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رياضة
يوروبا ليغ

ّ
يونايتد يتسلح بملعبه ومعنوياته ضد أندرلخت
يدخل مانشستر يونايتد اإلنكليزي
م ـ ـب ـ ــارات ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه أنـ ــدرل ـ ـخـ ــت
البلجيكي ،الليلة ،في إياب ربع نهائي
"يــوروبــا لـيــغ" متسلحًا بملعبه "أولــد
تــرافــورد" وباملعنويات املرتفعة التي
اك ـت ـس ـب ـه ــا مـ ــن ف ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى تـشـلـســي
املـتـصــدر  0-2فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز األحد املاضي.
وكان يونايتد في طريقه لحسم مباراة
الذهاب الخميس املاضي عندما تقدم
ف ــي الـ ـش ــوط األول ب ـه ــدف األرم ـي ـن ــي
هنريك ميختاريان ،بيد أن أندرلخت
عادل في الدقائق األخيرة عبر الشاب
لياندر ديندونكر.
وفـ ــي ظ ــل إراح ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو زالتـ ـ ـ ـ ـ ـّ ـ ـ ــان
ً
إبراهيموفيتش أمام تشلسي ،مفضال
ســرعــة م ــارك ــوس راشـ ـف ــورد وجيسي
لـيـنـغــارد ،سـيـكــون ال ـهــداف الـســويــدي
جاهزًا ملواجهة أندرلخت.
ورأى مورينيو أن املسابقة األوروبية
أصبحت أولوية له" :يوروبا ليغ باتت
أساسية لنا .هذه املسابقة التي ال يزال

بمقدرونا التتويج بها".
ويستقبل بشيكطاش الـتــركــي ليون
الفرنسي بعد خـســارتــه أمــامــه ذهابًا
 ،2-1في مباراة شهدت أحداث شغب.
ودخ ــل ال ـع ـشــرات م ــن مـشـجـعــي لـيــون
أرض امل ـل ـعــب قـبـيــل ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة،
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال ال ـ ـنـ ــادي ال ـف ــرن ـس ــي إن ـهــا

ك ــان ــت م ـح ــاول ــة لــاح ـت ـمــاء م ــن إل ـقــاء
املـشـجـعــن األتـ ــراك م ـقــذوفــات عليهم.
وقــال مــدافــع ليون الــدولــي كريستوف
ج ــال ـي ــه إن ـ ــه ل ـي ــس خ ــائ ـف ــا م ــن الـلـعــب
ف ــي اس ـط ـن ـب ــول ،م ـع ـت ـب ـرًا أن املـ ـب ــاراة
"سـتـكــون سـهــرة مـعـقــدة .هـنــاك سياق
معني بسبب االنتخابات (االستفتاء

ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات ال ــرئ ـي ــس
رجـ ـ ــب ط ـي ــب اردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي أجـ ــري
األح ــد) فــي تــركـيــا .نـعــرف أن األج ــواء
سـتـكــون كـبـيــرة والـحـمــاســة الشعبية
هـ ــامـ ــة ...ن ــأم ــل أال ت ـح ـصــل تـ ـج ــاوزات
مثل األيــام األخـيــرة .ال أعتقد أن األمر
س ـي ـت ـكــرر بـ ـه ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة" .وي ـب ـحــث
شالكه األملاني عن تعويض خسارته
بثنائية على أرض أياكس أمستردام
الهولندي ،فيما يكفي غنك البلجيكي
ّ
التفوق بهدف وحيد على ضيفه سلتا
فيغو اإلسـبــانــي بعد خـســارتــه أمامه
 3-2ذهابًا.
وهنا برنامج مباريات اليوم (بتوقيت
بيروت):
شــال ـكــه األمل ــان ــي  -أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
الهولندي ( 2-0ذهابًا) ()22,05
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي -
أندرلخت البلجيكي ()22,05( )1-1
غنك البلجيكي  -سلتا فيغو اإلسباني
()22,05( )3-2
بشيكطاش التركي  -لـيــون الفرنسي
(.)22,05( )2-1

تعادل يونايتد وأندرلخت ذهابًا
( 1-1إيمانويل دوناند ــ أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
شيكاغو يعمق جراح بوسطن بهزيمة ثانية
رغم أنه آخر املتأهلني إلى "بالي أوف"
الدوري األميركي الشمالي للمحترفني
في كرة السلة ،تمكن شيكاغو بولز من
تحقيق فوزه الثاني على التوالي على
مضيفه بــوسـطــن سلتيكس متصدر
املنطقة الشرقية عندما هزمه ،97-111
فيما استعاد كل من تورونتو رابتورز
ول ــوس أنجلس كليبرز تــوازنــه بفوز
األول عـلــى ضـيـفــه مـيـلــووكــي بــاكــس،
والثاني على ضيفه يوتا جاز.
ف ــي املـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،ي ــدي ــن شـيـكــاغــو
ب ـف ــوزه ل ــراج ــون رون ـ ــدو الـ ــذي سجل
 11نقطة مــع  9متابعات و 5سرقات
لـلـكــرة و 3صـ ــدات ،بــاإلضــافــة ال ــى 14
تـمــريــرة حــاسـمــة .ول ــم ينفع بوسطن
ت ــأل ــق ن ـج ـمــه اي ـس ـي ــاه ت ــوم ــاس ال ــذي
توجه مباشرة بعد املباراة إلى جنازة
شقيقته تشاينا ( 22عامًا) التي لقيت
مصرعها قبل بضعة أيــام فــي حــادث

سـيــر .وسـجــل إيـسـيــاه  20نقطة مــع 4
متابعات وتمريرتني حاسمتني ،علمًا
بأنه كان نجم املباراة األولى بتسجيله
 33نقطة .وفي املباراة الثانيةّ ،
عوض
تــورون ـتــو راب ـت ــورز خ ـســارتــه امل ـبــاراة
األول ــى أم ــام ضيفه ميلووكي باكس،
وتغلب عليه .100-106وي ـعــود الفضل
في فــوز أصحاب األرض إلــى الثنائي
دي ـمــار ديـ ــروزان وكــايــل الوري ،حيث
سجل األول  23نقطة مع  7متابعات،
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـثـ ــانـ ــي  22نـ ـقـ ـط ــة م ـ ــع 4
متابعات و 5تمريرات حاسمة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،بـ ــرز ال ـي ــون ــان ــي يــانـيــس
ان ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فــي
ص ـفــوف مـيـلــووكــي بــاكــس بتسجيله
 24نقطة مع  15متابعة و 7تمريرات
حاسمة.
وف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ح ـ ــذا ل ــوس
أنـ ـجـ ـل ــس كـ ـلـ ـيـ ـب ــرز حـ ـ ــذو ت ــورونـ ـت ــو

ّ
وعوض بدوره خسارته املباراة األولى
أمام ضيفه يوتا جاز وتغلب عليه -99
.91وكــان يوتا جاز قد فاز في املباراة
األول ـ ــى  95-97رغ ــم خ ـســارتــه جـهــود
ن ـج ـمــه ال ـف ــرن ـس ــي رودي غ ــوب ـي ــر فــي
الثواني األولى.
وبدا تأثير غياب غوبير بشكل واضح
فــي امل ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،وخ ـصــوصــا من
الناحية الدفاعية.وبرز باليك غريفني
ف ــي صـ ـف ــوف ك ـل ـي ـب ــرز ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 24
نـ ـقـ ـط ــة ،ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ك ـ ـ ــان غ ـ ـ ـ ــوردون
هايوارد األفضل في صفوف الخاسر
بتسجيله  20نقطة.
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز  -أتـ ــان ـ ـتـ ــا
ه ــوك ــس ( ،)0-1ه ـيــوســن روك ـتــس
 أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر (،)0-1غولدن ستايت ووريــرز  -بورتالند
ترايل باليزرز (.)0-1

ّلوح األنصار بعدم
الحضور إلى مباراته
مع العهد في
األسبوع األخير
بخصوص مباراة األسبوع «الحادي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن» ب ـ ــن ن ـ ــادي ـ ــي ال ـن ـج ـمــة
والـعـهــد ،امل ـب ــاراة الـتــي تـمــت إحالتها
على اللجنة العليا والـتــي لــم تجتمع
التـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـشــأن ـهــا وه ـن ــا ن ـس ــأل:
فهل هي مباراة ستعتبر «ملعوبة» أم
«مؤجلة» أم «معادة»؟
إن إدارة األنصار تسأل كيف للفريق أن

كسر في قدم نوير ينهي
موسمه...

أفاد بايرن ميونيخ األملاني بأن موسم حارس
مرماه الدولي مانويل نوير انتهى بعد تعرضه
لكسر في قدمه اليسرى خالل املباراة أمام
مضيفه ريال مدريد اإلسباني في إياب الدور ربع
النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي األملاني أن نوير تعرض للكسر
أثناء محاولته منع البرتغالي كريستيانو رونالدو
من تسجيل هدفه الثالث في الدقيقة  109على
ملعب "سانتياغو برنابيو".
ُويتوقع أن يغيب الحارس البالغ عمره  31عامًا
نحو  8أسابيع .وكان نوير قد خضع لجراحة
في القدم عينها الشهر املاضي ،وترجح إصابته
الجديدة غيابه عن كأس القارات التي تنطلق في
روسيا في  17حزيران.

 ...وبايرن يتقدم بشكوى

تقدم بايرن ميونيخ بشكوى أمام االتحاد األوروبي
لكرة القدم ،يعترض فيها على املبالغة في رد فعل
شرطة العاصمة اإلسبانية تجاه جمهوره خالل
املباراة ضد ريال مدريد.
ودان بايرن "الهجوم العنيف جزئيًا" على مشجعي
فريقه من قبل شرطة مكافحة الشغب خالل
استراحة الشوطني في مباراة الثالثاء.
واعتبر النادي البافاري أن رد فعل الشرطة كان
"في غير محله تمامًا ومفرطًا".

انتحار رياضي أميركي

أقدم النجم السابق لكرة القدم األميركية آرون
هرنانديز على االنتحار في السجن حيث كان
يقضي عقوبة ملدى الحياة إلدانته بالقتل ،بعدما عمد
الى شنق نفسه باستخدام غطاء للسرير ،بحسب ما
أفاد مسؤولون.
وعثر على هرنانديز ( 27عامًا) معلقًا في زنزانته
بسجن شيرلي بوالية ماساتشوستس قرابة الساعة
الثالثة فجر األربعاء بالتوقيت املحلي ،بحسب ما
أفاد املسؤول في دائرة ماساتشوستس اإلصالحية
كريستوفر فالون .وأضاف املسؤول ان هرنانديز
"حاول أيضًا إعاقة (فتح) باب الزنزانة من الداخل
باستخدام أغراض عدة".

فوز أول لناشئي السلة آسيويًا

ً
باتلر مسجال في سلة بوسطن (أ ف ب)

األنصار يدخل على خط أزمة النجمة والعهد
دخــل فــريــق األنـصــار على خــط األزمــة
التي ّ
تمر بها كرة القدم بعد تداعيات
م ـبــاراة النجمة والـعـهــد فــي األسـبــوع
الـ ـ ــواحـ ـ ــد وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،حـ ـي ــث وض ــع
االتـ ـح ــاد أم ـ ــام م ـســؤول ـيــاتــه ،مـطــالـبــا
إيـ ــاه بـتـطـبـيــق ال ـقــانــون قـبــل مـبــاراتــه
املقبلة مع العهد في األسبوع األخير
من الــدوري اللبناني .فقد صــدر بيان
ع ــن إدارة الـ ـن ــادي ق ــد ي ـك ــون األف ـضــل
هذا املوسم جاء فيه «بعد أن انتظرنا
تعميم االتـحــاد اللبناني لكرة القدم،
ت ـفــاجــأنــا ب ـع ــدم ت ـط ــرق ه ــذا الـتـعـمـيــم
إل ــى املـ ـب ــاراة ب ــن الـعـهــد وال ـن ـج ـمــة ،ال
مــن قريب وال مــن بعيد ،وتــرك األمــور
مفتوحة ،لذا يهمنا تأكيد التالي:
إن ادارة النادي تستغرب قرار االتحاد
ال ـل ـب ـنــانــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي الـتـعـمـيــم
 2017/21بـ ـتـ ـح ــدي ــد امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة بــن
فريقي األنـصــار والعهد في األسبوع
الثاني والعشرين مــن دون أخــذ قــرار

أصداء عالمية

أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

يلعب آخر مباراة في عمر الدوري لهذا
املوسم مع فريق العهد من دون معرفة
م ـص ـيــر مـ ـب ــاراة ســاب ـقــة لـ ــه ،وه ـ ــذا ما
ُي َع ّد مخالفة قانونية واضحة للمادة
ال ـســادســة مــن الـنـظــام الـفـنــي الـخــاص
لبطولة الــدرجــة األول ــى ،2016/2017
التي تحدد في بندها الثاني «مرحلة
اإلي ـ ــاب» طــريـقــة ج ــدول ــة الـ ـ ــدوري ،فال
ي ـم ـكــن ل ـع ــب م ـ ـبـ ــاراة م ـبــرم ـجــة ضـمــن
املــرحـلــة الثانية والـعـشــريــن قبل لعب
م ـب ــاراة املــرح ـلــة ال ـحــاديــة والـعـشــريــن
أو ع ـل ــى األق ـ ــل اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار بـشــأنـهــا
وطبيعتها إن كانت (مؤجلة أو معادة
أو َّ
مرحلة أو ملعوبة.)...
ومن مبدأ حرص نــادي األنصار على
تـطـبـيــق ال ـقــوانــن واح ـت ــرام ـهــا ،تعلن
إدارة ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ــه ف ــي ح ـ ــال إص ـ ــرار
االتـ ـح ــاد ع ـلــى ارتـ ـك ــاب ه ــذه املـخــالـفــة
الـقــانــونـيــة ،ف ــإن ال ـنــادي سـيـكــون أمــام
ع ــدة خ ـي ــارات يـتـخــذهــا ب ـهــذا ال ـشــأن،
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وأحد هذه الخيارات املمكن اتخاذها،
رف ـض ــه لـلـمـشــاركــة ف ــي ه ــذه املـخــالـفــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـ ــدم خ ــوض
م ـ ـبـ ــاراة ال ـع ـه ــد واألنـ ـ ـص ـ ــار (امل ــرح ـل ــة
الثانية والعشرون) قبل معرفة مصير
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـج ـم ــة والـ ـعـ ـه ــد (امل ــرح ـل ــة
الواحدة والعشرون).
إن إدارة األن ـص ــار تــأمــل م ــن االت ـحــاد
الـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ـ ــدوره الـ ـقـ ـي ــادي وأن ي ـكــون
ال ــراع ــي ال ـف ـع ـلــي وامل ـ ـسـ ــؤول ع ــن هــذه
اللعبة ،وتــدعــوه إلــى اتـخــاذ ال ـقــرارات
الـحــازمــة التي تحفظ هيبة لعبة كرة
ال ـ ـقـ ــدم ،وب ــال ـت ــال ــي اح ـ ـتـ ــرام ال ـق ــوان ــن
واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة املـ ــوضـ ــوعـ ــة وت ـط ـب ـي ـق ـهــا
حفاظًا على حقوق األندية.
ويـهــم ن ــادي األن ـصــار تــذكـيــر االتـحــاد
الـ ـك ــري ــم بـ ــوجـ ــود ل ـج ـن ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ فــي
االتـ ـح ــاد ،وم ــن مـهـمــاتـهــا ب ـ ّـت األم ــور
املـسـتـعـجـلــة ف ــي ال ـف ـتــرة ال ــواق ـع ــة بني
اجتماعني للجنة التنفيذية».

استهل منتخب لبنان للناشئني في كرة السلة
(دون  16سنة) مبارياته في بطولة غرب آسيا
السابعة التي تستضيفها العاصمة اإليرانية
طهران حتى  23نيسان الجاري بفوزه املستحق
على نظيره العراقي – 35 ،15 – 19( 56 – 68
 .)56 – 68 ،46 – 54 ،30ونجح منتخب لبنان
في تخطي خصمه العراقي ،محققًا فوزه األول
في بداية مشواره في البطولة اإلقليمية املؤهلة
إلى بطولة آسيا .وسيواجه لبنان نظيره األردني
عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم
بتوقيت بيروت.
محليًا ،تقام اليوم مباراة واحدة ضمن الدور
اإلقصائي لبطولة لبنان لكرة السلة وتجمع اللويزة
مع ضيفه املتحد على ملعب املركزية عند الساعة
 .20.30ويتقدم املتحد  0 – 1في السلسلة بني
الفريقني.

حملة توعوية لعلي وهبي

أطلق العداء الصحراوي اللبناني العاملي علي وهبي
حملة «تعو نركض سوا» بهدف رفع مستوى
الوعي االجتماعي وتشجيع األسلوب الصحي
عند الشباب اللبناني الناشئ من أجل التنمية
الر ّ
ّ
ياضية ،على مدى سبعة ّأيام ،قطع في خاللها
مسافة  560كلم في ظروف مناخية متقلبة
وصعبة ،واكبه في خاللها نحو ألف طالب من 14
مدرسة من مختلف املحافظات البنانية .وشكر
وهبي كل الداعمني الذين ساندوه في حملته
التي ستستمر بعد السباق من خالل أنشطة
ومحاضرات في مناطق وجامعات مختلفة.

