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• مشاركة •

أصداء عالمية

زياد الصمد في «ديو املشاهير» طالبًا تصويت الجمهور
أدق على طريقة أرسنال ،إذ إن عملية
سرقة املواهب من «ال ماسيا» باتجاه
«اس �ت��اد االم � ��ارات» س�ت�ب��دأ م��ن خ�لال
ج��ذب ث�لاث��ة أس�م��اء ه��ي لإلسرائيلي
غ��اي أس��ول�ين ( 19ع��ام��ًا) ،ول�ـ«ش��اف��ي
ال �ج��دي��د» أي س �ي��رج��ي س��ام �ب��ر (17
�داف ال�ك��ام�ي��رون��ي ج��ان
ع��ام��ًا) ،ول �ل �ه� ّ
ماري دونغو امللقب بـ«إيتو الصغير».
بعد أرس�ن��ال ،يجد برشلونة «لصًا»
ّ
السيئ
إنكليزيًا جديدًا في داره ،لكن
في املوضوع أن رؤوس العصابة هم
من أبناء البيت.

دخ� ��ل م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال� �ق ��دم ب��رن��ام��ج «دي ��و
املشاهير» الذي بدأ على شاشة املؤسسة اللبنانية
لإلرسال عبر الحارس زياد الصمد (الصورة) الذي
سيكون واح �دًا م��ن  12مشتركًا سيخوضون غمار
امل �ن��اف �س��ة ال �ف �ن �ي��ة أله � ��داف إن �س��ان �ي��ة.
وع��رض��ت الحلقة األول ��ى ي��وم السبت
امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ش � ��ارك ف �ي �ه��ا ح ��ارس
م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان ال � � ��ذي ي �ح �ت ��اج ال ��ى
تصويت الجمهور كي يمدد مشاركته
ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج ق� � ��در امل� �م� �ك ��ن ب �ه��دف
رف ��ع ق�ي�م��ة ال �ج��ائ��زة ال �ت��ي سيحصل
عليها .وسيقدم الصمد الجائزة الى

جمعية «كفى» التي تعنى بالعنف ضد املرأة ،حيث
اختارها الصمد كدعم ألعمالها الهامة التي تقوم
بها .وم��ن الشخصيات الفنية واإلعالمية املشاركة
في البرنامج :ورد الخال ،كارين رزق الله ،طوني أبو
ج ��ودة ،م��اري� ّ�و باسيل وغ�ي��ره��م .وك��ان
ال �ص �م��د ق��د وق� ��ع ال �ع �ق��د م��ع امل��ؤس�س��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ل��إرس � ��ال ب� �ع ��دم ��ا ات �ص��ل
ب ��ه الع ��ب ك ��رة ال �س �ل��ة ال �س��اب��ق وم �ق��دم
البرامج طوني ب��ارود ،عارضًا الفكرة
عليه .لكن جرى التكتم على املوضوع
ّ
ب �س �ب��ب وج � ��ود ب �ن��د ف ��ي ال �ع �ق��د ي�ح��ت��م
السرية حتى عرض الحلقة األولى.

كرة السلة

فوز الحكمة وعمشيت والشانفيل
اخ�ت�ت�م��ت أم ��س امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
ب �ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ،ح�ي��ث
ّ
وجه فريق الحكمة رسالة قوية إلى
م�ن��اف�س�ي��ه ،ب �ع��د ف� ��وزه ع �ل��ى ه��وب��س
بفارق  36نقطة ،17 - 27( 62 - 102
 )39 - 75 ،25 - 52على ملعب غزير.
ورغم الفارق الفني بني الفريقني ،إال
أن الحكمة ظهر بصورة ممتازة من
دون العبه جوليان قزوح ،الذي تابع
امل�ب��اراة من على امل��درج��ات مع عراب
النادي جوزيف عبد املسيح ،اللذين
رفعا العلم اللبناني معًا خالل اللقاء.
وم ��ن امل �ف �ت��رض أن ي �ك��ون األس �ب��وع
الحالي حاسمًا على صعيد قضية
قزوح ،مع إغالق امللف في األمن العام
ب �ع��د ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع ق� ��زوح وت�ح��وي��ل
امل� � �ل � ��ف ال � � ��ى ال � �ق � �ض� ��اء ال� �ع� �س� �ك ��ري.
وتجتمع املحكمة العسكرية يومي
ال�ث�لاث��اء والخميس م��ن ك��ل أس�ب��وع،
أي من املتوقع أن يكون هناك جلسة
لقزوح غدًا الثالثاء.
وب ��ال� �ع ��ودة ال� ��ى امل � �ب� ��اراة ف �ن �ي��ًا ،ف��إن
نتيجة امل �ب ��اراة ت�ع�ك��س واق�ع�ه��ا مع
ّ
تفوق الحكمة ب��األرق��ام ،وخصوصًا
دف��اع�ي��ًا م��ع تسجيل  56ك��رة م��رت��دة،
م�ق��اب��ل  28ل �ه��وب��س ،اض��اف��ة ال ��ى 24
كرة حاسمة مقابل  13لهوبس .وبرز
من الحكمة الثالثي شارل تابت (11
نقطة و 10ك ��رات م��رت��دة) وداي�ش��ون

من المفترض أن
يكون األسبوع
الحالي حاسمًا في
قزوح
قضية ّ

سيمز ( 26نقطة و  14ك��رة م��رت��دة)،
وأرون هاربر ( 29نقطة و 7تمريرات
حاسمة) .أما من جانب هوبس ،فقد
ب ��رز الري ب�ل�ي��ر ب �ـ  22ن �ق �ط��ة ،وع�ل��ي
ف �خ��ر ال ��دي ��ن ب� �ـ  14ن �ق �ط��ة ،وح �س�ين
قانصوه .13
وف ��ي م �ب��اراة ث��ان �ي��ة ،ح�ق��ق عمشيت
أول ف� � ��وز ل � ��ه ف � ��ي ال � ��درج � ��ة األول� � ��ى
وك ��ان ع�ل��ى ح �س��اب مضيفه أن�ي�ب��ال
ف��ي زح �ل��ة ،بنتيجة - 27( 91 - 108
 )63 - 88 ،36 - 59 ،18ع�ل��ى ملعب
امل ��درس ��ة األن �ط��ون �ي��ة .وص �ن��ع ث�لاث��ة
العبني لبنانيني الفوز الجبيلي ،مع
تسجيلهم  82نقطة ،وهم غالب رضا
( 30ن�ق�ط��ة و 4ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة)،
صباح خوري ( 31نقطة و 6تمريرات
ح��اس�م��ة) ،وم��ات فريجي ( 21نقطة
و 11ك ��رة م ��رت ��دة) ،ك�م��ا ب ��رز أوس�ت�ن
ج��ون�س��ون ال ��ذي س�ج��ل  18ك��رة و11
تمريرة حاسمة .أما في أنيبال ،فقد
برز طارق عموري بـ  27نقطة ،جوي
عكاوي بـ  26نقطة و 8كرات حاسمة،
وت�ش��ادن��ي غ��راي  24نقطة و 12كرة
مرتدة.
وفاز السبت الشانفيل على مضيفه
أنترانيك بفارق  24نقطة 17( 71 - 95
  ،)50 - 61 ،30 - 36 ،12وك��ان العبال �ش��ان �ف �ي��ل ف � ��ادي ال �خ �ط �ي��ب أف �ض��ل
مسجل في املباراة بـ  31نقطة.
العب الحكمة
شارل تابت (برو فوتو)

كرة اليد

خسارة السد أمام األهلي اإلماراتي والتعويض أمام الجيش القطري
لقي فريق السد خسارة مفاجئة أمام
األهلي اإلماراتي  26 - 25الشوط األول
( )14-14ف ��ي ق �ط ��ر ،ض �م��ن م �ب��اري��ات
امل �ج �م��وع��ة االول � � ��ى ل �ب �ط��ول��ة االن ��دي ��ة
االس� �ي ��وي ��ة ب �ك ��رة ال� �ي ��د .وك � ��ان أف �ض��ل
مسجلي السد مالدن بعشرة أهداف.
ج��اءت امل �ب��اراة ق��وي��ة ،وك��ان يمكن أي
م��ن ال�ف��ري�ق��ن ال �ف��وز ب�ه��ا ،ح�ي��ث ت�ق��ارب
امل�س�ت��وى معظم ال��وق��ت ،ول��م يستطع
أي م��ن ال �ف��ري �ق�ين ال �ت �ق��دم ع �ل��ى االخ��ر
ب �ف��ارق ك�ب�ي��ر ط ��وال ال��دق��ائ��ق ال�س�ت�ين.
وكان من الواضح أن الفوز سيكون من
نصيب م��ن يستفيد أكثر م��ن الفرص
املتاحة التي يصنعها العبوه ،فكانت
النتيجة ملصلحة األه �ل��ي االم��ارات��ي،
الذي قدم ً
اداء جيدًا والفتا ،وبالعبني
م ��ن ال� �ط ��راز ال �ع��امل��ي ،ه �م��ا امل �ص��ري��ان
ه � ��ان � ��ي ال � �ف � �خ� ��ران� ��ي وح� � �س �ي��ن زك� � ��ي،
مستفيدًا من بعض األخطاء.
بدأ الشوط األول بضغط كبير لفريق

االه �ل��ي االم ��ارات ��ي ،ال ��ذي ن�ج��ح حتى
ال��دق�ي�ق��ة ال �ع��اش��رة ب��ال�ت�ق��دم ب �ف��ارق 4
أه ��داف على ال�س��د اللبناني ،ال��ذي لم
ي��دخ��ل سريعا ف��ي ج��و امل �ب��اراة  ،وب��دا
واض�ح��ا ان الفريق االم��ارات��ي حاضر
وم��دع��م بالعبني مصريني م��ن الطراز
ال ��رف �ي ��ع ش ��ارك ��ا ف ��ي ن �ه��ائ �ي��ات ك��أس
العالم لعدة مرات.
وشهدت بداية الشوط الثاني سلسلة
من الهجمات املقطوعة من الفريقني،
حيث لم يتمكن أي فريق من التسجيل
ح�ت��ى ال��دق�ي�ق��ة ال�خ��ام�س��ة ،ح�ين سجل
م �ل ��ادن ه � ��دف ال� �س ��د ال� �خ ��ام ��س ع�ش��ر
وال � �ت � �ق� ��دم  ،14-15ث � ��م م� ��ال� ��ت ال ��دف ��ة
م� �ج ��ددًا مل �ص �ل �ح��ة األه� �ل ��ي االم� ��ارات� ��ي
م�س�ت�ف�ي�دًا م ��ن األخ� �ط ��اء ال �ك �ث �ي��رة في
التمرير لالعبي السد ،ما منح التقدم
لألهلي اإلم��ارات��ي ،وأع ��اده م ��رارا الى
ج��و امل �ب��اراة عبر إه ��دار ال�س��د العديد
م ��ن ال � �ك� ��رات امل� ��رت� ��دة ال �س �ه �ل��ة ،وع ��دم

اس �ت �ف��ادت��ه م ��ن ال� �ف ��رص ال �ت ��ي م�ن�ح��ه
إي��اه��ا ال �ح��ارس امل�ت��أل��ق حسني صقر،
ال� � ��ذي ص ��د م� ��رت� ��دات ك �ث �ي��رة ل�ل�ف��ري��ق
االم ��ارات ��ي ،دون أن ي�س�ج��ل ال �س��د أي��ًا
م� ��ن ه � ��ذه ال� � �ك � ��رات .وك� ��ان� ��ت ال �ث ��وان ��ي
االخ �ي ��رة م��ن ال �ل �ق��اء ح��اف�ل��ة ب ��االث ��ارة،
ف�خ��رج م�ل�ادن بدقيقينت ث��م دقيقتني

يحتاج السد إلى الفوز
على الجيش كي
يتأهل إلى الدور
الثاني

للمدير الفني ب��وزو رودتيش ،ليلعب
ال�س��د ب��أرب�ع��ة الع�ب�ين .وع�ن��دم��ا أض��اع
األه� � �ل � ��ي ال� � �ك � ��رة خ � � ��رج ح� �س�ي�ن ص �ق��ر
ودخ� ��ل م �ك��ان��ه دان� �ي ��ال اب��راب��وف �ي �ت��ش،
ليعيد بعضًا من التوازن العددي في
الثواني االخيرة ،لكنه خرج بدقيقتني
من أحد العبي االمارات ،ليأخذ مكانه
�وري الجنوبي
ف��ي ح��راس��ة امل��رم��ى ال�ك� ّ
جونغ جيو بارك ،ولم يتبق من اللقاء
ثوان والكرة بحوزة السد
سوى سبع
ٍ
فحرك الضربة ال�ح��رة وس��دد باتجاه
املرمى ،لكن الحارس االماراتي صدها
لتنتهي املباراة بفوز األهلي .25 - 26
وي�خ��وض ال�س��د م�ب��ارات��ه االخ �ي��رة في
ال ��دور االول عند ال�س��ادس��ة م��ن مساء
غد الثالثاء بتوقيت بيروت أمام فريق
ٍ
الجيش القطري ،في مباراة ّ
تعد جواز
امل � ��رور ال� ��ى ال � ��دور ال �ث ��ان��ي ،ول� ��م يعد
امامه سوى الفوز فقط لالستمرار في
البطولة.

البرازيل تسحق ليبيا 0-13
ّ
وج �ه��ت ال �ب��رازي��ل رس��ال��ة ش��دي��دة ال�ل�ه�ج��ة إل��ى
منافسيها على اللقب في كأس العالم لكرة القدم
ل�ل�ص��االت امل�ق��ام��ة ف��ي ت��اي�لان��د ،ع�ن��دم��ا اتخمت
شباك ليبيا بنتيجة  ،0-13في الجولة الثانية
من مباريات املجموعة الثالثة.
وف��ي امل�ج�م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا ،ت�ع��ادل��ت ال�ب��رت�غ��ال مع
اليابان  5-5في مباراة مثيرة.
وفي املجموعة االول��ى ،حققت كوستاريكا فوزًا
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ال �ب��اراغ��واي  ،3-6وح ��ذت اوك��ران �ي��ا
حذوها بفوزها على تايالند .3-5
وك��ان��ت ن�ت��ائ��ج ال�س�ب��ت ق��د ش�ه��دت ف��وزًا ساحقًا
لروسيا على جزر سولومون  ،0-16بينما تغلبت
غواتيماال على كولومبيا  ،2-5في الجولة االولى
ضمن املجموعة السادسة.
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة ال�خ��ام�س��ة ،ف ��ازت ص��رب�ي��ا على
مصر  1-3وتشيكيا على الكويت .2-3
وت �ق��ام ال �ي��وم  4م �ب��اري��ات ف��ي ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة،
فتلعب املغرب مع ايران ( 14.00بتوقيت بيروت)
واسبانيا مع بنما ( )16.00في املجموعة الثانية،
اوستراليا مع املكسيك ( )12.00واالرجنتني مع
ايطاليا ( )14.00في املجموعة الرابعة.

رونالدو يرحب بميسي في ريال مدريد
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ،نجم ريال
مدريد االسباني ،عدم ممانعته اللعب الى جانب
األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة ،إذا
قرر «البرغوث» يومًا االنتقال الى النادي امللكي.
وق��ال رون��ال��دو« :ل��ن تكون هناك اي مشكلة ،إذا
ج ��اء م�ي�س��ي ال ��ى ه �ن��ا (ري � ��ال م ��دري ��د) سنلعب
معًا» ،مضيفًا وهو يبتسم« :بالطبع فإن االمور
س�ت�ك��ون اك �ث��ر ت �ع �ق �ي �دًا» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ميسي
«العب كبير».

أخبار رياضية
الصداقة يبتعد في الصدارة
ابتعد الصداقة وصيف املوسم املاضي
في صدارة الترتيب العام للدوري اللبناني
لكرة القدم للصاالت ،إثر فوزه املثير على
مضيفه جامعة القديس يوسف  ،1-3في
قمة املرحلة السادسة التي أقيمت بينهما
على ملعب األخير في مار روكز .وكان نجم
املباراة هداف الصداقة العراقي مروان زورا
الذي سجل أهداف الفوز الثالثة ،وسجل
هدف الخاسر جاد خير الله .وتألق حارس
الصداقة سركيس اسكدجيان في التصدي
لكرات عدة كانت حاسمة في سعي فريقه الى
خطف النقاط الثالث كاملة .وبهذا الفوز ابتعد
الصداقة بفارق ست نقاط عن جامعة القديس
يوسف ( 9نقاط) الذي يملك مباراة أقل ،وقد
تراجع األخير الى املركز الثالث خلف بروس
كافيه الذي يملك  10نقاط ومباراة أقل من
الصداقة أيضًا .وكان بروس كافيه قد أهدر
نقطتني أمام طرابلس الفيحاء بتعادله معه
 ،2-2على امللعب عينه .سجل لألول عباس
طحان ومحمد اسكندراني ،وللثاني عمر
الحالب وعمر ياسني .وواصل فريق الجامعة
األميركية للثقافة والتعليم ،رابع الترتيب،
عروضه ّ
الجيدة في أول ظهور له في الدرجة
األولى بفوزه الالفت على الحلوسية ،4-6
على امللعب عينه .سجل للفائز :كريستوف
ّ
املجبر ( )2ووائل عازار وعادل يزبك ومحمد
جوني وهادي أبي غانم ،وللخاسر :راسم
حرب وأحمد نصر الله وعبد الله دبس ومحمد
نصر الله .ولقي قوى األمن الداخلي خسارة
رابعة تواليًا وهذه املرة على يد الهدف ،8-7
على ملعب الرئيس لحود أيضًا .سجل للهدف:
محمد عوض ( )4وحبيب الزروي ( )2ومحمد
ّ
سعيد وعلي حمادة ،ولقوى األمن :محمود
عيسى ( )3ومحمد أبو عليوة وأحمد تكتوك
ومصطفى حرب (.)2
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports

