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باختصارعالميّة
أصداء

الكرة اللبنانية

سقوط لبنان تحت وابل أهداف الكويتيني ولكماتهم
درام � � � ��ا أخ � � ��رى ع ��اش� �ه ��ا امل �ن �ت �خ��ب
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ف��ي م�ب��ارات��ه
األول � ��ى ب �ع��د ت�ج�م�ي��د ن �ش��اط��ه منذ
ً
أك� � �ث � ��ر م� � ��ن س� � �ن � ��ة؛ إذ ف� � �ض �ل��ا ع��ن
األهداف الستة التي تلقتها شباكه
أم � ��ام ض�ي �ف��ه ال �ك��و ُي �ت��ي ( ،)6-0في
املباراة الودية التي أجريت بينهما
ع�ل��ى ملعب م��دي�ن��ة كميل شمعون
الرياضية ،خرج الالعبون مثقلون
�راح إض��اف�ي��ة ،م��ن ج ��راء اع�ت��داء
ب �ج� ٍ
الكويتيني عليهم ،ما أدى إلى وقف
امل�ب��اراة في الدقيقة ال �ـ 83على وقع
أص � � ��وات ال� ��رص� ��اص ال� � ��ذي أط �ل �ق��ه
ع �ن��اص��ر ّق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي في
الهواء لفض اإلشكال العنيف.
اإلهمال الذي يعيشه الالعبون منذ
ان �ط�لاق اس�ت�ع��دادات�ه��م ب��دا تأثيره
واضحًا على أدائهم خارج امللعب؛
ً
إذ م �ث�لا ،ت�م�ش��ى بعضهم ب��ات�ج��اه
منطقة الخصم خالل تنفيذ الكرات
ال �ث��اب �ت��ة ،وك ��أن اإلح �ب ��اط أص��اب�ه��م

قبل سقوطهم بهذه النتيجة التي
ل��م ي�ك��ن ح�ج�م�ه��ا م�ت��وق�ع��ًا ،ول ��و أن
ال� �خ� �س ��ارة ك ��ان ��ت غ �ي��ر م�س�ت�ب�ع��دة
مل� �ن� �ت� �خ � ٍ�ب ش � � ��رع ف � ��ي االس � �ت � �ع� ��داد
ح� ��دي � �ث� ��ًا .ل� �ك ��ن م � ��ن دون ش� � ��ك ،إن
األخطاء الفردية غير املقبولة التي
ً
وق � ��ع ب �ه��ا امل� ��داف � �ع� ��ون ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
الحارس محمد حمود الذي لم يكن
ف��ي ي��وم��ه ،كانت السبب األساسي
ف� ��ي دخ � � ��ول م� ��رم� ��اه س� �ت ��ة أه� � ��داف
تناوب على تسجيلها مساعد ندا
( 23و )33ويوسف ناصر ( 54و)69
ووليد العلي ( 62و.)78
ل�ك��ن ه ��ذه ال �خ �س��ارة ل��م ت�ك��ن م��ؤمل��ة
بقدر املشهد ال��ذي ب��دأ في الدقيقة
 83ع�ن��دم��ا اع �ت��دى ال�ك��وي�ت��ي ول�ي��د
ال �ع �ل��ي ع �ل��ى ك��اب�ت�ن ل �ب �ن��ان ع�ب��اس
ّ
ليتحول امللعب إلى
ع�ط��وي علنًا،
ح�ل�ب��ة م �ص��ارع��ة ،وخ�ص��وص��ًا بعد
ن��زول العبني كويتيني م��ن املنصة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ت��وج �ي��ه ال �ل �ك �م��ات

والركالت إلى الالعبني اللبنانيني
ال��ذي��ن ردوا باملثل ،وخصوصًا أن
اس �ت �ف��زازات ال �ض �ي��وف ت�خ�ط��ت كل
الحدود ،وقد بدأت ّخالل مجريات
اللقاء عندما ل��م ي��وف��ر الكويتيون
أص� � �ح � ��اب األرض ال � �ش � �ت ��ائ ��م م��ن
م�خ�ت�ل��ف األن � ��واع ب�ح�س��ب م��ا روى
م� � � � ��درب ال� � � �ح � � ��راس ف� � ��ي امل �ن �ت �خ��ب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ج� �ه ��اد م �ح �ج ��وب ب�ع��د
املباراة.
*رف� � � � ��ض ال � �ح � �ك� ��م أن � � ��دري � � ��ه ح� � ��داد
اس � � �ت � � �خ � � ��دام ال � � � �ك � � � ��رات ال � �خ� ��اص� ��ة
باملنتخب اللبناني خ�لال امل�ب��اراة،
وذلك بسبب رداءة نوعيتها ،علمًا
بأن املنتخب لم يحصل إال على 15
كرة لخوض التمارين واملباريات!
*اح � � �ت� � ��اج الع � � ��ب ال � ��وس � ��ط م �ح �م��د
ش�م��ص إل ��ى  7غ ��رز ف��ي رأس ��ه بعد
إص ��اب� �ت ��ه خ �ل��ال اإلش� � �ك � ��ال ،ب�ي�ن�م��ا
ت� �ع � ّ�رض أك � ��رم م �غ��رب��ي ل��رض��وض
قوية.
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ثان للبرازيل
مونديال السيدات :فوز ٍ
يضعها في ربع النهائي
ب�ل�غ��ت ال �ب��رازي��ل ال� ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي ك��أس
ال �ع��ال��م ل �ك��رة ال �ق ��دم ل �ل �س �ي��دات ،ب �ع��دم��ا حققت
ف��وزه��ا الثاني ضمن املجموعة ال��راب�ع��ة ،وك��ان
ه��ذه امل ��رة بنتيجة ع��ري�ض��ة ع�ل��ى ال �ن��روج ،0-3
سجلتها مارتا ( 22و )48واغوستو (.)46
وف��ي املجموعة عينها ،تغلبت أوستراليا على
غينيا االستوائية  ،2-3لترتقي الى املركز الثاني
برصيد ث�لاث نقاط ،وه��و نفس رصيد النروج
ال�ث��ال�ث��ة ،بينما رف�ع��ت ال �ب��رازي��ل رص�ي��ده��ا إل��ى
ست نقاط ،وبقيت غينيا االستوائية من دون
أي نقطة.

رائحة التالعب تفوح من تركيا
مجددًا
أوقفت الشرطة املحلية رئيس نادي فنربخشه
بطل ال��دوري التركي لكرة القدم عزيز يلديريم،
وحوالى  30شخصًا آخر ،في إطار التحقيقات
الجارية بشأن مشاركتهم في التالعب بنتائج
املباريات .وإضافة الى يلديريم ،أوقفت الشرطة
ن��ائ �ب��ه ش�ك�ي��ب م��وس �ت��ر اوغ �ل ��و ،ون��ائ��ب رئ�ي��س
ن��ادي ط��راب��زون سبور ن��وزت شاكر وع��ددًا آخر
م��ن ال�لاع�ب�ين م��ن بينهم ال��دول��ي اوم�ي��ت ك��اران.
ك��ذل��ك ،ج ��رى ده ��م م �ق��ر ن� ��ادي ف�ن��رب�خ�ش��ه على
ّ
تخص
ساحل مدينة اسطنبول وأمكنة أخ��رى
هذا النادي.

كليتشكو يحتفظ باللقب املوحد
للوزن الثقيل
احتفظ امل�لاك��م االوك��ران��ي فالديمير كليتشكو
ب��ال�ل�ق��ب امل��وح��د (امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة والجمعية
العاملية واالت �ح��اد ال��دول��ي) ف��ي املالكمة للوزن
ال �ث �ق �ي ��ل ،إث � ��ر ف � � ��وزه ب ��ال �ن �ق ��اط ع �ل ��ى م �ت �ح��دي��ه
البريطاني ديفيد هاي في مباراة من  12جولة
أقيمت على ملعب نادي هامبورغ االملاني لكرة
القدم.

أخبار رياضية

دوري السيدات

الصداقة يواصل هيمنته ويحصد اللقب الرابع تواليًا
ت ��اب ��ع ف ��ري ��ق ال � �ص ��داق ��ة ل �ل �س �ي��دات
ه�ي�م�ن�ت��ه ع�ل��ى األل �ق ��اب امل�ح�ل�ي��ة ،إذ
ً
ت��وج ب�ط�لا ل �ل��دوري اللبناني لكرة
ال�ق��دم للمرة ال��راب�ع��ة على ال�ت��وال��ي،
بعدما حسم امل��واج�ه��ة األخ�ي��رة مع
غ��ري�م��ه ال�ت�ق�ل�ي��دي أتلتيكو ب�ي��روت
بفوزه عليه  ،2 - 3في امل�ب��اراة التي
جمعتهما على ملعب الصفاء ،في
املرحلة العاشرة األخيرة للبطولة.
وحقق الصداقة العالمة الكاملة من
النقاط بفوزه في مبارياته العشر،
ك�م��ا أن��ه س�ي�ن��اف��س ع�ل��ى ل�ق��ب ك��أس

ل�ب�ن��ان ،ع�ن��دم��ا ي��واج��ه أتلتيكو في
املباراة النهائية السبت املقبل على
امللعب عينه ،علمًا أنه كان قد أحرز
األلقاب الثالثة السابقة للمسابقة.
وظ�ه��ر ال�ص��داق��ة أف�ض��ل ف��ي امل�ب��اراة
م��ن خ�لال تجانس ال�لاع�ب��ات ،فيما
ك ��ان أت�ل�ت�ي�ك��و م�ن�ظ�م��ًا ف��ي ال�ن��اح�ي��ة
ال��دف��اع �ي��ة ،واف�ت�ت�ح��ت ري��م شلهوب
التسجيل برأسية إث��ر عرضية من
س��اري��ة الصايغ ( ،)4وأدرك ��ت ديما
ّ
كريم التعادل من ركلة حرة مباشرة
( ،)34ث ��م أع� �ط ��ت ه ��داف ��ة ال �ب �ط��ول��ة

س��ارة حيدر التقدم للصداقة (،)37
ق�ب��ل ان ت �ع��ادل ك� ّ
�ري��م م �ج��ددًا بركلة
حرة رائعة ( ،)44لكن حيدر منحت
فريقها الفوز بتسديدة بعيدة (.)45
وفي الشوط الثاني دانت السيطرة
املطلقة لالعبات الصداقة ،وأه��درن
ك � ّ�م ��ًا ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن ال � �ف� ��رص امل �ت��اح��ة
وسط تألق حارسة أتلتيكو ناتالي
غباني.
ّ
وعقب امل�ب��اراة سلم رئيس االتحاد
ه ��اش ��م ح �ي ��در ك� ��أس ال �ب �ط��ول��ة ال��ى
كابنت الفريق سارة بكري.

بطولة الدراجات النارية

هيمنة إسبانية على جائزة إيطاليا الكبرى عبر لورنزو وماركيز وتيرول
ل��م تفلت امل��راك��ز األول ��ى ف��ي الفئات
الثالث في جائزة إيطاليا الكبرى،
امل��رح�ل��ة الثامنة م��ن بطولة العالم
ل �ل��دراج��ات ال �ن��اري��ة ،م��ن ال��دراج�ي�ن
اإلسبان.
في فئة «موتو جي بي» ،ظفر بطل
العالم اإلسباني خ��ورخ��ي لورنزو
على «ياماها» باملركز األول ،قاطعًا
م �س��اف��ة ال �س �ب��اق ب��زم��ن 41.50.89
دق� �ي� �ق ��ة ،م �ت �ق � ّ�دم ��ًا ع �ل ��ى اإلي �ط ��ال ��ي
أندريا دوفيتسيوزو بفارق 0.997
ث��ان �ي��ة ف� �ق ��ط ،وع� �ل ��ى األوس� �ت ��رال ��ي
كايسي ستونر بفارق  1.143ث.
ورف� � ��ع ل� ��ورن� ��زو رص� �ي ��ده ال � ��ى 133
ّ
ن �ق �ط ��ة ،وع� � � ��زز م ��وق �ع ��ه ف� ��ي امل ��رك ��ز

ال�ث��ان��ي مقلصًا ال �ف��ارق بينه وب�ين
ستونر ال��ى  19نقطة ،فيما ابتعد
دوف �ي �ت �س �ي��وزو ال �ث��ال��ث ب� �ف ��ارق 28
نقطة عن اإليطالي فالنتينو روسي
ال��راب��ع ( 119مقابل  ،)91ال��ذي جاء
سادسًا على حلبة موجيلو.
وف��ي فئة موتو  ،2أح��رز اإلسباني
م��ارك ماركيز (س��وت��ر) امل��رك��ز األول
للمرة الثانية على التوالي والثالثة
هذا املوسم ،وذلك بعدما تقدم بطل
ف �ئ��ة « 125س ��ي س� ��ي» ف ��ي امل��وس��م
امل��اض��ي ب �ف��ارق  0.071ث��ان�ي��ة على
األملاني ستيفان ب��رادل (كاليكس)،
متصدر الترتيب العام ال��ذي خرج
م ��ن س �ب��اق امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة على

حلبة أس��ن ال�ه��ول�ن��دي��ة ،و 0.419ث
ع �ل��ى ال �ب��ري �ط��ان��ي ب ��رادل ��ي سميث
(تيك .)3
وان �ط �ل��ق م��ارك �ي��ز م��ن امل��رك��ز األول
وت �ص��ارع طيلة ال�س�ب��اق م��ع ب��رادل
وس �م �ي��ث ،ال �ل��ذي��ن ت �ص ��درا لبعض
اللفات ،إال أن الدراج اإلسباني خرج
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ف��ائ �زًا ليقلص ال �ف��ارق
الذي يفصله في الترتيب العام عن
برادل الى  52نقطة ( 95لألول و147
للثاني).
ّ
وف � ��ي ف �ئ��ة « 125س ��ي س� � ��ي» ،ع ��زز
اإلس � � �ب� � ��ان� � ��ي ن � � �ي � � �ك � ��والس ت� � �ي � ��رول
(أب ��ري � �ل � �ي ��ا) ال� �ع ��ائ ��د م� ��ن اإلص ��اب ��ة
ال�ت��ي أب�ع��دت��ه ع��ن ال�س�ب��اق امل��اض��ي،

ص� ��دارت� ��ه ل �ل �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام ب�ع��دم��ا
ّ
متفوقًا على
حقق ف��وزه الخامس،
ال �ف��رن �س��ي ي ��وه ��ان زارك� � ��و (درب � ��ي)
عند تجاوزهما خط النهاية ،فيما
ّ
ح� ��ل اإلس� �ب ��ان ��ي م��اف��ري��ك ف�ي�ن��ال��س
(أبريليا) في املركز الثالث.
وت� � �ص � ��در ت� � �ي � ��رول ال � �س � �ب� ��اق ح �ت��ى
ّ
م �ن �ت �ص �ف��ه ،ل �ك �ن ��ه ل � ��م ي �ت �م ��ك ��ن م��ن
االب �ت �ع��اد ع��ن زارك� ��و ال ��ذي تخطاه
ف ��ي ال �ل �ف��ة  11ق �ب��ل أن ي�ت�خ�ل��ى عن
الصدارة والفوز ملصلحة اإلسباني
لحظة تجاوزهما خط النهاية.
ورفع تيرول رصيده الى  153نقطة
ف ��ي ال � �ص� ��دارة أم � ��ام زارك � � ��و ()114
وفيناليس (.)106

رقم قياسي لحازر في  110أمتار حواجز
حقق عداء نادي األنصار أحمد حازر رقمًا
قياسيًا محليًا في سباق  110أمتار حواجز
في اللقاء الذي نظمه االتحاد اللبناني أللعاب
القوى على مضمار نادي الجمهور ،وسجل
حازر زمن  14.13ثانية في الفئة األولى
(سرعة الهواء  .)0.5+وفي باقي املسابقات،
فاز مارك حبيب (بلوستارز) بالوثب الطويل
محققًا  6.80م ،وفي الفئة الثانية لـ 110
أمتار حواجز (سرعة الهواء  )0.4-فاز علي
الزغبي (الجيش) بزمن  20.10ث ،وفي
سباق  100م للسيدات (فئة أولى سرعة
الهواء  )0.5-فازت غريتا تسالكيان (أنتر
ليبانون) بزمن  11.93ث ،وفي فئة ثانية:
سرعة الهواء ( )0.1-فازت إيفا تلحوق
(الجمهور) بزمن  14.90ث ،وفي سباق 100
م رجال ضمن الفئة األولى :سرعة الهواء
( )0.1-فاز محمد تميم (أنتر) بزمن 10.72
ث ،وفي الفئة الثانية :سرعة الهواء ()0.1+
فاز رافاييل سماحة (الجمهور) بزمن 11.64
ث ،وفي فئة ثالثة :سرعة الهواء ( )0.5+فاز
شادي فرحات (الجيش) بزمن  11.37ث،
وفي  400م للسيدات فازت ساريا طرابلسي
(أنتر) بزمن  1.02.50دقيقة ،وعند الرجال
فاز رمزي نعيم (أنتر) بزمن  49.08ث ،وفي
الفئة الثانية فاز أحمد محسن (الجيش)
بزمن  51.17ث ،وفي سباق  1500م للرجال
فاز نقوال مرتا (الجيش) بزمن  4.01.12د،
وعند السيدات فازت منال ّ
الطيار (الجمهور)
بزمن  5.18.61د ،وفي سباق  5000م
للسيدات فازت ليا اسكندر (الجمهور) بزمن
 19.06.54د ،وللرجال فاز حسني عواضة
(الجيش) بزمن  15.08.77د.

