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أصداء عالمية

بطولة العالم للراليات

لوب ُيحكم قبضته على بطولة العالم للراليات
أح �ك��م س��ائ��ق س �ي �ت��روي��ن ال�ف��رن�س��ي
سيباستيان ل��وب ،بطل ال�ع��ال��م في
األع ��وام الثمانية االخ �ي��رة ،قبضته
على بطولة العالم للراليات محققًا
فوزه الرابع على التوالي والسادس
هذا املوسم ،وذلك بعدما انهى اليوم
ال �ث��ال��ث واألخ� �ي ��ر م��ن رال� ��ي ف�ن�ل�ن��دا،
امل��رح �ل��ة ال �ث��ام �ن��ة م��ن ال �ب �ط��ول��ة ،في
ال� � �ص � ��دارة ام� � ��ام زم �ي �ل ��ه ال �ف �ن �ل �ن��دي
ميركو هيرفونن ،ما سمح لفريقهما
ب ��أن ي �ح��رز ث�ن��ائ�ي�ت��ه ال�خ��ام�س��ة ه��ذا
املوسم.
وف ��رض ل��وب س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى ال��رال��ي
الفنلندي منذ ال�ي��وم االول وتصدر
ّ
الترتيب ول��م يتخل عنه حتى خط
ن �ه��اي��ة امل ��رح �ل ��ة ال �خ ��اص ��ة ال �ث��ام �ن��ة
ع� �ش ��رة ،ل �ي �ح �ق��ق ف � ��وزه ال �ث ��ال ��ث ف��ي
رال� ��ي «االل � ��ف ب �ح �ي��رة» س��اب �ق��ًا بعد
عامي  2008و ،2011علمًا بأنه احد
ث�ل�اث��ة س��ائ �ق�ين ف �ق��ط ت ��وج ��وا بلقب
رال��ي فنلندا خ��ارج ن��ادي السائقني
ال� �س� �ك� �ن ��دن ��اف� �ي�ي�ن ب� �ع ��د االس� �ب ��ان ��ي
ك��ارل��وس س��اي�ن��ز ( )1990وم��واط�ن��ه
ديدييه أوريول (.)1992

واض ��اف ل��وب ان�ت�ص��اره ف��ي فنلندا
ال ��ى ت �ل��ك ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ف ��ي م��ون�ت��ي
ك� � ��ارل� � ��و وامل � �ك � �س � �ي� ��ك واالرج � �ن � �ت �ي��ن
وال �ي��ون��ان ون �ي��وزي �ل �ن��دا ،ول ��م يفلت
منه هذا املوسم سوى رالي السويد

ح�ي�ن ح��ل س��ادس��ًا ورال� ��ي ال�ب��رت�غ��ال
الذي انسحب منه.
وع� ��زز االس� �ط ��ورة ال�ف��رن�س�ي��ة ال��رق��م
القياسي من حيث عدد االنتصارات
ف��ي ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ل�ل��رال�ي��ات بعدما

لوب مع مساعده على منصة التتويج (روني ريكوما ــ أ ف ب)

هل يفي توتنهام بوعده مع مودريتش؟

رفع رصيده الى  73انتصارًا ،منهيًا
ال��رال��ي ب �ف��ارق  6,1ث ��وان ع��ن زميله
هيرفونن ال��ذي ن��ال ال�ن�ق��اط الثالث
التي يحصل عليها السائق الفائز
بمرحلة ال �ـ«ب��اور ستايج» املنقولة
مباشرة على الهواء ،وكانت املرحلة
ال �ث��ام �ن��ة ع� �ش ��رة ،اي «اون �ي �ن �ب��وي��ا»
التي عادت الى مسار الرالي مجددًا
وش �ك �ل��ت اي� �ض ��ًا امل ��رح� �ل ��ة ال �س��اب �ع��ة
عشرة التي فاز بها الفنلندي ايضًا.
وج � � � ��اء س� ��ائ � �ق� ��ا ف � � � ��ورد ال �ف �ن �ل �ن ��دي
ي��اري م��ات��ي الت�ف��اال وال�ن��روج��ي بتر
سولبرغ في املركزين الثالث والرابع
ب� �ف ��ارق  35و 56,1ث��ان �ي��ة ع ��ن ل��وب
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ف�ي�م��ا ح��ل ال�ن��روج��ي
االخر مادس اوستبرغ (ادابتا-فورد
ف�ي�ي�س�ت��ا) خ��ام �س��ًا ب �ف��ارق أك �ث��ر من
دق�ي�ق�ت�ين ون �ص��ف ع ��ن ب �ط��ل ال�ع��ال��م
ال ��ذي ع��زز ص��دارت��ه للترتيب ال�ع��ام
برصيد  171نقطة وبفارق  43نقطة
ع ��ن زم �ي �ل��ه ه �ي��رف��ون��ن ،ف �ي �م��ا ي��أت��ي
س��ول�ب��رغ ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث برصيد
 104نقاط.
(أ ف ب)

كرة القدم

«االجتماعي» لتحصني موقعه في األضواء وال جلسة لالتحاد اليوم!
يفتتح االسبوع بأحداث
كثيرة على صعيد كرة
القدم اللبنانية ،تأهل
االجتماعي الى الدرجة
االولى كان أبرز احداث االيام
املنصرمة ،لكن متابعة
الحكمة دعوييه لدى
القضاء املدني ،والخيول
لدى الفيفا قد تؤدي الى
مراجعة عامة لبطولة
الدرجة الثانية ،كما
افتتحت كأس النخبة الـ15
أحمد محيي الدين
االج� �ت� �م ��اع ��ي ط ��راب � �ل ��س ي � �ع� ��ود ال ��ى
م �ص��اف أن��دي��ة ال��درج��ة االول� ��ى ل�ك��رة
ال � �ق ��دم ب �ع��د  20ع ��ام ��ًا م ��ن ال �ه �ب��وط.
النادي الطرابلسي الذي ّ
خرج الكثير
من الالعبني والنجوم استعاد موقعًا
فقده منذ عقدين بتتويجه «مبدئيًا»
بلقب أط��ول بطولة للدرجة الثانية،
ال�ت��ي ال ت ��زال فعالياتها ت�ت��اب��ع إنما
ً
في القضاء املحلي والدولي ب��دال من
املالعب.
رئ �ي��س ال� �ن ��ادي ع �ب��د ال �ل��ه ال�ن��اب�ل�س��ي
اعتبر ان هذا «النصر» هو لكل أبناء
الشمال ومدينة طرابلس ،وخصوصًا
م�ن�ط�ق��ة ال �ق �ب��ة ،وت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل��ى
ك ��ل م ��ن دع ��م ال �ف��ري��ق وواك � �ب ��ه ،وإل ��ى
الداعم االول الرئيس نجيب ميقاتي.
ورأى ال �ن��اب �ل �س��ي ان م ��ا ت �ح�ق��ق ك��ان
ن �ت �ي �ج��ة ج � �ه� ��ود م �ض �ن �ي��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن
واإلدارة لتأمني هذه العودة ،وعجلة
االس�ت�ع��دادات انطلقت بعد الصافرة
ال �ت��ي أذن� ��ت ب��ال �ت��أه��ل ال ��ى األض � ��واء،
م�ش�ي�رًا ال��ى ان ال �ن��ادي سيتعاقد مع
عدد من الالعبني املحليني ،وال سيما
ممن ي�ت�ح��درون م��ن منطقة الشمال،
إض��اف��ة ال��ى التعاقد م��ع أج��ان��ب ذوي
ح��ق
م � �س � �ت� ��وى ج� � �ي � ��د ،ح � �ي� ��ث س �ي �ل �ت � ّ
بالتمارين ثالثة العبني غانيني .وملح
النابلسي الى ان امليزانية لم توضع
ب �ع��د ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل،
م��ردف��ًا« :الرئيس ميقاتي ه��و الداعم
االول ،ولن يبخل علينا بشيء».

َ
لكن بطولة الدرجة الثانية لم توضع
أوزاره � ��ا ب �ع��د ،إذ إن ن��ادي��ي الحكمة
وال� �خ� �ي ��ول ي �ت��اب �ع��ان امل� ��وض� ��وع ف��ي
امل�ح��اك��م ،ورأى النابلسي ان مشكلة
ال �ن��ادي�ين م��ع االت �ح��اد ال م��ع ال �ن��ادي
الشمالي ،ألن االجتماعي ال�ت��زم بما
ك� ��ان ي� �ق ��رره االت � �ح� ��اد م ��ن ال �ب �ط��ول��ة،
ث ��م االع � � ��ادة ث ��م امل ��رب ��ع وب� �ع ��ده ق ��رار
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ،وان ال �ف��ري��ق
ل�ط��امل��ا ت�ص��در ف��ي ك��ل امل��راح��ل ،ون��ال
ح �ق��ه ف ��ي اآلخ� ��ر ب��ال �ص �ع��ود ،،وت��اب��ع
«ح��ق اآلخ��ري��ن ليس ب�ي��دي ،والفريق
نال حصاد أتعابه».
وك � � ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي ق� ��د ت � �ع� ��ادل م��ع
ال �ش �ب��اب ال �غ��ازي��ة س�ل�ب��ًا ع �ل��ى ملعب
ال �ص �ف��اء ف��ي ت�ك�م�ل��ة م �ب��اري��ات امل��رب��ع
الذهبي لبطولة الثانية في مرحلته
ال �خ��ام �س��ة ق �ب��ل األخ� �ي ��رة .وت�ن�ح�ص��ر
البطاقة الثانية بني الشباب الغازية
وال �ن �ه �ض��ة ب ��ر ال � �ي ��اس ،ال �ف��ائ��ز ع�ل��ى
االه �ل ��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة  0-5ف ��ي ك �ف��رج��وز.
ويتصدر االجتماعي بـ 11نقطة أمام
ال �غ��ازي��ة ب� �ـ 9وال �ن �ه �ض��ة ب� �ـ 7وااله �ل��ي
ب � ��دون ن� �ق ��اط .وي �ل �ت �ق��ي ف ��ي امل��رح �ل��ة
االخيرة األهلي النبطية مع الشباب
الغازية واالجتماعي مع النهضة.

القاضي يستمع إلى االتحاد
سيستمع قاضي االم��ور املستعجلة
ف ��ي ب� �ي ��روت ن ��دي ��م زوي � ��ن ال� �ي ��وم ال��ى
ج��واب االت�ح��اد اللبناني ل�ك��رة القدم
ع �ل ��ى االس � �ت� ��دع� ��اء امل � �ق� ��دم م� ��ن ن� ��ادي
ال �ح �ك �م ��ة ،ال � � ��ذي رف � ��ع دع� ��وي �ي�ن ض��د

االت�ح��اد بشأن ع��دم تطبيق قوانينه
وق��ان��ون�ي��ة الجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة غير
العادية املنعقدة في  25تموز املاضي
ووقف مفاعيلها .علمًا أن االتحاد لم
ي�ت�خ��ذ ق� ��رارًا ب��ال�ش�ط��ب رغ ��م ان�ق�ض��اء
املهلة في الثاني من الشهر الجاري.
أم�ي�ن س��ر ال �ن��ادي ج��ان ح�ش��اش ن��أى
ب�ن�ف�س��ه ع ��ن االت� �ص ��االت وال �ض �غ��وط
السياسية ال�ت��ي م��ورس��ت م��ع أف��رق��اء
ً
وم ��راج ��ع ف��ي ال� �ن ��ادي ،ق��ائ�ل�ا «ه �ن��اك
ات � �ص� ��االت ك �ث �ي��رة ت � ��رد ال � ��ى أع �ض��اء
اللجنة اإلداري��ة ،إال أن��ه ليس من امر
جدي أو ملموس له نتيجة» ،مضيفًا
ه�ن��اك تصميم ف��ي ال �ن��ادي على عدم
ال�ت��راج��ع ح�ت��ى ل��و خ�س��رن��ا قضائيًا،
ألن��ه ال ت��وج��د دع��وى راب�ح��ة مسبقًا،
ون �ح��ن ل��ن ن��رض��خ ل�لات�ح��اد ال ��ذي لم
يطبق قوانينه وال نصوص أنظمته
ال �ت��ي وض �ع��ت ب �م��رس��وم ج �م �ه��وري،
لذلك فاآلتي أعظم».

اتصاالت وضغوط
سياسية مورست مع
أفرقاء ومراجع في
نادي الحكمة

«االجتماعي» يعود إلى األضواء بعد  20سنة واالستعدادات انطلقت (عدنان الحاج علي)

وأشار حشاش الى أن القاضي زوين
ي��ري��د ت �ق��ري��ب وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر وح��ل
ال�ق�ض�ي��ة «ع �ل��ى ال�ط��ري�ق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
ع �ب��ر ت �س��وي��ة م� ��ا .ورأى ان االت �ح��اد
وب � �م � �ج� ��رد إج� ��اب � �ت� ��ه ع � ��ن ال ��دع ��وي�ي�ن
يعني أن��ه معترف بالقضاء ،وأردف
«االت �ح��اد ف��ي وض��ع ال يحسد عليه،
ّ
الن ق ُ� ��رار ال �ش �ط��ب س �ي��اس��ي م�ح��ض،
وإن ن �ف��ذ ال�ش�ط��ب ف�س�ي�ك��ون امل�س�م��ار
االخ � �ي� ��ر ف� ��ي ن� �ع ��ش ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا
ال �ح��ال �ي��ة ...واالت �ح ��اد ه��و امل� ��دان ألن��ه
ارت �ك��ب م �خ��ال �ف��ات ص��ارخ��ة ال ت��رك��ب
على قوس قزح».
وم��ن املفترض أن تعقد اللجنة العليا
ج�ل�س�ت�ه��ا االس �ب��وع �ي��ة ال� �ي ��وم ،وع�ل��ى
ج� � ��دول أع �م��ال �ه��ا ال �ب �ح��ث ف ��ي ق�ض�ي��ة
ن � ��ادي � ��ي ال �ح �ك �م ��ة ب� ��ال� ��درج� ��ة االول� � ��ى
وال� �خ� �ي ��ول ،ال � ��ذي ي �ت��اب��ع ق�ض�ي�ت��ه في
م�ح�ك�م��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ال��ري��اض��ي ،وأش ��ار
م� �ص ��در إل � ��ى ان � ��ه م ��ن امل �م �ك��ن ت��أج �ي��ل
الجلسة ه��رب��ًا م��ن ات �خ��اذ ق ��رار شطب
النادي االخضر ،وسيكون الحديث عن
القضية الطبق الرئيسي في اإلفطار،
ال ��ذي دع ��ا ال �ي��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
ريمون سمعان ،كما درجت العادة في
كل سنة ،ألعضاء اللجنة العليا.

افتتاح كأس النخبة
انطلقت بطولة كاس النخبة أول من
أم��س بلقاء العهد ،ح��ام��ل اللقب ،مع
الصفاء ،بطل ال��دوريّ ،
وأدت املباراة
إل��ى ف��وز ال�ع�ه��د ب�ه��دف�ين ع�ل��ى ملعب
صيدا البلدي ،وذلك ضمن منافسات
امل�ج�م��وع��ة االول� ��ى ال �ت��ي ت�ض��م اي�ض��ًا
اإلخاء االهلي عاليه.
ل� � ��م ت � ��رت � ��ق امل � � � �ب� � � ��اراة ال� � � ��ى م �س �ت ��وى
ال� �ف ��ري �ق�ي�ن .واف� �ت� �ت ��ح ع� �ب ��اس ع �ط��وي
«أون � �ي � �ك ��ا» ال �ت �س �ج �ي��ل م ��ن ت �س��دي��دة
رائعة من خارج املنطقة ( ،)8واضاف
مهاجم العهد العائد مصطفى حالق
الهدف الثاني إثر خطأ فادح من علي
السعدي ( .)17وط��رد الحكم الدولي
علي الصباغ السعدي ( )77إلعاقته
املنفرد هيثم فاعور.
وف� � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ت� �ع ��ادل
األن �ص��ار ،بطل ك��أس لبنان ،وشباب
الساحل  1-1على ملعب صيدا أم��ام
زه��اء  200م�ت�ف��رج ،وت�ض��م املجموعة
ف��ري��ق ال�ن�ج�م��ة أي �ض��ًا .وس �ج��ل ه��دف
االن � �ص� ��ار ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وس� �ي ��م ع�ب��د
ال �ه ��ادي ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،55ول�ل�س��اح��ل
املالي أوليسيه ديالو في الدقيقة .80

أك� ��د امل � � ��درب ال �س ��اب ��ق ل �ت��وت �ن �ه��ام ه��وت�س�ب��ر
االن�ك�ل�ي��زي ،ه ��اري ري��دن��اب ،ان ال �ن��ادي وع��د
ص��ان��ع أل �ع��اب��ه ال �ك ��روات ��ي ل��وك��ا م��ودري �ت��ش
العام املاضي بالسماح له باالنتقال الى ريال
مدريد هذا الصيف.
وق��ال ري��دن��اب ف��ي ح��دي��ث ال��ى صحيفة «ذي
ص��ن» البريطانية أن رئ�ي��س ال�ن��ادي دان�ي��ال
ل �ي �ف��ي ق � ��ال مل ��ودري� �ت ��ش «ام �ن �ح �ن ��ا م��وس �م��ًا
إضافيًا ،وإذا طلب ري��ال ضمك (م��ن بعده)،
فلن أقف في طريقك».
وأش � ��ار ري ��دن ��اب ال ��ى أن ��ه «ل �ي��س واث �ق ��ًا» من
أن م��ودري �ت��ش س �ي �ب��دأ امل��وس��م ال �ج��دي��د في
صفوف توتنهام ،رغ��م التقارير الصحافية
ال�ت��ي أش ��ارت ال��ى أن امل�ف��اوض��ات م��ع ال�ن��ادي
امللكي االسباني وصلت الى حائط مسدود.

تعادل سان جيرمان وبرشلونة
وفوز سيتي وديًا
ت � �ع ��ادل ب ��اري ��س س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان ال �ف��رن �س��ي
وبرشلونة االسباني  ،2-2في مباراة دولية
ودية أقيمت بينهما في باريس.
وس�ج��ل رافينيا الكانترا ( )6واالرجنتيني
ليونيل ميسي ( 53من ركلة جزاء) لبرشلونة،
وال� �س ��وي ��دي زالت� � ��ان اب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش (60
م��ن ركلة ج��زاء) وزوم��ان��ا ك��ام��ارا ( )82لسان
جيرمان.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ف � ��از م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت ��ي ،ب�ط��ل
الدوري اإلنكليزي ،على مضيفه فولسبورغ
االملاني  ،0-2سجلهما االرجنتيني سيرجيو
اغويرو ( )40والعاجي يايا توريه (.)56

أبيدال يهدف إلى العودة
قبل كانون األول
أم ��ل ال�ظ�ه�ي��ر األي �س��ر ل�ب��رش�ل��ون��ة االس�ب��ان��ي،
الفرنسي ايريك ابيدال ،الذي خضع لجراحة
ف��ي ال�ك�ب��د ف��ي ن�ي�س��ان ،ب��ال �ع��ودة ال��ى اللعب
«ق �ب��ل ك ��ان ��ون االول» ،ك �م��ا ق� ��ال ف ��ي ح��دي��ث
تلفزيوني.
وفي مقابلة مع قناة «تي في  »3الكاتالونية،
قال أبيدال «لنر إذا ما كان في إمكاني اللعب
على أرض برشلونة قبل كانون االول املقبل».
وأش � ��ار اب� �ي ��دال ال ��ى ان ال� �ع ��ودة ق �ب��ل ال�ش�ه��ر
امل � ��ذك � ��ور «ه � ��ي ال � � �ه � ��دف» ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى أن
إرج��اء ه��ا ال��ى م��ا بعد ذل��ك «ل��ن يكون سيئًا،
املهم أن أعود».
وأك��د ان��ه في ح��ال أفضل مما ك��ان عليه قبل
ث�لاث��ة أش �ه��ر« ،أت �ب��ع ال�ن�ص��ائ��ح ال �ت��ي قدمها
إلي األطباء ،وصحيح أنني أشعر بتحسن:
يمكنني أن أس��اف��ر ،واالس�ت�ف��ادة م��ن الفريق
واالجواء».

أخبار رياضية
إدارة جديدة النيبال زحلة
ُ
انتخبت هيئة إدارية جديدة لنادي أبناء
انيبال زحلة وذلك في االجتماع الذي عقد
لهذه الغاية في غرفة التجارة والصناعة
في زحلة .وتألفت الهيئة من خليل مسعد
رئيسًا ،وميشال زرزور ،إيلي ّريا ،جبران
أندراوس ،نبيل شويري ،طوني معكرون،
ّ
الحجار،
نديم حبيقة ،إيلي شمعون ،نديم
سامي ّبرو ،ميشال أبو خاطر .وانضم
روالند ّ
خزاقة الى مجلس أمناء النادي.

نشاط للدراجات في عيد الجيش
ملناسبة عيد الجيش ،وتكريمًا للعسكريني
الشهداء ،نظمت شركة «»Cycling circle
نشاطًا رياضيًا على الدراجات الهوائية،
انطالقًا من النادي العسكري املركزي
ـ ـ ـ املنارة ،مرورًا بوسط مدينة بيروت
ً
واملتحف الوطني وصوال الى الكلية الحربية
ثم العودة الى ساحة الشهداء ،وقد تخلل
النشاط التوقيع على العلم اللبناني في
نقطة االنطالق ،ووضع إكيل من الزهر
على نصب الجندي املجهول في املتحف.

