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الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

«دربي» النجمة واألنصار غدًا بحضور الجمهور
عبد القادر سعد
يـتــرقــب الـجـمـهــور الـلـبـنــانــي أن ُيـقــام
غدًا لقاء النجمة واألنصار في مباراة
مؤجلة من األسبوع الثاني من الدوري
اللبناني لكرة القدم .حتى اآلن املباراة
قائمة بشكل طبيعي غدًا عند الساعة
 15.30ع ـلــى م ـل ـعــب ص ـي ــدا بـحـضــور
ال ـج ـم ـهــور .ه ــذه امل ـســألــة ك ــان ــت م ــدار
نقاش أمــس بعد كــام عــن نية القوى
األمنية منع دخول الجمهور ،علمًا أن
هذا التوجه ال عالقة له بانفجار برج
البراجنة ،فالحديث عن هذه الخطوة
بدأ قبل وقوع الحدث املؤسف.
صباح أمــس ّ
توجه وفــد من رابطتي
جمهور األنصار والنجمة الى سرايا
صيدا ،برئاسة رئيس رابطة جمهور
األنصار توفيق حمزة ،ورئيس مكتب
جمهور النجمة محمد الربعة (أبــو
هاني) للقاء النقيب رمزي الحاج من
ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي واملـ ـس ــؤول عن
أمن امللعب في اللقاء .وحاولت القوى
األمنية بداية اقامة املـبــاراة من دون
ج ـم ـهــور وه ــو أم ــر رف ـضــه مـســؤولــو
ال ــرابـ ـطـ ـت ــن ،م ـت ـم ـنــن ع ـل ــى الـنـقـيــب
الـحــاج اع ــادة النظر فــي هــذا الـطــرح،
ملا في القرار من ضرر على كرة لقدم
وجـمــالـيــة ال ـل ـقــاء .الـبـحــث انـتـقــل الــى
تحديد عــدد الجمهور الــذي اصطدم
أيضًا برفض املسؤولني حتى توصل
الـ ـط ــرف ــان ال ـ ــى ص ـي ـغ ــة يـ ـك ــون فـيـهــا

القيمون على الجمهورين مسؤولني
ع ــن جـم ـهــوري ـهـمــا ،وي ـت ـع ــاون ــون مع
ال ـ ـق ـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الخ ـ ـ ـ ـ ــراج امل ـخ ـل ــن
بالنظام.
وات ـف ــق املـجـتـمـعــون عـلــى أن يجلس
جـمـهــور األن ـص ــار ال ــى يـمــن املنصة
ُ
الــرئ ـي ـسـيــة ،وت ــرك ــن س ـيــارات ـهــم قــرب
م ــدخ ـل ـه ــا ،ف ـي ـمــا س ـي ـج ـلــس جـمـهــور
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة فـ ـ ــي املـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــات املـ ـق ــابـ ـل ــة
ل ـل ـم ـن ـصــة ،ع ـل ــى أن يـ ـخ ــرج جـمـهــور

ً
النجمة أوال بعد انتهاء املباراة.
فنيًا ،تبدو كفة األنصار أرجــح نظرًا
لـجــاهــزيــة العـبـيــه واكـتـمــال صفوفه،
اضــافــة ال ــى ال ـع ــروض ال ـتــي ّ
يقدمها
األن ـ ـصـ ــاريـ ــون ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
بـعـكــس الـنـجـمــاويــن امل ـهــزوزيــن في
اآلونة األخيرة واملنقوصي الصفوف.
وفــي بطولة الــدرجــة الثانية وضمن
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـخ ــام ــس ،ي ـل ـع ــب ال ـي ــوم
املبرة مع األهلي النبطية على ملعب

ال ـع ـهــد ،والـ ـه ــال حـ ــارة ال ـنــاع ـمــة مع
العمال طرابلس على ملعب الصفاء،
واأله ـل ــي ص ـيــدا مــع هــومـنـتـمــن على
ملعب صـيــدا .وتختتم هــذه املرحلة
غ ـ ـدًا بـ ـلـ ـق ــاءي ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور مــع
اإلصــاح البرج الشمالي على ملعب
ص ــور ،والشبيبة املــزرعــة مــع اإلخــاء
األه ـل ــي عــالـيــه عـلــى مـلـعــب الـصـفــاء.
علمًا ان جميع امل ـبــاريــات تـقــام عند
الساعة .14.15

طلبت القوى االمنية تعاون رابطتي الجمهورين معها (أرشيف)

واجه العبو املنتخب األملاني موقفًا مرعبًا في
فرنسا عندما أخلت الشرطة فندق «موليتور» في
باريس حيث ينزل أبطال العالم قبل ّمباراتهم أمام
منتخب أصحاب الضيافة بسبب تلقي مكاملة من
مجهول بوجود قنبلة .وغادر الالعبون وأعضاء
الجهاز الفني للمنتخب األملاني الفندق الواقع
بالقرب من مركز مالعب «روالن غاروس» للتنس
لحوالي ثالث ساعات قبل املوقعة على ملعب
«ستاد دو فرانس» ،بينما تولت الشرطة تفتيش
جميع غرف الفندق ّ
ليتبي ّ
خلوها من القنبلة.

بيغليا تحت مجهر ريال مدريد

فياريال يمدد لمدربه
مدد فياريال اإلسباني عقد مدربه مارسيلينو
غارسيا تورال  3سنوات حتى  .2019وتولى
مارسيلينو اإلشراف على فياريال في كانون
الثاني  2013عندما كان الفريق في الدرجة الثانية
وصعد به إلى األولى حيث احتل املركز السادس
في املوسمني املاضيني.

ناكيد يستأنف قرار إبعاده عن انتخابات رئاسة «الفيفا»
ناكيد سريعًا الى السباق الخاص
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،مــن
بــوابــة الحق املـتــاح ألي مرشح في
استئناف ق ــرار لجنة االنتخابات
حول أهليته بالترشح لدى محكمة
التحكيم الرياضي.
وانتقل ناكيد واملـحــامــي املير إلى
ل ـ ــوزان ال ـســوي ـســريــة لـتـقــديــم طلب
االستئناف أمــام محكمة التحكيم
ال ــري ــاض ــي ذات ال ـس ـم ـعــة الـعــاملـيــة
املعروفة.
وق ــال امل ـيــر ف ــي تـصــريــح ج ــاء فـيــه:
«نحن نؤمن بــأن محكمة التحكيم
ال ــري ــاض ــي س ـت ـق ــوم بـ ــإعـ ــادة نـظــر

م ـ ـحـ ــايـ ــدة ومـ ـن ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــرار
املطعون فيه ،وستؤكد أن موكلي
ال ـس ـي ــد ن ــاك ـي ــد هـ ــو م ــرش ــح ج ــدي
وق ــدي ــر ،وق ــد تــم إق ـص ــاؤه مــن دون
وج ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــق» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـت ـم ـنــى
ال ـف ـص ــل س ــري ـع ــا ب ــال ـط ـع ــن املـ ـق ـ ّـدم
نـظـرًا إلــى الــوقــت امل ـحــدود للحملة
االنتخابية».
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـنــاطـقــة بــاســم
الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ل ـنــاك ـيــد« :إن
الـ ـت ــوج ــه الـ ـ ــى م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
الرياضي ّ
يعبر عن التزام من ناكيد
بــال ـع ـمــل ج ــدي ــا لـلـتـغـيـيــر ،بــالــرغــم
م ــن وجـ ـ ــود ج ـم ـيــع ال ـص ـع ــوب ــات».

وأض ـ ــاف ـ ــت« :إن ال ـط ـع ــن ال ـحــاضــر
ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام
بـمـبــادئ اإلن ـصــاف والشفافية في
س ـي ــاق ان ـت ـخــابــات «ال ـف ـي ـفــا» وهــو
خطوة إيجابية للمستقبل».
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
واف ـقــت أول مــن أم ــس عـلــى طلبات
خ ـم ـســة م ــرش ـح ــن ل ـل ــرئ ــاس ــة ،ه ــم:
األم ـيــر األردنـ ــي عـلــي بــن الحسني،
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـلـ ـم ــان بــن
ابراهيم آل خليفة ،الفرنسي جيروم
ش ــام ـب ــان ــي ،ال ـس ــوي ـس ــري ج ـيــانــي
إن ـف ــان ـت ـي ـن ــو وال ـ ـج ـ ـنـ ــوب أف ــري ـق ــي
طوكيو سيكسويل.

أكاديميات

« »BFAتدافع عن ألوان الحكمة والشبيبة المزرعة

سيدافع فريق « »BFAعن ألوان الحكمة
بقيادة كيفورك (أرشيف)

قنبلة كاذبة تخرج منتخب
ألمانيا من الفندق

يبدي ريال مدريد االسباني اهتمامًا بضم الدولي
األرجنتيني لوكاس بيغليا ،العب وسط التسيو
اإليطالي ،بحسب ما ذكر تقرير صحافي.
ُويعد بيغليا من أفضل العبي الوسط في الدوري
االيطالي ،وهو يؤدي دورًا أساسيًا مع التسيو منذ
انضمامه إلى صفوفه عام  2013بعقد لخمس
سنوات.
وأشار موقع «كالتشو ميركاتو» إلى أن النادي
امللكي مستعد لدفع مبلغ  30مليون يورو لضم
بيغليا ،مع مضاعفة راتبه.

الفيفا

كان الترينيدادي ديفيد ناكيد أول
امل ــرش ـح ــن امل ـب ـعــديــن ع ــن ال ـس ـبــاق
ال ــى رئــاســة االت ـح ــاد ال ــدول ــي لكرة
ال ـقــدم ،لكن نجم األن ـصــار السابق
ّ
تقدم بطلب استئناف لدى محكمة
التحكيم الرياضي للقرار الصادر
عن لجنة انتخابات «الفيفا» في 28
تشرين األول املاضي بعدم أهليته
في الترشح لالنتخابات الرئاسية
املقررة في  26شباط املقبل.
وأكـ ـ ــد املـ ـسـ ـتـ ـش ــارون ال ـقــانــون ـيــون
لناكيد برئاسة املحامي جالل املير
وج ـ ــود م ـخــال ـفــة واضـ ـح ــة لـلـنـظــام
االن ـت ـخــابــي ،وه ــم يـسـعــون إلع ــادة

رياضة

21

سـتـحـضــر ب ـي ــروت فــوت ـبــول أكــادي ـمــي
( )BFAمـ ـج ــددًا ف ــي بـ ـط ــوالت ل ـب ـنــان
للفئات العمرية فــي كــرة الـقــدم ،وهــذه
املـ ــرة بـفــريـقــن ف ــي بـطــولـتــي األش ـب ــال
وال ـش ـبــاب الـلـتــن تنطلقان فــي نهاية
األسبوع الحالي.
وكــانــت أكــاديـمـيــة « »BFAقــد حضرت
بـقــوة فــي بـطــولــة األش ـبــال فــي املــوســم
املـ ــاضـ ــي ع ـن ــدم ــا داف ـ ـ ــع العـ ـب ــوه ــا عــن
ألوان نادي الشبيبة املزرعة ،وهو أحد
أقــدم األنــديــة فــي كــرة الـقــدم اللبنانية.
وح ـق ـق ــت األك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــي يــرأس ـهــا
كابنت الراسينغ السابق زياد سعادة،
ويـ ـش ــرف ع ـل ــى ف ــرق ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ت ــرك ــت بـصـمـتـهــا على
الساحة املحلية ،إنـجــازًا كبيرًا ببلوغ
فــري ـق ـهــا ال ـن ـهــائــي ال ـ ــذي خ ـس ــره أم ــام
األنصار.
وم ــن الـفــريــق امل ــذك ــور (مــوال ـيــد )2001
اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ــذي
اس ـت ــدع ــى  4الع ـب ــن م ــن « »BFAهــم:
جــان يامازيان ،رالــف حدشيتي ،فريد

قساطلي وحسني نحلة.
ويـخــوض الـفــريــق ال ــذي يـشــرف عليه
املدرب روي أبو الياس أولى مبارياته
فـ ــي دوري األشـ ـ ـب ـ ــال أم ـ ـ ــام ط ــراب ـل ــس
ال ــري ــاض ــي ،غ ـ ـدًا ،ال ـســاعــة  14.15على
مـ ـلـ ـع ــب رش ـ ـيـ ــد ك ـ ــرام ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي فــي
طرابلس.
ك ــذل ــك ،س ـت ـس ـجــل أك ــادي ـم ـي ــة «»BFA
ح ـض ــوره ــا ف ــي دوري ال ـش ـب ــاب تحت
ألـ ـ ــوان ن ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة بـمـجـمــوعــة من
الــاع ـبــن مــوال ـيــد أعـ ــوام 1998 ،1997
و.2000
وتتطلع األكــاديـمـيــة األق ــدم فــي لبنان
الى هذا الفريق لتحقيق نتائج مميزة
ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ـق ـيــادة امل ــداف ــع الــدولــي
ال ـس ــاب ــق ك ـي ـف ــورك قـ ــره ب ـت ـي ــان ،حـيــث
ي ـضــم ال ـفــريــق مـجـمــوعــة م ــن األس ـمــاء
املوهوبة ،أمثال :العب منتخب الشباب
ومارك مهنا،
فؤاد خوري ،إياد شاهني
ّ
علمًا بأن األخيرين كانا قد وقعا على
كشوفات الفريق األول للنادي األخضر
ل ـل ـم ـش ــارك ــة م ـع ــه فـ ــي دوري ال ــدرج ــة

األولى ،الى جانب إيلي برادعي وجان
ب ـيــار س ـعــود ال ـلــذيــن نـشــآ ف ــي بـيــروت
فــوتـبــول أكــاديـمــي أي ـضــا .كــذلــك ،يبرز
اسـمــا مــارك الـحــاج ولــورنــزو بستاني
ويوسف خطار في نفس الفريق ،وهم
من مواليد عام .2000
وي ـب ــدأ ال ـفــريــق مـ ـش ــواره ف ــي الـبـطــولــة
بمباراة «دربي» تجمعه مع الراسينغ،
اليوم ،الساعة  14.15على ملعب نادي
النجمة.
وع ــن ه ــذا ال ـح ـضــور ،ق ــال س ـع ــادة في
اتصال مع «األخبار»« :ال تكتمل دورة
ٍ
عـمـلـنــا إال م ــن خ ــال إش ـ ــراك العـبـيـنــا
ف ــي امل ـن ــاف ـس ــات ،ح ـيــث هــدف ـنــا ال ــدائ ــم
تقديم املواهب التي يمكن أن تستفيد
مـنـهــا ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة ب ـش ـكـ ٍـل ع ــام».
وأضــاف« :كانت لدينا تجربة ناجحة
على هــذا الصعيد ،وبــانـتـظــار بطولة
األكاديميات التي سينظمها االتحاد
اللبنانيّ ،
نجهز فرقنا بأفضل صورة
ممكنة مــن خــال التمارين املتواصلة
محليًا واملعسكرات الدائمة خارجيًا».

اخبار رياضية

الجمعية العومية التحاد
الكرة الطائرة
اق ـ ّـرت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
ل ـل ـكــرة ال ـط ــائ ــرة ال ـب ـيــانــن االداري وامل ــال ــي
باالجماع خــال جلستها العادية السنوية
الـ ـت ــي انـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي فـ ـن ــدق «مـ ــادي ـ ـسـ ــون»،
وحضرها رئيس اللجنة األوملبية ورئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ج ـ ــان هـ ـم ــام وأعـ ـ ـض ـ ــاء االتـ ـح ــاد
وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـخ ــري شـ ـح ــادة ال ـق ــاص ــوف،
واألمني العام املؤسس لالتحاد نعيم نعمان
ومـنــدوبــو  75نــاديــا بلغ مجموع اصواتهم
 ،152حيث كان املطلوب  110أصوات لتأمني
النصاب القانوني.
وبعدما ُرفعت الجلسة ترأس همام اجتماعًا
مل ـســؤولــي ان ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،بحضور
اعضاء اللجنة االدارية لالتحاد ،حيث جرى
التداول في تفاصيل البطولة التي ستنطلق
في بداية العام الجديد.

لقب بطل لبنان في سيف
المبارزة لشفيق خوري

ت ـ ّـوج شـفـيــق خ ــوري م ــن الـجـيــش اللبناني
بلقب بطولة لبنان في سيف املـبــارزة ،التي
أقيمت في قصر الرياضة في نادي مون ال
سال ،بتغلبه في املباراة النهائية على زميله
ومدرب املنتخب الوطني
في الجيش اللبناني ّ ٌّ
زي ــاد جـلـبــوط .وح ــل ك ــل مــن الـنــاشــئ بــول
شــاهــن (م ــون ال س ــال) ،ال ــذي ش ــارك ألول
مرة في البطولة ،وطانيوس عطاالله (الجيش
اللبناني) في املركز الثالث.

تكريم قنصلي لمنتخب الوس

ّ
الحكيم
كـ ّـرم قنصل الوس في لبنان جــاك
أف ـ ـ ــراد ب ـع ـثــة م ـن ـت ـخــب الوس لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بحضور السلك القنصلي عميد القناصل
ج ــوزف حـبـيــس ،رئ ـيــس االت ـح ــاد اللبناني
ل ـل ـي ـخ ــوت ق ـن ـصــل األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ال ـف ـخــري
ال ـك ــوم ــودور ادم ـ ــون ش ــاغ ــوري  ،املـهـنــدس
ـدد م ــن قـنــاصــل الـ ــدول.
ه ـنـ ّـري صـفـيــر وع ـ ـ ٍ
ووزع الـحـكـ ّـيــم الـ ــدروع وال ـهــدايــا عـلــى كافة
اع ـضــاء بـعـثــة املـنـتـخــب ال ـض ـيــف ،ثــم جــرى
تبادل القمصان الرياضية.

