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الكرة اللبنانية

الفورموال 1

 ...وانفرجت بفتح أبواب المالعب أمنيًا
أخيرًا ،وصلت أصداء
االنباء الجيدة الى ساحات
جمهور كرة القدم اللبنانية،
الذي سيتمكن ً
ابتداء من
اليوم من الدخول الى
بشكل طبيعي،
المالعب
ٍ
بعد مخاض عسير عاشه
في االسابيع االخيرة
شربل ّ
كريم
ت ـضــافــرت ال ـج ـهــود فـكــانــت النتيجة
املنتظرة .جمهور كــرة القدم سيعود
ـرار أث ـم ــر نتيجة
ال ــى امل ــاع ــب ،ف ــي ق ـ ـ ٍ
ّ
جهود متعددة االطــراف ،بعدما زهر
االحد املاضي بتلك املسيرة النبيذية
مــن املـشــرفـيــة ال ــى ب ــرج ح ـمــود ،وذاك
االق ـ ـت ـ ـحـ ــام االخـ ـ ـض ـ ــر الـ ـ ـ ــذي "اح ـ ـتـ ــل"
مدرجات" ملعب بيروت البلدي.
الحقيقة أنــه للمرة االولــى منذ بداية
مشكلة الجمهور في مالعب الفوتبول
قـ ـب ــل حـ ــوالـ ــى عـ ـش ــرة أعـ ـ ـ ـ ــوام ،ت ـك ــون
ّ
الخطوات مليئة باالصرار لحل هذه
املـعـضـلــة ال ـتــي ت ـحـ ّـولــت ال ــى مساحة
لـ ـتـ ـب ــادل االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ب ـ ــن االطـ ـ ـ ــراف
ً
املـخـتـلـفــة ،إذ تـ ــارة مــا أش ــار البعض
بـ ــاالت ـ ـهـ ــام الـ ـ ــى ت ـق ـص ـي ــر مـ ــن ج ــان ــب
ً
ال ـق ــوى االم ـن ـيــة ،وت ـ ــارة أخـ ــرى ُحـكــي
أحيان عدة
عن تقصير اتحادي ،وفي
ٍ
عن إهمال من قبل االندية وروابطها
ّ
ً
ّ
تسببت بتفلت جماهيري ،ووصــوال
الــى الجمهور نفسه ال ــذي لــم ينصع
الى االنضباط في محطات عدة.
املـهــم أن الـكــل أراد الـحــل ،ومــا الدليل
ع ـلــى ذل ــك س ــوى تــاقــي االتـ ـح ـ ًـاد مع
االنــديــة على هــذا الـهــدف ،إضــافــة الى
ظهور الجمهور بأفضل مظاهره في
اعتراضه الحضاري ومطالبته بحقه
املشروع.
ـرار إي ـجــابــي
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ك ــل ه ـ ــذا
ٍ
ي ــوم أم ــس مــع االج ـت ـمــاع ال ــذي عقده
مدير عــام قــوى االمــن الداخلي اللواء
إبــراهـيــم بـصـبــوص مــع وفــد االتـحــاد
اللبناني الــذي رأســه املهندس هاشم
ح ـ ـيـ ــدر ،وض ـ ـ ـ ّـم االم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ج ـهــاد
الشحف ،رئيس لجنة املالعب موسى
م ـ ـكـ ــي ،وأمـ ـ ـ ــن س ـ ــر نـ ـ ـ ــادي االن ـ ـصـ ــار
اسماعيل محمود.
هـ ــذا االج ـت ـم ــاع امل ـف ـص ـلــي ال ـ ــذي تلى
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
االم ـن ـي ــة طـ ـ ــوال االس ــابـ ـي ــع امل ــاض ـي ــة،
كـ ــان م ـث ـم ـرًا ع ـب ــر ال ـس ـم ــاح بـحـضــور

الـجـمـهــور لـلـمـبــاريــات مــن املــدرجــات.
ـادة" هــذه
لـكــن ه ــذا ال ـقــرار لــم ي ـ ِ
ـأت "سـ ـ ّ
امل ـ ـ ــرة ،ف ــالـ ـل ــواء ب ـص ـب ــوص حـ ـ ــذر مــن
أن أي ش ـغ ــب س ـي ـح ـصــل سـتـتـعــامــل
معه الـقــوى االمـنـيــة بـحــزم ،وهــو أمر
يتالقى مع تطلع االتحاد الى املرحلة
الجماهيرية املقبلة حيث ينتظر أن
بشكل محترم،
يؤدي الجمهور دوره
ٍ
وإال س ـت ـك ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـقــاس ـيــة
باالنتظار في حال اإلخالل بالقانون،
ّ
سيسبب إحراجًا لالتحاد
كون االمــر
ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى ،وألن مـشـكــات
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع سـتـعـيــدنــا ال ــى قصة
"إبريق الزيت" نفسها ،وهــي التي لم

تعد تحتملها اللعبة بعدما عاشت
دائ ـم ــا أوق ــات ــا ع ـص ـي ـبــة ،وخـصــوصــا
على الصعيد الجماهيري بحيث بقي
ق ـسـ ٌـم قـلـيــل م ــن رواد امل ــاع ــب يـهــوى
زيــارتـهــا مقارنة باملاضي حيث كان
من الصعب إيجاد كرسي واحد فارغ
في املباريات.
لكن املسألة اآلن ال تعني التوقف عن
حماية جمهور الفوتبول بعدما عاد
الـ ــى امل ــاع ــب ب ـش ـكـ ٍـل ط ـب ـي ـعــي ،إذ إن
العمل يبدأ اآلن لعدم التفريط بهذه
الـفــرصــة املـفـتــرض أن ت ـتـ ّـوج موسمًا
مـثـيـرًا عـلــى صعيد املـنــافـســة الفنية.
وه ـنــا يــأتــي دور إدارات االن ــدي ــة في

تشكيلة لبنان لمواجهة كوريا الجنوبية
غد إلى سيول ،للقاء كوريا الجنوبية
يحزم منتخب لبنان حقائبه بعد ظهر ٍ
الخميس املقبل ،ضمن املجموعة السابعة لتصفيات كأسي العالم 2018
وآسيا .2019
واختار املدرب املونتينغري ميودراغ رادولوفيتش  23العبًا للتشكيلة التي
يغيب عنها علي حمام لالصابة وهم:
مهدي خليل ،حسن بيطار ،أحمد تكتوك ،يوسف محمد ،وليد إسماعيل،
جوان العمري ،نور منصور ،حسن العمري ،محمود أحمد كجك ،معتز بالله
الجنيدي ،محمود سبليني ،محمد زين العابدين طحان ،أحمد جلول ،عدنان
حيدر ،حسن معتوق ،رضا عنتر ،غازي حنيني ،عباس عطوي ،حسن
"سوني" سعد ،عمر الكردي ،هالل الحلوة ،محمد حيدر ،وحسن شعيتو.

ت ـن ـظ ـيــم ج ـم ـه ــوره ــا ع ـب ــر رواب ـط ـه ــا.
كذلك ،فإن دور هذه الروابط أساسي
لتنظيف املــدرجــات مــن املسيئني الى
الـشــريـحــة االك ـبــر مــن املشجعني عبر
ّ
تضر بالنادي
تصرفات غير مقبولة
واللعبة على حـ ٍّـد س ــواء .وهــذا الــدور
قد يبدأ انطالقًا من اللقاء املزمع عقده
االسـبــوع املقبل بــن رواب ــط جماهير
االندية والقوى االمنية.

مباراتا اليوم
وتستكمل املــرحـلــة الـ ــ 15مــن ال ــدوري
اللبناني ،حيث يلعب شباب الساحل
مع ضيفه طرابلس الرياضي ،الساعة
 14.15على ملعب العهد ،وهي مباراة
ّ
تمت جدولتها اليوم بسبب مشاركة
ال ـفــريــق الـشـمــالــي فــي مـســابـقــة كــأس
االتـ ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،ت ـمــامــا كــالـعـهــد
ال ــذي يلتقي مــع مضيفه الــراسـيـنــغ،
الساعة  ،15.15على ملعب بحمدون
البلدي.
وت ـح ـمــل مـ ـب ــاراة ال ــراس ـي ـن ــغ والـع ـهــد
( 30نقطة) أهمية كبيرة لبطل لبنان
العائد بمعنويات عالية من الساحة
اآلس ـيــويــة حـيــث حـقــق ف ــوزًا عريضًا
ع ـل ــى الـ ـح ــد ال ـب ـح ــري ـن ــي ،إذ يــرصــد
النقاط الثالث أمــام الفريق االبيض،
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،وذلـ ـ ـ ـ ــك طـ ـمـ ـع ــا ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة
الــوصــافــة الـتــي خطفها النجمة (32
نقطة) منه االسبوع املاضي.

هاميلتون يعلن
ّ
التحدي المبكر
ّ
وجه بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون،
ســائــق مــرس ـيــدس ،إن ـ ــذارًا م ـب ـك ـرًا ملنافسيه
عندما فــرض سيطرته على التجارب ّ
الحرة
لجائزة أوستراليا الكبرى ،املرحلة االفتتاحية
من املوسم الجديد لبطولة العالم للفورموال 1
على حلبة «ألبرت بارك» في ملبورن.
وهـ ــذه ال ــرس ــال ــة األول ـ ــى م ــن هــام ـي ـل ـتــون بعد
توقعات تراخيه مطلع املوسم ،في ظل تخليه
عن التتويج في السباقات األخيرة من موسم
 2015بعد ضمان إحرازه اللقب.
وفــي الـجــولــة األول ــى ،انتظر هاميلتون هــدوء
األمـ ـط ــار لــان ـت ـقــال م ــن إط ـ ــارات «بـيــريـلـلــي»
املـتــوسـطــة إل ــى الـنــاعـمــة ،فـسـجــل 1,29,725
ثانيتني عن زميله األملاني نيكو
دقيقة بفارق ّ
روزبرغ الذي حل سادسًا ،فيما جاء الروسي
ً
دان ـ ـيـ ــال ك ـف ـي ــات (ريـ ـ ــد ُبـ ـ ــل) ث ــان ـي ــا مـسـجــا
 1,30,146د ،وزم ـي ـلــه األوس ـت ــرال ــي دان ـيــال
ريكياردو ثالثًا بـ 1,30,875د.
ّ
وف ــض ــل ع ــدد م ــن ال ـســائ ـقــن ع ــدم امل ـخــاطــرة
بـسـيــارتــه تـحــت األم ـط ــار فــي الـجــولــة األول ــى،
تـ ـف ــادي ــا ل ـل ـت ـع ــرض ألي حـ ـ ــادث م ـب ـك ــر فــي
امل ــوس ــم ،ع ـلــى غ ـ ــرار األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان
فيتيل (فيراري) واإلسباني كارلوس ساينز
جونيور (تورو روسو).
وفـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،س ـج ــل هــام ـي ـل ـتــون
 1,38,841د م ـت ـقــدمــا ع ـلــى األمل ــان ــي نيكو
ه ــول ـك ـن ـب ــرغ (ف ـ ـ ـ ــورس إيـ ـن ــدي ــا م ــرس ـي ــدس)
ال ــذي سجل  1,39,308د ،والفنلندي كيمي
رايكونن (فيراري) الذي سجل  1,39,486د.
وحل فيتيل ثامنًا ،فيما صدم روزبرغ حائط
األمان عند املنعطف السابع.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم الساعة
 8,00صباحًا بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
الساعة  7,00صباحًا.

أصداء عالمية

أالبا بافاري حتى 2021

ّ
يأت «سادة» هذه المرة ،فاللواء بصبوص حذر من أن أي شغب سيحصل ستتعامل معه القوى االمنية بحزم (عدنان الحاج علي)
القرار لم ِ

السلة اللبنانية

التضامن يفوز على بيبلوس ويتساوى معه
ع ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوق ك ـي ـف ـي ــة
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ع ــام ــل االرض ول ــو
بعد معاناة ،وذلك عندما تغلب على
ضيفه بيبلوس  90-95بعد التمديد،
على ملعب نهاد نوفل ،في املرحلة
الـ  16من بطولة لبنان لكرة السلة.
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـد هـ ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـهــم
بالنسبة الى الفريق الكسرواني النه
جعله يتساوى مع نظيره الجبيلي
ٍّ
بسبعة إنتصارات لكل منهما ،وهو
نـفــس الــرصـيــد ال ــذي جمعه هوبس
الذي يملك مباراتني اقل ،وهو يلعب
مع اللويزة اليوم الساعة  ،17.00على
ملعب ميشال املر ،في ختام املرحلة.
فوز التضامن الذي جاء بعد تعادل
ال ـفــري ـقــن  80-80م ــع ن ـهــايــة الــوقــت
االص ـل ــي ،هــو االول لــه عـلــى حساب

رياضة
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بـيـبـلــوس ف ــي دوري االض ـ ـ ــواء ،وقــد
جـ ــاء ب ـعــد مـ ـب ــاراة م ـث ـيــرة تـ ـق ـ ّـدم في
بدايتها الفائز بفارق  15نقطة ،قبل
ان ي ـن ـت ـهــي ال ــرب ــع االول ملـصـلـحـتــه
بفارق  5نقاط (.)14-19
وفي وقت ّ
وسع فيه التضامن الفارق
ٍ
مجددًا في نهاية الربع الثاني (-37
 ،)26ث ــم سـيـطــر ع ـلــى ال ــرب ــع الـثــالــث
ال ـ ــذي انـ ـه ــاه بـ ـف ــارق  12نـقـطــة (-60
 ،)48تألق االميركي جاي يونغبلود
مــن ناحية بيبلوس ليعادل األرقــام
( ،)74-74قبل أن يعطي زميله علي
ّ
التقدم ( ،)74-77ويعادل
بردى فريقه
ال ـص ــرب ــي ب ــران ـك ــو سـفـيـتـكــوفـيـتــش
النتيجة ( ،)77-77ثم ّ
يتقدم بيبلوس
مـ ـ ـج ـ ــددًا بـ ـفـ ـض ــل االم ـ ـيـ ــركـ ــي اآلخ ـ ــر
ستيفن بــورت ،ويـ ّ
ـرد عليه االميركي

الـعــائــد ديـسـمــونــد بينيغر بثالثية
اخــرى ليسود التعادل ( ،)80-80مع
ع ـجــز يــونـغـبـلــود ع ــن تـسـجـيــل سلة
ث ــاث ـي ــة ق ــاتـ ـل ــة ،ف ــاح ـت ـك ــم ال ـف ــري ـق ــان
ـت اضــافــي حسمه التضامن
ال ــى وق ـ ٍ
بجدارة.
وكان الصربي فالدان سفيتكوفيتش
افـضــل مسجلي الـفــائــز بـ ـ  24نقطة،
تــاه سفيتكوفيتش بـ  23نقطة .اما
ناحية الخاسر فقد سجل يونغبلود
 31نقطة ،وبورت  23اخرى.
ً
فالدان مسجال
إحدى سالته
للتضامن أمام
بيبلوس (سركيس
يرتسيان)

مدد بايرن ميونيخ األملاني عقد العبه الدولي
النمسوي دافيد أالبا حتى .2021
وبات أالبا ( 23عامًا) رابع العب يمدد عقده مع
بايرن حتى العام املذكور بعد املهاجم توماس
مولر واملدافعني جيروم بواتنغ واإلسباني خافي
مارتينيز.
وقال أالبا الذي انضم إلى بايرن صيف 2008
آتيًا من فريق اإلحتياط ألوستريا فيينا" :أنا
فخور بمواصلة مسيرتي مع فريقي .لقد
عشت لحظات ال تصدق ولكننا جميعًا ما زلنا
متعطشني لأللقاب".
بدوره ،قال رئيس بايرن كارل هاينتس -
رومينيغه" :نشأ دافيد أالبا في بايرن ،وأصبح
عنصرًا بارزًا في الفريق ،ونحن سعداء لبقائه
حتى ."2021

افتتاح بطولة العالم للدراجات
النارية في قطر

تفتتح بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية
غدًا على حلبة لوسيل القطرية ،حيث يتجدد
املوعد في فئة "موتو جي بي" بني اإليطالي
فالنتينو روسي والكتيبة اإلسبانية املكونة من
زميله في "ياماها" حامل اللقب خورخي لورنزو
ودراجي "هوندا" مارك ماركيز وداني بدروسا.
ويبدأ املوسم الجديد مع ذكريات ما حصل في
املوسم املاضي ،الذي أظهر أن ّ
الحس الوطني
أقوى من الزمالة ،وذلك بعدما تمكن "الحلف"
اإلسباني من حرمان روسي لقبه العاملي
الثامن في الفئة الكبرى والعاشر باملجمل ،وذلك
ملصلحة لورنزو الذي خطف لقبه الثالث في
السباق الختامي من املوسم.

فيديرر يعود في دورة ميامي

أفاد السويسري روجيه فيديرر ،املصنف الثالث
عامليًا ،في حسابه على "تويتر" أن عودته بعد
ً
قليال ّ
عما كان
جراحة في الركبة ستكون مبكرًا
وقت
متوقعًا وأنه سيشارك في دورة ميامي في ٍ
الحق من الشهر الجاري ،وهو الذي لم يخض
أي مباراة منذ بطولة أوستراليا املفتوحة.

