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رياضة

رياضة

15

بريميرليغ

ّ
ليفربول يواجه تعثرًا جديدًا ّ

فيتشر

المطاردون في حالة ترقب
ّ
بـ ـع ــد تـ ـع ــث ــر لـ ـيـ ـف ــرب ــول ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـ ــاد األمـ ـ ـ ــل ل ـل ـم ـط ــاردي ــن
املباشرين بتقليص الهوة واالقتراب
أكـ ـث ــر م ــن ال ـق ـم ــة .اخـ ـتـ ـب ــارات صـعـبــة
ل ـل ــ 6الـكـبــار مــن شــأنـهــا إعـ ــادة هيكلة
الجدول تبعًا لنتائج الجولة العاشرة،
والـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـف ـت ـت ـح ـهــا نـ ـ ـ ــادي لـيـسـتــر
ً
سيتي عندما يحل ضيفًا ثقيال على
س ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون الـ ـي ــوم ع ـل ــى مـلـعــب
سانت ماري 22:00( ،بتوقيت بيروت).
فـ ــي الـ ـج ــول ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــةُ ،م ـ ـنـ ــي ف ــري ــق
ل ـي ـفــربــول بـتـعـثــره األول ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي املمتاز ،وذلــك بعد مــرور 9
جوالت .تعادل متأخر أمام مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ف ـت ــح ع ـل ــى الـ ـ ــريـ ـ ــدز ،الـ ــذي
اس ـت ـعــاد سـكــة االن ـت ـص ــارات األرب ـعــاء
ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـثـ ـم ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه غـنــك
البلجيكي  1-4فــي املـســابـقــة الـقــاريــة
العريقة التي يحمل لقبها ،الباب أمام
مطارديه املباشرين لتشديد الخناق
ع ـل ـيــه ،خ ـصــوصــا مــانـشـسـتــر سيتي
الــذي يستضيف أسـتــون فيال الثاني
عـشــر ،وليستر سـيـتــي ،بـطــل ال ــدوري
اإلنكليزي لعام .2016
منذ تعيني املدرب اإليرلندي الشمالي
برندن رودجرز مدربًا لليستر سيتي،
تـحـســن الـفــريــق تــدريـجـيــا لـيـقـ ّـدم هــذا
املوسم أفضل نسخة له منذ عام .2016
رغم البداية السيئة بتعادلني مخيبني،
حقق ليستر خمسة انتصارات مقابل
خـســارتــن لـيـنـتــزع املــركــز الـثــالــث في
الدوري بفارق األهداف أمام تشلسي،
الــذي يحل بــدوره نهار السبت ضيفًا
ً
ثـقـيــا عـلــى بيرنلي الـثــامــن (.)19:30
مـبــاراة لــن تكون صعبة على ليستر،
ن ـظ ـرًا الحـ ـت ــال س ــاوث ـم ـب ـت ــون امل ــرك ــز
الـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر دون ت ـح ـق ـي ـقــه ال ـف ــوز
فــي مـبــاريــاتــه األربـ ــع األخ ـي ــرة (ثــاث

تنشط هذه الرياضة في بعبدا وجبيل (األخبار)

الـ«هايكنغ» الليلي ...اكتشاف عالم جديد!
خالل السنوات األخيرة
اشتهرت رياضة المشي
في الجبال أو كما باتت
تعرف بالـ«هايكنغ».
عدد كبير من الناس
يمارسون هذه الرياضة
في مختلف المناطق
اللبنانية .تجربة ّ
مميزة،
ونشاطات ليلية ونهارية
ّ
تقرب الرياضيين من
الطبيعة
هبة دنش
فــي منتصف جبال الـعــاقــورة بأعالي
مـنـطـقــة جـبـيــل ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا
ع ـن ــد م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ،ي ـك ــون ال ــوق ــت
مناسبًا لتنسى جمانة كــل مشاغلها
وهمومها .هناك يكون الجو مثاليًا،
فـ ــ«املـ ـش ــي» ت ـح ــت ضـ ــوء ال ـق ـم ــر فـيـمــا
أوراق الـشـجــر تـمـيــل حــولـهــا ،يساعد
ع ـل ــى ّ ضـ ــخ األدري ـ ـنـ ــالـ ــن فـ ــي ال ـج ـســم
وتجنب التعب.
قـبــل منتصف الـلـيــل بـســاعــات تسقط
الشمس فــي ال ــوادي إلــى اليمني ،وفي
هــذه اللحظات تظهر فــي أعـلــى القمة
لوحة مقلمة باللون الفيروزي الفاقع،
واألحمر القاني كما األصفر الذهبي.
ت ـت ــدف ــق األل ـ ـ ـ ــوان م ـث ــل امل ــوج ــة تـمــامــا
ب ـح ـيــث ت ـص ــف ج ـم ــان ــة امل ـش ـه ــد بــأنــه
«رسمة صنعها فنان بكل إتقان».
ت ـق ــول ج ـمــانــة إن ال ـطــري ـقــة الــوح ـيــدة
للوصول إلى هذه الزاوية السرية من

األرض ه ــي رح ـلــة «هــاي ـك ـنــغ» ليلية.
ً
هــو ليس طريقًا سـهــا ألولـئــك الذين
ل ــم يــواج ـهــوا ت ـح ـ ّـدي امل ـشــي ملـســافــات
طويلة مــن قـبــل ،لكنه فــي الــوقــت ذاتــه
مسير يخترق أرضــا لم َيرها كثيرون
في هذه البالد ،ولكنهم سمعوا عنها
في الحكايات .طبيعة نائية وجميلة،
ت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن يـ ـ ــزورهـ ـ ــا م ـ ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة.
تــدعــو جـمــانــا وزم ــاؤه ــا ف ــي رح ــات
الــ«هــايـكـنــغ» الجميع لتجربتها ،ألن
الحديث عنها لن يكون كافيًا أبدًا.
بــاسـتـثـنــاء ظ ــروف الـطـقــس الـعــاصــف
فــي فصل الـشـتــاء ،وألس ـبــاب مرتبطة
بــالـســامــة ال ـعــامــة ،ال ش ــيء يـمـنــع من
ممارسة ريــاضــة املـشــي ،فــي الصباح،
ظ ـ ـ ـه ـ ـ ـرًا ،ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر ،وحـ ـ ـت ـ ــى ب ـعــد
منتصف الـلـيــل .ولـكــن املـشــي يختلف
مـ ــن م ـ ـكـ ــان إلـ ـ ــى آخـ ـ ـ ــر ،ف ــاالس ـت ـي ـق ــاظ
ملشاهدة شــروق الشمس ،أو مشاهدة
خــط نيزك يعبر فــي الـسـمــاء ،أو حتى
الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ت ـح ــت ض ــوء
القمر ،هو تجربة جــديــدة ،خاصة إذا
كـ ــان ال ـش ـخــص م ـع ـت ــادًا ع ـلــى الـعـيــش
في املدينة .بحسب أحمد كركي وهو
من املواظبني على الـ«هايكنغ» يوجد
عالم كامل من النشاطات يبدأ عندما
تغرب الشمس« ،حلوة مرة كتجربة».
هــو يصف مسيره الليلي فــي منطقة
جبل الكنيسة ـ فالوغا (قضاء بعبدا)
ومـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــروب ،ب ــأن ــه مـ ــن أج ـم ــل
اللحظات فــي املسير« ،منطقة عالية،
وغـ ـي ــم ت ـح ـتــك وغ ـ ـ ـ ــروب ،ش ــي رائـ ـ ــع»،
باإلضافة إلى الهدوء والشاعرية وقت
االستراحة ،مع إشعال النار.
ع ـل ــى مـ ـش ــارف ف ـصــل ال ـخ ــري ــف ،وف ــي
فصلي الربيع والصيف تكثر مسيرات
الـ«هايكنغ» الليلي .ومثل العديد من
ات ـجــاهــات ال ـلـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ،ب ــدأ هــذا
االت ـج ــاه ف ــي ال ـ ــرواج .يـمـكــن أن يـكــون
املـشــي تـحــت أشـعــة الـشـمــس الـحــارقــة
غـ ـي ــر مـ ــريـ ــح ،لـ ـ ــذا فـ ـ ــإن امل ـ ـشـ ــي أثـ ـن ــاء

الليل يوفر مــاذًا مريحًا مــن الـحــرارة
لكثير من محبي املشي في الطبيعة.
ي ــدي ــر املـ ــرشـ ــد وال ـخ ـب ـي ــر ب ــاملـ ـس ــارات
الجبلية قاسم حمادة مجموعة wild
 ،adventuresوالـ ـت ــي ت ـق ــوم بـتـنـظـيــم

يخف نشاط ممارسو هذه
الرياضة في فصل الشتاء
رح ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــي ف ــي
الطبيعة .يـقــول عــن الهايكنغ الليلي
أكثر» ،عندما
بأنه «مرتبط بالصيف ّ
ترتفع درجــات الحرارة ،يفضل محبو
املشي في الطبيعة ،املشي بعد الظهر
«ع ـلــى الـ ـب ــرود» .فـعـلـيــا الـ ـح ــرارة تـبــدأ
باالنخفاض عصرًا ألن الشمس تبدأ

بــالـغــروب ،فيمتد املسير حتى الليل.
مجموعات أخرى تحب اختبار املشي
ً
ل ـيــا حـتــى شـ ــروق ال ـش ـمــس ،فتختار
املسيرات الليلية« ،ننتظر حتى يكتمل
القمر مــرة فــي الشهر ونخطط ملسير
ً
ي ـبــدأ بـعــض الـظـهــر ويـنـتـهــي ل ـيــا أو
ً
يبدأ ليال وينتهي في ساعات الصباح
األولى» يقولون.
عندما تبدأ الشمس غوصها اليومي
تـحــت األف ــق ،وتـسـلــم الـلـيــل إل ــى عتبة
امل ـنــازل ،تخترق مجموعة مــن محبي
ال ــ«هــاي ـك ـنــغ» ال ـقــاعــدة ال ـتــي ت ـقــول إن
عـلـيــك ال ـب ـقــاء ف ــي امل ـن ــزل .تـحــت ضــوء
ال ـ ـق ـ ـمـ ــر ،ي ـن ـط ـل ــق ع ـ ـشـ ــاق امل ـ ـشـ ــي فــي
الطبيعة الـ«هايكرز» بمسيرهم .عند
منتصف الليل يـسـيــرون تحت ضوء
ال ـق ـم ــر ،ث ــم يـخـتـتـمــون امل ـس ـيــر لحظة

ش ــروق ال ـش ـمــس .بــالـنـسـبــة إل ــى رن ــدة
وهي من ممارسات املشي الليلي ،فإن
ً
املسير املتأخر ليال ،جميل جدًا .تجربة
الـ«هايكنغ» مع القمر املكتمل ،منظر
رائ ـ ـ ــع ،وم ـخ ـت ـلــف ب ـح ـســب ك ــل ف ـصــل،
«سـ ـت ــرى ال ـس ـم ــاء ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة،
وك ــأن ــك ط ــائ ــرة ت ـح ـلــق فـ ــوق ال ـغ ـيــوم.
ً
اخـتـلــف ش ـعــوري عـنــدمــا مشينا ليال
م ــع اك ـت ـم ــال ال ـق ـمــر ف ــي ف ـصــل الــرب ـيــع
والـ ـصـ ـي ــف ،وف ـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء مـ ــع ال ـث ـلــج
كانت التجربة أمر آخر ،جمال ودهشة
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء ...س ـع ـيــدة
لـتـجــربــة ري ــاض ــة امل ـشــي ف ــي الطبيعة
بكل أنواعها» تقول رندة.
بحسب حمادة ال يوجد قواعد ثابتة
فــي الــ«هــايـكـنــغ» ،دائ ـمــا هـنــاك قــواعــد
متحركة« ،كــل مسير مرتبط بظروف

الفصل ال ــذي نـكــون فـيــه» .فــي الشتاء
يـنـظــم ح ـم ــادة (م ــدي ــر مـجـمــوعــة wild
 )adventuresم ـشــواريــن ()fall-moon
لـيـلــة اك ـت ـمــال ال ـق ـمــر ،بـحـســب ظ ــروف
الطقس ،ويقول« :هذا الشتاء (املاضي)
ً
نظمنا مسيرًا كــان جميال ج ـدًا ،امتد
حتى ساعات الصباح األولــى ،وكانت
الحرارة منخفضة جدًا» .عندما يكون
ً
ال ـط ـقــس «ع ــاط ــا» ت ـتــوقــف امل ـس ـيــرات
ال ـل ـي ـل ـي ــة ألم ـ ـ ــور ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـس ــام ــة،
لــذلــك يعتبر حـمــادة أن املـشــي الليلي
ه ــو أف ـض ــل صـيـفــا أو ع ـلــى «م ـش ــارف
الخريف».

ذروة األدرينالين
ف ـ ــي وض ـ ــح ال ـ ـن ـ ـهـ ــار ،ي ـن ـت ـظ ــر مـعـظــم
محبي املشي في الطبيعة مكافأة في
نهاية مسيرهم :الــوصــول إلــى القمة،
شالل ضخم ،مغارة أو آثار تاريخية.
ف ــي ال ـل ـي ــل ،غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ــون ال ـس ـمــاء
ه ــي نـجـمــة الـ ـع ــرض .ال ـق ـمــر املـكـتـمــل،
الـشــروق املــذهــل للشمس فيما العالم
كله نــائــم .شـعــور فــريــد مـلــيء بالتعب
والــرومــان ـس ـيــة ،مـتـعــة حقيقية تضخ
األدريـ ـن ــال ــن .م ــن م ـم ـيــزات امل ـشــي في
الطبيعة نـهــارًا بالنسبة إلــى جمانة،
هو الخضرة ،األزه ــار ،األل ــوان ،الثلج،
وتـ ـق ــول« :وح ــده ــا الـ ـح ــرارة املــرتـفـعــة
مــا يعكر مــزاج الهايكنغ الـنـهــاري ،ما
ي ـع ـنــي ان ـخ ـف ــاض طــاق ـت ـنــا وال ـت ـع ــب».
وت ـ ـت ـ ــاب ـ ــع «ص ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــة ،ال ت ـس ـت ـم ـت ــع
بــالـطـبـيـعــة ف ــي هــايـكـنــغ ال ـل ـيــل ،ولـكــن
الـهــدف هــو االسـتـمـتــاع ولــو للحظات
بـشــروق الـشـمــس ...لـهــذا السبب نحن
ً
ه ـنــا ل ـي ــا ،فـنـحــن نـنـتـظــر الـ ـش ــروق».
بعد مسير يمتد نحو ثــاث ساعات
ونـصــف حتى ســاعــات الفجر األول ــى،
«نـ ـت ــوق ــف عـ ــن املـ ـش ــي ملـ ـش ــاه ــدة ه ــذا
ال ـش ــروق اآلس ـ ــر ،فـيـمــا مـعـظــم ال ـنــاس
م ـح ـب ــوس ــون فـ ــي أس ـ ـ ّـرت ـ ـه ـ ــم ...ودون
إش ـع ــار مـسـبــق ي ـت ـحــول ال ـط ـقــس إلــى

ّ
يقدم ليستر سيتي أداءًا جيدًا في
البريمرليغ (أ ف ب)

هــزائــم وتـ ـع ــادل) ،يـسـعــى مــن خاللها
«الثعالب» إلى تقليص فارق الثماني
ن ـق ــاط م ــع ل ـي ـف ــرب ــول وال ـن ـق ـط ـتــن مــع
ً
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ،م ـس ـت ـغــا فــرصــة
افتتاحه الجولة العاشرة لالنقضاض
عـ ـل ــى امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ــؤق ـ ـتـ ــا .ع ـلــى
الـجــانــب اآلخـ ــر ،لــن ي ـفـ ّـوت مانشستر
س ـي ـت ــي فـ ــرصـ ــة اسـ ـتـ ـض ــاف ــة أسـ ـت ــون
ف ـيــا ال ـس ـبــت ل ــوض ــع ل ـي ـفــربــول تحت
الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى
ث ــاث ن ـق ــاط ،وه ــو ال ــذي ض ــرب بـقــوة
فــي املـســابـقــة الـقــاريــة الـعــريـقــة بـفــوزه
الكاسح على ضيفه أتاالنتا اإليطالي
.1-5
ّ
تعثر ليفربول فــي األسـبــوع املاضي،
ّ
قــد يتكرر هــذا األحــد عندما يستقبل
عـلــى أرض ــه ن ــادي تــوتـنـهــام (.)18:30
يـمــر ه ــذا األخ ـيــر بــاملــوســم األسـ ــوأ له
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة املـ ـ ــدرب
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو.
رغم إبرام العديد من الصفقات للبناء

بارد جدًا ما يرفع منسوب األدرينالني
إلى الذروة وننسى التعب».

كذبة الخطر!
يخفي الظالم املعالم ،مما يجعل تلك
األمــور التي يمكن رؤيتها في النهار
ً
غــريـبــة تـمــامــا ل ـيــا .فــي لـيـلــة مظلمة،
يصبح إدراك األشياء املحيطة «لعبة
تخمني» ،وهناك مجموعة مختلفة من
الـحـيــوانــات تـخــرج لـلـعــب ،ه ــذا الـجــزء
ً
يـجـعــل امل ـش ــي ل ـي ــا م ـغ ــام ــرة .يصبح
املسار الذي يعتقد الشخص أنه معتاد
عليه ،أرضــا جــديــدة .مــن يـمــارس هذه
الرياضة ،وحتى لو سلك املسار نفسه
أكـثــر مــن م ــرة ،إال أن ــه يـسـمــع أصــواتــا
يصبح الظل «وحشًا
جديدة .يمكن أن
ّ
ً
كامال في الظالم ،وأخــف صوت يمكن
أن يصبح شيئًا مرعبًا» .بحسب قائد
مجموعة الهايكنغ النهاري والليلي
قاسم حـمــادة« ،املـشــي فــي الليل ليس
خطيرًا كما قد يبدو ،لكنه على األرجح
ليس مناسبًا للمتجولني املبتدئني،
ف ـه ــو ي ـت ـط ـلــب م ـس ـت ــوى مـ ــن ال ـل ـيــاقــة
البدنية إلكماله ،لجهة صعوبة املسار
وامل ـس ــاف ــات ال ـطــوي ـلــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تــدنــي درج ــات الـ ـح ــرارة» .ويـتــابــع «ال
شــيء يــدعــو إلــى القلق مــن االصـطــدام
مع حيوان مفترس .الحيوانات عندما
تشم رائحة اإلنسان تهرب ،فكيف إذا
كنا مجموعة ...كل ما يمكن أن نسمعه
بعض أصوات الهسهسة أو الواوية».
ومــع ذل ــك ،وبحسب الــ«هــايـكــر» رنــدة
فـ ــإن األم ـ ــر ي ـس ـت ـحــق ،وع ـل ــى الـجـمـيــع
ت ـج ــرب ـت ــه م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة ألن «ال ـس ـم ــاء
امل ـضــاءة بــالـنـجــوم وال ـه ــدوء الساحر
ً
للطبيعة ليال يحبس األنفاس .سماء
صــافـيــة ،تـتــألــق فيها الـنـجــوم والقمر
مستيقظ ،إن ــه ألم ــر جميل أن تعيش
وت ـشــاهــد ج ـم ــال امل ـنــاطــق والـطـبـيـعــة
ً
ليال ،لها جمال آخر يختلف عن جمال
الهايكنغ النهاري».

ع ـلــى ن ـج ــاح امل ــوس ــم امل ــاض ــي (اح ـتــل
الـ ـف ــري ــق وصـ ــافـ ــة دوري األب ـ ـط ـ ــال)،
ُمني توتنهام بالعديد من التعثرات
وضـعـتــه ســابـعــا فــي الـ ــدوري املحلي.
الثالثاء املاضي ،أوقف النادي اللندني
سلسلة من ثالث مباريات متتالية من
دون انتصار ،وحقق فوزه الرابع فقط
فــي مختلف املـســابـقــات ه ــذا املــوســم.
ٌ
فوز جاء في دوري األبطال أمام فريق
كــرفـيـنــا ك ـف ـيــزدا ( )0-5وي ـع ــول عليه
املدرب بوكيتينو للعودة إلى الطريق
الصحيح.
فــي م ـبــاراة أخ ــرى ،تنتظر مانشستر
يــونــاي ـتــد ال ـ ــذي ي ـعــانــي األم ــري ــن في
املركز الرابع عشر ،مهمة صعبة أمام
م ـض ـي ـفــه ن ــوريـ ـت ــش س ـي ـت ــي ال ـت ــاس ــع
ع ـش ــر ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر ،األحـ ـ ــد (.)18:30
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل امل ـ ـهـ ــم أمـ ـ ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول فــي
ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة ق ــد يـعـطــي الـفــريــق
ج ــرع ــة م ـع ـنــويــة ل ـل ـع ــودة إلـ ــى سـبــاق
املقاعد األوروبية .على الجانب اآلخر،
ّ
يخيم الضباب على الــدربــي اللندني
بـ ــن أرس ـ ـنـ ــال الـ ـخ ــام ــس وك ــري ـس ـت ــال
باالس السادس على ملعب اإلمــارات،
( .)18:30ويتفوق أرسنال بفارق نقطة
واح ــدة عــن جــاره اللندني وسيسعى
إل ــى تـعــويــض خـســارتــه املخيبة أمــام
شـيـفـيـلــد ي ــون ــاي ـت ــد  1-0ف ــي املــرح ـلــة
املــاض ـيــة ،لـلـبـقــاء ضـمــن دائـ ــرة الـفــرق
املتنافسة على بطاقات مسابقة دوري
أبطال أوروبا للموسم املقبل.
ـداف مختلفة
م ـب ــاري ــات ص ـع ـبــة بـ ــأهـ ـ ٍ
ل ــأن ــدي ــة ،ت ـع ـطــي صـ ـ ــورة أشـ ـم ــل عــن
صعوبة املسابقة هــذا املــوســم ،بفعل
الـتـطــور الكبير ال ـ ًـذي شهدته األنــديــة
اإلنكليزية ،خاصة تلك التي تقبع في
القسم السفلي من الجدول.
(أ ف ب)

أخبار محلية
◄ نهائي كأس االتحاد اآلسيوي في ماليزيا

نقل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نهائي كأس االتحاد بني العهد
وفريق  25أبريل الـكــوري الشمالي إلــى ماليزيا في  4تشرين
الثاني ،بعد أن كــان مـقــررًا فــي شانغهاي فــي  2منه .وسيقام
النهائي في كواالملبور من دون أن يحدد االتحاد القاري توقيت
املـبــاراة .وكــان هناك حديث أول من أمــس عن نية لــدى االتحاد
اآلسيوي لنقل املباراة من الصني ألسباب تتعلق بالبلد املضيف.
وحكي عن إقامتها في ماكاو أو ماليزيا .وأمس حسم االتحاد
اآلسيوي أمره وقرر إقامة املباراة في ماليزيا.
نقل املـبــاراة من الصني إلــى ماليزيا عـ ّـدل في مخططات العهد
ً
تحضيرًا للمباراة .فبدال من إقامة املعسكر في الصني بدءًا من
اليوم الجمعة حيث كان من املفترض أن تغادر البعثة اللبنانية،
سيقام املعسكر فــي ماليزيا بــدءًا مــن يــوم األح ــد ،حيث جرى
تقديم املباراة يومني لتقام في الرابع من تشرين الثاني.

◄ تأجيل ماراثون بيروت الدولي
أعلن منظمو ماراثون بيروت الدولي تأجيل السباق الــذي كان
مقررًا في العاشر من تشرين الثاني املقبل إلــى إشعار آخر،
بسبب الحراك الشعبي الــذي يشهده لبنان .وأصــدرت جمعية
بيروت ماراثون التي دأبت على تنظيم السباق منذ عام ،2003
بيانًا إثر اجتماع طــارئ ،أكدت فيه على دور الجمعية الهادف
لتعزيز الوحدة بني اللبنانيني عبر الرياضة وتثبيت موقع لبنان
على خــارطــة األح ــداث الدولية الـبــارزة .وأش ــارت فــي البيان إلى
«نتيجة التطورات التي يعيشها لبنان وتحسسًا بدقة املرحلة

الحالية وتماهيًا مــع مبادئنا والتكامل مــع أهلنا ونــاسـنــا في
ّ
وبتمن ونصائح من شركاء أساسيني معنا ّ
تقرر تأجيل
الوطن
سباق بلوم بنك بيروت ماراثون لعام  2019والذي كان محددًا
األحد  10تشرين الثاني املقبل إلى إشعار آخر».
وأضــافــت الجمعية ّ
«إن التحديات والـظــروف الصعبة التي ّ
مر
ّ
ويمر بها وطننا لبنان لطاملا استطعنا تجاوزها بــإرادة تأكيد
الـحـيــاة ونـشــر ثقافة الــركــض ومــن خــال نـشــاطــات فــي خدمة
أهــداف وطنية واقتصادية واجتماعية وخيرية وبيئية وثقافية
وهو ما سنبقى نعمل من أجله».

◄ فوزان لبيروت في البطولة العربية
افتتح ممثل لبنان في بطولة األندية العربية لكرة السلة فريق
ب ـي ــروت مـنــافـســاتــه ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ـف ــوزه ع ـلــى ح ـســاب الــرفــاع
البحريني بنتيجة ( ،)59-68في املباراة التي جرت على ملعب
سال في املغرب .وشهد الربع األول ّ
تفوق الفريق البحريني حيث
انتهى ( )14-16ومن ثم تقدم الفريق اللبناني في الربع الثاني
حيث انتهى لصالحه ( )24-38وشهد الربع الثالث تألق العبي
بيروت حيث انتهى لصالحهم ( .)41-52وحقق بيروت فوزه
الثاني امس وكان على حساب الريان القطري .63-73
وكان الرفاع البحريني فاز على الجزيرة املصري بنتيجة (-78
 )75ضمن املجموعة نفسها ،في حني فاز الريان القطري على
أهلي سداب العماني (.)63-108

