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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

ٌ
حنين إلى الدوري وقلق على المـدرجات

جمهور الساحات ينتظر الجمعية العمومية
بانتظار ما سيخرج من قرار
نهائي في ختام الجمعية العمومية
غير العادية لالتحاد اللبناني لكرة القدم
اليوم الساعة  15:00في البريستول،
لم يسقط الدوري اللبناني من كالم
أي متابع له ،فحضر حتى في ساحات
االنتفاضة الشعبية التي توافد إليها
جمهور «الفوتبول» منذ اليوم األول
للحراك

شربل ّ
كريم
ّ
شــكــل ق ـسـ ٌـم م ــن ج ـم ـهــور أن ــدي ــة كــرة
ال ـق ــدم ع ـصــب ال ـش ــارع ف ــي أول أي ــام
«ثــورة ّ 17تشرين» ،فارتفعت أعــام
ف ــرق ــه امل ـف ــض ـل ــة وم ـع ـه ــا م ـطــال ـبــاتــه
بــوضـ ٍـع أفـضــل للرياضة األح ــب إلى
قلبه ،وطبعًا اعتراضاته على حاالت
كروية يرى أنها تندرج ضمن مطالب
عيش حياة أفضل في لبنان .في تلك
الـفـتــرة ّخــرق إنـجــاز العهد بــإحــرازه
ّ
كــأس االتـحــاد اآلسيوي كــل الجمود
ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ــاب املـ ــاعـ ــب الـ ـخـ ـض ــراء،
ً
وأع ـط ــى أم ـ ــا بــإم ـكــان ـيــة اسـتـئـنــاف

بطولة الــدوري العام ألندية الدرجة
وقت قريب ،فهناك ّفي تلك
األولى في ٍ
املــاعـ ًـب يـجــد الـجـمـهــور متنفسًا له
وواحة يشرب منها فرحة انتصارات
الفرق التي يشجعها.
ان ـس ـح ــب قـ ـس ـ ٌـم م ــن ه ـ ــذا ال ـج ـم ـهــور
م ــن الـ ـش ــارع ب ـعــد م ـ ــرور ف ـت ــرة على
بداية الحراك ،لكن القسم الــذي بقي
ل ــم ت ـس ـقــط م ــن ذه ـن ــه م ـســألــة ع ــودة
الـنـشــاط ال ـكــروي ،فحضر غالبًا في
ّ
متشوقًا لعودة الحياة
كالمه ،وبــدا
ال ـك ــروي ــة إل ــى طـبـيـعـتـهــا مـهـمــا كــان
الثمن ّ
وأي ــا كــان شكل البطولة .لكن
بعد فتر ٍة أخــرى وامتدادًا إلى األيام

ّ
املحدد
األخـيــرة التي سبقت املــوعــد
ٍّ
إليجاد حل نهائي للمعضلة القائمة
فــي مــا خـ ّـص البطولة ،انقسم الــرأي
حول إمكانية رؤية الكرة تتنقل بني
أقــدام الالعبني رغــم القاسم املشترك
الـ ـح ــاض ــر وهـ ـ ــو ي ـخ ـت ـص ــر بــأم ـن ـيــة
وحـ ـي ــدة :عـ ــودة عـجـلــة الـ ـ ــدوري إلــى
الدوران.

ٌ
شوق وسؤال عن الدوري

بني الساحات املختلفة من الجنوب
إلى الشمال مرورًا ببيروت والبقاع،
ك ــان مــن الـسـهــل مـصــادفــة الجمهور
ـؤال
الكروي الــذي يبادر فــورًا إلــى سـ ٍ

ٌ
مشترك :هل سيعود الــدوري؟ سؤال
يـقــابـلــه آخ ــر ح ــول م ــدى وج ــود آلية
منطقية لتحقيق هذه الخطوة.
هـنــا تختلف اآلراء املـمــزوجــة غالبًا
بــردود فعل األندية حول املقترحات
ال ـت ــي خ ــرج ــت ع ــن االت ـ ـحـ ــاد ،وال ـتــي
ـان
ـاب وب ـيـ ٍ
تــراف ـقــت م ــع أك ـ ّثــر م ــن ك ـت ـ ٍ
ت ـحــاكــي م ــا تـفــضـلــه أو ت ــري ــده هــذه
االن ـ ــدي ـ ــة .فـ ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء فــي
بيروت ّ
يعرف مجموعة من الشبان
ع ــن أن ـف ـس ـهــم ب ــأن ـه ــم م ــن مـشـجـعــي
نـ ــادي األنـ ـص ــار ،ف ـي ـقــول أح ــده ــم إن
إل ـغ ــاء ال ـب ـطــولــة يـسـتـهــدف صــاحــب
الرقم القياسي في عدد األلقاب «ألن

سيمنع قطع
الطرقات الالعبين
والجماهير من
الوصول إلى
المالعب (عدنان
الحاج علي)

خسر مـبــاراة أمــام
األنـصــار ولــو أنــه ّ
الـنـجـمــة ،فـهــو امل ــرش ــح األول للفوز
باللقب الــذي سيعود إلى خزائنه ال
محالة».
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ٍ
أن ـ ـصـ ــاري س ــائ ــد ّم ـن ــذ ف ـت ــرة لـيـســت
بـقـصـيــرة ب ــأن االت ـح ــاد «ال يهضم»
األصوات األنصارية التي أبدت مرارًا
ع ــدم رض ــاه ــا ع ــن طــري ـقــة الـتـعــاطــي
م ـعــه ،فـيـقــول أح ـمــد ،وه ــو ش ــاب في
الـعـشــريــن مــن الـعـمــر« :ال يـهــم شكل
البطولة عند استكمالها بل نريدها
أن تبدأ مــن جديد لنحتفل بفريقنا
البطل».
وهذا الكالم ال يلتقي أبدًا مع ما يقوله
شـ ٌ
ـاب نـجـمــاوي ُيــدعــى خ ـضــر ،فهو
ّ
يشدد على ضــرورة عــودة الجمهور
إل ــى مـكــانــه الطبيعي أي املــدرجــات،
وذل ــك فــي ح ــال اسـتــؤنـفــت الـبـطــولــة
«فـ ـ ــا طـ ـع ــم لـ ـه ــا مـ ــن دون ج ـم ـهــور
الـنـجـمــة الـ ــذي ي ـع ـ ّـد ال ــوج ــه األج ـمــل
لـلـعـبــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ون ـحــن إ َم ــا نــريــد
مباريات مع جمهور أو فلتبق األمور
ع ـل ــى ح ــالـ ـه ــا» .والـ ــافـ ــت أن بـعــض
ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن يــراف ـقــونــه ي ــؤي ــدون
ه ــذا املـطـلــب ب ـش ـ ّـدة ،فـيـقــولــون إنـهــم
انضموا إلى «األلتراس النجماوي»
مباريات
في الفترة األخيرة ،ملواكبة
ّ
فرق الفئات العمرية في النادي علهم
بشعور مشابه لذاك
يشفون غليلهم
ٍ
الذي اعتادوا عليه خالل تشجيعهم
ل ـل ـف ــري ــق األول ،وذلـ ـ ــك م ــن مـنـطـلــق
شــوق ـهــم ل ــرؤي ــة الع ـب ــن بــالـقـمـيــص
النبيذي على املستطيل األخضر.

إشكالية اللعب مع جمهور
يــأتــي ه ــذا ال ـك ــام لـيـطــرح إشـكــالـيــة
ك ـب ـيــرة حـ ــول وج ـ ــود ال ـج ـم ـهــور في
املــاعــب فــي ه ــذه الـفـتــرة املضطربة
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ال ـ ـبـ ــاد ،خ ـصــوصــا
ّ
فــي ظ ــل انـشـغــال ال ـقــوى األمـنـيــة في
تــأمــن ال ـش ــوارع وال ـســاحــات تفاديًا
النـ ـ ـ ــزالق الـ ــوضـ ــع إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو غـيــر
امل ــرغ ــوب ف ـيــه .وه ــذه املـشـكـلــة كانت
حاضرة في مناسبات عدة ،إذ لطاملا
ُمنع الجمهور مــن ارتـيــاد املــدرجــات
ألسباب أمنية أو بسبب عدم وجود
ٍ

(عدنان الحاج علي)

إمـكــانـيــة تــأمــن ال ـعــدد املـطـلــوب من
رجـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن ل ـت ـغ ـط ـي ــة املـ ـب ــاري ــات
املختلفة وإيصالها إلى ّبر األمان.
ومما ال شك فيه أنــه في هــذه الفترة
ي ـ ـبـ ــدو م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب فـ ـت ــح األبـ ـ ـ ــواب
الجمهور ،إذ أن وجود
ببساطة أمام َ
َ
جمهورين مختلفني فــي التوجهات
ّ
ّ
السياسية قــد يسبب مشاكل جمة،
ّ
ألنه يصعب التحكم بالهتافات التي
ق ــد تـسـتـفــز ط ــرف ــا ،وبــال ـتــالــي تـكــون
الـشــرارة التي تطلق مشكلة الجميع
بغنى عنها اليوم.
وبالتأكيد وجــود الجمهور هــو أمر
م ـس ـت ـحــب إلـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،لـكــن
بعض املشجعني يتحدث بواقعية،
وك ــأن ــه ي ـع ـلــم مـسـبـقــا أن اسـتـئـنــاف
البطولة ب ـ ّ
ـأي شـكـ ٍـل لــن يلحظ عــودة
الـجـمــاهـيــر إل ــى امل ــدرج ــات ،فيعطي
ع ــاء وه ــو م ــن مـشـجـعــي الـتـضــامــن
ً
صور دليال على إمكانية الوقوع في
مشاكل من خــال ما تابعه على ّ
حد

تبدو أكثرية الجماهير
مقتنعة بغيابها عن
المباريات في حال
استئناف الدوري
ٌ
قسم من
انسحب
جمهور الكرة من
الشارع بعد مرور فترة
على بداية الحراك

قوله فــي إحــدى مباريات الناشئني:
«حيث كان من الصعب على ّ
القيمني
َ
إيـ ـق ــاف م ـش ـك ـلــة وق ـع ــت ب ــن الع ــبــن
ّ
وأدت إلى تضاربهما».
عـ ــاء ه ــو اآلخـ ـ ــر يـ ـب ــدو ع ــات ـب ــا عـلــى
بـعــض األن ــدي ــة الـتــي ت ـتــذرع بحسب
مــا قــال بعدم إمكانيتها تأمني املــال
ملــواصـلــة املـنــافـســة بــالـشـكــل املـثــالــي،
وخـ ـص ــوص ــا أن ــدي ــة الـ ـجـ ـن ــوب ال ـتــي
ّ
تعد خــزانــا للمواهب التي استغنت
األندية
عنها بمبالغ كبيرة ملصلحة
ّ
ال ـب ـي ــروت ـي ــة ،وي ـض ـي ــف «م ـ ــن ت ـســلــم
م ـل ـف ــات ه ـ ــذه األنـ ــديـ ــة ل ــزم ـ ٍـن طــويــل
ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـطــع ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم إي ـج ــاد
ضمانة لــاسـتـمــراريــة ،اعتبرهم هم
سبب املشكلة ألن املعاناة موسمية،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم
تـ ـ ــرك م ـن ــاص ـب ـه ــم وإف ـ ـس ـ ــاح املـ ـج ــال
ـول تـفــرض
أم ــام غـيــرهــم إلي ـجــاد ح ـلـ ٍ
االستقرار املالي».
وع ـ ـ ـ ٌـي واض ـ ـ ــح ل ـل ـم ـش ـك ـلــة ل ـ ــدى ه ــذا
قسم من الشبان
الشاب كما هو حال ٍ
الــذيــن ت ــواج ــدوا فــي ص ـيــدا فــي أحــد
أيام اآلحاد حيث ّ
تم قطع أوتوستراد
الـجـ ّـيــة ب ــاإلط ــارات املشتعلةّ ،فيقول
أح ـ ــده ـ ــم« :خـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــروري ب ــاتـ ـج ــاه
الـجـنــوب صــادفــت ع ــددًا مــن الشبان
ال ــذي ــن أعــرف ـهــم م ــن وجــوه ـهــم بفعل
وجودنا معًا في مدرجات األنصار،
ومــا فعلوه ال يساعد على تشجيع
كانت
فكرة استئناف البطولة إال اذا ّ
ُ
لعب في بيروت حصرًا» .ويعقب:
ست
ّ
ً
«لنسلم جــدال ان هناك مباراة اليوم
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب ص ـ ـيـ ــدا ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،هــل
س ـي ـس ـت ـط ـيــع الـ ــاع ـ ـبـ ــون ال ـح ـض ــور
وسط قطع الطرقات أو حتى املغادرة
دون ق ـضــاء أك ـثــر م ــن أربـ ــع ســاعــات
على ٌالطريق للوصول إلى بيروت؟».
سـ ـ ــؤال ف ــي م ـك ــان ــه ،وخ ـص ــوص ــا في
حــالــة بعض املشجعني الــذيــن يبدو

اإلص ـ ـ ـ ــرار ل ــدي ـه ــم ح ــاضـ ـرًا ل ـخــوض
ف ــرقـ ـه ــم مـ ـب ــاري ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
بعيدًا مــن العاصمة .وفــي طرابلس
ي ـم ـك ــن مل ـ ــس ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر بـ ــوضـ ــوح.
هـنــاك عـلــى مـقــربــة مــن ســاحــة الـنــور
ح ـيــث ي ـح ـت ـشــد امل ـح ـت ـج ــون يــوم ـيــا،
يـ ـم ـ ّـر العـ ـ ــب ط ــرابـ ـلـ ـس ــي يـ ــدافـ ــع عــن
ألــوان النجمة .هو لم يكن في املكان
ملــواكـبــة االحـتـجــاجــات بــل مـ ّـر إللقاء
ّ
التحية على أحد أصدقائه القادم من
ّ
بيروت ،لكن حب الطرابلسيني للكرة
ج ـعــل مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــان الــذيــن
يشجعون فريقي طرابلس واألنصار
يـسـتــوقـفــونــه اللـتـقــاط ال ـصــور معه،
والسـ ـتـ ـط ــاع رأي ـ ــه وم ـع ــرف ــة إذا مــا
ك ــان ق ــد س ـمــع شـيـئــا حـقـيـقـيــا حــول
قريبًا .بعضهم بــادر
ع ــودة ال ــدوري ً
إل ــى ال ـســؤال بــدايــة ح ــول سـبــب عــدم
رؤي ـتــه فــي ال ـســاحــة عـلــى غ ــرار أحــد
زمالئه السابقني الذي لم يفارقها في
ّ
مشجعًا
األســاب ـيــع األول ــى ل ـل ـحــراك،
الـ ـن ــاس ع ـل ــى ال ـت ـم ـ ّـس ــك بـمـطــالـبـهــم
وع ــدم املـ ـغ ــادرة .أم ــا الـبـعــض اآلخ ــر
ف ـس ــأل ــه ع ــن ق ــدرت ــه ع ـل ــى االل ـت ـح ــاق
بالتمارين اليومية لفريقه ،فأجاب
ّ
متحدثًا عن معاناة الذهاب أحيانًا
ّ
إلى بيروت في ظل قطع أوتوستراد
الـبــاملــا فــي أكـثــر مــن مناسبة .كذلك،
وف ــي خـضــم الـحــديــث أب ــدى البعض
خـشـيـتــه م ــن خـ ــوض ف ــري ــق املــدي ـنــة
ملـبــاريــاتــه بـعـيـدًا مــن الـشـمــال «إذ ال
يـمـكـنـنــا تـ ــرك ط ــراب ـل ــس وســاحـتـهــا
حاليًا ،لكن نستطيع تفريغ أنفسنا
ملدة ساعتني لتشجيع فريقنا قبل أن
نعود لنواصل ثورتنا».
وال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف األمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــا ب ــن
سـعــدنــايــل وتعلبايا تـحــديـدًا حيث
ي ــرت ــدي ش ـ ـ ٌ
ـاب ي ــدع ــى ع ـلــي قميصًا
ريــاضـيــا ألحــد فــرق الــدرجــة الثانية
فــي الـبـقــاع ،فـيـعـ ّـرف عــن نفسه بأنه
م ـش ـجــع أن ـ ـصـ ــاري والعـ ـ ــب ك ـ ــرة فــي
نفس الــوقــت ،ويشير إلــى مواظبته
على التمارين «ال لشيء ،فأنا أعرف
أن دوري ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة قـ ــد ال
ينطلق مـجــددًا ،لكنني أحصل على
مـبـلـ ٍـغ بسيط ال يـتـجــاوز الـ ـ  20ألــف
ليرة في بعض األحيان ويساعدني
على تأمني قوتي اليومي».
ً
فـ ـع ــا غـ ــريـ ـ ٌـب ،ب ــل ه ــو م ــده ــش أم ــر
ّ
ش ـعــب ك ــرة الـ ـق ــدم ،إذ ف ــي ظ ــل أش ـ ّـد
ال ـص ـع ــاب والـ ـهـ ـم ــوم ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
تـطــاردهــم ،ال تــزال املستديرة ضمن
هـمــومـهــم ،وشــوقـهــم لـهــا ًقــد ي ــوازي
ـاص
ش ـ ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــن ع ــام ــة ل ـخ ـ
ٍ
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ــه ألزمـ ـ ـ ـ ــةٍ ص ـع ـب ــة وغ ـي ــر
م ـ ّع ــروف ــة ال ـن ـت ــائ ــج .وال ش ــك ف ــي أن
اليوم
ترقب الكرويني سيكون كبيرًا ّ
للجمعية العمومية املنتظرة علهم
ي ـس ـم ـعــون خ ـب ـرًا م ـفــرحــا هـ ــذه املـ ـ ّـرة
ب ـع ــدم ــا أض ـح ــت األخ ـ ـبـ ــار الـسـلـبـيــة
مرادفة لحياتهم اليومية.

دوري أبطال أفريقيا

الترجي يدافع عن لقبه و«دربي مغاربي» بين الرجاء والشبيبة
ي ـع ــود ال ـتــرجــي ال ـتــون ـســي ال ـي ــوم إلــى
مـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ل ـق ـب ــه ال ـ ـقـ ــاري،
بــاسـتـضــافــة فـيـتــا ك ـلــوب الـكــونـغــولــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة
ملنافسات املجموعة الــرابـعــة ملسابقة
دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
والتي تشهد قمة مغاربية بني الرجاء
ال ـب ـي ـضــاوي امل ـغــربــي وضـيـفــه شبيبة
الـقـبــائــل ال ـج ــزائ ــري 21:00( .بتوقيت
بيروت).
ويبحث النجم الساحلي التونسي عن
فــوزه الثالث أيضًا فــي قمة املجموعة
الـثــانـيــة ض ــد ال ـه ــال ال ـس ــودان ــي (غ ـدًا
الـســاعــة  ،)18:00وال ـ ــوداد الـبـيـضــاوي
امل ـغــربــي وص ـيــف املــوســم املــاضــي عن
فوزه األول عندما يواجه بترو أتلتيكو
األنغولي في الثالثة (السبت .)21:00

وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم س ـي ـع ـ ّـول م ــدرب
الترجي معني الشعباني على عناصر
فـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـتــه م ـن ـهــا ال ـل ـي ـب ــي ح ـمــدو
الـ ـه ــون ــي ص ــاح ــب ال ـ ــ«هـ ــاتـ ــريـ ــك» فــي
ّ
السد القطري (-6
الفوز الساحق على
 )2فــي مـبــاراة تحديد املــركــز الخامس
فــي مــونــديــال األن ــدي ــة ،إل ــى جــانــب طه
يــاســن الـخـنـيـســي وس ــام ــح الــدربــالــي
وأنيس البدري والجزائري عبد القادر
بدران وخليل شمام والحارس معز بن
شريفية .وسيعود الترجي إلــى حيث
فــرض هيمنته فــي العامني املاضيني،
بعدما شكا الشعباني خالل مونديال
األندية من فارق اإلمكانات املالية بني
أنــديــة أفــريـقـيــا وآس ـي ــا ،كــأحــد أسـبــاب
ع ــدم قـ ــدرة ف ــرق ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء على
املنافسة فــي الـبـطــوالت الـعــاملـيــة ،بعد

خـ ـس ــارة ال ـت ــرج ــي ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـثــانــي
ملونديال األندية أمام الهالل السعودي
بطل آسيا بهدف نظيف.
وي ـح ـت ـض ــن م ـل ـع ــب م ـح ـم ــد ال ـخ ــام ــس
ف ــي ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء م ـ ـبـ ــاراة مــرتـقـبــة
ب ــن الـ ــرجـ ــاء ال ـس ــاع ــي الـ ــى اس ـت ـغــال
َ
عــامــلــي األرض وال ـج ـم ـهــور لتحقيق
فــوزه الثاني ،وضيفه شبيبة القبائل
الطامح للوصول إلى النقطة السادسة
أيضًا.
وي ــدخ ــل «ال ـن ـس ــر األخ ـ ـضـ ــر» املـ ـب ــاراة
بـمـعـنــويــات مــرتـفـعــة إث ــر تـغـلـبــه على
غريمه الــوداد في قمة الــدوري املحلي
ب ـ ـهـ ــدف نـ ـظـ ـي ــف األحـ ـ ـ ـ ــد ،وسـ ـيـ ـح ــاول
مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه
جمال السالمي وخبرة قائده محسن
متولي ،فــي غياب مدافعه بــدر بانون

وال ـكــام ـيــرونــي فــابــريــس ن ـغــاه بسبب
اإلصابة .ويشرف على شبيبة القبائل
امل ــدرب الـفــرنـســي هــوبـيــر فـيـلــود الــذي
يتمتع بمعرفة وافية بالكرة املغربية
بعدما تــولــى تــدريــب الــدفــاع الحسني
الجديدي في املوسم املاضي.
وفي املجموعة األولــى ،يحل مازيمبي
الكونغولي املتصدر بالعالمة الكاملة
ض ـي ـفــا ع ـل ــى ب ــري ـم ـي ــرو دي أوغ ـس ـتــو
األن ـ ـغـ ــولـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ( 18:00ب ـتــوق ـيــت
بـ ـي ــروت) ع ـش ـيــة امل ـ ـبـ ــاراة ال ـثــان ـيــة في
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك امل ـ ـصـ ــري
بـضـيــافــة زي ـس ـكــو يــونــاي ـتــد الــزام ـبــي،
(السبت الساعة .)15:00
وي ـت ـط ـل ــع ف ــري ــق «ال ـق ـل ـع ــة ال ـب ـي ـضــاء»
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــدربـ ــه ال ـف ــرن ـس ــي ب ــات ــري ــس
كارتيرون ،إلى استعادة توازنه بعدما

ج ــان ـب ــه الـ ـف ــوز م ـح ـل ـيــا ف ــي امل ـب ــاري ــات
الثالث األخـيــرة ،وتــراجــع في الترتيب
ب ـع ـي ـدًا ع ــن غ ــري ـم ــه األهـ ـل ــي امل ـت ـص ـ ّـدر
بالعالمة الكاملة ( 24نقطة) ،بعد فوزه
فــي امل ـبــاريــات الـثـمــانــي الـتــي خاضها
حـتــى اآلن.ويـسـتـضـيــف األه ـلــي حامل
الــرقــم القياسي فــي عــدد ألـقــاب دوري
األبطال (ثمانية آخرها في عام ،)2013
بالتينيوم مــن زيمبابوي على ستاد
الـســام فــي العاصمة املـصــريــة ،ضمن
م ـبــاريــات املـجـمــوعــة الـثــانـيــة (الـسـبــت
الساعة .)21:00
ويـ ــأمـ ــل امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــويـ ـس ــري ري ـن ـيــه
فــاي ـلــر ف ــي أن ي ــواص ــل فــري ـقــه مـسـيــرة
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـلــت
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـج ــم ال ـس ــاح ـل ــي
بهدف نظيف في الجولة األولــى ،قبل

ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـه ــال ال ـس ــودان ــي ()1-2
فــي الـثــانـيــة .ونـقــل املــوقــع االلكتروني
ل ــأه ـل ــي ع ــن م ــدي ــر الـ ـك ــرة س ـي ــد عـبــد
الحفيظ قــولــه إن م ـبــاراة الـسـبــت «فــي
غاية األهمية ،خاصة أن الفريق لديه
رغبة قوية ودوافــع كبيرة في تحسني
مــوق ـفــه ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة» بعد
الفوز على الهالل.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ،ي ــأم ــل الـنـجــم
الساحلي بمواصلة مساره املتالصق
م ــع مــواط ـنــه ال ـت ــرج ــي ،واالقـ ـت ــراب من
ثـ ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ــاس ـت ـض ــاف ــة الـ ـه ــال
ف ــي رادس .وي ــدخ ــل الـنـجــم الـســاحـلــي
اللقاء واضـعــا نصب عينيه استعادة
تـ ــوازنـ ــه ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة م ـح ـل ـيــا أم ــام
ال ـن ـج ــم ال ــري ــاض ــي ب ــامل ـت ـل ــوي ب ـهــدف
نظيف السبت .وسيفتقد مدرب النجم
الـســاحـلــي اإلس ـبــانــي خ ــوان كــارلــوس
غــاريــدو ملهاجمه الـفـنــزويـلــي داروي ــن
غونزاليز بسبب اإلصابة.
وفي الدار البيضاء ،يستضيف الوداد

يستضيف الترجي فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي (أ ف ب)

ب ـتــرو أتـلـتـيـكــو األن ـغ ــول ــي ف ــي م ـبــاراة
يسعى خاللها بطل املغرب الى تفادي
ال ـت ـع ـث ــر ب ـع ــد تـ ـع ــادل ــه فـ ــي م ـب ــارات ـي ــه
ال ـس ــاب ـق ـت ــن ضـ ــد ات ـ ـحـ ــاد ال ـع ــاص ـم ــة
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ومـ ــام ـ ـي ـ ـلـ ــودي ال ـج ـن ــوب
أف ــري ـق ــي .وي ــدخ ــل ال ـ ــوداد ال ـل ـق ــاء بعد
ً
خسارة «الــدربــي» أمــام الــرجــاء ،فضال
ّ
عن افتقاد تشكيلته لثلة من الالعبني
بسبب اإلصابة ،آخرهم املدافع أشرف
داري.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي زوران
مانولوفيتش املــدافــع محمد ناهيري
بـعــد اسـتـبـعــاده ألس ـبــاب انضباطية،
وي ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ــى ن ـج ــوم ــه املـ ـت ــاح ــن وال
سيما املهاجم أيوب الكعبي والحارس
محمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي
وبــديــع أووك .وف ــي املـجـمــوعــة ذات ـهــا،
ي ـخــوض ات ـح ــاد الـعــاصـمــة ال ـجــزائــري
اختبارًا صعبًا ضــد ضيفه صنداونز
الـجـنــوب أفــري ـقــي ،بـطــل املـســابـقــة عــام
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اخبار محلية

القطري
العكايشي إلى الدوري
ّ

بعد فترة قصيرة لكن حافلة بالتألق محليًا
وآسـ ـي ــوي ــا ،ان ـت ـقــل م ـهــاجــم ال ـع ـهــد الـتــونـســي
أحـمــد العكايشي إلــى الشحانية املنافس في
دوري نجوم قطر .ومما ال ّ
شك فيه أن رحيل

الـعـكــايـشــي ي ـعـ ّـد خ ـســارة للعهد بــالـنـظــر إلــى
القدرات الكبيرة للهداف ّ
املميز الذي لعب دورًا
رئيسًا فــي فــوز بطل لبنان ّ بــالـكــأس السوبر
عشية انـطــاق املــوســم املـحــلــي ،ثــم فــي عبوره
إل ــى امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ملـســابـقــة ك ــأس االتـحــاد
اآلسيوي الــذي فــاز بلقبه الحقًا ،وذلــك بعدما
ّ
سجل هدف التأهل أمام الجزيرة األردنــي في
نهائي منطقة غرب آسيا.
ّ
بتقديم ك ــل ما
مطالبًا
وسـيـكــون العكايشي
ّ
يملكه مع فريقه الجديد الذي يحتل املركز الـ11
قبل األخـيــر فــي خـتــام مرحلة ّالــذهــاب ،حيث
كان الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار
مكتفيًا بخمسة تعادالت مقابل ست هزائم.

العبو الصفاء يرفعون الصوت

ب ـعــد م ـضــي ح ــوال ــى ث ــاث ــة ّأش ـه ــر ع ـلــى عــدم
تلقيهم ّأي راتب ،ومن ثم توقف التمارين ،لجأ
العبو الصفاء إلى مواقع التواصل االجتماعي
إليـصــال صوتهم بخصوص الحالة الصعبة
ال ـت ــي وص ـل ــوا إل ـي ـه ــا .وك ـ ــان الف ـت ــا أن ال ـكــام
الـصــادر واملشترك الــذي تناول اإلدارة مرفقًا

بصورة أعضائها ،جاء من أبرز العبي الفريق
كالقائد زيــن طـحــان واملــدافــع جــاد نــور الدين
الــذيــن أش ــاروا إلــى وصــول الالعبني إلــى حالة
ينتظرون «عطف اإلدارة» عليهم
مزرية ،وهم ّ
لدفع رواتبهم وحل األزمة املالية التي تواجههم.

تأجيل مباريات «حارة حريك»

ّ
املنظمة لكأس بلدية حارة حريك
قررت اللجنة ّ
ّ
الثامنة تأجيل كل املباريات التي كانت مقررة
هذا األسبوع بسبب األحــوال املناخية السيئة،
وذلك تفاديًا ّ
ألي إصابات قد تلحق بالالعبني
في وقـ ٍـت أطلقت فيه هذه الــدورة إلعــادة شيء
من الحياة إلــى كــرة القدم بعد توقف النشاط
ّ
كليًا واكتفاء كل األندية بمباريات ّ
ودية ،علمًا
أن املـبــاراة االفتتاحية لـلــدورة قد أسفرت عن
فوز البرج على العهد بهدفني نظيفني.

سادسة مراحل بطولة «التراب»
ّ

نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة
في الرماية على األطباق ،وهي املرحلة السادسة
من بطولة لبنان للحفرة األوملبية «تراب»  -الفئة
«ليبانون
«ب» ،والتي أجريت على حقل نــادي
ّ
كاونتري كلوب» بمشاركة  13راميًا .وحقق
ولـيــم ح ــاوي املــركــز األول بإصابته  42طبقًا
مــن أص ــل  50فــي الـجــولـتــن نـصــف النهائية
ّ
والنهائيةّ ،
متصدر الجولة األولى
متقدمًا على
التي تنافس فيها الرماة على  75طبقًا ،ابراهيم
امبريس الــذي أصــاب  38من أصــل  50طبقًا،
وتالهما بشير شبلي بـ 32من أصل  40طبقًا.

