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رياضة

رياضة
بريميرليغ

ولفرهامبتون  Xليستر سيتي« :حرب الذئاب» في المدينة الجديدة
ُ
ت ـس ـتــأنــف الــج ــول ــة الـ ـ ـ  26م ــن ال ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز اليوم بمباراة تجمع بين
ولفرهامبتون وضيفه ليستر سيتي .رغم
اتساع الفارق بينهما إلى  14نقطة ،يبقى
اللقاء صعبًا على المدربين نــونــو سانتو
وبراندن رودجرزَ ،
صاحبي ُ الفضل األكبر في
إنجازات الفريقين أخيرًا .ستلعب المباراة على
ملعب مولينو 22:00( ،بتوقيت بيروت)
حسين فحص
صعد نادي ولفرهامبتون إلى الدوري
اإلنكليزي املمتاز قبل موسمني بعد
غ ـي ــاب دام س ــت سـ ـن ــوات .ه ــو حــديــث
ال ـع ـه ــد فـ ــي دوري األض ـ ـ ـ ـ ــواء ،ت ـمــامــا
كمدينته الواقعة في وسط بريطانيا،
والتي حصلت على لقب «مدينة» في
عام .2001
على عكس العشوائية الـســائــدة في
صفقات الفرق الصاعدة حديثًا إلى
دوري األضواء ،اتجهت إدارة النادي
إلى االستثمار الحذر تبعًا ملتطلبات
مدرب الفريق نونو سانتو .منظومة
متكاملة صنعها امل ــدرب البرتغالي

ثنائية خيمينيز ـ تراوري هي األخطر
في البريميرليغ هذا الموسم
ـت ق ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ج ـ ـع ـ ـلـ ــت م ــن
ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ولفرهامبتون الفريق األصعب على
أندية القمة ،حيث انتصر «الذئاب»
ع ـلــى أرض ـه ــم أمـ ــام ك ــل م ــن آرس ـن ــال
وتشلسي ومانشستر يونايتد ،من
دون إغفال االنتصار التاريخي في
ويمبلي على نادي توتنهام بنتيجة
( ،)1-3ك ـمــا ح ـقــق تـ ـع ــادالت ثمينة
فــي مالعب كبيرة كــاألولــد تــرافــورد،
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وس ـ ـتـ ــام ـ ـفـ ــورد بـ ــريـ ــدج.
ٌ
ـال للهجوم
متانة دفاعية وإتـقــان عـ ٍ
املـعــاكــس ،ع ــادا عـلــى ولفرهامبتون
بــاملــركــز ال ـســابــع فــي نـهــايــة امل ـطــاف،

يعتمد سانتو بصورة كبيرة على تراوري (أ ف ب)

حاجزًا بذلك بطاقة عبور إلى الدوري
األوروب ـ ـ ــي .ل ــم تـكــن ال ـطــريــق مـعـ ّـبــدة
أمـ ــام ال ــذئ ــاب لـبـلــوغ االسـتـحـقــاقــات
األوروبـيــة ،إذ اعتمدت مشاركته في
ت ـص ـف ـيــات ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي على
إنـجــاز مانشستر سيتي التاريخي
ب ـس ـي ـط ــرت ــه امل ـط ـل ـق ــة عـ ـل ــى األلـ ـق ــاب

امل ـح ـل ـيــة .فـبـحـســب ل ــوائ ــح االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،ي ـتــأهــل أص ـح ــاب املــراكــز
األرب ـعــة األول ــى فــي الـ«بريميرليغ»
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى دور امل ـج ـمــوعــات من
دوري األبـطــال .على الجانب اآلخــر،
يتأهل مباشرة إلــى دور مجموعات
الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي ص ــاح ــب امل ــرك ــز

ُ َ
الخامس ،فيما تمنح بطاقتان لبطل
ك ــأس االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي (ع ـلــى أن
يشارك من دور املجموعات) ،وبطل
ك ــأس الــراب ـطــة اإلنـكـلـيــزيــة( ،عـلــى أن
يشارك من الجولة الثانية في الدور
الـتـمـهـيــدي) .مــع تحقيق مانشستر
سيتي كل األلقاب املحلية في املوسم

دوري أبطال أوروبا

الكرة المغربية

غوارديوال خائف

انضم غوارديوال
إلى السيتي في
( 2016أ ف ب)

املاضي ،ومشاركته سلفًا في دوري
أبطال أوروبا ،نال كل من مانشستر
يونايتد (صاحب الترتيب السادس)
ول ـفــرهــام ـب ـتــون (ص ــاح ــب الـتــرتـيــب
َ
السابع) بطاقتي التأهل إلى الدوري
األوروبي.
اس ـت ـمــر ن ـج ــاح ول ـفــرهــام ـب ـتــون هــذا

املـ ــوسـ ــم إث ـ ــر الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى امل ـ ــدرب
بــالــدرجــة األول ــى ،وعـلــى أب ــرز العبي
ال ـفــريــق ب ــال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة م ــن دون
إغـ ـف ــال ال ـق ـي ــام ب ـب ـعــض الـتــدعـيـمــات
ال ـص ـي ـف ـيــة .ف ـب ـعــد مـ ـ ــرور  25ج ــول ــة،
ي ـح ـتــل ال ـف ــري ــق امل ــرك ــز ال ـت ــاس ــع فــي
الدوري بـ 35نقطة مبتعدًا عن الرابع

ت ـش ـل ـس ــي ب ـ ـ ــ 6نـ ـق ــاط فـ ـق ــط .ال ـف ــري ــق
يسير فــي الطريق الصحيح محليًا
وأوروبيًا حيث تمكن من حجز مقعد
فــي دور ال ــ 32مــن ال ــدوري األوروب ــي
ُ
أم ـ ــام إس ـب ــان ـي ــول .ســت ـل ـعــب املـ ـب ــاراة
الخميس املقبل في إنكلترا22:00( ،
بتوقيت بيروت).
بعيدًا عــن أثــر امل ــدرب الــواضــح على
ال ـف ــري ــق ،ول ـك ــن ل ــم ت ـكــن ال ـن ـجــاحــات
ل ـت ـت ـح ـقــق لـ ـ ــوال أن ل ـع ــب ال ــاع ـب ــون
ّ
ك ـم ـن ـظــومــة واحـ ـ ـ ــدة .ت ــأل ـق ــت أس ـم ــاء
عـ ّـدة هــذا املــوســم مــع ولفرهامبتون،
وك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا الـ ـجـ ـن ــاح اإلس ـب ــان ــي
أدامـ ــا ت ـ ــراوري وامل ـهــاجــم املكسيكي
راوول خ ـي ـم ـي ـن ـي ــز .ب ـف ـع ــل أهـ ــدافـ ــه
ال ـغ ــزي ــرة أخـ ـيـ ـرًا ،أص ـب ــح خيمينيز
ه ـ ّـداف ولفرهامبتون التاريخي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز بـ 24هدفًا،
مـ ـتـ ـج ــاوزًا ب ــذل ــك س ـت ـي ـفــن فـلـيـتـشــر
(22هــدفــا) .على الجانب اآلخــرُ ،يعد
أدام ـ ــا تـ ـ ــراوري ال ــاع ــب األخ ـط ــر في
منظومة نونو سانتو ملا يملكه من
ســرعــة وم ـه ــارة ي ـقــود م ــن خاللهما
هـ ـجـ ـم ــات الـ ـف ــري ــق املـ ـ ــرتـ ـ ــدة .س ـ ّـج ــل
خ ـي ـم ـي ـن ـيــز هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم  20ه ــدف ــا
وصـنــع  9أخ ــرى ،فــي حــن اقتصرت
أرق ـ ــام ت ـ ـ ــراوري ع ـلــى  5أه ـ ــداف و10
ت ـمــريــرات حــاس ـمــة .وبـحـســب مــوقــع
«أوبـ ـت ــا» امل ـخ ـتــص بــاإلح ـصــائ ـيــات،
فــإن ثنائية خيمينيز ـ ت ــراوري هي
األخطر في البريميرليغ هذا املوسم،
ح ـيــث ت ـشــاركــا بـ ــ 8أه ـ ــداف بينهما،
وهو ما ُيقلق براندن رودجــرز الذي
أشاد بهما قبل املباراة املرتقبة.
على الجانب اآلخ ــر ،لــم يعرف ليستر
سيتي النتائج اإليجابية أخيرًا ،غير
أنه ال يــزال ضمن دائــرة املنافسة على
وصــافــة ال ــدوري .يحتل رجــال براندن
رودجيرز املركز الثالث بفارق نقطتني
عــن الــوصـيــف مانشستر سيتي ،كما
يبتعد الفريق عن الــرابــع تشلسي بـ8
نقاط مــا يضع قدمًا لليستر فــي دور
مجموعات دوري أبطال املوسم املقبل.
م ـبــاراة صعبة عـلــى الـفــريـقــن يسعى
من خاللها كل مدرب لتحقيق النقاط
َ
الثالث بهدف تعزيز مركزيهما ضمن
املقاعد األربعة األولى.

جرحى ومعتقلــون على هامش «الكالسيكو»
أب ــدى اإلسـبــانــي جــوسـيــب غــوارديــوال
ّ
تخوفه من إمكانية إقالته من منصبه
م ــدرب ــا ملــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ف ـي ـمــا ل ــو ف ـش ــل بــال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ث ـمــن
الـنـهــائــي لـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا بكرة
ال ـقــدم .وسـبــق ل ـغــوارديــوال أن ف ــاز مع
مانشستر سيتي بخمسة أل ـقـّـاب في
امل ــواس ــم ال ـثــاثــة املــاض ـيــة ،لـكــنــه فشل
في تجاوز الــدور ربع النهائي لدوري
األبطال مع فريقه ما ّ
سبب خيبة أمل
كبيرة.
ّ
ويـ ـتـ ـخ ــل ــف سـ ـيـ ـت ــي بـ ـط ــل امل ــوسـ ـم ــن
املــاض ـيــن ف ــي ال ـ ــدوري املـحـلــي بـفــارق
 22نقطة عــن ليفربول املـتـصــدر ،وهو
م ــا ي ـج ـع ـلــه ت ـح ــت ض ـغ ــط ال ـت ـعــويــض
األوروب ـ ـ ــي ب ـعــدمــا ب ــات ال ـح ـفــاظ على
لقبه صعب املنال.
وقـ ـ ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ل ـش ـب ـك ــة «سـ ـك ــاي
س ـ ـبـ ــورتـ ــس»« :أري ـ ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــوز بـ ـ ــدوري
األبـ ـط ــال ،أح ـل ــم ب ــه ،وسـ ــوف أسـتـمـتــع
بالتحضير للعب ضــد ري ــال مــدريــد».
وأض ــاف «إذا لــم نتغلب عليهم (ريــال
مدريد) ،حسنًا ،سيأتي رئيس النادي
أو املــديــر الــريــاضــي ويـقــول :هــذا ليس
جيدًا بما فيه الكفاية ،نحن نريد دوري

أبطال أوروبا ،سأقيلك .ال أعرف ما إذا
كان هذا سيحدث لقد حدث عدة مرات
وقد يحدث».
ّ
وك ـ ــان امل ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ق ــد اس ـت ـهــل
مسيرته التدريبية مع رديف برشلونة
ّ
اإلسـ ـب ــان ــي ،ق ـب ــل ت ـس ــل ــم دفـ ــة ال ـق ـي ــادة
ف ــي ال ـفــريــق األول مل ــدة أرب ـع ــة مــواســم
( ،)2012-2008انتقل بعدها إلى بايرن
ميونيخ األملــانــي ( ،)2016-2013ومنه
إل ــى الـسـيـتـيــزنــز ح ـيــث يـنـتـهــي عـقــده
نهاية املوسم املقبل ،لتكون هذه أكبر
فترة قضاها مع فريق فيما لو استمر
في منصبه.
ّ
ورد املـ ـ ــدرب ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ـل ــى ق ــول
ّ
إن ن ـج ــاح أو ف ـش ــل أي م ــوس ــم يـجــب
أن ُي ـق ــاس ف ـقــط بــال ـب ـطــوالت املـحـقـقــة،
معتبرًا« :نعطي رســالــة سيئة للجيل
الـ ـج ــدي ــد ،وألط ـف ــال ـن ــا ،ب ــأن ـن ــا نـحـســب
الفائز فقط والجوائز التي نربحها».
وتــابــع «تـقــول إن املــوســم كــارثــي ولكن
إن فــزت بــدوري األبطال فسيكون ذلك
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا .ملـ ـ ــاذا؟ ألنـ ــه م ــن الـصـعــب
الفوز بــه .وإذا كــان ذلــك حقًا ،فيمكننا
ق ــول إن ــه خ ــال أكـثــر مــن مـئــة ع ــام كــان
هناك مئة عام فشل ملانشستر سيتي.
أليس هذا صحيحًا؟».

حصلت
أعمال
الشغب
داخل
الملعب
وخارجه
(عن الويب)

أوقـفــت الشرطة املغربية  13مشجعًا
ب ـس ـب ــب أع ـ ـمـ ــال ش ـ َغ ــب ت ـل ــت مـ ـب ــاراة
الكالسيكو بني فريقي الجيش امللكي
والرجاء البيضاوي بالرباط أسفرت
عــن إصــابــات وأض ــرار مــاديــة .وقالت
الـ ـش ــرط ــة امل ـغ ــرب ـي ــة إن ـ ــه ي ـش ـت ـبــه فــي
تورط املوقوفني «في عمليات الرشق
بــال ـح ـجــارة ،وإل ـح ــاق خـســائــر مــاديــة
وتخريب ممتلكات عمومية ،وحيازة
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وشـ ـ ـه ـ ــب ن ـ ــاري ـ ــة،
والـعـنــف فــي حــق موظفني عموميني
أث ـن ــاء مــزاول ـ ُت ـهــم مل ـهــام ـهــم» ،بحسب
البيان الذي نشر يوم أمس الخميس.

وأظ ـهــرت مقاطع فيديو على مواقع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مـ ـ ـط ـ ــاردات
ورشـقــا بالحجارة فــي محيط ملعب
األم ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــوالي ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــال ــرب ــاط
الــذي احتضن املباراة مساء األربعاء
والتي انتهت بفوز املضيف الجيش
املـلـكــي عـلــى ال ــرج ــاء ال ـب ـي ـضــاوي (-1
ص ـفــر) ف ــي خ ـتــام املــرح ـلــة الـخــامـســة
عشرة األخيرة من دور الذهاب ضمن
الدوري املحلي.
وأض ـ ــاف ب ـيــان ال ـشــرطــة املـغــربـيــة أن
أعـ ـم ــال ال ـش ـغــب أسـ ـف ــرت ع ــن إصــابــة
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ع ـن ــاص ــره ــا ب ـج ــروح

ب ـي ـن ـهــم ث ــاث ــة إص ــاب ــات ـه ــم م ـت ـفــاوتــة
ً
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن إصـ ــابـ ــة 22
مشجعًا بـجــروح طفيفة ،وعنصرين
للوقاية املدنية .وأثناء املباراة كذلك
أل ـق ــى مـشـجـعــون شـهـبــا اصـطـنــاعـيــة
وأدوات ح ــدي ــدي ــة أدت إلـ ــى إص ــاب ــة
م ـص ـ ّـور صـحــافــي ب ـج ــراح ف ــي رأس ــه،
بحسب وسائل إعالم محلية.
وت ـس ـب ـب ــت هـ ـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال ب ـخ ـســائــر
مادية بــ 19سيارة للشرطة وشاحنة
ت ــابـ ـع ــة لـ ـل ــوق ــاي ــة امل ــدنـ ـي ــة وس ـ ـيـ ــارة
لإلسعاف ،عــاوة على إلحاق أضرار
ب ـس ــت س ـ ـيـ ــارات ف ــي م ـل ــك الـ ـخ ــواص،
بحسب بيان الشرطة .وأشار املصدر
ً
نفسه إلى أن البحث ال يزال متواصال
لتحديد هويات باقي املتورطني في
هذه األحداث.
وسـبــق أن شـهــدت مـبــاريــات الجيش
امل ـ ـل ـ ـكـ ــي والـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ُبــن
جماهير الفريقني .كما سبق أن قتل
مشجعان في آذار/م ــارس  2016على
إث ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ش ـغ ــب بـ ــن م ـج ـمــوعــات
ّ
الـتــراس ،قــررت بعدها السلطات حل
هــذه املجموعات وحظر أي شعارات
أو الفـ ـت ــات خ ــاص ــة ف ــي املـ ــاعـ ــب ،ثــم
عادت وسمحت بها في عام .2018
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تشلسي «يخطف» نجم أياكس أمستردام
أك ــد نـ ــادي أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام مـتـصــدر
ال ـ ــدوري الـهــولـنــدي ل ـكــرة ال ـقــدم انـتـقــال
العب وسطه الهجومي الدولي املغربي
حـكـيــم زيـ ــاش إل ــى تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
بـ ـ ـ ــدءًا مـ ــن الـ ـصـ ـي ــف املـ ـقـ ـب ــل مـ ـق ــاب ــل 40
مليون يورو .وكتب النادي على موقعه
ّ
ال ــرس ـم ــي «ت ـ ّ
ـوص ــل أي ــاك ــس إلـ ــى ات ـف ــاق
مــع تشلسي حــول انـتـقــال حكيم زيــاش
إلى النادي اإلنكليزي .يصبح االنتقال
سـ ــاري امل ـف ـعــول اع ـت ـب ــارًا م ــن  1ت ـمــوز/
ّ
يوليو  .2020اتفق الناديان على مبلغ
 40مليون يورو (نحو  43مليون دوالر)
وقد يصل إلى  44مليون يورو من خالل
املتغيرات».
ّ
التكهنات حول
وأنهى اإلعالن أيامًا من
الالعب البالغ  26عامًا والذي انضم إلى
أيــاكــس فــي  2016مــن تفنتي مقابل 11
مـلـيــون ي ــورو .وأض ــاف أيــاكــس أن عقد
الــاعــب األفـضــل فــي ال ــدوري الهولندي
ل ـعــام « 2018ي ـم ـتـ ّـد حـتــى  30حــزيــران/
يونيو .»2022
ب ــدوره ،أشــار تشلسي إلــى أن «الصفقة
بـحــاجــة ملــواف ـقــة الــاعــب عـلــى ال ـشــروط
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى م ـ ــع ف ــري ـق ــه
الهولندي حتى نهاية املوسم».
وكانت صحيفة «تيلغراف» الهولندية
التي كشفت عن انتقال الالعب «األعسر»
املولود في هولندا األربعاء ،قد أشارت
إل ــى أن فــرانــك الم ـب ــارد م ــدرب تشلسي
يعتبر زياش «العبًا بارزًا سيعزز وضع
الـفــريــق ،وأن ــه أعـطــى ال ـنــادي تعليماته
بإجراء الصفقة قبل الصيف».
وخالل رحلة أياكس في دوري األبطال،
تابع تشلسي النجم املغربي عــن قــرب،
بعد فــوزه على أرض أيــاكــس (-1صـفــر)

سجل زياش  9أهداف في مختلف
المسابقات هذا الموسم

ثم تعادلهما ( )4-4في ملعب ستامفورد
ب ــري ــدج .وفـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ،صنع
زياش ثالثة أهداف للفريق الزائر والذي
ّ
أه ــدر ال ـتــأهــل ب ـفــارق نـقـطــة .كـمــا سجل
هــدفــا رائ ـع ــا ف ــي املـســابـقــة م ــن نـحــو 30
مترًا في مرمى فالنسيا اإلسباني.

أرقام مميزة
وهــذا املوسم سجل زيــاش  9أهــداف في
مختلف املـســابـقــات ،ولـعــب  4تمريرات
ح ــاسـ ـم ــة فـ ـ ــي دوري األب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال .وف ــي
تـصـنـيــف ألف ـض ــل  8ب ـط ــوالت أوروب ـي ــة
وطنية منذ مــوســم  ،2018-2017يحتل
زيــاش املركز األول في التمرير الحاسم
وصناعة الفرص والثالث في التسديد
على املرمى.
ويـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ل ــأن ــدي ــة إم ـك ــان ـي ــة
إجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـصـ ـفـ ـق ــات خـ ـ ـ ــارج ف ـ ـتـ ــرة فـتــح

ب ــاب االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة ف ــي الـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا ،لـ ـك ــن ال ي ـت ـ ّـم
تسجيل الالعبني في أنديتهم الجديدة
حـ ـت ــى ف ـت ـح ـه ــا مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي فـصــل
الصيف.
ُ
ويعد أياكس أحد أكثر الفرق التي تقوم
بتطوير املــواهــب املحلية قبل انتقالها
إل ــى أنــديــة أوروب ـي ــة ك ـب ـيــرة ،عـلــى غــرار
املدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ـ ــاضـ ـ ــي والعـ ـ ــب
الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة
اإلسباني.
وسـجــل زي ــاش ال ــذي يشتهر بــالــركــات
الـثــابـتــة وت ـمــريــرات امل ـســافــات الطويلة
الدقيقة 49 ،هدفًا في  160مباراة رسمية
مــع أي ــاك ــس ،عـلـمــا أن ــه ب ــدأ مـسـيــرتــه مع
ه ـيــري ـن ـفــن ال ـه ــول ـن ــدي أيـ ـض ــا (-2012
.)2014
وساهم زيــاش في بلوغ أياكس نهائي
الدوري األوروبي  2017ونصف نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا املــوســم املــاضــي،
عندما أهدر بلوغ النهائي أمام توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ك ـم ــا أحـ ـ ــرز ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
والكأس املحليني املوسم املاضي ،حيث
سجل  16هدفًا و 13تمريرة حاسمة في
 29مباراة .وبــرز اسمه في إقصاء ريال
مدريد اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي
من املسابقة القارية األولــى ،وقد ّ
سجل
ذهابًا وإيابًا ضد الفريق امللكي.
وكان زياش عنصرًا رئيسًا في تشكيلة
بالده في مونديال روسيا  ،2018حيث
ل ــم ي ـحــال ـفــه ال ـح ــظ ف ــي ب ـل ــوغ األدوار
اإلقصائية بعد وقــوعــه فــي مجموعة
نـ ــاريـ ــة ض ـ ّـم ــت إس ـب ــان ـي ــا وال ـب ــرت ـغ ــال
وإيران.

ّ
محلية
أخبار

لبنان في بطولة العالم لـ«الجت سكي»

يشارك لبنان في بطولة العالم لرياضة الجت سكي (اكوابايك)،
والتي تقام في «مارينا مول» في الكويت ،عبر البطلني محمود
ّ
ّ
عيتاني وعامر عيتاني .ومن املتوقع أن يحقق البطالن نتيجة
ً
ً
مشرفة للبنان كونهما يمتلكان سجال حافال .وسبق ملحمود
أن أح ــرز خــال شهر أيـلــول املــاضــي املــركــز الـثــانــي فــي بطولة
الكويت بمشاركة  45متسابقًا.
ً
ّ
يستعد االتحاد اللبناني للعبة ممثال برئيس
ومن جهة ثانية
االت ـحــاد األم ـي ــرال إدم ــون شــاغــوري للمشاركة فــي االحـتـفــال
السنوي الذي يقيمه االتحاد الدولي هذا العام في متحف لوزان
الوطني بسويسرا وفي حفل العشاء الساهر الذي سيتم خالله
تــوزيــع الـكــؤوس والـجــوائــز على أبـطــال الـعــالــم وذل ــك فــي  7آذار
املقبلُ .يذكر أن املتسابق اللبناني ّلبوس شاغوري كان قد أحرز
لقب بطولة العالم للمحركات املائية في فئة الفورموال ـ 3000
ُللزوارق السريعة وللعام الثاني على التوالي خالل البطولة التي
أقيمت في ماليزيا ،وبالتالي سيكون له تكريم في الحفل الدولي.

ٌ
إنجاز للسائق قاعي في ُعمان

أح ــرز السائق اللبناني هـنــري قــاعــي ومــاحــه ومــواطـنــه رونــي
مــارون ،على سيارة «شكودا فابيا آر» ،لقب فئة الدفع الثنائي
(ميرك  )3لرالي سلطنة ُعمان الــدولــي ،وهــو الجولة األولــى من
بطولة الـشــرق األوس ــط لـلــرالـيــات لـعــام  .2020وأنـهـيــا السباق
باملركز األول في فئتهما وحققا إنجازًا جديدًا.

وجاء تتويج قاعي ومارون بلقب الدفع الثنائي في رالي سلطنة
عمان على الرغم من املشاكل امليكانيكية منذ بداية الرالي وحتى
ّ
نهايته ،فنجحا في تخطيها والصعود إلى منصة التتويج في
ختام الراليّ .
ووجه قاعي الشكر إلى ضومط بو ضومط وفريق
الصيانة الذي عمل بجهد لتجهيز السيارة بعد االنسحاب في
اليوم الثاني وإكمال الرالي وفق نظام «الرالي .»2
كما ّ
وج ــه الشكر إلــى «روج ـيــه فغالي ال ــذي ُوج ــد معنا أيضًا
وحرص على تجهيز السيارة للمشاركة والحصول على النقاط
ّ
لتصدر البطولة» .وعن تجربته مع مالحه الجديد روني مارون،
ّ
عبر قاعي عــن س ــروره لــوجــود م ــارون إلــى جانبه فــي «املقعد
الساخن» ،والذي سيشارك معه في جميع جوالت بطولة الشرق
األوسط .وأهدى قاعي الفوز إلى مالحه السابق األردني موسى
جـهـيــريــان ال ــذي ت ـعـ ّـرض إلصــابــة ال ـعــام الـفــائــت فــي رال ــي باجا
ً
الشرقية ويخلد اآلن للراحة ،آمــا أن يوجد جهيريان كمدير
ُ
للفريق في الراليات املقبلة .وأشار إلى أن الجولة املقبلة ستقام
في قطر بني  9و 11نيسان املقبل.
وسـبــق لـقــاعــي ،امل ــول ــود فــي ع ــام  ،1980أن أح ــرز لـقــب بطولة
الشرق األوسط في فئة الدفع الثنائي عامي  2018و 2019في
إنجاز فــردي ،وعينه على االحتفاظ باللقب للسنة الثالثة على
ّ
التوالي وتدوين اسمه مجددًا واسم ملحه في تاريخ الرياضة
امليكانيكية الشرق أوسطية.
وسيشارك قاعي ومالحه مــارون في جميع الجوالت املتبقية
لبطولة الشرق األوســط للعام الجاري في قطر ولبنان واألردن
وقبرص.

ّ
مشاركة إدارية التحاد كرة الطاولة

ّ
ش ــارك عـضــوا االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـطــاولــة وس ــام شيري
(بصفته عضوًا في اللجنة الفنية في االتحاد العربي) ،وجوزيف
ّ
العقيقي (عضوًا في لجنة حكام العرب) في دورة ألعاب األندية
العربية الخامسة للسيدات التي استضافتها إم ــارة الشارقة
(اإلمارات العربية املتحدة) .وكان شيري قد ّ
سمي مديرًا لبطولة
ّ
ّ
كــرة الطاولة وشــارك رئيس اللجنة العليا للحكام في االتحاد
اللبناني لكرة الطاولة جوزيف العقيقي في إدارة منافساتها
ّ
بصفته حكمًا دوليًا بعد اختياره من ِقبل االتحاد العربي للعبة.

