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رياضة
الكرة اللبنانية

سوق االنتقاالت

العهد يبدأ بالسوبر أمام األنصار غير المنسجم
عبد القادر سعد
اف ـت ـتــح فــريــق ال ـع ـهــد امل ــوس ــم ال ـكــروي
بلقب السوبر بعد فوزه على األنصار
 0 - 2على ملعب صيدا البلدي ،رافعًا
ع ــدده ألـقــابــه ال ــى سـتــة ،وم ـكــررًا فــوزه
على األنصار للمرة الثانية في ظرف
عشرة أيام ،بعد فوزه عليه في نصف
نهائي كأس النخبة في  16الجاري.
العهد استحق الفوز بعد أن كان الطرف
األفـضــل فــي مــواجـهــة خـصـ ٍـم ظهر أنه
يمتلك جميع عناصر املنافسة ،لكنه
ما زال يحتاج إلى االنسجام .وهذا أمر
طبيعي فــي ظــل وجــود  7العبني أتــوا
حديثًا إلى األنصار .فمن املدافع عبد
الفتاح عاشور ،إلى العب خط الوسط
عدنان حيدر ،وزميله عباس عطوي،
وخالد تكه جي ،واملهاجم الحاج مالك،
إض ــاف ــة إل ــى امل ــداف ــع الـغـيـنــي أب ــو بكر
كامارا ومازن جمال أيضًا.
سبعة العبني يلعبون موسمهم األول
مع األنصار ،ومنهم كتكه جي وحيدر،
ي ـل ـع ـب ــون ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي مـ ـب ــاراة
رس ـم ـيــة ،ف ـمــن الـطـبـيـعــي أن ال يـكــون
التأقلم ّ
سيد املوقف كما هو الحال مع
العهد.
أضــف إلــى ذلــك غـيــاب السنغالي تاال
نـ ـ ــداي ،م ــع ك ــل م ــا ي ـش ـكــل م ــن إضــافــة
ف ــي ال ـه ـج ــوم ،وك ــذل ــك وسـ ــط امل ـل ـعــب،
خ ـصــوصــا أن امل ــرك ــز األخ ـي ــر ب ــدا أنــه
يحتاج إلى «ركلجة» أكثر.
فعباس عطوي «أونيكا» ،بدا متوترًا
ً
ومستعجال الفوز على فريقه السابق.
حتى إنه دخل في سجال مع جمهور
الـعـهــد بـعــد أن أطـلــق األخ ـيــر هتافات
غير مقبولة بحق قائد الفريق السابق
ال ــذي أعـطــى الكثير للعهد .فـمــن غير
املـقـبــول أن يــوصــف «أون ـي ـكــا» ب ــ«أبــو
ل ـي ــرة» ،وه ــو ال ــذي غ ــادر الـفــريــق ألنــه
لـ ــم ي ـع ــد هـ ـن ــاك مـ ـك ــان ل ـ ــه ،وس ـي ـب ـقــى
على مقاعد االحـتـيــاط ،وهــو فــي آخر
مسيرته الكروية.
العهد من جهته ،بدا مطمئنًا للغاية،
وظ ـه ــر االس ـت ـق ــرار ع ـلــى أداء العـبـيــه،
بعكس ما كان يشاع في األيام املاضية
عــن وج ــود مشكلة داخ ــل الـفــريــق بني
ال ــاعـ ـب ــن وامل ـ ـ ـ ــدرب م ــوس ــى ح ـج ـيــج.
فالفريق ّ
تقدم في الدقيقة األولى عبر
محمد قدوح ،وعزز تقدمه في الشوط
الثاني عبر أحمد زريق في الدقيقة .68
ومن الطبيعي أن يكون العهد متفوقًا

مــع وجــود العبني مــن نوعية الغاني
عيسى يعقوبو ،وقائد الفريق هيثم
فاعور ،اللذين يقدمان مستوى عاليًا
في وســط امللعب ،دفاعيًا وهجوميًا.
وكانت مباراة أول من أمس مناسبة
لالعب العهد محمد حيدر كــي يقدم
ملحاته الـســابـقــة ،وإل ــى جانبه أحمد
زريـ ـ ــق ،ف ـي ـمــا ب ـق ـيــت مـشـكـلــة ال ـفــريــق
الرئيسية في خط الهجوم مع حاجة
م ــاس ــة مل ـه ــاج ــم جـ ـي ــد ،خ ـص ــوص ــا أن
ب ــاق ــي امل ــراك ــز ت ـم ـلــك أك ـث ــر م ــن نـجــم،
كــالـحــارس مـهــدي خليل ،واملــدافـعــان
نور منصور وعلي السعدي وحسني
ّ
دقيق واملتألق حسني الزين.
م ـبــاراة ال ـكــأس الـســوبــر أقـيـمــت تحت
أن ـظ ــار وف ــد االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ال ــذي
يـ ــزور ل ـب ـنــان إلق ــام ــة اج ـت ـمــاع للجنة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء فــي
االتحاد الـقــاري ،التي يرأسها رئيس
االتحاد اللبناني هاشم حيدر.
واع ـ ـت ـ ـمـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـتــوص ـيــات للمكتب الـتـنـفـيــذي ،من
ض ـم ـن ـهــا اسـ ـتـ ـح ــداث ورشـ ـ ـ ــات عـمــل

ل ـل ـتــوع ـيــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغــراف ـيــة
الـ ـخـ ـم ــس بـ ـ ـق ـ ــارة آسـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـم ـش ــارك ــة
مـ ـس ــؤول ــي الـ ــريـ ــاضـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــن،
ل ـب ـحــث أه ـم ـيــة اس ـت ـق ــال االتـ ـح ــادات
الوطنية.
ُ
وعقد مؤتمر صحافي بعد االجتماع
ف ــي دارة ح ـيــدر ف ــي ال ـل ــوي ــزة ،تـحــدث
فيها صــاحــب الـضـيــافــة وإل ــى جانبه
األمــن الـعــام لالتحاد اآلسـيــوي داتــو
ون ــدس ــور جـ ــون ،ع ــن أهـمـيــة الـلـجـنــة،
حـيــث ق ــال ح ـيــدر إن دورهـ ــا مـحــوري
وي ـن ــدرج أســاســا ضـمــن إط ــار الــرؤيــة
وامل ـه ـمــة فــي االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لكرة
ال ـق ــدم ،حـيــث إن م ــن ضـمــن مهماتها
تطوير االتحادات الوطنية.
وفي سؤال ُو ّجه إلى جون عن مسألة
ُّ
ـخ ــذ في
الـعـفــو ع ــن الــاع ـبــن الـ ــذي ات ـ ِ
الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني،
ويتضمن العفو عن العبني موقوفني
م ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــات،
كمحمود العلي ورامز ديوب ،وهو ما
اعترض عليه وفــد االتـحــاد اآلسيوي
حـيـنـهــا ،أش ــار ج ــون إل ــى أن االت ـحــاد

الـ ــدولـ ــي أرس ـ ــل ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ّ
رد ف ـي ــه ع ـل ــى مـ ــا أرس ـل ــه
االتحاد اللبناني بشأن قرار الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه ال يحق
ألي جهة العفو عــن ق ــرارات قضائية
وتأديبية ،خصوصًا إذا ُكانت تتعلق
بأمور لها طابع دولــي ،وأبـلــغ الفيفا
ب ـه ــا ،س ــوى ال ـل ـجــان املـخـتـصــة بــذلــك
في االتحاد الــدولــي .وبعد ذلــك يمكن
اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية
«كاس».
ورغ ـ ــم أن االتـ ـح ــاد ف ــي ص ــدد إرس ــال
ت ــوضـ ـيـ ـح ــات ط ـل ـب ـه ــا الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ح ــول
الالعبني املوقوفني ومن أوقفهم وألية
ً
أس ـ ـبـ ــاب ،إال أن م ـ ـسـ ــؤوال ك ـب ـي ـرًا فــي
االت ـحــاد اآلس ـيــوي أش ــار ل ــ«األخ ـبــار»
إل ــى أن ــه ب ـم ـجــرد م ــا يـعـلــم الـفـيـفــا أن
اإليقاف هو بسبب املراهنات (Match
 )Fixationفسيرفض مباشرة القرار.
عـلـمــا أن ج ــون ت ـحــدث خ ــال املــؤتـمــر
ال ـص ـح ـف ــي ع ـ ــن أن الـ ـعـ ـف ــو ع ـ ــن ه ــذه
القضايا يسيء إلى صورة االتحادات
التي تقوم بذلك.

العبو العهد مع الكأس السوبر (هيثم الموسوي)

تطورات في صفقة
كوتينيو إلى «البرسا»
عادت صفقة انتقال النجم البرازيلي
فيليبي كوتينيو ،العب ليفربول
اإلنكليزي ،إلى برشلونة اإلسباني للحياة
شهدت «حلحلة» في الساعات
بعد أن ّ
األخيرة تمثلت بموافقة «الريدز» على
ً
التفاوض مع «البرسا» ،نزوال عند
إصرار الالعب على االنتقال إلى الفريق
الكاتالوني ،بحسب صحيفة «سبورت»
اإلسبانية.
وذكرت الصحيفة أن االجتماع األخير
بني ممثلي الالعب وإدارة ليفربول كانت
إيجابية بشأن السماح له باالنتقال.
ويبدو عامل الوقت مهمًا بالنسبة إلى
اليفربول وبرشلونة على حد سواء
إلنهاء الصفقة مبكرًا.
فمن جهة «الريدز» ،فإنه يريد التعاقد
مع بديل لكوتينيو قبل إغالق باب
سوق االنتقاالت ،إذ يبدي مدربه األملاني
اهتمامًا بالبرتغالي ريناتو سانشيز الذي
يواجه مشاكل مع بايرن ميونيخ األملاني،
فيما تحدثت تقارير أخرى عن اهتمامه
بمواطنه كريم ديمبرباي العب هوفنهايم.
أما برشلونة ،فيريد اإلسراع في إغالق
هذا امللف حتى يتمكن من إدراج اسم
كوتينيو على الئحته للمشاركة في
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفورموال 1

ّ
فوز هاميلتون ينغص على
فيتيل فرحة تمديد عقده

رياضة المحركات

 13لقبًا لروجيه فغالي في رالي لبنان
أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي
ومــاحــه جــوزيــف مطر على سكودا
فــابـيــا ار  5لـقــب رال ــي لـبـنــان الــدولــي

21

الـ ـ  40ال ــذي نظمه ال ـنــادي اللبناني
للسيارات والسياحة برعاية رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون.

تتويج روجيه فغالي ومالحه جوزيف مطر بلقب «نجمة» الراليات

واح ـ ـتـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ـي ـل ـب ـيــر ب ـنــوت
ومالحه الفرنسي مكسيم فيلمو على
سيارة من الطراز عينه املركز الثاني
ولـيـصـعــد إل ــى مـنـصــة تـتــويــج رال ــي
لـبـنــان لـلـمــرة الـثــالـثــة ف ــي مـسـيــرتــه،
ورودول ــف أسمر وزيــاد شهاب على
ميتسوبيشي النسر إيفو  10املركز
ّ
واألول بني سيارات املجموعة
الثالث
«ن».
ب ـل ـغــت امل ـس ــاف ــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـلــرالــي،
الذي شاركت فيه  32سيارة اجتازت
م ـن ـه ــا  18خ ـ ــط الـ ـنـ ـه ــاي ــة م ـ ــن دون
مـشــاكــل 672.75 ،كـلــم منها 206.30
كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها
 .11وبذلك ،أحرز روجيه فغالي لقبه
الثالث عشر (رقــم قياسي) في رالي
لبنان الــذي يصفه النقاد بـ»نجمة»
رالـيــات بطولة الـشــرق األوس ــط على
كل األصعدة .كما أضاف إلى سجله
ال ـل ـقــب الـ ـ ـ  13ف ــي ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة
للراليات بعدما حافظ على صــدارة
الترتيب العام للسائقني.
وبعدما تصدر القطري ناصر صالح
ال ـع ـط ـيــة وم ــاح ــه ال ـفــرن ـســي مــاتـيــو
ب ــومـ ـي ــل عـ ـل ــى ف ـ ـ ــورد ف ـي ـي ـس ـتــا ار 5

الترتيب بعد املرحلة االستعراضية،
خ ـ ـطـ ــف روج ـ ـ ـيـ ـ ــه ف ـ ـغـ ــالـ ــي ومـ ــاحـ ــه
ج ــوزي ــف م ـطــر ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام منذ
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ال ـخــاصــة لـلـســرعــة
عندما تساوى بالتوقيت اإلجمالي
مــع شقيقه عـبــدو ( 10،38،1د ).قبل
أن يتصدر «دادو» مع نهاية املرحلة
ـوان عــن شقيقه
الثالثة بـفــارق
 3،2ث ـ ٍ
ّ
األك ـبــر روج ـي ــه ،الـ ــذي اسـتـعــاد زمــام
األمور وصدارة الترتيب العام حتى
انتهاء الرالي.
ّ
وح ـ ــل راب ـع ــا الـ ـش ــاب ب ــات ــري ــك نجيم
مع مالحه شربل كنعان (سيتروين
دي أس  3آر ســي  )3ليحتل صــدارة
سـ ـ ـي ـ ــارات الـ ــدفـ ــع األمـ ـ ــامـ ـ ــي ،م ـح ــرزًا
لـقــب بـطــولــة لـبـنــان لـلــرالـيــات للدفع
األمامي بعد لقب تسلق الهضبة في
«دوبليه» للعام الثاني على التوالي.
وعلى صعيد بطولة الشرق األوسط
ل ـلــرال ـيــات ،ح ـســم ال ـســائــق الـكــويـتــي
م ـ ـشـ ــاري الـ ـظـ ـفـ ـي ــري لـ ـق ــب سـ ـيـ ــارات
املـجـمــوعــة «ن» أو الـ ـ ــ»أم إي آر سي
 »2للمرة الثالثة في مسيرته بعدما
وصــل إلــى املــركــز ال ـ  13فــي الترتيب
العام.

وقف البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
ً
مرسيدس ،حائال دون احتفال األملاني
سيباستيان فيتيل ،سائق فيراري،
بتمديد عقده مع فريقه لثالثة مواسم
حتى نهاية  2020بطريقة مثالية عندما
ّ
تفوق عليه محققًا فوزه الخامس هذا
املوسم في بطولة العالم للفورموال  ،1بعد
أن أحرز املركز األول في جائزة بلجيكا
الكبرى ،املرحلة الثانية عشرة.
وقطع هاميلتون مسافة السباق بزمن
 1,24,42,820ساعة ،متقدمًا بفارق
 2,358ثانية عن فيتيل ،وأكمل منصة
التتويج على حلبة «سبا فرانكورشان»
البلجيكية ،سائق «ريد ُبل» األوسترالي
دانيال ّريكياردو بفارق  10,791ث،
بينما حل زميل فيتيل في فيراري
الفنلندي كيمي رايكونن رابعًا ،ومواطنه
سائق مرسيدس فالتيري بوتاس في
املركز الخامس .وبهذا الفوز ،تمكن
هاميلتون من تقليص الفارق مع فيتيل
متصدر ترتيب البطولة ،إلى سبع نقاط
بواقع  213نقطة لألول مقابل  220نقطة
للثاني ،فيما يأتي بوتاس ثالثًا بـ 179
نقطة .أما على صعيد بطولة الصانعني،
فيتصدر مرسيدس بـ  392نقطة أمام
فيراري بـ  348نقطة و«ريد ُبل» بـ 199
نقطة .وكان هاميلتون بطل العالم
ثالث مرات ،أول املنطلقني على الحلبة
البلجيكية بعد حلوله ّأول في التجارب
ً
الرسمية ،معادال الرقم القياسي للسائق
األسطوري األملاني ميكايل شوماخر مع
 68انطالقًا من املركز األول.
وبالحديث عن شوماخر ،فقد كان
أمس مميزًا بالنسبة إلى نجله ميك ،إذ
حظي بفرصة قيادة السيارة التي حقق
فيها والده فوزه األول عام  1992على
حلبة سبا فرانكورشان عندما قام
انطالق السباق
بلفة استعراضية قبيل ً
بمبادرة من املنظمني احتفاال باملناسبة.

