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رياضة
الفورموال 1

أصداء عالمية

ألونسو «رونالدو الفورموال  »1وهاميلتون «ميسي»
ارتـ ــأى اإلس ـبــانــي ك ــارل ــوس ســايـنــز،
س ــائ ــق "تـ ـ ـ ــورو روسـ ـ ـ ــو" فـ ــي ب ـطــولــة
العالم لسباقات سيارات الفورموال
 1ل ـل ـم ـقــارنــة ب ــن مــواط ـنــه فــرنــانــدو
ألـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــو ،سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــاك ـ ـ ــاري ـ ـ ــن،
والبريطاني لويس هاميلتون سائق
َ
بنجمي الكرة:
مرسيدس ،تشبيههما
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو،
الع ـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي،
واألرجنتيني ليونيل ميسي العب
برشلونة.
وقال ساينز" :لقد سألوني أخيرًا من
هــو الـســائــق ال ــذي أج ــد صـعــوبــة في
ّ
التفوق عليه في الحلبة .لقد احترت
ب ــن ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون وف ــرن ــان ــدو
ألونسو .إذا كان يجدر ّ
علي أن أختار
واحدًا ...فسأقول فرناندو".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ف ــرن ــان ــدو م ـق ــات ــل ش ــرس
ول ــدي ــه خـ ـب ــرة .إنـ ــه دائـ ـم ــا األص ـع ــب
لـهــزيـمـتــه ب ــن الـبـقـيــة .إن ــه يجعلني
أفكر بكريستيانو رونالدو".
ً
وواص ــل قــائــا" :فــرنــانــدو هــو دائـمــا
املرجع لكل السائقني في الفورموال
 .1ال أقــول ذلــك ألنــه إسباني أو ألنه
صديقي .اسألوا هاميلتون ،روزبرغ

أو فيتيل سيقول لكم الشيء ذاته".
وختم ساينز" :ملواصلة املقارنة في
كرة القدم ،يمكن القول إن هاميلتون
ه ــو ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي الـ ـف ــورم ــوال ،1
ب ـي ـن ـمــا أل ــون ـس ــو ه ــو رون ـ ــال ـ ــدو .مــن
املـعـلــوم أن كريستيانو يــريــد الـفــوز
بكل شــيء وأن يكون األول ،ألونسو

هو كذلك أيضًا".
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أك ــد الـبــريـطــانــي
روس بـ ـ ـ ـ ــراون ،ال ـ ـ ــذي ت ــول ــى أخ ـي ـرًا
منصب مدير بطولة العالم ،أن شركة
ليبرتي ميديا املــالــك الـجــديــد للفئة
األولى ترغب في قيادة املسابقة نحو
"مكان أفـضــل" ،ولكن لن تكون هناك

قارن ساينز بين ألونسو وهاميلتون (أرشيف)

حلول سريعة ملشكالت الرياضة.
وق ـبــل لـقــائــه بــال ـفــرق امل ـنــاف ـســة ،قــال
ب ـ ـ ـ ــراون ،ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـهــونــدا
وب ــراون جــي بــي ومــرسـيــدس والــذي
سبق لــه تــولــي منصب املــديــر الفني
لفيراري ،لهيئة اإلذاع ــة البريطانية
"بي بي سي"" :هناك بعض املشكالت
الـ ــواض ـ ـحـ ــة الـ ـت ــي نـ ـق ـ ّـر بـ ـه ــا ،ول ـك ــن
الحلول ستتطلب بعض الوقت".
وأضاف براون الذي سيحضر أولى
التجارب في برشلونة نهاية الشهر
ال ـج ــاري اس ـت ـعــدادًا لـلـمــوســم املـقـبــل:
ّ
سينصب
"مالكو الحقوق التجارية
تـ ــرك ـ ـيـ ــزهـ ــم ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـعـ ــل ال ـ ـع ـ ــرض،
والترفيه والرياضة في أجمل صورة
ممكنة".
ً
وتابع قائال" :في كل قرار سيتخذ في
املستقبل ،يجب على الجميع التفكير
في عدة أمــور هي :هل هذا سيرتقي
بمستوى الــريــاضــة؟ هــل سيزيد من
متعتها؟ هــل سيجعلها عـلــى نحو
أفضل اقتصاديًا؟".
وأبـ ـ ــدى بـ ـ ــراون ثـقـتــه ف ــي أن اإلدارة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة سـ ـتـ ـق ــود ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة فــي
االتجاه الصحيح في نهاية املطاف.

انطالقة مميزة للرياضي والحكمة في دبي
وف ــاز الحكمة على فــريــق «ب ــول أبــوف
أول» األميركي  ،69-99وسجل تيريل
ستوغلني  30نقطة للفريق األخضر
وت ــود اوبــرايــن  11نقطة وبــاتــريــك بو
عـ ـب ــود  8نـ ـق ــاط ،ب ـي ـن ـمــا س ـج ــل عــامــر
الستي  18نقطة للخاسر.
وي ـل ـعــب ال ــري ــاض ــي م ـب ــارات ــه الـثــانـيــة
اليوم عند الساعة  17.00مع هومنتمن
ممثل لبنان الثالث فــي ال ــدورة ،فيما
يرتاح الحكمة.
مـحـلـيــا ،ح ـقــق ف ــري ــق الـشــانـفـيــل ف ــوزًا
مـهـمــا ع ـلــى ضـيـفــه ال ـت ـضــامــن الـ ــزوق

بفارق  10نقاط وبنتيجة  ،106-116في
قاعة ديك املحدي ،في ختام مباريات
املرحلة الثالثة إيابًا من بطولة لبنان.
وكــان أفضل مسجل في املـبــاراة العب
ال ـت ـض ــام ــن م ــوري ــس ك ـي ـمــب بــرص ـيــد
 32نـقـطــة و 9مـتــابـعــات و 5تـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة ،وأض ـ ـ ــاف ايـ ــرفـ ــان م ــوري ــس
 29نقطة و 7تـمــريــرات حاسمة ،فيما
س ـجــل ع ـلــي ف ـخــر ال ــدي ــن  17ن ـق ـطــة 4
متابعات و« 2بلوك شــوت» ،ومالكوم
 16نـقـطــة و 8مـتــابـعــات و 6تـمــريــرات
حاسمة.

وم ـ ــن الـ ـف ــائ ــز ،ك ـ ــان ب ــات ــري ــك رامـ ـب ــرت
األفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـ ـ ــ 30ن ـق ـط ــة و 9تـ ـم ــري ــرات
ح ــاس ـم ــة ،وأضـ ـ ــاف داريـ ـ ــن ت ــاون ــز 27
ن ـق ـط ــة و 17م ـت ــاب ـع ــة و 3تـ ـم ــري ــرات
حاسمة و« 4بلوك شــوت» ،وبراندون
ط ــوم ــاس  22نـقـطــة و 8م ـتــاب ـعــات و4
تمريرات حاسمة ،فيما اكتفى باسل
ب ــوج ــي  19ن ـق ـط ــة و 11م ـت ــاب ـع ــة و7
تمريرات حاسمة.
وتـفـتـتــح املــرح ـلــة الــراب ـعــة ال ـيــوم عند
الساعة  17.00بلقاء ميروبا وضيفه
هوبس في مجمع فؤاد شهاب.

الكرة اللبنانية

ّ
شح تهديفي بعكس «غزارة» افتتاح األسبوع 17
لم يتطابق اليوم الثاني من األسبوع
ال ـســابــع عـشــر م ــن ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
ّ
الشح
لكرة القدم مع اليوم األول ،فغلب
الـتـهــديـفــي ،بـعـكــس افـتـتــاح األس ـبــوع
ال ــذي شهد «هـطــول» أه ــداف فــي لقاء
اإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه وال ـص ـف ــاء ،مع
تـسـجـيــل خ ـم ـســة أه ـ ـ ــداف .أمـ ــا ال ـيــوم
الـ ـث ــان ــي ،ف ـل ــم ي ـش ـهــد س ـ ــوى ه ــدف ــن،
حيث فــاز العهد على االجتماعي - 1
 0على ملعب بحمدون ،والنجمة على
التضامن صور بالنتيجة عينها على
ملعب طرابلس.
في اللقاء األول ،حقق العهد املطلوب
وع ـ ـ ـ ــزز ص ـ ــدارت ـ ــه لـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
الـلـبـنــانــي ،لـكــن فـ ــوزه ج ــاء مـتــواضـعــا
ع ـلــى م ـتــذيــل ال ـت ــرت ـي ــب ،االج ـت ـمــاعــي،
ب ـهــدف وح ـيــد سـجـلــه الـسـنـغــالــي بابا
إبنو في أول لقاء له أساسيًا مع العهد،
ً
م ـس ـت ـغــا ك ـ ــرة م ــن م ـح ـمــد حـ ـي ــدر فــي
الدقيقة  .38ولم يستطع العهد تسجيل
أي ه ــدف فــي ال ـشــوط الـثــانــي ،رغ ــم كـ ّـم
الفرص التي سنحت لتعزيز النتيجة.
وع ـلــى مـلـعــب طــراب ـلــس ،ل ــم يـكــن حــال
النجمة أفضل ،فالفريق فاز بصعوبة
 0 - 1مـ ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ـ ــزاء مـ ـشـ ـك ــوك فــي
ص ـح ـت ـهــا س ـ ّـج ــل م ـن ـهــا أكـ ـ ــرم مـغــربــي
ُ
هدف املباراة التي ت َع ّد األسوأ للنجمة
في عهد املدرب جمال الحاج .فالصورة
ال ـبــراقــة ال ـتــي ظـهــر عـلـيـهــا لـفــريــق في
األسبايع األخيرة غابت ،وغــاب معها

إيران تهزم الواليات المتحدة

حقق منتخب إيران الفوز على نظيره األميركي
في نهائي كأس العالم للمصارعة الحرة التي
أقيمت في استاد اإلمام الخميني في مدينة
كرمانشاه (غرب إيران) َّ
ليتوج باللقب.
وقد تمكن املنتخب اإليراني من حسم املباراة
بنتيجة  5مقابل  3نقاط ليحرز اللقب للمرة
الثامنة ،فيما حل وصيفًا  11مرة.
وفشل األميركيون في تحقيق الفوز على
األراضي اإليرانية كما فعل اإليرانيون ذلك في
العام املاضي حني ّتوجوا باللقب على األراضي
األميركية بفوزهم على املنتخب الروسي في
النهائي .وتعتبر املصارعة من الرياضات الشعبية
جدًا في إيران ،وكان الحضور الجماهيري كثيفًا
خالل البطولة.

سوء الحظ يالزم ًفلورينزي
تلقى روما اإليطالي نبأ سيئًا حيث سيفتقد
خدمات الدولي أليساندرو فلورينزي حتى نهاية
املوسم على األرجح بسبب إصابة في ركبته،
بحسب ما أعلن أمس نادي العاصمة.
ولم ينعم فلورينزي ( 25عامًا) الذي بإمكانه
اللعب في مركز الظهير أو في وسط امللعب،
بعودته إلى تمارين فريقه بعد تعافيه من تمزق
في الرباط الصليبي لركبته في تشرين األول
املاضي ،إذ تعرض لتمزق في الرباط ذاته هذا
األسبوع بحسب ما أكد روما.
دفاعًا عن اللغة الفرنسية

السلة اللبنانية

اف ـت ـت ــح ف ــري ـق ــا ال ــري ــاض ــي وال ـح ـك ـمــة
م ـن ــاف ـس ــات دورة دب ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
بفوزين كبيرين ،حيث فــاز الرياضي
عـ ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب امل ـ ـصـ ــري ب ـ ـفـ ــارق 16
ّ
مسجل
نـقـطــة  ،69 - 85وك ــان أف ـضــل
الع ــب ال ـفــائــز االدي ام ـي ـنــو  20نقطة
و 8م ـت ــاب ـع ــات ،وأض ـ ـ ــاف ب ــران ـك ــو 12
ن ـق ـطــة و 4تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،فـيـمــا
س ـج ــل ج ـ ــان ع ـب ــد الـ ـن ــور ال ـع ــائ ــد مــن
اإلصــابــة وأمـيــر سـعــود  11نقطة لكل
منهما ،وإسماعيل أحمد  10نقاط و3
متابعات و 3تمريرات حاسمة.

21

نـجــوم الـفــريــق مــن خــالــد تـكــه جــي إلــى
أكرم مغربي وحده عبد الرزاق الحسني
استحق لقب «أفضل املوجود».
في املقابل ،لم يستحق التضامن صور
ال ـخ ـســارة ،وال حـتــى ال ـت ـعــادل ،إذ كــان
ب ــإم ـك ــان ال ـض ـيــف الـ ـص ــوري ال ـخ ــروج
فــائ ـزًا لــو اسـتـغــل نـصــف ال ـفــرص التي
س ـن ـحــت ل ــه والـ ـت ــي افـ ـتـ ـق ــدت الـلـمـســة
األخ ـيــرة ،وخـصــوصــا مــن الـقــائــد رضا
عنتر وطارق العلي.

وتـس ـت ـك ـمــل امل ــرح ـل ــة الـ ـي ــوم ب ـل ـقــاء يــن،
يجمع األول الـســام زغــرتــا مــع ضيفه
طــراب ـلــس عـلــى مـلـعــب املــرداش ـيــة عند
ال ـســاعــة  ،14.15ويـلـعــب عـنــد الـســاعــة
 15.30ال ــراس ـي ـن ــغ م ــع األنـ ـص ــار على
ملعب صيدا .ويختتم األسبوع السابع
عشر غدًا بلقاء النبي شيت مع ضيفه
شباب الساحل على ملعب النبي شيت
في البقاع عند الساعة .14.15
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ع ـق ــدت الـلـجـنــة
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التنفيذية فــي االتـحــاد اللبناني لكرة
الـ ـق ــدم اج ـت ـمــاعــا م ــع أن ــدي ــة طــراب ـلــس
والسالم زغرتا واالجتماعي أمس في
مـقــر االت ـح ــاد بــرئــاســة رئـيـســه هــاشــم
ح ـي ــدر ،وح ـض ــور األمـ ــن ال ـع ــام جـهــاد
الـشـحــف وأع ـض ــاء الـلـجـنــة التنفيذية
أح ـم ــد ق ـم ــر ال ــدي ــن وعـ ـص ــام ال ـصــايــغ
ومـ ـحـ ـم ــود ال ــربـ ـع ــة ومـ ـ ـ ـ ــازن ق ـب ـي ـســي
وموسى مكي وسيمون الدويهي.
وحضر من جانب أندية الشمال رئيس
نـ ـ ــادي الـ ـس ــام زغ ــرت ــا األب اس ـط ـفــان
فــرن ـج ـيــة ،وأمـ ــن س ــر نـ ــادي طــرابـلــس
سـ ـلـ ـي ــم مـ ـيـ ـق ــات ــي وأمـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ــر نـ ـ ــادي
االجتماعي محمد النابلسي.
وألـقــى األب فرنجية كلمة شكر فيها
االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى سـ ــرعـ ــة ت ـل ـب ـي ــة طـلــب
األنــديــة بــاالجـتـمــاع لـشــرح مالبسات
األمور التي أدت إلى تعليق مشاركتها
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري .وأقـ ـ ـ ـ ّـر م ـم ـث ـلــو األن ــدي ــة
بــاح ـتــرام ـهــم ال ـ ـقـ ــرارات الـ ـص ــادرة عن
االتحاد ،وأكــدوا ضــرورة الضرب بيد
مــن حــديــد لكل مــن يـســيء إلــى اللعبة
وكل من يتصرف بشكل غير الئق في
املالعب.
ب ـعــدهــا ش ـكــر ح ـي ــدر مـمـثـلــي األن ــدي ــة
عـلــى حـضــورهــم وعـلــى حــرصـهــم على
م ـص ـل ـحــة ال ـل ـع ـب ــةُ ،
ووض ـ ـ ــع ع ـ ــدد مــن
ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي س ـي ـبــاشــر االتـ ـح ــاد في
تنفيذها تباعًا ملا فيه مصلحة اللعبة.
(األخبار)

أكدت مجموعة من الجمعيات الهادفة إلى
املحافظة على اللغة الفرنسية ،مقاضاة ملف
ترشح باريس الستضافة أوملبياد  2024ألنه
استخدم في شعاره "لغة دونالد ترامب" ،بحسب
ما أعلن أمس املحامي املتحدث باسمها.
ولم يكن هواة اللغة الفرنسية راضني على اإلطالق
باستخدام اللغة اإلنكليزية في شعار باريس
ألوملبياد " :2024مايد فور شيرينغ" ،أي صنع من
أجل املشاركة.

كأس االتحاد اآلسيوي

القوة الجوية يصل
لمواجهة الصفاء آسيويًا
وصلت أمس بعثة نادي القوة الجوية
العراقي استعدادًا ملواجهة فريق الصفاء
بطل لبنان ،الساعة  14.30بعد ظهر
االثنني املقبل ،على ملعب صيدا ،في أولى
جوالت الدور األول من املجموعة الثانية
لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وضمت بعثة الفريق العراقي نائب رئيس
النادي وليد حميد شهاب ،وعضوي
الهيئة اإلدارية رياض محمد وجاسم
جعاز ،واملشرف على الفريق جاسم غالم،
واملدرب باسم حمدان ،ومساعده مهدي
حسن ،ومدرب الحراس هاشم خميس،
ومدرب اللياقة نصير مزهر ،واملنسق
اإلعالمي ستار عبيد ،واملعالجني عبد
الرحمن طه وسعدي مغير ،واإلداري
عمار خضير ،والالعبني :فهد رحيم،
أمجد رحيم جبار ،علي عبادي جبار،
سعد ناجي ،سامال مجبل ،علي فاضل،
أحمد عبد الزهرة ،سامح مجبل ،سيف
عبود ،حيدر كاظم ،أسامة محمد ،محمد
عبد الواحد ،بشار بنيان ،همام فرج،
علي ثجيل ،أحمد عبد األمير كاظم ،ثامر
حمود ،محمد جفال ،فهد حميد ،حمادي
عبد الله ،أمجد يوسف ،عماد مجيد،
حسنني جبار ،علي حسني ،السوري
محمد امليداني ،النيجيري موسى كبيرو
والكاميروني نغومو ميشي.
ويصل اليوم مراقب املباراة األوزبكستاني
عليم عريفوف ،وطاقم الحكام األردني
املؤلف من الحكم الرئيسي أحمد إبراهيم
ومساعديه محمد الخلف وعبد الرحمن
عقل والحكم الرابع مراد الظواهرة،
ومراقب الحكام القيرغيزستاني فيكتور
كولبوف.

