ريا�ضة

السنة السابعة  /الثالثاء  16 /شباط  / 2016العــدد 2006
Seventh year / Tuesday / 16 February 2016 / Issue No. 2006

�سان جيرمان ي�سعى �إلى تكري�س هيمنته على ت�شيل�سي
ريال مدريد ي�ستعيد ذكريات يوفنتو�س الم�ؤلمة قبل مواجهة روما

لقب بطولة المدار�س في ال�سلة
ل�سيدة اللويزة زوق م�صبح

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال أوروب��ا
لكرة القدم إلى ال��دوران للمرة األولى منذ نحو
شهرين ،بقمة نارية بين باريس سان جيرمان
الفرنسي وتشيلسي اإلنكليزي اليوم الثالثاء في
ذهاب الدور ثمن النهائي.
ويلعب اليوم أيضا ً بنفيكا البرتغالي مع
ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي ،على أن
يلتقي غنت البلجيكي مع فولفسبورغ األلماني،
وروما اإليطالي مع ريال مدريد اإلسباني يوم غ ٍد
األربعاء.
ويلتقي آرس��ن��ال اإلنكليزي م��ع برشلونة
اإلسباني حامل اللقب ،ويوفنتوس اإليطالي
الوصيف مع بايرن ميونيخ األلماني الثالثاء
المقبل ،وأيندهوفن الهولندي م��ع أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،ودينامو كييف األوكراني مع
مانشستر سيتي اإلنكليزي األربعاء المقبل.

أحرزت مدرسة سيدة اللويزة (زوق مصبح) لقب بطولة
المدارس السنوية السابعة للذكور في كرة السلة على
«كأس انطوان شارتييه» والتي نظمتها «سبور ايفازيون»
بالتعاون مع المدرب رزق الله زلعوم وبرعاية «بزورات
القزي» على ملعب نادي انترانيك الكائن في سنتر دميرجيان
في النقاش.
وجاء إحراز مدرسة سيدة اللويزة اللقب ،وهو الرابع لها
خالل سبع سنوات حيث وصلت الى النهائي سبع مرات ،بعد
فوزها في المباراة النهائية على فريق مدرسة سيدة الجمهور
بفارق  3نقاط ( )68-71في المباراة النهائية الحاشدة .تقدم
الحضور مايا مبارك ممثلة عائلة الراحل انطوان شارتييه،
رئيس نادي المون السال جهاد سالمة ،المدير المالي في
مدرسة سيدة اللويزة األب دومينيك العلم ،فؤاد مارون ممثال
جامعة القديس يوسف ،أمين عام نادي اللويزة جهاد لويس،
مدير عام «سبور ايفازيون» بسام الترك ،أهالي الالعبين
وعدد كبير من هواة اللعبة .وشهدت المباراة منافسة ودية

سان جيرمان  -تشيلسي مجددا ً

سيكون ملعب «ب��ارك دي برانس» مسرحا ً
لقمة نارية بين باريس سان جيرمان وضيفه
تشيلسي بطل عام .2012
وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي
فيها الفريقان في دور ثمن النهائي بعد األولى
الموسم الماضي عندما تعادال  1-1ذهابا ً في
باريس ،ثم  2-2إيابا ً في لندن فتأهل فريق
العاصمة بفضل األهداف خارج القواعد إلى ربع
النهائي للعام الثالث على التوالي.
كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي
فيها الفريقان في المسابقة بعدما أوقعتهما
القرعة في ربع نهائي نسخة ،2014-2013
وكان الحسم مرة أخرى بفضل األهداف خارج
القواعد حيث فاز باريس سان جيرمان 1-3
في باريس ورد تشيلسي بثنائية نظيفة في
«ستامفورد بريدج».
والتقى الفريقان أيضا ً في دور المجموعات
عام  ،2004وفاز تشيلسي بثالثية نظيفة على
ملعب «ب��ارك دي برانس» وتعادال سلبا ً في
لندن.
ول��ك��ن ش��ت��ان بين مستوى ب��اري��س سان
جيرمان وقتها وما يقدّمه النادي في الوقت
الحالي حيث يسيطر على جميع المسابقات
محليا ً وت ّوج برباعية تاريخية محلية الموسم
الماضي ،وبلغ نهائي كأس الرابطة هذا الموسم
ورب��ع نهائي مسابقة كأس فرنسا ون��ال لقب
ك��أس األب��ط��ال ويبتعد ب��ف��ارق  24نقطة في
صدارة الدوري حيث يسير بثبات نحو اللقب
الرابع على التوالي.
كما أن ب��اري��س س��ان جيرمان ه��و الفريق
الوحيد في البطوالت الخمس الكبرى لم يتلق
أي خسارة حتى اآلن ،وهو خسر مباراة واحدة
فقط في  39مباراة خاضها حتى اآلن في مختلف
المسابقات هذا الموسم وكانت أمام ريال مدريد
صفر -1في دور المجموعات ،بينها  16فوزا ً
متتاليا ً قبل سقوطه في فخ التعادل السلبي
على أرضه أمام ليل أول من أمس السبت حيث
غاب أكثر من العب أساسي في صفوفه.
واشتكى م��درب باريس س��ان جيرمان من
الروزنامة المضغوطة وكثرة المباريات التي
يخوضها الع��ب��وه بسبب المنافسة على 4
جبهات ،وقال« :تشيلسي لم يخض أي مباراة
منتصف األسبوع خالفا ً لنا .مباريات دوري
األبطال تتطلب استعدادات مكثفة ،بينما نحن
نخوض مباراة كل ثالثة أيام».
وأضاف« :نحن مرغمون على هذا الوضع بما
أننا ننافس على جميع األلقاب ،لحسن حظنا أن
العبينا لم يتعرضوا إلى أي إصابة خطيرة وهذا
جيد ألنه سيكون بإمكاننا االعتماد على جميع
الالعبين».
واس��ت��ع��اد ب��اري��س س��ان جيرمان م��ؤخ��را ً
خدمات صانع ألعابه الدولي اإليطالي ماركو
فيراتي وكذلك األرجنتيني خافيير باستوري
وقد أشركهما بالن أمام ليل حيث دفع باألخير
في الشوط األول قبل أن يحل مكانه الثاني في
الشوط الثاني.
ويعقد باريس س��ان جيرمان أم��اال ً كبيرة
على مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خرج من
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ولم تحسم إال في الثواني األخيرة منها.
وج��اءت نتيجة األرب��اع كاآلتي)30-33( )20-16( :
( .)68-71( )47-50وكان الالعب جورج بيروتي (سيدة
اللويزة) أفضل مسجل في اللقاء بـ 29نقطة ،بينما كان
جوزيف نصار (سيدة الجمهور) أفضل مسجل في الفريق
الخاسر بـ 24نقطة .وبعد انتهاء المباراة توج كبار الحضور
الفرق الفائزة .ونال الالعب جورج بيروتي (مدرسة سيدة
اللويزة) ك��أس «سبيدستك» ألفضل الع��ب في المباراة
وجائزة مالية قدرها  750الف ليرة لبنانية .كما نال الالعب
رواد جبور (مدرسة سيدة اللويزة) كأس افضل العب في
الدورة وحصل على منحة من جامعة القديس يوسف بقيمة
ستة ماليين ليرة لبنانية تسلمها من ممثل الجامعة فؤاد
مارون.
وأوض��ح بسام الترك أن «ال���دورة كانت ناجحة بكل
المقاييس الفنية والجماهيرية والتنظيمية» ،شاكرا ً «كل من
ساهم في إنجاحها».

الألعاب المدر�سية الخام�سة لجامعة القدي�س يو�سف

دورها ربع النهائي في المواسم الثالث األخيرة،
وه��و يرغب في ال��ذه��اب إل��ى أبعد دور ممكن
خاصة مع تعاقده مع الع��ب الوسط الدولي
األرجنتيني أنخيل دي ماريا المت ّوج باللقب مع
ريال مدريد اإلسباني العام قبل الماضي.
وس��اه��م دي م��اري��ا ف��ي ان��ت��ص��ارات كثيرة
للنادي الباريسي هذا الموسم ،وهو سيكون أحد
أبرز المع ّول عليهم في مباراة الغد إلى جانب
العمالق الدولي السويدي زالتان إبراهيموفيتش
واألوروغوياني إدينسون كافاني.
في المقابل ،يقدم تشيلسي أحد أسوأ المواسم
في تاريخه ولكنه استعاد توازنه نسبيا ً منذ
تعيين الهولندي غ��وس هيدينك على رأس
إدارته الفنية موقتا ً بعد إقالة البرتغالي جوزيه
مورينيو بعد  3أيام فقط على قرعة الدور ثمن
النهائي للمسابقة القارية العريقة.
وقتها خسر تشيلسي أم��ام ليستر سيتي
م��ف��اج��أة ال��م��وس��م  2-1وك���ان يحتل المركز
السادس عشر ،لكنه لم يخسر في مبارياته الـ
 12التي لعبها بإشراف هيدينك آخرها الفوز
الكبير على ضيفه نيوكاسل  1-5وارتقاؤه إلى
المركز الثاني عشر.
وق��ال مهاجم تشيلسي البرازيلي ويليان:
«شتان بين مستوانا في نهاية العام الماضي
وح��ال��ي �اً ،سنذهب إل��ى ب��اري��س بثقة كبيرة
وسنلعب بأسلوبنا .باريس سان جيرمان لديه
فريق رائع والعبين رائعين ،ولكننا سنذهب إلى
هناك من أجل تحقيق الفوز».
ويعول تشيلسي على صحوة مهاجمه الدولي
اإلسباني دييغو كوستا إلرب��اك دف��اع باريس
سان جيرمان بقيادة الدوليين البرازيليين تياغو
سيلفا ونجم «البلوز» السابق دافيد لويز.
ويملك تشيلسي ب��دوره األسلحة الالزمة
للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب «بارك دي
برانس» أبرزها صانع األلعاب اإلسباني اآلخر
سيسك فابريغاس والبلجيكي إدي��ن ه��ازار
والبرازيلي اآلخر أوسكار.
ويحوم الشك ح��ول مشاركة القائد جون
تيري بسبب اإلصابة ،وهو ما قد يشكل عائقا ً
أم��ام الفريق اللندني ال��ذي خسر جهود قطب
دفاعه الفرنسي كورت زوما إلصابته بتمزق في
الرباط الصليبي وانتهى موسمه.

كاهيل« :سنواجه سان جيرمان
بثقة كبيرة»

قال غاري كاهيل مدافع تشيلسي إن فريقه
سيخوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي

في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء
بدفعة كبيرة من الثقة في قدراته التهديفية
عقب تسجيله خمسة أهداف في مرمى نيوكاسل
يونايتد ضمن منافسات ال���دوري اإلنكليزي
الممتاز يوم السبت الماضي.
وكانت بداية حملة تشيلسي للدفاع عن لقب
الدوري هذا الموسم سيئة للغاية إال أن الفريق
قدّم أفضل عروضه الهجومية في الدوري أمام
نيوكاسل المهدّد بالهبوط.
�ج��ل دييغو كوستا وب��ي��درو وويليان
وس� ّ
وب��رت��ران��د ت����راوري أه����داف تشيلسي أم��ام
نيوكاسل في مباراة ش ّكلت أفضل استعداد
لالعبي المد ّرب الهولندي غوس هيدينك قبل
مواجهة سان جيرمان.
وك��ان بطل فرنسا قد أط��اح بتشيلسي من
البطولة القارية الموسم الماضي في ال��دور
نفسه.
وقال كاهيل لموقع «النادي» على اإلنترنت:
«نريد أن نذهب ألبعد م��دى ممكن في دوري
أبطال أوروب��ا وك��أس االتحاد اإلنكليزي ،هذا
أسبوع في غاية األهمية بالنسبة لنا».
وأض���اف« :ك��ان��ت ب��داي��ة األس��ب��وع رائعة،
تنتظرنا أكبر المباريات هذا الموسم .سنخوض
تلك المباريات بثقة عقب تلك المباراة (أمام
ن��ي��وك��اس��ل) ون����درك م���دى أه��م��ي��ة ذل���ك على
مسيرتنا».
كما امتدح كاهيل  -الذي خاض أول مباراة
له بالدوري كأساسي خالل عام  - 2016القوة
التي أظهرها العبو الفريق أمام نيوكاسل« :كنا
نعود إلى الدفاع بسرعة ونشنّ هجمات خاطفة.
استعدنا الكرة في الكثير من الم ّرات بسرعة بعد
أن فقدناها».

ريال مدريد ــ روما

يتأهب ريال مدريد اإلسباني حامل الرقم
القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم لخوض اختبار على
ملعب روما اإليطالي يوم غ ٍد األربعاء في ذهاب
دور الستة عشر.
وي��ع��د ري���ال م��دري��د ،الفائز باللقب عشر
مرات ،المرشح األوفر حظا ً للفوز في مواجهة
روم���ا ال���ذي ع��ان��ى خ�لال دور المجموعات
بالبطولة األوروبية لكنه استعاد توازنه في
الفترة األخيرة مع عودة مديره الفني السابق
لوتشيانو سباليتي إل��ى ق��ي��ادة الفريق من
جديد.
وكان ريال مدريد ،المتوج باللقب في موسم
 ،2014 /2013قد خرج من الدور قبل النهائي

لبطولة الموسم الماضي على يد يوفنتوس
اإلي��ط��ال��ي وه��و م��ا يتوقع أن ي��رف��ع درج��ات
الحذر لديه في مواجهة روما الذي حقق أربعة
انتصارات متتالية خالل ست مباريات خاضها
تحت قيادة سباليتي.
وق��ال البلجيكي رادي���ا ناينجوالن العب
خط وس��ط روم��ا «اآلن نلعب بثقة أكبر ،ألن
االنتصارات تعزز الثقة» .ويتطلع ريال مدريد
إلى الثأر لخروجه على يد روما من دور الستة
عشر بالبطولة عام  ،2008حيث خسر 2 /1
في كل من مباراتي الذهاب واإلياب حينذاك.
كذلك يتمتع العبو ريال مدريد بمعنويات
عالية بعد أن حقق الفريق خمسة انتصارات
خ�لال ست مباريات تحت قيادة زي��ن الدين
زيدان الذي تولى تدريب الفريق خلفا لألسباني
رافاييل بينيتيز في كانون ثاني الماضي.
وقال زيدان عقب الفوز على أتلتيك بيلباو /4
 2السبت ضمن منافسات الدوري اإلسباني:
«إننا نتمتع بمستويات بدنية وفنية جيدة،
وأنا سعيد للغاية بالعرض الذي قدمناه أمام
فريق جيد للغاية .نحن مستعدون لمباراة
األربعاء» .ويخوض ريال مدريد مواجهة روما
في ظل غياب جاريث بيل وبيبي لإلصابة ،وهو
ما يعني مشاركة خاميس رودريجيز ورافاييل
فاران في التشكيل األساسي.
أما بنفيكا فسيواجه في مباراته أمام زينيت،
م��درب �ا ً برتغاليا ً ه��و أن���دري فيالش-بواش
باإلصضافة إلى ثالثة من العبيه السابقين.
ويعاني زينيت ،الذي فاز في لشبونة /2
صفر في أولى مبارياته بدور المجموعات من
بطولة الموسم الماضي ،من غياب عدد من
العبيه بسبب اإلصابات كما أنه ربما يفتقد
إيقاع المباريات نظرا ً لتوقف المنافسات في
روسيا خالل اإلجازة الشتوية.
وق���ال أك��س��ي��ل وي��ت��س��ل الع���ب خ��ط وس��ط
بنفيكا السابق والمحترف حاليا ً بفريق زينيت
«ستكون أول م��ب��اراة رسمية لنا في 2016
لذلك ندرك صعوبتها من الناحية البدنية».
وأض���اف« :نحن بحاجة للجاهزية وكذلك
أن نتذكر أن مباراة اإلي��اب ستقام في سان
بطرسبرغ».
ويخوض فولفسبورغ مباراته أمام مضيفه
زينيت بمعنويات عالية بعد ف���وزه على
إنجولشتاد  / 2صفر أمس األول السبت في
ال��دوري األلماني (بوندزليجا) ليقطع بذلك
سلسلة م��ن سبع مباريات ب��ال��دوري أخفق
خاللها في تحقيق أي انتصار.

نتيجة تاريخية تمنح المنطقة الغربية لقب كل النجوم

بالتيني يح�ضر
�شخ�صي ًا �أمام لجنة
اال�ستئناف

فاز فريق المنطقة الغربية بلقب النسخة الخامسة والستين
من مباراة كل النجوم عقب فوزه على فريق المنطقة الشرقية
صباح اليوم االثنين .173-196
انتهى الربع األول  43-40لصالح المنطقة الشرقية ،فيما فاز
الغربيون بالربع الثاني ( ) 47-52وانتهى الربع الثالث (-53
 )46لصالح المنطقة الغربية ،التي واصل العبوها التألق وأنهو
الربع األخير (.)37-51
والفوز هو الثاني على التوالي لفريق المنطقة الغربية الذي
توج أيضا ً بلقب العام الماضي ( )158-163فيما كان آخر لقب
من نصيب المنطقة الشرقية عام .)155-163( 2014
ويظل فريق المنطقة الشرقية بذلك متفوقا ً بشكل عام بـ37
انتصار مقابل  28للفريق الغربي.
وحصل الالعب راسل ويستبروك العب أوكالهوما سيتي ثاندر
على لقب أفضل العب في المباراة للعام الثاني على التوالي.

مواجهة تاريخية

أقيمت المباراة خارج الواليات المتحدة األميركية ألول مرة
منذ انطالق نسختها األولى عام  ،1951حيث استضافتها مدينة
تورنتو الكندية وجرت أحداثها في قاعة « »Air Canadaالتي
تتسع لقرابة العشرين ألف متفرج.
النسخة رقم  65من مواجهة كل النجوم الكبرى غلب عليها
اللعب االستعراضي من العبي فريقي المنطقتين الشرقية
والغربية ،حتى أن الشوط األول انتهى بتقدم فريق المنطقة
الغربية  ،90-92وهو ما يفوق النتيجة الكاملة لمباراة كاملة في
كثير من األحيان.
انتهى الربع األول بتقدم فريق المنطقة الشرقية  ،40-43وكان
راسل ويستبروك العب المنطقة الغربية هو أول المسجلين في
اللقاء فيما كان ليبرون جيمس هو أول مسجلي المنطقة الشرقية
بتصويبه ثنائية.
مع م��رور الخمس دقائق األول��ى من الربع األول ك��ان فريق
المنطقة الشرقية قد تقدم ( )23-27بفضل تفوق واض��ح من
دواين وايد العب ميامي هيت ،وتعادل الفريقين قبل نهاية الربع
األول بـ بدقيقة و 36ثانية ،إال أن «الشرقيين» أنهوا أول أرباع
اللقاء لصالحهم عقب تألق جون وول نجم واشنطن وي��زاردز
وديمار ديروزان العب تورنتو رابتورز.
استهل فريق القسم الشرقي الربع الثاني بقوة وظل متقدما ً
حتى الدقيقتين األخيرتين فيه ( )83-84إال أنه ومع المنعطف
األخير في الشوط األول تألق كاواي ليونارد بفضل تسديداته
الثالثية ،كما دخل أخيرا ً نجم فريق غولدن ستايت ووري��ورز
ستيف كوري بفضل تمريراته الحاسمة ومساعداته الدائمة تحت

ام��ت�لأت م�لاع��ب جامعة القديس
يوسف بطالب ال��م��دارس من بيروت
وج��ب��ل ل��ب��ن��ان طيلة ث�لاث��ة أي���ام من
الجمعة حتى األحد ،وكانت المباريات
واألج����واء مثالية إذ تمتع الجميع
ب���ال���روح ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة فيما
كانت المستويات متقاربة في جميع
األلعاب.
وف��ي مسابقة ك��رة السلة للرجال
حيث تبارت  40مدرسة في األسبوع
األول لحجز م��ك��ان ف��ي دور النصف
نهائي الذي سيقام السبت المقبل 20
ش��ب��اط ،خ��رج فريق المريميين ديك
المحدي حامل اللقب في النسختين
الماضيتين خ��ال��ي ال��وف��اض بفضل
هيمنة فريق الليسيه عبدالقادر على
مجموعته .فيما حافظ وصيف البطل
الحكمة برازيليا على آماله بالفوز هذا
ال��ع��ام بعدما سيطر على مجموعته
على حساب مفاجأة المسابقة فريق
ثانوية مارانطونيوس  -حمانا .ودخل
فريق الحكمة هاي سكول عين سعادي
إلى المربع الذهبي بتغلبه في الربع
نهائي على المركزية جونية ،وكان
المقعد الربع في النصف نهائي من
نصيب فريق مدرسة ماريوسف قرنة
شهوان الذي بدا وكأنه أبرز المرشحين
إلحراز اللقب هذا العام .ويلعب الفريق
البيروتي الليسي عبدالقادر بمواجهة
الفريق المتني مار يوسف قرنة شهوان
في النصف نهائي األول فيما سيكون
ال��ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ال��ث��ان��ي ن���اري بين
الحكمتين برازيليا وعين سعادة.
وكانت مسابقة كرة الطاولة انتهت
في األسبوع األول بتتويج البطلة ليا

السلة ،وتألق كيفين دورانت العب أوكالهوما سيتي ثاندر دفاعيا ً
فيما أحرز كوبي براينت نقطتين إضافيتين مع نهاية الشوط ما
منح التقدم للمنطقة الغربية .90-92

الربع الثالث بخمس دقائق ،وحاول أبرز العبي المنطقة الشرقية
ديمار ديروزان وإيسايا توماس نجم بوسكن سيلتيكس تقليص
الفارق إال أن قوة الفريق الغربي حالت دون ذلك فانتهى الربع
الثالث على وقع تقدم المنطقة الغربية (.)136-145

اتسع الفارق مع نهاية الربع الثالث الذي انتهى لصالح فريق
القسم الغربي ( )46-53واستهل كوري هذا الربع بثالثية رائعة
زادت الفارق إلى خمس نقاط ( )90-95أعقبه كيفن دورنت
بإحراز نقطتين إضافيتين فأصبح الفارق مع انطالقة الشوط
الثاني سبع نقاط كاملة (.)90-97
نتيجة اللقاء تخطت حاجز المئة عقب مرور دقيقة واحدة فقط
من الربع الثالث عندما نجح كوري في إحراز ثالثية أعقبه دورنت
بثنائية جاءت بفضل تمريرة حاسمة من كاواي ليونارد العب
سان أنطونيو سبيرز ،لتصل النتيجة إلى ( ،)98-102وواصل
الغربيين تألقهم ،لتصل النتيجة إلى ( )117-126قبل نهاية

نتيجة تاريخية وتكريم براينت

تفوق الغربيين في الربع الثالث

استمر تفوق فريق القسم الغربي في الربع األخير ولعل أبرز
ما حدث فيه هو تسجيل النقاط المتتالي من الفريقين بشكل
استعراضي ما زاد من متعة الجماهير وجعل النتيجة هي األكبر
في تاريخ جميع مباريات الـ» ، »NBAكما احتفى الجميع بكوبي
براينت الذي خاض مواجهة كل النجوم األخيرة في مسيرته
الحافلة في المالعب ،قبل أن تنتهي المباراة بفوز المنطقة الغربية
بالمباراة للسنة الثانية على التوالي عقب تغلبهم على الشرقيين
(.)173-196

مثل رئيس االتحاد االوروب��ي
ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ف��رن��س��ي ميشال
بالتيني ص��ب��اح أم��س االثنين
أم��ام لجنة االستئناف التابعة
لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
لالحتجاج على ق��رار إيقافه 8
أعوام.
وقال بالتيني في تصريح أمام
عشرات الصحافيين في الـ 100م
األخيرة التي ترجلها قبل الوصول
إلى مقر الفيفا« :ال أقاتل من أجل
مستقبلي ولكن ضد الظلم .لو كان
هناك ش��يء ض��دي الختبأت في
سيبيريا من الخجل».
وأوقف بالتيني ورئيس الفيفا
المستقيل السويسري جويزف
بالتر في  21كانون األول الماضي
ع��ن م��زاول��ة أيّ ن��ش��اط ك��روي
لثماني سنوات بسبب دفعة غير
مشروعة من الثاني سددها عام
 2011لقاء عمل استشاري قام
به األول بين  1999و 2002ومن
دون عقد مكتوب.
وطالب محققو الفيفا بإيقاف
الثنائي مدى الحياة ،علما ً بأنهما
نفيا االتهامات الموجهة إليهما.
واض��ط��ر بالتيني ب��ع��د ق��رار
إي��ق��اف��ه ال���ى س��ح��ب ترشيحه
النتخابات رئاسة الفيفا المقررة
في  26شباط الحالي ،علما ً بأ ّنه
كان المرشح األبرز لخالفة بالتر.
وسيمثل بالتر الثالثاء أمام
اللجنة ذاتها.

عساف من مدرسة العائلة المقدسة
الفرنسية ال��ف��ن��ار على ح��س��اب ي��ارا
سطوحي من الليسيه عبدالقادر في
فئة السيدات .فيما كان لقب الرجال
من نصيب الياس الحاج من الفرير
مون السال وحل ثانيا ً كريم حيدر من
الليسيه عبدالقادر.
وف��ي��م��ا تنطلق م��س��اب��ق��ات ك��رة
ال��ط��ائ��رة رج���ال ن��ه��ار ال��س��ب��ت 20
شباط ،كانت سيدات كرة الطائرة قد
زينت األلعاب في أدوارها األولى التي
شهدت انتصارات للمريمين جبيل،
الحكمة برازيليا ،سيدة اللويزة ذوق
مصبح والعائلة المقدسة الفرنسية
الفنار وستلعب األح��د المقبل 21
شباط ف��ي النصف نهائي العائلة
المقدسة الفنار مع سيدة اللويزة
ذوق مصبح والحكمة برازيليا مع
المريميين جبيل.
وفازت ثانوية السيدة األرثوذكسية
على أمجاد ،الليسي عبد القادر على
م���ار ي��وس��ف ق��رن��ة ش���ه���وان ،زه��رة
اإلحسان على القلبين األقدسين عين
نجم واألنطونية بعبدا على الحكمة
م��ار م���ارون ج��دي��دة ف��ي مسابقة كرة
السلة للسيدات لتتأهل كل منها إلى
دور المجموعات الذي ينطلق في 19
شباط.
وإلى أم األلعاب مسابقة كرة القدم
للصاالت رج��ال التي ش��ارك فيها 50
مدرسة تأهل حامل اللقب م ّرتين فريق
األنطونية غزير إلى الربع نهائي عن
المجموعة األول��ى ،واألنطونية بعبدا
عن المجموعة الثانية بازاحته صاحب
المركز الثالث ال��ع��ام الفائت فريق

المريميين جبيل .كما تابع األنطونيون
سيطرتهم في اليوم الثاني ففاز فريق
األنطونية الدولية عجلتون بالمجموعة
الثالثة ليبلغ الربع نهائي وحافظ
فريق المركزية جونية على السيطرة
ال��ك��س��روان��ي��ة ببلوغه ال��رب��ع نهائي
في المجموعة الحديدية التي ض ّمت
فريقين قويين مدرسة االم��ام الحسن
واللبنانية األلمانية جونية .وك��ان
للوافد الجديد من أعالي المتن فريق
حصة األسد في
القلبين األقدسين بكفيا ّ
المجموعة الخامسة فتأهّ ل إلى الربع
نهائي على حساب اإلليزيه الحازمية.
وع��اد األنطونيون لبسط سيطرتهم
ف��ت��أهّ ��ا ف��ري��ق راه��ب��ات األن��ط��ون��ي��ات
روم��ي��ة ع��ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة
كما ف��از ال��ج��ار ال��ق��ويّ فريق مدرسة
مدرسةراهباتالمحبةبزنسونبعبدات
بالمجموعة السابعة ليكمل الفريق
الكسرواني من الليسيه نهر ابراهيم
عقد الفرق الثمانية المتأهّ لة إلى الربع
نهائي ب��ف��وزه بالمجموعة الثامنة
واألخيرة.
وف���ي ك���رة ال��ق��دم ل��ل��ص��االت عند
السيدات تأه ّل فريق األنطونية الدولية
عجلتون وف��ري��ق القلبين األقدسين
كفارحباب إلى النهائي.
كما وتنطلق مسابقات ك��رة اليد
للرجال والسيدات ،الريشة الطائرة،
السباحة وسباق الضاحية هذا الويك
أن��د وتختتم األل��ع��اب نهار األح��د 21
شباط بحفل توزيع الجوائز في تمام
الساعة الثامنة مساء في حرم االبتكار
والرياضة لجامعة القديس يوسف في
األشرفية.

لبنان يودع ك�أ�س �آ�سيا لل�صاالت
خرج منتخب لبنان لكرة القدم للصاالت من كأس آسيا ،وذل��ك بعد
خسارته أمام منتخب أوزبكستان بهدفين من دون رد ،في آخر مبارياته
ضمن المجموعة األولى ،التي أقيمت أمام أكثر من  3000متفرج احتشدوا
في مدرجات ملعب «اوزبكستان ستاديوم» ،في العاصمة األوزبكية
طشقند التي تستضيف البطولة.
رغم بدايته الجيّدة في المباراة ،حيث أصاب محمد قبيسي العارضة في
الدقيقة الخامسة ،دفع لبنان مرة جديدة ثمن أخطائه الدفاعية وإهداره
للفرص بالجملة أمام مرمى الخصوم.
وأضاع لبنان الفرصة المزدوجة التي حصل عليها في الدقيقة السادسة
عندما سدد علي طنيش كرة قوية تصدى لها الحارس أوماروف روستام
فارتدت إلى قاسم قوصان الذي عجز عن التسجيل على مرحلتين.
إال أن خطأ في تنفيذ ركلة حرة سمح ألن��وروف يافلون بخطف الكرة
واالنطالق باتجاه المنطقة اللبنانية قبل أن يسدد في شباك الحارس
حسين همداني مفتتحا ً التسجيل (.)11
تمض خمس دقائق حتى ارتكب الحكم الماليزي هيلداي إيدانغ
ولم
ِ
خطأ قتل اللبنانيين الذين كانوا يتمركزون لتنفيذ ركلة ركنية ،محتسبا ً
الكرة لمصلحة اصحاب االرض الذين استغلوا هذا االمر فوجدوا المساحة
خالية امامهم ليسجلوا بسهولة عبر فرخود عبدومافليانوف.
مما ال شك فيه أنه كان بإمكان لبنان الخروج بنتيجة أفضل من المباراة،
وهو الذي لعب من دون حسن زيتون المصاب ،إذ لم يجد حالًّ لمسلسل
اهدار الفرص طوال الشوط الثاني الذي كان فيه الطرف األفضل مسددا ً
 10مرات من أصل  17محاولة على مرمى المنافس.
كذلك ،عجز اللبنانيون تماما ً أم��ام التألق غير الطبيعي للحارس
األوزبكي روستام الذي أبدع في التصدي لطنيش مرتين ،إحداهما في
حالة انفراد تام ،كما أبعد محاولة مشابهة لقبيسي وتسديدة صاروخية
للبديل مصطفى رحيّم ال��ذي سجل حضوره كالعب «ب��اور بالير» في
الدقائق التسع األخيرة من اللقاء حيث فرض لبنان سيطرته من دون أن
ينجح في ه ّز الشباك.
بهذه النتيجة سيكون لبنان (نقطتين) خ��ارج ال��دور رب��ع النهائي
للبطولة القارية ،وهو الدور الذي بلغه في النسخات الخمس السابقة
منها ،إذ تأهلت قيرغزستان ( 4نقاط) عن المجموعة الى جانب جارتها
اوزبكستان ( ،)9وذل��ك بعد تغلبها على السعودية (نقطة)  2-3في
مباراة اقيمت في التوقيت نفسه.
م ّثل لبنان :حسين همداني ،كريم ابو زي��د ،احمد خير الدين ،علي
الحمصي ،قاسم قوصان ،محمد قبيسي ،علي طنيش ،كامل الياس،
مصطفى سرحان ،مصطفى رحيّم.

