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حناوي يعر�ض �ش�ؤون ًا ريا�ضية مع �أبي رميا

ريال مدريد مر�شح لأخذ الأ�سبقية على روما...
وفولف�سبورغ يتط ّلع لمتابعة الحلم الأوروبي

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي في
مكتبه في الوزارة النائب سيمون أبي
رميا ،الذي قال بعد اللقاء« :تطرقنا
إلى البنود المتعلقة بالرياضة التي
ه��ي م��ط��روح��ة ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال

يبدو ريال مدريد مرشحا ً قويا ً للثأر من مضيفه روما اإليطالي
اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ،في أول مباراة
قارية لمدربه الجديد الفرنسي زين الدين زيدان.
ويحل ري��ال ،ال��ذي ع��اش موسما ً سلبيا ً في  2015في ظ ّل
تفوق غريمه برشلونة محليا ً وقارياً ،على الملعب األولمبي في
العاصمة اإليطالية ،بعد تحقيقه خمسة انتصارات في المباريات
الست تحت إشراف زيدان منذ تعيينه في أوائل كانون الثاني
وسجل
الماضي بدال ً من رافايل بينيتيز المقال لسوء النتائج،
ّ
الفريق األبيض خاللها  23هدفاً.
ً
وبرغم كونها المباراة األولى لزيدان ( 43عاما) كمدرب في
المسابقة القارية ،إال أ ّنه يمتلك ما يكفي من الخبرة كي يقود ريال،
وال يزال هدفه الخرافي في نهائي  2002بمرمى باير ليفركوزن من
كرة طائرة ماثالً في األذهان.
وقال زيدان ،الذي تصدر فريقه مجموعته في دور المجموعات
متقدما ً على باريس سان جيرمان الفرنسي« :عندما تكون العبا ً
تحلم باللعب في كأس العالم ،لكنك تحلم بدوري األبطال كل سنة،
نحن مستعدون ونريد تقديم ما هو مميز في هذه المسابقة».

سباليتي يتحدث عن توتي ودي روسي
وطرق إيقاف رونالدو

تحدث لوتشيانو سباليتي عن الموقعة المنتظرة بين روما
وري��ال مدريد في ذه��اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروب��ا بكرة
القدم .ولم يحسم المدرب الجديد القديم لروما أمر مشاركة القائد
فرانشيسكو توتي ونجم الوسط دي روسي أمام ضيفه ريال
مدريد اإلسباني اليوم األربعاء كما ح ّذر من خطورة البرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وقال سباليتي« :توتي تعرض لمشاكل قبل لقاء كاربي ،في
األيام الماضية تدرب ،إنّ تدرب اليوم بشك ٍل طبيعي ستتم دعوته،

دي روسي تدرب باألمس وتعافى ،سيكون ضمن القائمة».
وعن حظوظ الفريقين في التأهل« :ري��ال مدريد فريق بطل
وبالتالي بالنسبة لنا يجب أن نكون مركزين  100في المئة
لمواجهتهم».
وتابع« :حتى نحن فرق قوي أيضاً ،غدا ً سنقاتل في الملعب ثم
لنرى ما سيحدث ،ال أعتقد أنّ هناك أفضلية ألحد ،نملك نسبة 50
في المئة لنتجاوز هذا الدور».
وسلّط صاحب الـ 56عاما ً وال��ذي كان مدربا ً لروما عندما
أقصى ريال من ذات الدور في  ،2008سلّط الضوء على متصدر
هدافي البطولة رونالدو ( 11هدفاً) قائالً« :كريستيانو أحد أفضل
الالعبين في العالم من حيث الجودة واالستمرارية ،لكن لن أجعل
ثالثة من العبي فريقي يراقبونه ،الالعب الذي سيواجه كريستيانو
يجب أن يكون سريع أيضاً ،من الممكن أن يكون فلورينزي».
وختم سباليتي حديثه« :يجب أن ندافع بـ  11العبا ً ونهاجم
بـ 11العباً ،يجب أن نحاول الفوز دون استقبال أهداف لكي نلعب
لقاء العودة بفرص جيدة».

فولفسبورغ  -غنت

يطمح فولفسبورغ األلماني لمتابعة حلمه األوروب��ي عندما
ينزل ضيفا ً على غنت البلجيكي اليوم أيضا ً في ذاهب الدور ثمن
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ينتقل فولفسبورغ األلماني إلى أرض غنت بعد تحقيقه فوزه
األول في آخر  6مباريات في البوندسليغا ،ليعيد أحياء موسمه
المتعثر بعد حلوله وصيفا ً لبايرن ميونيخ في .2015
وتأهل الفريق األخضر إلى الدور الثاني ألول مرة في تاريخه
بعد إقصائه مانشستر يونايتد اإلنكليزي  2-3في كانون األول
الماضي ،وتسبب في نقل الشياطين الحمر إلى مسابقة «يوروبا
ليغ».
لكن حامل لقب كأس ألمانيا ،لم يذق طعم الفوز منذ تغلبه على
يونايتد ،إلى أن قاده العب وسطه الدولي يوليان دراكسلر إلى
تخطي إينغولشتات 2-صفر السبت الماضي.
وقال دراكسلر ( 22عاماً) المنتقل من شالكه الصيف الماضي
مقابل  35مليون يورو« :كان مشجعونا على حق في انتقادنا .لقد
وضعنا خطا ً تحت أخطائنا وحصدنا النقاط الثالث».
لكن مدرب فولفسبورغ ديتر هيكينغ حذر من مواجهة أصعب
ضد غنت« :نحتاج الستحواذ إضافي كي ندفع خصمنا إلى
مطاردتنا».
من جهته ،خسر غنت معركة صدارة الدوري البلجيكي الذي
يحمل لقبه مرة يتيمة بعد سقوطه أمام بروج 1-صفر األسبوع
قبل الماضي .لكنه استعد لمواجهة فولفسبورغ بفوزه على
موكرون-بيروفلتس 2-صفر الجمعة بهدفي المغربي مبارك
بوصوفة والسويسري دانيال ميليتشيفيتش ،صاحب  3أهداف
في  6مباريات قارية ،والذي يحوم الشك حول مشاركته إلصابة
في كاحله.
ويسعى غنت بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية ألول مرة في
تاريخه في باكورة مشاركاته.
ويغيب عن فولفسبورغ قلب دفاعه البرازيلي المخضرم نالدو
بسبب اإليقاف.
ويلتقي الفريقان ألول مرة في المسابقة القارية.

غوارديوال يبحث عن حلول دفاعية
قبل موقعة تورينو

سيكون فريق بايرن ميونيخ األلماني ،الذي يسعى إلى تحقيق
الثالثية ،سعيدا ً أن مباراة الذهاب ل��دور الستة عشر ببطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمعه بيوفنتوس ستقام
بعد أسبوع وهو ما يعطي جوسيب غوارديوال ،المدير الفني ،وقتا ً

بر�شلونة �أمام فر�صة االبتعاد في ال�صدارة
ستكون ال��ف��رص��ة متاحة أم��ام
برشلونة حامل اللقب لالبتعاد في
ال��ص��دارة عندما يحل ضيفا ً على
سبورتينغ خيخون اليوم في مباراة
مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة
للدوري اإلسباني في كرة القدم.
وال ي��ب��دو أن أح���دا ً باستطاعة
الوقوف بوجه مد النادي الكتالوني
الذي يتصدر الترتيب بفارق ثالث
نقاط عن أق��رب مالحقيه أتلتيكو
م��دري��د وأرب��ع��ة ع��ن غريمه األزل��ي
ريال مدريد الثالث ،وفي حال فوزه
المتوقع األربعاء في معقل خيخون
في المباراة التي تأجلت في كانون
األول ال��م��اض��ي بسبب انشغاله
بكأس العالم لألندية ،سيبتعد في
الصدارة بفارق ست نقاط وسيقطع
بالتالي شوطا ً هاما ً نحو االحتفاظ
باللقب.
وي��ق��دم برشلونة ال��ذي ينافس
على ث�لاث جبهات م��ج��ددا ً بعدما
بلغ نهائي مسابقة ال��ك��أس حيث
سيتواجه مع إشبيلية ،إلى جانب
تواجده في الدور الثاني من دوري
أبطال أوروب��ا حيث يلتقي أرسنال
اإلنكليزي الثالثاء المقبل في لقاء
الذهاب على ملعب األخير ،عروضا ً
رائعة هذا الموسم وآخ��ر فصولها
يوم األحد عندما اكتسح سلتا فيغو
 1-6بفضل ثالثية م��ن ال��ه��داف
األوروغوياني لويس سواريز الذي
رف��ع رص��ي��ده إل��ى  12ف��ي آخ��ر 5
مباريات خاضها على «كامب نو»
في جميع المسابقات ،وإلى  23هدفا ً
في ال���دوري حتى اآلن في ص��دارة
الهدافين بفارق هدفين أم��ام نجم

مجلس ال���وزراء ،من إع��ادة هيكلية
ال���وزارة ،إضافة على توقيعه على
م��رس��وم ت��ع��دي��ل ن��ش��اط ال��ح��رك��ة
الرياضية والكشفية في لبنان».
أض��اف« :وتطرقنا إل��ى الزيارة
االخيرة إلى الكويت واجتماعي مع

وزي��ر الشباب والرياضة الكويتي
والتي بحثنا فيها العالقات الثنائية
الرياضية بين البلدين».
وخ���ت���م« :وع���رض���ن���ا أوض���اع���ا ً
رياضية تخص أن��دي��ة ف��ي منطقة
جبيل».

نتائج �سباقات فئة ال�صي�صان للتزلج على الثلج

رونالدو لتعزيز رصيده

ويع ّول ريال كالعادة على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو،
متصدر ترتيب الهدافين مع  11هدفا ً في دور المجموعات ،بفارق
كبير عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ
األلماني (.)7
ويتصدر رونالدو أيضا ً ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة
منذ  1993-1992مع  88هدفا ً مقابل  80لغريمه األرجنتيني
ليونيل هداف برشلونة ،كما يع ّد أفضل هداف في تاريخ ريال
مدريد (.)345
وبرغم تسجيل رونالدو  32هدفا ً في مختلف المسابقات هذا
الموسم ،إال أ ّنه غاب عن الحضور في المناسبات الكبرى ضد
برشلونة وباريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.
من جهته ،يخوض روما مواجهته القارية األولى بعد عودة
لوتشانو سباليتي إلى تدريب الفريق خلفا ً للفرنسي رودي
غارسيا الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج ،ويأمل بلوغ ربع
النهائي ألول مرة منذ .2008
وكان سباليتي ( 56عاماً) على رأس روما عندما نجح الذئاب
بإقصاء ريال في ثمن نهائي  2008بنتيجة  1-2ذهابا ً وإياباً،
قبل أن يودع المسابقة أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي حامل
اللقب الحقا ً 3-صفر في مباراتي ربع النهائي.
وترغب جماهير روما أن يكرر فريقها األداء الذي خوله التعادل
مع برشلونة حامل اللقب  1-1في دور المجموعات ،وليس الذي
سحق بسببه أمام بايرن ميونيخ  7-1العام الماضي.
وألول م��رة منذ تشرين األول الماضي ،حقق روم��ا أربعة
انتصارات متتالية في الدوري ،بعد تخطيه كاربي  1-3الجمعة
الماضي بهدف ثالث حمل توقيع المصري محمد صالح ،ليرتقي
إلى المركز الرابع بفارق نقطتين عن فيورنتينا الثالث و 10نقاط
عن يوفنتوس المتصدر.
ورأى العب وسطه األرجنتيني دييغو بيروتي أن أندية بايرن
ميونيخ ،برشلونة وريال هي« :المرشحة إلحراز اللقب».
وقال المالي سيدو كيتا العب وسط روما وبرشلونة سابقاً:
«يجب أن نكون واثقين بقدراتنا عندما ندخل أرض الملعب،
ستكون المباراة صعبة لكن غير مستحيلة».
وبرغم غياب الجناح الوايلزي غاريث بايل المصاب بربلة
ساقه ،رحب ريال بظهيره األيسر البرازيلي مارسيلو الغائب عن
الفوز األخير على أتلتيك بلباو  2-4في الليغا ،حيث يحتل المركز
الثالث وراء برشلونة وأتلتيكو مدريد.
ويفتقد ري��ال قلب دفاعه البرتغالي بيبي المصاب بقدمه،
ليحمل سيرخيو راموس والفرنسي رافايل فاران لواء خط الظهر.
وأق��ر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ال��ذي م� ّرر أحد هدفي
رونالدو في مباراة بلباو ،أنّ المباراة لن تكون سهلة« :مفتاح
المباراة هو نحن ،إذا كنا في قمة مستوانا سنفوز ،ينبغي أن
نحسب حسابا ً لسرعة مهاجميهم ،لكننا ريال مدريد ،بالنسبة لي
نحن أفضل فريق في العالم ،ولدينا أفضل مدافعين في العالم».
أما فاران ،فتحدث عن تغيير ايجابي بطريقة لعب ريال بعد
تعيين زيدان« :يحب اللعب الهجومي ،امتالك الكرة وتمريرها
بسرعة ،في التمارين ،أضاف العامل البدني كي يتيح لنا فرصة
الضغط العالي ،هو قريب من الالعبين ،يحب التحدث معنا،
ومشاهدة أشرطة الفيديو لتحسين التفاصيل ،مجرد كونه العبا ً
سابقا ً وصغير السن يقربنا منه».
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ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو.
وي��ب��دو ف��ري��ق ال���م���درب لويس
إنريكي مرشحا ً األرب��ع��اء لتحقيق
فوزه السابع على التوالي وتعزيز
رق��م��ه القياسي والمحافظة على
سجله الخالي من الهزائم للمباراة
الحادية والثالثين على التوالي،
خصوصا ً في ظل المستوى المذهل
ال��ذي يقدمه واألداء المثير ال��ذي
طال حتى تنفيذ ركالت الجزاء بعد
ال��ذي ق��ام به األرجنتيني ليونيل
ميسي وسواريز في لقاء األحد حيث
م ّرر األول الكرة للثاني عوضا ً عن
تسديدها فسددها األوروغوياني في
الشباك بعدما ارتمى الحارس أرضا ً
ظنا ً منه بأن األرجنتيني سيسدد.
وستكون مباراة األربعاء مميزة
إلنريكي ألنها تجمعه بفريق بداياته

الكروية إذ بدأ مشواره كالعب في
الفرق العمرية لسبورتينغ خيخون
عام  1988ثم التحق بالفريق األول
عام  1989وبقي معه حتى .1991
كما تحمل المباراة نكهة إضافية
ألنها تجمع أنريكي بزميله السابق
في سبورتينغ خيخون وبرشلونة
أبيالردو فرنانديز الذي يشرف على
الفريق منذ  2014وقاده هذا الموسم
للعودة إل��ى دوري األض���واء للمرة
األولى منذ .2012
«ستكون مباراة صعبة بالتأكيد
ألن سبورتينغ فريق مندفع جداً»،
هذا ما قاله انريكي عن سبورتينغ
خيخون الذي يدخل الى المباراة على
خليفة اربع مباريات متتالية دون
هزيمة ،مضيفاً« :كل الفرق معرضة
للتعثر ،هذا أمر مؤكد .البطولة ما
زالت طويلة والمنافسة حامية».

إضافيا ً للتأمل في خياراته الدفاعية.
وانتابت بايرن ميونيخ حالة من الصدمة بعدما أصيب هولغر
بادشتوبر بكس ٍر في الكاحل خالل تدريبات الفريق يوم السبت
وتأ ّكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
وكانت اإلصابة الرابعة الكبرى لبادشتوبر تركت فريق بايرن
ميونيخ خاليا ً من العبي قلب الدفاع خاصة وأن جيروم بواتينغ
سيغيب لشهرين قادمين بسبب إصابة في الفخذ كما أن خافي
مارتينيز سيغيب عدّة أسابيع إلجرائه عملية جراحية بالركبة.
وعاد مهدي بن عطية لت ّوه إلى التدريبات الجماعية يوم السبت
الماضي بعد شفائه من إصابة عضلية ،ولم يشرك غوارديوال
حتى اآلن المدافع سيردار تاسكي ،الذي انض ّم إلى بايرن ميونيخ
الشهر الماضي على سبيل اإلع��ارة لتعويض غياب بواتينغ
ومارتينيز ،وذلك لتعرضه الرتجاج في المخ في أولى تدريباته
مع الفريق.
ودفع غوارديوال بالعب الوسط جوشوا كيميتش في الخط
الخلفي خالل المباريات الماضية وبديفيد أالبا إلى جواره يوم
األحد خالل المباراة التي فاز بها الفريق على أوغسبورغ (.)1-3
ولم تكن المباراة أمام أوغسبورغ المهدّد بالهبوط اختبارا ً
ويرجح أن تكون أيضا المباراة
حقيقيا ً لخط دفاع بايرن ميونيخ
ّ
أمام دارمشتادت مثلها ،قبل رحلة تورينو.
وأثنى غوارديوال على كيميتش ،قائالً« :من المستحيل تقريبا ً
أن يلعب بشكل أفضل من ذلك خاصة وأنه ظهر بصورة جيّدة
في المباراة األخيرة» .كما أنه منح أالبا تقديرا ً عالياً ،لكن عليه
أن يسلم بأن ميونيخ قد يواجه مشكلة ضخمة في الكرات العالية
عندما يواجهون فريقا كبيرا مثل يوفنتوس.
وقال غوارديوال« :الموقف ليس مثالياً .نواجه أحد أقوى الفرق
في أوروبا» ،وأضاف« :كل الفرق في العالم أقوى مننا في الكرات
الهوائية».
جاء هذا في إشارة منه إلى قصر قامة المدافعين الذين خاضوا
مباراة أمس األول األحد حيث يبلغ طول كيميتش  1.76متر وأالبا
 1.80متر والظهيرين فيليب الم  1.70متر وخوان بيرنات 1.70
متر.
وقد يصبح بن عطية ،الذي لم يشارك بعد مع بايرن ميونيخ،
خيارا ً يستند عليه في الخط الدفاعي خاصة وأن طوله  1.90متر
كما يبلغ طول تاسكي  1.86متر.
ومع ذلك ،يرى غوارديوال إيجابيات في تشكيلة الفريق الحالية
ألن «العبي خط الوسط لديهم نوعية مختلفة لبناء الهجمات»
وفقا ً لتصريحاته التي نقلتها صحيفة كيكر الرياضية.
بعد كل هذا ،بايرن ميونيخ بوجه عام وروبرت ليفاندوفسكي
وت��وم��اس مولر بوجه خ��اص يواصلون العمل بنفس القوة
والفاعلية في الهجوم.
وسجل ليفاندوفسكي هدفين للم ّرة الرابعة في المباريات
ّ
التي أقيمت منذ انتهاء العطلة الشتوية ليتصدّر هدافي الدوري
برصيد  21هدفاً ،وعاد مولر للتسجيل مجدّدا ً ليرفع رصيده إلى
 15هدفاً.
وبجمع األه��داف التي سجلها الثنائي مولر وليفاندوفسكي
ّ
ليحطما الرقم
يصبح في رصيدهما  36هدفا ً بعد مرور  21مباراة،
والمسجل باسمي غيرد مولر
القياسي السابق ،الذي استمر طويالً،
ّ
وأولي هونيس الذي كان  35هدفا ً في موسم .1973-1972
وشهدت مباراة األحد تشجيعا ً كثيفا ً من الجماهير والالعبين
لبادشتوبر حيث ارت��دى العبو الفريق قمصانا ً خاصة وعلقت
الجماهير الفتات خاصة.
وقال غوارديوال  »:سعداء للفوز بهذه المباراة خاصة لهولغر»،
وأبدت «كيكر» إعجابها بالفوز قائلة إنه جعل غوارديوال يتنفس
الصعداء.

بداية اال�ستماع �إلى بالتر
�أمام لجنة اال�ستئناف
بدأت لجنة االستئناف في االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الثالثاء
باالستماع إلى السويسري جوزيف بالتر الرئيس المستقيل من منصبه
والموقوف  8أعوام .ووصل السويسري الساعة السادسة والنصف صباحا ً
بتوقيت غرينيتش إلى مقر فيفا في زيوريخ قبل بداية جلسة االستماع
الساعة التاسعة صباحاً.
وحضر أعضاء لجنة االستئناف بدورهم في عربة صغيرة ،ولحق بهم
رئيس اللجنة المنظمة لكأس أوروبا  2016جاك المبير في سيارة تاكسي
كشاهد في القضية.
وأوقف بالتر والفرنسي ميشال بالتيني رئيس االتحاد األوروبي في 21
كانون األول الماضي عن مزاولة أي نشاط كروي لثماني سنوات بسبب
دفعة غير مشروعة من األول سددها عام  ،2011لقاء عمل استشاري قام به
الثاني بين  1999و 2002ومن دون عقد مكتوب.
وطالب محققو الفيفا بإيقاف الثنائي مدى الحياة ،علما ً بأنهما نفيا
االتهامات الموجهة إليهما.
واضطر بالتيني بعد قرار إيقافه إلى سحب ترشيحه النتخابات رئاسة
الفيفا المقررة في  26شباط المقبل ،علما ً بأنه كان المرشح األبرز لخالفة
بالتر.
وكان المبير أحد الشاهدين إلى جانب انخل ماريا فيار ليونا رئيس االتحاد
اإلسباني ونائب رئيس االتحاد األوروبي ،حضرا خالل االستماع إلى بالتيني
االثنين إلثبات عقده الشفهي مع بالتر.
وقال بالتيني بعد مثوله أمام لجنة االستئناف في جلسة دامت  8ساعات
ونصف إنه «سعيد بالطريقة التي جرت بها األمور .كانت جلسة استماع
جيدة ،تمت إدارتها بشكل جيد جدا ً من قبل أشخاص صادقين وأنا سعيد
بالطريقة التي جرت بها األمور».
ونفى بالتيني االثنين بأن يكون بالتر قد أوقعه في المشاكل ،قائالً« :هل أنا
موجود في هذا الوضع بسبب بالتر؟ على اإلطالق ،ألنه في نفس الوضع الذي
أنا فيه لكن أحدهم قام بالتحريض (ضده) وسأسعى لمعرفة هويته».
وفي الوقت الذي يستعد فيه بالتيني وبالتر لخوض المعركة قبل األخيرة
من أجل تحديد مصيرهما ،تتحضر الرياضة الشعبية األولى النتخاب رئيس
جديد للسلطة الكروية العليا حيث سيكون التنافس محصورا ً على األرجح
بأمين عام االتحاد األوروبي السويسري-اإليطالي جاني اينفانتينو ورئيس
االتحاد اآلسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم ،فيما تبدو حظوظ
المرشحين الثالثة اآلخرين ،األمير االردن��ي علي بن الحسين والفرنسي
جيروم شامبانيي والجنوب افريقي طوكيو سيكسوايل ،ضئيلة.

نظم االتحاد اللبناني للتزلج على الثلج مسابقة في
التعرج الطويل لفئة الصيصان على منحدرات فقرا -
كفردبيان ،حيث شارك  150متزلجا ً ومتزلجة من جميع
مدارس التزلج واألندية االتحادية.
وت��أت��ي ه��ذه المسابقة ضمن الخطة التي وضعها
اتحاد اللعبة لتطوير مستوى هذه الفئة وبمثابة تحضير
للمشاركة في البطوالت الرسمية والمعترف بها دولياً.
وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
«مواليد  - 2005-2004إناث»:
المركز األول :غيا تادروس  -فاريا سبورتنغ.المركز الثاني :كريستا رحمة  -مونت سيدرز.المركز الثالث :نور قسيس  -فاريا سبورتنغ.المركز الثالث :كميل فياض  -فاريا مزار.«مواليد  2005-2004ذكور»:
-المركز األول :خوان حبيش  -فاريا سبورتنغ.

المركز الثاني :عمران ريشاني  -فاريا سبورتنغ.المركز الثالث :مارك نصر  -فاريا سبورتنغ.«مواليد ( - )2007-2006إناث»:
المركز األول :كيانا سقال  -فاريا مزار.المركز الثاني :ميسا عميرة  -فاريا سبورتنغ.المركز الثالث :نور الجسر  -األرز الرياضي.«مواليد ( - )2007-2006ذكور»:
المركز األول :باولو حبيش -فاريا سبورتنغ.المركز الثاني :ماثيو عيد  -فاريا مزار.المركز الخامس :نزيه ستيفان  -فاريا سبورتنغ.أشرف على السباق عضو االتحاد ورئيسة اللجنة الفنية
زينة دريان ونائب رئيس اإلتحاد والمدير الفني للسباق
سليم كيروز ومسؤول الحكام باتريك مخباط.
وفي نهاية السباقات ،وزع رئيس االتحاد شربل سالمة
مع أعضاء االتحاد الميداليات على الفائزين والفائزات.

الحلبي �أولم على �شرف فريق الت�ضامن
أول���م ال��رئ��ي��س ال��ف��خ��ري ل��ن��ادي
التضامن (زوق مكايل) أكرم الحلبي
على شرف الجهازين اإلداري والفني
والعبي فريق كرة السلة في النادي،
لمناسبة انتهاء مرحلة الذهاب من
بطولة لبنان في كرة السلة .وحض
الحلبي الالعبين على «ب��ذل الجهد
الكبير في سبيل تحقيق نتائج جيدة
في باقي مراحل البطولة» .وشكر
«جمهور النادي الكسرواني الوفي
على مؤازرته للفريق».
يشار إلى أن نادي التضامن يحتل
المركز الرابع حاليا ً في الترتيب العام
للبطولة.

العربية المفتوحة افتتحت بطولتها الأولى
في كرة ال�سلة للمدار�س
افتتحت الجامعة العربية المفتوحة « »AOUبطولتها
األول��ى في كرة السلة للمدارس والتي تستضيفها قاعة
المدينة الرياضية ببيروت حتى  29شباط الحالي
بمشاركة ست فرق.
وتأتي هذه البطولة التي تنظمها دائرة النشاطات في
الجامعة ،كخطوة لتنمية ال��روح الرياضية لدى الجيل
الصاعد ،من خالل إطالق مسابقة تنمي مواهبهم وتبعدهم
عن اآلف��ات اإلجتماعية وهو الهدف ال��ذي يندرج ضمن
مخطط إدارة الجامعة نحو مستقبل أفضل للتالمذة.
وش��ه��دت منافسات ال��ي��وم االول ف��وز فريق مدرسة
(المقاصد  -خالد بن الوليد) على فريق مدرسة (المقاصد
 -عمر بن الخطاب) بنتيجة ،23-51وكان كريم مزهر

أفضل مسجل في صفوف الفائز برصيد  21نقطة ،فيما برز
محمود عويضة في صفوف الخاسر بتسجيله  10نقاط.
كما تغلب فريق مدرسة انترناشونال كولدج «»I.C
على فريق مدرسة (ليسيه عبد القادر) بنتيجة ،35-46
وتألق العب مدرسة (انترناشونال كولدج) عادل رزق
بتسجيله  33نقطة مع  25متابعة ،بينما كان حسام
حجار أفضل العب من جانب مدرسة (ليسيه عبد القادر)
بتسجيله  10نقاط.
قاد المباراتين طاقم حكام إتحادي مؤلف من وفيق
موسى (حكم أول) وأحمد الطويل (حكم ث��ان) وربيع
عانوتي وإلينا ميروجنكو (حكما طاولة).

الإنفلونزا ُتبعد �سيرينا عن بطولة قطر توتال
اضطرت الالعبة األميركية المصنفة األول��ى عالميا ً
سيرينا ويليامس لالنسحاب م��ن بطولة قطر توتال
المفتوحة  2016بسبب إصابتها باإلنفلونزا.
وتعتبر سيرينا واحدة من ألمع نجمات التنس المترقب
حضورهن للدوحة لخوض منافسات قطر توتال المقامة
في الفترة من  21شباط وحتى  27من الشهر نفسه على
مالعب مجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواش.
وصرحت ويليامس معلن ًة عن انسحابها قائلة »:لسوء
الحظ يجب علي االنسحاب من بطولة قطر توتال بسبب
اإلنفلونزا فأنا ال زلت أشعر بالتعب ولم أتعافى تماماً ،علي
أن أستغل هذا الوقت ألتعافى ولكني اتطلع بشوق للعودة
إلى الدوحة السنة المقبلة».
وتتضمن قائمة الع��ب��ات بطولة قطرتوتال ك��ل من
المصنفة الثانية الرومانية سيمونا هاليب بطلة نسخة
 2014والالعبة غاربين م��وغ��وروزا المصنفة الثالثة
والبولندية أنييسكا رادفانسكا والتشيكية بيترا كفيتوفا
واأللمانية أنجيليك كيربر وبطلة نسخة  2015لوسي
سافاروفا والالتي سيسجلن حضورهن في واحدة من أهم
بطوالت رابطة التنس العالمية للسيدات.
وفي تصريح لسعد المهندي مدير بطولة قطر توتال
قال »:بالتأكيد سنفتقد سيرينا في هذه النسخة و مما ال شك
فيه بأن بطولة قطر توتال ستبقى واحدة من أكثر بطوالت
الرابطة أهمية وبوجود هذه النخبة من نجمات التنس
في هذا الموسم فإنه بالتأكيد سوف نشهد منافسات ذات
حدة تنافسية عالية هنا في الدوحة ».و أضاف »:نتمنى
رؤية سيرينا في الموسم المقبل كما نتمنى لها الشفاء
العاجل».
ويذكر أن سيرينا وصلت لنهائي بطولة الدوحة في عام

الكرة
الر�سمية
لنهائي �أبطال
�أوروبا

 2013حيث خسرت أمام البيالروسية فيكتوريا أزارنكا.

نادال يؤكد مشاركته
في أولمبياد ريو

قلّل اإلسباني رافاييل نادال المصنف األول عالميا ً سابقا
في التنس من المخاوف الكبيرة المتعلقة بفيروس زيكا في
ريو دي جانيرو قبل مشاركته في بطولة بهذه المدينة التي
ستستضيف األولمبياد في أب المقبل.
ونادال من أوائل الرياضيين أصحاب الشهرة المشاركين
في البطولة منذ أصبحت البرازيل المحور الرئيسي لهذا
الفيروس سريع االنتشار في األمريكيتين.
وقالت مصادر طبية إنّ هذا الفيروس مرتبط بتشوه
يصيب المواليد يتسبب في صغر غير طبيعي في حجم
الرأس والمخ بما يمنع تطوره السليم.
ورغم زيادة عدد المصابين المحتملين بأعراض هذا
الفيروس في البرازيل فإنّ نادال  -الذي تأهل للمشاركة
في منافسات فردي الرجال باألولمبياد  -قال إنّ الموقف
في ريو «من غير المرجح أن يكون خطيراً».
وأض��اف للصحفيين قبل المشاركة في بطولة ريو
المفتوحة« :أرى الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي،
أرى الناس تمشي على الشاطئ وتذهب للمطاعم وتقضي
حياتها بشكل طبيعي».
وعبّر الكثير من الرياضيين المنتظر مشاركتهم في
األولمبياد عن مخاوفهم من فيروس زيكا الذي ظهر في أكثر
من  30دولة وفقا ً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
وال يوجد حاليا ً لقاح يقي من الفيروس أو دواء يعالجه
وإن كانت معاهد األبحاث وشركات الدواء تعمل جاهدة
على عدة حلول محتملة.

