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جولة �سهلة للكبار في الدوري اللبناني ...وعودة الجمهور الحدث الأبرز

حناوي ي�ستقبل وفد االتحاد الريا�ضي للجامعات

لم يجد »الكبار« صعوبات تذكر
في الجولة الـ  15من الدوري العام
اللبناني لكرة القدم ،بعدما نجحوا
جميعهم في الفوز ،فبقيت ص��دارة
الترتيب على حالها بعد هذه الجولة
البعيدة عن المفاجآت.
وشكلت ع��ودة الجمهور في هذه
الجولة هدية لعشاق اللعبة ،بعدما
نجحت مساعي االتحاد واتصاالته
ب��األج��ه��زة األم��ن��ي��ة المختصة في
التوصل إلى قرار سيكون الجمهور
ّ
نفسه مؤتمنا ً عليه ،فانضباطه
وسلوكياته سيرسمان ل��ه طريق
النجاح ،فيما الشغب وسوء السلوك
سيتسببان حتما ً في إغ�لاق أب��واب
المالعب م��ج��ددا ً أم��ام المشجعين،
وعندها تدفع األكثرية الملتزمة ثمن
تصرفات زمرة أثبتت الوقائع واأليام
أنها ال تستحق حضور المباريات.
فنياً ،نجح الصفاء المتصدّر في
استعادة طريق االنتصارات بفوزه
على االجتماعي العنيد  1 – 3في هذه
الجولة ،ليدخل استراحة ال��دوري
مطمئناً ،بعدما تجاوز فقدانه نقطتين
غاليتين في صراع الصدارة ،بتعادله
مع السالم زغرتا سلباً ،في الجولة
الماضية.
ونجح مدرب الصفاء إميل رستم
ف��ي تجنيب فريقه مفاجأة جديدة
أمام الفريق الشمالي الصعب المراس
على أرضهّ ،
فعطل ماكينة االجتماعي
ال��ه��ج��وم��ي��ة ال��م��ؤل��ف��ة م��ن الثنائي
الغاني نيكوالس كوفيه ودايفيد
أوب��وك��و .وم��ج��ددا ً اعتمد الصفاء
على قوته الضاربة خصوصا ً في
الهجوم بوجود محمد حيدر وعالء
البابا وأحمد جلول وحسن هزيمة
واإليفواري كونيه تييزان.
وستتيح فرصة توقف الدوري في
األسبوعين المقبلين للصفاء ولغيره
من الفرق فرصة إع��ادة الحسابات
وق���راءة المعطيات م��ن ج��دي��د ،قبل
دخول المراحل الحاسمة من الدوري،
حيث يترقب جمهور الكرة اللبنانية
مواجهات من العيار الثقيل بين فرق
الصدارة.
ومنع النجمة مضيفه الحكمة من
تكرار مفاجآته الذهابية عندما تعادل
معه سلباً ،فأسقطه  1 – 3مواصالً
مسلسله ال����ذي ب��ل��غ  12م��ب��اراة
متوالية من دون خسارة ،إذ تعود
خسارته األخيرة في ال��دوري إلى 6
تشرين الثاني الماضي امام الصفاء
 ،2 – 1ضمن الجولة الرابعة.
وتبدو ع��روض النجمة مرشحة
للمزيد م��ن ال��ت��أل��ق ،فالوقت ال��ذي

استقبل وزي��ر الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
في مكتبه في ال���وزارة ،وف��د االتحاد
اللبناني الرياضي للجامعات ضم
رئيس االتحاد نصري لحود ونائبه
نديم زين الدين ،في حضور مستشار
الوزير محمد صقر.
وت���م ع���رض ن��ش��اط��ات االت��ح��اد
وش���ؤون ري��اض��ي��ة وش��ب��اب��ي��ة ،وتم
التطرق الى انتخابات المكتب التنفيذي
لالتحاد العربي للرياضة الجامعية
وف��وز لبنان ممثال بنديم زين الدين
بعضوية المكتب التنفيذي .واهدى
زين الدين «هذا االنجاز» الى الوزير
حناوي ورئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين والمدير
العام ل��ل��وزارة زي��د خيامي ورئيس
االتحاد اللبناني للجامعات.
وقدم زين الدين درعا ً تقديرية الى

سيفصله عن عودة الدوري سيكون
م��ف��ي��دا ً ألن��ه س��ي��واص��ل استعادته
لمصابيه ،علما ً أن مهاجمه العائد
ح��س��ن ال��م��ح��م��د ش����ارك ف��ي نصف
ال��س��اع��ة األخ��ي��ر م��ن ال��م��ب��اراة مع
الحكمة.
وسيخوض النجمة مباراة إعدادية
في فترة توقف الدوري أمام المنصورة
المصري ،ستشكل فرصة مناسبة
للمدرب الروماني تيتا فاليريو من
أجل الوقوف على جاهزية العبيه،
ووض���ع اللمسات على التشكيلة
التي ستخوض المراحل األخيرة،
خصوصا ً بعدما باتت صفوفه تزخر
بالالعبين الشباب ومنهم يوسف
ج��م��ال ال��ح��اج ،وال����ذي س��ج��ل أول
أهدافه في مرمى الحكمة.
وح��ق��ق��ت إدارة ال��ع��ه��د الصدمة
اإلي��ج��اب��ي��ة ،ال��ت��ي راه��ن��ت عليها
عندما أقالت المدرب محمود حمود،
واستبدلته بالمدرب األلماني روبرت
جاسبرت ،الذي قاد الفريق إلى فوزين
متواليين على ال��وح��دات األردن��ي
والحد البحريني آسيويا ً وفوزين
آخرين محليا ً على االجتماعي 2 - 3
والراسينج .0 - 2
وت��ج��لّ��ت أب����رز ال��ت��غ��ي��ي��رات في
صفوف الفريق بهجومه ،الذي شكل
عنصر الحسم في مباريات العهد
األربع األخيرة التي خاضها بقيادة

مدربه الجديد ،فسجل  13هدفا ً أمام
االجتماعي ( )2 – 3والراسينغ (2
–  )0في الدوري ،والوحدات األردني
( )2 – 3والحد البحريني ()2 – 5
آسيوياً.
ويبدو ثالثي هذا الخط المؤلف من
المالي محمدو درام في القلب وحسن
شعيتو وأحمد زريق على األطراف في
أفضل حاالته هذه األيام.
في المقابل ،ينتظر جمهور الفريق
أداء أفضل م��ن دف��اع الفريق ال��ذي
تعزز بانضمام نور منصور ،لكنه ما
زال يعاني من بعض األخطاء ،التي
يسعى جاسبرت لمعالجتها قبل
بلوغ مراحل الحسم محليا ً وقارياً،
علما ً أن مباريات الفريق األخيرة،
وخ��ص��وص��ا ً م��ع ال��ح��د البحريني
آسيويا ً أثبتت ان إبعاد العب االرتكاز
األنغولي دينيس إيجوما عن قائمة
الفريق في الدوري خطأ استراتيجي
لنادي العهد ،خصوصا ً بعد المجهود
السخي الذي قدمه إيجوما أمام الحد
حيث دافع وهاجم ،وسجل هدفا ً من
أهداف فريقه الخمسة.
ويدرك جاسبرت حجم التحديات
التي تواجه فريقه ،في ظل خوضه
الصراع على ثالث جبهات (الدوري
والكأس وكأس االتحاد اآلسيوي).
وه���و سيستفيد م��ن ف��ت��رة توقف
ال��دوري من أجل معالجة الثغر في

غولدن ي�ستعيد التوازن و«الملك» جيم�س يتعملق

فريقه ،الذي يملك خزانا ً من الالعبين
يؤهله لخوض استحقاقاته المقبلة
من دون أن يتأثر بغياب أي العب.
ويعول جاسبرت على مجموعة
من الالعبين المميزين في مقدمهم
نور منصور وعباس كنعان وحسين
دق��ي��ق وع��ب��اس ع��ط��وي »اون��ي��ك��ا«
واحمد زري��ق والمالي محمدو درام
وح��س��ي��ن زي���ن ودي��ن��ي��س اي��غ��وم��ا
وح��س��ن شعيتو وال���س���وري عبد
ال��رزاق الحسين والتونسي يوسف
المويهبي والحارسين حسن بيطار
ومحمد حمود.
من جهته ،واصل األنصار الرابع
صعوده التدريجي فتخطى ضيفه
ال��س�لام زغ��رت��ا  ،1 – 2م��واص�لاً
عروضه القوية في اإلي��اب بقيادة
ه��داف��ه األرجنتيني ل��وك��اس غ��االن
متصدر ترتيب الهدافين ( 17هدفا)
والذي يشكل مع العب الوسط ربيع
عطايا ثنائيا مميزا إلى جانب الجناح
السنغالي سي شيخ والذين يعدون
العماد األول ف��ي تشكيلة المدرب
جمال طه.
وس��ي��خ��وض األن��ص��ار ف��ي فترة
توقف ال��دوري ع��ددا ً من المباريات
ال��ودي��ة ،سيسعى خاللها مدربه
جمال طه إلى تثبيت دعائم تشكيلته
التي حققت نتائج جيدة منذ انطالق
اإلياب إذ حقق الفوز في أربع مباريات

متوالية على ط��راب��ل��س والحكمة
بنتيجة واح��دة ( )0 – 2والشباب
الغازية ( )1 – 7وال��س�لام زغرتا
(.)1 – 2
وساهم انضمام صانع األلعاب
البرازيلي باولو فيتور ماتوس إلى
الفريق في فترة االنتقاالت الشتوية،
في تعزيز الجبهة الهجومية لألنصار
الذي سجل  13هدفا ً في المباريات
األربع التي خاضها منذ بدء اإلياب.
ويراهن طه على تحركات ماتوس
التي تساهم ف��ي تخفيف الضغط
والرقابة عن غ��االن ،وتأمين تمويل
األخير بالتمريرات الحاسمة.
وقدّم فريق الشباب الغازية أفضل
عروضه هذا الموسم بقيادة مدربه
الجديد فؤاد ليال ،وهو الثالث الذي
يشرف على الفريق الجنوبي هذا
الموسم.
وك��ان الغازية ق��اب قوسين من
تحقيق فوزه األول على النبي شيت،
لكنه اكتفى بالتعادل  ،1 – 1في
مباراة أكدت معاناة النبي شيت في
إياب الدوري حيث لم يفز حتى اآلن
سوى على الحكمة  ،0 – 1فيما خسر
أم��ام الراسينج وطرابلس بنتيجة
واحدة ( ،)1 – 0وتعادل مع الغازية
( ،)1 – 1م��ا وض��ع م��درب الفريق
البقاعي محمد ال��دق��ة ف��ي موقف ال
يحسد عليه.

الأن�صار ي�ستعيد
نجم و�سطه ويخ�سر �شعيتو
عاد إلى تدريبات فريق األنصار اللبناني لكرة القدم صانع ألعابه محمد
عطوي ،بعد غياب دام أسبوعين بسبب اإلصابة التي تعرض لها في المباراة
مع الشباب الغازية ،ضمن الجولة  14من الدوري.
في المقابل ،سيفتقد «األخضر» جهود ظهيره حسن شعيتو (شبريكو) ،بعدما
أظهرت فحوص األشعة حاجته إلى االبتعاد عن المالعب لفترة تتراوح ما بين
 4و 6اسابيع ،بسبب إصابة في ركبته خالل المباراة التي جمعت األنصار مع
السالم زغرتا ،ضمن الجولة  15من الدوري.
يغيب عن األنصار أيضا ً العبا ً خط وسطه حسين ابراهيم ووسام صالح ،بعد
خضوعهما لجراحة الرباط الصليبي.
من جهة ثانية ،يستغل «األخضر» فترة توقف ال��دوري لخوض عدد من
المباريات الودية ،يبدأها األسبوع الحالي بمواجهة فريقي الحكمة والمبرة على
ملعبه ،وذلك استعدادا ً لمباراته مع االجتماعي في الجولة .16
يحتل األنصار المركز الرابع في ترتيب الدوري اللبناني بعد الجولة  15بـ30
نقطة من  9انتصارات و 3تعادالت و 3هزائم.

استعاد غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب توازنه
وانتزع ف��وزا ً صعبا ً من مضيفه مينيسوتا تمبروولفز
 ،104-109فيما تعملق »الملك« ليبرون جيمس وقاد
فريقه كليفالند كافالييرز الوصيف إلى فوز ساحق على
ضيفه دنفر ناغتس  91-124أمس االثنين في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
في المباراة األولى على ملعب »تارغيت سنتر« وأمام
 19452متفرجاً ،تج ّنب غولدن ستايت ووريرز خسارته
للمرة الثانية على التوالي للمرة األول��ى ه��ذا الموسم
واقتنص فوزا ً غاليا من مضيفه مينيسوتا تمبروولفز رافعا ً
رصيده إلى  63فوزا ً في  70مباراة.
واقترب غولدن ستايت وويريز الذي كان خسر أمام
مضيفه سان انتونيو سبيرز  87-79السبت الماضي هي
السابعة له هذا الموسم ،كثيرا ً من تحطيم رقم شيكاغو
بولز ( 72فوزا ً مقابل  10هزائم) من حيث عدد االنتصارات
في الموسم المنتظم وبات بحاجة إلى الفوز في  10من
مبارياته الـ 12المتبقية قبل األدوار االقصائية »بالي
أوف«.
وف��ي الثانية على ملعب »كيكن لونز اري��ن��ا« وأم��ام
 20562متفرجاً ،تع ّملق »الملك« ليبرون جيمس بثالثية

مزدوجة »تريبل دابل« قاد بها كليفالند كافالييرز الوصيف
إلى الفوز على دنفر ناغتس  ،91-124وعوض بالتالي
الخسارة القاسية التي تعرض لها في ميامي السبت
الماضي .122-101
وسجل جيمس  33نقطة مع  11متابعة ومثلها تمريرات
حاسمة وساهم بشكل كبير في الفوز الـ 50لكليفالند في
 70مباراة حتى اآلن هذا الموسم.
وأضاف جي ار سميث  15نقطة مع  5تمريرات حاسمة،
وشانينغ فراي ،بديل كيفن الف المريض 14 ،نقطة.
وعلى ملعب »تايم وورنر كايبل ارينا« وأمام 18260
متفرج ،أهدر سان انتونيو سبيرز ثاني المنطقة الغربية
فوزا ً في متناوله أمام مضيفه تشارلوت هورنتس وخرج
منهزما ً .91-88
وفي باقي المباريات ،فاز واشنطن ويزاردز على مضيفه
أتالنتا هوكس  ،102-117وبوسطن سلتيكس على
اورالن��دو ماجيك  ،96-107وديترويت بيستونز على
ميلووكي باكس  ،91-92وانديانا بيسرز على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،75-91وممفيس غريزلير على مضيفه
فينيكس صنز  ،97-103وشيكاغو بولز على ساكرامنتو
كينغز 102-109

�أتلتيكو مدريد قد يواجه بر�شلونة بغياب �أف�ضل �أ�سلحته
يبدو أنّ برشلونة لن يعاني كثيرا ً
للوصول إل��ى نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا بكرة القدم بعد ازدياد
معاناة أتلتيكو مدريد دفاعياً.
وأش���ار الموقع الرسمي لنادي
أتلتيكو م��دري��د وص��ي��ف ال���دوري
اإلس��ب��ان��ي ح��ال��ي��ا ً أنّ ق��ل��ب دف��اع��ه
األوروغ��وي��ان��ي خوسيه خيمينيز
ي��ع��ان��ي م��ن إص��اب��ة عضلية (م��ن
الدرجة الثانية) وفقا ً للفحوصات
الطبية التي أجريت له اليوم اإلثنين.
وذك����رت ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة أنّ
خيمينيز الذي يعد أحد أهم األوراق
الرابحة التي يملكها األرجنتيني
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو (لعب
 24مباراة في ال��دوري) قد يحتاج

إلى قرابة ثالثة أسابيع للعودة إلى
المالعب.
ووضعت القرعة أتلتيكو مدريد
ف��ي مواجهة مرتقبة م��ع برشلونة
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ال��ذي يحمل لقبه برشلونة ،حيث
سيخوض أتلتيكو مواجهة الذهاب
في ملعب كامب نو يوم الثالثاء في
الخامس من شهر نيسان المقبل على
أن يعود الستضافة متصدر الدوري
اإلسباني في الثالث عشر من الشهر
ذاته في مدريد.
وال تتوقف معاناة أتلتيكو على
غ��ي��اب خيمينيز ال���ذي أص��ي��ب في
ال��م��ب��اراة الماضية ألتلتيكو أم��ام
مضيفه سبورتينغ خيخون وحسب،

وذل��ك بسبب غياب األوروغ��وي��ان��ي
اآلخ���ر دييغو غ��ودي��ن ع��ن الفريق
المصاب أيضاً.
وتكمن صعوبة المواجهة بالنسبة
إل��ى أتلتيكو نظرا ً العتماده بشكل
أساسي على مدافعيه في صناعة
انتصاراته منذ استالم سيميوني
للفريق ف��ي  ،2011وه���و يحتاج
لتأمين خطوطه الخلفية في مواجهة
ث�لاث��ي ب��رش��ل��ون��ة ال��م��رع��ب ميسي
وسواريز ونيمار.
وم��ازال أتلتيكو ينافس برشلونة
على بطولة الدوري اإلسباني بالرغم
من ابتعاده عنه بفارق تسع نقاط
بعد سقوطه المفاجئ أمام خيخون
.1-2

الوزير حناوي.
واستقبل ال��وزي��ر ح��ن��اوي رئيس
ن��ادي قنوبين  -بشري جو الفخري

ال���ذي ع��رض معه أوض���اع ال��ن��ادي
ونشاطاته لعام  2016ومشاكل كرة
السلة.

مهرجان بيروت الريا�ضي الجامعي العالمي
في جامعة القدي�س يو�سف

ّ
نظمت جامعة القديس يوسف ،للسنة السابعة على
التوالي ،مهرجانها الرياضي العالمي بين  17و 21آذار
 2016بمشاركة أكثر من  1000رياضي من لبنان ،ألمانيا،
صربيا وسلوفينيا .ورغم عدم المشاركة األجنبية الكبيرة
بسبب ظ��روف المنطقة ،إال أن هذا المهرجان عرف في
نسخته السابعة نجاحا ً باهراً.
المنافسات الرياضية كانت محتدمة ،وكان لقب لعبة
كرة القدم للصاالت فوتسال رجال وسيدات من نصيب
جامعة القديس يوسف التي سيطرت على المسابقة بأداء
ممتع ففاز فريق الرجال في النهائي على حامل اللقب فريق
جامعة ال��روح القدس الكسليك  1-2كما ف��ازت سيدات
جامعة القديس يوسف في النهائي على األميركية للعلوم
والتكنولوجيا .0-5
وحافظت جامعة الروح القدس الكسليك على لقب لعبة
كرة السلة للسيدات بفوزها في النهائي على خريجي
جامعة القديس يوسف  .20-23وفي سلة الرجال حقق
فريق جامعة القديس يوسف إنجازا ً بفوزه في النهائي
على جامعة لجوبليانا من سلوفينيا .30-33
وف��ي أول مسابقة رسمية لكرة اليد للسيدات فازت

الجامعة األميركية بيروت على جامعة القديس يوسف في
النهائي  .7-11وعند الرجال ورغم تألق ألمان كونستنز
في الدور األول حافظ فريق جامعة القديس يوسف على
اللقب بفوزه في النهائي على خريجي الجامعة اللبنانية
األميركية بيروت .11-13
وفي كرة الطائرة للسيدات فاز فريق اللبنانية األميركية
جبيل في النهائي على الفريق المضيف  1-2وعند الرجال
جرد فريق خريجي جامعة القديس يوسف فريق جامعة
الروح القدس الكسليك من لقبه بفوزه عليه في النهائي
.0-2
وإل��ى األلعاب الفردية التي عرفت مشاركة قياسية،
فازت ميسا بصيبص من جامعة سيدة اللويزة بلقب كرة
الطاولة للسيدات وفاز باسل حرب من الجامعة البنانية
الدولية بلقب كرة الطاولة للرجال .وفي سباق الضاحية
فازت دانا أبو صالح من جامعة القديس يوسف بلقب
السيدات وحسين زي��ات م��ن اللبنانية الدولية بلقب
الرجال .وفي السباحة حلت األميركية بيروت في المرتبة
األولى عند السيدات واللبنانية األميركية جبيل أولى عند
الرجال.

ذهبية لراي با�سيل في بطولة العالم للرماية
أح���رزت ال��رام��ي��ة البطلة راي
باسيل ميدالية ذهبية في إنجاز
كبير غير مسبوق للرماية اللبنانية،
في بطولة العالم للرماية (الحفرة
األولمبية -تراب)التي ج��رت في
العاصمة القبرصية نيقوسيا ،بعد
أن أصابت  1+68في التصفيات
و  15/14ف��ي ال��ن��ص��ف نهائي
و 15/12ف��ي ال��ن��ه��ائ��ي محققة
م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة ه��ي األغ��ل��ى في
تاريخ المشاركات اللبنانية على
صعيد رياضة الرماية.
واستقبلت البطلة في صالون
الشرف في مطار رفيق الحريري

الدولي استقبال األب��ط��ال .وتقدم
الحضور وزير الشباب والرياضة
ع��ب��د ال��م��ط��ل��ب ح���ن���اوي ،محمد
ع��وي��دات ممثال م��دي��ر ع��ام وزارة
الشباب والرياضة زي��د خيامي،
نائبا رئيس اللجنة األولمبية سليم
الحاج نقوال وجورج زيدان أعضاء
االتحاد اللبناني للرماية والصيد،
والد البطلة ووالدتها والرماة.
وه��ن��أ ح��ن��اوي ومستقبلوها
باسيل على إنجازها.
وباتت باسيل الرامية اللبنانية
والعربية الوحيدة التي تأهلت
للمشاركة ب��األل��ع��اب األولمبية

الصيفية ال��ت��ي س��ت��ق��ام ف��ي ري��و
دي جينيرو (ال��ب��رازي��ل) الصيف
المقبل.
وف���ي ات��ص��ال ل��ل��وزي��ر ح��ن��اوي
برئيس االتحاد اللبناني للرماية
والصيد بيار جلخ(الموجود في
الخارج) أبدى حناوي »استعداد
ال��وزارة لدعم البطلة باسيل التي
ت��رف��ع رأس ال��ري��اض��ة اللبنانية
عاليا في المحافل الخارجية«.
يذكر أن هذه الذهبية هي االولى
للبنان منذ  61ع��ام��ا ً ف��ي بطولة
العالم للرماية ،كما أن باسيل أول
رامية عربية تفوز بهذه البطولة.

يوينغ :الإ�صابات لن ت�ضعف قوتنا �أمام لبنان
هومنتمن ي�ستعر�ض �أمام
هوب�س ويكت�سحه في �سلة لبنان
قاد األميركي دواين جاكسون فريقه هومنتمن الكتساح ضيفه هوبس بفارق
 31نقطة وبنتيجة  ،49-80ليعزز موقعه بالمركز الثاني ،ضمن منافسات
المرحلة ( 17الثامنة اياباً) من بطولة لبنان لكرة السلة.
سجل هومنتمن رقما ً الفتا ً في مباراته أمام ضيفه هوبس في قاعة مزهر
في انطلياس ،بعد أن منعه من تسجيل اكثر من  49نقطة ،وهو أقل عدد نقاط
يسجله فريق هذا الموسم.
انتهت األرب��اع لمصلحة الفائز كالتالي )6-27( :و( )13-15و()9-19
و(.)21-19
كان هوبس فاز ذهابا ً في مجمع ميشال المر (.)81-93
كان أفضل مسجل في اللقاء العب الفائز األميركي دواين جاكسون برصيد 20
نقطة و 11متابعة و» 3بلوك شوت« ،وأضاف مواطنه نورفيل بيل  19نقطة
و 9متابعات ،فيما سجل مواطنهما جاستين تابس  16نقطة و 10متابعات،
واحمد إبراهيم  10نقاط و 6متابعات و 4تمريرات حاسمة.
لدى الخاسر ،كان األميركي ويليام بيرد األفضل بـ 14نقطة و 7متابعات،
وأضاف خليل عون  12نقطة و 8متابعات ،و 6نقاط لكل من األميركيين تيرون
نيلسون وانطوان بربور مع  7متابعات لألول.
رفع هومنتمن الذي حقق انتصاره الـ 11مقابل  4هزائم رصيده على  37نقطة
بفارق  4نقاط عن الرياضي بيروت حامل اللقب الذي ضمن البقاء بالصدارة
حتى نهاية الدور األول ،.فيما استمر هوبس الذي مني بخسارته السابعة مقابل
 8انتصارات بالمركز الرابع برصيد  31نقطة.
يذكر أن المرحلة افتتحت باكتساح الرياضي مضيفه الحكمة .72-87

اع���ت���رف الع����ب وس����ط ف��ري��ق
سوانزي سيتي كي سونغ يوينغ
( 27عاماً) لوسائل اإلعالم الكورية
الجنوبية ،بأن اإلصابات أثرت على
بعض زمالئه في المنتخب ،ولكنها
لن تمنعهم من تقديم مستوى جيد
أمام منتخب لبنان الذي سيواجهه
في مدينة آنسان الكورية الجنوبية
ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل ،ضمن
التصفيات ال��م��زدوج��ة المؤهلة
لكأس العالم  2018بروسيا وكأس
أمم آسيا  2019باإلمارات.
يعاني منتخب كوريا الجنوبية
من اإلصابات التي حرمت بعض
الالعبين من االنضمام للمنتخب،
م��ث��ل م��ه��اج��م ف��ري��ق أوج��س��ب��ورج
األل��م��ان��ي ج��ي دون���ج وون (24
ع���ام���اً) ،وأي��ض��ا ً ك���اد ن��ج��م فريق
س��وان��زي ال��ك��وري ك��ي أن يغيب
ع��ن ل��ق��اء لبنان بسبب اإلص��اب��ة
القوية التي تعرض لها في الشهر
الماضي وهي عبارة عن ارتجاج
في المخ بعد اصطدامه بأحد العبي
وس��ت بروميتش ألبيون ،قبل أن
يعود مؤخرا ً لمباريات فريقه في
الدوري.
ولكن تظل آثار إصابته الخطيرة
موجودة بحسب ما أك��ده الالعب
في تدريب اليوم االثنين ،لوكالة
أنباء الكورية الجنوبية »يونهاب«
بالقول» :بعد أن تعرضت لتلك

اإلص���اب���ة ،ع��م��ل��ت ب��ج��د م��ن أج��ل
العودة لمستواي الفني ،حتى اآلن
لم تذهب آثار اإلصابة ،وأيضا ً نفس
األمر لبعض زمالئي في المنتخب
الوطني«.
وح��ول مواجهة منتخب لبنان،
الذي انتصر عليه في لقاء الذهاب
( 8ايلول  )2015بثالثة أه��داف
م��ن دون رد ،أك���د الع���ب ال��وس��ط
ك��ي للوكالة ال��ك��وري��ة الجنوبية

بالقول» :الجميع يريد تقديم أفضل
المستويات أمام لبنان ،ألن مباراة
الخميس ستكون األولى للمنتخب
الوطني في هذا العام ،الكل يريد
افتتاح هذا العام بمستوى جيد«.
يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية
يتصدر المجموعة السابعة من
التصفيات المزدوجة برصيد 18
نقطة ،مقابل احتالل منتخب لبنان
المركز الثالث برصيد  10نقاط.

