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نادال بط ًال لدورة مونتي كارلو في التن�س

الميادين �سحب الب�ساط من تحت �أقدام البنك
ليتربّع بط ًال على عر�ش ال�صاالت

عشر دقائق وبضع ثوان كانت كافية ليحقق فريق الميادين
بكرة الصاالت الحلم الذي راوده منذ انتسابه الى عائلة اللعبة
المثيرة بتفاصيلها ومجرياتها ،فعلى ملعب السد ـ طريق المطار
المعتمد من قبل فريق المحطة التلفزيونية استكمل الفريقان
اللدودان ما تبقى من وقت المباراة الحاسمة التي انفرط عقدها
نتيجة الشغب الجماهيري الذي رافقها إثر تقدّم الميادين على
ضيفه بنتيجة  2ـ  1عصر السبت الماضي ،فطيلة يوم األحد لم
تهدأ خطوط القيّمين على إدارة اللعبة ،كما أن لجنة الطوارئ بقيت
وتالق لبتّ القرار الذي تم قبوله من طرفي اللقاء
في حالة تواصل
ٍ
في تمام العاشرة ليالً والقاضي باستكمالها على ملعب السد من
دون جمهور ،وبالفعل استكملت المباراة أمام مدرجات خالية ولم
يتابعها سوى  50شخصاً ،من مسؤولين واداريين واعالميين
وفنيين ،وخاللها نجح الميادين بتسجيل ثالثة اهداف في عشر

وسجل هدفين في ثالثين دقيقة ،لتنتهي «الميني
دقائق فيما سبق
ّ
مباراة» بنتيجة ( 3ـ  )1للميادين ،لتصبح النتيجة النهائية ( 5ـ
 )2لمصلحة الفريق الذي ظ ّل يبحث عن لقب يستحقه منذ سنتين
حتى تحقق له الهدف المنشود .والحقا ً تم االحتفال خارج الملعب
وأمام محطة الميادين في منطقة بئر حسن.
سجل للميادين يوم السبت حسن زيتون (د )25وسلوبودان
ّ
سجل لبنك بيروت
(المعروف ببوبا) في الدقيقة ( )29فيما
ّ
االيراني مهدي جافيد ( ،)14وفي دقائق نهائي يوم أمس اإلثنين
العشر ،استهلها انجيليوت (فالكو) بهدف بعد دقيقة واحدة على
انطالقها (د ،)31ليرد االيراني ابراهيم حاجاتي بهدف تقليص
الفارق (د ،)35مع اعتماد فريق البنك على اسلوب الحارس
المهاجم لكسب إضافة عددية ميدانياً ،إال أن هذه الخطة لم تنجح
مع الفريق الطامح لالحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي،

فلعب الميادين بقلب واحد وكتلة متراصة تمترست امام المرمى
للحفاظ على التقدّم ،وبسرعة انقلب السحر على الساحر ،فامعان
حارسهم الهمداني في المواكبة والتسديد ارتد في الدقيقة  38هدفا ً
من توقيع المتألق بوبا ،ثم اختتم الالعب نفسه المباراة بهدف
من وسط الملعب في المرمى الخالي حتى من حارسه لتصبح
النتيجة ( 5ـ  ،)2ثم أعلن الحكم محمد الشامي عن نهايتها .بعد
ذلك سلّم رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم الكأس الى رئيس
فريق الميادين االستاذ فادي نعمة ،وانطلقت االحتفاالت وحلقات
الرقص والدبكة على ارض الملعب وخارجه .والحقا ً سلّم نعمة
الكأس الى رئيس مجلس ادارة المحطة االستاذ غسان بن جدو
عند مدخل المحطة حيث كان الموظفون في استقبال أبطال
الموسم الصاالتي األجمل .كما تم اختيار الالعب بوبا كأفضل
العب في المباراة.

 ...وفي بطولة لبنان لل�شباب بكرة ال�صاالت
الميادين يفوز على الحرية مع ّزز ًا �صدارته
ع ّززفريق الميادين صدارته لبطولة لبنان
سجل
لما دون  18عاما ً بكرة ّ
الصاالت ،بعدما ّ
فوزه السادس على التوالي ،وجاء مع افتتاح
مرحلة اإلياب مع الفريق الوحيد الذي لم يفز
عليه ذهابا ً وهو الحرية صيدا ،بعدما تعادال
 4-4مع انطالق البطولة.
وجاءت المباراة كسائر مواجهات الطرفين
ٌ
ت��ب��ادل ف��ي التسجيل
مثيرة ج���داً ،وتخلّلها

وتقارب في المستوى ،فكان الفريقان متعادلين
ٌ
 3-3إل��ى حين ط��رد م��داف��ع وق��ائ��د الحرية
فسجل الميادين أربعة أهداف
أحمد مصرية.
ّ
سجل
متتالية وحسم ال��م��ب��اراة  ،4-7وق��د
ّ
للفائز قاسم رضا  ،3ورامي طنوس وإبراهيم
حشيشو (خطأ في مرماه) ،وأحمد الزين وحمد
كرام.
وواصل الميادين صدارته وابتعد عن أقرب

منافسيه العمل بكفيا بفارق أربع نقاط بسج ّل
نظيف ومن دون أيّة خسارة.
وان��ت��زع بكفيا م��رك��ز ال��وص��ي��ف ب��ف��وز ر ّد
االعتبار على بلديّة الغبيري بهدفين لشربل
يوسف وإيلي كركي مقابل هدف لهشام كزما.
سجل إيليت فوزه األول
وفي صراع القاعّ ،
في البطولة ،وجاء على حساب مرجبا ،1-8
سجل له جمال سلوان  ،2وأنطوان خديج
وقد ّ

 ،2وغبريال شومان وإيلي عقيقي وك��ارل
سجل عن
فرح وملحم مخلوف ،وهذا األخير
ّ
طريق الخطأ في مرمى فريقه ه��دف مرجبا
الوحيد.
وب��ذل��ك ت��ص��دّر الميادين ترتيب البطولة
برصيد  16نقطة ،ت�لاه العمل بكفيا (،)12
الحرية صيدا ( ،)10بلدية الغبيري (،)9
إيليت ( )4فمرجبا (نقطة واحدة).

«ب ّواب» الت�ضامن :باب الرئا�سة م�ش ّرع لأحد �إداريّينا
«نعمل حاليا ً على ترتيب الوضع اإلداري لنادينا ،ونهدي إنجاز العودة السريعة إلى مكاننا
الطبيعي تحت األضواء لروح رئيسنا الراحل الدكتور نصير بسمة» ،تصريح ألمين سر نادي
التضامن صور سمير الب ّواب بُعيد فوز فريقه ببطولة الدرجة الثانية ،وبالتالي عودته إلى
دوري األضواء.
عن أولى الخطوات االستعدادية للموسم المقبل بوجود العبهم السابق رضا عنتر إلى
جانبهم ،أوضح الب ّواب« :لن يكون رضا عنتر رئيسا ً والعبا ً في نفس الوقت ،واالحتمال األكبر
أن يكمل أحد إداريّي النادي الحاليّين الوالية الرئاسية لغاية العام  ،2018وهناك أسماء
ساطعة الستالم المه ّمة كاألستاذ مروان حمزة والدكتور علي قدادو وغيرهم» ،وعن دور رضا
عنتر في موسمه األخير كالعب مع الفريق الذي أطلقه ،قال ب ّواب« :إلى جانب دوره كالعب
موجه لزمالئه في الملعب وخارجه ،سيعمل رضا على تأمين ثالثة العبين أجانب بمستوى
ّ
يليق بطموحاتنا ،ولهذه الغاية سيغادر مع المدرب محمد زهير إلى بعض الدول األفريقية
الختيار المناسب ،وثقتنا كبيرة بدور رضا اإليجابي مع الفريق .وهنا ال ب ّد من ال ّتذكير بأنّ رضا
يقف إلى جانب النادي منذ ثالث سنوات بشكل داعم على الرغم من كثرة مشاغله واهتماماته،
أ ّما اليوم فسيكون دعمه أكبر وأوضح نظرا ً لتواجده في لبنان» ،ليختم اإلداري العريق في
النادي العنيد« :لن يعود التضامن إلى الخلف بعد اليوم ،وأ ّول الغيث مع انتصارات فريقنا في
فئة اآلمال على فريقي األنصار وشباب الساحل ،وهما من المشهود لهما في ساحات اآلمال».

عالمياً .وكان دجوكوفيتش فقد اللقب
بسقوطه عند أول حاجز وخروجه
من الدور الثاني أمام التشيكي بري
فسيلي بعد إعفائه من خوض الدور
األول.

وهو الفوز الثاني عشر لنادال على
مونفيس مقابل خسارتين في دورة
ال��دوح��ة ف��ي ال��ع��ام  2009ف��ي ربع
النهائي ،وفي العام  2012في نصف
النهائي.

بلغريني :غوارديوال �سبب تراجع الـ«�سيتي»!
ق��ال م��ان��وي��ل بليغريني م��د ّرب
مانشستر س��ي��ت��ي ،ال��م��ن��اف��س في
ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي الممتاز لكرة
ال��ق��دم« :إنّ ط��م��وح��ات فريقي في
الفوز باللقب انتهت بمج ّرد إعالن
ال��ن��ادي ع��ن ت��و ّل��ي بيب غ��واردي��وال
المسؤولية بدءا ً من الموسم المقبل».
وك��ان مانشيستر سيتي قد فاز في
ثالث مباريات من أصل  11مباراة
أعقبت اإلع�لان عن تو ّلي غوارديوال
م����د ّرب ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ األل��م��ان��ي
المسؤولية ف��ي ش��ب��اط الماضي،
ليتراجع الفريق في سباق المنافسة
على اللقب ويخرج من كأس االتحاد
اإلنكليزي.
وأضاف المدرب التشيلي لوسائل
إع�لام بريطانية اليوم« :ف��ي مطلع
شباط ،كانت هناك أنباء عن تغيير
المد ّرب وعن الالعبين الذي سيرحلون
ف��ي ن��ه��اي��ة ال��م��وس��م ،وال��ك��ث��ي��ر من
األشياء التي شغلت أذهان الالعبين.
وليس من السهل على الالعبين أن
يعرفوا كل ما سيت ّم الموسم المقبل
م��ن ال��ص��ح��ف ،م��ث��ل م��ن الالعبين
الذين سيرحلون ،ومن سيت ّم التعاقد
معهم ،وه��ذا ما أفقدهم تركيزهم».
وتابع بليغريني« ،ف��ي شباط ك ّنا
مازلنا ننافس في البطوالت كافة ،وك ّنا

نتواجد في دوري األبطال وأحرزنا
لقب كأس رابطة األندية المحترفة.
خرجنا من كأس االتحاد وك ّنا نتراجع
بفارق ثالث نقاط خلف المتصدِّر».
ّ
يتأخر صاحب المركز الثالث
وحالياً،
بفارق  13نقطة عن ليستر سيتي
المتصدّر ،واستعاد تأ ّلقه حيث لم
يخسر في آخ��ر خمس مباريات في
المسابقات كافة ،وفاز على تشيلسي
 3صفر يوم السبت الماضي .وتأهّ لالفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال

ق ّرر االتحاد الدّولي لكرة القدم (الفيفا) فتح تحقيق مع
النجوم العالميّين الذين شاركوا في افتتاح ملعب «الشيخ
جابر الدولي» في الكويت منذ خمسة أشهر (كانون األول
من العام  ،)2015بالرغم من علمهم بأنّ االتحاد الكويتي
ٌ
موقوف من ِقبَل الفيفا لعدم مطابقة قوانينه
لكرة القدم
القوانين الدوليّة المعترف بها.
وك��ان االت��ح��اد ال��دول��ي ق��د ح�� ّذر النجوم العالميين
من المشاركة ،فامتثل لتم ّنياته البرازيلي رونالدينيو
والحكم اإليطالي كولينا والمد ّرب اإليطالي الشهير كارلو
أنشيلوتي ،لكن عدّة نجوم معتزلين ق ّرروا المشاركة في
الحفل.

أوروب��ا أل ّول مرة وسيلتقي مع ريال
مدريد اإلسباني .وطالب بليغريني
العبيه بزيادة التركيز قبل مواجهة
نيوكاسل المهدّد بالهبوط اليوم
الثالثاء.
واختتم المد ّرب التشيلي« :يجب
محاولة إنهاء الموسم بهذا المستوى،
واالقتراب بقدر المستطاع من الق ّمة
والسعي للوصول إلى نهائي دوري
األبطال ،وس ُننهي الموسم بشكل جيد
لو ح ّققنا لقبين».

ويشمل التحقيق النجم اإلنكليزي ديفيد بيكهام،
والبرتغالي لويس فيغو ،والبرازيلي روبيرتو كارلوس،
والمصري محمد أبو تريكة.
ّ
المنظمون إجراء اللقاء في شوطين من  40دقيقة
وق ّرر
فقط ،حتى ال يُعتبر لقا ًء ودّيا ً لتجنيب المشاركين العقاب،
لكن االتحاد الدولي ق ّرر فتح تحقيق حسب صحيفة «دايلي
ميل» البريطانية.
والجدير ذك��ره ،أنّ االحتفاالت شهدت حضور أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر ،وحشود جماهيريّة
السعة القصوى للملعب
ناهز ع��دده��ا  60أل��ف��اً ،وه��ي ّ
الجديد.

براءة الالعب ال�سعودي محمد نور

أحرز فريق الجيش اللبناني لقب بطولة لبنان ألندية الدرجة
الثانية في الكرة الطائرة بعدما تقدّم على فريق فينيقيا بنتيجة
( )1-2من أصل ثالث مباريات ،في إطار السلسلة النهائية بعد
فوزه في المباراة النهائية الثالثة والحاسمة على فريق فينيقيا
بثالث مجموعات لواحدة في المباراة التي جرت على ملعب نادي
غزير.
تقدّم الحضور رئيس اللجنة األولمبية رئيس ا ّتحاد الكرة
الطائرة جان همام ونائبه أسعد النخل وعضو االتحاد المحاسب
ميشال أب��ي رميا وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية
العميد ج��ورج الهد وأرك��ان ن��ادي فينيقيا وجمهورا الفريقين.
وجاءت نتائج المجموعات كاآلتي-26( )18-25( )25-23( :
.)20-25( )24
قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع وبسام الجميّل.
وبُعيد انتهاء المباراة سلّم ه ّمام ك��أس المركز األول إلى
قائد فريق الجيش مخايل األحمر ،فيما سلّم النخل وأبي رميا
الميداليات الذهبية والفضية إلى العبي الفريقين.
وبذلك تأهّ ل الجيش اللبناني وفينيقيا إلى مصاف أندية
الدرجة األولى لخوض غمارها الموسم المقبل.
وسيتحدّد الفريق الثالث بعد مباريات الترفيع والتنزيل بين
ناديي القلمون وعمشيت.
يُشار إلى أنّ الجيش اللبناني أحرز لقب مسابقة كأس لبنان
(كأس أنطوان شارتييه) منذ نحو أسبوعين.

السعي الدائم الذي يقوم به أحد
وطني
{ مد ّرب
محلي ،مبتعد منذ فترة عن الساحة التدريبيّة بسبب ّ
ّ
ّ
إداريي اللعبة الشعبية في سياق حرف وجهة الم ّتصلين به إلى اختيار مدربين آخرين ،فيما نجح المدرب
المبتعد الوطني الثاني في توطيد عالقته مع أحد األندية استعدادا ً الستالم د ّفتها التدريبية الموسم
المقبل.
{ مع ضمان الفريق الجبلي الصعود إلى مصاف أندية الدرجة األولى قبل انتهاء بطولة الدرجة الثانية
بشهر ،عمدت إدارته إلى فسخ عقود العبيها األجانب وتسفيرهم على وجه السرعة إلى بالدهم من باب
خفض الموازنة.
{ ارتفع منسوب الشعور بالغبن عند القيّمين على الفريق المنافس على اللقب في لعبة كرة الصاالت،
بعدما تأ ّكد لهم بأنّ القيّمين على إدارة لجنتها ال يتم ّتعون بالحيادية ،ال بل يديرونها بأنفاس غير
رياضية.
{ باشر النجم المعروف في لعبة كرة السلة وضع الهيكليّة اإلدارية لمشروعه الرياضي الذي سيطلقه
قريبا ً في منطقة الحازمية ،وعلى مسافة مئتي متر فقط من المشروع الذي أطلقه زميله منذ أكثر من عشر
سنوات ،وقد اختار اسم «األبطال» لمشروعه.

أح���رز اإلس��ب��ان��ي راف��اي��ل ن���ادال
المص ّنف خامسا ً على العالم بطولة
مونتي كارلو للتنس ،وذلك إثر فوزه
في المباراة النهائيّة على الفرنسي
غايل مونفيس بمجموعتين لواحدة.
وتم ّكن الماتادور من إنهاء اللقاء
لمصلحته بواقع  5-7و 7-5و،0-6
وكان نادال أحرز آخر ألقابه الكبرى
عندما ف��از في نهائي بطولة روالن
غ���اروس ف��ي ال��ع��ام  ،2014بينما
كان مونفيس أول فرنسي يخوض
المباراة النهائية لهذه ال��دورة منذ
فوز سيدريك بيولين باللقب في العام
.2000
ويحمل ن��ادال الرقم القياسي في
عدد م��رات الفوز بلقب هذه ال��دورة،
حيث ُت�� ّوج بها من قبل ثمان مرات
متتالية بين  2005و ،2012وبفوزه
األخ��ي��ر رف��ع رص��ي��ده إل��ى  28لقبا ً
في دورات الماسترز معادال ً الرقم
المسجل باسم الصربي
القياسي
ّ
ّ
نوفاك دجوكوفيتش المص ّنف األول

�إيقاف نجوم عالم ّيين
لم�شاركتهم في افتتاح ملعب كويتي

الجي�ش بطل الدرجة الثانية في الكرة الطائرة

لم يعد �س ّر ًا
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ديني�س يخلف العقد ويترك العهد!
فاجأ العب خط الوسط األوغندي دينيس إيغوما إدارة وجمهور فريق العهد،
بهربه إلى بالده من دون علم إدارة النادي الذي يحتل حال ّيا ً مركز الوصيف في
بطولة لبنان ،وجاء فراره قبل نحو شهر على نهاية الموسم الكروي ،وسنة على
انتهاء عقده.
وفي التفاصيل ،أنّ إيغوما شعر باالستياء من ق��رار إدارة العهد استبعاده
عن قائمة الفريق في ال��دوري اللبناني ،وخصوصا ً بعد وصول األلماني روبرت
جاسبرت لإلمساك بد ّفة الفريق التدريبية ،حيث عمد األخير إلى استبداله بالالعب
التونسي الجديد يوسف المويهبي ،والذي ض ّمه العهد في فترة االنتقاالت الشتوية،
لتقتصر مشاركة إيغوما مع الفريق على مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي .وفي
ضوء استبعاده حتى عن مباريات العهد في االستحقاق القا ّري ،ومنها المباراة
األخيرة مع الح ّد البحريني في لبنان ،وفيها فاز الفريق بهدف دون رد ّ.واستغ ّل
إيغوما ،الذي ينتهي عقده مع الفريق في العام  ،2017حيازته لجواز سفره الذي
حصل عليه من إدارة العهد عندما قصد بالده في زيارة عائلية بين مرحلتي الذهاب
واإلياب للهرب من لبنان من دون علم إدارة ناديه .وأ ّكدت مصادر موثوقة من النادي
أ ّنها ستالحق الالعب األوغندي قانون ّياً .وكان دينيس إيغوما قد ساهم في الموسم
الماضي بإحراز العهد لقب بطولة الدوري اللبناني للمرة الرابعة في تاريخه.

ق�� ّررت لجنة االستئناف لقضايا
ّ
المنشطات إلغاء قرار لجنة االستماع
ل�لاع��ب ف��ري��ق االت��ح��اد ال��س��ع��ودي
محمد نور ،واالكتفاء بفترة اإليقاف
السابقة.
وأعلن الع��ب االت��ح��اد ب��راءت��ه من
ّ
المنشطات.
تهمة تعاطي
وذك��ر عبر حسابه الخاص على
موقع التواصل االجتماعي« :الحمد
وال��ش��ك��ر لله ع�� ّز وج��ل ظهر الحق
وثبتت براءتي».
ّ
مؤخرا ً ض ّد
وكان «نور» ،استأنف
ّ
المنشطات،
قرار لجنة الرقابة على
بإيقافه  4أع���وام ،لثبوت تعاطيه
ّ
المنشطات.
وت��ق��دّم اإلنكليزي آن���دور ليتش،
محامي ال�لاع��ب ،بمذكرة لمعرفة
حيثيات الحكم ،باإلضافة لمعرفة
سبب المعاملة غير الالئقة التي
لقيها الالعب إ ّبان تواجده في جلسة
االستماع من ِقبَل رئيسها واألعضاء
المتواجدين فيها.
وك���ان���ت ل��ج��ن��ة ال���رق���اب���ة على
ّ
ال��م��ن��ش��ط��ات ،ال��ت��اب��ع��ة ل�لات��ح��اد
السعودي لكرة القدم ،أعلنت إيقاف

ق��ائ��د ف��ري��ق االت��ح��اد ع��ن اللعب أو
ممارسة أيّ نشاط رياضي أو إداري
أو ف ّني في أيّة منشأة رياضية لمدة
 4سنوات في شباط الماضي ،ولكن
قائد االت��ح��اد أ ّك��د ثقته في البراءة
ومواصلته الدفاع عن نفسه إلثبات
براءته حتى لو باع كل ما يملكه.
ومن جانبها ،ا ّتخذت لجنة الرقابة
ّ
المنشطات جملة م��ق�� ّررات،
على
أه ّمها:
ـ ق��ب��ول اس��ت��ئ��ن��اف ال�لاع��ب من

الناحية ّ
الشكلية الستيفائه الشروط
مع تأييد قرار لجنة االستماع لقضايا
المنشطات في ما يتعلّق بوجود مادة
محظورة في عيّنة الالعب.
 نقض وإلغاء قرار لجنة االستماعف��ي م��ا تض ّمنه م��ن ف���رض عقوبة
اإليقاف التي ق ّررها ض ّد الالعب لمدة
 4سنوات.
 االكتفاء بمدّة اإليقاف المؤ ّقتةبحق الالعب ،والتي انتهت في 17
نيسان الجاري.

منتخب الركبي يونيون �إلى قطر
مدافع ًا عن لقبه الآ�سيوي

الرا�سينغ يُه ّنئ الت�ضامن �صور
والإخاء الأهلي عاليه

يبدأ منتخب لبنان للركبي يونيون حملة الدفاع عن لقبه
كبطل لمسابقة كأس غرب آسيا التي ستنطلق اليوم الثالثاء
في العاصمة القطرية الدوحة ،فيخوض أولى مبارياته أمام
نظيره اإليراني ،قبل أن يلتقي صاحب األرض والجمهور
المنتخب القطري .وأمل رئيس االتحاد عبد الله الجمال
أن يعود المنتخب من الدوحة ُمحرزا ً كأس البطولة ،وأ ّكد
في تصريح له « أنّ الالعبين على أت ّم االستعداد لخوض
غمار البطولة ،مستفيدين من مشاركاتهم الخارجية التي
ت ّوجوها بإحرازهم كأس التصفيات اآلسيوية التي أُجريت
في الهند الشهر الماضي».

توجهت الهيئة اإلداري��ة لنادي الراسينغ بيروت إلى
ّ
ناديي التضامن ص��ور واإلخ��اء األهلي عاليه بالتهنئة
والتبريك لصعودهما ُمجدّدا ً إلى مصاف أندية الدرجة
األولى في كرة القدم بعد عروض كبيرة وقويّة قدّمها العبو
الفريقين هذا الموسم.
ويؤ ّكد ن��ادي الراسينغ في بيانه ،أنّ «ع��ودة كل من
التضامن واإلخاء إلى دوري األضواء هي حاجة وضرورة
لما يُم ّثالن من قيمة كروية ُمضافة وتاريخ عريق في هذه
اللعبة ،وهما اللذان قدّما جهودا ً وتضحيات ج ّمة إلعالء
شأن كرة القدم اللبنانية خصوصاً ،والرياضة عموماً».

