ريا�ضة

السنة السابعة  /اجلمعة  22 /نيسان  / 2016العــدد 2061
Seventh year / Friday / 22 April 2016 / Issue No. 2061

المرحلة  19من الدوري اللبناني لكرة القدم

دربا�س و�شعبان وكيوان �أبطال لبنان
الجامعيون في �سباق الدراجات

�صراع على اللقب بين النجمة والعهد
ال يختلف أثنان على وصف لقاء
العهد (ثاني الترتيب بـ  42نقطة)
والنجمة (ثالث الترتيب بـ  41نقطة)
ب��أن��ه ل��ق��اء الق ّمة للمرحلة  19من
ال��دوري اللبناني لكرة القدم ،ففوز
أحدهما سيرفع من حظوظه للوصول
ال��ى ال��ص��دارة وم��ن ث��م االنقضاض
ع��ل��ى ال��ص��ف��اء ل��ل��ح��ل��ول م��ك��ان��ه.
وبناء على ما شهدته مباراة االياب
بينهما حيث تعادال في زغرتا بنتيجة
(  1ـ  )1وما تبعها من تش ّنجات بين
جماهيرهما ،عقد ف��ي مقر االتحاد
اجتماع تنسيقي بين المسؤولين
على كل الصعد وخصوصا ً روابط
الجمهورين بهدف إخ��راج المباراة
من دون اي شائبة ،لذا من المنتظر أن
يواكب اللقاء المنتظر جمهور كبير.
وم��ؤخ��را ً تميّز النجمة بعروضه
ونتائجه في الدور الثاني ،وهو الذي
فاز في مبارياته السبع في االياب،
وسيسعى اليوم لتحقيق فوزه الثامن
رغم غياب مهاجمه محمود سبليني،
لكن مقعد بدالئه يض ّم عناصر جيّدة
أم��ا العهد ص��اح��ب أق���وى َّ
خطي
هجوم ودف��اع ،فإنه سيسعى للفوز
بالنقاط الثالث كاملة ،وعينه على
احتالل الصدارة في األمتار األخيرة
واالحتفاظ باللقب .وفي إطاللة على
نتائجهما ف��ي المرحلة السابقة،
فالنجمة تخطى الساحل بصعوبة
 ،0 – 1بينما فاز العهد على النبي
شيت .1 – 3
وتقام المباراة الثانية بين الشباب
ال��غ��ازي��ة ال��ح��ادي عشر بـ 7نقاط

يطمح العهد الى تكرار المشهد
والمهدد بالهبوط ،وطرابلس السابع
بـ 20نقطة ،على ملعب كفر جوز،
والفوز مهم للغازية لتفادي الخطر.
وسبق لطرابلس أن فاز ذهابا ً 0 – 1
في الجولة الثامنة.

مباريات الغد واألحد

وتستأنف مباريات المرحلة غدا ً
السبت بمباراتين أي��ض��اً ،فيلتقي
شباب الساحل واالنصار ،على ملعب
أمين عبد النور في بحمدون.

وي��أم��ل الساحل الخامس بـ31
نقطة إسقاط االنصار الرابع بـ37
نقطة لتثبيت م��رك��زه ال��خ��ام��س،
وللتعويض عن خسارته الماضية
أمام النجمة.
أم��ا االن��ص��ار العائد بقوة ج�� ّراء
ف��وزه على الصفاء  ،0 – 1ملحقا ً
به الخسارة المزدوجة في الكأس
وال����دوري ه��ذا ال��م��وس��م ،فسيلعب
بمعنويات مرتفعة ويحلم بالوصول
إلى اللقب .ويغيب عن األنصار العب

وسطه أمير لحاف لإليقاف ،وربما
يعود ربيع عطايا بعد تعافيه .وكان
الفريقان تعادال ذهابا ً .1 – 1
وتبدو حظوظ االنصار وافرة بعد
عودة روح المنافسة على اللقب ،فيما
يقنع الساحل بموقعه في الوسط وال
أمل له في احتالل مركز في المربع
الذهبي.
وف���ي ال��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة يلتقي
الراسينغ التاسع والسالم العاشر
والمهدد بالهبوط بـ 7نقاط ،على

ملعب صيدا ،وفوز السالم ضروري
ل��رف��ع ع���دد ن��ق��اط��ه واالب��ت��ع��اد عن
السقوط ،وللثأر لخسارته ذهابا ً – 0
 1في الجولة الثانية.
وت��ق��ام بعد غ��د االح��د مباراتان،
االول���ى بين الصفاء والنبي شيت
ع��ل��ى ملعب ص��ي��دا ،ح��ي��ث يتطلع
الصفاء صاحب الصدارة بـ 43نقطة
لعدم إه��دار أي نقطة في مبارياته
األربع المقبلة ،للفوز باللقب الثالث
في تاريخه ،ولعله أخذ درسا ً بليغا ً
االسبوع الماضي بخسارته االولى
في الدوري أمام االنصار.
ي���ذك���ر ان ال���ص���ف���اء س��ي��واج��ه
ف��رق المقدمة بعد ه��ذه المرحلة،
وع��ل��ي��ه أن ي��ج��م��ع ن���ق���اط ال��ف��وز
ف��ي��ه��ا ل��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال���ص���دارة.
وت���ق���ام ال���م���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة بين
الحكمة ال��ث��ان��ي عشر االخ��ي��ر بـ7
ن��ق��اط واالج��ت��م��اع��ي ال��ث��ام��ن بـ19
ن��ق��ط��ة ،ع��ل��ى م��ل��ع��ب ب���رج ح��م��ود.
وكفة االجتماعي أرجح للفوز رغم انه
أكد بقاءه في دوري األضواء األسبوع
الماضي بفوزه على السالم زغرتا.
وسبق لالجتماعي ان ف��از ذهابا ً 2
–  1في الجولة االولى .ويغيب عن
االجتماعي مهاجمه نيكوالس كوفي،
وع��ن الحكمة الع��ب وسطه حسين
طحان بسبب اإليقاف.
ـ جميع المباريات تنطلق في تمام
الساعة الثالثة والنصف عصراً.

منتخب لبنان لكرة القدم يبد�أ ا�ستعداده لودية قيرغيز�ستان

رادولوفيت�ش وقبي�سي وبلهوان يق ّيمون الو�ضع الكروي
يباشر الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم
بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
قريبا ً مرحلة جديدة من برنامج اإلعداد ،بانتظار
ما ستسفر عنه قرعة الدور التالي من تصفيات
كأس آسيا «اإلمارات .»2019
ويعتبر رادول��وف��ي��ت��ش أن حصيلة عمله
خالل  11شهرا ً أمضاها على رأس المنتخب،
أفضت إلى أمور إيجابية عدة على رغم الفترة
القصيرة .وفي تقييمه للمرحلة الماضية يقول:
راض على النتائج باستثناء خسارتنا أمام
«أنا ٍ
كوريا الجنوبية وتعادلنا مع ميانمار في صيدا،
علما ً أن أمورا ً كثيرة أدت إلى ذلك» .وشدد على
أنه المسؤول عن النتائج «لكن يجب األخذ في
االعتبار عوامل أخرى مؤثرة ،كما أننا ُظلمنا في
ق��رارات تحكيمية على أرضنا وخارجها ،وإذا
تط ّرقت إليها ال يعني أنني أبرر بعض عروضنا
ونتائجنا».
وأشاد رادولوفيتش بأداء المنتخب وتحديدا ً
أمام الكويت وكوريا الجنوبية على أرضيهما.
وت��اب��ع« :حللنا ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ضمن
مجموعتنا ،وه��و داف��ع بحد ذات��ه للتأهّ ل إلى
بطولة كبيرة مثل نهائيات كأس آسيا».
وح��يّ��ا رادولوفيتش القائدين رض��ا عنتر
ويوسف محمد اللذين أعلنا اعتزالهما دولياً،
م��ق��دّرا ً تضحياتهما ودوره��م��ا القيادي على
م��دى سنوات .واعتبر أن المنتخب سيخسر
جهودهما ،من دون شك ،وتأثيرهما الميداني
نظرا ً لشخصيتيهما المميزتين وما يتمتعان
به من خبرة .وذ ّكر رادولوفيتش بأن الجهاز
الفني اعتمد منذ أشهر سياسة اإلحالل والتبديل
التدريجي ،وفي ضوئها «سننتقي عناصر مؤهلة
لدعم صفوف المنتخب األول الذي سينخرط في
معسكرات وسيخوض مباريات تباعاً ،وأقربها
ل��ق��اؤه نظيره القيرغيزستاني ف��ي بيشكيك
الخميس  2حزيران المقبل« .كما نتطلّع لترتيب

راعية البطولة السيد طوني وهبة.
كما ألقى أمين عام اتحاد الدراجات عبدو ناضر كلمة
شكر فيها الجامعة المنظمة على مبادرتها متمنيا ً المزيد
من التعاون مع اتحاد الجامعات لتنشيط الرياضة ،ال
سيما الدراجات الهوائية في اوساط الشباب الجامعي
المثقف.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 - 1الدراجات الجبلية ـ ذكور:
المركز األول :أحمد درباس ـ جامعة البلمند.
المركز الثاني :ميشال نصر ـ جامعة البلمند.
المركز الثالث :محمد جردلي ـ جامعة . LIU
 – 2دراجات الطريق ـ ذكور:
ال��م��رك��ز األول :ك��م��ال ش��ع��ب��ان ـ م��ع��ه��د IPNET
طرابلس.
المركز الثاني :روي روكز ـ . LAU Beirut
المركز الثالث :كريم رمضان ـ . LAU Beirut
 – 3دراجات الطريق ـ إناث:
المركز األول :ماريا كيوان ـ جامعة البلمند.
المركز الثاني :فرح الحلواني ـ جامعة البلمند.

ريال مدريد ربح فياريال وخ�سر رونالدو!

مباراة دولية أخرى قبل  6حزيران» ،أي ضمن
فترة «أيام الفيفا» ،مؤ ّكدا ً أن مثل هذه المباريات
مفيدة فنيا ً
وتحسن التصنيف .وأض��اف أنه
ّ
يتابع على خط موا ٍز مباريات الدوري والكأس
ويراقب الالعبين ،ويق ّوم أداءهم «لكن ال ننسى
أن تأ ّلق بعضهم ال يعني قدرتهم على خوض
لقاءات دولية بالوتيرة عينها ،ما يتطلّب إعدادا ً
أكثر وتطويرا ً للمنافسات المحلية».
ورشة منتخبات الفئات العمرية
أك ّد رئيس لجنة المنتخبات مازن قبيسي

با�سل بوجي و ّدع المو�سم في ع ّزه

أن عناية خاصة تولى لهذه الفرق كونها خزان
المستقبل ،وذلك في إطار الرؤية الجديدة للعمل
في ه��ذا اإلط���ار ،وم��ن أج��ل التحضير السليم
لالستحقاقات المقبلة.
وذ ّك���ر قبيسي ب��أن ات��ح��اد اللعبة ترجم
التوجه ،فأوكل إلى الجهاز الفني
ميدانيا ً هذا
ّ
للمنتخب األول بقيادة رادولوفيتش اإلشراف
على المنتخب األولمبي كي يرفد الحقا ً المنتخب
األول بالعناصر الشابة ال��ق��ادرة على إكمال
المسيرة ،وقد تعززت خبرتها وزاد احتكاكها.

موحد يفيد المنتخبين
كما أن العمل في سياق
ّ
معا ً ويسهّل عملية اإلحالل والتبديل.
من جهته ،شدد مدير المنتخب فؤاد بلهوان
على ض��رورة العمل بجدية منذ اآلن للمرحلة
المقبلة على رغ��م الفترة الزمنية البعيدة
التي تفصلنا عنها ،وأن نحسن االستفادة من
التجربة الماضية ألن ثمرة ما نع ّول عليه ينبع
من المتابعة واالستمرارية ،معطوفا ً على خوض
مباريات كثيرة تظهر األخ��ط��اء لتصحيحها
وتحصن اللياقة.
وتعزز الخبرة
ّ

بعد غياب  23عام ًا...
عم�شيت مجدد ًا �إلى �أ�ضواء الطائرة
تأهل نادي عمشيت الى مصاف أندية الدرجة األولى في الكرة الطائرة بعدما تقدّم على نادي
القلمون بمباراتين ( )0-2من أصل ثالث مباريات ممكنة ،ضمن مرحلة الحسم لجهة الترفيع
والتنزيل بين الدرجتين األولى والثانية.
وبعدما تقدّم النادي الجبيلي ( )0-1االثنين الفائت على ملعب النورث هافن المعتمد من الفريق
الخاسر ،جدّد نادي عمشيت الفوز مساء األربعاء بثالث مجموعات لصفر على ملعب الرئيس ميشال
سليمان في عمشيت.
وجاءت نتيجة المجموعات كاآلتي )20-25( ،)18-25( ،)10-25(:بقيادة الحكمين الدوليين
حنا الزيلع وداني حبيب.
وبذلك رافق عمشيت فريقي الجيش اللبناني وفينيقيا الى مصاف الدرجة األولى ،بينما هبط
نادي القلمون الى مصاف أندية الدرجة الثانية .والجدير ذكره أن عودة عمشيت الى دوري األضواء
تحققت بعد غيابه عنها لمدّة  23عاماً.

جبيل الر�سمية بطلة «الطائرة» المدر�سية

أظ��ه��رت ص���ورة األش��ع��ة ال��ت��ي أج��راه��ا العب
منتخب لبنان ونادي بيبلوس بكرة السلة باسل
بوجي لظهره ،انه بحاجة الى راحة تتراوح بين
ثالثة اسابيع وشهر ،اي انه سيغيب عن فريقه
في مبارياته المقبلة الحاسمة ،وقد يودّع بطولة
لبنان للموسم الحالي .وك��ان بوجي تع ّرض
الى اصابة في ظهره خالل احدى المباريات منذ
فترة ،لكنه تحامل على اصابته وتدرب وخاض
مباريات عدة ،قبل ان تستفحل االصابة وليطلب
منه الدكتور الفرد خوري الخلود الى الراحة (بين
 3و 4اسابيع) بعد اجراء صورة األشعة.
ويُعتبر بوجي ( 27عاماً) أحد أبرز الالعبين
اللبنانيين وهو نجل قائد منتخب لبنان السابق
نزيه بوجي.
ويلعب باسل في المركزين  3و ،4ويصفه

ّ
نظمت الدائرة الرياضية في جامعة  MUBSبطولة
لبنان األولى للجامعات في الدراجات الهوائية بإشراف
االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات بالتعاون مع
االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية .وتضمن برنامج
البطولة سباقات الدراجات الجبلية ودراجات الطريق
لفئتي الذكور واإلناث.
انطلقت السباقات من أمام مبنى الجامعة في الدامور
سالكة مسار طريق الشوف الساحلي وصوال ً إلى منطقة
األولي في صيدا ثم العودة إلى خط االنطالق في الدامور
حيث قطع المتنافسون مسافة  35كلم.
ش��ارك في البطولة  30متسابقا ومتسابقة م ّثلوا
 9جامعات في سابقة هي األول��ى في تاريخ رياضة
الدراجات في لبنان.
وخالل حفل التتويج الختامي تسلم كل المشاركين في
البطولة ميداليات تذكارية ،كما تسلم الفائزون األوائل
الكؤوس والجوائز المالية من نائب رئيس الجامعة
السيدة ساهرة مطاوع عالمي وأمين عام اتحاد الدراجات
عبدو ناضر والمدير الفني في االتحاد اللبناني للدراجات
قيصر سلوم ،وممثل الجامعات أحمد الذهبي ومنسق
الرياضة في الجامعة فادي فياض وممثل شركةGiant
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الكثيرون بالالعب «الجوكر» في صفوف منتخب
لبنان خصوصا ً في بطولة آسيا األخيرة التي
أجريت في الصين.
وك��ان قد ب��دأ مسيرته في ال��والي��ات المتحدة
ناشئاً ،ثم لعب في صفوف نادي المتحد لخمس
سنوات متتالية ،برز خاللها مع النادي الشمالي.
ثم التحق بوجي بنادي الشانفيل (ديك المحدي)
وساهم الموسم الفائت في تأهله الى الدور نصف
النهائي ،قبل ان ينضم قبل انطالق الموسم الجاري
الى نادي بيبلوس.
ويحتل بوجي المركز ال��راب��ع كأفضل العب
لبناني في البطولة حتى اآلن في االحصائيات
الرسمية .وتأتي إصابته وارتداداتها في وقت
صعب ج���دا ً على ف��ري��ق��ه ،حيث انطلق ال��دور
االقصائي منذ اسبوع.

أحرزت ثانوية جبيل الرسمية بطولة الكرة الطائرة المدرسية (فئة الذكور  ،)99/98التي ّ
نظمتها
وحدة األنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي ،وذلك بعد فوزها في المباراة
النهائية على فريق مدرسة سيدة اللويزة بنتيجة ( 2ـ صفر) ،في قاعة الوحدة ـ بئر حسن ،ومن
جهة ثانية ،أحرزت مدرسة الحكمة برازيليا لقب اإلناث ( ،)99/98بفوز فريقها في المباراة النهائية
على فريق مدرسة انترناشيونال سكول ـ الكورة بنتيجة ( 2ـ .)1
وفي فئة الذكور مواليد  ،2001/2000أحرزت مدرسة القلمون الرسمية للصبيان لقب بطل لبنان
بفوزها على مدرسة سيدة اللويزة ( 2ـ صفر).
اما في فئة اإلناث مواليد  2001/2000فكان لقب البطولة من نصيب مدرسة العائلة المقدسة
بعد فوزها على مدرسة القلمون الرسمية للبنات ( 2ـ .)1
أشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية عبد الله غوش.

معهد تكريت بط ًال لل�سلة المهنية
للعام الثاني على التوالي نجح فريق كرة السلة في معهد تكريت الفني في إحراز بطولة الشمال في كرة
السلةللمعاهدالفنيةوالمهنيات.ويشرفعلىتدريبالفريقالمدربوسيممحفوض،وقدتحققانجازه
بعد فوزه على فريق معهد نادر الفني في مباراة جمعتهما على أرض ملعب جامعة المنار في طرابلس.
وه ّنأ مدير المعهد زياد الصانع الفريق على االنجاز الرياضي ،واعدا ً بتقديم كل ما يلزم لدعم مسيرة
الرياضة في المعهد.

أنجز فريق ري��ال مدريد مهمته
أم���ام ضيفه ف��ي��اري��ال ( )0-3في
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي جمعتهما ضمن
المرحلة  34من ال��دوري االسباني
على ملعب «سانتياغو بيرنابيو»
على خير ما يرام حيث أحرز ثالثية
الفريق الملكي ك��ل م��ن :المهاجم
الفرنسي كريم بنزيما ،ولوكاس
فاسكيز ،والكرواتي لوكا مودريتش
في الدقائق الـ ( )76 ،69 ،41على
التوالي.
وأفسدت فرحة جماهير الملكي
إصابة نجمهم البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو ال���ذي خ��رج ف��ي الدقائق
األخيرة من المباراة وعلى محياه
آثار األلم والخيبة لعدم تم ّكنه من
التسجيل ،ليبقى في رصيده 31
هدفا ً في صدارة قائمة هدافي الليغا،
وبفارق هدف وحيد عن «العضاض»
األوروغوياني لويس سواريز الذي
انتفض بعد صيام طويل وأح��رز
أربعة أهداف كاملة «سوبر هاتريك»
لفريقه برشلونة في شباك مضيفه
دي��ب��ورت��ي��ف��و الك���ورون���ا م��ن أص��ل
األه����داف الثمانية ،حيث انتهت
المباراة بنتيجة ( 8ـ .)0
وكشفت تقارير إعالمية أم��س،
أن رونالدو أجرى فحوصات طبية
وكانت إيجابية ،ووفقا لما ذكرته
إذاع��ة « »ESو»كادينا كوبي» فإن

البرتغالي سيجري فحصا ً بالرنين
المغناطيسي اليوم الجمعة لمعرفة
المزيد بشأن اإلصابة.
ومن المتوقع أال يجازف الفرنسي
زي��ن ال��دي��ن زي���دان ،المدير الفني
للريال ،بنجمه في مباراته ضد رايو
فاليكانو ي��وم السبت المقبل ،في
المرحلة الـ 35من الليغا ،كإجراء
اح��ت��رازي ،قبل مواجهة مانشستر
سيتي اإلن��ج��ل��ي��زي ،ي��وم الثالثاء
الواقع في  26نيسان المقبل ،في
ذه���اب ال����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي من
دوري أبطال أوروبا .وكان رونالدو
وجه رسالة الى جماهير الريال
قد ّ

التي أغرقته بالرسائل واالتصاالت
ب��ه��دف االط��م��ئ��ن��ان ق���ائ ً
�ل�ا« :ك��ل
ش��يء على م��ا ي���رام أشكركم على
المساندة».
وهكذا رفع ريال مدريد رصيده إلى
 78نقطة ،وبقي في المركز الثالث
بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر
برشلونة ال��ذي يتفوق أيضا على
وصيفه أتلتيكو م��دري��د بنتيجة
المواجهتين المباشرتين بينهما.
في حين توقف رصيد فياريال عند
 60نقطة ،وبقي في المرتبة الرابعة
على سلم الترتيب العام للدوري
االسباني المشتعل.

التون�سي مالك الجزيري
يت�ألق في بطولة تن�س بر�شلونة
صعد الالعب التونسي مالك الجزيري إلى الدور ربع
النهائي لبطولة برشلونة الدولية للتنس ،البالغ مجموع
جوائزها نحو مليونين و 265أل��ف دوالر .وج��اء تأهل
الجزيري المتألق على حساب منافسه األلماني الكسندر
زفيريف بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين ،بواقع
( )6-7و ( )4-6في المباراة التي جرت بينهما أمس
الخميس .وسيكون مالك الجزيري على موعد في الدور
المقبل مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين األوروغوياني
بابلو كويفاس (المصنف تاسعاً) والفرنسي بينوا بيير
(المصنف سادساً) في البطولة.
يذكر أن مالك الجزيري أحرز لقب بطل دورة غوادلوب
للتنس ،البالغة قيمة جوائزها  100ألف دوالر ،في العاشر
من شهر نيسان الجاري ،ليقفز في التصنيف العالمي
الجديد من المركز  94إلى  74برصيد  709نقاط ،وضمن
بذلك رسميا ً دخوله مباشرة إلى الجدول الرئيس لبطولة
روالن غاروس الفرنسية ،ثاني البطوالت األربع الكبرى.

 29جريح ًا في ا�شتباكات
وقعت بين جمهور الأهلي ورجال الأمن
وقعت اشتباكات بين جمهور النادي األهلي واألمن المصري في محيط ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة
االسكندرية الذي احتضن مباراة المارد األحمر مع ضيفه يانغ أفريكانز التانزاني ،وفي ضوء االشكاالت التي امتدت
ألكثر من ساعتين ،أوضح الدكتور أحمد االنصاري رئيس هيئة اإلسعاف المصرية« :العدد المبدئي للمصابين
بلغ  29مصاباً ،تم إسعاف  19حالة في موقع االشتباكات ،فيما ت ّم نقل  10آخرين الى مستشفى العامرية لتلقي
العالج».
وكانت قوات األمن قد استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير المتد ّفقة خارج الملعب بهدف منعها
من الدخول لمشاهدة المباراة المدرجة في إياب دور الـ  16لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ،بعد غلق البوابات من
قبل المسؤولين القيّمين على األمن والتنظيم نظرا الكتمال السعة المحددة.

