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• كرة اليد •

ّ
السد يستضيف الصداقة في ّ
قمة «فك االرتباط»

ا»!
بحق املحبة عبر إيقاف عدد كبير من
الع��ب��ي��ه وإداري���ي���ه ون��ق��ل م��ب��اري��ات��ه من
طرابلس.
ورغ���م أن االت���ح���اد ط ّ��ب��ق ال��ق��ان��ون ،من
ي�����ع ّ�����وض ع���ل���ى ال����خ����ي����ول خسارتهم
ل��ل��ن��ق��ط��ت�ين (ل�����و س���ج���ل ح��ج��ي��ج ركلة
ال���ج���زاء) وإذا ل��م ي��ت��أه��ل��وا ال���ى بطولة
الدرجة األول��ى بفارق نقطة أو اثنتني
ع����ن ف���ري���ق آخ������ر؟ وم�����ن ي����ع ّ����وض على
ال��ح��ك��ام م��ا ع��اش��وه م��ن إره���اب ورعب
حقيقي ،اضافة الى األضرار الجسدية
والنفسية نتيجة امتهان كرامتهم أمام
أعني الجميع؟ سؤال برسم الجميع.

سيكون «فك االرتباط» عنوانًا ّ
لقمة املرحلة السابعة
من بطولة لبنان لكرة اليد عندما يتواجه الغريمان،
السد حامل اللقب وبطل آسيا وضيفه الصداقة ،في
قاعة جاسم بن خالد اليوم (الساعة .)19:30
ّ
ويتساوى الفريقان بـ 18نقطة لكل منهما إذ حققا
 6ان���ت���ص���ارات م��ت��ت��ال��ي��ة م���ع أفضلية
للسد ال��ذي حقق ع��ددًا أكبر من فارق
اإلصابات.
ويعتمد السد على كوكبة من نجومه
أب����رزه����م أح���م���د ش���اه�ي�ن وب��ل��ال عقيل
وخ���ض���ر ن���ح���اس وذو ال���ف���ق���ار ضاهر
وحسن صقر (الصورة) وماهر همدر
م��دع��وم��ًا ب��ال��س��وري�ين أح��م��د محاميد

وف��راس أحمد وبقيادة امل��درب املصري محمد عبد
املعطي ،فيما يتألف الصداقة من تشكيلة متجددة
م��دع��وم��ة ب��ب��ع��ض امل��خ��ض��رم�ين م��ث��ل ف��ي��ل��ي��ب تامر،
وي��ض ّ��م محمد زي��ن ال��دي��ن وع��ل��ي س��وي��دان وسامي
ه��م��در وم��ح��م��د ه��م��در وال���س���وري س��اج��ي محاميد
وبقيادة املدرب الروماني أومير أيهم.
ويلعب اليوم أيضًا الشباب مار الياس
مع املشعل بدنايل في مجمع عاشور.
وتستكمل املرحلة غدًا فيلعب الجنوب
ال���ري���اض���ي ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ت����ول م���ع ال��ش��ب��اب حارة
ص���ي���دا ف���ي م��ج��م��ع ع���اش���ور (،)18:00
يليها ل��ق��اء الجيش م��ع ف��وج اإلطفاء
(.)19:30

كرة الصاالت

نزال أخير
الصداقة وأول سبورتس في ٍ
يخوض فريق الصداقة بطل الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت وأول
سبورتس وصيفه نزالهما األخير
هذا املوسم عندما يتقابالن ،اليوم
الثالثاء (الساعة  )19.00على مجمع
الرئيس إميل لحود الرياضي ،في
نهائي مسابقة كأس لبنان.
الفريقان قد خرجا متعادلني
وكان ٍّ
بفوز لكل منهما في املوسم العادي
ال�������ذي أن����ه����اه أول س����ب����ورت����س في
ال����ص����دارة ،ل��ك��ن األخ���ي���ر ع��ج��ز امام
الصداقة في النهائي فخسر  3-1في
سلسلة املباريات التي جمعتهما.
من هنا ،يتطلع الصداقة ال��ذي فاز
ب��ل��ق��ب ال������دوري ل��ل��م��رة االول������ى ،الى
تحقيق الثنائية عبر إح���راز كأس
ل��ب��ن��ان ل��ل��م��رة االول�����ى أي���ض���ًا ،وهو
يبدو في موقف ّ
جيد لتحقيق هذا
ٍ
األمر على األقل نفسيًا وهو يدخل
اللقاء بمعنويات عالية.
وس��ت��ك��ون امل���ب���اراة امل����ذك����ورة ،التي
سيفتقد فيها مدرب الصداقة حسني
دي��ب أب���رز العبيه رب��ي��ع اب��و شعيا
ل�لإي��ق��اف ،املحطة املحلية األخيرة
ل��ل��ف��ري��ق ق��ب��ل أن ي��ب��دأ استعداداته
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي ب����ط����ول����ة األندية
اآلس���ي���وي���ة ،ح��ي��ث اوق���ع���ت���ه القرعة
التي أجريت في دوح��ة قطر ضمن
املجموعة الثانية “الحديدية” مع

يسعى ّزخور إلى إحراز
أول لقب مع ّأول
سبورتس

ش��ه��ي��د م��ن��ص��وري اإلي����ران����ي وجي
آي��ت��ش ب��ن��ك ال��ت��اي�لان��دي وأردوس
االوزبكي.
من جهة ثانية ،يريد أول سبورتس
ّ
رد اع���ت���ب���اره ام�����ام ال���ص���داق���ة الذي
حرمه من لقب ال���دوري بعدما كان
املرشح االول للظفر به ،وقد اجرى
الفريق اخيرًا تغييرات على جهازه
ال��ف��ن��ي ،وص����ل ع��ل��ى أث���ره���ا املدرب
ال���وط���ن���ي دوري زخ������ور لإلشراف
ع��ل��ي��ه .وسيفتقد زخ���ور ف��ي اللقاء
سامر يحيى الذي بدأ اساسيًا في
املباراتني األخيرتني ،بسبب طرده
امام الشويفات في نصف النهائي،
ما سيحرمه من املشاركة في املباراة
النهائية .وسيغيب أيضًا حارسه
االس������اس������ي ع���ل���ي ج���ب���ي���ل���ي بسبب
عملية جراحية في الركبة.
ال��ط��ري��ق ال����ى ال��ن��ه��ائ��ي :دور الـ:16
ال���ص���داق���ة – إي��ن��ف��س��ت��ا  ،1 – 7أول
س��ب��ورت��س – ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��امل��ي��ة 8
–0
ال���������دور رب������ع ال����ن����ه����ائ����ي :الصداقة
– ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة  ،2 – 7أول
سبورتس – الندوة القماطية 3 – 6
ال������دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي :الصداقة
– الجمهور  ،3 – 8أول سبورتس
– الشويفات .3 – 9
(األخبار)
ّ
املدرب دوري زخور
(أرشيف)

الكرة المصرية

القاهرة ــ هاني العسال
ّ
ك��ع��ادت��ه ،ق����دم ح��س��ام ح��س��ن ،املدير
ال���ف���ن���ي ل���ف���ري���ق ال����زم����ال����ك املصري
ت��ب��ري��رات غير مقنعة على اإلطالق
ل��ل��ن��ت��ي��ج��ة ال��س��ي��ئ��ة ال���ت���ي ع�����اد بها
فريقه من تونس بالهزيمة  2-4أمام
األف��ري��ق��ي التونسي ف��ي ذه���اب دور
 32لدوري أبطال أفريقيا.
ف��ق��د ان��ت��ق��د ح��س��ن ب��ش��دة أداء حكم
امل��ب��اراة ،زاع��م��ًا أن��ه تسبب بقراراته
ال��ع��ك��س��ي��ة ف����ي إح����س����اس الالعبني
التوانسة بأنه ال يتعامل بصرامة
كافية م��ع ال��ت��دخ�لات العنيفة ،رغم
أن الحكم أدى مباراة طيبة بشهادة
الجميع.
َ
كذلك وج��ه حسام اللوم إل��ى الحكم
ومراقب املباراة لعدم اتخاذهما أي
إجراء في مواجهة تجاوزات جمهور
األفريقي خالل املباراة ،ومن بينها

اق��ت��ح��ام أك���ث���ر م���ن م��ش��ج��ع تونسي
ألرضية امللعب أثناء اللعب ،غير أن
ه���ذه ال��ت��ج��اوزات ق��د ت��ك��ون مقبولة
ق��ي��اس��ًا إل��ى ال��ظ��روف “االحتفالية”
التي جرت فيها املباراة بني فريقني
ي���ن���ت���م���ي���ان إل�����ى دول����ت��ي�ن تحتفالن
بثورتني نجحتا في تغيير نظامني
ح��اك��م�ين م��س��ت��ب��دي��ن ،وه���و م��ا ظهر
م��ن خ�ل�ال إم��س��اك املشجعني الذين
اق��ت��ح��م��وا امل��ل��ع��ب للعلمني املصري
والتونسي معًا.
الشيء الوحيد الذي لم ينتقده هو
أداء العبيه املتواضع خالل املباراة،
وخ���ص���وص���ًا خ����ط دف����اع����ه املهلهل،
حيث كانت معظم الكرات العرضية
ال����ع����ال����ي����ة داخ���������ل م���ن���ط���ق���ة الجزاء
ملصلحة مهاجمي األفريقي ،ومنها
األقل،
ج������اء ت ث�ل�اث���ة أه�������داف ع���ل���ى
ً
ّ
ويعد أحمد غانم سلطان مسؤوال
عن ثالثة أهداف على األقل.

حقق الزمالك النتيجة
األسوأ بين الفرق
المصرية األربعة

إيكيدو في مون السال
أقام نادي مون السال دورته التدريبية
السنوية في لعبة اإليكيدو بإشراف
االتحاد اللبناني للعبة ومشاركة األندية
االتحادية ،و 67العبًا ومدربًا ينتمون الى
أندية مون السال ،القلب األقدس ،املركزية،
كونتري لودج ،بالك إيغل  ،2أنترانيك،
موشني ،أتلنتيس وبالتينوم .أعطى
الدروس السنساي ويلكو فريسمان ( 6دان
إيكيكاي) رئيس اللجنة الفنية للعبة في
االتحاد الهولندي .وشملت الدورة القواعد
األساسية لفن لعبة اإليكيدو ،ودروسًا
في فن استعمال السيف والعصا ،وهما
من أسلحة اإليكيدو األساسية .ووزعت
الشهادات على املشاركني.

دورة نايك في األميركية
انطلق برنامج تدريبات كرة القدم بمشاركة
 347العبًا (بني  16و 19سنة) على ملعب
الجامعة األميركية في بيروت بإشراف
اّ
املدربني اإلسباني روبن دل مورتي
واملصري كريم صابر (من نادي برشلونة
اإلسباني) إضافة الى أربعة مدربني لبنانيني
هم فاتشيه سركيسيان وربيع ادريس
وسعد جرادي وحسني صفي الدين ومن
تنظيم «نايك» .وجرت التدريبات بحضور
عدد من هواة اللعبة وأهالي الالعبني.
ُ
وخفض العدد الى  116العبًا عبر تقويم
مستواهم الفني ،ثم الى  64العبًا ليصل
الى  32في اليوم الثالث .وسيرسو العدد
على أفضل ثالثة العبني للسفر الى نادي
مانشستر يونايتد لالنخراط في معسكرات
تدريبية لصقل مواهبهم.

ّ
“كأس السعودي” لسيدة اللويزة
ّتوجت جامعة سيدة اللويزة بطلة لكأس
الحكم الدولي الراحل نذير السعودي (كأس
لبنان للجامعات) بعد فوزها في املباراة
النهائية على املدرسة الحربية  .68 - 85وبرز
مايكل النار بتسجيله  27نقطة ،وجوزف
زلعوم بـ 16نقطة من سيدة اللويزة ،ومن
املدرسة الحربية إيلي مراد صانع األلعاب
ّ
وداني ديب .وحلت البلمند ثالثة بفوزها
على الجنان  ،79 - 95برز فيها ثنائي املتحد
والبلمند عمر أيوبي وأحمد خير ،ومن
البلمند كريم ياسني ومصعب قنطار .وشكر
ّ
والد الراحل منظمي البطولة.

“املصطفى” بطلة يد التربوية

اّ
بعد الهزيمة :حسام حسن ينتقد الجميع إل فريقه!
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ي��ح��ت��اج الزمالك
إل�����ى ال����ف����وز ب���ه���دف�ي�ن ن��ظ��ي��ف�ين على
األقل في مباراة العودة ،في القاهرة
في أول نيسان ،ليتأهل على حساب
األفريقي إلى دور الـ.16
ّ
تحسن
وي����أم����ل ج���م���ه���ور ال����زم����ال����ك
مستوى العبيه بعد تراجع املستوى
ال���ع���ام إث���ر ت��وق��ف ال�����دوري املصري
ألكثر من شهر ،وزيادة وزن العبني

أخبار رياضية

آخ��ري��ن مثل أحمد جعفر ومحمود
ع���ب���د ال���������رازق “ش����ي����ك����اب����اال”ّ ،
ومما
يساعد ف��ي ع���ودة محتملة لثنائي
الهجوم الدولي عمرو زكي وأحمد
حسام “ميدو” من اإلصابة.
وب�����ذل�����ك ي����ك����ون ال����زم����ال����ك ق�����د حقق
النتيجة األسوأ بني الفرق املصرية
األرب����ع����ة ال���ت���ي ت��ل��ع��ب ف���ي بطولتي
األن��دي��ة األف��ري��ق��ي��ة «دوري األبطال
وك�������أس االت�����ح�����اد» ه�����ذا األسبوع،
ح����ي����ث ف��������از األه������ل������ي ع����ل����ى سوبر
س������ب������ورت ال�����ج�����ن�����وب أف�����ري�����ق�����ي في
القاهرة بهدفني في دوري األبطال،
وفي كأس االتحاد فاز اإلسماعيلي
على ضيفه سوفاباكا
بهدفني أيضًا ّ
الكيني ،بينما تغلب حرس الحدود
ع��ل��ى دي��دي��ب��ي��ت اإلث���ي���وب���ي بأربعة
أه���داف ،م��ع م��راع��اة أن ال��زم��ال��ك هو
ال���وح���ي���د ال�����ذي ل��ع��ب ذه���اب���ًا خارج
أرضه.

أحرزت ثانوية املصطفى املراكز األولى
في الفئات األربع لبطولة كرة اليد الخاصة
باملؤسسات التربوية االسالمية التي أقيمت
يوم الجمعة املاضي في قاعة نادي السد
(الذكور) وقاعة ثانوية البتول (اإلناث)،
بحضور رئيس اللجنة الرياضية في اللقاء
التنسيقي للمؤسسات املشاركة جهاد
بنوت واالساتذة مازن قبيسي وبالل فقيه
واسماعيل املوسوي ،فيما تولى االستاذ
زاهي موسى االشراف التنظيمي والفني
على الطالب وأسمة أرزوني على الطالبات.
ّ
وسجلت النتائج اآلتية في النهائيات :لدى
اإلناث ،في فئة ( 95ـ  )96فازت املصطفى
على اإلمداد  ،2 - 9وفي نهائي ( 97ـ)98
فازت املصطفى على ّ
املبرات .3 - 9
ولدى الذكور( ،فئة  95ـ  )96فازت
املصطفى على مؤسسات أمل ،8 - 17
وفئة ( )98-97فازت املصطفى على ّ
املبرات
بنتيجة .8 - 15

