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الرياضة اللبنانية

لقبا املاراثون ليكينيا وإثيوبيا ووسام األرز للخليل
تقاسمت كينيا وإثيوبيا لقبي
ماراثون بيروت  2013حيث أحرز الكيني
وليام كيبسانغ لقب الرجال واإلثيوبية
رحيم كادير روبل لقب السيدات ،في حني
كان عمر عيسى بطل الرجال على الصعيد
اللبناني ،ونيكول إلياس بطلة السيدات.
أما رئيسة الجمعية مي الخليل ففازت
بوسام األرز برتبة فارس
اح �ت �ض �ن��ت ش � � � ��وارع ب � �ي� ��روت أك �ث��ر
م��ن  36أل ��ف ع ��داء وع � ��داءة يمثلون
 104ج�ن�س�ي��ات ح ��ول ال �ع��ال��م ضمن
م� ��اراث� ��ون ب� �ي ��روت ال �س �ن��وي وال� ��ذي
ج ��اء ه ��ذا ال �ع��ام ب�ن�س�خ�ت��ه ال�ح��ادي��ة
ع �ش ��رة ون �ظ �م �ت��ه ك ��ال� �ع ��ادة ج�م�ع�ي��ة
ب�ي��روت م��اراث��ون أم��س تحت شعار
«م � �ن� ��رك� ��ض ل � �ل � �ب � �ن� ��ان» .واع � �ت � �ب� ��رت
ال �ن �س �خ��ة ال � �ـ  11األب� � ��رز م �ن��ذ ال �ع��ام
 2003تاريخ أول سباق وذلك لجهة
العملية
أع ��داد امل �ش��ارك�ين وح��رف�ي��ة
ّ
التنظيمية واللوجستية التي توقف
ع� �ن ��ده ��ا م� � �ن � ��دوب االت � �ح� ��اد
ال��دول��ي أللعاب القوى شون
ويليس جونز حيث وصف
ال� �س� �ب ��اق ب ��أن ��ه ع �ل ��ى درج� ��ة
ع��ال�ي��ة م��ن ال �ك �ف��اءة وال�س�م��ة
االح �ت��راف �ي��ة ،م��ا ي�ج�ع�ل��ه من
ب �ي�ن امل � ��اراث � ��ون � ��ات ال �ع��امل �ي��ة
وه ��و م��ا ج � ��اراه ف �ي��ه رئ�ي��س
االت �ح��اد ال��دول��ي للصحافة
ال��ري��اض �ي��ة ج �ي��ان��ي م�ي��رل��و
ال � � � ��ذي اع � �ت � �ب� ��ر أن ج �م �ع �ي��ة
بيروت ماراثون استحقت أن
ّ
منصة التتويج
ت�ك��ون على
ألنها فازت في تنظيم سباق
ن ��اج ��ح ب �م �خ �ت �ل��ف امل �ع��اي �ي��ر
وعلى كافة الصعد.
ف�ن�ي��ًا ،أخ �ف��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي إدوار
أقيم حفل توزيع
م �ع �ل��وف م ��ن ف �ئ��ة ال �ح��اج��ات
الجوائز على الفائزين
الخاصة وحل ثانيًا ،كذلك لم
والفائزات في ختام
تتمكن اللبنانية منى ّ
اللهيب
السباقات بحضور كل
ف ��ي ذات ال �ف �ئ��ة م ��ن ت�ح�ق�ي��ق
الرسميني وكان من
املركز األول وجاءت ثانية في
ّ
استحدثت
بينها جائزة
حني تصدر عمر عيسى عند
اسم
وحملت
لهذا العام
ال��رج��ال ونيكول إل�ي��اس عند
عضو مجلس األمناء
السيدات.
ول � � � � � ��م ت� � �ت � �ح� � �ق � ��ق ت � ��وق� � �ع � ��ات
الراحل هنري شلهوب
م ��دي ��ر ال� �ع ��دائ�ي�ن امل �ح �ت��رف�ين
(الصورة) رئيس مجلس
البريطاني بيتر هايير حول
اإلدارة املدير العام
إم�ك��ان�ي��ة ك�س��ر ال��رق��م الحالي
لشركة  UFAللتأمني
ل �س �ب ��اق امل � ��اراث � ��ون وال �ب ��ال ��غ
وقد ّ
قدمها حفيده
 2، 11، 13س� ��اع � �ت� ��ان ع �ن��د
هنري شلهوب إلى
ال��رج��ال و 2، 31، 37ساعتني
اللبناني إدوار معلوف.
ع �ن��د ال �س �ي��دات ح �ي��ث ج ��اءت
النتائج على النحو التالي:
فئة األجانب (رجال):
 - 1ول�ي��ام كيبسانغ (كينيا)
 - 2 ،2، 13، 35ب �ن �ج��ام�ي�ن س �ي��ري��م
(كينيا)  - 3 ،2، 13، 47جيميشو ليما
(إثيوبيا) .2، 14، 18
_ فئة األجانب (سيدات):
 - 1رح �ي ��م ك ��ادي ��ر روب � ��ل (إث �ي��وب �ي��ا)
 - 2 ،2، 33، 31شيكو جنيمو ووت��ي
(إث � �ي ��وب � �ي� ��ا)  - 3 ،36،2، 43رب �ي �ك��ا
اّ
جيروتيش تلم (إثيوبيا) .2، 41، 08
فئة اللبنانيني (رجال):
 - 1عمر عيسى (ال�ج�ي��ش اللبناني)
 - 2 ،2، 32، 49ف � ��ادي ص �ل�اح (إن �ت��ر
ل� �ي� �ب ��ان ��ون)  - 3 ،2، 40، 11داوود
مصطفى (معًا لبنان) .2، 40، 31
فئة اللبنانيات (سيدات):
 _ 1نيكول إلياس (ن��ادي املحترفني)
 - 2 ،3، 23، 35غنى األسير (قوى األمن
ال��داخ�ل��ي)  - 3 ،3 ، 31 ، 23إلغا ط��راد
(نادي املحترفني) .3، 32، 00
فئة االحتياجات الخاصة (رجال):
 - 1فيكتور روت��ارو (مولدافيا) ، 40
 - 2 ،1، 21إدوار معلوف (لبنان) 00
 - 3 ،1، 25،ج��ون فينك (ه��ول�ن��دا) 20
.1 ، 33،
فئة االحتياجات الخاصة (سيدات):

جائزة هنري
شلهوب

انطالقة املاراثون بمشاركة آالف العدائني والعداءات (عدنان الحاج علي)

كرة اليد
فقد إدوار معلوف
لقبه في فئة الحاجات
وحل ثانيًا
الخاصة ّ

 - 1نتاليا يناتو (روسيا) ،1، 48، 20
- 3 ،4، 02 101
2
ريتا سعادة (لبنان) .4، 19، 43
وف��ي وق��ائ��ع ال�ي��وم ا ّمل��اراث��ون��ي كانت
م� �ح� �ط ��ة ب� � � � ��ارزة ت� �م ��ث� �ل ��ت ب� �م� �ب ��ادرة
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان منح رئيسة جمعية
ب �ي��روت م��اراث��ون م��ي الخليل وس��ام
األرز ب��رت�ب��ة ف ��ارس ت�ق��دي�رًا وتكريمًا
ّ
لعطاءاتها الوطنية .وقد قلدتها إياه
اللبنانية األول��ى وف��اء سليمان قبل
أن تعطي ش��ارة االنطالق لسباق 10
كلم للمرح.
(األخبار)

• الكرة اللبنانية

وليد إسماعيل خالل اللقاء

•

بداية صعبة للسد في بطولة آسيا لليد
استهل فريق السد اللبناني مشواره
ف��ي ب �ط��ول��ة آس �ي��ا ال �س��ادس��ة ع�ش��رة
ل�لأن��دي��ة أب �ط��ال ال� ��دوري ل�ك��رة ال�ي��د،
التي افتتحت في العاصمة القطرية
الدوحة ،بفوز صعب جدًا على فريق
ثامن الحجج اإليراني بنتيجة -29
 28بعدما انتهى الشوط األول بتقدم
الفريق اإليراني بنتيجة .14-15
أظ � � �ه� � ��رت م � � � ��دى ت� �ح� �ض� �ي ��ر ال � �ف� ��رق
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة وك �ش �ف��ت
ع ��ن أن �ي ��اب ال �ف��ري��ق اإلي ��ران ��ي ال ��ذي
ظ �ه��ر ك �م��رش��ح ل�ل�ب�ط��ول��ة م��ن خ��ارج
التوقعات السابقة مما جعل التكهن
ب� �ه ��وي ��ة ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن امل� �ت ��أه� �ل�ي�ن ع��ن
املجموعة الرابعة صعبًا.
ش �ه��دت امل� �ب ��اراة ه �ج �م��ات م�ت�ب��ادل��ة
وبتبادل بتسجيل األهداف أنبأ منذ
ال�ب��داي��ة ب�م�ب��اراة متكافئة املستوى
وإن ك � � ��ان الع � �ب� ��و ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن غ �ي��ر
متساوي اإلمكانات .فالسد اللبناني

م ��دج ��ج ب��ال �ن �ج��وم ال � �ق ��ادري ��ن ع�ل��ى
حسم النتيجة ب��أي وق��ت والخبراء
بالتعامل مع ال�ظ��روف الصعبة في
أي مباراة غير أنهم ظهروا بطيئي
الحركة في االرت��داد إلى الدفاع مما
أفسح املجال للفريق اإليراني الشاب
وامل�ت�ح�م��س ب�ق�ي��ادة م ��درب إسباني
محنك ف��ي التسجيل م��ن ك��ل هجمة
مرتدة سنحت له .وسيخوض السد
م �ب��ارات��ه ال �ث��ان �ي��ة ض �م��ن امل�ج�م��وع��ة
الرابعة مع االهلي البحريني اليوم
عند الساعة  17.00بتوقيت بيروت
وي �ح �ت��اج إل ��ى ال� �ف ��وز ل �ض �م��ان ست
نقاط قبل لقائه في آخر مبارياته في
املجموعة مع فريق الخويا القطري.
وك ��ان األه �ل��ي ال�ب�ح��ري�ن��ي س�ق��ط في
مباراته األولى أمام الخويا القطري
 30-21ويعتبر الفوز في مباراته مع
السد ضروريا لضمان حظوظه في
املنافسة على بطاقة املجموعة قبل

مباراته االخيرة مع ثامن الحجج.
ومن املفترض بمدرب السد ،الكرواتي
م �ي �ل��وزوف �ي �ت��ش ،إذا أراد أن ي�ت��اب��ع
مشواره في البطولة أن يجد حال لكل
مشاكله في املباراة األول��ى .فالفريق
يلعب هجومًا فقط دون ارتداد سريع
إل ��ى ال ��دف ��اع وف ��ي ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة لن
يكفي اعتماده على الحارس العمالق
أومبرادوس لتغطية الثغر الدفاعية
بل عليه ان ينجح في تقديم تشكيلة
متوازنة تجمع بني الخبرة والسرعة
في الهجوم وفي االرتداد للدفاع وان
يحقق انسجامًا اك�ب��ر ب�ين عناصره
امل�ح�ت��رف��ة ال�ت��ي تلعب ل�ل�م��رة األول��ى
معا.
أم�ين س��ر ن��ادي ال�س��د ،ج�ه��اد صقر،
ق� ��ال إن ف��ري �ق��ه ي �ح �ت��اج إل� ��ى بعض
الوقت ليقدم أداء أفضل وسيتحسن
األداء ك�ل�م��ا ت �ق��دم��ت امل �ج �م��وع��ة في
املباريات.

املحترفني
خسارة منتخب لبنان أمام البحرين بغياب
ّ

خ �س��ر م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك ��رة ال �ق��دم
أم� � � ��ام م �ض �ي �ف��ه ال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي 1 - 0
السبت استعدادًا للقاءات املنتخبني
ض�م��ن تصفيات ك��أس آس �ي��ا .سجل
اس�م��اع�ي��ل ع�ب��د اللطيف ال �ه��دف في
الدقيقة  ،50ولعب املنتخب اللبناني
امل� � � �ب � � ��اراة ب � �غ � �ي ��اب ج� �م� �ي ��ع الع �ب �ي��ه
امل� �ح� �ت ��رف�ي�ن ،أم � �ث� ��ال ع � �ب ��اس ح�س��ن
وم�ح�م��د ع�ل��ي خ ��ان وع ��دن ��ان ح�ي��در

وح � �س ��ن م� �ع� �ت ��وق وب� �ل ��ال ن �ج��اري��ن
وم �ع �ت ��ز ب ��ال �ل ��ه ال �ج �ن �ي ��دي وخ �ض��ر
س�ل�ام ��ي وم� �ح� �م ��د ح� �ي ��در وس ��ون ��ي
سعد ،فيما شهد اللقاء عودة القائد
رض��ا عنتر ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ لقاء
تايالند في  22آذار املاضي .وخاض
عنتر املباراة كاملة وظهر بجاهزية
ع��ال�ي��ة ،وك ��ان ح �ض��وره واض �ح��ًا في
خط الوسط.

م ��ث ��ل ل �ب �ن��ان :ال � �ح ��ارس الري م�ه�ن��ا
وال �ل��اع� � �ب � ��ون ح� �س ��ن ض � ��اه � ��ر ،ن ��ور
منصور ،علي حمام ،وليد اسماعيل
(محمد زين طحان  ،)46عباس علي
ع�ط��وي (م�ح�م��د ش�م��ص  ،)56حسن
شعيتو (حمزة سالمي  ،)74عباس
أح�م��د ع�ط��وي (ح�س�ين ع��واض��ة ،)56
رب �ي��ع ع �ط��اي��ا ،رض ��ا ع�ن�ت��ر وم�ح�م��د
غدار (محمود كجك .)63

