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ــاء والخيول
األنصار × التضامن ،املبرة × اإلصالح
واألهلي × الصفاء ،وجميعها تنطلق
ال �س��اع��ة  2.15ع �ص �رًا ،وي �غ �ي��ب عنها
بداعي اإليقاف :قاسم ليال (األنصار)،
ح� �س�ي�ن ح � �س ��ون (ال� � �غ � ��ازي � ��ة) ،حسني
ن �ص��ر ال �ل��ه (ال �ن �ج �م��ة) وم �ح�م��د حيدر
(التضامن) .متابعة مباريات األسبوع
األخ� �ي ��ر م ��ن امل ��رب ��ع ال��ذه �ب��ي للثانية
ك��اآلت��ي :ال�خ�ي��ول × ط��راب�ل��س (جونية
ـ  )2.15وال �س�ل�ام × اإلخ� ��اء (ال �ص �ف��اء ـ
 .)2.15ان�س�ح��اب ن ��ادي ه��وم�ن�م��ن من
نشاط كرة القدم النسائية.

• كرة الصاالت •
ّ
بروس كافيه يمثل لبنان في بطولة آسيا
في بطولة
يشارك فريق ب��روس كافيه ،بطل لبنانُ ،
األن��دي��ة اآلس�ي��وي��ة لكرة ال �ص��االت ،التي ستقام في
إي ��ران ب�ين  4و 12ال �ج��اري بمشاركة  9أن��دي��ة م��ن 9
دول .ويستهل ب��روس كافيه ،بقيادة امل��درب ربيع
أب��و شعيا (ال �ص��ورة) ،مواجهاته في
امل �ج �م��وع��ة األول � � ��ى ،غ� � �دًا ،أم � ��ام السد
القطري ،قبل أن يواجه بورت أوثوريتي
ال�ت��اي�لان��دي الجمعة .ويلتقي بروس
ووهان ديلونغ الصيني ،يوم السبت،
وي�خ�ت�ت��م م��واج �ه��ات ال� ��دور األول في
 9آذار م ��ع ن �ي��و س � ��اوث وي �ل��ز ثاندر
األوسترالي .وتضم املجموعة الثانية،
ألتني تاس بيشكيك القيرغيزستاني،

س �ت��روي �ت �ي��ل زاراف � �ش � ��ان األوزب �ك �س �ت ��ان ��ي ،ناغويا
أوشنز الياباني وف��والد ماهان سيباهان اإليراني
مستضيف البطولة.
وي �ت��أه��ل ب �ط��ل ووص �ي��ف ك��ل م�ج�م��وع��ة إل ��ى الدور
نصف النهائي ،الذي يقام على طريقة
امل �ق��ص ف��ي  11آذار ،ث��م ت �ق��ام املباراة
النهائية ومباراة تحديد املركز الثالث
في  12اذار.
وقد وصل الفريق اللبناني ،الثالثاء،
ب �ع��د رح �ل��ة ج��وي��ة ع �ب��ر العاصمتني
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة واإلي��ران �ي��ة طهران،
ث��م االن �ت �ق��ال ب� �رًا إل ��ى اص �ف �ه��ان ،التي
تستضيف النهائيات.

لبنان الرياضي
فوز ركبي لبنان
فاز املنتخب اللبناني للناشئني في
الركبي ليغ (تحت  16عامًا) على املنتخب
الفلسطيني  ،6 – 16على امللعب الجديد
للجامعة األميركية في بيروت ،في افتتاح
بطولة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
التي يستضيفها لبنان حتى  6الجاري،
بمشاركة منتخبات لبنان وفلسطني
ومدارس السعودية .وسجل املحاوالت
اللبنانية إيلي خوري ( )2وهالل قدومي،
وسجل هدفيه قدومي .وسجل محاولة
فلسطني الوحيدة خالد الشيخ عيسى،
وهدفه محمد عبد اللطيف.

الكهرباء في ضيافة أنترانيك

الكرة الطائرة

الزهراء يرنو إلى اللقب األول مع بداية «فاينال »6
تبدأ ،السبت ،منافسات دور الستة
لبطولة ل�ب�ن��ان ف��ي ال �ك��رة الطائرة
«فاينال  »6ملوسم 2009ـ � �ـ 2010مع
ّ
ت ��أه ��ل ال ��زه ��راء وامل �ي �ن��اء طرابلس
واألن � � � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة والشبيبة
البوشرية واالنطالق أنفة والجيش
اللبناني والقلمون إلى هذا الدور.
وق � � ��د ن� �ج ��ح ال � � ��زه � � ��راء ف � ��ي إنهاء
م��رح �ل��ة اإلي � � ��اب م ��ن ال � � ��دور األول
م�ت��زع�م��ًا ال�ت��رت�ي��ب ب�ع��د أداء رفيع
م ��ن الع �ب �ي��ه امل �ح �ل �ي�ين واألجانب.
وي� � �ق � ��ول م �ص �ط �ف ��ى ج� �ب ��ر رئيس
النادي الشمالي ،الذي فرض نفسه
من بني األندية الكبيرة والطامحة
إل� ��ى إح� � ��راز ال �ل �ق ّ��ب ل �ل �م��رة األولى
ف ��ي ت ��اري� �خ ��ه ،إن الع� �ب ��ي الفريق
استحقوا ال�ص��دارة ب�ج��دارة ،وعزا
ذل � ��ك إل � ��ى االس � �ت � �ع � ��دادات املكثفة
بإشراف املدرب الصربي «العائد»
س �ي��رغ��ن ب �ي �ك ��وف ،ال� � ��ذي سيقود
ال �ف��ري��ق م� �ج ��ددًا .وك �ش��ف ع ��ن ضم
ال�ن��ادي الع�ب��ًا آخ��ر م��ن صربيا هو
م �ي��رك��و رادوف� �ي� �ت ��ش ،وه ��و يمتاز
ب��ال �ل �ع��ب ع �ل��ى «ال� �ب� �ل ��وك النص»،
وسيكون إلى جانب مواطنه دافور
برسيتش ،الذي يمتاز باللعب من
املركز الرقم  4والضارب .وسيجاور
ال�لاع�ب�ين ال�ص��رب�ي�ين «ك��و ّك�ب��ة» من
الالعبني اللبنانيني واملتألقني هذا

العبين
ضم الزهراء َ
صربيين ويرى جبر أن
المنافسة قوية مع
البوشرية واألنوار

املوسم وه��م ش��ادي شعبان (قائد
ال �ف ��ري ��ق) ،س�ت�ي��ف ع � ��واد ،سيمون
ع �ط ��ا ال � �ل� ��ه ،م �ح �م��د ال � �ح � ��اج ،لؤي
الشريف ،إيلي النار ،بالل الذقاني،
م��ازن حكم ،رفيق رزق ،غ��ازي فنج
وب� �س ��ام أرن� � � � ��اؤوط .وذك� � ��ر رئيس
ن��ادي ال��زه��راء أن ال�ن��ادي سيسعى
بكل قوته إلى إح��راز اللقب الكبير
ف ��ي امل ��وس ��م ال � �ج ��اري ،واملحافظة
ع � �ل ��ى ال � � � �ص� � � ��دارة ،وخ � � � ��وض دور
«ال�ف��اي�ن��ال  »4ض��د راب ��ع الترتيب،
ال� � ��ذي س �ي �ك��ون ال� �ف ��ري ��ق األسهل،
ب�ع��دم��ا ش ��اءت ال �ظ��روف أن يلتقي
ال ��زه ��راء ف��ري��ق األن� � ��وار ف��ي الدور
ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي امل ��وس ��م م ��ا قبل
املاضي وفريق البوشرية في الدور
عينه املوسم الفائت ،وأعتقد أنهما
املنافسان األبرز على اللقب أيضًا،
وق ��د ت�ش�ه��د ص�ف��وف�ه�م��ا تغييرات
ع��دي��دة ف��ي امل��راح��ل امل�ت�ق��دم��ة على
صعيد الالعبني األجانب والعرب.
وشكر جبر الرئيس الفخري للنادي
الرئيس نجيب ميقاتي على دعمه
امل�ت��واص��ل ،ك��ذل��ك ّ
وج ��ه ال�ش�ك��ر إلى
أنطوان شويري على دعمه للعبة
الكرة الطائرة اللبنانية.
وخ�ت��ام��ًا دع��ا جبر أب�ن��اء طرابلس
وامليناء إلى مواكبة فريق الزهراء
في مبارياته.
رئيس الزهراء مصطفى جبر
(بروفوتو)

تصفيات كأس آسيا

سوريا تستضيف لبنان في مباراة تحصيل حاصل
ي �خ��وض م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة القدم
آخر مبارياته ضمن املجموعة الرابعة
 ،2011التي
ل �ت �ص �ف �ي��ات ك� ��أس آس �ي��ا
ّ
س �ت �ق��ام ف ��ي ق� �ط ��ر ،ح�ي�ن ي �ح ��ل ضيفًا
ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ال� �س ��وري ،ال �ي ��وم عند
ال �س��اع��ة ال� � � � �ـ 15.00ب �ت��وق �ي��ت بيروت.
وستكون املباراة شكلية ،نظرًا لضمان
ّ
ت��أه��ل منتخبي ال �ص�ين وس��وري��ا عن
املجموعة .وأوضح املدير الفني إميل
رستم أن العبيه يتعاملون مع املباراة
بجدية ،رغم ً أنها باتت هامشية ،على
اعتبار أن كال منهما يسعى إلى فرض
نفسه في املرحلة املقبلة.
ول� �ف ��ت ال �ل�اع ��ب ع �ل��ي األت � � ��ات إل � ��ى أن
«الجميع يسعى إل��ى ترجمة اندفاعه
ب � � � ��أداء ج � �ي� ��د» ،م� �ن � ّ�وه ��ًا بـ«التفاهم
واالن � �س � �ج ��ام ف ��ي ص� �ف ��وف املنتخب،
ال��ذي تأقلم أف��راده في ما بينهم نظرًا
إل��ى ارت�ق��اء معظمهم معًا من صفوف
املنتخب األوملبي».

م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،رف� � ��ض م � � ��درب منتخب
س� ��وري� ��ا ف �ج ��ر إب ��راه � �ي ��م أن توصف
امل�ب��اراة بالهامشية ،وق��ال« :أت��وق��ع أن
نخوض مباراة جيدة .نحن طامحون
إلى الصدارة ،ومنتخب لبنان ذو شأن
ونحن نحترمه».
وس�ت�ت�ن��اف��س س�ت��ة م�ن�ت�خ�ب��ات بينها
ث�لاث��ة ع��رب�ي� ّ�ة ع�ل��ى ال�ب�ط��اق��ات الثالث
األخيرة املؤهلة إلى النهائيات.
ّ
وتأهلت حتى اآلن منتخبات العراق
والسعودية وك��وري��ا الجنوبية ،التي
ح �ل��ت ف��ي امل ��راك ��ز ال �ث�لاث��ة األول � ��ى في
ال �ن �س �خ��ة األ ًخ� �ي ��رة ال �ت��ي أق �ي �م��ت عام
 ،2007إض��اف��ة إل��ى ال�ي��اب��ان واإلمارات
وأوزب� � �ك� � �س� � �ت � ��ان وإي� � � � � � ��ران وسوريا
وال�ب�ح��ري��ن وال �ص�ين وال�ه�ن��د وكوريا
الشمالية ،وقطر الدولة املضيفة.
ولعل أبرز املواجهات تلك التي تجمع
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان وال �ك��وي��ت ف��ي مسقط،
حيث يحتاج األخير إلى التعادل فقط

ليضمن م�ق�ع��ده ف��ي ال�ن�ه��ائ�ي��ات على
حساب ّ بطل الخليج.
وي �ت �خ��ل��ف امل�ن�ت�خ��ب ال �ع �م��ان��ي بفارق
ن�ق�ط��ة واح� ��دة ع��ن ك��ل م��ن أوستراليا
والكويت ،ويتعني عليه أن يكرر فوزه
ف ��ي ال �ك��وي��ت ذه ��اب ��ًا ل �ك��ي ي �ش ��ارك في
العرس اآلسيوي.

ستة منتخبات بينها 3
عربية تتنافس على
البطاقات الثالث
األخيرة

ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت �ح �ت��اج أوس �ت��رال �ي��ا إلى
ن �ق �ط��ة واح � � ��دة أي� �ض ��ًا م� ��ن مباراتها
على أرض�ه��ا م��ع إندونيسيا لتحجز
مكانها للمرة الثانية ف��ي النهائيات
منذ انضمامها إلى مسابقات االتحاد
اآلس� �ي ��وي .وي �ب��دو امل�ن�ت�خ��ب األردني
مرشحًا أيضًا النتزاع إحدى البطاقات
الثالث عندما يستضيف سنغافورة.
وق ��د ح�س��م امل�ن�ت�خ��ب اإلي ��ران ��ي إحدى
ال�ب�ط��اق�ت�ين ف��ي امل�ج�م��وع��ة الخامسة،
وه ��و س�ي�ل�ت�ق��ي ت��اي�ل�ان��د ف ��ي طهران.
وتملك تايالند  6نقاط وسنغافورة 6
نقاط أيضًا مقابل  5لألردن.
وفي مباريات هامشية ،يلتقي منتخبا
ال� �ي ��اب ��ان وال �ب �ح ��ري ��ن ،ال � �ل� ��ذان ضمنا
بلوغهما النهائيات ،في ناغويا ،في
تجربة جيدة لألول الذي يستعد لكأس
العالم في جنوب أفريقيا ،فيما تلتقي
هونغ كونغ م��ع اليمن ،وأوزبكستان
مع اإلمارات في طشقند.

يحل فريق الكهرباء ضيفًا على أنترانيك
في مباراة مؤجلة من املرحلة  14من بطولة
«بنك ميد» لكرة السلة ،اليوم عند الساعة
 ،20.00على ملعب سنتر ديمرجيان.
ويحتاج الكهرباء (سابعًا بـ 17نقطة) إلى
ً
الفوز كي يدخل إلى «الفاينل سيكس» بدال
من أنيبال (سادسًا بـ 20نقطة) ،نظرًا إلى
تفوق الكهرباء بسلة واحدة (نقطتني) عن
أنيبال في مواجهات الفريقني ،وفي حال فوز
أنترانيك ،سيكون أنيبال الفريق السادس
الذي سيشارك في املرحلة الثانية.

نشاط اتحاد الجامعات
أعلن االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات
مقررات ّ
أهمها :ـ تنظيم جامعة الشرق
األوسط لبطولة البادمنتون في نادي مون
ً
ابتداء من يوم غد الخميس ،وجامعة
السال
ً
هايغازيان لبطولة الشطرنج ابتداء من
السبت في  6الجاري ،وجامعة الحكمة
ملسابقة «الكباش» ،وجامعة  AULلبطولة
كرة اليد على ملعبي الصداقة والسد بني 8
و 20الجاري بمشاركة  10جامعات.
ـ تنظيم جامعة ( LAUفرع بيروت) لبطولة
السباحة في  12الجاري .ـ اإلعداد إلقامة
بطولة التزلج في األرز بالتنسيق مع اتحاد
اللعبة ،وبطولة األلعاب القتالية في الجامعة
الحديثة لإلدارة والعلوم في الدامور في 27
الجاري.

جمعية عمومية التحاد الريشة الطائرة
دعت اللجنة اإلدارية لالتحاد اللبناني للريشة
الطائرة ،في الجلسة التي عقدتها برئاسة
رئيسها جاسم قانصوه ،إلى عقد جمعية
عمومية عادية يوم االثنني  15آذار الساعة
ً
مساء في مقر االتحاد املؤقت في نادي
6:00
هوبس طريق املطار ،وفي حال عدم اكتمال
النصاب تعقد االثنني  22منه في الزمان
واملكان عينهما ،وتكون قانونية بحضور
ثلث األعضاء .وفي حال عدم اكتمال
النصاب تعقد االثنني  29منه في الزمان
واملكان ذاتهما ،وتكون قانونية بمن حضر.

سركيس في لقاءات رياضية
يحل املدرب الوطني لكرة السلة غسان
سركيس ضيفًا على برنامج «لقاءات
رياضية» في إذاعة صوت الشعب.
وسيتناول الحوار بطولة كرة السلة ونادي
الشانفيل وصورة املنتخب الوطني قبل
خوضه كأس العالم في تركيا ،إضافة إلى
منتخب الناشئني الذي يستعد الستحقاقات
خارجية بهدف الوصول إلى نهائيات كأس
العالم .يبث البرنامج الساعة  4:30عصر
اليوم األربعاء.

