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الفروسية

ً
الدنا بطال للبنان وفارس ثانيًا في الكبار
اخ�ت�ت�م��ت أم ��س ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان في
ال�ف��روس�ي��ة ل�ع��ام  2010ال�ت��ي دامت
ثالثة أيام على ملعب مجمع قوى
األم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي – ث �ك �ن��ة الضبية
ب � ��دع � ��وة م � ��ن االت� � �ح � ��اد اللبناني
للفروسية ومشاركة ّ
سرية الخيالة
ف��ي وح��دة ال�ق��وى ال�س�ي��ارة .وأحرز
ّ
مليح الدنا لقب الكبار ،وحل كريم
فارس من نادي املشرف ثانيًا.
وج� � � � ��رت ال � �ج � ��ول � ��ة األول� � � � � ��ى وهي
للمتبارين لفئة األطفال ،حيث قام
بعدها قائد القوى السيارة العميد
ً
روب �ي��ر ج �ب��ور م�م�ث�لا امل��دي��ر العام
لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف

ريفي وممثلو قادة األجهزة األمنية
بتوزيع الجوائز وامليداليات على
ال �ف��ائ��زي��ن ال �ث�لاث��ة األول ،اذ أحرز
املركز األول مارا اينجا من النادي
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�ف��روس�ي��ة ،وح��ل ثانيًا
يسما حداد من نادي فالي كلوب –
عينطورة والثالث آدوي��ن عريضة
من نادي .country club
ث� ��م ق � ��دم ال � �ل� ��واء خ� � ��وري للعميد
ج � �ب� ��ور درع� � � ��ًا ت� ��ذك� ��اري� ��ة عربون
شكر وتقدير الستضافة املديرية
ٍ
ال � �ع ��ام ��ة ل � �ق� ��وى األم � � ��ن الداخلي
ب �ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ل �ل �ف��روس �ي��ة لعام
 2010والتسهيالت والجهد الذي

بذلته لنجاح هذه البطولة .
بعدها جرت الجولة الثانية ،وهي
للمتبارين من فئة الناشئنيّ ،
وقدم
رئيس االتحاد اللواء سهيل خوري
امل �ي��دال �ي��ات وال� �ج ��وائ ��ز للفائزين:
األول ج��اد الدنا من ن��ادي املشرف،
ال �ث��ان��ي الون ��ا م �ج��دالن��ي م��ن نادي
ف��ال��ي ك�ل��وب – ع�ي�ن�ط��ورة ،والثالث
صوفي ح��داد من ال�ن��ادي اللبناني
للفروسية.
وفي نهاية الحفل قدم اللواء خوري
ل�ل��رائ��د اب��راه�ي��م جمعة ق��ائ��د سرية
ال �خ �ي��ال��ة ف ��ي ق ��وى األم� ��ن الداخلي
درعًا تذكارية عربون شكر وتقدير.

مليح الدنا على شون فراو (محمد حيدر)

أخبار رياضية
افتتاح ملعب هومنتمن
افتتحت جمعية هومنتمن «ملعب األب
بول عريس لكرة القدم» في برج حمود،
برعاية وحضور املدير العام لوزارة الشباب
والرياضة زيد خيامي ،وشخصيات
رياضية .وأشار رئيس جمعية هومنتمن
هاكوب كيشيشيان في كلمته الى أن
النادي بدأ بتحضير فرق املناطق والفروع
في كرة القدم ،إضافة الى تأسيس مدرسة
للعبة تمهيدًا إلقامة بطوالت خاصة للفئات
العمرية وللشباب من أجل اختيار العناصر
الجيدة وتشكيل فريق كرة قدم قوي في
املستقبل .وأكد كيشيشيان أن مدرسة كرة
القدم ليست موسمية ،بل هي على مدار
السنة ،متمنيًا لجميع األندية اللبنانية أن
تمتلك ملعبًا خاصًا بها والسعي إلبعاد
الجيل الجديد عن آفات املجتمع.
وألقى راعي الحفل زيد خيامي كلمة رأى
فيها أنه «منذ غياب نادي هومنتمن عن
موقعه الطبيعي ،تراجع مستوى كرة القدم
في لبنان تدريجًا» ،وتمنى املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة أن يكون افتتاح هذا
الصرح الرياضي بداية جديدة وفتح صفحة
جديدة في تاريخ اللعبة في النادي ،مهنئًا
مسؤولي الجمعية وأعضاءها والعبيها على
امللعب الجديد.

جمعية عمومية للطائرة

كرة السلة

الشانفيل  8من  8والحكمة وصيفًا رغم الخسارة
عبد القادر سعد

و ،)45ال��ى أن قطف محمد أب��و عتيق
هدفًا أول إثر كرة سددها أحمد طراد
( .)48وفي الشوط الثاني ،عزز السالم
تفوقه بهدف ملحمد حجير عبر ركنية
ل � �ط ��راد ( )53وب� �ع ��د ف ��رص ��ة لكامارا
وص ��اروخ بعيد ل �ط��راد خ�ط��ف نصار
ال�ه��دف ال�ث��ال��ث م��ن ك��رة م��رره��ا رفيقه
امل�ت��أل��ق ط��راد ( .)69وط��رد علي زريق
الغازي باألصفر الثاني.
* ق��اد ال�ل�ق��اء ال�ح�ك��م بشير أواس ��ة مع
حسن قانصوه وحسن فحص.
*الترتيب العام :األنصار  20نقطة2 ،ـ
الصفاء 18ن 3 ،ـ العهد 17ن4 ،ـ راسنغ
15ن 5 ،ـ النجمة 14ن6 ،ـ املبرة 13ن 7 ،ـ
اإلخاء  9ن8 ،ـ التضامن  7ن9 ،ـ الغازية
 7ن 10 ،ـ الساحل  7ن11 ،ـ السالم  3ن،
12ـ اإلصالح نقطتان.
(األخبار)

أنهى فريق الشانفيل ذه��اب بطولة «بنك
م �ي��د» ل �ك��رة ال�س�ل��ة ف��ي ال� �ص ��دارة برصيد
 24ن �ق �ط��ة ج�م�ع�ه��ا م ��ن  8ان� �ت� �ص ��ارات من
أص ��ل  .8وج� ��اء االن �ت �ص��ار ال �ث��ام��ن ّ
مدويًا
بعدما أسقط الشانفيل ضيفه الرياضي
بفارق  20نقطة ،21 - 34 ،9 - 16( 50 - 70
 )26 - 51ع�ل��ى ملعب دي��ك امل �ح��دي توقف
رصيد الرياضي عند  20نقطة في املركز
ال �ث��ال��ث .وظ �ه��ر ف��ري��ق ال��ري��اض��ي كخيال
للفريق املعتاد إذ غاب التركيز عن العبيه
فارتكبوا  20ك��رة ضائعة .وتتكلم األرقام
ج��ل ال �ف��ري��ق 6
ع ��ن ح� ��ال ال ��ري ��اض ��ي إذ س � ً
ك ��رات ح��اس�م��ة ف �ق��ط ،إض��اف��ة ال ��ى ارتكاب
ج�م�ي��ع ال�لاع �ب�ين ح��وال��ى  6أخ �ط��اء فقط،
م��ا ي��ؤش��ر ال��ى غ�ي��اب االن��دف��اع وال �ق��وة عن
أداء العبي األصفر .ه��ذا التراخي انعكس
على التسجيل ،إذ سجل الفريق ً 50نقطة
ف�ق��ط ،وه��و رق��م م�ت��واض��ع م�ق��ارن��ة بأرقام
الرياضي السابقة .وال�لاف��ت أن الرياضي
سجل  5نقاط فقط في الربع الثالث وسط
ضياع الالعبني ،الذين استفاقوا متأخرين
في الربع األخير ،وسجلوا  24نقطة ،علمًا
أن مدرب الشانفيل غسان سركيس أشرك
بعض الالعبني الشباب في الربع األخير.
م��ن جهته ،أف��رح الشانفيليون جمهورهم
العب الشانفيل ميغيل مارتينيز ينطلق بالكرة بمضايقة وودز (ساكو)

ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي اح�ت�ش��د ف��ي امل ��درج ��ات ،فقاد
الكابنت فادي الخطيب فريقه الى الفوز وهو
سجل  24نقطة ،وكان أفضل مسجلي اللقاء،
كما سجل زميله األميركي جاي يونغبلود
 18نقطة ،ال��ذي ش��ارك ف��ي األرب ��اع الثالثة
األخ�ي��رة بعدما ب��دأ م��درب��ه سركيس الربع
األول بأجنبي واحد هو الري كوكس.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل��م ي�ق��دم ال��ري��اض��ي ن�ج��وم��ًا في
ّ
ال �ل �ق��اء ،ووح� ��ده ج��و ف��وغ��ل ك ��ان م�ت��أل�ق��ًا إذ
س�ج��ل «دوب� ��ل دوب� ��ل» ( 14ن�ق�ط��ة و 16كرة
م��رت��دة) ،لكن ه��ذه النتيجة ل��م تنفع فريقه
الذي ظهر كأشالء في لقاء األمس.
ق��اد اللقاء الحكام الزاري ��وس فورياديس،
ستيلو كوكوالكيديس ،ومروان إيغو.
وف��ي غزير ،تلقى الحكمة خسارة مفاجئة
أمام ضيفه أنترانيك  80 - 84بعد التمديد
( )74 - 74 ،51 - 61 ،33 - 39 ،18 - 24لكنه
ب �ق ��ي ث ��ان �ي ��ًا ب ��رص �ي ��د  20ن �ق �ط��ة وبفارق
املواجهات عن الرياضي .وشهدت املباراة
ً
أرقام عاليًا تسجيال اذ أحرز العب الحكمة
غ��ارن �ي��ت ط��وم �س��ون «دوب� � ��ل دوب� � ��ل» ( 21
نقطة و 28ريباوند) ،كما سجل جو غطاس
وداريل واتكينز  17نقطة لكل منهما .ومن
الفائز سجل مالكوم باتلز «دوب��ل دوبل»
( 24نقطة و 13ريباوند) وريتشارد وست
 23نقطة.
وكانت املرحلة التاسعة قد افتتحت السبت،
ففاز املتحد على مضيفه بيبلوس 81 - 98
(.)64 - 69 ،40 - 48 ،20 - 18
وك � ��ان الع ��ب ال �ف��ائ��ز األم �ي��رك��ي الف ��ل فاين
والع � � ��ب ال� �خ ��اس ��ر س ��ام� ��ر م � �ش ��رف أفضل
َ
مسجلني في املباراة ولكل منهما  30نقطة.
و أن�ه��ى املتحد ال��ذه��اب راب�ع��ًا ب�ـ  16نقطة،
وحل بيبلوس تاسعًا برصيد  10نقاط.
وعلى ملعب امل��ر ،استضاف هوبس فريق
الشباب ح��وش األم��راء وف��از عليه 52 - 98
(.)38 - 71 ،18 - 47 ،9 - 21
وك��ان العبا هوبس األميركي كالفن كايج
ورون ��ي أب��و ج ��ودة ،والع��ب ال�خ��اس��ر حسن
اللقيس أفضل املسجلني في امل�ب��اراة ولكل
م�ن�ه��م  16ن�ق�ط��ة .وأص �ب��ح ه��وب��س سادسًا
برصيد  12نقطة ،وتراجع الشباب سابعًا
وله  12نقطة أيضًا.

انعقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
للكرة الطائرة السبت في فندق «ماديسون»
(جونية) .وأعلن رئيس االتحاد جان همام
حضور  66ناديًا تبلغ مجموع نقاطها ،177
بينما املطلوب  137نقطة لتأمني النصاب
القانوني .وعرض ّ
همام «جردة» السنتني،
ثم تال األمني العام وليد القاصوف محضر
ّ
وصدق عليه باإلجماع،
الجلسة السابقة
وكذلك التصديق على البيان اإلداري ملوسم
 2009ـ  2010باإلجماع .وتال محاسب
االتحاد ميشال أبي رميا البيان املالي لوجود
أمني الصندوق جوزيف سعادة خارج البالد.
ّ
وصدق على البيان املالي باإلجماع أيضًا.
وفي الختام استمع رئيس وأعضاء االتحاد
الى آراء مندوبي األندية ،وقد أجيب عليها.

تأهل الكويت والسعودية
أكد منتخب الكويت تأهله الى نصف نهائي
دورة كأس الخليج لكرة القدم بفوزه السهل
على نظيره اليمني املضيف  0 - 3أمس
في الجولة الثالثة األخيرة من الدور األول،
منتزعًا بالتالي صدارة املجموعة األولى.
ورفعت الكويت رصيدها الى سبع نقاط في
املركز األول ،بفارق نقطتني أمام السعودية
التي ضمنت تأهلها أيضًا بتعادلها  1-1مع
قطر ،وخرجت قطر ( 4نقاط) واليمن (من
دون رصيد) من الدور األول.
وتلعب األمارت اليوم مع البحرين عند
الساعة ُ ،18.00
وعمان مع العراق في
التوقيت عينه ضمن املجموعة الثانية.

تعادل سلبي في نهائي
«االتحاد» األفريقي
تعادل الفتح الرباطي املغربي مع النادي
الصفاقسي التونسي  0 - 0أمس األحد
في الرباط في ذهاب الدور النهائي ملسابقة
كأس االتحاد األفريقي لكرة القدم .ويلتقي
الفريقان إيابًا بعد أسبوعني في صفاقس.
ويسعى الصفاقسي الى إحراز اللقب الرابع.
في املقابل ،يسعى الفتح الرباطي الى الظفر
باللقب القاري األول في تاريخه.

