رياضة 29

الخميس  28نيسان  2011العدد 1399

تعميم االتحاد

لناساف

تشكيل لجنة االستئناف لفض النزاعات
القدم جملة مقررات أهمها:
أعلن االتحاد اللبناني لكرة ّ
ـ تشكيل لجنة االستئناف وفض النزاعات لدى االتحاد من السادة :أسعد سعيد
رئيسًا واملحاميني جوزف يزبك بهيج أبو مجاهد عضوين.
ـ إق���ام���ة م���ب���اراة ودي����ة مل��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان األومل���ب���ي م���ع ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي ( 6/1في
اسطنبول).
ـ ايقاف الالعبني :علي فياض (املبرة) وطارق حلوم (االنصار) وعمر عويضة
(الصفاء) وخضر نجدي (السالم صور) وربيع الحصري (االخ��اء) اول مباراة
تلعبها نواديهم في الدوري (انذار ثالث متراكم).
ـ اعتماد برنامج مباريات االسبوع االول من مرحلة الذهاب لبطولة الدوري
ال��ع��ام ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ن��س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و اآلت����ي :ال��س��ب��ت ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي مع
الصداقة ،واألحد العربي طرابلس مع اتلتيكو وبيروت مع شوترز.
ـ اع��ت��م��اد الئ��ح��ة امل��رش��ح�ين ل���دورة امل��درب�ين ال��دول��ي��ة ف��ي ال��ك��رة الشاطئية التي
سينظمها االت��ح��اد ف��ي ب��ي��روت م��ن  5/23ال��ى  5/27على النحو اآلت���ي :صدر
الدين حمود ،فادي سلمان ،هدى العوضي ،ابراهيم مناصري ،نصرات الجمل،
جرجس ي��رق ،علي رض��ا ،آن م��اري ال��خ��وري ،بسام العجيل ،حسني الجردي،
عفيف شرارة ،علي فتوح ،بسام فراشة ،يامن الدمج ،خالد برجاوي ،حسن عز
الدين ،شادي نجدي ،جهاد حجازي ،غسان االحمد ،فؤاد خريس ،حسني عبد
الله .وتسمية الدكتور مازن مروة منسقًا للدورة.

طلب االتحاد
اآلسيوي ضمانات أمنية
إلقامة مباراة األنصار
مع ناساف
تضاءلت آمال العهد
في بلوغ الدور الثاني،
وبات يحتاج إلى الفوز
في مباراتيه المقبلتين
اقترب الفيصلي
األردني وأربيل العراقي
التأهل
من ّ

ال��ع��روب��ة ال��ع��م��ان��ي  0-5ف���ي السيب
ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا ،سجلها
م���س���ل���م م�����ب�����ارك ( 3و )94ومحمد
خميس ( 6خ��ط��أ ف��ي م��رم��ى فريقه)
ويونس شكور ( )67وأحمد إبراهيم
(.)80
وي��ل��ع��ب ف���ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة أربيل
م���ع ال��ع��ه��د ،وال���ع���روب���ة م���ع الكرامة.

وي����ت����ص����در أرب�����ي�����ل ب������ـ 8ن����ق����اط أمام
الكرامة بـ 5نقاط وبفارق اإلصابات
عن العروبة ،والعهد رابعًا بـ 3نقاط.
وف������ي امل���ج���م���وع���ة ال����ث����ال����ث����ة ،أنعش
الجيش السوري آماله ببلوغ الدور
ال���ث���ان���ي ع���ق���ب ف������وزه ع���ل���ى مضيفه
ده��������وك ال����ع����راق����ي  0-1ف�����ي دهوك.
وسيطر التعادل السلبي على اللقاء

ح���ت���ى ال���دق���ي���ق���ة  53ع���ن���دم���ا خطف
األردن������ي م��اه��ر ال��س��ي��د ه����دف الفوز
الثمني ملصلحة نادي الجيش.
وق���دم ن���ادي ال��ج��ي��ش م��ب��اراة جيدة،
ونجح ف��ي السيطرة على ال��ك��رة في
معظم م��راح��ل اللقاء واالن��ط�لاق في
ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ن��ج��ح دف����اع دهوك
وحارس مرماه في التعامل معها.

وف�������ي امل�����ق�����اب�����ل ،أخ�����ف�����ق ده���������وك في
االس����ت����ف����ادة م����ن م���ي���زة ال���ل���ع���ب على
أرض������ه وأم��������ام ج����م����ه����وره ،ح���ي���ث لم
يقدم املستوى املطلوب ،وعجز عن
مجاراة ضيفه طيلة شوطي اللقاء،
رغ������م م������ح������اوالت ن���ج���م���ه اللبناني
نصرت الجمل.
وابتعد الفيصلي األردني في صدارة
املجموعة عقب ف���وزه على مضيفه
ال��ن��ص��ر ال��ك��وي��ت��ي  0-1ف���ي الكويت.
وس���ي���ط���ر ال����ت����ع����ادل ال���س���ل���ب���ي على
نتيجة الشوط األول ،قبل أن يسجل
الفيصلي ه��دف ال��ف��وز برأسية عبد
الهادي املحارمة في الدقيقة .60
وت���ص ّ���در ال��ف��ي��ص��ل��ي ب����ـ 9ن���ق���اط أمام
ده���وك ب���ـ 7وال��ج��ي��ش ب���ـ ،6فيما ّ
ودع
النصر البطولة بدون نقاط.
وف��������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����س�����اب�����ع�����ة ،فاز
تامبينز روف���رز ال��س��ن��غ��اف��وري على
ضيفه ت��ي ت��ي ه��ان��وي الفييتنامي
 1-3ع��ل��ى م��ل��ع��ب «ج������االن بيسار».
وس���ج���ل ل��ل��ف��ائ��ز أح���م���د ل��ط��ي��ف (12
و )22وال���ك���س���ان���در دوري���ت���ش (،)70
فيما أحرز مارونكلي غونزالو ()28
هدف هانوي الوحيد.
وشهدت امل��ب��اراة الثانية ضمن ذات
املجموعة ،ي��وم األرب��ع��اء أيضًا ،فوز
م��وان��غ ث��ون��غ ي��ون��اي��ت��د التايالندي
على مضيفه فيكتوري املالديفي -4
 0على الستاد الوطني في مالي.
وسجل اإلصابات كواكو كريستيان
( 8و )4+45ون����اروف����ول ارومساوا
( )22وك����اب����ف����ا ب����ون����م����ات����ون (.)68
ويتصدر موانغ ثونغ بـ 10نقاط أمام
تامبينزبـ 8وهانوي بـ 4وفيكتوري
بدون نقاط.

• الكرة العربية •

ّ
ّ
السد يتقدم في كأس األمير وإضراب الحكام في تونس
حقق السد ف��وزًا عريضًا على أم ص�لال  2 - 5في
افتتاح املرحلة الثانية من بطولة كأس أمير قطر
لكرة ال��ق��دم .وسجل للسد ل��ي��ان��درو داسيلفا (18
و )20وخلفان إبراهيم ( )25والعاجي عبد القادر
كيتا ( )29ويوسف أحمد ( ،)31وألم صالل املغربي
ع�����ادل رم�����زي ( )23وال���ب���ورك���ي���ن���ي ب��ان��س��ي (.)35
وصعد السد إلى املرحلة الثالثة ملواجهة الغرافة.
وف��از الجيش بطل ال��درج��ة الثانية على األهلي،
أقدم األندية القطرية .1-3 ،سجل للجيش العاجي
عبد السالم عبد الحفيظ ( )25ومحمود سعد (66
ركلة جزاء) وماهر يوسف ( ،)88ولألهلي العاجي
ت���ي أول��ي��ف��ي��ه ( )53وج���م���ال ج��وه��ر ( .)92وأهدر
البرازيلي بيريرا روما ركلة جزاء للجيش (.)68
ويلتقي الجيش في املرحلة الثانية مع الخريطيات
األحد املقبل.
وت��ت��اب��ع امل��رح��ل��ة ال��س��ب��ت امل��ق��ب��ل ب��ل��ق��اء ال��وك��رة مع
الخور ،واألحد أيضًا قطر مع السيلية.

بطولة تونس

العب السد عبد الكريم حسن (كريم جعفر ــ أ ف ب)

ق���رر االت��ح��اد ال��ت��ون��س��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ت��أج��ي��ل ثالث
م��ب��اري��ات ف��ي ال����دوري املحلي ك��ان��ت م��ق��ررة أمس
وال��ي��وم إل��ى موعد الح��ق بسبب إض���راب الحكام.
وقرر الحكام اإلض��راب احتجاجًا على عدم توافر
اإلجراءات األمنية والتنظيمية الكافية لحمايتهم
خالل املباريات .وكان يونس السلمي رئيس لجنة
الحكام ،قد استقال من منصبه لعدم قدرته على
حماية الحكام .وكانت جماهير النادي البنزرتي
ق���د اج���ت���اح���ت أرض امل��ل��ع��ب ف���ي م����ب����اراة فريقها
ض��د الصفاقسي بعد عشرين دقيقة م��ن انطالق
ال��ل��ق��اء واع��ت��دت على م���درب ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر وعدد
من العبيه ي��وم األح��د املاضي .وف��ي املرحلة ال��ـ15
نزل عدد من جماهير األوملبي الباجي إلى أرض
امللعب في مباراته ضد مستقبل املرسى ما دفع
الفريق الزائر إلى االنسحاب.

أخبار رياضية
طاولة رجال لبنان
انطلقت منافسات بطولة لبنان ألندية الدرجة
األولى لفرق الرجال في كرة الطاولة ،على
طاوالت قصر الرياضة في نادي مون السال،
بمشاركة  12ناديًا تمثل هذه الدرجة .وفي
نتائج الدور األول ،فاز األدب والرياضة
(كفرشيما) على كل من شباب الفوار ()1-3
والجيش اللبناني ( .)2-3وفاز الرياضي
بيروت على كل من الجنوب تول ( )2-3وبلو
ستارز ( .)0-3وفاز هومنتمن بيروت على
كل من الشباب زوق مصبح ( )0-3وأنترانيك
بيروت ( .)2-3وفاز الجمهور على كل من
شباب الفوار ( )0-3والشباب زوق مصبح
( .)0-3وفاز الجنوب تول على الجيش اللبناني
( ،)1-3والبراعم النبطية على بلو ستارز (-3
 ،)0واألنترانيك بيروت على مجمع الحريري
صيدا ( ،)2-3وفاز األخير على البراعم النبطية
( .)1-3وتتابع املباريات يوميًا لغاية  5أيار
املقبل.

بعثة الووشو إلى تركيا
غادرت بعثة االتحاد اللبناني لرياضة الووشو
إلى تركيا للمشاركة في األلعاب العاملية األولى
لفئة الصغار ،التي تقام في العاصمة التركية
ّ
أنقرة .تألفت البعثة من نائب رئيس االتحاد
نعوم سعادة وأمني السر بسام نهرا ومدرب
املنتخب الصيني شني شاوين والالعبني.
وسيشارك املنتخب في األساليب املعتمدة من
االتحاد الدولي ،وهي اآلتية :األسلوب الشمالي
الذي يتضمن القبضة الشمالية الفارغة (شان
شوان) والسيف الرفيع (جيان شو) والعصا
الشمالية (غون شو) واألسلوب الجنوبي الذي
يتضمن القبضة الجنوبية الفارغة (نان شوان)
والسيف العريض (داو شو) والعصا الجنوبية
(نان غون).

القديس يوسف إلى برشلونة
غادرت بيروت ،فجر أمس ،بعثة جامعة القديس
ّ
اإلسبانية
يوسف متجهة إلى مدينة برشلونة
للمشاركة في النسخة العاشرة من بطولة
ّ
العاملية للجامعات.
أوروايسادي
ً
وتشارك جامعة القديس يوسف رجاال وسيدات
ّ
في ألعاب كرة السلة وكرة القدم للصاالت وكرة
الطائرة والتجذيف .وكانت الجامعة قد فازت
ّ
التحدي» في مجموع األلعاب
بلقب بطولة «كأس
ّ
عام  ،2007وببطولة كرة السلة للرجال عام
.2009
ّ
وتألفت بعثة القديس يوسف من  55شخصًا
برئاسة مارون الخوري وقيادة ّ
املدربني باتريك
سابا وطوني كارا وجوني ّاللقيس وزياد ّ
الرجي
ورامي حطب للتجذيف ويرافقها  4معالجني.
ويشارك في البطولة الحالية  25جامعة من 14
ّ
دولة ،بينها جامعة هايكازيان أيضًا .وتمثل
الجزائر قارة أفريقيا ،مع سبعة فرق أوروبية.
ّ ّ
وتستمر حتى
وتنطلق البطولة غدًا الجمعة،
ّ
األول من أيار.

ّ
سباق الكلمة الحرة
ينظم نادي الصحافة «رالي بايبر» سباق الكلمة
الحرة ـ ـ ـ السنوي ،ملناسبة عيد شهداء الصحافة،
يوم األحد  8أيار  ،2011على محطات عدة في
محافظتي بيروت وجبل لبنان.
ينطلق املتسابقون من أمام مقر نادي الصحافة
ـ ـ ـ فرن الشباك (الساعة الثامنة صباحًا) ،وتوزع
الكؤوس والجوائز على الفرق الثالثة األول في
الخامسة مساء عند قاعدة تمثال الشهداء في
ساحة الشهداء .وأعلن النادي أن آخر مهلة
لتقديم طلبات االشتراك هو  4أيار في مقر
النادي في فرن الشباك ـ ـ ـ بناية بالم سنتر
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