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ّ
ّ
املبرة في «العناية املركزة» والسالم يضمن البقاء
أضحى املبرة على شفير الهبوط
الى الدرجة الثانية إثر تعادله والتضامن
مقابل فوز السالم ،بينما شهد ملعب
إشكاال في مباراة االنصار واإلخاء
بحمدون
ً
عاليه ،إضافة الى طرد العب من كل
ناد لتضاربهما
أحمد محيي الدين
ال يمكن إل�ق��اء ال�ل��وم على أح��د معني
ت� �ج ��اه م� ��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي ن � � ��ادي امل �ب ��رة
بعدما اقترب بطل لبنان  2008كثيرًا
م��ن ال�ه�ب��وط ،وب��ات يتضرع لحدوث
م� �ع� �ج ��زة م � ��ا ت �ب �ق �ي��ه ف � ��ي االض� � � � ��واء.
وتعادل املبرة والتضامن صور 1 - 1
على ملعب ص��ور البلدي في افتتاح
املرحلة الـ 21لدوري كرة القدم .سجل
للتضامن العاجي كونان ( )7وأدرك
ال �ت �ع��ادل ح�س��ن ح�م��ود ( 76م��ن ركلة
جزاء) .وأسهم فوز السالم صور أمس
ع�ل��ى ضيفه االه �ل��ي ص�ي��دا  1-2على
ملعب صور البلدي في ضرب
آم � ��ال امل � �ب� ��رة .س �ج��ل ل�ل�س�لام
ه� �ي� �ث ��م زي � � ��ن ( )48وح �س�ي�ن
ع� � ��واض� � ��ة ( ،)93ول�ل�أه� �ل ��ي
م�ح�م��د ن��اص��ر ( .)86وب��ات��ت
آم� � ��ال امل � �ب� ��رة ش �ب ��ه م �ع��دوم��ة
بالبقاء ،إذ ينبغي عليه الفوز
ف��ي مباراتيه األخيرتني ضد
ال� �ع� �ه ��د وال ��راس� �ي� �ن ��غ م �ق��اب��ل
خ � � �س� � ��ارة ال � �ت � �ض� ��ام� ��ن ص� ��ور
وطرابلس كل مبارياتهما.
وأشار مصدر إداري في املبرة
الى أن عوامل مؤثرة كثيرة في
بداية املوسم أدت ال��ى تقهقر
ال � �ف� ��ري� ��ق ،ب � � ��دءًا م� ��ن ت�ق�ل�ي��ص
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ل� �ه ��ذا امل� ��وس� ��م ،ث��م
ابتعاد رئيس ال�ن��ادي السيد
أحمد فضل الله عن اإلشراف
امل �ب ��اش ��ر ب �س �ب��ب ال �ت ��زام ��ات ��ه،
وت � ��أخ � ��ر االس � � �ت � � �ع� � ��دادات ،ث��م
ال�ت�ع��اق��د م��ع أج��ان��ب ع��ادي�ين.
يخضع العب الوسط
وزاد ال � �ط�ي��ن ب � �ل ��ة ان� �ش� �غ ��ال
_ املدافع في فريق
امل � � � ��درب ال � �س � ��ودان � ��ي أس ��ام ��ة
العهد ،الدولي هيثم
الصقر مع املنتخب الوطني،
فاعور ،ملراقبة من
واضطراره الى االبتعاد كثيرًا
ناديني فرنسيني،
ع� ��ن ال� � �ن � ��ادي ث� ��م اس �ت �ق��ال �ت��ه،
«أ
بحسب ما أشارت
وب �ع��ده��ا ت �ع��اق��د ال� �ن ��ادي مع
ف ب» .وقد أكد مدير
امل � � � � � ��درب ال � � � �س� � � ��وري ع� �س ��اف
خ�ل�ي�ف��ة ال � ��ذي ض ��م م��واط�ن�ي��ه
العهد علي زنيط ،أن
ت ��ام ��ر ح � ��اج م �ح �م��د وم �ح �م��د
األمر صحيح ،وهناك
م �ي��دو ،ول ��م ي �ك��ون��ا ع �ل��ى ق��در
ناديان من فرنسا ،هما
اآلم ��ال ،ك��ذل��ك ك��ان لإلصابات
نيس وأجاكسيو يراقبان
ت��أث�ي��ر ك�ب�ي��ر ،خ�ص��وص��ًا التي
فاعور .إال أنه لم
ل �ح �ق��ت ب ��امل� �ه ��اج ��م «امل� ��ؤث� ��ر»
النادي
يتحدث أحد إلى
طارق العلي ،وال يمكن إغفال
نفسه
الالعب
بعد .ورأى
اإلي �ق��اف��ات .ورأى امل �ص��در أن
أنه يتمنى االحتراف،
س �ي��اس��ة ب �ي��ع ال�لاع �ب�ين ال�ت��ي
حصلت قبل ان�ط�لاق املوسم،
لكن لم يكلمه أحد
مثل علي االت ��ات ال��ذي انتقل
باألمر ،وهو حاليًا
إل ��ى امل �ب ��رة وح �س�ي�ن ع��واض��ة
مرتبط مع بطل لبنان.
إل ��ى ال �س�لام ص ��ور وغيرهما
ل ��م ت �ك��ن ب �ط��ري �ق��ة م ��دروس ��ة،
وأح��دث��ت ثغرًا ف��ي التشكيلة.
وعن املرحلة املقبلة ،رأى أحد
االداري �ي��ن أن ال�س�ي��د أح �م��د ل��ن يكمل
في مهماته ،وبالتالي سيكون هناك
ه �ي �ئ��ة إداري � � ��ة ج ��دي ��دة خ�ل��ال ال�ش�ه��ر
الجاري ،وذلك بعد تقييم هذا املوسم.
وأض � � � ��اف «ع � �ل� ��ى اإلدارة ال� �ج ��دي ��دة
م�ه�م��ة ت�ح��وي��ل ال �ن ��ادي ال ��ى مؤسسة
ب��االع �ت �م��اد ع � ّل��ى امل �ن �ش��آت امل��وج��ودة
من ملعب معشب اصطناعيًا وصالة
م �غ �ط��اة وأم � ��ور أخ� ��رى ت�ج�ع�ل��ه ق ��ادرًا
امليزانية ،إضافة
على سد بعض من
ّ
ال��ى دع��م املؤسسة التي تتبنى نادي
امل � �ب � ��رة ال � � ��ذي س � �ي ��واص ��ل م �س �ي��رت��ه،
وسيؤكد حضوره في املواسم املقبلة،
وي �ع��ود ال��ى ن�ج��اح��ات��ه ال�ك�ث�ي��رة التي
ح�ق�ق�ه��ا م �ن��ذ ص� �ع ��وده ال� ��ى األض � ��واء
م��وس��م  ،2002-2001وأب��رزه��ا إح��راز

فاعور
تحت
المراقبة
الفرنسية

حسن عواضة ( )17يرتقي إلى الكرة برأسه أمام مرمى األهلي صيدا (حسن بحسون)

كرة السلة
سيجري انتخاب هيئة
للمبرة
إدارية جديدة ّ
في الشهر الجاري

لقب ال�ك��أس  2008وتمثيل لبنان في
كأس االتحاد اآلسيوي.
وص �ع��د األن �ص ��ار ال ��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
ب �ف��وزه ع�ل��ى م�ض�ي�ف��ه اإلخ� ��اء االه�ل��ي
عاليه على ملعب بحمدون البلدي،
س� �ج� �ل ��ه ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي س �ي �ب��اس �ت �ي��ان
رام��وس برأسه إث��ر ركلة ح��رة نفذها
رب�ي��ع ع�ط��اي��ا .وف��ي ال��دق�ي�ق��ة االخ�ي��رة
ل�ل�ش��وط األول ،ت�ع��رض الع��ب اإلخ��اء
ن� �ب� �ي ��ل ب �ع �ل �ب �ك��ي ب� ��ال � �ض� ��رب ل�ل�اع ��ب
األن � �ص� ��ار ال �ل �ي �ب��ي اب ��راه� �ي ��م ص��ال��ح،
ف �ت��دخ��ل رام � ��وس ودف � ��ع ب�ع�ل�ب�ك��ي ثم
ت� �ض ��ارب ��ا ،ل �ي �ط��رده �م��ا ال �ح �ك��م ب�ع��د
دقيقتني من توقف اللعب.

• الكرة الطائرة •

املجري تشاالي ضد بلوك الجيش (بروفوتو)

الرياضي يبدأ مواجهات مهرام اإليراني اليوم
تنطلق اليوم سلسلة مباريات الدور
ال �ن �ه��ائ��ي ل� � ��دوري غ� ��رب آس �ي��ا ل�ك��رة
ال�س�ل��ة ،ح�ي��ث يستضيف ال��ري��اض��ي
ف ��ري ��ق م� �ه ��رام اإلي � ��ران � ��ي ع �ل��ى م��دى
يومني اإلثنني والثالثاء عند الساعة
 18.00ع�ل��ى م�ل�ع��ب امل� �ن ��ارة ،ق�ب��ل أن
ينتقل بطل لبنان الى إيران لخوض
امل �ب��اراة الثالثة وال��راب�ع��ة ف��ي  9و10
نيسان ،والخامسة في  16منه وفق
ما تقتضيه الحاجة .ويسعى النادي
ال ��ري ��اض ��ي ال� ��ى ال �س �ف��ر ال� ��ى ط �ه��ران
وف ��ي ج�ع�ب�ت��ه ف ��وزي ��ن ي��ري �ح��ان��ه في
مشوراه نحو اللقب الثاني .ويحتاج
ال��ري��اض��ي للفوز ف��ي ث�لاث مباريات
م��ن أص ��ل خ�م��س م�م�ك�ن��ة ،ك��ي يحرز
ال�ل�ق��ب .وي�ل�ع��ب ال��ري��اض��ي بتشكيلة
م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ع ع � ��ودة ع �ل��ي م�ح�م��ود
م ��ن اإلص� ��اب� ��ة ،وق� � ��درة ع �ل��ي ك�ن�ع��ان
وإسماعيل أحمد على املشاركة في
ال �ل �ق��اء .وك ��ان ال��ري��اض��ي ق��د استعد
للمباراة ببروفة صعبة أمام املتحد

الطرابلسي ف��ي املرحلة الثانية من
إياب «فاينال  »8بطولة لبنان .وفاز
ال��ري��اض��ي - 40 ،15 - 24( 80 - 88
 )59 - 61 ،45في لقاء لم يشارك فيه
علي محمود بهدف إراح�ت��ه ،وكذلك
اس�م��اع�ي��ل أح�م��د ال ��ذي أص�ي��ب بشد
عضلي خالل التحمية.
وكان العب الرياضي جان عبد النور
أفضل مسجل في املباراة بـ  25نقطة،
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان الع ��ب امل�ت�ح��د االم�ي��رك��ي
اوس�تن جونسون ( 21نقطة) افضل
مسجل لفريقه.
ول��م ت��أت امل�ب��اراة األب��رز بني الحكمة
وضيفه أنيبال كما ك��ان متوقعًا إذ
جاءت من طرف واحد كان زحالويًا
مع فوز كبير للضيوف 32( 83 - 102
  )50 - 79 ،26 - 50 ،14ليثأر أنيبالل �خ �س��ارت��ه ف ��ي ذه � ��اب ال �ف��اي �ن��ال .8
ّ
وتألق العبو أنيبال من دون استثناء
وأبرزهم جاي يونغبلود ( 25نقطة)
وغ��ال��ب رض ��ا ( 19ن �ق �ط��ة) ،ف��ي حني

لعب الحكمة دون حافز وبدا العبوه
م�س�ت�س�ل�م�ين م��ن ال�ل�ح�ظ��ات األول� ��ى،
باستثناء نايت جونسون الذي لعب
ً
وح �ي �دًا م�س�ج�لا  40ن�ق�ط��ة ،ع�ل�م��ًا أن
الحكمة سجل سلتني ثالثيتني فقط.
وف ��ي م �ب��اراة أخ� ��رى ،خ�ط��ف ه��وب��س
ف��وزًا على مضيفه بيبلوس 76 - 84
( .)59 - 65 ،35 - 48 ،24 - 23وك��ان
الع ��ب ب�ي�ب�ل��وس االم �ي��رك��ي ت�ش��ادن��ي
غ� � ��راي ( 29ن �ق �ط ��ة) اف� �ض ��ل م�س�ج��ل
لفريقه ،وبيلي ماك شيبارد االفضل
في هوبس بـ  29نقطة.
ً
وح �ق��ق ال�ش��ان�ف�ي��ل ف ��وزًا س �ه�لا على
ضيفه بجة - 45 ،16 - 26( 67 - 93
 .)52 - 64 ،37وك��ان األه��م في اللقاء
ت �ق��دي��م ال �ش��ان �ف �ي��ل لل��اع �ب��ه ال �ج��دي��د
االميركي ماركوس هايسليب ،الذي
سجل  27نقطة كأفضل مسجل في
امل�ب��اراة ،بينما ك��ان الع��ب بجة نديم
س�ع�ي��د أف �ض��ل م�س�ج��ل ل�ف��ري�ق��ه ب �ـ 21
نقطة.

األنوار × بالط والبوشرية × الزهراء في «فاينال »4
اكتمل عقد دور األرب�ع��ة «ف��اي�ن��ال »4
ف��ي بطولة لبنان ف��ي ال�ك��رة الطائرة
ب �ت��أه��ل األن� � ��وار ال �ج��دي��دة امل �ت �ص��در،
حيث سيواجه الشبيبة العاملة بالط
والشبيبة البوشرية ،ال��ذي سيواجه
ال� � ��زه� � ��راء ط� ��راب � �ل� ��س .وف� � ��ي ال �ج��ول��ة
األخ� �ي ��رة ل � ��دور ال �س �ت��ة «ف��اي �ن��ال ،»6
تغلب األنوار على بالط ،26 - 28( 1 - 3
 )19 - 25 ،27 - 25 ،19 - 25على ملعب

غزير في «بروفة» ملواجهتهما .وكان
ال �ب��وش��ري��ة ق ��د ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ال�ج�ي��ش
 )24 - 26 ،21-25 ،23 - 25( 0-3في
مجمع الرئيس لحود .والزهراء على
املشعل كوسبا (-25 ،24-26 ،24-26
ّ
وسيدعم البوشرية صفوفه في
.)17
املرحلة النهائية بالالعب اللبناني
آالن سعادة ،ال��ذي يتألق في ال��دوري
البلجيكي ليكون إضافة ال��ى جانب

الصربي ميلو أنطونيتش واملجري
ف �ي ��رن �ي ��ك ت� � �ش � ��االي ،ك� �م ��ا س�ي�ع�ت�م��د
األن � ��وار ع�ل��ى ال�س�ل��وف�ي�ن��ي جاسمني
ك ��وت ��وري ،واإلي �ط��ال��ي فرانشيسكو
ب��ري �ب��ان �ت��ي ،ب �ي �ن �م��ا ي �ض��م ال� ��زه� ��راء
البرازيليني ليلسون دوس سانتوس
وراف��اي �ي��ل ل �ي��ال ،وب�ل�اط السلوفيني
ساشا غادنيتش ،واألوكراني أندريه
مورافيهيكوف.

