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الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

مشوار صراع الدوري ينطلق اليوم
هو الدوري الـ 55
الذي سيدافع فيه
النجمة عن لقبه وسط
منافسة شرسة من
العهد بالدرجة األولى ثم
الصفاء واألنصار
عبد القادر سعد
ينطل ــق املوس ــم الكروي بش ــكل رس ــمي
اليوم وفق تعميم االتحاد حيث ُيفتتح
ال ــدوري اللبناني لكرة الق ــدم بمبارتني
األول ــى تجم ــع العهد م ــع طرابلس على
ملع ــب ب ــرج حم ــود ،والثاني ــة تجم ــع
الس ــام زغرت ــا م ــع ش ــباب الس ــاحل
عند الس ــاعة  .15.30وتس ــتكمل املرحلة
الس ــبت بلق ــاءي األنص ــار والراس ــينغ
عل ــى ملع ــب بي ــروت البل ــدي ،والغازي ــة
م ــع اإلخ ــاء األهل ــي عالي ــه عل ــى ملع ــب
كفرج ــوز ،عن ــد الس ــاعة  .15.30أم ــا قمة
األس ــبوع األول فس ــتجمع النجم ــة م ــع
الصف ــاء ي ــوم األحد عند الس ــاعة 15.30
عل ــى ملع ــب صي ــدا ف ــي لق ــاء ث ــأري بعد
خس ــارة الصف ــاء للق ــب النخب ــة أم ــام
النجم ــة ،كم ــا يلع ــب النب ــي ش ــيت م ــع
مضيف ــه التضام ــن ص ــور ف ــي التوقيت
عينه .
تح ـ ٍـد جدي ــد يواجه امل ــدرب األملاني ثيو
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بوكير في مش ــواره املحلي واآلس ــيوي،
بتش ــكيلة ش ــهدت بع ــض التغيي ــرات
م ــع بق ــاء ع ــدد كبي ــر م ــن العبي املوس ــم
املاض ــي .أم ــا أب ــرز الوج ــوه الجدي ــدة
فه ــي الح ــارس أحم ــد التكت ــوك ال ــذي
س ــيخلف محم ــد حم ــود املنتق ــل ال ــى
العه ــد .وس ــعت ادارة النجم ــة لض ــم
الح ــارس حس ــن بيط ــار لك ــن تمس ــك
العه ــد ب ــه كون ــه يمل ــك اس ــتغناءه ح ــال
دون ذل ــك .لك ــن العه ــد ل ــم يقف ــل الب ــاب
نهائي ــا ف ــي وج ــه العه ــد حي ــث ع ــرض
عل ــى ادارة النجم ــة ض ــم بيط ــار عل ــى
س ــبيل االع ــارة مل ــدة ع ــام .وه ــي خط ــوة
ج ــاءت كب ــادرة حس ــن ني ــة م ــن جان ــب
ادارة العهد التي كانت مستعدة لتقديم
حارس يتمتع بمس ــتوى ج ــدي للفريق
األبب ــرز الذي ينافس ــهم عل ــى اللقب .أما
مس ــألة انتقال ــه باإلع ــارة وليس بش ــكل
نهائ ــي فج ــاء بس ــبب تمس ــك العه ــد
ببيط ــار انطالق ــا ّ م ــن حس ــابات أخ ــرى.
علمًا أن بيطار وقع على كش ــوف العهد
ف ــي الي ــوم األخي ــر حيث حض ــر الى مقر
االتح ــاد برفق ــة اداري الن ــادي الس ــابق
عل ــي زني ــط.
الصف ــاء م ــن جهت ــه س ــيكون بقي ــادة
امل ــدرب س ــمير س ــعد واس ــتقدم الفري ــق
محمد حمود وقاس ــم لي ــا من االنصار
وحس ــن خات ــون وجاس ــن موس ــى
م ــن الراس ــينغ وابراهي ــم بحس ــون م ــن
النجم ــة وزكري ــا ش ــرارة م ــن االخ ــاء،
وتعاق ــد م ــع املداف ــع الكونغول ــي باب ــي

بازوفي ــا واملهاج ــم الس ــوري عب ــد
الرحم ــن الع ــكاري م ــن طرابل ــس وأبقي
عل ــى مواطن ــه ط ــه دي ــاب ف ــي الوس ــط.
أم ــا العه ــد ،فه ــو يخ ــوض املنافس ــة
برئي ــس جدي ــد ه ــو تمي ــم س ــليمان
وم ــدرب جدي ــد  -قدي ــم ه ــو محم ــود
حم ــود وع ــدد م ــن العناص ــر الجدي ــدة
كصان ــع األلع ــاب التونس ــي ايه ــاب
املس ــاكني واملداف ــع الدول ــي الس ــوري

الصراع األبرز
على اللقب بين
النجمة والعهد مع
حضور صفاوي
باس ــل الش ــعار واملداف ــع الدول ــي حس ــن
ضاه ــر م ــن ش ــباب الس ــاحل ومحم ــد
رض ــا م ــن االخ ــاء األهل ــي إضاف ــة ال ــى
ع ــودة أحم ــد زري ــق.
الراسينغ بدوره ،سيفتقد الى مهاجمه
عدن ــان ملح ــم ،لك ــن مدرب ــه التش ــكي
ليب ــور ب ــاال ق ــادر عل ــى ف ــرض الفري ــق
كمناف ــس ج ــدي م ــع بق ــاء أجنبيي ــه
النيجي ــري بريش ــوس ومواطن ــه مب ــا

ديري ــك وانضم ــام ابراهي ــم بابتون ــدي.
وس ــتكون األنص ــار متوجه ــة نح ــو
فري ــق األنص ــار ال ــذي تح ــدث رئيس ــه
نبي ــل ب ــدر عن احراز اللق ــب وهو حافظ
عل ــى مدربه الصربي زوران بيس ــيتش.
بط ــل كأس لبن ــان الس ــام زغرتا ،أجرى
تدعيم ــات كثي ــرة كون ــه سيش ــارك ف ــي
كأس االتح ــاد اآلس ــيوي وه ــو س ــيكون
بقي ــادة الهولن ــدي بيت ــر مندرتس ــما
ال ــذي ض ــم النيجي ــري بنجام ــن
ش ــوكووكا ،واملدافع التش ــيكي الس ــابق
بت ــر ت ــراب ،واملهاج ــم االرجنتين ــي
ل ــوكاس غ ــاالن.
أم ــا الس ــاحل فيدخل ال ــى البطولة وهو
جري ــح اداري ــا لك ــن رغم ذل ــك أحرز كأس
التح ــدي بقي ــادة مدرب ــه الف ــذ جمال طه
ال ــذي جم ــع الالعب ــن قبل فت ــرة وجيزة
بن ــاء على مبادرة ش ــخصية.
محافظة البقاع ستكون حاضرة للمرة
األول ــى ف ــي الدرج ــة األول ــى عب ــر النب ــي
ش ــيت بقي ــادة امل ــدرب موس ــى حجي ــج.
وكان ممث ــل البق ــاع الن ــادي األكث ــر
حرك ــة عل ــى صعي ــد االنتق ــاالت حي ــث
ض ــم  14العب ــا محلي ــا وغالبيته ــم م ــن
االس ــماءاملخضرمة ،الى جانب الثالثي
األجنب ــي املص ــري إس ــام مصب ــح
والس ــوري خال ــد صال ــح والس ــنغالي
الش ــيخ دي ــوك .تبق ــى ف ــرق التضام ــن
ص ــور وطرابل ــس واإلخ ــاء األهل ــي
عاليه والش ــباب الغازية التي ستس ــعى
لتس ــجيل حض ــور مقبول ف ــي البطولة.

أركان الرياضة اللبنانية استقبلوا الياس
أقام ــت اللجن ــة األوملبي ــة اللبناني ــة أم ــس حف ــل
اس ــتقبال رس ــميًا للبط ــل اللبنان ــي ناصي ــف
إلي ــاس ال ــذي حق ــق إنج ــازًا وطني ــا بإح ــرازه
امليدالي ــة الفضي ــة ف ــي مس ــابقة الج ــودو ضم ــن
منافس ــات دورة األلعاب اآلس ــيوية ال ـ ـ  17املقامة
حالي ــا ف ــي مدين ــة إنش ــيون الكوري ــة الجنوبي ــة.
الحف ــل الذي أقيم في صالون الش ــرف الرئيس ــي
ملط ــار رفي ــق الحري ــري الدول ــي ،حض ــره حش ــد
م ــن الش ــخصيات والفاعلي ــات الرياضية .وبعيد
دخول ــه ،اس ــتقبل البط ــل بحف ــاوة بالغ ــة ،فكان ــت
كلم ــة مقتضبة له ش ــكر فيه ــا كل الذين أحاطوه
بالرعاي ــة واالهتم ــام ،وخ ــص رئي ــس االتح ــاد
اللبنان ــي فرنس ــوا س ــعادة ،معرب ــا عن س ــعادته
بأن ــه حق ــق ه ــذه امليدالي ــة وق ــد أهداه ــا للبن ــان
وللش ــعب اللبنان ــي.

القديس يوسف لمفاجأة بنك بيروت
ل ــن يك ــون بن ــك بي ــروت حام ــل اللق ــب ومتص ــدر
الئح ــة الترتي ــب الع ــام بمن ــأى عن الخط ــر عندما
ي ــزور جامع ــة القديس يوس ــف س ــادس الترتيب
الع ــام ،ف ــي ملعب ــه ف ــي املنصوري ــة عن ــد الس ــاعة
 ،19.30ف ــي افتت ــاح املرحلة التاس ــعة من الدوري
اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم للص ــاالت .كذل ــك ،يش ــهد
افتت ــاح املرحل ــة مب ــاراة مهم ــة ب ــن الجي ــش
اللبنان ــي ثال ــث الترتي ــب وضيف ــه الش ــويفات
الخام ــس ،عل ــى ملع ــب مجم ــع الرئي ــس امي ــل
لح ــود الرياض ــي الي ــوم عن ــد الس ــاعة .20.30
ويلع ــب طراب ــس الفيح ــاء مع الجامع ــة األميركية
للعل ــوم والتكنولوجي ــا ،غدًا عند الس ــاعة ،18.30
عل ــى ملع ــب الرئي ــس لح ــود أيضًا .ويش ــهد يوم
الس ــبت مب ــاراة ب ــن امليادي ــن ومضيف ــه القلمون
عن ــد الس ــاعة  ،20.30عل ــى امللع ــب عين ــه .كم ــا
يلع ــب غان ــرز م ــع الربي ــع عن ــد الس ــاعة 19.30
عل ــى ملع ــب الس ــد.

ختام دورة المراقبين
اختتم ــت مس ــاء أم ّــس دورة مراقب ــي مباري ــات
ك ــرة الق ــدم الت ــي نظمه ــا االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة
الق ــدم يوم ــي  23و 24الج ــاري ف ــي فن ــدق غولدن
تولي ــب غاليري ــا ،ب ــإدارة املحاض ــر اآلس ــيوي
مازن رمضان ،وش ــارك فيها  26مراقبًا جديدًا،
باإلضاف ــة ال ــى مراقب ــي املباريات القدام ــى الذين
كان ــت له ــم دورة تنش ــيطية ف ــي الي ــوم األول،
حي ــث ت ــم إعطاؤه ــم توجيه ــات جدي ــدة لتنظي ــم
س ــير املباري ــات والوص ــول به ــا ال ــى ب ــر األم ــان.
وحض ــر حف ــل االفتت ــاح واالختت ــام األم ــن العام
لالتح ــاد جه ــاد الش ــحف ،الذي ش ــكر املحاضر
وامل ّش ــاركني ،وهن ــأ مراقب ــي املباري ــات الج ــدد،
وحثه ــم عل ــى ض ــرورة التقي ــد ب ــكل التعليم ــات
الت ــي اكتس ــبوها لالرتق ــاء بمس ــتوى املباري ــات.
م ــن جه ــة أخ ــرى ،ت ــم توقي ــع عق ــد ًاتف ــاق ب ــن
االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم ،ممث ــا برئيس ــه
هاش ــم حي ــدر ،وش ــركة Sport Evasionممثل ــة
بمديره ــا بس ــام الت ــرك ،حي ــث من ــح بموجب ــه
االتح ــاد ش ــركة  Sport Evasionح ــق تنظي ــم
بطول ــة لبنان في كرة القدم للصاالت للش ــركات.

حارس العهد
الجديد حسن
بيطار خالل
التمرين أمس
(عدنان الحاج
علي)

بطولة لبنان العامة للبلياردو الفرنسي

آسياد 2014

العبات السلة القطريات :منع الحجاب إهانة
تعرض ــت العب ــات منتخ ــب قط ــر لكرة
الس ــلة لإلهان ــة بحس ــب تعبيره ــن
بعدم ــا منع ــن م ــن ارت ــداء الحج ــاب،
خ ــال منافس ــات دورة االلع ــاب
اآلس ــيوية ،املقام ــة ف ــي إنش ــيون ف ــي
كوري ــا الجنوبي ــة.
وانس ــحب املنتخ ــب «العناب ــي» م ــن
مبارات ــن حت ــى اآلن بع ــد رف ــض
العبات ــه تأدي ــة مبارياته ــن م ــن دون
ـت ب ـ ّـرر في ــه االتح ــاد
حج ــاب ،ف ــي وق ـ ٍ
الدول ــي لك ــرة الس ــلة «الفيب ــا» م ــا
حص ــل بأن ــه ضمن القوان ــن الخاصة
بالس ــامة .وهذا التبري ــر جعل قائدة
املنتخ ــب آم ــال محم ــد صال ــح (34
عام ــا) الت ــي تلعب كرة الس ــلة منذ 11
عام ــا ت ـ ّ
ـرد« :م ــا ه ــي عوامل الس ــامة،

فالج ــودو والكاراتي ــه وك ــرة الي ــد هي
العاب أعنف من كرة الس ــلة ،ويحصل
فيه ــا ض ــرب ومل ــس واحت ــكاك .أما في
ك ــرة الس ــلة ،ف ــأي ملس يحتس ــب خطأ،
لذا عن أي عوامل س ــامة يتكلمون؟».
واضاف ــت« :كن ــا مس ــتعدات لل ــدورة،
لكنن ــا فوجئن ــا ف ــي امللع ــب بأن ــه ال
يمكنن ــا املش ــاركة ،كأن ــه إهان ــة لنا أن
نش ــارك بالحج ــاب».
وتابع ــت« :إذا زار مس ــؤولو االتح ــاد
الدول ــي لكرة الس ــلة قري ــة الرياضيني
فس ــيرون العدي ــد م ــن الالعب ــات
املس ــلمات املحجبات ،فكيف يتقبلون
مش ــاركتنا وال يتقبل ــون ديانتن ــا،
وف ــي مث ــل ه ــذه ال ــدورات اآلس ــيوية
يج ــب احت ــرام الديان ــات والتقالي ــد...

إذا رأيت ــم الصور ،فان حجابنا ّ
ضيق
ويغط ــي الرقب ــة فق ــط ،وال يزعجن ــي
ف ــي اللع ــب النن ــي اعتدت ــه».
االتح ــاد الدول ــي لك ــرة الس ــلة م ــن
االتح ــادات الرياضي ــة القليل ــة ،الت ــي
ال تس ــمح بارت ــداء الحج ــاب حت ــى
اآلن ،بعدم ــا أق ــرت س ــائر االتح ــادات
الرياضي ــة االخ ــرى ذل ــك تباع ــا
كالج ــودو ف ــي أوملبي ــاد لن ــدن 2012
وك ــرة الق ــدم قب ــل أش ــهر .وس ــبق
للمنتخ ــب القط ــري أن لع ــب ف ــي
بط ــوالت خارجية ،فه ــو بطل الخليج
 4م ــرات ،كما ش ــاركت الالعبات ،وهن
يرتدين الحجاب في بطولة إس ــامية
ف ــي اندونيس ــيا ،وف ــي دورة أخ ــرى
ف ــي الفيليب ــن ،م ــا يعن ــي أن الق ــرار ال

ي ــزال متعلق ــا فق ــط بالبط ــوالت الت ــي
تديره ــا «الفيب ــا».
الالعب ــة رفع ــة مرج ــان محم ــد (23
عام ــا) قال ــت« :هن ــاك إهان ــة لن ــا ،فه ــم
ل ــم يحترم ــوا الديان ــات ،الن الرياض ــة
أخ ــاق قبل اي ش ــيء آخ ــر .أما اللجنة
األوملبي ــة القطري ــة ،فق ــد س ــجلت
موقفه ــا بالق ــول« :رغ ــم ان املجل ــس
االوملب ــي اآلس ــيوي كان يتوق ــع
أن يس ــمح االتح ــاد الدول ــي به ــذه
املش ــاركة ،وخصوص ــا بعدم ــا أق ــر
االخي ــر قب ــل اي ــام قليل ــة فت ــرة تجرب ــة
للحج ــاب ف ــي مباري ــات االندي ــة وال ـ ـ
 ،3×3لكن ــه بق ــي عل ــى موقف ــه ومن ــع
املش ــاركة».
(أ ف ب)

تواصل ــت فعالي ــات بطول ــة لبن ــان العام ــة ف ــي
البلي ــاردو الفرنس ــي  -الكارامب ــول (ثالث ــة
أض ــاع) في الفئت ــن «أ» و«ب» ،في نادي دينامو
الجدي ــد ف ــي ف ــرن الش ــباك .وأس ــفرت نتائج دور
ال ـ ـ  16ف ــي املجموع ــة  Aعن فوز :مني ــر القاضي
عل ــى عب ــود خاش ــوق  ،26-40وياس ــر ش ــهيب
عل ــى منذر أورفل ــه  ،21-40وطون ــي داريدو على
ج ــان جرج ــورة  ،33-40وج ــورج عب ــد الس ــاتر
عل ــى ج ــوزف العريض  ،25-40وبرنار مس ــعود
عل ــى ف ــادي أب ــو صال ــح  ،32-40وس ــمير ش ــاكر
عل ــى ولي ــد الحفون ــي  ،29-40وج ــورج لطي ــف
عل ــى ج ــورج خ ــوري  ،25-40وطون ــي دواليب ــي
عل ــى غس ــان الخ ــوري  .18-40أم ــا ف ــي الفئ ــة B
فأس ــفرت نتائ ــج رب ــع النهائ ــي ع ــن فوز :هش ــام
الباش ــا على ادمون نزال  ،23-30وعالء ش ــهيب
عل ــى إبراهي ــم الجم ــال  ،26-30وبس ــام ش ــهيب
عل ــى تام ــر عواض ــة  ،20-30وماهر ضاهر على
س ــليم قش ــوع .21-30

