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الكرة الشاطئية

أخبار رياضية

ختام ذهاب الشاطئية
وسط اعتراض أندية اللعبة األم
عبد القادر سعد
اخـتـتـمــت مــرحـلــة ال ــذه ــاب مــن بطولة
لبنان لكرة الـقــدم الشاطئية بفوزين
كبيرين لصيدون والجيش اللبناني،
حيث فاز األول على فريق بيروت 10
  1في مباراة من طرف واحد .وخاضبـ ـي ــروت امل ـ ـبـ ــاراة ب ـف ــري ــق م ــن خـمـســة
الع ـبــن بـعــدمــا مـنــع ن ــادي الــراسـيـنــغ
عددًا من العبيه من املشاركة خوفًا من
تعرضهم إلصابة تمنعهم من الوفاء
بــال ـتــزامــات ـهــم م ــع ال ـفــريــق ف ــي دوري
الدرجة األولى لكرة القدم.
س ـجــل ل ـص ـيــدون أح ـم ــد الـخـطـيــب (8
و 10و )30وأحمد حجازي ( )14وعلي
السعدي ( 18و )32ومازن جمال ()28
وحسني حيدر ( 13و )25وعلي ناصر
الدين ( ،)36ولبيروت سامر شحادة
(.)9
وفــي امل ـبــاراة الثانية ،سحق الجيش
األهلي الخيام ّ .2 – 11
سجل للجيش
ع ـل ــي املـ ــوسـ ــوي ( 3و 24و 31و)35
وســامــح ج ــال ( )4ومـحـمــد الـحــركــي
( 12و 13و )18ورم ـ ــال مــاضــي ()19
وعـبــاس زيــن ( )28ومحمد املــوســوي

رياضة

21

( ،)34ولألهلي الخيام حسن الخنسا
( )24ومحمد عبد الساتر (.)25
وك ـ ـ ــان ف ــري ــق ج ـم ـع ـيــة ح ـص ــر ال ـت ـبــغ
والـتـنـبــاك «الــريـجــي» قــد فــاز الجمعة
على إطفاء وحــرس مدينة بيروت 12
–  ،1والحرية صيدا على األمــن العام
 6 – 7في افتتاح املرحلة.
ومـ ــع خ ـت ــام م ــرح ـل ــة الـ ــذهـ ــاب ،ب ــرزت
مـشـكـلــة اعـ ـت ــراض ب ـعــض أن ــدي ــة كــرة
الـقــدم األم على مـشــاركــة العبيها في
البطولة الشاطئية خوفًا من تعرضهم
لإلصابة ،وقد ظهر ذلك في فريق أف
ســي بـيــروت تحديدًا ،حيث إن معظم
العبيه من الراسينغ ويدربهم محمد
مـطــر ،كـمــا أن األن ـصــار اع ـتــرض على
مشاركة العبيه.
اتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــا ،كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك رأي لـعـضــو
اللجنة التنفيذية واملتابع للعبة مازن
قبيسي الذي أشار لـ»األخبار» إلى أن
املشكلة هي في نظرة وتعاطي األندية
مــع هــذه اللعبة .فالعبو تلك األنــديــة
يمضون ما يقارب األربـعــة أشهر من
دون ت ــدري ــب ،م ــا ي ـ ــؤدي الـ ــى تــراجــع
لياقتهم البدنية .لكن هــذا ال يحصل
ح ــن ي ـت ــدرب ــون م ــع ف ــرق الـشــاطـئـيــة،

وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـح ــاف ــظ ال ــاعـ ـب ــون عـلــى
لياقتهم البدنية .أمــا مسألة احتمال
إصابة الالعبني ،فهذا نسبته أقل في
البطولة الشاطئية منه فــي ال ــدورات
الشعبية التي يشارك فيها عدد كبير
من العبي اللعبة األم.
وطلب قبيسي من األندية إزاء الوضع
امل ـس ـت ـجــد ت ـمــريــر هـ ــذا امل ــوس ــم ،عـلــى
أن ي ــوض ــع شـ ــرط ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل
بوجوب حصول الالعب على موافقة
ن ــادي ــه سـ ــواء ف ــي الـلـعـبــة األم أو كــرة
ال ـصــاالت قـبــل الـتــوقـيــع مــع فــريــق في
الشاطئية.

قد تنشأ مشكلة
بين االتحاد واألندية
مع استدعاء الالعبين
الى المنتخب

وحـ ـ ـ ــول م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان واحـ ـتـ ـم ــال
عـ ــدم ال ـت ـح ــاق ال ــاع ـب ــن ب ــه ف ــي حــال
اس ـت ــدع ــائ ـه ــم ،ل ـف ــت ق ـب ـي ـســي ال ـ ــى أن
موضوع املنتخب مختلف تمامًا وال
يمكن لألندية أن تمنع العبيها.
رئ ـيــس نـ ــادي الــراس ـي ـنــغ جـ ــورج فــرح
ت ـحــدث ع ــن ق ــرار إدارة ال ـن ــادي بمنع
الــاع ـبــن م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي الـبـطــولــة
بـطـلــب م ــن مـ ــدرب ال ـفــريــق الــرومــانــي
أوجـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــولـ ـ ــدوفـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي ي ــرف ــض
ّ
تغيب العبيه عن بعض التمارين أو
امل ـب ــاري ــات ال ــودي ــة بـسـبــب ارتـبــاطـهــم
بالكرة الشاطئية .وأشــار فرح الى أن
ال ـحــل ي ـكــون بــوضــع قـ ــرار ي ـقــوم على
موافقة الـنــادي قبل توقيع العبه في
الـشــاطـئـيــة ،وه ــو أم ــر لــم يحصل هــذا
املوسم حتى من ناحية اللياقة بإعالم
ال ـن ــادي بـضــم العـبــن مـنــه ال ــى الـفــرق
الشاطئية.
أمــا بالنسبة إلــى مــوضــوع املنتخب،
ّ
فلفت فــرح الــى أن األخـيــر يتشكل من
رح ــم الـبـطــولــة والع ـب ـي ـهــا ،وأن إدارة
ال ــراس ـي ـن ــغ ل ــن ت ــواف ــق ع ـلــى م ـشــاركــة
الع ـب ـي ـهــا ف ــي م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـلـكــرة
الشاطئية.

هدف للجيش في مرمى الخيام (عدنان الحاج علي)

عامر ناو بطل دورة برمانا للتنس
أحرز عامر ناو لقب فئة فردي الرجال للدورة
السنوية الـ 75بالتنس التي نظمها نادي برمانا
الرياضي على مالعب مدرسة برمانا العالية
تحت اســم «ك ــأس األرز» بـفــوزه على شقيقه
األصغر حــازم ناو  0 - 2في املباراة النهائية.
وكانت نانسي كركي قد أحرزت لقب فئة فردي
السيدات بفوزها السهل على كايت السعدي
 .0 - 2وفي نهائي  14سنة وما دون للذكور،
فاز جالل صادق على راوول يزبك  ،0 - 2وفي
نهائي القدامى  35سنة وما فوق ،فاز توماس
ويــل على غسان أشقر  ،0 - 2أمــا فــي نهائي
القدامى  55سنة وما فوق ففاز جــورج قبالن
على ميشال معوض  ،0 - 2كما فاز في نهائي
زوجي الرجال توماس ويل وجاد صليبي على
انطوان بريقا ونجيب فقيه  .1 - 2وفي نهائي
زوجي القدامى ،فاز توماس ويل وابراهيم شلح
على ريمون كتورة وفادي حداد .0 - 2
ول ــدى االن ــاث ،ف ــازت فــي نهائي  14سنة وما
دون ،نور ديب على ماريا بريدي  ،0 - 2وفي
نـهــائــي  18سـنــة وم ــا دون ،ف ــازت غــايـيــل بو
عبدو على نور ديب .0 - 2
رجال الجيش وسيدات الجمهور
أبطال لبنان لفرق ألعاب القوى
حقق رجال الجيش اللبناني وسيدات الجمهور
لقب بطولة لبنان العامة للفرق في ألعاب القوى
لـعــام  2015والـتــي نظمها اتـحــاد اللعبة على
مــدى ثالثة أيــام متتالية على مضمار نادي
ال ـج ـم ـهــور ال ــري ــاض ــي جـ ــرى خــال ـهــا تـتــويــج
األندية الفائزة بحسب النقاط الحاصلة عليها
طيلة ايام البطولة .وجاء الترتيب العام النهائي
للفرق الثالثة األولى على الشكل التالي:
الترتيب النهائي لفرق السيدات .1 :الجمهور
151.85نقطة .2 ،الشانفيل  .3 ،138.84األبطال
 .42.39وفي الترتيب النهائي لفرق الرجال.1 :
الـجـيــش اللبناني  198.84نـقـطــة .2 ،األبـطــال
 .3 ،78.17الجمهور .63.82

أصداء عالمية
نيمار يغيب عن السوبر األوروبية واإلسبانية
سيغيب الـنـجــم الـبــرازيـلــي نـيـمــار عــن فريقه
برشلونة اإلسباني عن مباراة الكأس السوبر
األوروب ـ ـي ـ ــة ض ــد الـ ـف ــري ــق اإلسـ ـب ــان ــي اآلخ ــر
إشـبـيـلـيــة ،غـ ـدًا ف ــي تـبـيـلـيـســي ،وذلـ ــك بسبب
التهاب الغدة النكفية ،بحسب ما أعلن فريقه.
وأص ـي ــب نـيـمــار ( 23ع ــام ــا) بــالـنـكــاف بــرغــم
تـطـعـيـمــه ض ــد ه ــذا املـ ــرض ال ـف ـيــروســي ال ــذي
يصاب به األطفال عــادة ،وهو سيغيب أيضًا
عــن مـبــاراتــي الـكــأس السوبر اإلسبانية ضد
اتلتيك بلباو في  14و 17آب الحالي.

سوق االنتقاالت

استقالة مفاجئة لبييلسا وسمبدوريا يستعيد كاسانو
ق ـ ّـدم األرجنتيني مارتشيلو بييلسا
إستقالته مــن تــدريــب مرسيليا عقب
خ ـ ـسـ ــارة ف ــريـ ـق ــه امـ ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ك ــاي ــن
 ،1-0فــي املــرحـلــة االولـ ــى مــن ال ــدوري
الفرنسي.
وق ــال بييلسا فــي املؤتمر الصحافي
ال ـ ـ ــذي أعـ ـق ــب املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة“ :لـ ـق ــد ق ــدم ــت
اسـتـقــالـتــي م ــن مـنـصـبــي ف ــي تــدريــب
مرسيليا”.
وت ـ ــاب ـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــدرب األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي“ :ال
يمكنني القبول بوضع غير مستقر”،
في إشارة الى محاولة إدارة مرسيليا
تغيير بعض بنود العقد بينهما.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـن ـ ـسـ ــان الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،رئـ ـي ــس
مرسيليا ،أن مساعد بييلسا ،فرانك
ب ــاس ــي ،س ـي ـتــولــى م ـس ــؤول ـي ــة ق ـي ــادة
الفريق مؤقتًا.

من جهته ،أعلن سمبدوريا استعادة
م ـه ــاج ـم ــه أنـ ـط ــونـ ـي ــو ك ــاس ــان ــو بـعــد
خـ ـمـ ـس ــة أع ـ ـ ـ ـ ــوام م ـ ــن رحـ ـيـ ـل ــه امل ـث ـي ــر
للجدل .وقــال كاسانو بعد انضمامه
ال ــى سـمـبــدوريــا بـعـقـ ٍـد يمتد لعامني:
«أش ـعــر بــالـسـعــادة ،إل ــى األم ــام دائـمــا
سمبدوريا».
وتــم التخلي عــن كاسانو فــي تشرين
األول  2010ب ـع ــد مـ ـش ــادة م ــع مــالــك
الـ ـن ــادي ال ــراح ــل ريـ ـك ــاردو ج ــارون ــي،
لينتقل إلى ميالن في كانون األول من
العام نفسه.
وذكـ ــر الــرئ ـيــس ال ـحــالــي لـسـمـبــدوريــا
م ــاس ـي ـم ــو فـ ـي ــري ــرو أن ـ ــه تـ ـع ــاق ــد مــع
كاسانو من أجل رفع راية فريقه.
وفي إنكلترا ،كشفت تقارير صحافية
أن أرس ـنــال يخطط لصفقة تاريخية

بضم مهاجم ريــال مدريد اإلسباني،
الفرنسي كريم بنزيما.
وبحسب املعلومات ،التي تم تداولها،
فـ ـ ــإن ف ـي ـن ـغ ــر ات ـ ـصـ ــل ب ــوكـ ـي ــل أعـ ـم ــال
بنزيما لوضع  70مليون يــورو على
طاولة النادي امللكي.
ورغـ ــم أن ه ــذا ال ـع ــرض ي ـب ــدو مـغــريــا
جـ ـ ـدًا لـ ـل ــري ــال وي ـس ـت ـح ـيــل ال ـح ـصــول
ً
ع ـل ــى م ـث ـلــه م ـس ـت ـق ـبــا ،إال أنـ ــه ي ـبــدو
م ـت ــأخ ـرًا .لـ ــذا ف ــي حـ ــال ب ـيــع بـنــزيـمــا،
سـيـجــد املـلـكــي صـعــوبــة ف ــي الـتـعــاقــد
ـال ،فـ ــي ظــل
مـ ــع ب ــدي ــل ب ـم ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ـ ٍ
تـمـســك مانشستر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ب ــاألرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـي ــرج ـي ــو أغـ ــويـ ــرو،
وتـ ـمـ ـس ــك بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األمل ــان ــي
بالبولوني روبرت ليفاندوفسكي.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ص ـح ــاف ـي ــة

إن ـك ـل ـي ــزي ــة أن ت ـش ـل ـســي ق ـ ــدم عــرضــا
جـنــونـيــا لـلـتـعــاقــد مــع الع ــب أتلتيكو
مدريد اإلسباني كوكي.
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ال ـ ـعـ ــرض  65م ـل ـيــون
ي ـ ــورو ،إال أن أت ـل ـت ـي ـكــو رف ـض ــه ألنــه
جــاء فــي وقــت متأخر سيصعب فيه
ع ـلــى ال ـف ــري ــق ت ـعــويــض ال ــاع ــب في
الفترة املتبقية من سوق االنتقاالت،
إضــافــة إل ــى أن كــوكــي ال ي ــرى نفسه
خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ــ»روخـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوس» فــي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ويـ ــريـ ــد م ــواص ـل ــة
التطور فــي نــاديــه األم ،حيث يعتبر
ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة ف ــي خ ـط ــط املـ ــدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني .وكان
أتلتيكو مــدريــد قــد جــدد عقد كوكي
أخـيـرًا وجعله أعـلــى العـبــي أتلتيكو
مدريد راتبًا.

أميركا الجنوبية تدعم بالتيني
أكد رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم،
الباراغوياني خوان أنخل نابوت ،دعم الفرنسي
م ـي ـش ــال بــات ـي ـنــي ل ــرئ ــاس ــة اإلت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
«الفيفا» خلفًا للسويسري جوزف بالتر.
وقال نابوت الذي تسلم رئاسة االتحاد القاري
فــي آب « :2014نـعـتـقــد أن مـيـشــال بالتيني
يملك الصفات الالزمة ليكون رئيسًا رائعًا».
«الفيبا» يرفع اإليقاف عن روسيا
أفــاد اإلتحاد الروسي لكرة السلة أن اإلتحاد
الدولي للعبة قرر رفع اإليقاف عن منتخباتها،
وسيسمح لها بــاملـشــاركــة فــي بطولة أوروب ــا
الشهر املقبل وفي البطوالت الدولية األخرى.
وكــان «الفيبا» قد قــرر في  29تموز املاضي
اسـتـبـعــاد وإي ـق ــاف املـنـتـخـبــات الــروس ـيــة عن
امل ـشــاركــة فــي ال ـب ـطــوالت الــدول ـيــة وم ــن بينها
بطولة أوروب ــا املؤهلة لــدورة األلـعــاب األوملبية
ف ــي ريـ ــو دي ج ــان ـي ــرو الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،م ـبــررًا
اإليقاف بالتدخل الحكومي في إدارة اتحادها.

