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كرة الصاالت

ّ
منتخب الصاالت يشرف الكرة اللبنانية
انـ ـه ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ل ـل ـفــوت ـســال
تصفيات منطقة غرب آسيا املؤهلة
ال ـ ــى ك ـ ــأس آسـ ـي ــا الـ ـت ــي س ـت ـق ــام فــي
اوزبـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاط ،2016
بالعالمة الكاملة بعدما حقق فوزه
الـثــالــث عـلــى الـتــوالــي فــي املجموعة
االولى وجاء على حساب السعودية
بنتيجة ( 2-5الشوط االول  ،)1-1في
العاصمة املاليزية كواالمبور.
سجل للبنان حسن زيتون ( )2وعلي
رمـيـتــي ومـحـمــد عـثـمــان ومصطفى
ســرحــان ،ولـلـسـعــوديــة جــوهــر ظافر
وعبد العزيز العلواني.
ول ـق ــي «األخ ـ ـضـ ــر» بــال ـتــالــي مصير
االردن وال ـب ـح ــري ــن الـ ـل ــذي ــن سـقـطــا
ام ــام لبنان  5-2و 6-2على التوالي،
لـيـتــربــع «رجـ ــال االرز» عـلــى ص ــدارة
املجموعة بـ  9نقاط من  3مباريات،
بينما سـ ّـجــل منتخب االردن عــودة
قــويــة الــى التصفيات لـيــرافــق لبنان
ال ـ ــى ال ـب ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة ب ـع ــد فـ ــوزه
على نظيره البحريني  ،3-7ليخرج
االخـيــر مــع ج ــاره الـسـعــودي خاليي
الوفاض.
ك ـم ــا ت ــأه ــل ع ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـثــان ـيــة
منتخبا قطر وال ـعــراق على حساب
ّ
املدجج
االمارات ،علمًا ان «العنابي»
ب ـخ ـم ـس ــة م ـج ـن ـس ــن ب ـي ـن ـه ــم ث ــاث ــة
ب ــرازيـ ـلـ ـي ــن حـ ـق ــق نـ ـت ــائ ــج خ ـجــولــة

َ
منافسيه بنتيجة واحدة
بفوزه على
 ،1-2بينما فاز العراق على االمارات
 1-3في الجولة االولى.
واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ل ـب ـن ــان
االس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ــاكـ ــو اراوج ـ ـ ـ ـ ــو اعـ ـط ــاء
الفرصة لالعبني الــذيــن لــم يشاركوا
بشكل اساسي في املباريات السابقة،
ٍ
ـت غـ ـ ــاب فـ ـي ــه عـ ـل ــي طـنـيــش
فـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
«سيسي» لاليقاف وعلي الحمصي

لــاصــابــة .اال ان ه ــذا االم ــر لــم يمنع
الـلـبـنــانـيــن م ــن الـتـحـكــم بـمـجــريــات
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،مـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ــن قـ ــدرات ـ ـهـ ــم
ال ـه ـج ــوم ـي ــة مـ ــن دون ان ي ـس ـج ـلــوا
نتيجة كبيرة بسبب الــرعــونــة امــام
املرمى في الشوط االول الذي افتتح
فـيــه زي ـتــون التسجيل بـتـمــريــرة من
ع ـلــي ض ــاه ــر ،بـيـنـمــا اع ـطــى رمـيـتــي
ال ـت ـق ـ ّـدم لـلـبـنــان ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي

تشكيلة المنتخب اللبناني التي خاضت المباراة امام السعودية

اثر معادلة السعوديني للنتيجة في
ال ـشــوط االول بــواسـطــة ظــافــر .علمًا
ان الع ـبــي لـبـنــان اص ــاب ــوا الـعــارضــة
والقائم في اربع مناسبات عبر كامل
الياس (مرتني) وسرحان ورميتي.
وبرز في الشوط الثاني ايضًا ،عثمان
ال ــذي استبسل دفــاعــا وسـ ّـجــل هدفًا
مــن كــرة انطلق فيها مــن اول امللعب
حـتــى نـهــايـتــه ،قـبــل ان يـتــرك ضاهر
ب ـص ـم ــة اخـ ـ ـ ــرى بـ ـتـ ـم ــري ــرة حــاس ـمــة
ث ــانـ ـي ــة وهـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــى سـ ــرحـ ــان.
وطبعًا اراح هــذا الـهــدف اللبنانيني
الذين واجهوا السعوديني بـ «الباور
بــايــر» فــي الـلـحـظــة ال ـتــي ق ــرر فيها
م ــدرب «االخ ـض ــر» عـبــد الـلــه الــراشــد
اللعب بهذه الطريقة ،فأشرك اراوجو
العبه كريم ابو زيد لدقائق معدودة
خوفًا من تلقيه انــذارًا ثانيًا يحرمه
مــن اول ــى مـبــاريــاتــه فــي ك ــأس آسـيــا،
ّ
فواصل التحكم بأرض امللعب بغض
النظر عن التشكيلة املوجودة.
ّ
وعـ ــن ت ــأه ــل مـنـتـخـبــه ب ـت ـف ـ ّـوق عــلــق
اراوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو« :ه ـ ـن ـ ــاك طـ ــريـ ــق ط ــوي ـل ــة
امـ ــام ـ ـنـ ــا ل ـ ـلـ ــوصـ ــول ال ـ ـ ــى م ـب ـت ـغــانــا
اي ال ـت ــأه ــل ال ـ ــى ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ل ــذا
سنجلس في االسبوع املقبل ونضع
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة االم ـث ــل لــاسـتـعــداد
للبطولة االسيوية التي ستقام في
شباط املقبل».

الفيفا

ّ
بالتر يرد على الرعاة :لن أستقيل
سـ ــري ـ ـعـ ــا ،رف ـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـســوي ـســري
ج ــوزف بــاتــر ،طـلــب أب ــرز الـشــركــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ــراع ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـي ـف ــا ب ــأن
ي ـت ـن ـحــى م ــن م ـن ـص ـبــه ح ـت ــى مــوعــد
إجــراء االنتخابات الرئاسية في 26
شباط .2016
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــات «كـ ـ ــوكـ ـ ــا كـ ـ ــوال»
للمشروبات الغازية و»ماكدونالدز»
ل ـ ـلـ ــوج ـ ـبـ ــات ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة و»فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزا»
للبطاقات االئتمانية و»بــادوايــزر»
للجعة أن يستقيل السويسري فورًا،
وذكرت الشركة األولى في بيان لها:

«مــن أجــل خير اللعبة ،تطلب كوكا
كــوال من بالتر أن يستقيل فــورًا من
أج ــل ال ـب ــدء جــديــا ب ــإص ــاح حقيقي
وقــابــل لـلـحـيــاة» ،وأض ــاف ــت «الفيفا
بحاجة الــى إصــاح شامل وعاجل،
وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ال يـ ـت ــم اال مـ ــن خ ــال
مقاربة حقيقية ومستقلة».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،رأت «مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــدز» أن
«أحداث األسابيع االخيرة استمرت
فــي تشويه سمعة الفيفا وتقليص
ثقة الجمهور بقيادته».
ثم أصــدرت شركة «فيزا» بيانًا جاء
ف ـيــه« :ال نـعـتـقــد ب ــأن عـمـلـيــة إج ــراء

إصالحات داخل الفيفا يمكن أن تتم
م ــع اإلدارة ال ـحــال ـيــة ،وب ـعــد أح ــداث
االس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ــات واض ـحــا أن
من مصلحة فيفا العليا وكرة القدم
أن يستقيل بالتر فورًا».
في املقابل ،اتخذت شركة «أديداس»
األمل ــانـ ـي ــة ل ـل ـمــابــس وال ـت ـج ـه ـيــزات
الرياضية ،وأحد الرعاة األساسيني
للفيفا ،منحى آخــر ،مطالبة بإجراء
إصالحات في الفيفا ،من دون طلب
استقالته .وجــاء فــي بيان أدي ــداس:
«كما طالبنا مــرارًا في املاضي ،فإن
إجـ ــراء إص ــاح ــات ج ــذري ــة ملصلحة

ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ب ـ ـ ــات حـ ــاجـ ــة م ـل ـح ــة»،
مضيفًا« :ولذلك فإن عملية اإلصالح
التي بدأت يجب أن تستمر بشفافية
وسرعة».
ولـ ـ ــم يـ ـت ــأخ ــر ّ
رد ب ــات ــر ال ـ ـ ــذي ق ــال
مـ ـح ــامـ ـي ــه ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد ك ـ ــول ـ ــن ،ب ـعــد
قليل مــن ص ــدور الـبـيــانــات بـصــورة
م ـت ـتــال ـيــة« :رغ ـ ــم دع ـ ــوة ك ــوك ــا ك ــوال،
بــاتــر ل ــن يـسـتـقـيــل» .وأض ـ ــاف «إذا
كانت كوكا كوال راعيًا كبيرًا للفيفا،
فـ ــإن ب ــات ــر ،رغـ ــم اح ـت ــرام ــه الـكـبـيــر،
هــو غـيــر مــوافــق عـلــى مــوقـفـهــا ،ولــن
يستقيل».

رياضة
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أخبار رياضية

 23العبًا للقاء ميانمار والكويت

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم أمس
إلى العاصمة التايالندية بانكوك للقاء
منتخب ميانمار الخميس  8الجاري في إطار
التصفيات املزدوجة لكاسي العالم 2018
وآسيا .2019
واختار املدير الفني املونتينغري ميودراغ 23
العبًا هم:
حراس املرمى :مهدي خليل (الصفاء) ،حسن
بيطار (العهد) ،أحمد تكتوك (النجمة).
 العبو الدفاع :يوسف محمد (حر) ،حمزةعلي (طرابلس) ،نور منصور (الصفاء)،
محمد علي خان (هلمشتاد السويدي)،
جوان العمري (أف أس في فرانكفورت
األملاني) ،وليد إسماعيل (ذوب آهن اإليراني)،
معتز بالله الجنيدي (األنصار).
 الوسط :محمد زين طحان (الصفاء)،أحمد املغربي (طرابلس) ،عباس أحمد
عطوي (النجمة) ،حسني عواضه (العهد)،
عدنان حيدر (هام كام النروجي) ،رضا
عنتر (هانغزو غرينتاون الصيني) ،عمر
الكردي (الصفاء) ،هالل الحلوة (في أف أل
فولفسبورغ األملاني).
 الهجوم :حسن املحمد (النجمة) ،حسنمعتوق (الفجيرة اإلماراتي) ،فيليب باولي
(لوميل يونايتد البلجيكي) ،حسن شعيتو
(حر) ،محمد حيدر (الصفاء).

لبنان في بطولة
العالم الرياضية العسكرية

يشارك منتخب الجيش اللبناني في بطولة
العالم الرياضية العسكرية السادسة املقامة
في كوريا الجنوبية ،بمشاركة  105دول،
تتنافس في  24لعبة .وقد تألفت البعثة
اللبنانية من  18إداريا والعبا برئاسة رئيس
املركز العالي للرياضة العسكرية العميد
جورج الهد وإدارة املقدم أحمد عبد الله
واملقدم فادي الكبي ،والرائد جوزيف ضاهر،
على أن يشارك الرياضيون اللبنانيون الـ14
في أربع العاب هي :املاراتون ،العاب القوى،
املبارزة واملصارعة الحرة والرومانية.

محمد قاسم أفضل
العب فلسطيني

نال العب فريق النجمة الفلسطيني محمد
قاسم لقب أفضل العب فلسطيني في
الدوري اللبناني ملوسم  2015-2014في
الحفل الذي أقامته املؤسسة الفلسطينيةّ
للشباب والرياضة في مدينة صيدا .وحل
العب الساحل وسيم عبد الهادي في املركز
الثاني ،والعب النبي شيت محمد أبو عتيق
في املركز الثالث.

بطولة العالم للراليات

التفاال يحرز لقب رالي فرنسا
تصدر سائق فولسفاغن الفنلندي
ي ــاري  -مــاتــي الت ـفــاال رال ــي فرنسا
الـ ــدولـ ــي ،امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
من بطولة العالم للراليات ،بعدما
س ـج ــل  2.39.46.7س ــاع ــة ،ب ـف ــارق
 43.1ثــان ـيــة ع ــن ال ـبــري ـطــانــي الـفــن
إيفانز سائق «فورد فييستا» ،فيما
حــل ال ـنــروجــي أن ــدري ــاس ميكلسن
ســائــق «فــولـسـفــاغــن ب ــول ــو» ثــالـثــا
بفارق  46.3ثانية عن الصدارة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أن ـه ــى زم ـي ــل الت ـفــاال
فـ ـ ـ ــي ف ـ ــولـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــاغ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
س ـي ـبــاس ـت ـيــان أوجـ ـيـ ـي ــه ال ــرال ــي
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاط فـ ـ ـ ــي امل ـ ــركـ ـ ــز
الخامس عشر ،رغم فوزه بأربع
م ــراح ــل خ ــاص ــة (بـيـنـهــا املــرحـلــة
االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ال ـت ــاس ـع ــة ال ـت ــي
م ـن ـح ـتــه  3نـ ـ ـق ـ ــاط) ،وذل ـ ـ ــك بـسـبــب
املـشــاكــل الـتــي واجـهـهــا فــي املرحلة
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـي ــث ت ـع ــرض
إط ــار سـيــارتــه لثقب كلفه أكـثــر من
دقيقة ،ثم تعرضت بعدها لضربة
أخـ ـ ــرى ك ـل ـف ـتــه ع ـق ــوب ــة إضـ ــافـ ــة 10
دقائق إلى توقيته بسبب اضطراره
الــى اسـتـبــدال علبة الـســرعــات التي

أصداء عالمية

أدفوكات يترك سندرالند

تـعــرضــت لـكـســر خ ــال انـتـقــالــه بني
مرحلتي كورت وباستيا.
واس ـت ـغــل الت ـف ــاال م ـشــاكــل أوجـيـيــه
ل ـكــي يـحـقــق ال ـف ــوز ال ـخــامــس عشر
في مسيرته وللصعود الــى منصة
ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج لـ ـ ـل ـ ــرال ـ ــي ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ع ـل ــى
التوالي ،وذلك رغم أنه فاز بمرحلة
خ ــاص ــة واحـ ـ ــدة (ال ـخ ــام ـس ــة) لـكـنــه
حقق ال ـفــارق على إيـفــانــز بعد أن
ت ـقــدم عـلـيــه ب ـفــارق  32ثــانـيــة في
املــرح ـلــة ال ـخــاصــة الـثــامـنــة الـتــي
س ـم ـحــت ل ــه بـ ــأن ي ـن ـهــي ال ــرال ــي
وهو متقدم عليه.
وعــزز التـفــاال مــركــزه الـثــانــي في
ال ـت ــرت ـي ــب ال ـ ـعـ ــام ب ــرص ـي ــد 160
نقطة مقابل  238ألوجييه األول
و 126نقطة مليكلسن الثالث و98
ن ـق ـط ــة لـ ـلـ ـن ــروج ــي اآلخـ ـ ـ ــر م ـ ــادس
أوستبرغ سائق «سيتروين» الذي
حل سادسًا في الرالي الفرنسي.
أم ــا فــريــق فــولـسـفــاغــن الـ ــذي حسم
لقب الصانعني أيضًا ،فرفع رصيده
ال ــى  369نـقـطــة ف ــي الـ ـص ــدارة أم ــام
فريقي سيتروين ( )184وهيونداي
(.)183

ّقدم الهولندي ديك أدفوكات استقالته من
تدريب سندرالند ،صاحب املركز التاسع
عشر قبل األخير في الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن األخير.
وقال أدفوكات في بيان نشره النادي« :أريد
أن أشكر كل الذين ساندوني» ،مضيفًا
«أشعر بأنه الوقت املناسب التخاذ هذا
القرار ،ليس من أجلي بل من أجل النادي».

فيرير َّ
يتوج في كوااللمبور
وفينوس في ووهان

ِّتوج اإلسباني دافيد فيرير ،املصنف أول،
ً
بطال لدورة كواالملبور املاليزية الدولية في
كرة املضرب ،البالغة جوائزها  937,835ألف
دوالر ،بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز
الثاني  5-7و ،5-7في املباراة النهائية.
وأحرزت األميركية فينوس وليامس لقب
دورة ووهان الصينية الدولية بفوزها على
اإلسبانية غاربني موغوروزا  3-6و ،0-6في
املباراة النهائية.

