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رياضة

تونس والمغرب يُكمالن اإلنجاز العربي المونديالي
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ كــأس العالم
ستوجد أربـعــة منتخبات عربية في
البطولة بعد أن لحقت تونس واملغرب
ب ـم ـصــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ن ـهــائ ـيــات
روسيا .2018
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــدد األكـ ـ ـب ـ ــر ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـبــات
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ن ـس ـخــة واح ـ ـ ــدة ل ـكــأس
العالم ثالثة ،وسجل مرتني :مونديال
 1986فــي املكسيك (امل ـغــرب ،الجزائر،
والعراق) ،ومونديال  1998في فرنسا
(املغرب ،السعودية ،وتونس).
وغــال ـبــا م ــا ك ــان ــت امل ـش ــارك ــة الـعــربـيــة
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم تـ ــوزع ب ــن منتخب
واحــد (مصر في  ،1934املغرب ،1970
ت ــون ــس  ،1978ال ـ ـجـ ــزائـ ــر فـ ــي 2010
و ،)2014ب ـي ـن ـمــا ش ـ ـ ــارك م ـن ـت ـخ ـبــان
فــي كــل مــن مــونــديــال ( 1982الـكــويــت
والجزائر) ،و( 1990مصر واإلمارات)،
و( 1994امل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب وال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة)،
و( 2002الـسـعــوديــة وتــونــس) و2006
(السعودية وتونس).
فقد ضمن املنتخب التونسي العودة
إلــى نهائيات كــأس العالم بعد غياب
 12ع ــام ــا ب ـت ـعــادلــه س ـل ـبــا م ــع ضيفه
الليبي السبت فــي الجولة السادسة

األخيرة من الدور الحاسم للتصفيات
األفريقية.
ورفعت تونس التي كانت في حاجة
إل ــى نـقـطــة ال ـت ـعــادل لـضـمــان تأهلها
الخامس ،رصيدها إلــى  14نقطة في
ص ــدارة املـجـمــوعــة األول ــى ،مـقــابــل 13
نـقـطــة ألق ـ ــرب مـنــافـسـيـهــا جـمـهــوريــة

الـكــونـغــو الــديـمــوقــراطـيــة ال ـتــي فــازت
السبت فــي مـبــاراة أجــريــت فــي الوقت
نفسه ،على ضيفتها غينيا .1-3
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــاد امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي
هيرفيه ريـنــار املنتخب املـغــربــي إلى
املونديال للمرة األولــى منذ  20عامًا
ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ال ـع ــاج ــي 0-2

العبو المغرب يحتفلون بالتأهل (أ ف ب)

ف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
منافسات املجموعة الثالثة.
وس ـ ـجـ ــل ن ـب ـي ــل درار ( )25ومـ ـه ــدي
بنعطية ( )30الهدفني.
ونجح رينار في رهانه لكونه وضع
الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم هــدفــا فــي عقده
ل ـ ــدى ت ـع ـي ـي ـنــه مـ ـك ــان ال ــوطـ ـن ــي ب ــادو
الزاكي .وهي املرة األولــى التي ينجح
فـيـهــا ري ـن ــار ف ــي ق ـي ــادة مـنـتـخــب إلــى
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي مـسـيــرتــه
الـتــدريـبـيــة املـتــوجــة بلقبني فــي كــأس
األمــم األفريقية مــع زامبيا عــام 2012
وساحل العاج عام .2015
وقــال رينار« :الالعبون قدموا مباراة
رائـ ـع ــة ،وك ــان ــوا اسـتـثـنــائـيــن .لعبنا
ب ـت ـض ــام ــن وذك ـ ـ ـ ـ ــاء ،وب ـق ـي ـن ــا بـنـفــس
مستوى املباراة األخـيــرة» ،في إشارة
إل ــى ال ـفــوز الـكـبـيــر عـلــى ال ـغــابــون (-3
 )0ف ــي ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ف ــي ال ـجــولــة
الخامسة قبل األخيرة.
وكان املنتخب السنغالي قد تأهل إلى
املونديال بفوزه الثمني على مضيفه
ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي  0-2ف ــي املـجـمــوعــة
الرابعة ليلحق بمصر ونيجيريا قبل
ّ
ينضم إليهم املغرب وتونس.
أن

كرة الصاالت

تأهل فوتسال لبنان الى نهائيات آسيا
ّ
تأهل منتخب لبنان في كرة الصاالت
إلــى نهائيات كــأس آسـيــا املقبلة في
الـصــن تايبه وامل ـقــررة فــي األول من
شباط عام  ،2018وذلك بعد أن اختتم
تصفيات منطقة غرب آسيا متصدرًا
مجموعته الثانية بتحقيقه فوزين
مـسـتـحـقــن بــالـنـتـيـجــة عـيـنـهــا على
األردن وقطر .1-3
فـ ـ ـف ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـج ــل
ح ـس ــن زي ـ ـتـ ــون ( 16و )40وس ـي ــرج
ق ـي ــوم ـج ـي ــان ( )31أه ـ ـ ـ ــداف ل ـب ـن ــان،
ف ــي ح ــن أحـ ـ ــرز ع ـي ـســى امل ـس ـع ــودي
( )40ه ـ ـ ــدف قـ ـط ــر ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد .دخ ــل
ل ـب ـنــان املـ ـب ــاراة ب ـح ـســابــات مـتـعــددة
ً
األوج ــه؛ ضمان التأهل أوال ،صــدارة

املجموعة ،تحقيق الفوز ،واستكمال
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي عـبــر
م ـنــح امل ـج ــال أمـ ــام إش ـ ــراك الـعـنــاصــر
الشابة .وقد منح املــدرب املجال أمام
الالعب ستيف كوكزيان ليكون العبًا
أساسيًا منذ بداية املباراة الى جانب
ع ـل ــي ال ـح ـم ـص ــي (أف ـ ـضـ ــل الع ـ ــب فــي
املباراتني فوق اختيار الجهاز الفني)
وع ـلــي طـنـيــش ومـحـمــد قـبـيـســي .ثم
تألفت التشكيلة الثانية مــن القائد
قـ ـ ــاسـ ـ ــم ق ـ ـ ــوص ـ ـ ــان وح ـ ـ ـسـ ـ ــن زي ـ ـتـ ــون
(صاحب هدفني) وأحمد خير الدين
والــواعــد جــورجـيــو ال ـخــوري (أصغر
العب في التصفيات).
وت ـص ــدر املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي ترتيب

املـجـمــوعــة الـثــانـيــة بــرصـيــد  6نـقــاط
من مباراتني ،مقابل  3نقاط لألردن
وال ش ــيء لـقـطــر ،حـيــث تــأهــل لبنان
واألردن الى النهائيات.
وتـ ـتـ ـن ــاف ــس فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـت ـص ـف ـي ــات
سـ ـبـ ـع ــة مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ت ـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـهــا
ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ـت ــن ،ب ـح ـيــث يـحـصــل
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ــن كـ ــل م ـج ـمــوعــة
عـلــى بـطــاقــات الـتــأهــل امل ـبــاشــرة إلــى
النهائيات القارية ،لكن نظام منطقة
غرب آسيا ال يلحظ تنافس املتأهلني
على لقب بطل املنطقة.
وتـعــود بعثة املنتخب اللبناني الى
م ـطــار ب ـي ــروت ال ــدول ــي ع ـنــد الـســاعــة
 12.00بعد ظهر اليوم اإلثنني.

إدارة الـ ـسـ ـب ــاق ف ــي ج ـم ـع ـيــة ب ـي ــروت
ماراثون بعد اعتماد مسار هو األسرع
لتاريخه ،وذلــك في تعزيز رقــم سباق
املـ ــاراثـ ــون ع ـنــد ال ــرج ــال ح ـيــث سـ ّـجــل
الكيني دومـيـنـيــك روت ــو رقـمــا جــديـدًا

بلغ  2 : 10 : 41س والرقم السابق عام
 2016هــو ملواطنه إدوي ــن كيبتو : 19
 2 : 13س ،وع ـن ــد ال ـس ـي ــدات تمكنت
البحرينية أونيس تشومبا من تعزيز
ّ ً
مسجال باسم
الرقم النسائي الذي كان

تعادالن سلبيان في
مواجهتَي الملحق القاري
عادت أوستراليا بتعادل سلبي من
أرض مضيفتها هندوراس في سان
بدرو سوال ،في ذهاب ملحق آسيا-
الكونكاكاف املؤهل إلى مونديال روسيا
.2018
وكانت أوستراليا قد احتلت املركز
الخامس آسيويًا على حساب سوريا
في ملحق قاري بينهما ،بينما حلت
هندوراس رابعة في ختام تصفيات
الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي) .وأعرب مدرب أوستراليا
انجي بوستيجأوغلو عن سعادته
بالنتيجة ،وقال في مؤتمر صحافي بعد
املباراة« :النتيجة عظيمة ،لكنها ال تعكس
واقع األمر».
وأضاف« :كنا جيدين في أدائنا بما
يكفي لتسجيل هدف أو اثنني ،وكنا
نرغب في الحصول على نتيجة قوية،
سنعود إلى بالدنا لنلعب أمام جمهورنا
وضمن ظروفنا ونحن في أحسن
حال».
كذلك ،تعادلت البيرو سلبيًا مع
مضيفتها نيوزيلندا في ويلينغتون في
ذهاب ملحق أوقيانيا-أميركا الجنوبية.
ورغم سيطرة العبيها شبه املطلقة على
املجريات ،فشلت البيرو ،خامسة أميركا
الجنوبية ،في تسجيل هدف ثمني خارج
أرضها قبل لقاء اإلياب مع بطلة أوقيانيا
التي كانت أكثر تصميمًا في املباراة
والحاملة بمشاركة ثالثة في تاريخها في
نهائيات املونديال بعد  1982و.2010

رجال قطر وسيدات
الزمالك أبطال العرب
العبو المنتخب يحتفلون
بالتأهل (عدنان الحاج علي)
ّ

 48ألفًا من  110جنسيات ركضوا في شوارع بيروت

سجلت اللبنانية شيرين نجيم رقمًا جديدًا (هيثم الموسوي)
ّ

ملحق المونديال

كرة الطاولة

الماراثون

امتألت شوارع العاصمة بيروت بـ48
ألف عـ ّـداء وعـ ّـداءة من  110جنسيات
ح ــول ال ـعــالــم ش ــارك ــوا ف ــي فـعــالـيــات
سباق بيروت ماراثون ،الذي ّ
نظمته
ـاراث ـ ـ ــون ت ـحــت
ج ـم ـع ـي ــة بـ ـ ـي ـ ــروت م ـ ـ ـ ّ
شعار " 15سنة ورح نضل نركض"،
شكلوا لــوحــات بشرية فــي مــا يشبه
االس ـت ـف ـتــاء الـشـعـبــي ،حـيــث ركـضــوا
ف ــي ع ــدة س ـبــاقــات اخ ـتــرقــت ش ــوارع
داخل بيروت وعند حدودها الكبرى،
وقـ ـ ــد س ـ ّـجـ ـل ــت فـ ــي بـ ـع ــض م ـح ـطــات
السباق وقفات تضامنية مع رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ال ــذي كان
ق ــد شـ ــارك ســاب ـقــا ف ــي نـسـخـتــي عــام
 2009و. 2016
انطلق أول السباقات ملسافة املاراثون
 42, 195كلم لفئة الـقــدرات الخاصة،
تقدمها أعضاء في النادي اللبناني
للدراجات النارية على دراجاتهم ،ثم
املــاراثــون لفئة األســويــاء ،وهــو الذي
عد ًاء ّ
جمع ّ 950
وعداءة ممن يحملون
تصنيفات ذهبية وفضية وبرونزية،
وسباق البدل ونصف املاراثون 21, 1
كلم ،و 1كلم و 5كلم تنافسي و 8كلم
للمرح ال ــذي ش ــارك فيه أكـثــر مــن 32
عداء ّ
ألف ّ
وعداءة.
وفـ ــي ال ـ ـقـ ــراءة ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـس ـب ــاق ،فـقــد
أصابت التوقعات التي أشــارت إليها

21

اإلثيوبية تيغيست غيرما غيتاشوي
والبالغ  2 : 32 : 48س حيث كان الرقم
الجديد لـلـعـ ّـداءة تشومبا 2 : 28 : 38
س.
وع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــات ،تـمـكـنــت شـيــريــن
نجيم من تسجيل رقم جديد هو : 00
 2 : 45س ،والسابق ّ
للعداءة ذاتها هو
 2 : 54 : 12س.
ّأما مواطنها حسني عواضة فقد حافظ
على مركز ال ـصــدارة ،لكنه تــراجــع في
التوقيت مــن رقــم الـعــام املــاضــي وهو
 2 : 30 : 46س إلى  2 : 34 : 14س.
وك ــان ــت ن ـق ـطــة الـ ــوصـ ــول ف ــي ســاحــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء حـ ـي ــث أق ـ ـيـ ــم حـ ـف ــل ت ــوزي ــع
ال ـج ــوائ ــز ع ـلــى ال ـفــائــزيــن ب ـعــد إع ــان
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ب ـ ــإش ـ ــراف ح ـ ـكـ ــام االت ـ ـحـ ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي أللـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى .وش ـه ــدت
م ـس ــارات ال ـس ـبــاقــات أج ـ ـ ً
ـواء ترفيهية
فـنـيــة وريــاض ـيــة م ــن قـبــل ال ـعــديــد من
الـبـلــديــات واملــؤس ـســات والـجـمـعـيــات،
وكـ ــان نـجــم ال ـ ّس ـبــاق ال ـف ـنــان نــاصـيــف
زيتون الذي غنى أجمل أغانيه ،حيث
ت ـفــاعــل م ـعــه ال ـج ـم ـهــور م ــن ال ـعـ ّـدائــن
ّ
والعداءت.
وعلى الصعيد اللوجستي ،فقد شارك
ف ــي تـنـظـيــم ال ـس ـب ــاق ف ــري ــق ك ـبـيــر من
امل ـت ـطــوعــن ب ـلــغ ع ــدده ــم  4400شــاب
وشابة.

أحرز نادي قطر القطري لقب الرجال
ونادي الزمالك املصري لقب السيدات
لبطولة األندية العربية الـ 29في كرة
الطاولة التي نظمها االتحاد اللبناني
للعبة في نادي غزير؛ ففي نهائي
الرجال ،فاز نادي قطر القطري على
مواطنه السد بنتيجة ( )2-3في سلسلة
نهائية عاصفة وبالغة اإلثارة ،في لقاء
ساعتني و 15دقيقة .وأحرز نادي
املعادي املصري املركز الثالث بعد فوزه
على نادي الفادي األقدس اللبناني (-3
 )2في لقاء مثير وماراتوني ايضًا.
ونال حامل اللقب ،نادي قطر ،جائزة
مالية قدرها خمسة آالف دوالر،
ووصيفه السد ثالثة آالف دوالر،
والثالث نادي املعادي ألفي دوالر.
وفي نهائي السيدات الذي أقيم السبت،
نجح نادي الزمالك املصري في الفوز
على بطل لبنان للسيدات الندوة
القماطية ( .)0-3وأحرزت سيدات نادي
العنقود الذهبي (تونس) املركز الثالث
بعد فوزهن على سيدات نادي األدب
والرياضة (كفرشيما) اللبناني بنتيجة
( .)1-3ونالت العبة األدب والرياضة
(كفرشيما) تاليا عازار (مواليد )2005
كأس الالعبة املميزة في البطولة.
وحصد حامل اللقب ،نادي الزمالك،
جائزة مالية قدرها خمسة آالف دوالر،
ووصيفه الندوة القماطية  3آالف دوالر،
والثالث العنقود الذهبي ألفي دوالر.
ثم أقيم حفل التتويج من قبل كبار ّ
الحضور ،وسط أجواء احتفالية .وتسلم
العب نادي صنعاء اليمني إبراهيم عبد
الحكيم جبران كأس الالعب املميز.

