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الدرجة الثانية

ـاحل وصيفًا للقاع

اعتداء وتهديد بالقتل وحجيج يهدر وينقذ!
فشل الخيول في استغالل تعثر طرابلس ،املتصدر ،واأله�ل��ي صيدا ،الثاني،
ّ
 2-2ف��ي م�ب��اراة صاخبة
وتعثر ب��دوره إث��ر تعادله ومضيفه املحبة طرابلس ً
أقيمت على ملعب طرابلس البلدي .وتقدم الخيول أوال عبر علي رم��ال ()23
وأدرك محمد السعيدي ال�ت�ع��ادل للفريق الشمالي ( ،)50وأع��اد فضل السيد
ّ
التقدم للخيول ( ،)60ومن هجمة مرتدة أدرك ريان املصري التعادل للخيول في
الدقيقة ( ،)92وبعدها مباشرة احتسب الحكم محمد زعتر ركلة جزاء للخيول
األمر الذي أثار احتجاج العبي املحبة واعتدوا بالضرب على الحكم والعبي
ّ
الخيول ال��ذي تابع املباراة تحت «تهديد بالقتل» وس��دد موسى حجيج ركلة
الجزاء وأطاحها خارج املرمى عمدًا لحماية فريقه والحكام.
وت �ع��ادل األه �ل��ي النبطية وض�ي�ف��ه امل ��ودة ط��راب�ل��س  2-2ع�ل��ى ملعب األول في
كفرجوز .سجل لألهلي موسى أحمد ( )7وحبيب ياسني ( ،)69وللمودة وليد
فتوح ( )26ومازن العلي (.)92
وخسر الحكمة أمام ضيفه االرشاد  2-1في برج حمود .سجل للحكمة السنغالي
بيار ميغنان ( 14من ركلة جزاء) ،ولالرشاد ابراهيم مناع ( )82وفؤاد حجازي
(.)87
وك��ان األه�ل��ي ص�ي��دا ت�ع��ادل وضيفه ال�ش�ب��اب ط��راب�ل��س  2-2ف��ي ص�ي��دا ،سجل
لألهلي ع�لاء البابا ( )7ومحمود سبليني ( ،)70وللشباب محمود مرعوش
( 9و.)55

التعادل الـ  19بين
األنصار والنجمة مقابل
 21فوزًا لألخضر و13
للنبيذي
قلص الصفاء الفارق
ّ
المتصدر
مع العهد
ّ
الى نقطة واحدة مع
مباراة مؤجلة للثاني
بات اإلصالح بحاجة
إلى شبه معجزة للبقاء
في دوري األضواء

«ال � �ح� ��ائ� ��ط» ال � �ص� ��وري وم � ��ن خلفه
ال � �ح ��ارس امل �ت��أل��ق م �ح �م��د حجازي
الذي تكفل بعدة تسديدات لقصاص
ولنغوران.
قاد املباراة الحكم رض��وان غندور مع
حسن قانصو وعلي عيد وعلي رضا.
املبرة × العهد (2ـ)2
درب � ��ي م�ث�ي��ر ان �ت �ه��ى ب �ت �ع��ادل مقبول

ل �ل �م �ب��رة ب�ن�ق�ط��ة س �ع �ي��دة ،وبخسارة
معنوية للعهد ونقطتني ،وبابتسامة
للمنافسني لتضييق املسافة مبدئيًا،
قبل مبارياتهم األحد.
ب �ع��د ش� ��وط ف ��ات ��ر ت� �ف � ّ�وق ف �ي��ه العهد
ن�س�ب�ي��ًا وت �ق��دم ب �ه��دف ع �ب��ر ك ��رة حرة
ل �ح �س�ي�ن دق� �ي ��ق أرب � �ك� ��ت دف� � ��اع املبرة
وتهيأت أمام محمود العلي فسجلها

أرض�ي��ة ( .)13وس��دد «امل�ع�ل��م أونيكا»
صاروخًا أرضيًا من  30مترًا ارت� ّ�د من
العارضة (.)21
وفي الشوط الثاني ،حميت اللعبة بني
هدف األم��ان للعهد والتعادل للمبرة،
وس ��دد ج ��ورج دا سيلفا األخ �ط��ر أول
كراته في حضن حارس العهد محمد
ح �م��ود ( ،)56ث��م رأس �ي��ة ف ��وق املرمى

( ،)64ورد ال�ع�ه��د بسلة ف ��رص ،فرفع
امل�ع�ت��وق ك��رت��ه ل��وب ح� ّ�ول�ه��ا الحارس
حسن بيطار ب�ب��راع��ة وك��ان��ت األجمل
( ،)72وأبعد حمود كرة للزامبي ساشا
ش ��ال ��وي ( ،)74وص �ع��ق جورجينيو
ال �ج �م �ي��ع ب� �ه ��دف ت � �ع� ��ادل رأس � � ��ي إثر
ركنية من علي األت��ات ( ،)84واشتعل
امللعب وكاد غسان الشويخ أن يتقدم
لوال براعة الحارس حمود ( ،)86ومن
كرة طويلة ألونيكا لحق بها املعتوق
وان �ف��رد وسجلها زاح�ف��ة ( ،)88وبعد
رأسية لجورجينيو مسحت العارضة
ّ
ّ
الشويخ بكرة حرة تحولت من
عوضها
مدافع الى شباك العهد ( ،)92ليبتسم
مالحقوه الصفاء واألنصار والنجمة
قبل مبارياتهم الساخنة األحد.
ق ��اد امل �ب ��اراة ال�ح�ك��م ب�ش�ي��ر أواس� ��ة مع
حسني فرج ومصطفى ب��واب وحسني
أبو يحيى حكمًا رابعًا.
 ت��رت�ي��ب ال �ه��داف�ين -1 :ح�س��ن معتوق(ال �ع �ه��د)  14ه ��دف ��ًا -2 .ط � ��ارق العلي
(املبرة)  -3 ،11أكرم املغربي (النجمة)
 9أه��داف -4 ،عباس عطوي (النجمة)
وه �ي �ث��م زي � ��ن (اإلص � �ل� ��اح)  8أهداف،
 -5م�ص�ط�ف��ى ح�ل�اق (ال �ع �ه��د) ادسون
وع �ل��ي ن��اص��ر ال��دي��ن وم�ح�م��د عطوي
(األن �ص��ار) ومحمد ط�ح��ان (الصفاء)
محمود العلي (العهد) وغسان شويخ
(املبرة)  7أهداف.
الترتيب العام -1 :العهد  42نقطة (17
م �ب ��اراة) -2 ،ال�ص�ف��اء  -3 ،41األنصار
 -4 ،38ال �ن �ج �م��ة  -5 ،38امل � �ب� ��رة ،31
 -6ال��راس �ي �ن��غ  -7 ،28اإلخ � ��اء 17( 20
مباراة) -8 ،السالم  -9 ،16الغازية ،14
 -10التضامن  -11 ،13الساحل -12 ،12
اإلصالح  4نقاط.

• رياضة المحركات •

روجيه فغالي ومالحه جوزيف مطر بطال رالي الربيع
أحرز السائق روجيه فغالي ومالحه جوزيف
س��ر إي �ف��و 10
م �ط��ر ع �ل��ى م�ي�ت�س��وب�ي�ت�ش��ي الن � ّ
ل�ق��ب رال��ي ال��رب�ي��ع ال �ـ  ،27ال��ذي ن��ظ�م��ه النادي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات وال �س �ي��اح��ة ف ��ي قضاء
جزين .وهو املرحلة األول��ى من بطولة لبنان
للراليات للعام الجاري ،وطوله  250,91كلم،
م �ن �ه��ا  61,35ك �ل��م م ��راح ��ل خ ��اص ��ة للسرعة
�ت ،وأق�ي�م��ت امل��رح�ل�ت��ان الخامسة
وع��دده��ا س� ً
والسادسة ليال ،ما أضفى إثارة على السباق
ال� ��ذي ش �ه��ده ج �م �ه��ور ك �ب �ي��ر .وف� ��رض فغالي
ّ
وتصدر
إي �ق��اع��ه ك��ال �ع��ادة م�ن��ذ ب��داي��ة ال��رال��ي
الترتيب ال�ع��ام حتى نهايته .واح�ت��ل نيقوال
ج��ورج�ي��و وم�لاح��ه األس�ت��ون��ي ّ كريستو كراغ
امل ��رك ��ز ال� �ث ��ان ��ي وج �ي �ل �ب �ي��ر ب ��ن ��وت ومالحته
الفرنسية كاتي دوروسو املركز الثالث.
وأحرز جوزيف نصر ومالحه شادي نصر لقب
فئة ال�ـ  1600سم  ،3وباسل بوحمدان ومالحه

فغالي ومطر مع الكأس (برو فوتو)

ف��راس إلياس لقب فئة ال�ـ  2000سم  3ونيقوال
أم �ي��ون��ي وم�ل�اح��ه ش� ��ادي ب �ي��روت��ي ل �ق��ب كأس
التصنيف.
وك��ان��ت  19س �ي��ارة ق��د انطلقت م��ن أم ��ام نادي
امل �ش��رف ،ظ�ه��ر ال�س�ب��ت ،وج ��اء ال�س�ب��اق ف��ي ظل
ط�ق��س رب�ي�ع��ي م�ش�م��س .ووص ��ل م��ن السيارات
امل�ن�ط�ل�ق��ة  17س �ي��ارة اج �ت ��ازت ال �خ��ط النهائي
ل �ل �س �ب��اق .وم �س ��اء ال �س �ب��ت ،أق �ي��م ح �ف��ل تتويج
منسق
الفائزين في ن��ادي امل�ش��رف ،حيث ت� ّ�وج
ّ
اللجنة الرياضية الوطنية ف��ي ال�ن��ادي املنظم
ج ��اك ص��ال �ح��ة وع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة م �ي �ش��ال مهنا
ومدير نادي املشرف عبدو نجيم ومدير اللجنة
الرياضية الوطنية كابي كريكر ومدير السباق
أمام
ف��ادي ع��ون وم�س��ؤو ّل��و ال�س�ب��اق ال�ف��ائ��زون ً
ج�م�ه��ور ك�ب�ي��ر .وس��ل��م ّص��ال�ح��ة درع ��ًا تذكارية
لنجيم باسم النادي املنظم.
(األخبار)

رياضية
أخبار
ّ
بالط في ربع نهائي الطائرة
انتهت ّقمة املرحلة الخامسة واألخيرة لدور
الستة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة
ملصلحة الزهراء طرابلس ،الذي فاز على
ضيفه األنوار الجديدة ،25-23( 2 – 3
 )4-15 ،25-21 ،19-25 ،23-25على ملعب
ّ
حامات .وقبل انطالق املباراة ،سلم رئيس
االتحاد جان همام الشهادة وامليدالية
التقديريتني املقدمتني من االتحاد الدولي
للكرة الطائرة الى الحكم الدولي غسان
قزيحة لبلوغه سن التقاعد .وتأهل الشبيبة
العاملة بالط رسميًا للدور نصف النهائي
للمرة األولى في تاريخه بفوزه على ضيفه
الشبيبة البوشرية بالتغيب  0-3على ملعب
غزير .كما فاز القلمون على الرياضي
قيتولي .)17-25 ،22-25 ،18-25( 0-3
وفي مباريات ترتيب املراكز من  7الى ،12
فاز طالئع دلهون على اإلنعاش االجتماعي
قنات )22-25 ،23-25 ،25-21 ،21-25( 1-3
في مجمع املر .وفاز املشعل كوسبا على
الجيش اللبناني ،25 – 22 ،25 – 16( 2 – 3
 )12 – 15 ،20 – 25 ،21 – 25على ملعب
حامات .وفاز الرياضي حبوب على املعني
صيدا .)20-25 ،14-25 ،26-28( 0-3
وسيلتقي املعني مع فريق غزير في الترفيع
والهبوط في  28و 30الجاري وفي األول من
نيسان املقبل.

ّ
السد في مجموعة كيل األملاني
وضعت قرعة بطولة العالم لألندية لكرة
اليد والتي سحبت أول من أمس في الدوحة
السد اللبناني ،بطل آسيا ،في املجموعة
األولى الى جانب كيل األملاني وممثل قطر
(الريان أو الجيش) وبطل قارة أميركا.
فيما ضمت املجموعة الثانية سيوداد
االسباني ،حامل اللقب ،الى جانب السد
القطري ،املضيف ،وبطل أفريقيا وساذرن
ستارز بطل أوستراليا .وستقام البطولة
في الفترة من  14الى  18مايو أيار املقبل.
وسيلتقي متصدرا املجموعتني في املباراة
النهائية والوصيفان في مباراة املركز
الثالث.

تعادل الجيش واملشعل
تعادل الجيش واملشعل بدنايل 31 – 31
(الشوط األول  )16-15في مجمع الرئيس
لحود في مباراة مؤجلة من املرحلة الرابعة
من بطولة لبنان في كرة اليد .وكان أفضل
مسجل للمشعل السوري صهيب الغزاوي
 12إصابة ،وللجيش حسني شريف 8
إصابات .قاد املباراة محمد حيدر ومازن
ديب.

مهرجان بيروت الرياضي الجامعي
ّ
عقدت اللجنة املنظة ملهرجان بيروت
ّ
الرياضي الجامعي مؤتمرًا صحفيًا في كلية
الهندسة في جامعة القديس يوسف أعلنت
فيه عن التحضيرات وبرنامج املسابقات
قبل أسبوع من انطالق املهرجان ،بحضور
ّ
ّ
والصحافيني الى جانب
حشد من الطالب
ّ
أعضاء اللجنة املنظمة.
ّ
ّ
وتحدث رئيس اللجنة املنظمة مارون خوري
عن ّ
ّ
أهمية املهرجان ّ
املتطوعني
منوها بعمل
ّ
ّ
ّ
من طالب وخريجي الجامعة ومؤكدا تنظيم
ّ
هذا املهرجان كل عام مهما كانت الظروف
مؤاتية .كما أشار خوري ّأن املهرجان هو
فريد من نوعه في املنطقة والعالم فهو
ّ
يستقطب كل عام حوالي  1000رياضي من
مختلف جامعات املنطقة.

