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أخبار رياضية

الكؤوس اآلسيوية

ّ
العهد ينطلق بغلة من األهداف األخطاء
استفاد العهد من دروس كثيرة أعقبت فوزه على
ضيفه في بي املالديفي  3-5في أولى مبارياته القارية
وسيتعني على بطل لبنان معالجة الكثير من
لهذا العامَ ُّ ،
املشاكل والثغر ،وخصوصًا أن منافسيه في املجموعة
يراودهم طموح كبير في املسابقة
أحمد محيي الدين
ب��اش��ر ال �ع �ه��د م� �ش ��واره ال� �ق ��اري ب�ف��وز
«ضخم» على ضيفه في بي املالديفي
 3 - 5ف��ي امل� �ب ��اراة ال �ت��ي أج��ري��ت على
م�ل�ع��ب امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة أم ��ام زه��اء
 600متفرج ضمن الجولة األول��ى من
م�ب��اري��ات املجموعة الثالثة ف��ي كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وح �ص��د ب�ط��ل ل�ب�ن��ان أول ث�ل�اث نقاط
ف� ��ي م � �ش� ��واره ال� �ص� �ع ��ب ،ح �ي ��ث ت�ض��م
امل �ج �م��وع��ة أي �ض��ًا االت� �ف ��اق ال �س �ع��ودي
وال �ك��وي��ت ال �ك��وي �ت��ي ،وص �ي��ف ال�ب�ط��ل
.2011
لكن املباراة لم تكن مرضية للجهاز
ال�ف�ن��ي ل�ل�ف��ري��ق ال ��ذي ي �ق��وده امل ��درب
امل �غ��رب��ي م�ح�م��د ال �س��اه��ل ال ��ذي رأى
أن امل � �ب� ��اراة م �م �ت��ازة ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
امل �ش��اه��د وامل �ت �ف��رج ل �ك �ث��رة أه��داف �ه��ا
وجنونها ،لكن األمر محزن بالنسبة
إل �ي��ه؛ ألن ال�ن�ت�ي�ج��ة ت�ع�ن��ي أن ه�ن��اك
أخ� �ط � ً
�اء ك �ث �ي��رة ،وال س�ي�م��ا م��ن قبل
فريقه املطالب بالوصول بعيدًا في
امل�س��اب�ق��ة .ورأى ال�س��اه��ل أن أسباب
ال� �ت ��راج ��ع ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ال �ش��وط
الثاني حيث ك��اد الفريق املالديفي
«امل� �ت ��واض ��ع ن �س �ب �ي��ًا» ي �ق �ل��ب األم� ��ور
رأس� ��ًا ع �ل��ى ع �ق��ب ل ��وال ت � ��دارك األم ��ر
ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب .وق��ال الساهل:
ً
«ل � �ق� ��د واج � �ه � �ن� ��ا ف ��ري� �ق ��ًا م� �ج� �ه ��وال،
وش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا ك ��ان ه �ن��اك ف��ري�ق��ان:

األول ي �ح �ت��وي ع �ل��ى س�ب�ع��ة الع�ب�ين
مالديفيني وحارسًا ،والثاني ثالثة
الع � �ب �ي�ن م �ح �ت��رف�ي�ن ل ��دي� �ه ��م إج � ��ادة
ك�ب�ي��رة لتطبيق امل ��رت ��دات السريعة
واستغلوا املساحات التي أوجدها
انجراف العبينا إلى الهجوم» .وعن
أسباب هذا التراجع ،أضاف الساهل
ّ
يستعد كما هو مطلوب
أن فريقه لم
بسبب انشغال غالبية الالعبني مع
امل�ن�ت�خ��ب وإص ��اب ��ة م�ح�م��ود ال�ع�ل��ي،
وأن املباريات املقبلة ستكون األمور
فيها مغايرة .وافتتح حسن شعيتو

التسجيل بعد مجهود ف��ردي مميز
( ،)29وعزز العاجي خليل مصطفى
النتيجة إثر عرضية من حسني دقيق
( ،)33وأه��در أحمد زريق ركلة جزاء
( ،)35وف ��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي أض��اف
حسني دقيق الهدف الثالث برأسية
إثر عرضية من عباس عطوي (،)54
وقلص حسني سينجيز النتيجة من
رك�ل��ة ح��رة ( )56ث��م سجل سينجيز
ال�ه��دف الثاني لفي ب��ي م��ن مجهود
ف� � ��ردي خ� � ��ارق ( ،)65وأب� �ع ��د دق �ي��ق
الكرة عن خط املرمى إث��ر ركلة حرة
م ��ن س�ي�ن�ج�ي��ز ( ،)75وع� ��زز ع�ط��وي
ت �ق��دم ال�ع�ه��د ب�ت�س��دي��دة ق��وي��ة (،)77
ووسع زريق النتيجة بتسديدة في
س�ق��ف امل��رم��ى ( ،)80وس �ج��ل م��داف��ع
العهد األرميني خطأ ه��دف ف��ي بي
الثالث إثر كرة ارت��دت من العارضة
وارت�ط�م��ت ب��ه ( .)89وف��ي املجموعة
ذاتها سحق االتفاق مضيفه الكويت
 1-5وأدت النتيجة إل��ى إقالة مدرب

فوز املتحد وأنيبال في السلة

الكويت الكرواتي دراغان تاالييتش.
وفي املجموعة الخامسة فاز الشرطة
السوري على ضيفه ال��زوراء العراقي
 ،2-3وك��ان الصفاء اللبناني ق��د غلب
التالل اليمني .1-2
وفي املجموعة الرابعة تغلب نيفتشي
األوزبكي على الوحدات األردن��ي ،1-2
وال�ع��روب��ة العماني على سالغاوكار
الهندي .0-1
وف��ي السابعة ،تغلب ت�ع��ادل يانغون
من ميانمار وتشونبوري التايالندي
 ،1-1وفاز هوم يونايتد السنغافوري
على سيتيزن من هونغ كونغ .1-3
وف � � � � ��ي ال � � �ث� � ��ام � � �ن� � ��ة ،ت � � � �ع� � � ��ادل أري � � �م � ��ا
اإلن� � ��دون � � �ي � � �س� � ��ي واي � � � � � ��اي � � � � � ��اوادي م��ن
م� �ي ��ان� �م ��ار ،1-1وك �ي�ل�ان �ت ��ان امل��ال �ي��زي
ونافيبانك الفييتنامي .0-0

دوري األبطال
حقق لجويا القطري النتيجة األب��رز
في الجولة األولى لدوري أبطال آسيا
وفي أول مشاركة له بالبطولة القارية
بتغلبه على ضيفه األهلي السعودي
 0-1ف� ��ي ال � ��دوح � ��ة ض �م ��ن امل �ج �م��وع��ة
ال �ث ��ال �ث ��ة .وف � ��از س �ي �ب��اه��ان أص �ف �ه��ان
اإليراني على النصر اإلماراتي .0-1
وفي املجموعة الرابعة ،تعادل الهالل
السعودي وضيفه االستقالل االيراني
 1-1ف ��ي ال ��ري ��اض ،وت� �ع ��ادل ال �ش �ب��اب
االماراتي والغرافة القطري .0-0
وفي االول��ى تغلب الجزيرة االماراتي
على مضيفه ناساف االوزبكي .2-4
وفي السابعة ،تعادل ناغويا الياباني
وضيفه سيونغنام الكوري الجنوبي
 ،2-2وت�ي��ان�ج�ين ال�ص�ي�ن��ي م��ع ضيفه
سنترال كوست االوسترالي.0-0
وف��ي الثامنة ،مني شونبوك الكوري
بخسارة مذلة ام��ام ضيفه غوانغجو
الصيني  ،5-1وفاز بوريرام التايالندي
على كاشيوا الياباني .2-3

كاد في بي يقلب
األمور رأسًا على
عقب لوال تبديالت
الساهل الناجحة

النتيجة مرضية
للجمهور لجنونها
ومحزنة للفريق
لكثرة األخطاء

متابعة

«هايد بارك» ألندية الثانية غدًا إلعالن «حلف الفضول»
ال ت��زال قضية أن��دي��ة ال��درج��ة الثانية
ل �ك��رة ال �ق��دم ت�ت�ف��اع��ل ب �ق �ي��ادة حثيثة
م��ن ن� ��ادي ال �خ �ي��ول ب�ش�خ��ص رئ�ي�س��ه
ميثم ق�م��اط��ي ال ��ذي يبحث ع��ن شتى
ال� �ط ��رق ل ��دف ��ع االت � �ح� ��اد إل� ��ى ال� �ع ��ودة
ع��ن ق ��راره ب��إع��ادة م��رح�ل��ة اإلي ��اب من
البطولة وإس�ق��اط الخيول م��ع الفجر
ع��رب �ص��ال �ي��م واإلرش� � � ��اد إل� ��ى ال��درج��ة
الرابعة.
ودع ��ا ق�م��اط��ي غ �دًا إل��ى «ه��اي��د ب��ارك»
سيعقد في أوتيل «غولدن توليب» في
الجناح (املاريوت سابقًا)؛ إذ سيعلن
خ �ل�ال� ��ه «ح � �ل� ��ف ال � �ف � �ض� ��ول» ل �ن �ص��رة
امل�ظ�ل��وم ُ
ودع ��ي إل�ي��ه ع��دد م��ن رؤس��اء
وإداري � ��ي األن��دي��ة م��ن ك��اف��ة ال��درج��ات
وش �خ �ص �ي ��ات ري ��اض� �ي ��ة وإع�ل�ام� �ي ��ة،
وه��و موجه ألي مظلوم في الرياضة
اللبنانية ككل بحسب ما أعلن قماطي
لـ«األخبار».
وت ��أت ��ي ال �ت �س �م �ي��ة ن �س �ب��ة إل � ��ى أش �ه��ر
األح� �ل��اف ع �ن��د ال� �ع ��رب ق �ب��ل اإلس �ل��ام،
ل� �ن� �ص ��رة امل� �ظ� �ل ��وم�ي�ن م � ��ن أه � � ��ل م �ك��ة
وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس.
وك� �ش ��ف ق �م��اط��ي ع ��ن ال� ��دع� ��وى ال �ت��ي

حقق السالم زغرتا فوزًا مهمًا على ضيفه الحكمة بيروت  2 - 3على
ملعب األول في املرداشية ،ضمن املجموعة األول��ى ،في املرحلة الـ11
املعادة من بطولة الدرجة الثانية .ج��اءت امل��ب��اراة قوية وتنافسية من
الطرفني وبالتالي مليئة بالخشونة حيث تابعها السالم بتسعة العبني
بعد طرد أحمد املصري وجان جاك يمني من صفوفه .سجل للسالم
سامويل ( )51وسيمون عساف ( 60من ركلة جزاء) وخالد النعماني
( ،)94وللحكمة كامل سرحان ( )36وب��ول رستم
(ال��ص��ورة) ( .)85ق��اد امل��ب��اراة الحكم جميل طالب
رمضان وبالل الزين و ربيع عميرات وبول خضرة.
وفي املجموعة عينها تغلب الشباب طرابلس على
ضيفه امل���ودة طرابلس  0 - 3على ملعب طرابلس
البلدي .سجل األهداف حمزة حسن ( 13و 76و.)86
ُ َ
س��ت��رف��ع إل��ى االت �ح��اد ال��دول��ي «فيفا»
وال � �ت ��ي ب ��ات ��ت ج ��اه ��زة وت �س �ي��ر وف��ق
الطرق القانونية؛ إذ إنها أرسلت إلى
االت� �ح ��اد امل �ح �ل��ي ال� ��ذي ك ��ان ي �ج��ب أن
يرد عليها االثنني املاضي ،لكن إرجاء
ال�ج�ل�س��ة ّ
أج ��ل ه ��ذا األم� ��ر .وإذا م��اط��ل
ُ
َ
االت �ح��اد أك �ث��ر ،ف�س��ت��رس��ل إل ��ى الفيفا

م� �ب ��اش ��رة ،وض �م ��ن م ��ا ت �ج �ي��ز أن�ظ�م��ة
الفيفا.
وك � � ��ان ق� ��د ع� �ق ��د ف� ��ي وزارة ال �ش �ب��اب
والرياضة اجتماع أول من أم��س ضم
ع��ددًا م��ن رؤس��اء االت �ح��ادات واألن��دي��ة
وط��رح خالله م��وض��وع «أزم��ة الدرجة
ال�ث��ان�ي��ة» ،ح�ي��ث أب ��دى ال��وزي��ر فيصل

بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة
ّ
ُينظم االتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة
غرب آسيا للناشئني والناشئات (دون الـ 18
سنة) على طاوالت نادي املون السال في
 9و 10و 11آذار الجاري بمشاركة الدول
اآلتية :البحرين وقطر والعراق وسوريا
ولبنان .ويتأهل األول والثاني في الترتيب
النهائي العام من كل من فئتي الناشئني
والناشئات إلى بطولة آسيا للناشئني التي
ستقام في الصني بني  11و 15تموز املقبل.
وستجري عملية سحب القرعة عند الساعة
السادسة من مساء اليوم الخميس في نادي
املون السال بحضور نائب رئيس االتحاد
اآلسيوي خالد املهندي ورئيس منطقة غرب
آسيا في االتحاد اآلسيوي حمد ّ
الحمادي
ورئيس االتحاد اللبناني للعبة سليم الحاج
نقوال وعضو اللجنة الفنية في االتحاد
اآلسيوي وائل نور الدين ورئيس اللجنة
الفنية في االتحاد اللبناني ميشال رزق الله.
وفي ما يأتي أسماء البعثة اللبنانية املشاركة
في البطولة :جوزيف عقيقي (إداريًا)،
أحمد عرقجي ووسام شيري (مدربني)،
محمد ّ
حمية وحبيب أنطون وهشام
الطويل وأحمد حرب (العبني) وباتريسيا
حمصي وميليسا صابر وميشلني حنا وآنا
مركاريان (العبات).

مهرجان بيروت الرياضي الجامعي

فرحة للعهد تكررة خمس مرات مع ثالث غصات (هيثم املوسوي)

فوز السالم والشباب

فاز املتحد على ضيفه هوبس 73 – 88
()73 – 88 ،55 – 61 ،40 – 49 ،21 – 29
في طرابلس ،في املرحلة الخامسة من
«فاينال  »8بطولة كرة السلة .وكان أفضل
مسجل للمتحد كل من األميركيني ميكا
براند وأوسنت جونسون  20نقطة ،ولهوبس
األميركي بيلي ماك شيبرد  27نقطة .وفي
قاعة املدرسة املركزية بجونية ،خسر بجة
أمام ضيفه أنيبال زحلة ،23 – 14( 87 – 63
.)87 – 63 ،71 – 32 ،48 – 23
وكان أفضل مسجل للفائز األميركي ليروي
هيرد  18نقطة ،وللخاسر نديم سعيد 24
نقطة.

ك ��رام ��ي ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام زي��د
خيامي اس�ت�غ��راب��ه م��ا ح��دث وق ��رارات
االت� � �ح � ��اد ،ورأى أن ه � ��ذا األم� � ��ر غ�ي��ر
م �ق �ب��ول وم� ��رف� ��وض ،ل �ك��ن ال � � � ��وزارة ال
ُ ِّ
يمكنها التدخل وك��ل��ف عضو اللجنة
األوملبية الدولية طوني خوري دراسة
املوضوع والبحث عن مخرج قانوني.
وتردد أن هناك أندية عدة من درجات
مختلفة قد تنضم إلى هذا الحلف ومن
درج� ��ات مختلفة وك��ذل��ك م��ن ال��درج��ة
األولى .وأعلن أحد املعنيني من األندية
أن هذا األمر هو لتصحيح االعوجاج
ف ��ي ال �ل �ع �ب��ة ب�غ�ي��ة ال ��وص ��ول إل ��ى ك��رة
ق��دم خالية م��ن ال�ش��وائ��ب ،وتحصينًا
إلن � �ج� ��ازات امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي .وع��ن
إمكان تأثر املنتخب جراء تدخل إذا ما
تدخل الفيفا ،أك��د املعني أن املنتخب
بمعزل عن هذا األمر.
وك ��ان االت �ح��اد ق��د ق ��رر إع� ��ادة مرحلة
إي ��اب ب�ط��ول��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د أن
ثبت تالعب غالبية األندية بالنتائج
وف�ق��ًا للجنة تحقيق ات�ح��ادي��ة ،والق��ى
هذا القرار رفض األندية الثالثة التي
تجد نفسها مظلومة.

ّ
تنظم دائرة الرياضة في جامعة القديس
يوسف النسخة الثالثة من مهرجان
بيروت الرياضي الجامعي العاملي Beirut
ً
ابتداء من الخميس
Unisports Festival
ّ
 15آذار حتى االثنني  19منه على
مالعب الجامعة في فرع الجامعة للعلوم
والتكنولوجيا في مار روكز الدكوانة وفرع
الجامعة لالبتكار والرياضة في بيروت ـ ـ
طريق الشام .ويشارك في املهرجان الذي
ّ
الرياضية في ألعاب
يشمل املسابقات
ّ
الفوتسال ،كرة السلة ،كرة الطائرة ،كرة اليد،
كرة املضرب ،كرة الطاولة ،سباق الضاحية
والشطرنج إضافة إلى عدد كبير من
ّ
ّ
ّ
والترفيهية أكثر
السياحية
الثقافية،
األنشطة
من  1000طالب من  26جامعة.

بطولة كرة اليد
تغلب الصداقة على ضيفه املشعل بدنايل
( 26-34الشوط األول  )11-18في املباراة
املؤجلة من املرحلة الثالثة من بطولة لبنان
لكرة اليد ،التي جمعت الفريقني في مجمع
عاشور ،محققًا فوزه الثالث على التوالي.
وكان العب املشعل السوري أحمد محاميد
أفضل مسجل في اللقاء بـ 12إصابة،
وفيليب تامر  8إصابات للصداقة.

