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رياضة

مل يكن اكرث املتفائلني يف نادي بريوت، بطل دوري الدرجة الثانية للموسم املايض، 
يعتقد ان فريق النادي يف كرة السلة سيتمكن يف موسمه االول يف دوري الدرجة 
االوىل للرجال من تحقيق النتائج الجيدة يف مرحلة الذهاب، واملنافسة عىل احد 

املراكز الخمسة االوىل يف الرتتيب، وفرض نفسه رقام صعبا يف املعادلة

املدير  السابق  الوطني  املدرب  اسلوب  خطف 
الفني لفريق بريوت باتريك سابا االنظار، بعدما 
نجح يف قيادة فريق مل تتجاوز موازنته مبلغ 750 
الف دوالر امرييك، ومقارعة فرق تخطت موازناتها 
1.5 مليون دوالر وتشكيالتها مدججة بالعبني من 

الصف االول.
"االمن العام" التقت املدرب الوطني السابق سابا، 
وكان حوار شامل حول فريق بريوت ولعبة كرة 

السلة وحارضها مستقبلها.   

■ كيف تقّوم مستوى الدوري؟ 
□ قوي جدا، رغم ان بعض املباريات تكون من 
طرف واحد نتيجة املشاكل التي تعاين منها بعض 
الفرق. يف املقابل هناك مباريات حامسية وشيقة، 

املدير الفني لفريق بريوت املدرب الوطني السابق باتريك سابا.  

ونتائجها ال تحسم اال يف اللحظات االخرية. ورغم 
اخر،  بعد  موسام  وترتفع  تكرب  املنافسة  ان 
فاملشاكل االدارية واملالية بدورها تكرب وتزيد عند 

الكثري من الفرق.

■ اىل ماذا يعود هذا التطور؟
□ فنيا اللعبة بلغت مراحل متطورة مع استقدام 
تطور  يواكبها  عال،  مستوى  من  اجانب  العبني 
مستوى الالعب اللبناين. لكن ويا لالسف ال يوجد 
مواكبة ادارية من االتحاد وال من غالبية النوادي 

لهذا التطور.

■ ما هو تأثري الالعب االجنبي عىل بطولة الدوري؟
□ تأثري ايجايب يف شكل كبري، ويساهم يف شكل 

مبارش يف رفع مستوى الالعب اللبناين ويدفعه 
الرسمية،  املباريات  ليس فقط يف  اىل مجاراته، 
بل يف الحصص التدريبية. فالتحضريات يف وجود 
الالعب االجنبي مختلفة، وتضع الالعب اللبناين 
وبدنية  فنية  جهوزية  يف  البقاء  ضغط  تحت 

للحفاظ عىل موقعه.

ارض  عىل  اجانب  العبني   3 وجود  قرار  هل   ■
امللعب افاد اللعبة ام ألحق الرضر بها؟

□ بطولة الدوري اللبناين من اقوى البطوالت يف 
املنطقة العربية ويف القارة االسيوية، وهي محط 
وحامسة  دفعا  ويعطيها  آسيا  كل  يف  متابعة 
 3 قرار  حول  للنظر  وجهتان  هناك  وتشويقا. 
تعتربه  االوىل  امللعب.  ارض  اجانب عىل  العبني 
مرضا يف املطلق، والثانية مرتبطا ببعض النوادي 
والفرق التي تعتمد يف شكل اسايس عىل الالعب 
يقابلها  املحيل،  الالعب  حساب  عىل  االجنبي 
نواد وفرق تعتمد عىل الالعب املحيل وال ترشك 

ثالثة اجانب يف مبارياتها اال نادرا.

ارض  عىل  اجنبيني  العبني  اقرتاح  تؤيد  هل   ■
امللعب والعب ثالث عىل مقعد االحتياط؟

□ اؤيد خيار مشاركة العبني اجنبيني يف ربعني و3 
العبني يف ربعني آخرين، وترك خيار ارشاك الالعب 
املجال  يف  يفسح  ما  للمدرب،  الثالث  االجنبي 
للمدير الفني يف وضع اسرتاتيجيات فنية وتحديد 
خياراته. اقرتح عىل االتحاد منع الفرق من بدء 
اثنني العطاء حافز  اال بالعبني اجنبيني  مبارياتها 
هذا  يف  واسعة  خيارات  ويوجد  اللبناين،  لالعب 
املجال تحد من دور الالعب االجنبي وتعزز دور 
الالعب اللبناين، وعلينا جميعا العمل عىل الحفاظ 
اللبناين  واملدرب  اللبناين  الالعب  مصالح  عىل 
وابعاد املصالح الخاصة التي تلحق رضرا باللعبة.

■ فاجأك ترتيب فريقك يف املركز الخامس؟
مل  املركز.  هذا  من  قريبني  للبقاء  نعمل  كنا   □
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مقال
الوفاء عملة نادرة

يف الوقت الذي يتبدل الكثري من املفاهيم يف عامل كرة القدم بسبب املال 
اللعبة،  من  كبريا  جانبا  افسدت  التي  خيالية  مببالغ  االنتقال  وصفقات 
ال تزال العودة اىل زمن نجوم كبار شكلوا قدوة يف مسريتهم من خالل 
املاضية  االعوام  يف  الحال  كام  املغريات،  كانت  مهام  لفرقهم  وفائهم 
تويت  وفرانشيسكو  مالديني  باولو  وااليطاليني  غيغز  راين  االنكليزي  مع 

واالملاين فيليب الم وغريهم.
الكابنت السابق لفريق ليفربول االنكليزي ستيفن جريارد يتصدر القامئة 
متمسكا بناديه طيلة 17 عاما، رغم السعي الحثيث لعدد من النوادي 

ويف مقدمها ريال مدريد االسباين اىل ضمه اىل صفوفه.
تركت  التي  وابداعاته  تتذكر جريارد  رود"  "انفيلد  ملعب  زوايا  تزال  ال 
التي  املميزة  واهدافه  الرائع  ادائه  خالل  من  بسهولة،  ميحى  لن  اثرا 
له  وهتفت  انشدت  لطاملا  التي  ليفربول  لجامهري  وملهام  رمزا  حولته 
يف املدرجات. ال تزال صورة جريارد يف ختام موسم 2015 عندما دخل 
ذاكرة  يف  مطبوعة  املشجعني،  دموع  وسط  اوالده  برفقة  "انفيلد"  اىل 

مشجعي النادي تأكيدا عىل املكانة الكبرية لهذا النجم يف قلوبهم. 
هذا الحب والعشق قابله جريارد بوفاء قل نظريه يف هذا الزمن، عندما 
اتخذ قرار بدء مشواره التدريبي خلف االضواء، واالهم مع ليفربول من 
خالل االرشاف عىل تدريب فريق الشباب يف النادي مقدما صورة مغايرة 
اما  اختاروا،  الذين  زمالئه  من  كثريين  عن  تختلف  االنتامء  حقيقة  عن 
امثال  كبرية  رواتب  مقابل  يف  للمباريات  كمحللني  العمل  اىل  االنتقال 
غاري لينيكر والن شرير وبول سكولز والفرنيس تيريي هرني، او مواصلة 
الدروس يف التدريب ومن ثم االرشاف مبارشة عىل فريق كبري كام فعل 

كثريون من النجوم السابقني يف الكرة.
اللعبة  واقع  االسئلة حول  من  الكثري  تطرح  ليفربول  مع  واقعة جريارد 
الطرفني  من  الوفاء  قلة  عىل  االمثلة  وان  خصوصا  والالعبني،  والنوادي 
االغراءات  امام  سقط  العب  من  فكم  تحىص.  وال  تعد  ال  وهي  كثرية، 
وتخىل عن قميص ناديه عند اول عرض بالحصول عىل راتب اغىل؟ كم 
دون  من  افضل  خيار  اول  او  اصابة  اول  عند  العبه  عن  تخىل  ناد  من 

السؤال حتى عن مصريه او مستقبله؟ 
اي  االنسانية  للقيم  يعد  مل  الخيالية  والعقود  املالية  االغراءات  زمن  يف 
ميضيها  التي  بالسنوات  يقاس  يعد  مل  والنادي  للكرة  والعشق  اعتبار،  
والحوافز  الشهري  والراتب  املايل  العرض  بقيمة  بل  ناديه،  يف  الالعب 
لكن  واالفضل.  االنسب  يختار  ان  الالعب  حق  من  رمبا  واالغراءات. 
ان  لسنوات  وحماله  الالعب  حضنا  اللذين  والجمهور  النادي  حق  من 

يبادلهم، ولو بقليل من الوفاء الذي اصبح يف ايامنا هذه عملة نادرة.

نمر جبر

بداية  التي وضعناها  باالهداف  نسكر  او  نحلم 
املوسم. ومع استقدام الالعب باسل بوجي تبدلت 
االهداف. حاليا ال نريد اكرث من ان نكون قريبني 
من املركزين الرابع والسادس. ال نتوقع املنافسة 
راهنا،   "4 "الفاينال  النهايئ  النصف  الدور  عىل 
لكن اذا انهينا مرحلة االياب بني املركزين الرابع 
عىل  للمنافسة  اسرتاتجيتنا  سنبدل  والسادس، 
يف  كثرية  مفاجآت  يوجد  النهايئ.  النصف  الدور 

الدوري ومن املبكر تحديد خيارنا.

■ اين عوامل القوة يف فريق بريوت؟
التي  االيجابية  واالدوار  الحكيمة،  االدارة   □
الفني،  والجهاز  االدارة،  يف  شخص  كل  يلعبها 
والالعبون. نحن فريق منظم يعتمد عىل اللعب 
الجامعي وليس لدينا العب ارتكاز اجنبي نعتمد 

عليه يف شكل اسايس.

■ عىل اي اساس تم اختيار الالعبني االجانب؟
□ عىل اساس شخصيتهم وقدرتهم عىل االنسجام 
اجنبيا  املحليني. نحن ال منلك العبا  الالعبني  مع 
قادرا عىل حمل الفريق. اسرتاتيجيتنا تعتمد عىل 
اللعب الجامعي. لذلك نجد ادوارا بارزة لبوجي 
وميغيل مارتينيز وروين فهد وطوم عامر وروبري 

بوداغر وريبال بشارة واالخرين.

الالعبني  يف  تغيري  حصول  احتامل  من  هل   ■
االجانب؟

سولسكيتش  استبدلنا  الراهن  الوقت  يف   □
يف  مرتبطا  كان  االمر  ان  علام  افيربا.  مبايكل 
احد  عىل  املنافسة  اىل  بوصولنا  مبارش  شكل 
مراكز املربع الذهبي وبالنتائج النهائية ملرحلة 
فرصة  اعطاء  يف  نرغب  كنا  اننا  علام  االياب. 
للعنارص الذين اوصلونا اىل هذه املرحلة والغاء 

فكرة التغيري. 

■ َمن هو الالعب االجنبي الذي اقنعك؟
□ اجانب فريق بريوت مل يسبق لهم ان شاركوا 
او اصحاب  املحيل، وليسوا معروفني  الدوري  يف 
تاريخ عريق يف اللعبة. هم العبون يستمعون اىل 
املدرب، وقابلون للتطور، ونحن يف الجهاز الفني 
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قدموا  انهم  رغم  افضل،  مستوى  لتقديم 
مستوى رائعا يف املباريات امام الشانفيل وبيبلوس 
واالنطونية واملتحد. كام ساعدونا كثريا يف تعاون 
الالعب اللبناين مع اللعب الجامعي، وان تكون 

لديه ثقة اكرب بقدراته.

يف  بوجي  باسل  وجود  بّدل  مدى  اي  اىل   ■
اسرتاتيجيا باتريك سابا؟

□ يف مرحلة تشكيل الفريق، مل يكن لدينا العب 
مرتيثني  وبقينا  الفريق،  حمل  عىل  قادر  ارتكاز 
شولسكيس  الليتواين  الالعب  خط  عىل  ونعمل 
التعاقد مع بوجي  املركزين 3 و4.  الذي يشغل 
جعلنا نعتمد هذا النوع من االجانب لثقتنا بانه 
قادر عىل ان يقوم بدوره يف مركز االرتكاز يف شكل 
جيد، وهو مل يخيب توقعاتنا. هو من اهم العبي 
وهو  املوسم،  هذا  خصوصا  لبنان،  يف  االرتكاز 

يعرف دوره جيدا ومرتاح يف القيام به.

■ َمن هو الالعب املحيل الذي مل يقنعك؟
□ لو كان لدي ادىن شك بأي العب ملا تعاقدت 
لالعب  فرصة  من  اكرث  اعطي  بطبعي  انا  معه. 
ما ميلك من  كل  تقديم  الزامه  امتكن من  حتى 
امكانات. وهذا ما كنت اطبقه مع كل الفرق التي 

عملت معها.

■ ما رأيك يف نظام الدوري الذي يوزع الفرق بعد 
مرحلتي الذهاب واالياب اىل مجموعتني؟

□ جيد اىل حد ما. لكن يجب التنبه من الفرصة 
التي منحها هذا النظام للفريقني التاسع والعارش 
مستحب.  غري  امر  وهو  الفرق،  حساب  عىل 
ستكون املنافسة حامية يف املجموعتني وتحديدا 
يف املجموعة االوىل التي ستضم الفرق من االول 

اىل الخامس للهروب من مواجهة االقوياء.

■ كيف تقّوم اداء االتحاد اللبناين لكرة السلة؟
□ امتنى ان يتعاونوا لصالح اللعبة. هناك عائالت 
عىل  تقترص  ال  والحلقة  السلة،  كرة  من  تعيش 
بكثري  اوسع  فالدائرة  وحكام.  ومدربني  العبني 

ويجب الحفاظ عليها.

■ َمن الفريق الذي فاجأك سلبا او ايجابا؟

□ الريايض بيبلوس فاجأين سلبا، كذلك التضامن 
الزوق. ايجابا هومنتمن بريوت اضافة اىل اللويزة 
الذهاب  مرحلة  اخر  يف  بعبدا  واالنطوين  الزوق 

وبداية مرحلة االياب.

■ َمن ترشح للفوز باللقب؟
فرق  ثالثة  بني  محصورا  سيكون  انه  اعتقد   □
املحدي  ديك  والشانفيل  بريوت  الريايض  هي 
ولكل  متقارب،  مستواهم  بريوت.  وهومنتمن 
الريايض  اللقب.  اىل  االقرب  تجعله  ميزة  فريق 
االجانب  بالعبيه  وهومنتمن  املحليني،  بالعبيه 
بوجود  والشانفيل  احمد،  اسامعيل  اىل  اضافة 

فادي الخطيب. 

■ راض عىل الذي يحصل مع املنتخب الوطني؟
يف  يحصل  بالذي  مرتبطة  املنتخب  قضية   □

االتحاد، ولن ازيد!

الجهاز  التي خضتها مع  التجربة  تقّوم  ■ كيف 
الفني للمنتخب الوطني يف نهائيات بطولة آسيا 

التي استضافها االتحاد يف شهر اب املايض؟
□ ال يحق يل التطرق اىل االمور الفنية واالدارية. 
لكنها من دون ادىن شك كانت فاشلة واملسؤولية 
الفني  والجهاز  االتحاد  الجميع،  بني  مشرتكة 

والالعبني.

■ هل خيار املدرب الليتواين راموناس بتتوتاس 
كان جيدا؟

□ لقد رافقته مدة شهرين. ال استطيع ان انكر 
خربته يف كرة السلة، لكن مل يكن لديه الوقت 
اللبناين.  الالعب  عقلية  عىل  للتعرف  الكايف 
حاول ان يطبق اسلوبه وطريقته يف الكثري من 

االماكن، لكنه مل يفلح.

■ راض عىل مستوى التحكيم؟
لهم  مشهود  حكامنا  عام.  شكل  يف  مقبول   □
آسيا، وقد  الحكام يف  افضل  بالكفاية، وهم من 
بطوالت  ويف  كثرية  مرات  يف  االمر  هذا  برهنوا 

اقليمية وقارية ودولية.

■ ملاذا انت دامئا معرتض عىل قرارات الحكام؟
اتغاىض عن  انفعايل، وال احب ان  انا شخص   □
االخطاء، وهذا ال يعني ان الحكام يخطئون. امتنى 
عندما ارى خطأ ما من وجهة نظري ان استمع اىل 
الحكم. هناك حاالت تحكيمية يجب  رشح من 
ان نفهمها اكرث، ونستمع اىل رشح مفصل عنها. 
ادعو اىل حصول تواصل اكرث مع الحكام وتبادل 

اراء لكرس الحدة وتصويب وجهات النظر.

■ هل مشاركة فريق بريوت يف دورة ديب الودية 
سلبية ام ايجابية؟

□ لها عامالن سلبي وايجايب. املشاركة يف بطولة 
قد نضطر فيها اىل تغيري طريقة لعبنا وطريقة 
ال  قد  الدوري،  بطولة  يف  وتنظيمنا  تفكرينا 
تكون مفيدة لنا من الناحية الفنية، اضافة اىل 
ان هذه املشاركة قد ترفع من احتامل تعرض 
ان ال ننىس  املقابل يجب  الالعبني لالصابة. يف 
كبرية  لبنانية  جالية  يضم  بلد  يف  سنلعب  اننا 
سيكون  القرار  خارجية.  فرق  مع  وسنتواجه 
وسيكون  الفني  الجهاز  مع  بالتنسيق  لالدارة 

ملصلحة الفريق.

■ اىل اي مدى توقيف الدوري مرض؟
ديب،  دورة  عىل  يقترص  لن  التوقف  طبعا.   □
بسبب  شباط  يف  مجددا  ستتوقف  فالبطولة 
مشاركة املنتخب يف تصفيات كأس العامل. وهذا 
التي  بالنوادي  رضرا  ويلحق  مفيد  غري  االمر 

تتكلف مبالغ كبرية للمشاركة يف البطولة.

■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
املراحل  والدليل  البطولة،  مصري  عىل  خائف   □
التي منر فيها. الوحدة بني عائلة اللعبة تحميها 
ان  ميكن  التي  املشاكل  ومن  االنتقادات  من 

تواجهها، وتجنبها االنتقادات. 
ن. ج 

رياضة

بطولة الدوري 
اللبناني من اقوى البطوالت 

عربيا وآسيويا
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حقق املنتخب اللبناين لكرة القدم انجازا تاريخيا عام 2017 بتأهله اىل نهائيات 
املشهد  عىل  بقوة  نفسه  فارضا  التصفيات،  خالل  من  االوىل  للمرة  آسيا  كأس 
كرة  منتخب  بحلول  اخفاق سلوي  قابله  الكروي  االنجاز  اللبناين. هذا  الريايض 
مجمع  ملعب  عىل  لبنان  استضافها  التي  آسيا  نهائيات  بطولة  يف  سادسا  السلة 

نهاد نوفل يف زوق مصبح آب املايض 

رئيس  حضور  محليا  املايض  العام  ميز  ما 
االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" السويرسي 
جياين انفانتينو اىل بريوت، يف زيارة عائلية 
لتقديم واجب العزاء بوالد زوجته اللبنانية 
لينا االشقر يف بلدة الخريبة الشوفية. بات 
الكروية  للمؤسسة  رئيس  ثالث  انفانتينو 
العرص  يف  لبنان  يزور  الكربى  العاملية 
هافيالنج  جواو  الربازييل  بعد  الحديث، 
والسويرسي  املايض،  القرن  سبعينات  يف 
عام  اوالهام  مرتني  بالتر  "سيب"  جوزف 

2000 يف افتتاح كأس آسيا.

انجاز غري مسبوق للمنتخب الوطني يف كرة القدم.

خيبة منتخب لبنان يف كرة السلة الذي حل سادسا يف بطولة آسيا.

االمرييك جاسنت غوتلن راكعا امام الجاماييك اوساين بولت.

رياضة 2017: محليًا إنجاز كروي وإخفاق سلوي
دوليًا خيبة إيطالية وتألق مدريدي

نمر جبر

بقيادة ميودراغ  االرز  عمليا، قدم منتخب 
يف  مسريته  يف  جيدا  عرضا  رادولوفيتش 
"االمارات  نهائيات  اىل  االسيوية  التصفيات 
برصيد  الثانية  مجموعته  وتصّدر   ،"2019
10 نقاط من اربع مباريات، منتزعا بطاقة 
نهاية  عىل  واحدة  جولة  قبل  التأهل 
ان  دون  من  املقبل،  آذار  يف  التصفيات 

يتعرض الي خسارة.
تصنيف  يف  املنتخب  تقدم  مقابل  يف 
الدويل "فيفا" اىل املركز 85 عامليا،  االتحاد 
تراجع بريق النوادي عىل املستوى القاري 

بعد اخفاق النجمة والصفاء يف تجاوز دور 
اآلسيوي، كام  االتحاد  املجموعات يف كأس 
خرج العهد بطل الدوري من الدور االول 
يف  اقيمت  التي  العربية  االندية  لبطولة 
الرغم  املايض، عىل  الصيف  االسكندرية يف 
من النتائج الجيدة التي حققها بتعادله مع 
املغريب الرباطي  والفتح  السعودي   النرص 
1 – 1، وفوزه عىل الزمالك املرصي 1 – 0. 
كام برز منتخب كرة القدم داخل الصاالت 
يف  املقررة  آسيا  كأس  نهائيات  اىل  بتأهله 
تايوان يف شباط الجاري بفوزه عىل االردن 
تصفيات  1 يف   –  3 نفسها  بالنتيجة  وقطر 

غرب آسيا. 
العام  بلقب  العهد  توج  املحيل  الدوري  يف 
بعد  تاريخه،  يف  الخامسة  للمرة   2017
انسحاب النجمة من مباراة القمة اعرتاضا 
زغرتا،  يف  املرداشية  ملعب  اعتامد  عىل 
التتويج بعد  االنصار اىل منصات  فيام عاد 
لبنان  كأس  باحرازه  سنوات  خمس  غياب 
الصفاء  عىل  فوزه  بعد  القدم  لكرة  الـ46 
1 – 0 يف املباراة النهائية عىل ملعب صيدا 
عزز  متفرج.  االف   10 زهاء  امام  البلدي، 
 14( اللقب  يحرز  ناد  كاكرث  القيايس  رقمه 
مرة(، بعدما خاض النهايئ الـ17 يف تاريخه 
اعوام 1988، 1990، 1991،  باللقب  )توج 
 ،2002 ،1999 ،1996 ،1995 ،1994 ،1992
وتأهل   .)2012  ،2010  ،2007  ،2006
االتحاد  كأس  منافسات  لخوض  االنصار 
االسيوي يف املوسم املقبل اىل جانب العهد 

بطل الدوري.
بتغلبه  النخبة  كأس  النجمة  احرز  بدوره، 
غرميه  عىل  القاتل  الوقت  يف  بصعوبة 
التقليدي االنصار 1 – 0، واحتفظ الراسينغ 
اثر فوزه  الثاين تواليا  التحدي للعام  بكأس 
املباراة  يف   1  -  3 صور  التضامن  عىل 

كذلك تأهل بنك بريوت الذي توج بلقب 
بطولة لبنان بعدما فاز عىل الجيش يف 4 
مباريات من 7 ممكنة يف الدور النهايئ اىل 
االسيوية،  النوادي  بطولة  يف  الثاين  الدور 
فاز  كام  االيراين.  غيتيباسان  امام  وخرس 
شباب االرشفية مبسابقة الكأس بعد فوزه 

يف النهايئ عىل اللويزة.

بطولة  الريايض  احرز  السلة،  كرة  يف 
لبنان للمرة الـ14 بعد قلب تأخره 0 - 2 
الدور  2 يف   – 4 امام هومنتمن اىل فوز 
يف  مستحقا  فوزا  تحقيقه  اثر  النهايئ، 
بينام  ممكنة،  السادسة من سبع  املباراة 
انطلياس  هومنتمن  سيدات  حققت 
لقب الدوري بعد فوزهن  يف النهايئ عىل 

الريايض بريوت. 
بطولة  نهائيات  لبنان  استضاف  آسيويا،   
آسيا الـ29 للمرة االوىل يف تاريخه، مبشاركة 
واوسرتاليا  نيوزيلندا  ابرزها  منتخبا   16
النهايئ  يف  فوزها  بعد  اللقب  احرزت  التي 
اللبناين  املنتخب  واكتفى  ايران.  عىل 
ارضه  عىل  سقط  بعدما  السادس  باملركز 
امام  النهايئ  الربع  الدور  يف  جمهوره  وبني 

املنتخب االيراين. 
النوادي  نجاح  عوضه  املنتخب  اخفاق 
الريايض  فاحرز  الخارجية،  مشاركاتها  يف 
االسيوية  النوادي  بطولة  لقب  بريوت 
الساحق  بفوزه  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
الصيني  كاشغار  تشاينا  مضيفه  عىل 
بنتيجة 88 - 59 يف مدينة تشنزو الصينية. 
هذا اللقب القاري الثاين للريايض بعد عام 
كام  االيراين.   مهرام  حساب  عىل   2011
لقب  انطلياس  هومنتمن  سيدات  احرزت 
استضافها  التي  العربية  النوادي  بطولة 
اغباليان يف مزهر  االرمني يف سنرت  النادي 
انطلياس، اثر فوزها يف النهايئ عىل جمعية 

سال املغريب.
استقالة   2017 عام  يف  السلة  كرة  وشهدت 
رئيس النادي الريايض بريوت هشام الجارودي 
يف  الخدمة  من  سنة   26 بعد  منصبه  من 

الحقل الريايض، رئيسا للنادي البريويت.

النهائية عىل ملعب امني عبد النور البلدي 
يف بحمدون.

ستارز  احتفظ  السيدات،  صعيد  عىل 
بطولة  بلقب  تواليا  الثالثة  للسنة  اكادميي 
مصبح  زوق  واحرز  القدم،  كرة  يف  لبنان 
ستارز  عىل  النهائية  املباراة  يف  فوزه  اثر 
عىل  بفوزه  السوبر  كأس   1  –  4 اكادميي 

الفريق نفسه بنتيجة 5 – 2.
وشكل االتحاد الول مرة يف تاريخه منتخب 
شارك  الذي  سنة   20 دون  الصاالت  كرة 
الثاين  الدور  اىل  وتأهل  آسيا  بطولة  يف 

حساب  عىل  انتصارات   3 حقق  بعدما 
مع  وتعادل  مونغ  وهونغ  وميامنار  قطر 

اوزبكستان بنتيجة 4 – 4.
وتصّدر منتخب السيدات املجموعة الثانية 
يف  اقيمت  التي  آسيا  غرب  تصفيات  يف 
تايلند، وتأهل اىل نهائيات البطولة املقررة 
تايبه.  الصني  يف  الجاري  شباط  اوائل  يف 
قريغزستان  الرابعة  املجموعة  يف  وسيواجه 
املنتخب  ينتظر  كام  وتايلند.  واالردن 
ايار  مطلع  آسيا  بطولة  يف  مهم  استحقاق 

املقبل يف فييتنام.
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شكا  سبيدبول  بات  الطائرة،  الكرة  يف 
الفريق الشاميل الثالث بعد االنطالق انفه 
 2015( طرابلس  امليناء  والزهراء   )2006(
اىل  الكأس  ويأخذ  اللقب  ينتنزع  و2016( 
وبرتوين  نهايئ شاميل  نفق شكا، يف  بعد  ما 

بامتياز مع الشبيبة تنورين. 
اللجنة  رئيس  استقالة  اللعبة  وشهدت 
جان  اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية 
الكرة  التحاد  رئيسا  منصبه  من  هامم 
الطائرة منذ عام 2008، وخلفه يف املنصب 
االعامل  رجل  الجبيلية  اهمج  بلدة  ابن 
عن  واحد  صوت  بفارق  رميا  ايب  ميشال 
اسعد  االمريكية  السفارة  نادي  رئيس  نائبه 

النخل.
يف كرة اليد توج فوج اطفاء بريوت بلقب 
الصداقة  مع  النهايئ  حسم  بعدما  البطولة 
بنتيجة 2 – 0 من اصل 3 مباريات ممكنة، 
اثر فوزه يف املباراة الثانية بفارق اصابة 39 
- 38. بينام احرز رجال وسيدات الصداقة 
لقب مسابقة كأس االتحاد. وشكل االتحاد 
للمشاركة  للسيدات  منتخب  االوىل  للمرة 
يف  املقررة  الثانية  آسيا  غرب  بطولة  يف 

االردن من 9 اىل 17 شباط الجاري.

اللبناين  االتحاد  استعاد  الطاولة،  كرة  يف 
للرجال  العربية  النوادي  بطولة  استضافة 
اعوام.  سبعة  دام  غياب  بعد  والسيدات 
اىل  القامطية  الندوة  سيدات  صعدت 
منصة التتويج بعد حلولهن يف املركز الثاين. 
راي  االوملبية  الرامية  واصلت  الرماية  يف 
دورة  يف  ميدالية  النتزاع  تحضرياتها  باسيل 
الجودو  بطل  وكذلك  االوملبية،  طوكيو 
الهدف  اىل  يسعى  الذي  الياس  ناصيف 

نفسه. 
الشهري  "السربنت"  عداء  اعتذار  مينع  مل 
كضيف  حضوره  عن  لويس  كارل  االمرييك 
رشف يف "ماراثون بريوت" النشغاله بتفقد 
االرضار التي لحقت مبمتلكاته واستثامراته 
فلوريدا،  الذي رضب والية  االعصار  نتيجة 
تنظيم  من  ماراثون"  "بريوت  جمعية 
اكرث  مبشاركة  السباق  من  الـ15  النسخة 
مختلف  يف  وعداءة  عداء  الف   4035 من 

السباقات.

بطولة  شهدت  الدويل،  الصعيد  عىل 
يف  اقيمت  التي  اقوى  اللعاب  العامل 
العاصمة الربيطانية لندن تتويج القطري 

وحل  العايل  الوثب  بذهبية  برشم  معتز 
كان  ثالثا.  غزال  الدين  مجد  السوري 
اعتزال  االلعاب"  "ام  صعيد  عىل  االبرز 
امللقب  بولت  اوساين  الجاماييك  العداء 
سباق  يف  ثالثا  حلوله  بعد  بـ"الربق"، 
جاسنت  االمرييك  به  فاز  الذي  مرت  الـ100 
تلك  الرياضية  العام  كانت صورة  غاتلن. 
التي ركع فيها غاتلن تحية لبولت حامل 
سباقي  يف  العامليني  القياسيني  الرقمني 

الـ100 مرت والـ200 مرت. 
القدم  كرة  يف  السوري  املنتخب  وطرق 
مونديال  ابواب  قاسيون"  بـ"نسور  امللقب 
االمتار  يف  يخرس  ان  قبل  بقوة،  روسيا 
املنتخب  امام  االسيوي  امللحق  يف  االخرية 

االوسرتايل يف سيدين بنتيجة 1 – 2. 
لكن الحدث االبرز كرويا يف عام 2017 كان 
غياب ايطاليا، بطلة العامل ثالث مرات، عن 
امللحق  يف  اخفاقها  بعد  الرويس  املونديال 

االورويب امام السويد. 

عىل صعيد املسابقات االوروبية، تألق ريال 
االول  الفريق  بات  بعدما  االسباين  مدريد 
ابطال  لدوري  بطال  بلقبه  يحتفظ  الذي 
اوروبا )شامبيانز ليغ(، منذ اعتامد الصيغة 
واحرزت   .1991 عام  للمسابقة  الجديدة 
املانيا كأس القارات التي استضافتها روسيا 
يف  املونديال  نهائيات  قبل  كـ"بروفة" 

املقبل.  الصيف 
روجيه  السويرسي  استعاد  التنس  يف 
االسباين  التقليدي  ومنافسه  فيديرير 
وتقاسام  الجميل،  الزمن  نادال  رافاييل 
البطوالت االربع الكربى، ففاز فيديرير يف 
القيايس  اوسرتاليا ووميبلدون معززا رقمه 
بـ19 لقبا كبريا، ونادال )16 لقبا كبريا( اثر 
رقم  القاب   10( غاروس  روالن  يف  فوزه 

قيايس( وفالشينغ ميدوز.
يف كرة السلة االمريكية او الدوري االمرييك 
غولدن  استعاد  اي"،  يب  "ان  للمحرتفني 
منافسه  من  اللقب  ووريورز  ستايت 
الثالث  النهايئ  كليفالند كافاليريز بفوزه يف 

بينهام. تواليا 

املنتخب االيطايل يف كرة القدم الغائب االكرب عن "مونديال" روسيا.


