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الطويل ووهبة بطال »طاولة« هايكازيان
أح����������رز م�����ال�����ك ال�����ط�����وي�����ل )ج����ام����ع����ة 
ال������روح ال���ق���دس ������� ال��ك��س��ل��ي��ك( وه��ال 
وه��ب��ة )ال��ي��س��وع��ي��ة( ل��ق��َب��ي ال����دورة 
الطاولة  ك��رة  ف��ي  ال��راب��ع��ة  السنوية 
مها 

ّ
نظ ال��ت��ي  ه��اي��ك��ازي��ان،  لجامعة 

االتحاد  ب��إش��راف  الرياضي  القسم 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات، وب��م��ش��ارك��ة 
قياسية ل��� 60 العبًا والع��ب��ة م��ن 18 
كبير.  ج��ام��ع��ة، وح��ض��ره��ا جمهور 
ف���ف���ي امل�����ب�����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���رج���ال، 
ف������از ال����ط����وي����ل ع���ل���ى ح����ام����ل ال��ل��ق��ب 
ف����ي ال����ع����ام امل����اض����ي م��ح��م��د ب��ن��وت 
في   

ّ
)3-2(، وح��ل العربية(  )ب��ي��روت 

املركز الثالث كل من محمد بهجت 
)اللبنانية( وأحمد حرب )اللبنانية 

الدولية(. 

ف��ازت وهبة  وف��ي نهائي السيدات، 
ع���ل���ى ت������اال ح���وي���ل���ي )ال���ي���س���وع���ي���ة( 
ث��ال��ث��ة ك���ل م���ن ن��دى  )3-0( وح���ل���ت 
ح����وي����ل����ي )ال�����ي�����س�����وع�����ي�����ة( وران�����ي�����ا 
ال��خ��ط��ي��ب )ال���ك���ن���دي���ة(. وف����ي نصف 
ف��ازت وهبة على حويلي  النهائي، 
 .)0-3( ال��خ��ط��ي��ب  ع��ل��ى  وت���اال   )0-3(
وف�����ي ال��������دورة امل���درس���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة، 
وب���م���ش���ارك���ة ق��ي��اس��ي��ة أي���ض���ًا ل����� 56 
الع���ب���ًا والع���ب���ة م���ن 19 م���درس���ة من 
م��خ��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، فقد 
أح����رز ل��ق��ب ال���ذك���ور ه��ش��ام ال��ط��وي��ل 
)م���درس���ة األم���ي���ر ش��ك��ي��ب أرس�����الن( 
العام  في  اللقب  حامل  على  بفوزه 
امل�����اض�����ي ح���ب���ي���ب أن�����ط�����ون )س���ي���دة 
ث��ال��ث��ًا كل  )3-1(، وح���ل  ال��ج��م��ه��ور( 

م���ن م��ي��س��اك ب��وي��اج��ي��ان وه��اغ��وب 
ف����وس����ك����ري����ج����ي����ان. وع����ن����د اإلن��������اث، 
أحرزت باتريسيا حمصي )العائلة 
اللقب  بعبدا(   ��� الفرنسية  املقدسة 
)فاهان  مركريان  أن��ا  على  بفوزها 
تكيان( )3-1(، وحلت ثالثة كل من 
كفرشيما(  )ث��ان��وي��ة  ح��ن��ا  ميشلني 

وتاالر بوياجيان )دجيماران(. 
الجامعة  الختام، وزع رئيس  وف��ي 
����م����ة ال������ق������ّس ال�����دك�����ت�����ور ب����ول 

ّ
امل����ن����ظ

هايدوستيان الكؤوس وامليداليات 
على الفائزين، وأشرف على تنظيم 
ال����دورة رئ��ي��س لجنة ك���رة ال��ط��اول��ة 
قسم  ومدير  الجامعي  االتحاد  في 
��م��ة 

ّ
ال���ري���اض���ة ف����ي ال���ج���ام���ع���ة امل��ن��ظ

ساهاك بيدنيان.

رياضة الجامعات

اق���ت���رب امل�����درب األمل���ان���ي وي��ن��ف��ري��د 
شايفر م��ن ق��ي��ادة األه��ل��ي املصري 
انتقل  ال���ذي  ال��ب��دري  خلفًا لحسام 

لتدريب املريخ السوداني. 
أثيرت  ق��د  كثيرة  تكهنات  وك��ان��ت 
ف���ي ال���ف���ت���رة األخ����ي����رة ح����ول ه��وي��ة 
املدرب الجديد لألهلي بعد رحيل 
العزيز عبد  ال��ب��دري وتكليف عبد 

الشافي »زيزو« موقتًا. 
وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��ح��س��م األه���ل���ي 
هوية امل��درب الجديد خ��الل األي��ام 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ق���ب���ل���ة، وخ���ص���وص���ًا أن 
الفريق مقبل على مباراتني قويتني 

مع حرس الحدود والزمالك. 
م�����ن ن����اح����ي����ة أخ����������رى، ع�������نّي ن�����ادي 

الفرنسي  ال��ب��ورس��ع��ي��دي  امل��ص��ري 
اي���رف���ي ري���ن���ارم���دي���رًا ف��ن��ي��ًا ج��دي��دًا 
ل���ه ل��ي��خ��ل��ف م��خ��ت��ار م��خ��ت��ار ال���ذي 

استقال الشهر املاضي. 
وس��ي��ع��ود ع���الء م��ي��ه��وب، مساعد 
ال��ذي توّلى  م��درب األهلي السابق 
تدريب املصري موقتًا الى منصب 
امل��س��اع��د ل��ل��م��درب ال��ف��رن��س��ي ال��ذي 
ق������اد م��ن��ت��خ��ب��ي زام����ب����ي����ا وأن����غ����وال 

سابقًا. 
وكان املدرب محمد مختار قد قرر 
الجماهير  ه��ج��وم  بعد  االستقالة 
ع��ل��ي��ه ع��ق��ب ه��زي��م��ة م��ف��اج��ئ��ة أم���ام 
الترتيب  متذيل  سموحة  مضيفه 

 .3�����1

الدوري السعودي 
ي����س����ع����ى ال����ن����ص����ر إل��������ى االن������ف������راد 
للمرة  السعودي  ال��دوري  بصدارة 
األول�����ى م��ن��ذ س���ن���وات ع���دة عندما 
يحل ضيفًا على الفتح غدًا، ضمن 

املرحلة ال�15. 
ت��ف��ت��ت��ح امل���رح���ل���ة، ال����ي����وم، ف��ي��ل��ع��ب 
ال���وح���دة م���ع ال��ق��ادس��ي��ة وال��ش��ب��اب 
األرب��ع��اء  ال��ت��ع��اون، وتستكمل  م��ع 
فيلتقي أيضًا الهالل، حامل اللقب، 
م���ع ال���ح���زم واأله���ل���ي م���ع االت���ف���اق، 
وتختتم الخميس فيلتقي االتحاد 

مع الفيصلي ونجران مع الرائد. 
وي����ه����دف ال���ن���ص���ر ب���ق���ي���ادة امل�����درب 

اإلي����ط����ال����ي وال�����ت�����ر زي����ن����غ����ا، ال�����ذي 
ت���ع���رض إل����ى ان���ت���ق���ادات ح�����ادة في 
بداية املوسم قبل أن يقود الفريق 
ت����دري����ج����ي����ًا إل�������ى ال��������ص��������دارة، إل����ى 
لضمان  هجومية  طريقة  اع��ت��م��اد 
عن  التخّلي  وع���دم  ال��ث��الث  النقاط 

الصدارة. 

كأس السلطان قابوس 
أح�������رز ال����ع����روب����ة ك�����أس ال��س��ل��ط��ان 
للمرة  ع��م��ان  ف��ي سلطنة  ق��اب��وس 
ال��ث��ال��ث��ة ب���ف���وزه ع��ل��ى ف��ن��ج��اء 5�������������3 
ب�����رك�����الت ال���ت���رج���ي���ح ف�����ي امل�����ب�����اراة 
النهائية. وانتهى الوقتان األصلي 

واإلضافي بالتعادل 1�����1. 

األملاني شايفر يقترب من األهلي املصري ومرحلة صعبة في السعودية
 الكرة العربية   

سيخوض العراق
 4 مباريات وّدّية مع 
السعودية، وسوريا 
مرتين ومع الصين 

رياضة

الدوري: أربع مباريات اليوم 

تنطلق اليوم منافسات األسبوع العاشر من 
بطولة لبنان لكرة القدم، التي أجلت من يومي 

السبت واألحد بسبب األمطار. وتقام 4 
مباريات على النحو اآلتي: 

التضامن × الغازية )ملعب صور ـ 14:15(، 
الراسينغ× املبرة )جونية ـ 14:15(، العهد × 
اإلخاء )صيدا ـ 14:15(، النجمة × الصفاء 

)املدينة الرياضية ـ 17:00(. 

فوز الصداقة في الصاالت 

فاز الصداقة على فريق مركز كامل جابر 
الثقافي 7-4، في افتتاح املرحلة السادسة 
من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت. 

وسجل للفائز العراقي مروان زورا )3( 
وكريم كنفاني وحسن باجوق وجان 

كوتاني وطوني ضومط، وللخاسر علي 
حديد )3( ومهدي عطوي. وأقيمت املباراة 
على ملعب الصداقة بعد نقلها من ملعب 
مجمع الرئيس لحود »عالسكت« بسبب 

األمطار، ودون االعالن عن النقل. وتستكمل 
املرحلة اليوم بلقاء أول سبورتس وأوملبيك 
صيدا )ملعب لحود - الساعة 19.00(، كما 

يلعب الندوة القماطية مع قوى االمن الداخلي 
على ملعب السد )17.30(.

سباحة لبنان الى العالم 

غادرت بعثة منتخب لبنان للسباحة، أمس 
االثنني، للمشاركة في بطولة العالم لحوض 

25 م والتي ستقام في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة )دبي( من 15 لغاية 19 كانون األول 

2010 واملؤلفة من: أسعد شاهني )رئيسًا 
للبعثة(، عدنان العميل )مدربًا( والسباحني 

وائل قبرصلي ومكرم فاتول. 

الدورة املدرسّية في كرة السّلة 

تتواصل الدورة املدرسية في كرة السلة التي 
مها شركة »سبور إيفازيون« برعاية 

ّ
تنظ

وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن 
منيمنة وبإشراف االتحاد اللبناني لكرة 

السلة. وسّجلت نتائج األسبوع الثالث: فاز 
املون السال على مضيفه كوليج بروتستانت 

)78-63(. وفاز سيدة اللويزة على ضيفه 
األنطوني بعبدا )61-21(. وفاز املركزية على 

مضيفه الشانفيل )35-67(. 

طائرة املشرق العربي 

أعلنت األمانة العامة في االتحاد اللبناني 
غت مشاركة ثمانية 

ّ
للكرة الطائرة أنها تبل

فرق في بطولة املشرق العربي األولى 
لألندية التي ستستضيفها العاصمة 

األردنية عّمان من 15 حتى 22 كانون األول 
الجاري. واألندية هي: املصافي والبحري 

)العراق( وشباب الحسني والوحدات )األردن( 
والصداقة غزة )فلسطني( واألنوار والزهراء 

والبوشرية )لبنان(. 

سّلة بليفرز 

استعدادًا لبطولة الدرجة الثالثة ـ رجال، 
خاض نادي بليفرز مباراتني وّديتني في كرة 

السلة. فاز على فريق بنك عودة )وصيف 
بطل املصارف( 70 ـ 54، بإشراف املدرب 
آالن كنعان، وبرز خاللها سترونج لّبان 

ومحمد فحص. وفي الثانية خسر أمام أبناء 
نبتون )درجة ثانية( بنتيجة 86 ـ 66 مع تألق 

لبنان الرياضي

29

»أسود الرافدين« تشكيلة أّولّية لـ
اخ�����ت�����ار امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
سيدكا  فولفغانغ  األمل��ان��ي  العراقي 
الئحة أولية من 26 العبًا، ستشارك 
ف���ي ب��ط��ول��ة ك����أس األم�����م اآلس��ي��وي��ة 
2011 في العاصمة القطرية الدوحة 
م��ن 7 إل��ى 29 ك��ان��ون الثاني املقبل. 
���ص ال����ع����دد إل�����ى 23 الح��ق��ًا 

ّ
وس���ي���ق���ل

ال��ودي��ة م��ع السعودية  امل��ب��اراة  بعد 
ال��������دم��������ام.  ف��������ي  ال���������ج���������اري   28 ف��������ي 
وس��ي��خ��وض »أس����ود ال��راف��دي��ن« في 
اللقب  إط��ار استعداداته للدفاع عن 
3 مباريات ودي��ة أخ��رى مع سوريا 
في 18 و22 الجاري في السليمانية 
ودمشق على التوالي، وضد الصني 
ف���ي ال����دوح����ة م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل. 
وض��م��ت ال��الئ��ح��ة: ال���ح���راس: محمد 
ك��اص��د وع��ل��ي مطشر وح��ي��در رع��د، 
وامل������داف������ع������ني: م���ح���م���د ع����ل����ي ك���ري���م 
وسعد عطية وسامال سعيد وعلي 

حسني رحيمة وسالم شاكر وأحمد 
إب��راه��ي��م وح��ي��در ع��ب��د األم��ي��ر، وف��ي 
ال���وس���ط: ص��ال��ح س��دي��ر وه�����وار مال 
م��ح��م��د ون���ش���أت أك�����رم وأح���م���د أي���اد 
ومهدي كريم وسامر سعيد ومثنى 
خ���ال���د وس���ع���د ع��ب��د األم���ي���ر وب��اس��م 

منير،  وك��رار جاسم وقصّي  عباس 
وامل����ه����اج����م����ني: ع������الء ع���ب���د ال����زه����رة 
وم��ص��ط��ف��ى ك��ري��م وي��ون��س محمود 

وعماد محمد وأمجد راضي. 

استعدادات الكويت 
تدريباته  ال��ك��وي��ت  منتخب  استهل 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال���ك���وي���ت اس���ت���ع���دادًا 
ل����ل����ن����ه����ائ����ي����ات ال�������ق�������اري�������ة. وح����ض����ر 
ال���ت���دري���ب، ال����ذي ج���رى ت��ح��ت ق��ي��ادة 
املدرب الصربي غوران توفاجيتش 
وج�����ه�����ازه امل������ع������اون، 22 الع����ب����ًا م��ن 
ال��ق��ائ��م��ة امل��خ��ت��ارة ل��ل��ف��ري��ق. وتغّيب 
أرب�����ع�����ة الع�����ب�����ني، ه������م: ب������در امل���ط���وع 
وحمد العنزي ومحمد راشد بداعي 
اإلص���اب���ة وي���وس���ف ن��اص��ر ل��ظ��روف 
امل�����ق�����رر أن ي��س��ت��م��ر  خ�����اص�����ة. وم������ن 
ال��ك��وي��ت حتى  ت��دري��ب املنتخب ف��ي 

موعد سفره الى القاهرة. 

أمم آسيا 2011

الفائزون مع الكؤوس 


