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كرة اليد

ّ
ّ
السد يكرر اإلنجاز
وينافس على البرونزية

العب السد
إدوارد
فرنانديز
يسجل من
رمية جزاء في
مرمى الحارس
البرازيلي مايك
دوس سانتوس
(عدنان الحاج
علي)

ّ
كرر السد اللبناني إنجازه السابق للرياضة اللبنانية وبلغ املربع ّ الذهبي لبطولة
العالم لألندية لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي ،بعدما حقق فوزه الثاني في
البطولة التي تستضيفها الدوحة على بينوروس البرازيلي ،معلنًا ّ
تحديه الكبير
للوصول الى امليدالية البرونزية
أحمد محيي الدين
ي�ت�ط�ل��ع ال �س��د ،ب �ط��ل ل �ب �ن��ان وآس �ي��ا،
الى تسطير اإلنجاز األبرز للرياضة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ع��د وص��ول��ه ال ��ى ال ��دور
ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل �ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م
ل�لأن��دي��ة أب �ط��ال ال� �ق ��ارات ل �ك��رة ال�ي��د
«س��وب��ر غلوب  ،»2011بعدما نجح
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ان �ت �ص��اره ال �ث��ان��ي على
ال� �ت ��وال ��ي ع �ل��ى ح� �س ��اب ب �ي �ن��وروس
ال �ب��رازي �ل��ي ( 27 - 29ال �ش ��وط األول
 )13 - 12ف��ي امل �ب ��اراة ال �ت��ي أج��ري��ت
بينهما أمس في قاعة نادي الغرافة
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ق �ط��ري��ة ال ��دوح ��ة،
مستضيفة البطولة.
وج��اءت املباراة مثيرة ومشوقة في
آن واح ��د ،ف�ب��دأه��ا ال�ف��ري��ق اللبناني
ب �ق��وة واع �ت �م��د امل ��درب ��ان ،اإلس�ب��ان��ي
خ ��وان ك��ارل��وس ب��اس�ت��ور وامل�ص��ري
م�ح�م��د ع�ب��د امل�ع�ط��ي ع�ل��ى ال �ح��ارس
خوسيه م��ان��وي��ل س�ي�ي��را ،ال��ذي كان
متميزًا بكافة املقاييس ،وخصوصًا
ف��ي تصديه ل�ـ  16تسديدة م��ن أصل
 ،43وف��ي الجناحني الفرنسي غيوم
ج��ول��ي ف��ي ال�ي�م�ين ،وأح �م��د شاهني
ف��ي ال �ي �س��ار ،وال�ظ�ه�ي��ري��ن ال�ص��رب��ي
م��ارك��و كريفوكابيتش ف��ي امليسرة،
وإدوارد غ��ورب �ي �ن��دو ف ��ي امل �ي �م �ن��ة،
وأوس�ك��ار بيراليس كصانع ألعاب،
وإدوارد ف��رن��ان��دي��ز ك�ل�اع��ب م�ح��ور
ّ
(الع��ب دائ��رة) ،وتمكن السد سريعًا
م��ن ت�س�ج�ي��ل ث�ل�اث إص ��اب ��ات ،إال أن
ال �ف��ري��ق ال �ب��رازي �ل��ي أدرك ال �ت �ع��ادل
 ،4-4واعتمد الفريق البرازيلي على
ال � �ح � ��ارس م ��اي ��ك دوس س��ان �ت��وس
( 13ص ��دة م��ن  41ت �س��دي��دة) وع�ل��ى
فيليبي روبيرو وفرناندو باشيكو
ف��ي األم ��ام ،وص��ان��ع األل �ع��اب برونو
س ��ان� �ت ��ان ��ا .وك� � ��ان ال �ظ �ه �ي��ر األي �س ��ر
ب ��رون ��و س ��ان �ت ��وس م� �ص ��درًا ل�ل�ق�ل��ق
بتصويباته القوية والدقيقة ،وتقدم
ال�ف��ري��ق ال�ب��رازي�ل��ي ألول م��رة ،4 - 5
واستمرت املباراة على وتيرة هدف
لهدف حتى ّ
وسع الفريق البرازيلي

ت �ق��دم��ه ال ��ى  8 - 11و ،10 - 13لكن
الع� �ب ��ي ال� �س ��د ت � ��دارك � ��وا األم� � ��ر ب�ع��د
ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��ي أج��راه��ا امل��درب��ان،
مع إشراك ذو الفقار ضاهر وخضر
ال �ن �ح��اس ف��ي ال �ن��اح �ي��ة ال��دف��اع �ي��ة0،
وت� �ط� �ب� �ي ��ق خ� �ط ��ة ال� � ��دف� � ��اع امل� �ت� �ق ��دم
ل �ل �ح��د م ��ن خ� �ط ��ورة ال �ج �ن��اح�ي�ن ف��ي
ب�ي�ن��وروس ،وتقلصت النتيجة الى
إص ��اب ��ة واح � ��دة م ��ع ن �ه��اي��ة ال �ش��وط
األول  13 - 12للبرازيليني.
ودخ ��ل الع�ب��و ال�س��د ال �ش��وط الثاني
عازمني على تحقيق الفوز ،وبالفعل
اس �ت �ط��اع��وا ق�ل��ب األم� ��ور رأس ��ًا على
ع�ق��ب ب��اع�ت�م��اده��م ال�خ�ط��ة الدفاعية
ع� �ي� �ن� �ه ��ا ك� � ��دف� � ��اع م � �ت � �ق� ��دم وف� � ��رض
رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ج�ن��اح�ين ال�ب��رازي�ل�ي�ين
ريبيرو والبديل ك��روز دييغونيس،
وخ �ص��وص��ًا أن الع �ب��ي ب �ي �ن��وروس
ي �ج �ي��دون ال�ت�س�ج�ي��ل ب�ن�س�ب��ة عالية
م ��ن امل� ��رت� ��دات ال �س��ري �ع��ة ،ف�ت�ع��ادل��ت
األرق��ام م��رات عدة  15 - 15و18 - 18
و 19 - 19و ،22 - 22وس�ج��ل أحمد
شاهني إصابة التقدم  22 - 23التي
ك ��ان ��ت ن �ق �ط��ة ت � �ح� ��ول ،ح �ي ��ث ّ
وس� ��ع
الفريق اللبناني ال�ف��ارق ليصل الى
ّ
 4إص ��اب ��ات  ،23 - 27ل �ك��ن ال �ف��ري��ق
ال�ب��رازي�ل��ي استغل اإلره ��اق الشديد
ال ��ذي ع��ان��اه م�ع�ظ��م م�ح�ت��رف��ي السد
ّ
ل�ي�ق��ل��ص ال� �ف ��ارق ال ��ى إص��اب �ت�ين مع
نهاية املباراة .27 - 29
وكان أفضل مسجل للسد غوربيندو
بـ  9إصابات من  13محاولة ،وأضاف
ك��ري�ف��وك��اب�ي�ت��ش  5م��ن  9وإدواردو
ف��رن��ان��دي��ز  5م��ن  ،7ووب �ي��رال �ي��س 4
من  ،8وشاهني  2من  5وجولي 2من
 ،7وإص��اب��ة واح ��دة ل�ك��ل م��ن ضاهر
والنحاس.
وس� �ي� �ل� �ت� �ق ��ي ال � �س� ��د م � � ��ع ال ��زم ��ال ��ك
امل� �ص ��ري ل �ت �ح��دي��د ص ��اح ��ب امل��رك��ز
ال �ث��ال��ث غ �دًا األرب �ع ��اء ع�ن��د ال�س��اع��ة
 .18.00وك ��ان ال �س��د ق��د ب �ل��غ ال ��دور
عينه ف��ي البطولة امل��اض�ي��ة وخسر
ف ��ي م� �ب ��اراة ت �ح��دي��د امل ��رك ��ز ال�ث��ال��ث
أمام الزمالك املصري.

باستور :الفرح
للشعب
اللبناني
رأى مدرب السد اإلسباني
خوان كارلوس باستور
أن املباراة كانت صعبة
أمام بينوروس بسبب
املعاناة من إصابات
عدة في الفريق ،مع
إرهاق أصاب معظم
الالعبني ،لذلك أعطى
الفريق مردودًا قويًا في
بعض الفترات فقط.
وأبدى باستور ،الفائز مع
منتخب إسبانيا بكأس
العالم  ،2005سعادته
بالنتيجة ،وأردف
«بالطبع الشعب اللبناني
سعيد باالنتصار الذي
تحقق!».
ّ

الرياضة اللبنانية

 13رقمًا قياسيًا في بطولة لبنان الشتوية للسباحة
شهدت بطولة لبنان
الشتوية للسباحة تسجيل
ّ
قياسيًا ،حصد نادي
 13رقمًا
الجزيرة  6أرقام منها ،مقابل
 3ألكوامارينا ،و 2للرمال،
وواحد للفوربي والجمهور،
وقد شارك في البطولة 365
ّ
سباحًا وسباحة
السباح سيمون الدويهي
ّ

أح � ��رز ن � ��ادي ال ��رم ��ال ل �ق��ب «ب �ط��ول��ة
ال�ش�ه�ي��د ي�ح�ي��ى ال �ع��رب ال �س��اب �ع��ة»،
وح��ل ن��ادي األك��وام��اري�ن��ا ف��ي املركز
ال�ث��ان��ي ،ون ��ادي ال�ج��زي��رة ف��ي املركز
ال �ث��ال��ث ف ��ي امل �س �ب��ح امل �ق �ف��ل ل �ن��ادي
ال �س �ب��ري �ن��غ ه �ي �ل ��ز ،ي ��وم ��ي ال �س �ب��ت
واألح � � ��د امل ��اض� �ي�ي�ن ،ب ��رع ��اي ��ة ق��ائ��د
ال� �ج� �ي ��ش ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ال� �ع� �م ��اد ج ��ان
ق �ه��وج��ي ،وب �م �ش��ارك��ة  365س�ب��اح��ًا
وس �ب ��اح ��ة ي �ن �ت �م��ون ال� ��ى  16ن��ادي��ًا
ات �ح��ادي��ًا ه ��ي :ال ��رم ��ال ،أك��وام��اري �ن��ا،
ال� �ج ��زي ��رة ،ال� �ن� �ج ��اح ،امل � ��ون الس� ��ال،
ال�ج�م�ه��ور ،ب��ل أوري� � ��زون ،ه��ول�ي��داي
بيتش ،الكولينا ،أشمون ،4B ،الليرز،
ال�س�ب��ري�ن��غ ه�ي�ل��ز ،الس س��ال�ي�ن��اس،
الجيش ،واألم��ن ال��داخ�ل��ي ،تنافست

إلح� ��راز  122س�ب��اق��ًا و 122م�ي��دال�ي��ة
ذه �ب �ي��ة وف �ض �ي��ة وب ��رون��زي��ة ت�ق��دم��ة
شركة بارودي ،وكالء .Speedo
فبحضور جمهور غفير مأل مسبح
نادي السبرينغ هيلز تقدمهم ممثل
ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال�ع�ق�ي��د ال��رك��ن دان��ي
خ��ون��د وأع� �ض ��اء االت� �ح ��اد ورؤس� ��اء
وم �ن��دوب��و األن ��دي ��ة امل �ش��ارك��ة ج��رت
امل� �ن ��اف� �س ��ات ،ح �ي��ث ُس� �ج ��ل 13رق� �م ��ًا
قياسيًا لسباحي نادي الجزيرة ()6
وهم :علي حرب ( )2ومحمد بغدادي
ونبال يموت ( .)3نادي األكوامارينا
( )3عبر سيمون الدويهي ( )2والبدل
 50 × 4مترًا ح��رة ،ن��ادي ال��رم��ال ()2
ع�ب��ر جينيفر رزق ال �ل��ه وف ��ي ال�ب��دل
 50 × 4م �ت �رًا ح ��رة ،ن ��ادي ال�ف��ورب��ي

رقم واح��د عبر كارين شامي .وعلى
هامشها ُس ّجل لنادي الجمهور في
فئة  15-14سنة سباق  200متر ظهر
 2.30.36رقم قياسي جديد للسباح
آالن داغ� ��ر ،وك ��ان ال �س��اب��ق 2.31.36
للسباح باتريك بستاني.
وق ��د ت��ول��ى م�ه�م��ات ال�ت�ح�ك�ي��م ط��اق��م
م��ن ال �ح �ك��ام ال��دول �ي�ين واآلس �ي��وي�ين
واالت �ح��ادي�ين ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س لجنة
ال� �ح� �ك ��ام م� � � ��روان ال �ع �م �ي ��ل ،وح �ك ��ام
االن �ط�ل�اق ال��دول �ي�ين م�ح�م��د دع�ب��ول
ون� �ش ��أت دي � ��اب واآلس � �ي� ��وي م�ح�م��د
منصور ،وبمراقبة املحاضر الدولي
الفرنسي جان لوي موران ،وبإشراف
مدير البطولة فريد أبي رعد.
(األخبار)

