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 57.14%72 سوري 

 26.19%33 لبناني 

 6.35%8 مجهول الهوية 

 2.39%3 فلسطيني 

 0.79%1 سريلنكي 

 2.39%3 بنغالدشي 

 0.79%1 باكستاني 

 1.59%2 مصري 

 0.79%1 أثيوبي 

 0.79%1 هندي 

 0.79%1 توغولي 

 126 املـــــــــجـــــــــمـــــــــوع: 
ً
عامال

%100
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تبديل مفاجئ لمدرب 

بنك بيروت منح فريقه 

الفوز بركالت الترجيح

تلو  الواحدة  الضربات  تلقى  بعدما 
األخرى، التي أضّرت كثيرًا بسمعته، 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  انــتــقــل اإلتـــحـ
"الــفــيــفــا"، بــحــلــتــه الــجــديــدة بــرئــاســة 
ــانـــي إنــفــانــتــيــنــو،  ــيـ الـــســـويـــســـري جـ
إلـــى مــوقــع الــهــجــوم بــدايــة مــن داخــل 
البيت، حيث طالب بتعويضات تقدر 
بــعــشــرات املــايــن مــن الـــــدوالرات من 
فساد  تهم  فــي   

املادة 8
تخسير النادي املباراة في حال املخالفة.

2. توجيه إنذار أخير إلى مساعد املدرب جوفان 
غوريك بسبب تحريض وإثارة الالعبني والجمهور.

3. تغريم الالعب ستيفن بورت سبعة ماليني 
ونصف مليون ليرة لشتمه الطاقم التحكيمي بعد 
انتهاء املباراة، على أن يدفع الغرامة نقدًا في مقر 
االتحاد قبل موعد أول مباراة لفريقه تحت طائلة 

منعه من خوض املباراة. على أن تعتبر هذه العقوبة 
بمثابة إنذار أخير لالعب املذكور، وذلك سندًا للمادة 

208 من النظام العام.

 مــن بــنــك بــيــروت واملــيــاديــن 
ٌّ

خــطــا كـــل
خطوة أولى نحو بلوغ نهائي دوري 
الثاني  للموسم  للصاالت  الــقــدم  كــرة 
ــوالــــي بـــعـــد تـــقـــّدمـــهـــمـــا 0-1  ــتــ ــلـــى الــ عـ
اللبناني  الــجــيــش  منافسيهما  عــلــى 
ــــس يـــــوســـــف عــلــى  ــديـ ــ وجـــــامـــــعـــــة الـــــقـ
التوالي، في الجولة االولى من الدور 

نصف النهائي.
عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــجـــمـــع الـــرئـــيـــس امــيــل 
بيروت  بنك  تغلب  الــريــاضــي،  لــحــود 
حامل اللقب على الجيش 2-1 بركات 
تـــعـــادلـــهـــمـــا 5-5 فــي  إثـــــر  ــيـــح،  ــتـــرجـ الـ

الوقتن األصلي واالضافي.
ــهـــدفـــن ســريــعــن  ــيـــش بـ وتـــــقـــــّدم الـــجـ
قــبــيــســي، لكن  الـــدولـــي مــحــمــد  للنجم 
بــطــل املـــوســـم املـــاضـــي أدرك الــتــعــادل 
بواسطة  األول  الشوط  انتصاف  قبل 
ــن  ــديـ ــر الـ ــيـ ــد خـ ــمــ نـــجـــمـــه الـــــدولـــــي أحــ
وااليـــرانـــي ابــراهــيــم حــاجــاتــي. وعــاد 
الـــجـــيـــش لـــيـــتـــقـــّدم مـــــجـــــددًا بــهــدفــن 
الحاج ومحمد عثمان. وتكرر  ملحمد 
السيناريو مجددًا، إذ إن بنك بيروت 
التعادل  وأدرك  مخيف  بشكل  ضغط 
إيــرانــيــة، بعدما سجل  مــجــددًا بنكهة 
ثــانــيــا قبل  حــاجــاتــي هــدفــا شخصيا 
على  جافيد  مهدي  مواطنه  يوقع  أن 
ــهــــدف الــــرابــــع مــســتــفــيــدًا مــــن خــطــأ  الــ

دفاعي.
وفــي الــشــوط الثاني انــتــزع مصطفى 

في  مــرة  لفريقه ألول  التقّدم  سرحان 
املـــبـــاراة قــبــل 5 دقــائــق عــلــى النهاية، 
لـــكـــن قـــبـــل دقـــيـــقـــتـــن عـــلـــى الـــصـــفـــارة 
ليهز  مــجــددًا  االخـــيـــرة ظــهــر قبيسي 
ــمـــدانـــي  شــــبــــاك الــــــحــــــارس حــــســــن هـ

ويذهب باملباراة الى وقت اضافي.
الترجيح، سجل جافيد  ركــات  وفــي 
لبنك بيروت، وعادل الحاج للجيش، 
ــيــــا لــتــســديــدة  قـــبـــل أن يـــتـــصـــدى زخــ
حاجاتي. وهنا بّدل املــدرب الصربي 
ديـــان ديــودوفــيــتــش حــارســه فــأشــرك 
الـــبـــديـــل مــحــمــد زريـــــق الـــــذي تــصــدى 
لــركــلــتــي حــســن نــجــم وأحــمــد عــبــاس، 
ليسجل علي طنيش الركلة الحاسمة.

وعـــلـــى مــلــعــب الـــســـد، حــقــق املــيــاديــن 
القديس  جامعة  على  فائزًا  املطلوب، 
فــي  بــنــتــيــجــة ســـاحـــقـــة 0-8،  يـــوســـف 

خطوة أولى لبنك بيروت والميادين نحو النهائي

حسم انجيلوت كارو المواجهة الكولومبية مع يوليان دياز )أرشيف(

كرة الصاالت
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مــــبــــاراٍة شــكــلــت مــواجــهــة كــولــومــبــيــة 
بـــن العـــب املــيــاديــن أنــجــيــلــوت كـــارو 
وزمــيــلــيــه فــي املــنــتــخــب يــولــيــان ديــاز 

وستيفنس.
وتــنــاوب على تسجيل أهــداف الفائز 
رايتشيفيتش  ســلــوبــودان  الــصــربــي 
)3(، وانــجــيــلــوت )2( وحــســن زيــتــون 

)2( وكريم ابو زيد.
وتقام الجولة الثانية األربعاء املقبل، 
فـــيـــلـــعـــب عـــنـــد الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 
الجيش على ملعب  مــع  بــيــروت  بنك 
الرئيس لحود، ويحل امليادين ضيفا 
ــديـــس يـــوســـف فــي  ــقـ عـــلـــى جـــامـــعـــة الـ

املنصورية الساعة 20.30.


