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لبنان الرياضي

الكرة اآلسيوية

إيران تبحث عن التشكيلة املالئمة
ك�ش��ف م ��درب منتخب اي� ��ران لكرة
القدم افشني قطبي أنه يسعى إلى
استعادة لقب كأس األمم اآلسيوية
ال �غ��ائ��ب ع��ن إي � ��ران م �ن��ذ  36عامًا،
وذل��ك م��ن خ�لال اختيار التشكيلة
األفضل للمشاركة في ك��أس آسيا
 2011في قطر ،مطلع العام املقبل.
وت� ّ�وج��ت اي ��ران بطلة آلس�ي��ا ثالث
م � � ��رات م �ت �ت��ال �ي��ة أع � � � ��وام  68و72
و.1976
وك ��ان منتخب اي� ��ران ق��د ف ��از على
ن�ظ�ي��ره االرم �ي �ن��ي  1-3ف��ي مباراة
ودي � � ��ة األس� � �ب � ��وع امل � ��اض � � ّ�ي ضمن
االس �ت �ع��داد ل�ل�ب�ط��ول��ة ،ل �ك��ن قطبي
ك � �ش ��ف ان � � ��ه ال ي � � � ��زال ي� �ب� �ح ��ث عن

التشكيلة االفضل.
وق��ال قطبي «ل��م نكن منظمني في
الشوط األول ودخل مرمانا هدف،
ولكننا قمنا بتغييرات كثيرة في
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة وط��ري �ق��ة ال �ل �ع��ب خالل
ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،وق��ات�ل�ن��ا لنسجل
ثالثة أهداف».
وأض � � ��اف «ه ��دف� �ن ��ا ال��رئ �ي �س��ي في
امل � ��رح� � �ل � ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ه� � ��و إيجاد
ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة امل � �ث� ��ال � �ي� ��ة م� � ��ن أجل
خ � � ��وض ن� �ه ��ائ� �ي ��ات ك � � ��أس آسيا،
ون��أم��ل أن ي �ك��ون ال�لاع �ب��ون الذين
خ � ��اض � ��وا امل� � � �ب � � ��اراة م � ��ع أرمينيا
ض �م��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن سنعتمد
عليهم».

وتلعب ايران في كأس آسيا املقررة
ف��ي ال ��دوح ��ة م��ن  7ال ��ى  27كانون
ال �ث ��ان ��ي امل �ق �ب��ل ض �م��ن املجموعة
ال��راب �ع��ة ال �ت��ي ت�ض��م أي �ض��ًا العراق
ح��ام��ل ال �ل �ق��ب واالم � � ��ارات وكوريا
الجنوبية.

استعدادات عراقية
س�ي�ل�ت�ق��ي م �ن �ت �خ��ب ال � �ع� ��راق ،بطل
آس � �ي� ��ا ،م� ��ع م �ن �ت �خ��ب س� ��وري� ��ا في
مباراتني وديتني في  17و 24كانون
االول املقبل ف��ي اط��ار استعدادات
العراقي للدفاع عن لقبه في الكأس
القارية.
(أ ف ب)

ّ
سيارات األرز الكالسيكية
في فرنسا
ّ
حقق فريق «األرز راسينغ تيم» في سباق
 24ساعة للسيارات الكالسيكية نتائج
ّ
مميزة على حلبة «سارت» الفرنسية .وحل
اللبنانيان طارق محمود وغريغوار عودة
على «فورد موستانغ» املركز األول في
ّ
فئة السيارات املصنعة بني  1966و.1971
وخرج اللبنانيان بالل محمود وسيريل
بسترس على منت سيارة «جاغوار» من
ّ
السباق لفئة السيارات املصنعة بني 1962
و 1965بعد مشاكل في املكابحّ .أما طارق
محمود وميشال زكور ،فاحتال املركز
الـ 11على منت سيارة «استون مارتن»
من طراز عام .1950
هذا وسيشارك فريق «األرز راسينغ تيم»
في سباق  24ساعة في أواخر أيلول املقبل
على حلبة «سبا فرانكورشان» البلجيكية.
يشار الى أن فريق «األرز راسينغ تيم»
هو الفريق اللبناني الوحيد املشارك في
املسابقة.

دورة املدرب فارس
في األلعاب القتالية

جمهور إيراني يتابع مباريات منتخبه خالل نهائيات أمم آسيا ( 2007أرشيف)
ق��ادر على االل �ت��زام بمعايير االتحاد
اآلس � � �ي� � ��وي ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن العمل
ي �ج��ب أن ي �ب��دأ ق �ب��ل  11ش �ه �رًا ،فيما
ّ
الجميع تله ًى قبل  3أشهر بإسقاط
االت �ح��اد ب��دال م��ن العمل على توفير
التنظيم ال�ج�ي��د ،وه ��ذا م��ا ق��د يؤدي
�أس آسيا  2011التي
إل��ى «تطيير» ك� ّ
«أصبحت على كف عفريت».
ال �ص �ي �ن �ي��ون ج� ��اه� ��زون الستضافة
آسيا  2011وقدموا مغريات لالتحاد
اآلسيوي ،كعدم تقاضي مبلغ الـ300
أل ��ف دوالر ال� ��ذي ي �ق��دم م ��ن االتحاد
اآلسيوي دعمًا للبلد املضيف ،إضافة
إل ��ى ش� ��راء ال �ح �ق��وق اإلع�ل�ان �ي��ة التي
ع �ل��ى أس��اس �ه��ا م �ن �ح��ت االستضافة
ل�ل�ب�ن��ان ،وت�ن�ظ�ي��م ب�ط��ول��ة الناشئات
أو ال �ن��اش �ئ�ين دون ال � � �ـ 16ع��ام��ًا على
ح �س��اب �ه��م ال � �خ ��اص .وت �ك �م��ن أهمية
استضافة ك��أس آسيا  2011في أنها
مؤهلة إلى أوملبياد لندن  2012حيث
سيمثل قارة آسيا بلد واحد ،وطبعًا
األف �ض �ل �ي��ة ل �ل �ب �ل��د امل �ض �ي ��ف« ،وهذا
ه��و ال�ه��دف الرئيس ال��ذي سعى إليه
ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب ��ق ب� �ي ��ار ك��اخ �ي��ا في
البداية ،ال كأس ستانكوفيتش »2010
يقول خاجيريان.
وع��ن املستقبل ،ال يخفي خاجيريان
ال ��وض ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي ال� �ح � ِ�رج وه� ��و ما
أبلغه ملرجع كبير ،مع إمكان الحاجة
إلى مساهمة الدولة وتقديم ضمانات
ل�لات�ح��اد اآلس �ي��وي ك��ي ي�ع�ي��د تأكيد
تنظيم البطولة في لبنان ،ويضيف:
�اب لبنان
«ف ��ي رأي ��ي ال�ش�خ�ص��ي ،غ �ي� ّ
عن تنظيم األح��داث الكبيرة أثر على
قدرة اللبنانيني على مواكبة التطور
وتنمية خبراتهم ،وبالتالي يحتاج
امل�س��ؤول��ون إل��ى مزيد م��ن الجهد كي
يلحقوا بالدول األخرى».
أم ��ا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ف �ن��ي ،ف �ق��د ّ
عبر
خ��اج�ي��ري��ان ع��ن رض ��اه ع��ن املستوى
العام ،وخصوصًا أن معظم املنتخبات
ع �م��دت إل ��ى ت�ج��رب��ة الع �ب�ين ج ��دد ،ما
ي��ؤس��س ل�ج�ي��ل ج��دي��د م��ن الالعبني.
أم��ا ع��ن ح�ظ��وظ منتخبات آس�ي��ا في
امل ��ون ��دي ��ال ،ف�ل�ا ي �خ �ف��ي خاجيريان
أن ال �ح �ظ��وظ ب��ال �ت��أه��ل ض �ئ �ي �ل��ة ،مع
أفضلية للمنتخب الصيني.

كرة السلة

الحكمة استعاد قائده خوري واإلدارة تدرس األسماء
استعاد ن��ادي الحكمة لكرة السلة
العبه الدولي صباح خوري العائد
م��ن ّت �ج��رب��ة اح �ت��راف �ي��ة ف��ي الصني،
إذ وق ��ع خ ��وري ق�ب��ل أي ��ام ع �ق �دًا مع
ّ
«ال � �ن� ��ادي األخ � �ض ��ر» مل � ��دة سنتني،
س �ي �ك��ون ب �م��وج �ب��ه ق ��ائ� �دًا للفريق
األخضر للسنة الثالثة.
وك� � ��ان ص � �ب ��اح ق ��د غ� � ��ادر الحكمة
امل � ��وس � ��م امل � ��اض � ��ي ب� �س� �ب ��ب غياب
الدعم امل��ادي ،متوجهًا إلى الدوري
الصيني  ،CBAليحترف مع فريق
ش��ان��داو ال��ذي احتل امل��رك��ز التاسع

ُف��ي البطولة .ورغ��م ال�ع��روض التي
ّ
ق� ��دم� ��ت إل� �ي ��ه م ��ن ب �ع��ض النوادي
ال� �ص� �ي� �ن� �ي ��ة ،وت � �ح� ��دي � �دًا شانداو،
لتجديد عقده أو البقاء في الصني،
ّ
ف ��ض ��ل ص� �ب ��اح ال� �ب� �ق ��اء ف� ��ي لبنان
وتحديدًا م��ع الحكمة ،وم��ع اإلدارة
ال �ج��دي��دة ب��رئ��اس��ة ط�ل�ال املقدسي،
ال ��ذي وع ��د ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع اك �ث��ر من
نجم لبناني للمنافسة في املوسم
املقبل على بطولة الدوري اللبناني
وت ��أل� �ي ��ف ف ��ري ��ق ُي �ع �ي��د للجمهور
وللحكمة عصرهما الذهبي.

ُي � ��ذك � ��ر أن ع� � � ��ودة ص � �ب� ��اح خوري
إل � � ُ�ى ف ��ري ��ق ال �ح �ك �م��ة ه � ��ذا املوسم
س��ت �ع �ط��ي ال� �ف ��ري ��ق دف� �ع ��ًا معنويًا
ّ
وفنيًا للمنافسة أكثر على األلقاب،
وخصوصًا لقب الدوري اللبناني.
وفشل النادي األخضر في الحضور
ضمن املربع الذهبي املوسم املاضي
في أسوأ نتيجة منذ مدة طويلة.
وت � � ��درس إدارة ال � �ن� ��ادي األخضر
استعادة بعض األسماء والتعاقد
م��ع الع�ب�ين لتدعيم ال�ف��ري��ق إضافة
الى الالعبني األجانب.

الفروسية

«ثانية» فقرا لبوسون وعساف وخوري ورشيد
ّ
نظم نادي فقرا املرحلة الثانية من فروسية
ال �ق �ف��ز ع �ل��ى م��رم �ح��ه ب �م �ش��ارك��ة  95فارسًا
وفارسة .وفازت بريجيت فان لوتون هوب
(فالي كلوب عينطورة) في حاجز الـ 90سم،
متقدمة زميلها لوكا رشيد على هابي فالي
وزميلتها ياسمني محسن على بليجر.
وفي حاجز  105سم ،فازت جويل خوري عل

تتويج جاسمني بوسون على مرمح فقرا

ظافر (عينطورة) ،أمام أدوين عريضة على
ف��ي آي ب��ي (ك��اون �ت��ري ف ��ارم) وج ��ان هندي
على دي جي (عينطورة).
وفي حاجز 115سم ،فاز طوني عساف على
بيسويا دريمز (نادي بيروت) أمام جاسمني
بوسون على اربيل (كاونتري فارم) ولويانا
مجدالني على رودريغو (عينطورة).
وفي حاجز  125سم ،فازت جاسمني بوسون
على ماركت ينكاز بوي (كاونتري فارم).
وف��ي ثاني أي��ام املرحلة ،ف��از مالك سنيورة
على جامبر سبرينغ هيلز في 60ــــ 80سم.
وف ��ي ح��اج��ز 90س� ��م ،ف ��از ل��وك��ا رش �ي��د على
مستر هابي (عينطورة).
وأح��رزت منيا ح��داد على جولي دو برويل
(عينطورة) لقب حاجز 105سم.
وف � ��ي  115س � ��م ،ف � ��از ط ��ون ��ي ع� �س ��اف على
بيسوياز دريم (نادي بيروت).
ون � ��ال � ��ت ج ��اس� �م�ي�ن ب � ��وس � ��ون ع� �ل ��ى اربيل
(كاونتري فارم) لقب فئة  125سم .وستقام
املرحلة الثالثة في  28و 29آب الجاري.

أحيا املدرب العاملي أنطوان فارس ،رئيس
لجنة األلعاب القتالية املختلطة في تايوان،
دورة في األلعاب القتالية الحرة في نادي
بيل أوريزون كاونتري كلوب (أدما) على
مدى ثالثة أيام ،حيث أعطى املدربني
والطالب املبادئ األساسية لأللعاب
ُّ
القتالية ّ
الحرة ،وقد نفذت في مباريات
على الحلبة بمعاونة املدرب املحلي نعوم
سعاده .شارك في هذه الدورة عدد كبير
ّ
من النوادي والتالمذة واملدربني من جميع
أنواع األلعاب القتالية وفئاتها.

نجماويات
يواصل فريق النجمة تمارينه على ملعبه
بمجموعة كبيرة من الالعبني الناشئني
بينهم أربعة من الفريق األول ،فيما يستمر
غياب معظم العبي الفريق األول لعدم
قبض رواتبهم منذ شهور دون أن تحل
اإلدارة املشكلة.
وقد ّ
تأجل لقاء اإلدارة املقرر بالرئيس
الحريري النشغاله .وعلم أن مشكلة
حدثت بني اإلدارة وأمني سر النادي
لتالعبه بمقررات اتفق عليها بينهم ولم
ّ
ينفذها ما أزعج الجميعُ ،
فرفعت الثقة
به .وهناك ّ
توجه إلى منح الالعبني بول
رستم وإيلي فريجي االستغناء لعدم
تسديد اإلدارة بدل انتقال الالعبني إلى
النجمة (مبلغ  40ألف دوالر) .وعلى هذا،
يبقى واقع النجمة محفوفًا باملخاطر لهذا
املوسم.

شاكر في «لقاءات رياضية»
ّ
يحل نائب رئيس االتحاد اللبناني
لكرة السلة جودت شاكر ضيفًا على
برنامج «لقاءات رياضية» عبر أثير إذاعة
ّ
وسيتطرق الحديث معه
صوت الشعب.
ّ
آخر ّ
التطورات على الساحة السلوية
واستعدادات املنتخب لكأس العالمُ .يبثّ
البرنامج في الرابعة والنصف من بعد
ظهر اليوم على املوجتني  103.7و104
أف أم ،كما يمكن متابعته عبر املوقع
اإللكتروني للمحطة:
www.sawtashaab.com
(األخبار)

