 28رياضة

األربعاء  22أيلول  2010العدد 1224

ّ
السد والصداقة يضعان اللمسات األخيرة على استعداداته

كرة اليد

تنطلق السبت املقبل بطولة النوادي اآلسيوية الـ 13لكرة
اليد التي يستضيفها لبنان حتى  7تشرين األول املقبل .ويتمثل البلد
املضيف فيها بفريقني ،هما السد والصداقة ،حيث يحدو األمل
كليهما لرفع العلم اللبناني
أحمد محيي الدين
ي �ق��ص ف��ري �ق��ا ال �س��د ال �ل �ب �ن��ان��ي ونفط
ال� �ج� �ن ��وب ال � �ع� ��راق� ��ي ش ��ري ��ط افتتاح
ب �ط��ول��ة األن ��دي ��ة اآلس �ي��وي��ة ل �ك��رة اليد
ال�ـ 13التي تستضيفها بيروت
ح � �ت� ��ى ال � �س � ��اب � ��ع م� � ��ن الشهر
امل�ق�ب��ل ،ب�م�ش��ارك��ة  9أن��دي��ة في
مجموعتني .تضم األولى السد
اللبناني ،وصيف البطل ورابع
أن��دي��ة ال�ع��ال��م ،ون�ف��ط الجنوب
وف � � � ��والذ أص� �ف� �ه ��ان اإليراني
ومضر السعودي ،فيما تضم
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة الصداقة
اللبناني والجزيرة اإلماراتي
وال � �ج � �ي� ��ش ال � �ع � ��راق � ��ي وذوب
آه��ن اإلي��ران��ي وال�س��د القطري
وصيف بطل أندية العالم.

االستعدادات
متواصلة
الستضافة
ناجحة

جدًا إثر املعسكر الصربي ،والالعبون
ملتزمون تكتيكيًا وبدنيًا .وتعد قوة
الفريق ضاربة في الناحية الدفاعية،
وخ �ص��وص��ًا ب�ع��د أن ت�ك�ت�م��ل بوصول
«ال �ص �خ ��رة امل �ص ��ري ��ة» أح �م ��د األحمر

ال � �ي� ��وم ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ص ��رب ��ي دايان
م��ع ب��اق��ي أع �ض��اء ال�ف��ري��ق اللبنانيني،
وأب��رزه��م حسن صقر وأح�م��د شاهني
وبالل عقيل وذو الفقار ضاهر وحسني
ش��اه�ين وم��اه��ر ه �م��در وب �س��ام فراشة
وح�س�ين ص�ق��ر وخ�ض��ر ن�ح��اس وجاد
ب ��درا ورب �ي��ع م�ظ�ل��وم وال �ح ��ارس رولو
دروت � � ��و وأل �ك� �س� �ن ��در س ��اش ��ا وبويان
ب��وت��ول �ي��ا ،وب �ق �ي��ادة امل � ��درب الصربي
جورجي رازيتش.

الصداقة :طموح ومنافسة
يخوض فريق الصداقة ،وصيف بطل

ل�ب�ن��ان ،غ�م��ار امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة التي
تعد مسمارية نظرًا لكونها تضم السد
املحترفني
القطري الذي استدعى ابرز
ً
ال �ع��امل �ي�ين ل �ه��ذه ال �ب �ط��ول��ة ،ف �ض�ل�ا عن
أن الجزيرة وذوب آه��ن لن يقال شأنًا؛
إذ ل��دي�ه�م��ا األس �ل �ح��ة ال�ك��اف�ي��ة للتأهل
إل � ��ى األدوار امل �ق �ب �ل��ة وال � �ص � ��راع على
ّ
ويعول الصداقة على مجموعة
اللقب.
م�ت�ج��ان�س��ة م��ن ال�لاع �ب�ين اللبنانيني،
ه ��م س ��ام ��ي ه �م ��در وش � � ��ادي فوعاني
وي��وس��ف وزن��ة وفيليب ت��ام��ر وجميل
قصير ومصطفى عمار وتوميسالف
م ��ات ��وس ��وف� �ي� �ت ��ش وغ � � � � � ��وران دوكيك

وأولييسكي أن��دروش�ن�ك��و وفالديمير
م ��ازاروف وعلي س��وي��دان وي��ام��ن دمج
وحسني موسى ،إضافة إلى املحترفني
ال � �ح� ��ارس ال �ص ��رب ��ي م� �ي�ل�ان دورسني
والبيالروسي ياكوالف كونستانتني.
ورأى م��درب ال�ف��ري��ق التونسي فتحي
س �ق��رون أن ال�ص��داق��ة ض�م��ن مجموعة
صعبة للغاية ،مشيرًا ًإلى أن املنافسة
بني أربعة فرق فيها ،آمال أن تنعكس هذه
الصعوبة دفعًا إيجابيًا لدى الالعبني؛
ألن الوصول إلى الدور نصف النهائي
أو حتى النهائي هدف منشود .وأشار
إلى أن الفريق خاض عددًا من املباريات

ّ
السد :هدفنا اللقب

ّ
لعل «ال�س��د اللبناني العالي»
ب��اش��ر اإلع � ��داد ل �ه��ذه البطولة
م �ن��ذ ص��اف��رة ن �ه��اي��ة البطولة
امل��اض �ي��ة ف ��ي األردن ،وقامت
إدارة ال �ن��ادي ب��رئ��اس��ة رئيسه
يواصل االتحاد اللبناني
ت �م �ي ��م س� �ل� �ي� �م ��ان ب� �ع� �ب ��ور كل
لكرة اليد استعداداته
الطرق والتعاقدات من مدربني
أفضل
املكثفة لتحقيق
والعبني للوصول إل��ى الهدف
للبطولة
استضافة
األس �م��ى وال �ت��رب��ع ع�ل��ى عرش
القارية بعد التنظيم
القارة الصفراء ،حيث سيكون
اإلنجاز اللبناني األول خارج
الناجح لبطولة
لعبة كرة السلة .وحصد الفريق
األندية في شباط
ب �ط��ول �ت��ي ال� � � � ��دوري والكأس
املاضي ،ويشرف على
املحليني ،وواصل استعداداته
االستعدادات األمني
لالستحقاق ال�ق��اري م� ّ�ن خالل
فرح
العام لالتحاد جورج
م �ع �س �ك��ر ص ��رب ��ي س ��ط ��ر فيه
إلى
(الصورة) إضافة
نتائج ممتازة ونادرة ،إذ خاض
اللجنة
عدد من أعضاء
مباريات على مستوى عال مع
اإلدارية.
أب�ط��ال صربيا ومونتينيغرو
التي تلعب «سوبر ليغ».
ورأى م�س��اع��د امل� ��درب توفيق
ش� ��اه�ي��ن أن امل� �ج� �م ��وع ��ة ق� ��وي� ��ة جدًا،
وتكمن املنافسة فيها مع مضر وفوالذ
اللذين أع��دا فريقيهما ج�ي�دًا ،واللعبة
م �ت �ط��ورة ف��ي ب�ل��دي�ه�م��ا ،إال أن طموح
ال �س ��د ه ��و ال �ل �ق��ب ال � ��ذي ال ب ��دي ��ل منه
بالنسبة إل��ى ال �ن��ادي .وك�ش��ف شاهني
أن توليفة الالعبني أضحت منسجمة

ّ
حارس السد حسني صقر يتصدى لكرة خالل تمارين فريقه أمس في قاعة جاسم بن خالد (مروان بو حيدر)

السلة العربية

لبنان في مواجهة الجزائر ولقاء غامض بني املغرب ومصر في نصف النهائي

مدرب منتخب لبنان طوماس بالدوين مع العبيه (عدنان الحاج علي)

ُ
ت �ق ��ام ال �ي ��وم م �ب��اري��ات ال � ��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي م��ن ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة لكرة
السلة الجارية في بيروت على ملعب
املدينة الرياضية ،والتي تختتم بعد
غد الجمعة .ويبحث املنتخب اللبناني
عن لقبه األول في هذه البطولة وهو
سيواجه منتخب الجزائر اليوم عند
الساعة  ،21.00فيما يلعب املغرب مع
مصر في نصف النهائي الثاني عند
الساعة .18.00
وسيكون املنتخب اللبناني أمام أول
اختبار حقيقي له منذ بدء منافسات
بطولة العرب ،وكان صاحب الضيافة
قد حقق خمسة انتصارات متوالية،
ولم يتعرض في مبارياته ألي نوع من
الضغط ،وفاز فيها جميعًا بسهولة.
وي � ��أم � ��ل امل � ��دي � ��ر ال� �ف� �ن ��ي للمنتخب
اللبناني األميركي طوماس بالدوين
أن ي��رت �ف��ع م �س �ت��وى م�ن�ت�خ��ب لبنان
وي �ق��دم م�س�ت��وى ط�ي�ب��ًا أم ��ام منتخب

يلعب أمامه للفوز والتأهل للمباراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،وك� ��ان ب��ال��دوي��ن ق ��د أعاد
جان عبد النور إلى الواجهة وأشركه
أس ��اس � �ي ��ًا م� �ن ��ذ ان � �ط �ل��اق املباريات
الثالثاء املاضي ،وتألق عبد النور ،ال
سيما في مباراته األخيرة أمام ليبيا
وسجل  20نقطة ،أما أفضل الالعبني
ف �ك��ان ال �ق��ائ��د ف � ��ادي ال �خ �ط �ي��ب الذي
ّ
نقطة في خمس
سجل أكثر من ّ 100
مباريات ،إضافة إلى تألق روني فهد
وإيلي رستم.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ح �ق��ق م�ن�ت�خ��ب الجزائر
أرب�ع��ة ان�ت�ص��ارات على ك��ل م��ن مصر
وليبيا والكويت في ال��دور األول ،ثم
ف ��از ع�ل��ى ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال� ��دور ربع
النهائي ،مقابل خسارة واحدة كانت
أم��ام امل�غ��رب ب�ف��ارق نقطة واح��دة في
ختام الدور األول .ومن الالعبني الذي
أثبتوا تفوقهم نبيل سعيدي وغازول
توهاني.

مصر × املغرب
س� �ت� �ك ��ون م� � �ب � ��اراة م� �ص ��ر واملغرب
م �ت �ك��اف �ئ��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف جوانبها،
وس �ب��ق ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ين أن ال �ت �ق �ي��ا في
ال��دور األول ضمن املجموعة األولى
حيث فاز املصريون بفارق  8نقاط،
وبالتالي فإن منتخب املغرب يسعى
ل�ل�ث��أر م��ن م�ن��اف�س��ه ،وال س�ي�م��ا بعد
ع ��روض ��ه األق � ��وى ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة بني
املنتخبات كلها .وب��رز منه خاصة
يونس اإلدري�س��ي وكريم مصباحي
وعبد الحكيم زويتة ،بينما لم يقدم
املنتخب املصري عرضًا مقنعًا رغم
ف ��وزه ف��ي أرب ��ع م �ب��اري��ات ،ث�ل�اث في
ال ��دور األول م�ق��اب��ل خ �س��ارة واحدة
أمام الجزائر ،ثم الفوز على اإلمارات
ف��ي ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،وب ��رز منه
رام� ��ي ج �ن �ي��دي ووائ � ��ل ب ��در وعمرو
شريف.
(األخبار)

