رياضة 29

األربعاء  22أيلول  2010العدد 1224

ّ
هـما القارية
ال � ��ودي � ��ة ،م �ن �ه��ا اث �ن �ت ��ان م ��ع املنتخب
العسكري السوري ،وواح��دة مع السد.
وانخرط الفريق في معسكر في قبرص
خ��اض خ�لال��ه ث�ل�اث م �ب��اري��ات ،واحدة
م��ع ثالث ال ��دوري القبرصي وأخريان
م��ع ب�ط��ل ق �ب��رص .وك �ش��ف ش �ق��رون أن
ال��وص��ول إل��ى االن �س �ج��ام ال �ت��ام صعب
ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذه ال �خ �ل �ط��ة م ��ن الالعبني،
بيد أن اإلع��داد البدني والنفسي على
أعلى مستوى ،ويجب استغالل عاملي
األرض وال �ج �م �ه��ور وإظ � �ه ��ار صورة
مشرقة لكرة اليد اللبنانية م��ن خالل
ناديي السد والصداقة.

• كرة القدم •

لبنان الرياضي

العهد والنجمة اليوم في نصف نهائي النخبة
ي�ل�ت�ق��ي ،ال �ي��وم ،ف��ري�ق��ا ال�ع�ه��د وال�ن�ج�م��ة ،ف��ي نصف
النهائي األول من مسابقة كأس النخبة لكرة القدم،
على ملعب صيدا ــــ .4:30
العهد ،بطل ال��دوري ،قدم حتى اآلن أفضل مستوى
بني فرق النخبة الستة في الدور األول
(ف ��از ع�ل��ى امل �ب��رة 3ـ�ـ�ـ�ـ ،0وراس �ن��غ 1ــــ،)0
وت�ف��وق بفاعلية هجومية واحتياط
ّ
ك ��اف وج� �ي ��د ،وق � ��دم وج ��وه ��ًا جديدة
(مصطفى حالق وعدنان ملحم) ،وهو
بات مرشحًا أول للقب.
وس� �ج ��ل ال �ن �ج ��م ال � �ش � ��اب ،م� ��ع نصف
فريق م��ن الناشئني ح�ض��ورًا مفاجئًا

على حساب الصفاء ،بتعادله معه 1ــــ ،1بعد تعادل
ّ
سلبي م��ع األن �ص��ار .وق ��دم النجمة وج��وه��ًا واعدة
ب �م �ه��ارات ج �ي��دة ك��امل�ه��اج�م�ين م�ح�م��د ج�ع�ف��ر ،وأبو
بكر املل مع مصطفى شاهني ،واملدافع رامي بهلوان
وال�ح��ارس نزيه أسعد .وبهذا يسعى
النجمة الستكمال املفاجأة أمام العهد
ال�ق��وي باعتماد أس�ل��وب م �ت��وازن بني
الدفاع بقيادة بالل نجارين (الصورة)
والهجوم مع لياقة عالية تواجه خبرة
العهد وسرعة هجومه.
غ � � �دًا :األن � �ص� ��ار × راس � �ن ��غ (ص � �ي ��دا ــــ
.)4:30

ّ
ّ
ذهبية وفضية في «غرب آسيا»
واصل لبنان حصد امليداليات في بطولة
غرب آسيا أللعاب القوى التي تقام في
مدينة حلب السورية .وفي اليوم الثالث حقق
لبنان ميدالية ذهبية بواسطة العداءة غريتا
تسالكيان في سباق الـ 200م ،كذلك أحرز
لبنان ميدالية فضية في سباق البدل × 4
 400م عبر الفريق املؤلف من تسالكيان
وساريا طرابلسي ودياال الخازن وعزيزة
سبيتي .وبات في جعبة لبنان  10ميداليات
في البطولة املذكورة ( 2ذهب و 4فضية و4
برونزية).

قلفاط بطل البلياردو

الكرة الطائرة

االتحاد يأسف النسحاب االنطالق ـ أنفة
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اإلداري� � � � ��ة لالتحاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة جلستها
األس �ب��وع �ي��ة م �س��اء االث �ن�ي�ن ف��ي مقر
االتحاد برئاسة رئيس االتحاد جان
ه �م��ام وب �ح �ض��ور م�ع�ظ��م األعضاء.
وجاء في أبرز املقررات:
ــ املوافقة على انضمام األندية اآلتية
إلى عائلة االتحاد :الطليعة الرياضي
(ش � �ح � �ي� ��م) ،وب ��رج� �ل ��ون ��ا الرياضي
(برجا) وتكليف عضو االتحاد علي
ّ
ومجمع
ب��و ع�ل��ي ال�ك�ش��ف ع�ل�ي�ه�م��ا،
ال �ت �ح��ري��ر ال ��ري ��اض ��ي (السلطانية)
وت �ك �ل �ي��ف ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س املهندس
علي خليفة الكشف عليه.
ــ دع��وة الجمعية العمومية العادية
إل��ى االن�ع�ق��اد ،الساعة السادسة من
مساء السبت  27تشرين الثاني ،في
قاعة املحاضرات في فندق ماديسون
(جونية).
ــ أخذ العلم بكتاب جمعية االنطالق
ال ��ري ��اض ��ي (أن � �ف � ��ة) ،امل �ت �ض �م��ن عدم
امل �ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان املقبلة
وتوقيف نشاط فريق الكرة الطائرة
ح �ت��ى إش� �ع ��ار آخ � ��ر .وأس � ��ف رئيس
االتحاد لخطوة النادي ،وكان يتمنى
«االس � �ت � �م ��رار ف ��ي امل �س �ي ��رة املتألقة
للنادي الذي أحرز لقب بطولة لبنان
في عام  ،2005والذي نافس على لقب

مع انسحاب
االنطالق أضحى عدد
أندية األولى 12

ال�ب�ط��ول��ة ول�ق��ب ال �ك��أس م ��رات عدة».
ورأى رئيس االتحاد أن خطوة النادي
ليست دليل صحة؛ ألن األندية عامة،
وأن��دي��ة ال�ك��رة الطائرة خ��اص��ة ،تجد
ص �ع��وب��ة ك �ب��رى ف ��ي ت��وف �ي��ر موازنة
ّ
وتقرر وضع نادي االنطالق
سنوية.
ف��ي آخ��ر ال�ت��رت�ي��ب وإص� ��دار برنامج
البطولة بـ 12فريقًا.
ّ
ــ أخذ العلم بالكتاب املقدم من نادي ـ
الرسالة الصرفند ومن الالعب حسن
سعادة بشأن الطريقة التي اعتمدت
ألخذ توقيعهّ ،
فتقرر تعليق التوقيع
ل� �ح�ي�ن ج �ل ��اء امل� � ��وض� � ��وع ،وتكليف
ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق م � ��ن األم� �ي� ��ن العام
ومدير االتحاد لرفع تقريرهما إلى
االتحاد.
ــ أخذ العلم بوصول منتخب البحرين
ل �ل �ك��رة ال �ط ��ائ ��رة ال �ش��اط �ئ �ي��ة إلقامة
م �ع �س �ك��ر ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ل��ى الشاطئ
الرملي ّ
ملجمع «باي  »183في جبيل،
وخ��وض مباريات ودي��ة مع منتخب
ل� �ب� �ن ��ان ،اس � �ت � �ع ��دادًا ل �ل �م �ش��ارك��ة في
ب�ط��ول��ة ال �ع��رب .أخ��ذ ال�ع�ل��م بوصول
منتخب شباب العراق (دون  21سنة)
إلجراء معسكر تدريبي ملدة أسبوع،
استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا
ال �ت��ي س�ت�ق��ام ف��ي ت��اي�لان��د ،وخوض
مباريات ودية مع منتخب لبنان.
رئيس اتحاد الكرة
الطائرة جان همام
(أرشيف)

اختتمت بطولة لبنان للبلياردو الفرنسي
(ثالثة اضالع) ،برعاية رئيس بلدية فرن
الشباك ريمون سمعان واشراف لجنة ادارة
شؤون لعبة البلياردو في لبنان ،وبمشاركة
 32العبًا بعد مباريات التصفية في
املحافظات اللبنانية.
وحافظ جهاد قلفاط على لقبه بعد فوزه
على طوني دواليبي  24 - 35بـ 49ستيكة
(أي لعبة) ،بقيادة الحكم ومدير البطولة
ّ
اسعد العازار .وحل ثالثًا جورج لطيف بفوزه
على علي بزي  .24 – 35ونال طوني دواليبي
جائزة افضل انجاز بتسجيله  35نقطة بـ
 28ستيكة (أي لعبة) ،ونال هادي عجوز
جائزة الالعب الخلوق.

بطولة كرة الطاولة
تتابعت منافسات بطولة لبنان في كرة
ّ
الطاولة التي ينظمها اتحاد اللعبة على
طاوالت نادي املون السال .وفي فئة
ّ
البرعمات ،أحرزت أيليانا حنا (األدب
والرياضة كفرشيما) اللقب (كأس ملكة
ّ
شقير) بعد تغلبها في النهائي على أيليانا
ّ
ّ
معوض (مون السال)  0 - 3التي حلت
ثانية .وفي فئة زوجي الناشئني ،فاز آفو
ممجوغوليان (هومنتمن بيروت) وحسني
ّ
النبطية) بلقب البطولة
طهماز (البراعم
(كأس بطرس مبارك وشوقي القارح) بعد
فوزهما على الثنائي هشام الطويل (شباب
ّ
الفوار زغرتا) وأحمد مصطفى حرب
ّ
(البراعم النبطية) .1 - 3

ّ
كأس بلديات ساحل املنت الجنوبي

اآلسيوية
الكؤوس
ّ

ّ
ّ
الكرامة خارج كأس االتحاد وتأهل القادسية والرفاع
ب��ات الكرامة ال�س��وري ،وصيف حامل
ال�ل�ق��ب ،خ ��ارج امل�ن��اف�س��ة إث��ر خسارته
أم ��ام م�ض�ي�ف��ه م��وان��غ ث��ون��غ يونايتد
ال �ت ��اي�ل�ان ��دي  2-0أم� ��س ف ��ي بانكوك
ف��ي إي ��اب ال� ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي لكأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وسجل
اإلص ��اب � �ت �ي�ن دات � �س� ��اك� ��ورن ثونغالو
ّ
مقصية م��ن خ��ارج املنطقة
بتسديدة
( )28والعاجي داغنو سياكا من ركلة
ج��زاء ( .)38وك��ان الفريق ال�س��وري قد
فاز ذهابًا .0-1
وب�ل��غ ال��رف��اع البحريني ال��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي ب�س�ه��ول��ة ب�ع��دم��ا ج��دد فوزه
على مضيفه دا نانغ الفييتنامي .3-5
وكان الرفاع قد حقق فوزًا كبيرًا ذهابًا
أيضًا  0-3في املنامة.
وسجل للرفاع حسني سلمان مكي (9
و )52وحمد العنزي ( )57وأديلسون
بيريرا ( )72وعبد الرحمن مبارك (،)90
ولدا نانغ األرجنتيني ميرلو غاستون

( 14و 44من ركلة جزاء و.)80
ك��ذل��ك ب�ل��غ ال�ق��ادس�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي الدور
ع�ي�ن��ه ب �ف��وزه ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ت ��اي بورت
ال�ت��اي�لان��دي  0-3ف��ي ال�ك��وي��ت .وسجل
اإلص ��اب ��ات ح�م��د ال �ع �ن��زي ( )13وبدر
امل �ط��وع ( )22وع �ب��د ال �ع��زي��ز املشعان
( .)77وكان الفريقان قد تعادال ذهابًا
 .0-0ويختتم اليوم الدور ربع النهائي
ب �ل �ق��اء ك��اظ �م��ة ال �ك��وي �ت��ي م ��ع ضيفه
االت � �ح � ��اد ال� � �س � ��وري .وك� ��ان� ��ت مباراة
ال��ذه��اب ق��د انتهت بفوز االت�ح��اد 2-3
في حلب.

ف��از ذه��اب��ًا  0-3ف��ي ال��ري��اض ،ويسعى
ب� ��دوره إل ��ى ت��أك�ي��د ت��أه�ل��ه إل ��ى نصف
النهائي .وسيغيب عن الغرافة صانع
أل �ع��اب��ه ال �ب��رازي �ل��ي ج��ون�ي�ن�ي��و بسبب
اإلصابة والعب وسطه سعود صباح
واملدافع جورج كواسي.
وت � �ب� ��دو ال� �ف ��رص ��ة م ��ؤات� �ي ��ة للشباب
ال �س �ع��ودي ف��ي ب �ل��وغ امل��رب��ع الذهبي
ع�ن��دم��ا يستضيف ش��ون�ب��وك الكوري

دوري األبطال

تبدو الفرصة سانحة
للسعوديين للتأهل إلى
نصف نهائي األبطال

س �ي �ت �م �س��ك ال� �غ ��راف ��ة ال� �ق� �ط ��ري بأمله
الضئيل ملتابعة مشواره في مسابقة
دوري أب �ط��ال آس �ي��ا للمحترفني رغم
صعوبة املهمة ف��ي مواجهته الشاقة
م��ع ال�ه�لال ال�س�ع��ودي ال�ي��وم ف��ي إياب
الدور ربع النهائي .وكان «الزعيم» قد

ال �ج �ن��وب��ي ،ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب  ،2006في
الرياض.
وي ��واج ��ه ب��وه��ان��غ س �ت �ي �ل��رز الكوري
ال �ج �ن��وب��ي خ �ط��ر ف �ق ��دان ل�ق�ب��ه عندما
يستضيف ذوب آهن اإليراني.
وف� � ��از اإلي� ��ران � �ي� ��ون  1-2ذه� ��اب� ��ًا على
أرض �ه��م األس �ب��وع امل��اض��ي ،ويكفيهم
ال�ت�ع��ادل لحجز بطاقتهم ال��ى نصف
النهائي .يذكر أن الفريق املتأهل من
مواجهة ذوب آهان وبوهانغ ستيلرز
سيقابل املتأهل من الهالل أو الغرافة
ف��ي ًن�ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي .وت � � ّ�وج بوهانغ
بطال في النسخة املاضية بفوزه على
االتحاد السعودي في النهائي.
وسيكون سيونغنام إيلهوا الكوري
الجنوبي في وضع مريح للتأهل الى
دور األرب �ع��ة ب�ع��د ال �ف��وز الكبير الذي
حققه مواطنه س��وون بلووينغز 1-4
ذه��اب��ًا .وسيلتقي امل�ت��أه��ل منهما مع
الشباب أو شونبوك.

افتتحت بطولة كأس بلديات ساحل املنت
الجنوبي في كرة القدم ،التي تنظمها
بلدية حارة حريك عل ملعب نادي العهد،
بمباراتني ،ففاز فريق بلدية الغبيري على
فريق بلدية الحدث  ،1 - 2وسجل للغبيري
حمزة الخنسا وحسني عمار ،وللحدث داني
باروتا ،ليتأهل فريق بلدية الغبيري الى الدور
نصف النهائي .وتعادل فريقا حارة حريك
واملريجة  ،3 - 3وحسمها حارة حريك
بركالت الترجيح.

اتحاد الكرة يناشد
قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم طلب تحديد
مواعيد عاجلة للقاء الرؤساء الثالثة ووزير
الشباب والرياضة لتدخلهم العاجل للعمل
على انقاذ ملعب بيروت البلدي من مشروع
هدمه واستبداله بمرأب للسيارات ّ
تعد بلدية
بيروت لتنفيذه ،كذلك قرر مناشدة الفيفا
واالتحاد اآلسيوي واللجنة االوملبية اللبنانية
الجل انقاذ اللعبة مما تتعرض له من أخطار
مشروع هدم هذا امللعب الرمز.

