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• البطولة العربية للجامعات •
عبد الله في االفتتاح ولقاء مع صقر
بتوازن دفاعي وهجومي ،مع االعتماد
ع�ل��ى ال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ال�ت��ي ستكون
طريقنا لتحقيق الفوز» .وتابع يوسف
ّ
«س�ن�ت�ع��ام��ل م��ع م �ب��اراة ال��زم��ال��ك كأي
مباراة ألن هدفنا الفوز واملحافظة على
املكانة التي وصلنا إليها في الدوري».
وي �غ �ي��ب ع ��ن ال� �ش ��رط ��ة ه ��ان ��ي سعيد
ل�ل�إي �ق ��اف ،وص��ام��وي��ل ك �ي��را ومحمد
رج ��ب ري �ع��و وم �ح �م��د زك ��ي لإلصابة.
وي�ل�ع��ب ال�ي��وم أي�ض��ًا اإلس�م��اع�ي�ل��ي مع
ط�لائ��ع ال�ج�ي��ش ( ،)18.00واملقاولون
العرب مع الجونة (.)20.15

ش��ارك وزي��ر الشباب والرياضة الدكتور علي عبد
الله (ال �ص��ورة) ف��ي حفل افتتاح البطولة العربية
ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �ج��ام �ع��ات ،ال �ت ��ي أق �ي �م��ت ع �ل��ى استاد
الهوكي الدولي في مدينة نصر ـــــ القاهرة ،بحضور
ّ
متفرج ،و خمسة آالف
حوالى  30أل��ف
طالب وطالبة من املدارس والجامعات
امل �ص ��ري ��ة .وش �ه ��د ال �ح �ف��ل استعراضًا
غ�ن��ائ�ي��ًا ق��دم��ه أل ��ف ط��ال��ب وط��ال �ب��ة من
ال �ك��ورال ،ق�ب��ل أن يعلن ال��دك�ت��ور هاني
هالل افتتاح البطولة.
وع� � �ل � ��ى ه � ��ام � ��ش ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة استقبل
امل �ه �ن��دس ح�س��ن ص�ق��ر رئ �ي��س املجلس
ال �ق��وم��ي ل �ل��ري��اض��ة ف��ي م�ك�ت�ب��ه الوزير

ع�ب��د ال �ل��ه ،ح�ي��ث ب�ح�ث��ا ف��ي س�ب��ل ت��دع�ي��م العالقات
ال��ري��اض �ي��ة ،واالس �ت �ف��ادة م��ن خ �ب��رات ال�ب�ل��دي��ن في
م� �ج ��االت م �خ �ت �ل �ف��ة ،وت� �ب ��ادل ال �خ �ب ��رات والخبراء
والطب الرياضي وإدارة املنشآت الرياضية .وأشار
ص�ق��ر إل��ى م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م الرياضية
امل��وق�ع��ة ب�ين م�ص��ر ول�ب�ن��ان لتحويلها
إل ��ى ب��رن��ام��ج ت �ن �ف �ي��ذي ي �ض��م التبادل
ال��ري��اض��ي ف��ي أل �ع��اب وأس �ب��وع اإلخاء
الرياضي املصري اللبناني.
وأع� � � ��رب ال � ��وزي � ��ر ع �ل ��ي ع� �ب ��د ال� �ل ��ه عن
إع � �ج ��اب ��ه ب� �م ��ا ش � ��اه � ��د ،ف � ��ي مشاركة
 18دول� ��ة ع��رب �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل ��ى تدعيم
العالقات بني الشباب العربي.

أخبار رياضية
كرم ورشدان النتخابات الحكمة
ُ
أقفل ،أمس عند الساعة  ،16.00باب الترشيح
لالنتخابات املكملة للجنة اإلدارية لنادي الحكمة
بعد استقالة نائب الرئيس سامي برباري.
وترشح رسميًا الزميل فارس كرم املدعوم
بقوة من الرئيس السابق للنادي جورج شهوان،
والذي ّ
يعد «الالعب رقم واحد» في الجمعية
ّ
العمومية .كما ترشح أيضًا إيلي رشدان ،رئيس
رابطة جمهور الحكمة السابق ،املدعوم من
نائب الرئيس الحالي ميشال خوري .وستقام
االنتخابات بعد غد الجمعة عند الساعة 16.00
في مدرسة الحكمة.

لقب امليني فوتبول لبنك بيروت

كرة القدم

تغريم وتأليف «الصاالت» والنقل اإلذاعي للبشائر
أع�ل��ن االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة القدم
مقررات منها:
ـ ت� �غ ��ري ��م ن � � ��ادي اإلص � �ل� ��اح البرج
ال�ش�م��ال��ي مبلغ  500أل��ف ل�ي��رة ( ًملا
ب� ��در م ��ن ب �ع��ض م�ش�ج�ع�ي��ه إضافة
ال��ى تهديد س�لام��ة امل �ب��اراة والعبي
النادي املنافس) ،ونقل مباراته مع
التضامن صور إلى ملعب الصفاء،
ومع اإلخاء األهلي عاليه الى بيروت
ال �ب �ل��دي ،ض �م��ن األس �ب��وع�ي�ن الرابع
وال� �خ ��ام ��س .ـ إي� �ق ��اف الع� ��ب اإلخاء
ع �ل��ي واص � ��ف أول م � �ب ��اراة رسمية
يلعبها ناديه من  23الجاري ،والعب
الغازية محمود سيد أول مباراة من
 24الجاري.
ـ ت �غ��ري��م ن� ��ادي ال�ن�ه�ض��ة ب��ر الياس
م �ب �ل��غ  500أل� ��ف ل �ي ��رة مل ��ا ب� ��در منه
م��ن خ� ��روج ع �ل��ى ال � ��روح الرياضية
في مباراته أم��ام الشباب طرابلس،
وإي� �ق ��اف الع �ب��ه ع �ل��ي ال� �ح ��دري أول
م�ب��ارات�ين يلعبهما ن��ادي��ه .وإيقاف
الع��ب ح��رك��ة ال�ش�ب��اب ع ��ادل يوسف
أول م �ب��اراة ل �ن��ادي��ه .وت�غ��ري��م نادي
ناصر ب��ر ال�ي��اس مبلغ مليون ليرة
إلش � ��راك � ��ه الع � �ب ��ًا غ� �ي ��ر م ��وق ��ع على
كشوفه (عمر الصغير) في مباراته
أمام اإلرش��اد .ـ تأليف بعثة منتخب
لبنان الوطني لكرة القدم للصاالت
امل � �ش� ��ارك ف ��ي دورة «ك� � ��أس البحر

فوز
حركة الشباب واإلرشاد
والمحبة في كأس
لبنان

األب �ي��ض امل �ت��وس��ط» ال �ت��ي تنظمها
ليبيا من  1الى  ،2010/11/ 10على
النحو التالي :جورج شاهني رئيسًا،
إيلي القصيفي إداري��ا ،دوري زخور
م��درب��ًا ،ب�ي��ار فلفلة م��درب��ًا مساعدًا،
جوزف بو يونس معالجًا فيزيائيًا،
و 14العبًا يجري اختيارهم من بني
 20العبًا يشاركون حاليًا في تمارين
املنتخب.
ـ املوافقة على منح إذاعة «البشائر»
ال �ح �ق��وق ال �ح �ص��ري��ة ل�ل�ب��ث اإلذاعي
مل� � �ب � ��اري � ��ات ال� � �ب� � �ط � ��والت الرسمية
للموسم الرياضي  2010ـــــ .2011
■ أقيمت أمس ثالث مباريات ضمن
ال � � ��دور ال �ت �م �ه �ي��دي ال� �ث ��ان ��ي لكأس
ل �ب �ن��ان ،ف �ف ��از ح ��رك ��ة ال �ش �ب��اب على
التقدم عنقون  4 - 6بعد التعادل - 3
 3في الوقت األصلي على ملعب برج
ح �م��ود ،وف ��از امل�ح�ب��ة ط��راب�ل��س على
االجتماعي  5 - 6بركالت الترجيح
ب� �ع ��د ال � �ت � �ع� ��ادل س �ل �ب ��ًا ف � ��ي الوقت
األصلي و 1 - 1في الوقت اإلضافي
على ملعب بلدية طرابلس.
وف� ��از اإلرش � ��اد ع �ل��ى ال�ح�ك�م��ة 1 - 2
ع� �ل ��ى م �ل �ع ��ب ب � �ح � �م� ��دون ،ع �ل �م ��ًا أن
الحكمة لعب املباراة بثمانية العبني
وح��ارس لعدم وج��ود العبني كافني
م��وق�ع�ين ع�ل��ى ك �ش��وف ال �ن ��ادي قبل
انطالق مسابقة الكأس.
مدرب منتخب
الصاالت دوري زخور (أرشيف)

الكرة السعودية

 7ماليني دوالر ستجعل مارتن أونيل مدربًا للهالل
ي�ب��دو أن ال�ه�لال ال�س�ع��ودي مستعد
لدفع املاليني لتعويض رحيل مدربه
البلجيكي إيريك غيريتس لتدريب
املنتخب املغربي ،إذ ذكرت صحيفة
ّ«داي � �ل� ��ي م � �ي� ��رر» اإلن �ك �ل �ي��زي��ة أمس
أن «ال��زع �ي��م» س�ي�ت�ع��اق��د م��ع املدرب
اإليرلندي الشمالي املعروف مارتن
�رض خ �ي��ال��ي ي �ص��ل إلى
أون� �ي ��ل ،ب �ع � ٍ
حوالى سبعة ماليني دوالر.
وأف � � � � � � ��ادت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة وف� � �ق � ��ًا إلى
م �ص ��ادره ��ا «ي� �ج ��ري م ��ارت ��ن أونيل
مفاوضات مع الهالل السعودي حول
ع�ق��د ل�ع��ام�ين ت�ص��ل ق�ي�م�ت��ه ال ��ى 4.5
ماليني جنيه استرليني (ح��وال��ى 7
ماليني دوالر) خالية من الضرائب»،
وذلك لخالفة غيريتس ،الذي انتهى
ارتباطه معه بعد خروجه من نصف
نهائي دوري أبطال آسيا أمام ذوب
آهان اإليراني األسبوع املاضي.
وت ��اب� �ع ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة اإلنكليزية

«م �م �ث �ل��و ال� �ه�ل�ال ات �ص ّ �ل��وا بأونيل،
وأج� ��واؤه� � ّ�م ت �ك �ش��ف أن ال �ع �ق��د بني
الطرفني «وقع تقريبًا» على أن يكون
إعالنه وشيكًا».
ون �ق �ل ��ت ع� ��ن أح � ��د م �م �ث �ل��ي النادي
ال �س �ع��ودي ق��ول��ه «ي�م�ك��ن ألون �ي��ل أن
يجلب معه طاقمه التدريبي ،لكنها
�زم بأن
ل�ي�س��ت ع�ط�ل��ة ،ف��ال �ن��ادي م�ل�ت� ّ
ي �ك��ون األك �ب��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،وملحت
إل��ى أن أون�ي��ل «مهتم بهذا التحدي
وصفقته املربحة».
ورأت الصحيفة أن ان�ت�ق��ال أونيل،
الذي لم يسبق أن درب أي فريق خارج
بريطانيا ،إل��ى السعودية ،سيكون
م� �ف ��اج ��أة ألن � ��ه ك � ��ان م� ��ن املرشحني
امل �ح �ت �م �ل�ين ل �ت ��دري ��ب أي ف ��ري ��ق في
إنكلترا في ح��ال شغور منصب ما،
وهو كثيرًا ما كان مرشحًا لتدريب
ال �ف��رق ال �ك �ب �ي��رة ،وأب ��رزه ��ا ليفربول
وم��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ،وك ��ان ضمن

ق��ائ �م��ة األس� �م ��اء امل �ح �ت �م �ل��ة لخالفة
اإليطالي فابيو كابيللو على رأس
اإلدارة ال �ف �ن �ي��ة ل �ت ��دري ��ب املنتخب
اإلنكليزي حني تنتهي مهمته.
وي �م �ل��ك أون� �ي ��ل ( 58ع ��ام ��ًا) تجربة
ط��وي�ل� ّ�ة ف��ي امل�ل�اع��ب الع �ب��ًا ومدربًا،
فقد مثل منتخب ايرلندا الشمالية
ف��ي  64م �ب��اراة س�ج��ل ف�ي�ه��ا ثمانية

كان أونيل مرشحًا دائمًا
لتدريب ليفربول أو
مانشستر يونايتد في
المستقبل

أه ��داف ،وك��ان ضمن أف��راد املنتخب
ف��ي م��ون��دي��ال إس �ب��ان �ي��ا ع ��ام ،1982
ك� �م ��ا اح � �ت � ��رف ف � ��ي ص � �ف� ��وف أندية
ع � ��دة أب� ��رزه� ��ا ن��ون �ت �غ �ه��ام فورست
ومانشستر سيتي.
وب� ��دأ أون �ي��ل م�س�ي��رت��ه ك �م��درب عام
1987م� ��ع ف��ري��ق ك��ران�ت�ه��ام ت ��اون ،ثم
أشرف على ليستر سيتي ،فقاده الى
مصاف أندية دوري الدرجة املمتازة،
وال��ى لقب ك��أس الرابطة اإلنكليزية
م��رت�ين ع��ام��ي  1997و ،2000انتقل
ب�ع��ده��ا ال ��ى س�ل�ت�ي��ك االسكوتلندي
حتى  2005وق��اده ال��ى نهائي كأس
االتحاد األوروب��ي عام  2003قبل أن
يخسر أمام بورتو البرتغالي .3-2
وبقي اونيل مل��دة ع��ام من دون عمل
قبل أن يتولى ف��ي آب  2006تدريب
اس � �ت� ��ون ف � �ي �ل ً�ا ،ل �ك �ن��ه اس� �ت� �ق ��ال من
منصبه ف �ج��أة ف��ي ال�ش�ه��ر ذات ��ه من
العام الجاري.

أحرز بنك بيروت لقب دورة الشركات
ّ
واملؤسسات في امليني فوتبول التي نظمتها
«سبور ايفازيون» بمشاركة  28مؤسسة على
ّ
مالعب «ريباوندز» ،وحل بي .ال .سي بنك ثانيًا
وليبان بوست ثالثًا بعدما شطبت نتيجة أو
.سي .بي .بسبب مخالفة للنظام.
ّ
ّ
وتوج صاحب الشركة املنظمة بسام الترك
ُ
ّ
الفائزين ،وقدمت الكؤوس للبارزين من الالعبني
والفرق :ـ أفضل هداف :علي بزي (بي ال سي
بنك  16هدفًا) ،ـ أفضل حارس مرمى :ربيع
جويدي (بيال) ،ـ أفضل مدرب :نجيب املصري
(جورج خوري اند كو) ،افضل العب :مارك نعمة
(بيبلوس بنك ) ،ـ اللعب النظيف :بي .او .بي.
فايننس.

اجتماع تقويمي لنادي الجمهور
ترأس الرئيس الفخري لنادي الجمهور الرياضي
ورئيس مدرسة سيدة الجمهور األب برونو
سيون اليسوعي االجتماع السنوي لتقويم
النشاطات الرياضية في النادي واملدرسة عن
موسم  2009ـ  .2010وحضر رئيس النادي
األب كميل حشيمي اليسوعي وجميع مسؤولي
ّ
ومدربي الرياضة في النادي واملدرسة .وقد
ّ
ّ
نوقشت كل األمور والنتائج الجيدة التي حققها
الرياضيون على الصعيدين املحلي والخارجي
في املوسم املنصرم ،وبحثت روزنامة نشاطات
موسم  2010ـ  2011تمهيدًا إلقرارها.

انشاء رابطة للمدربني العرب
أعلن املدرب القطري املعروف واملحلل في قناة
الجزيرة الرياضية أحمد عبد الهادي ،الذي زار
لبنان لبضعة أيام تابع خاللها فعاليات دورة
حسام الدين الحريري العشرين ،عن ّ
توجه جدي
قطع شوطًا كبيرًا إلنشاء رابطة باسم ّ
املدربني
ّ
تضم جميع املدربني في الوطن العربي
العرب،
ومهمتها التعاون في ما بينهم إلنتاج جيل جديد
من املدربني والحفاظ على حقوقهم.
وقال عبد الهادي أن الهدف الرئيسي من الخطوة
في كرة السلة ،وهي اللعبة الشعبية الثانية في
الوطن العربي ،أن يمتد التطور الحاصل على
صعيد اإلدارة والالعبني الى املدربني أيضًا« .لذلك
نسعى إلى إقامة دورات صقل بصورة دورية في
معظم البلدان العربية ،على أن يكون هناك ّ
مقران
للرابطة كخطوة أولية في العاصمتني القطرية
الدوحة واللبنانية بيروت.
وقد اجتمع عبد الهادي خالل وجوده في بيروت
مع مدرب النادي الرياضي فؤاد ابو شقرا،
ووضعا اللمسات األخيرة على املشروع الذي
سينطلق قريبًا .وقال أبو شقرا «إن الخطوة هي
عمل ايجابي متقدم ،له أهداف طويلة املدى ،وهو
لن يستثني أحدًا ،وستفتح قنوات مع كل الجهات
الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى بكرة
السلة».

(األخبار)

