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أخبار رياضية

كرة القدم للصاالت

منافسة بني «أول سبورتس» والصداقة واللبناني الكندي
ّ
يقص فريقا قوى
األمن الداخلي ومركز كامل
جابر شريط ّافتتاح بطولة
للصاالت بحلتها الجديدة،
بعد انسحاب بروس
كافيه مع توقع منافسة
محتدمة بني أول سبورتس
والصداقة والبنك اللبناني
الكندي
ي �ن �ط �ل ��ق ،االث � �ن�ي��ن امل� �ق� �ب ��ل ،الدوري
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم للصاالت
«فوتسال» الرابع ،في موسمه الجديد
وف ��رق ��ه امل� �ت� �ج ��ددة «م � �ب � �ت ��ورًا» بفعل
ان�س�ح��اب ن��ادي ب��روس كافيه حامل
أل� �ق ��اب ال �ب �ط ��والت ال� �ث�ل�اث السابقة،
بسبب عدم قدرة رئيس الفريق محمد
ّ
تحمل تكاليف الفريق
اليمني على
بمفرده كما كان يحصل سابقًا.
وستكون املنافسة محتدمة بني ثالثة
ف��رق أس��اس�ي��ة ه��ي «أول سبورتس»
والصداقة والبنك اللبناني الكندي،
وص �ي��ف ال�ب�ط��ل ف��ي امل��وس��م السابق.
ّ
تامة
وتعد الفرق الثالثة في
ٍ
جهوزية ّ
للظفر باللقب ال�غ��ال��ي ال��ذي سيمثل
ح��ام �ل��ه ل �ب �ن��ان ف ��ي ب �ط��ول��ة االندية
اآلس�ي��وي��ة الثانية ال�ت��ي تستضيفها
ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ق� �ط ��ري ��ة ال� � ��دوح� � ��ة في
حزيران .2011
وستكون بطولة هذا املوسم مختلفة،
وذل�ّ�ك بعدما اختلطت األوراق بفعل
ح � ��ل ال� �ت ��واق� �ي ��ع ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة املوسم
ّ
املاضي ،ما بدل من موازين القوى.
وم�م��ا ال ش��ك ف�ي��ه ان اول سبورتس،
ب �ط��ل ال� ��درج� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي املوسم

املاضي ،لفت األنظار اليه خالل فترة
ال �ت �ع��اق��دات ،إذ ت�م�ك��ن م��ن الحصول
على خ��دم��ات خمسة الع�ب�ين دوليني
ه ��م ه�ي�ث��م ع �ط��وي واب ��راه �ي ��م حمود
وق��اس��م ق��وص��ان وم �ح �م��ود عيتاني
ومحمد اس�ك�ن��دران��ي .وه��ذه االسماء
ك�ف�ي�ل��ة ب �ج �ع��ل ال �ف��ري��ق م��رش �ح��ًا ّأول
للحصول لخطف اللقب ،وخصوصًا
ان الالعبني املذكورين كانوا الحجر
األساس في النتائج ّ
الطيبة للمنتخب
سبورتس
الوطني .ويرى رئيس أول
ً
ول�ي��د ه�لال أن فريقه أص�ب��ح مكتمال
بقيادة املدرب سهاد زهران.
إال أن طريق الفريق الفتي قد ال تكون
م �ف ��روش ��ة ب� ��ال� ��ورود ف ��ي ظ ��ل وجود
ال�ب�ن��ك ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ك�ن��دي ال ��ذي يملك

عناصر ّ
مميزة يمكنها تعويض ما
فاته في املوسم املاضي.
ويمكن ال�ق��ول إن الضربة االيجابية
األب��رز إلدارة البنك اللبناني الكندي
كانت في التعاقد مع مدرب املنتخب
جهود حثيثة من
دوري زخ��ور ،بعد
ٍ
ق�ب��ل رئ �ي��س ال �ن��ادي ان �ط��وان سعادة
ومدير الفريق محمود جابر ،اللذين
أق� �ن� �ع ��ا زخ � � ��ور ب� ��ال � �ع� ��ودة لالشراف
ع�ل��ى أح��د االن��دي��ة م�ن��ذ اب�ت�ع��اده قبل
م��وس�م�ين ،بعد ق�ي��ادت��ه ف��ري��ق السالم
زغرتا الى الدور النهائي.
وك��ان تحديد ع��دد الع�ب��ي ك��رة القدم
في «الفوتسال» قد ّ
أضر نسبيًا ببطل
دورة امل� �ص ��ارف ال��دول �ي��ة (ج� ��رت في
ق �ب��رص) ،م��ا اض�ط��ره إل��ى االستغناء

سيمثل
حامل اللقب
ّ
لبنان في بطولة
األندية اآلسيوية
في الدوحة

ع��ن ال�لاع �ب�ين س �ي��رج س�ع�ي��د وسامر
زي��ن ال��دي��ن ،وق��د ّ
بالثنائي
عوضهما
ً
جان فاضل وجهاد ابو شقرا ،إضافة
ال � ��ى ج �ع �ف��ر أب � ��و ط � �ع� ��ام .ل �ك ��ن يبقى
م��رك��ز ال�ث�ق��ل ف��ي ّال�ف��ري��ق ف��ي الثنائي
ال �ه �ج ��وم ��ي ال � �ف ��ت ��اك ًح �س ��ن معتوق
وحسن شعيتو ،اضافة الى الحارس
ّ
املميز سركيس إسكدجيان.

وال يخفى ان فريق الصداقة سيكون
م �ن��اف �س��ًا أي �ض ��ًا ،وخ �ص��وص��ًا بعدما
نجح املدرب حسني ديب في الحصول
على خدمات عناصر سبق أن أثبتت
أهميتها في الدوري اللبناني ،وعلى
رأسها الحارس الدولي ربيع الكاخي
والهداف العراقي مروان زورا ،وقائد
منتخب لبنان سابقًا ربيع أبو شعيا،
وامل�ه��اج��م علي ب��زي وي��وس��ف ّ
سمور
وعدد من الناشئني.
وقد ال يكون الندوة القماطية ،حامل
املاضي ،بعيدًا
كأس لبنان في املوسم ّ
عن ص��راع املقدمة ،متسلحًا بغالبية
الع �ب �ي��ه ال ��ذي ��ن ق� � ��ادوه إل� ��ى اإلنجاز
ف� ��ي امل� ��وس� ��م امل � ��اض � ��ي ،وق � ��د أضاف
ال�ي�ه��م ث�لاث��ة أس �م��اء م�ه�م��ة :الحارس
ح �س�ي�ن ه� �م ��دان ��ي وع� �ل ��ي الحمصي
والفلسطيني مصطفى.
وب��ال�ح��دي��ث ع��ن أومل�ب�ي��ك ص�ي��دا ،فإنه
يتوقع أن يؤدي دورًا ثانويًا مجددًا،
وخصوصًا أن مشاركته ستكون عبر
الع�ب�ين ناشئني م��ن ص�ي��دا والجوار.
واألم � � � ��ر ع �ي �ن��ه ي �ن �ط �ب��ق ع� �ل ��ى مركز
ك��ام��ل ج��اب��ر ال�ث�ق��اف��ي ال ��ذي سيعتمد
على العبني صاعدين أبرزهم مهدي
ع �ط��وي ال� ��ذي مل ��ع ن�ج�م��ه ف ��ي الدورة
العربية املدرسية عندما قاد منتخب
لبنان ال��ى إح ��راز امل�ي��دال�ي��ة الذهبية،
وحيدر عواضة.
ك� ��ذل� ��ك س� �ي� �ك ��ون ف� ��ري� ��ق ق� � ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ،وص�ي��ف بطل ك��أس لبنان،
حاضرًا بمجموعة ّ
جيدة.
ٍ

تركز الفرق على
ّ
ضم ناشئين
وخصوصًا الصداقة
ومركز كامل جابر

دوري الثانية :املرحلة الخامسة
تنطلق اليوم مباريات املرحلة الخامسة من
بطولة الدرجة الثانية لكرة القدم بمباراة
واحدة تجمع بني االجتماعي طرابلس
وضيفه وجاره املحبة على ملعب بلدية
طرابلس( .تنطلق املباراة الساعة .)14:15

دورة االستقالل الكروية الجامعية
تنظم إدارة النشاط الرياضي في الجامعة
اللبنانية ـ ـ ـ الفرع الخامس ،دورة االستقالل
لكرة القدم من  24الجاري إلى  6كانون
األول املقبل ،على مالعب نادي «فور بي»
صيدا .وتشارك في الدورة فرق كليات
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الحقوق والعلوم
السياسية ،الصحة العامة ،املعهد الجامعي
للتكنولوجيا ومعهد العلوم االجتماعية.
ويلتقي في اليوم األول اآلداب مع الصحة
(الساعة .)15.30

حفل تكريمي التحاد الكونغ فو
أقام االتحاد اللبناني للكونغ فو وو ـ ـ ـ شو
حفله السنوي في مطعم «لو سيراي» وألقى
رئيس االتحاد جورج نصير كلمة أكد
فيها سعي االتحاد الى تطوير اللعبة منوهًا
بمستوى الالعبني والالعبات الذين حققوا
نتائج جيدة على الصعيد الخارجي ،ثم
ّ
كرمت األندية الفائزة ببطوالت عام 2010
كاآلتي:
ـ ـ ـ كأس املركز األول لنادي آبا (برج حمود)
في أسلوب التقنيات.
ـ ـ ـ كأس املركز األول لنادي املركزية (جونيه)
في أسلوب الكيندا.
ـ ـ ـ كأس املركز األول لنادي األنطوني بعبدا
في أسلوب الساندا.
ّ
كما تسلم املدرب ايلي بيطار كأسًا تكريمًا
لجهوده في أسلوب «الكينغ أوف ساندا»
(ملك الساندا).

فوز ناشئي الحكمة

آسياد غوانغزو 2010

حفل افتتاح على أكبر مسرح مائي ومشاركة أكثر من  12ألف رياضي
ت�ن�ط�ل��ق ال �ي ��وم ف ��ي م��دي �ن��ة غوانغزو
الصينية دورة األلعاب اآلسيوية الـ،16
التي تستمر حتى  27الجاري ،وتأتي
ه��ذه االس�ت�ض��اف��ة ت��وط�ئ��ة للصني في
استضافة أوملبياد ث��ان بعد النجاح
الباهر في أوملبياد بكني .2008
وق� � � ��د ب � �ن� ��ت غ � ��وان � � �غ � ��زو استعدادًا
الستضافة األل�ع��اب اآلسيوية شبكة
ّ
ومجمعات
طرق جديدة وجسورًا عدة
س�ك�ن�ي��ة وم �ح �ط��ات ل�ل�س�ك��ك الحديد
وخطوط مترو األن�ف��اق ،وعملت على
تنظيف م�ي��اه�ه��ا وه��وائ �ه��ا وأنجزت
م �ش��اري��ع ض �خ �م��ة ل �ت �ج��دي��د املناطق
الحضرية.
وأطلق الرئيس الصيني هو جينتاو
م�س�ي��رة الشعلة م��ن وس��ط العاصمة
والكمال،
ب �ك�ي�ن ،ق �ب��ل ش �ه��ر ب��ال �ت �م��ام
ً
لتجتاز  21مدينة في البالد وصوال
الى غوانغزو بعد أن يكون قد تناوب
على حملها  2010أشخاص.
ب� ��دأ ت�س�ج�ي��ل األرق � � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة في
آسياد  2010قبل أن تنطلق املنافسات
رسميًا ،حيث يستضيف آسياد 2010
ما يزيد على  14أل��ف شخص بينهم

من تجارب حفل االفتتاح على أكبر مسرح مائي في العالم (أ ف ب)
أكثر من  12ألف رياضي من الجنسني
من  45دول��ة آسيوية يتبارون في 42
رياضة (رقم قياسي) و 53فعالية (رقم
ق�ي��اس��ي) للحصول على  476ذهبية
(رقم قياسي).
وي ��أم ��ل امل �ن �ظ �م��ون ت�س�ج�ي��ل ع ��دد من
األرق��ام القياسية يفوق ما تحقق في
آس�ي��اد ال��دوح��ة ال��ذي شهد تحطيم 7

أرق��ام قياسية عاملية ومعادلة رقمني
(معظمها في رف��ع األث�ق��ال) وتسجيل
 24رقمًا آسيويًا جديدًا.
وب��اع �ت �ب��اره��ا رائ � ��دة ل�لأل �ع��اب بشكل
ال ج� ��دال ف �ي��ه ،ح �ش��دت ال �ص�ي�ن بعثة
«أل�ف�ي��ة» م��ن ً 977ري��اض�ي��ًا ورياضية
بينهم  35بطال أوملبيًا يشرف عليهم
 477مدربًا.

وب��ات م��ن الصعب آس�ي��وي��ًا على غير
الصني كسر احتكار بلد املليار و300
مليون نسمة في املدى املنظور.
ويمكن املشاركني اآلخرين أن يأملوا
إح��راز الذهب في الرياضات األخرى،
وخصوصًا ألعاب ال�ق��وى ،لكن سقف
الطموحات العربية يبدو مرتفعًا جدًا
بشكل ال يتناسب مع ال��واق��ع ،وتأتي
قطر ف��ي طليعة ال�ع��رب بعد أن قررت
امل�ش��ارك��ة ب��وف��د كبير يتألف م��ن 318
ري��اض �ي��ًا ب�ي�ن�ه��م  56ري��اض �ي��ة ف��ي 25
لعبة.
وت�ع� ّ�ول البحرين والسعودية إضافة
الى ألعاب القوى على الفروسية على
غ��رار اإلم��ارات ،فيما تبدو املشاركات
ال�ع��رب�ي��ة األخ ��رى ضعيفة وتنحصر
آمالها ببعض األلعاب الفردية.
ومن ًاملتوقع أن ال يقل حفل االفتتاح
ج �م��اال ع��ن اف�ت�ت��اح األل �ع��اب األوملبية
قبل سنتني.
وس�ي�ك��ون ال�ح�ف��ل مختلفًا ،إذ سيقام
على ضفاف نهر اللؤلؤة على جزيرة
أن �ش��ئ أ ّك �ب��ر م �س��رح م��ائ��ي ف �ي �ه��ا في
العالم يتسع لـ 28ألف متفرج.

فاز ناشئو أكاديمية الحكمة لكرة القدم
وصغارها على ناشئي أكاديمية كفرشيما
وصغارها في مباراتني وديتني أقيمتا على
ملعب الحكمة بعني سعادة .وفاز ناشئو
أكاديمية الحكمة  2ـ ــ 1سجل جووي
سعد هدفي الحكمة وريكاردو بركة هدف
كفرشيما .وفي مباراة الصغار فازت
أكاديمية الحكمة بهدفني.
تجدر اإلشارة إلى أن ثالثة العبني من
ّ
األكاديمية وقعوا على كشوفات نادي
الحكمة في بداية املوسم الكروي وهم رودي
ّ
موسى وميشال أبي فاضل وهالي فتال.

ّ
تأهل قطر والكويت وعمان

فازت قطر حاملة اللقب على الكويت 2
ـ ـ ـ  ،0أمس ،في الجولة الثالثة األخيرة من
املجموعة الرابعة ورافقتها إلى الدور الثاني
من مسابقة كرة القدم في دورة األلعاب
اآلسيوية الـ  16التي تستضيفها مدينة
غوانغزو الصينية .وفي املجموعة ذاتها،
فازت الهند على سنغافورة  4ـ ـ ـ  .1وفي
منافسات املجموعة السادسة ،فازت عمان
على باكستان فتصدرت املجموعة بـ7
نقاط وتقدمت بفارق نقطتني على تايالند
املتصدرة السابقة التي تعادلت سلبًا مع
املالديف .ولحقت قطر والكويت وعمان
باإلمارات وهونغ كونغ اللتني تأهلتا إلى ثمن
النهائي عن املجموعة الخامسة.

