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ّ
تأهل اليابان واألردن
واختبار صعب للبحرين
تأهلت اليابان واألردن الى الدور ربع النهائي عن
املجموعة الثانية في بطولة أمم آسيا بفوزهما على
السعودية وسوريا على التوالي ،وتقام اليوم املرحلة
األخيرة للمجموعة الثالثة ،حيث تلعب البحرين مع
أوستراليا في مواجهة صعبة
حسمت ال�ي��اب��ان ص ��دارة املجموعة
الثانية وتلتها األردن لتبلغا الدور
رب��ع النهائي من بطولة ك��أس األمم
اآلس �ي��وي��ة ال� �ـ  15ل �ك��رة ال �ق ��دم ،التي
تستضيفها قطر.
األم� ��ر ال ي�ك�م��ن ه �ن��ا ب ��ل ف ��ي طريقة
خ� ��روج امل�ن�ت�خ�ب�ين اآلخ ��ري ��ن ،حيث
ن � ��ال امل �ن �ت �خ��ب ال � �س� ��وري االحترام
ّ
وال �ت �ن��وي��ه ،وودع ال�ب�ط��ول��ة مرفوع
ّ
ال� ��رأس ب �ع��روض م � لاّش��رف��ة وخسارة
أم � ��ام األردن  ،2-1إ أن املفاجأة
الكبرى هي الطريقة التي خرج بها
امل�ن�ت�خ��ب ال �س �ع��ودي ،ح��ام��ل اللقب
ث�لاث م��رات ،بخسارة جسيمة أمام
ال �ي��اب��ان  .5-0وه ��ذه أق �س��ى خسارة
لألخضر منذ سقوطه أمام أملانيا 0
نهائيات كأس العالم ،2002
  8في ّوامل�ف��ارق��ة أن امل��درب ناصر الجوهر
كان مدربًا في هاتني املباراتني.
ّ
وت � �ع � ��د امل � �ش� ��ارك� ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة في
نهائيات قطر ال�ق��اري��ة كارثية على
كل املستويات ،ولن تكون ارتداداتها
ف�ق��ط إع �ف��اء األم �ي��ر س�ل�ط��ان ب��ن فهد
م��ن رئ��اس��ة االت �ح��اد ال �س �ع��ودي ،بل
ستطاول أشخاصًا آخرين ،وتغييرًا
ف ��ي أرض� �ي ��ة ال� �ك ��رة ال �س �ع��ودي��ة من
الجذور.

األردن ــ سوريا ()1-2
تأهل منتخب األردن إلى الدور ربع
النهائي عقب فوزه على سوريا 1-2
على ستاد نادي قطر.
تقدم منتخب سوريا بهدف محمد
ال ��زي �ن ��و  15ق �ب��ل أن ي � ��رد املنتخب
األردن � � ��ي ب �ه��دف�ي�ن ع ��ن ط ��ري ��ق علي
دياب ( 31بالخطأ في مرمى فريقه)
وع� � � ��دي ال� �ص� �ي� �ف ��ي ( .)59وحصل
املهاجم األردني عدي الصيفي على
جائزة عبد الله الدبل ألفضل العب
في املباراة.

اليابان ــ السعودية ()0-5
أل �ح �ق��ت ال �ي��اب��ان ال �خ �س��ارة الثالثة
على التوالي بالسعودية ،واألقسى
في تاريخها في كأس آسيا ،قوامها

خماسية نظيفة ،وتأهلت ال��ى ربع
النهائي .وسجل شينجي أوكازاكي
( 8و 13و )80وريويتشي مايدا (19
و )51األهداف.
ورف� �ع ��ت ال� �ي ��اب ��ان رص �ي ��ده ��ا ال� ��ى 7
نقاط في صدارة املجموعة الثانية،
واح�ت��ل األردن امل��رك��ز الثاني بفارق
األه��داف خلف اليابان ،فيما توقف
رصيد سوريا عند  3نقاط وخرجت
أيضًا من الدور األول.
وف��ي رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،تلتقي اليابان
م ��ع ق� �ط ��ر ،ف �ي �م��ا ت �ل �ع��ب األردن مع
أوزبكستان في  21الحالي.

مباراتا اليوم
«ال � �ف� ��وز ث� ��م ال � �ف� ��وز ث� ��م ال � �ف� ��وز» هو
ال �ش �ع ��ار ال� � ��ذي س �ي��رف �ع��ه املنتخب
ال �ب �ح��ري �ن��ي ال � �ي� ��وم ع �ن ��دم ��ا يالقي
ن �ظ �ي��ره األوس� �ت ��رال ��ي ف ��ي مواجهة
عاتية يستضيفها ملعب نادي السد
(ال �س��اع��ة  15:15ب�ت��وق�ي��ت بيروت)
ضمن املرحلة الثالثة من الدور األول
في املجموعة الثالثة ،فيما ستكون
ك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ف � ��ي مواجهة
سهلة نسبيًا م��ع الهند على ملعب
الغرافة في التوقيت عينه .وتتصدر
أوستراليا الترتيب بـ 4نقاط ،بفارق
األه � � ��داف أم � ��ام ك ��وري ��ا الجنوبية،
وال�ب�ح��ري��ن ث��ال�ث��ة ب �ـ 3ن �ق��اط ،وتأتي
الهند أخيرة من دون رصيد.
وس� �ي� �ف� �ت� �ق ��د «األح� � � �م � � ��ر» املشاكس
واملتخصص بالكرات الثابتة فوزي
عايش لنيله إنذارين من دون ّ
مبرر،
وف � ��ي غ�لاّ�ض ��ون دق �ي �ق �ت�ي�ن ف �ق ��ط ضد
الهند ،إ أن امل��درب سلمان شريدة
سيعمل على تنظيم دفاعه ويعتمد
ع �ل��ى إس �م��اع �ي��ل ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف في
املقدمة ،وخصوصًا أنه سجل رباعية
ف ��ي امل ��رم ��ى ال �ه �ن ��دي  .2-5ويدخل
مباراته
املنتخب ال�ك��وري الجنوبي
ّ
ض ��د ن �ظ �ي��ره ال �ه �ن��دي وه� ��و مرشح
ف��وق ال�ع��ادة الن�ت��زاع النقاط الثالث،
وبالتالي ّبطاقة التأهل بعدما تأكد
للجميع أن املنتخب ال�ه�ن��دي جسر
عبور للمنتخبات األخرى.

األردنيان عامر ديب ( )7وعدي الصيفي يحتفالن بهدف الفوز (حسن عمار ــ أ ب)

كرة السلة

ّ
الحكمة إلى دورة دبي مدعمًا باألجنبي الثالث فوكاسني مانديتش والنظام الداخلي الى األندية
تنطلق دورة دبي
الدولية لكرة السلة
غد الخميس ،حيث
بعد ّ ٍ
سيتمثل لبنان بثالثة
فرق هي الحكمة وأنيبال
زحلة وهوبس ،في حني
يغيب الرياضي والشانفيل
ملشاركتهما في بطولة
غرب آسيا
فريق الحكمة في مطار بيروت

غ��ادرت بعثة ن��ادي الحكمة لكرة السلة
ال� ��ى اإلم � � � � ��ارات ،أم � ��س ،ل �ل �م �ش��ارك��ة في
ف�ع��ال�ي��ات دورة دب��ي ال��دول�ي��ة ال � �ـ 22من
 20إل ��ى  29ال � �ج ��اري .وت��أل �ف��ت البعثة
م� ��ن :رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� �ن ��اء أم� ��ل أبو
زي��د (رئ�ي�س��ًا) ،وك��ل م��ن :إي�ل��ي مشنتف
(م� ��دي � �رًا ل �ل �ف��ري��ق) ،ت ��وم ��اس بالدوين
(م � ّ
�درب ��ًا) ،فيكني إ ّس�ك��دج�ي��ان (مساعد
ّ
م� � � ��درب) ،رون � ��ي ل ��ط ��وف وب� �ي ��ار فلفلي
(م ��درب ��ي ل �ي��اق��ة ب ��دن� �ي ��ة) ،روج� �ي ��ه أبو
خليل (معالجًا فيزيائيًا) ،شربل عبد
املسيح (إحصائيًا) ،روميو أب��ي طايع
ّ
(منسقًا) ،راوي سابا (مسؤول إعالمي).
والالعبون :صباح خوري (قائد الفريق)،
إسطفان،
روني فهد ،دانيال فارس ،إيلي ّ
غالب رض��ا ،حسني توبة ،جو غطاس،

ف ��ادي أب��و امل �ن��ى ،م ��روان ال �ح��اج ،داريل
واتكينز ،غارنيت طومسون ،واألجنبي
فوكاسني مانديتش.
الصربي َّالثالث
ُ
ُيذكر ب��أن  10أندية ستشارك في دورة
دبي الدولية وهي االتحاد االسكندري
واأله �ل ��ي (م �ص ��ر) ،ال �ش��ارق��ة ومنتخب
اإلم� � � � � � ��ارات ،ال �ح �ك �م��ة وأن � �ي � �ب� ��ال زحلة
وه ��وب ��س (ل� �ب� �ن ��ان) ،االت � �ح ��اد الحلبي
وال��وح��دة (س��وري��ا) ،وس�م��ارت جيالس
(الفيليبني).

ّ
النظام الداخلي املعدل

وزع� ��ت ال�ل�ج�ن��ة االس �ت �ش��اري��ة املنبثقة
ع��ن االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�س�ل��ة في
االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي ع �ق��دت��ه ف ��ي حضور
رؤس � ��اء ن � ��وادي ال�ح�ك�م��ة ب �ي��روت طالل

امل �ق ��دس ��ي وه ��وب ��س ج ��اس ��م قانصوه
وامل �ت �ح ��د ط ��راب �ل ��س أح� �م ��د الصفدي،
وك � ��ل م ��ن امل� ��درب�ي��ن ال��وط �ن �ي�ي�ن طوني
خ�ل�ي��ل وف � ��ؤاد أب ��و ش �ق��را وم��دي��ر فريق
الحكمة إيلي مشنتف النظام الداخلي
امل �ع��دل ل�لات�ح��اد اللبناني ل�ك��رة السلة
ع�ل��ى األع �ض��اء ل��دراس �ت��ه وإب � ��داء الرأي
ووض ��ع امل�لاح �ظ��ات ،كما كلفت املدرب
خ�ل�ي��ل ت��رج�م�ت��ه إل ��ى ال�ل�غ��ة اإلنكليزية
ومراسلة الجهات املختصة في «يورو
ليغ» ل�لإط�لاع عليه وإب ��داء ال��رأي نظرًا
لخبرتها ال��واس �ع��ة ف��ي وض ��ع قوانني
ال��دوري املحترف في العديد من الدول،
ودعوة خبير ومحاضر دولي من لجنة
امل�س��اب�ق��ات ف��ي «ي� ��ورو ل �ي��غ» للتشاور
حول نظام الدوري اللبناني.

