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كرة السلة

أخبار رياضية

أبو عبدالله يغرق في التفاصيل بعيدًا عن األمور الرئيسية
لم يخرج املؤتمر الصحافي الذي عقده
رئ�ي��س االت�ح��اد اللبناني ل�ك��رة السلة
روب �ي��ر أب��و ع�ب��دال�ل��ه ف��ي م�ق��ر االت�ح��اد
ع��ن واق��ع جلسات لجنته االداري ��ة من
حيث املاراتونية واالطالة دون القدرة
ع �ل��ى ال � ��رد ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال� �ت� �س ��اؤالت.
ف�ع�ل��ى م ��دى ي �ق ��ارب س��اع �ت�ي�ن ،ح ��اول
أبو عبدالله الرد على كل ما طاله من
كالم في بيانات ص��درت عن األعضاء
األرب �ع��ة املعتكفني ف��ي االت �ح��اد ،وه��م
لاّ
نادر بسمة ،رامي فواز ،ضومط ك ب
ودان ��ي ح�ك�ي��م .ل�ك��ن أب��و ع�ب��د غ��رق في
ال�ت�ف��اص�ي��ل وان�ح�ص��ر ك�لام��ه ف��ي ال��رد
ع�ل��ى ب�ي��ان��ي عمشيت ح ��ول التحكيم
وأداء االت �ح��اد .واع �ت��رف أب��و عبدالله
ب��وج��ود تقصير ع�ل��ى صعيد االدارة
امل��ال �ي��ة ع �ل��ى م ��دى األش �ه ��ر امل��اض �ي��ة،
«لكن هذا ال يعني عدم وجود شفافية،
وكل قرش يصرف وفق فاتورة وكشف
ح �س ��اب وأم � � ��وال ت ��دخ ��ل ال� ��ى ح �س��اب
االتحاد وتخرج بشيكات موقعة منه
وم��ن أم�ي�ن ال�ص�ن��دوق إي�ل��ي فّ��رح��ات»،
نافيًا وج��ود أي شيكات موقعة على
بياض من قبل فرحات.
امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح��اف��ي ل��رئ�ي��س االت �ح��اد
ُعقد على وق��ع التجاذب ح��ول مباراة

ال �ش��ان �ف �ي��ل وع �م �ش �ي��ت ض �م��ن ال �ب�لاي
أوف والبيان الصادر أم��س عن نادي
ع �م �ش �ي��ت وف � �ي� ��ه ع � � �ب� � ��ارات وش� �ت ��ائ ��م
ي �س �ت �ش �ه��د ب �ه ��ا ال� � �ن � ��ادي ل� �ع ��رض م��ا
يتعرض ل��ه م��ن ظ�لام��ات .لكن الالفت
ك ��ان ع ��رض ه ��ذه ال �ش �ت��ائ��م ب��ال �ح��رف،
وهو أمر مستغرب اعتبره البعض أنه

ّ
يقلل من قيمة النادي وما يمثل .لكن
البعض اآلخ��ر ي��رى أن إدارة عمشيت
محترمة وال يمكن أن تصل ال��ى هذا
امل� �س� �ت ��وى م ��ن ال �ب �ي ��ان ��ات إال ن�ت�ي�ج��ة
«اخ� �ت� �ن ��اق� �ه ��ا» م� ��ن امل � �م� ��ارس� ��ات ال �ت��ي
تحصل بحق فريقها.
ه��ذا البيان األخ�ي��ر جعل أب��و عبدالله

أ أبو عبد الله خالل املؤتمر الصحفي (سركيس يرتسيان)

يتراجع عن الرد على البيانات التي ال
تستحق أن ُي� ّ
�رد عليها وه��ي ال تليق
بلعبة كرة السلة.
«ه� ��ل امل �ط �ل ��وب م ��ن ك ��ل ن� ��اد أن ي �ب��رز
م ��ا ت� �ع � ّ�رض ل ��ه م ��ن ج �م �ه��ور ال� �ن ��ادي
ال �خ �ص��م ،ألن ��ه س �ن �ك��ون ع �ن��ده��ا أم ��ام
ت �ف ��ري ��غ امل � ��درج � ��ات م� ��ن امل �ت �ف ��رج�ي�ن».
وحول إعالن عدد من األعضاء تجميد
العضوية في اللجنة االدارية لالتحاد
ق��ال أب��و ع�ب��دال�ل��ه «أس� ّ�م��ي ه��ذا ال�ك�لام
هرطقة ،وأنا مع التواصل مع الجميع،
ون �ح��ن ال ن� ّ�دع��ي ال �ك �م��ال ،ألن ال �ح��وار
ض� ��روري ب�ي�ن ج�م�ي��ع أع �ض��اء اللجنة
االداري� � ��ة وه �ن��ال��ك أص� ��ول ل�ل�ت�خ��اط��ب،
ون� �ح ��ن ن� �ع ��رف ظ� � ��روف االن �ت �خ��اب��ات
األخ � �ي� ��رة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ف ��ي ت�ش��ري��ن
الثاني الفائت وحصلت تسوية وعاد
الجميع الى كنف اللجنة االدارية».
ل� �ك ��ن أب� � ��و ع� �ب ��دال� �ل ��ه ل� ��م ي� �ت� �ح ��دث ف��ي
العناوين العريضة للعمل االتحادي
واعتراض األعضاء على طريقة إدارته
للجلسات ،ب��ل رأى أن م��ن ينتقد هو
من يجب أن ُيسأل عن طريقة تعاطيه
خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة« ،ف �ه��ل ي�ع�ق��ل أن يرفع
أحد األعضاء قدميه على كرسي آخر
خالل الجلسة؟».

برونزيتان للبنان في املالكمة
عادت بعثة املالكمة اللبنانية من األردن
محرزة ميداليتني برونزيتني ّفي بطولة
القائد الدولية العاشرة التي نظمها نادي
البقعة .وشارك لبنان في أوزان (،64 ،56
 69و 75كلغ) عبر محمد األلطي ،خضر
عنتر ،احمد النابوش ونجد سلوم بإشراف
املدربني أحمد املصري ومصطفى الزينو.
وأحرز عنتر وسلوم املركز الثالث في
وزنيهما.

قنات الى الدرجة األولى
أحرز نادي االنعاش االجتماعي -قنات لقب
لبنان للدرجة الثانية في الكرة الطائرة
بطولة ّ
بعدما حقق فوزه الثاني في السلسلة
النهائية على نادي مون السال  0-3على
ملعب النورث هافن .وبفوزهّ ،
تأهل نادي
قنات الى مصاف اندية الدرجة األولى بينما
سيخوض املون السال مباريات الترفيع
والتنزيل مع نادي البربارة.

بطولة لبنان لكرة الطاولة

متابعة

الشانفيل × عمشيت :كباش سياسي بلباس رياضي
كأنه ال يكفي لعبة كرة
السلة ما تعانيه اداريًا
حتى ينتقل الكباش
والصراع الى البطولة
املحلية التي تحولت
الى ساحة لصراع ظاهره
رياضي وباطنه سياسي بني
الشانفيل وعمشيت

لم يكتب للمباراة الرابعة بني الشانفيل
وع�م�ش�ي��ت ض�م��ن «ب�ل�اي أوف ف��اي�ن��ال
 »8بطولة لبنان لكرة السلة أن تبصر
ال �ن��ور رغ ��م ج��دول�ت�ه��ا ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة.
فاملباراة التي كان من املفترض أن تقام
ُ
ليل أول من أمس اإلثنني لم تقم بقرار
من وزي��ر الداخلية م��روان شربل الذي
أبلغ رئيس االتحاد اللبناني روبير أبو
عبد الله بعدم امكانية اقامتها استنادًا
مل �ع �ط �ي��ات أم �ن �ي��ة ب �ع��د اإلش� �ك ��ال ال ��ذي
شهدته امل �ب��اراة الثالثة ب�ين الفريقني
والتي ف��از فيها الشانفيل ليتقدم – 2
 1في السلسلة .االتحاد اللبناني حدد
م ��وع �دًا ج ��دي �دًا ل �ل �م �ب��اراة ع �ص��ر أم��س
عند الساعة  ،16.45وه��و أيضًا ّ
تأجل
ب�ط�ل��ب م ��ن ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة ،ب��ان�ت�ظ��ار
اجتماع عقد عند الساعة السابعة من
مساء أمس في منزل الوزير شربل ضم
أيضًا أب��و عبد الله ورئيس الشانفيل
إيلي فرحات ونجل رئيس الجمهورية
ال��دك�ت��ور ش��رب��ل سليمان .وات�ف��ق على

اق��ام��ة امل� �ب ��اراة ع�ن��د ال �س��اع��ة ال�ع��اش��رة
مساء .لكن يبدو أن فريق عمشيت كان
خ ��ارج االت �ف��اق حيث يعتبر أن فريقه
غ �ي��ر ج ��اه ��ز ك ��ون ��ه ل ��م ي �ت �ب �ل��غ ب��اق��ام��ة
امل�ب��اراة أم��س .وتعقدت األم��ور بعد أن
فشل االجتماع ف��ي منزل شربل حيث
ك��ان التوتر ّ
سيد املوقف بني سليمان
وأب��و عبد ال�ل��ه .ف��ي ه��ذه األث �ن��اء كانت
األمور متوترة في عمشيت قرب امللعب
ح �ي��ث ك � ��ان ب � ��اص الع� �ب ��ي ال �ش��ان �ف �ي��ل
م �ح��اص �رًا م ��ن ق �ب��ل ج �م �ه��ور عمشيت
دون االحتكاك بالالعبني الذين كانوا
ب�ح�م��اي��ة ال �ق��وى األم �ن �ي��ة ،ف��ي ح�ي�ن لم
يظهر العبو عمشيت ليتم إلغاء املباراة
وت�ف�ت��ح األم� ��ور ع�ل��ى أزم ��ة ج��دي��دة في
االتحاد.
وفي الوقت الذي كان فيه أبو عبد الله
مجتمعًا في منزل شربل ،كانت اللجنة
االداري� � � ��ة م�ج�ت�م�ع��ة ف ��ي م �ق��ر االت �ح��اد
بحضور النصاب اق��ان��ون��ي وبرئاسة
نائب الرئيس جان حشاش .وتقرر في

الجلسة اتخاذ عقوبات ،واالتفاق على
تخسير عمشيت في حال لم يحضر الى
امللعب .وه��ذا ما سيضع االتحاد أمام
استحقاق تنفيذ ق��راره أو اللجوء الى
تسوية ج��دي��دة .لكن ه��ذه التسوية لن
تكون سهلة خصوصًا في ظل الكباش
الحاصل بني التيار الوطني الحر الذي
يدعم الشانفيل ويعتبر اتحاد اللعبة
م��ن حصته ،وب�ي�ن عمشيت املحسوب
ع� �ل ��ى رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة م �ي �ش��ال
سليمان عشية االنتخابات النيابية.
واذا كانت سلسلة الشانفيل وعمشيت
متعثرة ،فإن سلسلة الحكمة وهوبس
انتهت بتأهل الحكمة ال��ى «الفانيال
فور» بعد تقدمه على هوبس  ،0 – 3في
حني تقدم املتحد على بيبلوس ،0 – 1
والرياضي على بجه بالنتيجة عينها،
علمًا أن الفريقني يلتقيان في املباراة
الثانية اليوم عند الساعة  18.00على
ملعب املركزية.
ع .س.

مالعب إسبانيا

مورينيو يفتح النار على بيبي وكاسياس
ف�ت��ح ال�ب��رت�غ��ال��ي ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و،
م��درب ري��ال م��دري��د اإلس�ب��ان��ي ،النار
على بعض العبيه مجددًا ،وتحديدًا
م��واط �ن��ه امل� ��داف� ��ع ب �ي �ب��ي وال� �ح ��ارس
الدولي إيكر كاسياس.
وقال مورينيو في مؤتمر صحافي،
أم � � � ��س ،إن م� �ش� �ك� �ل ��ة ب� �ي� �ب ��ي ت ��دع ��ى
(الفرنسي) راف��اي��ل ف ��اران ،وذل��ك ّ
ردًا
ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات ب�ي�ب��ي ال �ت��ي داف��ع
فيها ع��ن ك��اس�ي��اس ال ��ذي استبعده
مورينيو عن التشكيلة منذ عودته
الى املالعب في نيسان املاضي.
وأض��اف مورينيو« :م��ن السهل جدًا
تحليل م��ا يحصل لبيبي .مشكلته
ت�ح�م��ل اس ��م راف��اي��ل ف � ��اران» .وت��اب��ع:
«ال تتطلب املسألة ذك� ً
�اء كبيرًا لفهم
ً
خ�ي�ب��ة أم ��ل ب �ي �ب��ي .ذل ��ك ل �ي��س س�ه�لا
على العب يبلغ  31عامًا ،مقارنة مع
ش��اب في التاسعة عشرة من العمر.
وهو شاب رائع كانت ّ
لدي الشجاعة
ل�ل��دف��ع ب��ه أس��اس�ي��ًا .م��ن ه�ن��ا تغيرت

مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو (داني بوثو – أ ف ب)
حياة بيبي».
وتألق املدافع الفرنسي في موسمه
ال �ث��ان��ي م��ع ال� �ن ��ادي امل �ل �ك��ي وخ�ط��ف

م��رك �زًا أس��اس �ي��ًا ف��ي ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة على
حساب بيبي.
وكان بيبي قد طالب مؤخرًا مورينيو

«ب��اح �ت��رام أك �ث��ر» ل�ل�ق��ائ��د ك��اس�ي��اس
ال� ��ذي اس �ت �ب �ع��ده امل � ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي
م�ن��ذ ت�ع��رض��ه إلص��اب��ة ف��ي ك�س��ر في
أحد أصابع يده اليسرى في كانون
الثاني املاضي .وهو رغم عودته الى
ال �ت �م��اري��ن ،ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن اس�ت�ع��ادة
النادي
مكانه األساسي في تشكيلة ّ
امللكي ألن امل��درب البرتغالي يفضل
عليه دييغو لوبيز ال��ذي انتقل الى
«سانتياغو برنابيو» م��ن إشبيلية
ّ
لسد الفراغ الذي تركه «القديس».
ّ
وج� � � ��دد م ��وري� �ن� �ي ��و أم � ��س ت�ف�ض� ّي�ل��ه
ً
لوبيز على كاسياس ،قائال« :أفضل
دييغو لوبيز على كاسياس ،هذا كل
ش ��يء .إن��ه ل�ي��س ق ��رارًا شخصيًا ،ما
أحبه هو ح��ارس مرمى يلعب جيدًا
بالقدم ويسيطر على الكرات العالية
ويفرض نفسه أمام املرمى».
وأك��د مورينيو أن��ه طاملا بقي مدربًا
ل��ري��ال م ��دري ��د ،ف ��إن ل��وب �ي��ز سيلعب
أساسيًا إذا كان في أفضل حاالته.

تتابعت بطولة لبنان ألندية الدرجة االولى
في كرة الطاولة للرجال التي تقام على
طاوالت نادي املون السال في مرحلتيها
الثالثة والرابعة وجاءت النتائج كاآلتي:
فاز الجمهور على بلو ستارز ،2 - 3
وأنترانيك بيروت على البراعم النبطية
 ،2 - 3والجيش اللبناني على شباب الفوار
 ،2 - 3والجنوب تول على ّ
مجمع الحريري
 .0 - 3كما فاز الرياضي بيروت على
االدب والرياضة كفرشيما  ،0 - 3والندوة
القماطية على هومنتمن بيروت ،0 - 3
وشباب الفوار على ّ
مجمع الحريري ،0 - 3
وهومنتمن بيروت على البراعم النبطية - 3
 ،0والرياضي بيروت على الندوة القماطية
.1 - 3

اصداء عالمية
برشلونة ينتظر هدية ملقة
في مدريد
سيحسم برشلونة لقبه الـ 22في الدوري
االسباني لكرة القدم الليلة ( 22.30بتوقيت
بيروت) في حال فشل مالحقه املباشر
ريال مدريد في الفوز على ضيفه ملقة،
في مباراة ّ
متقدمة من املرحلة الـ .36وكان
من املفترض أن تقام هذه املباراة في 19
الحالي ،لكن ّتم تقديم موعدها ألن ريال
مدريد سيلتقي مع جاره أتلتيكو مدريد
في  17الحالي في املباراة النهائية ملسابقة
كأس إسبانيا ،علمًا بأن اتلتيكو مدريد
سيلعب الليلة أيضًا ( )20.30في ضيافة
سلتا فيغو.

نصف نهائي كأس فرنسا
ُ
أ ّجلت مباراة بوردو ومضيفه تروا التي
كانت مقررة أمس ،ضمن الدور نصف
النهائي ملسابقة كأس فرنسا لكرة القدم،
الى موعد الحق بسبب سوء األحوال
الجوية.
ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراة ،علمًا
بأن املباراة االخرى ضمن هذا الدور تجمع
بني ايفيان ولوريان الليلة الساعة .22.00

