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األربعاء  21نيسان  2010العدد 1097

كرة السلة
ّ
تشويق في «الفاينال فور» وتألق ناشئي لبنان
كان تمديد الوقت بطل
الجولة الثانية من «فاينال
فور» بطولة لبنان لكرة
السلة ،إذ حضر في طرابلس
حيث فاز الرياضي على
املتحد 84ـ ،81وفي مجمع
املر حيث فاز الشانفيل على
هوبس 82ـ79
عبد القادر سعد
ّ
ع���دل ف��ري��ق ال��ري��اض��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة 1ـ1
بعد فوزه على مضيفه املتحد بعد
التمديد 84ـ15( 81ـ38 ،19ـ63 ،39ـ،55
74ـ )74ف�����ي ل����ق����اء م���ج���ن���ون خطف
األن����ف����اس ح��ت��ى ال���ث���وان���ي األخيرة.
وف�����ي امل�����ب�����اراة ال���ث���ان���ي���ة ك�����ان العب
املتحد ميكا براند أفضل املسجلني
برصيد  24نقطة ،فيما تأقلم العب
الرياضي لوني كوبر أكثر مع فريقه
وكان أفضل مسجليه بـ  19نقطة.
* ق����اد ال���ل���ق���اء ال���ح���ك���ام رب�����اح نجيم
عادل خويري وطوني خوري.
* يلتقي الفريقان في املباراة الثالثة،
الساعة  21.45في املنارة.
غدًا عند ّ
■ ول��م ت��ق��ل م��ب��اراة ه��وب��س وضيفه
الشانفيل إث��ارة عن اللقاء األول ،إذ
اح���ت���اج ال��ش��ان��ف��ي��ل أي��ض��ًا إل����ى وقت
إض��اف��ي ليسجل ف���وزه ال��ث��ان��ي على
مضيفه 82ـ21( 79ـ37 ،20ـ53 ،40ـ،57
71ـ .)71ولم تظهر هوية الفائز حتى
ال��ث��وان��ي األخ��ي��رة ،وخ��ص��وص��ًا بعد
األحداث الدراماتيكية التي شهدها
الربع األخير مع خروج غالب رضا
م���ن ال��ش��ان��ف��ي��ل ق��ب��ل  90ث��ان��ي��ة على

ن���ه���اي���ة ال����وق����ت األص����ل����ي باألخطاء
الخمسة ،إضافة إل��ى خ��روج ثنائي
هوبس محمد همدر وويليام بيرد
ثوان على خروج
بعد
للسبب عينه ّ
ٍ
رضا ،وهذا ما أثر على أداء هوبس
في الوقت اإلضافي ،وخصوصًا أن
همدر كان أحد نجوم اللقاء وسجل
«دوب����ل دوب����ل» ( 16ن��ق��ط��ة و ً 11كرة
مرتدة) .كذلك تألق بيرد مسجال 15
نقطة ،فيما كان ريكي كليمنز أفضل
املسجلني برصيد  25نقطة.
م����ن ج��ه��ت��ه��م ،ع���ان���ى ال���ض���ي���وف من
خ��ط��ة ال����دف����اع ال���ض���اغ���ط ع��ل��ى طول
ورغم ذلك
امللعب من العبي هوبسً ،
ّ
تألق ف��ادي الخطيب مسجال أيضًا
«دوب����ل دوب����ل» ( 26ن��ق��ط��ة و 11كرة
مرتدة) .وسجل طوني ماديسون 19
نقطة ،رغم عدم نجاحه في الرميات
الثالثية (سجل  3من  9محاوالت)،
وجوناثان جونز  20نقطة.

* ق���اد ال��ل��ق��اء ال��ح��ك��ام م����روان إيغو،
زياد طنوس وجورج ضرغام.
* يلتقي الفريقان في املباراة الثالثة،
غ����دًا ع��ن��د ال���س���اع���ة  21.45ف���ي ديك
امل���ح���دي ،وف���ي ح���ال ف���وز الشانفيل
يتأهل إلى النهائي.

سركيس يسحب الدعوة
سحب مدرب فريق الشانفيل غسان
سركيس ال��دع��وى التي رفعها على
ات���ح���اد ال��ل��ع��ب��ة أم����ام ق��اض��ي األمور
امل��س��ت��ع��ج��ل��ة ب���ع���د ال���ع���ق���وب���ات التي
أق��رت��ه��ا اللجنة ال��رب��اع��ي��ة ،وه���ذا ما
ّ
مهد إلى إقامة جلسة التحقيق معه
من اللجنة الرباعية ملساءلته في ما
ح��دث ف��ي ل��ق��اء الشانفيل وهوبس.
وكانت أجواء اللقاء إيجابية ،إضافة
إل������ى ت���ق���دي���م س���رك���ي���س معلومات
خطيرة عن تحريض بعض أعضاء
االت���ح���اد ل��رف��ع ال���دع���وى القضائية.

ه���ذا وس��ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ج��ن��ة الرباعية
ال���ي���وم ع��ن��د ال��س��اع��ة  18.00التخاذ
قرارها النهائي في التوقيف.

بطولة غرب آسيا
ان��ف��رد امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي املضيف
بصدارة اليوم الثاني من بطولة غرب
آس��ي��ا للناشئني ال��ت��ي يستضيفها
حتى 23ال��ج��اري ،على ملعب نادي
امل���رك���زي���ة ،ب��ع��د ف�����وزه ال���ث���ان���ي على
ال��ت��وال��ي وج���اء على ح��س��اب نظيره
االيراني 49 ،20 - 25 ،9 - 17( 68 - 71
  ،)42وكان أفضل مسجل اللبنانيقسطنطني قدسي بـ  27نقطة .وفاز
اليمن على العراق  ،62 - 67وسوريا
على األردن .54 - 76
* وتقام اليوم ثالث مباريات :األردن
× ال��ي��م��ن ( ،)16.00ال��ع��راق × لبنان
( ،)18.00سوريا × إيران (.)20.00

قرعة بطولة آسيا
س��ح��ب��ت ،أم�����س ،ف���ي ال����دوح����ة قرعة
ب���ط���ول���ة األن�����دي�����ة اآلس����ي����وي����ة التي
يستضيفها ن����ادي ال���ري���ان ب�ي�ن 22
أي�����ار و 30م���ن���ه ب���م���ش���ارك���ة  10فرق
توزعت على مجموعتني:
ـ املجموعة األول���ى :م��ه��رام اإليراني
ح����ام����ل ال����ل����ق����ب ،س�����م�����ارت جيالس
الفيليبيني ،استان الكازاخستاني،
ده�����وك ال���ع���راق���ي وال����ري����ان القطري
املضيف.
ـ امل����ج����م����وع����ة ال����ث����ان����ي����ة :الرياضي
ال����ل����ب����ن����ان����ي ،ال�����ع�����ل�����وم التطبيقية
األردن�������ي ،ال���ج�ل�اء ال����س����وري ،الهالل
السعودي والنصر اإلماراتي.
وت����ج����رى م���ن���اف���س���ات ك����ل مجموعة
ب��ن��ظ��ام ال�����دوري م��ن م��رح��ل��ة واحدة
على أن تتأهل الفرق األربعة األولى
إلى الدور ربع النهائي حيث تلتقي
بأسلوب «املقص» بخروج املغلوب.

سحب قرعة
بطولة آسيا،
والرياضي في
المجموعة الثانية

لقاء إيجابي بين
سركيس ولجنة
التحقيق التي تجتمع
لبت الموضوع
اليوم ّ

العب الشانفيل فادي الخطيب يحاول التسجيل في سلة هوبس (برو فوتو)

الكرة الطائرة

فوز األنوار على أنفة وانسحابات في الكأس
فاز فريق األن��وار على أنفة 25( 2 - 3
 )5 - 15 ،25 - 19 ،25 - 21 ،18 - 25 ،20على ملعب ّ
مجمع ّ
املر في ختام املرحلة
التاسعة من «فاينال  »6بطولة لبنان
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة .ق���اد ال��ل��ق��اء الحكمان
الدوليان :حنا الزيلع وإلياس وهبي.
وض��م��ن ال���دور األول ملسابقة الكأس
(ب���ش���ارة ف����رح����ات) ،ف����از دل���ه���ون على
تنورين باالنسحاب ،والصرفند على
ح���ام���ات ب��االن��س��ح��اب أي���ض���ًا ،وغزير
على بالط للسبب عينه .وفاز املشعل
كوسبا على السفارة ،12 - 25(0 - 3
 )27 - 29 ،21 - 25على ملعب املر .قاد
ال��ل��ق��اء ال��ح��ك��م��ان ال��دول��ي��ان مصطفى
جراد وبيار الجميل.

العسكرية للطائرة
ّ

ّ ً
برعاية قائد الجيش ،العماد جان قهوجي ،ممثال بالعميد الركن
ع�ب��د ال��رح�م��ن شحيتلي (ال� �ص ��ورة) ،اف�ت�ت�ح��ت ،أم ��س ،منافسات
البطولة العربية العسكرية في الكرة الطائرة في مجمع الرئيس
ل�ح��ود ،بمشاركة  9دول :األردن ،البحرين ،السعودية ،السودان،
سوريا ،سلطنة ُعمان ،فلسطني ،اليمن ولبنان .وفاز فريق الجيش
اليمني على اللبناني .)22 - 25 ،22 - 25 ،26 - 28 ،25 - 23( 1 - 3
ق��اد امل�ب��اراة الحكمان :أم�ين الطريفي (السعودية)
وخ��ال��د ال�ش��وم�ل��ي (ال �ب �ح��ري��ن) ،وأش� ��رف م��ن قبل
االتحاد اللبناني إميل جبور وإلياس الطايع.
وتلعب اليوم السعودية مع فلسطني عند الساعة
 ،15.00وسوريا مع السودان (.)17.00
(األخبار)

جلسة االتحاد
دعا االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
رؤساء ومدربي ورئيس فريق كل من
أن��دي��ة ال���زه���راء واألن�����وار والبوشرية
وأن���ف���ة إل����ى اج���ت���م���اع ُي��ع��ق��د ف���ي مقر
االت��ح��اد للتباحث معهم ف��ي شؤون
وش���ج���ون م���ب���اري���ات امل���رب���ع الذهبي
والسلسلة النهائية للبطولة ،االثنني

املقبل ،وذل��ك في الجلسة األسبوعية
ل��ل��ج��ن��ة اإلداري�������ة ل�لات��ح��اد اللبناني
ل���ل���ك���رة ال����ط����ائ����رة ف����ي م���ق���ر االتحاد،
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س االت���ح���اد ج���ان ّ
همام
وح��ض��ور معظم األع��ض��اء .وف��ي أبرز
املقررات :أخذ العلم بما عرضه رئيس
االتحاد حول برنامج استقدام الحكام

األج�����ان�����ب ل���ق���ي���ادة م����ب����اري����ات ّ
املربع
ال��ذه��ب��ي ،ت��ح��دي��د ب��رن��ام��ج مباريات
الترفيع والتنزيل بني فريقي السفارة
األميركية واملشعل كوسبا الخميس 6
أيار (الساعة  )20،30في ملعب غزير،
 8أيار (الساعة  )19،00ملعب البلمند،
 9أي��ار (الساعة  )19،00ملعب غزير.

أخبار رياضية
«ثالثة» بطولة اليد
في أقوى مباريات املرحلة الثالثة من بطولة
لبنان بكرة اليد للرجال ،يستضيف الصداقة
ً
مساء) فريق
على ملعبه اليوم (8.30
الجيش ،وكالهما سيسعى إلى تحقيق فوزه
الثالث في البطولة .وعلى امللعب عينه ،يلتقي
املشعل مع الجنوب الرياضي تول (5.30
عصرًا) ،كذلك يلعب الشباب حارة صيدا مع
ً
مساء) .وتستكمل
الشباب مار الياس (7
املرحلة بعد غد الجمعة ،بمباراة بني حامل
اللقب السد وهوليداي بيتش على ملعب
ً
مساء).
األول (8

شطرنج الفئات العمرية
اختتم االتحاد اللبناني للشطرنج ،األحد،
بطولة لبنان في الشطرنج العادي للفئات
العمرية ،بمشاركة  85العبًا والعبة قسموا
ّ
حسب أعمارهم إلى سبع فئات عمرية .وحل
في املراكز األولى :حمزة مراد ،باسل علوش،
هراك كلبوزيان ،محمد شحرور ،عمر
الجاويش ،دانيال قبيسي ،جيرار أوكنانيان.

ّ
اتحاد «التنس» يوزع جوائزه
ّ
وزع االتحاد اللبناني للتنس الكؤوس
والشهادات على أبطاله وبطالته لعام ،2009
وذلك في مقر النادي اللبناني للسيارات
والسياحة وبحضور رئيس االتحاد رياض
حداد واألعضاء .وأشار حداد في كلمته
إلى ضرورة التواصل بني ّ
القيمني على
ً
إدارة اللعبة وعائلتها ،آمال أن يواصل
ناشئو اللعبة تمارينهم الجادة ألنهم األمل
واملستقبل .ولفتت نائبته مي شميطلي إلى
دور األهل في تشجيع أبنائهم على ممارسة
التنس.

ركبي ليغ مدرسي في الشمال
تتابعت في الشمال وعكار أنشطة املدارس
في الركبي ،على ملعب طرابلس األوملبي،
بمشاركة فرق  6مدارس .وفي النتائج:
فئة دون  16سنة :فازت البلمند على بقرزال،
والزاهرية على األمير فخر الدين .وترتيب
الفئة – 1 :األمير فخر الدين  – 2،املينا 3 ،
– الزاهرية – 4 ،البلمند – 5 ،كفرحبو6 ،
– بقرزال .وفي نتائج دون  14سنة :تعادل
البلمند مع بقرزال ،وفاز األمير فخر الدين
على البلمند .وترتيب الفئة – 1 :األمير
فخر الدين – 2 ،بقرزال  – 3 ،الزاهرية 4 ،
– البلمند.

سباق السرعة السوري
ّ
أخذ العلم بالتقرير املقدم من األمني
العام لالتحاد وليد القاصوف بشأن
اج���ت���م���اع رؤس������اء ات����ح����ادات املشرق
ال��ع��رب��ي ،ال����ذي ج���رى خ�لال��ه البحث
ّ
تنظيمية ألنشطة
ف��ي إن��ش��اء لجنة
دول امل���ش���رق ال���ع���رب���ي ،وال������ذي أدى
إلى اختيار رئيس االتحاد اللبناني
لرئاسة اللجنة التحضيرية املوقتة
إلع�����داد ل���وائ���ح ال��ل��ج��ن��ة التنظيمية،
وت����أل����ي����ف ل���ج���ن���ة ل����دراس����ت����ه����ا بغية
عرضها تمهيدًا لالجتماع النهائي
الذي ُ
سيعقد في بيروت في  21أيار
ّ
امل��ق��ب��ل .أخ���ذ ال��ع��ل��م ب��ال��ت��ق��ري��ر املقدم
م����ن رئ���ي���س ل��ج��ن��ة امل����درب��ي�ن عصام
أب����و ج������ودة ،ال�����ذي ي��ت��ض ّ��م��ن أسماء
امل��درب�ين الحائزين املستوى الثاني
(دراس���ة دو ّل��ي��ة) وه���م :ط��ون��ي مزهر،
ط����ون����ي ل����ط����وف،س����م����ع����ان الراعي،
م���روان ال��ح��ص��ري ،ش��ادي بوفرحات
وج�������ورج ح���ب���اي���ب ،وت��ك��ل��ي��ف جبور
ب���إب�ل�اغ ال��ل��ج��ن��ة اإلداري�������ة باملدربني
االث���ن�ي�ن ال���راغ���ب�ي�ن ف���ي امل���ش���ارك���ة في
دراس����ة امل��س��ت��وى  3ال��ت��ي س��ت��ق��ام في
البحرين.

تنطلق بطولة سوريا لسباقات السرعة
وتسلق الهضبة في نسختها الثامنة عبر
سباق السرعة األول الذي يقام الجمعة في
حلبة نادي السيارات السوري في معرة
صيدنايا بتنظيم من نادي السيارات
السوري ورعاية وزارة السياحة .وتقسم
املنافسات في السباق ،الذي يتضمن ثالث
جوالت ،إلى فئتني إحداهما لسيارات اإلنتاج
الرياضي الخاص (املعدلة) والثانية لسيارات
اإلنتاج التجاري ولكل فئة نتائجها وألقابها
الخاصة.

مخلوف في «لقاءات رياضية»

ّ
يحل عضو االتحاد اللبناني لكرة السلة
وأمني سر نادي الكهرباء سابا مخلوف،
اليوم ( 4.35عصرًا) ضيفًا على برنامج
«لقاءات رياضية» الذي ّ
يقدمه الزميل أحمد
محيي الدين عبر صوت الشعب (أف أم
.)103,7

