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لبنان الرياضي

كرة القدم

الكندي إلى دورة قبرص الدولية للفوتسال
ي �س �ت �ه��ل ف ��ري ��ق ال� �ب� �ن ��ك اللبناني
ال � �ك � �ن� ��دي ،وص � �ي ��ف ب� �ط ��ل الدوري
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم للصاالت
«ف� � ��وت � � �س� � ��ال» ،ح� �م� �ل ��ة استعداده
للموسم الجديد عبر املشاركة في
دورة قبرص الدولية للمصارف في
نيقوسيا.
وت� � � �غ � � ��ادر ال� �ب� �ع� �ث ��ة م� � �س � ��اء اليوم
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ه� ��ذه ال� � ��دورة التي
تنطلق غدًا وتختتم األحد.
وأك � � ��د ال� �ب� �ن ��ك ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي الكندي
جديته في إط�لاق استعداداته عبر
استدعائه جميع نجومه للمشاركة
ف��ي ال� � ��دورة ،وذل� ��ك ض �م��ن إصراره
ع�ل��ى ت�ع��وي��ض م��ا ف��ات��ه ف��ي املوسم

امل ��اض ��ي ع �ن��دم��ا خ �س��ر ال �ل �ق��ب في
األمتار االخيرة بعدما كان الفريق
األفضل دفاعًا وهجومًا (سجل 55
هدفًا ودخل مرماه  21هدفًا) حيث
احتل املركز االول في ختام اإلياب.
وال ت�ب��دو م�س��أل��ة إح ��راز ال�ل�ق��ب في
م��واج�ه��ة ف��رق ق�ب��رص�ي��ة ويونانية
ّ
يضم عناصر
مستحيلة ألن الفريق
تملك خبرة كبيرة في كرة الصاالت
اك� �ت� �س� �ب� �ت� �ه ��ا م� � ��ن خ � �ل ��ال دفاعها
ع ��ن أل � ��وان امل �ن �ت �خ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي في
املنافسات ّالعربية واالسيوية.
وس� �ي� �ت� �س ��ل ��ح ال � �ف� ��ري� ��ق اللبناني
أحد
بحارسه سركيس اسكدجيانً ،
أبرز نجوم املوسم املاضي ،إضافة

العهد مع الراسينغ اليوم

الى ّ
املميزين حسن معتوق والوافد
الجديد إلى املنتخب الوطني حسن
ش �ع �ي �ت��و ،وه � �م ��ا ك ��ان ��ا ف� ��ي صلب
االن �ت �ص��ارات ال �ت��ي حققها الفريق
أخ� �ي� �رًا ،ال� ��ى ج��ان��ب س �ي��رج سعيد
وسامر زين الدين.
وهنا أسماء أف��راد البعثة :محمود
ج��اب��ر (رئ �ي �س��ًا) ،س �ي �ب��وه بابكيان
(م� � ��درب� � ��ًا) ،ف� � ��راس ك �ت ��ان ��ة ومحمد
زيتون ومحمد حمدون (إداريني).
وال�لاع �ب��ون :س��رك�ي��س اسكدجيان،
حسن صبرا ،أحمد عيتاني ،نسيب
أب��و أن �ط��ون ،ح�س��ن م�ع�ت��وق ،حسن
شعيتو ،س��ام��ر زي��ن ال��دي��ن ،سيرج
سعيد ،علي حمود ،محمد شديد.

ً
نجم اللبناني الكندي حسن معتوق محتفال بهدف سجله في مرمى الصداقة خالل بطولة لبنان في املوسم املاضي

يلتقي فريقا العهد والراسينغ ،اليوم ،في
الخطوة الثانية من مباريات املجموعة  Aفي
كأس النخبة .ويظهر الراسينغ ألول مرة في
النخبة ،بعدما حقق املوسم املاضي ظهورًا
ّ
طيبًا وقارع الكبار مرارًا وحل خامسًا في
الدوري ،لكنه يبدأ هذا املوسم غير مرتاح
ماديًا وفنيًا ،إذ «يجود باملوجود» كما ّ
عبر
رئيسه جورج فرح ،ويرى مدربه سعيد
جريديني أن اللعب بمثابة تحضيرات
للموسم .وكان األبيض قد خاض مباريات
ً
ودية قدمته فريقًا يعتمد أوال على روحية
اللعب الجماعي.
العهد ،بطل لبنان ،ظهر أمام املبرة فريقًا
مجهزًا جدًا للدفاع عن لقبه ومستواه ،سواء
للدوري أو للمسابقة الخارجية ،بقيادة
مدربه الوطني الحاج محمود حمود ،وبدا
ً
هجومه فاعال ( فاز 3ـ ،)0ومعززًا بالجدد
عدنان ملحم وعلي بزي ومصطفى حالق
(موقوف) الى جانب نجميه حسني دقيق
ومحمود العلي (غاب صحيًا) واملعلم
«أونيكا» واملحرك حسن معتوق وخلفهم
دفاع متني وحارس خبرة.

كأس بلديات ساحل املنت الجنوبي

الكرة الطائرة

االتحاد يتعاقد مع فوكوفيتش والالعب كندروف
ث � ّ�ب ��ت االت � �ح� ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي للكرة
الطائرة تعاقده مع املدرب الجديد
للمنتخب الوطني الكرواتي ميجو
فوكوفيتش ومع الالعب البلغاري
اي�ف��و اي�ف��ان��وف ك �ن��دروف (مواليد
 1985وط��ول��ه  2,07م وي�ل�ع��ب في
املركز  )3واملوافقة على العقدين،
وذل� � ��ك خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع الدوري
للجنة االداري ��ة ل�لات�ح��اد برئاسة
رئ � �ي � �س ��ه ج � � ��ان ه � � ّ�م � ��ام وحضور
غ��ال �ب �ي��ة األع � �ض� ��اء .وأط� �ل ��ع همام
الحاضرين على أج��واء مشاركته
ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة ال� � �ـ32
ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ال�ت��ي ع�ق��دت في
العاصمة االيطالية روم��ا .ووجه
االت�ح��اد الشكر ال��ى رج��ل األعمال
ّ
لتبرعه بمبلغ 15
ودي��ع العبسي
ال� ��ف دوالر ال� ��ى االت � �ح ��اد كدفعة
أول ��ى ل��دع��م م��وازن��ة امل�ن�ت�خ��ب في
املشاركات الخارجية.
وفي أبرز املقررات ،موافقة االتحاد
البحريني على م�ش��ارك��ة املدربني

جوزيف خرما وشادي بو فرحات
وم� � � � ��روان ال� �ح� �ص ��ري ف� ��ي الدورة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة (م �س �ت��وى .)3
ت��أل�ي��ف ال��وف��د امل �ش��ارك ف��ي بطولة
ال �ع��رب ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة الشاطئية
التي ستقام في األردن بني  28ايلول
ال� �ج ��اري و 5ت �ش��ري��ن األول املقبل
ح �ي��ث س �ي �ش��ارك ف �ي �ه��ا منتخبان
لبنانيان ،الياس ابي شديد ونادر

تعقد
الجمعية العمومية
في  27تشرين
الثاني المقبل

ف��ارس (فريق «أ») وم��روان قزيحة
وهاني حليحل (فريق «ب»).
وت��أل�ي��ف ال��وف��د امل �ش��ارك ف��ي دورة
راش � � ��د ال ��دول � �ي ��ة ف� ��ي إم� � � ��ارة دبي
ب�ي�ن  8و 13ت�ش��ري��ن األول املقبل،
واس� �ت ��دع ��ى امل � � ��درب فوكوفيتش
ال�لاع�ب�ين وس ��ام ال�ح�ص��ري وأمني
ال � �ق� ��ص وب� � �ي � ��ار ف� � � ��ارس ومحمد
الحاج وضرار عبيد واالن سعادة
ومازن حكم ونادر فارس والياس
ف��ارس وج��ان اب��ي ش��دي��د والياس
اب��ي شديد ول��ؤي الشريف وايلي
ال �ن��ار وم�ي�خ��ائ�ي��ل األح �م��ر وايفو
اي� �ف ��ان ��وف ك � �ن� ��دروف .أخ� ��ذ العلم
ب��ان �ط�ل�اق ف �ت��رة ان �ت �ق��ال الالعبني
اللبنانيني التي تستمر حتى 30
أي�ل��ول ال �ج��اري ،وت��م ترفيع اندية
فينيقيا وفيدار والصفرا والرسل
الى الدرجة الثالثة وهبوط نادي
بيت الطلبة (النبطية) الى الدرجة
الرابعة.
(األخبار)

متابعة

بيان اللجنة اإلدارية وغياب الدعوات يثيران تساؤالت في الحكمة
أثار البيان الذي أرسله نادي الحكمة
األخيرة
متضمنًا م �ق��ررات جلسته
ّ
ردود فعل ،وخصوصًا البند املتعلق
ب��اس �ت �ق��ال��ة ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ميشال
خ � ��وري ،ال �ت��ي ج ��اء ف ��ي ال �ب �ي��ان أنه
أعلنها في اإلع�ل�ام .وأوض��ح خوري
أنه لم يتقدم باستقالته بتاتًا ،وهو
«ف ��ي غ�ي��ر وارد ت�ق��دي��م ه ��ذه الهدية
إلى أحد ،فأنا حريص على مصلحة
ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة أك �ث��ر م��ن كثيرين».
واس�ت�غ��رب خ��وري طريقة التعاطي
م��ع األع� �ض ��اء ،وال� �ق ��رار باستشارة
م �ح��ام ل��دراس��ة وض ��ع «االستقالة»
التي لم يتقدم بها« ،إذ كان باإلمكان
اخ �ت �ص��ار ك ��ل ذل ��ك وإج� � ��راء اتصال
معي الستيضاح حقيقة املوضوع،

وح�ي�ن�ه��ا س�ي�ت�ب�ين ل�ه��م ع ��دم وجود
مثل هذه االستقالة» .وفي ما يتعلق
بغيابه عن الجلسة األخيرة ،أوضح
خ��وري أن السبب بسيط ج�دًا ،وهو
ع � ��دم دع� ��وت� ��ه إل � ��ى االج � �ت � �م ��اع كما
ي�ن��ص ال �ق��ان��ون .وأف ��اد خ ��وري بأنه
أرسل أمس كتابًا رسميًا إلى رئيس
ال �ن��ادي ط�ل�ال م�ق��دس��ي وأم�ي�ن السر
ن��دي��م ح �ك �ي��م م ��ع ب �ط��اق��ة مضمونة
وش �ع��ار ب��ال�ت�س�ل��م ،أك��د ف�ي��ه تمسكه
بمنصبه وبقاءه في اللجنة اإلدارية
للنادي ،وأرسل كتابًا لوزارة الشباب
والرياضة يتضمن املضمون عينه.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أوض� ��ح ع �ض��و اللجنة
اإلداري� � ��ة ل�ل�ح�ك�م��ة س�م�ي��ر ن �ج��م أنه
متحفظ على قرار اللجنة بتعيينه

ً
م � � �س� � ��ؤوال ع � ��ن ل� �ع� �ب ��ة ك � � ��رة القدم
للموسم امل�ق�ب��ل  2010ـ  ،2011ولن
يقبل ّ ب��ه م��ا ل��م تنفذ ال�ش��روط التي
س��أب��ل �غ �ه��ا ل �ل��رئ �ي��س وأم �ي��ن السر.
ول �ف��ت ن �ج��م إل ��ى أن رف �ض��ه للقرار
يأتي بسبب بيع عدد من الالعبني
م��ن دون ال �ع��ودة ال �ي��ه ،وخصوصًا
وحيد فتال وأحمد أيوب« ،إذ كيف
نبيع حارس مرمى وال نملك البديل
ل � ��ه ،إال إذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك مصالح
خاصة خارج كرة القدم بني أطراف
ف��ي ال�ح�ك�م��ة وأط� ��راف ف��ي األنصار
وأضاف:
استوجبت هذه الخطوة».
ّ
«ه �ن��اك م�س��أل��ة أخ ��رى ي�ج��ب حلها،
ه ��ي ط��ري �ق��ة ال �ت �ع��اط��ي م ��ع نائبي
ال��رئ �ي��س س��ام��ي ب��رب��اري وميشال

خ��وري اللذين ال يمكن معاملتهما
بهذه الطريقة».
بدوره ،أوضح أمني السر نديم حكيم
أن عدم دعوة برباري وخوري كانت
بسبب تقديمهما لالستقالة« ،علمًا
ب ��أن خ ��وري ل��م ي�ت�ق��دم ب�ه��ا رسميًا،
ل�ك�ن��ه أع�ل�ن�ه��ا ف��ي م�ك�ت�ب��ي شفهيًا».
أما بالنسبة إلى موقف نجم ،فرأى
حكيم أن اعتراضه ه��و على طريقة
إدارة األمور «وما معو حق» ،ليختم
«القصة محلولة ما دام ليس هناك
س � � ��وء ن � �ي� ��ة ،ون � �ح� ��ن م � ��ع ك � ��ل شيء
ف�ي��ه خ�ي��ر ل �ن��ادي ال�ح�ك�م��ة ،وم ��ع أي
ّ
شخص يقدم خدمات للنادي بعيدًا
عن الشخصانية».

ع .س.

ُسحبت أمس في مركز بلدية حارة حريك
قرعة كأس بلديات ساحل املنت الجنوبي،
ّ
التي تضم فرق ثماني بلديات ،وتنظمها
بلدية حارة حريك ،بحضور مسؤول التعبئة
الرياضية محمد عاصي وممثلني عن
البلديات الثماني وهي :حارة حريك ،الحدث،
الشياح ،الغبيري ،فرن الشباك ،الحازمية،
برج البراجنة واملريجة .وستقام املباريات
على ملعب نادي العهد ضمن نظام خروج
املغلوب ،وتختتم في  27الجاري .ويلعب
اليوم األربعاء فريقا الغبيري والحدث عند
الساعة  ،19.00واملريجة مع حارة حريك
عند الساعة .20.00

وفد رياضي رسمي إلى لوزان
غادر ،أمس ،وزير الشباب والرياضة علي
عبد الله ووفد من اللجنة األوملبية اللبنانية
ّ
ضم رئيس اللجنة أنطوان شارتييه ،ونائب
الرئيس عضو اللجنة األوملبية الدولية طوني
خوري ،وعضو اللجنة مازن رمضان،
متوجهني الى مدينة لوزان السويسرية،
حيث سينضم اليهم األمني العام عزة قريطم
املوجود حاليًا في سويسرا ملتابعة ماسترز
في االدارة العليا الرياضية  .MEMOSومن
املقرر ان يعقد الجانب اللبناني عدة لقاءات
في مقر اللجنة االوملبية الدولية ،أبرزها مع
الدكتور جاك روغ ،حيث تناقش عدة قضايا
ذات صلة بواقع الحركة الرياضية في لبنان
عمومًا واالوملبية على وجه الخصوص.

دراجات ديفيدسون
للسنة الثانية على التوالي ،يعكف نادي
مالكي دراجات «هارلي ديفيدسون» في
لبنان ،بالتعاون مع جمعية الدراجات
والسياحة ،على وضع اللمسات النهائية
النطالق جولة طوافهم الثانية من ()3-1
تشرين األول بمشاركة واسعة من مالكي
دراجات «هارلي ديفيدسون» في دول
الخليج وسائر منطقة الشرق األوسط ،وذلك
بمشاركة قياسية .وتتميز جولة لبنان عن
نظيراتها في العالم بأنها جولة طواف كاملة
تمتد أليام عبر أجمل مناطق لبنان ،وتحت
ُ
عنوان (قد بأمان ...واستمتع) بهدف التوعية
لقيادة سليمة.

