رياضة 29

السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

أخبار رياضة

كرة السلة

قرعة غرب آسيا :مجموعة متوازنة للرياضي والشانفيل بمواجهة مهرام
س �ح �ب��ت أم � ��س ق ��رع ��ة ب �ط��ول��ة غرب
آس �ي��ا ل�ل�أن��دي��ة ل �ك��رة ال �س �ل��ة ،حيث
ق �س �م��ت ال � �ف� ��رق ال� �ع� �ش ��رة املشاركة
إل��ى مجموعتني ب��واق��ع خ�م�س��ة في
ك ��ل م �ج �م��وع��ة .وض �م ��ت املجموعة
األولى الرياضي األردني والرياضي
اللبناني والجالء السوري واألهلي
اليمني وذوب آه��ن اإلي��ران��ي ،فيما
ض�م��ت ال�ث��ان�ي��ة ال �ع �ل��وم التطبيقية
األردن��ي والجيش ال�س��وري ودهوك
العراقي والشانفيل اللبناني ومهرام
اإليراني بطل آسيا.
وس� �ي� �ل� �ع ��ب ال � � � � ��دور األول بنظام
ت�ج�م�ع�ين ذه��اب��ًا وإي ��اب ��ًا (ل ��م يتقرر
مكانهما بعد) ،فيما يلعب الدور ربع
النهائي من مباراتني ذهابًا وإيابًا،
وف��ي نصف النهائي يتأهل الفائز
ف ��ي م �ب��ارات�ي�ن م ��ن ث�ل�اث ال ��ى الدور
ال�ن�ه��ائ��ي وال� ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن خمس
مباريات ممكنة حيث يحصد اللقب

ال �ف��ائ��ز ف��ي ث�ل�اث م�ن�ه��ا .وستنطلق
البطولة في  3كانون الثاني املقبل
وتستمر حتى  28آذار.

انترانيك يهزم بيبلوس
ت �م �ك��ن ان �ت��ران �ي��ك م ��ن ال �ت �غ �ل��ب على
مضيفه بيبلوس بعد مباراة شاقة
وبفارق نقطة واحدو 90ـــــ( 89األرباع
18ـــــ42 ،24ـــــ68 ،42ـــــ90 ،60ـــــ )89في
املباراة التي أقيمت بينهما في قاعة
عمشيت .وج��اءت املباراة بمجملها
ّ
متقاربة ،وتبدل التقدم مرارًا وتكرارًا
ال ��ى ال �ث��وان��ي ال � �ـ 13األخ �ي��رة عندما
ح� �س ��م ن� �ج ��م ان� �ت ��ران� �ي ��ك األميركي
زاكري ( 33نقطة) النتيجة
نيكوالس
ّ
بتسجيله ال�س��ل��ة األخ �ي��رة ،وساهم
ف��ي ال �ف��وز أي �ض��ًا م��واط �ن��ه مالكولم
باتلز بتسجيله  25نقطة والتقاطه
 13م �ت��اب �ع��ة إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ثنائية
مزدوجة من علي كنعان ب�ـ 19نقطة

العب بيبلوس وارنر كالفن يسجل في سلة
انترانيك (بروفوتو)

و 12متابعة.
وب � ��رز ف ��ي ج��ان��ب ال �ف��ري��ق الخاسر
األم �ي��رك��ي ب ��ران ��دون م ��اس ��ون ب� �ـ 29
ن �ق �ط��ة و 6ت � �م� ��ري� ��رات ح ��اس� �م ��ة و6
متابعات ،وأض��اف كالفن وارن��ر 22
نقطة و 13متابعة وت��وم��ا عمار 20
نقطة وسامر مشرف  11نقطة.
قاد املباراة الحكام رباح نجيم وربيع
امل � �ص� ��ري وال� �ي ��ون ��ان ��ي ستيليوس
كوكوالكيديس.
ويستضيف ال�ي��وم الحكمة بيروت
هوبس على ملعب النادي الرياضي
ف��ي غ��زي��ر (ال�س��اع��ة  .)16:00وتشهد
ق��اع��ة ال�ق�ل�ب�ين األق ��دس�ي�ن ف ��ي زحلة
(ال � �س ��اع ��ة  ،)16:00درب � � ��ي املدينة
البقاعية بني أنيبال وضيفه الشباب
حوش األم��راء .وتختتم املرحلة غدًا
ب�م�ب��اراة ال�ق� ّ�م��ة ب�ين امل�ت�ح��د وضيفه
ط��راب �ل��س ف��ي ق��اع��ة األول (الساعة
.)21:45

عقد استضافة طاولة آسيا
يغادر عضو اللجنة األوملبية ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج
نقوال إلى هونغ كونغ اليوم لتوقيع عقد
استضافة بطولة آسيا العشرين في
اللعبة التي ستقام في لبنان بني  12و18
أيلول املقبل في القاعات املقفلة للجامعة
األميركية في بيروت برعاية رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري .وخالل
زيارته ،سيحضر الحاج نقوال اجتماع
املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة
الطاولة ،حيث سيعرض مراحل تنظيم
البطولة اآلسيوية .يشار إلى أن لبنان
نال شرف استضافة بطولة آسيا خالل
بطولة العالم التي جرت في العاصمة
الروسية موسكو منذ عدة أشهر.

سباق االستقالل الـ  31للسباحة
ينظم االتحاد اللبناني للسباحة ،بالتعاون
مع قيادة الجيش ،سباق االستقالل الـ31
للسباحة برعاية العماد جان قهوجي
غدًا (الساعة  )9:00في خليج النادي
العسكري املركزي ـ جونيه.

كرة القدم

فوز للساحل وثالث قمم اليوم وغدًا
استعاد شباب
الساحل بريقه عبر الفوز
الصعب الذي حققه على
مضيفه الشباب الغازية
بإصابة نظيفة بعدما
عانى من ثالث خسارات
فيما يلتقي اليوم الصفاء
املتصدر مع السالم وغدًا
قمة النجمة والراسينغ

ُ
افتتحت م�ب��اري��ات األس �ب��وع السابع
م��ن ب�ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ،أم ��س ،ب�ل�ق��اء بني
«الشبابني» ،الغازية والساحل ،على
أن ت�ت��اب��ع ال �ي��وم ب�م�ب��ارات�ين للصفاء
امل �ت �ص��در واألن� �ص ��ار ال��وص �ي��ف أمام
«ال� �ص � َّ
�وري �ي�ن» ،ال �ت �ض��ام��ن والسالم،
ُ
وت�خ�ت�ت��م غ �دًا ب �ث�ل�اث ،ب�ي�ن�ه��ا لقاءان
ساخنان للنجمة والعهد.
يقف فريقا النجمة والعهد (الثالث
والخامس) على صفيح ساخن أمام
فريقي الراسينغ واملبرة ،فيما يلعب
املتصدر الصفاء ووصيفه األنصار
ف � ��ي ج � ��و ف � ��ات � ��ر ،وي � �ت � ��واج� ��ه اإلخاء
واإلص�لاح (عاشر وح��ادي عشر) في
قمة تحتية مثيرة عنوانها «الفوز أو
ال ش ��يء» .وك��ان ال�س��اح��ل ق��د انتعش
أمس بفوز مهم.
الغازية × الساحل (0ـ)1
كسر الساحل حاجز الخسائر بفوز
ثمني على مضيفه الغازية ،في صيدا،
أمس في افتتاح مباريات األسبوع.
ورغم تفوقه لعبًا وفرصًا في الشوط

األول ،إال أن��ه ع�ج��ز ع��ن ت��رج�م��ة ،ولو
ّ
كرة واحدة ،أمام دفاع «غازي» متني.
وب � � � ��دأ ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي بأفضلية
زرق��اء أيضًا ،مقابل تحركات أمامية
لالعبه العاجي السينا س��ورو الذي
ف � � ّ�وت ف��رص �ت�ي�ن أم � ��ام م ��رم ��ى عيسى
الدحويش ،وي��رد أحمد ج��رادي بكرة
ي �ص��ده��ا ال � �ح� ��ارس ن ��اص ��ر املصري
ف �ي �ت��اب �ع �ه��ا ق� �ص ��اص ال �ع ��ائ ��د خارج
ال �خ �ش �ب ��ات .وي �ع � ّ�وض �ه ��ا القصاص
سريعًا بهدف م��ن ك��رة عرضية مرت
ع��ن ث�لاث��ة م��داف�ع�ين ليضعها بهدوء
ف ��ي ال �ش �ب��اك ( .)67ووس � ��ط هيجان
ّ
«غ� � � ��ازي» وت ��راج ��ع س��اح �ل��ي ،يتألق
ال� �ح ��ارس ال��دح��وي��ش وي �ص��د كرتني
للتوسكا ،وثالثة من سورو األخطر،
ف �ي �ع �م��د امل � � ��درب ال �س��اح �ل��ي محمود
ع�لام��ة (ب��دي��ل املستقيل ف ��ؤاد سعد)
إل��ى ك�س��ر ال�ه�ج�م��ات وال��وق��ت بثالثة
ت �ب��دي�لات دف��اع �ي��ة ف��ي أواخ� ��ر اللعب
لينجح فريقه في الخروج بفوز أكثر
م ��ن ض � � ��روري الس� �ت� �ع ��ادة ش � ��يء من

حقيقته ومرتبته.
س��اح��ل مؤقتًا
�
ل
ا
�ى
�
ق
وب �ه��ذا ال �ف��وز ارت �
ً
إلى املركز الثامن ،متعادال مع الغازية
بـ 7نقاط.
¶ ق��اد اللقاء الحكم أن��دري��ه ح��داد مع
أحمد قواص وحسني عيسى.
¶ حضر املباراة نحو  100متفرج.

برنامج اليوم وغدًا
اليوم :السالم صور × الصفاء (صور
ـــ الساعة )2:15
األنصار × التضامن (بيروت البلدي
ـــ )5
األح � ��د :اإلص �ل��اح × اإلخ � ��اء (بيروت
البلدي ـــ )2:15
الراسينغ × النجمة (جونية ـــ )2:15
العهد × املبرة (املدينة الرياضية ـــ .)5
¶ بطولة الثانية :فاز املودة طرابلس
على النهضة بر الياس (3ـ ،)0ضمن
األس�ب��وع ال�س��ادس ،وس� ّ�ج��ل األهداف
ع �ل�اء ال ��رام ��ي وم � ��ازن ال �ع �ل��ي ووليد
فتوح.

الكرة العربية

تشكيلتا قطر والبحرين لـ «خليجي  »20والجيش في صدارة سوريا
ك� �ش ��ف امل � � � ��درب ال� �ف ��رن� �س ��ي برونو
م �ي �ت �س��و امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي للمنتخب
ال� �ق� �ط ��ري ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم أم � ��س نقاب
القائمة النهائية املشاركة في دورة
ك��أس الخليج ف��ي ال�ي�م��ن «خليجي
 »20ب �ي�ن  22ال � �ج� ��اري و 5كانون
األول املقبل .وضمت القائمة خلفان
ابراهيم أحسن العب في آسيا عام
 2006ال��ى ج��ان��ب ع��دد م��ن الوجوه
الجديدة أبرزها عبد الكريم حسن
الع� � ��ب م �ن �ت �خ��ب ال � �ش � �ب� ��اب وخالد
امل �ف �ت��اح الع� ��ب امل �ن �ت �خ��ب االوملبي،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ل��ورن��س اول��ي العب
ال � �غ� ��راف� ��ة .وال�ل��اع � �ب� ��ون ه� � ��م :سعد
الشيب ومحمد كسوال ووسام رزق
وخلفان إب��راه�ي��م وط�لال البلوشي
وم�ج��دي صديق وحسن الهيدوس
ومسعد الحمد وعلي حسن عفيف
وعبد الكريم حسن وإبراهيم ماجد
وحمد عبد الرب (السد) وعمر باري
وح��ام��د إس�م��اع�ي��ل وف��اب �ي��و سيزار
وجار الله املري (الريان) وإبراهيم
الغانم وبالل محمد وقاسم برهان
وح ��ام ��د ش ��ام ��ي وج � � ��ورج كواسي

القطري علي عفيف خالل املباراة مع هاييتي في الدوحة (فادي األسعد ــ رويترز)
ول� ��ورن� ��س اول � ��ي (ال � �غ� ��راف� ��ة) وعبد
ال�ع��زي��ز السليطي وم��وس��ى هارون
(ال� �ع ��رب ��ي) وس �ي �ب��اس �ت �ي��ان سوريا
(ق � �ط� ��ر) وخ� ��ال� ��د م� �ف� �ت ��اح (لخويا)
وم��اج��د محمد (ال�س�ي�ل�ي��ة) وحسني
ياسر املحمدي (الزمالك املصري).
 ...وتشكيلة البحرين

وأع � �ل� ��ن م � � ��درب ال� �ب� �ح ��ري ��ن سلمان
ش ��ري ��دة ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ت��ي ستشارك
ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ،وض�م��ت  23الع�ب��ًا هم
س�ي��د م�ح�م��د ج�ع�ف��ر ،ع �ب��اس أحمد،
م�ح�م��ود م �ن �ص��ور ،س�ل�م��ان عيسى،
ع �ب��د ال �ل ��ه امل � ��رزوق � ��ي ،ح �س�ي�ن بابا،
ص��ال��ح ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ،ع�ب��اس عياد،

إبراهيم املشخص ،حمد راكع ،فوزي
عايش ،عبد الله فتاي ،أحمد حسان،
راشد الحوطي ،فهد الحردان ،وليد
ال �ح �ي ��ام ،م �ح �م��ود ال �ع �ج �ي �م��ي ،عبد
ال�ل��ه ال��دخ�ي��ل ،ع�ب��د ال��رح�م��ن مبارك،
ف �ه��د ش ��وي �ط ��ر ،داوود س� �ع ��د ،عبد
الوهاب علي ،إسماعيل عبداللطيف.
وخ�ل��ت التشكيلة م��ن جيسي جون
(أكسيشهر التركي) وعبد الله عمر
(نيوشاتل السويسري) الرتباطهما
مع ناديهما ،إلى جانب غياب محمد
السيد عدنان بداعي اإلصابة ،فيما
اعتذر محمد حبيل لظروف خاصة.
الدوري السوري
انفرد الجيش ،حامل اللقب ،بصدارة
الدوري السوري موقتًا بتغلبه على
مضيفه أمية 2ـــــ 0في املرحلة الثالثة.
سجلهما األردن��ي احمد هايل ()10
وعبد الله حبار (.)60
وف��از الفتوة 1ـــــ ،0وتعادل النواعير
وال �ك��رام��ة 0ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ،0وال��وث �ب��ة والطليعة
1ـــــ ،1واملجد والجزيرة 2ـــــ ،2وانتهى
درب��ي الالذقية بني حطني وتشرين
بالتعادل 2ـــــ.2

ّ
بطولة لبنان في التزلج املائي

ّ
ّ
تنظم لجنة التزلج املائي ،بالتعاون مع
النادي اللبناني للسيارات والسياحة،
بطولة لبنان في مسابقة «األلواح املائية»
ً
ابتداء من الساعة الثامنة من
في النادي،
صباح غد األحد .يلي املسابقة الرسمية
عرض في التزلج املائي.

هومنتمن نوبار بضيافة هايغازيان
ّ
حل فريقا هومنتمن نوبار القاهرة في
كرة السلة للرجال والسيدات ضيفني على
جامعة هايغازيان بالتعاون مع أنترانيك
بيروت .وفي اللقاءات الودية التي أقيمت
في سنتر دمرجيان ،خسرت سيدات
هومنتمن نوبار أمام سيدات هايغازيان
60ـ ،70وأمام أنترانيك أنطلياس 46ـ.53
ولدى الرجال ،فاز هومنتمن نوبار على
جامعة القديس يوسف 60ـ ،57وخسر
أمام هايغازيان 45ـ.52

ّ
مرشحو جوائز االتحاد اآلسيوي

كشف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عن القوائم النهائية للمرشحني للفوز
بالجوائز السنوية ،التي تتضمن أسماء
خمسة العبني مرشحني للفوز بجائزة
أفضل العب في آسيا لعام .2010
وضمت قائمة الالعبني املرشحني للفوز
ً
بجائزة أفضل العب ،كال من األوسترالي
ساسا أوغنينوفسكي مدافع سيونغنام
الكوري بطل دوري أبطال آسيا ،وفارشيد
طالبي مدافع ذوب آهن اإليراني ،ومواطنه
فرهاد مجيدي مهاجم االستقالل،
والكويتي بدر املطوع مهاجم القادسية
والبحريني حسني سلمان مكي العب
وسط الرفاع .ويتنافس على جائزة
أفضل العب شاب في القارة اآلسيوية
كل من تيمور حكيموف (أوزبكستان)
وجونغ إيل ـ غوان (كوريا الشمالية)
وهونغ تشول (كوريا الجنوبية).

