 28رياضة

الخميس  25تموز  2013العدد 2063

الرياضة اللبنانية

أول مباراة للمنتخب
بقيادة جيانيني

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم أول مباراة له تحت
إشراف املدير الفني الجديد جيوزيبي جيانيني ،حني
الساعة
يلتقي منتخب دون الـ  22عامًا اليوم عند ُ
 17.30على ملعب املدينة الرياضية ،فيما استكملت
منافسات كأس حارة حريك بتأهل املبرة إلى نصف
النهائي
عبد القادر سعد
س� �ت� �ك ��ون ال � �ف ��رص ��ة م� �ت ��اح ��ة أم � ��ام
امل � � � � � ��درب اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ج� �ي ��وزي� �ب ��ي
جيانيني ملشاهدة العبي املنتخب
األول في مباراة بعد ست تمرينات
خاضها الالعبون بإشراف الجهاز
الفني اإلي�ط��ال��ي .وس�ت�ك��ون فرصة
مل � ��درب م�ن�ت�خ��ب دون ال � �ـ  22ع��ام��ًا
ال �ص ��رب ��ي إي� �ف ��ان ف �ي �ت��اف �ي �ت��ش ك��ي
يشاهد العبيه ،في ظل االستعداد
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي دورة األل � �ع� ��اب
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ال �ت��ي س �ت �ق��ام ف��ي
فرنسا في أيلول املقبل .وسيلتقي
امل � �ن � �ت � �خ � �ب ��ان ع � �ص� ��ر ال � � �ي� � ��وم ع �ن��د
الساعة  17.30على ملعب املدينة
ال��ري��اض �ي��ة ،وق� ��د ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة
في آخر اهتمامات املدربني ،حيث
س�ت�س�ن��ح ل�ه�م��ا ال �ف��رص��ة بمتابعة
الالعبني والوقوف على مستواهم،
وخصوصًا بالنسبة إلى جيانيني
ال � � ��ذي س �ي �ش ��اه ��د الع� �ب� �ي ��ه ل �ل �م��رة
األول��ى ،علمًا ب��أن أج��واء التمارين
تبدو مريحة .فجيايني أظهر في
التمارين الست جدية عالية وقدرة
على التواصل مع الالعبني بطريقة
ج �ي��دة ب��ان�ت�ظ��ار م�ع�س�ك��ر إي�ط��ال�ي��ا
الشهر املقبل ،الذي سيكون املحطة
األولى لالحتكاك لفترة طويلة بني
الالعبني واملدرب.
وعلى صعيد األندية ،تأهل املبرة
ال� � ��ى ن� �ص ��ف ن� �ه ��ائ ��ي ك� � ��أس ح� ��ارة
حريك بفوزه على الشباب الغازية
 1 - 3على ملعب البلدية بحضور
نائب رئيس البلدية أحمد حاطوم
وأم �ي ��ن س� ��ر ن� � ��ادي ال �ع �ه ��د م�ح�م��د
عاصي ،ال��ذي تأهل فريقه أول من
أم ��س إل ��ى ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ب�ف��وزه
على األنصار .2 - 4
وفي مباراة األمس ،افتتح الشباب
الغازية التسجيل م��ن طريق علي
سليمان ف��ي الدقيقة  23إث��ر ركلة
حرة أودع الكرة إلى يسار حارس
م��رم��ى امل �ب��رة م�ح�م��د ش �ك��ر .إال أن

ً
ف��رح��ة ال�غ��ازي��ة ل��م ت��دم ط��وي�لا بعد
أن س� �ج ��ل ح� �س ��ن ش � �ح� ��رور ه ��دف
التعادل بعد أقل من دقيقة ،ليتقدم
بعدها املبرة بعد أن سجل حارس
م��رم��اه محمد شكر هدفًا م��ن ركلة
ج � ��زاء ،ق �ب��ل أن ي �ع��زز ع �ب��د األم �ي��ر
النتيجة في الدقيقة .69
ق��اد ال�ل�ق��اء ال�ح�ك��ام ح�س�ين حمية،
بمعاونة وليد دمج ومروان ضو.
وي � �ل � �ع � ��ب ف � � ��ي ن� � �ص � ��ف ال � �ن � �ه ��ائ ��ي
ال�ع�ه��د وامل �ب��رة االث �ن�ي�ن  29امل�ق�ب��ل.
وتستكمل املنافسات اليوم ،حيث
يلعب الراسينغ مع شباب الساحل
على امللعب عينه.
ص �ف��اوي��ًا ،ت��اب��ع امل� ��درب ال��روم��ان��ي
ت � �ي � �ت ��ا ف� ��ال � �ي� ��ري� ��و إش � � ��راف � � ��ه ع �ل��ى
ت�م��اري��ن ال�ف��ري��ق لليوم ال�ث��ان��ي ،إال
أن�ه��ا اق�ت�ص��رت ع�ل��ى ت��دري �ب��ات في
ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دي�ن��ة وت �ن��اق��ل ال �ك��رات،
ف��ي ظ��ل ع��دم اك�ت�م��ال ال�ص�ف��وف مع
غياب العبي املنتخب حتى نهاية
األسبوع.
ن �ج �م��اوي��ًا ،ص� ��در ب �ي ��ان الف� ��ت ع��ن
إدارة ال � �ن ��ادي ت �ه �ن��ئ ف �ي��ه رئ �ي��س
االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم
ح� �ي ��در ب� ��إع� ��ادة ان �ت �خ ��اب ��ه ل ��والي ��ة
ج��دي��دة ع �ل��ى رأس االت� �ح ��اد ،على
أمل أن يقود حملة إلعادة النهوض
ب��ال �ل �ع �ب��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات ك��اف��ة،
وال س �ي �م��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د م�خ�ت�ل��ف
امل �س��اب �ق��ات ،ب �م��ا ي�ن�ع�ك��س إي�ج��اب��ًا
على األندية والالعبني.
وي ��أم ��ل ن� � ��ادي ال �ن �ج �م��ة أن ي�ع�م��ل
االت� �ح ��اد ال �ج��دي��د ع �ل��ى اس �ت �ع��ادة
ال �ج �م �ه��ور إل� ��ى امل� �ب ��اري ��ات ب�ن�ح��و
م � �ن � �ظ ��م وم � � � � � � � ��دروس ،ب � �م� ��ا ي �ت �ي��ح
ل�لأن��دي��ة االس �ت �ف��ادة م��ن ج��دي��د من
ه��ذا ال�ح�ض��ور الجماهيري ماديا
ومعنويًا.
وبهذا البيان يكون ن��ادي النجمة
أول امل� �ه� �ن� �ئ�ي�ن ل � �ح � �ي� ��در ،ف � ��ي ظ��ل
م� �ط ��ال� �ب ��ة ن� �ج� �م ��اوي ��ة ب � � ��أن ي �ك ��ون
ل �ل �ن��ادي م �م �ث��ل ف ��ي االت � �ح� ��اد ع�ب��ر
املرشح أسعد سبليني.

العبا املنتخب عباس عطوي وحسن محمد خالل التمرين أمس على ملعب العهد (عدنان الحاج علي)

كرة السلة

أزمة السلة :مكانك راوح ومؤتمر صحافي للرئيس اليوم
ّ
يترقب الجمهور السلوي
ما سيقوله رئيس االتحاد
اللبناني لكرة السلة روبير
أبو عبد الله اليوم خالل
مؤتمره الصحافي وإذا ما
سيكون موقف تاريخي
أو االكتفاء بمزيد من
املواقف غير املجدية

ماذا سيقول أبو عبد الله في مؤتمره اليوم؟

ي �ع �ق��د رئ� �ي ��س االت � �ح � ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
روب � � �ي� � ��ر أب� � � ��و ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه م ��ؤت� �م� �رًا
صحافيًا اليوم عند الساعة 11.30
ص�ب��اح��ًا ف��ي م�ق��ر االت �ح��اد للحديث
ّ
ع��ن آخ��ر ال�ت�ط��ورات السلوية .وبعد
اعالن أبو عبد الله عقد مؤتمره أول
من أمس ،بدأ الحديث ّ
عما سيقوله
الدكتور روبير وإذا ما كان سيقدم
اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه م � ��ن االت � � �ح � ��اد ف � ��ي ظ��ل
مطالبات ع��دي��دة ل��ه ب��ذل��ك .أب��و عبد
ال �ل��ه ك ��ان ح��اض �رًا أم ��س ف��ي إف �ط��ار
مكتب ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة امل��رك��زي
في حركة أمل ،حيث كان هناك أكثر
ّ
م��ن كلمة تناولت ال��وض��ع السلوي،
بدءًا من رئيس املكتب يوسف جابر،
م � � ��رورًا ب��رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة

ً
وانتهاء بوزير الشباب
جان همام،
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك ��رام ��ي .وس�م��ع
أبو عبد الله كالمًا يحمل مسؤولية
م ��ا ح �ص��ل الت � �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة ب�ش�ك��ل
رئ �ي �س��ي ،وخ �ص��وص��ًا ك�ل�م��ة ج��اب��ر،
م�ق��اب��ل تحميل الجميع املسؤولية
من قبل كرامي.
لكن من املستبعد أن يتخذ أبو عبد
الله ال�ق��رار األه��م ويعلن استقالته،
في ظل ارتباط املوضوع بمجموعة
ع��وام��ل تتعلق بحل نهائي لألزمة
ّ
السلوية.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ع� ��اد اس� ��م رئ �ي��س
االتحاد جورج بركات إلى الواجهة،
ولكن من البوابة املالية ،حيث اتخذ
ب ��رك ��ات خ� �ط ��وة اس �ت �ب��اق �ي��ة ل�ح�ف��ظ

ح �ق��وق��ه ع �ل��ى االت � �ح ��اد ال �ت ��ي ت �ق��در
ب�ن�ح��و  281أل ��ف دوالر ،وه ��ي دي��ن
ش �خ �ص��ي ل� �ب ��رك ��ات ع �ل��ى االت � �ح ��اد،
وم � ��ذك � ��ورة ف� ��ي م �ح ��اض ��ر ج �ل �س��ات
االت�ح��اد ال�س��اب��ق .وق��د يسير عضو
االت� �ح ��اد ال �س��اب��ق روب�ي��ن ت ��ارازي ��ان
ع�ل��ى خ�ط��ى ب��رك��ات ،وي �ض��ع إش ��ارة
على أموال االتحاد ،وهي كناية عن
ُ
دع��وة ق��ان��ون�ي��ة ت�ح� َ�ج��ز فيها أم��وال
امل�س��اع��دة ال��وزاري��ة لتغطية ال��دي��ن،
كما فعل بركات.
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ،إن م� �س ��اع ��دة ال � � ��وزارة
التحاد ك��رة السلة ،البالغة قيمتها
 500مليون ليرة قد ال يصل منها إال
الشيء القليل إلى صندوق االتحاد،
بعد دفع أموال الدائنني.

