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الرياضة اللبنانية

استعداد متواضع
لشباب لبنان
يواصل منتخب لبنان للشباب استعداده للمشاركة
في بطولة كأس العرب ،التي تستضيفها العاصمة
القطرية الدوحة ما بني  2حزيران و 15منه ،حيث خاض
املنتخب مباراة ودية أمس مع املنتخب األول وخسر أمامه
 1ـ  4قبل السفر غدًا الى اندونيسيا لخوض مباراة ودية
عبد القادر سعد
ينتقل االه �ت �م��ام ال �ك��روي اللبناني
من منتخبات الصاالت والشاطئية
واألول ال��ى منتخب ال�ش�ب��اب ،ال��ذي
س�ي�خ��وض م�ن��اف�س��ات ك ��أس ال�ع��رب
ضمن املجموعة الثانية إل��ى جانب
ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وال �س ��ودان ،فيما
ت� �ض ��م امل� �ج� �م ��وع ��ة األول � � � ��ى ال � �ع ��راق
وت��ون��س وم��وري �ت��ان �ي��ا وج�ي�ب��وت��ي.
وي �خ��وض م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان م�ب��ارات��ه
األولى مع السعودية في  3حزيران،
قبل أن يلعب مع قطر في  6منه ،ومع
السودان في  9منه.
يقود املنتخب فنيًا امل��درب الوطني
باسم محمد ،ال��ذي واج��ه صعوبات
ف � ��ي إع � � � � ��داد امل� �ن� �ت� �خ ��ب ن� � �ظ� � �رًا إل� ��ى
ارتباطات عدد كبير من الالعبني مع
فرقهم ف��ي ال ��دوري وبطولة اآلم��ال،
اض��اف��ة ال ��ى االم �ت �ح��ان��ات امل��درس�ي��ة
وال�ج��ام�ع�ي��ة ،إذ ل��م يكتمل التمرين
ع �ل��ى ن �ح��و ن �ه��ائ��ي اال ي ��وم اإلث �ن�ين
املاضي ،كما اقتصرت االستعدادات
السابقة على حصتني تجريبيتني
( )TRY OUTSوأرب� � � � ��ع ح �ص��ص
ت��دري �ب �ي��ة ف �ق��ط ع �ل��ى م�ل�ع��ب ب �ي��روت
ال �ب �ل��دي ،وال �ص �ف��اء ي��وي��م الخميس
والسبت فقط كما قال املدرب محمد
لـ «األخبار».
أم� � � ��س خ� � � ��اض م� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ش� �ب ��اب
م �ب��ارات��ه ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ،فهو
ل �ع��ب م ��ع ال �ع �م��ال ط��راب �ل��س (درج ��ة
ث��ان �ي��ة) وف � ��از ع �ل �ي��ه  ،1 - 2وخ�س��ر
أمام األنصار  ،2 - 1كما خسر أمس
أم� � ��ام م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان األول ال ��ذي
ي �ق��وده امل ��درب اإلي�ط��ال��ي جوسيبي
ج� �ي ��ان� �ي� �ن ��ي ع � �ل ��ى م� �ل� �ع ��ب امل ��دي� �ن ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة .وف� � ��از امل �ن �ت �خ��ب األول
 ،1 - 4وس� �ج ��ل األه � � � ��داف األرب� �ع ��ة
ح� �س�ي�ن ع� ��واض� ��ة وح � �س ��ن ش�ع�ي�ت��و
ونور منصور والحارس الري مهنا،
ال ��ذي ل�ع��ب م�ه��اج�م��ا ف��ي آخ ��ر عشر
دق��ائ��ق .أم��ا ه��دف منتخب الشباب،
فسجله عبد الله العلي.
ويوافق محمد على أن فترة االعداد
كانت قصيرة ،اال أن ه��ذا يعود الى

التكليف امل�ت��أخ��ر ال��ذي ج��اء ف��ي 24
نيسان امل��اض��ي ،أي قبل شهر فقط،
ما أثر في االستعدادات ،لكن محمد
ّ
يعول على جاهزية عدد من الالعبني
الذين كانوا يشاركون في البطوالت
ّ
امل �ح �ل �ي��ة ،إال أن م ��ا ه ��و م ��ؤك��د ع��دم
القدرة على الوصول الى الجاهزية
املطلوبة التي يؤمل أن تتحسن بعد
م�ع�س�ك��ر ان��دون�ي�س�ي��ا ،ال ��ذي سيبدأ
ي��وم االثنني ،حيث ستسافر البعثة
اللبنانية ليل السبت  -األح��د على
أن يخوض املنتخب مباراة ودية مع
اندونيسيا ي��وم األرب�ع��اء ،وسيبقى
ي��وم�ين اض��اف�ي�ين ف��ي ج��اك��ارت��ا على
أن يتوجه الى قطر في  31الجاري.
واختار محمد  23العبًا وهم:
ل� �ح ��راس ��ة امل � ��رم� ��ى :م �ص �ط �ف��ى م�ط��ر
(العمال طرابلس) ،ليفون كينويان
(الهومنمن) ،علي ضاهر (العهد).
للدفاع :خليل خميس وحسني الزين
(العهد) ،خالد العلي (طرابلس) ،علي
عيسى وج�ه��اد امل�ص��ري (األن �ص��ار)،
ع �ب��د ال �ل��ه م �غ��رب��ي وخ ��ال ��د ال �ج��اس��م
(طرابلس) وإيلي براضعي (الشرق).
ل �ل ��وس ��ط :ح �س��ن ك� ��وران� ��ي وم �ح �م��د
س ��ال ��م (ش � �ب� ��اب ال � �س� ��اح� ��ل) ،غ� ��ازي
ح �ن �ي �ن��ي وم �ح �م��د ق � ��دوح (ال �ع �ه��د)،
محمود ح��ول��ي (امل �ب��رة) ،أك��رم ط��راد
(اإلص�ل�اح ال�ب��رج ال�ش�م��ال��ي) ،حبيب
شويخ (التضامن صور) وعبد الله
ع �ل��ي (ط ��راب� �ل ��س) ،ح �س�ين م�ن�ص��ور
(النجمة).
للهجوم :حسني أيوب (العهد) ،علي
ك ��رك ��ي (ال� �ص� �ف ��اء) وف �ي �ل �ي��ب ب��اول��ي
(ليون الفرنسي).
وي�ض��م ال�ج�ه��از الفني أي�ض��ًا محمد
دي � ��اب م� ��درب� ��ًا ،ب�ل��ال ه ��اش ��م م��درب��ًا
لحراس املرمى ،حسن شغري مديرًا
إداريًا ،وشفيق فارس للتجهيزات.
وع� ��ن م � �ب ��اراة األم � ��س م ��ع امل�ن�ت�خ��ب
األول ،ي�ش�ي��ر م�ح�م��د ال ��ى أن ه�ن��اك
أكثر من ه��دف خلف اقامتها ،يأتي
في مقدمتهم االحتكاك مع فرق ذات
م�س�ت��وى أع �ل��ى ،اض��اف��ة ال ��ى اللعب
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ك �ب �ي��ر ي �ك �ش��ف م�ك��ام��ن
القوة والضعف في الفريق.

صراع هوائي بني حسني الزين ( )6وحسني عواضة خالل لقاء منتخب الشباب مع املنتخب األول (عدنان الحاج علي)

السلة اللبنانية

الرياضي يواعد الحكمة في النهائي الكبير
نهائي كبير في
بطولة لبنان لكرة السلة
سيجمع بني القطبني
البيروتيني الرياضي
والحكمة ،في اعادة
ملواجهتهما على اللقب
قبل  8اعوام ،والتي
حسمها «ابناء املنارة»
بفوز نظيف  3ـ 0
ٍ
اسماعيل احمد صاعدًا للتسجيل (سركيس يرتسيان)

حذا الرياضي حذو غريمه الحكمة
وتخلص من عقبة ضيفه بيبلوس
م �ن �ه �ي��ًا ال �س �ل �س �ل ��ة واي� � � � ��اه ب �ث�ل�اث��ة
انتصارات نظيفة اثر فوزه الصعب
عليه بفارق  3نقاط ( 70-73األرب��اع
 ،)70-73 ،48-53 ،32-40 ،17-16في
املباراة التي اقيمت بينهما في قاعة
صائب سالم في املنارة.
ال� ��ري� ��اض� ��ي ال� �ع ��ائ ��د ال� � ��ى ال �ن �ه��ائ��ي
ب �ع��د غ �ي��اب��ه ع �ن��ه ف� ��ي آخ � ��ر م��وس� ٍ�م
م �ك �ت �م��ل (ب� �ل ��غ ال �ش��ان �ف �ي��ل وان �ي �ب��ال
زح �ل��ة ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي م��وس��م -2011
 ،2012وتوقفت البطولة في املوسم
خصم عنيد
امل��اض��ي) ،عليه تخطي
ٍ
ه ��و ال �ح �ك �م��ة ال � ��ذي ك� ��ان ق ��د اق�ص��ى
ع �م �ش �ي ��ت ف � ��ي امل � ��واج � �ه � ��ة األخ � � ��رى

ضمن الـ «بالي أوف» من دون عناء
( ،)0-3م��ا اك��د جهوزيته الستعادة
اعوام
اللقب الغائب عن خزائنه منذ
ٍ
ط��وي �ل��ة ،ع �ل �م��ًا ان� ��ه ول �ل �م��رة االول� ��ى
س� �ي� �ح ��رز ال� �ل� �ق ��ب ال� �ف ��ائ ��ز ف� ��ي ارب� ��ع
مباريات من اصل سبع.
وب � � ��دا ان الع� �ب ��ي ب �ي �ب �ل��وس ال ��ذي ��ن
دخلوا فترة التحمية وه��م يرتدون
ب �ش �ك� ٍ�ل م �س �ت �غ��رب ق �م �ص��ان ت�ح�م��ل
ص ��ورة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
س� �ل� �ي� �م ��ان ،ف � ��ي ط ��ري� �ق� �ه ��م الح � � ��راج
ّ
وجر السلسلة
الرياضي على ارضه
ال� � ��ى م� � �ب � ��اراة راب� � �ع � ��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا
ب �ع ��دم ��ا ان � �ه� ��وا ال� ��رب� ��ع االول االول
مل �ص �ل �ح �ت �ه��م ( ،)16-17ث ��م اع �ل �ن��وا
حضورهم ال�ق��وي ف��ي ال��رب��ع االخير

ّ
بتقدمهم ق�ب��ل اق��ل م��ن ثل��اث دق��ائ��ق
ع�ل��ى ال �ن �ه��اي��ة .اال ان ال �ن �ق��اط ال� �ـ 31
التي سجلها نجم الفريق الجبيلي
االميركي جاي يونغبلود ومساهمة
زميله النيوزيلندي ميكا فوكونا بـ
 14اخ� ��رى ،ل��م ت�ك��ن ك��اف�ي��ة لتجنيب
فريقهم ال�خ�س��ارة ،وخصوصًا بعد
التألق الالفت للناشئ وائل عرقجي
الذي سجل  11نقطة لفريقه املعتمد
ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى ال�ل�ع��ب ال�ج�م��اع��ي حيث
كان املصري اسماعيل احمد افضل
مسجليه بـ  15نقطة ،تاله االميركي
لورين وودز بـ  14نقطة ،بينما كان
نصيب علي حيدر  13نقطة ،واكتفى
جان عبد النور بـ  9نقاط.
(األخبار)

