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كرة السلة

فوز كبير للشانفيل
والرياضي ضيف الحكمة
وغرب آسيا إلى الواجهة

الخطيب
يحاول
التسجيل
بمضايقة
إيلي رستم
(برو فوتو)

ّ
تقدم فريق الشانفيل  0 - 1على منافسه املتحد في سلسلة مباريات نصف
نهائي بطولة «بنك ميد» لكرة السلة بعد فوزه عليه  65 - 90في ديك املحدي،
فيما يلتقي فريقا الرياضي والحكمة مجددًا اليوم مع تقدم األول 0 - 1
لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مباراة
ال �ش ��ان �ف �ي ��ل وض� �ي� �ف ��ه امل� �ت� �ح ��د بهذه
النتيجة مع سيطرة شانفيلية مقابل
غياب طرابلسي لتنتهي املباراة بفارق
 25نقطة ،26 - 41 ،16 - 28( 65 - 90
 .)47 - 64ولعل االنسجام ال��ذي ظهر
على أص�ح��اب األرض أه��م م��ن الفوز،
خصوصًا أن الشانفيل خاض املباراة
بأجنبيني جديدين هما ل��ي بنسون
وت ��اي ��رون ج��ون �س��ون .ل �ك��ن الصورة
ال�ت��ي ظهر عليها الثنائي األميركي
أراح��ت الشانفيليني ومدربهم غسان
سركيس ال��ذي نجح ف��ي ادارة اللقاء
دف��اع �ي��ًا ( 45ك� ��رة م ��رت ��دة م �ق��اب��ل 27
للمتحد) أو هجوميًا .فالجانب األول
كان نجمه بنسون بتسجيله  14نقطة
و 23ك��رة م��رت��دة ،ف�ي�م��ا ك��ان الجانب
ال �ه �ج��وم��ي م ��ن اخ� �ت� �ص ��اص القائد
فادي الخطيب ( 31نقطة و 4تمريرات
ح��اس �م��ة) ال �ع��ائ��د م��ن اإلص ��اب ��ة ،الى
جانب تايرون أندرسون ال��ذي سجل
 20ن�ق�ط��ة و 9ك ��رات م��رت��دة و 7كرات
حاسمة.
أم ��ا امل �ت �ح��د ف �ل��م ي �ن �ج��ح م ��درب ��ه بول
ك��اف�ت��ر ف��ي إدخ� ��ال الع�ب�ي��ه ف��ي أجواء
امل� �ب ��اراة ع�ل��ى م ��دار األرب �ع�ي�ن دقيقة،
خصوصًا بعد ال��رق��اب��ة التي فرضت
ع�ل��ى ن�ج�م��ه أوس�ت�ن ج��ون �س��ون الذي
س�ج��ل  20ن�ق�ط��ة ،ف�ي�م��ا س�ج��ل باسل
بوجي  15نقطة.
■ ي�ح��ل ف��ري��ق ال��ري��اض��ي ضيفًا على
ال�ح�ك�م��ة ،ال �ي��وم ع�ن��د ال �س��اع��ة 18.00
في غزير ويتقدم الرياضي  0 - 1في
سلسلة نصف النهائي ،أما الشانفيل
فيحل ضيفًا على املتحد السبت عند
الساعة  16.00في طرابلس في ثاني
لقاء بينهما.

جلسة االتحاد

ّ
اإلداري � � � � � ��ة لالتحاد
ع � �ق ��دت ال �ه �ي �ئ��ة
اللبناني لكرة السلة جلسة ،وفي أبرز
املقررات:
 ت ��أك �ي ��د م� �ش ��ارك ��ة م �ن �ت �خ��ب لبنانّ
للسيدات في بطولة آسيا في اليابان
ف��ي ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ي�ن  21و 28آب
 - .2011أخ ��ذ ال�ع�ل��م ب�ك�ت��اب االتحاد
اآلس � �ي� ��وي ل �ج �ه��ة ت �س �م �ي��ة الحكمني
رب � ��اح ن �ج �ي��م وم � � ��روان إي �غ��و لقيادة
ن�ه��ائ�ي��ات ب�ط��ول��ة األن��دي��ة اآلسيوية
ف��ي م��ان�ي�لا ف��ي الفيليبني ف��ي الفترة
املمتدة بني  25أيار حتى  5حزيران- .
بعد االطالع على تقرير مراقب املباراة
وال� �ح� �ك ��ام ل �ل �ق��اء ن ��ادي ��ي البيليفرز
وال �ش �ب��اب – ال �ب �ت��رون ت �ق� ّ�رر م��ا يلي:
 ت �غ��ري��م ن � ��ادي ال �ب �ي �ل �ي �ف��رز مليونًاوثمانمئة ال��ف ل�ي��رة لبنانية بسبب
الشتم ّوالتشهير والتهديد وتأكيد
عدم حق رئيس النادي بوصفه إداريًا
ف��ي الجلوس على مقاعد االحتياط.
 توقيف م� ّ�درب فريق البيليفرز أالن
كنعان مباراة واحدة وتغريم النادي
ستمئة ال��ف ل�ي��رة لبنانية - .توقيف
الع ��ب ن ��ادي ال�ب�ي�ل�ي�ف��رز ري �ش��ار نهرا
ثالث مباريات وع��دم دخوله املالعب
خالل فترة توقيفه.
 بعد االطالع على تقرير املباراة التيّ
مجمع الحريري صيدا
جمعت نادي

م ��ع ن � ��ادي األن �ت��ران �ي��ك – أنطلياس،
ّ
ّ
مجمع
تقرر منع احد مشجعي نادي
ال�ح��ري��ري م��ن دخ ��ول امل�لاع��ب بسبب
ّ
وتعرضه للحكم حليم منصور
شتمه
ّ
وال �ت �ش �ه �ي��ر ب ��االت � �ح ��اد .وق � ��د تعهد
نائب الرئيس ن��زار ال � ّ
�رواس بإبالغه
ش�خ�ص�ي��ًا وس �ي �ق��وم ب ��إج ��راء الالزم.
 ب �ع��د االط �ل��اع ع �ل��ى ت �ق��ري��ر املباراةالتي جمعت ن��ادي الشباب البترون
وأنترانيك أنطلياسّ ،
تقرر تغريم نادي
أنترانيك أنطلياس اربعمئة الف ليرة
ّ
تصرف العبه فيكني
لبنانية بسبب
ّ
اس �ك��دج �ي��ان غ �ي��ر ال�ل�ائ ��ق وتهجمه
وش �ت �م��ه إلداري ال �ف��ري��ق ال �خ �ص��م- .
ّ
الوطنية فادي
شرح مدير املنتخبات
تابت نتائج اجتماعات لجنة اإلعداد
ّ
واإلشراف وتقدم باقتراحات ابرزها:
 تعديل موعد انطالق التمارين من 15حزيران الى األول منه - .االتصال
بالالعبني فادي الخطيب وروني فهد
بخصوص مشاركتهما ف��ي صفوف
املنتخب - .إرسال كتاب تهنئة لنادي
األن �ت��ران �ي��ك ب �ي ��روت ل �ف ��وزه ببطولة
ل �ب �ن��ان ل �ل ��درج ��ة األول � � ��ى – ّ
سيدات،
وإلى نادي ّ
بجة إلح��رازه لقب بطولة
أندية الدرجة الثانية - .املوافقة على
سفر بعثة لبنان دون ال�ـ 16سنة إلى
أرب� �ي ��ل ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ب �ط��ول��ة غرب
آس �ي��ا ب��رئ��اس��ة ع�ض��و االت �ح��اد فادي
محفوظ.

رد البيليفرز
ج ��اء ن ��ا م ��ن ن � ��ادي ب �ي �ل �ي �ف��رز البيان
اآلتي:
إن الدائرة اإلعالمية لنادي Believers
 اللويزة وبعد علمها بمضمون كتاباالتحاد الذي ّ
غرم نادينا مبلغ مليون
وث�م��ان�م�ئ��ة ال ��ف ل �ي��رة ،ف��وج�ئ��ت كيف
ي�ت�ح� ّ�ول ن��ادي�ن��ا ورئ�ي�س��ه وجمهوره
امل �ع��روف ب��أخ�لاق��ه ال�ح�م�ي��دة م��ن ناد
م �ظ �ل��وم إل � ��ى ض �ح �ي��ة ،ع �ل��ى طريقة
«ض��رب�ن��ي وب �ك��ى سبقني واشتكى»
ويهمها توضيح ما يلي:
 - 1م ��ن أي ��ن أت ��ت ال �ت �ق��اري��ر ل �ك��م ولم
ي ��وج ��د أي «م� ��راق� ��ب م � �ب � ��اراة» أثناء
م�ب��ارات�ن��ا ون� ��ادي ال �ب �ت��رون الصديق
حيث حصل اإلشكال وهذا موثق في
ورق��ة امل �ب��اراة ال �ـ  ، Score-Sheetومن
ّ
يتحمل هذه الثغرة اإلدارية؟؟
 - 2لقد نأى نادي  – Believersاللويزة
ب�ن�ف�س��ه ع��ن ال ��دخ ��ول ف��ي س �ج��ال مع
ال �ح �ك��م م �ع �ل��وف م �ن��ذ م � �ب ��اراة نادي
األن �ت��ران �ي��ك ال �ص��دي��ق ف��أرس��ل كتابًا
م�ف�ت��وح��ًا م �ب��اش��رة ب �ع��د امل� �ب ��اراة إلى
ات� �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة ح �ي��ث ط �ل �ب �ن��ا غياب
ه� ��ذا ال �ح �ك��م ع ��ن م �ب��اري��ات �ن��ا تجنبًا
لالحتكاك السلبي معنا من ّقبله منذ
ال �ع��ام ال�ف��ائ��ت ،ل�ك��ن ل��م نتسلم أي رد
م��ن االت �ح��اد حتى ت��اري�خ��ه ،ب��ل جيء
بذات الحكم ملباراة البترون!! فما هو
ّ
يتحمل نتيجة
مصير املراسالت ومن
إهمالها؟؟
 - 3نرفض رفضًا قاطعًا اتهام رئيسنا
بالتشهير والشتم ،فهي ليست أبدًا
ومطلقًا م��ن شيمه وم��ن أخ�لاق��ه ،ولم
ت�ص��در عنه أي��ة كلمة نابية أو شتم،
ونتحدى برهان ذلك.

مشكلة التوقيت

ّ
أكد رئيس النادي الرياضي
هشام جارودي (الصورة)
أن ناديه ليست لديه
أي مشكلة في خوض
نهائي غرب آسيا على
أرض محايدة ،خصوصًا أن
الرياضي كان يتوقع أن تقام
قبل عشرة أيام في الفترة
التي كان فيها الرياضي
يملك وقتًا ،لكن املشكلة
حاليًا في التوقيت نظرًا
النطالق «الفاينال  »4يليه
النهائي ثم بطولة العرب
وبطولة آسيا .ورأى رئيس
الرياضي أن املشاركة في
النهائي قد تترتب عليها
إصابات في صفوفه ،ما
قد يترك آثارًا سلبية على
فريقه في استحقاقاته
العديدة .وكشف الجارودي
أنه سيتشاور مع االتحاد
اللبناني لكونه املرجع
الصالح التخاذ قرار بشأن
مشاركة الرياضي.

اتخذ االتحاد عقوبات قاسية بحق
نادي بيليفرز الذي رد ببيان مفصل
شرح فيه الظالمة التي لحقت به
كشف بيار كاخيا عن إمكان إقامة
نهائي غرب آسيا في قطر األسبوع
المقبل بانتظار تأكيد رسمي

 - 4س� �ب ��ق ل� �ن ��ادي� �ن ��ا أن ع� ��ان� ��ى من
محاولة أكثر م��ن عضو ب��ارز وشاب
سحب استغناء العبنا
ف��ي االت �ح��اد
ّ
محمود زريق املوقع حتى عام 2012
ول��م ّ
يلب نادينا الطلب ،فهل ه��ذا رد

م��ن ه� ��ؤالء؟ ون �ط��رة ع�ل��ى ال �ك��وع؟؟ أم
قضية مطالبتنا توقيف العب في ناد
آخ��ر قبل م�ب��اراة لنا ومطالبتنا عدم
التهاون في تطبيق القوانني أتى في
هذا الرد الغير املباشر؟؟
 - 5أردن ��ا تسجيل اع �ت��راض قانوني
على ط��اول��ة الحكام وبشكل طبيعي
ب�ع��د م�ب��ارات�ن��ا وف��ري��ق ال �ب�ت��رون ،لكن
ت �ه� ُّ�ج��م ال �ح � لاّك��م وك�ل��ام� ��ه« :ضبضوا
كالكيشكن وي » أثار استفزاز نادينا،
ومع ذلك لم يتوجه رئيس نادينا أبدًا
بأي كلمة له خارج األخالق.
 - 6إن ن��ادي�ن��ا ي��أس��ف للظلم الفادح

الذي طاله بالصميم ،وسيرفع كتابه
ال��ى أع�ل��ى امل��راج��ع الرياضية لتبيان
ال�ح�ق�ي�ق��ة .وي��أس��ف لتهميش وكسر
ال � ��روح امل �ع �ن��وي��ة ألن ��دي ��ة ك ��رة السلة
الفاعلة والنشيطة واملشهود لها.

بطولة غرب آسيا
أع �ل��ن رئ �ي��س ش��رك��ة وورل� ��د سبورت
ب �ي��ار ك��اخ �ي��ا ،ال��راع �ي��ة ل�ب�ط��ول��ة غرب
آس�ي��ا ل�ك��رة ال�س�ل��ة ،توقعاته بصدور
قرار عن اتحاد غرب آسيا باستضافة
العاصمة القطرية ال��دوح��ة للمباراة
ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن ال ��ري ��اض ��ي اللبناني
وال �ج�ل�اء ال �س��وري ع�ل��ى ل�ق��ب بطولة
غرب آسيا.
وأك � � ��د ك ��اخ� �ي ��ا ،ف� ��ي ات � �ص� ��ال هاتفي
ببرنامج ج��راي��د ال�ق�ط��ري ،وف��ي لقاء
الح � ��ق م ��ع ق� �ن ��اة ال � � � ��دوري والكأس،

