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أخبار رياضية

السلة اللبنانية

«تحرر» الخطيب يحرّك المياه السلّوية الساكنة
قفز قائد منتخب لبنان لكرة السلة فادي الخطيب
إلى الواجهة بعد حصوله على كتاب استغنائه من ناديه
عمشيت ،والتساؤالت حول الفريق الذي سيلعب معه.
املعروف أن الخطيب يدرس جميع خياراته بروية حتى
األكبر ،وبالتالي سيكون من املبكر
يحصل على الفائدة ّ
حسم النادي الذي سيوقع له
عبد القادر سعد
ح� � ّ�رك ح �ص��ول ق��ائ��د ف��ري��ق عمشيت
ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ف� � ��ادي ال �خ �ط �ي��ب ع�ل��ى
ك� �ت ��اب اس �ت �غ �ن��ائ��ه امل � �ي� ��اه ال �س��اك �ن��ة
ّ
ف ��ي ال ��وس ��ط ال� �س ��ل ��وي ب �ع��د ان �ت �ه��اء
ال�ب�ط��ول��ة ودخ� ��ول ال �ف��رق ف��ي مرحلة
اإلج��ازة قبل ب��دء التحضير للموسم
امل�ق�ب��ل .وأط �ل��ق ال �ف��راق ب�ين الخطيب
ون� ��ادي� ��ه ال� �ع� �ن ��ان ل �ل �ت �ح �ل �ي�لات ح��ول
وج�ه�ت��ه ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ك��ان��ت ب��دأت
سابقًا بعد الهمس عن نية عمشيت
االستغناء عن قائده ،نظرًا إلى راتبه
ال� �ع ��ال ��ي ف� ��ي ظ� ��ل ت ��وج ��ه ل�ت�خ�ف�ي��ض
امل��وازن��ة في ال�ن��ادي الجبيلي .وق��د ال
يكون مفاجئًا أن يلعب الخطيب في
ال��ري��اض��ي أو الحكمة ب��درج��ة كبيرة
كونهما الفريقان الوحيدان القادران
ناد
على «حمله» م��ادي��ًا ،اال إذا دخ��ل ٍ
آخر على الخط في اللحظات األخيرة
وقلب التوقعات وهو أمر مستبعد.
ورغ � ��م ال� �ك�ل�ام ع ��ن اق� �ت ��راب ال�خ�ط�ي��ب
م��ن ال �ت��وق �ي��ع م��ع ال �ح �ك �م��ة ،اال أن ما
ّ
ه��و م��ؤك��د أن األم � ��ور ع �ل��ى الصعيد
الرسمي في النادي األخضر ما زالت
عند نقطة الصفر .وإذا كان هناك من
ك�ل�ام ب�ين ال�ح�ك�م��ة وال�خ�ط�ي��ب فليس
ع �ب��ر ال �ق �ن��وات ال��رس �م �ي��ة ،وامل �ق �ص��ود
ب �ه��ا ال��رئ �ي ��س ن ��دي ��م ح �ك �ي��م أو أم�ي�ن

ال �س��ر ج� ��وزف ع �ب��د امل �س �ي��ح .فحكيم
م � ��وج � ��ود خ� � � ��ارج ل � �ب � �ن� ��ان ،أم � � ��ا ع �ب��د
امل�س�ي��ح ف �م ��ازال م��ع ل�ج�ن�ت��ه االداري� ��ة
ف��ي ف �ت��رة إج � ��ازة ،ول �ي��س ه �ن��اك عمل
اداري ف ��ي ه� ��ذه ال �ف �ت ��رة .وق� ��د ت�ك��ون
الخطوة األول��ى األس�ب��وع املقبل بعد
ع��ودة حكيم من السفر ،إذ أن أولوية
اإلدارة هي الجلوس وتحديد موازنة
الفريق للموسم املقبل وكيفية وآلية

تأمينها .وبعد ذلك يبدأ التفكير في
الالعبني وتحديدًا الخطيب .فاملوازنة
وال� �ج� �ه ��ات ال� �ت ��ي س �ت��ؤم �ن �ه��ا وب� ��أي
ط��ري�ق��ة ه��ي م��ن س�ت�ح��دد م��ا إذا ك��ان
الحكمة ق��ادرًا على التعاقد مع العب
بوزن الخطيب.
في املنارة ،ال يبدو قائد منتخب لبنان
بعيدًا من ناديها الرياضي .فال شك
في أن العبًا بمستوى الخطيب يبقى
هدفًا الدارة ن��اد يسعى إل��ى الحفاظ
على لقبه وال��ذه��اب بعيدًا ف��ي آسيا
مع عودة السلة اللبنانية الى الساحة
الدولية .لكن أيضًا ما زالت األمور في
ال �ن��ادي األص�ف��ر ف��ي مرحلة رك��ود أو
استراحة بانتظار عودة املدير الفني
ل �ل �ف��ري��ق س � �ل ��وب ��ودان س��وب��وت �ي �ت��ش
م��ن إج ��ازت ��ه ،إذ ي�ت��وق��ع وص��ول��ه ال��ى
ب � �ي� ��روت األس � �ب � ��وع امل� �ق� �ب ��ل .ف ��ال �ق ��رار
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي ال �ت �ع��اق��د م ��ع ال�خ�ط�ي��ب
أو ع��دم��ه ي �ع��ود ل�س��وب��وت�ي�ت��ش ،وق��د

يعقد االتحاد
اللبناني جلسة االثنين
لمناقشة موضوع
المنتخبات الوطنية

يكون للجنة االدارية أو القيمني على
النادي رأي في املوضوع ،لكن القرار
يعود لسوبوتيتش قبل بدء التفكير
بالناحية املادية.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،س �ي �ك��ون األس �ب��وع
املقبل حاسمًا على صعيد املنتخبات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،م� ��ع ع �ق ��د ج �ل �س��ة ل�ل�ج�ن��ة
االداري� � � ��ة ي� ��وم االث� �ن�ي�ن ع �ن��د ال �س��اع��ة
 16.00مل�ن��اق�ش��ة امل��وض��وع ب�ن��اء على
م� �ق� �ت ��رح ��ات م� ��ن ل �ج �ن��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات.
وف��ي التفاصيل أن لجنة املنتخبات
اج �ت �م �ع ��ت أول م � ��ن أم� � ��س ب ��رئ ��اس ��ة
رئ �ي �س �ه ��ا ع� �ض ��و ال �ل �ج �ن ��ة االداري � � � ��ة
ن ��زي ��ه ب ��وج ��ي وح � �ض ��ور ال �ع �ض��وي��ن
ه� � ��ادي غ � �م� ��راوي وأالن ص ��اي ��غ ،م��ع
غياب م��ارون جبرايل وف��ؤاد صليبا،
ُ
ودرس موضوع املنتخبات الوطنية
وامل � � �ش� � ��ارك� � ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وج � ��رى
وض� ��ع ت� �ص � ّ�ور س �ي��رف��ع ال� ��ى أع �ض��اء
االت �ح��اد ملناقشته االث �ن�ين .وسيقوم
بوجي في اليومني املقبلني قبل عقد
الجلسة ببلورة دراسة كاملة وشاملة
ُ
ل ��ت� �ن ��اق ��ش ض� �م ��ن امل� �ق� �ت ��رح ��ات ال �ت��ي
ّ
تتعلق باملنتخبات الوطنية ومنها
املنتخب األول .فاألخير سيشارك في
«جونز ك��اب» حيث تنقسم اآلراء في
ال �ش��ارع ال �س �ل��وي ب�ي�ن م �ش��ارك��ة على
صعيد ال�لاع�ب�ين ال�ش�ب��اب ف��ي خطوة
ل �ت �ح �ض �ي��ره��م ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل أو ب �ق��اء
االع�ت�م��اد على الالعبني املخضرمني
وه� ��و أم� ��ر ق ��د ي� �ع ��ود ب��امل �ن �ف �ع��ة ع�ل��ى
امل��دى القصير لكنه مضر على املدى
الطويل.
وت � �ب� ��رز م �س ��أل ��ة م �ن �ت �خ �ب��ات ال �ف �ئ��ات
ال �ع �م��ري��ة وط��ري �ق��ة ال �ت �ع��اط��ي م�ع�ه��ا
ّ
ك ��ون� �ه ��ا ت� �ش ��ك ��ل ال� � �خ � ��زان األس ��اس ��ي
ل �ل �م �ن �ت �خ��ب األول ف � ��ي ح � � ��ال ج ��رى
االه�ت�م��ام بها ووض��ع خطة واضحة
ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل ل �ه��ا م��دع��وم��ة ب�ب�ط��والت
سليمة للفئات العمرية.

يعود القرار الفني
النهائي في الرياضي
للمدرب سلوبودان
سوبوتيتش

ّ
برونزيتان عربيتان لكرة السرعة
اللبنانية
أحرز لبنان ميداليتني برونزيتني في
البطولة العربية الثالثة لكرة السرعة ،عن
طريق الالعب محمد هاشم في فئة الفردي
الرجال ،والزوجي املختلط عبر هاشم
أيضًا وإيمان الزين في مدينة شرم الشيخ
املصرية التي استضافت البطولة بمشاركة
 15دولة عربية .وعقد على هامش البطولة
اجتماع للجمعية العمومية لالتحاد العربي
لكرة السرعة واملكتب التنفيذي ،حضره
رئيس لجنة كرة السرعة اللبنانية وعضو
املكتب جهاد هاشم ،وقد اتخذت قرارات
عدة ،من أبرزها قبول انضمام  3دول
إلى عائلة االتحاد العربي ،وهي :تونس،
الجزائر وسلطنة عمان ،واختيار الجزائر
الستضافة البطولة الرابعة خالل تشرين
الثاني املقبل.

 21سيارة في رالي األرز اليوم
أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة
مشاركة  21سيارة في رالي األرز الـ 23
ّ
الذي ينظمه اليوم السبت في محافظة
الشمال برعاية قائد الجيش اللبناني العماد
جان قهوجي .وتبلغ املسافة اإلجمالية
للرالي ،وهو املرحلة الثالثة من بطولة
لبنان للراليات للعام الجاري 251.23 ،كلم؛
منها  105.39كلم طول املراحل الخاصة
االسفلتية وعددها .12
أقيم الفحص التقني والتدقيق اإلداري في
ّ
باحة النادي املنظم في الكسليك .وسينطلق
املتسابقون عند الساعة الواحدة والنصف
من بعد ظهر اليوم من أمام فندق «إهدن
كاونتري كلوب» لخوض املراحل الخاصة
االثنتي عشرة وهي ّ
تتنوع بني النهار
والليل.
وستصل السيارة األولى إلى نقطة الوصول
املحددة أمام فندق «إهدن كاونتري كلوب»،
منهية رالي األرز الثالث والعشرين ،عند
ً
الساعة العاشرة ليال ،حيث سيقام حفل
تتويج الفائزين.

تجديد الثقة بميدو
لن يرتدي فادي الخطيب قميص عمشيت املوسم املقبل (سركيس يرتيسيان)

الكرة اللبنانية

إسماعيل محمود أمينًا للسر في األنصار ...مؤقتًا
ي� ��واج � ��ه ن � � ��ادي األن� � �ص � ��ار اح �ت �م ��ال
الوقوع في خطأ قانوني في حال لم
تتدارك اللجنة االدارية األمر سريعًا
ّ
ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��أم��ان��ة س��ر ال �ن��ادي.
ف��أم�ين ال �س��ر م�ح�م��ود ال �ن��اط��ور ك��ان
ق��د ت �ق� ّ�دم باستقالته شفهيًا مطلع
األس � �ب� ��وعُ ،
وع � �ق� ��دت ج �ل �س��ة ل�ل�ج�ن��ة
االداري � � � � � ��ة ي� � ��وم األرب � � �ع� � ��اء امل ��اض ��ي
مل�ن��اق�ش��ة امل ��وض ��وع ،وج ��رى تكليف
ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة اس �م��اع �ي��ل م�ح�م��ود
ب��ال�ق�ي��ام ب�م�ه��ام أم�ي�ن ال �س��ر ،ع�ل��ى أن
يقوم زميله في اللجنة أحمد الدنش
ب ��ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال� �ن ��اط ��ور ل �ت �ق��دي��م
استقالته خطيًا .وكان من املفترض
أن تعقد جلسة أم��س الختيار أمني
سر جديد للنادي.
ول�ك��ن ق�ب��ل ال�ج�ل�س��ة أرس ��ل ال�ن��اط��ور
ك �ت��اب اس�ت�ق��ال�ت��ه خ�ط�ي��ًا ،وج ��اء فيه
«جانب أعضاء الجمعية العمومية
ل� �ن ��ادي األن� �ص ��ار ال ��ري ��اض ��ي ،ف��إن��ي
أتوجه إليكم بهذا الكتاب إلفادتكم
علمًا باستقالتي م��ن منصب أم�ين
س � ��ر ن ��ادي � �ن� ��ا ال� �ح� �ب� �ي ��ب وع �ض ��وي ��ة
الهيئة االداري � ��ة ،ش��اك �رًا ل�ك��م ثقتكم

يحتاج األنصار الى ورشة عمل كبيرة كي يكون منافسًا (أرشيف  -عدنان الحاج علي)
الغالية ومتمنيًا ألن�ص��ارن��ا ال��دوام
واالس � � �ت � � �م � � ��رار ...ع� �ل ��ى س � ��ن ال ��رم ��ح
أنصار».
الرئيس وبعض أعضاء اللجنة رأوا
أن ورود الكتاب ألغى ض��رورة عقد
الجلسة ،حيث إن اسماعيل محمود
جرى تكليفه بمهام أمني السر .لكن

ه � ��ذا ال ي �ع �ن��ي أن م �ح �م��ود أص �ب��ح
ف��ي ه��ذا امل�ن�ص��ب ب�ش�ك��ل رس �م��ي ،إذ
يحتاج األم��ر الى عقد جلسة إداري��ة
وانتخابه أمينًا للسر وإب�لاغ وزارة
الشباب والرياضة باألمر.
في هذا الوقت كان هناك موقف من
أمني السر السابق محمود الناطور

ح��ول م��ا ق��ال��ه م��دي��ر ال �ن��ادي عباس
حسن في حديثه إلى «األخبار» أول
م��ن أم��س ،مستغربًا أن يصدر كالم
عن موظف بحق عضو لجنة إدارية
م�ن�ت�خ��ب وم �ت �ط� ّ�وع وه ��و ف��ي خ��دم��ة
األنصار منذ  17عامًا.
وس� � � � ��أل ال � � �ن � ��اط � ��ور األن � � �ص � ��اري �ي��ن،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ال� ��رئ � �ي� ��س ن �ب �ي ��ل ب ��در
وأع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة االداري� � ��ة« ،إذا ما
ك��ان��وا ع�ل��ى ع�ل��م ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام فتلك
مصيبة وه��ل ه��ذا م�ق�ب��ول؟ وإذا لم
يكونوا على علم بما صدر عن حسن
فتلك مصيبة أك�ب��ر ،لكن ف��ي جميع
األح��وال ف��إن م��ا حصل يعطي فكرة
ع��ن ك�ي�ف�ي��ة إدارة األم � ��ور ف��ي ن��ادي
األن� �ص ��ار ،وت�ث�ب�ي��ت ل��وج �ه��ة ن�ظ��ري
ولألمور التي أعترض عليها».
ق ��د ي �ك��ون م ��ا ج� ��رى أم� � �رًا واردًا في
األن � ��دي � ��ة ،ل� �ك ��ن م� ��ن ال� �ص� �ع ��ب ت �ق� ّ�ب��ل
ف �ك��رة اس�ت�س�ه��ال اب �ت �ع��اد أش�خ��اص
م� �خ� �ل� �ص�ي�ن وق � � �ب� � ��ول اس� �ت� �ق ��ال� �ت� �ه ��م
ب� �ه ��ذه ال� �س ��رع ��ة ،ف� ��ي وق � ��ت ي �ح �ت��اج
ف �ي��ه األن� �ص ��ار ال� ��ى ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ود
للنهوض ثانية واستعادة مكانته.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد الثقة
باملدير الفني للفريق أحمد حسام «ميدو»
حتى انتهاء مباريات مسابقة كأس مصر،
مع منحه كل الصالحيات ملعاقبة الالعبني
«املقصرين أو املتخاذلني» واتخاذ اإلجراءات
الالزمة تجاههم.
وكان رئيس النادي مرتضى منصور قد
عقد اجتماعًا مع ميدو بحضور عضو
املجلس واملشرف على الكرة أحمد سليمان
وبقية أعضاء الجهاز املعاون للمدير الفني،
وتم االتفاق على بقاء ميدو في منصبه
ومعه جهازه املعاون املكون من محمد
صالح مدربًا عامًا ومدحت عبد الهادي
مدربًا مساعدًا وعبد الحليم علي مديرًا
للكرة.
كما قرر املجلس تجميد مشاركة سبعة
العبني بداعي تخاذلهم في مباريات
الفريق خالل الدورة الرباعية املحددة لبطل
الدوري ،بعد االطالع على تقرير املدير
الفني عن أدائهم .والالعبون هم :محمود
فتح الله ،أحمد جعفر ،إسالم عوض ،نور
السيد ،دومينيك داسيلفا ،أحمد سمير
ومحمد ابراهيم ،واألخير تقرر تحويله الى
التحقيق بعد تصريحاته التي أعقبت مباراة
سموحة ،والتي طالب فيها االتحاد املصري
بضرورة إخضاع العبي الدوري الختبار
املنشطات.

