 28رياضة

األربعاء  19أيار  2010العدد 1120

كرة السلة

قبل مغادرة الرياضي واملتحد الى االسكندرية للمشاركة في بطولة األندية العربية لكرة
تصاعد الحديث عن تغيير اتحادي مؤكد .ولكن بعد وصول ممثلي لبنان الى النهائي،
السلةّ ،
وبالتالي تألق السلة اللبنانية ...هل ما زال التغيير مطروحًا؟

االتحاد :يطير أو ال يطير
عبد القادر سعد
ت�ت�ض��ارب امل�ع�ل��وم��ات ب�ش��أن النية في
اح� ��داث ت�غ�ي�ي��ر ع�ل��ى ص�ع�ي��د االتحاد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ك��رة ال �س �ل��ة ،أو باألحرى
ت� �خ� �ت� �ل ��ف ت� ��وج � �ه� ��ات األط � � � � � ��راف بني
«ال�ت�غ�ي�ي��ر وارد ب�ين ل�ي�ل��ة وضحاها»
ك�م��ا ي �ق��ول رئ �ي��س االت �ح ��اد اللبناني
للكرة الطائرة ج��ان همام (والحديث
معه بصفته رئيس ن��ادي غزير الذي
ّ
السلوية)،
يلعب ف��ي ال��درج��ة الثانية
وب�ي�ن «ال �ح��دي��ث م � ّ
�ؤج��ل إل ��ى م ��ا بعد
ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م ،كطرح
ل� � �ل� � �م � ��وض � ��وع وليس
كتأكيد إلحداث تغيير
ف � � ��ي االت � � � � �ح� � � � ��اد» كما
ي�ج�ي��ب ن��ائ��ب الرئيس
ج��ودت ش��اك��ر (وممثل
ت� � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل في
االتحاد).
أس� �م ��اء ع ��دي ��دة ط ��رح ��ت ب ��دائ ��ل .فمن
ص �ي �غ��ة وض� �ع ��ت ج� ��ان ت ��اب ��ت رئيسًا
وروبير أبو عبد الله أمينًا عامًا فيما
يبقى جورج بركات نائبًا للرئيس مع
تسميته ف��ي ات �ح��اد غ ��رب آس �ي��ا ،إلى
ال �ح��دي��ث ع��ن ع ��ودة ال��رئ �ي��س السابق
ميشال طنوس (البعض ي��رى أن أبو
عبد الله ال يرضى بهذا ال�ط��رح) .لكن
ما هو مؤكد أن رئاسة االتحاد تدور
الشخصيات األربع.
في فلك هذه
ً
واذا ك��ان الحديث مؤجال إل��ى ما بعد
كأس العالم بالنسبة إلى «أبو حسن»،
فإن الفكرة غير مطروحة على االطالق

ستكون الـ48
ساعة المقبلة
حاسمة بالنسبة إلى
مستقبل االتحاد

كأس
لبنان للسيدات

ُ
يقام اليوم عند
الساعة  19.00نهائي
كأس لبنان للسيدات في كرة
السلة بني أنترانيك ،حامل
اللقب ،والرياضي ،على ملعب
ّ
مجمع املر .وأعلنت األمانة
العامة في االتحاد اللبناني
تأجيل نصف نهائي كأس
لبنان للرجال ،الذي يحمل اسم
«كأس انطوان شويري لكرة
السلة» ،والذي كان مقررًا
اليوم ،الى موعد آخر
ُ
سيعلن الحقًا.

ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ع �ض��و االت � �ح� ��اد علي
فواز (ممثل حركة أمل) الذي يؤكد أن
مرجعيته طلبت منه ع��دم االستقالة
«وهي ضد التغيير وغير موافقة على
اسقاط االت�ح��اد ،بل ستعمل للحؤول
دون ذل � ��ك» .ه ��ذا ال �ت� ّ
�وج��ه «الحركي»
يتقاطع مع ّ
توجه املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة زي��د خيامي الذي
ي��ؤك��د أه �م �ي��ة االس� �ت� �ق ��رار ف ��ي اتحاد
كرة السلة وضرورة أن يعمل الجميع
إلي �ج��اد ه ��ذا االس �ت �ق��رار ف��ي االتحاد
ال� �ح ��ال ��ي« ،ألن � ��ه ع �ن��دم��ا ن �ت �ح��دث عن
التغيير يجب أن نعرف ما هي عناصر
هذا التغيير وإلى أين سيوصل األمور.
أن��ا م��ع االس �ت �ق��رار وم��ع ب�ق��اء االتحاد
الحالي» يختم خيامي كالمه.

الرأي اآلخر
هذ التشديد على ضرورة بقاء االتحاد
ال يلتقي مع االقتناع الذي وصل اليه
جان همام الذي يرى أن األجواء تتجه
نحو تغيير االتحاد قبل كأس العالم،
ل �ك��ون االت �ح��اد ال�ح��ال��ي غ�ي��ر منسجم
«وال � �ك ��ل ي �ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ،وعلى
الجمعية العمومية أن تنتخب اتحادًا
منسجمًا يتحمل املسؤولية ،ويعمل
ب�ط��ري�ق��ة ج �ي��دة ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ظل
االستحقاقات املقبلة كبطولة العالم
وكأس ستانكوفيتش وبطولة العرب
وب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان امل�ق�ب�ل��ة ال �ت��ي تصرف
عليها األندية ماليني الدوالرات».
وال ي� ��رى ه �م ��ام أن م ��ا ح �ص��ل األحد
امل��اض��ي (ف ��وز ال��ري��اض��ي ف��ي البطولة

ال �ع��رب �ي��ة) ي �ص� ّ�ب ف��ي خ��ان��ة االتحاد،
فهذا من صنع األندية ،وهو ما يوافقه
عليه أمني سر نادي مون السال جهاد
س�ل�ام��ة ال� ��ذي ي ��رى أن م��ن ُي �ش �ك��ر هو
الرياضي الذي استقدم العبني نجحوا
في املحافظة على اللقب.
وع��ن التغيير ي�ق��ول س�لام��ة «االتحاد
كما هو غير قادر على االنتاج نتيجة
املشاكل بني األعضاء ،وبالتالي يجب
أن تأتي مجموعة متجانسة .وهذا إما
أن يحصل قبل نهاية الشهر الجاري
وإما ستبقى األمور على ما هي عليه

الكرة الطائرة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االتحاد يهنئ األنوار بثالثيته التاريخية ويحدد مواعيد الرابعة والشاطئية
ّ
ه ��ن ��أت ال �ل �ج �ن��ة اإلداري� � � ��ة لالتحاد
اللبناني للكرة الطائرة في مستهل
ُ
جلستها األس�ب��وع�ي��ة ،ال�ت��ي عقدت
ّ
برئاسة رئيس االتحاد ج��ان همام
وح � �ض ��ور م �ع �ظ��م األع � �ض� ��اء نادي
األن� � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة إلح� � � � ��رازه لقب
بطولتي لبنان للرجال والسيدات
ل�ي�ض�ي�ف�ه�م��ا إل� ��ى ل �ق��ب ال� � ّك ��أس في
ثالثية نادرة ،ورأى همام أن الفريق
املتني استحق اللقب لكونه خاض
م �ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ب �ت �ف� ّ�وق واضح
وبثبات ّفي املستوى طوال املوسم،
وكذلك هنأ نادي البرباره إلحرازه
لقب بطولة ال��درج��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ورأى
رئ � �ي � ً�س االت� � �ح � ��اد أن امل� ��وس� ��م كان
ح��ا َف�لا ب��ال�ب�ط��والت وامل�ب��اري��ات ولم
ت�ب��ق س��وى بطولة ال��درج��ة الرابعة
وبطولة ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة الشاطئية،
مشيدًا بروح املسؤولية لدى أعضاء
اللجنة اإلدارية لالتحاد ،والتعامل
م��ع ن �ت��ائ��ج امل �ب��اري��ات ،وخصوصًا
ال��ذي��ن ي �ت �ح� ّ�م �ل��ون م �س��ؤول �ي��ات في
أن��دي�ت�ه��م إن ل�ج�ه��ة ت�ق� ّ�ب��ل الخسارة
هبوط فرقهم إلى درجات
أو لجهة
ّ
وهذا يدل على روح رياضية
أدنى،
ّ
عالية وترفع.
وف��ي أب ��رز امل �ق��ررات :تثبيت نتائج

تكريم المشعل كوسبا
ً
أق ��ام ن ��ادي امل�ش�ع��ل ك��وس�ب��ا ح �ف ّ�لا تكريميًا
ع �ل��ى ش ��رف الع �ب �ي��ه مل �ن��اس �ب��ة ت��أه �ل �ه��م إلى
م �ص ��اف أن ��دي ��ة ال ��درج ��ة األول� � ��ى ف ��ي الكرة
ال�ط��ائ��رة ،وحضر الحفل النائب
ال �س ��اب ��ق ف ��اي ��ز غ� �ص ��ن ،ورئيس
ب�ل��دي��ة ك��وس�ب��ا ج ��ورج أندراوس
ون��ائ �ب��ه إي �ل ��ي ف ��اض ��ل ،ورئيس
االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
ج� ��ان ه � ّ�م ��ام وأع� �ض ��اء االتحاد،
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س ال� � �ف� � �خ � ��ري لنادي
االن� �ط�ل�اق أن �ف��ة غ �ب��ري��ال دريق،
واألم�ين العام املؤسس لالتحاد

ب� �ط ��ول ��ة ال � ��درج � ��ة األول� � � ��ى بإحراز
األن � � � � ��وار ل� �ق ��ب ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة ،ونادي
ال � ��زه � ��راء م ��رك ��ز ال ��وص� �ي ��ف ليكون
الترتيب النهائي كاآلتي -1 :األنوار،
 -2ال ��زه ��راء -3 ،االن �ط�ل�اق أن �ف��ه-4 ،
الشبيبة البوشرية -5 ،القلمون-6 ،
الجيش اللبناني -7 ،املعني صيدا،
 -8ق �ن��ات -9 ،ق�ي�ت��ول��ي -10 ،حبوب،

ن�ع�ي��م ن �ع �م��ان ،ورؤس � ��اء وم �س��ؤول��و أندية،
ورئ �ي��س وأع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة اإلداري� � ��ة لنادي
املشعل والعبو الفريق .وخالل الحفل ،ألقى
ع �ض��و االت� �ح ��اد ورئ� �ي ��س نادي
�ي موسى
امل �ش �ع��ل ال��دك �ت��ور إي �ل� ّ
(ال � � � �ص � � ��ورة) ك� �ل� �م ��ة ه� ��ن� ��أ فيها
ال�ل�اع �ب�ي�ن ع �ل��ى ص �ع��وده��م إلى
ال��درج��ة األول ��ى ،ش��اك�رًا جمهور
ال �ب �ل��دة ع �ل��ى م��واك �ب �ت��ه ّللفريق
خ�لال م�ب��اري��ات��ه .ث��م تسلم كبار
ال �ح �ض ��ور وال�ل�اع� �ب ��ون الدروع
التذكارية.

ّ
حل املشعل
في الدرجة
األولى بفوزه
على السفارة
األميركية
0-2

 -11ط�ل�ائ��ع دل� �ه ��ون -12 ،الشبيبة
بالط -13 ،املشعل كوسبا.
ه� �ب ��وط ال � �س � �ف ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة إلى
ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وه� �ب ��وط ناديي
االن �ط ��ون ��ي ب �ع �ب��دا وب �ي �ب �ل��وس إلى
الدرجة الثالثة.
ـ ت �ث �ب �ي ��ت ن� �ت ��ائ ��ج ب� �ط ��ول ��ة لبنان
ل �ل �س �ي��دات وف ��ق ال �ت��رت �ي��ب النهائي

اآلت� � � ��ي -1 :األن� � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة-2 ،
ال� �ق� �ل� �م ��ون -3 ،ال �ق �ل ��ب األق� � � ��دس-4 ،
ق �ل �ح��ات -5 ،ال �ش �ب��اب م� ��ار الياس،
 -6قنات.
ـ تحديد موعد بطولة لبنان للدرجة
ال ��راب� �ع ��ة ،ال �س �ب��ت  10ت� �م ��وز حتى
األربعاء  11آب كحد أقصى ،على أن
ت�ك��ون آخ��ر مهلة ل�لاش�ت��راك االثنني
 14حزيران.
ـ تحديد موعد بطولة لبنان للكرة
ال�ط��ائ��رة ال�ش��اط�ئ�ي��ة م��ن  19إل��ى 25
ت�م��وز امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ال�ش��اط��ئ الرملي
مل� �ج � ّ�م ��ع «ب� � � ��اي  »183ف � ��ي جبيل،
ّ
وح � � � � ��ددت آخ � � ��ر م� �ه� �ل ��ة للتسجيل
االثنني  28حزيران املقبل.
ـ ت� �ح ��دي ��د ف� �ت ��رة ان� �ت� �ق ��ال الالعبني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن  13ح�ت��ى  30أيلول
امل� �ق� �ب ��ل .االط � �ل� ��اع وامل� ��واف � �ق� ��ة على
الئ� �ح ��ة ت �ن �ظ �ي��م أن �ش �ط ��ة اتحادات
دول املشرق العربي للكرة الطائرة،
واملوافقة على جدول أعمال اللجنة
التأسيسية .تسمية أم�ين صندوق
االت�ح��اد ج��وزي��ف س�ع��ادة لعضوية
لجنة تنظيم أنشطة ات�ح��ادات دول
امل�ش��رق العربي ،ومندوبًا لالتحاد
اللبناني في هذه اللجنة.
(األخبار)

ح�ت��ى ع��ام  2012م��وع��د ان�ت�ه��اء والية
االت�ح��اد ال�ح��ال��ي ،واألم ��ور ستتوضح
في الـ 48ساعة املقبلة ،فإما هذا الشهر،
وإما حينها سأصبح أنا ضد التغيير،
نظرًا إلى أن التغيير بعد كأس العالم
لن يفيد بسبب الفترة القصيرة ،إذ إن
أي اتحاد جديد يتطلب فترة عمل تزيد
على سنتني حتى ينتج ،وبالتالي فإن
ال�ت�غ�ي�ي��ر ب�ع��د ك ��أس ال �ع��ال��م ل��ن يكون
ّ
ويشبه سالمة حال اتحاد كرة
مفيدًا».
السلة ب�ـ«ال��رج��ل امل��ري��ض ال��ذي ينازع
ويحتاج ال��ى ع�ل�اج ،وال �ق��رار بيد أهل

سابعة
بطولة اليد
تختتم مرحلة الذهاب من
بطولة لبنان بكرة اليد هذا
األسبوع ،فيلعب الجيش مع
الشباب حارة صيدا (اليوم
الساعة  ،)17:30ويسعى
انتصاراته
األول إلى مواصلة
ّ
في البطولة ،فيما يتطلع
ّ
الثاني إلى انتصار يقربه من
املربع الذهبي .وفي املباراة
الثانية يلعب املشعل
بدنايل مع الشباب مار الياس
(الساعة  )19:00الطامح إلى
أن يكون بني الكبار األربعة
هذا املوسم ،بينما يجمع
اللقاء الثالث هوليداي
بيتش والجنوب الرياضي تول
( )20:30في مباراة لتحسني
الفريقني .تجدر
املراكز بني
ُّ
اإلشارة إلى أنه أجلت قمة
الدوري بني السد والصداقة
إلى موعد يحدد الحقًا بسبب
مشاركة السد في بطولة
العالم لألندية في قطر.

