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الرياضة اللبنانية
تتواصل تحضيرات منتخب لبنان ملباراة الكويت ضمن تصفيات كأس آسيا  ،2015حيث
مباريات الفرق اللبنانية في كأسي النخبة
تابع املدير الفني اإليطالي جوسيبي جيانيني
ّ
والسوبر ،في وقت كانت فيه الجهات املسؤولة تحضر ملشروع ترويجي كبير للمباراة

جيانيني :سباق مع الوقت
قبل مباراة الكويت
ك� � ��ان الع � �ب ��و م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل �ك��رة
ال � �ق� ��دم ت� �ح ��ت أن � �ظ� ��ار امل� ��دي� ��ر ال �ف �ن��ي
اإلي� �ط ��ال ��ي ج �ي��وس �ي �ب��ي ج �ي��ان �ي �ن��ي،
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،إن ك ��ان من
خ�ل�ال وج ��ود م�س��اع��ده فرانشيسكو
ت �ي �ب��ي ف ��ي امل � �ب ��اري ��ات أو م ��ن خ�ل�ال
متابعته شخصيًا عبر حضوره في
نهائي النخبة والسوبر .وال شك أن
جيانيني ّ
سجل مالحظات عدة على
أداء ال�لاع�ب�ين ،وك��ان بعضها سلبيًا
ً
مقارنة بما كان حاصال في املعسكر
اإليطالي أو املباريات الدولية الودية.

وي � �ب� ��دو أن ج �ي��ان �ي �ن��ي ب � ��دأ ي�ل�م��س
االزدواج � � �ي � � ��ة ف� ��ي ال �ش �خ �ص �ي��ة ل ��دى
ع��دد كبير م��ن ال�لاع�ب�ين اللبنانيني،
ف�ت��راه��م م��ع منتخب لبنان ب�ص��ورة،
وم � ��ع ف ��رق �ه ��م ب � �ص� ��ورة أخ � � ��رى ع�ل��ى
أرض امل �ل �ع��ب .ه ��ذه األم � ��ور س�ت�ك��ون
م ��دار ب�ح��ث ب�ين امل ��درب والع�ب�ي��ه في
الفترة املقبلة .وتبقى كل املالحظات
والعمل ملباراة الكويت األولى في 15
تشرين األول ف��ي ب�ي��روت .جيانيني
ّ
أط� � ��ل إع�ل�ام� �ي ��ًا ل �ل �م ��رة األول � � ��ى ع�ل��ى
ن�ح��و م� ّ
�وس��ع ع�ب��ر م�ق��اب�ل��ة م��ع موقع

االت �ح��اد ال��دول��ي (ف �ي �ف��ا) ،إذ رأى أن
ت��رك �ي��زه م�ن�ص��ب ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى إع ��داد
فريقه ملواجهتيه ضد الكويت ضمن
ال �ت �ص �ف �ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��ؤه �ل��ة ال��ى
كأس آسيا  2015في أوستراليا.
وج��اء ك�لام جيانيني في مقابلة مع
م��وق��ع االت �ح��اد ال��دول��ي (ف�ي�ف��ا) على
ش �ب �ك��ة اإلن � �ت� ��رن� ��ت ،وق � ��د ك� �ش ��ف ع��ن
األه � � ��داف ال �ت��ي ي��ري��د ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا مع
منتخب ل�ب�ن��ان ف�ق��ال «ه �ن��اك العديد
م��ن األه � ��داف ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا .وك�م��ا
كنت أطمح إلى األفضل عندما كنت

الع� �ب ��ًا ،أرغ � ��ب ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق األف �ض��ل
كمدرب».
وأضاف «املباراة األهم بالنسبة إلينا
هي مباراة الكويت املقبلة بتصفيات
ك� ��أس آس� �ي ��ا  .2015ل �ق��د دخ� �ل ��ت ف��ي
س �ب��اق م��ع ال��وق��ت م��ن أج��ل تحضير
الفريق لخوض تصفيات كأس آسيا،
وخصوصًا أن املنتخب حقق نتائج
جيدة مع املدرب السابق ثيو بوكير،
ّ
وبالتالي لن يكون من السهل تسلم
الفريق في فترة زمنية قصيرة كهذه
وت�غ�ي�ي��ر أس �ل��وب��ه .امل �ب��اري��ات املقبلة
بتصفيات كأس آسيا مهمة بالنسبة
إل �ي �ن��ا ،ول �ك��ن األه ��م ه��و امل��واج�ه�ت��ان
أم� � � � ��ام امل � �ن � �ت � �خ ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي خ�ل��ال
ال�ش�ه��ري��ن امل�ق�ب�ل�ين .س�ت�ك��ون امل �ب��اراة
األول��ى التي سنخوضها في بيروت
مهمة جدًا ،إذ إن الفوز بها سيجعلنا
ن��دخ��ل امل� �ب ��اراة ال�ت��ال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
بمعنويات عالية».
ول � ��دى س ��ؤال ��ه ع ��ن أه �م �ي��ة اح �ت ��راف
ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ف ��ي ال� �خ ��ارج،
ق � ��ال ج �ي��ان �ي �ن��ي «أت� �م� �ن ��ى أن ي �ك��ون
هناك امل��زي��د م��ن الالعبني املحترفني
ف ��ي ال � �خ ��ارج وأن ي ��واص� �ل ��وا ال�ع�م��ل
بشكل جيد من أجل تطوير أنفسهم
ويساعدوا في الوقت نفسه زمالءهم
ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ي�ل�ع�ب��ون ف��ي ل�ب�ن��ان.
ك �م��ا ي �ج��ب أن ي �س �ت �غ �ل��وا ه� ��ذا األم ��ر

الكرة األفريقية

قرعة مزعجة ملصر وتونس ومريحة للجزائر
أس � �ف� ��رت ق ��رع ��ة ال � � ��دور ال� �ح ��اس ��م م��ن
ال �ت �ص �ف �ي��ات االف��ري �ق �ي��ة امل��ؤه �ل��ة ال��ى
مونديال البرازيل  2014التي سحبت
أم� ��س ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ع ��ن اخ �ت �ب��اري��ن
صعبني للغاية بالنسبة إل��ى مصر
وت��ون��س؛ اذ تتواجه االول��ى مع غانا
والثانية مع الكاميرون ،فيما تلتقي
ال � �ج� ��زائ� ��ر م� ��ع ب ��ورك� �ي� �ن ��ا ف ��اس ��و ف��ي
مواجهة اسهل ،اقله على الورق.
ص �ن �ف��ت م �ن �ت �خ �ب��ات س ��اح ��ل ال� �ع ��اج
وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس
ف ��ي امل� �س� �ت ��وى االول ،ف �ي �م��ا ص�ن�ف��ت
م�ن�ت�خ �ب��ات م �ص��ر وب��ورك �ي �ن��ا ف��اس��و
والكاميرون والسنغال وإثيوبيا في
املستوى الثاني.
وت �ق��ررت امل�س�ت��وي��ات إث ��ر التصنيف
الجديد ال�ص��ادر عن االت�ح��اد الدولي
للعبة ،اذ ح�ل��ت املنتخبات الخمسة
االف�ض��ل ف��ي التصنيف االف��ري�ق��ي في
املستوى االول.
وس � �ت � �ق ��ام امل � �ب � ��اري � ��ات ب �ي��ن  11و15
تشرين االول ذهابًا ،و 19-15تشرين
الثاني إيابًا على أن تتأهل املنتخبات
ال � �ف� ��ائ� ��زة ال� � ��ى ن� �ه ��ائ� �ي ��ات م ��ون ��دي ��ال
البرازيل .2014
وسيعود املنتخب امل�ص��ري ،الباحث
ع��ن ال�ت��أه��ل ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات امل��ون��دي��ال
للمرة االول��ى منذ  1990والثالثة في

• الجودو •

ناصيف الياس مع البعثة اللبنانية

مصر تبحث عن ملعب
ت ��واج ��ه م �ص��ر م�ش�ك�ل��ة ف ��ي ت �ح��دي��د امل�ل�ع��ب
الذي سيستضيف مباراتها ضد غانا على
أرض �ه��ا ف��ي ال � ��دور ال �ح��اس��م م��ن ت�ص�ف�ي��ات
ك��أس العالم بسبب ال�ظ��روف األمنية التي
تعيشها البالد ورفض األمن إقامة مباريات
امل�ن�ت�خ��ب ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى م�لاع��ب
معتمدة من قبل االتحاد الدولي.
وك � � ��ان ال �ف �ي �ف��ا ق� ��د م� �ن ��ح ال � ��دول
العشر املتأهلة إل��ى التصفيات
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة م �ه �ل ��ة ت �ن �ت �ه��ي غ� �دًا
األرب �ع��اء لتحديد امل�لاع��ب التي

ت��اري �خ��ه (خ� ��رج م��ن ال � ��دور االول في
مشاركتيه ال�س��اب�ق�ت�ين) ،ف��ي ال��ذاك��رة
الى نهائي كأس االم��م االفريقية عام
 2010ف ��ي ان� �غ ��وال ح�ي�ن ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
ن�ظ�ي��ره ال�غ��ان��ي ب�ه��دف وح�ي��د سجله
محمد ناجي اسماعيل «جدو».
ومن املؤكد ان مهمة فريق «الفراعنة»
لن تكون سهلة في مواجهته االول��ى
م� ��ع ن �ظ �ي ��ره ال� �غ ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص �ف �ي��ات
امل��ون��دي��ال وال��راب�ع��ة باملجمل بعد ان

ستستضيف املباريات ذهابًا وإيابًا ،وهو
م��ا يمثل أزم��ة للمنتخب امل�ص��ري ال��ذي لم
يتحدد ملعبه حتى اآلن نظرًا الى الظروف
األم� �ن� �ي ��ة ورف � � ��ض األم � � ��ن إق� ��ام� ��ة م �ب ��اري ��ات
امل �ن �ت �خ��ب ال �س��اب �ق��ة ف ��ي امل�ل�اع ��ب امل�ع�ت�م��دة
م ��ن ق �ب��ل ال �ف �ي �ف��ا .وت� �ج ��رى اآلن
ات � � �ص� � ��االت م �ك �ث �ف ��ة ب �ي��ن وزي � ��ر
ال ��ري ��اض ��ة امل� �ص ��ري ط ��اه ��ر أب��و
زي� ��د وم� �س ��ؤول ��ي ات� �ح ��اد ال �ك��رة
من ناحية ،ووزارة الداخلية من
ناحية أخرى لحل املشكلة.

تلعب الفرق
املصرية
مبارياتها
األفريقية على
ملعب الجونة
في البحر األحمر

التقاه ايضا في الدور االول من كأس
االم� ��م االف��ري �ق �ي��ة ع��ام��ي )1-1( 1970
و( 1992ص �ف��ر ،)1-اذ يبحث منتخب
«ال� �ن� �ج ��وم ال � �س � ��وداء» ع ��ن م �ش��ارك �ت��ه
املونديالية الثانية على التوالي بعد
ان خطف االنظار في جنوب افريقيا
 2010وك��ان ق��اب قوسني او ادن��ى من
ان يصبح اول منتخب افريقي يصل
ال ��ى ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ل ��وال ي��د ل��وي��س
سواريز والحظ ال��ذي عاند اسامواه

ج� �ي ��ان ام � � ��ام االوروغ� � � � � � ��واي وح ��رم ��ه
تسجيل ركلة الجزاء في الوقت القاتل
من الشوط االضافي الثاني.
ام��ا بالنسبة إل��ى ت��ون��س ،فلن تكون
م �ه �م �ت �ه��ا س �ه �ل��ة ع �ل ��ى االط � �ل ��اق ف��ي
مواجهة الكاميرون التي انهت الدور
ال�س��اب��ق ب�ف��ارق  4ن�ق��اط ع��ن املنتخب
ال� �ع ��رب ��ي اآلخ� � ��ر ل �ي �ب �ي��ا .ول � ��م ت �ع��رف
تونس مصيرها اال بعد انتهاء الدور
ال �س��اب��ق ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا ق ��رر االت �ح��اد
ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم م �ع��اق �ب��ة رأس
االخضر واعتبارها خاسرة صفر3-
إلشراكها العبًا غير مؤهل في املباراة
التي اقيمت بني املنتخبني (صفر)2-
في الجولة األخيرة.
وستكون امل �ب��اراة االول��ى ب�ين تونس
والكاميرون على ارض االول��ى وهي
س�ت�ش�ك��ل امل��واج �ه��ة ال �ث��ان �ي��ة بينهما
ف ��ي ت �ص �ف �ي��ات امل ��ون ��دي ��ال ب �ع��د ت�ل��ك
التي جمعتهما في ال��دور الثالث من
ت�ص�ف�ي��ات اي�ط��ال�ي��ا  1990ح�ي�ن خ��رج
منتخب «ن �س��ور ق��رط��اج» م��ن ال ��دور
ال�ث��ال��ث ب�خ�س��ارت��ه ص �ف��ر 2-وص�ف��ر1-
امام روجيه ميال ورفاقه الذين بلغوا
النهائيات حيث تألقوا ووصلوا الى
رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ق�ب��ل ان ي�خ��رج��وا ام��ام
االنكليز.
أم ��ا ف��ي م��ا ي�خ��ص امل�ن�ت�خ��ب ال�ع��رب��ي

اآلخر في الدور الحاسم ،اي املنتخب
ال �ج��زائ��ري ،فتبدو مهمته اس�ه��ل من
م �ص��ر وت ��ون ��س؛ اذ ي ��واج ��ه منتخب
بوركينا فاسو الحالم باملشاركة في
النهائيات للمرة االولى في تاريخه.
وح� �ج ��ز امل �ن �ت �خ��ب ال � �ج ��زائ ��ري ال ��ذي
ش��ارك في مونديال  2010وخ��رج من
الدور االول ،مكانه في الدور الحاسم
ع��ن ج ��دارة واستحقاق بعد ان تقدم
ب �ف ��ارق  7ن �ق��اط ع ��ن اق � ��رب م�لاح�ق�ي��ه
املنتخب املالي ،فيما تأهلت بوركينا
فاسو بفضل ف��ارق النقطة الوحيدة
الذي فصلها عن الكونغو.
وس� �ت� �ك ��ون امل ��واج � �ه ��ة ب�ي��ن ال �ج ��زائ ��ر
وب��ورك �ي �ن��ا ف��اس��و ال �ت��ي تستضيف
م �ب��اراة االي� ��اب ،االول� ��ى بينهما منذ
ال ��دور ال�ث��ان��ي لتصفيات ك��أس االم��م
االف ��ري �ق �ي ��ة ع � ��ام  2002ح �ي�ن ت �ع��ادال
ذه � ��اب � ��ًا ف � ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ر  1-1وف � � ��ازت
بوركينا فاسو ايابا -1صفر.
وتبدو مهمة نيجيريا بطلة افريقيا
سهلة ف��ي م��واج�ه��ة اث�ي��وب�ي��ا الحاملة
بمشاركتها املونديالية االولى ،فيما
ت �ت �ج��ه االن � �ظ ��ار ال� ��ى م��وق �ع��ة ح��ام�ي��ة
ب�ين س��اح��ل ال �ع��اج وال�س�ن�غ��ال اللتني
ت��أه �ل �ت��ا ال � ��ى ال� � � ��دور ال� �ح ��اس ��م ع�ل��ى
ح� �س ��اب امل � �غ� ��رب ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�اول ��ى
واوغندا وانغوال للثانية.

ّ
اتحاد الجودو يتسلح بامليدالية الذهبية الفرنكوفونية لطلب الدعم املادي
ع � ��ادت ب �ع �ث��ة االت � �ح� ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
للجودو وف��روع��ه بعد أن شاركت
ض �م��ن ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي دورة
االل � � �ع � ��اب ال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون� �ي ��ة ال �ت ��ي
اقيمت في مدينة نيس الفرنسية
م� �ح ��رزة م �ي��دال �ي��ة ذه �ب �ي��ة ب�ف�ض��ل
الالعب ناصيف الياس ( 81-كلغ)
ال��ذي ف��از في مباراته االول��ى على
الع � ��ب ال� �س� �ن� �غ ��ال دي� ��ات� ��ا اب ��والن ��د
وف��ي م �ب��ارات��ه ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى الع��ب
م��ون�ت�ي�ن�ي�غ��رو دي �ب��ي ري �ج��اد وف��ي
م � � �ب� � ��اراة ن � �ص� ��ف ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ع �ل��ى

الع ��ب ب�ل�ج�ي�ك��ا ج �ي��ري �م��ي ب��وت�ي��و،
وج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ب ��ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال� �ك ��ام� �ل ��ة
اي� �ب ��ون .وف � ��از اخ� �ي� �رًا ف ��ي امل� �ب ��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي
ف��ورت�ي�ي��ه ف��ال��وا ال �ح��ائ��ز امل�ي��دال�ي��ة
ال �ب��رون��زي��ة ف��ي االل �ع��اب االومل�ب�ي��ة
االخ �ي��رة ل�ن��دن  ،2012وذل��ك خ�لال
 5ث� ��وان ف �ق��ط وب��ال �ن �ق �ط��ة ال�ك��ام�ل��ة
ايبون.
وان �ه��ارت دم��وع ال�لاع��ب ب�ع��د ه��ذا
االنجاز ،مهديًا هذه امليدالية الى
ل �ب �ن��ان ،وخ �ص��وص��ًا ال ��ى ال�ج�ي��ش

اللبناني ،نظرًا إل��ى الجهود التي
يبذلها ق��ادت��ه واف��راده للمحافظة
ع �ل��ى االم ��ن واالس �ت �ق��رار وح�م��اي��ة
السيادة واالستقالل.
وأك � ��د االت� �ح ��اد دع �م��ه وم �س��ان��دت��ه
ّ
ل�ل�اع��ب ن��اص �ي��ف ال� �ي ��اس وت �ق��دي��م
كافة امكاناته إلع��داده للمشاركة
في االلعاب االوملبية التي ستقام
ف��ي ال �ب��رازي��ل ،ن�ظ�رًا إل��ى امل��ؤه�لات
واإلم � �ك� ��ان� ��ات ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا،
�ا دع � � ��م ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة
آم � �ل� � ً
وم �س��ان��دت �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا وزارة

الشباب وال��ري��اض��ة؛ لتحقيق هذا
الهدف.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه ك��ان يمكن
ل �ب �ن��ان إض��اف��ة م �ي��دال �ي��ة ب��رون��زي��ة
ب �ف �ض��ل الع � ��ب ال � �ج� ��ودو ف��رن �س��وا
ج��ون �ي��ور س �ع��ادة ال ��ذي خ�س��ر في
م�ب��ارة ت�ح��دي��د امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ام��ام
ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي غ �ي �ل�لا ب �ي��رول��ت،
ب �ع��د ان ف ��از ف ��ي م �ب��ارات��ه االول ��ى
ع �ل��ى ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي (س.ن.ب)
ريمون ميغال.
(األخبار)

