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رياضة

رياضة
دورة دبي

ٌ
انجاز مشترك للرياضي وبيروت وهوبس

أخبار محلية

«قبلة حياة» الى كرة السلة اللبنانـية
الـبـقــاء مــع الـفــريــق ال ــذي يحمل اســم
اللبنانية .لكن هــذا االمــر
العاصمة ّ
بــا شــك يـتــوقــف عـنــد اخـتـبــار دبــي،
محاسبته على اي
ولــو انــه ال يمكن
ّ
نـتـيـجــة ،ب ــل سـيـكــون ال ـتــرقــب كبيرًا
لكيفية تعاطيه مــع مسألة التعامل
ـان مــا
ـق مـ ـتـ ـج ــدد ف ـ ــي مـ ـ ـك ـ ـ ٍ
م ـ ــع ف ـ ــري ـ ـ ٍ
بشكل كبير ،ما
وينقصه االنسجام
ٍ
يعني ان قراءته للمباريات ستكون
مفصلية.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــرح خ ـ ـل ـ ـيـ ــل« :نـ ـ ـح ـ ــن ح ــاولـ ـن ــا
تـحـســن ح ـظــوظ ـنــا لـلـمـنــافـســة عبر
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ان
ب ـ ـيـ ــروت لـ ـع ــب الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ـع ــام
امل ـ ــاض ـ ــي» .ويـ ـت ــاب ــع« :ال ـص ـع ــوب ــات
كثيرة ،وتوقف البطولة ووضع البلد
يجعالن من املشاركة انـجــازًا فعليًا،
فالفريق ليس في افضل حاالته ،وقد
عملنا عـلــى رف ــع مـسـتــوى التمارين
الـبــدنـيــة لـكــن بــالـتــأكـيــد ال نستطيع
حرق الالعبني».
وال ي ـخ ـف ــى أن بـ ـ ـي ـ ــروت س ـي ـع ـت ـمــد
عـلــى م ـبــاريــات مـجـمــوعـتــه لتحديد
صـ ــورتـ ــه ال ـف ـن ـي ــة ،وه ـ ــو ال ـ ـ ــذي اخ ــذ
تـ ّ
ـوج ــه ال ــري ــاض ــي ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
االجــانــب ،ال بل اكثر ،فــإن خليل ضمّ
اليه االجنبيني اللذين اعتمد عليهما
فــي املـتـحــد ،أي االمـيــركـيــن جـيــرون
جونسون وديونتي هاوكنز اللذين
التقيا مع املبلغ املحدد لضم اجانب.
كما ال يمكن اغفال عامل ضيق الوقت
ال ــذي لــم يسمح بالبحث عــن اسماء
اخــرى ،بينما ستكون االفضلية في
هــذه النقطة هــي فــي معرفة االثنني
الفكار املدرب وما يطلبه.

ثالثة فرق من لبنان بين الفرق العشرة
المشاركة في دورة دبي الدولية
لكرة السلة التي تنطلق اليوم وتستمر
حتى  1شباط المقبل .مشاركة لم
تكسر تقليد وجود الفرق اللبنانية في
هذه البطولة السنوية ،والتي أغنتها
من خالل مستواها الفني المرتفع
والحضور الجماهيري الكبير الذي
فرضته دائمًا الجالية اللبنانية
شربل ّ
كريم
بعيدًا عن حسابات االرقــام والنتائج،
فـ ـ ــإن مـ ـج ــرد مـ ـش ــارك ــة اي ف ــري ــق فــي
بطولة خارجية او ّ
تحركه باتجاه اي
ٌ
ـاز ّ
بحد ذاتــه .وبالفعل
نشاط هو انـجـ
ه ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ــر يـ ـمـ ـك ــن رب ـ ـطـ ــه ب ــالـ ـن ــادي
الــريــاضــي ون ــادي ــي ب ـي ــروت وهــوبــس
الذين كسروا الجمود الكبير في كرة
السلة اللبنانية ،واعــادوا الحرارة الى
مــاع ـب ـهــم م ــن خـ ــال ت ـ ّ
ـوج ـه ـه ــم نـحــو
املـشــاركــة فــي دورة دب ــي ،الـتــي لطاملا
كانت محطة مهمة بالنسبة الى الفرق
اللبنانية.
هي قد تكون محطة اهم هذه املــرة ،اذ
ّ
يتبي ان
بالعودة الى املاضي القريب
االنــديــة كــانــت ال تمانع
ايقاف البطولة املحلية
م ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
ـاب عــديــدة ،أولـهــا
الس ـبـ ٍ
تـ ـل ــك الـ ـحـ ـم ــاس ــة ال ـت ــي
تربطها بجمهورها من
املغتربني ،وثانيها هو
امل ـس ـت ــوى الـ ـق ــوي ال ــذي
الخميس 2020/1/23
ي ـف ــرض ــه ب ـع ــض ال ـف ــرق
الرياضي بيروت  xالجامعة
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـ ــدورة،
األميركية
وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ّ
ـؤمـ ــن إعـ ـ ـ ــدادًا
19:00
مهمًا لـلـفــرق اللبنانية
ل ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
الجمعة 2020/1/24
الـخــارجـيــة .ام ــا السبب
بيروت  xالنجم الرياضي
ال ـثــالــث وااله ـ ــم ،وال ــذي
الرادسي
تتطلع الـيــه فــرق لبنان
15:00
ه ــذه املـ ــرة اك ـث ــر م ــن اي
هوبس  xالوثبة السوري
وقت مضى ،فهو السبب
19:00
ٍ
املادي ،اذ ان الفرق التي
السبت 2020/1/25
تلعب في هــذه البطولة
الرياضي بيروت  xاالتحاد
تـتـنــافــس ت ـحــت اس ـمــاء
السكندري
ش ـ ــرك ـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات
ّ
17:00
كبيرة تخصها بمبالغ
الحلبي
االتحاد
بيروت x
ال بأس بها.
19:00
ّوبالتأكيد تعلم الفرق
املـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ان
األحد 2020/1/26
امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ـقــب
السكندري
هوبس  xاالتحاد
ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـتـ ـك ــون
13:00
ـت
اص ـ ـعـ ــب م ـ ــن اي وق ـ ـ ٍ
الرياضي بيروت  xسال
مـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
املغربي
فــي ظــل حالتها الفنية
19:00
املتأثرة بتوقف النشاط
ـرق
امل ـح ـل ــي ووج ـ ـ ـ ــود فـ ـ ٍ
جاهزة لتصعيب املهمة
عليها ،وهي التي تحمل مهمة الدفاع
ع ــن ال ـل ـق ــب الـ ـ ــذي ُح ـس ــم ل ـك ــرة الـسـلــة
اللبنانية قبل خوض املباراة النهائية
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وال ـت ــي ف ــاز فيها
الرياضي على بيروت (.)80-88
ال ـفــري ـقــان سـيـكــونــان مــوجــوديــن مــرة
جــديــدة على الساحة االمــاراتـيــة ،لكن
ف ــي مـجـمــوعـتــن مـخـتـلـفـتــن ،االولـ ــى
ستكون قوية وتضم بطل لبنان الى
ج ــان ــب االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري امل ـصــري

مباريات
األسبوع

اتحاد السباحة ّ
يكرم بطالته وأبطاله

ُي ّ
كرم االتحاد اللبناني للسباحة أبطاله وبطالته
لعام  2019يوم السبت عند الساعة السابعة
ً
مساء في نادي املون ال سال (عني سعادة).
واملكرمون هم :بطل لبنان لكرة املاء :فريق
نادي الساتيليتي ،أفضل سباح لسباق  ٥كلم
للمياه املفتوحة ذكور :سيمون الدويهي – نادي
األكوامارينا ،أفضل ّ
سباحة لسباق  ٥كلم للمياه
املفتوحة إناث :سارة الخطيب – نادي الجزيرة
(الصورة) ،أفضل ّ
سباح لحوض  ٢٥مترًا ذكور:
ألكسندر يونس – نادي املطيلب ،أفضل سباحة
لحوض  ٢٥مترًا إناث  :غبرياال الدويهي – نادي
أكوامارينا ،أفضل سباح لحوض  ٥٠مترًا ذكور :

أحرزت األندية اللبنانية لقب البطولة مرات عديدة (أرشيف)

بطل العرب ،وسال املغربي ،والجامعة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال ــوث ـب ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــوب ـ ــس .ام ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة،
فستضم وصيف بطل لبنان والعرب
اضافة الى مايتي سبورت الفيليبيني،
والنجم الرادسي التونسي ،واالتحاد
السوري ،ومنتخب اإلمارات.

الرياضي مرشح دائم ولكن...
ل ــم يــدخــل ال ــري ــاض ــي يــومــا ال ــى دورة
دبــي من دون ان يكون مرشحًا للفوز
بلقبها .هو الفريق الــذي ارعــب غالبًا
ّ
كل خصومه وسطر الى جانب الحكمة
اج ـم ــل امل ــاح ــم ال ـس ـلــويــة ف ــي ال ـ ــدورة
الدولية وترك ذكريات ال تنسى فيها.
لكن هذه ّ
املرة قد ال يترك اشياء كثيرة
للذكرى اذا ما استندنا في الكالم الى
وضعه الفني غير الطبيعي.
طبعًا ال يتحمل احــد سلفًا اي نتيجة
سلبية قــد يحققها بـطــل لـبـنــان الــذي
ش ـ ـ ــرع ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـمـ ــاريـ ــن مـ ـن ــذ ح ــوال ــى
أسبوعني فقط ،حيث عاد العبوه الى
ـاب طــويــل ،او اذا صح
املـنــارة بعد غـيـ ٍ
الـتـعـبـيــر ع ــاد املـ ــدرب اح ـمــد فـ ــران مع
تشكيلة شـبــه مختلفة عــن تـلــك التي
خ ــاض ــت امل ــراح ــل االولـ ـ ــى م ــن بـطــولــة
لبنان ،قبل توقفها قسريًا.
فــران حــاول جمع تشكيلة مكتملة في
ك ــل امل ــراك ــز وع ـلــى الـصـعـيــد االجـنـبــي
ايضًا ،حيث لم تغب الصعوبات إلقناع
الالعبني بالدفاع عن الوان الرياضي.
اما السبب فهو رفض هؤالء االرتباط
بعقد ملدة  10ايام فقط ،بل هم يبحثون
ٍ
عقد طويل األمــد،
بطبيعة الـحــال عــن ٍ
وه ــو مــا ال يلتقي طبعًا مــع صعوبة

تأمني قيمة اي عقد بالعملة الصعبة
بالنسبة الى االندية.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــي االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي دواي ـ ـ ـ ــن
ج ــاك ـس ــون ،م ــاي ــك اي ـف ـي ـب ــرا ،وداريـ ـ ــان
تــاونــز ،حـضــروا قبل حــوالــى  10أيــام،
وقــد كانت مهمة االتفاق معهم اسهل
م ــن اي الع ـ ـ ٍـب اج ـن ـبــي آخ ـ ــر ،لـكــونـهــم
ي ـعــرفــون طـبـيـعــة الـ ـب ــاد ،ع ـلــى عكس
االجـ ــانـ ــب الـ ـغ ــرب ــاء ع ـن ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن لــم
يــواف ـقــوا عـلــى الـ ـق ــدوم ،ام ـث ــال عـمــاق
االتحاد السكندري السابق إدغــاراس
زيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــس ،واالمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي م ــاي ــك
مــوري ـســون ال ــذي يـلـعــب فــي ال ـيــونــان.
امــا الثالثي املــذكــور ،فـكــان م ـحـ ّـررًا ،اذ
لــم يـكــن جــاكـســون مــرتـبـطــا ب ــأي عقد،
ٌّ
ولـعــب ك ــل مــن إيـفـيـبــرا وتــاونــز لفترة
قصير ال تـتـعــدى شـهــريــن فــي فرنسا
وتركيا على التوالي.
خ ـط ــوة ذك ـي ــة ب ــا ش ــك ع ـبــر اس ـت ـقــدام
االجـ ــانـ ــب الـ ـث ــاث ــة ،ف ـي ـق ــول فـ ـ ــران فــي
ـث ال ــى «األخـ ـب ــار» ح ــول حـظــوظ
ح ــدي ـ ٍ
اب ـ ـنـ ــاء امل ـ ـ ـنـ ـ ــارة« :ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ال اض ــع
ً
آم ـ ـ ــاال ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـش ــارك ـت ـن ــا ،لـكــن
ـيء مــا قد
ج ــوع الــاعـبــن لتحقيق ش ـ ٍ
يصنع الـفــارق ،وهــذا ملسته مــن خالل
حماستهم في التمارين ،لكون الدورة
ق ــد ت ـكــون االخ ـي ــرة لـنــا ه ــذا امل ــوس ــم».
وي ـض ـيــف« :سـنـفـعــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا
ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـت ـي ـجــة ت ـس ــاع ــد ال ــري ــاض ــة
اللبنانية وكرة السلة في الوقوف على
اقدامهما مجددًا».
وال شك في ان فــران يعرف تمامًا بأن
عــدم لعب املباريات هو عامل سيؤثر
سلبًا على مستوى الرياضي ،اذ حتى
ل ــو تـمـكــن م ــن رف ــع امل ـس ـت ــوى الـبــدنــي

تبدو الحاجة الى
االستفادة المالية أكبر
وقت مضى
من أي ٍ
بالنسبة الى ممثلي
لبنان في بطولة دبي

ّ
بعدما مثله ايضًا فــي بطولة االندية
اآلسـ ـي ــوي ــة الـ ـت ــي ب ـل ــغ ف ـي ـهــا امل ـ ـبـ ــاراة
الـنـهــائـيــة .ه ــذا وك ــان الـفــريــق االصـفــر
قد فاوض كريم عز الدين ،لكن االخير
ط ـلــب االل ـت ـح ــاق م ـت ــأخ ـرًا الضـ ـط ــراره
ص ــدار جــواز
لـلــذهــاب ال ــى الـكــونـغــو ال َ
س ـ ـفـ ــر ،وهـ ـ ـ ــو امـ ـ ـ ــر ل ـ ــم ي ـ ـلـ ــق م ــوافـ ـق ــة
ّ
الــريــاضــي ،لـيـحــط بــالـتــالــي فــي فريق
بيروت.

ّ
بيروت لفك نحس االلقاب

م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه ان ب ـي ــروت يستحق
لـقـبــا بـعــد ك ــل م ــا ق ـ ّـدم ــه عـلــى الـســاحــة
املحلية ونظيرتها الخارجية في فتر ٍة
ق ـص ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا .وصـ ـي ــف ب ـط ــل ال ـع ــرب
ف ــي الـنـسـخـتــن االخ ـي ــرت ــن ق ــد يـكــون
ق ــادرًا على تحقيق املـفــاجــأة الكبيرة،
وخـصــوصــا ان مجموعته قــد تسمح
لــه بــاالرت ـقــاء ال ــى مـسـتــوى امل ـبــاريــات
واملنافسة القوية ،لكونها ال تضم فرقًا
بـثـقــل املـجـمــوعــة ال ـتــي سـيـلـعــب فيها
ال ــري ــاض ــي .ل ــذا ف ــان ال ـفــرصــة مــؤاتـيــة
للبناء على العمل الــذي كــان قد شرع
فـيــه امل ــدرب م ــروان خـلـيــل ،وه ــو الــذي
تسلم الفريق من دون ان يخوض معه
اي مباراة رسمية ،بل مجرد مباريات
ودي ــة أج ــري ــت عـقــب اط ــاق الـتـمــاريــن
مطلع الـسـنــة ال ـجــديــدة ،وذل ــك إثــر فـ ّـك
ارت ـب ــاط ــه بــامل ـت ـحــد ط ــراب ــس بـطــريـقــة
ّ
ودي ــة ،حيث اخــذ مباركة راعيه احمد
الصفدي لتدريب بيروت في دبي.
واذ يقول املدرب الوطني في حديثه
الــى «األخ ـب ــار» إن «االم ــور مفتوحة
على كــل االحـتـمــاالت بعد استئناف
الـبـطــولــة» ،فـهــذا يعني انــه ال يمانع

مـشــاركــة هــوبــس هــي النقطة ال ـبــارزة
جـدًا بالنسبة الــى متابعي كــرة السلة
ّ
املميزة
اللبنانية ،ال بسبب ال ـصــورة
الـتــي قـ ّـدمـهــا الـفــريــق فــي دورة حسام
الـ ــديـ ــن ال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــري او خـ ـ ــال م ــراح ــل
البطولة املتوقفة ،بــل النــه لــم يتوقف
عن التمارين سوى ملدة  15يومًا خالل
االشهر الثالثة التي شهدت االحــداث
في لبنان.
وفي وقت لم ّ
تتبدل فيه صورة الفريق
ٍ
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
ال ــذي ــن اض ـ ــاف ال ـي ـهــم ب ـش ـكـ ٍـل مـفــاجــئ
املخضرم جو منصور ( 42عامًا) الذي
كــان يـتــدرب مـعــه ،فقد ح ــاول التعاقد
م ــع ت ـش ــارل ــز ت ــاب ــت ،ل ـكــن االخـ ـي ــر بــدا
ك ــأن ــه م ـه ـتــم بــأع ـمــالــه ال ـخ ــاص ــة اكـثــر
مــن كــرة السلة فــي الــوقــت الحالي .لذا
ّ
تركز العمل على ايجاد اسماء اجنبية
بشكل
يمكنها االن ــدم ــاج مــع الـفــريــق
ٍ
ســريــع ،فــوقــع االخـتـيــار عـلــى الثنائي
االمـ ـي ــرك ــي ط ــون ــي م ـي ـت ـشــل وفـيـلـيــب
رانكن.
ويـخـشــى املـ ــدرب ج ــاد ال ـح ــاج مسألة
نقص االنسجام في فريقه ،بحسب ما
قال لـ«األخبار»« :قبل وصول االجانب
كنا قــد لعبنا مــع الــريــاضــي وبـيــروت
ً
بـتـشـكـيـلــة م ـح ـل ـيــة ،ولـ ــم ي ـصــل اص ــا
ميتشل ورانـكــن قبل نهاية االسـبــوع،
وبالتالي نحتاج الى الوقت لكي نصل
الــى مرحلة االنـسـجــام الـتــي ستسمح
لـنــا بـتـقــديــم مـسـتــوانــا امل ـع ــروف على
ّ
ويصوب املدرب الشاب
ارض امللعب».
بشكل
على نقطة ضعف قد تؤثر سلبًا
ٍ
كبير عليه ،وهي افتقاده عامل الطول:
«اذ حتى االجانب الذين استقدمناهم
ل ــن ي ـ ّ
ـؤم ـن ــوا ل ـنــا ال ـق ــوة ت ـحــت الـسـلــة،
لكونهم يشغلون املــراكــز  ،4 ،3 ،2في
العب لبناني
ٍ
وقت يصعب فيه إيجاد ّ ٍ
لسد الحاجات
يتمتع بالطول املطلوب
في املركز رقم .5

منذر كبارة – نادي املون ال سال ،أفضل سباحة
لحوض  ٥٠مترًا إناث  :ليتيسيا حمدون – نادي
النجاح.
كما سيتم تكريم السباحني الذين سجلوا أرقامًا
قياسية لحوضي  ٢٥مترًا و ٥٠مترًا ملوسم
 2019وهم :إناث :لني الحاج ،رين الحاج ،ليا
اسطنبولي ،ياسمني علم الدين (نادي الجزيرة)،
لوري عواد ،كريستال فغالي ،غبرياال هليل،
ربيكا مزهر (نادي املطيلب) ،سيلوات عبد
الباقي ،سارة عبد الباقي ،سيمون كبارة (نادي
املون ال سال) ،ماريا سابا ،لنا حجازي ،ليتيسيا
حمدون (نادي النجاح) ،هبة الدويهي ،غبرياال
الدويهي ،جينيفر مالح (نادي أكوامارينا)،
آيا مجذوب (نادي باملا) ،هال حمود (نادي
الجمهور) ،ماري خوري (نادي الصفرا مارين).
ذكور :أديب خليل ،يوري غصن ،منذر كبارة،
راين كترا ،غاييل خليل (نادي املون ال سال)،
ساشا عاصي ،أحمد صفية ،توفيق عطاالله،
خليل ياسني ،جيمس ناصر (نادي النجاح)،
ليث عويضة ،رامي غزيري ،جاد غزيري (نادي
الجزيرة) ،جوني نادر ،ألكسندر يونس (نادي
املطيلب) ،سيمون الدويهي (نادي أكوامارينا)،
مجد جابر (نادي الفوربي) وأندو غانم (نادي
الجمهور).

 22ميدالية نادي جيمبو للجمباز

أحرز نادي جيمبو للجمباز  22ميدالية ّ
ملونة (8
ذهب 5 ،فضة 9 ،برونز) في بطولة شافكار الدولية
للجمباز اإليقاعي والتي أقيمت في مدينة اسطنبول
التركية بمشاركة :لبنان ،هنغاريا ،بريطانيا ،مولدوفيا،
أوكرانيا ،روسيا ،كازاخستان وتركيا.
وأحرز امليداليات للبنان كل من :ميليسا علوة ،رينا
نصر الله ،صوفيا بو زيدان ،إيلينا شحادة ،ياسمينا
أبو ضاهر ،كريستني عجور ،تاليا أبو عرم ،مايسي
الحلبي ،ميريام عالو ،رينا رومية ،حال شعيب ،كارن
حسن ،إيغون بزي ،يارا رومية ،إيلينا جمول ورينا
رومية.

تصفيات كأس آسيا

ّ
منتخب السلة يستعد لتصفيات المجموعة الرابعة
بـ ـع ــد أقـ ـ ــل مـ ــن ش ـ ـهـ ـ ٍـر ي ـ ـبـ ــدأ مـنـتـخــب
ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة مـنــافـسـتــه ضمن
املرحلة األولــى لتصفيات كأس آسيا
لـلــرجــال الـتــي سـتـقــام فــي ع ــام ،2021
حيث تشارك في التصفيات  24دولة
مــن ال ـقــارتــن اآلس ـيــويــة واألوقـيــانـيــة
قسمت الــى ســت مجموعات .وينص
نظام التصفيات على أن يخوض كل
منتخب ست مباريات في التصفيات
( 3ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه و 3خ ـ ـ ــارج أرض ـ ـ ــه)،
على أن يتأهل حكمًا الــى النهائيات
امل ـن ـت ـخ ـبــان صــاح ـبــا امل ــرك ــزي ــن األول
والـ ـث ــان ــي م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة (أي 12
منتخبًا) ،ثــم يخوض ثالث الترتيب
فــي املـجـمــوعــات الـســت دورة لتتأهل
أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ــى ال ـن ـه ــائ ـي ــات
وتـلـتـحــق بــاملـنـتـخـبــات االث ـن ــي عشر
املـتــأهـلــة ليصبح ع ــدد املـتــأهـلــن الــى
النهائيات  16منتخبًا.
ويلعب منتخب لبنان في املجموعة
الــرابـعــة الــى جــانــب البحرين والهند

هوبس بطموحات الكبار

ل ـل ـف ــري ــق ،ف ــإن ــه س ـي ـح ـت ــاج ال ـ ــى نـســق
ـرق جــاهــزة وناشطة
املـبــاريــات ام ــام ف ـ ٍ
في بطوالتها.
هـ ـ ـ ـ ــذا وس ـ ـت ـ ـك ـ ــون املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
عـنــدمــا يلتقي الــريــاضــي مــع االتـحــاد
السكندري ّ
املدعم بـ«أسطورة» الفريق
الـبـيــروتــي اسماعيل احـمــد ال ــذي كان
قــد انضم الــى فريقه األم بعد تجميد
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وس ـي ـس ـت ـف ـيــد
ال ــري ــاض ــي م ــن ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ــه وائ ــل
عـ ــرق ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـعـ ــه فــي
البطولة ،بعد عدم توصله إألى اتفاق
نهائي مع نادي ناجينغ مانكي كينغز
ال ـص ـي ـنــي .وال ـت ـحــق بــال ـفــريــق م ـجــددًا
هايك غيوقجيان الــذي سبق ان لعب
الفريق
فــي ارمينيا ملــدة  18يــومــا مــع ً
ال ــذي يـشــرف عليه وال ــده ،اضــافــة الى
ض ـ ّـم الــريــاضــي لــاعـبــه الـســابــق مــازن
منيمنة ،واكـمــل تشكيلته باستعارة
هشام الحلو ثانية من اطلس الفرزل
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والعراق .أما املجموعة األولى فتضم
ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن ،أن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ت ــاي ـل ـن ــدا
وكوريا الجنوبية .ويلعب في الثانية
تــايـبـيــه الـصـيـنـيــة ،ال ـيــابــان ،ماليزيا
وال ـص ــن .وف ــي ال ـثــال ـثــة :أوس ـتــرال ـيــا،
هونغ كونغ ،نيوزيلندا وغــوام .وفي
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة :ال ـس ـع ــودي ــة،
ســوريــا ،قطر وإي ــران .وفــي السادسة:
األردن ،كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ،س ــري ــان ـك ــا
وفلسطني.
وس ـي ـخــوض ل ـب ـنــان م ـب ــارات ــه األول ــى
مـســاء الجمعة  21شـبــاط املقبل ضد
ال ـ ـع ـ ــراق عـ ـل ــى م ـل ـع ــب مـ ـج ـ ّـم ــع ن ـه ــاد
نوفل في ذوق مكايل ،على أن يواجه
البحرين مساء االثنني الواقع فيه 24
شباط املقبل على امللعب عينه.
وع ـل ــى صـعـيــد ت ـح ـض ـيــرات املـنـتـخــب
الـلـبـنــانــي ،وض ـعــت الـلـجـنــة اإلداري ـ ــة
لــات ـحــاد الـلـبـنــانــي بــرئــاســة الـنــائــب
األول ل ــرئـ ـي ــس االت ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
ورئ ـي ــس االتـ ـح ــاد أكـ ــرم حـلـبــي خطة

تحضيرية لالعبني انطلقت منذ
أك ـثــر مــن ش ـهــر ،حـيــث ي ـت ـ ّ
ـدرب العبو
املنتخب تحت إشراف مدرب املنتخب
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ج ـ ــو م ـ ـجـ ــاعـ ــص ،عـ ـل ــى أن
تتكثف التدريبات فــور عــودة العبي
املنتخب الذين يشاركون مع أنديتهم
في دورة دبي.
وأوضـ ــح مــديــر املـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة
الالعب الدولي السابق غازي بستاني
«أن املنتخب اللبناني سينخرط في
مـعـسـكــر تــدري ـبــي ب ــن  7و 15شـبــاط
املقبل باألردن ،سيخوض خالله عدة
م ـبــاريــات اسـتـعــداديــة مــع منتخبات
الـسـعــوديــة والـبـحــريــن واألردن ،على
أن تعود البعثة الــى لبنان وتنخرط
فــي معسكر مـغـلــق فــي أح ــد الـفـنــادق
تحضيرًا ملباراتي الـعــراق والبحرين
فــي  21و 24شـبــاط املـقـبــل» .وأض ــاف
إن الالعب أتير ماجوك سيشارك مع
مـنـتـخــب األرز ف ــي م ـب ــارات ــي ال ـع ــراق
والبحرين الرسميتني.

حول العالم

البورت متفاجئ من عودته المبكرة

أكد الفرنسي ايميريك البورت مدافع نادي مانشستر
سيتي االنكليزي لكرة القدم أنه عاد من اصابتة القوية
في الركبة في وقت أبكر من الذي كان يتوقعه .وشارك
البورت ،بطريقة مفاجئة ،في التشكيلة األساسية
لسيتي خالل الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد
بهدف دون رد في املرحلة الرابعة والعشرين ،بعد
غيابه عن الفريق األول منذ ما يقارب خمسة أشهر.
وقال البورت« ،كان من املفترض أن أعود في وقت
الحق ،لكن تحدثت مع املدرب وقال لي إنني سألعب،

لذا أنا سعيد جدًا كوني عدت في أقرب وقت ممكن
وأصبحت قادرًا على مساعدة الفريق».

تأهل سهل لديوكوفيتش وقمة
بين أوساكا وغوف

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم
القياسي لعدد األلقاب في بطولة أوستراليا املفتوحة،
الياباني تاتسوما إيتو املشارك ببطاقة دعوة 1-6
و 4-6و 2-6ليبلغ الدور الثالث دون عناء .وخسر
ديوكوفيتش ،املصنف ثانيًا عامليًا ،سبعة أشواط
فقط أمام إيتو املصنف  146وامتحنه خصمه نسبيًا
في املجموعة الثانية ،لكن العمالق الصربي أنهى
املباراة في  95دقيقة فقط .ويلتقي حامل  16لقبًا في
البطوالت الكبرى ،في الدور املقبل العبًا يابانيًا ثانيًا
هو يوشيهيتو نيشيوكا ّ
املتفوق على البريطاني دان
ايفانز بثالث مجموعات  4-6و 3-6و.4-6
وكانت طريق السويسري روجير فيدرر ( 38عامًا)
املصنف ثالثًا وحامل لقب  20بطولة كبرى معبدة بعد
تخطيه الصربي فيليب كراينوفيتش  1-6و 4-6و1-6
محققًا فوزه الـ  99في ملبورن .وعند السيدات ،فازت
األميركية سيرينا وليامس على السلوفينية املغمورة
تامارا زيدانسيك  2-6و ،3-6فيما عانت املصنفة أولى

األوسترالية آشلي بارتي من الرياح ،قبل فوزها السهل
على السلوفينية بولونا هرتسوغ  1-6و.4-6
وضربت األميركية اليافعة كوكو غوف ( 15عامًا)
موعدًا ناريًا في الدور الثالث مع اليابانية ناومي
أوساكا حاملة اللقب واملصنفة ثالثة ،بفوزها الصعب
على الرومانية سورانا كيرستيا  6-4و 3-6و.5-7
وستكون املباراة مع اوساكا إعادة ملواجهتهما
العام املاضي في الدور الثالث من فالشينغ ميدوز،
عندما تفوقت اليابانية على الالعبة الصاعدة بقوة
بمجموعتني  3-6و-6صفر في  65دقيقة.

