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أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

ّ
املنتخب الوطني في رعاية لجنة أهلية
قد يكون انشاء «لجنة أهلية لدعم املنتخبات
الكروية» خطوة جديدة في عالم الرياضة اللبنانية التي
تعيش على مساعدات ال تغني وال تسمن من الدولة أو على
هبات شخصية ذات دوافع بعيدة عن الرياضة
أحمد محيي الدين
قلما تشهد الرياضة اللبنانية عامة
م �ب ��ادرات ّ ل��دع��م امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
ال�ت��ي ت�م��ث��ل ل�ب�ن��ان ف��ي ش�ت��ى املحافل
وال� �ب� �ط ��والت ال �خ��ارج �ي��ة ،وال� �ت ��ي م��ن
امل �ف �ت��رض ان ت �ك ��ون ب��رع��اي��ة ال ��دول ��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �م �ث �ل��ة ب� � � ��وزارة ال �ش �ب��اب
ّ
وال��ري��اض��ة ،وه ��ذا األم ��ر ت�ج��ل��ى أم��س
مع اطالق «لجنة أهلية لدعم املنتخب
الوطني» من شخصيات دفعها حبها
ل�ل�ع�ب��ة ول�ل�ف��ري��ق ال��وط �ن��ي ال ��ى ان�ش��اء
ص� �ن ��دوق ت ��دي ��ره ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ع��اون
وال �ت �ش��اور م��ع ادارة ال�ل�ع�ب��ة متمثلة
ب��ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ات �ح��اد ،وال �ه��دف
االس��اس��ي دع ��م امل�ن�ت�خ�ب��ات ب�م��ا ي��رى
االتحاد انه مهم وضروري لكنه يعجز
ّ
وضمت هذه اللجنة التي أعلنها
عنه.
رئ �ي��س االت� �ح ��اد ه��اش��م ح �ي��در أم��س
ع ��ددًا م�م��ن ت�ع��اط��وا ال �ش��أن ال��ري��اض��ي
وال ي ��زال ��ون ،وه ��م ب�ح�س��ب التسلسل
االب �ج��دي :خليل اب��راه �ي��م ،بهيج اب��و
ح �م��زة ،محمد اب��و دروي� ��ش ،ام��ل اب��و
زي��د ،ع�م��اد جمعة ،ف��ادي روم��ان��وس،
ه � �ن� ��ري ش � �ل � �ه ��وب ،ج � � ��ورج ش � �ه� ��وان،
وض��اح ال �ص��ادق ،اده��م طباجة ،بيار
كاخيا ،شريف وهبي وهاشم حيدر،
إض��اف��ة ال��ى ع��دد م�م��ن ت�ح�ف�ظ��وا على
ذك ��ر اس �م��ائ �ه��م .ك �م��ا ك��ان��ت ال �ف��رص��ة
م��ؤات�ي��ة لرئيس االت �ح��اد ليناشد كل
ميسور مقتدر محب لوطنه االنضمام
الى اللجنة واملساهمة في دعم أبطال

ال � ��وط � ��ن .وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف��ي
وق��ت ب ��دأت ف�ي��ه ك��رة ال �ق��دم اللبنانية
تستفيق م��ن س�ب��ات�ه��ا ال�ط��وي��ل حيث
الزمتها الخيبات واألزم��ات املتكررة،
إض��اف��ة ال��ى ضعف مستواها بسبب
القحط ال��ذي ض��رب صناديق األندية
ج � ��راء غ �ي��اب ال �ج �م �ه��ور ع ��ن امل�ل�اع��ب
وك��ذل��ك غ�ي��اب االع�ل�ان��ات ،وانسحبت
هذه االم��ور أيضًا على املنتخب الذي
«وض ��ع ف��ي ال�ث�لاج��ة» ليتقهقر م��رارًا
وتكرارًا في الترتيب العاملي لالتحاد

الدولي للعبة.
وت � �ط� ��رق ال� �ح ��دي ��ث ام � ��س إل � ��ى ع� ��ودة
ال�ج�م�ه��ور ال ��ذي ب ��دأ ي �ع��ود ت��دري�ج�ي��ًا
ال � ��ى امل � ��درج � ��ات م� ��ع ان � �ط �ل�اق ب �ط��ول��ة
ال ��دوري ،وان ال�ع��دد سيتزايد باطراد
كلما أص��اب��ت ه��ذه الخطوات نجاحًا،
إال أن حيدر دع��ا في كلمته الجمهور
ال �ك��روي ال��ذي س�ي��رت��اد امل��درج��ات الى
التحلي ب��ال��روح واالخ�ل�اق الرياضية
والتشجيع الحضاري لتسهيل عملهم
م ��ع امل� �س ��ؤول�ي�ن األم� �ن� �ي�ي�ن ل �ع��ودت �ه��م
بشكل طبيعي عما قريب.
وحضر الحفل الذي أقامه حيدر أمس
على ش��رف العبي املنتخب وجهازيه
االداري وال �ف �ن��ي واالع �ل��ام ال��ري��اض��ي
ع��دد من الشخصيات التي تم ذكرها
إضافة الى املدير العام لوزارة الشباب
ال� ��ري� ��اض� ��ة زي� � ��د خ� �ي ��ام ��ي ال � � ��ذي م�ث��ل
الوزير فيصل كرامي ،ورئيس اللجنة

تأتي هذه الخطوة
الهامة في اطار
بناء منتخبات وطنية
لكافة الفئات

انطالق ثانية مراحل السلة
األومل�ب�ي��ة ان �ط��وان ش��ارت�ي�ي��ه وأع�ض��اء
اللجنة ورؤساء اتحادات.
ويحمل مشروع اللجنة االهلية لدعم
املنتخب في طياته عناوين كثيرة قد
ت �ك��ون ن�ق�ط��ة ان �ط�ل�اق ل��ري��اض��ات ع��دة
ب�ع��دم��ا ك��ان��ت امل� �ب ��ادرات ال �ف��ردي��ة هي
السبيل لتحقيق انجازات لبنانية في
الخارج مع بعض الدعم «السياسي»
ألهداف معروفة من جانب الطامحني
الى لعب األدوار البعيدة عن الرياضة
من بوابة املالعب.
وت��أت��ي ه��ذه الخطوة الهامة ف��ي اط��ار
بناء منتخبات وطنية لكافة الفئات
تكون قادرة على الوصول بلبنان الى
أب �ع��د األدوار ف��ي مختلف ال�ب�ط��والت
الخارجية ،وقد وضع االتحاد التأهل
ال ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أس األم� ��م اآلس �ي��وي��ة
 2015في أوستراليًا هدفًا أوليًا.
وك � ��ان الف �ت ��ًا غ �ي ��اب ع� ��دد م ��ن أع �ض��اء
االتحاد وهم االمني العام رهيف عالمة
ورئ �ي ��س ل�ج�ن��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط�ن�ي��ة
أحمد قمر الدين لكونه معنيًا ،إضافة
ال��ى رئ�ي��س لجنة امل�س��اب�ق��ات محمود
ال ��رب �ع ��ة ،م ��ا ي �ط��رح ع�ل�ام ��ة اس�ت�ف�ه��ام
حول ما اذا كانت هذه الخطوة تحظى
ب ��إج �م��اع ات � �ح� ��ادي او رآه � ��ا ال�ب�ع��ض
خطوة فردية من رئيس االتحاد.
وس� �ي� �ض ��رب ال ��داع � �م ��ون واالداري � � � ��ون
والجمهور م��وع�دًا للقاء املنتخب في
مناسبتني ،األولى عندما يحل ضيفًا
ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ال �ج��ول��ة
ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ال �ت �ص �ف �ي��ات اآلس �ي��وي��ة
املؤهلة ال��ى م��ون��دي��ال  2014والثانية
ع �ن��دم��ا ي�س�ت �ض �ي��ف ن �ظ �ي��ره ال �ك ��وري
الجنوبي على ملعب املدينة الرياضية
في  15تشرين الثاني املقبل ،إذ يأمل
كثيرون ان يكون هذا اللقاء مهرجانًا
رياضيًا على غرار املباراة التي تعادل
فيها مع الكويت  2-2بحضور أكثر من
ثالثني الف متفرج.

عالمة استفهام
حول ما إذا كانت
هذه الخطوة تحظى
بإجماع اتحادي

الفورموال 1

لوتوس يستغني عن فكرة االعتماد على شاندوك في الهند

كارون شاندوك سائق لوتوس رينو (ديفيد لو ــ رويترز)
ه ��ذا امل��وس��م ل��م ت�م�ن�ح��ه االس �ت �ع��داد
األمثل للمشاركة في السباق املقبل،
ل��ذا اتخذنا ه��ذا ال�ق��رار الصعب جدًا
ب �ع��دم م�ش��ارك�ت��ه ف��ي س �ب��اق األح ��د»،
وواص� � � � � � ��ل« :م� � � ��ن ال � � � �ض� � � ��روري ج � �دًا
بالنسبة إلى الفريق أن نحسم املركز
العاشر ف��ي  ،2011ليمنحنا منصة

انطالق ملواصلة النمو».
من جهته ،قال شاندوك« :أشعر بخيبة
أم� ��ل ب��ال �غ��ة ل �غ �ي��اب��ي ع ��ن أول س�ب��اق
ج ��ائ ��زة ك� �ب ��رى ت �س �ت �ض �ي �ف��ه ال �ه �ن��د»،
وت��اب��ع« :أث ��ق ب��أن��ه ك ��ان ق� ��رارًا صعبًا
بالنسبة إلى طوني ،وأعتقد أنه تألم
الت � �خ� ��اذه ،وخ �ص ��وص ��ًا أن� ��ه ت��رب�ط�ن��ا

مواجهة الجريحني في الفوتسال
تنطلق اليوم املرحلة الـ 11من بطولة لبنان
لكرة القدم للصاالت بلقاءين ،إذ سيكون
األول فرصة أخيرة للبترون للهروب من
الهبوط الى الدرجة الثانية عندما يحل
ضيفًا على  AUSTفي مجمع الرئيس
لحود (الساعة  ، ،)20:00فيما يستضيف
اول سبورتس قوى األمن الداخلي على
ملعب السد ( .)21:00وتستكمل املرحلة
غدًا عندما يلتقي الصداقة ،املتصدر وحامل
اللقب ،وضيفه القلمون على ملعب الصداقة
( ،)19:00وجامعة القديس يوسف مع الندوة
القماطية في مجمع لحود (.)20:00

خوري في املجلس األوملبي االسيوي
شارك اللواء سهيل خوري عضو املكتب
التنفيذي للمجلس االوملبي اآلسيوي في
االجتماع الذي عقده املكتب برئاسة الشيخ
أحمد الفهد األحمد الصباح في العاصمة
التركمانية عشق آباد .وقد اطلع املكتب
على التحضيرات العائدة لاللعاب اآلسيوية
الصيفية والشتوية والشاطئية وااللعاب
داخل الصاالت من خالل العرض الذي
ّقدمته اللجان التنظيمية لهذه االلعاب في
الدول املستضيفة .الى ذلك عرض اللواء
خوري مع الشيخ الفهد في اجتماع خاص
عددًا من القضايا الرياضية اآلسيوية
والعربية واللبنانية.

خسارة للصداقة
في معسكره الروماني

بات للمنتخب الوطني صندوق خاص ممول من رجال األعمال (محمد عزاقير ــ رويترز)

تبخرت آم��ال السائق الهندي ك��ارون
ش ��ان ��دوك ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي أول س�ب��اق
للفورموال  1تستضيفه بالده ،بعدما
ق� ��رر ف ��ري ��ق ل ��وت ��وس ري �ن ��و م��واص �ل��ة
االعتماد على سائقيه الحاليني.
وش � � � ��ارك ش� � ��ان� � ��دوك ،وه� � ��و ال �س ��ائ ��ق
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ل� �ف ��ري ��ق ل � ��وت � ��وس ،ف��ي
سباق أملانيا ضمن بطولة العالم هذا
امل��وس��م ،لينعش آم��ال��ه ف��ي امل�ش��ارك��ة
ف��ي س�ب��اق ال�ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى ال�ه�ن��دي،
ل �ك��ن ط��ون��ي ف��رن��ان��دي��ز م��ال��ك ال�ف��ري��ق
أك ��د أن ال�س��ائ�ق�ين ،ال�ف�ن�ل�ن��دي هايكي
كوفاالينن ،واإليطالي يارنو ترولي،
سيشاركان في سباق األحد املقبل.
وق� ��ال ف��رن��ان��دي��ز ف ��ي ب �ي��ان ل ��ه« :ف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي أث��ق ف�ي��ه ب��أن جماهير
ك �ث �ي��رة ف ��ي ال �ه �ن��د ك��ان��ت ت��رغ��ب في
م �ش��اه��دة ك� � ��ارون ف ��ي ال �س �ب��اق ي��وم
األح ��د ،فإنني اض �ط��ررت إل��ى اتخاذ
أف�ض��ل ق ��رار بالنسبة إل��ى مستقبل
ال � �ف ��ري ��ق» ،وت� ��اب� ��ع« :وب �ي �ن �م��ا أق � � ّ�در
األس � �ب � ��اب ال �ع��اط �ف �ي��ة وراء رغ �ب �ت��ه
ال�ش��دي��دة ف��ي امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�س�ب��اق،
فإنني أدرك أن مشاركاته املحدودة

تفتتح اليوم املرحلة الثانية من بطولة لبنان
لكرة السلة بمباراتني ،اذ يلتقي املتحد مع
ضيفه هوبس في طرابلس (الساعة ،)18:00
فيما يحل الحكمة ضيفًا على انيبال زحلة
في زحلة ( .)18:00وتتابع املرحلة غدًا
بمباراتني أيضًا ،اذ يلتقي الرياضي مع
ضيفه بجة في املنارة ( ،)19:00والشباب
حوش األمراء مع ضيفه انترانيك في زحلة
(.)19:00

ع�لاق��ة ط�ي�ب��ة ج� �دًا ب�ع�ض�ن��ا ب�ب�ع��ض»،
ّ
واس �ت �ط��رد« :ال �ف��ري��ق ف��ض��ل االع�ت�م��اد
على الخبرة في ه��ذه املرحلة ،لكنني
سأرافقه في نيودلهي ورأسي مرفوع
عاليًا ،ألنني فعلت كل ما في وسعي
داخل وخ��ارج السيارة ،وخاصة على
م ��دار األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ،لكي
ُ
أظهر لطوني أنني أستحق البقاء في
الفورموال  1فترة طويلة».
وس�ي�ك��ون ن��اراي��ن ك��ارث�ي�ك�ي��ان ،سائق
«أتش آر تي» ،الوحيد من الهند الذي
سينافس في سباق بالده.
م��ن جهة أخ��رى ،أع��رب األمل��ان��ي نيكو
روزب��رغ ،سائق «مرسيدس جي بي»
ً
ع��ن أم�ن�ي�ت��ه ب��ال�ب�ق��اء أم� �دًا ط��وي�ل�ا مع
فريقه ،ولم يخف أنه في مفاوضات مع
األخير بهذا الشأن .وقال روزب��رغ ردًا
على س��ؤال عما اذا كانت املفاوضات
م��ع م��رس �ي��دس ق��ائ�م��ة ب �ش��أن تجديد
العقد «نعم ،إنها كذلك» ،مضيفًا« :لقد
ً
تحدثنا عن تمديد العقد أمدًا طويال،
ألن �ن ��ي أش �ع ��ر ب ��ال ��راح ��ة م ��ع ال �ف��ري��ق،
وبأنني ثابت العزيمة».

خاض فريق الصداقة ،وصيف بطل لبنان
لكرة اليد ،أولى مبارياته ضمن املعسكر
االعدادي الذي يقيمه الفريق في رومانيا،
والذي يستمر حتى األول من تشرين
الثاني املقبل حيث خسر امام ريشيستا،
بطل كأس رومانيا  ،2010بفارق هدفني
 ،30 – 28علمًا ان الفريق اللبناني انهى
الشوط األول متقدمًا بفارق ثالثة اهداف
 .13 – 16ويستعد الصداقة للمشاركة في
بطولة النوادي اآلسيوية في الدمام حيث
يلعب ضمن املجموعة الثانية الى جانب
الخليج السعودي ،مضيف البطولة ،والشباب
الكويتي ونفط الجنوب العراقي وسيباهان
أصفهان االيراني والجيش القطري.

رماية على األطباق لـ«التيار»
نظمت لجنة الشباب في قضاء بعبدا في
التيار الوطني الحر دورة في الرماية على
االطباق في حقل نادي ليبانون كاونتري
في عيتات .وأحرز ايلي ماضي (هيئة
كفرشيما) املركز االول بإصابته  25طبقًا
من  ،25أمام ايلي خوري (هيئة الشياح) 24
طبقًا ،وروالن سعادة (هيئة وادي شحرور
العليه)  23طبقًا.

