
31
1745العدد    2012- 06-30 السبت 

لم تمر مسألة الدعوة التي 
وجهها االتحاد اللبناني 

لكرة القدم لعقد جمعية 
عمومية غير عادية في 25 

تموز مرور الكرام بالنسبة 
إلى األنصار نظرًا إلى وجود 

مخالفات، فكان كتاب 
من النادي »األخضر« تاله 

اجتماع 

»أول سبورتس« إلى الكويت لتمثيل لبنان في بطولة آسيا
ال��دوري  بطل  سبورتس  أول  تنتظر 
اللبناني لكرة القدم للصاالت مهمة 
اآلسيوية  األندية  وطنية في بطولة 
العاصمة  تستضيفها  التي  الثالثة، 
ال��ك��وي��ت��ي��ة اب����ت����داًء م���ن ال���غ���د، وح��ت��ى 

السادس من تموز املقبل. 
وي��ل��ع��ب م��م��ث��ل ل��ب��ن��ان ف��ي املجموعة 
ط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا تسمية 

ُ
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي أ

»م��ج��م��وع��ة امل�������وت«، ب��ع��دم��ا ض��ّم��ت 
ث����الث����ة ف������رق اخ�������رى م���رش���ح���ة ألداء 
االدوار االولى وهي ناغويا أوشنس 
آيتش  وج��ي  اللقب،  حامل  الياباني 
بنك التايالندي، وأردوس األوزبكي. 
في  م��ش��واره  اللبناني  الفريق  ويبدأ 
البطولة غ��دًا األح���د ام���ام ج��ي آيتش 
ت��ؤدي خبرة  بنك، وم��ن املفترض أن 
الع��ب��ي ف��ري��ق »األس������ود« دوره�����ا في 
ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة، وه�����م ال����ذي����ن خ���اض 
غالبيتهم غمار املنافسات اآلسيوية 
م���ع امل��ن��ت��خ��ب، او ال��ف��ري��ق��ن ال��ل��ذي��ن 
���ال ل��ب��ن��ان ف���ي اول ن��س��خ��ت��ن من 

ّ
م���ث

ب��ط��ول��ة االن����دي����ة، وق����د ان���ض���م ال��ي��ه��م 
ث��الث��ة الع��ب��ن اج���ان���ب ه���م ال��ي��اب��ان��ي 
ب��رون��و ت��اك��اش��ي ال���ذي ك���ان اساسيًا 

ف�����ي ص����ف����وف ن����اغ����وي����ا ب����ط����ل آس���ي���ا 
ويليان  والبرازيليان  املاضي،  العام 
ن��ي��ري��س وراف���اي���ل م��ارك��ي��ز، علمًا ان��ه 
يحق لكل فريق مشارك في البطولة 
ت��س��ج��ي��ل ث���الث���ة الع���َب���ن اج���ان���ب في 
ق���ائ���م���ت���ه، ش������رط ان ي����ك����ون اح���ده���م 

ي����خ����ت����ار الع���ب���ًا  ان  ع����ل����ى  آس�����ي�����وي�����ًا، 
للمشاركة في  آسيويًا وآخ��ر اجنبي 
ح أول سبورتس 

ّ
كل مباراة. وسيتسل

ب���م���ه���ارات خ���ال���د ت��ك��ه ج���ي وف��دائ��ي��ة 
القادم  الكاخي  ربيع  امل��رم��ى  ح��ارس 
من الصداقة على سبيل االعارة على 

غ�����رار ال��ث��ن��ائ��ي ال����دول����ي اآلخ�����ر علي 
القماطية( وكريم  )الندوة  الحمصي 
أب��و زي��د )ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف(. 
اض����ف ال����ى ذل����ك وج�����ود الع���ب���ن لهم 
اللبنانية،  ال��ص��االت  ك��رة  ف��ي  ثقلهم 
امثال قاسم قوصان، ابراهيم حمود، 
علي طنيش، حسن زيتون وغيرهم. 

أول  ي�������واج�������ه  أال  �����ع 
ّ
ي�����ت�����وق ك�������ذل�������ك، 

سبورتس مهمة سهلة امام أردوس 
ون���اغ���وي���ا أوش���ن���س، وخ��ص��وص��ًا ان 
ال��ف��ري��ق��ن امل���ذك���وري���ن ي��ض��ّم��ان ن���واة 
املنتخبن االوزبكي، والياباني بطل 
ال��ق��ارة، امل��دّج��ج بالعبن اج��ان��ب من 
واف���ض���ل الع����ب في  االول،  امل��س��ت��وى 

كأس آسيا األخيرة رافايل هنمي. 
امل���ن���ش���ود ه����و خ��ط��ف  ال����ه����دف  ان  اال 
اح�������دى ال���ب���ط���اق���ت���ن امل���ؤه���ل���ت���ن ع��ن 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن اج�����ل ب��ل��وغ 
ن����ص����ف ال�����ن�����ه�����ائ�����ي، وم�������الق�������اة اح����د 
املتأهلن عن املجموعة االولى، التي 
ت���ض���م ال���ي���رم���وك ال���ك���وي���ت���ي م��ض��ي��ف 
ال����ب����ط����ول����ة، ص����ن����اي����ع ك���ي���ت���ي ب��س��ن��د 
االيراني، الريان القطري، وتاي سون 

نام الفيتنامي. 

األنصار: للجنة العليا 
والجمعية العمومية 
صالحيات ضمن حدود 
القانون

كرة الصاالت

بعثة أول سبورتس في املطار قبل مغادرتها إلى الكويت 
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