
عبد القادر سعد 

ب����ك����ل ب�����س�����اط�����ة، ف��������از ه�����وب�����س ع��ل��ى 
 .57  ����  73 نقطة   16 ب��ف��ارق  الشانفيل 
أس���ب���اب ال���ف���وز ع���دي���دة ل���دى ه��وب��س، 
وك������ذل������ك أس������ب������اب ال������خ������س������ارة ل����دى 

الشانفيل. 
»عاطاًل«  يومًا  األح��د شهدت  أمسية 
لالعبي الشانفيل، كما وصفه قائدهم 
في  التوفيق  »ف��ع��دم  الخطيب.  ف���ادي 
التسجيل كان عنوان املباراة، إضافة 
االستهتار  نتيجة  التركيز  ع��دم  إل��ى 
وع���دم ال��ج��دي��ة م��ن الع��ب��ي��ن��ا. حاولنا 
ال����ع����ودة إل�����ى امل�����ب�����اراة، ل���ك���ن ه�����ذا ل��م 
أك��ن جاهزًا  ل��م  ك��ذل��ك فإنني  يحصل، 
بدنيًا نتيجة العارض الصحي الذي 
أب��ع��دن��ي ع���ن ل��ق��اء ال��ح��ك��م��ة، وت��ن��اول 
األدوي������������ة امل������ض������ادة ل����الل����ت����ه����اب����ات«. 
الخطيب: »هوبس كان في  ويضيف 
يكون هناك  أن  يمكن  وال  قمة حظه، 
ف���ري���ق م���وف���ق أك���ث���ر م���م���ا ك�����ان ع��ل��ي��ه 
الفريق كانا  هوبس األح��د. فأجنبيا 
ممتازين في جميع املراكز، وقادرين 
نقطة، إضافة  أي  التسجيل من  على 
إلى تأّلق محمد همدر دفاعيًا وأمير 

عيد وحسني قانصوه. 
من جهته، يرى رئيس ن��ادي هوبس 
ج���اس���م ق���ان���ص���وه أن م���ا ح��ص��ل ك��ان 
متوقعًا في هذه البطولة، إذ إن جميع 
ال���ف���رق ق�����ادرة ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج 

الجيدة، رغم أفضلية بعض الفرق. 
وع��ن م��ب��اراة األح���د، أج���اب قانصوه: 
الشانفيل  الع��ب��و  بسيطة.  »امل��ع��ادل��ة 
بالفوز  ومنتشني  مستهترين  كانوا 
ع��ل��ى ال��ح��ك��م��ة، فيما الع��ب��ون��ا دخ��ل��وا 
اللقاء بعد خسارة ثقيلة أمام املتحد، 
وقد حاولنا معالجتها بالعمل على 
الجانب املعنوي لدى الالعبني. وفي 
الدفاع هو  ك��ان  الشانفيل،  اللقاء مع 

العمود الفقري للفوز«. 
وعن أسباب تراجع مستوى هوبس 
ن��س��ب��ة إل����ى امل���وس���م امل���اض���ي، يجيب 
قانصوه بأن اإلدارة تتحمل جزءًا من 
املسؤولية »لكن هناك فرق بني إدارة 
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هل يّتخذ هوبس 
القرار الصعب؟

ق��راره��ا ف��ي ي��ده��ا، وإدارة ق��راره��ا في 
جيبها، ما معناه أن النواحي املادية 
هي التي تتحكم في بعض القرارات«. 
وقعت  إدارت���ه  أن  قانصوه  ينفي  وال 
ف��ي بعض األخ��ط��اء التي ل��م تستطع 

تفاديها رغم معرفتها بها. 
وي���س���ت���ط���رد ق����ان����ص����وه ف�����ي ح��دي��ث��ه 
ات��خ��اذ هوبس  ليكشف ع��ن اح��ت��م��ال 
ق���رارًا صعبًا ج���دًا. »ف��االت��ح��اد خذلنا 
على مستوى النقل التلفزيوني الذي 
ل��ي��س ب��امل��س��ت��وى امل��ط��ل��وب، وه���و ما 
ي��ؤث��ر ع��ل��ى دع���م ال��رع��اة ل��ن��ا. إذ كيف 
نطلب منهم دف��ع امل��ال في ظل غياب 
ال���ت���غ���ط���ي���ة ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة. ف���ال���راع���ي 
ال��رس��م��ي ب��ن��ك »س��وس��ي��ي��ت��ي��ه ج��ن��رال 
SGBL« يوّفر نصف ميزانية هوبس، 
ول�����واله مل���ا ك��ن��ا ف���ي ال��ب��ط��ول��ة، ولكنا 
اع���ت���ذرن���ا ع���ن امل���ش���ارك���ة. ل���م نستطع 
أن ن���وّف���ر ل���ه ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
املناسبة. أضف إلى ذلك مسألة الدعم 
املادي وعدم اإليفاء بالوعود، وهذا ما 
يمّثل ضربة قوية للفرق الصغيرة«. 
وخ��ت��م رئ��ي��س ه��وب��س ك��الم��ه، ق��ائ��اًل: 
 من 

ّ
ن��اٍد مثل نادينا سيمل ك��ان  »إذا 

اللعبة فاملسألة عويصة«. 

املرحلة الخامسة 
وعلى وقع االنتصار على الشانفيل، 
بيبلوس،  ف��ري��ق  ه��وب��س  يستضيف 
ال���س���اع���ة 19.00  غ�����دًا األرب�����ع�����اء ع���ن���د 
املرحلة  ف��ي  امل���ر،  ملعب مجمع  ع��ل��ى 
الخامسة إيابًا من بطولة »بنك ميد« 

لكرة السلة. 
وتفتتح املرحلة اليوم بلقاءين: األول 
أنيبال زحلة  الحكمة وضيفه  يجمع 
على ملعب غزير عند الساعة 19.30 
في أبرز مباريات املرحلة. أما الثاني 
املتحد  ضيفه  م��ع  أن��ت��ران��ي��ك  فيجمع 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب س��ن��ت��ر دي��م��رج��ي��ان عند 

الساعة 19.30. 
بلقاء  األرب��ع��اء  غ��دًا  املرحلة  وتختتم 
ال���ش���ب���اب ح����وش األم�������راء م���ع ضيفه 
ال����ش����ان����ف����ي����ل ع����ل����ى م���ل���ع���ب امل�����درس�����ة 

األنطونية عند الساعة 19.30. 

اجتمعت كل الظروف كي ال تعطي فوز هوبس على الشانفيل حقه، 
من ناحية الطقس السيئ وغياب النقل التلفزيوني. لكن هذا ال يمنع أن هوبس 

ألحق بالشانفيل خسارته األولى هذا املوسم، في وقت تنطلق فيه اليوم مباريات 
املرحلة الخامسة إيابًا من بطولة السلة 

كرة السلة

»الجمهور« يحتكر ألقاب القوى املدرسّية في باكورة دوراته
بمشاركة 12 مدرسة، أقامت مدرسة 
في  رياضية  دورة  الجمهور  س��ي��دة 
أل���ع���اب ال���ق���وى )ج�����ري س���ري���ع، وث��ب 
ط��وي��ل، ورم���ي ك��رة ح��دي��د(. وج��اءت 

نتائج الفئات كاآلتي: 
إن������اث: 1- غيا   ����� ال��ص��ي��ص��ان  ف��ئ��ة   *
متيرك )ق��دم��وس ص��ور( 620 نقطة، 
الجمهور(  الجمّيل )سيدة  2- ماريا 

610 ن. 
الجمهور  1- س��ي��دة  ال���ف���رق:  ت��رت��ي��ب 

1610 ن ، 2- الليسيه 1590 ن. 
���� ذك����ور: 1- إي��ل��ي ملكي  ال��ص��ي��ص��ان 
)سيدة الجمهور( 770 ن، 2- سيريل 

كيروز )سيدة الجمهور( 730 ن. 
ترتيب الفرق: 1- سيدة الجمهور2210 
ن، 2- القديس غريغوريوس1920 ن. 

ل��وي��ك��ا بيل   -1 ال���ص���غ���ي���رات:  ف��ئ��ة   *
)الليسيه( 760 ن، 2- ماريا بوفرحات 

)سيدة الجمهور( 740 ن. 
ترتيب الفرق: 1- سيدة الجمهور2110 

ن، 2- ملكارت1770 ن. 
ال����ص����غ����ار: 1- ج�������ورج ج��ح��ا  ف���ئ���ة   *
)سيدة الجمهور( 1050 ن، 2- الياس 

مخول )قدموس صور( 940 ن. 
الجمهور  1- س��ي��دة  ال���ف���رق:  ت��رت��ي��ب 
ال��ب��ت��رون   ����� ال��ك��ب��وش��ي��ة   -2 ن،   2860

2710 ن. 
ن���ات���اش���ا م��خ��ب��اط  ال���ح���دي���ث���ات: 1-   *
2- جويل  ن،  الجمهور( 860  )سيدة 

فغالي )سيدة الجمهور( 780 ن. 
ترتيب الفرق: 1- سيدة الجمهور، 2- 

القديس غريغوريوس. 

1- تريستان كونت  األح���داث:  فئة   *
م��خ��اي��ل  أن����ط����ون����ي  )ال���ل���ي���س���ي���ه(، 2- 

)سيدة الجمهور( 1030. 
 - الفرق: 1- سيدة الجمهور،  ترتيب 

2�� القديس غريغوريوس. 
* فئة الناشئات: 1- ماريا بيا رحمة 
)س����ي����دة ال���ج���م���ه���ور(، 2- ري�����ا ع��اق��ل 

)سيدة الجمهور(. 
ترتيب الفرق: 1- سيدة الجمهور، 2�� 

الكبوشية البترون. 
ال�����ب�����ردان  ح���س���ني   -1 ال����ن����اش����ئ����ني:   *
راف���اي���ي���ل  )اإلن���ج���ي���ل���ي���ة ص���������ور(، 2- 

سماحة )الجمهور(. 
ترتيب الفرق: 1- سّيدة الجمهور، 2- 

اإلنجيلية صور. 
)األخبار(

ألعاب القوى

نظم هوبس
 دورة تدريبية ملدربي 

أكاديمية النادي 
بإشراف املدرب 

األرجنتيني فوكاندو 
بيتراتشي )الصورة( 
بمشاركة املدربني 
باتريك سابا، أحمد 

سليمان، ماهر النقيب، 
علي كزما، زياد 

الناطور، زياد كنعان، 
وفيق موسى، محمد 

شمص، وعلي حمدان، 
حسن ناصر الدين، 
جهاد مجذوب، لؤي 
زعرور، عامر شقير، 
ليليا شقير، وجنان 

الحاج شحادة.

دورة 
تدريبية 

رياضة

العب هوبس محمد 
همدر أحد عناصر 
الفوز على الشانفيل 
خالل التمرين أمس 
)مروان بو حيدر(
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 طالب فئة الصيصان قبل انطالقهم 

أطلقت مدرسة 
سيدة الجمهور باكورة

دوراتها الرياضية 
املدرسّية برعاية 

»فرنسبنك«، بدورة في 
ألعاب القوى في املسابقة 

املركبة الثالثية 
Triathlon


