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تقرب بر�شلونة من الت�أهل...
ثنائية مي�سي ّ
ويوفنتو�س يعادل البافاري ويبقي حظوظه قائمة
س��ج��ل ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ن��ج��م برشلونة
اإلسباني ثنائية في مرمى مستضيفه آرسنال
اإلنكليزي ليقود فريقه للفوز  0-2في ذهاب
دور الـ 16من دوري أبطال أوروب��ا أمسية
الثالثاء على ستاد اإلمارات.
وأح���رز النجم األرجنتيني ال��ه��دف األول
في الدقيقة  ،71والثاني من ركلة جزاء في
الدقيقة  83ليضع فريقه في موقف مريح
بمباراة اإلي��اب التي ستجرى ف��ي  16آذار
المقبل في برشلونة.
لم يج ِر المدرب إنريكي أي تبديل طوال
الـ 90دقيقة ،كانت المرة األخيرة التي لم يج ِر
فيها برشلونة أي تبديل كانت عام  1998ضد
مانشستر يونايتد.
وف��ي حديث المواجهات السابقة؛ خرج
برشلونة منتصرا ً في آخر  3لقاءات (ذهابا ً
وإي��اب��اً) لعبها أم��ام آرس��ن��ال ف��ي المراحل
اإلقصائية من دوري األبطال – نهائي 2006
( )1-2ورب��ع نهائي  3-6( 2010نتيجة
إجمالية) ودور الـ3-4( 2011/2010 16
نتيجة إجمالية).
كما شهدت ل��ق��اءات آرس��ن��ال وبرشلونة
السبعة الماضية في دوري األبطال تسجيل
مجموع  27هدفا ً بمعدل  3.86هدف في كل
مباراة.
وفيما يلي تشكيلة الفريقين :آرسنال :بيتر
تشيك ،بير ميرتيساكر ،هيكتور بيليرين،
لوران كوتشيلني ،ناتشو مونريال ،مسعود
أوزي��ل ،آرون رامسي ،فرانسيس كوكولين،
أليكس تشامبرلين ،ألكسيس سانشيز،
أولفييه جيرو.
برشلونة :آندريه تير شتيغن ،داني الفيش،
جيرارد بيكيه ،خافيير ماسكيرانو ،خوردي
ألبا ،إيفان راكيتيتش ،سيرخيو بوسكيتس،
أن��دري��س إنييستا ،لويس س��واري��ز ،نيمار،
ليونيل ميسي.

السيدة العجوز ـ البافاري

ت��اب��ع ع��ش��اق ال��م��س��ت��دي��رة إح���دى أجمل
مباريات دوري أبطال أوروب��ا ه��ذا الموسم
والتي كانت بين يوفنتوس اإليطالي وضيفه
بايرن ميونيخ األلماني في ذهاب ثمن نهائي
المسابقة .وخطف يوفنتوس تعادال ً بطعم
الفوز من بايرن ميونيخ  2-2في ذهاب ثمن
نهائي األبطال بعدما كان متأخرا ً بالنتيجة
 0-2قبل أقل من نصف ساعة على النهاية.
وتقدم بايرن بهدفي مولر وروبن ( 43و)55
قبل أن يعدل يوفي بفضل ديباال وستورارو
( 63و.)76
ويحتاج بايرن الى التعادل بنتيجة أقل من
التي تحققت أو الفوز ليضمن مكانا ً في ربع
النهائي في الوقت ال��ذي يتحتم على يوفي
الفوز بأيّ نتيجة كي يصعد لدور الثمانية.
تشكيلة الفريقين :بايرن ميونيخ :نوير
– كيميتش – بيرنات – الم  -أالبا – فيدال –

15

حناوي ي�ستقبل وفد اتحاد القوة والتربية البدنية
استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
في مكتبه في ال��وزارة ،وفد االتحاد
اللبناني للقوة والتربية البدنية
ض��م رئيس االت��ح��اد حسنين مقلد
واالع���ض���اء :دان���ي ف��ت��وح ،حسان
القيسي ،سيف الدين سعدو ،رئيس
االت��ح��اد ال��ب��رازي��ل��ي ممثل االت��ح��اد
الدولي  B.B.F.Iالدكتور موريسيو
دي ارودا ،وج��رى ع��رض األوض��اع
الرياضية عموما ً ونشاطات االتحاد.
وشكر الوفد الوزير حناوي لرعايته
ورشة العمل التدريبية الثانية التي
نظمها االتحاد في المدينة الرياضية.

رادولوفيت�ش ي�ستدعي ً 29
العبا لمنتخب لبنان الأولمبي

روبن – ألكانتارا – دوغالس كوستا – مولر
– ليفاندوفسكي.
يوفنتوس :بوفون  -ليشتاينر – بارزاغلي
– بونوتشي – إيفرا – كوادراو – خضيرة –
ماركيزيو – بوغبا – ماندزوكيتش – ديباال.

تعادل اليوفي وبايرن يفتح
الباب أمام كل االحتماالت

ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة الـ 63م��ن ع��م��ر م��ب��اراة
يوفينتوس أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات
الذهاب للدور السادس عشر من دوري أبطال
أوروبا ،لم يكن أحد يشكك في اقتراب الفريق
األلماني من انتزاع بطاقة التأهل مبكرا ً إلى
الدور ربع النهائي من المسابقة ،بعد أن كان
متقدما ً بهدفين حمل األول توقيع الدولي
ت��وم��اس مولر ف��ي الدقيقة ( )43والثاني
الجناح آرين روبين في الدقيقة (.)53
غير أن ما حدث كان العكس ،إذ انتفض
اليوفي اعتبارا ً من الدقيقة  63بسقوط الهدف
اإليطالي األول عبر ديابال ،ثم هدف التعادل
والخالص عبر البديل ستيفانو ستيورارو في
الدقيقة (.)77
نتيجة المباراة أبقت جميع األبواب مفتوحة
على ك��ل االح��ت��م��االت ،م��ا سيضمن لعشاق
مباراة إي��اب على أعلى مستوى من اإلث��ارة

بعد ثالثة أسابيع.
من جهتها احتفلت الصحافة اإليطالية بهذا
التعادل بنغمة الفوز ،مغدقة عبارات اإلطراء
على العبي اليوفي الذين وصفوا بـ»األسود»،
مثالً على صفحات «جازيتا ديلو سبورت» ،أو
بالفريق «الذي ال يستسلم» ،والكالم لصحيفة
«كوريري ديلو سبورت» ،التي أضافت أن
األلمان استوعبوا اآلن أنه ال يمكن المزاح مع
اليوفي.
وفي هذا السياق أيضا ً أشادت بدور ماريو
مانجوكيتش العب بايرن السابق في إحراز
التعادل بالقول إنه «كان األسد المقاتل» أمام
«الدبابات األلمانية».
من وجهة نظر البافاريين ،فبغض النظر
عن التصريحات العاتبة التي أدلى بها قائد
الفريق فيليب الم حول أخطاء بايرن ،التي
سمحت لليوفي «بالعودة إل��ى المباراة»،
رك��ز رئيس ال��ن��ادي ك��ارل هاينز رومينيجه
على مباراة اإلي��اب معتب ًرا التعادل المؤلم:
«نتيجة جيدة ،جيدة جداً ...وأنا متأكد أنها
ستفتح أمامنا الباب نحو التأهل إلى الدور
ربع النهائي».
وبالفعل ،عامل األرض أهم ورقة سيواجه
بها ال��ب��اف��اري منافسه ف��ي  16آذار 2016
موعد مباراة اإلياب .ويكفي أن ينهي المباراة
بالتعادل السلبي أو بهدف لكل منهما النتزاع

بطاقة التأهل.
ويبقى البافاري المرشح األكبر للفوز،
ووصفة نجاح كشف عنها الجناح الطائر
آرين روبن الذي أوصى فريقه باللعب تمامًا
كما فعل ف��ي ال��دق��ائ��ق الستين األول���ى من
ذهاب الدور ،لكن على امتداد الثالثين دقيقة
األخيرة.
م��ن جهته ،ب��دا ال��م��درب بيب غ��واردي��وال
راضيا ً ج��دا ً عن أداء العبيه لكنه ما لبث أن
انفجر غضبا ً بسبب سؤال أحد الصحافيين
اإليطاليين ح��ول ما إذا ك��ان ضعف اللياقة
البدنية وراء تراجع أداء العبي البافاري في
النصف ساعة األخيرة قائالً« :لتذهب اللياقة
البدنية إلى الجحيم ،ما يهمنا فقط هو نمط
التفكير».
وت��اب��ع« :أن���ا ل��م آت إل��ى هنا (ت��وري��ن��و)
معتقدًا أن يوفينتوس غير ق��ادر على هز
شباكنا ولو لمرة واحدة وأننا سنقدم عرضا
رهيبا طيلة المباراة ...ال تنسوا أننا لعبنا
أم���ام يوفينتوس» ،ذل��ك ال��ف��ري��ق المدجج
بماندزوكيش وديباال وبونوتشي وبوفون.
وفي حوار لقناة سكاي األلمانية لم يخف
غوارديوال تخوفه من اللقاء القادم ،الذي قال
عنه إنه سيكون صعباً ،مضيفاً« :نحن أمام
فريق إيطالي بروح عالية جدا ً وينتظر فقط
الوقت المناسب».

�أهداف بالجملة و�إنهاء �صيام النجم الأرجنتيني مي�سي
تتضمن الجولة اإلحصائية األسبوعية لموقع FIFA.com
إنهاء صيام طويل لنجم أرجنتيني ونادي بوليفي ،باإلضافة
إلى أرقام قياسية على الساحل الغربي في أستراليا والساحل
الشرقي في إسبانيا.
 34عاما ً و 48مباراة م ّرت منذ أن حقق فريق ذا سترونجيست
آخر فوز له خارج ملعبه في كوبا ليبرتادوريس ،لكنه وضع
حدا ً لهذا االنتظار الطويل من خالل فوزه على ساو باولو ،بطل
المسابقة ثالث م��رات .فبعد آخر فوز حققه خارج ملعبه على
جاره خورجي ويلسترمان في عام  ،1982خسر النادي البوليفي
العريق  41مباراة وتعادل في  7بعيدا ً عن قواعده ،وقلة من النقاد
توقعوا أن تتوقف هذه السلسلة في مواجهة ساو باولو الذي
كان قد فاز بآخر خمس مباريات خاضها على ملعبه في مسابقة
كوبا ليبرتادوريس من دون أن تستقبل شباكه أي هدف .بيد أن
الهدف الذي سجله ماتياس ألونسو برأسه في الشوط الثاني
منح المدرب ماوريسيو سوريا أول فوز له منذ أن تسلم تدريب
ذا سترونجيست.
 20انتصارا ً متتاليا ً هو الرقم القياسي الذي عززه نادي النجم
األحمر السبت .كان من المتوقع أن تكون مهمة الفريق الذي ت ّوج
بطالً لكأس أبطال األندية األوروبية موسم  1991-1990سهلة
في مواجهة مالدوست لوكاني ،لكنه انتظر حتى الدقيقة 73
ليسجل له الوافد الجديد إلى صفوفه داميان لوتاليك هدف
التقدم .لكن العبا ً مبتدئا ً آخر هو ستيفان لوكوفيتش ،الذي كان
يواجه فريقه السابق حيث بدأ مسيرته ،نجح في إدراك التعادل
بتسديدة زاحفة لولبية ،بيد أن الكلمة األخيرة كانت لهوجو فييرا
سجل هدف الفوز في الدقائق األخيرة .حيث رفع المهاجم
الذي ّ
البرتغالي رصيده من األهداف إلى تسعة في آخر خمس مباريات.
وبهذا أصبح النجم األحمر يُغ ّرد في الصدارة بفارق  25نقطة عن
أقرب منافسيه بوراتش كاكاتش ،وما يعزز من هذا اإلنجاز بأن

بارتيزان بلجراد بطل موسم  2016-2015كان مرشحا ً إلحراز
لقبه الثامن في آخر تسع نسخ .وسيتواجه الغريمان اللدودان
في «الديربي األبدي» نهاية األسبوع المقبل.
 10ساعات و 11دقيقة هو الوقت الذي احتاجه ليونيل ميسي
لينهي صياما ً عن التسجيل في شباك الحارس بيتر تشيك .كان
صاحب القميص رقم  10في برشلونة قد فشل في زيارة شباك
تشيك في ست مباريات سابقة عندما كان األخير حارسا ً لمرمى
تشيلسي ،وكان على بعد  19دقيقة من مواصلة هذه السلسلة في
شمال لندن ،لكن نيمار نجح في استغالل تشتيت كرة من زميله
جيرارد بيكيه في منتصف ملعبه .بعدها بتسع ثوان ،م ّرر لويس
سواريز الكرة من بين ساقي أحد مدافعي آرسنال باتجاه نيمار
الذي أعطى تمريرة حاسمة لميسي ليسجل في شباك تشيك.
وهناك إحصائية أخرى ّ
قضت مضجع آرسنال أيضاً :بعد 47
ثانية على دخوله احتياطياً ،قام ماثيو فالميني بعرقلة ميسي
ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة برشلونة ترجمها ميسي
بنفسه إلى الهدف الثاني مانحا ً فريقه الفوز  .0-2وهكذا نجح ال
بولجا في رفع رصيده إلى  16هدفا ً في مختلف المسابقات منذ
مطلع العام الحالي أي أكثر من أي العب آخر في بطوالت إنكلترا،
وفرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا وأسبانيا.
 9أهداف تناوب على تسجيلها تسعة العبين مختلفين هو
الرقم القياسي الذي تمت معادلته في مباراة أقيمت في مدينة
األضواء في أستراليا .حيث تقدّم بريسباين رور  1-2ثم ،2-3
لكن بيرث غلوري نجح في قلب النتيجة في مصلحته في نهاية
الشوط األول الذي شهد تسجيل سبعة أهداف ،وذلك للمرة األولى
في تاريخ الدوري األسترالي .ونجح الفريق الذي يطلق عليه لقب
«بيربل راين» في تسجيل هدفين آخرين في مطلع الشوط الثاني
قبل أن يخرج محققا ً فوزه الخامس على التوالي للمرة األولى
في تاريخه .وكانت المرة األولى أيضا ً التي يتمكن فيها أكثر من

ثمانية العبين من تدوين أسمائهم في إح��دى مباريات دوري
النخبة في أستراليا بعد مباراة سنترال كوست مارينرز وسيدني
أف سي ( )5-4عام  ،2007وأدياليد سيتي ض ّد موورولبارك
( )3-10عام  1977في الدوري المحلي ،والمرة الخامس التي
يُسجل فيها تسعة أهداف في مباراة واحدة في إحدى مباريات
الدوري .يمكن القول إن الرقم القياسي كان يمكن أن يحطم لوال
شجاعة الحارس أنتي كوفيتش .فقد أصيب الحارس المخضرم،
البالغ من العمر  40عاماً ،بخلع في أحد أصابعه لدى تصديه
لكرة في الدقيقة  .57ونجح أخصائي العالج في نادي غلوري
في إعادته إلى مكانه قبل أن ينجح الحارس في التصدي لكرتين
أخريين .يُذكر أن بيرث الذي سجل  15هدفا ً في أول  14مباراة
له ،نجح في تسجيل  18هدفا ً في آخر خمس مباريات له ويحتل
مركزا ً يفصله نقطة واحدة عن منطقة فرق البالي أوف.
 5أه��داف جعلت فالنسيا أول فريق يُسجل ه��ذا العدد من
األهداف في الشوط األول في مسابقة الدوري األوروبي الخميس
الماضي .وللمفارقة ،كانت اليد الطولى في األه��داف الخمسة
لسانتي مينا ال��ذي سجل هدفين وأعطى التمريرة الحاسمة
الثالثة قبل مرور  35دقيقة .وأنهى رودريجو مورينو مهرجان
األهداف رافعا ً النتيجة إلى  0-6في آواخر المباراة ،معادال ً بذلك
الرقم القياسي لستيوا بوخاريست عام  2014عندما اكتسح
أي أي بي الدنماركي في أكبر فارق في تاريخ البطولة .وكانت
النتيجة أجمل هدية لمدرب فالنسيا جاري نيفيل في عيد ميالده.
حيث كان هذا األخير قد عانى كثيرا ً من الهزيمة النكراء التي ُمني
بها فريقه أمام برشلونة  ،7-0كما انتظر  10مباريات ليحقق أول
فوز له في الدوري األسباني .جدير بالذكر أن فالنسيا حقق الفوز
في آخر ثالث مباريات له في مختلف المسابقات ،كان آخرها
تغلبه على غرناطة  1-2السبت الماضي.

استدعى المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش،
 29العبا ً لالنخراط في تدريبات منتخب لبنان األولمبي.
وضمت التشكيلة وجوها ً شابّة من أندية الدرجتين
األول��ى والثانية ،علما ً أن هدف الجهاز الفني هو إعداد
ه��ؤالء الالعبين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 22
عاماً ،العام المقبل.
وسيخوض األولمبي اللبناني ع��ددا ً من المباريات
الودية مع فرق محلية حيث سيعمد رادولوفيتش إلى
اختبار الالعبين من أج��ل غربلتهم في مرحلة الحقة،
وص��وال ً إلى اختيار  23العبا ً في المرحلة النهائية من
اإلعداد.
وتضم قائمة المنتخب األولمبي:
لحراسة المرمى :عباس ماجد (العهد) ويوسف جشي
(الصفاء) وشاكر وهبي (األخاء األهلي عاليه).

للدفاع :جمال خليفة وعلي فحص (العهد) ومصطفى
كساب (النجمة) وأحمد شامي (التضامن صور) ومحمود
دقوش (المبرة) وزاهر حسن (الشباب العربي) وأحمد
السيد (طرابلس) وفؤاد خوري (الحكمة) .
للوسط :علي رض��ا ومحمد مهدي (ال��ع��ه��د) وعلي
عباس وقاسم حجازي (التضامن صور) وابراهيم الحاج
وحسين رزق (المبرة) وارمين خضريان (الهومنتمن)
ومحمد فنيش (الصفاء).
للهجوم :مايز قانصوه (العهد) وحسن مهنا وحسين
ش��رف ال��دي��ن وحسين ح��م��ود (ال��ن��ج��م��ة) وع��ل��ي بحر
(التضامن ص��ور) وأمير أب��و فخر (الشباب العربي)
وشانت كيفوركيان (الهومنتمن) وحكمت زين (شباب
الساحل) وم��وس��ى الطويل (األن��ص��ار) وحسين ديب
(اإلصالح البرج الشمالي).

بوغبا مطلوب في ريال مدريد ب�أمر من زيدان
يتمنى ال��ف��رن��س��ي زي���ن ال��دي��ن
زي���دان ،المدير الفني لفريق ريال
مدريد اإلسباني ،التعاقد مع مواطنه
الدولي الفرنسي بول بوغبا ،نجم
وسط يوفنتوس اإليطالي ،لتدعيم
ص��ف��وف ال��ن��ادي الملكي ف��ي فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأك����دت صحيفة «ل��وف��ي��غ��ارو»

الفرنسية نقالً عن نظيرتها «ماركا»
اإلسبانية أن زيدان أبلغ إدارة ريال
مدريد بضرورة التعاقد مع بوغبا
( 22سنة) في الميركاتو الصيفي
مقابل  80مليون يورو.
وكان ريال مدريد يرغب في ضم
بوغبا مقابل  80مليون ي��ورو منذ
العام الماضي إال أن إدارة يوفنتوس

طلبت  120م��ل��ي��ون ي���ورو مقابل
الموافقة على رحيل بوغبا قبل أن
تخفض المبلغ إل��ى  100مليون
يورو.
ي��ذك��ر أن ال��ع��دي��د م��ن األن��دي��ة
اإلنكليزية واإلسبانية واأللمانية
تتنافس على التعاقد م��ع بوغبا
خالل فترة االنتقاالت الصيفية.

انتخابات الفيفا :اللجنة التنفيذية
تنا�شد االتحادات الأع�ضاء الموافقة على الإ�صالحات
دعت اللجنة التنفيذية في االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،االت��ح��ادات األع��ض��اء كافة إل��ى الموافقة على
اإلص�لاح��ات خ�لال جلسة التصويت المقررة ي��وم غ ٍد
الجمعة.
وقال عيسى حياتو رئيس االتحاد الدولي باإلنابة في
بيان رسمي أصدره بعد اجتماع اللجنة التنفيذية أمس
األربعاء« :أعين العالم بأسره مسلطة علينا هذا األسبوع

بعد واحدة من أسوأ الفترات التي واجهناها وأكثرها تحديا ً
على مدار تاريخنا».
ويعقد فيفا جمعيته العمومية غير العادية بعد غد
الجمعة في زيوريخ حيث ستكون النقطة األبرز اختيار
رئيس جديد وتمرير مجموعة من اإلصالحات تهدف إلى
تلميع صورة هذه المنظمة الكروية التي تلطخت بسبب
فضائح فساد.

ويزاردز يبطل مفعول ديفيز ويطيح ببيليكانز
أف��ل��ح ن��ج��وم واش��ن��ط��ن وي����زاردز
في كبح جماح عمالق الـ»بيليكانز»
أنطوني ديفيز ،ليمهّد طريقه نحو الفوز
السابع والعشرين .وفعل واشنطن
وي��زاردز كل شيء فشل فيه ديترويت
بيستونز قبلها بيومين لينجح في
إيقاف خطورة أنتوني ديفيز م ّما ساهم
في الفوز الكبير  89-109لويزاردز
على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز فجر
أم��س األرب��ع��اء في دوري ك��رة السلة
األمريكي للمحترفين.
وسجل  59نقطة
وكان ديفيز تألق
ّ
ليكون أفضل رصيد له من النقاط في أي
مباراة بالموسم الحالي ليقوز بيليكانز
إلى الفوز على مضيفه بيستونز -111
 106األحد الماضي.
ولكنّ وي��زاردز أوقف خطورة ديفيز
وح��ق��ق ال��ف��وز على بيليكانز بعدما
سجل مارسين غورتات  21نقطة و11
ّ
متابعة وأضاف زميله جون وول 16

نقطة و 12متابعة و 11تمريرة حاسمة
لفريق وي���زاردز .وفي المقابل ،سجل
ديفيز  9نقاط فقط خالل المباراة أمام
ويزاردز ليفشل في قيادة فريقه للفوز.
ون��ج��ح ج��ي��رد دودل�����ي ف���ي ست
ليسجل  18نقطة
تصويبات ثالثية
ّ
لفريق ويزاردز الذي حقق الفوز السابع
والعشرين له مقابل  29هزيمة في
الموسم الحالي فيما ُمني بيليكانز

بالهزيمة الرابعة والثالثين له مقابل
 22انتصاراً.
وفي باقي المباريات ،فاز ساكرامنتو
كينغز على دينفر ناغتس 110-114
وبورتالند تريل بليزرز على بروكلين
نيتس  104-112وأورالن���دو ماجيك
على فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز -124
 115ويوتا جاز على هيوستن روكيتس
 114-117بعد التمديد لوقت إضافي.

في م�ؤتمر �صحافي ح�ضرته فاعليات نيابية وع�سكرية وتربوية وريا�ضية
«بيروت ماراثون» �أعلنت تنظيم �سباق  Bankmedلل�شباب تحت �شعار «�أكيد ّ
قدا»
كان عنوان المؤتمر الصحافي الحاشد الذي عقدته جمعية بيروت ماراثون
قبل ظهر أمس األربعاء  24شباط الحالي في قاعة المؤتمرات للمركز الرئيسي لـ
 Bankmedالكائن في منطقة كليمنصو وتقدّم حضوره النائب سيمون أبي رميا
وممثل النائب السيدة بهية الحريري السيد نبيل ب ّواب وممثل قائد الجيش العماد
جان قهوجي قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج اله ّد وممثل
المدير العام لألمن العام اللواء عبّاس إبراهيم الرائد عصام سعادة وممثل المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص العميد حسين خشفة والمدير
العام لوزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق والمدير العام التنفيذي
لـ Bankmedالسيد محمد علي بيهم واألمين العام للجنة األولمبية اللبنانية
العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس بلدية ضبيّه السيد قبالن األشقر ورئيس
االتحاد اللبناني أللعاب القوى السيد روالن سعاده ورئيس وح��دة األنشطة
الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن قبيسي
ورئيسة جهاز اإلسعاف والطوارئ في الصليب األحمر اللبناني السيدة روزي
بولس وأمين عام المجلس األعلى للطفولة السيدة ريتا كرم وممثل إدارة تلفزيون
المستقبل الناقل المباشر للسباق السيد حسام زبيبو إلى رئيسة جمعية بيروت
ماراثون السيدة مي الخليل وممثلي مؤسسات تربوية وجمعيات خيرية وهيئات
في المجتمع المدني ومؤسسات إعالمية.
كان النشيد الوطني افتتاحاً ،ثم ترحيب من المستشار اإلعالمي لجمعية بيروت
ماراثون حسان محيي الدين وكلمة الراعي الحصري للسباق  Bankmedالسيد
بيهم الذي عبّر عن سعادته بهذا اللقاء في  Bankmedلتجديد التعاون والدعم
السنوي لهذا الحدث الرياضي الشبابي المميز Bankmed Youth Race
والذي أطلقة البنك للمرة األولى في آذار  2015بالتعاون مع فريق عمل جمعية
بيروت ماراثون برئاسة السيدة مي الخليل.

وأشار إلى أننا نفاخر في أن نكون من أبرز المتعاونين مع هذه الجمعية الكريمة
ونفخر أيضا ً بدعمنا ألنشطتها السنوية التي تجمع العديد من الرياضيين على
المستويين المحلي والعالمي وهناك تشارك مع الجمعية في الرؤية واألهداف
التي ترمي إلى دعم الرياضة والصحة والمساهمة أيضا ً بدعم السياحة والمجتمع
ككل حيث كالنا يبذل الجهد لتأمين غد أكثر إشراقا ً لألجيال القادمة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة هي في صلب رسالتنا االجتماعية والتربوية والتي
تشكل الدافع األبرز لمساهمتنا في المجتمع بحيث يحت ّل هذا الحدث الرياضي
أهمية خاصة لدينا إذ يقع ضمن مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية
والتربوية التي ندعمها إيمانا ً م ّنا بقيمتها الوطنية الكبيرة.
بعد ذلك تو ّلت الشابة الطالبة تاال بشير السقا تقديم فقرات الحفل في أسلوب
وأداء الفتين حيث انتزعت اإلعجاب والتقدير من الجميع وكشفت عن موهبة أ ّكدت
حسن اختيارها لهذه المهمة.
وألقى السيد األشقر كلمة بلدية ضبيّه  -زوق الخراب – عوكر وحارة البلاّ نة
التي عبّر فيها عن تقديره لجمعية بيروت ماراثون وعلى رأسها السيدة القديرة
والرياضية الكبيرة مي الخليل من ّوها ً بالجهد والمثابرة واالندفاع التي تتحلّى به
الجمعية منذ تأسيسها.
ورأى أن نجاح السباقات التي أصبحت موعدا ً سنويا ً ينتظرها اللبنانيون
ليعبّروا عن وحدتهم وإيمانهم بوطنهم ما هي إالّ خير دليل على ذلك متوقفا ً عند
اختيار ضبيّة ثانية مكانا ً للسباق والذي ركض فيه العام الماضي أكثر من  7آالف
مشترك رافعين اسم لبنان وهؤالء الشباب هم أمل لبنان ومستقبله.
وألقت السيدة ريتا كرم كلمة أش��ارت فيها إلى أن ممارسة الطفل للرياضة
تع ّد من األمور المهمة التي ستعود عليه بالكثير من الفوائد فمشاركة الطفل في
الرياضة أمر سيمكنه من زيادة نشاطه الجسدي ومهاراته االجتماعية وتساعده

على اكتساب ثقته بنفسه من خالل بناء عالقات ودّية مع اآلخرين.
وفي كلمته أعاد رئيس االتحاد اللبناني أللعاب القوى روالن سعاده التأكيد على
أهمية الشراكة مع جمعية بيروت ماراثون في النشاطات التي تقيمها الجمعية
متوقفا ً عند أولوية نشاطات األوالد حيث هذه الفئة العمرية هي التي يع ّول عليها
لبناء جيل جديد من العدائين.
كما تو ّقف عند الجانب التنظيمي لسباقات الجمعية بالمقارنة مع سباقات
أخرى إقليمية ودولية حيث أشار إلى األخطاء التي تقع والتي تعتبر أمرا ً طبيعيا ً
ّ
المنظمة ومنها جمعية بيروت
ال ينال من الكفاءة والسمة االحترافية للجهات
ماراثون التي تتسم بوجود فريق عمل احترافي بقيادة الخليل التي نعتبرها
حاجة وضرورة للساحة الرياضية ورياضة الركض على وجه الخصوص.
وقال الدكتور يرق في كلمته إننا إلى جانب جمعية بيروت ماراثون بالتعاضد
والتعاون لنعلن إطالق سباق  Bankmedللشباب والذي يشارك فيه التالمذة
والطالب من مختلف المدارس الرسمية والخاصة.
وأشار إلى أن المناسبة اليوم تعني أكثر من منحى ومنها أنها مناسبة للتالقي
والتعارف بين مختلف الشباب كما بين المؤسسات التربوية وهي إرساء لثقافة
التنافس اإليجابي وإثبات جدارة الفرد وإضاءة فسحة من األمل في غ ٍد واع ٍد مفعم
بنبض الحياة وإكسير الحيوية.
وأوض��ح أن وزارة التربية والتعليم العالي ترى في هذا السباق استكماال ً
لنهجها عبر مسارات ثالث هي :األنشطة الالصفيّة المدرجة في المنهاج التعليمي
والنشاطات التي ّ
تنظمها كل من مصلحة الشؤون الثقافية ووح��دة األنشطة
الرياضية والكشفية .وختمت السيدة الخليل بكلمة أوضحت فيها بأن قناعتنا في
الجمعية هي بأن الشباب هم أمل الحاضر وضمانة المستقبل والثروة الحقيقية
ونعني بالشباب الطموح والموهوب ومن يحمل سالح اإليمان واإلرادة والعلم.

ولفتت إلى أن فكرة هذا السباق جاءت بدافع إعداد جيل جديد من العدائين
قادرين أن يحاكوا طموحاتهم وطموحاتنا بإنجازات عبر انتصارات وميداليات
مل ّونة محلية وخارجية.
ووجهت الشكر والتقدير إل��ى الشركاء مع الجمعية في ترجمة األه��داف
وهم  Bankmedالراعي الحصري حيث إدارت��ه تتسم بالمسؤولية الوطنية
والمجتمعية والتنمية البشرية المستدامة وكذلك الشكر إلى بلدية ضبيّه ووزارة
التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون اإلجتماعية واإلتحاد اللبناني أللعاب
القوى .وكشفت عن نشاطات وفعاليات مترافقة للسباق وهي:
_  :Move 4 Goodأي منتدى تح ّرك لألفضل وهو محطة فيها لقاء مع عدائين
شباب أصحاب تجربة في مجال الركض لتكون حافزا ً لآلخرين.
_  :Donate Your Running Shoesوهي مبادرة تب ّرع بالحذاء الرياضي
آلخرين بحاجة له وكانت تجربة ناجحة العام الماضي وت ّم جمع  648حذاء
رياضي و ّزعت على عدائين من فئة الشباب.
ّ
المفضلين أصحاب جماهيرية وحالة
_  :Idolsوهم مجموعة من النجوم
شعبية حيث تم اختيار النجم راغب عالمة والعداءة المتأهلة إلى ريو 2016
شيرين نجيم وبطل التزلج المائي سيلفيو شيحا حامل ذهبية آلسيا  2014ونجم
كرة السلة إيلي رستم وعداءة ذوي االحتياجات الخاصة منى فرنسيس وسيكون
لهؤالء حضور يوم السباق لتشجيع المشاركين ولقاءات مباشرة مع الطالب بعد
السباق.
وختمت الخليل كلمتها باإلشارة إلى جائزة ميالني فريحة وللسنة الثانية على
التوالي إحيا ًء وإكراما ً لروح هذه الشابة التي لطالما شاركت في سباقات الجمعية
لمسافة  5كلم في السنوات الماضية على أن تعطى الجائزة إلى الفائزة في سباق
 5كلم هذا العام.

