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بطولة لبنان في كرة ال�سلة ـ الفاينال 4

يوفنتو�س ّ
يمدد عقدي المخ�ضرمين بوفون وبارزالي

الريا�ضي يعادل الأرقام ب�صعوبة والحكمة مرتاح
ب��ع��د خ��س��ارت��ه ف��ي استهالله
لسلسلة «الفاينال فور» أمام فريق
هومنتمن المتط ّور ،عاد الرياضي
إلى س ّكة السالمة مستدركا ً طريق
البطوالت ،حيث نجح مساء أمس
في ان��ت��زاع ف��وز صعب وثمين من
مضيفه على ملعبه في منطقة مزهر
ـ أنطلياس أم��ام حشد جماهيري
غصت به القاعة بنتيجة (78
كبير ّ
ـ  ،)75علما ً بأنّ المباراة احتاجت
�ي لتحديد ه ّوية
إل��ى وق��ت إض��اف� ّ
فائزها ،بعدما انتهى وقتها األصلي
بنتيجة ( 68ـ .)68
وبالفعل ،أث��م��ر اإلص���رار ال��ذي
تسلّح ب��ه العبو ال��ري��اض��ي بُغية
معادلة األرقام ،وكان العبو القلعة
ال��ص��ف��راء ف��ي ي��وم��ه��م ،ع��ل��م�ا ً ب��أنّ
مضيفهم ق��د أن��ه��ى ال��ش��وط األ ّول
لمصلحته ب��ف��ارق  10نقاط (34
ـ  .)24وم��ع استبسال المحليّين
وخلفهم األج��ان��ب ،استعاد أبناء
المنارة الريادة والتقدّم ،وقبل ثوانٍ
معدودة على إع�لان فوزهم عادل
داوين جاكسنون لهومنتمن األرقام،
إضافي
وا ّتجهت المباراة إلى وقت
ّ
نجح العبو الرياضي في الحفاظ
على تقدّمهم ط��وال دقائقه العشر
لينتهي اللقاء لصالحهم بفارق 3
نقاط ( 78ـ  ،)75وكان جاكسون
مسجلي المباراة برصيد 30
أفضل
ّ
نقطة .أ ّما ثالثي الرياضي المحلّي
إسماعيل أحمد وعلي حيدر وأمين
سعود فكانوا على قدر المسؤولية،

لقطة من مباراة الحكمة والمتحد
وبفضل مجهوداتهم الكبيرة تح ّقق
الفوز المريح لألعصاب مع شحنة
من الثقة لخوض المواجهة الثالثة
غدا ً السبت في المنارة (.)00،17
الحكمة  2ـ  0على حساب المتحد
على ملعب غزير ،وأم��ام حشد
��ص���ت به
«ح���ك���م���اوي» ك��ب��ي��ر غ� ّ
ال��م��درج��ات ،وف��ي م��ب��اراة ام��ت�دّت
مجرياتها حتى منتصف الليل،

خطا فريق الحكمة خطوة كبيرة
نحو بلوغ نهائي بطولة لبنان إثر
تقدّمه ( )0-2على حساب الم ّتحد
في السلسلة التي تجمعهما ضمن
ال��ف��اي��ن��ال ف���ور .وان��ت��ه��ت نتيجة
الشوط األول (39ـ ،)28فيما جاءت
نتائج األرب���اع لمصلحة الحكمة
ك��اآلت��ي19( :ـ20( ،)12ـ،)16
(23ـ )19و( 14ـ .)21

سيطر الحكمة على معظم فترات
ّ
تخطى
اللقاء ،فتقدّم سريعا ً بفارق
العشر نقاط لفترات طويلة ووصل
في بعض األحيان إلى  17نقطة،
وكلّما حاول الضيوف العودة إلى
أج��واء المنافسة كان يأتيهم الر ّد
سريعاً.
اعتمد ال��م��د ّرب ف��ؤاد أب��و شقرا
م��داورة كبيرة في صفوف العبيه،

ون��ج��ح ف��ي ف���رض اإلي���ق���اع ال��ذي
يريده مع إقفال كل المساحات أمام
المتحد الذي عانى األم َرين إليجاد
ق ّوته الضاربة في الهجوم .وكان
الفتا ً عدم إش��راك المدرب ألن أباز
لصانع ألعابه األميركي مايلور
ط��وال النصف الثاني في ما يمكن
تفسيره ب��ان��زع��اج أب���از م��ن أداء
تايلور وسرعة دخوله في مشكلة
األخطاء.
وك����ان األم��ي��رك��ي دي��م��اري��وس
مسجل للحكمة بـ18
بولدز أفضل
ّ
نقطة م��ع  6م��ت��اب��ع��ات ،وأض��اف
مواطنه تيريل ستوغلين  16نقطة،
والنيجيري إيكيني إيبكوي 13
نقطة و 10متابعات في  22دقيقة،
وهايك غيوقجيان  12نقطة مع 7
متابعات .وق �دّم غيوقجيان الذي
كان موقوفا ً في بداية البطولة أدا ًء
سجل « 3ثالثيات»،
كبيرا ً حيث
ّ
سجل
وك���ان ح��اض��را ً ب��ق��وة وق���د ّ
ثنائية من لقطة استعراضية في
غاية الروعة.
في المقابل ،أح��رز راميل كوري
 19نقطة للم ّتحد وأض���اف إليه
ه��ي��رف��ي الم��ي��زان��ا  15نقطة و10
متابعات ،وتايلور  12نقطة في 12
دقيقة ،وعمر أيوبي  12نقطة و11
متابعة.
وبهذا الفوز ،تقدّم الحكمة ()0-2
قبل المباراة الثالثة التي س ُتقام
مساء اليوم في طرابلس ()45،17
في مجمع الصفدي الرياضي.

مدر ً
با للمنتخب الأول
اتحاد ال�س ّلة يع ّين باتريك �سابا ّ
عيّن االتحاد اللبناني لكرة السلة في جلسته االستثنائية التي عقدها أمس الخميس مد ّرب فريق هوبس والعب منتخب
لبنان السابق باتريك سابا لقيادة منتخب لبنان في تصفيات غرب آسيا المقررة ما بين  30أيار و 4وحزيران المقبلين،
كما عيّن مروان خليل مساعدا ً له.
ويأتي تعيين سابا قبل ثالثة أسابيع من موعد التصفيات التي تؤهّ ل منتخبين فقط من منطقة غرب آسيا ،بعدما
سحبت إيران استضافتها لكأس التحدّي اآلسيوي المق ّررة في شهر أيلول المقبل ،وبالتالي ستتنافس منتخبات لبنان
وإيران واألردن وسورية والعراق على بطاقتين .ويُعتبر سابا ثالث مد ّرب لبناني يتو ّلى قيادة منتخب األرز بعد غسان
سركيس ( )2013-2011 ،2003وفؤاد أبو شقرا (.)2008
أ ّما المدرب األخير للمنتخب فكان الصربي فيسلين ماتيتش ،وال��ذي احتل معه المركز الخامس في بطولة آسيا
األخيرة.
الجدير ذكره ،أنّ اتحاد السلة سارع إلى تعيين مدرب وطني للمنتخب ـ ومن حواضر البيت ـ في سياق سعيه إلى
وقف االنتقادات التي طفت على السطح في ضوء اختياره  24العبا ً لخوض التجارب من دون تعيين أيّ مدرب .هذا ،ومن
المتوقع أن يباشر سابا مها ّمه التدريبيّة واإلشرافية مع األسماء التي ت ّم استدعائها ابتدا ًء من منتصف األسبوع المقبل.

ال�شباب العربي ونا�صر براليا�س �إلى «الثانية»

ص� ّرح جيانلويجي بوفون ح��ارس مرمى يوفنتوس
وزميله في الفريق أندريا بارزالي ،أ ّنهما مدّدا عقديهما
مع بطل دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم حتى
العام  .2018وساعد بوفون ،قائد المنتخب اإليطالي
البالغ من العمر  38عاماً ،وزميله الالعب الدولي فريقهما
على الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي ،إذ
شارك حارس المرمى في  35مباراة ،والمدافع في  30لقاء
هذا الموسم .وقال بوفون في مؤتمر صحافي« :أتم ّنى
قصتي الرائعة مع النادي وتجلب المزيد من
أن تستمر ّ
النجاحات ...أنا فخور للغاية بالثقة التي منحني إيّاها
يوفنتوس من جديد» .وأضاف بارزالي ( 35عاماً)« :حتى
في هذا السن لدي مساحة للتط ّور ،وهذا هو أفضل مكان
لذلك».
وكان بوفون قد أشار في وقت سابق من العام الحالي
ّ
يخطط لالعتزال بعد نهائيات ك��أس العالم
إل��ى أ ّن��ه
 2018في روسيا ،وستكون هذه المشاركة السادسة له

في نهائيات البطولة .وساعد بوفون وبارزالي منتخب
إيطاليا في الفوز بكأس العالم سنة  .2006وانضم
بوفون ،إلى يوفنتوس في  2001وأصبح قائدا ً للفريق في
 ،2012بعد رحيل أليساندرو ديل بييرو نجم منتخب
إيطاليا عن النادي لالنضمام إلى سيدني .وشارك بوفون
في  458مباراة مع النادي وفاز بلقب ال��دوري المحلّي
تسع م��رات ،ت ّم تجريد النادي من اثنين منها في ضوء
تفجرت في المسابقة .وحقق
فضيحة تالعب في النتائج ّ
بوفون رقما ً قياسيا ً بالحفاظ على نظافة شباكه على
مدار  974دقيقة ،وهو اإلنجاز الزمني الذي انتهى مع فوز
فريقه  1-4على تورينو في  20آذار الماضي.
أ ّما بارزالي ،فلعب  150مباراة مع النادي الذي انض ّم
إليه في العام  2011قادما ً من فولفسبورغ.
وسيستضيف ي��وف��ن��ت��وس غ���دا ً ال��س��ب��ت منافسه
سامبدوريا صاحب المركز  15في الجولة األخيرة من
المسابقة قبل أن يُت ّوج صاحب األرض باللقب.

حلبة باكو قيد التح�ضير ال�ست�ضافة «الفورموال» 1
أع��رب مدير سباقات ف��ورم��وال 1
ت��ش��ارل��ي وايتينغ ع��ن ك��ام��ل ثقته
بجهوزيّة مدينة باكو األذربيجانيّة
الستضافة جائزة أوروبا الكبرى بين
 17و 19حزيران المقبل.
وق��ال« :ستكون الحلبة جاهزة،
يمكنكم رؤي���ة نوعيّة التجهيزات
الفريدة في كل مكان ،وزيارتي الثانية
لها ستكون في مطلع حزيران المقبل
وأتو ّقع رؤية جاهزيّة تامة».
أضاف« :إذا أردت أن أقارن حلبة
أخ���رى م��ع حلبة ب��اك��و يمكنني أن
أتحدّث عن حلبة سنغافورة ،لكن
السرعة هنا ستكون أكبر بكثير».
من جهته ،أ ّكد الرئيس التنفيذي
للحلبة عارف رحيموف أنّ وايتينغ
ل���ن ي���ك���ون خ���ائ���ب األم�����ل ع��ن��دم��ا
سيسجل زيارته األخيرة إلى باكو
ّ
قبل الحدث المرتقب .كما أعرب عن
سروره بالتعليقات اإليجابيّة لنخبة
السائقين عن الحلبة ،قائالً« :نحن
مسرورون باإليجابيّات التي لمسها
السيد وايتينغ خالل زيارته إلى حلبة
باكو ،ونحن واثقون من أنّ االتحاد
ال��دول��ي للسيارات سيكون معجبا ً
بالتقدّم الذي ح ّققناه حتى اآلن».
وقبل ح��وال��ى الشهر على موعد
الحدث ال ُمنتظر ،أع��رب كل من بطل
العالم ثالث مرات البريطاني لويس
هاميلتون وزميله في فريق مرسيدس
ومتصدّر الترتيب الحالي لبطولة
السائقين األلماني نيكو روزب��رغ،
وسائق فريق ريد بُل األسترالي دانيال
ري��ك��ي��اردو ،ونجم فريق ويليامس
الفنلندي فالتيري بوتاس ،وسائق
فورس انديا األلماني نيكو هولكنبرغ،
إضاف ًة إلى الفائز بلقب البطولة عامي
 2005و 2006وسفير حلبة شوارع

الونسو متش ّوق للقيادة فوق حلبة باكو
باكو اإلسباني فرناندو ألونسو ،عن
حماستهم وتر ّقبهم لزيارة الحلبة
التي «ال مثيل لها» بحسب وصف
مص ّممها األلماني هيرمان تيلكي.
وهم يتطلّعون الختبار مهاراتهم
إلى أقصى الحدود على حلبة الشوارع
األس��رع في العالم وأكثرها تحدّيا ً
لإلنسان واآللة على ح ٍّد سواء ،حيث
ّ
تتخطى سرعة السيارات
يُتوقع أن
في قس ٍم منها حاجز الـ 340كلم /
ساعة ،لتعود بعدها وتم ّر بسلسلة
من المنعطفات الضيّقة بمحاذاة سور
المدينة التاريخي.
ه��ام��ي��ل��ت��ون ق����ال« :ال يسعني
االن��ت��ظ��ار للتواجد ف��ي ب��اك��و .أو ّد
ب��داي � ًة شكر جميع م��ن يعمل على
استضافتنا في السباق ،وآم��ل لقاء
المشجعين
أكبر عدد ممكن منهم ومن
ّ
في أقرب وقت» .أ ّما روزبرغ فقد اعتبر
أ ّنه «من الرائع إدراج جائزة أوروبا
الكبرى على الروزنامة ،وآمل أن يأتي

الكثيرون من أوروبا لحضور السباق.
أنا واثق من أنّ الجو سيكون رائعاً».
ألونسو وصف الحلبة بالسريعة
ج��داً ،مضيفاً« :اعتقد أ ّننا سنبلغ
س��رع��ة مثيرة ف��ي ب��اك��و تصل إلى
ح��وال��ى  340ك��ل��م  /س��اع��ة .ه��ذا
شعور فريد في حلبة شوارع مليئة
بالتحدّيات للجميع».
ب���دوره ،ق��ال ري��ك��ي��اردو« :حلبة
شوارع باكو هي تح ٍّد جدي ٍد لنا .وفي
الواقع لم يسبق لي التواجد هناك.
هذه إضافة جديدة وحلبة شوارع،
وأنا أحب حلبات الشوارع».
ورح��ب هولكنبرغ بدخول باكو
ّ
أرح��ب
ال��روزن��ام��ة ال��دول��ي��ة« :أن���ا ّ
دائ��م �ا ً بحلبات ال��ش��وارع .الجميع
يتحدّث عن ذاك الجزء القديم من
الحلبة ،حيث يضيق المسار كثيرا ً
م��رورا ً بالمدينة القديمة ،يبدو األمر
حماس ّياً ،وأنتظر المرور هناك بسيارة
للفورموال واحد».

هوب�س �صور �إلى الدور الثاني ل�س ّلة «الثانية»

ف���ي ض����وء ن��ت��ائ��ج األس���ب���وع
الخامس من دورة التصفية النهائية
لألندية األوائ���ل في بطولة لبنان
للدرجة الثالثة في كرة القدم ،نجح
فريق الشباب العربي بالصعود
إلى مصاف أندية الدرجة الثانية
بعد فوزه على فريق الرابطة شكا
الرياضي في المباراة المصيريّة
التي جمعتهما أم��س على ملعب
نادي العهد ـ طريق المطار بنتيجة
( 5ـ  )3بقيادة الحكم الدولي هادي
سالمة.
من جه ٍة ثانية ،فاز فريق ناصر
ب��ر ال��ي��اس ع��ل��ى ش��ب��اب حومين
التحتا بنتيجة ( 3ـ  )1في المباراة
التي جمعتهما على ملعب الصفاء
بقيادة الحكم ماهر العلي ،وبالتالي
ارتقى برالياس إلى مصاف أندية
الثانية على رأس الترتيب متقدّما ً
ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي ب��ف��ارق
النقاط.

تصدّر فريق هوبس صور بكرة السلة للرجال المجموعة
األولى في بطولة لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة الثانية
للرجال ،برصيد  40نقطة من  13انتصار وخسارة واحدة
في الدور األول أمام فريق الجيش اللبناني.
وكان هوبس فاز في مرحلتي الذهاب واإلياب على كل
من تبنين الرياضي ،الرياضي فيطرون ،األنوار الجديدة،
عمشيت الرياضي ،بيت الككو ،الشبيبة الشياح ،وخسر
ذهابا ً أمام الجيش ،قبل أن يفوز إياباً.
وتأهّ ل هوبس ،ال��ذي تصدّر المجموعة أم��ام تبنين
الثاني ،والجيش الثالث ،وفيطرون ال��راب��ع ،واألن��وار
ال��خ��ام��س ،وعمشيت ال��س��ادس ،وبيت الككو السابع

والشبيبة الثامن واألخير ،إلى دوري المجموعات في
ال��دور الثاني حيث سيلعب في المجموعة األول��ى التي
تض ّم كل من :إحياء الرياضة ،الجيش اللبناني والمركزية
جونية .بينما تض ّم المجموعة الثانية الرياضي ميروبا،
تبنين ،العمل بكفيا والرياضي فيطرون.
ويم ّثل الفريق :زي��اد الناطور ،ج��اد ال��ح��اج ،حبيب
عبدالله ،برنار صليبا ،جوي سلوم ،سيمون أمين ،علي
منصور ،محمد الشعار ،عباس قميحة ،ن��ادي هاشم،
ج��ورج عيد ،شربل سعد ،رفعت ح��رب وإيلي ضاني.
ويقود الفريق المدير الفني المدرب باتريك سابا ومساعده
عمر بكري.

الدوري الإ�سباني حافل بالمراهنات
وخافيير تيبا�س ّ
يو�ضح للر�أي العام

احتفال «�صيداوي» ب�إنجاز نادي الحرية

بطولة لبنان العامة في كرة اليد

هوليداي بيت�ش ينجو
و«الجمهور» �إلى مربع ال�سقوط
حسم فريق هوليداي بيتش بطاقة البقاء في الدرجة األول��ى بعد فوزه
المثير على الجمهور بفارق ثالثة أهداف وبنتيجة  ،37-40في اللقاء الذي
أُقيم بينهما في قاعة نادي الصداقة ،في ختام مباريات الدور األول لبطولة
لبنان في كرة اليد.
وفي ضوء هذه الخسارة ،سيخوض الجمهور التصفيات الرباعيّة المقررة
يتوجه الخاسران إلى
لحسم آخر بطاقتين للبقاء في الدرجة األولى ،بينما
ّ
الدرجة الثانية.
الفرق األرب��ع��ة هي البترون (السابع في ال��درج��ة األول���ى) والجمهور
(الثامن) ،والليسيه ناسيونال (متصدّر الدرجة الثانية) والمشعل بدنايل
(وصيف الدرجة الثانية) على أن يحدّد االتحاد اللبناني لكرة اليد مواعيد
انطالق هذه التصفيات خالل اليومين المقبلين.
والجدير ذك��ره ،أنّ مباريات المربع الذهبي ستنطلق في نفس موعد
تصفيات الهبوط ،حيث سيلعب الشباب مار الياس مع فوج اإلطفاء  -بيروت
والصداقة مع الجيش ،على أن يلتقي الفائزان في مباراتين من أصل  3في
النهائي إلحراز اللقب.

ك ّرمت «اللجنة التكريمية الرياضية» و»شبكة األمان
ل�لأن��دي��ة» ،ن���ادي الحرية ال��ري��اض��ي إلح���رازه بطولة
لبنان ألندية ال��درج��ة الثانية في ك��رة ق��دم للصاالت،
فأقامت بالمناسبة اح��ت��ف��اال ً ح��اش��دا ً ف��ي قاعة ن��ادي
الفتيان الرياضي بحضور رئيس بلديّة صيدا محمد
ال��س��ع��ودي ،وفعاليات رياضية وعسكرية وحزبية
واجتماعية.
رحبت
ب��دأ االحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ث� ّم ّ
عضو اللجنة التكريمية زينب الحريري بالحضور ،ث ّم
أشار أمين سر اللجنة التكريميّة البطل أحمد المصري في
كلمته إلى أنّ اللجنة قامت على مدى تسع سنوات بتكريم
أربعين شخصيّة رياضيّة واجتماعية وثقافية ودينية
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و 75مدربا ً و 250بطالً رياضيا ً في كل األلعاب.
وتحدّث رئيس نادي الحرية محمد العسيلي شاكرا ً
اللجنة على مبادراتها التكريميّة ،والفتا ً إلى أنّ «نادي
الحرية هو لكل صيدا ،وفريقه سيم ّثل كل المدينة ،ويدنا
ممدودة للجميع تحت شعار «الرياضة بتجمعنا وصيدا
تجمعنا».
ث ّم قدّم المصري شهادة تقدير باسم اللجنة إلى رئيس
البلدية محمد السعودي ،ال��ذي أعلن عن دعمه لنادي
الحرية «ليتمكن من االستمرارية كسفير رياضي لمدينة
صيدا» ،كما ت ّم تكريم رئيس نادي الحرية بمنحه شهادة
تقدير وتقليده وش��اح العلم اللبناني ،باإلضافة إلى
الجهاز الف ّني والالعبين.

المباراة المثيرة

وفي الحديث عن مباراة هوليداي مع الجمهور ،فقد بدأت بفورة قويّة
من األ ّول تقدّم معها  4-صفر بعد مرور  5دقائق ،قبل أن يعود الخاسر إلى
األجواء ويقلّص الفارق تدريج ّيا ً ث ّم حل التعادل  11-11في الدقيقة ،18
لتأخذ المباراة بعد ذلك طابع «الكر والفر» قبل أن يُنهي الفائز الشوط األول
لمصلحته بفارق هدفين ( .)16-18ومع انطالق الشوط الثاني ،فرض
هوليداي أسلوبه وسيطرته ،وب��دأ برفع الفارق ،قبل أن يُنهي اللقاء في
مصلحته بفارق ثالثة أهداف وبنتيجة .37-40
مسجل ف��ي ال��م��ب��اراة م���ارك أب��ي��ض للفائز بـ 15ه��دف �اً ،وكريم
أف��ض��ل
ّ
خ��وري وكريم هيكل وتيو كاترشيان من الخاسر بـ 6أه��داف لكل منهم.
قاد اللقاء الحكمان الدولي محمد حيدر والقا ّري قاسم مقشر ،واالتحاديان
مسجالً وط�لال حمود ميقات ّياً ،وراقبها الحكم الدولي حلمي
باسم ناصر
ّ
شعيب.

اع��ت��رف خافيير تيباس ،رئيس
رابطة ال��دوري اإلسباني ،بأنّ هناك
تالعبات ومراهنات تحدث من ِقبَل
بعضالالعبينفيمبارياتالمسابقة.
وق���ال تيباس ف��ي مقابلة نشرتها
أمس صحيفة «الموندو» اإلسبانية:
«من المؤ ّكد أنّ هناك مخاطرة كبيرة
في الـ 380مباراة ،التي تلعب طوال
ال��م��وس��م ،ه��ن��اك ت�لاع��ب واض���ح،
ل��ق��د رص��دن��ا بعضها وس ُنحيلها
للتحقيق».
وش����دّد ت��ي��ب��اس أي��ض��ا ً ع��ل��ى أنّ
ه��ن��اك ع���ادة مستمرة ف��ي ال���دوري
اإلسباني تتعلّق بدخول الالعبين في
مراهنات.
وأض���اف« :ال�لاع��ب ال يمكنه أن
يعقد م��راه��ن��ات على المنافسات
التي يشارك فيها ،هذا واضح .هذه
مخالفة خطيرة تستوجب العقاب،
ليس بموجب الئحة الليجا وحسب،
بل في قانون اللعبة أيضاً».
وك��ش��ف رئ��ي��س راب��ط��ة األن��دي��ة
اإلسبانية أ ّن��ه يتل ّقى في كل موسم

ث�لاث أو أرب��ع تحذيرات عن وجود
تالعب في المباريات ،وهذه النسبة
ال يراها تيباس مرتفعة.
لك ّنه أشار إلى أنّ «التحذيرات ال
تعني أنّ اللعبة تتع ّرض للتالعب
ب��ال��ض��رورة ،ول��ك��ن ن��ظ��ام التحذير
ال��خ��اص بنا يسمح بالتحقيق ث ّم
ح��ف��ظ ال��م��وض��وع خ�ل�ال أس��اب��ي��ع،

أو ن��ق��ل ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ل��دي��ن��ا إل��ى
الشرطة» .موضحاً« :هذه الظاهرة
ال يمكن التح ّكم فيها أبداً ،ولكن نسبة
الخطورة أصبحت أقل بكثير».
ليختتم ح��دي��ث��ه« ،ه��دف��ن��ا هو
تخفيض الخطورة إلى أقصى درجة،
ومحاولة رصد هؤالء الذين يرغبون
في اإلضرار برياضتنا».

عودة محمد مكي من تايالند
عاد من تايالند رئيس االتحاد اللبناني للجمباز محمد
مكي بعد مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد
الدولي للجمباز ،والذي استضافه االتحاد التايالندي ما
بين  6و 9أيار الحالي ،بحضور مم ّثلي  44دولة.
واس ُته ّل االجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح
جميع اإلداريّ��ي��ن والحكام ال��ذي��ن ت��و ّف��وا خ�لال العام
السابق.
وت ّمت مناقشة جملة من البنود ال��واردة على جدول
األعمال ،وهذه أبرز المق ّررات:
 إقرار التعديالت المقترحة على النظام الف ّني الجديدالخاص بالجمباز الفني (ذكور) واإليقاعي – الترمبولين
– األكروباتيك – األيروبيك (إناث).
 -تصديق التعديالت المقترحة حول قياسات بعض

الخاصة بالجمباز الفني.
األجهزة
ّ
 إج��راء قرعة األل��ع��اب األولمبيّة ري��و دي جانيرو 2016لكل من الجمباز الفني للذكور ،والترمبولين
واإليقاعي لإلناث.
 ق��ب��ول ال��ت��ع��دي�لات المقترحة ل��ل��ت��أهّ ��ل لأللعاباألولمبية ،وال��ت��ي تسري ب���دءا ً م��ن  2017والخاصة
باأللعاب األولمبيّة في طوكيو .2020
 قبول انضمام ج��زر فيجي وج��زر ايسلندا وجزرسانت فنسنت وجزر أميركان ساموا والكاميرون إلى
عائلة االتحاد الدولي للجمباز.
منح أمين عام االتحاد الماليزي السيد شانموغراجا
الميداليّة الفضيّة التكريميّة لخدمته اللعبة لمدة تزيد
عن  40عاماً.

