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مباريات دور الـ 16لك�أ�س االتحاد الآ�سيوي

�ألماني وبرازيلي مع منتخب رو�سيا في بطولة �أوروبا

العهد ي�ست�ضيف الوحدة ال�سوري اليوم في �صيدا
يسعى فريق العهد وصيف بطل
لبنان للموسم الحالي للتأهّ ل إلى دور
الثمانية في مسابقة كأس االتحاد
اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ،وذل���ك عند
استضافته فريق الوحدة السوري
ف��ي دور الـ 16على ملعب صيدا
البلدي في تمام الساعة الرابعة من
بعد ظهر اليوم.
وك���ان العهد ق��د ت��أهّ ��ل إل��ى هذا
ال���دور بتصدّره المجموعة األول��ى
أمام الوحدات األردن��ي ،بينما ضمن
الوحدة وصوله إلى هذا ال��دور عبر
احتالله المركز الثاني في المجموعة
الثالثة خلف فريق القوة الجويّة
العراقي.
ويحلم العهد بالتأهّ ل للمراحل
المقبلة أمالً في إح��راز لقب البطولة
للمرة األولى ،والتعويض عن فقدانه
المحلي إثر خسارته 2-
للقب الدوري
ّ
صفر في مباراته األخيرة أمام الصفاء
الذي ُت�وِّج باللقب للمرة الثالثة في
تاريخه في األسبوع الماضي.
وتعليقا ً على المباراة المرتقبة،
ق��ال الحج محمد عاصي أمين سر
ن��ادي العهد ،ف��ي تصريح ل��ه أم��ام
الصحفيين« :من حق فريقي أن يحلم

بإحراز لقب كأس االتحاد اآلسيوي
ليكون أول فريق لبناني يحمل هذا
اللقب ال��ق��ا ّريّ  ».مضيفاً« :الظروف
سانحة واألج��واء جيدة والصفوف
مكتملة واإلرادة أيضا ً موجودة ،وال

عوائق تحيدنا عن التصميم للتقدّم
إل��ى األم���ام ف��ي م��ش��وارن��ا ال��ك��روي
اآلسيوي».
وسبق لفريق النجمة أن وصل
إلى ال��دور النهائي للبطولة ،ولكنه

خسر أم���ام الفيصلي األردن����ي في
العام  ،2005كما تأهّ ل الصفاء إلى
نفس ال���دور وخ��س��ر أم���ام المح ّرق
ال��ب��ح��ري��ن��ي ف���ي ال���ع���ام .2008
ويملك األلماني روب���رت جاسبرت

م�����د ّرب ال��ع��ه��د ،ب��ع��ض األوراق
الهجومية التي يع ّول عليها لتحقيق
الفوز في المباراة مثل أحمد زريق
(ال��ع��ائ��د م��ن اإلص���اب���ة) ،وع��ب��اس
عطوي (أونيكا) ،وحسن شعيتو،
باإلضافة إلى السوري عبد ال��رزاق
ال��ح��س��ي��ن ،وال��ت��ون��س��ي ي��وس��ف
ال��م��وي��ه��ب��ي ،وال��س��ن��غ��ال��ي محمدو
سجل أربعة أهداف في
درامي الذي ّ
مسابقة كأس االتحاد األسيوي هذا
العام.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��دخ��ل ال��وح��دة
المباراة بمعنويات عالية بعد تأهّ له
إلى دور الثمانية في كأس سورية.
وي��ع��ت��م��د رأف����ت م��ح��م��د ،م���درب
ال��وح��دة ،على تأ ّلق أسامة أوم��ري
وب��ره��ان صهيوني وع��ب��د ال��ق��ادر
دك���ة ،وم��ه��اج��م��ه ال��م��خ��ض��رم رج��ا
سجل سبعة أه��داف في
راف��ع ال��ذي ّ
البطولة.
وسيلتقي في نفس المرحلة أيضا ً
اليوم ،ال��وح��دات األردن��ي مع القوة
ال��ج��وي��ة ال��ع��راق��ي ،ون��ف��ط الوسط
ال��ع��راق��ي م��ع ال��ج��ي��ش ال��س��وري،
والمحرق البحريني مع الفيصلي
األردني غدا ً األربعاء.

عداءات ْ
ا�ستقبال ّ
رك�ض َن  250كلم
للتوحد
دعم ًا للجمعية اللبنانية ّ
أقامت جمعية بيروت ماراثون والجمعية
للتوحد حفل استقبال للعدّاءات
اللبنانية
ّ
ساندرا غرغور وغريس ماضي ونادين كالوت
وه��وري سفيان ،اللواتي شاركن في سباق
ّ
المحطة الختامية التي
«نركض سوا» ،وذلك في
أُقيمت في باحة نادي اليخوت في «الزيتونا
باي» ،وحضره مم ّثل وزير الشباب والرياضة
ّ
المطلب ح��ن��اوي ،السيد ياسر
العميد عبد
الحاج ،األمين العام للجنة األولمبية اللبنانية
نائب رئيسة جمعية بيروت ماراثون العميد
المتقاعد حسان رستم ،المالزم هيثم مغربي من
فوج إطفاء بيروت ،رئيسة الجمعية اللبنانية
للتوحد السيدة أروى األمين ح�لاوي ،وحشد
ّ
من ممثلي ن��وادي الركض في لبنان وأهالي
وعائالت العداءات .
اس ُته ّل الحفل بالنشيد الوطني وترحيب من
المستشار اإلعالمي لجمعية بيروت ماراثون
حسان محيي الدين ،وكانت كلمة للسيدة أروى
األمين حالوي عبّرت فيها عن عظيم تقديرها
وامتنانها للعدّاءات األرب��ع��ة اللواتي حملن
التوحد على مدى أسبوع ألجل التوعية
قضية
ّ
والتب ّرع ،وكانت المه ّمة على قدر المسؤولية،
وواكبنا الوقائع ،وأدهشتنا إرادة العدّاءات
وكيف ت��ج��اوزن ك��ل التحدّيات ،م��ا يجعلني
فخورة بكل واحدة منهنّ .
وتوجهت بالشكر إلى جمعية بيروت ماراثون
ّ

على ما ق��ام به فريق العمل من جهود كبيرة
كان لها الطابع االحترافي ،ودائما ً بتوجيهات
م��ن الصديقة م��ي الخليل التي أتطلّع دائما ً
للشراكة معها ،وهي التي تحمل قضايا الوطن
والمجتمع ،وكذلك الشكر لوكالة كريستيز
وللرعاة والداعمين.
بعدها ألقى العميد رستم كلمة استهلّها بنقل

تحيّات رئيسة الجمعية السيدة مي الخليل
الموجودة خ��ارج لبنان ،واعتبر أنّ السباق
ح ّقق الغايات المطلوبة لجهة التوعية والدعم،
وأ ّك���د على ع��ن��اوي��ن مجتمعيّة ه��ي المحبة
موجها ً الشكر والتقدير لقوى
واالحترام والدمجّ ،
الجيش واألمن الداخلي والصليب األحمر على
مواكبتهم.

ث ّم تحدّثت العدّاءات األربعة عن انطباعاتهنّ
خ�لال السباق ،حيث أش��ارت غريس ماضي
إلى أنّ التجربة كانت عالمة فارقة في حياتها
الرياضية ،ورغم ما واجهته من إجهاد بدني،
أ ّم��ا غرغور فكشفت أنّ المشاركة في السباق
ساعدتها في تعزيز إرادة التحدّي والقدرة
واالحتمال على كل الظروف ،وشعرت بطاقة
�س إنساني اتجاه من ركضوا
غيرعادية وح� ّ
ألجلهم.
وقالت العدّاءة كالوت ،إ ّنها كانت طوال مدة
السباق تشعر برهبة وقلق ،ولكن ذل��ك كان
يتبدّد بفعل اإلحاطة والرعاية والدعم من ِقبَل
المنظمين ،خصوصا ً جمعية بيروت ماراثون
والسيدة ح�لاوي .ومن جانبها قالت سفيان،
إ ّنها عاشت تجربة هي األولى من نوعها ،وقد
أضافت لها الكثير من الثقافة والمعرفة وسمة
الصبر والتحدّي ،مؤ ّكدة أ ّنها على استعداد
لتكرار التجربة.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ السباق انطلق من
منطقة الناقورة جنوبا ً يوم  16الشهر الحالي
باتجاه عاصمة الشمال طرابلس ،واخ ُتتم
ف��ي ب��ي��روت قبل ظهر أم��س  22م��ن��ه ،حيث
قطعت العدّاءات مسافة  250كلم في  7أيام،
وك��ان��ت ل��ه��نّ محطات استقبال واس��ت��راح��ة
في ص��ور وصيدا وبيروت والبترون وجبيل
وجونيه.

حلم «الفورموال  »1في لبنان
تح ّقق في اختتام مهرجانات بيروت الثقافية
ح ّققت مهرجانات بيروت الثقافية للبنانيّين فرصة مشاهدة «الفورموال  »1في شوارع بيروت،
إذ قدّم السائق اإلسباني كارلوس ساينز جونيور من فريق  Red Bullللسباقات عرضا ً مثيرا ً في
اختتام المهرجانات ،وذلك على طول الواجهة البحرية للعاصمة.
وانطلقت السيارة من لـ»بادوك كلوب» الذي أُقيم عند «زيتونة باي» ،بحضور الرئيس سعد
الحريري ورئيسة لجنة مهرجانات بيروت الثقافية لمى ت ّمام سالم وعدد من الشخصيات ،فيما
شاهد عدد آخر من الشخصيات العرض من فندق «فور سيزنس» المقابل.
واحتشد الجمهور بكثافة على جانبي الطرقات الممتدّة من تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
قرب فندق «سان جورج» وصوال ً إلى «البيال» ،وصعودا ً في اتجاه «بنك عودة» ،وعلى شرفات
المباني المطلّة على الطريق.
ون ّفذ ساينز ثالث طلعات في سيارتين ،وسلك مرات عدّة المسار الذي بلغ طوله نحو  1.5كلم،
ون ّفذ وصالت دوران استعراضي  doughnutsوسط صيحات المتف ّرجين وتصفيقهم.
وتخلّلت العرض وصالت استعراضيّة لبطل لبنان عبدو فغالي ،رافقته في إحداها المغنية مايا
ترجلت من السيارة لين ّفذ فغالي وصلة انجراف حولها.
دياب ،التي ّ
وكان أُقيم صباحا ً سباق رالي «كأس بيروت» ،إحدى مراحل بطولة لبنان للراليات ،وسبقه
استعراض للدراجات النارية وآخر للسيارات السريعة.
كما أُقيم في قرية المحركات عند الواجهة البحرية لبيروت مسابقة كأس بيروت لسباقات السرعة
للمحترفين والهواة ،وكأس  Rotaxبيروت للكارتينغ ،وكأس بيروت لالنجراف .drifting
وأُقيمت كل أنشطة رياضة المح ّركات بتنظيم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة.

بطولة لبنان في ال�سباحة
للفئات العمريّة
برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجيّ ،
نظم االتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان
للفئات العمريّة للعام  2016في المسبح المقفل لنادي الجمهور (طوله  25متراً) ،وشارك في
فعاليات البطولة ( 66سباقا ً لمسافات مختلفة)  380سبّاح وسبّاحة ينتمون إلى  15نادياً ،هم:
الجزيرة ،النجاح ،المون السال ،الجمهور ،الديكاتلون ،أبناء الخليج ،العهد ،4B ،اليرز ،أشمون،
سبرينغ هيلز ،مطيلب ،صفرا مارين وكولينا الجيش.
وحضر السباقات جمهور غفير ،تقدّمه مم ّثل قائد الجيش العقيد المهندس جوزف عبدو ،أعضاء
االتحاد اللبناني للسباحة ورؤساء ومندوبي األندية المشاركة ،وخالل السباقات ت ّم تسجيل  6أرقام
قياسية ألندية :المطيلب ( )3الجمهور ( ،)2والمون السال (.)1
أ ّما بالنسبة لألرقام الجديدة فهي لكل من:
سجل في سباق  100مترا ً فراشة  1:02:92دقيقة ،الرقم السابق
ـ منذر كباره (مون ال سال) ،حيث ّ
لنادر يمون 1:03:67دقيقة.
وسجلته في سباق  50مترا ً ـ ظهرا ً  35:81ثانية ،والرقم السابق
ـ كريستي شميعة (المطيلب)،
ّ
 36:24للسباحة روال الحارس.
وسجلته في سباق  200مترا ً ح ّرة  2:06:09دقيقتان ،والرقم السابق
ـ غبرياال الدويهي (مطيلب)،
ّ
 2:07:65للسبّاحة نفسها ،باإلضافة إلى رقمها الجديد في  100متر متن ّوعة  1:06:43دقيقة ،والرقم
السابق باسمها أيضا ً .1:07:81
ـ جنيفر رزق الله (الجمهور) في سباق  50مترا ً ظهرا ً  30:11ثانية ،والرقم السابق 30.18
سجلت رقما ً جديدا ً لها في سباق  50مترا ً حرة
للسبّاحة نفسها ،كما ّ
 26:80ثانية ،الرقم السابق  26:83ألمينة محيو.
وتو ّلى مهام التحكيم طاقم من الح ّكام الدوليين برئاسة الحكم الدولي مروان العميل إلى الدوليّين
محمد دعبول ومحمد منصور ،وح ّكام آسيويين واتحاديين ،وتحت إشراف أمين عام االتحاد فريد
أبي رعد .وفي الختام تو ّلى كل من رئيس االتحاد عصام عوكر ،واألعضاء كابي الدويهي عادل يموت
وجورج حبايب توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.
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كشف ليونيد سلوتسكي ،مدرب
مؤخرا ً
ّ
المنتخب الروسي لكرة القدم
ع��ن قائمة م��ن  23الع��ب �ا ً لخوض
نهائيات بطولة كأس األمم األوروبية
لكرة القدم  ،2016التي س ُتقام في
فرنسا.
وفجر ليونيد سلوتسكي ،مفاجأة

كبيرة باستدعائه الالعب األلماني
روم���ان نويشتدتير ،م��داف��ع فريق
شالكه ،المتحدّر من أصول روسية،
ب��ال��رغ��م م��ن أ ّن���ه ل��م يحصل حتى
اآلن على الجنسيّة الروسية ،كما
استدعى البرازيلي غليرمي ،حارس
مرمى لوكوموتيف موسكو ،الذي

ح��ص��ل ع��ل��ى الجنسية ال��روس��ي��ة
مؤخراً.
يُذكر أنّ روسيا ستلعب في دور
الدور األول للبطولة التي س ُتقام ما
بين  10حزيران و 10تموز ،ضمن
المجموعة الثانية إلى جانب كل من
إنكلترا وويلز وسلوفاكيا.

بر�شلونة يُنهي مو�سمه محرز ًا «الك�أ�س»

أحرز برشلونة لقب مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم
للموسم الثاني على التوالي ،بفوزه على إشبيلية ()0-2
بعد التمديد ،في المباراة النهائية التي جمعتهما على
ملعب «فيسنتي كالديرون» في العاصمة مدريد.
وسجل هدفي المباراة جوردي ألبا ونيمار في الدقيقتين
ّ
 97و.122
وهو اللقب الـ 18لبرشلونة في هذه المسابقة التي

انطلقت العام  ،1903فع ّزز رقمه القياسي في عدد األلقاب
وباتَ على بعد  5ألقاب من أتلتيك بلباو الذي سبق له أن
أحرز اللقب  23مرة ،أ ّولها في النسخة األولى من المسابقة
في العام  ،1903وآخرها في العام  ،1984فيما يحتل ريال
مدريد المركز الثالث برصيد  19لقباً.
أ ّما إشبيلية ،فيملك خمسة ألقاب في المسابقة أحرزها
أعوام  1935و 1939و 1948و 2007و.2010

بر�شلونة يواجه الأهلي ال�سعودي في قطر اليوم
ت ّتجه أنظار عشاق كرة القدم ،اليوم ،إلى العاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف مباراة ودّية بكرة القدم بين
برشلونة بطل إسبانيا واألهلي بطل السعودية ،وتأتي المباراة في إطار سعي برشلونة لدعم وتعزيز عالقاته في المنطقة
العربية ،خالل السنوات المقبلة .وأشارت صحيفة «ماركا» اإلسبانية إلى أنّ « :مباراة األهلي وبرشلونة ،تأتي ضمن صفقة
رعاية الخطوط الجوية القطرية لبطل إسبانيا ،وهي الراعي الرسمي لبطل دوري السعودية أيضاً».وستكون الفرصة
سانحة لمهاجم األهلي السوري عمر السومة إلظهار نفسه وتقديم المستوى الرائع الذي سبق وقدّمه خالل الموسم ،عند
مواجهته نجوم البرسا وفي مقدّمهم ثالثي الهجوم المرعب األرجنتيني ليونيل ميسي ،واألوروغوياني لويس سواريز،
والبرازيلي نيمار.

تالعب في �إيطاليا و�أرماندو �إيزو م ّتهم
ذك��رت تقارير إعالميّة إيطاليّة
أنّ السلطات القضائية واألمنية
في إيطاليا اعتقلت  10أشخاص
ينتمون إلى منطقة نابولي في قضية
تتعلّق بمراهنات وتالعب في نتائج
مباريات الدرجة الثانية اإليطاليّة.
وأُدخل سبعة أشخاص منهم إلى
السجن ،فيما ُوضع الثالثة الباقون
تحت المراقبة القضائيّة في منازلهم،
وجميعهم ينتمون إلى مافيا منطقة
نابولي ،وت�� ّم تأكيد ذل��ك األم��ر من
خ�لال تحقيقات مط ّولة واالستماع
إلى عشرات المكالمات الهاتفية التي
ق��ادت إلى تثبيت تهمة التالعب في
نتائج لقاءات الدرجة الثانية لموسم
.2014-2013
وي��وج��د ضمن الم ّتهمين مدافع
فريق جنوى أرم��ان��دو إي���زو ،ال��ذي
يوجد أيضا ً ضمن الالئحة األ ّولية
لمنتخب إيطاليا التي أعلنها أنطونيو
كونتي للمشاركة في نهائيات أمم

أوروبا  /فرنسا .2016
ولم تذكر الصحف اإليطالية دور
الدولي اإليطالي في قضية التالعب

بنتائج اللقاءات ،لك ّنها أ ّك��دت أ ّنه
موضوع تحت الحراسة القضائيّة
في القضيّة.

بوتين ي�س ّلم ك�أ�س «الهوكي» لمنتخب كندا

بطولة جامعية في رماية الم�سد�س
برعاية االتحاد الرياضي للجامعاتّ ،
نظمت الجامعة اللبنانية األلمانية بطولة لبنان
للجامعات في رماية المسدس  9ملم لفئتي الذكور واإلناث ،وذلك في نادي الجيش للرماية
بمشاركة  13جامعة لبنانية بحضور حشد من الرياضيّين ومسؤولي الرياضة في
الجامعات.
وجاءت نتائجها على الشكل التالي:
ـ إناث:
 – 1رشا سكسكي (الجامعة اللبنانية الدولية).
 – 2لوانا أبو السل (جامعة المنار).
 – 3رونزا بو عرم (جامعة الحكمة).
ـ ذكور:
 – 1نعمة محفوض (جامعة سيدة اللويزة).
 – 2الياس جريديني (الجامعة اللبنانية األميركية).
 – 3زياد خباز (الجامعة اللبنانية األلمانية).

نادي النجمة ينعى و�سام بليق
يتقدّم نادي النجمة الرياضي إدارة والعبين وجهازا ً فنيا ً وجمهورا ً بخالص المواساة
والعزاء بوفاة فقيدهم الغالي شهيد الغدر وسام بليق ،المسؤول اإلعالمي لصفحات مواقع
التواصل الرسمية لنادي النجمة الذي تو ّفي صباح أمس االثنين ،بعدما أُصيب بطلق ناري
مساء السبت الماضي ،حيث اخترقت رصاصة طائشة سيارته ث ّم استقرت في رأسه ،داعين
الله عز وجل أن يتغ ّمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح ج ّناته ،ويلهمنا وأهله وذويه الصبر
لي على جثمانه الطاهر عصر أمس في مسجد عائشة بكار ووري الثرى
والسلوان ،وكان قد ُ
ص ّ
في جبانة الشهداء (الخاشقجي) ،و ُتقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن (اليوم وغداً) في
قاعة مسجد الخاشقجي.

قام الرئيس الروسي فالديمير بوتين بتسليم كأس
العالم لهوكي الجليد  2016 -للمنتخب الكندي الفائز في
البطولة التي استضافتها روسيا.
وف��ي كلمته خ�لال م��راس��م تكريم المنتخب الفائز
بالبطولة ،أثنى الرئيس بوتين على األداء الرائع والموهوب
توجه
الذي قدّمه الالعبون الكنديّون والفنلنديّون ،كما
ّ

بالتهاني إل��ى المنتخب الروسي ال��ذي ن��ال البرونزيّة
ج ّراء فوزه على المنتخب األميركي بنتيجة  .2 :7وأحرز
المنتخب الكندي البطولة بعد بفوزه في المباراة النهائية
على نظيره الفنلندي بهدفين نظيفين ،وبهذا اإلنجاز ،نال
المنتخب الكندي لقب بطل العالم للمرة الـ 26في تاريخ
هذه المسابقة.

الحكمة برازيليا بطلة «الطائرة» المدر�سية
أحرز فريق اإلناث (مواليد  )1999 - 1998في مدرسة الحكمة برازيليا  -بعبدا لقب بطولة لبنان المدرسية للعام
الدراسي  ،2016-2015وذلك في لعبة الكرة الطائرة ،والجدير ذكره أنّ البطولة هي من تنظيم الوحدة الرياضية
والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي.
ويتأ ّلف الفريق من :رئيسة الفريق ماريال جريدي ،أرسوال جريدي ،ترايسي بو خليل ،أنجال ماصولي ،تاليسا عودة،
جوي مطر ،غنوة حداد ،كارين ساسين ،ويد ّرب الفريق جوليانو أبو متري.

