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الأولمبية اللبنانية تعر�ض تح�ضيراتها لدورة ريو 2016
ّ
وتحدد  4حزيران موعد ًا لليوم الأولمبي
عقدت اللجنة األولمبية اللبنانية مؤتمرا ً صحافيا ً عرضت
في خالله آخر التحضيرات وأجواء المشاركة في دورة األلعاب
األولمبية الصيفية ( ريو دي جانيرو–  ،) 2016وت ّم التوافق
على تنظيم اليوم األولمبي لهذا العام يوم السبت المقبل (4
حزيران) في مدينة صور.
المؤتمر الذي عُ قد في نادي اليخوت بالزيتونا باي حضرته
وواكبته شخصيات رياضية ،تقدّمها رئيس اللجنة األولمبية
السيد جان همام ،ونائب الرئيس السيد سليم الحاج نقوال،
واألمين العام العميد المتقاعد حسان رستم ،ورئيس البعثة
اللبنانية إل��ى األل��ع��اب األولمبية عضو اللجنة التنفيذية
المهندس مازن رمضان إلى األعضاء المهندس عزة قريطم
والمحامي فرنسوا سعادة وفاتشيه زادوريان وسمير صليبا،
والقنصل إدمون شاغوري رئيس االتحاد اللبناني لليخوت،
ومم ّثلي اتحادات رياضية ،والمشرف على البرامج الرياضية
ف��ي تلفزيون المستقبل السيد حسام زبيبو ،وحشد من
اإلعالميين يم ّثلون مؤسسات لبنانية وعربية وأجنبية.

بعد النشيدين اللبناني واألولمبي الدولي وترحيب من
المستشار اإلعالمي للّجنة حسان محيي الدين ،ث ّم كلمة السيد
ه ّمام الذي كشف أ ّنه بخصوص المشاركة اللبنانية في الحدث
األولمبي« :وضعت اللجنة األولمبية كل اإلمكانيات والقدرات
المتاحة في مجال توفير التحضيرات واالستعدادات الالزمة
بما يليق بهذه المشاركة ،حيث عملنا على قدر المسؤولية
ومازلنا من أجل أن نح ّقق طموحنا بعد زمن طويل ونحرز
بأمس الحاجة إليها».
ميدالية أولمبية
ّ
وأش���ار ه��م��ام إل��ى أنّ إج��م��ال��ي م��ا أُن��ف��ق ف��ي م��ج��ال هذه
التحضيرات من منح ومساعدات مالية من صندوق التضامن
األولمبي ال��دول��ي والوطني بلغ ما قيمته  350أل��ف دوالر
أميركي رغم الظروف والتحدّيات ،مشيرا ً إلى أنّ عدد الالعبات
والالعبين الذين باتوا في دائرة المشاركة في األلعاب يبلغ
عددهم  ،8بينهم من تأهّ ل عبر التصفيات ،وه��م :شيرين
نجيم (ألعاب قوى) ،منى شعيتو (مبارزة) ،ناصيف الياس
(جودو) ،ماريانا ساهاكيان (كرة طاولة) ،والذين يشاركون

الريا�ضي يعادل هومنتمن في نهائي ال�سيدات

زيدان بمواجهة �سيميوني
في نهائي دوري �أبطال �أوروبا

15

عبر نظام الدعوة (وايلد ك��ارد) ،وهم :راي باسيل (رماية)،
أنطوني بربر وغابرييلال دويهي (سباحة) ،ريشارد مرجان
(كانواي كايك).
وعن اليوم األولمبي أشار إلى أنّ اللجنة التنفيذية حدّدت
زمانه يوم السبت  4حزيران المقبل في مدينة صور ،إيمانا ً
بأهمية وض���رورة أن يكون النشاط األولمبي م��و ّزع �ا ً على
المناطق ،وجاء اختيار صور نظرا ً لما لهذه المدينة من رمزيّة
وموجها ً
تاريخيّة ،داعيا ً االتحادات الرياضية لمشاركة فاعلة،
ّ
التحية إلى بلدية صور لتعاونها.
من جانبه ،رئيس البعثة اللبنانية المهندس رمضان،
أشار في موضوع البعثة اللبنانية إلى األولمبياد البرازيلي
بأنّ اللجنة األولمبية كانت طلبت من االتحادات الرياضية
تسمية الالعبين والالعبات م ّمن يملكون المستويات الف ّنية
ّ
ّ
المرشحة
والمرشحين للتأهّ ل ،والالفت أنّ  5من بين األسماء
تأهّ لت ،وهذا يثبت صحة الترشيحات االتحادية.

رامو�س ّ
جدد مع ال�صفاء لمو�سمين
جدّد نادي الصفاء حامل لقب الدوري اللبناني لكرة القدم تعاقده مع قلب
الدفاع البرازيلي رام��وس جونيور لموسمين إضافيين ،وذلك بعدما ساهم
األخير في إحراز «األصفر» لقب الدوري اللبناني للموسم الحالي.
وص ّرح أمين سر النادي هيثم شعبان« :تمديد عقد راموس هو الخطوة األولى
على طريق إعداد الفريق للموسم المقبل ،وستليها خطوات عدّة هدفها المحافظة
على مستوى الفريق ،الذي لم يخسر سوى مرتين هذا الموسم ،بعد أن احتفظ
بصدارة ترتيب الدوري  21أسبوعا ً من أصل .»22
ويتميّز راموس ( 31عاماً) بخبرته في المالعب اللبنانية ،إذ دافع عن ألوان
األنصار لستة مواسم متتالية ،قبل أن يودّعه الموسم الماضي ،وهو يتميّز
بتغطيته الدفاعية ومواكبته للهجوم ،حيث برع في اقتناص األه��داف عبر
سجل هدفين هذا الموسم لمصلحة الصفاء.
تصويبات رأسيّة إذ ّ

ت ّتجه األنظار اليوم إلى ملعب سان
سيرو في مدينة ميالنو اإليطالية،
حيث سيلتقي ريال مدريد اإلسباني
م��ع م��واط��ن��ه أتلتيكو م��دري��د عند
الساعة ( 21:45بتوقيت بيروت)،
وذلك في نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
ويتجدّد اللقاء بين قطبي العاصمة
اإلسبانية في المسابقة بعد عامين
من مواجهتهما في المباراة النهائية
أيضا ً في لشبونة ( ،)2014عندما
أح��رز «الملكي» اللقب العاشر في
تاريخه بعد التغلّب على منافسه
العنيد بنتيجة  1-4ليع ّزز رقمه
القياسي في عدد األلقاب.

وي���ن���وي رج����ال ال��م��دي��ر الفني
األرجنتيني دييغو سيميوني الفوز
باللقب األوروبي األول ،فيما سيسعى
زين الدين زي��دان للفوز بلقبه األول
كمد ّرب للفريق الملكي ال��ذي سبق
وارتدى قميصه لسنوات طويلة.
وكالهما ،ريال وأتلتيكو ،سيقدّم
أقصى الممكن إلنقاذ موسمهما ،إذ ح ّل
األول وصيفا ً في ال��دوري وخرج من
الكأس اإلسبانية بخطأ إداري ،فيما
أنهى الثاني موسمه في المركز الثالث،
وغادر الكأس من الدور ربع النهائي.
وسبق أن التقى الفريقان  10مرات
منذ ال��م��ب��اراة النهائية للمسابقة
القاريّة التي جمعتهما في لشبونة،

ف��از ري��ال مدريد م��رة واح��دة فقط ،
مقابل  5هزائم و 4تعادالت.
وكيفما ج��اءت النتيجة اليوم،
س��ي��ب��ق��ى ال��ل��ق��ب إس��ب��ان��ي �ا ً للعام
الثالث على التوالي بعدما ت ّوج به
برشلونة في العام الماضي ،كما أ ّنها
المرة الثالثة في تاريخ المسابقة
التي يتواجه فيها فريقان م ّرتين
ف��ي ال��م��ب��اراة النهائية ،وذل��ك بعد
ليفربول اإلنكليزي  -ميالن اإليطالي
(ف��از األول في  ،2005والثاني في
 ،)2007وبرشلونة  -مانشستر
يونايتد اإلنكليزي (فاز األول 0 - 2
في العام  ،2009و 1-3في العام
.)2011

بيليه ّ
يف�ضل ريال مدريد على �أتلتيكو
لم ينتظر الرياضي بيروت حامل اللقب طويالً لمعادلة
سلسلته النهائية أمام هومنتمن أنطلياس ،بعدما تم ّكن من
الفوز عليه في ملعب مزهر بنتيجة .52-58
وبذلك ع��ادل الرياضي سلسلة المباريات الخمس
الممكنة بواقع .1-1

وكانت العبة الرياضة لمى مقدم قد خطفت األضواء في
اللقاء بتسجيلها  29نقطة بينها  6ثالثيات ،علما ً بأنّ نجمة
الفريق ريبيكا عقل غابت في ضوء تع ّرضها لإلصابة.
في المقابل أح��رزت عايدة باخوس  19نقطة وناتالي
سيفادجيان  15لفريق هومنتمن.

بكفيا تح�صد لقب دورة «الريجي» الثالثة

اليوم البارالمبي الوطني في �أن�صار
ترعى رئيسة اللجنة البارالمبية رن��دة عاصي ب � ّري «اليوم البارالمبي
الوطني» الذي ّ
تنظمه اللجنة اليوم في مدينة أنصار البارالمبية اعتبارا ً من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويتض ّمن النشاط مباريات في كرة سلة (كراسي) ،وكرة الهدف (مكفوفين).
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما وضعته اللجنة البارالمبية اللبنانية من أجل
تفعيل النشاط الرياضي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة ودور هؤالء في
إثبات أهليّتهم وإبراز إمكانياتهم ،وحرصت ب ّري على تأمين كافة المستلزمات
المتعلّقة بهذا األمر ،خصوصا ً أنّ اليوم البارالمبي سيُقام في معلم رياضي
جنوبي أُقيم لهذه الغاية.
ودعت اللجنة شخصيات سياسية واجتماعية ورياضية لحضور فعاليات
«اليوم البارالمبي».

واص���ل���ت إدارة ح��ص��ر ال��ت��ب��غ
والتنباك في لبنان «الريجي» إيالء
الشأن الرياضي اإلهتمام الكبير،
وذل��ك ب��ن��ا ًء على توجيهات المدير
العام المهندس ناصيف سقالوي
عبر تنظيم النشاطات الرياضية
والثقافية وال��ب��ط��والت الداخلية،
وآخرها دورة الريجي الثالثة لكرة
ّ
المصغرة التي حملت اسم
ال��ق��دم
ال��راح��ل المهندس محمد سنجقدار
(عضو اللجنة اإلداري���ة السابق)،
وذلك بمشاركة عشرة فرق من فروع

إدارة الريجي من الشمال والبقاع
والجنوب وبيروت وبكفيا ،وأُجريت
المباريات على مالعب «ك��اب» في
الكفاءات – الحدت بإشراف رئيس
الجمعية الرياضية إلدارة حصر
التبغ والتنباك رفيق سبيتي.
وأحرز لقب الدورة فريق مؤسسة
بكفيا بفوزه في المباراة النهائية
على مصلحة فبركة الحدت 4 – 5
بضربات الترجيح بعد التعادل في
الوقت األصلي .4 – 4
واع��ت��ب��ر سبيتي أنّ الجمعية

ال��ري��اض��ي��ة ه��ي ل��ؤل��ؤة اإلدارات
والمرافق العامة في لبنان ،نظرا ً
للجهود الكبيرة التي تبذلها إلعالء
ال��ش��أن ال��ري��اض��ي ف��ي تنظيم هكذا
فعاليات ت��زرع اإللفة والمحبة بين
جميع العاملين في هذا القطاع ،وهذا
األمر يأتي استكماال ً لجميع األنشطة،
وأه ّمها فريق كرة القدم الشاطئية
بطل لبنان خمس م���رات ،وال��ذي
يرفد المنتخب الوطني بالالعبين
المميزين ،فضالً عن إنجازات فريق
الريجي للرماية.

اختتام الن�شاط الريا�ضي
في الجامعة الإ�سالمية
اختتمت الجامعة اإلسالمية في لبنان نشاطها الرياضي السنوي والذي كان
حافالً هذا العام ،حيث تخلّله الكثير من األنشطة في مالعب الجامعة وخارجها،
ما يؤ ّكد اهتمام إدارة الجامعة بالجانب الرياضي لما له من انعكاسات إيجابية
لجهة إعداد جيل متعلّم ورياضي في آن.
الحفل الختامي أُقيم في ملعب الجامعة في خلدة بحضور مم ّثلي المواقع
الرياضية االلكترونية في لبنان ،الذين شاهدوا المباراة النهائية بكرة القدم
والتي جمعت فريق الموظفين مع فريق كلية الهندسة في الجامعة ،وانتهى
بفوز الموظفين .1-3
وفي الختام سلّم مسؤول األنشطة الرياضية في الجامعة زكريا شرارة
ال��دروع التذكارية إلى مم ّثلي المواقع اإللكترونية ،وكذلك ُو ّزع��ت الجوائز
والكؤوس على الفرق الفائزة في مختلف المسابقات.

مورينيو مع اليونايتد بـ 13مليون يورو �سنوي ًا
أع��ل��ن م��ان��ش��س��ت��ر يونايتد
خامس ال��دوري اإلنكليزي أ ّنه
عيّن البرتغالي جوزيه مورينيو
م��د ّرب �ا ً ج��دي��دا ً لفريقه لمدة 3
س��ن��وات م��ع إمكانية التجديد
لعام آخر.
وص������� ّرح م���وري���ن���ي���و (53
عاماً) ،في بيان نشره النادي
اإلنكليزي« :تدريب مانشستر
يونايتد شرف كبير لي ،إ ّنه ناد
عريق وله معجبين في جميع
أنحاء العالم ،ويتم ّتع بنفحة
سحرية رومانسية ال ينافسه
فيها أحد ،دائما ً ما أظهرت ح ّبا ً
ال حدود له لملعب أولد ترافورد
ال��ذي لي معه ذكريات جميلة،
وأنا أنتظر بفارغ الصبر لمباشرة
التدريب لكي أحظى بإعجاب
مشجعيه الرائعين في األعوام
ّ
المقبلة.
ول����م ي��ك��ش��ف ال���ن���ادي عن
أ ّي���ة تفاصيل ح��ول العقد ،إلاّ
أنّ شبكة س��ك��اي كشفت عن
أنّ مورينيو س��وف يتقاضى
رات��ب�ا ً سن ّويا ً ق��دره  13مليون
يورو.
من جهته ،علّق نائب رئيس
ال��ن��ادي إي���د وودوارد ق��ائ�لاً:
«ج����وزي����ه ه���و ب��ك��ل ب��س��اط��ة
أفضل م��د ّرب حالياً ،لقد ألهم

الكثير من الالعبين في أوروبا
ول��ه خبرة ممتازة ف��ي بطولة
ال��دوري التي أحرزها  3مرات،
وس��ج �لّ��ه الشخصى أك��ث��ر من
رائع وسيُساهم كثيرا ً في تقدّم
النادي»

وكانت االت��ص��االت الرسمية
مع مورينيو بدأت مباشرة بعد
إقالة فان غال الذي استلم مها ّمه
م��ع ال��ن��ادي ف��ي ال��ع��ام ،2014
وأُقيل منه قبل ع��ام من نهاية
عقده معه ،وأخذت المفاوضات

مع المدرب الجديد وقتا ً إضافيا ً
أكثر من المتو ّقع بسبب القضايا
القانونية بين البرتغالي ونادي
تشلسي ال��ذي ك��ان يعمل معه
ح��ت��ى منتصف ك��ان��ون األول
العام .2015

� 8سباقات رك�ض
لـ 5كلم
في جونيه
ف��ي خ��ط��وة ت��ه��دف إل���ى دع��م
الرياضة عا ّمة والركض خاصة،
ُتقام سلسلة سباقات في مدينة
جونية تحت اس��م «سبورتس
كود  5كلم» من تنظيم «أوكس»،
وذل�����ك اب����ت����دا ًء م���ن ي����وم غد
االح���د ع��ل��ى أن ي��ك��ون السباق
م��ف��ت��وح أم����ام ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات
العمرية للذكور واإلن���اث ،وهو
مجاني.
ّ
وستجري السباقات تباعا ً
في  29أي��ار و 12حزيران و26
حزيران و 10تموز و 24تموز و7
آب و 4أيلول و 18أيلول.
وس���ي���ش���ارك ف���ي ع����دد م��ن
السباقات ع��دد من المحترفين
والمحترفات في عالم الرياضة
اللبنانية.
وال��ج��دي��ر ذك����ره أن معظم
ق���رى ق��ض��اء ك��س��روان الفتوح
ّ
تنظم خالل الصيف العديد من
المهرجانات الفنية والرياضية،
وف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان ُت��ج��رى
مباريات في الرياضات التقليدية
في ما بينها.

قبل نهائي دوري أبطال أوروب��ا
ال��ذي سيجمع بين قطبي العاصمة
اإلسبانية في مدينة ميالنو اإليطالية
ال���ي���وم ،أ ّك���د أس���ط���ورة ك���رة ال��ق��دم
البرازيلية بيليه ،أ ّن��ه يحب «ري��ال
مدريد أكثر من أتلتيكو» ،وقال بيليه
في مقابلة صحيفة« :أح��ب الريال
أكثر من أتلتيكو ،ألنّ أسلوب لعبهم
يتميّز بمزيد من المهارات الفنية،
وأل ّنه أكثر انفتاحا ً وأقل اعتمادا ً على
الجانب الدفاعي».
وسيحضر األسطورة البرازيلية
في ميالنو لتقديم فيلم «بيليه» الذي
يتناول قصة حياته ومسيرته ،ومن
المق ّرر عرضه مساء اليوم.
ورغ��م إش��ادت��ه بالريال ،اعترف
بيليه بطل ال��ع��ال��م م��ع المنتخب
البرازيلي ثالث مرات ( 1958و1962
و ،)1970ب��أ ّن��ه إذا ع��اد للمالعب
مرة أخ��رى فإ ّنه سيعود اللعب في
برشلونة.
وأ ّك����د« :ك��ن��ت س���أو ّد اللعب في
برشلونة .يمكن أن يكون الالعب جيدا ً
للغاية ،ولكنه يحتاج لدعم زمالئه
وهم أكثر من يروقون لي .إذا كان في

استطاعتي أن أعود للمالعب فكنت
سألعب جيدا ً معهم» .ويرى بيليه أنّ
أفضل العب في العالم هو األرجنتيني
ليونيل ميسي ،نجم برشلونة ،قبل
زميله في البرسا البرازيلي نيمار
والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم
ّ
موضحاً« :ليو أكثر العب
ريال مدريد،
يروق لي .هو األكثر كماالً .إ ّنه العبي

المفضل رغم أنّ نيمار وكريستيانو
رونالدو جيدان أيضاً .لديهم أساليب
لعب مختلفة في كرة قدم تغيّرت».
ومن ناحي ٍة أخرى ،أوضح بيليه
( 75ع��ام�اً) ،أنّ ال��دوري اإلنكليزي
ّ
المفضلة بالنسبة
الممتاز هو البطولة
له ،ولك ّنه يحب أيضا ً الليغا اإلسبانية
«ألنّ برشلونة يلعب فيها».

المغربي الحدادي يختار �إ�سبانيا على ح�ساب بلده
وجد المهاجم الشاب منير الحدادي
العب برشلونة اإلسباني نفسه في
وضع محرج بعدما حاصره مجموعة
من الشباب المغاربة الذين انتقدوه
الختياره اللعب لمنتخب إسبانيا
على حساب المنتخب المغربي.
وسجل منير الحدادي  10أهداف
ّ
لبرشلونة في  40لقاء ،وفاز بلقبين
للدوري اإلسباني ولقبين لكأس الملك
ولقب للسوبر األوروبي ولقب لكأس
العالم لألندية ،لك ّنه كان غائبا ً عن
الئحة الفريق لنهائي دوري األبطال
أمام يوفنتوس.
محاصرة ال��ح��دادي ت ّمت عندما
كان يقوم بزيارة عائلية إلى مدينة
الناظور في شمال المغرب ،حيث
ك��ان ف��ي ال��س��ي��ارة برفقة مجموعة

من أصدقائه ،وسرعان ما حاصرته
مجموعة من الشباب وعبّرت له عن
حزنها الخ��ت��ي��اره اللعب لمنتخب
إسبانيا لكون عائلته مغربية وال

تزال مرتبطة بوطنها ،ليواجه منير
الحدادي االنتقادات بابتسامة جميلة
قبل أن يقوم بعمل إحساني ويتصدّق
على بعض المعوزين منهم.

بطولة �أندية �آ�سيا في ال�صين
من � 8إلى  16ت�شرين الأول المقبل
ُمنح االتحاد اآلسيوي لكرة السلة
حق استضافة بطولة أندية آسيا في
اللعبة إلى شركة «أطلس سبورت»
ف��ي بكين ،حيث س� ُت��ق��ام النسخة
الـ 25في مدينة هونان بين  8و16
تشرين األول المقبل.
وعلّق أمين عام االتحاد اآلسيوي
اللبناني هاغوب خاتشريان حول
هذا الموضوع« :ستحظى الشركة
بكامل حقوق التسويق والتلفزيون
لبطولة أندية آسيا ،وهذه الشركة
معروفة بعالقاتها مع أبرز األندية
الصينيّة».
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أنّ بطولة
أن��دي��ة آس��ي��ا ل��م ُت��ق��م م��ن��ذ ال��ع��ام
 ،2013علما ً ب�����أنّ آخ����ر بطل
ل��ه��ذه المسابقة ه��و ن���ادي ف��والذ
اإليراني.
فهل تشهد البطولة ع��ودة أبرز
الدول ،وتحديدا ً فِرق شرق آسيا بعد
غياب طويل؟
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