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البرازيل تغلب بنما ا�ستعداد ًا لـ «كوبا �أميركا»

م�سابقة ك�أ�س لبنان

العهد �إلى النهائي بفوزه على الأن�صار ( 2ـ )1
الحاصل في صفوف العهد ،وهنا لجأ
طه إلى إجراء تبديالته الهادفة إلى
تفعيل الناحية الهجومية مجدّداً،
بالمقابل سارع روبرت غاسبرت إلى
استدراك النقص العددي بإشراك
عناصر هجوميّة ش��اب��ة (حسين
ع��واض��ة وط���ارق ال��ع��ل��ي) ،فعادت
المباراة وكأ ّنها انطلقت منذ دقائق.
ش ّكل األن��ص��اري��ون خ��ط��ورة زائ��دة
وس���دّدوا من دون فائدة ،وف��ي آخر
عشر دقائق زادت حماوة المباراة
والمجريات فتك ّفل العلي وعواضة
ب��إق�لاق ال��دف��اع��ات األن��ص��اري��ة مع
�س��ع��ي ل�لاس��ح��واذ ع��ل��ى ال��ك��رة
ال� ّ
بُغية تمرير الوقت ال��ذي م � ّر على
ال��ع��ه��داو ّي��ي��ن وك��أ ّن��ه ده����راً ،وقبل
إط�لاق صافرة النهاية س �دّد واعد
العهد مهدي فحص بالعارضة ث ّم
انفجرت مدرجات العهد بالهتافات
مع نهاية اللقاء الرائع.

إبراهيم وزنه
ب��ات ف��ري��ق العهد على مسافة
منصة
خطوة واح��دة للصعود إلى
ّ
التتويج الخاصة بمسابقة كأس
لبنان ،وذل��ك بعد ت��ج��اوزه فريق
األنصار بنتيجة ( 2ـ  )1في مباراة
صعبة ومثيرة في آن واحد ،وال ّ
شك
بأنّ العهداويين استح ّقوا الفوز نظرا ً
لما قدّموه من عروض استبسالية
وما أظهروه من روح قتالية ،علما ً
بأ ّنهم لعبوا بعشرة العبين ألكثر 38
دقيقة بعد طرد الظهير حسين دقيق
في الدقيقة  12من الشوط الثاني،
بالمقابل ق �دّم األنصاريّون مباراة
رائعة وكانت صفوفهم متماسكة،
والحق يُقال بأنّ هدفي العهد دخال
في لحظتي تراخي في ضوء تنظيم
الصفوف الخلفية لرجال جمال طه،
وب��ه��ذا ال��ف��وز أ ّك��د العهد أ ّن��ه يسير
بخطى ثابتة لمواجهة الفائز في
م��ب��اراة ال��ي��وم ال��ت��ي ستجمع بين
النجمة واالج��ت��م��اع��ي ي���وم األح��د
المقبل في ملعب برج حمود (الساعة
الرابعة والنصف من بعد الظهر).

لقطات

شريط المباراة

منذ إط�لاق ص��اف��رة ال��ب��داي��ة من
ِقبَل الحكم القبرصي كريستوس
اشتعلت المجريات سريعاً ،في ظ ّل
تغطية دفاعية صلبة م��ع اعتماد
سياسة التالحم والرقابة اللصيقة
واالن���ق���ض���اض ب��خ��ش��ون��ة ل��وق��ف
مفاعيل الخطورة ،وه��ذا ما تميّزت
به الخطوط الدفاعية عند الطرفين،
فجاء األداء حاميا ً أم��ام المرميين
وه��ادئ��ا ً ف��ي وس��ط الملعب .أول��ى
ال��م��ح��اوالت ك��ان��ت ل��ح��ر ّي��ف العهد
عباس عطوي «أونيكا» ،حيث سدّد
ض��رب��ة ح��� ّرة م��� ّرت بجانب القائم
لير ّد «شبريكو» بتسديدة من على
مشارف المربع بتسديدة اصطدمت
بالحارس محمد ح��م��ود ،ث � ّم س�دّد
زميله محمد عطوي بجانب القائم،
مع اإلش���ارة إل��ى أنّ تح ّركات سي

الشيخ من جانب األنصار كانت مقلقة
للصفوف العهداوية ،ربما لسعي
األخير إلى البروز بغية الفوز بعقد
جديد مع «األخضر» .أ ّما من جانب
العهد ،فتح ّرك عبد ال��رزاق حسين
ف��ي ال��وس��ط وأح��م��د زري��ق ودرام��ي
وخلفهما حسن شعيتو «موني» في
العمق الهجومي ،فبرز المدافعان
األنصاريّان أنس أبو صالح ومعتز
بالله الجنيدي في تعطيل الهجمات،
يستعص على
إلاّ أنّ ذلك التدبير لم
ِ
ص��اح��ب ال��ح��ل��ول «أون��ي��ك��ا» ال��ذي
م ّرر كرة أمامية إلى «موني» ،ومن
األخير إلى أحمد زريق الذي أعادها
وجهّزها داخل المربع إلى «موني»

ثانية ليودعها األخ��ي��ر ب��ذك��اء إلى
يسار الحارس حسن مغنية (د.)28
وف��ي ظ � ّل ارت��ف��اع وتيرة الخشونة
لجأ مهاجمو الطرفين إلى التسديد
من بعيد ،لتبقى الشباك ساكنة،
وفي الدقيقة ( )35م ّرر المتأ ّلق في
الميمنة حسين ال��زي��ن إل��ى زري��ق
كرة مقشرة ليسدّدها بالمدافعين،
ث ّم غابت الخطورة في آخر دقائق
الشوط.
وفي الشوط الثاني ،دفع جمال
طه بربيع عطايا ب��دال ً من المتعب
أمير لحاف أم�لاً بتنشيط الناحية
الهجومية وإدراك التعادل ،إلاّ أنّ
درام��ي فاجأه بهدف سريع (د)47

اليوم البارالمبي في �أن�صار برعاية وح�ضور ب ّري

حين وصلته الكرة من موني فانس ّل
وس���دّد داخ���ل ال��م��رم��ى ،وم���ع ذل��ك
واصل األنصاريون في شنّ الهجمات
والتسديد من كل االتجاهات عبر
سي الشيخ ولوكاس غاالن وخلفهما
«العطايا» ،وفي ضوء ارتفاع وتيرة
الضغط األن��ص��اري ارتكب حسين
دقيق ف��اوال ً كلّفه الطرد واحتساب
ركلة جزاء لألنصار (د ،)56فتقدّم
وسجل
هدّاف الدوري لوكاس غاالن
ّ
بكل سهولة داخل المرمى .ومن ث ّم
اشتعلت المباراة من جديد ،باعتبار
أنّ المهمة سهلت على األنصاريّين
ال��ذي��ن تل ّقوا شحنة معنوية على
أمل االستفادة من النقص العددي

ـ قاد المباراة طاقم ح ّكام قبرصي
على رأسه الدولي كريستوس ،ومعه
ال��دول��ي اللبناني محمد دروي��ش
رابعاً ،والطاقم نفسه سيقود مباراة
اليوم بين النجمة واالجتماعي في
ملعب برج حمود ( 30،4عصراً).
ـ غاب عن صفوف العهد الالعب
خليل خميس بداعي المرض ،ليح ّل
مكانه هيثم فاعور.
ـ تابع المباراة جمهور متواضع
ع���ددي���ا ً ( 1500م��ن ال��ط��رف��ي��ن)،
رب��م��ا ل��ت��وق��ي��ت ال��م��ب��اراة ف��ي أ ّول
األسبوع وخالل مواسم االمتحانات
المدرسية.
ـ بلغ مجموع التسديدات على
المرميين من ِقبَل العبي الفريقين
( ،23سبعة فقط أصابت المرمى)
ـ بعد م��رور نصف ساعة أوقف
الحكم اللعب ليتس ّنى للاّ عبين شرب
الماء وتبريد أجسامهم ،نظرا ً لحرارة
الطقس المرتفعة.

رع����ت رئ���ي���س رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة
البارالمبية اللبنانية السيدة رندة
عاصي ب��ري ،حفل افتتاح «فعاليات
اليوم البارالمبي الوطني» الذي ّ
نظمته
اللجنة البارالمبية اللبنانية في المدينة
البارالمبية الرياضية ف��ي أن��ص��ار،
في حضور حشد كبير من الفعاليات
السياسية وال��ب��ل��دي��ة والعسكرية
والرياضية ،وعدد من رؤساء األندية
والجمعيات الرياضية.
اس���� ُت����ه���� ّل ال���ح���ف���ل ب��ال��ن��ش��ي��د
ال���وط���ن���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ث���� ّم ع��رض
ل��ل��ف��رق ال���ري���اض���ي���ة ال��م��ش��ارك��ة،

بعدها تحدّثت قائلة« :ها نحن أمام
ال��وع��د ال���ذي قطعناه ع��ل��ى أنفسنا
بتحويل المساحة الجغرافية التي
أرادتها «إسرائيل» مكانا ً إلذالل الشباب
اللبناني وخ��ن��ق أح�لام��ه بالعيش
الكريم ،وكسر إرادته بالحياة العزيزة
والكريمة ،إل��ى مكان ينبض بالعزة
وال��ك��رام��ة وال��ط��اق��ة واإلرادة ال��ت��ي ال
تقف بوجهها أسوار أو أبراج أو أسالك
شائكة .ه��ا نحن وأن��ت��م أم���ام صرح
لطالما كان حلماً ،اليوم أصبح حقيقة
وواقع».
ث ّم أضافت« :مبروك لكم هذا الصرح

استه ّل منتخب لبنان للرجال لكرة السلة أمس منافسات بطولة غرب آسيا
بخسارة أمام إيران بفارق  6نقاط ( ،)81-75في المباراة التي أُقيمت في العاصمة
األردنية عمان في افتتاح البطولة.
وسيلتقي المنتخب اللبناني في مباراته الثانية مع نظيره السوري غدا ً األربعاء،
فيما سيلتقي مع نظيره العراقي في مباراته الثالثة يوم الخميس ،قبل أن يختتم
البطولة بلقاء األردن.
وكانت البداية لمصلحة المنتخب اإليراني الذي نجح في حسم الربع األول بفارق
 5نقاط ،والثاني بفارق  5نقاط أيضاً ،والثالث بفارق  9نقاط ،قبل أن ينتفض
المنتخب اللبناني في الربع األخير وينجح في معادلة النتيجة ( )69-69بفضل
سلة جونسون الثالثية ،إلاّ أنّ منتخب إيران عاد واقتنص الفوز في النهاية بفارق
 6نقاط (.)75-81

خ��رج ن��ادي المطيلب كاونتري
كلوب من بطولة لبنان للسباحة
لسنة  ،2016حاصدا ً الميداليات
المختلفة األلوان مع تسجيل أرقام
قياسية جديدة.
وتم ّكن النادي الذي يشرف عليه
المدرب جورج يزبك من الحصول
على  31ميدالية ذهبية 14 ،فضية،
و 18ب��رون��زي��ة ،ف��ي إن��ج��ا ٍز الفت
ترافق مع تسجيل  9أرقام قياسية
ل��س� ّب��اح��ي وس � ّب��اح��ات أكاديمية
.LSA
ففي س��ب��اق  100متر سباحة
ح���رة ،أص���اب ج���وزف ن���ادر رقما ً
قياسيا ً ج��دي��دا ً ق���دره 1.18.89
دق��ي��ق��ة ،م��ح� ّ
�ط��م�ا ً ال��رق��م السابق
( 1.20.56دقيقة) للس ّباح محمود
دعبول.
وفي  50متر حرة ،تم ّكنت تريسي
شميعة من تحطيم الرقم القديم
للسباحة روال ال��ح��ارس (36.24
مسجلة  35.81ثانية.
ثانية)،
ّ
وب���رزت غابرييال دوي��ه��ي التي
ستم ّثل لبنان ف��ي دورة األلعاب
االول��م��ب��ي��ة ف��ي ري���و دي جانيرو
بتحطيمها أك��ث��ر م��ن رق���م ،حيث
حسنت رقمها في  100متر متن ّوع
ّ
مسجل ًة  1.06.43دقيقة .أ ّم��ا في

ّ
فحطمت دويهي رقم
 100متر حرة،
السبّاحة نيبال يموت ( 59.59ث)،
مسجل ًة  59.00ث .كذلك ،لمعت
ّ
وحسنت
دويهي في  200متر حرة
ّ
رقمها السابق ( 2.07.65دقيقتان)،
مسجل ًة  2.06.09د.
أ ّم��ا ال��رق��م ال��راب��ع ال��ذي كسرته
دوي��ه��ي فكان ف��ي  400متر ح��رة،
سجلت  4.28.76دق��ائ��ق،
حيث
ّ
لتحسن الرقم القياسي ال��ذي بلغ
ّ
مع السبّاحة ناديا نبهان 4.31.51
دق���ائ���ق .وف���ي  50م��ت��ر ف��راش��ة،
سجلت هبة دويهي رقما ً قياسيا ً
ّ

أذاع اتحاد غرب آسيا لكرة السلة برنامج مباريات بطولة غرب آسيا للرجال
التي س ُتقام ما بين  30أيار الجاري و 3حزيران المقبل في العاصمة األردنية
ع ّمان.
وبعد إقامة مباراتين أمس االثنين (لبنان ـ إيران) و(األردن ـ سورية) ،تتواصل
المباريات وفق الجدول اآلتي:
 اليوم الثالثاء  31أيار:
سورية – إيران (الساعة )18:00
العراق – األردن (الساعة )20:00
 األربعاء  1حزيران:
لبنان – سورية (الساعة )18:00
ايران – العراق (الساعة )20:00
 الخميس  2حزيران:
العراق – لبنان (الساعة )18:00
األردن – إيران (الساعة )20:00
 الجمعة  3حزيران:
لبنان – األردن (الساعة )18:00
سورية – العراق (الساعة )20:00

الحكمة ي�ست�ضيف الريا�ضي � ً
آمال معادلة الأرقام

 31ذهبية و� 9أرقام قيا�سية
في بطولة لبنان لل�سباحة

يستضيف فريق الحكمة لكرة السلة على ملعبه في غزير في تمام التاسعة إلاّ
ربعا ً من مساء اليوم فريق الرياضي ،وذلك في المباراة الرابعة بينهما ضمن سلسلة
نهائي بطولة لبنان ،مع اإلشارة إلى أنّ الرياضي متقدّم على مضيفه بنتيجة ( 2ـ
 ،)1ما يعني بأنّ مباراة اليوم ستكون مصيريّة وحساسة للحكماويّين ،فمعادلة
األرقام مطلب يتطلّب منهم بذل الجهود ورفع مستوى التركيز ،وسيعمل مد ّربهم
فؤاد أبو شقرا على تدارك األخطاء التي حصلت مع العبيه في المباراة الثالثة في
المنارة ،فلمن ستكون الغلبة؟

قدره  30.42ثانية ،علما ً أنّ الرقم
مسجالً
السابق كان  31.94ثانية،
َّ
باسم السباحة ماري خوري.
وتواصل تأ ّلق سبّاحات المطيلب
مع ريبيكا مزهر في سباق  50متر
سجلت  35.90ثانية،
صدراً ،حيث ّ
وهو رقم قياسي جديد ،بعدما كان
الرقم السابق وقدره  35.90ثانية
للسباحة روال الحارس.
أ ّما في سباق البدل  50×4حرة،
سجلت ريبيكا م��زه��ر ،ماريا
فقد
ّ
طبارة ،يارا بشارة ،وهبة دويهي
 2.01.11ليحرزن المركز األول.

تغلّب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي بهدفين
نظيفين في اللقاء الدولي الودّي الذي أُقيم بينهما أمس
في والية كولورادو األميركية ،استعدادا ً لبطولة «كوبا
أمريكا».
ولم يمهل جوناس جونالفيز أوليفيرا ،مهاجم بنفيكا
البرتغالي ،منتخب بنما إلاّ دقيقتين فقط قبل أن يه ّز
شباكه ،وضاعف زميله غابرييل ألميدا ،العب سانتوس
الملقب بـ«غابي غول» ،النتيجة في الدقيقة الـ ،73وذلك
بعد أن دخل في الشوط الثاني كبديل للمهاجم المخضرم
جوناس.
ويُعتبر غابرييل ،البالغ من العمر  19عاماً ،من النجوم
الواعدين في البرازيل وهو خليفة نيمار في سانتوس.
واس��ت��دع��ى دون��غ��ا ،م���درب منتخب «السيليساو»
سجل
البرازيلي ،أل ّول مرة الالعب الشاب غابرييل ،الذي ّ
 19هدفا ً في  74مباراة خاضها مع سانتوس منذ ،2013
إل��ى المنتخب الوطني في شهر آذار الماضي ،لك ّنه لم
يشركه في أي مباراة.
أ ّما المهاجم المخضرم جوناس ( 32عاماً) ،أحد أفضل
الهدّافين في أوروبا هذا الموسم بتسجيله  34هدفا ً لفريقه
بنفيكا ،فقد عاد إلى صفوف منتخب البرازيل في آذار
الماضي بعد أن غاب عن التشكيلة لمدة  4أعوام ،وتحديدا ً
منذ العام .2012
وتخلو تشكيلة دون��غ��ا م��ن اس��م نيمار بعد أن ق� ّرر
برشلونة السماح له بالمشاركة فقط في األلعاب األولمبية

مستقبل البرازيل ...غابرييل ألميدا
التي ستستضيفها ري��و دي جانيرو من  5إل��ى  21آب
المقبل ،وتع ّول البرازيل عليه كثيرا ً إلحراز الذهبية للمرة
األولى في تاريخها.
يُذكر أنّ البرازيل ،التي خرجت من ربع نهائي النسخة
السابقة لـ«كوبا أميركا  »2015على يد تشيلي ،ستسته ّل
مشوارها في النسخة المئوية لكوبا أميركا التي ستنطلق
في  3حزيران المقبل في أميركا ،ض ّد اإلك���وادور ضمن
المجموعة الثانية التي تض ّم أيضا ً هايتي وبيرو ،بينما
ستلعب بنما ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من
بوليفيا ،واألرجنتين ،وتشيلي حاملة اللقب.

براي�س جونز العب نيو �أورليانز
يق�ضي قت ًال عن طريق الخط�أ

لبنان يخ�سر �أمام �إيران في «غرب �آ�سيا»

برنامج بطولة «غرب �آ�سيا» في كرة ال�سلة

الذي يباشر مها ّمه وأدواره منذ اللحظة
ب��إط�لاق ال��ي��وم البارالمبي الوطني
الثاني الذي تشارك فيه أندية لبنانية
م��ن مختلف ال��م��ن��اط��ق ف��ي ري��اض��ة
«ك��رة السلة كراسي»« ،وك��رة الهدف
مكفوفين» .ث ّم ختمت موضحة« :ابتدا ًء
من اليوم ،وزارة الشباب والرياضة
معنيّة إل��ى جانبنا لإلمساك بملف
رياضة االحتياجات الخاصة أسوة
بباقي االتحادات الرياضية األخ��رى،
وم��ن غير ال��ج��ائ��ز وط��ن� ّي�ا ً وأخ�لاق� ّي�ا ً
وإنسان ّيا ً إهمال هذه الشريحة وإسقاط
حقوقها الرياضية».
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تو ّفي العب كرة السلة األميركي
برايس ديجان جونز ،الع��ب فريق
«نيو أورليانز بيليكانز» المنافس
في ال���دوري األميركي لكرة السلة
للمحترفين عن  23عاماً.
وقد وقعت الوفاة في مدينة داالس
ج ّراء إصابته بطلق ناري ،وجاء في
بيان ناديه« :بعميق الحزن يعلن
بيليكانز وفاة برايس ديجان جونز
ف��ج��أة … نشعر ب��األس��ى لفقدان
ش��اب بمثل ه��ذا المستقبل الواعد،
نتقدم بمواساتنا ألسرة برايس في
ه��ذا ال��وق��ت العصيب» .وق��ال آدم
سيلفر ،رئ��ي��س راب��ط��ة دوري كرة

السلة األميركي للمحترفين« :لقد
ك��ان ب��راي��س مصدر إل��ه��ام لعدد ال
يحصى من األشخاص بسبب عمله
الجاد والمثابرة في رحلته بدوري
ك��رة السلة األمريكي للمحترفين،
وك�����ان م��س��ت��ق��ب��ل��ه ف���ي ال�����دوري
مشرقاً».
وج��اء ف��ي تقرير لشبكة «س��ي.
أن.أن» اإلخ���ب���اري���ة ،أنّ دي��ج��ان
ج��ون��ز ك����ان ف���ي داالس ل��زي��ارة
صديقته بمناسبة عيد الميالد األول
البنته.
ون��ق��ل التقرير ع��ن م��دي��ر أعمال
ديجان جونز ،سكوت نيكولز ،القول

إنّ صديقة ديجان جونز كانت قد
دخلت لت ّوها المبنى الذي تقطن به،
ولكن الالعب دخل شقة غير ش ّقتها
عن طريق الخطأ.
وقال المتحدّث باسم الشرطة دي
ماركيز بالك« :إنّ أحد السكان قال
إ ّنه شعر بأنّ شخصا ً يدخل ش ّقته
عندما سمع صوت اصطدام بالباب
الخارجي للشقة».
وتابع ب�لاك «أنّ الساكن صاح
متسائالً  ..من بالباب؟ ولكن أحدا ً
لم يردّ ،وعندما فتح أحد باب غرفة
نومه ،أطلق الرجل النار من مسدّسه
فأصاب ديجان جونز».

�أحمد �شوبير مطلوب للتحقيق
ل�ضربه «الط ّيب» مبا�شرة على الهواء
ق ّررت نيابة أول أكتوبر المصرية
بإشراف المستشار ياسر التالوي،
المحامي العام األول لنيابات جنوب
الجيزة ،استدعاء اإلع�لام��ي أحمد
شوبير ،حارس مرمى النادي األهلي
ومنتخب مصر س��اب��ق�اً ،والمعلّق
ال��ري��اض��ي أح��م��د ال��ط � ّي��ب ،لسماع
أقوالهما في البالغين المقدّمين من
كل منهما ض ّد اآلخر.
وكان شوبير ،قد تعدّى بالضرب
على ال��ط� ّي��ب ،خ�لال استضافتهما
في برنامج «العاشرة مساء» الذي
ي��ق�دّم��ه اإلع�لام��ي وائ���ل األب��راش��ي،
حيت ت��ب��ادال الشتائم واالتهامات
حتى تط ّور الموقف ،لسكب المياه
على بعضهما ،والتراشق باأليدي
داخل االستوديو ،ث ّم ت ّم قطع البث
المباشر.
وقال مصدر في النيابة ،إنّ قرار
االس��ت��دع��اء ص��در خ�لال الساعات

الماضية ،مشيرا ً إل��ى أ ّن��ه ل��م يت ّم
إخطار «شوبير» و»الطيب» حتى
اآلن بموعد المثول أم��ام النيابة
ال��ع��ام��ة ،ب��ع��د ت��ح��ري��ر ك��ل منهما

محضرا ً ض ّد اآلخر في قسم شرطة
أكتوبر ،القريب من مدينة اإلنتاج
اإلع�لام��ي ال��ت��ي ت��ض� ّم الفضائيات
المصرية.

جوليان خزوع ّ
مجدد ًا مع الحكمة
والحكمة يواجه دعاوى مالية

نتائج بطولة لبنان للجمباز ـ �إناث

م��ن المتو ّقع أن ينضم م��ن جديد إل��ى صفوف ن��ادي الحكمة لكرة السلة
ال�لاع��ب جوليان خ���زوع ،على أن يمت ّد العقد لسنتين اب��ت��دا ًء م��ن الموسم
المقبل.
وفي المعلومات ،أنّ رشيد أبو شقرا شقيق المدرب فؤاد أبو شقرا فاوض خزوع
وتوصل معه إلى ا ّتفاق وله الدور الفاعل في إتمام الصفقة التي لم يكشف أحد عن
ّ
مضمونها المادي ،إلاّ أنّ خزوع اشترط أن يدفع له النادي مبلغ الـ 80ألف دوالر
أميركي ،الذي حكمت به محكمة  BATلمصلحة النادي يوم فاز بالدعوى على
خزوع ودفعه وكيل أعماله.
يُذكر أنّ هناك ع��ددا ً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي األخضر كانوا
تقدّموا بشكاوى أم��ام القضاء اللبناني في حق خ��زوع على خلفية هروبه من
النادي.
وتقول المصادر ،إنّ اإلدارة تنتظر أن تنتهي السلسلة النهائية من بطولة لبنان
لإلعالن عن ض ّم خزوع ،وهو إعالن سيأتي في سياق امتصاص النقمة الجماهيرية
المحتملة في حال خسارة الحكمة لبطولة لبنان.
من جهة ثانية ومناقضة ،تل ّقى العب الحكمة السابق إيلي اسطفان إشعارا ً من
االتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يؤ ّكد فوزه بالقضية التي رفعها ض ّد ناديه ،على
أن يكون البدل المالي الذي فاز به هو  85ألف دوالر أميركي!
وتردّد أنّ العب الحكمة السابق دانيال فارس في صدد تقديم شكوى أمام «فيبا»،
المتوجبة له في ذ ّمة النادي!
طلبا ً للمبالغ
ّ

ّ
نظم االتحاد اللبناني للجمباز بطولة األنشطة لإلناث
في قاعة نادي بودا الرياضي أدما بمشاركة  200العبة
يم ّثلن أندية :هوبس – بودا – نجوم طرابلس – الرياضي
بيروت – الليسية ناسيونال – مجمع الحريري – ثانوية
رفيق الحريري.
حضر المنافسات رئيس نادي بودا المحامي فرنسوا
سعادة ،ورئيس نادي نجوم طرابلس أيمن العمر وحشد
غفير من األهالي ومحبّي اللعبة.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
مواليد 2002
غايا فرح (ب��ودا) 2- ،سيلين كسمه يان (ب��ودا)3- ،
كريستيل سعادة(هوبس) 3- ،جنى درة(نجوم).
مواليد 2003
فئة (أ)  1-آية ب��ارودي (نجوم) 1- ،أدريانا سلوم
(بودا) 2- ،جوليا ميناس (بودا).
فئة (ب)  1-ك���ارا جين ع��ون (ب����ودا) 2- ،جويا
خوري(بودا) 2- ،قمر حزوري (نجوم).
مواليد 2004

فئة (أ)  1-كارن فرام (بودا) 2- ،جينيفر حداد (بودا)،
 3كارن سعادة (هوبس)  فئة (ب)  1-آية عميرة (ب��ودا) 2- ،ج��وان بستاني
(بودا) 3- ،هيلدا قصابيان (بودا)
مواليد 2005
فئة (أ)  1-آنا مارغريتا مطران (بودا) 2- ،لين األسطى
(رياضي) 3- ،سيلين قصابيان(بودا).
فئة (ب)  1-أدريانا رزق (ب��ودا) 1- ،ريان نابلسي
(رياضي) 2- ،سيرينا أوبري (بودا).
مواليد 2006
فئة (أ)  1-كريستينا س��ل��وم (ب����ودا) 2- ،ميس
عميرة (ب��ودا) 3- ،عائشة فري (نجوم) 3- ،ربيكا دنيا
(بودا).
أش���رف ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة ال��ح � ّك��ام ال��دول�� ّي��ون همسة
اسكندراني وعايدة قوزي ومحمد شرف ،والحكم االتحادي
ليال سنجر.
وفي الختام ،ت ّم توزيع الميداليات والشهادات على
الفائزات.

