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عال
بوتين  :مونديال � 2018سيكون بم�ستوى ٍ

ّ
التحدي
�أبطال الـ«�أم �أم اي» اللبنانيون يرفعون �سقف
أثبت أبطال لبنان الذين شاركوا
في بطولة الديزرت فورس بأ ّنهم علی
قدر التحدّيات ،وذل��ك حين واجهوا
أق��وی أب��ط��ال ال��ع��رب وأوروب���ا م ّمن
يحملون في سجلّهم اإلنجازات ،ولهم
الباع الطويل في ميادين اللعبة على
الصعيد العالمي.
وهنا ،ال ب ّد من الثناء على خطوة
االت��ح��اد اللبناني للفنون القتاليّة
المختلطة برئاسة األس��ت��اذ خليل
نصور وأمينه العام ه�لال النشار
واألع���ض���اء ،لكونهم رف��ع��وا سقف
الرهان علی أبطالهم بعدم القبول
بأشباه األبطال فأص ّروا علی أن يكون
المنافسون من أصحاب المستویات
العالمية.
مع اإلش��ارة إلى أنّ االتحاد عمل
جاهدا ً منذ أكثر من شهر علی تحضير
األب���ط���ال م��ن خ�ل�ال إش��راك��ه��م في
معسكرات داخلية وخارجية ،تخلّلها
العديد من البطوالت واالختبارات
وزيادة القدرات.
وم��ن الخطوات اإليجابية التي
أسهمت في ارتقاء اللعبة فن ّيا ً وإدار ّياً،
اعتماد الفصل ما بين العمل اإلداري
والعمل الفني ،والوقوف س ّدا ً منيعا ً
أم��ام العقبات التي واجهت مسيرة

االتحاد ليتف ّرغ المد ّربون للعمل الفني
والتحضير البدني.
وفي ضوء ال ّنزاالت التي خاضها
األبطال اللبنانيون في البطولة التي
ُن ّظمت على ملعب غزير ،أثبت يوسف
وهبه بأ ّنه الجاهز عند الشدائد عند

مواجهته البطل األردني طارق حمدي
ال��ذي سبق وراه��ن��ت عليه وسائل
المتخصصة ،معتبر ًة أنّ
اإلع�ل�ام
ّ
مباراته مع وهبه محسومة النتيجه
لمصلحته .ومن ناحية البطل محمد
غ��رب��ي ،فقد استعاد الثقة وتف ّوق

علی نفسه متجاوزا ً اإلحباط الذي
م ّر به بعد هزيمته السابقه ،ليقدّم
مباراة للذكری أمام منافسه البطل
الفرنسي الخبير وال��ق��وي جوليان
بيادينوار ،وأ ّما طارق سليمان ،هذا
البطل ال��س��وري الصلب ،ك��ان سيد

الحلقة ولم يدعْ لخصمه أيّة وسيلة
ليدافع بها ع��ن نفسه ،فاستسلم
ال��ج��زائ��ري م��ن ال��ج��ول��ة األول����ی.
وختامها كان مسكا ً مع فخر األبطال
اللبنانيين محمد فخر الدين ،الذي
حافظ علی محبّة جمهوره العريض
وأمتعهم بكل فنون األلعاب القتالية
المختلطة ،وكان وف ّيا ً ألخالقه التي
تع ّودنا عليها ،ففاز على المغربي
أنيس الحجاجي بجدارة .
وف����ي ك��ل��م��ة ل���ه ع��ل��ى ج��ن��ب��ات
نصور« :القلب يكبر
البطولة ،ق��ال ّ
بوجود جمهور مثالي يعكس صورة
لبنان الحضارية واإلنسانية ،وباسم
االتحاد نقدّر الجهود المضنية التي
قدّمها األم��ي��ن ال��ع��ام األس��ت��اذ هالل
نشار ،ونث ّمن جهود كافة المد ّربين
االت��ح��ادي��ي��ن بتحضيرهم المثالي
لالعبيهم ،ومنهم ال��م��د ّرب حسن
برجاوي وهشام ناهض ،والشكر لكل
الذين أم ّنوا الرعاية لألبطال» .وأشاد
نصور باألبطال أحمد اللبان وقاسم
ّ
الخطيب ومحمد شعيتو لمستواهم
المتميّز ،وبكافة األبطال اللبنانيّين
في هذا العرس الرياضي.

الحكمة يُعادل الريا�ضي ( 2ـ  )2بعد التمديد
بعد ثالث مباريات معروفة النتائج قبل
نهايتها بأكثر من دقيقة أو دقيقتين أحياناً،
ح��ان وق��ت اإلث����ارة وح��ب��س األن��ف��اس حتى
الثواني األخيرة ،وهذا المشهد هو ما أظهرته
وق��ائ��ع ال��م��ب��اراة ال��راب��ع��ة التي تميّزت عن
سابقاتها بكل التفاصيل والمجريات .من هذا
المنطلق عانى فريق الحكمة األم ّرين ليحقق
فوزا ً صعبا ً على ضيفه في ملعب غزير النادي
الرياضي بيروت بفارق  5نقاط وبنتيجة
( ،)82-87وبعد التمديد لوقت إضافي مدّته
خمس دقائق بعد السلّة الرائعة للمنقذ وائل
عرقجي ،إثر تعادلهما بنتيجة ( )75-75في
الوقت األصلي ،ليعادل الحكمة غريمه الدائم
في سلسلة الدور النهائي  2-2من أصل سبع
مباريات .والجدير ذك��ره أنّ وزي��ر الداخلية
السابق م��روان شربل والنائب إميل رحمة
تابعا المباراة من المد ّرجات.
وكانت قد انتهت نتائج األرب��اع لمصلحة
الفائز كاآلتي )15-23( :و( )11-13و(-21
 )23و( )26-18و(.)7-12
وال�لاف��ت ف��ي ال��م��ب��اراة ،أنّ ب��ط��ل لبنان
يسجل س��وى ثالثية واح���دة ع��ن طريق
ل��م
ّ
األميركي كريس دانيالز أفضل العبيه في
المباراة ،برصيد  36نقطة و 13متابعة،
وأض���اف م��واط��ن��ه جيمار ي��ون��غ  15نقطة
و 5متابعات ،فيما اكتفى ج��ان عبد النور
وإسماعيل أحمد ووائ��ل عرقجي بـ 8نقاط
لكل منهما مع  6متابعات لألول و 15للثاني
و 4للثالث.
ولدى الفائز ،كان هدّاف البطولة األميركي
تيريل ستوغلين األفضل بـ 28نقطة منها 4
سجل مواطنه ديماريوس
ثالثيات ،في حين ّ
بولدز  20نقطة و 9متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وهايك غيوكجيان  19نقطة مع 8
متابعات و« 3بلوك شوت».
ق��اد ال��ل��ق��اء ال��ح� ّك��ام رب���اح نجيم وع��ادل
خويري وبول سقيم.

خالل مشاركته أمس في حفل انطالق برنامج المتط ّوعين
للعمل خالل نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم،
التي ستستضيفها روسيا في عام  ،2018قال الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في كلمته أمام المتطوعين للعمل،
وبحضور رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو« :أنا
واثق من أ ّننا ق��ادرون على تنظيم نهائيات بطولة كأس
العالم  2018على مستوى عال جدا ً للرياضيين ولضيوف
البطولة .يجب أن يشعر الجميع بأ ّنهم يشاركون في
مهرجان لكرة القدم».
وأش��ار الرئيس الروسي إلى أ ّنه يع ّول على مساعدة

المتط ّوعين في تنظيم كأس العالم .2018
وبدوره قال إنفانتينو« :إنّ إطالق برنامج المتط ّوعين
هو تحضير فعلي لمونديال  ،»2018وأض��اف« :أنتم
(المتط ّوعون) ستكونون سفراء لبالدكم خ�لال فترة
نهائيات كأس العالم  ،2018أعد العالم بفضلكم وبفضل
الشعب الروسي بأ ّنه سيرى أفضل كرة قدم».
وحضر الحفل اإلسباني كارلوس بيول قائد برشلونة
السابق ،والحارس السوفياتي السابق الشهير رينات
داس��اي��ف ،ال��ل��ذان ق�دّم��ا ك��رة و ّق��ع��ا عليها للمتط ّوعين
ليتناقلوها فيما بينهم رمزا ً النطالق البرنامج.

 ...وعادت الذهبيتان �إلى حبيبة!

مع اإلش��ارة إلى أنّ هايك غيوكجيان كان
األفضل على صعيد الالعبين المحليّين من
الطرفين.
وسيلتقي الفريقان عند الساعة 20:45
م��ن م��س��اء ال��ي��وم الخميس ف��ي مباراتهما
الخامسة التي س ُتقام في قاعة صائب سالم
ف��ي ال��م��ن��ارة ،وال��ت��ي م��ن المتو ّقع أن تشهد
حماسة عالية ومد ّرجات مكتملة الحضور،
والمهم في األمر أنّ قيادة المباريات هي على
عاتق الح ّكام المحليين .وال��روح الرياضية
في أحلى حاالتها على أرض الملعب ،على أمل
أن تنسحب بنسبة مئة في المئة على جماهير
الفريقين في المدرجات.

اتحاد ال�س ّلة ّ
يعدل في «نهائي» ال�سيدات
وجه رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار كتابا ً إلى كل من ناديي الرياضي (بيروت)
ّ
وهومنتمن (أنطلياس) ،جاء فيه:
من منطلق حرص االتحاد اللبناني لكرة السلة على نقل المباريات النهائية لبطولة السيدات بعد
التنسيق مع إدارة التلفزيون الناقل ،ت ّم تحديد المباراتين الرابعة والخامسة من السلسلة النهائية
بتاريخ 1و 4حزيران الحالي.
لكن ،بعد التعادل في السلسلة النهائية لبطولة الرجال واحتمال إقامة مباراة سابعة بتاريخ 5
حزيران الحالي ،وبسبب وجوب إنهاء البطولتين قبل بداية شهر رمضان المبارك ،نعلمكم بتعديل
مواعيد مباريات نهائي السيدات لتصبح يومي السبت واألحد في  4و 5حزيران الحالي.

ذلك لم يكن كافيا ً لتعويض الفارق
مع فرق الصفاء والعهد والنجمة،
الذين احتلوا المراكز الثالثة األولى
في الترتيب .أ ّم��ا في ال��ك��أس ،فلم
يحالفنا ال��ح��ظ ف��ي ال��م��ب��اراة مع
العهد الشقيق بنصف النهائي ،على
الرغم من أنّ الفريق بذل جهدا ً طيبا ً
وخصوصا ً في الشوط الثاني من
المباراة».
وع��ن ال��ك�لام ح��ول ن � ّي��ة رئيس
ال��ن��ادي نبيل ب��در ف��ي االستقالة،
س������ارع م���ح���م���ود ل��ل��ت��وض��ي��ح:
«نبيل ب��در ،ليس عابر سبيل في
مشجعا ً
ن��ادي األن��ص��ار ،فهو ب��دأ
ّ
ي��ه��ت��ف ل��ه م��ن ال���م���درج���ات ،قبل

أن ي��دخ��ل إل��ى اللجنة اإلداري����ة،
ليصبح بعد ذل��ك رئيسا ً للنادي.
وه���و ي��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ادي كولد
م��ن أوالده .وه���و ملتزم برعاية
ال��ن��ادي ،لكن ه��ذا ال يمنع أح��د من
التكاتف لمساعدته والوقوف إلى
جانبه ،كونه يصرف من ماله في
سبيل بقاء ال��ن��ادي وت��ط � ّوره ،مع
العلم أنّ ب��در ال يرعى فقط لعبة
ك��رة القدم في ن��ادي األن��ص��ار ،بل
األل��ع��اب األخ��رى ،وأب��رزه��ا ألعاب
ال��ق��وى ال��ت��ي ي��ت��أ ّل��ق فيها أب��ط��ال
األن��ص��ار ف��ي ال��ب��ط��والت المحليّة
والخارجية».

جاد الدنا �أ ّو ًال في فرو�سية قفز الحواجز

الكانوي كاياك اللبناني
في �أولمبياد الريو

ح ّل جاد الدنا على «ليا» من ن��ادي المشرف
أوال ً ف��ي مسابقة فروسية قفز الحواجز التي
ّ
نظمها نادي المشرف على مرمحه برعاية االتحاد
اللبناني للفروسية .وش��ارك فيها  83فارسا ً
وفارسة من مختلف النوادي االتحادية.
في الفئة  C (125سنتمتراً) حلّت مارا إنجيا
على «بيو توب» من النادي اللبناني للفروسية في
المركز األ ّول ،وياسمينا بوكتي على «برشلونة»
من نادي ضبية كاونتري كلوب في الفئين ( Eو
 ،)Dوكانت الفئة  Nمن نصيب محمد كشلي على
«رامونا» من ضبية كاونتري كلوب.
وهنا النتائج الفنية:
فئة ( Nارتفاع الحواجز  85سنتمتراً) عدد
المشاركين :25
 1ـ محمد كشلي على «رامونا» بزمن قدره
 27:83ثانية من دون خطأ.
فئة ( Eارتفاع الحواجز  105سنتمترات) عدد
المشاركين :23
 1ياسمينا بوكتي على «برشلونة»54:54 ،من دون خطأ.
فئة ( Dارتفاع الحواجز 115سنتمتراً) عدد
المشاركين :21
 1ـ ياسمينا بوكتي على «برشلونة» بزمن
قدره  49:19ثانية مجموع النقاط .65

بعد النتائج المتقدّمة التي ح ّققها الالعب
ريتشارد مرجان في فئة الكانوي C 11
للتع ّرج ف��ي بطولة آسيا التي ج��رت في
مدينة توياما في اليابان ،تبلّغ االتحاد
اللبناني للكانوي ك��اي��اك م��ن أم��ي��ن عام
االتحاد الدولي للّعبة اختيار الالعب مرجان
للمشاركة في األلعاب األولمبية الصيفية
المقبلة ،والتي ستجري بين  5و 21آب
المقبل في ريو دي جانيرو (البرازيل).
يأتي هذا اإلنجاز بعد فترة طويلة من
التحضير وال��م��ش��ارك��ات ال��دول��ي��ة لالعب
مرجان ،وم��ن ضمنها :ك��أس العالم  2في
الكانوي في «سو دورجيل»(إسبانبا) ،كأس
العالم  3في «بو» (فرنسا) ،وبطولة العالم
في «لي فاالي وايت ووتر»(إنكلترا).
الجدير ذك��ره ،أ ّنها ال��م� ّرة األول��ى التي
يتأهّ ل فيها لبنان إل��ى األلعاب األولمبية
في لعبة الكانوي كاياك .وبهدف تشريف
لبنان في العرس األولمبي ،يواصل مرجان
تمارينه ح��ال��ي�ا ً م��ن خ�لال االن��خ��راط في
معسكر تدريبي في ريو دي جانيرو على
نفس حوض المسابقة الذي ستجري فيه
األلعاب.

فئة ( Cارتفاع الحواجز 125سنتمتراً) عدد
المشاركين :11
 1ـ مارا إنجيا على «بيو توب» 37:94 ،ثانية
من دون خطأ.

ستتسلّم العدّاءة التونسية حبيبة الغريبي ،بعد غد
السبت ،ذهبية أولمبياد «لندن  ،»2012وذهبية بطولة
العالم أللعاب القوى  ،2011خالل حفل في مق ّر اللجنة
الوطنيّة األولمبيّة التونسيّة.
وكانت حبيبة الغريبي قد أح��رزت المركز الثاني في
سباق  3000متر موانع ،في البطولتين خلف الروسية
ّ
للمنشطات ،األمر الذي
يوليا زاريبوفا التي ثبت تعاطيها
حتم سحب الميداليتين منها.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أعلنت في شهر
آذار الماضي قرارها النهائي بخصوص العدّاءة الروسية

ّ
المنشطات وثبّتت العقوبة
زاريبوفا ،حيث أدانتها بتناول
من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى ،وبالتالي فإنّ
مشاركتيها في بطولة العالم  2011وأولمبياد لندن 2012
كانتا غير قانونيتين.
وبناء على هذا القرارُ ،ج ّردت الروسية زاريبوفا من لقب
بطولة العالم  2011ومن ذهبية أولمبياد  2012في سباق
 3000متر موانع ،و ُمنح اللقبان بصفة رسمية لوصيفتها
في المسابقتين العدّاءة التونسية حبيبة الغريبي.
وبذلك أصبحت حبيبة الغريبي أول ع �دّاءة تونسية
ُتت ّوج بذهبية أولمبية وببطولة العالم.

وليام�س �إلى ربع النهائي في روالن غارو�س

�أمين �سر نادي الأن�صار �إ�سماعيل محمود:
باق في موقعه
التحكيم ظلمنا وبدر ٍ
في ضوء خ��روج ن��ادي األنصار
العريق من الموسم بال ألقاب أو
إنجازات ،رأى أمين س� ّره األستاذ
إس��م��اع��ي��ل م��ح��م��ود ،أنّ السبب
الرئيسي وراء هذا األم��ر هو الظلم
ال���ذي لحق بالفريق وخصوصا ً
من الح ّكام ،ليضيف «نزفنا نقاطا ً
ثمينة ف��ي ذه���اب ال�����دوري ،لكن
األخطاء التحكيمية القاتلة حرمتنا
من الفوز في مباريات مه ّمة .فبادرنا
ك��إدارة إلى معالجة الوضع إياباً،
حيث تعاقدنا مع البرازيلي باولو
م��ات��وس ،ب��دال ً م��ن الغاني مايكل
أوكوفو ،وقدّم األول عروضا ً جيدة،
تحسن أداء الفريق ،لكن
مساهما ً في
ّ

15

فئة ( Bارتفاع الحواجز 135سنتمتراً) عدد
المشاركين :3
ـ جاد الدنا على «ليا» ( )leaمن نادي المشرف
بزمن قدره  75:06من دون خطأ.

تأهّ لت األميركية سيرينا وليامس
المص ّنفة أول��ى وحاملة اللقب إلى
الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا
المفتوحة ،ثاني ال��ب��ط��والت األرب��ع
الكبرى في كرة المضرب ،بفوزها على
الكرواتية إيلينا سفيتولينا ،المص ّنفة
 20عالمياً ،بسهولة  1-6و 1-6اليوم
األربعاء.
وك����ان م���ن ال��م��ف��ت��رض أن ُت��ق��ام
تأجلت يومين
المباراة االثنين ،لكنها ّ
بسبب األمطار التي ّ
عطلت الكثير من
المباريات.
وتلتقي سيرينا ( 34عاماً) في الدور
ربع النهائي اإلسبانية كارال سواريز
الرابعة عشرة ،أو الكازخستانية يوليا
بوتينستيفا.
واح��ت��اج��ت س��ي��ري��ن��ا إل���ى ساعة
ودقيقتين فقط لكي تحجز مقعدها في
الدور ربع النهائي للمرة العاشرة في
هذه البطولة من أصل  13مشاركة،
وال��راب��ع��ة واألرب��ع��ي��ن ف��ي ب��ط��والت
وجت بألقابها 21
الغراند سالم التي ُت ّ
مرة من أصل  26مباراة نهائية ،بينها
ثالثة في روالن غاروس أعوام 2002
و 2013و.2015
وت��س��ع��ى سيرينا إل���ى رف���ع ع��دد
ألقابها الكبيرة إلى  ،22ومعادلة الرقم
القياسي الموجود حتى اآلن بعهدة
النجمة األلمانية السابقة شتيفي
غراف.
وف� ّوت��ت سيرينا الفرصة مرتين،
ف��ي أي��ل��ول ال��م��اض��ي ف��ي فالشينغ
م��ي��دوز األميركيّة حيث خرجت من
نصف النهائي على ي��د اإليطالية

روبرتا فينتشي ،ثم في كانون الثاني
في بطولة أستراليا المفتوحة حين
سقطت ف��ي النهائي أم��ام األلمانية
أنجيليك كيربر.
ولم تكن فينوس المص ّنفة تاسعة
مو ّفقة بقدر شقيقتها سيرينا ،إذ فشلت
الالعبة البالغة من العمر  35عاما ً في
بلوغ الدور ربع النهائي للمرة األولى
منذ  2006وال��س��ادس��ة ف��ي تاريخ
مشاركاتها في البطولة الفرنسية،
وذل��ك بخسارتها أم��ام السويسرية
تيميا باشينسكي الثامنة  6-2و.6-4
ومن المؤ ّكد أنّ فينوس التي تملك في
رصيدها  7بطوالت كبرى ،لكن آخرها
يعود إلى عام  2008في ويمبلدون،
وصلت إل��ى نهاية م��ش��واره��ا .ومن
المتو ّقع أن تكون مشاركتها األخيرة
ف��ي البطولة الفرنسية التي بلغت
مباراتها النهائية مرة واح��دة العام

 ،2002حين خسرت أم��ام شقيقتها
سيرينا.
وفي المقابل ،ستخوض باشينسكي
غمار الدور ربع النهائي للموسم الثاني
على التوالي بعد أن وصلت إلى دور
األربعة في  ،2015قبل أن تخسر أمام
سيرينا بثالث مجموعات.
وق��د ُت��ج �دّد باشينسكي الموعد
مع سيرينا في دور األربعة في حال
تف ّوقها على الهولندية كيكي برتنز،
ّ
تخطت بدورها األميركية األخرى
التي
ماديسون كيز الخامسة عشرة ،وبلغت
ربع النهائي للمرة األولى في بطوالت
الغراند سالم بعدما تغلّبت عليها 6-7
( )4-7و ،3-6مح ّققة فوزها الحادي
عشر على التوالي امتدادا ً من تصفيات
دورة نورمبرغ التي أحرزت لقبها في
 21أيار.

«العمالقة» في �صراع على بيانيت�ش
ال يتو ّقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير
الفني الجديد لمانشستر يونايتد ،عن التواصل مع إدارة
النادي لتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل خالل موسم
االنتقاالت الصيفيّة .ونقلت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية،
أنّ مورينيو طالب مسؤولي اليونايتد بضرورة التح ّرك
بجديّة للتفاوض حول ض ّم صانع األلعاب البوسني ميراليم
بيانيتش ( 26عاماً) ،نجم نادي إيه إس روما اإليطالي.
وأضافت الصحيفة ،أنّ مه ّمة مانشستر لن تكون سهلة
لحسم الصفقة ،حيث يسعى لض ّم الالعب الموهوب كل
من يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وأنطونيو كونتي

المدير الفني لتشيلسي ،وكانا قد وضعاه في سلّم األولويّات
التدعيميّة ،كما يتنافس على ض ّمه ناديان عريقان ،هما
باريس سان جيرمان بطل ال��دوري الفرنسي في المواسم
األخيرة ،ويوفنتوس اإليطالي بطل الكالتشيو في األعوام
األربعة األخيرة.
وق �دّم الالعب الدولي البوسني مستويات متميّزة هذا
سجل  12هدفا ً وصنع 13
الموسم بقميص روم��ا ،حيث ّ
لزمالئه خالل مشاركته في  41مباراة بالدوري والكأس
ودوري األبطال ،علما ً بأ ّنه انض ّم إلى صفوف «الجيالروسي»
في صيف  2011قادما ً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

