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كولومبيا �أ ّول العابرين �إلى «ربع النهائي» في كوبا �أميركا
واصل المنتخب الكولومبي تف ّوقه ونتائجه المميزة بفوزه
( )1-2على ال��ب��اراغ��واي ،ضمن منافسات الجولة الثانية
للمجموعة األولى للنسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا لكرة
القدم ،التي ُتقام في الواليات المتحدة األميركية حتى 26
من الشهر الحالي ،وبهذا الفوز ضمن تأهّ له إلى ال��دور ربع
النهائي.
وه��و الفوز الثاني لكولومبيا بعد ف��وزه االفتتاحي على
صاحبة األرض ( ،)0-2ليرفع رصيده إلى  6نقاط في صدارة
الترتيب أمام أميركا ( 3نقاط) ،والباراغواي (نقطة واحدة)،

وكوستاريكا (نقطة واحدة بفارق األهداف).
وكان قد افتتح كارلوس باكا العب ميالن اإليطالي التسجيل
باكرا ً في الدقيقة  ،12قبل أن يضيف العب ريال مدريد اإلسباني
خاميس رودريغيز وه�دّاف كأس العالم  2014في البرازيل
الهدف الثاني ،بعد نصف ساعة من صافرة البداية.
ويبدو أنّ النتيجة منحت العبي كولومبيا ثقة بأ ّنهم حسموا
المباراة لصالحهم باكراً ،لكن كان العبي الباراغواي رأي آخر
عبّروا عنه في الشوط الثاني ،إذ سيطروا على المجريات
يسجلوا ،لكن حارس
الميدانية وك��ادوا في أكثر من مرة أن
ّ

آرسنال اإلنكليزي دافيد أوسبينا كان لهم بالمرصاد ،غير أ ّنه
فشل في ص ّد القذيفة الصاروخية التي سدّدها الالعب البديل
فيكتور إياال في الدقيقة .71
وخالل المباراة الحامية طرد حكم المباراة البرازيلي هيبير
لوبيس العب باراغواي أوسكار روميرو لنيله اإلنذار الثاني.
فيما أض��اع باكا ثالثة أه��داف مح ّققة في الدقائق العشر
األخيرة ،بعدما تك ّفل القائم بص ّد إحدى تسديداته ،فيما أنقذ
الحارس كرة ثانية قبل الوصول إلى المرمى ،والمدافع الذي
ش ّتت كرة قبل تجاوزها خط المرمى.

االمتحان ال�صعب  ...الأوروغواي بمواجهة فنزويال
والمك�سيك في مه ّمة �سهلة �أمام جامايكا
يخوض منتخب األوروغ��واي بغياب هدّافه
لويس سواريز مواجهة صعبة عندما يلتقي
نظيره الفنزويلي غ��دا ً الجمعة ف��ي الجولة
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من
النسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا الكروية.
فيما تلعب فجر السبت المكسيك مع جامايكا
ضمن المجموعة ذاتها.
وك��ان��ت ال��ج��ول��ة األول���ى أس��ف��رت ع��ن فوز
المكسيك على األوروغواي  ،1-3وفنزويال على
جامايكا  - 1صفر.
وت��ت��ص �دّر المكسيك ال��ت��رت��ي��ب ب��رص��ي��د 3
نقاط بفارق األه��داف أم��ام فنزويال ،وال تملك
األوروغواي وجامايكا أ ّية نقطة.
وسيضع الفوز المكسيك وفنزويال في ربع
النهائي مباشرة ،في حين ستودّع األوروغواي،
صاحبة الرقم القياسي بعدد األلقاب في البطولة
( 15لقباً) ،وجامايكا دائرة المنافسات من الدور
ّ
بغض النظر عن نتيجتي الجولة الثالثة
األول،
ف��ي  14الحالي عندما تلتقي المكسيك مع
فنزويال ،واألوروغواي مع جامايكا.
ويستمر غياب ه �دّاف األوروغ���واي الشهير
لويس سواريز ،ال��ذي فشل أيضا ً في اللحاق
بالمباراة األولى بسبب إصابة في الفخذ.
وك���ان مهاجم برشلونة اإلس��ب��ان��ي يأمل
بالعودة إلى المحفل الدولي للمرة األولى ،بعد
ّ
بعض مدافع
إيقافه لفترة طويلة إث��ر قيامه
منتخب إيطاليا جورجيو كييليني في مونديال
البرازيل  ،2014لكنه أصيب بتم ّزق عضلي
خالل نهائي كأس إسبانيا في  22أيار الماضي،
وسيغيب من  3إل��ى  4أسابيع عن المالعب
بحسب األطباء.
وت��أ ّل��ق س��واري��ز مع برشلونة في الموسم
�ج��ل ل��ه  59ه��دف �ا ً ف��ي جميع
ال��م��ن��ص��رم ،وس� ّ
المسابقات.
لكن المدرب أوسكار تاباريز يملك بدائل قادرة
على تحقيق الفوز على غرار إدينسون كافاني
مهاجم باريس سان جيرمان ومدافع أتلتيكو
مدريد دييغو غودين.
واعترف تاباريز «بأحقية المكسيك بالفوز

أعلن رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد
نصار عن القرار الم ّتخذ باإلجماع من قِبل األعضاء الخمسة
ّ
للجنة االعتراض واالستئناف ،والقاضي بر ّد اعتراض
نادي الحكمة في األساس على القرار الذي ا ّتخذته اللجنة
اإلدارية لالتحاد بتخسير نادي الحكمة ( )20-0مباراته
النهائية السادسة أمام النادي الرياضي.
وجاء كالم نصار في مقر أنطوان شويري وإلى جانبه
أمين عام االتحاد المحامي غسان فارس« :أو ّد أن أقول أنّ
وجه كتابا ً سحب فيه اعتراضه االثنين ،لكن
نادي الحكمة ّ
قرار لجنة االعتراض واالستئناف كان صدر قبل ورود
كتاب النادي .ووفقا ً لآللية القانونية ح ّولنا كتاب اعتراض
نادي الحكمة إلى لجنة االعتراض واالستئناف المك ّونة من
رئيس اللجنة المحامي شربل رزق ،ونائبه المحامي فريد
خوري ،والمقرر المحامية تيريز أبي ناهض ،والعضوين
المحاميين ران��ي ص��ادر وكريم قبيسي ،والتي عملت

مشكورة خالل يومين من العمل المتواصل إلصدار القرار،
حيث صدر القرار من  10صفحات فولسكاب وباالجماع،
ويؤسس لمكتبة قانونية في االتحاد بر ّد اعتراض نادي
ّ
الحكمة أساساً ،وبالتالي تثبيت قرار االتحاد بتخسير
نادي الحكمة ( )20-0حرفيا ً كاآلتي:
أوالً -قبول االعتراض شكالً الستيفائه الشروط الشكلية
كافة.
ثانياً -ر ّد االعتراض أساسا ً لعدم قانونيّته ،وبالتالي
تصديق القرار المعترض عليه.
وتابع نصار« :نؤ ّكد أنّ اتحاد كرة السلة على مسافة
واح��دة من الجميع وق��رارات��ه ح � ّرة ونزيهة وبعيدة كل
البعد عن السياسة والطائفية ،ألنّ اتحاد كرة السلة هو
اتحاد الوطن ولكل الوطن .ولقد استلم االتحاد كتاب نادي
الحكمة بسحب الطعن ،وهو مرفوض بالشكل أل ّنه أُرسل
بعد صدور قرار لجنة االعتراض واالستئناف».

اتحاد الكرة يغ ّرم نادي َْي النجمة والعهد
عاقب االتحاد اللبناني لكرة القدم
فريقي النجمة والعهد ،على خلفية
الشغب ال���ذي نشب بين جماهير
الفريقين ،عقب نهائي بطولة الكأس.
وك���ان ج��م��ه��ور النجمة اج��ت��اح
ملعب برج حمود البلدي ،فرحا ً بفوز
فريقه بركالت الترجيح (5ـ )4على

العهد ،لتحدث أع��م��ال شغب بين
أنصار الفريقين بعد نزول بعض من
مشجعي العهد إلى أرض الملعب.
ّ
وق���� ّرر االت��ح��اد ت��غ��ري��م النجمة
بمليونين وخمسماية ألف ليرة ،مع
تح ّمله تكاليف إصالح األضرار التي
لحقت بالملعب ،بينما ت � ّم تغريم

العهد مليون ليرة.
وأوق���ف االت��ح��اد مهاجم العهد
محمدو درامي لثالث مباريات لنيله
البطاقة الحمراء في الدقائق األخيرة
من ال��م��ب��اراة ،إث��ر تعدّيه بالضرب
على مدافع النجمة التونسي رضوان
الفالحي.

الموجهة لريا�ضييه
الكرملين ير ّد على اال ّتهامات
ّ

على فريقه» في المباراة األولى ،مضيفاً« :يتعيّن
على فريقي القيام بردّة فعل .نستطيع خسارة
مباراة ،لك ّننا نملك جميع المق ّومات للقيام بردّة
فعل».
واعتبر مهاجم األوروغ��واي ألفارو غونزاليز
أنّ منتخبه يخوض مباراة نهائية أمام فنزويال
بعد الخسارة أم��ام المكسيك ،مضيفاً« :أ ّن��ه
نهائي ،يجب أن نصنع الفارق من خالل خبرتنا،
وأن ُنظهر أ ّنه يمكننا العودة عندما نكون تحت
الضغط ،وندرك بأنّ فنزويال ستسعى للتأهّ ل،
وفي حال سقطنا ،سيكون ذلك فشالَ كبيرا َ لنا».

من جهته ،قال زميله كريستيان ستواني ،الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريبها
مهاجم ميدلزبره اإلنكليزي« :سبق أن واجهنا في تشرين األول  ،2015وكانت المكسيك ح ّققت
هذا الموقف في البطوالت ،ونجحنا في إيجاد نتائج جيدة في المباريات اإلعدادية عبر فوزها
الحلول».
على الباراغواي  - 1صفر وتشيلي ،بطلة كوبا
أميركا في النسخة األخيرة التي أُقيمت العام
المكسيك لحسم تأهّ لها                  الماضي إثر فوزها على األرجنتين ،بهدف أيضا ً
من جهته ،وفي مه ّمة شبه مضمونة ،سيسعى لنجمها تشيتشاريتو .وتبحث جامايكا بطلة
منتخب المكسيك إلى استثمار بدايته القوية في الكأس الذهبية بقيادة المدرب األلماني وينفريد
البطولة وحسم تأهّ له إلى ربع النهائي عندما شافر بدورها عن التعويض بعد خسارتها أمام
فنزويال بعشرة العبين في الجولة األولى ،ألنّ
يلتقي منتخب جامايكا الطري العود.
واستعادت المكسيك توازنها منذ استالم هزيمة جديدة ستضعها خارج البطولة.

ّ
المن�شطات
ا�ستنفار «يورو  »2016بوجه

المجري كا�ساي حَ َكم ًا في افتتاح بطولة �أوروبا

ص � ّرح المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة الروسية،
دميتري بيسكوف أم��س األرب��ع��اء ،أنّ االتهامات بحق
ّ
المنشطات ،هي اتهامات مل ّفقة
الرياضيين الروس بتناول
ال تستند إلى أيّة أد ّلة .وقال بيسكوف ،ر ّدا ً على سؤال حول
األنباء بشأن تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات« :األمر
ال يعني بأ ّننا مستعدّون للقبول بأي تصريحات عارية عن
الصحة ،وأي اتهامات عارية عن الصحة ما لم ُتثبت بأد ّلة
عقالنية ،سننظر إليها على أ ّنها افتراء مطلق» .مؤ ّكدا ً بأنّ
ّ
«يحضر نفسه بشكل كامل للمشاركة في
الوفد الروسي:
األلعاب األولمبية ،بالرغم من حمالت التشهير».
وكانت لجنة تحقيق مستقلّة تابعة للوكالة الدولية
لمكافحة المنشطات ،ا ّتهمت روس��ي��ا بانتهاك قواعد
الوكالة الخاصة بالمنشطات ،وأوصت االتحاد الدولي
أللعاب القوى بإبعاد الرياضيّين الروس عن المباريات
التي ّ
ينظمها االتحاد الدولي ،بما في ذلك مباريات ألعاب
القوى خالل األلعاب األولمبية ـ ريو دي جانيرو .2016
ور ّدا ً على االتهامات التي أطلقتها القناة األلمانية «أ

أر دي» بشأن اإلعالن حول الفيلم الجديد الذي ستقوم
القناة بعرضه حول قضية المنشطات في روسيا ،ذكر
بيان رسمي نشرته وزارة الرياضة الروسية على موقعها
اإللكتروني ،يؤ ّكد فيه أ ّن��ه بعد أول فيلم عرضته نفس
ّ
المنشطات
القناة األلمانية في العام  ،2014حول قضية
في الرياضة الروسية ،فإنّ لجنة مستقلّة تابعة للوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قامت بإجراء تحقيق
كامل في ما يتعلّق بأنشطة وزارة الرياضة الروسية
ووكالة مكافحة المنشطات الروسية «روسادا» ،ومختبر
ّ
المنشطات في موسكو واتحاد ألعاب القوى
مكافحة
الروسي .وفي وقت الحق ،ت ّم ا ّتخاذ عدد من الخطوات
ّ
المنشطات
من أجل إع��ادة البناء الكامل لنظام مكافحة
الروسي».
ّ
المنشطات هي
وأضاف البيان« :نحن نتفهّم أنّ مكافحة
على نطاق واسع ،وهي مشكلة عالمية ،ومن الضروري
معالجتها ،وتوحيد جهود جميع الجهات المعنيّة التي
تهدف إلى التحسين المستمر لنظام مكافحة المنشطات».

حكومة البرازيل توقف دعم اتحاداتها قبل الأولمبياد
أوق���ف وزي���ر ال��ري��اض��ة البرازيلي
المؤقت ليوناردو بيتشياني دعما ً ماليا ً
قدره  150مليون ريال ( 37.5مليون
مخصصا ً للرياضة في إطار
ي��ورو)،
ّ
االستعداد لدورة األلعاب األولمبية في
ريو ،حسب ما ذكر اإلعالم البرازيلي.
وعلّق وزير الرياضة العمل بالمنحة
المق ّررة «لمشاريع تهدف إلى تنمية
الرياضة على مستوى ع��ال» ،كانت
قد ق ّررتها الحكومة السابقة في شهر
أي��ار الماضي ُ
صصت لالتحادات
وخ ّ
الرياضية الوطنية.
وكان هذا واحدا ً من آخر اإلجراءات
التي ا ُّتخذت من قِبل الرئيسة البرازيلية
السابقة ديلما روسيف ،التي أُقيلت من
منصبها في اليوم التالي بسبب اتهامها
بقضايا فساد.
وق���ال المكتب اإلع�لام��ي للوزير

سيشدّد االتحاد األوروب��ي من إجراءاته الهادفة إلى مكافحة
ّ
المنشطات خالل فعاليات «يورو  ،»2016وخصوصا ً بعد عاصفة
الفضائح التي طالت مختلف األلعاب منذ مطلع العام الجاري.
ّ
المنشطات
لن يخضع كل الالعبين إلى اختبارات الكشف عن
قبل انطالق كأس األم��م األوروبية «ي��ورو  »2016بفرنسا غدا ً
الجمعة ،لكن االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» يخطط إلجراء
المزيد من الفحوصات خالل فاعليات البطولة.
وق��ال م��ارك فويالموز ،مدير لجنة مكافحة المنشطات بالـ
ّ
المنشطات حتى
«يويفا» أ ّنه ت ّم إجراء  341اختبارا ً للكشف عن
اآلن ،في الوقت الذي سيشارك  552العبا ً في صفوف  24منتخبا ً
في البطولة.
وبشكل ع��ام أج��رى الـ»يويفا»  1278اختبارا ً للكشف عن
المنشطات منذ آذار الماضي ،في أكبر عملية لمكافحة المنشطات
وبتكلفة قدرها مليون يورو.
ّ
يخطط إلج��راء اختبارات خالل
وأش��ار فويالموز« :اليويفا
البطولة التي س ُتقام خالل الفترة من  10حزيران وحتى  10تموز،
على الالعبين الذين لم يقدّموا بعد عيّنات الدم.
وسيت ّم فحص كل عيّنات يورو  2016في مختبر في شاتيناي
ماالبري ،حيث ستظهر نتائج عيّنات الدم بعد خمس ساعات،
فيما تظهر نتائج فحص عيّنات البول في اليوم التالي.
وق ّرر اليويفا إخضاع العبين من كل فريق الختبارات الكشف عن
ّ
المنشطات بعد كل مباراة من المباريات الـ 51للبطولة ،وسيت ّم
تخزين العيّنات لمدة أربعة أعوام مع إمكانيّة إعادة فحصها .وفي
حال تو ّرط العب في تعاطي المنشطات فإ ّنه سيتع ّرض لإليقاف
ولكن ليس فريقه ككل ،ولكن الفريق قد يواجه عقوبة اإليقاف في
حالة تو ّرط ثالثة أو أكثر من العبيه في اختبارات الكشف عن
ّ
المنشطات.

وق����ع االخ���ت���ي���ار ع��ل��ى ال��ح��ك��م
ال��م��ج��ري فيكتور ك��اس��اي إلدارة
المباراة االفتتاحية لبطولة كأس
أمم أوروبا لكرة القدم التي ستنطلق
غدا ً الجمعة ،وتجمع بين منتخب
فرنسا (البلد المضيف) ومنتخب
رومانيا.
وقال االتحاد األوروبي ،إنّ كاساي
سيساعده الحكمان جيورجي رينغ
وفينسيل ت���وث ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
مجريَّين آخرين هما تاماس بوغنار
وآدام فاركاس كحكمين مساعدين
إض��اف��ي��ي��ن ،وس��ي��ك��ون الهولندي
بيورن كويبرس حكما ً رابعاً.
وكانت أبرز مباراة أدارها كاساي
حتى اآلن ه��ي ال��م��ب��اراة النهائية
ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي العام
 ،2011والتي جمعت بين برشلونة
ومانشستر يونايتد بويمبلي ،كما
أدار مباريات بكأس العالم 2010
وأمم أوروبا .2012
وعيّن االتحاد األوروبي  18طاقما ً
تحكيميا ً إلدارة مباريات البطولة،
علما ً بأ ّنه سيُصار إلى اعتماد تقنيّة
عين الصقر المرتكزة إل��ى تثبيت
كاميرات لمراقبة ّ
خطي المرمى في
جميع المباريات.

15
اتحاد ال�س ّلة ير ّد طعن الحكمة ببطولة الريا�ضي
ريا�ضة

البرازيلي في تصريح لوكالة «فرانس
برس» :إنّ سحب هذا الدعم «يتطابق
مع قرار سبق أن ا ّتخذه الوزير ليوناردو
بيتشياني لمراجعة العقود واألعمال
اإلدارية للوزارة».
وتابع« :تعليق المرسوم ال يؤ ّثر على
استعدادات الرياضيين لدورة األلعاب

األولمبية والبارالمبية في ريو».
ول���م ي���ح���دّد ال���وزي���ر ال��ب��رازي��ل��ي
االت��ح��ادات الرياضية التي ستتأ ّثر
ب��وق��ف ه��ذا ال��دع��م ،لكن بعض هذه
االت��ح��ادات عبّرت عن «قلقها» بشأن
موازناتها في األشهر المقبلة ،كا ّتحادي
ألعاب القوى والرياضات المائية.

�إيريك بايلي ر�سمي ًا في �صفوف «يونايتد»

خ�سارة مفاجئة لإ�سبانيا
�أمام جورجيا
منيت إسبانيا حاملة لقب  2008و 2012بخسارة ودّي��ة غير
متو ّقعة أمام ضيفتها جورجيا بنتيجة  1-0في ملعب خيتافي ،وذلك
قبل انطالق حملة الدفاع عن لقبها في كأس أوروبا  2016لكرة القدم.
وسجل للفائز تورنيكي أوكرياشفيلي في (د.)40.
ّ
وكانت إسبانيا ح ّققت فوزا ً سهالً على كوريا الجنوبية  1-6منذ
أيام في سالزبورغ في النمسا ،وقبل ذلك نجحت بتجاوز البوسنة
.1-3
وعن الخسارة الصادمة التي تل ّقاها فريقه أمام منتخب مص ّنف
في المرتبة  137على العالم ،تحدّث فيستي ديل بوسكي  ،المدير
الفني للمنتخب اإلسباني ،رافضا ً التقليل من تلك الخسارة التي
جاءت مباشرة ُقبيل انطالق المعترك األوروبي الذي يحمل منتخبه
لقبيه اآلخرين .وفي الوقت عينه ،أشاد المد ّرب صاحب الـ 65عاما ً
باألداء الدفاعي المتميّز لمنتخب جورجيا واالستغالل الجيد للفرصة
ليسجلوا منها هدفاً .وافتتح
الوحيدة التي حصلوا عليها في المباراة
ّ
ديل بوسكي تصريحاته قائالً« :يجب علينا أن ننظر إلى األمام ون ّتخذ
التحدّي الذي ينتظرنا في البطولة األوروبية «.
ث� ّم أض��اف قائالً« :ف��ي الشوط األول ،العبونا كانوا متداخلين
بشكل كبير .لقد تكدّسنا بشكل كبير للغاية من أجل بداية اللعب
الهجومي» .لكنّ دل بوسكي اعترف بأنّ المعنويات منخفضة في
معسكر الفريق.
أ ّما عن عدم البداية بالالعب ألفارو موراتا ،مهاجم يوفنتوس في
تلك المباراة ،فقال ديل بوسكي« :لقد ّ
فضلنا عدم الدفع به ،حيث
أ ّن��ه في مستوى ع��ا ٍل من أجل افتتاح ي��ورو  2016ض ّد جمهورية
التشيك».

أعلن ن��ادي مانشستر يونايتد
التوقيع رسميا ً مع مدافع فياريال
إيريك بايلي ،وهو بانتظار تل ّقيه
تصريح العمل .وارتبط بايلي بعقد
لمدة  4سنوات مع إمكانيّة التجديد
لسنتين.
لعب بايلي ال��ذي يبلغ من العمر
 22سنة في  47مباراة منذ انتقاله
إلى فياريال في العام  ،2015كذلك
شارك في  15مباراة لمنتخب ساحل
العاج وكان أحد الالعبين الذين فازوا
ببطولة أمم أفريقيا  2015حيث لعب
في المباريات الست.
بالمناسبة قال بايلي« :االنتقال
إل��ى مانشستر ك��ان حلما ً وتح ّول
إلى حقيقة ،فاللعب مع فريق بهذا
المستوى هو ما كنت أحلم به دوماً».
وتابع« :أري��د أن أصبح األفضل،
وأؤمن بأنّ العمل مع جوزيه مورينيو
سيساهم بالتطور بأفضل ما يكون.
وأنا أتطلّع للقاء أعضاء الفريق والبدء
بفصل جديد مع مانشستر يونايتد».
وق��ال مورينيو مستقبالً الالعب

الجديد« :إيريك هو قلب دفاع شاب
يملك م��ه��ارات فطرية ،تط ّور كثيرا ً
حتى اآلن ويملك اإلمكانيات ليكون

من األفضل في العالم ،ونحن نتطلّع
للعمل معه على تطوير موهبته
واالستفادة من قدراته».

الخوري و�أبو جودة بطال ك�أ�س «المبارزة»
ّ
نظم االتحاد اللبناني للمبارزة كأس لبنان في سيف
المبارزة للذكور واإلن��اث على مالعب قصر الرياضة في
نادي المون ال سال الرياضي .وحملت البطولة اسم بطل
المبارزة الراحل المرحوم روالن سرنوك تكريما ً لذكراه.
وف��ي نتائج المسابقة ،ال��ت��ي ش���ارك فيها أك��ث��ر من
 35الع��ب �ا ً والع��ب��ة ي��م� ّث��ل��ون أن��دي��ة ال��ج��ي��ش وال��م��ون
الس��ال والتعاضد والجمهور ،فقد ج��اءت وف��ق اآلت��ي:
ـ في فئة الذكور ،أحرز شفيق الخوري من الجيش اللبناني
اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على زميله في الجيش
رائد بو ك� ّروم .فيما ح ّل كل من الشاب الواعد جيورجيو
ضو من نادي المون السال وطانيوس عطاالله من الجيش
اللبناني في المرتبة الثالثة.

ـ في فئة اإلن���اث ،أح��رزت ريتا أب��و ج��وده من نادي
التعاضد اللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على
زميلتها في النادي نفسه فيكتوريا هيكل ،فيما حلّت كل من
لور المصري من نادي المون السال وأليس بلومريدج من
نادي التعاضد في المرتبة الثالثة.
وفي الختام ،ألقى الحكم الدولي زياد أبو عراج كلمة
أشادت بمزايا الراحل ،كما وألقى البطل الناشئ أنطوان
العنيسي كلمة في السياق نفسه.
وو ّزع نائب رئيس االتحاد سهيل سعد ،واألمين العام
الدكتور عماد نحاس ،والعميد الركن دري��د زهرالدين
والعميد الركن الياس أبو جوده الكؤوس والميداليات
والشهادات على الفائزين وعلى عائلة الفقيد.

