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ريا�ضة

عندما ت�أتي النتيجة عك�س المجريات
�سلوفاكيا تل ّقن رو�سيا در�س ًا كروي ًا

اس��ت��ع��اد المنتخب السلوفاكي
هيبته نافضا ً ي��دي��ه م��ن خسارته
االفتتاحية أم��ام ويلز ليتف ّوق على
المنتخب الروسي نتيج ًة وليس أداءً،
وليُنعش آماله بالتأهل إلى دور الـ16
من بطولة أوروبا الدائرة في فرنسا،
وذل���ك ف��ي ث��ان��ي م��ب��اري��ات��ه ضمن
المجموعة الثانية ،ليل ّقنه درس �ا ً
في الصمود الكروي خرج على إثره
فائزا ً بنتيجة ( .)-1 2انتهى الشوط
األول بنتيجة ( 2ـ  )0لمصلحته ،مع
اإلشارة أنّ جملة من الفرص سنحت
للروس ولم تدرك الشباك وخصوصا ً
ع��ن ط��ري��ق نجمهم س��م��ول��وف (د
 28و ،)30بالمقابل نجح المهاجم

السبق
فالديمير فايس بتسجيل هدف ّ
لسلوفاكيا (د ،)32بعده شنّ الروس
تكسرت أمام
عدّة هجمات متسارعة ّ
صالبة الدفاعات السلوفاكية ،ومن
هجمة م��رت �دّة أعقبها رمية ركنيّة
سجل مارك هامسيك ،أفضل العبي
ّ
ب�لاده في ال��م��ب��اراة ،الهدف الثاني
لسلوفاكيا في آخر دقيقة من الشوط
األول .وم��ع بداية الشوط الثاني،
اجتهد ال��روس للعودة م��ج�دّدا ً إلى
أجواء المباراة فسدّد أوليغ شتوف
ف��وق المرمى (د ، )57فيما واصل
السلوفاكيون هجماتهم وتسديداتهم
لتعزيز تقدّمهم ،ث ّم هدأت المجريات
وغابت الفرص الحقيقية حتى الدقيقة

( ،)72حيث سدّد سمولوف بجانب
المرمى السلوفاكي ،وفي الدقيقة 80
نجح دينيس غلوشكوف بتسجيل
ه��دف تقليص ال��ف��ارق عبر رأسيّة
رائعة لتصبح النتيجة ( 1ـ  ،)2وهنا
اشتعلت المباراة بشكل حماسي،
الروس يسعون للتعديل والسلوفاك
للمحافظة على ال��ف��وز الثمين ،مع
أرجحيّة في السيطرة واالستحواذ
للخاسر ،كثرت المحاوالت الروسية
وأب���رزه���ا ل��ف��ي��ك��ت��ور بيكوفيسكي
( ،)89وخالل الوقت اإلضافي ارت ّد
السلوفاكيون للخلف واستماتوا في
ال��ذود عن مرماهم لتنتهي المباراة
لمصلحتهم ( 2ـ .)1

�سوي�سرا على �أعتاب الدور الثاني
ورومانيا حافظت على �آمالها
فشل منتخب سويسرا في حسم التأهّ ل المب ّكر الى دور الـ 16لكأس األمم
األوروبية لكرة القدم «يورو  »2016التي تستضيفها فرنسا حتى  10تموز
المقبل ،بتعادله ونظيره الروماني  1 – 1على ملعب بارك ديفي العاصمة
باريس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة األولى.
وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من المنتخب السويسري ولكن بال فاعلية
بسبب الرعونة التي اتسم بها أداء العبيه ،وعلى عكس المجريات ومن أول
هجمة له في المباراة ،حصل المنتخب الروماني على ركلة جزاء في الدقيقة
 17عقب تع ّرض العبه الكساندرو شيباسيو للجذب من القميص عن طريق
ستيفان ليشتستاينر مدافع المنتخب السويسري داخل منطقة الجزاء،
ونفذ بوغدان ستانكو الركلة بنجاح ،بعدما وضع الكرة الى يمين الحارس
السويسيري يان سومير .وكثف منتخب سويسرا من هجماته ،وأخطأ
العبوه في الوصول الى شباك كيبريان تاتاروسانو حارس مرمى رومانيا
من دون جدوى.
واستمرت االمور على حالها في الشوط الثاني ،وفي الدقيقة  57أدرك
ادمير محمدي التعادل لسويسرا بعدما تابع ركلة ركنية نفذها رودريغيز
من الناحية اليسرى ،ولكن أبعدها دفاع رومانيا بطريقة خاطئة لتصل الكرة
إلى محمدي الذي أطلق قذيفة مدوية من داخل المنطقة ،سكنت الزاوية
اليسرى العليا للمرمى.
وشهدت الدقائق األخيرة للمباراة استحواذا ً متبادال ً على الكرة ،ولكن دون
خطورة على المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لك ّل فريق.

خيارة فنلندية ّ ...
تحدد خيارات �أوروبا الكروية!
فاجأ أحد سكان هلسنكي مستخدمي الشبكات االجتماعية الخاصة ،بوجود
خيارة لديه قادرة على التنبّؤ بنتائج بطولة األمم األوروبية لكرة القدم .2016
ويُق ّر الرجل أ ّنه بدأ يمارس «التكهن» بنتائج المباريات عن طريق استخدام
الخيارة بسبب شعوره بالملل .وأشار إلى أنّ خيارته هذه يمكن أن تنافس
بشكل حقيقي األخطبوط الشهير بول والضفدعين «شريك» و»فيونا» .ويقوم
هذا الفنلندي بتدوير خيارته الشهيرة ويتركها حتى تتو ّقف ،وينظر إلى أي
منتخب يشير طرفها الحامل للصقة التسعيرة ،وهو ما يعني فوز المنتخب
المذكور في المباراة .أ ّما في حالة التعادل فال تشير الخيارة إلى أي منتخب.
وبهذه الطريقة تم ّكن الشاب الفنلندي من تحديد نتائج  8مباريات ،بما في
ذلك نتيجة المباراة بين روسيا وإنكلترا .وع��ادة ،قبل عدّة ساعات من بدء
المباراة ،يقوم الفنلندي بنشر النتيجة المتو ّقعة على صفحته في «فايسبوك».

الأرجنتين بالعالمة الكاملة لمواجهة فنزويال
وت�شيلي ت�ضرب موعد ًا مع المك�سيك

ال يعتقد نجم ويلز غاريث بايل
أنّ هناك م��ا يخيف منتخب ب�لاده
م��ن إنكلترا قبل مباراتهما اليوم
ف��ي الجولة الثانية م��ن مباريات
المجموعة الثانية ليورو .2016
   وق��ال غاريث بايل ،الع��ب ريال
مدريد اإلسباني« :لدينا روح هائلة
في الفريق هي أفضل ما رأيته يوما ً
 ...ال يوجد من يرعبنا ،وال نشعر بأيّ
ضغط ،سندخل المباراة ونستمتع
بتلك المناسبة».
ول��م يسبق أن التقى المنتخبان
اإلنكليزي والويلزي في بطولة كبرى،
ورغم أنّ تعليقات وسائل اإلعالم قبل
المباراة كانت كلّها تميل إلى المزاح،
ف��إنّ م��ب��اراة ال��ي��وم ستكون معركة
كرويّة حقيقيّة.
ويحتاج المنتخب اإلنكليزي للفوز
على ويلز بعد تعادله في المباراة
األول��ى مع روسيا  ،1-1في الوقت
الذي فازت فيه ويلز على سلوفاكيا
 1-2في نفس المجموعة.

وي��خ��ش��ى المنتخب اإلنكليزي
م��ن ح���دوث ش��غ��ب ج��م��اه��ي��ري في
المباراة التي س ُتقام في لنس ،بعد
وقوع اشتباكات هائلة ودمويّة بين
الجماهير اإلنكليزيّة والروسية في
مرسيليا.
وقال العب الوسط اإلنكليزي آدم

الالن��ا« :ن��درك أ ّنها مباراة كبيرة ،ال
نحتاج أن يخبرنا أي شخص عن
أه ّميتها».
وأض���اف« :سنر ّكز على أنفسنا
فقط ،على قدراتنا الكروية ،نسعى
لتحقيق الفوز ولدينا ثقة هائلة في
قدرتنا على تحقيقه».

الجزائري فيغولي �إلى وي�ست هام الإنكليزي
ق ّرر النجم الجزائري سفيان فيغولي
الرحيل إلى نادي ويست هام اإلنكليزي
في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده
مع نادي فالنسيا اإلسباني ،وأصبح
من ح ّقه الرحيل إلى أيّ فريق يريده.
فبعد رحلة طويلة من التفكير ،استقر
النجم الجزائري سفيان فيغولي الذي
يلعب لنادي فالنسيا على اسم ويست
هام ليرتدي قميصه في الموسم المقبل،
بعدما انتهى تعاقده مع الخفافيش.
وو ّقع فيغولي على عقد مع ويست
هام لمدة ثالث سنوات تبدأ من الموسم
المقبل ،بعدما انتهى تعاقده مع ناديه
اإلس��ب��ان��ي وأص��ب��ح ل��دي��ه الكثير من
العروض ليختار من بينها.

ّ
ينظم ن��ادي الجمهور الرياضي دورة باتريك آصاف
السنوية الثانية عشرة في ك��رة الطاولة في  29و30
حزيران الحالي ،و 1تموز المقبل على طاوالته ،وقد أعلنت
ّ
المنظمة عن البدء في عملية التسجيل للمشاركة في
اللجنة
نادي الجمهور من وعلى رقم الفاكس ،05/921323 :أو

عبر البريد اإللكتروني أو عبر االتصال بأمين سر النادي
سمير شاغوري  ،03/868373أو بجوزيف شلهوب
وحدّدت
 03/240412وجورج حبايب ُ .03/255612
آخ��ر مهلة للتسجيل ي��وم الجمعة  24حزيران الحالي
الساعة الرابعة بعد الظهر.

مارادونا :لم �أق�صد الإ�ساءة لمي�سي

مي�سي :فر�صتنا �سانحة للفوز باللقب
سيواجه المنتخب األرجنتيني بعد غ ٍد السبت نظيره الفنزويلي ،صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة في مدينة فوكسبوره ،القريبة من بوسطن.
ويسعى منتخب «التانغو» إلى الفوز بلقب نسخة العام الحالي من البطولة لتعويض إخفاقه في حسم مباراتين نهائيّتين من قبل في مونديال البرازيل  ،2014وكوبا أميركا .2015
وقبل يومين من المباراة ،أعرب النجم األرجنتيني ليونيل ميسي عن أمنيته بالتتويج بلقب بطولة كوبا أميركا (المئوية) ،وقال عقب الفوز على بوليفيا« :أتمنى أن تكون هذه الكأس من نصيبنا،
جميعنا يريد هذا ،ولكن علينا التفكير في فنزويال وتحقيق الفوز عليها».
وأضاف« :منتخب فنزويال منافس مع ّقد ،إذا كان قد وصل إلى هذا الدور فهذا أل ّنه يستح ّقه ،لقد جاء من مجموعة صعبة للغاية وكان قريبا ً من حصد المركز األول ،علينا أن نستع ّد للمباراة كما
ك ّنا نفعل دائماً ،يجب أن نستمر على هذا المستوى أل ّننا سنواجه منافسا ً صعبا ً للغاية».

اختتام دورة الألعاب الريا�ضية المهنية
دياب :ت�ش ّكل مكان ًا للتالقي بين الطالب

رع��ى مدير ع��ام التعليم المهني
والتقني أحمد دياب االحتفال الذي
أق��ام��ت��ه اللجنة العليا المنظمة
باختتام دورة األلعاب الرياضية
ل��ل��ع��ام  2015ـ  ،2016وذل���ك
ب��ح��ض��ور أع��ض��اء اللجنة العليا
ورؤس���اء الدوائراإلقليمية وم��دراء
ال���م���دارس وال��م��ع��اه��د ال��رس��م��ي��ة
والخاصة ،والفائزون من الطالب
والطالبات.
وفي كلمته بالمناسبة ،شدّد دياب
على أه ّمية الدورات الرياضية التي
ّ
تنظمها المديرية العامة للتعليم

بايل :ال �أحد يرعبنا وجاهزون لإنكلترا

دورة باتريك �آ�صاف في كرة الطاولة

في مباراة من طرف واحد ،لم يجد المنتخب األرجنتيني أدنى صعوبة في
الفوز على نظيره البوليفي بنتيجة ( 3ـ صفر) في الجولة الثالثة األخيرة من
مباريات المجموعة الرابعة بالدور األول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية
(كوبا أميركا  ،)2016المقامة حاليا ً بالواليات المتحدة.
ووجه المنتخب األرجنتيني إنذارا ً قو ّيا ً لباقي منافسيه في البطولة ،حيث أ ّكد
ّ
قدرته على المنافسة من أجل حصد اللقب.
وأصبح المنتخب األرجنتيني (راقصو التانجو) الفريق الوحيد الذي ح ّقق
العالمة الكاملة في الدور األول للبطولة الحالية بفوزه في جميع مبارياته.
وخالل النسختين الماضيتين من البطولة في  2011و ،2015لم ينجح
أي فريق في تحقيق الفوز في جميع مبارياته في الدور األول ،وكان المنتخب
األرجنتيني هو آخر فريق ينجح أيضا ً في تحقيق العالمة الكاملة بالدور األول،
وذلك في نسخة  2007بفنزويال.
وأ ّكد التانغو األرجنتيني جدارته بصدارة المجموعة الرابعة ،رافعا ً رصيده
إلى تسع نقاط بفارق ثالث نقاط أمام نظيره التشيلي حامل لقب البطولة ،الذي
حجز مقعده في دور الثمانية بفوزه بنتيجة  4ـ 2على نظيره البنمي في المباراة
األخرى في ذات المجموعة.
وكان المنتخب األرجنتيني حجز مقعده في دور الثمانية بعد مباراته الثانية
في البطولة ،لك ّنه أ ّكد تصدّره بالفوز على بوليفيا ليلتقي في دور الثمانية مع
نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة ،فيما سيلتقي
المنتخب التشيلي نظيره المكسيكي متصدّر المجموعة الثالثة.

المهني والتقني عبر تفعيل دور
الطالب والطالبات ،إذ تش ّكل مكانا ً
للتالقي والتواصل وإبراز المواهب،
ك��م��ا أش���اد بالمنافسة الشريفة
وال��ل��ع��ب النظيف ب��ي��ن ال��م��دارس
والمعاهد خالل ال��دورة الرياضية،
ون��� ّوه بالعمل المستمر م��ن أجل
تطوير الدورات الرياضية.
وفي الختام ،قام دي��اب بتوزيع
الدّروع على مدراء المدراس والمعاهد
الفائزة في جميع المحافظات ،والتي
حلّت في المركزين األول والثاني،
بحسب اآلتي:
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ـ معهد الصرفند الفني ،معهد
القلمون ،المسار ـ بيروت ،أمجاد
الفني – النبطية ،ببنين الفني،
البقاع الفني ،المدرسة الفندقية
 بئر حسن ،م��درس��ة إدة الفنية،معهد شكا الفني ،معهد علي األكبر
التقني والمهني ،مدرسة الشهيد
محمد سعد الفنية ،معهد التعليم
والتدريب الفني  -ح��وش األم��راء،
مدرسة رميش الفنية ،معهد الشيخ
خليل حسين الفني ـ بنهران ،مدرسة
مار أنطونيوس الفني ،معهد المسار
– الغازية.

لبنان نحو العالمية
في الفوت�سال
عبر نادي بر�شلونة
خطا لبنان خطوة مدروسة نحو العالمية في كرة القدم للصاالت من
خالل إطالق المعسكر التدريبي الرسمي األول الخاص بنادي برشلونة
اإلسباني ،وذلك في مؤتمر صحافي عُ قد في فندق «– Holiday inn
 »Dunesفي فردان.
واف ُتتح المؤتمر الصحافي بكلمة لرئيس لجنة الفوتسال في االتحاد
اللبناني لكرة القدم سيمون دويهي ،أشار فيها إلى أهميّة هذه الخطوة
وحجمها الكبير ،وأهميّتها بالنسبة إلى اللعبة التي أصبحت لعبة شعبيّة
في بالدنا ،قائالً« :عندما سمعت بإقامة معسكر يحمل هذا االسم الكبير في
لبنان ،وجدت الفكرة صعبة إلى ح ٍّد بعيد ،لكن اليوم بمجهود أصحاب
الفكرة والمساهمين في تنفيذها ،وخصوصا ً األشخاص الذين عملوا في
اللعبة واجتهدوا فيها ،أمثال مدير المعسكر حسين ديب ،أصبح المشروع
حقيقة».
ب��دوره ،أ ّكد ديب أنّ هذه الخطوة هي استثنائية ،أل ّنها المرة األولى
التي يرعى فيها ن��ادي برشلونة معسكرا ً تدريبيا ً للفوتسال بعيدا ً
من إسبانيا« ،ل��ذا ف��إنّ المسألة ُتحسب للبنان ال��ذي يُع ّد أول بلد في
العالم يحظى بثقة ال��ن��ادي الكاتالوني الكبير ف��ي م��ش��روع م��ن هذا
النوع».
أراوجو الذي دافع عن ألوان برشلونة سابقاً ،اعتبر أنّ أهمية المشروع
أ ّنه لكل الرياضة اللبنانية وليس للفوتسال فحسب« ،لذا يجب أن ندخل
ثقافة االهتمام بالنشء قبل أي ش��يء آخ��ر ،أل ّنها تؤ ّمن االستمرارية
والنجاح».
كما تحدّث األستاذ ط��ارق الحاج مم ّثالً صاحب مشروع معسكرات
برشلونة في لبنان سمير شمخة ،مشيرا ً إلى أ ّنه ليس بإمكان الكثيرين
الحصول على هذه الفرصة االستثنائية واستضافة معسكرات بهذا
الحجم« ،وقد لمسنا الد ّقة االحترافية من قِبل األشخاص الذين انتدبهم
نادي برشلونة ،حيث تو ّقفوا عند أصغر التفاصيل حرصا ً منهم على
تسجيل انطالقة مه ّمة من لبنان قبل أن يشرعوا بنشر فكرة معسكرات
الفوتسال في العالم».
وسيُقام المعسكر التدريبي بين  1و 6آب المقبل في قاعة نادي
الصداقة ،بإشراف ثالثة مد ّربين اسبان سينتدبهم «البرسا» للمشاركة
في تدريب الصغار المنتسبين ،والذين ستتراوح أعمارهم بين  7و17
عاماً.

أعلن أسطورة كرة القدم األرجنتينية ،دييغو أرماندو
مارادونا ،أ ّنه لم يقصد اإلس��اءة مطلقا ً لمواطنه ليونيل
ميسي بتصريحه ب��أنّ نجم برشلونة ال يملك شخصية
القائد.
وكان مارادونا قد ص ّرح أثناء مشاركته في حدث دعائي،
ومن دون أن يعرف أنّ مكبّرات الصوت كانت مفتوحة« :أنّ
ميسي شخص رائع لكنه ال يمتلك شخصية القائد».
وأوضح مارادونا في تصريح الحق« :كنت أتحدّث مع
البرازيلي بيليه عن عدم وجود العبين لديهم شخصية
سجل
قوية .ال يمكن إجبار ميسي على أن يكون قائداً ،إذا ّ
 4أهداف فهو ليس بقائد .لم أقصد اإلساءة أبدا ً لميسي،
عالقتي جيدة معه ومع والده .إ ّنه فتى رائع ويم ّثل ظاهرة
كالعب».
وب� ّرر أسطورة كرة القدم األرجنتينية رأيه قائالً« :ال
نريد أن ندفع به ليكون قائداً ،ألنّ القادة يعتمدون على ي ٍد
واحدة .فلنترك ميسي يلعب كما يحلو له ليواصل تسجيل
األهداف مثلما يفعل».

احتفال حا�شد في تكريم ّ
�سيدات هومنتمن
ن�صار� :أتعهّد بدعم الفريق المو�سم المقبل
ّ
ك � ّرم ن��ادي هومنتمن (أنطلياس)
بطالته إلحرازهن لقب بطولة لبنان
للسيدات في كرة السلّة (درجة أولى)
لموسم  ،2016-2015خالل حفل
حاشد أُقيم في ملعب مزهر.
ت��ق��دّم ال��ح��ض��ور وزي����ر ال��ش��ب��اب
والرياضة العميد عبد المطلب حناوي،
أمين ع��ام ح��زب الطاشناق النائب
هاغوب بقرادونيان ،رئيس اللجنة
األولمبية جان ه ّمام ،رئيس اتحاد كرة
السلّة المهندس وليد نصار ،أمين عام
اتحاد غرب آسيا جان تابت ،رئيس
اتحاد البادمنتون جاسم قانصوه،
رئ��ي��س ات��ح��اد ال���د ّراج���ات فاتشيه
زادوريان ،المحاضر األولمبي الدولي
جهاد سالمة ،رئيس اللجنة المركزية
لهومنتمن ه��راي��ر خ��ات��ش��ادوري��ان،
رئيس نادي هومنتمن (أنطلياس) ترو

مانداليان ،رؤس��اء وأعضاء بلديّات
ورجال الصحافة واإلعالم.
ب��ع��د النشيد ال��وط��ن��ي اللبناني
ونشيد هومنتمن مع كلمة ترحيبية
لعريفة الحفل جويس نوفل ،دخل
فريق السيدات وال��م��د ّرب��ان باتريك
سابا وجو مجاعص إلى القاعة وسط
تصفيق ال��ح��ض��ور .ث�� ّم عُ ���رض فيلم
عن مراحل بطولة لبنان ،وصوال ً إلى
تتويج سيدات هومنتمن (أنطلياس).
بعد ذلك ألقى رئيس النادي ترو
م��ان��دال��ي��ان كلمة ت��ح �دّث فيها عن
العمل الجماعي في النادي ،الذي أدّى
إل��ى إح��راز لقب بطولة لبنان ،وهو
ثمرة  17سنة من العمل ال��دؤوب،
شاكرا ً كل من ساهم في هذا اإلنجاز.
بدوره ،تحدّث المهندس نصار فقال:
«أه � ّن��ئ ن��ادي هومنتمن أنطلياس

إلح��راز سيداته لقب بطولة لبنان،
واألج�����واء ف��ي ملعب م��زه��ر خ�لال
مباريات الرجال والسيدات لها نكهة
خاصة.
وختم نصار« :أريد أن أكشف أمراً،
سأدعم نادي هومنتمن الموسم المقبل
بعيدا ً عن االتحاد».
وت��ح �دّث خ��ات��ش��ادوري��ان ش��اك��را ً
الوزير حناوي على عمله لمصلحة
الرياضة ،وه ّنأ هومنتمن (أنطلياس)
إلحرازه لقب بطولة السيدات ،شاكرا ً
رئيس وأعضاء االتحاد على عملهم
لمصلحة اللعبة.
الكلمة األخ��ي��رة للوزير حناوي،
ه ّنأ فيها هومنتمن على إنجازه ،وأ ّكد
أنّ وزارت���ه تعمل ضمن اإلمكانات
المتوافرة ،وإذا وعدت وفت وال انحياز
أليّ اتحاد أو ناد».

�أتلتيكو يدخل على خط «�إبراهيموفيت�ش»
كشفت تقارير صحافية عدّة عن رغبة نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني بالحصول على خدمات المهاجم الدولي السويدي
زالتان إبراهيموفيتش ،العب باريس سان جيرمان الفرنسي ،خالل الميركاتو الصيفي.
ويسعى المدرب األرجنتيني سيميوني وإدارة «الروخي بالنكوس» ،إلى إغراء إبراهيموفيتش من أجل االنضمام إلى
النادي اإلسباني ،وذلك بحسب ما أبرزه موقع «توتو ميركاتو» اإليطالي.
وارتبط اسم إبراهيموفيتش مؤخرا ً بالعديد من األندية العريقة ،أبرزهم مانشستر يونايتد اإلنكليزي والذي اقترب من
االنضمام له ،وأيضا ً نادي بايرن ميونيخ األلماني.
ً
ً
وأثار رحيل «السلطان» عن باريس سان جيرمان جدال كبيرا في وسائل اإلعالم ،وعن وجهة الالعب المقبلة التي لم
ت ّتضح لغاية اآلن.

