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الإنكليز �أدرى ب�شعاب ويلز
فوز م�ستحق في �آخر دقيقة

أل ّنهم األقرب إليهم ،واألدرى بإمكاناتهم ،واألعرف
بمستوياتهم ،نجح اإلنكليز في تجاوز حاجز ويلز
الصلب بالخبرة وبالتصميم ليحرزوا فوزا ً مستح ّقاً،
جاء بينما المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة ،وبنا ًء عليه
تصدّرت إنكلترا مجموعتها الثانية برصيد  4نقاط،
فيما على روسيا تجاوز المنتخب السلوفاكي للوقوف
إلى جانبهم بنفس الرصيد.
ففي مباراة األمس ،اندفع المهاجمون اإلنكليز باكرا ً
لتسجيل هدف إراحة البال وإفراح الجماهير المواكبة،
ول ّما اصطدموا بالحائط الدفاعي الويلزي عمدوا إلى
التسديد من بعيد والرفعات األمامية الساقطة ،فأهدر
رحيم ستيرلنغ أول فرصة سانحة للتقدّم (د )7ثم
أتبعها مض ّيعا ً فرصة ثانية ( ،)18ونفس األمر فعل
زمياله واين روني وغاري كاهيل ( 32و ،)38بالمقابل
برز العب ويلز آلن رامسي في التمرير وقطع الكرات،
سجل غياب بايل عن المجريات وتشكيل أي
وفيما
ّ
خطورة انبرى األخير لضربة ح� ّرة ن ّفذها من خارج
المربع فسكنت كرته الشباك معلنا ً تقدّم بالده على
الجارة الكبرى إنكلترا ( 1ـ  .)0وفي الشوط الثاني
ل��م يهدأ ب��ال اإلنكليز ،وحسنا ً فعل مد ّربهم رودي

�أ ّول فوز لإيرلندا ال�شمالية
على ح�ساب �أوكرانيا
أح��رز المنتخب االيرلندي الشمالي بكرة القدم أ ّول فوز لبالده في
مسابقة كأس األمم األوروبية التي يشارك فيها للم ّرة األولى ،وذلك على
حساب المنتخب األوكراني صاحب الصوالت والجوالت ،وبنتيجة ( 2ـ ،)0
وبهذا الفوز أبقى االيرلنديون على أمالهم للوصول إلى الدور الثاني ،حيث
ستكون الكلمة الفصل في ضوء نتيجة مباراتهم األخيرة ضمن الدور األول
أمام المانيا في  21حزيران الحالي .منذ بداية المباراة الصاخبة تشجيعا ً
دب الرعب
وحضورا ً جماهيريا ً قدّم المنتخب اإليرلندي عرضا ً قويا ً بغية ّ
في نفوس األوكران الذين ارتدّوا الى الخلف لوقف الهجمات المتتالية،
وبعد ربع ساعة ،ومع بدء هطول األمطار بغزارة على ارض الملعب
استفاق االوكرانيون من جديد وش ّنوا هجمات عدّة ،ثم دارت المجريات
في وسط الملعب مع هجمات مو ّقعة بتسديدات من دون هز شباك .وفي
مسته ّل الشوط الثاني نجح المهاجم االيرلندي غاريت مكاولي بتسجيل
هدف السبق (د ،)49وبعد التقدّم االيرلندي هبّت عاصفة ثلجية (د)57
مما إضطر الحكم إليقاف المباراة لمدّة  3دقائق ،والحقا ً ك ّرت الهجمات
األوكرانية من جميع االتجاهات ،ففي آخر ربع ساعة من عمر المباراة
تألق الحارس االيرلندي في ص ّد جملة من الهجمات وهذا ما دفع بالمد ّرب
مايكل أونيل بتكثيف الالعبين في الخلف ،وعلى عكس المجريات استغ ّل
نيال ماك غيل (د )6 + 90الكرة التي صدّها الحارس األوكراني فأعادها
قوية داخل الشباك ليقضي على آمال األوكران ويخرجهم من المسابقة.

هودجسون بإشراك فاردي منذ بداية الشوط ،فاألخير
برهن أ ّنه الورقة الرابحة في اللحظات الحرجة ،فبعد
سلسلة محاوالت له في العمق ،حيث أقلق الدفاعات
الويلزيّة الصلبة ث ّم نجح بمعادلة األرقام ( 1ـ  )1في
الدقيقة  ،56وقبل ذلك سدّد روني لكنه لم يو ّفق في
التسجيل .وفي ظل الهيمنة اإلنكليزية الواضحة (70
في المئة من المجريات واالستحواذ لمصلحتهم)،
وال��ت��أ ّل��ق الكبير م��ن جانب ال��ح��ارس الويلزي واي��ن
هينيسي ،أشرك هودجسون العبه الصغير راشفورد
( 18عاماً) لتنشيط األداء وسطا ً وهجوماً ،فقام اإلنكليز
س ّجل
بجملة من المحاوالت باءت كلّها بالفشل ،وأيضا ً ُ
غياب بايل عن تقديم أي فاصل هجومي أو استعراضي
نظرا ً للرقابة المفروضة عليه ،وبينما التعادل يفرضه
الويلزيون بتموضعهم أم��ام مرماهم ،نجح الثعلب
ستوريدج بتسجيل ه��دف الفوز ( ،)2+90ما ش ّكل
صدمة لالعبي ويلز الذين حسبوا أنّ نقطة التعادل قد
أصبحت في الجيبة .وبذلك ستكون مباراة اإلنكليز مع
سلوفاكيا يوم االثنين المقبل موعدا ً لرجال هودجسون
لتصدّر المجموعة.

را�شفورد ّ
يحطم رقم روني
دخل المهاجم اإلنكليزي الدولي
ومهاجم نادي مانشستر يونايتد
ماركوس راش��ف��ورد التاريخ من
أوسع األبواب مع منتخب بالده،
حيث أصبح أصغر العب إنكليزي
يشارك مع المنتخب في بطوالت
ك��أس أم��م أوروب���ا ،متف ّوقا ً على
زميله ف��ي مانشستر يونايتد
واين روني.
وش�����ارك راش����ف����ورد ،أم��س
الخميس ،في المباراة أمام ويلز
وهو في عمر  18عاما ً و 228يوماً،
ويفصله عن رقم روني  4أيام فقط.
وكان روني قد شارك مع منتخب إنكلترا في يورو  2004عن عمر يناهز 18
عاما ً و 232يوما ً فقط ،أمام المنتخب الفرنسي.

تركيا تعتمد على توران في مواجهة الإ�سبان
تحتاج تركيا ألن يعود قائدها أردا توران إلى
مستواه المعهود فيما لو أرادت الحصول على
أيّة فرصة واقعية للتغلّب على إسبانيا حاملة
اللقب عندما يلتقيان اليوم ( 10.00مساءً)
ضمن المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا.
وكان توران واحدا ً من بين الالعبين الذين
تع ّرضوا الن��ت��ق��ادات ش��دي��دة عندما خسرت
تركيا بنتيجة ( 0ـ  )1أمام كرواتيا في الجولة
األولى.
وظهر الع��ب برشلونة بمستوى متواضع
للغاية هجومياً ،ولم يقم بدوره الدفاعي جيدا ً
لتسيطر كرواتيا على خط الوسط ،واعتذر
توران فيما بعد للشعب التركي ،واعترف بأ ّنه
قدّم مباراة «سيّئة» .كما أبدى المد ّرب فاتح تريم
خيبة أمله بسبب أداء الثنائي توران وزميله
هاكان شالهان أوغلو ،حيث قال عنهما« :إ ّنهما
العبان مه ّمان .نحن نعتمد على أدائهما ولك ّنهما
لم يقدّما ما هو متو ّقع منهما .نحن بحاجة
إليهما ،لكن مثل هذه األمور غالبا ً ما تحدث».

زالتان بمواجهة الطليان  ...المعركة الم�صيريّة
سيواجه النجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ع���ددا ً م��ن زمالئه
القدامى في ال��دوري اإليطالي لكرة
ال��ق��دم ،حينما يقود منتخب بالده
أمام إيطاليا في مدينة تولوز اليوم
في الجولة الثانية ضمن المجموعة
الخامسة.
ويتطلّع المنتخب اإليطالي لتحقيق
انتصاره الثاني على التوالي في
المجموعة وحسم التأهّ ل مبكرا ً إلى
دور الـ .16بالمقابل ،ظهر المنتخب
السويدي بشكل باهت للغاية خالل
تعادله مع األيرلندي ،آمالً الحفاظ
على حظوظه في حجز إحدى بطاقات
التأهّ ل ل�لأدوار اإلقصائيّة من خالل
اجتياز عقبة المنتخب اإليطالي.
وص ّرح مارتن أولسن مدافع منتخب
السويد« :نمتلك نقطة واحدة فقط،

ولكن ما زال��ت لدينا فرصة كبيرة
للصعود».
من جهته ،قال أنتونيو كاندريفا
الع��ب منتخب إي��ط��ال��ي��ا« :السويد
ت��ع��ت��ب��ر ال���م���ب���اراة ب��م��ث��اب��ة ح��ي��اة
أو م����وت ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��ا ،ون��ح��ن
جاهزون لذلك» .مضيفاً« :نعلم أنّ
المباراة س��وف ت ّتسم بالصعوبة،
ولكننا نريد حسم التأهّ ل اليوم».
وكانت قد انهالت عبارات اإلش��ادة
وال��ث��ن��اء على المنتخب اإليطالي
عقب أدائ���ه ال��رائ��ع أم���ام بلجيكا.
وم��ن المتوقع أن يكلّف جورجيو
كيليني برقابة إبراهيموفيتش خالل
المباراة .ولطالما اتسمت مواجهات
إبراهيموفيتش مع كيليني بالشراسة
في كثير من األحيان ،غير أ ّنها دائما ً
ما تنتهي بالمصافحة بينهما.

ومازالت الجماهير اإليطالية تتذ ّكر
ه��دف إبراهيموفيتش بعقب قدمه
ف��ي مرمى منتخبهم خ�لال مرحلة
المجموعات في نسخة اليورو عام
 2004في البرتغال ،والذي تسبّب
في إقصاء منتخب إيطاليا مبكرا ً من
الدور األول للمسابقة.
وف���ي ال��ح��دي��ث ع���ن المنتخب
اإليطالي ،فقد ظهر في حالة بدنية
م��م��ت��ازة خ�لال لقائه م��ع بلجيكا،
ب��ع��دم��ا ك��ش��ف��ت اإلح����ص����اءات عن
تسجيل الفريق ألعلى معدّالت ركض
في مباراة منذ انطالق المسابقة حتى
اآلن ،حيث قطع العبوه  120كيلومترا
تقريباً ،رغم أنّ متوسط أعمار الفريق
هي األكبر بين المنتخبات المشاركة
ّ
تخطى  31عاماً.
في البطولة ،والذي

احتفاالت �صاخبة في فرن�سا بعد الفوز على �ألبانيا
لم تكن أمسية األربعاء عاد ّي ًة على
المشجعين (فان
اإلطالق في منطقة
ّ
زون برج إيفيل) في شان دو مارس
بمحاذاة برجل إيفيل ..فالمباراة
التي جمعت بين المنتخب الفرنسي
ونظيره األلباني كانت أشبه بفيلم
سينمائي مش ّوق اختلجت فيه مشاعر
الفرنسيّين الذين حبسوا أنفاسهم
حتى الرمق األخير قبل أن تشتعل
الـ»فان زون» بهدفين «دراماتيكيّين»
ألنطوان غريزمان وديميتري باييت،
اللذين انتزعا أول���ى ت��ذاك��ر ال��دور
الثاني من البطولة ،ولم يختلف األمر
بين المكان الحقيقي الذي تجري فيه
المباراة في مرسيليا جنوب فرنسا،
حيث حضر حوالى  64ألف شخص،
المشجعين بباريس حيث
وفي منطقة
ّ
المشجعين عن  85ألف!
زاد عدد
ّ
فاألجواء كانت صاخبة ج��دا ً في
قلب العاصمة الفرنسية ،حيث ارتدى
معظم م��ن��اص��ري ال��دي��وك قمصان
ّ
وتوشحت الوجوه بألوان
المنتخب
العلم الفرنسي ،أ ّما تفاعل المتف ّرجين
مع أح��داث المباراة والتشجيعات

المستمرة ،فح ّولت الشاشة العمالقة
( 420متر م��رب��ع) الموضوعة في
أسفل برج إيفيل ،ملعبا ً حقيقياً.
واحتفا ًء بالتأهّ ل إلى الدور الثاني،
أُض��يء ب��رج إيفيل بالكامل وتل ّون
بالعلم الفرنسي وم��ن ث��م ب��أل��وان
المنتخبات المشاركة األخرى ،ورقص
المشجعون في المكان وغ ّنوا النشيد
ّ
الوطني الفرنسي قبل أن يطلب رجال
األم��ن من الجميع المغادرة حفاظا ً
على سالمتهم.
علما ً بأ ّنه لم تحصل أ ّي��ة أعمال
شغب رغ��م الجماهير الغفيرة ،إذ

15
�إ�صابة بوغوت �ضربة لغولدن �ستايت و�أ�ستراليا
ريا�ضة

المشجعين منذ
ش��ه��دت منطقة
ّ
الصباح تشديدا ً أمن ّياً ،حيث انتشرت
ال���ق���وى األم��ن��ي��ة ح���ول ال��م��س��اح��ة
المخصصة ل��ل��ـ»ف��ان زون» والتي
ّ
تبلغ  130ألف متر مربع ،وكان ال ب ّد
لجميع الوافدين عبور ثالث محطات
للتفتيش وأحيانا ً أكثر ،مع تفتيش
دقيق ج��دا ً وم��ط � ّول ،ه��ذا باإلضافة
لدوريّات الشرطة المستمرة ،سواء
بالسيارات العسكرية واألحصنة
أو ال��وح��دات الخاصة التي جابت
الشوارع وش ّكلت جدرانا ً بشرية أمام
البوابات المؤدّية إلى داخل المنطقة.

لكن ت���وران ،ال��ذي يعاني منذ انتقاله إلى
برشلونة من أتلتيكو مدريد معتبرا ً أنّ قراره
لم يكن حكيماً ،أصبح أول العب تركي يفوز
ب��ال��دوري اإلسباني ف��ي ال��ع��ام  .2014وهو
ال��ذي ك��ان يحلم باللعب لبرشلونة وواف��ق
على االنتقال إليه رغم علمه بأ ّنه لن يلعب
أيّة مباراة رسمية قبل مرور ستة شهور بسبب
عقوبة مفروضة على النادي الكتالوني .وعندما
بات مؤهّ الً للمشاركة ،كان عليه بذل الكثير من
الجهد والمكافحة من أجل التكيّف مع زمالئه
في برشلونة الذين يتميّزون بأسلوب خاص
في التمرير يختلف تماما ً عن الروح القتالية
وعدم اليأس الم ّتبع في أتلتيكو.
وف���ازت إسبانيا  1-صفر على التشيك
بصعوبة ،ومن الصعب تخيّل أي سيناريو آخر
غير استحواذ حامل اللقب على الكرة ومحاولة
تركيا تسجيل هدف عبر الهجمات المرتدة.
هذا ،وتشير تو ّقعات أهل الخبرة إلى إمكان
تحقيق فوز صعب لإلسبان.

بطولة لبنان في الرماية
على الأطباق
ّ
نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على األطباق،
وهي المرحلة األول��ى لبطولة لبنان في الرماية من الحفرة األولمبية
»تراب» للفئة (ب) والتي أُجريت على حقل نادي البقاع للرماية والصيد
بمشاركة  25رامياً.
وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على  75طبقا ً للرماة الستة األوائل
على الشكل التالي :فيصل قصاب ،جوزيف تابت ،محمد مهنا ،ماريو
قزحيا ،لؤي رحال ومحمد جمول .ول ّما كان النظام العالمي للرماية يقضي
بأن يخوض المتأهّ لون الستة جولة ثانية على  15طبقا ً مع إطالق طلقة
واحدة على الهدف ،وخالل هذه المرحلة ُتحتسب نتائج الرماة األعلى
قبل أن يدخل األول والثاني المرحلة النهائية إلحراز الميدالية الذهبية
والفضية ،والثالث والرابع يتبارون للحصول على الميدالية البرونزية.
وجاءت النتائج على الشكل التالي :فيصل قصاب ومحمد مهنا ( 12من
 ،)15وجوزيف تابت وماريو قزحيا ( 9من .)15
وفي الجولة النهائية فاز الرامي فيصل قصاب بالمركز األول ( 11من
 ،)15فالرامي محمد مهنا ( 9من  )15الذي ح ّل في المركز الثاني ،وح ّل
ماريو قزحيا ثالثا ً وجوزيف تابت رابعاً.

انتهى مشوار األسترالي أن��درو بوغوت العب ارتكاز
فريق غولدن ستايت ووريرز في نهائي الدوري األميركي
لمحترفي كرة السلة ،وذل��ك إثر تع ّرضه إلصابة قوية
ّ
مؤخراً .وترك
في ركبته اليسرى بحسب ما أعلن فريقه
ب��وغ��وت زم�ل�اءه ف��ي ال��رب��ع الثالث م��ن مواجهة فريقه
الخامسة ض ّد كليفالند كافالييرز ،والتي خسرها بنتيجة
( 97ـ  )112ج�� ّراء اصطدامه بجاي آر سميث .وأعلن
ووريزر الذي يتقدّم في السلسلة « :2-3أظهرت الصور
الطبية كدمات متعدّدة في الساق وعظمة الفخذ اليسرى».

ويُعتبر بوغوت العبا ً أساسيا ً في صفوف ووريرز حامل
اللقب ،لكن أرقامه عادية في المباراة الواحدة منذ بداية
الدور النهائي .ويستعيد ووريرز جناحه القوي دريموند
غرين في المباراة السادسة الخميس ،وذلك بعد إيقافه في
المباراة الخامسة.
و ُتع ّد إصابة بوغوت ضربة ،ليس فقط لووريرز ،إ ّنما
للمنتخب األسترالي ال��ذي يستعد للمشاركة باأللعاب
األولمبية في ريو دي جانيرو والتي ستنطلق في  5آب
المقبل ،إذ سيغيب من  6إلى  8أسابيع.

ماركيز يترك منتخب المك�سيك ال�ستقبال مولوده
ت��رك المدافع المكسيكي رافايل
ماركيز معسكر منتخب بالده ،الذي
ي��ش��ارك ف��ي بطولة ك��وب��ا أميريكا
المئوية بالواليات المتحدة األميركية،
ليحضر لحظة ميالد نجله ،حسبما
أفاد االتحاد المكسيكي لكرة القدم.
وج��اء في بيان االت��ح��اد« :حصل
ال�لاع��ب راف��اي��ل م��ارك��ي��ز على إذن
استثنائي وسافر إل��ى غ��واداالخ��ارا
ل��ح��ض��ور ل��ح��ظ��ة م��ي�لاد ن��ج��ل��ه».
وأش��ار االتحاد المكسيكي في بيانه
إل��ى أنّ ماركيز سيعود م��ج�دّدا ً إلى
المعسكر ليكون تحت إم��رة المدير
الفني للمنتخب المكسيكي ،خوان
كارلوس أوسوريو استعدادا ًلمواجهة
تشيلي غدا ً في دور الثمانية.
ويُعتبر الالعب البالغ من العمر
 37ع��ام �اً ،أح��د أه��م الالعبين في
تشكيلة أوسوريو ،حيث يمكنه شغل
عدّة مراكز مثل قلب الدفاع أو العب

االرتكاز في وسط الميدان.
ول��ذل��ك ،ش���ارك ال�لاع��ب السابق
لبرشلونة اإلسباني بشكل أساسي
في أول مباراتين للمنتخب المكسيكي

في البطولة ،فيما جلس على مقاعد
البدالء في اللقاء الثالث أمام فنزويال،
عندما ضمنت المكسيك التأهّ ل إلى
الدور الثاني من بطولة كوبا أميركا.

ت�شيلي ت�ستعد للقاء المك�سيك غد ًا
وص��ل منتخب تشيلي لكرة القدم إل��ى مدينة سان
خوسيه األميركية استعدادا ً لمباراته أمام المكسيك في
دور الثمانية من بطولة كوبا أميركا المئوية ،والمق ّرر
إقامتها غدا ً السبت على ملعب ليفيز ،وذلك بعد حصوله
على بطاقة التأهّ ل ،إثر تغلّبه بنتيجة ( 4ـ  )2على بنما
في دور المجموعات .وخاض منتخب تشيلي مرانا ً قصيرا ً
في مدينة فيالدلفيا قبل أن يسافر إل��ى س��ان خوسيه
ليستع ّد للمواجهة المرتقبة م��ع نظيره المكسيكي.

وتوجه
ووصل المنتخب إلى المدينة بعد منتصف الليل،
ّ
مشجعا ً من
مباشرة إلى الفندق ،وكان في استقباله 30
ّ
أنصاره.
وأمس ،خاض الفريق مرانه األول في المدينة داخل
المركز الرياضي لجامعة سان خوسيه ،ليبدأ مد ّربه في
انتقاء الالعبين األساسيّين ،الذين سيبدؤون مباراة الغد
أمام المكسيك ،في إطار صراع البلدين على خطف بطاقة
النهائي.
التأهّ ل إلى الدور ما قبل
ّ

ت�شير�شيف �صيد ثمين لفياريال الإ�سباني
أعلن ن��ادي فياريـال اإلسباني
ت��ع��اق��ده م��ع ج��ن��اح ري����ال م��دري��د
ال��روس��ي دينيس تشيرشيف لمدة
خمس سنوات .ولم يذكر أي طرف
قيمة ال��ص��ف��ق��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ألمحت صحيفة «ماركا» إلى عشرة
ماليين يورو .وشارك تشيرشيف في
صفوف الغواصات الصفراء ُمعارا ً
وسجل
في الموسم ،2015-2014
ّ
حينها  7أهداف في  40مباراة بكافة
المسابقات .وقال النادي اإلسباني

في بيان« :يتميّز تشيرشيف بقدراته
الفنية الهائلة وسرعته ،والتي تجعل
منه العبا ً محورياً» .أ ّما ريـال فشكر
تشيرشيف على تفانيه واحتراف ّيته
خ�لال ال��س��ن��وات التي أمضاها في
القلعة المدريديّة.
وك���ان تشيرشيف ق��د ل��ع��ب في
النصف األول من الموسم المنصرم
م��ع ري���ـ���ال ،ح��ي��ث واج����ه لحظات
قاسية ،وتو ّرط في إبعاد الفريق من
كأس الملك ،عندما شارك ض ّد قادش

وهو موقوف .وفي فترة الحقة ،أعار
ريـال تشيرشيف إلى فالنسيا ،لكنه
شاركه في ثماني مباريات فقط في
كل المسابقات بسبب إصابته بشكل
متك ّرر في فخذه.
والحقاً ،خضع الالعب إلى عملية
جراحية في الفخذ األيسر ،خسر على
إثرها فرصة مشاركة منتخب بالده
في اليورو ،ومن المتو ّقع أن يعود
تشيرشيف إل��ى المالعب في أيلول
المقبل.

افتتاح قاعة �س ّيدة النجاة الريا�ضية في الحدت

العهد وال�صفاء
في افتتاح المو�سم الجديد
يسته ّل الصفاء حملة الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الجديد بصدام
مبكر مع وصيفه العهد في الجولة االفتتاحية بعد سحب قرعة المسابقة.
وحسم الصفاء اللقب في الموسم الماضي بفوزه بهدفين نظيفين على
العهد في الجولة األخيرة ،ليتف ّوق عليه بفارق نقطة واحدة.
وأوقعت القرعة النجمة بطل كأس لبنان في مواجهة الراسينغ في
الجولة األولى ،بينما يواجه غريمه األنصار في الجولة الثالثة.
على أن يحدّد االتحاد اللبناني موعد انطالق الدوري في وقت الحق.
أ ّما في كأس النخبة ،فقد أوقعت القرعة العهد حامل اللقب في مجموعة
واحدة مع الصفاء والنبي شيت ،بينما تض ّم المجموعة األخرى النجمة
واألنصار وشباب الساحل.

ت�أجيل دورة الحريري لأ�سبوع
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة حسام الدين الحريري الدولية بكرة
السلة عن تعديل موعد إقامة الدورة في نسختها السادسة والعشرين
ليصبح خالل الفترة الممتدّة من  24إلى  31تشرين األول  2016بدال ً
من ( 13إلى  20تشرين األول) كما سبق وحدّدته سابقاً ،وذلك بسبب
تضارب الموعد السابق مع موعد بطولة األندية اآلسيوية.

ب��رع��اي��ة رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال��ح��دت
ج��ورج إدوار ع��ون وح��ض��وره ،ت ّم
افتتاح القاعة الرياضية الجديدة
المقفلة لنادي «سيدة النجاة» في
الحدت ،بحضور شعبي ورياضي
واسع تقدّمته األم تريز روكز مم ّثلة
ل�لأم الرئيسة منى وازن رئيسة
م��دارس الرهبنة المخلصيّة للروم
الكاثوليك ،ون��ائ��ب رئيس اللجنة
األولمبية اللبنانية رئيس االتحاد
اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج
ن��ق��وال ،والمحاضر األولمبي جهاد

سالمة باإلضافة إلى عدد من مم ّثلي
رؤساء بلديات قضاء بعبدا ومخاتير
القضاء واألهالي.
قص الشريط من قِبل رئيسة
بعد ّ
المدرسة والنادي األخت آغابي حنا
وع���ون ،ك��ان��ت كلمة لحنا تناولت
فيها مراحل البناء وأه��داف النادي
الرياضية الذي ُشيّد بسرعة قياسية،
وت��ض� ّم القاعة مالعب لكرة السلة
والكرة الطائرة وكرة الطاولة والريشة
الطائرة وكرة القدم للصاالت.
وفي كلمته ،شد ّد عون على أهميّة

إنشاء المالعب والقاعات الرياضيّة
ووضعها بمتناول األجيال الناشئة
ضمن ّ
خطة شاملة للنهوض بمجتمع
سليم في ظل هذه الظروف الضاغطة.
ث��� ّم ج���رت ع����دّة ع����روض فنية
ورياضية ،وتناوبت مجموعة من
رياضيّي النادي على حمل الشعلة
وإضاءتها معلنين االفتتاح رسميا ً
على وق��ع النشيد الوطني ونشيد
النادي ،تزامنا ً مع رفع أعالم لبنان
واألولمبي وراية النادي والبالونات
الهوائيّة.

