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جردة �إح�صائية  69 ...هدف ًا في  36مباراة
�ألمانيا و�إ�سبانيا الأف�ضل في الدور الأول
كشفت إحصائيّات االتحاد األوروب��ي لكرة القدم «يويفا»،
التي أُزي��ل عنها النقاب أمس الخميس ،أنّ المنتخب اإلسباني
قام بتنفيذ أكبر عدد من التمريرات خالل الدور األول من بطولة
كأس أمم أوروبا «يورو  ،»2016إلاّ أ ّنه وبرغم ذلك يُع ّد المنتخب
األلماني هو صاحب النسبة األكبر في االستحواذ على الكرة.
وب����األرق����ام ،ف��ق��د ن��� ّف���ذت إس��ب��ان��ي��ا أل����ف و 876ت��م��ري��رة
صحيحة خ�ل�ال م��ب��اري��ات ال����دور األول ال��ث�لاث ،وذل���ك من
أص���ل أل��ف��ي��ن و 23م��ح��اول��ة ،ب��ن��س��ب��ة د ّق����ة ب��ل��غ��ت .93%
فيما ح��� ّل المنتخب األل��م��ان��ي ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي ه��ذه

ف�ض ّية لبا�سيل في رماية «باكو»

اإلحصائية برصيد أل��ف و 794تمريرة صحيحة م��ن أصل
ألف و 967محاولة ،حيث بلغت نسبة د ّقة التمريرات .91%
وعلى النقيض ،ج��اء المنتخب األلماني في المركز األول في
االستحواذ على الكرة بنسبة  ،65%يليه نظيره اإلسباني في المركز
الثاني متساويا ً مع المنتخب البرتغالي بنسبة  61%لكل منهما.
ويُستخلص من هذه النتائج أنّ االستحواذ ال يضمن تحقيق التف ّوق،
حيث لم تتم ّكن إسبانيا والبرتغال من حصد أهدافهما بالحصول
على المركز األول في مجموعتيهما في البطولة األوروب��ي��ة.
وح ّل المنتخب السويسري ،في لفتة مثيرة لالنتباه ،في المركز
الثالث م��ن حيث ع��دد التمريرات الصحيحة بنسبة ،90%

ّ
المرشحة للفوز باللقب.
رغ��م أ ّن��ه ليس من بين المنتخبات
وقام المنتخب السويسري بتنفيذ ألف و 416تمريرة صحيحة
من أصل ألف و 573محاولة ،كما جاء في المركز الرابع من حيث
نسبة االستحواذ ..58%
المسجلة في الدور األول فقد
أ ّما بالنسبة إلى عدد األه��داف
ّ
بلغت  69هدفاً ،فهناك  4مباريات انتهت بالتعادل السلبي،
وإجمالي التعادالت ( ،)11فيما المباراة األكثر تهديفا ً كانت بين
المجر والبرتغال ( 6أه��داف) .واحت ّل صدارة الهدّافين في هذا
الدور الالعبان غاريت بيل وموراتا (برصيد  3أهاف) ،وخلفهم
سبعة العبين في رصيد كل منهم هدفين.

مباريات دور الـ 16ليورو 2016

بولندا بمواجهة �سوي�سرا في �أولى اللقاءات الإق�صائية
مع إس��دال الستارة على مباريات ال��دور
األول وعددها  ،36تحدّدت معالم دور الستة
عشر لبطولة أمم أوروبا ،المقامة في فرنسا،
وتستمر حتى العاشر من شهر تموز المقبل،
على أن ُتقام المباريات الثمانية في هذا الدور
أي��ام السبت واألح��د واألثنين في  25و26
و 27ح��زي��ران الحالي ،فيما سينطلق دور
ربع النهائي في  30حزيران بعد استراحة
م �دّت��ه��ا ث�لاث��ة أي���ام تفصل ب��ي��ن ال��دوري��ن.
وف��ي ض��وء بعض النتائج المفاجاة التي

وقعت خالل الدور األول ،سنتابع مواجهات
م��ن العيار الثقيل خ�لال دور الـ ،16وفق
الجدول اآلتي:
السبت  25ح��زي��ران :سويسرا  -بولندا
(.)16.00
ويلز  -أيرلندا الشمالية (.)19.00
كرواتيا – البرتغال (.)22.00
األحد  26حزيران:
فرنسا – أيرلندا (.)16.00
ألمانيا – سلوفاكيا (.)19.00

المجر – بلجيكا (.)22.00
االثنين  27حزيران:
إيطاليا – إسبانيا (.)19.00
إنجلترا – آيسلندا (.)22.00
وباالنتقال إلى ال��دور ربع النهائي الذي
سينطلق في  30حزيران ،فسيصطدم طريق
منتخبي ألمانيا وسلوفاكيا مع الفائز من
لقاء إيطاليا وإسبانيا ،وسيرتبط مستقبل
الفائز من لقاء فرنسا مع أيرلندا مع الفائز
من لقاء إنكلترا وآيسلندا والمتأهّ ل من هؤالء

سيواجه المتأهّ ل م��ن ألمانيا وسلوفاكيا
وإيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي البطولة.
وعلى الجانب اآلخ��ر ،سيلتقي الفائز بلقاء
سويسرا وب��ول��ن��دا م��ع الفائز م��ن مواجهة
كرواتيا والبرتغال ،بينما يواجه الفائز من
مواجهة ويلز وأيرلندا الشمالية نظيره الفائز
من لقاء المجر وبلجيكا في ربع النهائي اآلخر،
على أن يواجه المتأهّ ل من الطرفين اآلخر في
نصف النهائي اآلخر.

كونتي مد ّرب منتخب �إيطاليا :ال نخاف الإ�سبان
طالب أنطونيو كونتي ،المدير الفني للمنتخب
اإليطالي لكرة ال��ق��دم ،العبيه بعدم الشعور
بالخوف أمام إسبانيا في المباراة التي ستجمع
بين البلدين في دور الستة عشر من بطولة كأس
أمم أوروبا «يورو .»2016
وق���ال كونتي عقب خ��س��ارة إيطاليا أم��ام
أيرلندا« :لماذا يتعيّن علينا أن نشعر بالخوف؟
الفتيان يقدّمون كل ما لديهم ويعملون جيداً،
علينا أن نستمر في العمل».
وكانت إيطاليا قد تأهّ لت إلى دور الستة عشر
بعد أن حصدت المركز األول في المجموعة
الخامسة ،إثر فوزها بأول مباراتين لها في الدور
التمهيدي.
وتصطدم إيطاليا في طريقها إلى المباراة
النهائية بإسبانيا ثم ألمانيا على األرجح ،ثم
فرنسا أو إنكلترا .وأضاف كونتي« :الهدف األول
كان الوصول إلى دور الستة عشر ،اآلن نلعب
ّ
المرشحين للفوز باللقب ،علينا أن نتذ ّكر
أمام

من أين جئنا ،يجب أن ُتشعرنا مواجهة إسبانيا
في دور الستة عشر بالحماس الكبير مثل مباراة
بلجيكا ،التي كانت األوفر حظا ً على الورق» ،في
إشارة إلى المباراة األولى إليطاليا في البطولة
األوروبية ،والتي تغلّبت خاللها على بلجيكا
بهدفين نظيفين.
وتابع« :على األرج��ح سنلعب مع الفريق
األقوى في العالم ،هذا أمر ندركه جميعاً ،ولكن
هناك ملعب ُتقام عليه المباريات ،هناك سنرى
ماذا سوف يحدث».
تعجبه من
وأع��رب ال��م��د ّرب اإليطالي عن
ّ
ّ
للمرشحين للفوز باللقب ،الذين
العدد الكبير
يعترضون طريقه نحو المباراة النهائية« :من
الغريب أن نكون األوائ���ل ثم نقابل إسبانيا
وألمانيا وفرنسا ،ولكن ه��ذه هي القواعد ،ال
أعرف إذا كان السقوط في دور الستة عشر يُع ّد
نتيجة سيّئة».

وقال ريغيرت لوكالة «إر -سبورت»« :إذا كان سيتم استبعاد
ّ
المنشطات المحظورة ،فإنّ
عدد من الرياضيّين بسبب استخدام
إحدى عقوبات االتحاد هي إلغاء الحصص .لذلك ،ال جديد هنا.
المالحقة المستمرة لرياضيّينا ليست خبرا ً جديدا ً أيضاً ،ويستمر
ذلك منذ سنوات .لم يثر مثل هذا القرار دهشتي».
وأض��اف« :لم تنت ِه الهستيريا باتجاه ال��روس ،بل يبدو أ ّنها
ستزداد اآلن بالطبع ،سيُلحق ذلك ضربة برياضتنا وغيرها ،لسنا
األوائل وأعتقد أ ّننا لسنا األخيرين .أنا متفائل وأعتقد أ ّنه لن يت ّم
استبعاد المنتخب الروسي لمدة عام ،أعتقد أنّ معاقبة االتحاد
حصتين».
ستقتصر على الحرمان من ّ
وأوضح أنّ هذا الوضع يعود إلى الموقف الضعيف التحاد رفع
األثقال الروسي ،وذلك في إشارة إلى قرار االتحاد الدولي بحرمان
حصتيهما في األلعاب األولمبية.
رياضيّين روس من ّ
وتابع ق��ائ�لاً« :روس��ي��ا وكازاخستان وب��ي�لاروس هي  3دول

ّ
ت�ستعد لت�شيلي وت�ستعيد دي ماريا
الأرجنتين

رائدة تتنافس بين بعضها من أجل الميداليات باستمرار .استاء
األوروبيون م ّنا من قبل ،لماذا تفوزون دائماً؟ واآلن أصبحت لديهم
فرصة لالنتقام».
وكان االتحاد الدولي لرفع األثقال قد ق ّرر منذ يومين ،حرمان
حصتين للمشاركة في األلعاب
االتحاد الروسي لرفع األثقال من ّ
ّ
المنشطات.
األولمبيّة في ريو دي جانيرو على خلفيّة فضائح
وفي تعليق لها حول القرار ،قالت البطلة األولمبيّة السورية غادة
شعاع« :أعتبر أنّ هذا القرار ظالم بحق الرياضيّين الروس ،وتحديدا ً
رياضيّي ألعاب القوى ،وأنا ض ّد هذا القرار .وهذا القرار هو إجراء
سياسي وليس رياضي ،ولقد ت ّم إقراره في غرفة عمليّات خاصة
بحسب رأيي الشخصي ،ألنّ من الظلم معاقبة جميع الرياضيّين
الروس وهم الذين بذلوا الكثير من الجهد والتعب ،واستعدّوا جيدا ً
لألولمبياد من خالل مشاركتهم في العديد من المناسبات الرياضيّة
كالدوري الماسي والبطوالت الدوليّة».

بطولة ال�س ّلة الإ�سبانية «مدريديّة»
احتفظ فريق ريال مدريد بقيادة مد ّربه السو بلقب دوري كرة السلّة اإلسباني
للعام الثاني على التوالي ،األمر الذي لم يتك ّرر منذ  22عاماً ،وذلك إثر فوزه على
خصمه اللدود برشلونة في المباراة الرابعة ضمن السلسلة النهائية بينهما،
وبنتيجة  ،84-91ليتف ّوق في إجمالي المباريات بنتيجة .1-3
وتأ ّلق في اللقاء العاصف الالعب سرجيو لول كأحد أبرز الالعبين بتسجيله
لـ 21نقطة .ولم يصمد برشلونة أمام الم ّد المدريدي بقصر الرياضة في مدريد ،رغم
تف ّوقه في الشوط الثاني بفارق  11نقطة .واللقب هو الـ 33في تاريخ النادي الملكي،
ليواصل التف ّوق على غريمه األزلي برشلونة صاحب الـ 18لقباً .والجدير ذكره أنّ
السو قد أحرز مع الفريق  12لقبا ً في خمس سنوات ،من ضمنها كأس أوروبا وكأس
القا ّرات.

باق مع لي�ستر �سيتي
فاردي ٍ

ب��اش��ر ال��م��ن��ت��خ��ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي
تدريباته الجدّية من جديد بعد أن
وصل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا،
وشارك في التدريبات الالعب أنخيل
دي ماريا بعد أن استعاد عافيته من
إصابته العضليّة األخيرة .بقيادة
م��دي��ره الفني ال��وط��ن��ي ،خ��ي��راردو
مارتينو ،استأنف المنتخب تدريباته
داخ���ل ال��م��رك��ز ال��ري��اض��ي لجامعة
«رايس» بمدينة هيوستن األميركية
بالقرب من ملعب «إن أر جي» ،حيث
تغلّب برباعية نظيفة على نظيره
األم��ي��رك��ي ف��ي ال���دور قبل النهائي

للبطولة.
ويسعى الجهاز الف ّني لمنتخب
«التانغو» والعبيه للحصول على
لقب البطولة ،ليضعوا نهاية لحقبة
غياب البطوالت عن هذا الفريق ،والتي
امتدّت  23عاماً.وخاض الالعبون
الذين ش��ارك��وا بصفة أساسيّة في
مباراة الواليات المتحدة تدريبات
استشفائية ،فيما خ��اض الالعبون
االحتياطيّون بما فيهم دي ماريا،
تدريبات خفيفة بالكرة.
وتأ ّلق دي ماريا في التدريبات
�ج��ل هدفين ،بعد أن ُشفي من
وس� ّ

ال��ت��و ّرم ال��ذي أص��اب عضلة فخذه
األيمن ،وذلك خالل مباراة األرجنتين
الثانية في كوبا أميركا أمام منتخب
بنما .وأصبح دي ماريا جاهزا ًلخوض
مباراة النهائي أمام منتخب تشيلي
وخاصة بعدما خرج
بعد غد األحد،
ّ
الالعبون أزيكيل الفيتزي وأجوستو
فيرنانديز وم��ارك��وس روخ���و من
حسابات مارتينو لإلصابة.
وأمس انتقل المنتخب األرجنتيني
إل���ى م��دي��ن��ة ن��ي��و ج��ي��رس��ي ،التي
ستستضيف المباراة النهائ ّية على
ملعب «ميتاليف».

وم��ن المؤ ّكد أنّ التصنيف الجديد
ال����ص����ادر ع���ن االت����ح����اد ال���دول���ي
ق��ري��ب�ا ً س��ي��ع� ّزز م��ن ت��ر ّب��ع باسيل
ع��ل��ى ال���ص���دارة ب��ف��ارق ك��ب��ي��ر عن
الثانية.

وت��ك � ّث��ف ب��اس��ي��ل م��ن تمارينها
ومشاركاتها ف��ي المسابقات في
سياق استعدادها للمشاركة في
أولمبياد ريو دي جانيرو بعد أقل من
شهرين.

العهد ّ
يجدد عقد جا�سبرت
وي�ستغني عن ال�سوري عبد الرزاق ح�سين
جدّد فريق العهد تعاقده مع المدرب
األل��م��ان��ي روب���رت ج��اس��ب��رت ،ال��ذي
استلم د ّف��ة تدريب الفريق منتصف
الموسم المنصرم ،وتحديدا ً في شهر
آذار الماضي ،بدال ً من المد ّرب الحالي
الحاج محمود حمود.
وسجلت نتائج العهد نقلة نوعيّة
ّ
بقيادة جاسبرت ،الذي قاد الفريق إلى
ثمانية انتصارات متوالية في الدوري،
قبل أن يخسر في الجولة األخيرة أمام
الصفاء  ،2 – 0ليفقد لقبه بطالً للبنان.
كما عجز العهد عن استعادة لقب
كأس لبنان للمرة األول��ى منذ موسم
 ،2011 – 2010بخسارته المباراة
النهائية أمام النجمة  5 – 4بركالت
الترجيح بعد التعادل في الوقتين
األصلي واإلضافي .0 – 0
ويخضع فريق العهد حاليا ً لفترة
استراحة خالل شهر رمضان المبارك،
على أن يعاود الفريق تدريباته بعد
عيد الفطر السعيد مباشرة ،استعدادا ً
لربع نهائي ك��أس االتحاد اآلسيوي
ل��ك��رة ال��ق��دم ،ول��ك��أس النخبة التي
أوقعت قرعتها العهد مع الصفاء بطل

الدوري والنبي شيت.
وعلى الصعيد الفني ،فقد استغنت
إدارة العهد ع��ن الع��ب خ��ط الوسط
السوري عبد ال��رزاق الحسين الذي
و ّق���ع مطلع األس��ب��وع ال��ح��ال��ي على
كشوفات نادي النجمة ،في حين أ ّكدت
مصادر النادي أنّ العب وسط الفريق
األوغ��ن��دي دينيس إيجوما سيعود

ليلتحق بالتدريبات بعد عطلة عيد
الفطر السعيد إل��ى جانب التونسي
يوسف المويهبي المرتبط بعقد مع
الفريق لموسمين ،وفي السياق عينه
ل��م تحسم اإلدارة حتى اآلن مصير
العبها المالي مامادو درامي ،واألرجح
أن يستغني ال��ع��ه��د ع��ن خ��دم��ات��ه
لمصلحة العب أجنبي جديد.

ان�سحاب البالرو�سية �أزرانكا من ويمبلدون

اتحاد �ألعاب القوى الرو�سي يطعن بقرار �إيقافه
وال�سورية غادة �شعاع ت�ستنكر وتت�ضامن
أعلن ميخائيل بوتوف األمين العام لالتحاد الروسي أللعاب
القوى أمس الخميس أن موسكو ستطعن في قرار االتحاد الدولي
للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية األسبوع المقبل .ويأتي الطعن
في قرار االتحاد الدولي أللعاب القوى بسبب إيقاف االتحاد الروسي
ومنع رياضييه من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.
من جهته ،انتقد وزي��ر الرياضة الروسي فيتالي موتكو قرار
ّ
المنشطات والذي
االتحاد الدولي لرفع األثقال بإيقاف بالده بسبب
صدر األربعاء ،وتساءل موتكو «كيف يمكن معاقبة منتخب يُفترض
أن ينافس في أولمبياد  2016بسبب مخالفات تعود إلى عامي
 2008و .2012لست أدري».
مدربي االتحاد الدولي لرفع
وفي وقتٍ سابق ،ص ّرح عضو لجنة
ّ
األثقال ،دافيد ريغيرت ،بأ ّنه يتو ّقع ألاّ يتم استبعاد االتحاد الروسي
حصتين في
لرفع األثقال لمدة عام ،بل ستقتصر العقوبة على إلغاء ّ
األلعاب األولمبية في ريو دي جانيرو لعام .2016

أف��اد االت��ح��اد اللبناني للرماية
والصيد ب��أنّ الرامية الدولية راي
باسيل ع�� ّززت صدارتها للترتيب
الدولي لالئحة الراميات في العالم،
بعدما أح��رزت ميدالية فضيّة في
جولة باكو (أذرب��ي��ج��ي��ان) ،إحدى
جوالت كأس العالم للرماية.
ونجحت ال��رام��ي��ة باسيل (28
عاماً) في إح��راز المركز الثاني في
الجائزة الكبرى للعاصمة األذري��ة
باكو خلف الفنلندية نوميال ماكيال،
ت��ارك��ة ل�لإي��ط��ال��ي��ة أل��ي��س��ي��ا إي��زي
الميدالية البرونزية.
وم��ا زال���ت باسيل ت��ت��ر ّب��ع على
عرش التصنيف العالمي بـ1585
نقطة ،تليها اإلسبانية فاطمة غالفيز
( 1382نقطة) ،فاأللمانية سونيا
شيبل (.)1126
أ ّم��ا أق��رب ال��رام��ي��ات ال��ع��رب إلى
باسيل فهي المصرية ماغي عشماوي
( 247نقطة ،وتحتل المركز .)19
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مدّد المهاجم جيمي فاردي عقده مع فريقه ليستر سيتي بطل الدوري اإلنكليزي
الممتاز لمدة  4سنوات ،ليضع بذلك ح ّدا ً للكثير من التكهّنات والتأويالت بشأن
وجهته المستقبلية.
وكان نادي أرسنال من أكبر المهت ّمين بضم فاردي ،حتى أ ّنه تقدّم بعرض رسمي
للظفر بالالعب ،وحاول استغالل الشرط الجزائي في عقده مع الثعالب.
«توصل ليستر التفاق مع مم ّثلي جيمي فاردي لتمديد
وقال بطل إنكلترا في بيان:
ّ
عقد الالعب الدولي إلى أربع سنوات إضافية» .وتابع البيان« :يأمل الطرفان في أن
يضع هذا اإلعالن ح ّدا ً للتكهنات التي ظهرت في اآلونة األخيرة ،والمتعلّقة بمستقبل
جيمي ،وأن يؤ ّكد التزام الالعب طويل األمد بالبقاء مع ليستر سيتي».

 ...و�أتلتيكو ّ
مدد عقد غريزمان
أ ّكد نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني تمديد عقد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان
حتى العام  .2021وذكر وصيف بطل دوري أبطال أوروبا على صفحته في موقع
«تويتر» ،أنّ مهاجمه غريزمان المشارك حاليا ً مع منتخب فرنسا في بطولة أمم
أوروبا لكرة القدم وافق على تمديد عقده.
ووضع أتليتكو بتمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي ح� ّدا ً لجميع محاوالت
انتقاله إلى ريال مدريد اإلسباني أو إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
يُذكر أنّ غريزمان ( 25عاماً) انتقل إلى «الروخي بالنكوس» في العام ،2014
قادما ً من ريال سوسيداد اإلسباني.

ّ
منظمو بطولة ويمبلدون
أ ّك���د
ل��ل��ت��ن��س ث��ال��ث ب���ط���والت ال��غ��ران��د
سالم األرب��ع الكبرى أمس الخميس
انسحاب البيالروسية فيكتوريا
أزارنكا من البطولة بسبب اإلصابة
في الركبة.
وت��ع�� ّرض��ت أزارن���ك���ا المص ّنفة
السادسة عالميا ً إلصابة في الركبة
قبل أشهر عدّة ،وترجع آخر مشاركة
لها قبل شهر واحد عندما انسحبت من
الدور األول لبطولة فرنسا المفتوحة.
ووصلت أزارنكا إلى المربّع الذهبي
لبطولة ويمبلدون في عامي 2011
و ،2012ووصلت إلى دور الثمانية
في العام الماضي.

الحار�س مهدي خليل :وجهتي �ألمانيا
أ ّكد حارس مرمى فريق الصفاء بطل لبنان ومنتخب
َّ
يتلق أيّ عرض من أيّ نا ٍد
لبنان مهدي خليل ،بأ ّنه «لم
لبناني لغاية اليوم».
ّ
موضحاً« :عقدي مع ن��ادي الصفاء
وأض��اف خليل
سينتهي في شهر تموز المقبل ،وحتى اللحظة ال يبدو
التجديد واردا ً لرغبتي في االحتراف خارج لبنان».
وكشف خليل أ ّنه حصل على تأشيرة دخول إلى ألمانيا
قبل أيام ،الفتاً« :سأسافر إلى هناك برفقة قائد منتخب

لبنان التاريخي رضا عنتر لالجتماع ببعض الكشافين،
تخصني».
الذين شاهدوا بعض أشرطة الفيديو التي
ّ
وبيّن خليل أنّ بعض أندية الدرجة الثانية في ألمانيا
مهت ّمة بض ّمه ،لكن األمور ستخضع للمفاوضات قبل اتخاذ
القرار المناسب في هذا الشأن.
من جه ٍة ثانية ،أ ّكد خليل أ ّنه سيكون مستع ّدا ً للدفاع
عن عرين منتخب األرز في أي وقت من األوقات ،حتى في
حال انتقاله للّعب خارج لبنان.

نادي ال�صفا ّ
ينظم دورة تدريبية
في القو�س والن�شاب
أق���ام «ن���ادي ال��ص��ف��ا» الرياضي
دورة تدريبيّة في القوس والنشاب،
ش���ارك فيها ك��ل م��ن «ن���ادي المون
الس�����ال» و»ن������ادي ال��ش��ب��اب م��ار
الياس» و»النادي الرياضي بيروت»
و»ال��م��رك��زي��ة ج��ون��ي��ة» ،إل��ى جانب
النادي المضيف.
وج��رت الرماية على مسافة 70
و 30متراً ،بحضور حشد من أهالي

الالعبين إلى جانب رئيس االتحاد
اللبناني ون��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد
األوروبي جاك تامر.
وت��م� ّي��ز ف��ي فئة اإلن���اث ك��ل من:
العبة «الشباب مار الياس» تالين
ال��غ��ري��ب ،م��اري��ا م���دور م��ن «ال��م��ون
الس���ال» والع��ب��ة «ال��ص��ف��ا» غريس
الغريب.
ومن الشباب ،تميّز الالعب أيمن

السيد م��ن «ال��م��ون الس����ال» ،ومن
الناشئين كان الفتا ً أداء الالعب خليل
قريطم من «النادي الرياضي».
وفي النهاية ،كانت كلمة لرئيس
االتحاد ،اعتبر فيها أنّ «هذه الدورة
تحضيريّة ألخرى ستجري األسبوع
�وج��ه بالشكر إلى
المقبل» .كما ت� ّ
المد ّرب فيليب تامر على جهوده في
إنجاح مثل هذه الدورات.

نتائج دورة ال�شهيد نور الجمل الكرو ّية
تتابعت فعاليات الدورة السنوية الرمضانية لقدامى
الالعبين في ك��رة القدم لمواليد  1978فما دون ،على
كأس «الشهيد العقيد نور الجمل» ،والتي ّ
ينظمها الالعب
المخضرم ونجم نادي النجمة السابق حسن شاتيال ،وذلك
في منافسات الدور األول حتى  23حزيران الحالي ،على
ملعبي قصقص  1و.2
وتض ّم المجموعة األولى فرق عماد الجمل ،جهاد ،وهبي،
المولى ،التو ،توسكي ،الخ ّريجين ،نفاع وحلوم ،فيما تض ّم

المجموعة الثانية فرق ديب ،دوغان ،إدريس ،مخيم ،أبو
أحمد ،سليمان ،الغول ،شومان واأللطي.
ّ
مؤخراً :فاز فريق نفاع على
المسجلة
وهنا النتائج
ّ
سجلها مصطفى نفاع ( ،)6ومحمد فرحات
المولى ّ 0 - 8
وب�لال الخطيب ،وفريق شومان على المخيّم 1 - 11
وسجل للفائز حسين مهنا ( )2وعلي شهاب وحسن
ّ
عواضة وحسين مغربل ( )2وشادي سويد ( )3وعادل
شومان ( ،)2وللخاسر شفيق خليفة.

