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مباريات مثيرة في دور الـ 16ليورو 2016

اتحاد الكرة الأفريقي يعاقب وفاق �سطيف الجزائري

هل ينجح رونالدو وبيل مع البرتغال وويلز
تنطلق فعاليات ال��دور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة
ك��أس األم��م األوروب��ي��ة (ي��ورو  )2016في فرنسا غدا ً السبت
بثالث مواجهات مثيرة ومتكافئة ،تخلو من المنتخبات الكبيرة
ّ
المرشحة للمنافسة على لقب البطولة .فعلى الرغم من فوز
المنتخب الكرواتي بصدارة مجموعته في الدور األول للبطولة،
وجد الفريق نفسه في مواجهة صعبة أخرى في دور الستة عشر
حيث سيلتقي نظيره البرتغالي غدا ً فيما ستلعب سويسرا أمام
بولندا وويلز مع أيرلندا الشمالية.
ّ
مرشحا ً لدى كثيرين بأن يكون
وك��ان المنتخب البولندي
الحصان األسود للبطولة ،ولكن هجوم الفريق لم يقدّم المنتظر
منه حتى اآلن.
وأص��اب المهاجم البولندي الخطير روب��رت ليفاندوفسكي
نجم بايرن ميونيخ األلماني أنصار المنتخب البولندي بخيبة
األم��ل ،بعدما عجز عن ه ّز الشباك في المباريات الثالث التي
خاضها حتى اآلن في البطولة الحالية ،علما ً بأنّ فريقه هو
أحد ثالثة فرق فقط في البطولة لم تهت ّز شباكها بأيّ أهداف
في الدور األول.
ومن جهته ،يتطلّع المنتخب السويسري بقيادة مديره الفني
فالديمير بيتكوفيتش إل��ى أن يصبح أول فريق يتأهّ ل لدور
الثمانية في البطولة ،حيث سيفتتح فعاليات دور الستة عشر
غدا ً بلقاء نظيره البولندي في سانت إتيان .وترك المنتخب
السويسري بصمة جيدة في آخر مبارياته بدور المجموعات
حيث تعادل مع نظيره الفرنسي.
وهو ح ّقق الفوز لمرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات خاضها
أمام نظيره البولندي.
وقال هاريس سفيروفيتش مهاجم المنتخب السويسري:
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«ك��ان م��ن الممكن أن نقع في مواجهة المنتخب األلماني،
ولكن المباراة مع المنتخب البولندي أيضا ً ستكون في غاية
الصعوبة».
ويتر ّقب سفيروفيتش قرار مد ّربه بشأن مشاركته في مباراة
الغد ،وما إذا كان سيعود للتشكيلة األساسية للفريق بعدما ح ّل
مكانه النجم الشاب المتأ ّلق بريل إمبولو في التشكيلة األساسية
للفريق خالل مباراة فرنسا.
بيل في مهمة صعبة امام ايرلندا
وفي المباراة الثانية غداً ،سيسعى غاريث بيل نجم ريال
مدريد جاهدا ً إلى قيادة المنتخب الويلزي لمواصلة النجاح في

البطولة عندما سيلتقي منتخب أيرلندا الشمالية.
وكان المنتخب الويلزي بقيادة مديره الف ّني كريس كولمان
تصدّر مجموعته في الدور األول متف ّوقا ً على نظيره اإلنكليزي،
كما يتصدّر بيل قائمة هدّافي البطولة حتى اآلن برصيد ثالثة
أهداف.
ويمتلك مايكل أون��ي��ل ،المدير الفني للمنتخب األيرلندي
الشمالي ،خمسة العبين فقط ينشطون بالدوري اإلنكليزي
ضمن قائمة فريقه بالبطولة الحالية ،ولكنه قاد الفريق للفوز
على أوكرانيا ،كما ظهر بشكل جيد في مباراتيه أمام ألمانيا
وبولندا ليحت ّل المركز الثالث خلفهما في مجموعته بالدور األول
ويتأهل للدور الثاني في البطولة.
وك��ان مايكل ماكغوفرين ،ح��ارس مرمى منتخب أيرلندا
الشمالية ،من أفضل الح ّراس في الدور األول للبطولة.
هل يستمر رونالدو في صحوته
وفي المباراة الثالثة غداً ،سيلتقي المنتخب الكرواتي نظيره
البرتغالي في لونس .وكان المنتخب الكرواتي تصدّر مجموعته
في الدور األول بعد فوز مثير  1-2على نظيره اإلسباني حامل
اللقب في الجولة األخيرة من مباريات المجموعة.
ولكنّ المواجهة مع المنتخب البرتغالي بقيادة النجم الكبير
كريستيانو رونالدو غدا ً تبدو وكأ ّنها مكافأة صعبة على صدارة
المجموعة في الدور األول.
واستعاد رونالدو ذاك��رة التهديف التي غابت عنه في أول
مباراتين بالبطولة الحالية ،وأح��رز هدفين ليقود فريقه إلى
التعادل الثمين  3-3مع نظيره المجري في الجولة الثالثة من
مباريات المجموعة ،ويفلت من الخروج المبكر بالدور األول
للبطولة.

بطولة كوبا �أميركا الرقم 100

كولومبيا و�أميركا في �صراع على المركز الثالث

بنا ًء على المجريات الساخنة التي
أحاطت بلقاء فريقي وف��اق سطيف
ال��ج��زائ��ري م��ع ض��ي��ف��ه م��ام��ل��ودي
ص��ن��دوان��ز الجنوب أف��ري��ق��ي ،أعلن
االت��ح��اد األفريقي لكرة ال��ق��دم على
موقعه الرسمي البيان اآلتي« :عقب
األح��داث المؤسفة التي حصلت في
المباراة بين وفاق سطيف (الجزائر)
وم���ام���ل���ودي ص��ن��داون��ز (ج��ن��وب
أفريقيا) ،اضطر الحكم إلى إنهائها
قبل وقتها القانوني بسبب اجتياح
الجماهير للملعب ورمي المقذوفات
وال��ح��ج��ارة وال��زج��اج��ات واألل��ع��اب
النارية ،ما أدّى إلى إصابة بعض
المشجعين ورجال األمن ،لذا ق ّررت
ّ
لجنة المسابقات الخاصة باألندية
تطبيق الفقرة الثالثة م��ن المادة

 ،12فاعتبرت وفاق سطيف خاسرا ً
واستبعدته من المسابقة من دون
المساس بالعقوبات التي يمكن أن
تفرضها اللجنة التأديبيّة لالتحاد
األفريقي».
وتابع البيان« :وبحسب المادة
الثالثة من الفصل الثاني عشر فإ ّنه
إذا أُرغم الحكم على إيقاف المباراة
قبل نهاية وقتها األص��ل��ي بسبب
اجتياح الجماهير للملعب أو االعتداء
على ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر ،ف���إنّ الفريق
المضيف يُعتبر خ��اس��را ً ويتعيّن
استبعاده م��ن المسابقة م��ن دون
المساس بالعقوبات الموجودة في
القوانين».
وأوض���ح االت��ح��اد األف��ري��ق��ي أ ّن��ه
بخصوص نتيجة ال��م��ب��اراة فهي

ملغاة وفقا ً للمادة  11،13للقوانين،
تنص على أ ّن��ه «إذا انسحب
والتي
ّ
ف��ري��ق بعد ان��ط�لاق م��ب��اري��ات دور
المجموعات من دون أن يلعب نصف
المباريات في هذا الدور ،فإنّ نتائج
ال��م��ب��اري��ات ال��ت��ي ش���ارك فيها هذا
الفريق ُتعتبر الغية».
وت��و ّق��ف��ت ال��م��ب��اراة أك��ث��ر م��ن 10
دقائق في الدقيقة األولى من الوقت
بدل الضائع ،بسبب شغب الجماهير
الجزائرية التي اقتحمت أرضيّة
الملعب ورمتها بالمقذوفات.
وك���ان الفريق الجنوب أفريقي
متقدّما ً بهدفين لصامويل مابوندا
( )33والزيمبابوي خاما بايليات
( .)63وت��ض� ّم المجموعة إنييمبا
النيجيري والزمالك المصري.

كبيرو ال�ساحل في �صفوف العهد
فيما كانت بوصلة انتقاله ّ
تدل إلى احترافه بعيدا ً عن
المحلي ،وتلميح بعض الجهات إلى دولة قطر،
الدوري
ّ
نجح فريق العهد اللبناني في الحصول على خدمات
ال��ه�دّاف النيجيري موسى كبيرو مهاجم فريق شباب
الساحل ،ليكون بديالً للمالي مامادو درام��ي ،واألجنبي
الثالث ف��ي الفريق بعد التونسي ي��وس��ف المويهبي
واألوغندي العائد دينيس إيغوما.
ويُعتبر كبيرو ،مكسبا ً لهجوم العهد ف��ي الموسم
المقبل ،لكونه يتم ّتع بإمكانات بدنيّة وفنيّة هائلة ،فضالً
عن قدراته التهديفيّة العالية ،إذ احت ّل المركز الثاني في
ترتيب هدّافي ال��دوري المنصرم برصيد  15هدفا ً خلف

األرجنتيني لوكاس غاالن ( 19هدفاً .وسيع ّزز المهاجم
الجديد صفوف العهد في الدور ربع النهائي من مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي.
وت ّوج كبيرو هدافا ً لبطولة كأس التحدّي التنشيطية
التي أحرز لقبها الساحل في الموسم الماضي ،برصيد 6
أهداف .كما وسبق لكبيرو ( 29عاماً) أن لعب في صفوف
المقاولين العرب المصري لمدة  4مواسم ،كما احترف
ّ
ومؤخرا ً ت ّم اختياره كأفضل العب
سابقا ً في كازاخستان،
أجنبي في لبنان لموسم  ،2016 – 2015وفي المعلومات
أن عقد الالعب قارب المئة ألف دوالر.

هوب�س �إلى الدور ن�صف النهائي لدورة ماتيرا الدولية

يلتقي المنتخبان الكولومبي واألميركي اليوم السبت في غالنديل بوالية أريزونا في مباراة الترضية
«النهائي المصغر» لتحديد صاحب المركز الثالث في النسخة المئوية لـ «كوبا أميركا».
بعد  3أسابيع على لقائهما في المباراة االفتتاحية للبطولة عندما ف��ازت كولومبيا  0-2في 3
حزيران الجاري ،يجدّد المنتخبان اللقاء ،وهذه المرة لمداواة الجراح وإنهاء البطولة بأفضل طريقة
ممكنة ،خصوصا ً الواليات المتحدة صاحبة الضيافة ،وذلك عشيّة المباراة النهائية بين تشيلي البطلة
واألرجنتين وصيفتها.
ح ّققت الواليات المتحدة  3انتصارات متتالية عقب خسارتها أمام كولومبيا (تغلّبت على كوستاريكا
 4صفر والبارغواي  1-صفر واإلكوادور  ،)1-2وبلغت دور األربعة لكوبا أميركا للمرة الثانية فيتاريخها ،لكن رجال المد ّرب األلماني يورغن كلينسمان تع ّرضوا لهزيمة ُمذ ّلة أمام األرجنتين ونجمها
ليونيل ميسي برباعية نظيفة في نصف النهائي.
تغلّب المنتخب األميركي على المنتخبات التي كان ّ
مرشحا ً إلى الفوز عليها ،لك ّنه لم يق َو على فعل أي
شيء أمام األرجنتين وكولومبياّ .
ولخص مد ّربه كلينسمان المسألة بأنّ المنتخب األميركي «يُظهر الكثير
من االحترام للمنتخبات الكبيرة» ،أمامنا الشيء الكثير لنتعلّمه في هذا المجال».
وأعرب قائد والعب وسط الواليات المتحدة مايكل برادلي عن أمله في احتالل المركز الثالث ،وقال
«يجب أن ُننهي البطولة بأفضل طريقة ممكنة ،نحن مدينون بذلك ألنصارنا ،إ ّنها مسألة فخر أيضاً».
من جهتها ،تطمح كولومبيا إلى المركز الثالث لتحقيق أفضل نتيجة لها في البطولة القاريّة منذ
تتويجها بلقبها للمرة األولى واألخيرة في تاريخها في العام  2001عندما استضافتها.
ويرغب المنتخب الكولومبي بقيادة مد ّربه األرجنتيني خوسيه بيكرمان في مصالحة جماهيره
وتصحيح األخطاء التي ارتكبها أمام تشيلي في نصف النهائي ( ،)2-0وكلّفته الفشل في بلوغ النهائي.

بلغ فريق هوبس  1ال��دور نصف
النهائي لبطولة م��ات��ي��را الدولية
لألندية بالميني باسكيت لمواليد
 ،2006 – 2005ال��ت��ي ُت��ق��ام في
إي��ط��ال��ي��ا ب��م��ش��ارك��ة  62ف��ري��ق�ا ً من
 11دول��ة هي إيطاليا ،كولومبيا،
مونتينيغرو ،ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،بولونيا ،صربيا ،نيجيريا،
ايستونيا ،ألبانيا ،االْردن ولبنان
التي ي��ش��ارك فيها للسنة الثامنة
توالياً ،إثر فوزين متتاليين على كل

من فريق دولو  ،15 – 53وكان أفضل
مسجل وائل سليمان  16نقطة وست
ّ
تمريرات حاسمة ،وكريم عويدات 11
نقطة وسبع سرقات للكرة ،وريان
هاشم  11نقطة ،ونائل ذبيان  7كرات
مرتدّة «ريباوند» ،وآدم فيومي خمس
سرقات للكرة .وعلى فريق بوزيولي
مسجل وائل
 ،24 – 36وكان أفضل
ّ
سليمان  16نقطة ،وكريم عويدات
سبع نقاط ،وري��ان هاشم  7نقاط،
وج��اد أخضر ارب��ع س��رق��ات للكرة،

والتقط جاد أخضر اربع كرات مرتدّة
«ريباوند» .وسبق لهوبس  1أن فاز
على رياتي اإليطالي  ،16 – 56وعلى
غرافينا .14 – 57
بدوره ح ّقق هوبس  2فوزه الثاني
على سيفيرا  ،12 – 29وكان أفضل
مسجل راين تابت  12نقطة ،ورودي
ّ
هبر  4سرقات للكرة ،والتقط أنطوني
قسيس  6كرات مرتدّة «ريباوند».
وس��ب��ق ل��ه��وب��س  2أن ف���از على
سولمونا .28 – 60

المواجهة المحتملة بين ديكوفيت�ش وفيدرير
في ن�صف النهائي لدورة ويمبلدون
وضعت ُقرعة بطولة ويمبلدون البريطانية ثالث البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب حامل اللقب الصربي
نوفاك ديكوفيتش في مواجهة محتملة أمام السويسري روجيه فيدرير في نصف النهائي.
    ويفتتح ديكوفيتش المص ّنف األول على العالم حملته في الحفاظ على لقبه للسنة الثالثة تواليا ً
مبارياته بمواجهة البريطاني جيمس ورد ،في الوقت الذي يلعب به المخضرم فيدرير ( 34عاماً) ووصيف
آخر دورتين مع األرجنتيني غويدو بيال .وفي الطرف اآلخر ،يُنتظر أن يلعب البريطاني آندي موراي ،الثاني
الذي يفتتح مشواره بمواجهة مواطنه ليام بروادي ،في نصف النهائي مع السويسري ستانيسالس فافرينكا
المرجح
المصنف الرابع .وفي حال سارت األمور بال مفاجآت بالنسبة للمص ّنفين األوائل وهو أمر مستبعد ،فمن
ّ
أن يصطدم ديكوفيتش باإلسباني ديفيد فيرير بالدور الرابع ،وكذلك الحال بالنسبة لفيرير والفرنسي جيل
سيمون .ويدخل ديكوفيتش إلى البطولة اإلنكليزية بمعنويات مرتفعة بعد أن ّ
فك عقدته مع بطولة روالن
غاروس وانض ّم إلى الئحة األساطير الذين ُت ّوجوا بجميع األلقاب األربعة الكبرى.
ورفع ديكوفيتش رصيده إلى  12لقبا ً كبيراً ،وأصبح أول العب منذ األميركي جيم كوريير في العام 1992
يُحرز بطولة أوستراليا وروالن غاروس في العام ذاته .وعند السيدات ،ستواجه األميركية سيرينا وليامس،
األولى وحاملة اللقب الباحثة عن معادلة رقم األلمانية شتيفي غراف من حيث عدد األلقاب في بطوالت الغراند
سالم ( ،)22احتمال لقاء البولندية أنييسكا رادفانسكا الثالثة في الدور نصف النهائي.
أ ّما اإلسبانية غاربيني موغورتسا ،التي تغلبت على سيرينا في نهائي بطولة روالن غاروس للموسم
الحالي ،فتواجه احتمال لقاء األلمانية آنجيليك كيربر ،بطلة أستراليا المفتوحة في الدور نصف النهائي.
وتبدأ سيرينا حملتها في هذه البطولة التي ستنطلق بعد غد االثنين ،بلقاء العبة صاعدة من التصفيات قبل
أن تواجه الفائزة من لقاء مواطنتها كريستينا ماكايل والسلوفاكية المخضرمة دانييال هانتوتشوفا في الدور
الثاني ،مع احتمال مواجهة شقيقتها فينوس ،الفائزة باللقب  5مرات ،في المباراة النهائية.

ف�سخ عقد لوران بالن
توافقت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة
القدم مع مدير الفريق الفني لوران بالن على فسخ التعاقد
بينهما ،وذلك بحسب ما نشرته أمس صحيفة «ليكيب»
الفرنسية الرياضية.
وأوضحت الصحيفة بأنّ فسخ العقد ،الذي جرى تمديده
في شباط ليستمر مع الفريق حتى  ،2018سيكلّف الملاّ ك
القطريين للنادي الباريسي  22مليون يورو ( 25مليون
دوالر).
وتو ّلى بالن ،الفائز كالعب مع المنتخب الفرنسي بلقبي
كأس العالم  1998وك��أس أمم أوروب��ا  ، 2000تدريب
سان جيرمان بداية من  ،2013وقاد الفريق في الموسم
المنقضي  2016 / 2015إل��ى الفوز بثنائية ال��دوري

والكأس محل ّيا ً للموسم الثاني على التوالي.
ورغم هذا  ،فشل بالن ( 50عاماً) في مواصلة مسيرة
الفريق بدوري أبطال أوروبا ،وهي البطولة التي يعتبرها
أصحاب النادي الهدف الرئيسي للفريق.
ويُنتظر أن يخلف ب�لان في تدريب الفريق المدرب
اإلسباني أوناي إيمري الذي قاد أشبيلية اإلسباني في
الموسم المنقضي إلى الفوز بلقب الدوري األوروبي للمرة
الثالثة.
وأعلن إيمري ( 44عاماً) قبل أيام ،أ ّنه يرغب في فسخ
عقده بالتراضي مع إشبيلية ،علما ً بأنّ العقد يمت ّد حتى
العام  . 2017ويحتاج إيمري لفسخ العقد مع إشبيلية إلى
سداد مليوني يورو.

يتم�سك بال�شعراوي
روما ّ
أعلن نادي روما اإليطالي أنّ المهاجم الدولي اإليطالي
المصري األص��ل ستيفان الشعرواي انض ّم نهائيا ً إلى
صفوفه بعدما كان يدافع عن ألوانه على سبيل اإلعارة من
مواطنه نادي ميالن.
وكان عقد الشعرواي يتض ّمن بندا ً يمنح فيه روما حق
شراء الالعب لقاء مبلغ أقصاه  13مليون يورو ،وقد ت ّم
تفعيله ،وبات الالعب مرتبطا ً بناديه الجديد حتى العام
 .2020ويشارك الشعرواي حاليا ً مع منتخب بالده في
كأس أوروبا ،وسبق له أن دافع عن ألوانه في  19مباراة.
وكان ميالن أعار الشعرواي مطلع الموسم المنصرم إلى

موناكو الفرنسي حيث فشل في فرض نفسه ،لكنه تم ّكن
في النصف الثاني من الموسم من التأ ّلق مع روما حيث
سجل له  8أهداف في  18مباراة.
ّ

ل�ضم باييه وكانتي بـ 80مليون يورو
الريال ي�سعى ّ
كشفت تقارير صحافية ع��ن اس��ت��ع��داد ن��ادي ري��ال
عرض لض ّم الثنائي الفرنسي ،ديميتري
مدريد لتقديم
ٍ
باييه العب نادي وست هام يونايتد اإلنكليزي ،وكانتي
الع��ب ن��ادي ليستر سيتي اإلنكليزي ،خ�لال الميركاتو
الصيفي.
وفي المعلومات ،أنّ ريال مدريد سيقدّم لنادي وست
هام يونايتد عرضا ً بقيمة  50مليون يورو لض ّم باييه،
وفي حال نجاح الصفقة سيت ّم عرض الكولومبي خاميس
رودريغيز الع��ب الميرنجي للبيع ،أ ّم��ا في ح��ال فشلها

�شروط لإ�شراك رو�سيا في الأولمبياد
ت�ضارب �آراء في مقاربة توقيفها
أف��اد الموقع الرسمي أللعاب القوى ،ب��أنّ الرابطة الدولية التحاد
ألعاب القوى ستتقدّم بطلبات للسماح للرياضيّين الروس بالمشاركة
في األولمبياد بشكل فردي ،ما يعني أنّ تناقضا ً واضحا ً في المواقف بين
اللجنة األولمبيّة الدولية واالتحاد الدولي أللعاب القوى ،بعدما أعلن
ّ
المتنشطين
األخير أمس أ ّنه بإمكان رياضيّي ألعاب القوى الروس غير
المشاركة في أولمبياد ريو تحت علم محايد ،وليس تحت راية بالدهم.
وكانت اللجنة األولمبية الدولية أعلنت الثالثاء الماضي من لوزان
ّ
المتنشطين بنظر االتحاد
أ ّنه بإمكان رياضيّي ألعاب القوى الروس غير
الدولي أللعاب القوى المشاركة في ريو  2016تحت علم بالدهم،
واستبعد رئيسها األلماني توماس باخ مشاركة ه��ؤالء تحت العلم
األولمبي أو أي علم حيادي ،على غرار فريق من الالجئين.
وقال باخ حينها« :سينافسون تحت ألوان روسيا ،أل ّنه فقط األعضاء
التابعين للجنة األولمبية الوطنية يمكنهم المشاركة في األلعاب
األولمبية ،واللجنة األولمبية الروسية ليست موقوفة».
وقال رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى البريطاني سيباستيان
كو« :كل من فريق العمل ومجلس مراجعة التنشط عمل بجد من أجل
الوصول إلى أين نحن اليوم ،وقبل أيام معدودة على انطالق بطولة
أوروبا .نحن نعرف أن هناك بعض الرياضيين الروس الذين يفك ّرون
بالتقدم للمشاركة في المسابقات الدولية تحت هذه القاعدة الجديدة،
وبالتالي من الضروري ان يكونوا ّ
مطلعين بشكل واضح على المعايير
التي بموجبها سيتم مراجعة طلباتهم».
والمفارقة أنّ كو بالذات كان حاضرا ً الثالثاء في لوزان خالل اجتماع
الق ّمة األولمبية بوجود باخ وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة األولمبية
ومعظم رؤساء االتحادات الرياضية األولمبية ،عندما صدر الموقف
ّ
المتنشطين.
بخصوص مشاركة رياضيّي ألعاب القوى الروس غير

فسيحصل رودري��غ��ي��ز على فرصة أخ��رى م��ع الفريق،
بحسب ما أفاد موقع «فوتبول إسبانيا».
ويجهّز النادي الملكي  30مليون ي��ورو لض ّم كانتي
العب ليستر سيتي ،بنا ًء على طلب خاص من زين الدين
زيدان المدير الفني للميرنغي ،ليكون ثنائي خط وسط
قوي إلى جانب كاسيميرو.
وحالياً ،يسعى ريال مدريد إلتمام الصفقتين قبل انتهاء
بطولة اليورو الجارية حال ّيا ً في فرنسا ،وقبل الحظر
المتو ّقع من قِبل االتحاد الدولي على الصفقات.

الدور ربع النهائي لدورة نور الجمل الكرويّة
اس��ت��ه � ّل م��س��اء أم���س الجمعة
الدور ربع النهائي للدورة السنوية
الرمضانية ال��خ��اص��ة بالالعبين
القدامى ،مواليد  1978فما دون،
على ك��أس «الشهيد ن��ور الجمل»
بمباراة جمعت بين فريقي حلوم
واأللطي.
ويستكمل وفق البرنامج اآلتي:
األح���د  26ح��زي��ران :توسكي -

إدري���س ،االثنين  27منه :الجمل
 ش��وم��ان ،الثالثاء  28منه :أبوأحمد  -نفاع ،على أن ُتقام جميع
ال��م��ب��اري��ات ف���ي ت��م��ام ال��ع��اش��رة
مساءً.
وأس��ف��رت مباريات ختام ال��دور
األول عن النتائج التالية :فاز األلطي
وسجل للفائز
على سليمان ،2 - 5
ّ
عبد ال�لاز ( )2وخالد نصرة (،)3

وللخاسر سليمان برجاوي (.)2
وف��از توسكي على الخ ّريجين 8
وسجل للفائز مصطفى توسكي
 ،2ّ
( )4وأيمن نحلة ( )2ونزية نحلة
( ،)2وللخاسر سمير عسكر (،)2
وتعادل إدريس مع دوغان ،5 - 5
وسجل إلدري��س خالد الميري ()3
ّ
وجهاد الزين ( ،)2ول��دوغ��ان عبد
دوغان ( )3وعلي أمين (.)2

ديريك روز ر�سمي ًا
مع نيويورك نيك�س

ال�سباق الثالث
لم�سافة  5كلم في جونيه

أعلن فريق نيويورك نيكس المنتمي إلى الدوري
الخاص برابطة كرة السلّة األميركية للمحترفين
عن ض ّم الالعب ديريك روز رسميا ً قادما ً من فريق
شيكاغو بولز .وربما أخيرا ً تم ّكن فيل جاكسون من
بناء فريق قادر على المنافسة في نيويورك نيكس،
وذلك بعد تأكيد خبر انتقال ديريك روز.
يبدو أنّ جماهير ملعب ماديسون سكوير غاردن
ستكون على موعد مع فريق لطالما انتظرته ،كما
انتظره النجم كارميلو أنتوني الذي ينتقده اإلعالم
يوميا ً بأنّ قبضتيه خاليتان من الخواتم.

في خطوة تهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة عموما ً
والركض خاصة ،س ُتقام سلسلة سباقات في مدينة جونية
تحت اسم «سبورتس كود  5كلم» من تنظيم «أوكس».
وقد انطلقت هذه السباقات في  29أي��ار الفائت ،وفي 12
حزيران الحالي.
والسباق متاح للمشاركة أمام جميع الفئات العمرية للذكور
مجاناً.
واإلناث ّ
وسينطلق السباق الثالث غدا ً األحد في تمام الساعة السابعة
والنصف ،على أن تتواصل السباقات تباعا ً في  10تموز و24
تموز و 7آب و 4أيلول و 18أيلول.
وسيشارك في سباق الغد رئيس لجنة الرياضة في بلدية
جونيه بطل التز ّلج المائي سيلفيو شيحا.

