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الأولمب ّية الدول ّية ترفع الحظر عن الم�شاركة الرو�س ّية
 ...وأخيراًُ ،حسم الجدل ،وق ّررت اللجنة األولمبيّة الدولية
ع��دم استبعاد نظيرتها الروسيّة وبالتالي جميع رياضيّي
روسيا ،وذلك بعد مباحثات مط ّولة أُجريت عبر الهاتف ألعضاء
لجنتها التنفيذيّة.
وتعليقا ً على القرار ،قال وزي��ر الرياضة الروسي فيتالي
موتكو ،الذي كان قد ُمنع مع مسؤولي وزارته من حضور األلعاب
موضوعي ،لكونه
األولمبيّة« :إنّ قرار اللجنة األولمبيّة الدوليّة
ّ
أخذ بعين االعتبار مصلحة العالم الرياضي ووحدة العائلة
األولمبيّة» .وأض��اف موتكو« :أن��ا مقتنع تماما ً ب��أنّ غالبيّة
المشاركين ضمن المنتخبات الروسيّة سيكونون على مستوى
المعايير التي تفرضها اللجنة األولمبيّة الدوليّة» ،مشيرا ً في
الوقت ذاته إلى أنّ هذه المعايير «قاسية جداً».
وأ ّكد موتكو ،المق ّرب من رئيس البالد فالديمير بوتين ،بأنّ
«روسيا قامت وال تزال بكل ما في وسعها من أجل الوصول إلى
ّ
المنشطات» ،مشيرا ً إلى أنّ «بالده جاهزة
رياضة خالية من
للتعامل بحسن نيّة مع اللجنة األولمبيّة الدوليّة ،والوكالة
الدوليّة لمكافحة المنشطات».
كما أش��ادت معظم االت��ح��ادات الرياضيّة الروسيّة بقرار
اللجنة األولمبيّة الدولية ،وقال رئيس اتحاد كرة اليد سيرغي

شيشكاريف« :إ ّنه قرار يناسبنا ،وبإمكاني القول إ ّنه عادل»،
فيما شكرت رئيسة اتحاد الجمباز اإليقاعي إيرينا فينر-
أوسمانوفا اللجنة األولمبيّة الدولية على «هذا القرار الشجاع».
وسبق للّجنة األولمبيّة الروسيّة أن اعتمدت  387رياض ّيا ً
للمنافسة في ريو ،من ضمنهم  68رياض ّيا ً في ألعاب القوى،
ت� ّم حرمانهم من المشاركة بعدما رفضت محكمة التحكيم
الرياضي (كاس) الطعن المقدّم من قبلهم ،وأ ّكدت قرار االتحاد
الدولي للعبة.
وأصبح اآلن على االتحادات الرياضيّة الدولية أن تحدّد أهليّة
كل رياضي روسي بشكل ف��ردي ،بحسب ما صدر عن اللجنة
األولمبيّة الدولية« :أنّ االتحادات الرياضيّة الدولية يجب أن
ّ
تحلّل ِ
المنشطات لكل رياضي على حدة ،مع األخذ في
سج ّل
االعتبار فقط االختبارات الدوليّة الموثوقة ،وخصوصيات كل
رياضة ولوائحها ،من أجل ضمان تكافؤ الفرص».
ومن جهته ،أ ّكد رئيس اللجنة األولمبيّة الروسيّة ألكسندر
جوكوف ،بأنّ جميع الرياضيّين الروس الذين ت ّم اختيارهم
للمشاركة في ألعاب ريو خضعوا في األشهر الستة األخيرة
ّ
المنشطات ،وت ّم
لفحوصات من قِبل وكاالت أجنبيّة لمكافحة
تحليلها في مختبرات أجنبيّة أيضاً .وأش��ار جوكوف إلى أنّ

�سباق حرمون يجمع اللبنان ّيين على طرقات الجنوب

الرياضيّين الروس الذين يشاركون في عدّة مسابقات مختلفة
ف��ي كافة ال��ري��اض��ات ق �دّم��وا أكثر م��ن  3آالف عيّنة لفحص
ّ
المنشطات ،مؤ ّكدا ً ب��أنّ الغالبية العظمى من النتائج كانت
سلبيّة.

الوكالة األميركية غير راضية

ّ
المنشطات
من جهتها ،أعربت الوكالة األميركيّة لمكافحة
التي كانت مع نظيرتها الكندية أول المطالبين باالستبعاد
الكامل لروسيا عن أولمبياد ريو ،عن أسفها للقرار الصادر عن
اللجنة األولمبيّة الدوليّة ،التي «رفضت أن تلعب دورا ً قياد ّيا ً
حاسماً».
وقال مديرها التنفيذي ترافيس تايغارت في بيان« ،إنّ القرار
الذي ا ُّتخذ خلّف فوضى مربكة ،وش ّكل ضربة قاسية لحقوق
الرياضيّين «النظيفين».
كما رأى تايغارت ،أنّ ق��رار منع ال��ع �دّاءة الروسيّة يوليا
ستيبانوفا التي كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط
ممنهج في روسيا ،من المشاركة في أولمبياد ريو «غير مفهوم»،
تشجع من يريد في المستقبل
معتبرا ً ب��أنّ هذه الخطوة لن
ّ
الكشف عن مخالفات مماثلة من التقدّم بها إلى العلن.
ج��م��ع س��ب��اق ح��رم��ون ال��ث��ال��ث
اللبنانيّين على ط��رق��ات الجنوب
تحت ع��ن��وان «ن��رك��ض للحياة»،
ووس��ط مشاركة كثيفة للعدّائين
والعدّاءات ،وبرعاية وزير الشباب
وال��ري��اض��ة العميد ع��ب��د المطلب
ح��ن��اوي ،وح��ض��ور ال��ن��ائ��ب قاسم
هاشم ،قائد اللواء التاسع في الجيش
اللبناني العميد الركن جوزف عون،
قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل
الجنرال ألفريدو دي أغ��وادو ،قائد
الكتيبة الهنديّة الكولونيل ساها
برتا ،رئيس اتحاد بلديّات العرقوب
محمد صعب ورئيس اتحاد بلديات
الحاصباني سامي الصفدي ،إضاف ًة
إل���ى رؤس����اء ب��ل��د ّي��ات وم��خ��ات��ي��ر،
ومم ّثلين عن الجمع ّيات واألندية
الثقافيّة والرياضيّة.
ال��س��ب��اق ال���ذي ّ
نظمته جمعية
«حرمون م��اراث��ون» شهد مشاركة
أك��ث��ر م��ن  5آالف ع����دّاء وع����دّاءة،
تخلّله عروض على مسرح حرمون
ف��ي س���وق ال��خ��ان ،ح��ي��ث انطلقت
السباقات بفئاتها المختلفة وهي
 5ك��ل��م ،و 10ك��ل��م ،وس��ب��اق ذوي

الأن�صار يطلق ور�شة فنية
الختيار  3العبين جدد للمو�سم المقبل
بعد استغنائه عن طاقم العبيه األجانب،
ال��م��ؤ ّل��ف م��ن األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��وك��اس غ��االن
والسنغالي سي الشيخ والبرازيلي باولو فيتور
ماتوس ،أطلق نادي األنصار اللبناني ورشة
فنيّة تهدف إلى اختيار  3العبين جدد للموسم
المقبل .وف��ي ه��ذا السياق ،اختبر األنصار
المهاجم النيجيري فيليب ،في المباراة الوديّة
سجل هدفا ً لفريقه الذي
مع النبي شيت ،حيث ّ
وسجل هدف األنصار
أنهى اللقاء فائزا ً .1 - 2
ّ
سجل علي بزي
الثاني أنس أبو صالح ،فيما ّ
للنبي شيت ،ول��م يقدّم المهاجم النيجيري
شيئا ً استثنائياً .وعلى رغم تسجيله هدفاً،
فإ ّنه أهدر عدّة فرص مح ّققة ،قبل أن يستبدله
م��د ّرب األن��ص��ار جمال طه بالالعب الناشئ
موسى الطويل في الشوط الثاني.
وتابع المباراة من المدرجات ثالثة العبين
برازيليّين سيخضعون لالختبارات في فريق
األنصار اعتبارا ً من اليوم على ملعبه في طريق
المطار.
ومنح طه الفرصة لعدد من الوجوه الشابّة
كقاسم الشوم وعلي عبود وعلي كعور.
مع اإلش��ارة إلى غياب العب الوسط محمد
عطوي عن «األخضر» ،المبتعد عن تدريبات
فريقه ألس��ب��اب مشروطة بتحسين وضعه
المادي ،منتظرا ً ر ّد اإلدارة بشأن طلباته .كما
وغ��اب عن المباراة ال��ود ّي��ة األول��ى لألنصار
ه��ذا الموسم ،المهاجم محمود الزغبي على
الرغم من التحاقه في األيام األخيرة بتدريبات
«األخضر» ،لك ّنه ما يزال بحاجة إلى المزيد من
الجاهزيّة البدنيّة .وتغيّب أيضا ً المهاجم عماد
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االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إلى
«سباق المرح» الذي امت ّد لمسافة
كيلومتر واحد ،وشارك فيه حوالى
 2000شخص ،معظمهم من أهالي
القرى الجنوبيّة.
وأشاد حناوي بالسباق ،معتبرا ً
أ ّن��ه خطوة تحمل دالالت إيجابيّة
على الوضع في المنطقة الحدوديّة،
ح��ي��ث ال���ه���دوء واألم�����ن واألم�����ان.
وأضاف« :أثبت المواطن الحدودي
تشبّثه وتعلّقه بأرضه ،فمثل هذه
النشاطات لها انعكاسات إيجابيّة
على األوضاع الحياتيّة والسياحيّة
بشكل خ��اص ،ونحن ندعم ونث ّمن
هذا النوع من األنشطة التي تهدف
إلى ّ
بث ال��روح الرياضيّة والحياة
بالمناطق النائية».
أ ّم��ا النائب هاشم ،فقد لفتَ إلى
الحاجة للقاء بين ك��ل المك ّونات
السياسيّة واالجتماعية «من أجل
أن ن��ب��ن��ي ال��وط��ن ال��ح��ق��ي��ق��ي ،ألنّ
اللبنانيّين ما زال��وا يتطلّعون إلى
اللحظة التي نصل فيها إلى تحقيق
غاياتهم وأهدافهم في حياتهم الح ّرة
الكريمة».

ب��دوره��ا ،ق��ال��ت رئيسة جمعية
«حرمون ماراثون» ،عايدة جمعة،
أنّ ال��س��ب��اق ه��و بمثابة التحدّي
الثقافي وال��ح��ض��اري وال��ري��اض��ي
لمنطقة العرقوب .مضيف ًة« :نتطلع
إلق��ام��ة ال��ن��ش��اط��ات واالح��ت��ف��االت
الرياضيّة والسياحيّة لكي ال تكون
المنطقة منسيّة ،وذل���ك م��ن باب
تشجيع السياحة ف��ي منطقتنا،
والدعوة إلى التع ّرف على معالمها
وعاداتها».
وف��ي النتائج الفنيّة للسباقات
التي أشرف عليها االتحاد اللبناني
ألل��ع��اب ال��ق��وى ،ف��از عماد جزيني
بالمركز األول ف��ي سباق  10كلم
رجاالً ،وغرييتشي بورسما في نفس
المسافة لدى السيدات.
أ ّم���ا ف��ي ف��ئ��ة  5ك��ل��م ،ف��ق��د ذه��ب
المركز األ ّول إلى أحمد موسوي لدى
الرجال ،وغيا متيرك لدى السيدات.
كذلك ،فاز ٌّ
كل من وسيم منذر وفداء
مقداد بالمركز األول في سباق ذوي
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ،وم��ه��دي
خضرا وميرا شلهوب في سباق 1
كلم للصغار.

ا�ستياء من ظروف الإقامة في القرية الأولمب ّية
ّ
المرشح لالنتقال إلى الشباب الغازيّة
غدار،
أو التضامن ص��ور .فيما ش��ارك مع األنصار
مهاجمه العائد محمود كجك ،بعد أن أنهى فترة
إعارته إلى الراسينغ لموسم واحد.
وفي آخر المعلومات حول طبيعة التدعيم
األجنبي للصفوف الخضراء ،فقد أفادنا مصدر

موثوق في النادي بأنّ العبا ً برتغال ّيا ً اسمه
هيليو بنتو (صانع ألعاب مع فريق بيوفيستا)
ق��د وص��ل إل��ى لبنان لاللتحاق م��ع الفريق
الطامح إلى استعادة نغمة البطوالت ،وهذا من
أولويّات رئيسه الطموح نبيل بدر ،وعلى ّ
خط
تدعيمي آخ��ر ،فقد وصل إلى لبنان المهاجم

واليس قادما ً من ترينيداد بتسهيل من مواطنه
بيتر بروسبار (العب األنصارالسابق) ،ومن
المتو ّقع أن يُصار إلى اختيار قلب دفاع برازيلي
لتكتمل ص��ورة التشكيلة التي س ُتشارك في
بطولة كأس النخبة ابتدا ًء من  5آب
المقبل.

باري�س �سان جيرمان يتف ّوق على ميالن
�أمطار ال�صين � ّأجلت «الديربي» الإنكليزي
ح ّقق فريق باريس سان جرمان الفرنسي بداية جيّدة في
مجموعة أميركا الشمال ّية لبطولة الكأس الدول ّية لألندية
األبطال في كرة القدم ،بفوزه على إنتر ميالن اإليطالي بنتيجة
( )1-3في المباراة التي جمعتهما في
أميركا.
وسجل أهداف سان جيرمان سيرج أورييه ( )2في الدقيقتين
ّ
سجل ستيفان
 14و ،87واليفن كورزاوا في الدقيقة  ،61فيما ّ
يوفيتيتش هدف إنتر ميالن الوحيد في الدقيقة  45من ضربة
جزاء.
وضمن المجموعة عينها ،سيكون ّ
عشاق كرة القدم على موعد
غدا ً األربعاء مع  3مباريات مثيرة ،فيلتقي في األولى تشيلسي
اإلنكليزي مع مواطنه ليفربول ،وفي الثانية بايرن ميونيخ
األلماني مع ميالن اإليطالي ،وفي الثالثة ريال مدريد اإلسباني
مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
أ ّما برشلونة بطل إسبانيا فيبدأ مبارياته بمواجهة سلتيك
األسكتلندي يوم السبت المقبل في  30تموز الحالي.
ُي��ذك��ر أنّ مجموعة أميركا الشماليّة تض ّم :ري��ال مدريد
وبرشلونة (إسبانيا) ،بايرن ميونيخ األلماني ،ميالن وإنتر
ميالن (إيطاليا) ،ليفربول وتشلسي وليستر سيتي (إنكلترا)،
سلتيك األسكتلندي ،وباريس سان جرمان
الفرنسي.
وضمن مجموعة الصين ،ك��ان من المق ّرر أن يلتقي أمس
االثنين فريقا مانشستر يونايتد اإلنكليزي مع مواطنه وجاره
اللدود مانشستر سيتي في الصين ،لكن الظروف الطبيعيّة
والطقس العاصف فرضت تأجيل المباراة .وفي هذا السياق،
أعرب فيران سوريانو ،الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،عن أسفه إللغاء مباراة ديربي مانشستر،
وص ّرح لموقع الـ»سيتيزنز»« :نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم
قدرتنا على اللعب أمام أنصارنا في بكين».
مضيفا ً وموضحاً« :الالعبون عملوا بج ّد خالل التدريبات

استعدادا ً لمباراة الديربي المثير ،كنا نتطلّع إلى هذه المباراة،
ولكن الطقس السيّئ كان خارج سيطرة الجميع».
م��ن جانبه ،أع��رب إد وودوارد ،نائب الرئيس التنفيذي
لنادي مانشستر يونايتد ،عن خيبة أمله إللغاء اللقاء الوديّ
أيضاً ،وأوضح لموقع المانيو الرسمي« :أ ّنه أمر مخيّب لآلمال

العلاّ مة �صادق يرعى
الدورة الكرويّة في النبطية
رعى إم��ام مدينة النبطية العلاّ مة عبد الحسين ص��ادق االحتفال ال��ذي ّ
نظمه النادي الحسيني
بمناسبة إطالق الدورة الرياضيّة الرابعة عشر لكرة القدم ،وذلك على ساحة اإلمام الحسين (ع) في
مدينة النبطية ،بحضور المسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم الجنوب باسم لمع ،على رأس وفد من
تجار محافظة النبطية
قيادة اإلقليم ،رئيس اتحاد بلديّات الشقيف محمد جميل جابر ،رئيس جمعية ّ
جهاد فايز جابر ،رئيس النادي األهلي النبطيّة محمد بيطار ،وفد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة
النبطية والمخاتير ،وحشد من محبّي الرياضة.
بداي ًة ،النشيدين الوطني ونشيد النادي الحسيني ،وكان عرض ألبطال نادي الريف الرياضي ،ث ّم
كلمة راعي الدورة الشيخ صادق ،أ ّكد فيها أنّ «شريعتنا الغ ّراء التي ّ
غطت تعاليمها المضيئة كل جوانب
الحياة ،ح ّثت على الرياضة أل ّنها الخيار األفضل للشباب لملء أوقات فراغهم ،داعيا ً إلى أن تتع ّزز
الرياضة ليتأدّب الشباب بآدابها من االعتراف بالفريق باألخر ،ومصافحته ،وخضوع الجميع لص ّفارة
الحكم ،وبالتالي للقوانين» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «ولو أنّ كل مجتمع ووطن وأ ّمة رعت هاتين القاعدتين
(احترام اآلخر ورعاية القانون) ،لعاشت جميعها بخير ووئام ،ولخلت ساحاتها من األحقاد والدمار
والحروب ،ولما عاش كيان دموي كـ»داعش» ومغتصب كإسرائيل ».ويشارك في الدورة ثمانية أندية
غالبيّتها من أندية الدرجة األولى ،وهي :النجمة ،العهد ،الصفاء ،التضامن صور ،النبي شيت ،الشباب
الغازية ،باإلضافة إلى ناديي األهلي والبراعم من النبطية .على أن تنتهي الدورة نهاية شهر تموز
الحالي.

للغاية ،عندما ال تكون قادرا ً على لعب المباراة في هذا الملعب
المدهش».
مضيفاً« :نحن نعلم أنّ الجماهير هنا مثل الالعبين والجهاز
الفني ،حزينون من أجل إلغاء المباراة ،ولكنني واثق من أنهم
يقدّرون سالمة الالعبين ،وأ ّنها على رأس األولويّات».

اشتكت ثالث بعثات أولمبيّة من ظ��روف اإلقامة في
القرية األولمبيّة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيليّة ،قبل
أسبوعين على بداية األلعاب األولمبيّة الصيفيّة.
وت ّم تسليم القرية األولمبيّة منذ أيام فقط ،ونصبت
حولها اإلجراءات األمنيّة الالزمة ،وعبّرت بعثات أستراليا
وبريطانيا والبرازيل (البلد المضيف) عن سوء مرافقها،
وق ّرروا عدم استعمالها.
وقالت كيتي شيلير ،رئيسة الوفد األسترالي« :منازلنا
في القرية ال يمكن السكن داخلها ،فالحمامات في حالة
سيّئة والماء ينزل من السقف ،وهناك غرف تفوح منها
رائحة الغاز» .وأضافت« :أ ّنها خامس ألعاب أولمبيّة
ّ
أحضر لها ولم أشاهد في مسيرتي قرية أولمبيّة تنتهي
األشغال فيها في وقت قصير قبل بداية المنافسات».
وأشادت المسؤولة األسترالية بباقي المرافق ،معبّرة
عن أملها في إصالح األخطاء لتمكينهم من اإلقامة داخلها
في األيام المقبلة ،وفي حال العكس سيتم إيواء الرياضيّين
األستراليين في مكان آخر.
كما عبّرت بعثتا نيوزيلندا وبريطانيا عن نفس الرأي،

وق��ال م��س��ؤول ع��ن البعثة البريطانية« :الرياضيّون
البريطانيّون سيقيمون في مركز بوالية بيلو هوريزونتي،
حيث قاموا بمعسكر قبل األلعاب».
كما رفض عدد من الرياضيّين البرازيليّين من  9أنواع
رياضيّة ،االلتحاق بالقرية ّ
مفضلين البقاء في الفندق.
وعبّر كارلوس نزمان ،رئيس اللجنة المنظمة لأللعاب
األولمبيّة ريو دي جانيرو ،عن أمله في معالجة المشاكل
الحالية في األيام المقبلة ،مؤ ّكدا ً على تفهّمه لقرار بعض
البعثات عدم االلتحاق بالقرية األولمبيّة ،وشدّد« :نحترم
قرارهم ،إ ّنها مشاكل يمكن حلّها في وقت قريب ،نتم ّنى أن
تكون كل األم��ور جاهزة في  48ساعة على أبعد تقدير،
ونتم ّكن من إيوائهم» .وأضاف مازحاً« :سنضع كنغارو في
يحس األستراليّون براحتهم».
القرية كي
ّ
ووضعت السلطات البرازيليّة نظاما ً أمن ّيا ً مشدّدا ً حول
تحسبا ً ألعمال إرهابيّة ،خصوصا ً بعد التهديدات
القرية،
ّ
وجهتها عدة جماعات للبرازيل في الشهور األخيرة.
التي ّ
وستقيم  207بعثات أولمبيّة في القرية األولمبيّة في
مدينة ريو دي جانيرو.

يوم كروي طويل لمنتخب ال�شباب في طرابل�س
أقام الجهاز الف ّني واإلداري لمنتخب لبنان للشباب نشاطا ً
رياض ّيا ً في محافظة الشمال على مدى أربع ساعات ،وذلك
بمشاركة المنتخبات والفرق التالية:
 منتخبات بيروت وجبل لبنان والشمال للشباب. نادي طرابلس. نادي أشبال الميناء طرابلس.ولعب كل فريق مباراتين ،وأسفرت النتائج عن اآلتي:
 فوز تفاهم منتخب بيروت وجبل لبنان للشباب على ناديطرابلس (.) 1-4

 فوز أشبال الميناء على منتخب الشمال للشباب ( 4ـ .)2 تعادل منتخب الشمال للشباب مع نادي طرابلس ( 2ـ.)2
 فوز تفاهم منتخب بيروت وجبل لبنان للشباب علىأشبال الميناء ( 2ـ .)0
وكان هذا النشاط بمناسبة فرصة ّ
لالطالع على مستوى
الالعبين وم��دى تط ّور أدائهم قبل البدء بالفترة اإلع��داد ّي��ة
لمنتخب الشباب ،والتي ستشمل عمليّات الغربلة بُغية اختيار
ال ِّنسب واألفضل في كل المراكز.

مناف�سة كرويّة بين ال�شركات العرب ّية
ت��م��ن��ح ش��رك��ة م��ي��م��اك أو غلفي
ف���رص���ة ك��ب��ي��رة ل����دى ال��ش��رك��ات
والمؤسسات للمشاركة في أقوى
ّ
مسابقة تحدّي في كرة القدم تحت
اسم «كوبا كوربيريت  »2016للفوز
بجوائز نقديّة قيّمة للفائزين ،على
أن تنطلق فعاليّات ال��ح��دث ف��ي 2
أي��ل��ول المقبل ،وتستمر لغاية 25
منه.

وي��ه��دف ه��ذا ال��ح��دث الرياضي
إلى تشجيع الشركات في لبنان في
مسابقات مفعمة بالتحدّي والنديّة
للظفر بلقب بطولة الشركات األبرز
واألقوى في العالم العربي ،وهذا ما
أ ّك��ده المدير اإلقليمي لشركة ميماك
أو غلفي للتسويق الرياضي كريم
ي��ون��س ،حيث اعتبر أنّ منافسات
«كوبا كوربيريت» من شأنها إعالء

مستوى المنافسة بين الشركات
لتصبح البطولة الرائدة في مجال
األح�����داث ال��ري��اض � ّي��ة ف��ي ال��ع��ال��م
العربي ،وال سيّما بعد النجاح الكبير
الذي حظيت به النسخة األول��ى في
مدينة دبي اإلماراتيّة خالل الشهر
الماضي .بإمكان الشركات البدء
بالتسجيل عبر اتصالها على الرقمين
( 70/747787ـ .)03/706706

العهد جاهز لـ«النخبة» على �أح�سن ما يرام
اكتملت صورة الثالثي األجنبي الذي سيدافع عن صفوف فريق العهد في مسابقتي كأس النخبة
وكأس االتحاد اآلسيوي التي وصل فيها إلى دور الثمانية ،واألجانب المعروفين في التشكيلة
العهداوية سابقا ً هم :التونسي يوسف المويهبي ،األوعندي دينيس إيغوما والنيجيري موسى
كبيرو .وانطلقت التمارين بشكل مك ّثف منذ أكثر من أسبوعين على ملعب النادي ـ طريق المطار ،تحت
إشراف األلماني روبرت جاسبرت ويعاونه المد ّرب باسم مرمر ،وفي المعلومات ،فقد عرضت إدارة
النادي العبها حسين عواضة على الئحة االستغناء.

�شباب فرن�سا �أبطال �أوروبا
ما عجز عنه منتخب الكبار في يورو  2016الذي أُقيم في فرنسا ،ح ّققه الصغار في ألمانيا ،حيث
ُت ّوج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب ،بعدما أمطر شباك نظيره اإليطالي
برباعيّة نظيفة في المباراة النهائيّة على ملعب «راين نيكر أرينا» بمدينة سينسهايم األلمانية.
وحملت «رباعيّة» الفرنسيّين توقيع كل من جون كيفن أغوستين ،لودوفيتش بالس ،لوكاس توسار
الشبابي هو الثالث في ِ
سج ّل المسابقة ،حيث سبق للفرنسيّين
الفرنسي
وعيسى ديوب .وهذا اللقب
ّ
ّ
أن أحرزوا لقبي  2005و 2010في أيرلندا الشماليّة وفرنسا على الترتيب ،في الوقت الذي خسرت
فيه اللقب أمام صربيا في نسخة  ،2013التي احتضنتها ليتوانيا.

حمية و�سهاكيان بطال «طاولة» ال�صيف
اخ ُتتمت بطولة كأس الصيف في كرة الطاولة
التي ّ
نظمها االتحاد اللبناني لكرة الطاولة على
ط���اوالت قصر الرياضة ف��ي ن��ادي ال��م��ون الس��ال،
وجاءت النتائج كالتالي:
ل��دى اإلن���اث ،ف��ازت ماريانا سهاكيان (الندوة
القماطيّة) على الالعبة الناشئة ليتيسيا ع��ازار
(األدب والرياضة كفرشيما) ،بصعوبة في المباراة
النهائيّة التي جمعتهما على لقب فئة السيدات
بنتيجة (،12-14 6-11 15-13 4-11 :) 1/3
وحلّت في المركز الثالث كل من نويل كشيشيان
(هومنتمن ب��ي��روت) ،وباتريسيا حمصي (األدب
والرياضة كفرشيما).

ول���دى ال���ذك���ور ،ت��م� ّك��ن محمد حمية (ال��ن��دوة
القماطية) من الفوز على أبرز الالعبين المخضرمين
في لبنان ،لينهي البطولة لمصلحته ج ّراء فوزه على
جوزيف شلهوب (الفادي األقدس) بنتيجة (:)1/3
.6-11 11-8 9-11 13-11
فيما ح ّل في المركز الثالث كل من رشيد البوبو
(الرياضي بيروت) ،وأحمد مصطفى حرب (الجيش
اللبناني).
وفي الختام ،ت� ّوج األبطال والبطالت أمين عام
االتحاد النروجي للعبة غسان شعر وأمين صندوق
االتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحامي وائل نور
الدين.

