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�صفقة انتقال محمد حيدر �إلى العهد
� 670ألف دوالر لخم�س �سنوات
بعدما اس��ت��وت طبخة انتقال
العب الصفاء محمد حيدر إلى فريق
العهد ،وفي ضوء التوافق الحاصل
ب��ي��ن أط�����راف ال��ص��ف��ق��ة ال��ث�لاث��ة
(ال��ن��ادي��ان وال�ل�اع���ب) ،س��ارع��ت
إدارة ن��ادي الصفاء ل�لإع�لان عن
انتقال العبها إلى صفوف العهد،
مع اإلش��ارة إل��ى أنّ رغبة الالعب
ب��االن��ض��م��ام إل���ى ص��ف��وف العهد
م� ّه��دت الطريق الت��م��ام الموضوع
من دون عراقيل ُتذكر .وتعتبر هذه
الصفقة ـ في هذا التوقيت بالذات
ـ األب��رز لنادي العهد ال��ذي يسعى
الستعادة لقبه الذي فقده لمصلحة
فريق الصفاء الموسم المنصرم.
وفي المعطيات التي أدّت إلى اتمام
الصفقة بهذه السرعة ،ال يتن ّكر أحد
للجهود التي بذلها رئيس نادي
العهد تميم سليمان ،الساعي إلى
ّ
ضخ المعنويّات ورف��ع المستوى
الفني في صفوف الفريق مدعوما ً
بخبرة أمين السر ال��ح��اج محمد
عاصي ،وال��رؤي��ة الثاقبة لع ّراب
النادي السيد موسى مكي.
وأش��ار مراقبون إل��ى أنّ تعاقد
العهد م��ع حيدر (ال��م��ول��ود ف��ي 8
تشرين ال��ث��ان��ي  ،)1989أفضل
بكثير من التعاقد مع العبين أجانب
غ��ي��ر م��ع��روف��ي��ن ،ك��م��ا أنّ ل�ّل�اّ ع��ب
اللبناني ق��درة كبيرة على إعطاء
إضافة نوعيّة للفريق الذي أصبح
منذ عقد من الزمن في مقدّمة الفرق
اللبنانيّة.
وكشفت بعض المعلومات بأنّ

ّ

رئيس نادي العهد تميم سليمان يسلّم حيدر قميص النادي
كلفة الصفقة وص��ل��ت إل��ى 670
أل���ف دوالر ،وه���ي أغ��ل��ى صفقة
بتاريخ الكرة اللبنان ّية بعد صفقة
نادي أولمبيك مع الالعب اللبناني
الجنوب أفريقي بيار عيسى (مليون
دوالر) .وف��ي تفاصيل العقد ،فقد
وصلنا م��ن م��ص��ادرم��وث��وق��ة ب��أنّ
الصفاء قبض لقاء كتاب االستغناء
عن خدمات العبه لمصلحة العهد

 70ألف دوالر ،فيما تعهّدت إدارة
نادي العهد بدفع  120ألف دوالر
س��ن��وي�ا ً ل�ّل�اّ ع��ب ( 10آالف دوالر
شهر ّياً).
�وج��ه ح��ي��در إل��ى مقر
وأم���س ،ت� ّ
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،حيث
و ّقع على كشوفات ناديه الجديد،
�وج��ه إل��ى ملعب ن��ادي
وع��ص��را ً ت� ّ
العهد ـ طريق المطار للمشاركة

ف��ي أول���ى تمارينه تحت إش��راف
المد ّرب األلماني روبيرت جاسبرت
ومساعده باسم مرمر ،وبمواكبة
مسؤولة من قِبل رئيس وأعضاء
وجماهير النادي.
�وج��ه حيدر
وبُعيد توقيعه ،ت� ّ
إلى عائلته في ن��ادي الصفاء عبر
صفحته على الـ»فايسبوك» ناشرا ً
اآلتي« :نادي الصفاء ناد عريق ،وال

تتو ّقف مسيرته على العب واألمثلة
كثيرة على ذلك  ...مع اقتراب انتهاء
عقدي مع النادي طلبت مبلغا ً من
المال ،لكن اإلمكانيّات المتواضعة
وغ��ي��اب ال��م��م � ّول��ي��ن ح��ال��ت دون
تلبيتي ،ف��األزم��ة تمتد من موسم
آلخر ،حتى مكافأة الموسم الماضي
ومستح ّقاتي لم أقبضها لغاية اليوم
 ...أعترف ب��أنّ أجمل أي��ام حياتي
أحب
الكرويّة أمضيتها مع الصفاء،
ّ
جمهور الصفاء وأعشقه أل ّنه عنوان
ال��وف��اء ،وأك���نّ ل��ل�إدارة والجهاز
الفني كل االحترام أل ّنهم الغيارى
وال��م��خ��ل��ص��ي��ن» .ث��� ّم خ��ت��م طالبا ً
السماح من اإلدارة والجهاز الفني
والالعبين والجماهير.
وف����ي إض������اءة م���وج���زة على
مسيرة حيدر الكرويّة ،فهو استه ّل
اللعب بشكل رسمي م��ع ناشئي
التضامن صور في العام ،2003
وفي العام  2008استه ّل مسيرته
«التضامنيّة» ضمن بطولة الدرجة
األول���ى ،وف��ي العام  2011انتقل
إلى صفوف نادي الصفاء ،وخالل
مسيرته مع الصفاء التحق بعقود
إعارة محدّدة مع نادي أمانة بغداد
ومن ثم مع ناديي الفتح واالتحاد
السعوديين ،قبل أن يعود أدراجه
إلى لبنان ليشارك فريقه الصفاء
في موسمي  2015و ،2016ويحرز
ج��ائ��زة أف��ض��ل الع��ب ف��ي الموسم
األخير بإجماع معظم المعنيّين
والمتابعين للكرة اللبنانيّة.

بوتين :الحملة ّ
�ضد الريا�ضيين الرو�س تتعار�ض مع العقل ال�سليم
اعتبر الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
أنّ الوضع حول منع الرياضيّين ال��روس من
المشاركة في المسابقات الدوليّة خرج عن األطر
القانونية ،وب��دأ يتعارض مع العقل السليم.
وخالل لقاء عقده مع قرابة  150رياض ّيا ً روس ّياً،
بينهم أعضاء المنتخب األولمبي الروسي لكرة
بالتوجه
القدم والرياضيّون الذين لم يُسمح لهم
ّ
الحالي
إلى أولمبياد ريو ،أنّ الوضع غير العادل
ّ
ليس إلاّ محاولة لنقل القواعد المسيطرة على
السياسة العالميّة إلى مجال الرياضة.
وأع��رب عن قناعته ب��أنّ استبعاد العديد
من الرياضيّين الروس من المشاركة في دورة
األلعاب األولمبيّة في ريو دي جانيرو ،يهدّد
بزعزعة الثقة في مبادئ المساواة الرياضيّة
والعدالة واالحترام المتبادل ،قائالً« :إ ّنه مراجعة
أو محاولة لمراجعة أفكار بيير دي كوبرتان
مؤسس األلعاب األولمبيّة المعاصرة».
ّ
متوجها ً إل��ى الرياضيين« :تج ّمع
وتابع،
ّ
هناك أولئك الذين عكفوا ب��دأب ،ومنذ فترة
طويلة ،ليستعدّوا للمسابقة الرئيسة خالل 4
سنوات ،وهم استح ّقوا حق الدفاع عن شرف
روسيا الرياضي .لكن ،لألسف الشديد ،لن
يتم ّكن بعضهم من تحقيق أحالمهم في ريو».
وختم موضحاً« :علينا أن نقول بصراحة ،إنّ
السياسيّين قاصرو النظر ال يتركون الرياضة

وشأنها ،وذلك على الرغم من أنّ هدف الرياضة
يكمن في تقريب الشعوب وتخفيف الخالفات
القائمة بين الدول».
مع اإلشارة إلى أنّ اللجنة األولمبيّة الدوليّة
قلّصت عدد الرياضيّين الروس المشاركين في
األلعاب األولمبيّة في ريو دي جانيرو إلى 40
رياضيا ً فقط.
وكانت اللجنة التنفيذيّة األولمبيّة الدوليّة قد
أعلنت سابقا ً أ ّنها ق ّررت إلغاء عقوبة الحرمان
الشامل لبعثة روسيا االتحاديّة األولمبيّة إلى
األولمبياد ،وأ ّكدت اللجنة أ ّنها ق ّررت ترك الحرية
لكل اتحاد رياضي دولي على حدة ،للبتّ في
مشاركة الرياضيّين ال��روس في األولمبياد
المذكور من عدمها ،من خالل التزام الرياضيّين
الروس بعدّة قواعد أبرزها عدم وجود تاريخ
ّ
المنشطات.
لهم مع
ه��ذا ،وك��ان��ت اللجنة األولمبيّة الروسيّة
قد أعلنت في األس��ب��وع الماضي عن قائمتها
األولمب ّية وتض ّم  387رياض ّياً 68 ،منهم يم ّثلون
ألعاب القوى ،علما ً بأنّ االتحاد الدولي أللعاب
القوى ق� ّرر السماح لمتسابقة روسيّة واحدة
فقط هي درايا كليشيتا ،للمشاركة في منافسات
أ ّم األلعاب .وسمح لكليشيتا بالمشاركة في
مسابقة القفز الطويل أل ّنها تد ّربت في السنوات
األخيرة في الواليات المتحدة األميركيّة.

أ ّك���د ال��م��درب الفرنسي زين
ال��دي��ن زي����دان ،ال��م��دي��ر الفني
لنادي العاصمة اإلسبانية ريال
مدريد ،في المؤتمر الصحافي
ال��ذي عقده قبل م��ب��اراة فريقه
م���ع ب���اري���س س����ان ج��ي��رم��ان
الفرنسي ف��ي ال��ك��أس الدوليّة
لألبطال الوديّة ،أنّ لديه فريق
رائ��ع للغاية ق��ادر على تحقيق
البطوالت.
وأض��������اف «زي����������دان» ف��ي
ت��ص��ري��ح��ات نقلتها صحيفة
«ماركا» اإلسبانية المق ّربة من
النادي الملكي« :أنا ال أعرف ما إذا
كان الفرنسي بول بوغبا العب
نادي يوفنتوس اإليطالي سيأتي
أم ال ،ولك ّنني لم أستبعد التوقيع
م��ع��ه ه���ذا ال��ص��ي��ف» .وأك��م��ل
موضحاً« :جميع األندية الكبرى
في أوروبا تسعى للتعاقد معه،
أل ّنه العب رائع ،وبالتأكيد ّ
نفضل
أن ينضم إلى ريال مدريد  ...لكنّ
الموضوع لم ُيحسم بعد».
وتابع زيدان« :الشاب المتأ ّلق
بول بوغبا صاحب الـ 23عاما ً
ليس العبا ً حتى اآلن في نادي
ري���ال م��دري��د ،وال أستطيع أن
أضيف أيّ شيء آخر.

ل��ق��د ك���ان أس��ب��وع��ا ً رائ��ع��اً،
وال�لاع��ب��ون ي���ري���دون بالفعل
الخروج واللعب ،نسعى لتحقيق
جميع أهدافنا في معسكرنا في
ال��والي��ات المتحدة األميركيّة.
علينا الفوز أم��ام الخصوم مع
ه���ؤالء ال�لاع��ب��ي��ن ف��ي الموسم
ال��ج��دي��د ،ول��ك��ن ي��ج��ب تدعيم
الفريق بالعديد من النجوم».
وع���ن ج��ي��م��س رودري��غ��ي��ز:

ّ
فت�صدر لبنان
خ�سرت �إيران
ض��م� َ
�ن منتخب ل��ب��ن��ان ص���دارة
المجموعة الثانية من ال��دور األول
لبطولة آسيا للناشئين دون  18عاماً،
إثر فوز منتخب كوريا الجنوبية على
نظيره اإليراني (مضيف البطولة)
في مباراة دراماتيكية وبنتيجة -86
.83
وبهذه الحال ،أك� ّد لبنان حلوله
في المركز األول حتى ولو خسر في
الجولة األخيرة أمام إي��ران نفسها،
والتي أمست في ورطة كونها ستحت ّل
المركز الرابع في كل السيناريوهات،
وستواجه المارد الصيني في الدور
ربع النهائي .أ ّما المنتخب اللبناني،
فليس م��ع��روف �ا ً م��ن س��ي��واج��ه في
دور الثمانية خصوصا ً بعد فوز
تايالند على الفليبين ،حيث إنّ هناك
احتماالت ب��أن يواجه الفليبين أو
العراق أو الهند.
ومن إيجابيّات المركز األول على
لبنان ،أ ّنه سيتفادى لقاء الصين في
ال��دور نصف النهائي في حال نجح
ّ
تخطي منافسه في ال��دور ربع
في

النهائي .الجدير ذك��ره ،أنّ البطولة
اآلسيويّة ستؤهّ ل أول  3منتخبات
إلى كأس العالم لما دون  19عاماً،
التي س ُتقام بين  1و 9تموز من العام
 2017في مصر.
وتأهّ لت إلى اآلن  5منتخبات إلى
م��ون��دي��ال الناشئين ،وه���ي :مصر

(المضيفة) ،ال��والي��ات المتحدة،
كندا ،البرازيل وبورتوريكو عن قارة
أميركا ،فيما س ُتقام بطولة أوروب��ا
في  30الشهر الحالي في تركيا على
أن تقام بطولة أوقيانيا في  4كانون
االول المقبل ،فيما ُتقام بطولتا آسيا
وأفريقيا تزامنا ً في الوقت الحالي.

حيث نال بيبلوس ،بطل النسخة األولى ،مبلغ  50ألف
دوالر ،فيما نال التضامن الزوق وصيف البطل مبلغ 25
ألف دوالر.
ِّ
المنظمة كانت تنوي توسيع
الجدير ذكره ،أنّ اللجنة
نطاق المشاركة من خالل استقدام فرق عربيّة وآسيوية
وأوروب��ي��ة ،لكن القرار النهائي باعتماد ه��ذا المشروع
للنسخات المقبلة ،على أن تقتصر المشاركة على الفرق
المحليّة في النسخة الحاليّة (الثانية) .هذا ،وباشرت
اللجنة توزيع الدعوات للمشاركة إلى فرق الدرجة
األولى.

بطولة لبنان ل�سباق الدراجات

�أبو ر�شيد �أ ّو ًال و«�أتلتيكو» في الطليعة
وكانت اللجنة األولمبيّة الدوليّة ق � ّررت عدم فرض حظر
شامل على رياضيّي روسيا في األلعاب األولمبية ،وتركت
لالتحادات الرياضيّة الدوليّة مسؤولية اتخاذ قرار حول أهليّة
الرياضيّين الروس بالمشاركة من عدمها ،طبقا ً لتلبية معايير
ّ
للمنشطات الذي
عدم التو ّرط في فضيحة التعاطي الممنهج
كشفه تقرير المح ّقق الكندي ريتشارد ماكالرين ،بنا ًء على
ّ
المنشطات (وادا).
طلب الوكالة الدوليّة لمكافحة
وقد أعلنت اتحادات رياضيّة دولية عدّة السماح للرياضيّين
الروس بالمشاركة في ريو كاتحادات الجودو وكرة المضرب
والمبارزة والجمباز.

تج ّمع ريا�ضي في جبل مح�سن
أقامت «جمعية العلم والمعرفة االجتماعيّة الخيريّة» ،تج ّمعا ً رياض ّيا ً على أرض ملعب
كرة السلّة في حديقة جبل محسن العامة التابعة لبلدية طرابلس ،بمشاركة مستشار رئيس
البلدية ربيع جحجاح ،ورئيس الجمعية غالب دندشلي ،وحشد من شباب وشابات وأطفال
القبة وجبل محسن والتبانة .بعد النشيد الوطني ،تحدّث دندشلي ،فشكر «بلدية طرابلس
على دعمها لألنشطة الشبابيّة والرياضيّة في المناطق الشعبيّة» ،معلنا ً أنّ «الجمعية بصدد
إطالق دورة رياضيّة على ملعب كرة السلّة ستمتد لشهرين ،طالبا ً من رئيس البلديّة الموافقة
لتأمين الملعب  6ساعات مو ّزعة على ثالثة أيام في األسبوع».
من جهته ،نقل جحجاح تحيّات رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين ألعضاء الجمعية
والحضور ،مؤ ّكدا ً «حرص المجلس البلدي على دعم قطاع الشباب والرياضة من خالل لجنة
الشباب والرياضة في المجلس البلدي برئاسة الدكتور رياض يمق ،التي لن تو ّفر جهدا ً في
سبيل دعم وتعزيز هذا القطاع في مختلف المناطق واألحياء الطرابلسيّة» .مع اإلشارة إلى
أنّ قمر الدين يشغل منصب نائب رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم ،وسبق له أن لعب في
صفوف فريق الرياضة واألدب والمنتخب الوطني.

البرتغالي �أندريه غوميز جديد بر�شلونة
«م��س��ت��م��ر م��ع��ن��ا ف���ي ال��م��وس��م
الجديد ،ويسعى لتقديم كل ما
لديه من أج��ل مساعدة الفريق
ومنافسة زم�لائ��ه على اللعب
ك���أس���اس���ي» .وع����ن م��واج��ه��ة
الفريق الباريسي ،قال زي��دان:
«ستكون مباراة ممتعة للغاية،
وبالتأكيد نسعى للقيام بعمل
جيد ،وسيشارك جميع الالعبين
في اللقاء».

بطولة �آ�سيا للنا�شئين بكرة ال�س ّلة

ب��دأت اللجنة المنظمة ل��دورة الراحل هنري شلهوب
التحضيرات إلطالق النسخة الثانية بعد أن القت الدورة
األولى النجاح الباهر.
ِّ
المنظمة بمراسلة اتحاد كرة السلّة من
وقامت اللجنة
أجل تحديد الموعد المناسب إلقامة الدورة بما يراه األخير
مناسبا ً ضمن جدول روزنامته للعام المقبل ،على أن ُتقام
قبل انطالق بطولة لبنان الرسميّة.
وكانت الدورة األولى قد القت النجاح الف ّني والجماهيري
بشكل كبير ،إضافة إلى أ ّنها الدورة الوديّة الوحيدة في
المنطقة التي يحصل فيها الفائزون على جوائز ماليّة،

كما أعلن االتحاد الدولي للشراع عن عدم أهليّة الالعب
الروسي بافل شوزيكين ثالث بطولة العالم  2015مع شريكه
دنيس غريبانوف للمشاركة في ري��و ،ولكن يمكن لالتحاد
الروسي تسمية بديل له إلى جانب غريبانوف ال��ذي سمح
له بالمشاركة مع أربعة آخ��ري��ن ،وارت��ف��ع العدد اإلجمالي
للرياضيّين الذين أعلنت االتحادات الرياضية الدولية عدم
مطابقتهم لمعايير المشاركة في األلعاب األولمبية إلى 41
رياض ّياً ،بخالف  67رياض ّيا ً في ألعاب القوى كان اتحادهم
ال��دول��ي أعلن عنهم سابقا ً بسبب انتهاك قوانين مكافحة
ّ
المنشطات.

زيدان :ال�سباق �إلى بوغبا لم يُح�سم بعد

أ ّكد رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلّة المهندس وليد
نصار ،أنّ االنتخابات عمل ديمقراطي وكل شخص عنده
ّ
طموحات وإمكانيّات ،مشيرا ً إلى أنّ االنتخابات التي
أوصلته إلى سدّة الرئاسة قبل ثالثة أعوام كانت قاسية
نصار خالل لقاء تلفزيوني
وأخذت طابعا ً سياس ّياً .وأ ّكد ّ
بأ ّنه غير نادم على تر ّؤسه لالتحاد ،ولو عاد إلى الوراء
ثالث سنوات سي ّتخذ نفس القرارات ،مشيرا ً إلى أنّ من
يتعاطى الشأن العام عليه التأقلم مع االنتقادات« ،نحن
كا ّتحاد ُظلمنا ،ومن لم ينصفنا هو إجماال ً الخاسر ،ألنّ
يمجد فيك».
الخاسر ال يُنصفك والرابح ّ
وعن االجتماع األخير مع األندية ،قال« :كان ناجحا ً
بشهادة األندية التي حضرت ،وت ّم التوافق على اعتماد 3
أجانب على أرض الملعب ،وإلغاء الئحة النخبة ،وكذلك
إطالق بطولة لبنان في  8تشرين الثاني ،على أن تأخذ
الهيئة اإلداريّة الجديدة قرارا ً بهذه التوصيات».
ّ
الترشح
وج���دّد التأكيد على موقفه السابق بعدم
لالنتخابات المقبلة بسبب انشغاالته العائليّة والمهنيّة.
أض��اف« :هذه ليست مجاملة ،والجميع يعرف أ ّنني
تركت أعمالي في الخارج للتف ّرغ إلى االتحاد ،وأنا ضميري
مرتاح منذ استالم االتحاد المديون بـ 830أل��ف دوالر

وإيقاف دولي ،ودخلنا على مشاكل ،وفي هذه السنوات
نجحنا بتخفيض الدين وندفع كل المصاريف المطلوبة،
واليوم أندية الدرجة األول��ى كانوا معجبين بالشفافية
الماليّة لالتحاد ،وتبيُّن مداخيل االتحاد ومصاريفه.
�ص��ار ع��ن ارت��ف��اع ف��ي نسبة الحضور
كما ت��ح �دّث ن� ّ
الجماهيري للبطولة ،حيث ت ّم بيع  91401تذكرة مقارنة
مع النصف منذ أربع سنوات ،ليس فقط بسبب زيادة عدد
األندية ،بل أيضا ً المتابعة الجماهيرية ،ألنّ لعبة كرة
السلّة تط ّورت وبشهادة الجميع وباألرقام.
نصار حصول معركة انتخابيّة قويّة في اتحاد
وتو ّقع ّ
السلّة ،مشيرا ً إلى أنّ التوافق الذي نسمع به والحديث
على شاشات التلفزة واالتفاقات أم��ر ،وترجمتها على
ّ
مرشحه للرئاسة ،تم ّنى أن يكون
األرض أمر آخر .وعن
ّ
األستاذ جان همام الرئيس المقبل ،كما أكد أنّ األستاذ أكرم
الحلبي مؤهّ ل أيضا ً ليكون رئيساً ،داعيا ً ألن يكون الرئيس
المقبل رجل متج ّرد لم يدعم أندية معيّنة ،وهو مع اتحاد
تكنوقراط يض ّم أشخاصا ً بعيدين عن األحزاب والطائفيّة.
متوجها ً بالتهنئة إلى العبي منتخب لبنان
وختم حديثه
ّ
تحت  18سنة ،بالنتائج التي يح ّققونها في بطولة آسيا
( 4انتصارات).

بدء التح�ضيرات لدورة هنري �شلهوب الثانية

 ...واالتحاد الدولي لل�شراع
يمنع الفريق الرو�سي من «الأولمبياد»
على مدى شهر والمشاركة الروسية في األولمبياد تعيش
حالة من التجاذبات ،فتار ًة يت ّم منع العدّائين وأخرى فريق
الجمباز ث ّم فريق القوس والسهم ،وآخ��ر «فرمانات» المنع
والتأثير السلبي على المشاركة الروسيّة في أولمبياد الريو
طالت فريق التجذيف ،حيث أعلن االتحاد للشراع عن منع
 22العبا ً من الفريق الروسي من المشاركة ،ليبقى في الميدان
 6العبين فقط مؤهّ لين لخوض هذه الرياضة ،وبذلك باتت
حظوظ المنتخب ال��روس��ي ضئيلة للمشاركة في مختلف
الدولي للتجذيف أعلن سابقا ً عن
مسابقاتها .وكان االتحاد
ّ
حرمان ثالثة رياض ّيين روس من المشاركة.

ّ

أكمل نادي برشلونة ،بطل دوري الدرجة األول��ى اإلسباني لكرة القدم أمس األربعاء،
إجراءات ض ّم أندريه غوميز العب وسط منتخب البرتغال قادما ً من فالنسيا في صفقة بلغت
قيمتها  70مليون يورو ( 76.97مليون دوالر).
ووصف غوميز ( 22عاماً)  -الذي و ّقع عقدا ً لخمس سنوات  -االنتقال بأ ّنه حلم تح ّول
وتوصل برشلونة األسبوع الماضي إلى اتفاق مع فالنسيا لض ّم العب الوسط
إلى حقيقة.
ّ
المهاجم ،الذي كان ضمن تشكيلة البرتغال الفائزة ببطولة اوروبا .2016
وشارك غوميز كبديل في فوز البرتغال  2-صفر على ويلز في الدور قبل النهائي ،لك ّنه لم
يلعب في النهائي ض ّد فرنسا صاحبة الضيافة .وقال غوميز ،إنّ اللعب لبرشلونة كان طموحا ً
له طيلة حياته ،واختاره على حساب ريال مدريد الذي يلعب ضمن صفوفه مواطنه وصديقه
كريستيانو رونالدو.

ّ
نظم االتحاد اللبناني للد ّراجات الهوائيّة سباق بطولة
لبنان للد ّراجات الجبليّة لسنة  ،2016بمشاركة العبي
 7جمعيّات ا ّتحادية على مضمارالتزلج جونكسيون
كفرذبيان لخمس دورات بمجموع  20كيلومتراً.فاز بالسباق بطل لبنان لسنتي  2014و ،2015العب
ن��ادي أتلتيكو بيروت الياس أب��و رشيد ،ال��ذي تصدّر
السباق من البداية قاطعا ً كل أمل بمنافسة ،ومتقدّما ً
على أق��رب منافسيه بما معدّله دقيقة ونصف في كل
دورة ،قاطعا ً المسافة العامة للسباق بـ 58دقيقة 33
ثانية ،أم��ام زميله في ن��ادي أتلتيكو بيروت ومد ّربه
البطل السابق زاهر الحاج بفارق  9دقائق و 30ثانية،
منصة التتويج
ليكمل العب أتلتيكو بيروت ريمون حبيقة ّ
باحتالل المركز الثالث في السباق بفارق  11دقيقة كاملة
عن الفائز األول.
وهنا النتائج الفنية الخاصة بالخمسة األوائل:
 - 1الياس أبو رشيد (أتلتيكو بيروت)  58د33.ث.
 2زاهر الحاج (أتلتيكو بيروت) 1س 08.د 03.ث. - "3ري���م���ون ح��ب��ي��ق��ة (أت��ل��ت��ي��ك��و ب���ي���روت)  1س
 09د 33.ث.

 - 4رفيق عيد (الشبيبة سلعاتا) بفارق دورة.
 - 5داني مهنا (ماونت سبورتس كفردبيان) بفارق
دورة.
�ج��ل ال��س��ب��اق ان��س��ح��اب  3الع��ب��ي��ن ألع��ط��ال
ك��م��ا س� ّ
ميكانيكيّة.
وفي سباق كأس لبنان للرجال والشباب ،احت ّل الالعب
إميل ضو المركز األول ،قاطعا ً مسافة السباق البالغة 12
كم ( 3دورات) بـ 43دقيقة و 03ثواني أمام مارك شامية
في المركز الثاني بـ 45دقيقة و 36ثانية ،فيما ح ّل يوسف
مراد ثالثا ً بـ 59دقيقة و 41ثانية.
أ ّما في فئة الكبار للمسافة نفسها ،فقد ح ّل عصام أبو
ج��ودة في المركز األول بـ 48دقيقة و 41ثانية ،وبشار
طبيخ في المركز الثاني بـ 57دقيقة و 20ثانية.
ختاماً ،ت ّم توزيع الكؤوس على الفائزين بحضور جمهور
المتف ّرجين ،وكامل أعضاء االتحاد اللبناني للد ّراجات،
ووليد بعينو رئيس األمور الرياضيّة في بلدية كفرذبيان
راعية النشاط ،ومختار كفرذبيان وسيم مهنا وعصام
مبارك صاحب شركة «ميزون دو سكي» ،وكيلة دراجات
«سكوت» راعية نشاطات االتحاد اللبناني للد ّراجات.

 90فريق ًا في بطولة «الطائرة» ال�شاطئ ّية
بمشاركة  90فريقاً ،أنهى االتحاد
اللبناني للكرة الطائرة بطولة لبنان
للكرة ال��ط��ائ��رة الشاطئيّة لجميع
الفئات العمريّة لعام  ،2016والتي
أُقيمت على م��دى سبعة أي��ام على
المالعب الرمليّة في ( BVBزيتون -
نهر إبراهيم) وفي ( BVSالبترون)،
ب��ح��ض��ور ح��ش��د كبير م��ن األه��ال��ي
�ج��ع��ي��ن ،وت��ص��دّر الترتيب
وال��م��ش� ّ
النهائي كل من:
إناث
 مواليد  - 2004 2003-المركز
األول :سهام ح ّفار ودياال بشناتي.
 مواليد  - 2002 – 2001المركز
األول :آيا ماريا مطر وماري لين ق ّزي.
 مواليد  - 2000 1999-المركز
األول :آيا ماريا مطر وجويا ق ّزي.
 مواليد  - -1998 1997المركز
األول :ماريلال جريدي وترايسي بو

خليل.
 مواليد  - 1996 – 1995المركز
األول :آيا ماريا مطر وجويا ق ّزي.
ذكور:
مواليد  2005وما بعد  -المركز
األول :مجد حمزه وعمر حدّاد.
مواليد  - 2004 2003-المركز
األول :رالف عطيّة ورالف تنوري  .
مواليد  - 2002 – 2001المركز
األول :إبراهيم د القعقور وإبراهيم
ش القعقور  .
مواليد  - 2000 - 1999المركز
األول :شربل خويري ورالف ت ّنوري  .
مواليد  - 1998 - 1997المركز
األول :ج��ان ب��ول قبرصي و ماريو
خوري.
مواليد  - 1996 – 1995المركز
األول :ش��رب��ل ال��خ��وي��ري ورال���ف
ت ّنوري.

مواليد  - 1994 – 1993المركز
األول :زخيا محفوظ ودجو الهاشم.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��م��ب��اري��ات ،تكلّم
م��دي��ر االت��ح��اد إم��ي��ل ج � ّب��ور ش��اك��را ً
والمشجعين
األن���دي���ة واأله���ال���ي
ّ
وتلفزيون  OTVلنقله كا ّفة األنشطة
الرياضيّة لالتحاد ووسائل االعالم
و»ش��رك��ة أب��ي رميا إخ���وان» راعية
البطولة ،ومه ّنئا ً الفائزين والفائزات،
ث��� ّم ُو ّزع����ت ال��ك��ؤوس ع��ل��ى ال��ف��رق
الفائزة.
أدار البطولة :إميل جبّور ،وعاونه
شبل ضرغام ،وليم األسمر ،إيلي أبي
شديد ،جان أبي شديد وجو ق ّزي.
وق���اده���ا ال���ح��� ّك���ام :ال��دول��ي��ان
ش��ب��ل ض��رغ��ام وج��ون��ي اللقيس،
واالتحاديّون ربيع الحاج يوسف،
ج���ورج ص��ع��ب ،ج��وزي��ف ض��رغ��ام
ومجد ضرغام.

