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بطولة �آ�سيا للنا�شئين بكرة ال�سلة

ك�أ�س روجرز للتن�س في �أميركا

خروج لبنان في الأمتار الأخيرة

ديكوفيت�ش يهزم مونفي�س
ليواجه ني�شيكوري في النهائي

بعدما أن��ه��ى منتخب لبنان للناشئين
ف��ي ك��رة السلة ،دور المجموعات متصدّرا ً
لمجموعته األولى بأربع انتصارات وخسارة
واح��دة أم��ام اي��ران (مستضيفة التصفيات
المؤهلة إلى بطولة العالم  2017في مصر)،
استهل ال��دور الثاني بفوز مريح على نظيره
الهندي ( 98ـ  )67ما دفع بأكثر المتشائمين
للتأكيد على سهولة مهمته في حجز مقعده
لمونديال السلة للشباب (تحت  19سنة)،
إال أنّ حالة التراخي التي د ّب��ت بالصفوف
وكثرة اإلصابات فعلت فعلها في المباراتين

التاليتين ،ليسقط أمام اليابان بعدما سبق
وفاز عليه في الدور األول بنتيجة ( 73ـ ،)51
ويعود فوز منتخب اليابان إلى نجاحه في
تنفيذ خطة دفاعية محكمة ،أربكت العبي
المنتخب اللبناني ،الذي قدم مستوى جيدا ً في
الربع األول ( )14-22قبل أن يتراجع مستواه
في الربع الثاني ( )36-33والربع الثالث
( )55-44حتى انتهاء المباراة لمصلحة
اليابان بنتيجة (.)59-75
وأم��س خ��اض المنتخب مباراته األخيرة
والحاسمة في البطولة ،بمواجهة المنتخب

الكوري الجنوبي لتحديد صاحبي المركزين
الثالث وال��راب��ع ،فالفوز في اللقاء الصعب
سيحمله تلقائيا ً للمشاركة في نهائيات بطولة
العالم ،أما في حال الخسارة فسيخرج من
المولد اآلسيوي بال حمص ،ويعود أدراج��ه
رابعا ً إلى بيروت ،وبالفعل خيّب رجال األرز
اآلمال المعقودة عليهم بخسارتهم المفاجئة
بنتيجة ( 63ـ  .)86وال��ج��دي��ر ذك���ره أنّ
المنتخب اللبناني سبق وف��از على الكوري
الجنوبي نفسه في الدور األول ،يوم السبت
الماضي ف��ي  22تموز المنصرم وبنتيجة

( 80ـ  ،)67إال أنّ أداء الالعبين في مباراتهم
الحاسمة جاء مغايرا ً عما قدّموه في مباراتهم
األول��ى ،ما يعني أنّ مدربي اليابان وكوريا
الجنوبية راقبوا جيدا ً طريقة لعب ومفاتيح
الفوز اللبناني ،ثم رقبوا مواجهتهم في الدور
المصيري فنجحوا حيث فشلنا ،من منطلق
االعتماد على نفس الخطط وذات األسماء
على أرض الملعب .م��ع اإلش���ارة إل��ى تأهل
ثالثة منتخبات عن القارة اآلسيوية لمونديال
مصر الشبابي في العام المقبل ،وهي :اليابان
وإيران وكرويا الجنوبية.

بطولة الكرة ال�شاطئية (الأ�سبوع )3

فوز الجي�ش والحرية والريجي وبيروت
حقق فريق الجيش اللبناني فوزا ً كبيرا ً على فريق ماركتينغ
( )4 – 8في مستهل اإلسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم
الشاطئية ،والتي تدور مجرياتها على شاطئ منتجع الرمال في
الكسليك.
قدّم الفريقان أداء جيدا ً وتبادال السيطرة في الشوطين األول
والثاني ،قبل أن ينقض العبو الجيش ويفرضون ايقاعهم على
مجريات الشوط الثالث مصحوبة بسيطر ٍة كاملة  ،لينهوا
المباراة لمصلحتهم بفضل التغييرات التي أجراها مدربهم مالك
حسون ،الذي عرف كيف يتعامل مع المباراة وكان مرتاحا ً على
وضعه في الشوط األخير.
في حين حاول مدرب ماركتينغ مصطفى جمال المستحيل كي
يعود إلى أجواء الشوط الثالث لكنه اصطدم بدفاع متين ،ومن
خلفه حارس مرمى واع.
سجل للفائز سامح جالل ( ،)3علي الموسوي ( ،)2علي ديب،
حسن درويش وعباس محيدلي ،وللخاسر أحمد حجازي (،)2
اسالم سليمان ونايف مصطفى.
وفي مباراة ثانية ،ضمن المجموعة ذاتها ،حقق «الحرية»
فوزا صعبا ً وغاليا ً على «الشباب» كفرملكي بنتيجة ( 8ـ ،)7
سجل للفائز نجم فريقه والمباراة حسن القاضي ( ،)4وأحمد
الخطيب ( ،)2ومصطفى حالق ( ،)2وأحمد الخطيب ،وللخاسر
أحمد مكي ( ،)3حسين الحاج حسن ( ،)2حسن حمدان ،ورائد
خير الدين.
وأمس األحد استكملت مباريات اإلسبوع بلقائين ،فتغلب
«الريجي» حامل اللقب على «ف��وج ح��رس بلدية بيروت»
بنتيجة ( 8ـ  ،)4بحضور عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد
اللبناني لكرة ال��ق��دم م��ازن قبيسي وم��درب منتخب الكرة
الشاطئية البرازيلي براغا .سجل للفائز محمد حالوي (،)2
هيثم فتال ( ،)2مصطفى ال��زي��ن ( ،)2محمد مطر ،وعلي

السعدي ،وللخاسر عباس قطيش(.)4
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها ،تغلب «بيروت»
على «رويالز» بنتيجة ( 7ـ  ،)6سجل للفائز محمود مطر (،)3
وحسن مرعي ( ،)2وعلي أسعد ،وحسن غنام ،وللخاسر محمد

مدافعان افريقيان لخوض تجربتهما مع فريق
النجمة (حامل كأس لبنان)  ،األول نيجيري
ويدعى اودون�لام��ي كونل ( 26عاماً) والثاني
سنغالي اسمه تانديا سليماني ( 29عاماً)
وكانت نشأته في نادي نيس الفرنسي kولعب
مؤخرا ً مع نادي خيطان الكويتي ،مع االشارة
إلى أن رجال المنارة خاضوا تمرينتهم األخيرة
على ملعب بلدية بيروت بغية إجراء االختبارات
البدنية.
ومن جانب آخر ،استعان الراسينغ الذي خسر

أبو جمعة ( ،)2ومصطفى الخطيب ،ومحمود الصيداني ووسام
حمود ومحمد همداني.
قاد المباريات الدوليون حسن عبد ربه وجريس يرق وخليل
بلهوان ،واالتحادي محمد حنينة ،وراقبها خالد برجاوي.

ودي �ا ً أم��ام االنصار بنتيجة ( 1ـ  )3بالالعبين
محمد قدوح ويوسف عتريس من نادي العهد،
وعلى جبهة التضامن صور العائد إلى دوري
األضواء فقد التحق به الالعب الواعد القادم من
المانيا محمد سلمان ( 17عاماً) ،أما بالنسبة
إلى االنصار فادارته مهتمة بالتعاقد مع نجم
المنتخب الموريتاني الهداف شيخ موالي أحمد
( 28عاماً) والذي سبق وخاض تجربة احترافية
في الجزائر .وعلى جبهة السالم زغرتا فقد
التحق مدرب اللياقة التونسي حمدي بن حسن،

ليكون إلى جانب مواطنه المدرب طارق جرايا في
االشراف الفني على الفريق الشمالي .ومن جانب
الصفاء (بطل الموسم) الذي تستعد إدارته لعقد
جمعيتها العمومية في  31آب المقبل ،فقد استقدم
جهازه الفني المهاجم الليبي أكري الزوي (25
عاماً) على أمل اخضاعه لالختبارات قبل التعاقد
معه .فيما العهد بات قريبا ً من استقدام مدافع
محلي من العيار السوبر ،وهو الذي يستعد ليل
نهار لبلورة صورته قبل استئنافه اللعب في
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.

خبريات من الأولمبياد

االتحادات الدولية وافقت على  270رو�سي ًا

ص ّرح رئيس اللجنة األولمبية الروسية ألكسندر جوكوف ،بأنّ
االتحادات الدولية أعطت موافقتها المبدئية على مشاركة 270
رياضيا ً روسيا ً في أولمبياد ريو دي جانيرو ،المزمع انطالقه يوم
الجمعة المقبل ( 5آب).
وذك��ر جوكوف أنّ إج��راءات السماح لهؤالء الرياضيين لم
تستكمل بعد.
وفي السياق ذاته ،تحدثت مصادر من وزارة الرياضة الروسية
في وقتٍ سابق ،عن أنّ عدد الرياضيين الروس الذين سيشاركون
في أولمبياد ريو دي جانيرو  2016 -سيصل إلى  257بحسب
المعطيات والموافقات األولية ،في حين يبقى مصير  14رياضيا ً

غير معروف بعد ورود اسمائهم في تقرير ماكالرين بشأن تعاطي
المنشطات.
وتأ ّكد حتى اآلن غياب جميع الرياضيين الذين سبق لهم وأن
سقطوا في اختبارات المنشطات ،إضافة إلى غياب جميع رياضي
ألعاب القوى ،باستثناء بطلة القفز الطويل داريا كليشينا التي
أمضت فترة تمارينها في أميركا.
وتجدر اإلش��ارة إلى أنّ اللجنة التنفيذية األولمبية الدولية،
كانت قد أعلنت األحد في  24تموز الماضي ،إلغاء عقوبة الحرمان
الشامل لبعثة روسيا األولمبية من المشاركة في أولمبياد ريو دي
جانيرو ،مؤكد ًة أنها قررت ترك الحرية لكل اتحاد رياضي دولي

على حدة للبت في مشاركة الرياضيين الروس في األولمبياد
المذكور من عدمها.

فوز ريال على ت�شل�سي وبر�شلونة على �سلتيك

المباراة التي أقيمت نهاية اإلسبوع في دبلن.
وكان قد افتتح للفريق الكتالوني التسجيل
العب وسطه التركي أردا توران بعد مرور 11
دقيقة ،لكن سلتيك أدرك التعادل عن طريق
مهاجمه لي غريفيث (.)29

لكن برشلونة س��رع��ان م��ا ع��اد ليفرض
هيبته ،حيث تقدم م��ج��ددا ً بواسطة هدف
سجله م��داف��ع سلتيك اي��ف��ي أم��ب��روز خطأ ً
ف��ي مرمى فريقه ف��ي الدقيقة ( ،)31ومع
نهاية الشوط األول حسم منير الحدادي

النتيجة لمصلحة فريقه نهائيا ً في الدقيقة
 ،41لينتهي الشوط األول بنتيجة ( 3ـ )1
 ،ول��م يشهد الشوط الثاني أيّ أه��داف في
ظل لجوء البرشلونيين إل��ى االستعراض
وإرجاع الكرة إلى الخلف مع إقفال المنطقة
في وسط الملعب .وشارك النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي في الشوط األول وكذلك فعل
األوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز ،ف��ي حين
غاب البرازيلي نيمار عن صفوف برشلونة
لمشاركته في مباراة ودية ،مع منتخب بالده
استعدادا ً النطالق دورة األلعاب األولمبية
التي ستستضيفها ال��ب��رازي��ل اع��ت��ب��ارا ً من
األسبوع المقبل.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ف���از ف��ري��ق ليفربول
االنكليزي على م��ي�لان اإلي��ط��ال��ي بنتيجة
 ،0-2سجل الهدفين ديفوك اوريغو وروبرتو
فيرمينو .وفي لقاء آخر أيضا ً ضمن البطولة
عينها ،سحق باريس سان جيرمان الفرنسي
فريق ليستر سيتي (بطل الدوري االنكليزي)
بنتيجة  .0-4سجل اإلهداف كافاني (ضربة
جزاء) وايكوني ولوكاس مورا وادوارد.

فوز الأولمبي البرازيلي على الياباني  2ـ 0
فاز المنتخب األولمبي البرازيلي
ب��ه��دف��ي��ن دون رد ع��ل��ى ن��ظ��ي��ره
ال��ي��اب��ان��ي ،ف���ي إط����ار اس��ت��ع��داد
المنتخبين لخوض مسابقة كرة
ال��ق��دم ض��م��ن أول��م��ب��ي��اد ري���و دي

جانيرو .2016
اف��ت��ت��ح ال��ت��س��ج��ي��ل للمنتخب
البرازيلي غابريل باربوزا الشهير
ب��غ��اب��ي��غ��ول الع���ب س��ان��ت��وس في
ال��دق��ي��ق��ة  ،33ث��م أض���اف م��داف��ع

باريس سان جيرمان ماركينيوس
الهدف الثاني في الدقيقة  ،41إثر
استغالله لركلة ركنية ن ّفذها قائد
الفريق نيمار.
وت����خ����وض ال����ب����رازي����ل غ��م��ار

ش��ارك نحو  2000ع��داء وع��داءة من مختلف الفئات
العمرية ،في سباق «نبضة» السنوي الذي نظمته جمعية
 MySchoolPulseللسنة السابعة في نادي فقرا،
بالتعاون مع النادي وجمعية بيروت ماراتون ،ويعود
ريعه لتمويل المه ّمة الخيرية للجمعية والمتمثلة في تمكين
األوالد المصابين بالسرطان أو بأمراض مستعصية من
إكمال دراستهم خالل فترة معالجتهم في المستشفيات.
وف��ي النتائج الفنية ،ف��از عماد جزيني (ق��وى األمن
الداخلي  -سايفكو) بسباق  5كلم لفئة الذكور ،فيما أحرزت
هال المر (سرادار) المركز األول لدى اإلناث .وكالعادة ،أقيم
كذلك سباق لمسافة كيلومتر واحد خصص لألوالد من سن
الحادية عشرة فما دون.
وبعد السباق ،أقيم حفل توزيع الميداليات ،حيث شارك
في تسليمها رئيس مجلس إدارة «بنك عودة» الوزير السابق
ريمون عودة ،ورئيسة جمعية  MySchoolPulseميراي
ناصيف .والجدير ذكره أن الجمعية قد ساعدت أكثر من
 400طفل يعانون أمراضا ً تش ّكل خطرا ً على حياتهم ،في
متابعة دراستهم خالل فترات عالجهم الطويل بعيدا ً عن
مدارسهم وعائالتهم ،إذ أمنت لهم  17000ساعة تعليم في
غرفهم داخل المستشفيات .كما وأثمرت جهود الجمعية
إتمام  90في المئة من األطفال عامهم الدراسي بنجاح،

واألهم أنها ساهمت في تحسين وضعهم النفسي ورفع
معنوياتهم واعطائهم الثقة التي تساعدهم في العودة إلى
المدرسة عند انتهاء عالجهم.
وجاءت نتائج السباقات كاآلتي:
سباق  5كلم إناث
1ـ هال المر (سارادار) 21 -دقيقة و 58ثانية
2ـ سيلفي أنطون (بلو ستاررز)23.01 -
3ـ لودي يعقوب (قوى األمن) 23.16
ـــ سباق  5كلم ذكورالترتيب العام:
 1ـ عماد جزيني (قوى األمن  -سايفكو)  17دقيقة و11
ثانية
2ـ عمر فاعور (قوى األمن) 19.08
 3ـ سمير السلمان (ايليت) 19.25
ــ سباق  1كلم (لألطفال من الحادية عشرة فما دون):
إناث ــ
أودري حكيمة (مستشفى القديس جاورجيوس
الجامعي) 5.14
صوفيا حكيمة 4.33
ذكور ــ
فارس سعادة (بنك عودة) 4.44
جورج عطية 4.19

�سلب المنتخب الأرجنتيني في لقاء �سلبي مع المك�سيك
ذك��ر االت��ح��اد األرجنتيني لكرة
ّ
السطو
القدم ،إن غرف الالعبين ت ّم
عليها خ�لال م��واج��ه��ة ال��ف��ري��ق مع
نظيره المكسيكي ،في مباراة وديّة
أقيمت استعدادا ً لألولمبياد.
وت����ح����ق����ق ش�����رط�����ة م���دي���ن���ة
بويبال المكسيكية م��ع الالعبين

ومسؤولي الفريق المتضررين.
وذ ّكر االتحاد األرجنتيني في بيانٍ
صدّر عنه نهاية اإلس��ب��وع« :نقود
وأشياء ثمينة ُسرقت من الغرف التي
تم السطو عليها».
وسيدفع التأمين الفندقي قيمة
األش��ي��اء ال��م��ف��ق��ودة ،ول��ك��ن ل��م يتم

توضيح كيف ت ّم اقتحام عدد كبير من
الغرف بدون أن تالحظ الجريمة.
وانتهت المباراة الوديّة بالتعادل
السلبي .ه��ذا ،وستنطلق منافسات
كرة القدم للرجال يوم الخميس المقبل
قبل الحفل اإلفتتاحي لألولمبياد بيوم
واحد.

الألماني �شفاين�شتايغر
يعلن اعتزاله اللعب دولي ًا

ك�أ�س الأبطال الدولية الودية

تغلب ف��ري��ق ري���ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي على
تشيلسي اإلنكليزي بنتيجة  2-3ضمن مسابقة
كأس األبطال الدولية الودية( ،مجموعة أميركا
الشمالية) والتي يشارك فيها  17نادياً.
فعلى ملعب آن آربر في والية (ميتشيغن)
األميركية وأم���ام  105.800م��ت��ف� ّرج ،فرض
ري��ال م��دري��د سط ّوته على مجريات الشوط
األول وأنهاه متقدما ً بثالثية حققها البرازيلي
مارسيلو ( 19و )26و الدومنيكياني ماريانو
دياز (.)37
وفي الشوط الثاني ّ
نظم تشيلسي بقيادة
م��درب��ه االي��ط��ال��ي أنطونيو كونتي صفوفه،
وشنّ هجماتٍ عدّة ليتمكن من تقليص الفارق
بواسطة البديل البلجيكي إي��دن ه��ازار الذي
نجح بتسجيل هدفين (78و.)90
هذا ،وسيواجه ريال مدريد بعد غ ٍد األربعاء
فريق بايرن ميونيخ األلماني ،في حين سيلتقي
تشيلسي مع ميالن اإليطالي.
وفي مجموعة أوروبا ضمن المسابقة عينها،
نجح فريق برشلونة اإلس��ب��ان��ي ف��ي تجاوز
مضيفه سلتيك اإلسكتلندي بنتيجة  1-3في

اإلطالق .إنه موجود في قائمة األوائل الخمسة والعشرة
دائماً .إنه من أس��رع الالعبين وسأقضي بعض الوقت
اللطيف في مواجهته».
ومن جهته يتطلع نيشيكوري إلح��راز لقبه األول في
بطوالت األساتذة ،بعدما بلغ النهائي الثالث في تاريخه
في هذه السلسلة رفيعة المستوى.
وقال نيشيكوري في مقابلة على جانب الملعب بعد
ف��وزه ،على فافرينكا « :كنت أدرك أن��ه يجب أن أرتقي
بمستواي قليالً في أول شوطين بالمجموعة الثانية».
وأضاف «أنا سعيد للغاية بالتأهل للنهائي ،لكن يجب
أن أقدم أفضل ما عندي للفوز على ديكوفيتش».

عداء ّ
ّ 2000
وعداءة رك�ضوا لأجل المر�ضى

الفرق اللبنانية بين اال�ستعداد والتدعيم
جميع األندية اللبنانية مشغولة هذه األيام
بعمليات التدعيم المحلي واألجنبي لصفوفها،
وخصوصا ً تلك التي تمتلك االمكانات والخبرات
العالية في ميادين التدعيم ،ومعظمها اطلق
تمارينه المبكرة نظرا ً لالنطالقة المبكرة للدوري
(أوائ��ل شهر ايلول المقبل) منها من تعاقد مع
مدربين جدد ومنها من استدعى مدربين محليين
فيما غالبيتها أبقت على طاقمها التدريبي ،وفي
آخر األخبار التي يتم تداولها في أروقة األندية
وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،فقد وصل

حافظ الع��ب التنس الصربي ن��وف��اك ديوكوفيتش
(المص ّنف أوال ً على العالم) على مسيرته الخالية من
الهزائم ،ضد منافسه الفرنسي جايل مونفيس بفوزه عليه
بمجموعتين دون رد (  3-6و ) 2-6في نصف نهائي
ك��أس روج��رز للتنس في تورونتو ،وف��ي المقلب اآلخر
صعد الياباني كي نيشيكوري إلى النهائي بعد فوزه على
السويسري ستانيسالس فافرينكا المصنف ثانياً.
ول��دى ديوكوفيتش ال��ذي انتصر في  12مباراة على
مونفيس الفرصة ،ليصبح أول العب يحرز اللقب أربع
مرات حين سيواجه نيشيكوري في النهائي.
وحول لقاء (ديكوفيتش ـ مونفيس) فقد دخل الالعب
الفرنسي ال���دور قبل النهائي بعد انتصاره ف��ي تسع
مباريات متتالية ،بما في ذلك ف��وزه ببطولة واشنطن
األسبوع الماضي .وتجاوز ديكوفيتش كسر إرساله في
الشوط الثالث ليشق طريقه بسهولة في بقية المباراة في
 74دقيقة .وقيّم الالعب الصربي أداءه في المباراة بأنه
األفضل خالل البطولة.
وقال ديكوفيتش في مقابلة على جانب الملعب «جاء
ذلك في الوقت المناسب .ال يمكنك أن تتوقع أبدا ما سيحدث
من العب في ق ّمة مستواه في آخر أسبوعين».
وأضاف «فاز في واشنطن األسبوع الماضي وجاء إلى
علي االلتزام
هنا وانتصر بسهولة في أغلب مبارياته .كان َّ
من البداية وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها».
وفي إطاللة على لقاءاته مع نيشيكوري فهو سبق وفاز
عليه تسع مرات مقابل هزيمتين ،وانتصر في آخر ثمانِ
مواجهات بينهما ،بما في ذلك نهائي بطولة ميامي في وقت
سابق هذا العام.
وتابع ديكوفيتش «المواجهة مع كي ليست سهلة على
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المنافسات ضمن المجموعة األولى
إل���ى ج��ان��ب ال���ع���راق وال��دن��م��ارك
وجنوب أفريقيا ،فيما جاءت اليابان
في المجموعة الثانية إل��ى جانب
السويد ونيجيريا وكولومبيا.

وسيفتتح المنتخب البرازيلي
م��واج��ه��ات��ه ف��ي األول��م��ب��ي��اد بلقاء
جنوب أفريقيا مساء يوم الخميس
ال��م��ق��ب��ل ف��ي��م��ا س��ت��واج��ه ال��ي��اب��ان
نيجيريا فجر الجمعة.

ن��ش��ر الع���ب ال��وس��ط األل��م��ان��ي ال���دول���ي باستيان
شفاينشتايغر ،على صفحته بموقع تويتر للتواصل
االجتماعي يوم الجمعة الماضي ،خبر اعتزاله اللعب
الدولي مع منتخب بالده.
وأعلن باستيان شفاينشتايغر ،العب وسط المنتخب
األلماني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي ،المولود في األول
من آب  1984اعتزاله اللعب الدولي ،بعد مشوا ٍر طوي ٍل و
حاف ٍل بالعطاء مع «المانشافت» .وقد وصفت الصحافة
الرياضية األلمانية قرار الالعب بضربة معلم وأنه جاء في
التوقيت المناسب.
وق��ال شفاينشتايغر ف��ي بيانه ال��وداع��ي« :ل��م تكن
النهاية التي كنت أريدها ،لكني مضطر لتقبّلها» .وأوضح
شفاينشتايغر إنه يشعر بخيبة أمل لعدم إنهاء مسيرته
الدولية بالفوز في النهائيات األوروبية األخيرة ،التي
استضافتها فرنسا وفازت بها البرتغال.
وأضاف شفاينشتايغر الذي يلعب حاليا ً لمانشستر
يونايتد االنكليزي بعد أن أمضى  13موسما ً مع بايرن
ميونيخ بطل ألمانيا ،أض���اف «اللحظة التاريخية

والعاطفية الهامة في حياتي كانت الفوز بكأس العالم».
وذكر شفاينشتايغر أنه أبلغ يواكيم لوف ،المدير الفني
للمنتخب األلماني ،برغبته في عدم االستمرار مع المنتخب
في المستقبل .وخ��اض باستيان شفاينشتايغر 120
مباراة دولية مع منتخب ألمانيا ،سجل خاللها  24هدفاً،
وساهم في حصول منتخب بالده على بطولة كأس العالم
التي أقيمت في العام  2014في البرازيل.

لقاء بالجودو بمنا�سبة عيد الجي�ش

أقام المركز العالي للرياضة العسكرية وبمناسبة العيد
الـ 71لتأسيس الجيش اللبناني ،لقا ًء وديا ً في الجودو
جمع بين منتخبي الجيش ونادي المون السال ،بحضور
رئيس منتخب الجودو في الجيش اللبناني المقدم فادي
الكبي ممثالً قائد المركز العميد ج��ورج الهد ،وانتهت
المباريات بفوز أبطال الجيش ،علي شومان وميشال
الصوري ومحمد الحالني على ممثلي المون السال علي

قليالتي وجو غنيمة وجو نصر.
كذلك أق��ام المركز العالي مباريات بين أبطال أوالد
الضباط ومشتركي المركز ،بمشاركة  50العبا ً والعبة،
وق��د ف��از في المراكز األول��ى كل م��ن :ف��ادي الكبي ،عماد
جعفر ،محمد العيراني ،زينب المولى ،شربل عوض ،مالك
روي��دان ،رولى مكه ،كلوي ارن��اؤوط ،ميريم الكبي ،علي
وزني ،ديمتري فرام وزارا المولى.

