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بطولة ك�أ�س النخبة فوز العهد على ال�صفاء  3ـ 1
ح ّقق فريق العهد ف��وزا ً عريضا ً على الصفاء
(3ـ ،)1أم��س الجمعة ،ف��ي افتتاح مباريات
المجموعة األولى لكأس النخبة التنشيطيّة على
ملعب بحمدون.
استه ّل الصفاء التسجيل عبر علي كركي،
في الدقيقة ( )8بكرة رأسيّة من داخل المنطقة،
المقص األيسر ،بعدما ح ّول عرضيّة
استقرت في
ّ
عمر الكردي بذكاء ،لكنّ العهد عاد ليدرك التعادل
سجل مدافع الصفاء
في الدقيقة ( ،)18بعدما ّ
علي السعدي عن طريق الخطأ داخل مرماه.
كما حرمت العارضة العهد من هدفين ،بعدما
اصطدمت ك��رة أحمد زري��ق في الدقيقة (،)21
وحسن شعيتو في الدقيقة ( )28بالقائم األيسر
للمرمى الصفاوي.
وشهدت الدقيقة ( )42طرد حارس الصفاء
إبراهيم موسى ومهاجم العهد أحمد زريق ،بعد
مشادّة كالميّة بينهما تط ّورت إلى التل ّفظ بألفاظ
خارجة عن اآلداب ،فأجرى المد ّرب إميل رستم
تغييراً ،حيث أخ��رج العبه قاسم ليال ليشرك
الحارس االحتياطي محمد طه.
ون��ج��ح الم��ي��ن ف���ان ف��ي ال��ت��ق �دّم للعهد في
الدقيقة ( )68بكرة رأسيّة إثر ركنيّة من حسين
زين ،وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه
في الدقيقة (.)83
م ّثل العهد :الحارس محمد حمود ،والالعبون
ع��ب��اس ع��ط��وي ،أح��م��د زري��ق ،هيثم ف��اع��ور،
حسن شعيتو (محمد ق��دوح  ،)75علي حديد
(حسن زين  ،)46نور منصور ،حسين دقيق،
يوسف المويهبي (محمد حيدر  ،)71دينيس
إيغوما (م��ه��دي فحص  ،)87وم��وس��ى كبيرو

(المين فان .)46
بينما م ّثل الصفاء :الحارس إبراهيم الموسى،
والالعبون علي السعدي ،محمد طحان ،بشار
المقداد ،قاسم ليال (الحارس محمد طه ،)42
مصطفى قانصو ،سلطان ح��ي��در ،علي كركي
(عباس السيد  ،)64دومينيك ميندي (كيفن
زوربا  ،)46المين ديوب ،وعمر الكردي.

و ُتقام اليوم السبت مباريات الجولة األولى
للمجموعة الثانية ،فيلتقي النجمة حامل الكأس
مع شباب الساحل على ملعب أمين عبد النور في
بحمدون.
وتبدو صفوف النجمة أكثر تحضيراً ،بنا ًء على
دعم تشكيلته بالسوريّ عبد ال��رزاق الحسين،
والغاني نيكوالس كوفي .وسيج ّرب النيجيريين

ا�ستقالة رئي�س نادي طرابل�س من من�صبه

قمر الدين� :شكر ًا للرئي�س ميقاتي

أودون�لام��ي كونلي ،وبيتر مايكل ،والسنغالي
ت��ادي��ا سليمان ،والتونسي هاشم ب��ن عباس
عباس.
يُذكر أنّ الساحل استغنى عن العبه موسى
كبيرو لمصلحة العهد ،وب��اتَ الفريق بال هويّة
بدون أيّ أجنبي في صفوفه ،وسيخوض المد ّرب
محمود عالمة المباراة بمن حضر.

�إ�ضاءة على الح�ضور العربي في الأولمبياد
 24ميدال ّية ذهب ّية في ر�صيدهم منذ انطالقه
يسعى ال��ع��رب ف��ي أول��م��ب��ي��اد ري��و للظفر
بميدال ّيات ذهب ّية ُتضاف إلى  24ميدال ّية نالوها
في  12دورة ،شاركوا فيها سابقا ً من خالل
 22رياضي ورياضيّة .أين هم اليوم؟ وما هي
إنجازاتهم؟
في دورة أمستردام  ،1928أحرز المصري
إبراهيم مصطفى الذهبيّة العربيّة األولى وذلك
في لعبة المصارعة ،أ ّم��ا الثانية فكانت من
نصيب المصري سيد نصير في رفع األثقال .ث ّم
تك ّررت اإلنجازات المصر ّية في أولمبياد برلين،
على يد خضر التوني ومحمد مصباح (ذهبيتان
في رفع األثقال) .وللدورة الثالثة على التوالي
ُسجل الذهب العربي باسم المصريّين ،وهذه
ي ّ
المرة عن طريق إبراهيم شمس ومحمود فياض
(ذهبيّتان في رف��ع األث��ق��ال) .وبعد غياب 4
دورات عن تحقيق اإلنجازات ،عاد العرب إلحراز
الذهب على ي ِد العدّاء التونسي محمد القمودي
الذي ُت ّوج بذهبيّة سباق  5آالف متر ،إلى جانب
برونزيّة  10آالف متر في مكسيكو .1968
ث ّم غابوا لثالث دورات متتالية عن المركز
األول ،قبل أن ُيعيدهم المغرب إلى الذهب مجدّدا ً
عبر العدّاء سعيد عويطة الذي فاز بذهبيّة  5آالف
متر ،والعدّاءة نوال المتو ّكل التي فازت بذهبية
 400متر حواجز (لوس أنجلوس  .)1984علما ً
ب��أنّ الربّاع اللبناني محمد الطرابلسي أحرز
فضيّة في رفع الثقال في ميونيخ  ،1972ث ّم
أضاف المصارع اللبناني برونزيّة في موسكو
( ،)1980واليوم يع ّول لبنان على الرامية راي

باسيل لتحمل ميداليّة بطعم اإلنجاز في الزمن
الصعب.
وف��ي سيئول  ،1988ظفر العرب بذهبيّة
واح���دة ع��ن طريق ال��ع �دّاء المغربي إبراهيم
بوطيب ( 10آالف متر) .وفي برشلونة (،)1992
تم ّكن العرب من حصد ذهب ّيتين ،األول��ى عن
طريق العدّاء المغربي خالد السكاح ( 10آالف

متر) ،والثانية عن طريق الجزائريّة حسيبة
بولمرقة ( 1500متر) .وتواصلت اإلنجازات
في أتالنتا ( ،)1996حيث جاء الحصاد في
أميركا مع ثالث ذهبيّات كانت من نصيب العدّاء
الجزائري ن��ور الدين مرسلي ( 1500متر)،
والسوريّة غادة شعاع (مسابقة السباعي)،
وال��ج��زائ��ري حسين سلطاني (ال��م�لاك��م��ة).
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وفي سيدني ( ،)2000أحرز العرب ذهبيّتهم
الوحيدة وكانت من نصيب العدّاءة الجزائرية
نورية مراح ،في سباق  1500متر .وفي أثينا
( ،)2004تح ّققت الحصيلة الذهبيّة األكبر
في تاريخ العرب ،وج��اءت عن طريق العدّاء
المغربي هشام الكروج الذي ُت� ّوج بذهبيّتين
 1500و 5آالف متر ،وذهبيّة الرماية (الحفرة
المزدوجة) لإلماراتي الشيخ أحمد بن حشر آل
مكتوم ،وذهبيّة المصارعة الح ّرة (وزن  96كغ)
للمصري كرم جابر.
وفي ب ّكين (  ،)2008أحرز أسامة الملولي
ذهبية ( 1500متر سباحة) ،ث ّم أتبعها بذهبيّة
أخ���رى ف��ي ال��ع��ام ( 2012ل��ن��دن) ف��ي سباق
م��اراث��ون  10كم مع برونزيّة (سباق 1500
متر) ،وإلى جانب ذهبيّة وبرونزيّة الملولي في
لندن ،ح ّقق العدّاء الجزائري توفيق مخلوفي
ذهبيّة  1500متر ،كما فازت التونسيّة حبيبة
الغريبي بذهبيّة  3آالف متر موانع.
أم��س ،انطلقت دورة األلعاب األولمبيّة في
نسختها الـ 31بمشاركة أكثر م��ن  10آالف
ري��اض��ي ،يم ّثلون  207دول ،منها  22دولة
عربية .فماذا ينتظرنا من ذهب جديد وميداليّات
تصب في خانات اإلنجازات الرياضيّة العربيّة؟
ّ
الجواب في 21آب الحالي مع إسدال الستارة
على أولمبياد البرازيل.

ل�� ّم��ا ك��ان��ت اس��ت��م��راري��ة أيّ
فريق كرة قدم بحاجة إلى المال
وال��دّع��م م��ع وج���ود أه��ل الخبرة
وأص��ح��اب التاريخ المشهود في
عالم الساحرة المستديرة ،كان
م��ن الطبيعي أن يرتبط مصير
أيّ نادي بثنائيّة المال والخبرة.
ال��ي��وم ،وف��ي ض��وء ت��راج��ع الدعم
المادي وانسحاب المم ّولين بشكل
ت��دري��ج��ي م��ن ال��س��اح��ة ال��ك��رو ّي��ة
اللبنانيّة ،صرنا نسمع ن��داءات
االستغاثة من هنا وهناك ،فبعد
شباب الساحل ال��غ��ارق في بحر
أح��زان��ه وس��ط ضبابيّة إداريّ���ة
وتمويليّة وابتعاد رئيسه سمير
دب���وق ع��ن ال��م��ش��ه��د ،أط��� ّل ن��ادي
االج��ت��م��اع��ي مل ّمحا ً عبر رئيسه
عبدالله النابلسي باالنسحاب من
بطولة لبنان ألندية الدرجة األولى،
ّ
ومؤخرا ً انض ّم نادي طرابلس إلى
الثنائي المتع ّثر ،فأطلق رئيسه
وليد قمر الدين صرخة في الصميم
قبل أن ينسحب من موقعه ،تاركا ً
على «العزم والسعادة» توفير ما
يؤ ّمن للنادي الشمالي االستمراريّة
والتأ ّلق في المالعب ،وه��و الذي
نجح ّ
مؤخرا ً بالمشاركة في مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
فماذا نقرأ في األسباب التي جعلته
يعلن ه��ذا ال��ق��رار ،وه��و ال��ذي برز
كالعب في صفوف منتخب لبنان
في حقبة السبعينيات؟ وما الذي
اضط ّره لتفجير قنبلة االستقالة
على عتبة الموسم الجديد واضعا ً
صالحيّاته في يد اللجنة اإلدارية
للنادي ،الفتا ً إل��ى أنّ التط ّورات
الدراماتيكيّة التي يعاني منها
نادي طرابلس على صعيد تأمين
ال��دع��م ال��م��ادي ق��ادت��ه إل��ى إع�لان
خياره الصعب .وفي اتصال معه،
أجاب على الفور «منذ عدّة أيام ال
أم��ارس مها ّمي كرئيس ،وال أتابع
التفاصيل بسبب انشغالي بأعمالٍ
خ��اص��ة .لقد أوك��ل��ت المهمة إلى
مجلس اإلدارة ،وأغتنم الفرصة
رسمي
ألع��ل��ن استقالتي بشكل
ّ
ونهائي من منصبي كرئيس لنادي
ّ
طرابلس» .ول ّما سألناه عن آخر
المستجدّات بشأن الالعب عبدالله
طالب ،قال« :عبدالله طالب هو قائد
الفريق ،وم��ن الصعب أليّ فريق
أن يتخلّى عن قائده ،ولكن رغبة
الالعب باالنتقال إلى نادي األنصار
كبيرة ونحن نحترم ق��راره ،ومع
ذلك ليس لديّ المعطيات الدقيقة

بسبب ابتعادي عن األجواء ،ولكن
أعتقد أنّ األم��ور تسير بإيجابيّة
تصب في مصلحة الفريق والالعب
ّ
على السواء».
وح���ول األه����داف المستقبليّة
ل���ل���ن���ادي م����ع إم����ك����ان ت��غ��ي��ي��ر
االس��ت��رات��ي��ج � ّي��ة ال��م��ع��ت��م��دة بعد
استقالته؟ لفتَ قمر الدين« :منذ
أن تو ّليت رئاسة النادي وجميعنا
م ّتفقون على العمل وفق معايير
م��ح �دّدة ،أه ّمها بناء الفريق من
األسفل ،أي ضمن منظومة تعتمد
على خ�� ّزان الالعبين الناشئين،
الذين جرى التركيز عليهم بشكل
جدّي ومك ّثف .وبوجودي أو عدمه
ف��ي س���دّة ال��رئ��اس��ة ،فالمشاريع
الم ّتفق عليها س ُتنجز ،وسيكون
طرابلس رقما ً صعبا ً في معادلة
الكرة اللبنانية .وأغتنم الفرصة
ألش������دّد ع���ن ع�لاق��ت��ي ال���ودّي���ة
بجميع أف���راد اللجنة اإلدار ّي����ة،
وق�����رار االس��ت��ق��ال��ة ن��اج��م فقط
ع��ن ارت��ب��اط��ي بالتزامات مهنيّة
خاصة.

وماذا تخبرنا عن الدعم المادي
ل��ن��ادي ط��راب��ل��س ،وم��ا حقيقة ما
يُحكى عن تفضيل الرئيس ميقاتي
لدعم ناديكم على حساب نادي
االجتماعي؟
أجاب أبو بشار« :في هذه القضيّة
ت��ح��دي��داً ،وم��ن منطلق موقعي،
فإ ّنني أؤ ّكد أ ّننا واالجتماعي حال
واحد وفريق واحد ،ويوجد تعاون
مستمر بيننا بشأن إع��ارة وشراء
وبيع الالعبين .وم��ن المعروف
أنّ ال��دع��م ال��م��ادي للناديين هو
من الرئيس نجيب ميقاتي ،الذي
يدعم الرياضة الطرابلسيّة عامة.
وب��إي��ض��اح ب��س��ي��ط ،ف����إنّ ن��ادي
طرابلس ه��و على عاتق جمعيّة
ال��ع��زم وال��س��ع��ادة ،ويش ّكل ركنا ً
من أركان الجمعيّة رياض ّياً ،فمن
البديهي أن ي��ك��ون ال��دع��م بشكل
أع��ل��ى ن��وع � ّي �اً .وال يمكننا سوى
شكر الجمعيّة والرئيس ميقاتي
على عطائه الدائم لنادينا ولجميع
األندية الطرابلسيّة».

عبداهلل يك ّرم النجمة في «طبلية م�سعد»
أق��ام السيد م��ازن عبدالله حفالً تكريم ّيا ً على شرف
إدارة ن��ادي النجمة بطل ك��أس لبنان بكرة القدم في
مطعم «طبلية مسعد» في منطقة السان تريز ،بحضور
رئيس ن��ادي «النجمة» األستاذ محمد أمين الداعوق،
وعضوي مجلس اإلدارة سامي الوزان وأسعد سبليني،

وم��د ّرب الفريق إبراهيم عيتاني ،ومدير الفريق وسام
خليل ،وكابتن النجمة السابق جمال الحاج وعدد من
الالعبين الحاليين تقدّمهم الكابتن عباس عطوي .حيث
قام عبدالله بتقديم درعا ً تذكاريّة للداعوق عربون وفاء
وتقدير.

�س ّلة الأولمبياد في جيب الأميركان والمعركة على المركز الثاني
تنطلق اليوم السبت مسابقة كرة
السلّة في األلعاب األولمبية  2016في
ريو دي جانيرو مع استمرار األحجية
نفسها :هل سيتم ّكن أحد من زعزعة
ع��رش المنتخب األميركي؟ للوهلة
األولى ،يش ّكل غياب العديد من نجوم
الصف األول لـ»فريق االحالم» دعما ً
لفرضيّة أن يفقد األميركيّون اللقب
األولمبي للمرة األول��ى منذ دورتين
أولمبيّتين ( 8س��ن��وات) ،ب��ي� َد أنّ
تجارب سابقة كبطولة العالم 2010
أكدّت بما ال يحمل الشك أنّ المنتخب
األميركي يتف ّوق على نظرائه من
المنتخبات األخرى حتى في الصف
الثاني ،ألنّ هذا التعبير قد يكون ظالما ً
ّ
بحق الالعبين األميركيّين ،الذين
وإن كانوا أقل مستوى من ليبرون
جايمس وستيفن كوري ودواين ويد
وسواهم ،فهم أكثر مهارة وق��وة من
غالبيّة الالعبين حول العالم.
عموماً ،يدخل المنتخب األميركي
إل��ى المسابقة ساعيا ً إل��ى تحقيق
لقبه الثالث توالياً ،وتثبيت عرشه

كـ «زعيم» مسابقة ك��رة السلّة في
األلعاب األولمبيّة ،إذ سبق أن ُت ّوج
باللقب  14مرة من أصل  ،18وهذا
الرقم يكفي لوحده لتلخيص هيمنة
األميركيّين.
وب��ان��ت��ظ��ار أن ُت��ث��ب��ت ل��ن��ا بقيّة
المنتخبات أنّ المنتخب األميركي ال
يغ ّرد في سمائه الخاصة ،فإنّ هذه
المنافسات تش ّكل رمزيّة خاصة ،على
اعتبار أنّ المد ّرب التاريخي مايك
كرزفسكي يخوض بطولته األخيرة
على رأس «الدريم تيم» قبل أن يتو ّلى
مساعده مايك دانتوني المه ّمة من
بعده .وقد فاز كرزفسكي بالذهبيّة
األولمبيّة م ّرتين ( 2008و،)2012
وبلقب بطولة العالم م ّرتين أيضا ً
( 2010و.)2014
أسئلة كثيرة ُط��رح��ت ع��ن ق � ّوة
هذا المنتخب مقارن ًة بفرق األحالم
التي م � ّرت في السنوات الماضية،
لكنّ الحقيقة أنّ األميركيّين ليسوا
مضط ّرين أن يهزموا أنفسهم ،بل
ّ
تخطي المنتخبات
ج ّل ما عليهم هو

هوالند في ريو:
جئت لأ�س ّوق باري�س 2024
وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إلى ريو دي
جانيرو عشيّة افتتاح دورة األلعاب األولمبيّة الصيفيّة،
وذلك مع «رغبة دعم ترشيح باريس الستضافة ألعاب
.»2024
وقال هوالند الذي وصل إلى مطار ريو بطائرة تحمل
ّ
المرشحة عبر
شعار ملف باريس « :2024فرنسا هي
باريس وكان من واجبي التواجد هنا ،في ريو ،من أجل لقاء
أكبر عدد ممكن من مم ّثلي الحركة األولمبيّة وإقناعهم بأنّ
باريس هي الخيار األفضل ،وفرنسا هي ال ِوجهة األفضل».
وأشار هوالند« :واجبي الثاني هو مساندة الرياضيّين
الفرنسيّين» ،آمالً أن يكونوا على مستوى آمال وثقة فرنسا
«التي تعاني والتي بحاجة إلى الوحدة والتعاضد» ،في
إشارة منه إلى االعتداءات الدمويّة الثالثة التي حصلت
في األشهر العشرة األخيرة ،إن كان في باريس أو نيس أو
سانت إتيان دو روفريه.
لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّ «الهدف األخير الذي
يب ّرر قدومي هو األه��م» ،إ ّنها «القيم األولمبيّة ،األخوة،

األخ���رى ال��ت��ي تعيش تخبّطا ً في
السنوات الماضية من أج��ل الظفر
بالذهبيّة الثالثة توالياً ،حيث بتنا
نترحم على المنتخبات األوروبيّة
ّ
التي كانت تش ّكل بعبعاً ،أو تلك التي
كانت على األق��ل تظهر دائما ً بمظهر
الئق كما كان الحال قبل العام .2005
ففي أولمبياد أثينا  ،2004خسر
المنتخب األميركي من ال��دور نصف
النهائي رغم مشاركة ألن إيفرسون،
دواين ويد ،ستيفن ماربوري ،ليبرون
جايمس وكارميلو أنطوني وسواهم.
لكن في المقارنة ،كان يض ّم المنتخب
األرج��ن��ت��ي��ن��ي أف��ض��ل ج��ي��ل ل��ه على
اإلطالق مثل ،مانو جينوبيلي وسكوال
ونوسيوني وغيرهم.
تض ّم التشكيلة األميركية كلاّ ً من
كيفن دوران����ت ،ك�لاي طومسون،
درايموند غرين ،كارميلو أنطوني،
كايري إيرفينغ ،كايل ل��وري ،ديمار
دي����روزان ،ب��ول ج���ورج ،هاريسون
ب��ارن��ز ،جيمي باتلر ،ديماركوس
كازينز ودياندري جوردان.

التشارك ،الحريّة ،التسامح ،المجهود أيضاً» ،وذلك في
إطار «روحيّة وحدة العالم».
ور ّد هوالند على الذين يش ّككون بقدرة فرنسا على تأمين
والمشجعين في حال حصلت باريس
سالمة المشاركين
ّ
على حق استضافة أولمبياد  ،2024بالتذكير أنّ كأس
ّ
أوروب��ا لكرة القدم أُقيمت
مؤخرا ً في فرنسا من دون أيّ
حوادث ،و»فرنسا أظهرت أ ّنها قادرة على تنظيم األحداث
الرياضيّة والسياسيّة بأمن كبير».
وعقد هوالند مؤتمرا ً صحاف ّيا ً مشتركا ً مع اللجنة
ال��م��س��ؤول��ة ع��ن ملف ب��اري��س  2024قبل أن يحضر
حفل افتتاح أولمبياد ريو  2016في ملعب «ماراكانا»
األسطوري.
وبقيت  4مدن في السباق لتنظيم نسخة  2024هي
باريس التي ُتعتبر األوفر ّ
حظاً ،وروما ولوس أنجلوس
وبودابست ،وينتهي السباق األساسي في ال��دورة 130
للّجنة األولمبيّة الدوليّة في أيلول  2017في ليما (عاصمة
البيرو) ،حيث س ُتعرف هويّة المدينة صاحبة الحظ.

المعركة على المركز الثاني؟
ي��ذه��ب ال��ك��ث��ي��ر م���ن المحلّلين
السلّويّين للقول إ ّنه ما لم تحدث أيّة
مفاجأة من النوع الثقيل ،فإنّ المعركة
ف��ي مسابقة ك��رة السلّة ل��ن تكون
على اللقب ،بل على المركز الثاني.
فالمنتخبات األخرى ليست في أفضل
أحوالها ،فالمنتخب اإلسباني بطل
ّ
المرشحين لمنافسة
أوروب��ا (أق��وى
أميركا) خسر خدمات نجمه مارك
غاسول بسبب اإلصابة ،لك ّنه يع ّول
مدججة بالنجوم وفي
على تشكيلة
ّ
طليعتها باو غاسول ،الذي كان قدّم
عروضا ً تاريخيّة في بطولة أوروبا
 .2015تض ّم التشكيلة أيضا ً عددا ً من
النجوم أصحاب الباع الطويل مثل،
رودي فيرنانديز ،خ��وان كارلوس
نافارو ،خوسيه كالديرون ،نيكوال
ميروتيتش وريكي روبيو.
المنتخبات األخ���رى كليتوانيا
وفرنسا وصربيا وأستراليا والبرازيل
واألرجنتين ،سيكون أمامها امتحانات
بالجملة ،فك ّل هذه المنتخبات تملك

العبين بارزين في الـ»أن بي أي» ،أو
في أهم الدوريّات األوروب� ّي��ة ،لك ّنها
عجزت عن إظهار حضور ق��ويّ في
الساحة العالميّة واألولمبيّة على
وجه الخصوص.
تصنيف المنتخبات م��ن منظار
الخبراء:
 - 1الواليات المتحدة.
 - 2إسبانيا.
 - 3ليتوانيا.
 - 4أستراليا.
 - 5صربيا.
 - 6فرنسا.
 - 7األرجنتين.
 - 8كرواتيا.
 - 9البرازيل.
 - 10نيجيريا.
 - 11فنزويال.
 12ـ الصين.

«اللوج�ستي» ً
بطال لدوري الجي�ش بكرة ّ
ال�سلة
ُت ّوج فريق «اللواء اللوجستي» بطالً لدوري الجيش بكرة السلّة بفوزه في
المباراة النهائيّة على فريق «لواء الحرس الجمهوري» بنتيجة ( 62ـ  ،)59في
قاعة الرئيس العماد إميل لحود في مار روكز ،بحضور مم ّثل قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،قائد المركز العالي للرياضة العسكريّة العميد جورج الهد ،الذي
قدّم في ختام المباراة كأس البطولة لقائد الفريق الفائز.
على صعي ٍد آخر ،فاز فريق «المركز العالي للرياضة العسكريّة» على فريق
«فوج إطفاء بيروت» ( 27ـ  ،)22في المباراة الوديّة التي أُجريت بمناسبة
عيد الجيش الـ ،71حيث قام العميد الهد بتقديم درعا ً تكريميّة لمم ّثل قائد فوج
اإلطفاء والميداليّات التذكاريّة إلى الالعبين والحكام.

فوز رابع لـ«الريجي»
في بطولة كرة القدم ال�شاطئ ّية
ح ّقق فريق «الريجي» فوزه الرابع
على التوالي في بطولة لبنان بكرة
القدم الشاطئيّة ،بتغلّبه على «بيروت
سبورت» بنتيجة ( 5ـ  ،)2وذلك على
ملعب منتجع الرمال في الكسليك،
ضمن مباريات المجموعة الثانية.
سجل للفائز أحمد ج���رادي ،هيثم
ّ

فتال ،محمد سلمان ،محمد حالوي،
ومصطفى الزين ،وللخاسر محمود
مطر وهيثم فتال (خطأ ف��ي مرمى
فريقه) .وف��ي م��ب��اراة ثانية ،ضمن
المجموعة عينها ،ح ّقق «األهلي»
الخيام فوزا ً ها ّما ً على «فوج حرس
سجل
بلديّة بيروت» بنتيجة ( 6ـ ّ ،)4

للفائز كريم المقداد ( ،)2إبراهيم أبو
جبل ( ،)2محمد خليل ومحمد عبد
الساتر ،وللخاسر حسين ج��رادي
( ،)2ولهان قعقور وحسن جابر.
ق��اد المباراتين حسن عبد ربه
وجريس يرق وخليل بلهوان ومحمد
حنينة.

الأولمب ّية الدولية ت�ؤ ّكد م�شاركة  271رو�س ّي ًا
أ ّكدت اللجنة األولمبيّة الدوليّة اليوم الخميس مشاركة
 271رياض ّيا ً روس ّيا ً في األلعاب األولمبيّة الصيفيّة التي
س ُتقام في ريو دي جانيرو من  5إلى  21آب الحالي .وهذا
الرقم مطابق لما أعلنه رئيس اللجنة األولمبيّة الروسيّة
ألكسندر جوكوف في وقت سابق يوم أمس.
وكانت اللجنة األولمبيّة الروسية أعدّت الئحة أ ّولية من
 387رياض ّيا ً ورياضيّة قبل أن يت ّم استبعاد  117منها،
معظمهم من ألعاب القوى واأللعاب القتاليّة ورفع األثقال
والجمباز ،بعد أن كشف تقرير ماكالرين اعتماد نظام

تنشيط ممنهج في الرياضة الروسيّة ترعاه الدولة.
وكان جوكوف أعلن مشاركة  271رياض ّيا ً روس ّيا ً في
األلعاب األولمبيّة التي اف ُتتحت أمس في ملعب ماراكانا
األسطوري.
وقال جوكوف في مؤتمر صحافي« :حتى اآلن ،ت ّم قبول
 271رياض ّيا ً روس ّيا ً للمشاركة في أولمبياد ريو».
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي بالموازاة ،تبرئة
ساحة العب الكانوي كاياك أندري كرايتور ،بحسب ما
أعلنت المحكمة لوكالة «فرانس برس».

