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�أكثر من � 10آالف ريا�ضي من  207دول
�سيتناف�سون في �أولمبياد ريو 2016
انطلقت فجر السبت الماضي في
مدينة ري��و دي جانيرو البرازيليّة
أول دورة أولمبياد ُتقام في أميركا
الجنوبية ،حيث أُقيم حفل افتتاحي
ضخم ب��اس��ت��اد م��اراك��ان��ا ،وخالله
اح��ت��ف��ى ال��ح��ف��ل ب��ت��اري��خ ال��ب��رازي��ل
وثقافتها ق��ب��ل أن ُي��ش��ع��ل ال��ع �دّاء
البرازيلي فاندرلي كورديرو الشعلة
األولمبيّة إيذانا ً ببدء الدورة .وحضر
الحفل عشرات اآلالف من المشاهدين،
إض��اف � ًة إل��ى ال��ع��ش��رات م��ن رؤس��اء
الدول والحكومات.
وي��ش��ارك ف��ي ف��ع��ال� ّي��ات ال���دورة
رياضيّون من  206دول ،إضافة إلى
فريق يم ّثل الالجئين للتنافس في 28
رياضة مختلفة يشاهدهم متف ّرجون
يُقدّر عددهم بالمليارات حول العالم.
وت��م��ح��ورت فعاليات الحفل حول
السالم العالمي والبيئة.
وهذه هي الدورة األولمبيّة الـ،31
ولك ّنها في واقع الحال الدورة الـ28
التي ُتقام فعالً ،إذ إنّ دورات 1916
و 1940و 1944أُلغيت النشغال
العالم بالحروب.
من سيشارك في فعاليات الدورة؟
ي��ش��ارك ف��ي ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة
 10,500رياضي ورياضيّة يم ّثلون
 207فرق ،بمن فيهم فريق الالجئين.
و ُتع ّد هذه الدورة األولى التي ُتشارك
فيها فرق من كوسوفو ودولة جنوب
السودان.
وسيتنافس ف��ري��ق تحت العلم

األولمبي ويض ّم  10أعضاء ،خمسة
م��ن ج��ن��وب ال���س���ودان ،اث��ن��ان من
سورية ،اثنان من جمهورية الكونغو
الديمقراطيّة وواحد من أثيوبيا.
ويُعد الفريق األميركي بأعضائه
الـ 544أكبر ال��ف��رق المشاركة في
األولمبياد ،وستكون دورة ريو هي
األول��ى التي يشارك فيها رياضيّون
ول��دوا بعد العام  ،2000أصغرهم
س ّنا ً هي السبّاحة النيباليّة غاوريكا
سينغ التي ال يتعدّى عمرها الـ13
ربيعاً.

ماذا عن روسيا واألمن؟

ط��غ��ت أزم����ة ال��م��ن� ّ
�ش��ط��ات التي
تفجرت في روسيا على الفترة التي
ّ
سبقت انطالق الدورة ،وقبل انطالق
ال���دورة بيوم واح���د ،ب��� ّرأت اللجنة
األولمبيّة الدوليّة ساحة  271من
الرياضيين ال��روس من أص��ل 389
كانوا ينوون المشاركة ،حيث سمحت
لهم بالمشاركة في األلعاب.
ه���ذا ،واس��ت��ق��دم��ت ال��ب��رازي��ل 85
ألف عنصر أمن من  55دولة لضبط
األم��ور والمراقبة ،سينتشرون في

ميدال ّية الموقف الم�ش ّرف للبنان
} إبراهيم وزنه

كافة المرافق األولمبيّة والمطارات
والطرق الرئيسيّة ،وهو ضعف عدد
عناصر األمن الذين عملوا في دورة
لندن .2012

البعبع زيكا!

ت��ق��ع ال���ب���رازي���ل ف���ي ق��ل��ب أزم���ة
انتشار فيروس زيكا ال��ذي ينتشر
بوساطة البعوض ،ويمكن أن تؤدّي
اإلص��اب��ة إل��ى تش ّوهات خلقية في
المواليد .و ُتع ّد اإلصابة بالفيروس
من الخطورة بحيث أوص��ت منظمة
الصحة العالمية النسوة الحوامل

بتج ّنب السفر إلى البرازيل لحضور
ال���دورة األولمبيّة .وه��ذا المستجَ ّد
الصحي أدّى إلى غياب عدد من كبار
العبي الغولف عن الدورة.
الفعاليات الرياضية؟
ستجري المنافسات في  32ملعبا ً
وموقعا ً رياض ّيا ً في ريو ،كما س ُتجرى
بعض مباريات كرة القدم في مدن:
بيلو هوريزونتي ،برازيليا ،ماناوس،
سالفادور وساو باولو.
وم���ن ال��س��ب��اق��ات الـ 306التي
ستشهدها  28رياضة مختلفة في
الدورة ،يُجمع كثيرون على أنّ أه ّمها
وأكثرها إث��ارة هو سباق عدو 100
متر ل��ل��رج��ال ،ال���ذي سيشارك فيه
أس��رع رجل في العالم ،الجامايكي
أوسين بولت.
ك��م��ا يسعى ال��س � ّب��اح األم��ي��رك��ي
مايكل فيلبس  -الفائز بأكبر عدد من
األوسمة األولمبيّة في التاريخ  -إلى
الفوز بالمزيد من األوسمة ليضيفها
إلى األوسمة الذهبيّة الـ 18التي فاز
بها في الدورات السابقة.
وقد تتم ّكن العبة التنس األميركيّة
سيرينا وليامز من الفوز بخامس
وسام ذهبي ،بينما يهدف فريق كرة
السلّة األميركي إل��ى الفوز بذهبيّة
ثالثة.
أ ّما نجم كرة القدم البرازيلية نيمار،
فسيحمل على كتفيه ثانية آمال البلد
المضيف في الفوز بالوسام الذهبي
في كرة القدم للرجال.

�أخبار من �أولمبياد ريو 2016

�إقالة و�إطالق نار وميدال ّيات و� 4سعوديات
ــ قبل انطالق األلعاب بيوم واحد،
ت ّمت إق��ال��ة رئيسة ال��ب��رازي��ل ديلما
روسيف من منصبها بقرار من لجنة
خاصة ف��ي مجلس الشيوخ .وق��ال
السناتور ريموندو ليرا ،الذي يترأّس
أعمال اللجنة ويؤيّد الرئيس بالوكالة
ميشال تامر ،إنّ  14عضوا ً في اللجنة
أ ّي����دوا اإلق��ال��ة ف��ي حين رفضها 5
أع��ض��اء .والح��ق �اً ،افتتح تامر (75
عاماً) حفل األلعاب األولمبيّة بحضور
 45رئيس دولة وحكومة في ملعب
ماراكانا األسطوري.
ـ��ـ أط��ل��ق م��ج��ه��ول��ون ال��ن��ار على
الخيمة التي ُتستخدم كمقر صحافي
لمتابعة بطولة الفروسيّة في ريو
دي جانيرو .وأ ّكدت ذلك الحقا ً مديرة
المقر الصحافي في مؤتمر صحافي،
قالت فيه« :يت ّم التحقيق في الواقعة
حالياً ،والقسم األمني التابع للجنة
المنظمة باشر التحقيقات» .والحقا ً
عثر صحافي فرنسي على الظرف
الفارغ للطلقة النارية التي أُطلقت
باتجاه الخيمة..
ــ عمدت الشرطة البرازيلية إلى
تفجير حقيبة ظهر م��ت��روك��ة قرب
مسار سباق الدراجات ،وذكر شرطي
في الموقع للصحافيّين أنّ الحقيبة
المتروكة كانت تحتوي على مالبس
وسلع أخرى فحسب .وأوضح ضابط
الشرطة« :هذا هو البروتوكول الذي
نتبعه عندما ت��وج��د حقيبة بتلك
المواصفات ،التي احتوت هذه المرة
على مالبس وأشياء أخرى».

ــ خطفت األميركيّة ابتهاج محمد
( 30عاماً) العبة المبارزة األضواء،
بسبب ارت��دائ��ه��ا ال��ح��ج��اب ،وه��ي
المرأة األميرك ّية األولى التي ترتدي
حجابا ً في تاريخ مشاركات بالدها
في األولمبياد .وأعلنت ابتهاج عن
جاهزيّتها لخوض المنافسات في
أولمبياد ريو بعد غيابها عن أولمبياد
لندن  2012إثر تع ّرضها إلصابة في
اليد.
وعلّقت صحيفة «الغارديان»« :كان
من األج��در أن تقود المسلمة ابتهاج
محمد البعثة األميركيّة ،ورف��ع علم
الواليات المتحدة في حفل االفتتاح،
مشير ًة إلى أ ّنه لو حصل ذلك سيكون
الحدث األقوى هذا العام للتأكيد على

أنّ أميركا ال ُتمارس العنصريّة..
ــ أحرزت األميركيّة فيرجينيا ثراشر
الذهبية األولى في الدورة بتتويجها
ب��ط��ل��ة ل��م��س��اب��ق��ة ب��ن��دق � ّي��ة ال��ه��واء
المضغوط  10أمتا ،وتف ّوقت ثراشر
( 19عاماً) على الصينيّتين دو لي
بطلة أولمبياد أثينا عام  2004والتي
نالت الفضيّة ،ويي سيلينغ حاملة
لقب النسخة األخيرة (لندن )2012
والتي اكتفت بالبرونزية في الدورة
الحالية ،فيما حلّت المصريّتان شيماء
حشاد وهدير مخيمر في المركزين 27
و 49على التوالي.
ــ أحرز الروسي بيسالن مودرانوف
الميداليّة الذهبيّة األولى لبالده في
دورة األلعاب األولمبية ،وجاء تتويج

15

مودرانوف في مسابقة الجودو لفئة
وزن ما دون  60كلغ.
ــ ض ّم الوفد السعودي المشارك
ف��ي ال���دورة أرب��ع فتيات ألول م��رة.
وأظهرت الصور للسعوديات بشكل
مم ّيز ف��ي حفل االف��ت��ت��اح م��ن خالل
مشاركتهنّ في طابور العرض ،حيث
َ
ظهرن بلبس محتشم يعكس واقع
ال��م��رأة ال��س��ع��ودي ،وه���نّ  :ال��ع �دّاءة
سارة عطار ولبنى العمير (منافسات
المبارزة) ،كاريمان أبو الجدايل في
منافسات سباق  100متر ،جود فهمي
في منافسات الجودو لوزن تحت 52
كلغ.
ــ استه ّل منتخب قطر لكرة اليد
مشواره في األولمبياد بالفوز على

نظيره ال��ك��روات��ي بنتيجة 23-30
(الشوط األول  15ـ  8لقطر) ،جاءت
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أُق��ي��م��ت ف��ي صالة
«فيوتشر أرينا» أكثر من مم ّيزة .هذا،
وسيتواجه المنتخب القطري مع
الفرنسي اليوم ضمن الجولة الثانية
من مباريات المجموعة األولى.
ـ��ـ أ ّك��د ال��ع �دّاء ال��ج��زائ��ري توفيق
مخلوفي بطل سباق  1500متر في
أولمبياد لندن  ،2012بأ ّنه واثق من
التأ ّلق في البرازيل ول��ن يغيب عن
منصة التتويج ،وكان مخلوفي وصل
ّ
إلى ريو قادما ً من فرنسا التي اختارها
ّ
محطته اإلع��داد ّي��ة الرئيسة
لتكون
لألولمبياد.

في الوقت الذي تقوم به العديد من الدول العربية،
وتحديدا ً الخليجيّة منها ،بالتطبيع الرياضي وغير
سجلت
الرياضي مع الكيان الصهيوني الغاصبّ ،
البعثة اللبنانيّة المتواجدة في البرازيل قبل افتتاح
دورة األلعاب األولمبية «ريو  »2016موقفا ً مش ّرفاً،
كان بمثابة الدرس لكل الشرفاء اآلخذين بالتناقص
في وطننا العربي في هذا الزمن الرديء.
بعثة مؤلّفة من  28شخصا ً موزّعا ً في انتماءاتهم
ال��ط��ائ��ف��يّ��ة وال��م��ذه��ب��يّ��ة ،وم��خ��ت��ل��ف��ون ف��ي مواقفهم
ومشاعرهم السياسيّة والحزبيّة ،يمثّلون االنعكاس
الواقعي للمجتمع اللبناني بكل أطيافه ،لكنهم وقفوا
وقفة واح��دة في مواجهة العدو الطبيعي لأل ّمتين
توحدوا وأجمعوا على ا ّتخاذ
العربية واإلسالميةّ ،
الموقف المش ّرف ،حملوا شعارا ً واح��دا ً خالصته
أنّ «إسرائيل» دولة غاصبة وع��د ّوة والتعامل معها
حرام.
وف��ي التفاصيل ،أ ّن��ه م��ع صعود أع��ض��اء البعثة
اللبنانية إل��ى الحافلة لالنتقال إل��ى ملعب ماركانا
المخصص للعرض االفتتاحي ،تقدّم عدد
الكبير
ّ
من أعضاء الوفد «اإلسرائيلي» للصعود إلى الحافلة
عينها ،ما دفع بعدد من أعضاء الوفد اللبناني ،أبرزهم
رئيس البعثة عضو اللجنة األولمبيّة اللبنانيّة سليم
الحاج نقوال وعضو االتحاد اللبناني لكرة الطاولة،
لس ّد األب��واب بأجسامهم ومنع «اإلسرائيليّين» من
الصعود إليها ،فدارت مشادّات كالمية حادّة تحت

أنظار باقي البعثات ،عندها تدارك المن ّظمون األمر
وعمدوا إلى توزيع أفراد البعثة «اإلسرائيليّة» على
ب��اص��ات أخ���رى .ل�لأس��ف ل��م ينتبه المن ّظمون إلى
تلك الثغرة ،وربما تع ّمدوها ُبغية تسجيل موقف
خالصته بأنّ «الرياضة تجمع ما تف ّرقة السياسة»،
لك ّن السؤال الذي يطرح نفسه ،هل «إسرائيل» دولة
صديقة للشعوب العربية؟ هل يعلم المن ّظمون كم
من الحروب التي شنّتها «إسرائيل» على لبنان أرضا ً
وشعبا ً
ومؤسسات؟ وكم من األبرياء في فلسطين
ّ
ولبنان وس��وري��ة سقطوا ش��ه��داء ج��� ّراء اعتداءات
ج��ي��ش ال��دول��ة «ال��ل��ق��ي��ط��ة»؟ وأي���ن ك���ان ه���ذا الشعب
الحضاري قبل العام 1948؟
اتركونا وشأننا ،فال تخلطوا الرياضة بالسياسة،
وال تطلبوا م��نّ��ا أن ن��م��زّق كتب ال��ت��اري��خ أو ننسى
معاهدات الذ ّل وسياسات الكيل بمكيالين ،فمن أراد
من العرب أن يعترف ويهادن أعداء األ ّمة ولصوص
األرض ،فليبق بعيدا ً ع��نّ��ا ،ألنّ قناعاتنا ف��ي مح ّل
آخر.
باألمس ،فاز لبنان قبل أن يلعب ،فأحرز ميداليّة
مذهّبة بلون الشرف والتضحية وال��وف��اء ،نتيجة
للموقف ال��ذي عكس وح��دة رياضيّيه ح��ول قناعة
راسخة رسوخ األرز الشامخ« ،إسرائيل» ش ّر مطلق.
��وح��د أه��ل السياسة وي��ح��ذوا حذو
على أم��ل أن ي��ت ّ
رياضيّينا في مضمار الفهم الحقيقي لـ«إسرائيل»
ع����د ّوة اإلن��س��ان��ي��ة .ب���ورك موقفكم «ال��س��ل��ي��م» فهو
«وس��ام» يعلّق على ص��دور جميع أف��راد البعثة ...
عشتم وعاش لبنان عدوا ً لـ«إسرائيل».

و�أخيراً بوغبا بالقمي�ص الأحمر

 120مليون يورو  ...ال�صفقة الأكبر

أع�����ل�����ن ن���ادي م���ان���ش���س���ت���ر
ي����ون����اي����ت����د اإلن����ك����ل����ي����زي ع��ب��ر
م��وق��ع��ه ال��رس��م��ي ع���ن اس��ت��ع��ادة
الع��ب��ه ال��س��اب��ق ال��ف��رن��س��ي ب��ول
بوغبا ،وذلك بعد إتمام الصفقة مع
ناديه يوفنتوس اإليطالي.
ون���ش���رت ص��ح��ي��ف��ة «م���ارك���ا»
اإلسبانية ،أنّ صفقة انتقال الالعب
ورح��ي��ل��ه ع��ن «ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز»
ستكون األغلى في تاريخ الكرة ،حيث
ستكلّف النادي اإلنكليزي  120مليون
ي��ورو .و ُت��ع� ّد تلك الصفقة الرابعة
للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،
الذي تو ّلى تدريب الشياطين الحمر
هذا الصيف ،ومن المتوقع أن تكون
األخيرة كما كان قد ص� ّرح منذ عدة
أيام .ومن المؤ ّكد أنّ تلك هي الصفقة
مشجعي
التي كان ينتظرها جميع
ّ
م��ان يونايتد بالرغم من الخسارة
الكبيرة التي ستلحق بخزائن الفريق،
حيث ك��ان ال��دول��ي الفرنسي العب
ف��ي صفوف ال��ري��د ديفلز قبل ثالث
مواسم ورحل من دون مقابل .ولكنه،
وفي ضوء ما قدّمه من أداء رائع مع
ناديه بطل ال��دوري اإليطالي طوال
ثالثة مواسم منصرمة ،دفع بالمد ّرب

األسطوري للشياطين الحمر السير
أليكس فيرغسون لالعتراف بأ ّنه
أخطأ في تقدير ق��درات هذا الالعب،
آمالً اإلسراع في استرجاعه.
يُذكر أنّ صاحب الـ 23عاما ً قد
ش��ارك يوفنتوس ف��ي  185مباراة
وسجل معهم
في مختلف البطوالت
ّ
 34هدفاً ،كما ق �دّم مستوىً رائعا ً
مع منتخب بالده فرنسا في الفترة

األخيرة ،وخصوصا ً في يورو .2016
وكان بوغبا قد وصل أمس األحد
إلى مانشستر ،حيث قام بالتفاوض
ح��ول راتبه وبعض التفاصيل ث ّم
خضع للكشف الطبي ،والحقا ً أطلقت
جماهير ن��ادي مانشستر يونايتد
ه��اش��ت��اغ ب��ع��ن��وان ( )pogback
للترحيب بعودة الالعب الفرنسي
إلى ناديه السابق.

ك�أ�س الأندية الأبطال

ليفربول ّ
يدك �أ�سوار بر�شلونة برباع ّية

النجمة ( )2ـ ال�ساحل ( )1في ك�أ�س النخبة

«الأزرق» خ�سر في الملعب وفاز في المد ّرجات!

صفع فريق ليفربول اإلنكليزي منافسه برشلونة
اإلسباني بالفوز عليه بنتيجة  0-4ضمن مسابقة كأس
األندية األبطال الدوليّة الودّية ،وذلك على ملعب ويمبلي
في العاصمة اإلنكليزيّة لندن.
وسجل لفريق المد ّرب األلماني يورغن كلوب رباعيّته،
ّ
السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة  ،15ومدافع برشلونة
خافيير ماسكيرانو (د )47خطأ ف��ي م��رم��ى فريقه،
والبلجيكي ديفوك أوريجي (د ،)48والصربي ماركو
غروجيتش .3+90
وقدّم برشلونة بقيادة نجميه األوروغوياني لويس

دبوق وعالمة وسعد يتابعون المباراة
اس��ت��ه� ّل ف��ري��ق النجمة موسمه
ال��ك��روي ب��ف��و ٍز صعب ح ّققه على
فريق شباب الساحل ،بنتيجة  3ـ 2
(الشوط األول  2ـ  1للنجمة) ،وذلك
على ملعب أمين عبد النور البلدي
في بحمدون ،في افتتاح منافسات
المجموعة الثانية لبطولة كأس
النخبة الـ 19لكرة القدم ،التي تض ّم
وسجل للنجمة
إليهما النبي شيت.
ّ
عباس عطوي ( ،)7وخالد تكه جي
( )27وحسن مهنا ( ،)70وللساحل
حسين الدر ( )30ومحمد سالم (.)62
وفي المشهد اإليجابي للساحل ،الذي
كثرت في الفترة األخيرة التكهّنات
حول مصيره وحاضره ومستقبله،

المنصة رئيس
فقد تابع المباراة من
ّ
النادي المستقيل سمير دبوق ،وإلى
جانبه أم��ي��ن ال��س��ر األس��ت��اذ جالل
ع�لام��ة ف��ي ض��وء المصالحة التي
حصلت بينهما م� ّ
�ؤخ��راً ،ن��زوال ً عند
رغبة رئيس االتحاد اللبناني لكرة
القدم المهندس هاشم حيدر .وفي
المعلومات ،أنّ دبوق لن يعود إلى
موقعه في إدارة النادي ،لكن مصادر
موثوقة أ ّكدت بأ ّنه سيستمر في دعم
النادي ماد ّياً ،وأنّ انتخابات اإلدارة
الجديدة للساحل ستت ّم فور عودة
ال��دك��ت��ور ف���ادي ع�لام��ة م��ن أميركا،
ح��ي��ث ُي��م��ض��ي إج��ازت��ه الصيفية.
هذا ،وس ُتقام اليوم االثنين ،مباراتان
ضمن مسابقة كأس التحدّي ،فيلتقي

االجتماعي مع الراسينغ على ملعب
الصفاء ،واإلخ��اء األهلي عاليه مع
طرابلس على ملعب العهد طريق
المطار ،على أن تنطلق المباراتان في
تمام الساعة الخامسة عصراً.
وب��ال��ع��ودة إل���ى ال��م��ب��اراة ،فقد
رج��ح��ت كفة النجمة م��ي��دان� ّي�ا ً مع
ب��روز ثغرة في التنسيق الدفاعي،
ولجأ مد ّربه الروماني تيتا فاليريو
إل��ى تجربة ع��دد من الالعبين قبل
ا ّتخاذ القرار النهائي بشأن ض ّمهم
للقلعة النبيذيّة ،كما وبرز الوافدان
ال��ج��دي��دان ال��س��وري ع��ب��د ال���رزاق
الحسين ونيكوالس كوفي ،باإلضافة
إل��ى أودون�لام��ي كونلي .بالمقابل،
ظهر فريق الساحل متراخياً ،ربما

ّ
لتأخره في إط�لاق تمارينه بسبب
مشاكله اإلداريّة الحاصلة في الفترة
األخيرة ،وهو الوحيد الذي ال يزال من
دون تدعيم ب��أيّ العب أجنبي ومن
دون مدير ف ّني ،ليتو ّلى ابن النادي
مساعد ال��م��د ّرب لجميع المد ّربين
السابقين محمود عالمة مه ّمة تدريب
الفريق قبل أسبوع فقط .هذا ،ومن
المتوقع أن يستلم المد ّرب الوطني
سمير سعد الد ّفة الساحليّة الفنيّة
قريباً ،وشوهد يتابع المباراة بين
عالمة ودبوق.
حول المجريات ،فقد افتتح قائد
ال��ف��ري��ق ع��ب��اس ع��ط��وي التسجيل
للنجمة ( )7بكرة أرض� ّي��ة زاحفة،
سدّدها من على مشارف الصندوق

مستثمرا ً تمريرة خ��ال��د تكه جي،
وضاعف األخير النتيجة للنجمة بكرة
زاحفة استق ّرت إلى يمين الحارس إثر
ضربة ح ّرة من عباس عطوي  2ـ 0
في الدقيقة ( .)27بعد ذل��ك ،نجح
الع��ب الساحل حسين ال��در (د)30
بتقليص النتيجة إلى  1ـ  2عبر رأسيّة
خادعة ،ث ّم أدرك الساحل التعادل  2ـ
 2بإصابة لمحمد سالم ( )62من
ضربة ح ّرة مباشرة .وقبل ربع ساعة
على النهاية تقدّم النجمة مجدّدا ً  3ـ
 2بإصابة لحسن مه ّنا .قاد المباراة
الحكم علي رضا .وفي مباراة وديّة
ج��رت على ملعب البص في مدينة
ص��ور ت��ع��ادل التضامن ص��ور مع
ضيفه األنصار بنتيجة  2ـ .2

وباألخص
سواريز واألرجنتيني ليونيل ميسي ،أدا ًء مخيّباً،
ّ
في الشق الدفاعي .كما غابت فعاليّتهما الهجوميّة وبدا
واضحا ً ما يعكسه غياب البرازيلي نيمار عن التشكيلة
الكاتالونيّة.
ولم تنفع التبديالت الـ 9التي أجراها المد ّرب لويس
إنريكي في شوط المباراة الثاني ،ال بل زادت الطين بل ًة
سجل ليفربول  3من أصل  4أهداف في هذا الشوط.
حين ّ
ه��ذا ،ويلتقي الفريق الكاتالوني ف��ي اللقاء القادم
مع سمبدوريا اإليطالي في العاشر من الشهر الحالي،
ضمن كأس خوان غامبر مؤسس البلوغرانا.

اليون�سيف ُتطلق م�شروع «الريا�ضة من �أجل التنمية»
ّ
نظمت منظمة «اليونيسف» بالتعاون م��ع ن��ادي
هوبس ،في مج ّمع «سينما سيتي» في أس��واق بيروت،
حفالً جمع  450طفالً حضروا ع��رض فيلم «بيليه ...
سيرة أسطورة» ،وذلك بحضور مم ّثلين عن وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة التربية ،التعليم العالي ،واالتحاد
اللبناني لكرة القدم ،ودول ألمانيا والواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا ،لالحتفال بمشروع «الرياضة من
أجل التنمية» الذي تنظمه «اليونيسيف» مع شركائها
كنقطة انطالق لتعزيز التعاون وال��ت��آزر بين الشباب
اللبناني والفلسطيني وال��س��وري ال��ن��ازح ف��ي لبنان.
اف ُتتح الحفل بعرض مقابالت مع رئيس ن��ادي هوبس
ج��اس��م ق��ان��ص��وه ،وم���ع ال��ش��ب��اب ال��م��ش��ارك��ي��ن ال��ذي��ن
ش����دّدوا على أه��م� ّي��ة ال��ب��رن��ام��ج ف��ي توطيد العالقات
ب��ي��ن ال��ش��ب��اب ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن مختلف المجتمعات.
كما قدّمت «اليونيسف» فريق الالجئين األولمبي الذي

يض ّم رياضيّين من جميع أنحاء العالم ،ضمنهم مشاركين
سوريّين .ويشهد األولمبياد ألول م��رة مشاركة فريق
للاّ جئين تحت راية اللجنة األولمبيّة الدوليّة .ودعت مم ّثلة
«اليونيسف» في لبنان ،تانيا شابويزا ،الحضور لتشجيع
هذاالفريقالذييم ّثلاألملوالشجاعةفيوجهظروفقاهرة.
ويعطي المشروع فرصة لـ  9500طفل وشاب وشابة من
الالجئين والمجتمعات المضيفة للعب رياضة كرة القدم
وك��رة السلة وك��رة الطاولة والرقص والفنون وغيرها،
بهدف تعزيز ِقيَم التعاون والعمل الجماعي وتخفيف
التو ّتر ومعالجة اإلحباط ،وتوفير بديل ايجابي للعنف
والصراع .كما ين ّمي مهارات الشباب للقيام بنشاطات
رياضيّة تهدف إلى خدمة المجتمعات الذين ينتمون إليها
من مجتمعات مضيفة أو مخيّمات ،باإلضافة إلى حلقات
توعية مجتمعيّة لستة آالف أ ّم ومقدّم رعاية من ِقبَل
أخصائيّين في مجاالت متعدّدة.
ّ

