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تكريم دولي للزميل يو�سف برجاوي في الريو

التعادل �سيد الموقف في ك�أ�س النخبة

النجمة وال�صفاء �إلى الدور الثاني
أق��ي��م��ت أم���س م��ب��ارات��ان ضمن
مسابقة كاس النخبة التنشيطية،
وف���ي ض���وء نتيجتهما ال��م��وح��دة
(ال��ت��ع��ادل االيجابي  1ـ  ،)1تأهل
النجمة والصفاء من فوز وتعادل إلى
ال��دور الثاني من المسابقة ،وتبقى
مصائر الفرق األربعة مرتبطة بما
ستحمله المباريات المتبقية من
نتائج.
أجمل ما في «الديربي» أنه أقيم
على ملعب المدينة الرياضية بعد
ط��ول غ��ي��اب ،ففي ال��م��ب��اراة األول��ى
لألنصار في هذا الموسم ،كان ال ب ّد
من تقديم العرض الذي يشد عصب
جماهيره ،فيما من الجانب النجماوي
فالوضع الجماهيري ال يحتاج إلى
شد العصب أو حتى رص الصفوف،
ف��أم��ام ح��ض��ور ج��م��اه��ي��ري مقبول
ووس��ط اج���راءات أمنية واتحادية
مشددة أجريت المباراة وكانت بمثابة
«بروفة» أمالً بتكرارها بعيدا ً عن أي
هواجس .وفي المجريات الفنية ،فقد
سيطرت أج��واء «جس النبض» مع
اللعب بحذر على أول ربع ساعة من
انطالق المباراة ،ثم خرق ربيع عطايا
ج��دار ال��ه��دوء مع تسديدة خلّصها
أحمد التكتوك ببراعة ،بعدها ازدادت
وتيرة االث��ارة بين الفريقين لتسفر
عن إصابة مدافع األنصار أنس أبو
ص��ال��ح (د )25ف��أخ��رج��ه ال��م��درب
جمال طه ليشرك مكانه علي عبود،
ومع إمعان الالعب الموهوب ربيع
عطايا في التألق وحسن التح ّرك،
نجح بتسجيل هدف السبق لفريقه
بطريقة مباغتة ح��ي��ث س���دد ك��رة
من مسافة  40مترا ً استقرت داخل
مرمى التكتوك (د ،)37بعدها شن
النجاويون هجماتهم المتكررة بفضل

تمريرات عباس عطوي وتحركات
حسن المحمد وعبد الرزاق الحسين
وه���روب خالد تكجي م��ن الرقابة،
ليأتي الفرج مع هدف التعادل الذي
سجله التكجي (د )44إث��ر تمريرة
ّ
عالمسطرة أهداها له حسن المحمد.
وفي الشوط الثاني ،واصل عطايا
في إرباك الدفاعات النجماوية ،ليرد
حسن المحمد بتسديدة صدّها مغنية
ببراعة ،ثم ارتفعت وتيرة الخشونة
وال��س��رع��ة ن��ظ��را الش���راك العناصر
الشابة الواعدة الساعية الى إثبات
ذات��ه��ا وح��ج��ز مكانها ف��ي تشكيلة
الدوري ،وفي ّ
خضم االرتداد النجاوي
عاد عطايا ليباغت مرمى النجمة بكرة
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سددها من مسافة  35مترا ً فارتطمت
بالعارضة ،ثم ح��اول زميله محمد
السباعي التعويض والتقدّم لكنه
فشل (د )69في ترجمة الفرصة التي
سنحت له ،ليرد للنجمة المتقدم ماهر
صبرا بكرة رأسية مرت فوق المرمى،
ثم عن طريق البديل أك��رم مغربي
(د )87ال��ذي ضيّع فرصة سهلى
للتسجيل ،وتوالت الدقائق األخيرة
في ظل تبادل للسيطرة مع هجمات
مرتدة لم تثمر لينهي الحكم جميل
رمضان «الديربي» معلنا ً التعادل
سيدا ً للموقف .ليتأهل النجمة إلى
ال���دور ال��ث��ان��ي ،فيما يتوجب على
األنصار الفوز على شباب الساحل

ليضمن لحوقه بغريمه التقليدي.
وعلى ملعب العهد ـ طريق المطار،
خاض فريق الصفاء مباراته الثانية
ف��ي المسابقة وف��ي رص��ي��ده ثالث
ن��ق��اط ك��ان ق��د حصل عليها ج�� ّراء
هفوة فنية ادارية ارتكبها فريق العهد
بمواجهته (فاز العهد بنتيجة  3ـ 1
ثم ت ّم تخسيره بنتيجة  0ـ  2الشراك
العبه الغاني دينيس ايغوما بشكل
مخالف للقوانين) ،والجدير ذكره أن
المباراة تأخرت عن موعدها لسبع
دقائق بسبب زحمة السير الخانقة
ال��ت��ي أ ّث����رت ع��ل��ى عملية وص��ول
الفريقين واستعدادهما ،وفيها اشركا
العناصر الجديدة التي انضمت إلى

صفوفهما مؤخراً ،سريعا ً ش ّكل علي
بزي خطورة على المرمى الصفاوي،
سدد مرارا ً ليتك ّفل الحارس محمد طه
بالص ّد والتألق في الذود عن المرمى
الصفاوي ،وفي الدقيقة  31احتسب
الحكم ماهر العلي ضربة جزاء بعد
أن رفع مساعده حسين عيسى الراية
مؤ ّكدا ً وقوعها من قبل أجنبي الصفاء
وسجل هدف
المين ،فأنبرى ب��زي
ّ
فريقه األول ،فيما لم يقم العبو الصفاء
بأي ردّة فعل اتجاه تقدّم فريق النبي
شيت في هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني ،أبدل الصفاء
صورته وعناصره ،فتحرك العبوه
وشنوا العديد من الهجمات ،فكانوا
األفضل واألخ��ط��ر ،وسريعا ً عادلوا
النتيجة ( )52عن طريق متابعة
موفقة من المين لضربة حرة مح ّوال ً
ال��ك��رة ب��رأس��ه إل��ى ي��س��ار ال��ح��ارس
حسن حسين ،وم��ع اج���راء م��درب
الصفاء اميل رستم لتبديالته الهادفة
إل��ى تحقيق ال��ف��وز ،ح��اف��ظ م��درب
فريق النبي شيت محمود حمود على
تشكيلته م��ن منطلق حرصه على
تحقيق نتيجة جيدة دون االلتفات
إلى مبدأ تجريب الوجوه الجديدة،
وف��ي آخ��ر ال��دق��ائ��ق ارت��ك��ب ح��ارس
الصفاء البديل فاوال ً بحق الالعب علي
بزي ما ادّى إلى طرده ليشرك المدرب
رستم العبه حسن هزيمة في مركز
حراسة المرمى وقام األخير بانجاز
كبير عندما ح��رم ب��زي من تسجيل
ه��دف الفوز لفريقه ،لينتهي اللقاء
تعادليا ً ( 1ـ  ،)1وبذلك عبر الصفاء
إل��ى ال��دور الثاني برصيد  4نقاط،
وأما العهد فهو بحاجة إلى الفوز على
الفريق البقاعي ليضمن بقائه منافسا ً
في كأس النخبة.

ب��م��ن��اس��ب��ة «ال����ي����وم ال��ع��ال��م��ي
للصحافي الرياضي األولمبي» ت َّم
تكريم رئيس «جمعية المحررين
الرياضيين اللبنانيين» مدير تحرير
الرياضة في «السفير» الزميل يوسف
برجاوي على هامش مجريات ريو
 2016وتحديدا ً في جناح «اولمبياد
طوكيو  »2020في «أرض المعارض»
في ضاحية ريو دي جانيرو «باها».
وجاء تكريم برجاوي ،وهو العربي
الوحيد من بين  92مكرماً ،في حفل
حاشد تقدمه أمير موناكو ألبرت
ال��ث��ان��ي ،ممثلة رئ��ي��س «اللجنة
األولمبية الدولية» األلماني توماس
باخ نائبته المغربية نوال المتوكل،
رئيس «االت��ح��اد ال��دول��ي للصحافة
الرياضية اإليطالي جياني ميرلو
إل��ى نخبة م��ن األب��ط��ال األولمبيين
السابقين ونجم «منتخب البرازيل»
السابق ك��اف��و .وخ��ص��ص التكريم
للصحافيين الرياضيين الذين سبق
وواكبوا  10أولمبيادات (صيفية أو
شتوية) على األقل ،وتصدر القائمة
اإلي��ط��ال��ي غوليانو بيلفاكوا (25
اولمبيادا) ،ت�لاه السويسري بيتر

فراي والبريطاني ديفيد ميلر (،)24
وجاء برجاوي من بين  16صحافيا ً
غطوا  10أولمبيادات.

وتسلم المكرمون من كبار الحضور
نموذجا ً مصغرا ً من الشعلة األولمبية
صنع خصيصا ً للمناسبة.
ُ

لقب �سباق ت�س ّلق اله�ضبة الثالث لروجيه فغالي

العرب في ريو 2016
الآمال معقودة على الألعاب الفردية
يرصد الرامي الكويتي فهيد الديحاني «المشارك تحت
العلم األولمبي بسبب العقوبات المفروضة على بالده» اليوم
األربعاء الميدالية الذهبية في مسابقة الحفرة المزدوجة «دوبل
األلعاب االولمبية المقامة حاليا ً في ريو دي
تراب» في دور ِة
ِ
جانيرو ،ويعوِّل الديحاني على خبرت ِه في البطوالت العالمية
واألولمبية إلح��راز المعدن األصفر ،وتعزيز غلة ب�لاده التي
تمتلك برونزيتين فقط في تاريخ مشاركاتها األولمبية كانتا
من نصيب الديحاني بالتحديد في أولمبيادي سيدني ولندن
( 2000و.)2012
وأ ّك��د الديحاني في أكثر من مناسبة منذ العام  2012أنه
يضع نصب عينيه إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو
 ،2016مؤكدا ً أنه يريد تعويض ما حدث له في أولمبياد لندن
عندما تعرض سالحه للكسر واضطر إلى استعارة بندقية
القطري راش��د العذبة بسبب عدم امتالكه بندقية إضافية،
األمر الذي تسبب في خسارته  4أطباق في الجولتين الثالثة
واألخيرة ،ودخ��ول جولة تمايز مع الروسي فازلي موسين،
تمكن على إثرها من انتزاع الميدالية البرونزية.

وأ ّكد الديحاني «الهدف يتمثل في تحقيق الذهب .أنا أضع
راض بما سيكون
الذهبية نصب عيني ،لكن في الوقت نفسه أنا ٍ
مكتوبا ً لي».
ول��ن يكون الديحاني الكويتي الوحيد في المسابقة ،بل
سيخوضها مواطنه أحمد العفاسي وتشهد المسابقة أيضا ً
مشاركة المغربي محمد رماح واإلماراتي خالد الكعبي.
وف��ي الرماية أيضا ،يشارك المصري سامي عبد ال��رازق
والسعودي عطا الله العنزي في مسابقة المسدس  50م.
وفي المالكمة ،يخوض مالكمان عربيان منافسات الدور األول،
فيلعب الجزائري فاهم حماشي ضد البرازيلي روبينيلسون دي
جيزوس في وزن وزن  56كلغ ،والقطري ثوالسي تارومالينغام
مع المنغولي شينزوريغ باتارسوخ في وزن  64كلغ.

المبارزة

وتنافس  5م��ب��ارزات عربيات على منصة تتويج سالح
الشيش ،وأس � ّف��رت القرعة عن مواجهة عربية عربية بين
المصرية نورا منير والتونسية ايناس البخاري.

الحجاب والبكيني ...
وجه ًا لوجه في البرازيل

وتلعب الجزائرية أنيسة الخلفاوي مع الكندية ايالنور
ه��ارف��ي ،واللبنانية منى شعيتو م��ع األميركية ل��ي كيفر،
والمغربية يسرى زكراني مع الصينية لي هو لين.
ولدى الرجال وفي منافسات الحسام ،يلعب التونسي فارس
الفرجاني مع اإليطالي ألدو مونتانو ،والمصري محمد عامر مع
الكوري الجنوبي غو بونجيل.
وسيكون التواجد العربي مكثفا ً في منافسات الجودو.
ففي وزن تحت  91كلغ ،يلعب السوداني إس�لام منير مع
األميركي كولتون براون ،والجزائري عبد الرحمن بن عمادي
مع األوزبكستاني شيرالي جوراييف ،واألردني إبراهيم خلف
مع التشيلي توماس بريسينو .وفي وزن تحت  70كلغ ،تلعب
المغربية أسماء نيانغ مع البرازيلية ماريا بورتيال ،والتونسية
هدى ميالد مع البريطانية سالي كونواي.
رفع األثقال على الفراعنة،
فيما تقتصر المنافسة العربية في ِ
فتخوض سارة سمير وزن  69كلغ ،ومحمد إيهاب وإبراهيم
رمضان عبد الباقي وزن  77كلغ.

الإ�سباني غا�سول ي�أمل بذهبية ال�سلة لبالده

أح�����رز روج���ي���ه ف��غ��ال��ي على
ميتسوبيتشي النسر ايفو  6لقب
السباق الثالث لتسلّق الهضبة،
الجولة الثالثة األخيرة من بطولة
لبنان لتسلق الهضبة للعام ،2016
الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات
والسياحة في بلدة بعبدات في المتن
ال��ش��م��ال��ي ب��م��ش��ارك��ة  33س��ي��ارة،
مسجالً  1:20:76دقيقة ،وحل ميشال
صليبي على ميتسوبيتشي النسر
ايفو  8في المركز الثاني 1:21:53
د ،وجواد سليم على ميتسوبيتشي
النسر ايفو  10المركز الثاني مسجال
 1:21:78د.
وتضمنت المسابقة ثالث طلعات
رسمية واعتمد أفضل وقت مسجل
في الطلعات الثالث العالن الترتيب
النهائي للسائقين.
وقد جاء ترتيب اول خمسة سائقين
على الشكل التالي:

 - 1روج����ي����ه ف���غ���ال���ي ع��ل��ى
م��ي��ت��س��وب��ي��ت��ش��ي الن��س��ر اي��ف��و :6
 1:20:76دقيقة
 - 2م��ي��ش��ال ص��ل��ي��ب��ي على
م��ي��ت��س��وب��ي��ت��ش��ي الن��س��ر اي��ف��و :8
 1:21:53د.
 - 3جواد سليم على ميتسوبيتشي
النسر ايفو  1:21:78 :10د.
 - 4غارو هاروتنيان على بي ام
دبيلو  330سي أي 1:23:95 :د
 - 5بول قصيفي على بي ام دبليو
 330سي أي 1:24:83 :د.
وفي فئة الدفع األمامي حل باتريك
نجيم في المركز األول أم��ام روني
كنعان الثاني وب��اس��ل أب��و حمدان
الثالث .وفي فئة الدفع الخلفي حل
غارو هاروتنيان في المركز األول أمام
بول قصيفي الثاني وميشال زغيب
الثالث.
وفي المجموعة «ن» حل رودولف

أس��م��ر أوال ً وادي أب���و ك���رم ثانيا ً
ورودري��ك الراعي ثالثاً .وفي فئة ار
سي  2حل تامر غندور في المركز
األول ،وأحرز باتريك نجيم لقب فئة ار
سي  ،3وماجد خوري لقب فئة ار سي
 ،4وماتياس نجيم لقب فئة ار سي .5
كما أحرز ريشار ابراهيم لقب فئة اس
ام  ،3وايلي الحاج لقب فئة اس ام ،4
وروجيه فغالي لقب فئة اس ام ،5
وهاني رعد لقب فئة اس ام  .6ونال
باتريك نجيم كأس السائق الناشئ،
والرا الحلو كأس السيدات.
وف��ي الختام تولى رئيس بلدية
بعبدات الكتور هشام لبكي ونائبه
نبيل سلهب وع��م��اد لحود وغابي
كريكر وزي��اد جاموس ونبيل قمبز
ونقوال هندي والدكتور غي حكيم
ونعمان حاتم توزيع الجوائز على
الفائزين.

بطولة لبنان في رماية «دوبل تراب»

فاجأت الالعبتان المصريتان ندى معوض ودعاء الغوباشي جماهير الكرة الطائرة الشاطئية ،بزيهما خالل
مباراتهما أمام ألمانيا ،وذلك ضمن فعاليات دورة األلعاب األولمبية في ريو دي جانيرو.
ودخلت الالعبتان المصريتان الملعب مرتديتين مالبس بأكمام طويلة وسراويل طويلة ،ووضعت دعاء
حجابا ً على رأسها ،عكس الالعبتين األلمانيتين اللتين ظهرتا «بالبكيني» وأثارت الالعبتان ردود أفعال
مختلفة ،فقد علقت صحيفة آس اإلسبانية «األولمبياد تمنحنا صورا ً كهذه ،ثقافتان مختلفتان تستمتعان
بنفس الرياضة».
بينما اعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» األمريكية ،دخول الالعبتين المصريتين الملعب بهذا الزي «تناقضا ً
حادا ً قياسا ً بزي الكرة الشاطئية المعتاد المكون من مايوه بكيني للنساء ،وشورت قصير للرجال».
من جهتها ،قالت «ديلي ميل» إن ريو دي جانيرو جلبت الثقافات المتناقضة معها «المرأة المصرية خرجت
إلى الساحة الرملية مرتدية األكمام الطويلة والسروال ،والحجاب ،في تناقض صارخ مع العبات ألمانيا».
وبالرغم من أنَّ االتحاد الدولي للكرة الطائرة كان قد اعتاد على توحيد الزي ،لكنه خفف من قيوده وسمح
بأكمام كاملة وسراويل طويلة.
فقد أشار ريتشارد بيكر ،المتحدث باسم االتحاد الدولي للكرة الطائرة ،إلى أنَّ القرار اتخذ في محاولة إلحداث
انفتاح ثقافي على الكرة الشاطئية ،مضيفا ً «لقد أجدى ذلك نفعاً ،فقد ارتفع عدد الدولة المشاركة إلى  169في
ريودي جانيرو مقارنة بـ  143فقط في لندن».
وخسر الثنائي المصري أمام نظيره األلماني بشوطين من دون رد ،بواقع )21-12( :و( )21-15في اللقاء
الذي جمعهما على شاطئ كوبا كابانا في البرازيل ،وذلك في إطار منافسات الجولة األولى للمجموعة الرابعة.

كعدي وعقيقي في ال�صدارة

بعد خسارة المباراة النهائية في منافساتِ كر ِة السلة للرجال في األولمبياد أمام الواليات
المتحدة في دورتي األلعاب األولمبية الماضيتين ( 2008و ،)2012يأم ُل نجم المنتخب
اإلسباني باو غاسول العب فريق كل النجوم ست م��رات في أن يفوز فريقه في ريو دي
جانيرو.
ويأمل غاسول – وهو واحد من ضمن  34العبا ً أجنبيا ً في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين يشاركون مع منتخباتهم في األولمبياد في رقم قياسي – في التفوق على المنتخب
األمريكي الذي فاز بالذهبية في خمس من آخر ست دورات أولمبية ،لكنه خسر في العام
 2000أمام األرجنتين في سيدني  ،وهي النتيجة التي أدت إلى اعادة النظر في برنامج كرة
السلة األولمبي األميركي.
واجماال ً سيشارك  46العبا ً حاليا ً في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين – بينهم فريق
الواليات المتحدة المؤلف من  12العبا ً – في األولمبياد و 26العبة في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفات.
وقال غاسول – العب شيكاغو بولز السابق الذي سينتقل إلى سان انطونيو سبيرز «إن
تكرار انجاز األرجنتين أمام البلد الذي ابتدع كرة السلة سيكون شرفا ً كبيراً».
وأضاف غاسول الذي يشارك في األولمبياد للمرة الرابعة« :سيكون انجازا ً كبيراً .سيعني
الكثير .ولكنه صعب للغاية ..لهذا سيعني الكثير اذا سنحت لنا فرصة لذلك».
الجدير ذكره أنَّ المنتخب األميركي في األولمبياد تمكن من سحق منتخبي الصين وفنزويال
بفارق ناهز الخمسين نقطة .ويتوقع المراقبون وصول إسبانيا وأميركا إلى نهائي المسابقة.
ٍ

الرو�سية يغوريان ُتحرز ذهبية المبارزة
أح��رزت الروسية يانا يغوريان الميدالية الذهبية لمسابقة المبارز «سيف الشيش»
في أولمبياد ريو دي جانيرو  ،وذلك بعدما فازت الالعبة الشابة ( 22عاماً) على مواطنتها
بفارق نقط ٍة واحدة ،بنتيجة ( )14-15في
المخضرمة سوفيا فيليكايا ( 31عاماً) ،بصعوب ٍة
ِ
النزال النهائي الذي جرى بينهما أمس.
فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى األوكرانية أولغا خارالن التي تغلبت بدورها على
الفرنسية مانون برونيه في نزال تحديد المركز الثالث .وبذلك حصدت روسيا الذهبية الثانية
لها حتى اآلن في أولمبياد «ريو »2016

ّ
نظم اإلت��ح��اد اللبناني للرماية
وال��ص��ي��د مسابقة ب��ال��رم��اي��ة على
األطباق وهي المرحلة الثالثة لبطولة
لبنان في الرماية على االطباق (دوبل
تراب) والتي أجريت على حقل نادي
الصفرا للرماية والصيد ،بمشاركة
ثمانية رماة وبحضور رئيس االتحاد
بيار جلخ .وتصدّر مرحلة التصفيات
على  150طبق كل من:
ايلي كعدي150/128
ايلي عقيقي150/124
سليمان سارة 150/116
عماد بو خليل150/102

جوزيف حاوي 150/99
ناجي هاشم 150/91
وبحسب النظام المتبع في االتحاد
العالمي للرماية يتأهل في التصفيات
المؤلفة من أربع جوالت الرماة الستة
بأعلى مجموع اص��اب��ات م��ن أصل
 150طبقاً ،ومن ثم يدخلون الجولة
النصف نهائية على  30طبقا ً بطلقة
واحدة على الهدف ال طلقتين  .خالل
هذه المرحلة النصف نهائية تحتسب
أعلى نتائج ال��رم��اة وي��دخ��ل األول
والثاني المرحلة النهائية إلح��راز
الميدالية الذهبية والفضية والثالث

وال��راب��ع ي��ت��ب��اران للحصول على
الميدالية البرونزية .وجاءت النتائج
النهائية على الشكل التالي:
ايلي كعدي 30/28
ايلي عقيقي 30/27
سليمان سارة 30/25
عماد بو خليل 30/20
وفي الجولة النهائية فاز بالمركز
األول ال��رام��ي ايلي كعدي وحصل
على  27إصابة من أصل  30وحصل
الرامي ايلي عقيقي على  26طبق من
أصل  30ليح ّل ثانياً.

الزمالك يحتفظ بك�أ�س م�صر للمرة الرابعة
ت ّوج الزمالك بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم للمرة
الرابعة على التوالي ،إثر فوزه على غريمه التقليدي األهلي
في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم اإلثنين الماضي.
وأحرز المهاجم الزملكاوي المتألق باسم مرسي هدفين
للقلعة البيضاء في الدقيقتين ال��ـ ( 20و 24من ركلة
ج��زاء) ،وتكفل زميله البديل مصطفى فتحي بتسجيل
الهدف الثالث في الدقيقة الـ ،59بينما سجل األهالوي عبد
الله السعيد هدف المارد األحمر اليتيم في الدقيقة الـ 33

من زمن الشوط األول .وكان باسم مرسي قاد الزمالك في
الموسم الماضي أيضا ً إلى التتويج بالكأس على حساب
األهلي بالذات بإحرازه هدفي المباراة للقلعة البيضاء.
وس��ت��ت��ج��دد ال��م��واج��ه��ة م���رة أخ���رى ب��ي��ن الغريمين
التقليديين األهلي (بطل الدوري الممتاز) والزمالك (بطل
الكأس) على لقب كأس السوبر المصرية ،لكن لم يتحدد
بعد موعد اللقاء أو مكانه ،في الوقت الذي ذكرت تقارير أنه
سيقام خارج مصر.

