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اللواء ب�صبو�ص م�ستقب ًال �أبطال قوى الأمن

من �سيرفع الك�أ�س؟

«ديربي» بطعم «النخبة» بين النجمة والأن�صار
شهد الدور نصف النهائي لبطولة كأس النخبة
التنشيطيّة مجريات صاخبة مثيرة على جنبات
المباراتين اللتين أُقيمتا على ملعبي بحمدون
(األنصار ـ العهد) والمدينة الرياضية (النجمة ـ
الصفاء) في نفس التوقيت ،فعلى ملعب بحمدون
إضافي لتظهير اسم
احتاج الفريقان إلى وقت
ّ
الفائز ،فيما على ملعب المدينة الرياضيّة نجح
ّ
مستحق بنتيجة (2
النجماويّون بتحقيق فوز
فسجلوا هدفا ً في كل شوط لينتقلوا إلى
ـ ،)0
ّ
نهائي المسابقة ،ماذا في التفاصيل؟
وسط تدابير أمنيّة مشدّدة ،أُقيمت المباراة
بين األنصار والعهد (حامل لقب النسخة األخيرة
من البطولة) ،وهذه التدابير ت ّم اتخاذها نزوال ً
عند رغبة إدارة ن��ادي األنصار التي استبقت
المباراة بتحذير القيّمين على االتحاد اللبناني
لكرة القدم ،مح ّملة إيّاهم نتائج ما قد يحصل
من أمور سلبيّة .وباالنتقال إلى الميدان الفني،
فقد استه ّل األن��ص��ار اللقاء بتشكيل خطورة
متواصلة عن طريق مهاجمه الجديد برونو
سميث لك ّنها لم تثمر شيئاً ،وغابت الفرص
الحقيقيّة عن مجريات الشوط األول نظرا ً لتع ّمد
المد ّربين إغالق المنطقة الخلفيّة بأكثر من خط
دفاعي ،من دون إغفال األجواء النديّة والمثيرة
التي صاحبتها خشونة وإنذارات بالجملة ،مع
اإلشارة إلى لجوء المد ّربين إلراحة العديد من
مفاتيح اللعب والعناصر األساسيّة بُغية فرض
واقع جديد على الشوط الثاني .ومع انتصاف
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،لجأ ال��م��د ّرب��ان إل��ى إخ��راج
عناصرهم األحنبيّة بشكل نهائي ،وهنا ال ُب ّد
من اإلشادة بالدور اإليجابي الذي لعبه حارس
األنصار حسن مغنية (نجم المباراة) في سياق
الذود عن نظافة شباكه ،وخصوصا ً في الدقيقة
 65التي أهدرها محمد حيدر بغرابة ،ومضت
الدقائق مشوبة بالحذر مع قناعة الوصول إلى
الوقت اإلضافي .وفي مستهل الشوط اإلضافي
األول ،أضاع جاد الزين فرصة التقدّم للعهد مع
تأ ّلق الحارس مغنية ،وفي الشوط اإلضافي
الثاني لجأ الفريقان إلى اعتماد الكرات الطويلة

بغية الفوز في ه ّز الشباك ولو لم ّرة واح��دة،
كما عمد م��د ّرب العهد األلماني جاسبرت إلى
إش��راك الحارس حسن بيطار ب��دال ً من محمد
حمود استعدادا ً لالنتقال إلى ركالت الترجيح
الحاسمة .لتنتهي المباراة من دون أهداف مع
إطالق صافرة النهاية.
وفي معركة رك�لات الجزاء «الماراثونيّة»
سجل لألنصار ربيع عطايا
الترجيحيّة ،فقد ّ
( )2وحسن شعيتو «شبريكو» وحمزة عبود
ومحمود كجك ون��ص��ار نصار وم���والي أحمد
ومحمود الزغبي وحسن مغنية ،فيما أضاع
محمد عسكر وعلي األتات ومعتز بالله الجنيدي.
سجل عباس عطوي ومحمد
ومن جهة العهدّ ،
حيدر وحسين دقيق ون��ور منصور وحسين
منذر ومهدي فحص وعلي حبيب وحسن بيطار،

فيما أضاع حسن شعيتو «موني» ونور منصور
وجاد الزين وجمال خليفة ،لتنتهي بنتيجة (9
ـ .)8
وعلى ملعب المدينة الرياضيّة ،استعاد
الصفاء جهود حارسه مهدي خليل الذي قدّم
مباراة مقبولة .البداية كانت سريعة وخشنة
ف��ي آنٍ واح���د ،فحفلت ب��اإلن��ذارات ال � ّرادع��ة،
وفي الدقيقة  27تقدّم النجمة عن طريق خالد
تكجي عبر ركلة ج��زاء ،وف��ي الشوط الثاني
ضغط الصفاويّون إلدراك التعادل ،ليقابلهم
النجماويون بارتداد إلى الخلف وإقفال المنطقة
أمام حارسهم «التكتوك» ،فلجأ المد ّرب إميل
رستم إلى الدفع بأوراقه األساسيّة  ،لكن الر ّد
غير المتو ّقع ج��اء عبر ه��دف مفاجئ لمحمد
شمص ال��ذي استغل ثغرة دفاعيّة فاخترق

وس�دّد إلى يمين الحارس خليل (د .)78وفي
غمرة احتفال العبي النجمة بهدفهم الثاني،
�ج��ل��وا ه��دف �ا ً لم
ش��نّ ال��ص��ف��او ّي��ون هجمة وس� ّ
يحتسبه الحكم ،ألنّ العبي النجمة لم يأخذوا
مكانهم بعد ،مع اإلشارة إلى أنّ الالعب كوفي
كان األبرز في صفوف النجمة لكونه تواجد في
معظم أرج��اء الملعب ،ولطالما نجح في قطع
الكرات الصفاويّة من منتصف الملعب ،فيما
غاب السوري عبد الرزاق حسين عن التشكيلة
النبيذيّة ،ولم ُتسفر هجمات الصفاء المرتدّة
عن أيّ تعديل في النتيجة ،لينهي الحكم هادي
سالمة المباراة بفوز النجمة ( 2ـ .)0
س ُتقام المباراة النهائية لكأس النخبة يوم
األحد المقبل بين النجمة واألنصار على ملعب
المدينة الرياضيّة ( 4عصراً).

خبريات من �أولمبياد ريو 2016

�إنجازات �أميرك ّية واعترا�ضات �إيران ّية
ـ أثبتت األميركيّة سيمون بايلز بأ ّنها العبة الجمباز األبرز في العصر الحديث ،لربّما في التاريخ،
بعد أن ّ
سطرت اسمها في منافسات الجمباز في ريو  ،2016فعلى مدى السنوات الثالثة الماضية،
سيطرت بايلز على جميع المنافسات الفرديّة والجماعيّة في جميع المنافسات التي شاركت بها.
وخالل األلعاب ال ُمقامة حال ّيا ً في الريو حافظت على إنجازاتها بفوز المنتخب األميركي بالميداليّات
الذهبيّة ،باإلضافة إلى المسابقات الفرديّة التي شاركت بها .فبعد أن فازت بذهبيّة مسابقة الفولت
وبرونزيّة عارضة التوازن ،وذهبيّة مع منتخب أميركا للجمباز ،ها هي اليوم ُتضيف ميداليّتها الذهبيّة
الرابعة ضمن مسابقة الحركات األرضيّة .تجدر اإلشارة إلى أنّ صاحبة الـ 19عاما ً قد أصبحت رابع
العبة في التاريخ ُتت ّوج بأربع ميداليات ذهبيّة في منافسات الجمباز خالل دورة أولمبيّة واحدة.
ـ بعد أن حصد ذهبيّة سباق  100م ،يُواصل العدّاء الجامايكي يوسين بولت مشواره «الطائر»
ويتأهّ ل إلى نصف نهائي سباق  200م ،قاطعا ً المسافة بسهولة تا ّمة بوقت بلغ  20.28ثانية فقط.
ّ
ويتطلع البطل الجامايكي صاحب الـ 29عاما ً أن يكسر حاجز الـ 19ثانية في الدور نصف النهائي،
حيث قال« :إ ّنه شيء أريد تحقيقه بشدّة ،ولقد ر ّكزت على فعله» .وكان بولت قد سبق وفاز بالميداليّة
الذهبيّة لسباق  100م ،ليُصبح أول عدّاء في التاريخ يُحرز  3ألقاب أولمبيّة متتالية لهذا السباق بعد
بكين  2008ولندن .2012
والمتخصص في
ـ طلب البريطاني توم بوسورث ،المشارك ضمن فريق بريطانيا أللعاب القوى
ّ
سباق  20كيلومترا ً ـ مشي ،الزواج من صديقه هاري دينيلي على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو
دي جانيرو.
وباتَ بورسورث ،البالغ عمره  26عاماً ،أول رياضي بريطاني في ألعاب القوى يعلن مثليّته
الجنسيّة ،وقد علّق على حسابه في «تويتر» قائالً« :قال نعم» ،في إشارة إلى موافقة صديقه على
الزواج منه.

ـ استدعيت قوات األمن إلى قاعة رفع األثقال األولمبيّة ،بعدما تعامل مسؤولو الفريق اإليراني
بغضب مع فوز الجورجي الشا تاالخادزه على بهداد سلیمي كرداسیابي بمجموع قياسي في وزن
فوق الثقيل للرجال .وبدأ التو ّتر في القاعة عندما ق ّرر حكمان من الثالثة أنّ رفعة سليمي البالغة
 245كيلوغراما ً في النتر صحيحة ،لكن األعضاء الخمسة في هيئة التحكيم األعلى اعتبروها خاطئة
ألنّ الذراع األيسر للربّاع اإليراني لم يكن مستقيما ً تماماً .وزعم سليمي ومد ّرب الفريق اإليراني سجاد
أنوشیرواني أنّ هناك مؤامرة يقودها عراقي في هيئة التحكيم ض ّد الرباع ،وحاول مسؤولو الفريق
االقتراب منه بغضب ،وهو ما يخالف اللوائح.

بيان تو�ضيحي من اتحاد ال�س ّلة
ّ
المن�شطات
حول
صدر عن األمانة العا ّمة لالتحاد
اللبناني لكرة السلّة البيان التالي:
تفيدكم األم��ان��ة العامة لالتحاد
اللبناني ل��ك��رة ال��س��ل��ة أ ّن���ه وبعد
انقضاء األص��ول القانونيّة الم ّتبعة
في منظمة إقليم غرب آسيا لمكافحة
ّ
المنشطات  ،WARADOجاءت
ّ
نتائج ف��ح��وص المنشطات التي
أُج��ري��ت لـ 18الع��ب�ا ً خ�لال ال��دوري

اللبناني المنتظم لموسم -2015
 2016على الشكل التالي 16 :حالة
سلبيّة وحالتان فقط عكسيّتان،
كانتا م��ن نصيب الالعبَين أحمد
إبراهيم وماريو عبود.
وقد ت ّم إرسال جواب الدّفاع لالعب
واح��د عبر االت��ح��اد اللبناني لكرة
السلة ،أ ّما الالعب الثاني فقد تو ّلى
مباشرة إرسال جواب الدّفاع قبل 15

آب  ،2016ويبقى االتحاد بانتظار
القرار الذي ست ّتخذه المنظمة بحق
النتيجتين العكسيّتين.
كما تعلمكم األمانة العامة أ ّنها
تضع جميع النتائج بتص ّرف الجميع
ّ
لالطالع عليها في مق ّر االتحاد ،وذلك
لوضع ح� ّد للمجتهدين وألصحاب
التفسيرات وال��ت��أوي�لات ف��ي غير
محلّها.

ب��اتَ في حكم المؤ ّكد أن يتو ّلى ال��م��د ّرب المخضرم
وصاحب الخبرة في المالعب اللبنانيّة األميركي بول
كافتر تدريب فريق التضامن الذوق الموسم المقبل بدال ً
من الصربي ميودراغ بيريسيتش ،الذي أعلن رسم ّيا ً عن
تو ّليه تدريب فريق المنامة البحريني .وي ّتجه التضامن،
بحسب المعلومات ،إلى تشكيل من العناصر الشابة،
ومعلوم أنّ كافتر يحبّذ هذا النوع من الفرق التي تزخر
بالطاقات الشابة.
سبق لكافتر أنّ د ّرب المنتخب اللبناني عامي 2005
و ،2006وقاده للتأهل إلى مونديال توكوشيما في اليابان
في العام .2006
ّ
محطات عدّة مع أندية لبنانيّة ،لك ّنها لم
كما كان له
تتكلّل جميعها بالنجاح أو حتى لم تصل إلى خواتيمها
السعيدة ،وآخرها الموسم الماضي مع هومنتمن ،حيث

لم يكن الموسم كما كان متو ّقعاً .يُذكر أنّ التضامن خاض
موسما ً جيدا ً العام الماضي ،لك ّنه خرج من ال��دور ربع
النهائي.
من جه ٍة ثانية ،يُحكى في الوسط السلّوي أنّ اختالفا ً في
وجهات النظر نشأ بين رئيس نادي هوبس جاسم قانصو
ومد ّرب الفريق باتريك سابا.
سببالخالفهورغبةسابابالسفرإلىالوالياتالمتحدة
األميركيّة قبل بداية الموسم لمدة شهر ونصف للمشاركة في
دورة تدريبيّة ّ
تنظمها الفيبا ،فيما يرفض جاسم هذه الفكرة
مشدّدا ً على بقاء المد ّرب سابا لتحضير الفريق للموسم
المقبل واإلشراف على كامل فترة التحضيرات .وفي حال لم
ي ّتفق الطرفان ،قد يكون خيار االفتراق هو الحل الوحيد أمام
الثنائي ،رغم أنّ الفترة السابقة كانت قد شهدت نجاحا ً فن ّيا ً
للفريق تحت قيادة المد ّرب اللبناني المجتهد.

ف�ض ّية قطرية في القفز العالي

�أميركا تح ّلق بعيد ًا والو�صافة بين بريطانيا وال�صين

واصل رياضيّو الواليات المتحدة األميركية
تحليقهم في المسابقات الرياضيّة المتن ّوعة
الدائرة على جنبات أولمبياد ريو دي جانيرو
 ،2016حيث بلغت غلّتهم من الميداليّات 84
مو ّزعة بالتساوي على األلوان الذهبيّة والفضيّة
والبرونزيّة ،فيما صمدت بريطانيا في المركز
الثاني برصيد  50ميداليّة ،ومن ث ّم تقف الصين
بـ 51ميداليّة ،تليها روسيا فألمانيا في المركز
الخامس بـ 26ميدالية .إليكم الترتيب بعد
انقضاء اليوم الحادي عشر لفعاليّات األولمبياد:
ـ أم��ي��رك��ا 28( :ذه��ب� ّي��ة ـ  28فضيّة ـ 28
برونزيّة).

استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص في مكتبه في ثكنة المق ّر العام ،رئيس قسم
المباحث الجنائيّة العا ّمة رئيس فريق ألعاب الفنون
القتاليّة في قوى األمن الداخلي العميد فؤاد حميد الخوري،
رئيس شعبة الشؤون اإلدار ّي���ة العقيد عصام طقوش،
رئيس االتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ عبد الرحمن
الريّس ،أمين سر االتحاد اللبناني للكونغ فو بسام نهرا،
رئيس االتحاد العالمي واللبناني لرياضات قوة ال ّرمي
وال��دف��اع عن النفس وليد قصاص ،وأمين ع��ام االتحاد
اللبناني للكيك بوكسينغ محمد زهرة ،إضافة إلى أعضاء
الفريق الرياضي الخاص بقوى األمن والمؤ ّلف من :المالزم
أول إيلي بو جبرايل ،المؤهّ ل أول حسام ب��زال ،المؤهّ ل

ماجد شحادة ،المعاون إبراهيم شميس ،المعاون سمير
إسحاق ،المعاون حسن عبد الساتر ،المعاون علي أيوب،
الرقيب أول مصطفى الرفاعي ،الرقيب عبد الرحمن حمزة،
الرقيب فراس عيد ،الرقيب بالل موسى والعريف إيلي
طايع ،الذين قدّموا للّواء بصبوص الجوائز التي أحرزوها
(كؤوس ،ميداليّات ،شهادات تقدير وأحزمة )...من خالل
مشاركاتهم في بطوالت عالميّة ومحليّة.
وقد كافأهم اللواء بصبوص مثنيا ً على إنجازاتهم،
معتبرا ً أ ّنها «توازي اإلنجازات األمنيّة» .كما قدّم كل من
أمين سر االتحاد اللبناني للكونغ فو بسام نهرا ،ورئيس
االتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ عبد الرحمن الريّس للّواء
بصبوص درعين تذكاريّتين عربون شكر وتقدير.

كافتر في لبنان ّ
مجدد ًا و�سابا يو ّدع هوب�س

ترتيب ميدال ّيات الأولمبياد بعد  11يوم ًا

ـ بريطانيا 19( :ذ ـ  19ف ـ  12ب).
ـ الصين 17( :ذ ـ  15ف ـ  19ب).
ـ روسيا االتحادية 12( :ذ ـ  12ف ـ  14ب).
ـ ألمانيا 11( :ذ ـ  8ف ـ  7ب).
ـ إيطاليا 8( :ذ ـ  9ف ـ  6ب).
ـ هولندا 8( :ذ ـ  3ف ـ  3ب).
ـ فرنسا 7( :ذ ـ  11ف ـ  11ب).
ـ أستراليا 7( :ذ ـ  8ف ـ  9ب).
ـ اليابان 7( :ذ ـ  4ف ـ  18ب).
ـ كوريا الجنوبية 6( :ذ ـ  3ف ـ  5ب).
ـ هنغاريا 6( :ذ ـ  3ف ـ  4ب).
ـ إسبانيا 4( :ذ ـ  1ف ـ  2ب).
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ـ نيوزيلندا 3( :ذ ـ  6ف ـ  1ب).
ـ البرازيل 3( :ذ ـ  4ف ـ  4ب).
ـ كينيا 3( :ذ ـ  3ف).
ـ كندا 3( :ذ ـ  2ف ـ  9ب).
ـ كرواتيا 3( :ذ ـ  2ف).
ـ جامايكا 3( :ذ ـ  2ب).
ـ كازاخستان 2( :ذ ـ  3ف ـ  5ب).
ـ كوريا الشمالية 2( :ذ ـ  3ف ـ  2ب).
ـ كوبا 2( :ذ ـ  2ف ـ  4ب).
ـ بولندا 2( :ذ ـ  2ف ـ  3ب).
وحول الميداليّات العربيّة في األولمبياد ،فقد
ارتفع عددها إلى  8ميداليّات ،وآخرها للقطري

معتز برشم في القفز العالي ،وقبله نجحت
البحرينيّة راث جيبيت في تحقيق أ ّول ميداليّة
ذهبيّة بإحرازها المركز األول في سباق  3آالف
متر موانع ،كذلك أحرز الراميان الكويتيّان فهيد
الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبيّة الحفرة
المزدوجة (دوب��ل ت��راب) وبرونزية السكيت
على التوالي ،لكنهما شاركا تحت العلم األولمبي
بسبب إيقاف الكويت ،فقد أحرزت البحرين ( 1ذ
ـ  1ف) لتحتل المركز  43على جدول الترتيب،
وق��ط��ر وال��ج��زائ��ر ل��ك� ّل منهما فضية ،فمصر
(برونزيّتان) وتونس والمغرب لك ّل منهما
برونزيّة.

ح�� ّق��ق ال��ق��ط��ري م��ع��ت��ز برشم
ثاني ميداليّة أولمبيّة في تاريخه
بعدما انتزع فضيّة القفز العالي
ف��ي أول��م��ب��ي��اد ري���و دي جانيرو.
وسجل برشم ،صاحب برونزيّة
ّ

أولمبياد لندن  2.36متر ،وبعدها
فشل ف��ي ث�لاث م��ح��اوالت للقفز
ف��وق ارت��ف��اع  2.38متر ،ليكتفي
بالفضيّة خلف الكندي ديريك
دروين الفائز بالذهبيّة إثر نجاحه

ّ
تخطي حاجز  2.38متر .من
في
جهته ،أنهى السوري مجد الدين
غ��زال مشاركته في نهائي القفز
العالي باحتالل المركز السابع
مسجالً  2.29متر.
ّ

ف�ضيحة ريو  2016بطلها �أحد �أع�ضاء اللجنة الأولمب ّية
ألقت الشرطة البرازيليّة أمس األربعاء
القبض على أحد أعضاء اللجنة األولمبيّة
ال��دول � ّي��ة بتهمة بيع ب��ط��اق��ات دخ���ول إلى
ألعاب أولمبياد ري��و دي جانيرو بطريقة
غير قانونيّة .وتح ّركت قوى تطبيق القانون
لتطبيق م��ذ ّك��رة توقيف بحق األي��رل��ن��دي
باتريك جوزيف هيكي ،وهو عضو في اللجنة
األولمبيّة الدولية ،وتم ّكنت وحدات الشرطة
من توقيفه وف��ق ما ذك��ره المتحدّث باسم
الشرطة البرازيليّة.
ورف��ض��ت اللجنة األولمبيّة األيرلنديّة
التي يرأسها هيكي التعليق على الموضوع،
وص ّرحت في بيان« :سننظر بإسهاب إلى
الموضوع قبل إصدار حكمنا».
وذك���رت الشرطة البرازيلية أ ّن��ه��ا ألقت
القبض على هيكي ،رئيس اللجنة األولمبيّة
األوروب � ّي��ة أيضاً ،في فندق ينزل فيه كبار
مسؤولي اللجنة األول��م��ب� ّي��ة ال��دول � ّي��ة في
ض��واح��ي ب���ارا دا تيجوكا ال��ك��ام��ن��ة على

مقربة من المنشآت األولمبيّة ،وقد أصيب
بوعكة غداة توقيفه ،ما استدعى نقله إلى
المستشفى.
وجاء التوقيف بنا ًء على معلومات تو ّفرت
لدى الشرطة حيال تواجد شبكة دوليّة لبيع
التذاكر بطريقة غير قانونيّة.
وف���ي ال��س��ي��اق ع��ي��ن��ه ،أوق��ف��ت الشرطة
البرازيليّة األي��رل��ن��دي كيفن م��ال��ون ،وهو
مدير رفيع المستوى في شركة «ت��ي أتش
المتخصصة بتنظيم
ج���ي» اإلن��ك��ل��ي��زي��ة
ّ
األح��داث الرياضيّة ،والتي منحت حق بيع
تذاكر ألعاب لندن  2012وسوتشي 2014
األولمبيّتين ،بالتهمة عينها أسوة بمواطنه
هيكي.
وأ ّكدت الشركة أ ّنها صادرت ما يزيد عن
 1000تذكرة فاق سعرها قيمتها األساسية
بأشواط ،ومعظمها يعود ألحداث مه ّمة كحفل
افتتاح األلعاب األولمبيّة ،فيما كان يحمل
بعضها عالمة اللجنة األولمبيّة األيرلنديّة.

الدنا بطل فرو�س ّية فقرا

انتهاء الم�شاركة اللبنان ّية في �أولمبياد ريو
اختتمت البعثة اللبنانيّة مشاركتها في منافسات دورة األلعاب
األولمبيّة الصيفيّة الـ ،31المقامة حال ّيا ً في مدينة ريو البرازيليّة،
حيث أفاد رئيس البعثة نائب رئيس اللجنة األولمبيّة اللبنانيّة
ّ
السيد سليم الحاج نقوال بأنّ
المحطتين األخيرتين للبعثة كانتا
في مسابقة أ ّم األلعاب وهي ألعاب القوى ،حيث شاركت العدّاءة

شيرين نجيم في سباق الماراثون قاطعة المسافة بزمن قدره 08
 2 : 51 :س ،ولم تتم ّكن من تعزيز رقمها السابق وهو 2 : 46 : 41
س ،وحلّت في المركز  109من بين  157عدّاءة.
كما شارك الالعب أحمد حازر في مسابقة  110أمتار حواجز،
مسجالً زمنا ً قدره ( 15.50ث) ،وحضر المنافسات رئيس البعثة
ّ

السيد الحاج نقوال وعضو اللجنة السيد إيلي سعادة.
وكانت إدارة البعثة اللبنانيّة عقدت لقاءات عمل مع عدد من
البعثات المشاركة وأبرزها الفرنسية والقطرية ،باإلضافة إلى
البعثة اليابانيّة التي سوف تستضيف بالدها أولمبياد طوكيو
.2020

ح ّل الفارس جاد الدّنا على جواده «هارت بريكر» من
نادي المشرف أوال ً في الفئة  Bالبالغ ارتفاع حواجزها
 135سنتمتراً ،من مسابقة فروسيّة قفز الحواجز التي
ّ
نظمها نادي فقرا على مرمحه بمشاركة  109فرسان
وفارسات من مختلف النوادي االتحاديّة.
وفي الفئة  ،Cالبالغ ارتفاع حواجزها  125سنتمتراً،
حلّت ياسمينا بوكتي على «داركولوما» من نادي ضبيه
كاونتري كلوب في المركز األول بـ 66:13من دون خطأ
بمشاركة  13فارسا ً وفارسة ،وح ّل خلفها سعيد األسعد
على «زاري��ا دو ال في» من النادي اللبناني للفروس ّية
بـ 66:69من دون خطأ ،فيما ك��ان المركز الثالث من
نصيب جاد الدنا على «فيتا نوفا» من المشرف بـ 72:34
من دون خطأ.
وفي الفئة  ،Dالبالغ ارتفاع حواجزها  115سنتمتراً،
حلّت ياسمينا بوكتي على «برشلونة» و«أدلفي» من
نادي ضبيه على التوالي في المركزين األول والثاني،
فنجحت بإنهاء الجولة األول��ى بـ  41:75والثانية بـ

 ،43:55وح � ّل مليح الدنا على «دي م��ارا» من نادي
المشرف في المركز الثالث بـ .45:85
وفي الفئة  ،Eالبالغ ارتفاع حواجزها  105سنتمترات،
حلّت ياسمينا بوكتي على «أدلفي» من نادي ضبيه في
المركز األول بـ  52:19من دون خطأ ،متقدّمة على محمد
كشلي على «رامونا» من نادي ضبيه بـ  55:10من دون
خطأ ،وحلّت تيا تابت على «إينز» من سبرينغ هيلز بـ
 55:88من دون خطأ في المركز الثالث.
وفي الفئة  ،Nالبالغ ارتفاع حواجزها  85سنتمتراً،
ح ّل محمد كشلي على «رامونا» من نادي ضبيه أوال ً بـ
 48:34ثانية ،متقدّما ً على تمارا الزين على «تورنادو»
من نادي بيغاسوس بـ  48:70من دون خطأ ،وخلفها
ميغيل كتوعة على «كروكيت» من سبرينغ هيلز بـ
 50:59من دون خطأ.
رأس لجنة التحكيم الحكم الدولي سمير سوبرة،
وعاونته ميريام مايتاال والميقاتي مارون مه ّنا ،ونصب
المسلك نديم شعيب.

