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تعالوا نتع ّلم من جماهير �سلتيك

دبوق يك ّرم بدر الدين
في خطوة تعكس المعنى الحقيقي
للوفاء والتقدير ،أق��ام رئيس نادي
ش��ب��اب ال��س��اح��ل ال��س��اب��ق األس��ت��اذ
سمير دبوق حفل تكريم على شرف
ال��م��ص �وِّر ال��م��خ��ض��رم ي��وس��ف ب��در
الدين ،الذي أمضى خمسون عاما ً في
مزاولة التصوير الفوتوغرافي ،وذلك
في مطعم الحارة كافيه ،وبحضور
ع��دد م��ن الشخصيات الرياضيّة
واإلع�لام � ّي��ة ،تقدّمهم رئيس اتحاد
الكيوكوشنكاي سمير شمخا ،رئيس
ن��ادي العهد تميم سليمان ،رئيس
جمعية المح ّررين الرياضيّين الزميل
منسق المنتخب
يوسف ب��رج��اوي،
ّ
الوطني الزميل رشيد نصار .وقد شكر
بدر الدين دبوق على مباردته ،وتم ّنى
ل��ه النجاح ف��ي مها ّمه الرياضيّة
والمهنيّة ،كذلك شكر كل من رئيس
اللجنة التنفيذيّة في االتحاد اللبناني
لكرة القدم السيد هاشم حيدر على

إبراهيم وزنه
 ..وتبقى فلسطين القضيّة ،مهما أمعن أع��داء الحق من
«مستعربين» و»غربيّين» تشويها ً في الصورة الناصعة
بكل مفردات العدالة والمنطق ،ومها طال الفراق عن أرض
األنبياء ،ستبقى فلسطين وقدسها الشريف بوصلة القلب
وعنوان النضال الصادق بالرغم من كل أكاذيب مجلس األمم
المتحدة ،وما دعاني اليوم إلى تذكير أصحاب الضمائر الح ّرة
ـ إن وج��دوا ـ في عالمنا العربي المنحرف عن ج��ادة العقل
والعدل ،هو ذلك الموقف المش ّرف ال��ذي قامت به جماهير
نادي سلتيك األسكتلندي ،موقف عابر لكل القا ّرات من حيث
صدق ّيته وصالبته ورسالته ،فماذا فعلت جماهير ذلك الفريق
األسكتلندي؟ إليكم الموقف الدرس:
أثناء دخول الفريق «اإلسرائيلي» «هبوعيل بئر السبع»
إلى ستاد «سلتيك بارك» لخوض مباراة مدرجة على جدول
األدوار التمهيديّة لبطولة دوري أبطال أوروبا ،قامت الجماهير

الوفيّة لفلسطين وشعبها برفع األعالم الفلسطينيّة من كل
القياسات ،باإلضافة إلى إب��راز عشرات اليافطات الداعمة
والمؤيّدة والمؤمنة بعدالة القضيّة المركزيّة لكل أحرار العالم،
وهتفوا بأعلى أصواتهم «فلسطين ح ّرة»  ...وهنا يتبادر إلى
أذهاننا السؤال العفوي ،لماذا لم نشاهد مثل هذه الوقفات في
معظم الدول العربية وخصوصا ً تلك السائرة طوعا ً في خط
التطبيع ،لألسف نجد أنّ بعض العرب في هذه األيام قد انتقل
إلى مرحلة التشجيع على التالقي الرياضي ما بين الفرق
«اإلسرائيليّة» والعربيّة.
الجدير ذك��ره ،أنّ
مشجعي الفريق األسكتلندي تحدّوا
ّ
بتشجيعهم وتص ّرفاتهم الرائعة كل التحذيرات التي سبق
وأعلنها االتحاد األوروب��ي لكرة القدم «يويفا» ،ح ّذرهم من
إطالق أيّ شعارات وهتافات سياسيّة ،منعهم من رفع أيّ
يافطات ال تتالءم مع مضمون األح��داث الرياضيّة ،ح ّذرهم
ألنّ ِ
سجلّهم حافل بوقفة ع ّز ،وذلك عندما قاموا بنفس التدابير
في العام  2014حينما لعب فريقهم بمواجهة فريق ريكافييك

اآليسلندي ،وك��ان��ت النتيجة تغريمهم بـ 16أل��ف جنيه
استرليني .باألمس فاز السلتيك بالمباراة بنتيجة ( 5ـ  ،)2كما
فازت جماهيره بحسن التشجيع واستح ّقت عن جدارة جائزة
الموقف المش ّرف ،باألمس ا ّتهمهم االتحاد األوروبي باستفزاز
دب الرعب في نفوس العبيه ،ربما لم
خصمهم والعمل على ّ
يسمع االتحاد األوروبي بما يقوم به المجتمع «اإلسرائيلي»
بر ّمته اتجاه األطفال واألبرياء والعمال الفلسطينيّين في
وطنهم السليب .لو كنت عادال ً لمرة واحدة يا جناب االتحاد
األوروب���ي ،لكنت غ ّرمتهم بكل م��ال األرض وفتحت لهم كل
السجون.
إل��ى جماهير ن��ادي سلتيك ،نرفع لكم القبعة احتراما ً
لتشجيعكم وتقديرا ً لوقفتكم ،باسم شرفاء األ ّم��ة العربية
سجلتم الموقف الذي ال يقدر عليه الكثيرون
نعترف بأ ّنكم
ّ
من العرب .عشتم ودامت ه ّمتكم في نصرة القضايا العادلة،
وقض ّية فلسطين عنوانا ً ساطعا ً في كتاب األوطان واألمم.

«التحدي» غد ًا بين الرا�سينغ وال�سالم
و�إيقاف عنتر لثالث مباريات

أعلن العب لوس أنجلوس كليبرز تاج غراي مشاركته
في «السامر ليغ» اللبناني الذي ّ
ينظم من قِبل مركز Step
 Aheadللّياقة البدنيّة في  10أيلول المقبل على ملعبي
غزير وجبيل.
يبلغ طول غراي  204سنتمتراً ،وسبق له أن لعب مع
كليبرز باإلضافة إلى أندية عدّة حول العالم في تركيا
وفرنسا وغيرهما ،كما تخ ّرج من جامعة أوكالهوما
ويتطلّع إلى ترك بصمة في لبنان واللعب في الدوري
اللبناني .وق��ال غ��راي« :أتطلّع أن يكون لبنان بيتي

الدقائق  26و .35
في الشوط الثاني دخل المنتخب البرازيلي وعينه على
الهدف الرابع ،وبالفعل جاء في الدقيقة  51عن طريق المدافع

ّ
بشق األنفس .3-4
ونجح عقل الموسم الماضي في
إث��ب��ات نفسه ب��ق� ّوة ضمن تشكيلة
ال��م��د ّرب البوسني آل��ن آب���از ،على
الرغم من وج��ود العبَين أجنبيّين
ف��ي ال��م��رك��زي��ن  1و ،2وه��م��ا مايك
تايلور وراميل ك��وري ،بيد أ ّن��ه كان

حاضرا ً بق ّوة في الناحيتين الدفاعيّة
والهجوميّة.
ُي��ذك��ر أنّ المتحد سبق أن ج�دّد
عقد آباز والعبه عمر أيوبي ،ويسعى
أيضا ً للتجديد لشارل تابت ،كما أبدى
سابقا ً اهتمامه باستعادة خدمات
العبه السابق إيلي رستم.

ماركينيوس من تسديدة قويّة .ثم تح ّقق الهدف الخامس 79
بقدم الالعب واالس أولفيرا دوس سانتوس ،والهدف السادس
واألخير في الدقيقة  90من المتأ ّلق نيمار دا سيلفا أيضاً.
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ترتيب الميدال ّيات الأولمب ّية

�أميركا �أولى بـ 93والعرب جمعوا 10
رف��ع��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك � ّي��ة
رصيدها في األولمبياد إلى  93ميداليّة بينها
 30ذهبيّة ،وحافظت بريطانيا على مركز
الصدارة برصيد  50ميدالية بينها  19ذهبية.
أ ّم��ا الصين فتساوت مع بريطانيا في عدد
«الذهبيات» ،لكن معركة «الفضيّات» بقيت
لمصلحة بريطانيا بفارق  ،4أ ّما الدول العربية
فأضافت ميداليّة إلى رصيدها الذي أصبح 10
معترف بها من بينها ذهبيّة واحدة من نصيب
البحرين ،فيما بقيت الميداليّات الكويتيّة
(ذهبية وبرونزيّة) .كيف أصبح جدول توزيع

الجديد ،أري��د أن أك��ون أفضل العب في ال��دورة وقيادة
فريقي إلى اللقب».
وتابع« :أنا متح ّمس ج ّدا ً للوصول إلى لبنان للقاء كل
الناس الطيّبين الذين سمعت عنهم ،وبالطبع أو ّد أن أُظهر
موهبتي أمامهم .أتطلّع ُقدُما ً إلى هذه الفرصة.
يُذكر أنّ النسخة الثالثة من «السامر ليغ» ستشهد
مشاركة  16الع��ب �ا ً أج��ن��ب� ّي�اً ،س��ي��و ّزع��ون على الفرق
الثمانية ،ومن المتو ّقع أن يكون مستواهم األعلى بين
جميع النسخات السابقة.

المتحد ّ
يجدد لرالف عقل �سنتين
ج���دّد ن���ادي المتحد عقد صانع
ألعابه رالف عقل لعامين إضافيّين
بعد ال��ع��روض الجيدة التي قدّمها
الموسم الماضي ،والتي أسهم من
خاللها في بلوغ الفريق الطرابلسي
إل��ى ال���دور نصف النهائي لبطولة
لبنان قبل أن يخسر أم��ام الحكمة

الميداليات بعد اليوم الثاني عشر؟
ـ أم��ي��رك��ا 30( :ذه��ب��ي��ة 32 ،فضية31 ،
برونزية).
ـ بريطانيا19( :ذ ـ 19ف ـ  12ب).
ـ الصين 19( :ذ ـ  15ف ـ  20ب).
ـ روسيا االتحادية 12( :ذ ـ  14ف ـ  15ب).
ـ ألمانيا 12( :ذ ـ  8ف ـ  9ب).
ـ اليابان 10( :ذ ـ  5ف ـ  18ب).
ـ فرنسا 8( :ذ ـ  11ف ـ  12ب).
ـ إيطاليا 8( :ذ ـ  9ف ـ  6ب).
ـ هولندا 8( :ذ ـ  4ف ـ  3ب).

لقب بطولة ال��درج��ة الثانية في
الموسم ما قبل الماضي ،ليمنحه
فرصة العودة إلى دوري األضواء،
إلاّ أنّ إدارة النادي ّ
فضلت االنسحاب
والبقاء في الدرجة الثانية.
وكان ع ّموس ،الذي شغل منصب

المد ّرب ومساعد المد ّرب لسنوات
عدّة في نادي مسقط رأسه أنيبال
زحلة ،قد أشرف على فريق العمل
بكفيا في الدرجة الثانية الموسم
الماضي ،وال���ذي وص��ل معه إلى
مرحلة النصف النهائي.

غراي «لو�س �أنجلو�س» في لبنان

�ألمانيا والبرازيل في نهائي الأولمبياد الكروي
ضرب المنتخب األلماني موعدا ً مع نظيره البرازيلي في
نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد ريو  ،2016والالفت
بأنّ المباراة س ُتقام بين الفريقين على ملعب ماراكانا الذي
سبق وفاز فيه األلمان على مضيفيهم البرازيليّين بنتيجة  7ـ 1
في نهائي مونديال  ،2014الذي أُقيمت فعاليّاته في البرازيل.
وفي مباريات الدور نصف النهائي ،نجح المنتخب األلماني
بتجاوز نظيره النيجيري بهدفين دون ردّ ،والبداية جاءت
سريعة لمصلحة «المانشافت» ،ففي الدقيقة  9وإثر تمريرة
سجل لوكاس كلوسترمان الهدف األول.
رائعة من ماكس مايرّ ،
ث ّم حاول جون أوبي ميكيل الر ّد سريعا ً في الدقيقة  ،12ولكنّ
الحارس تيمو هورن نجح بالتصدّي ،تلتها ركلة ح ّرة لأللمان
في الدقيقة  6تسبّب وصولها في تسديدة من الس بندر من موقع
قريب ،ولكن الحارس دانييل أتى بتصدّي إعجازي في الدقيقة
 !21وفي الدقيقة  35حصل ماكس ماير على الفرصة ليسدّد
ولكن فوق العارضة ،لينتهي الشوط األول بتقدّم المانشافت
.0-1
وبعد إجراء التغييرات وسيطرة ألمانيّة على مدار الشوط
الثاني ،تقدّم دافي سيلكه في الدقيقة  89وأرسل تمريرة متقنة
سجل منها الهدف الثاني ،ليفوز
إلى البديل نيلز بيترسن ،الذي ّ
المنتخب األلماني ويتأهّ ل لمواجهة البرازيل في النهائي ،بينما
تلعب نيجيريا مع هندوراس ألجل البرونزيّة.
من جهة صاحب األرض ،وفي نفس ال��دور أيضاً ،فقد فاز
المنتخب البرازيلي بستة أهداف مقابل ال شيء على حساب
نظيره الهندوراسي ،ففي الشوط األول دخل المنتخب البرازيلي
ليسجل الهدف األول في الدقيقة
بقوة هجوميّة كبيرة للغاية،
ّ
األولى عن طريق المتأ ّلق نيمار دا سيلفا .وجاء الهدف الثاني
والثالث عن طريق المنتقل حديثا ً لنادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي جابرييل خيسوس ،البالغ من العمر  19عاماً ،في

بتكريمه .وف��ي الختام ،ق��ام دبوق
بتسليم الدرع التذكاريّة باسم نادي
ش��ب��اب ال��س��اح��ل إل��ى المحتفى به
عربون محبّة وتقدير.

عمو�س مدرب ًا للأنترانيك

و ّق���ع ال���م���د ّرب دان���ي ع � ّم��وس،
رسم ّياً ،مع نادي أنترانيك ليتو ّلى
اإلش��راف عليه في الموسم المقبل
م��ن ال�����دوري ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��درج��ة
الثانية.
وكان ع ّموس قاد األنترانيك إلى

أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الصفاء
بطل الدوري والنجمة حامل كأس لبنان ،وذلك عند الساعة  16:00من بعد ظهر
يوم السبت الواقع في  27آب الحالي على ملعب المدينة الرياضيّة.
وق ّرر االتحاد إقامة نهائي كأس النخبة بين األنصار والنجمة عند الساعة
 16:00من بعد ظهر األحد المقبل على نفس الملعب ،فيما س ُتقام المباراة
النهائيّة لكأس التحدّي بين الراسينغ والسالم زغرتا غدا ً السبت في نفس
التوقيت على ملعب أمين عبد النور في بحمدون.
من جه ٍة ثانية ،أذاع االتحاد برنامج مباريات المرحلة األولى من الدوري،
على الشكل التالي:
الجمعة  9أيلول :االجتماعي ـــــ شباب الساحل (طرابلس ،الساعة ،)15,30
الصفاء ـــــ العهد (صيدا.)17,30 ،
السبت  10أيلول :طرابلس ــــ اإلخ��اء األهلي عاليه (طرابلس،)15,30 ،
السالم زغرتا ــــ األنصار (زغرتا.)17,30 ،
األحد  11أيلول :النبي شيت ـــ التضامن صور (النبي شيت ،)15,30 ،النجمة
ـــــ الراسينغ (المدينة الرياضية.)15,30 ،
كما ق ّرر االتحاد إيـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور وقائد منتخب لبنان
السابق رضـا عـنـتـر أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـّة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا ً
مـن  ،2016/8/17سـنـدا ً للـمـادة  5 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .وفي
المعلومات أنّ عنتر تع ّمد شتم حكم المباراة التي جمعت بين فريقه والسالم
زغرتا على ملعب بحمدون ضمن نصف نهائي كأس التحدّي.

سهره واهتمامه ورفع شأن اللعبة
ف��ي المحافل العربية واآلسيوية
والدولية ،وكل من شمخا وسليمان
برجاوي على حضورهم واهتمامهم
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ـ أستراليا 7( :ذ ـ  8ف ـ  9ب).
ـ كوريا الجنوبية 7( :ذ ـ  8ف ـ  6ب).
ـ هنغاريا 6( :ذ ـ  3ف ـ  4ب).
ـ كينيا 4( :ذ ـ  3ف).
ـ إسبانيا 4( :ذ ـ  1ف ـ  2ب).
ـ جامايكا 4( :ذ ـ  2ب).
ـ نيوزيلندا 3( :ذ ـ  6ف ـ  1ب).
ـ البرازيل 3( :ذ ـ  5ف ـ  4ب).
ـ كازاخستان 3( :ذ ـ  3ف ـ  6ب).
ـ كندا 3( :ذ ـ  2ف ـ  9ب).
ـ كرواتيا 3( :ذ ـ  2ف).

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).
ـ تايالند 2( :ذ ـ  2ف ـ  2ب).
وبلغ مجموع الميداليّات العربيّة ،10
مو ّزعة كاآلتي :البحرين احتلت المركز  45بين
الدول برصيد ذهبيّة وفضيّة ،الجزائر وقطر
(لكل منهما فضيّة) ،مصر وتونس (لكل منهما
برونزيّتين) ،المغرب واإلم���ارات (برونزيّة
واحدة).

عقد تج ّمع «غ���اغ» ال��ري��اض��ي في
عبرين  -البترون مؤتمرا ً صحاف ّيا ً أطلق
خالله مهرجانه الرياضي السنوي
التاسع عشر برعاية الوزير السابق جان
عبيد مم َّثالً بشقيقه إيلي عبيد ،وذلك في
منزل رئيسه الفخري البروفسور جورج
شاهين ،بحضور نعمة إبراهيم مم ّثالً
وزي��ر الخارجيّة والمغتربين جبران
باسيل ،أمين ع��ام اللجنة األولمبيّة
اللبنانيّة العميد حسان رستم ،آمر
فصيلة البترون العقيد سيمون مخايل،
رئيس االتحادين اللبناني لليخوت
والمح ّركات المائيّة إدمون شاغوري،
رئيسالمركزالعاليللرياضةالعسكريّة

في الجيش اللبناني العميد جورج الهد،
عضو االتحاد اللبناني لكرة القدم جورج
شاهين مم ِّثالً رئيس االت��ح��اد هاشم
حيدر ،مم ّثل االتحاد اللبناني أللعاب
القوى ناجي بو خليل ،مم ّثل االتحاد
اللبناني للدراجات الهوائية سيزار
سلوم ،رئيسة جمعيّة بيروت ماراتون
مي الخليل ورؤساء األندية المشاركة،
مم ّثلي ب��ل��دي��ات ورؤس�����اء ومم ّثلي
جمعيات أهلية وتربويّة وإعالميّين.
بعد النشيد الوطني ،ألقى رئيس
التج ّمع الزميل شربل ضرغام كلمة،
شكر فيها داعمي المهرجان ،ث ّم أعلن
عن برنامج المهرجان الذي «يتض ّمن

س��ب��اق �ا ً لليخوت وال��ك��ان��وي ك��اي��اك
بإشراف اتحادّي اللعبة ،ومسابقة في
ك��رة الطاولة س ُتقام ي��وم السبت 20
آب في القاعة الرياضيّة لبلدة عبرين،
وتنظيم سباقات الضاحية والد ّراجات
الهوائيّة في  21آب ،على أن يليها حفل
خاص لتوزيع الجوائز بحضور راعي
المهرجان ومم ّثل البطريرك مار بطرس
الراعي ،وسيُصار إلى تكريم الرئيسة
الحاليّة األم غابرييال ب��و موسي».
وختاماً ،ألقى البروفسور شاهين كلمة
شكر فيها الجميع على مشاركتهم
وحضورهم ،ودع��ا الجميع إلى مأدبة
غداء.

