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بعد مباراة ماراثون ّية و�أمام جمهور غفير
النجمة يُحرز ك�أ�س «النخبة» بهدف «مغربي»
انتظرت الجماهير النجماوية  119دقيقة
لتفجر ما في داخلها من شوق للتتويج ورغبة
ّ
جامحة لالحتفال بمواجهة الغريم التقليدي
األنصار .إ ّن��ه «ال��درب��ي» رقم  ،112ومنذ 12
ي��وم�ا ً فقط ،التقى الفريقان وح�� ّل التعادل
حكما ً بينهما م��ع أرج��ح � ّي��ة لألنصاريّين.
باألمس وفي ختام بطولة كأس النخبة ،لعب
النجماويّون بتصميم إلحراز النسخة التاسعة
من المسابقة ،وب��دت األم��ور صعبة أمامهم
بنا ًء على المعطيات والتحليالت ،إلاّ أنّ جملة
من المستجدّات أدّت إلى رجحان ك ّفة رجال
الروماني تيتا فاليريو على رجال جمال طه،
فجاء الهدف القاتل ليُنهي أحالم األنصاريّين
باستهالل موسمهم بكأس ،مع اإلشارة إلى أنّ
نهائي كأس السوبر س ُتقام بين النجمة (بطل
الكأس) والصفاء (بطل ال��دوري) يوم األحد
المقبل ،فيما ستنطلق بطولة لبنان في التاسع
من أيلول المقبل.
منذ انطالق المباراة ،بدأ مسلسل إضاعة
الفرص وكانت رغبة الالعبين على ه ّز الشباك
ب��اك��را ً واض��ح��ة ،فمن أ ّول دقيقة س �دّد حسن
شعيتو لألنصار لير ّد عبد الرزاق حسين مضيّعا ً
انفراديّة (د ،)2أتبعها زميله المهاجم أكرم
مغربي برأسيّة مسحت العارضة ،ث ّم سارت
األم��ور لمصلحة النجماويّين الذين فرضوا
سيطرتهم على الميدان وش ّنوا عدّة هجمات
لم تثمر ،لك ّنها أحرقت أعصاب خصومهم،
إلى أن استفاق رجال جمال طه من ُسباتهم
مع ضربة ح ّرة ن ّفذها ثعلبهم الهجومي ربيع
عطايا فالتقطها أحمد التكتوك ببراعة(د،)18
ليُعيد نيكوالس كوفي األمور إلى نصابها مع
مجهود فردي ت ّوجه بتسديدة مسحت القائم،
وواصل التكجي محاوالته ليسدّد في الدقيقة
 36كرة قويّة انفجرت بالقائم .حيال هذا المد
النجماوي ،لجأ األنصاريّون إلى رفع مستوى
الخشونة للح ّد من الخطورة ال ُمحدقة بمرماهم،
مع اإلشارة إلى تعامل حارسهم حسن مغنيّة
مع الوضع بحرفنة عالية.
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،أخ��ذ األن��ص��ار ّي��ون

َ
نفسا ً عميقا ً واستهلّوه بمباغتة النجماويّين
عبر هجمات متسارعة لم ُتسفر شيئاً ،وما
هي إلاّ دقائق حتى خسر األنصاريّون جهود
«م��اك��ره��م» ربيع عطايا ج��� ّراء نيله اإلن��ذار
الثاني (د .)52وهنا ،ال ُب ّد من اإلشارة إلى أنّ
الحكم هادي سالمة طبّق القانون بحذافيره،
لكن أحيانا ً روح القانون هي التي ُتعيد الروح
إلى المجريات الكرويّة بشكل عادي ،ومن دون
أيّ تش ّنج .والجدير ذكره ،أنّ المباراة تو ّقفت
ل��دق��ائ��ق قبل استئنافها وس��ط اع��ت��راض��ات
صاخبة م��ن داخ��ل الملعب وخ��ارج��ه ،ومع
استئناف اللعب استوعب رجال طه الوضع
المستجدّ ،ليُجري األخير التبديالت المناسبة
للبقاء في أجواء المنافسة على اللقب النخبوي.
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لطي �صفحة �إيقافها
الأولمب ّية الكويت ّية ت�سعى ّ
دعت اللجنة األولمب ّية الكويت ّية
الحكومة إلى حوار متواصل من أجل
البحث عن حل ألزمة اإليقاف الدولي
للرياضة الكويت ّية ،م��ؤ ّك��دة أ ّن��ه ال
جدوى من التمادي في الصراع ،وأنّ
الوقت حان لوضع الخالفات جانبا ً
من أجل مصلحة الرياض ّيين.
وقال األمين العام للّجنة األولمبية
الكويت ّية ،عبيد العنزي« :حان الوقت
لوضع ال��خ�لاف��ات ج��ان��ب�اً ،والعمل
معا ً من أج��ل مصلحة الرياض ّيين،
خصوصا ً بعد األح��ك��ام القضائ ّية
ال��م��ت��ع � ّددة ال��ت��ي رف��ض��ت الطعون
المق ّدمة م��ن حكومة الكويت ض ّد
ق��رارات اللجنة األولمب ّية الدول ّية».
وتابع العنزي في بيانه« :ال جدوى
وال منطق في التمادي في الصراع،
يجب العمل معا ً لمزيد من الحوار
وإيجاد ح ّل بأسرع وقت ممكن من أجل
مصلحة الرياض ّيين ،وكلّنا أمل في أن

وبالفعل ،ضيّع نصار نصار فرصة سانحة
للتقدّم األنصاري ( ،)54فر ّد المغربي ليص ّد
مسجالً إنجازا ً جديدا ً ( ،)70مع اإلشارة
مغنية
ّ
إلى أنّ نزول الموريتاني موالي أحمد أشعل
المنطقة النجماوية ،لكونه سدّد وم ّرر ببراعة
أكثر من م��رة ،وك��اد أن يُحرز الهدف لفريقه
بعد كرة مشتركة مع زميله محمد عطوي ،لكن
التكتوك أنقذ الموقف ( .)80ومضت الدقائق
وسط توازن القوى وتبادل الهجمات المرتدّة
م��ع قناعة الالعبين ب��ال��ذه��اب إل��ى الوقت
الضائع ،وهذا لمصلحة النجماويين المتف ّوقين
عدد ّياً .وفي الشوط اإلضافي األول ،ظلت األمور
تحت السيطرة من جانب الطرفين مع ارتداد
األنصار إلى الخلف واالعتماد على «المرتدّات»

المدعومة بمواكبة الظهيرين ،وهنا ال ب ّد من
اإلشادة بأداء الدّفاعات األنصاريّة المترابطة
وال��ح��ذرة .وف��ي ال��ش��وط اإلض��اف��ي الثاني،
تواصلت عملية ش ّد الحبال المشوبة بالحذر
واالنتباه بُغية الذهاب إلى شاطئ ضربات
الجزاء ،فأشرك جمال طه العبه محمود الزغبي
بدب النشاط في صفوفه الخضراء ،فيما
أمالً ّ
ح��اول العبو النجمة «ضعضعة» الخطوط
المتراصة دفاع ّيا ً أكثر من م� ّرة،
األنصارية
ّ
َ
المنتظر مع
لتحمل الدقيقة  119معها الفرج
سجله أك��رم مغربي ،ج � ّراء كرة
الهدف ال��ذي ّ
وصلته من زميله عبد الرزاق حسين ،لينس ّل
«المغربي» داخ��ل المربّع ويسدّد إلى يسار
الحارس ،معلنا ً فوز فريقه بكأس ال ّنخبة.

توافق حكومة الكويت على االجتماع
معنا حتى نح ّقق هذا األمر» .وكانت
اللجنة األولمب ّية الدول ّية أ ّك��دت في
بيان لها قبل يومين ،رفض القانون
الجديد للرياضة الكويت ّية ،معتبر ًة
ّ
للتدخل
أ ّنه يزيد من سلطة الحكومة
ف��ي ال��ش��ؤون الداخل ّية للمنظمات
الرياض ّية.
وأكّد العنزي« ،أهم ّية بناء قاعدة
تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة
األولمب ّية الكويت ّية في هذه المرحلة،
إلخراج الحركة األولمب ّية والرياض ّية
في الكويت من األزم��ة التي تعانيها
في ض��وء الرسالة األخ��ي��رة للّجنة
األولمب ّية الدول ّية ،والتي أعربت فيها
عن رفضها للقانون الرياضي الجديد
الذي صدر ّ
مؤخراً».
وأضاف« :تأمل اللجنة األولمب ّية
الكويت ّية في الوصول إل��ى حل مع
الحكومة ،يسمح بعودة الدولة إلى

الساحة الرياض ّية الدول ّية ،فهناك
العديد من األحداث المه ّمة كاأللعاب
اآلس��ي��و ّي��ة الشاطئ ّية ه��ذا ال��ع��ام،
واأللعاب األولمب ّية (طوكيو ،)2020
وم��ش��ارك��ة ال��ري��اض � ّي��ي��ن ف��ي ه��ذه
المناسبات تحت علم دولة الكويت
أمر غاية في األهم ّية».
وأق��� ّر مجلس األم��ة الكويتي في
وقت سابق تعديالت على القوانين
ال��ري��اض � ّي��ةُ ،تتيح للحكومة ح ّل
اللجنة األولمب ّية المحل ّية واالتحادات
واألندية الرياض ّية.
وأوقفت اللجنة األولمبية الدولية
مع عدد من االتحادات الدولية منها
«الفيفا» ف��ي تشرين األول 2015
الكويت ،بسبب تعارض القوانين
المحل ّية مع الميثاق األولمبي وقوانين
االت���ح���ادات ال��ري��اض � ّي��ة ال��دول � ّي��ة،
وشارك رياض ّيوها في أولمبياد ريو
كمحايدين تحت العلم األولمبي.

و�سيم عبد الهادي الأف�ضل كرو ّي ًا
على ال�صعيد الفل�سطيني في لبنان

بعد �صيام � 46سنة عن الألقاب

ّ
«التحدي» على ح�ساب ال�سالم
الرا�سينغ بطل
أحرز فريق الراسينغ لقب بطولة كأس التحدّي لكرة القدم
باكتساحه فريق السالم زغرتا بنتيجة  ،1 - 5في المباراة
النهائية التي جمعتهما على ملعب أمين عبد النور في بحمدون
عصر السبت الماضي.
أمام جمهور متواضع ،قدّم الراسينغ مباراة قويّة بقيادة
مد ّربه الجديد موسى حجيج ،وترجم تف ّوقه ميدان ّيا ً بهدف
سجله الالعب مصطفى الحسن في الدقيقة  ،13وبعد
سريع ّ
دقيقتين نجح المهاجم الخطر عدنان ملحم بإضافة هدف ثانٍ
عبر تسديدة من مسافة قريبة من داخل المربع .وواصل رجال
موسى حجيج فرض سيطرتهم على المجريات ،ليع ّزز البرازيلي
دييغو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة  ،20قبل أن
يسجل البرازيلي اآلخر كايرو أندرادي الهدف الرابع في الدقيقة
ّ
 45مستفيدا ً من خطأ ارتكبه دفاع السالم.
وفي الشوط الثاني ،وتحت سقف السعي لتقليص الفارق،
نجح مهاجم السالم الجديد مامادو نياس بتسجيل ركلة الجزاء
التي اح ُتسبت لفريقه ،وذلك في الدقيقة  ،52قبل أن يختتم
دييغو مهرجان األهداف بتسجيله الهدف الثاني له والخامس
لفريقه في الدقيقة  ،71بعد ك��رة م ّررها له باتقان مواطنه
كايرو.
وه��ذا أول لقب يحرزه الراسينغ بعد غياب  46عاما ً عن
منصات التتويج ،وذلك منذ إحرازه لقب الدوري اللبناني في
ّ
العام .1970
الجدير ذكره ،أنّ الفرق األربعة التي احتلت المراكز من  7الى
 10الموسم الماضي قد شاركت في كأس التحدّي هذا الموسم،
وهي :طرابلس ،االجتماعي ،الراسينغ والسالم زغرتا ،باإلضافة
إلى التضامن صور واإلخاء األهلي عاليه ،الوافدَين الجديدَين
إلى دوري األض��واء .وبعد المباراة سلّم نائب رئيس االتحاد

المؤسسة الفلسطينيّة للشباب والرياضة
أق��ام��ت
ّ
مهرجانها السنوي الثالث الختيار أفضل العب كرة قدم
فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم  .2016-2015وفاز
بالجائزة العب نادي شباب الساحل وسيم عبد الهادي،
ّ
الفضي إلى العب نادي النجمة
فيما ذهبت جائزة الحذاء
محمد قاسم ،وجائزة الحذاء البرونزي إلى العب نادي النبي
شيت محمد أبوعتيق.
وحضر المهرجان عدد كبير من الشخصيّات الرياضيّة
واإلعالميّة ،وبعد تالوة آيات من القرآن الكريم فالنشيدين
اللبناني والفلسطيني ،قدّم عريف الحفل اإلعالمي األستاذ
أيمن هواش نبذة عن تاريخ كرة القدم الفلسطينيّة ،وضرورة
بلورة فكرة تكريم الالعب الفلسطيني .ومن ث ّم ت ّم عرض
المؤسسة
فيلم تعريفي عن أه��داف ،مشاريع ،وإنجازات
ّ
الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان.
واسته ّل مدير المؤسسة األستاذ خليل العلي كلمته
بتوجيه التحية إلى أهالي غزة المحاصرة وأهالي الض ّفة
الصامدة ،وإلى اللجنة األولمبيّة اللبنانيّة التي رفضت

بالتعاون بين معهد غوته و�أكاديم ّية ديفيد ناكيد

اختتام الأ�سبوع الأول من مع�سكر كرة القدم
ريمون سمعان الكأس إلى قائد الراسينغ سيرج سعيد.
م ّثل الراسينغ الحارس محمد سنتينا (محمد خليفة ،)86
والالعبون محمد صادق (علي بلوط  ،)78أندريه فيتيالرو،
محمود أحمد كجك ،غازي حنينة (حسين عمار  ،)42سيرح
سعيد ،ديوغو دي أندراده ،كايرو دي أندراده ،مصطفى حسن،
عدنان ملحم (محمد ناصر  )87وعلي حمية (محمد مطر .)66

وم ّثل السالم زغرتا الحارس مصطفى مطر (محمود صيداوي
 ،)46والالعبون جان جاك يمين ،إدمون شحادة ،جوزف لحود،
محمود مرعوش (عماد كريمة  ،)70حمزة الخيّر ،عامر محفوض،
أمين دحدح (لبيب الرهبان  ،)78أمادو نياس ،أحمد المصري
(براندون بركات  )85وعبد الكريم الكوسي .قاد المباراة الحكم
سامر السيد قاسم.

ما خ�سرته في «المونديال» ع ّو�ضته في «الأولمبياد»
البرازيل ُتحرز ذهب ّية كرة القدم على ح�ساب �ألمانيا
انتزع المنتخب البرازيلي ذهب ّية منافسات
كرة القدم في دورة األلعاب األولمب ّية ريو دي
جانيرو  2016بالفوز على ألمانيا بركالت
الترجيح  ،4-5بعد نهاية الوقتين األصلي
واإلضافي بالتعادل .1-1
وحول المجريات ،سريعا ً جاءت الخطورة
من األلماني جوليان براندت في الدقيقة 11
بتسديدة ف��ي ال��ع��ارض��ة ،ت�لاه زميله ل��وان
بتسديدة ف��ي الدقيقة  14أوق��ف��ه��ا لوكاس
كلوسترمان برأسه .وف��ي الدقيقة  23س ّدد
البرازيلي ريناتو أوغوستو بجوار القائم ،إلاّ
أنّ نيمار ظهر بركلة ح ّرة رائعة في الدقيقة ،27
ليسجل أول أهداف اللقاء ويمنح بالده التق ّدم.
ّ
كاد المنتخب األلماني أن يع ّدل النتيجة في
الدقيقة  32من تسديدة ماكس ماير لوال تص ّدي
فيفرتون ،وفي الدقيقة  35أتت ثاني فرص

المانشافت في العارضة من ركلة ح ّرة لعبها
براندت وس ّددها سفين بيندر بالرأس!
في الشوط الثاني ،وبعد ضغط ألماني،
نجح الضيوف في إدراك التعادل بعرض ّية
جيريمي تولغان التي قابلها ماكس ماير
بالتسديد في شباك فيفرتون في الدقيقة ،59
ليوقف نظافة شباك استمرت لـ 509دقيقة في
ريو.
اضط ّر المنتخب األلماني إلى إجراء تغيير
اض��ط��راري أول بخروج الرس بيندر بسبب
اإلصابة ودخ��ول غريشا برومل ب��دال ً منه في
الدقيقة  ،67ث ّم دفع السليساو بورقته األولى
فيليبي أندرسون بدال ً من غابرييل باربوسا في
الدقيقة .70
وفي الدقيقة  ،75أجرى المانشافت ثاني
التغييرات بنزول نيلس بيترسن بدال ً من دافي

سيلكه ،وفي الدقيقة  77أهدر فيليبي أندرسون
انفرادا ً كامالً بعد تمريرة رائعة من نيمار ،حيث
نجح الدفاع في اللحاق به قبل التسديد.
وف��ي الدقيقة  ،79س � ّدد ل��وان ك��رة تص ّدى
لها تيمو هورن ببراعة ،تاله ماكس ماير في
الدقيقة  85عقب مرت ّدة استغ ّل خاللها خطأ
واالس ال��ف��ادح ،ولكن التسديدة أت��ت س ّيئة
بجوار القائم ،لينتهي الوقت األصلي بالتعادل
.1-1
مع بداية الوقت اإلض��اف��ي ،وتحديدا ً في
الدقيقة  ،96أجرى المنتخب البرازيلي ثاني
تغييراته بإشراك رافينيا أليكانتارا بدال ً من
غابرييل خيسوس.
في بداية الشوط الثاني اإلض��اف��ي ،س ّدد
فيليبي أندرسون كرة خطيرة أبعدها هورن
للركن ّية ،تاله نيمار في الدقيقة  111بتسديدة

فوق العارضة.
في النهاية اضطر الفريقان لالحتكام إلى
رك�لات الترجيح التي انتهت  4-5لمصلحة
البرازيل ،بإهدار نيلس بيترسن لركلة الترجيح
ليسجل نيمار وينهيها
األلمان ّية الخامسة،
ّ
بأ ّول ذهب ّية في تاريخ البرازيل أولمب ّياً .وبعد
المباراة أعلن نيمار عن رغبته بالتنازل عن
شارة القيادة.
ذهب ّية السيدات من نصيب ألمانيا
أحرز المنتخب األلماني أل ّول مرة في تاريخه
الميدال ّية الذهب ّية األولمب ّية لمسابقة كرة القدم
للسيدات ،وج��اء تتويج المنتخب األلماني
على حساب نظيره السويدي إثر تغلّبه عليه
بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائ ّية
التي ج��رت بينهما على اس��ت��اد «م��اراك��ان��ا»
الشهير في مدينة ريو دي جانيرو.

ترتيب الميداليات الأولمب ّية �أميركا �أولى بريطانيا ثانية وال�صين ثالثة
قبل انتهاء فعاليات األولمبياد
بساعات ،وبانتظار نتائج النهائيّات
الخاصة بألعاب كرة السلّة وكرة
اليد والد ّراجات والماراثون ،أظهر
ترتيب ت��وزي��ع الميداليّات تفوقا ً
كبيرا ً ألميركا على منافسيها في
الصدارة ،والجدير ذكره أنّ ترتيب

بقي على حاله ،فيما
الخمسة األوائل َ
تراجعت إيطاليا وتقدّمت كوريا.
إليكم ترتيب أ ّول ع��ش��رة ،وغ��دا ً
سننشر ج��دول توزيع الميداليّات
بشكل نهائي:
ـ أميركا 43( :ذهبيّة 37 ،فضيّة،
 36برونزيّة).

ـ بريطانيا 27( :ذ 22 ،ف17 ،
ب).
ـ الصين 26( :ذ 18 ،ف 26 ،ب).
ـ روسيا 17( :ذ 17 ،ف 19 ،ب).
ـ ألمانيا 17( :ذ 10 ،ف 14 ،ب).
ـ اليابان 12( :ذ 8 ،ف  21 ،ب).
ـ فرنسا 9( :ذ 17 ،ف  14 ،ب).

ـ كوريا الجنوبية 9( :ذ 3 ،ف9 ،
ب).
ـ أستراليا 8( :ذ 11 ،ف 10 ،ب).
ـ إيطاليا 8( :ذ 11 ،ف 7 ،ب).
وب��االن��ت��ق��ال إل���ى ال��م��ي��دال � ّي��ات
العربية ،فقد ارتفع عددها إلى 14
 ،مو ّزعة على  9دول وفق اآلت��ي :ـ

البحرين (ذهبيّة وفضيّة) ،األردن
(ذه��ب � ّي��ة) ،ال��ج��زائ��ر (ف��ض� ّي��ت��ان)،
قطر (فضيّة) ،مصر وتونس ( 3
ب��رون��ز ّي��ات) ،المغرب واإلم���ارات
(ب��رون��زيّ��ة) ،فيما ف���ازت الكويت
بميداليّتين (ذهبيّة وبرونزيّة) ت ّم
احتسابهما تحت العلم األولمبي.

ليفربول  ...لي�س معرو�ض ًا للبيع
حصة من أسهمه
في أعقاب التقارير التي تحدّثت عن قرب بيع ّ
لمجموعة صينيّة ،أ ّكد مسؤول بارز في نادي ليفربول اإلنكليزي،
أمس األحد ،أنّ الملاّ ك األميركيّون للنادي المنافس في الدوري
ّ
يخططون لبيعه.
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ال
ث ّم أضاف المسؤول ،الذي طلب عدم الكشف عن هويّته نظرا ً

مشاركة الحافلة مع الوفد «اإلسرائيلي» ،وجمهور فريق
سيلتك األسكتلندي الذي رفع األع�لام الفلسطينيّة خالل
المباراة أمام فريق «هبوعيل بئر السبع» «اإلسرائيلي»،
دعما ً للقضيّة الفلسطينيّة .وت ّم تكريم أربعة من الالعبين
الفلسطينيّين في الدرجة األول��ى ،وهم :مصطفى الحالق
(الغازيّة) ،محمد قاسم (النجمة) ،محمد أبو عتيق (النبي
شيت) ،ووسيم عبد الهادي (شباب الساحل) .ومن الدرجة
الثانية ت ّم تكريم أحمد الجمل العب نادي األمل معركة ،ووليد
عبد الرحمن حارس مرمى نادي األهلي -صيدا.
ومن الالعبين السابقين ت ّم تكريم الكابتن محمود األحمد،
العب نادي الهومنتمن السابق الكابتن زهير قدورة .ومن
المد ّربين ت ّم تكريم مدير التدريب اإلقليمي في «جمعية الحق
في اللعب» ،وعضو الفريق الدولي للتدريب فيها ومد ّرب
نادي النجمة السابق المد ّرب الكابتن فادي اليماني .وفي
لعبة كرة الصاالت – الفوتسال ،ت ّم تكريم العب نادي األهلي
صيدا الالعب قاسم عدلوني .وفي لعبة الكيك بوكسنغ ،ت ّم
تكريم البطل نزار الشيخ طالب.

لحساسية الموضوع ،موضحا ً بأ ّنه ال توجد أيّة محادثات فعليّة
مؤسسة «فينواي سبورتس غروب» األميركيّة مالكة النادي،
مع
ّ
وأنّ أحدا ً لم يتقدّم بعرض للشراء أو حتى للتفاوض.
وأوضح المسؤول عينه ،أنّ ملاّ ك النادي مستعدّون لالستماع
أليّة جهة تهتم باالستثمار في النادي ،وأ ّنهم فقط سيتعاونون مع

الشركاء المناسبين.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ذك���رت صحيفة «فاينانشال تايمز»
البريطانية ،أنّ ملاّ ك ليفربول استعانوا بخدمات بنك استثماري
لحصة من أسهم النادي إلى
لتقديم المشورة حول بيع محتمل
ّ
مجموعة صينيّة.

اختتمت أكاديميّة ديفيد ناكيد
بالتعاون م��ع معهد غوته الثقافي
األلماني في لبنان ،وبدعم من وزارة
الخارجية األلمانية ،المرحلة األولى
من «معسكر تدريب كرة القدم ،»2016
وال��ذي أُقيم على مالعب قصقص في
بيروت بمشاركة  150العب والعبة من
الالجئين السوريّين والفلسطينيّين.
وق��د ت�� ّم تقسيم المشاركين إلى
مجموعتين ،ض ّمت ك��ل واح���دة 75
العبا ً والعبةُ ،ق ّسموا حسب الفئات
العمرية وعلى فترات تدريب صباحيّة
ومسائيّة ،وقد أشرف على كل مجموعة
مد ّربان من األكاديمية قاموا بتعليم
الالعبين األ ُ ُسس الصحيحة للعبة كرة
القدم في أج��واء جميلة ج��داً ،حاولت
قدر اإلمكان التخفيف من معاناة هؤالء
النازحين.
وف��ي خ��ت��ام األس��ب��وع األول ،قام
مدير معهد غوته (ماني بورناغي)
وديفيد ناكيد ،وك��ذل��ك المشرفون

على المعسكر ،والمد ّربون ،بتسليم
الميداليات والكرات للمشاركين ،كما
تسلّم المد ّربون المساعدون شهادات
مشاركة من مسؤولي المعسكر.
منسق الالجئين الفلسطينيّين
ّ
وج��دي مجذوب ،أع��رب عن سعادته
بهذه الخطوة ،متم ّنيا ً أن يحصل كل
مرة ،خاصة وأنّ الالجئين يتد ّربون
ف��ي بيئة سليمة وم�لاع��ب يفتقدون

إليها في المخيمات ،معتبرا ً أنّ هذه
ف��رص��ة ل��ن��س��ي��ان ب��ع��ض ال��م��ع��ان��اة
عند المتد ّربين ،خصوصا ً األطفال
منهم .المد ّرب في األكاديميّة محمد
مرتضى ،قال إنّ األجواء كانت جميلة
في األسبوع األول ،وأبدى المتد ّربون
حماسة كبيرة لتعلّم كرة القدم ،خاصة
وأنّ بعضهم لم يسبق أن خضع لهكذا
دورات من قبل.

الفرن�سي �سيبا�ستيان بطل رالي �ألمانيا
أحرز سائق فولكسفاغن الفرنسي سيباستيان أوجيه،
بطل العالم في المواسم الثالثة الماضية ،المركز األول في
رالي ألمانيا ،المرحلة التاسعة من بطولة العالم للراليات،
أمس األحد.
وتقدّم أوجيه على سائقي هيونداي اإلسباني داني
سوردو والبلجيكي تيري نوفيل.
وهو الفوز الثالث ألوجيه هذا الموسم ،واألول منذ رالي

السويد في شباط.
وتبقى أربع مراحل فقط على انتهاء البطولة ،والسباق
المقبل سيكون في فرنسا بين  29أيلول و 2تشرين األول
المقبلين.
وكان برنامج البطولة يتض ّمن رالي الصين مطلع الشهر
المقبل ،لك ّنه أُلغي بعد أن تض ّرر مسار السباق نتيجة
األحوال الجويّة العاصفة.

افتتاح مق ّر القا�ضي ن�صري ّلحود الريا�ضي للجامعات
افتتح االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات ،رسم ّياً« ،مق ّر
القاضي نصري جميل لحود» الكائن في الدورة .وأُقيم حفل
التدشين بحضور محمد عويدات مم ّثالً راعي الحفل وزير
الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي ،ورئيس
اللجنة األولمبيّة جان ه ّمام ،والمحاضر األولمبي الدولي
جهاد سالمة ،ورئيس االتحاد المحامي القنصل نصري
نصري لحود ،ونائب رئيس االت��ح��اد ال��دول��ي الرياضي
الجامعي مارين ديمالكسي ،وأعضاء االتحاد اللبناني،
ومسؤولو الجامعات ورجال الصحافة واإلعالم.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،تحدّث رئيس االتحاد
القنصل نصري لحود ،قائالً« :ه��ذا اليوم سيطبع تاريخ
االتحاد الرياضي للجامعات بشراء مق ّر له بعد نحو  66عاما ً
على تأسيسه .إنّ االتحاد اللبناني للجامعات هو عضو
مؤسس في االتحاد الدولي للرياضة الجامعيّة ،وض ّم من
ّ
بداياته خيرة الشباب الرياضي الجامعي في لبنان .وهذا

االفتتاح ليس إلاّ عربون شكر ووف��اء لكل من تعاقب على
المسؤولية ،وعلى رأسهم القاضي لحود الذي ترأّس االتحاد
ألكثر من  55سنة» .وتحدّث عويدات قائالً« :كان القاضي
الراحل نصري لحود مالئ الدنيا وشاغل الناس وقاد االتحاد
لعقود نحو النجاح والتأ ّلق ،وباسم الوزير حناوي أه ّنئ
االتحاد على شراء مق ّر يحمل اسم القاضي لحود.
أ ّم��ا همام ،فقال« :مبروك ،ويدنا بيد الصديق نصري
لحود لتطوير الرياضة الجامعيّة ،ألنّ الرياضة المدرسيّة
والجامعيّة هما خ ّزان الرياضة األهليّة».
الكلمة األخيرة لنائب رئيس االتحاد الدولي ديمالسكي،
الذي قال« :أنا مسرور لوجودي في لبنان ،وأن أكون موجودا ً
في حفل افتتاح المق ّر الرسمي لالتحاد اللبناني للجامعات،
وأو ّد أن أشيد بعمل اللجنة اإلداريّ���ة لالتحاد اللبناني
الرياضي للجامعات برئاسة نصري لحود ،وأتم ّنى التوفيق
لالتحاد في مسيرته».

