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أخبار رياضية
دورة مدربي فوتسال

تصويت
الجمعية
العمومية
أخرج االتحاد
من مأزقه
بعد جلسة
قياسية (هيثم
املوسوي)

انطلقت أمس دورة مدربي كرة القدم
للصاالت (املستوى األول) التي ينظمها
االتحاد اللبناني بإشراف االتحاد
اآلسيوي وتستمر حتى  30الجاري في
فندق السفير حيث تقام الدروس النظرية،
فيما تقام الدروس العملية على ملعب
الصداقة .وحضر حفل االفتتاح األمني
العام لالتحاد جهاد الشحف الذي رحب
باملحاضر واملشاركني واشاد بجهود
االتحاد اآلسيوي الدائمة ودعمه لالتحادات
الوطنية .ويشارك في الدورة  15مدربًا
ويشرف عليها املحاضر اآلسيوي
الكويتي عيسى السعدون.

ّ
حكام جدد في السلة
يقيم االتحاد اللبناني لكرة السلة دورة
ّ
لتخريج حكام جدد للذكور واالناث
بإشراف حكام دوليني لبنانيني ،على أن
يكون عمر املرشح بني  19و 28عامًا.
تجري عملية التسجيل يوميًا بني الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر والخامسة
عصرًا في مقر انطوان شويري لكرة
السلة ،على ان يرفق طلب التسجيل
بصورة شمسية علمًا بأن املشاركة
مجانيةّ .
وحددت آخر مهلة للتسجيل
الخميس  16آب املقبل.

رالي األرز السبت واألحد
رف �ض��ه «وم� ��ا ح ��دا ي �ش��وف ال�ق��ان��ون
ب �ع�ين واح � � ��دة» وأن االت� �ح ��اد ت�ك��رم
بعدم فتح امللف لآلخر تخفيفًا ألكبر
قدر من األضرار .رئيس نادي السالم
زغ��رت��ا األب اس�ط�ف��ان ف��رن�ج�ي��ة ،رأى
ً
أن��ه يجب متابعة التحقيق وص��وال
ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ن �ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة ،وأن ح��ال ال�ب�ل��د السياسية
واألمنية ال تسمح بأمور وخالفات
ك�ه��ذه ف��ي ك��رة ال �ق��دم .وط��ال��ب ب�ق��رار
يحمي اللعبة ،وت��م ع��رض االق�ت��راح

على التصويت ،وقد عارضته ثالثة
أندية فقط ،بينها الخيول ،علمًا بأن
ن��ادي��ي الحكمة واإلرش� ��اد غ��اب��ا عن
ال �ج �ل �س��ة ،وت �ح �ف �ظ��ت أن ��دي ��ة األول ��ى
على التصويت.
وت� � �ق � ��دم ق � �م ��اط ��ي ب� �ط� �ع ��ن ث � � ��ان ف��ي
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ك��ون ج ��دول
أع �م��ال �ه��ا وب� �ن ��وده ��ا ل ��م ت � ��وزع ق�ب��ل
مدة من انعقاد الجلسة وأن اقتراح
األندية ال �ـ 12لم ي��رد ال��ى ناديه ليرد
األم�ي�ن ال �ع��ام ج�ه��اد ال�ش�ح��ف «رب�م��ا

أن��ت ال�ن��ادي الوحيد ال��ذي لم يصله
االقتراح».
وتم انتخاب وائل شهيب عضوًا في
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا مل ��لء امل��رك��ز ال�ش��اغ��ر
ب��اس �ت �ق��ال��ة األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال �س��اب��ق
ره � �ي ��ف ع �ل�ام ��ة وال� � � ��ذي ذك � � ��ره أح ��د
الحاضرين ب��أن��ه ل��و ع�لام��ة موجود
ل�ك��ان��ت ال�ق�ض�ي��ة ق��د ح�ل��ت م�ن��ذ وق��ت
طويل.
ول��م ي�ت��م ال�ت�ط��رق ال��ى ال�ب�ن��د املتعلق
ب� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ن� �ظ ��ام ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة

ال �ع �م��وم �ي��ة ،ح �ي��ث أج ��ري ��ت ال�ج�ل�س��ة
ب �ح �س��ب ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ق ��دي ��م وال � � ��ذي ال
ي �ج �ع��ل األن � ��دي � ��ة م� �ت� �س ��اوي ��ة .ورأى
أح � ��د امل �ت �ض��ام �ن�ي�ن م� ��ع ال� �خ� �ي ��ول أن
التصويت سياسي بامتياز ،وعلى
اللعبة السالم .وبهذا التصويت بات
شبه مؤكد صعود ناديي االجتماعي
والشباب الغازية (أكثر املستفيدين)
ال ��ى ال ��درج ��ة األول � ��ى ،ف�ي�م��ا ستلعب
الدرجة الثانية في املوسم املقبل بـ16
فريقًا وفق نظام جديد للبطولة.

الكرة اللبنانية

سبعة انتصارات ألكاديمية بيروت في السويد
ع� ��اد ف��ري��ق أك��ادي �م �ي��ة ب� �ي ��روت ل�ك��رة
ال�ق��دم لالعبني ال��ذي��ن تبلغ اعمارهم
 12س�ن��ة ،م��ن ال�س��وي��د م�ت� ّ�وج��ًا بكأس
غوثيا (الفئة ب) ،بعدما حقق الفوز
ف��ي س�ب� ٍ�ع م��ن امل �ب��اري��ات ال�ت�س��ع التي
خ��اض�ه��ا ف��ي ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة السنوية
ال�ت��ي تجمع ف��رق��ًا م��ن مختلف ق��ارات
العالم.
وش � � ��ارك � � ��ت أك ��ادي� �م� �ي ��ة
ب�ي��روت ف��ي ه��ذا الحدث
الكروي للمرة السادسة
م �م �ث �ل ��ة ب �خ �م �س��ة ف ��رق
ت � ��راوح اع �م ��ار الع�ب�ي�ه��ا
ب � �ي ��ن  11و 15س � �ن� ��ة،
وه� � � ��ؤالء ح� �م� �ل ��وا ع�ل�م��ًا
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ًا ض� �خ� �م ��ًا ف��ي
ح� �ف ��ل االف � �ت � �ت� ��اح ال � ��ذي
ح�ض��ره  52ال��ف متفرج
في ملعب «أوليفي ستاديوم» جاؤوا
مل �ش��اه��دة  1600ف��ري��ق م ��ن  70دول ��ة
مختلفة.
ّ
ويعد كأس غوثيا اكبر بطولة عاملية
تجمع فرقًا كروية في املكان والزمان
نفسيهما ،حيث تخوض هذه االخيرة
 4000مباراة على ارضية  100ملعب،
ُ َ
وينقل قسم كبير من ه��ذه املباريات

حمل الالعبون
علمًا لبنانيًا
ضخمًا في حفل
االفتتاح الذي
حضره  52ألف
متفرج

الالعبون مع املدرب كيفورك في السويد

عبر محطات تلفزيونية محلية ،وقد
ح � ��ازت ال �ب �ع �ث��ة ال�ل �ب�ن��ان �ي��ة تشجيعًا
كبيرًا م��ن اب�ن��اء الجالية ف��ي السويد
الذين آزروا فرقها في كل املباريات.
وب��رز الفريق اللبناني الفائز ضمن
فئته ب��ان�ت�ص��ارات الف�ت��ة على تيبس
فوتبول التونسي  ،0-4وإنيبيبرغس
ال�س��وي��دي  ،1-6وم��واط�ن��ه مولنليكه
 ،1-2وب� ��ي ف ��ي ف �ي��رث��ر االمل ��ان ��ي ،1-7
وكينكري الهندي  ،0-5ثم أقصى في
ال � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي أش��وري �س �ك��ا
السويدي بنتيجة  ،0-6قبل أن ُيسقط
سان خافيير غ��واداالخ��ارا املكسيكي
 1-2في املباراة النهائية.
ورأى رئيس البعثة زي��اد سعادة انه
اس�ت�ن��ادًا ال��ى ح�ج��م ال�ب�ط��ول��ة وال�ف��رق
املشاركة فيها ّ
يعد ما تحقق إنجازًا
ك�ب�ي�رًا ألك��ادي �م �ي��ة ب �ي��روت «ل�ك�ن��ه من
دون ش��ك ث�م��رة للجهد الكبير ال��ذي
قمنا ب��ه منذ فترة طويلة ف��ي العمل
م��ع ه��ذا الفريق ال��ذي كنت آم��ل خيرًا
منه وأتطلع اليه لتقديم العبني الى
امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى غ � ��رار ما
حصل سابقًا حيث ّ
قدمت اكاديميتنا
عددًا من الالعبني املوهوبني الى هذه
املنتخبات».

ّ
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
رالي االرز الواحد والعشرين في  28و29
تموز الجاري برعاية قائد الجيش اللبناني
العماد جان قهوجي .ويندرج السباق
في اطار املرحلة الثالثة من بطولة لبنان
للراليات للعام الجاري .ويبلغ طول الرالي
اإلجمالي  282,72كلم منها  85,47كلم
مراحل الخاصة للسرعة وعددها تسع.
وسيقام حفل انطالق السباق من ساحة
مدينة البترون عند الساعة الثامنة
والنصف من مساء السبت  28الجاري.
ثم ينطلق املتسابقون نهار األحد من أمام
فندق «سيدروس» في األرز ،عند الساعة
 8.30صباحًا لخوض املراحل الخاصة.
كذلك سيقام ّ
تجمع ومنطقة خدمة قرب
بحيرة بنشعي .وستدخل السيارة األولى
إلى فندق «سيدروس» ،مختتمة رالي األرز
الواحد والعشرين عند الساعة الخامسة
ُ َ
من عصر األحد على ان تعلن النتائج
الرسمية الحقًا .هذا وسيقام الفحص
ً
ابتداء من الساعة
التقني والتدقيق االداري
الخامسة والنصف من عصر الجمعة 27
ّ
تموز الجاري في باحة النادي املنظم في
الكسليك.

ختام دورة بلوستارز
لتنس الناشئني
اختتمت دورة نادي بلوستارز في التنس
للناشئني والناشئات التي نظمها النادي
على مالعب غرين فيلد في مزرعة يشوع
وشملت مختلف الفئات بإشراف االتحاد
ً
اللبناني للعبة ممثال بالحكم الدولي
ّ
طانيوس كنعان ،وحل في املراكز األولى
سارة حايك ،غادة بتور ،السا كرم ،كيفني
شحود ،كارلوس شمص ،نور نعمة ،رالف
ابي كرم وأسعد سعادة .وفي النهاية وزع
رئيس النادي اديب الشويري مع اعضاء
اللجنة اإلدارية والحكم كنعان الكؤوس
والجوائز على الفائزين.

