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الرياضة اللبنانية

غد
ماراثون بيروت صباح ٍ
برقم قياسي من العدائني
ٍ
غد بسباق
مرة جديدة سينشغل اللبنانيون صباح ٍ
ماراثون بيروت الذي اصبح محطة سنوية منتظرة
وينضم اليهم
تجمع العدائني من االطياف املختلفة
ٍّ
عداؤون اجانب ومن البلدان العربية ،حيث لكل منهم
هدفه من خالل الركض
سيحتل العداؤون ومحبو الرياضة
ط��رق��ات ال�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة عند
اع�ط��اء اش��ارة االن�ط�لاق للسباقات
ال �خ��اص��ة ب �م��اراث��ون ب �ي��روت،ال��ذي
سيكون خط البداية له في منطقة
ال��وج�ه��ة البحرية ق��رب ال�ب�ي��ال ،في
حني ان نقاط الوصول ستكون في
ساحة الشهداء.
وي�ت��راف��ق ان�ط�لاق السباق االصيل
ص � �ب � ��اح غ � � � ٍ�د م � ��ع اع � � �ط � ��اء اش � � ��ارة
االن �ط�ل�اق ل�س�ب��اق ذوي ال�ح��اج��ات
الخاصة الساعة  6.50صباحًا ،ثم
سباقات ال�ب��دل ملسافة  42كلم ،و5
ك �ل��م ل �ل �ش �ب��اب ( 17 – 7س� �ن ��ة) ،و1
ك�ل��م ل�لأم�ه��ات وأوالده � ��ن (ت �ح��ت 7
سنوات) ،و 10كلم لذوي الحاجات
ال �خ��اص��ة ،و 10ك�ل��م ل�ل�م��رح م��ن كل
األعمار.
وع �ش �ي��ة ان� �ط�ل�اق ال �س �ب��اق ،ع�ق��دت
جمعية ب �ي��روت م��اراث��ون م��ؤت�م�رًا
صحافيًا قبل ظهر امس ّ
قدمت في
خ�لال��ه ق��ائ�م��ة ال�ع��دائ�ين املحترفني
األجانب إل��ى جانب أب��رز العدائني
العرب واللبنانيني وذلك بحضور
ح � �ش� ��د م� � ��ن امل � ��دع � ��وي � ��ن ت �ق ��دم �ه ��م
م�م�ث��ل وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ج� � ��وزف س �ع��د ال� �ل ��ه وال� �ن ��ائ ��ب ف��ي
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع� ��راق� ��ي ع� �ض ��و ل�ج�ن��ة
ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة د .أح� �م ��د
سيروان ورئيس اللجنة األوملبية
ف��ي أرب �ي��ل ب��إق�ل�ي��م ك��ردس �ت��ان إل��ى
م �م �ث��ل االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ألل �ع ��اب
ال � � �ق � � ��وى م � ��دي � ��ر ال� � �س� � �ب � ��اق � ��ات ف��ي
االت � � �ح� � ��اد ش � � ��ون وي� �ل� �ي ��س ج ��ون ��ز
وشخصيات رسمية ضمن الوفد
ال �ع��راق��ي وم�م�ث�ل��ي أن��دي��ة رياضية
ومؤسسات إعالمية.
واع ��رب ��ت رئ �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ب �ي��روت
ماراثون مي الخليل عن سعادتها
لنجاح السباق بفضل الثقة التي
منحت اليه من املؤسسات الدولية
والعربية واملحلية والدليل أع��داد
امل� �ش ��ارك�ي�ن ال� �ت ��ي ت �ت �ص��اع��د ع��ام��ًا
ب� �ع ��د ع � ��ام وق � ��د ب� �ل ��غ ه � ��ذه ال �س �ن��ة

رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ب�ت�س�ج�ي��ل أك �ث��ر من
 36أل��ف مشارك ومشاركة من 104
جنسيات حول العالم.
ورأت ال �خ �ل �ي ��ل أن ال� �س� �ب ��اق ه ��ذا
ال �ع��ام ف �ي��ه ال �ج��دي��د ع �ل��ى أك �ث��ر من
ص�ع�ي��د م��ن ال �ن��واح��ي التنظيمية
واللوجستية والفنية مؤكدة العمل
ب��وت �ي��رة اح �ت��راف �ي��ة م��ن ق �ب��ل ف��ري��ق
العمل بما يساعد في تقديم حدث
يليق باللبنانيني.
وختمت الخليل بدعوة اللبنانيني
صباح غ� ٍ�د ليركضوا جميعهم من
أجل لبنان و«لنرفع العلم اللبناني
على كل املباني والشرفات».
ب� � ��دوره ،ق� � ّ�دم ال �خ �ب �ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي
ب �ي �ت��ر ه��اي �ي��ر ال� �ع ��دائ�ي�ن األج ��ان ��ب
امل �ح �ت��رف�ين ال��ذي��ن ب �ل��غ ع��دده��م 13
ع� � � ً
�داء و 8ع � � ��داءات غ��ال�ب�ي�ت�ه��م م��ن
إثيوبيا وكينيا ،م��ع اإلش ��ارة إلى
أوق��ات �ه��م امل�س�ج�ل��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��م 3
عدائني من فئة الذهبي و 3من فئة
الفضي و 6عدائني من فئة البرونز.
من جهتهّ ،
قدم مدير السباق وسام
ت ��رو ال �ع��دائ�ين ال �ع��رب وخ�ص��وص��ًا
م��ن ال �ع��راق ك��اش�ف��ًا ع��ن أن السباق
ي � �ش� ��ارك ف� �ي ��ه ه � ��ذه ال� �س� �ن ��ة وألول
م��رة فئة املكفوفني .وأم��ل ت��رو عند
ت �ق ��دي ��م ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ع �م ��ر ع�ي�س��ى
(الجيش اللبناني) وغنى األسير
(األمن الداخلي) وإدوار معلوف أن
تكون هناك (فئة ذوي االحتياجات
ّ
متقدمة للبنانيني
الخاصة) نتائج
وه��و ما يمكن ان يفعله ال�ع��داؤون
الثالثة ،وخصوصًا معلوف ال��ذي
دع� � ��ا إل� � ��ى دع� � ��م ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ل�ك��ي
ً
يحققوا النتائج الطموحة آم�لا أن
ي �ك��ون ه �ن��اك م��ن ي�م�ث��ل ل �ب �ن��ان في
األل� �ع ��اب األومل �ب �ي��ة ع� ��ام  2016في
البرازيل.
وتوقع ّ
ترو في ختام املؤتمر أن يتم
كسر الرقم الحالي لسباق املاراثون
ف��ي لبنان وه��و ال�ح��ال��ي 2، 11، 13
س��اع�ت��ان عند ال��رج��ال ،و2، 31، 37
ساعتان عند السيدات.

ّ
توقعات بتحطيم الرقم القياسي ملاراثون بيروت هذه السنة (أرشيف)

الكرة اللبنانية

لبنان في اختبار بحريني قبل املواجهة الكبرى مع الكويت
يبدأ منتخب لبنان
لكرة القدم استعداداته
ّ
الجدية للقاء الكويت
وايران في تصفيات ّكأس
آسيا  2015عندما يحل
ضيفًا على نظيره البحريني
اليوم الساعة 17.30
بتوقيت بيروت
فوز معنوي مطلوب في البحرين (عدنان الحاج علي)

ي � �خ� ��وض م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان اخ� �ت� �ب ��ارًا
ّ
جديًا في ضيافة املنتخب البحريني
ف��ي م �ب��اراة دول �ي��ة ودي ��ة يستضيفها
اس�ت��اد البحرين ال��وط�ن��ي ف��ي ال��رف��اع،
وتندرج ضمن استعدادات املنتخبني
ل�ل�م��رح�ل�ت�ين ال��راب �ع��ة وال �خ��ام �س��ة من
ال �ت �ص �ف �ي��ات اآلس� �ي ��وي ��ة امل ��ؤه �ل ��ة ال��ى
ن� �ه ��ائ� �ي ��ات ك� � ��أس آس � �ي� ��ا امل� � �ق � ��ررة ف��ي
أوستراليا عام .2015
ّ
وت�ش��ك��ل امل �ب��اراة محطة مهمة مل��درب
لبنان االيطالي جوسيبي جيانيني
ال � � ��ذي س �ي �ت �م �ك��ن م� ��ن اخ� �ت� �ب ��ار م ��دى
ج �ه ��وزي ��ة الع �ب �ي��ه ام � ��ام خ� �ص � ٍ�م غ�ي��ر
سهل عشية اللقاء الهام أمام الكويت
ال� �ج� �م� �ع ��ة امل � �ق � �ب� ��ل ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ان
استراتيجية «رج��ال األرز» ستتبدل

بعض ال�ش��يء بعد ع��ودة رض��ا عنتر
عن اعتزاله بصفوف املنتخب ،اضف
ال� � ��ى ان ح � �ض ��ور م� �ه ��اج ��م ك �ن �س��اس
س �ي �ت��ي األم� �ي ��رك ��ي ح �س��ن «س ��ون ��ي»
س� � �ع � ��د ،س � �ي � �ف� ��رض اع� � � � � ��ادة ت ��رت� �ي ��ب
االوراق م��ن ج��دي��د ب �ه��دف ال��وص��ول
ال��ى التشكيلة املثالية ال�ت��ي يمكنها
ال �ع��ودة بالنقاط ال�ث�لاث الغالية من
العاصمة الكويتية.
وال ي �خ �ف��ى ان امل �ن �ت �خ��ب ال �ب �ح��ري �ن��ي
سيفرض تحديًا جديًا على ضيفه كونه
يستعد للقاء منتخبي ماليزيا واليمن
في املنامة يومي  15و 19الحالي ،وهي
تتصدر املجموعة ال��راب�ع��ة برصيد 7
ن �ق��اط ،ام ��ام ق�ط��ر ال�ث��ان�ي��ة ب��ت  6ن�ق��اط،
تليهما ماليزيا بـ  3نقاط ،بينما تقف

ال�ي�م��ن اخ �ي��رة م��ن دون ن �ق��اط .ويملك
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ون م�ن�ت�خ�ب��ًا ج �ي �دًا ي �ق��وده
االن �ك �ل �ي��زي أن �ط��ون��ي ه ��ادس ��ون ال ��ذي
يشدد على الخروج بفوز معنوي يعيد
ملنتخبه الثقة بعد التعادل األخير أمام
ماليزيا ف��ي ك��واالمل�ب��ور وال��ذي وضعه
ف��ي دائ ��رة االن �ت �ق��ادات م��ن قبل االع�ل�ام
ال �ب �ح��ري �ن��ي ،وخ �ص��وص��ًا ب �ع��د اع�لان��ه
التشكيلة األخ �ي��رة للفريق واع�ت�م��اده
على بعض الالعبني الكبار وخصوصًا
حسني علي «بيليه» ،اضافة إلى جانب
ع��دم استدعائه لالعبني ب��ارزي��ن منهم
ف� ��وزي ع��اي��ش امل �ح �ت��رف ف��ي السيلية
القطري ،بينما سيفتقد جهود حسني
ب��اب��ا وف �ي �ص��ل ب ��وده ��وم وع �ل��ي غ��ال��ب
بداعي االصابة.

