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ّ
ّ
تسالكيان وبشروش وسيدات السلة :فتيات من ذهب

األلعاب العربية ـ 2011

ّ
تذوق لبنان طعم الذهب ثالث مرات أمس في الدورة العربية عبر
سيدات كرة السلة ،والعداءة غريتا تسالكيان والسباحة كاتيا بشروش،
وليتأكد ّ
تفوق كامل للرياضيات اللبنانيات ،على عكس الرياضيني
أحمد محيي الدين
عزف النشيد الوطني اللبناني مرتني
أم��س ف��ي دورة األل�ع��اب العربية التي
تستضيفها ق�ط��ر ح�ت��ى  23ال �ج��اري،
ً
احتفاء بصعود سيدات
وذلك
كرة السلة الى منصة التتويج
ب ��امل� �ي ��دال� �ي ��ة ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ،ع�ق��ب
اكتساحهن منتخب قطر - 72
،24 - 53 ،13 - 39 ،4 - 26( 34
 .)34 - 72وهذا الفوز الخامس
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ل �ل �ب �ن��ان �ي��ات،
م �س �ج �ل��ن ال� �ع�ل�ام ��ة ال �ك��ام �ل��ة.
ونالت مصر امليدالية الفضية
واألردن البرونزية.
وج� � � ��اءت امل � � �ب � ��اراة م� ��ن ط ��رف
واح � � � ��د ،وب� � � ��رز م � ��ن امل �ن �ت �خ��ب
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ن� � �س � ��ري � ��ن دن� � � ��دن
بتسجيلها  9ن�ق��اط ،وناتالي
مامو بـ 8نقاط مع  6تمريرات
حاسمة و 7س��رق��ات ،ون��اري��ن
غ � �ي� ��وك � �ش � �ي� ��ان  8ن � � �ق� � ��اط و8
«لقد حققت هدفي»،
م� �ت ��اب �ع ��ات ،ول �ي �ل��ى ف� � ��ارس 8
بهذه الكلمات احتفلت
نقاط م��ع  4س��رق��ات ،وريبيكا
السباحة اللبنانية كاتيا ع�ق��ل  6ن �ق��اط م��ع  7ت�م��ري��رات
ّ
حاسمة و 5سرقات ،وأليسون
بذهبيتها
بشروش
وود ( 6ن � � � �ق� � � ��اط) ون� � �ت � ��اي
الثانية في دورة
سيفاجيان ( )7وت�م��ارا خليل
األلعاب العربية في
( )6وه �ن��ا ص�ل�ي�ب��ا ( )7وف��رح
سباق  400م حرة،
الحركة وليلى ناتاشا عاصي
حققت
معتبرة أنها
(ّ )6وفاي ماري برنس.
الهدف من مشاركتها.
وهنأ رئيس االتحاد اللبناني
وأضافت «لم يكن
ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ج� � ��ورج ب��رك ��ات
ً
م�ن�ت�خ��ب ال �س �ي��دات ع�ل��ى ه��ذه
السباق سهال،
فاملغربية سارة البكري النتيجة امل�ش��رف��ة ،على الرغم
م ��ن غ �ي��اب ب �ع��ض ال�ل�اع �ب��ات،
قدمت مستوى رائعًا،
إضافة الى أن مدة االستعداد
وأنا سعيدة ألنها
ك��ان��ت ق�ص�ي��رة ج� �دًا ،ورأى أن
كانت تنافس بقربي».
كرة السلة «بألف خير» ،وهذا
املنتخب من عائلة اللعبة ،وأن
ال� �ج ��ائ ��زة امل��ال �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل�ل�م�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة ( 50أل ��ف دوالر)
س� �ت ��وزع ع �ل��ى ال�ل�اع� �ب ��ات .وأردف ان
االه�ت�م��ام س�ي��زداد ف��ي املرحلة املقبلة
بموازاة االهتمام وإص�لاح االم��ور في
م�ن�ت�خ��ب ال ��رج ��ال .وخ �ت��م ح��دي�ث��ه ب��أن
ه ��ذا االن� �ج ��از ال ي�غ�ط��ي ال�خ�ي�ب��ة ل��دى

ال ��رج ��ال ،وأن ال�ج�ل�س��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
اليوم ستكون مخصصة لبحث أمور
املنتخبات الوطنية.
وأك � ��دت «ال �ف �ت��اة ال��ذه �ب �ي��ة» ،ال �ع ��داءة
غ��ري �ت��ا ت �س�ل�اك �ي��ان ،ع �ل � ّ�و ك �ع �ب �ه��ا ف��ي

امل �س��اف��ات ال �ق �ص �ي��رة ألل �ع ��اب ال �ق��وى،
وع� ّ�وض��ت خسارتها في سباق ال�ـ100
م ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة
ف��ي ال� �ـ200م وتسجيلها  24:10ثانية،
وث� � ��أرت ب��ال �ت��ال��ي م ��ن ال �ع��راق �ي��ة دان ��ة
عبد ال ��رزاق التي نالت الفضية وآل��ت
البرونزية الى السودانية فايزة عمير.
وأع��رب��ت ت�س�لاك�ي��ان ع��ن ف��رح�ت�ه��ا في
ات �ص��ال م��ع «األخ � �ب� ��ار» ،إذ وص�ف�ت�ه��ا
ب ��أن� �ه ��ا ال ت � ��وص � ��ف ،خ� �ص ��وص ��ًا م��ع
األج��واء املرافقة لأللعاب ،مشيرة الى
أنها أنهت موسمها الطويل والشاق

ع �ل��ى أف �ض ��ل م ��ا ي� � ��رام ،وك ��ان ��ت ت��أم��ل
تحسني وقتها ( 23:30ث) لكن الطقس
لم يكن مساعدًا .وكشفت عن خلودها
إلى الراحة لفترة قصيرة قبل أن تبدأ
استعدادها الجدي لأللعاب االوملبية
ف��ي ل �ن��دن م��ع م� ��درب أم �ي��رك��ي ج��دي��د.
واك��دت تسالكيان أنها ال تعتب على
الدولة أو على الوزارة أو االتحاد ألنها
ّ
«تقدر الظروف» ،مضيفة« :لبنان هو
لبنان» ،وشكرت رئيس ناديها روجيه
بجاني الذي آمن بها ودعمها.
وأح � ��رزت «ال �س �م �ك��ة ال��ذه �ب �ي��ة» ك��ات�ي��ا

بشروش ميداليتها الثانية في الدورة
إث��ر ف��وزه��ا ب�س�ب��اق ال � �ـ 400م ح��رة في
ال �س �ب��اح��ة ب�ت�س�ج�ي�ل�ه��ا زم ��ن 4:15:24
دق��ائ��ق ،م�ت�ف� ّ�وق��ة ع�ل��ى امل�غ��رب�ي��ة س��ارة
البكري التي نالت الفضية والتونسية
س��ارة لجنف التي أح��رزت البرونزية.
وك��ان��ت ب�ش��روش ق��د افتتحت السجل
ال��ذه �ب��ي ل�ل�ب�ن��ان ف��ي ال � ��دورة ب�ف��وزه��ا
بميدالية سباق ال �ـ 200م ح��رة السبت
املاضي.
كذلك ارتفع عدد امليداليات البرونزية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أم � ��س ال � ��ى ع �ش ��ر ب �ع��دم��ا

العبات منتخب لبنان لكرة السلة يحتفلن بامليدالية الذهبية (فادي االسعد ـ رويترز)

بشروش:
وصلت إلى
هدفي

نشاط

إنتر كامبوس ـ لبنان يحتفل بفرعي سن الفيل وجونية
«ه� ��ذا امل � �ش ��روع ،ي�م�ث��ل م ��ع غ �ي��ره من
املشاريع القائمة في لبنان ،التي تعنى
ب �ت��دري��ب األوالد ،أه ��م ح �ج��ر أس ��اس
ل �ك��رة ال �ق��دم ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وراف � �دًا مهمًا
لألندية واملنتخب الوطني ،واملواهب
اللبنانية بكرة القدم موجودة في أكثر
من منطقة ،وهي تحتاج الى اكتشاف،
وم��ن ث��م ال��ى ت��دري��ب وص�ق��ل ،ي��ؤدي��ان
ب�ه��ا ال��ى ال�ن�ج��وم�ي��ة ،أح�ي��ي إن �ج��ازات
املنتخب الوطني والدعم الجماهيري،
ونقول لبعض فاقدي األخالق العامة
وال ��وط� �ن� �ي ��ة م� �م ��ن ح � ��اول � ��وا ام �ت �ط��اء
نجاح املنتخب وفشلوا ،نقول لهم إن
املنتخب الرمز لن ينحدر الى مستوى
التقاط الصور معهم».
ك�ل�ام رئ�ي��س ات �ح��اد ك��رة ال �ق��دم هاشم
حيدر ،جاء خالل رعايته حفل العشاء
ال �ت �ك��ري �م��ي ل ��وف ��د «إن� �ت ��رك ��ام� �ب ��وس»
ال� � � �ع � � ��امل � � ��ي ،ال� � � � � � ��ذي أق� � � ��ام� � � ��ه رئ � �ي� ��س
«إنتركامبوس» لبنان شريف وهبي،

اكتشاف الموهوبين

التكامل مع االتحاد

عرض شريف وهبي لألسس الجديدة
التي بدأ العمل عليها في «إنتركامبوس»
لبنان إليفاد الالعبني املوهوبني الى
معسكرات دائمة في ايطاليا ،ووضع
املتفوقني منهم على سكة االحتراف.

رأى رئيس االتحاد هاشم حيدر أن
نجاحات املنتخب أسهمت في إعالء شأن
كرة القدم في لبنان ،وعمل انتر كامبوس
ـــ لبنان يسهم أيضًا في تعزيزها« ،وما
تقومون به يتكامل مع عمل االتحاد».

ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور س�ن�ت�ين ع�ل��ى ان�ش��اء
فرعي جونية وس��ن الفيل ،ف��ي فندق
«ريجنسي باالس».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��اد وه�ب��ي ب��اإلن�ج��ازات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا امل�ن�ت�خ��ب
الوطني «وم��ن هنا ،ب��ات من الواجب
ع� �ل ��ى ك � ��ل امل � �س � ��ؤول �ي��ن ع � ��ن م � � ��دارس
وأك ��ادي �م� �ي ��ات ك� ��رة ال� �ق ��دم ف ��ي ل�ب�ن��ان
م� �ض ��اع� �ف ��ة ال � �ج � �ه� ��د ،وال � �ع � �م� ��ل ل��رف��ع
م� �س� �ت ��وى اه �ت �م ��ام ��ات �ه ��م ب��ال�ل�اع �ب�ي�ن
ال �ن��اش �ئ�ي�ن ،وزرع ث �ق��اف��ة اإلن� �ج ��ازات
ف � ��ي ن� �ف ��وس� �ه ��م ل � �ل� ��وص� ��ول ب� �ه ��م ال ��ى
النجومية».
وأش��ار نائب رئيس «إنتركامبوس»
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل �ب �ن��ان م �ي �س��اك ن� �ج ��اري ��ان ال� ��ى أن
امل � �ش � ��روع ري� ��اض� ��ي ص � ��رف ال ي�ب�غ��ي
ال� ��رب� ��ح ،ب� ��ل ع �ل��ى ال� �ع� �ك ��س ،ف��أب��واب��ه
مفتوحة أم��ام كل من يرغب ،وتتكفل
امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��امل �ي��ة م ��ع ف � ��رع ل �ب �ن��ان
بتأمني كل التجهيزات واملصاريف.

