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الدراجات الهوائية

ّ
أبو رشيد موهبة جديدة في عالم الدراجات
يجمع الـيــاس أبــو رشـيــد الـتـفـ ّـوق في
دراسته وسباقات الــدراجــات ،فطالب
الهندسة امليكانيكية (السنة الرابعة)
في الجامعة اللبنانية ،خطا خطوات
سريعة فــي عالم الــدراجــات الهوائية
ّ
وتفرغ
في السنوات الثالث األخـيــرة،
لها رياضيًا بعدما زاولها بداية بدافع
إكتساب اللياقة لتحسني مستواه في
الجري.
هكذا انخرط أبو رشيد ( 20سنة) قبل
 3أع ـ ــوام ف ــي امل ـنــاف ـســات والـسـبــاقــات
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ب ـع ــدم ــا انـ ـض ــم إلـ ـ ــى نـ ــادي
أتـلـتـيـكــو بـ ـي ــروت ،ول ــم يـكـبــح ح ــادث
االصطدام الخطر الذي ّ
تعرض له في
جبيل فــي مستهل تدريباته الجدية
جماح طموحه وتصميمه ،بل واظب
عليها الحقًا فور تعافيه وراح يحصد
اإلن ـت ـص ــارات واأللـ ـق ــاب ف ــي سـبــاقــات
ـدراج ــة الجبلية (مــاونــن
الـطــريــق وال ـ ّ
بايك) ،التي يفضلها عمومًا نظرًا إلى
حبه للطبيعة.
بعد تحقيقه املركز الثالث في بطولة
لـبـنــان ل ـل ــدراج ــات الـجـبـلـيــة (مــاونــن
ب ــاي ــك) عـ ــام  ،2013أح ـ ــرز أبـ ــو رشـيــد
بطولتي لبنان فــي سباقات الطريق
ض ــد ال ـس ــاع ــة واملـ ــاونـ ــن ب ــاي ــك ال ـعــام
امل ــاض ــي ،كـمــا ع ــرف أول ــى مـشــاركــاتــه
الخارجية والتي تمثلت بخوضه في
شهر تموز بطولة العالم للجامعات
ل ـل ـم ــاون ــن ب ــاي ــك ع ـل ــى م ـس ــار عـسـيــر
جـ ـدًا ( 108ك ـل ــم) ف ــي ب ــول ـن ــدا ،فـعــايــن
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ق ـ ـ ــوة املـ ـن ــافـ ـس ــة والـ ـ ـف ـ ــارق
الكبير فــي التخطيط وإدارة الجهد.
ّ
وتـمــكــن الحـقــا مــن تسجيل  28نقطة
فــي التصنيف الـعــاملــي ج ــراء خوضه
ب ـطــولــة آس ـي ــا ل ـل ـمــاونــن ب ــاي ــك الـتــي
أجريت في إندونيسيا خــال تشرين
الثاني .2014
ه ــذا الـ ـع ــام ،حــافــظ أب ــو رش ـي ــد ،ال ــذي

الكأس الذهبية

هاييتي بين الثمانية الكبار
التحق منتخب هاييتي بمنتخب الواليات
املتحدة إلى الدور ربع النهائي من بطولة
الكأس الذهبية ملنطقة الكونكاكاف في
كرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي) املقامة في الواليات املتحدة
وكندا ،بعد فوزه على هندوراس ،0-1
ضمن منافسات املجموعة األولى.
وسجل داكنز نازون الهدف في الدقيقة
.13
وفي مباراة ثانية ،تعادلت الواليات
املتحدة حاملة اللقب مع بنما ،1-1
سجلهما مايكل برادلي ( )55لألول،
وبالس بيريز ( )33للثاني.
ورفعت الواليات املتحدة رصيدها إلى
 7نقاط في صدارة املجموعة ،وكانت
قد ضمنت التأهل من الجولة املاضية،
ورافقتها هاييتي بعد أن رفعت
رصيدها أيضًا إلى  4نقاط ،فيما تملك
بنما الثالثة  3نقاط وهندوراس األخيرة
نقطة واحدة.
وستنتظر بنما التي تعادلت في
مبارياتها الثالث ولديها ثالث نقاط
حتى نهاية منافسات دور املجموعات
لترى إن كان بوسعها التأهل ضمن
أفضل منتخبني باملركز الثالث.
وتلعب اليوم في الجولة الثالثة األخيرة
من مباريات املجموعة الثانية :جامايكا
مع السلفادور (الساعة  01.00فجرًا
بتوقيت بيروت) ،وكندا مع كوستاريكا
(الساعة .)3.30

رياضة

21

أخبار رياضية

الصفاء يطلق أكاديميته الكروية
أطل ــق ن ــادي الصف ــاء أكاديميت ــه الكروي ــة ،عل ــى
ملعب ــه ف ــي وط ــى املصيطب ــة ،بإش ــراف نخب ــة م ــن
املدرب ــن املتخصص ــن .وش ــهدت التماري ــن األولى
مش ــاركة الفتة من الطالب ،كما ش ــهدت مش ــاركة
ع ــدد م ــن العب ــي الفري ــق األول لفري ــق الصف ــاء في
ِاإلش ــراف عل ــى التماري ــن.
ويش ــرف عل ــى األكاديمي ــة الجه ــاز الفن ــي لفري ــق
الصف ــاء ،واملؤل ــف م ــن مدير األكاديمية غس ــان أبو
دي ــاب واملدرب ــن باختي ــار فانلي وجه ــاد محجوب
وناص ــر بخت ــي .وتحظ ــى أكاديمي ــة الصف ــاء ه ــذا
املوس ــم ،برعاي ــة إداري ــة وفنية ،علمًا أنه ــا لن تكون
مرحلي ــة ف ــي فت ــرة الصي ــف فق ــط ،ب ــل ستس ــتمر
ط ــوال الس ــنة ،وس ــتخصص ل ــأوالد م ــا ب ــن
السادس ــة و 16س ــنة .وتق ــام التماري ــن عل ــى ملعب
ن ــادي الصف ــاء بمع ــدل  3م ــرات أس ــبوعيًا.

صليبا والخوري بطال دورة
الصفرا مارين

ّ
الدراج أبو رشيد خالل أحد السباقات

ي ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ت ــدريـ ـب ــه بـ ـط ــل ل ـب ـنــان
السابق زاهر الحاج ،على لقب بطولة
ل ـب ـنــان ض ــد ال ـســاع ــة .ك ـمــا أحـ ــرز لقب
بطولة لبنان للسباقات على الطرق،
وس ـب ــاق ك ــأس اإلتـ ـح ــاد الـ ــذي يحمل
إسم رئيس االتحاد الراحل طانيوس
امل ـ ـي ـ ــر .ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــام
ل ـب ـطــولــة ل ـب ـن ــان ،مـصـمـمــا ع ـلــى جبه
التحديات وما أكثرها ،وخصوصًا أن
إستحقاقات خارجية مهمة تنتظره
وي ـم ـك ـن ــه ال ـ ـبـ ــاء ال ـح ـس ــن ف ـي ـه ــا ،وال
سيما إذا تــوافــر لــه الــدعــم والــرعــايــة،
في ظل إنعدام موارد اتحاد الدراجات
وإفـتـقــار األل ـعــاب الـفــرديــة عمومًا في

ّ
ّ
لبنان إلحتضان يوفر ملواهبها التألق
ّ
خارجيًا وحصد نتائج مشرفة في كل
مناسبة.
قبل أسابيع نافس أبو رشيد في كأس
ال ـعــالــم ل ـل ـمــاونــن ب ــاي ــك ف ــي تشيكيا
وحصد  3نقاط في التصنيف العاملي،
ويستعد لخوض بطولة آسيا املقررة
مــن  12إل ــى  16آب املـقـبــل فــي ميالكا
(ماليزيا) ،املؤهلة لأللعاب األوملبية
فــي ري ــو دي جــانـيــرو  ،2016علمًا أن
ن ـت ــائ ـج ــه ونـ ـق ــاط ــه تـ ـخ ــوالن ــه امل ـضــي
ً
قدمًا في التصنيف ،فضال عن إمكان
ال ـتــأهــل إل ــى ب ـطــولــة ال ـعــالــم لـلـطــريــق
املـ ـق ــررة خـ ــال أيـ ـل ــول امل ـق ـبــل بـمــديـنــة

ريشموند (فيرجينيا) فــي الــواليــات
املتحدة ،بإعتبار أن  8بلدان آسيوية
تتأهل لبطولة العالم في فئة تحت 23
سنة.
ل ـك ــن األب ـ ـ ــرز ف ــي م ـس ـي ــرة أب ـ ــو رش ـيــد
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواص ـ ــل صـ ـ ـع ـ ــوده ـ ــا ،ف ــرص ــة
ذهبية لإلحتكاك والتطور مــن خالل
خوضه السباق اإلختباري «األوملبي»
للماوننت بايك يــوم  11تشرين األول
املـقـبــل ف ــي ري ــو دي جــان ـيــرو ،وال ــذي
دعـ ــي ال ـي ــه  130دراجـ ـ ــا م ــن  30ب ـل ـدًا.
وسيكون أبــو رشيد العربي الوحيد
ف ــي ه ــذا امل ـع ـتــرك الـ ــذي يـمـنــح نـقــاطــا
للعشرة األوائل فيه.

أح ــرز الثنائ ــي ش ــفيق صليب ــا وزخيا الخ ــوري لقب
دورة ن ــادي «الصف ــرا ماري ــن» ف ــي الك ــرة الطائ ــرة
الش ــاطئية التي أقيمت تحت اشراف االتحاد اللبناني
للك ــرة الطائ ــرة وبحض ــور عض ــو االتح ــاد ورئي ــس
ّ
ً
ن ــادي التضام ــن (الصف ــرا) ربيع ف ــراج ممثال رئيس
ّ
اللجن ــة االوملبية ورئي ــس االتحاد جان همام ،ورئيس
ّ
ن ــادي الصف ــرا ماري ــن عص ــام عوك ــر .وق ــد ح ــل في
املرك ــز الثان ــي ايلي ابي ش ــديد وجو قزي وفي املركز
الثال ــث م ــروان حبيب وهش ــام زعروز.

أصداء عالمية

انطالق الـ«ليغا» في  23آب
س ــتنطلق بطول ــة ال ــدوري اإلس ــباني ملوس ــم
 2016-2015ف ــي  23آب املقب ــل ،حس ــب م ــا أعلن
اتح ــاد اللعب ــة .وس ــتقام مبارات ــا «الكالس ــيكو»
ب ــن الغريم ــن التقليدي ــن برش ــلونة حام ــل اللقب
وري ــال مدري ــد الوصي ــف ف ــي  8تش ــرين الثان ــي
عل ــى ملعب «س ــانتياغو برنابي ــو» في مدريد ،و3
نيس ــان ف ــي «كام ــب ن ــو» ببرش ــلونة.
وس ــيبدأ الفري ــق الكاتالون ــي موس ــمه ف ــي الكأس
الس ــوبر اإلسبانية ضد اتلتيك بلباو في  14و17
ً
آب ،عل ــى أن يس ــتهل حمل ــة الدفاع ع ــن لقبه بطال
لل ــدوري ف ــي  23من ــه ضد أتلتيك بلب ــاو أيضًا.

االتحاد الروسي يقيل كابيللو
أق ــال االتحاد الروس ــي لكرة الق ــدم مدرب منتخبه
الوطن ــي ،اإليطال ــي فابيو كابيللو ،بعد أش ــهر من
الجدل حول مس ــتقبله.
وذك ــر االتح ــاد ف ــي بيان ــه« :توص ــل االتح ــاد إل ــى
اتف ــاق م ــع كابيلل ــو إلنه ــاء العق ــد بينهم ــا».
وكان ــت مس ــألة اس ــتمرار كابيلل ــو ف ــي مهمت ــه
م ــن عدمه ــا مث ــار ج ــدل ف ــي الفت ــرة األخي ــرة،
وخصوص ــا بع ــد فش ــل املنتخ ــب الروس ــي ف ــي
تحقي ــق بداي ــة جي ــدة ف ــي التصفي ــات املؤهل ــة الى
كأس أوروب ــا  2016املق ــررة ف ــي فرنس ــا.
وكان كابيلل ــو يرتب ــط بعقد مع االتحاد الروس ــي
حت ــى موع ــد موندي ــال  2018ال ــذي تس ــتضيفه
روسيا.

لوريس يتعرض لكسر في يده
تع ــرض ح ــارس مرم ــى توتنه ــام ،الفرنس ــي
هوغ ــو لوري ــس إلصاب ــة بكس ــر ف ــي معصم ــه،
م ــا س ــيضطره إل ــى الغي ــاب ع ــن املباري ــات مطل ــع
املوس ــم املقب ــل.
وذك ــر توتنه ــام في بيان له على موقعه الرس ــمي:
«يؤك ــد الن ــادي أن لوري ــس تع ــرض لكس ــر ف ــي
معصم ــه خ ــال عطل ــة الصي ــف» ،م ــن دون أن
يوض ــح تاري ــخ أو ظ ــروف الح ــادث .وأض ــاف:
«س ــيتابع ح ــارس مرم ــى منتخ ــب فرنس ــا عمل ــه
م ــع الفري ــق األول م ــن أج ــل الع ــودة ال ــى مس ــتوى
ّ
يخول ــه االنط ــاق ف ــي املوس ــم املقب ــل».

