
أولم نائب رئيس اللجنة األوملبية ورئيس االتحاد 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ج���ان ه���ّم���ام، ع��ل��ى ش��رف 
األع��ي��اد، بحضور عدد  الرياضي بمناسبة  اإلع��ام 
ك��ب��ي��ر م����ن ال��ص��ح��اف��ي��ن ي��م��ث��ل��ون ش���ت���ى ال���وس���ائ���ل 
العمومية  الجمعية  ع��ن  ه��م��ام  اإلع��ام��ي��ة. وت��ح��دث 

بالحضور  منوهًا  ل��ات��ح��اد،  األخ��ي��رة 
ال��ك��ث��ي��ف مل���ن���دوب���ي األن�����دي�����ة، وع����رض 
»ج�����������ردة« ع����ام����ن م�����ن ع����م����ر ال��ل��ج��ن��ة 
اإلداري������ة ال��ح��ال��ي��ة، ح��ي��ث »االس��ت��ق��رار 
اإلداري واالجتماعات الدورية، إضافة 
ال������ى إق�����ام�����ة م����ب����اري����ات م�����ع م��ن��اف��س��ة 
وشفافية حيث يفوز األق��وى«، وأشار 
ال���ى أن م��داخ��ي��ل االت���ح���اد ب��ل��غ��ت 600 

أل��ف دوالر. وج��ّدد رئيس االتحاد أم��ام الحاضرين 
 الجيل 

ّ
إص��رار اللجنة اإلداري���ة لاتحاد على ح��ض

ال��ج��دي��د ع��ل��ى م��م��ارس��ة ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، والجمهور 
على حضور املباريات عبر تقديم حوافز له، وإقامة 
املقبل.  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��ي  اللعبة  ف��ي  م��درس��ي��ة  دورة 
العمل  أن  االتحاد  أوملبيًا، ذكر رئيس 
مستقيم في اللجنة األوملبية، وتحدث 
ع�����ن ن����وع����ن م�����ن ت���م���وي���ل ال����ري����اض����ة، 
األه���ل���ي امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��رع��اي��ة وال��ن��ق��ل 
الجماهيري،  والحضور  التلفزيوني 
والتمويل الرسمي أي من الدولة. أما 
في لبنان »فالرياضة تسير وعن الله 

ترعاها«.

همام يعرض أعمال اتحاد الطائرة واستقراره

•  نشاط  •

فوز األنصار والسالم... وسقوط التحكيم  

مصالحة جزائرية ـ مصرية وبطوالت جديدة لالتحاد العربي 

ن��ج��ح االت����ح����اد ال���ق���ط���ري ل���ك���رة ال���ق���دم، 
ب��رئ��اس��ة ال��ش��ي��خ ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
اح��م��د آل ث��ان��ي، ف��ي إرس����اء املصالحة 
ب�����ن س���م���ي���ر زاه���������ر رئ�����ي�����س االت�����ح�����اد 
رئ���ي���س  روراوة  وم����ح����م����د  امل������ص������ري 
االت������ح������اد ال�����ج�����زائ�����ري، أم��������س. وع���ق���د 
االت����ح����اد ال���ق���ط���ري م���ؤت���م���رًا ص��ح��اف��ي��ًا 
حضره الشيخ حمد ومحمد بن همام 
رئيس االت��ح��اد اآلس��ي��وي وه��ان��ي أبو 
ري����دة ن��ائ��ب رئ��ي��س االت���ح���اد امل��ص��ري 
وع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ات��ح��اد 
ال���دول���ي. وت��ع��ان��ق روراوة وزاه�����ر في 
ال���ص���ح���اف���ي، معلنن  امل���ؤت���م���ر  ن��ه��اي��ة 
نهاية األزمة واملقاطعة التي بدأت مع 
مباراة منتخبي بلديهما في تصفيات 

كأس العالم 2010. 
وقال سمير زاهر إن عاقته مع روراوة 
عاقة قديمة، حيث تزاما في االتحاد 
العربي واتحاد شمال أفريقيا، وأشار 
ال���ى أن���ه ورئ���ي���س االت���ح���اد ال��ج��زائ��ري 

ل���م ي��ت��ح��دث��ا ف���ي ش���يء م���ن امل���اض���ي أو 
ع���ن ال���خ���اف���ات خ����ال ج��ل��س��ة ال��ص��ل��ح 
التي عقدت بينهما. وأوض��ح زاه��ر ان 
ال��ع��اق��ة ال��ي��وم ب��ن االت��ح��ادي��ن تسمح 
ب��امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون، وه��ن��اك اق��ت��راح 
أن ت��ك��ون ه��ن��اك ج��ل��س��ة م��ش��ت��رك��ة بن 
االت���ح���ادي���ن امل���ص���ري وال���ج���زائ���ري في 

الجزائر أو في القاهرة. 
من جهته، أكد روراوة انه وسمير زاهر 
بدآ صفحة جديدة بعيدًا عن املاضي، 
وم��ص��ر تحكمهما  ال��ج��زائ��ر  ان  وق����ال 
ع����اق����ات ك���ث���ي���رة، وم�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن 
ي��ل��ت��ق��ي��ا ف����ي امل���ن���اس���ب���ات وال���ب���ط���والت 
الرياضية، وأش��ار ال��ى وج��ود مشاكل 
في املاعب، لكن يجب أال نسمح لهذه 
ب��أن تكون سببًا في اإلس��اءة  املشاكل 

الى الرموز والى املؤسسات. 

عودة كأس العرب 
ق����ررت ل��ج��ن��ة امل��س��اب��ق��ات ف���ي االت��ح��اد 

أن��ه��ت اجتماعاتها في  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
دم���ش���ق، إط�����اق ب��ط��ول��ة ك����أس ال��ع��رب 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ات ال����وط����ن����ي����ة ب���م���ش���ارك���ة 
امل��ك��ت��ب  ي���ح���دد  16 م��ن��ت��خ��ب��ًا، ع��ل��ى أن 

التنفيذي مكان انطاقها ووقته. 
لجنة  رئ��ي��س  بصفته  روراوة  وأش����ار 
امل��س��اب��ق��ات ف���ي االت���ح���اد ال��ع��رب��ي ال��ى 

اط���اق ب��ط��ول��ة ك���أس االت��ح��اد العربي 
ل���أن���دي���ة، ع��ل��ى ان ت��رش��ح االت���ح���ادات 
االهلية انديتها لهذه املسابقة شريطة 
ان ت��ك��ون م��ن أن��دي��ة امل��ق��دم��ة.  وأض��اف 
أّول��ي��ة بن أندية  أن��ه ستقام تصفيات 
ن��ح��و منفصل، لتتأهل  ق���ارة ع��ل��ى  ك��ل 
أفريقيا ومثلها من  ع��رب  أندية من   4
ع����رب آس���ي���ا، ع��ل��ى ان ت���ق���ام امل��ب��اري��ات 
ب��ط��ري��ق��ة خ����روج امل��غ��ل��وب ف���ي األدوار 
الثمانية.  االن��دي��ة  بمشاركة  النهائية 
ال��ب��ط��ول��ة  إط����اق  ع���ن  وك��ش��ف روراوة 
م��وال��ي��د 1993 في  ل��ل��ش��ب��اب  ال��ع��رب��ي��ة 
الجزائر العام املقبل بمشاركة 12 دولة 
ثبتت مشاركتها. واض��اف ان االتحاد 
ال��ع��رب��ي ب��ص��دد دراس����ة اق��ام��ة بطولة 
للمنتخبات دون 14 عامًا، وأشار الى 
ليبيا سيعقد  ف��ي  اج��ت��م��اع��ًا  ه��ن��اك  ان 
اقامة  م��وع��د  ال��ج��اري لتحديد  ف��ي 19 
إلدراجها  والتوسط  ال��ص��االت  بطولة 

في دورة االلعاب العربية 2011. 

الكرة العربية

أح�������رز ال����س����ب����اح ال���ت���ون���س���ي اس���ام���ة 
ب��رون��زي��ة س��ب��اق 200 م حرة  امللولي 
العالم  أم��س األرب��ع��اء، ضمن بطولة 
ال���ع���اش���رة ل��ل��س��ب��اح��ة داخ������ل ح���وض 
التي تستضيفها  صغير )25 مترًا(، 

دبي حتى 19 كانون االول. 
وقطع امللولي املسافة بزمن 1.42.02 
الثالث خلف  املركز  دقيقة، وحل في 
االم��ي��رك��ي راي���ن ل��وش��ت )1.41.08 د( 
والروسي دانيا ايزوتوف )1.41.70 
د(.  وامل��ل��ول��ي ه���و ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د 
ف����ي س��ج��ل  ب�������اده  اس������م  ال�������ذي دّون 

امليداليات في اليوم االول. 
وت����ق����ام امل���ن���اف���س���ات ب���م���ش���ارك���ة 792 
س��ّب��اح��ًا وس��ّب��اح��ة يمثلون اك��ث��ر من 
148 دول������ة، وه����و رق����م ق��ي��اس��ي غير 
م���س���ب���وق ف����ي ت����اري����خ ال���ب���ط���ول���ة، ف��ي 
مجمع ح��م��دان ب��ن محمد ب��ن راش��د 
ُش��ّي��د خ��ص��وص��ًا الحتضانها  ال����ذي 
في االمارات ومنطقة الشرق االوسط 
ويتسع  تاريخها،  ف��ي  االول���ى  للمرة 
ل���ن���ح���و 15 أل������ف م���ت���ف���رج، وي����ض����م 3 
م��س��اب��ح أومل���ب���ي���ة.  وأح������رز منتخب 
سيدات الصن ذهبية سباق التتابع 
4 م��رات 200 م ح��رة م��ع رق��م قياسي 
ج��دي��د ه��و 94ر35ر7 دق��ائ��ق، وت��ق��دم 
على نظيريه االوسترالي )57، 37، 7 

د( والفرنسي )33ر38ر7 د(. 
وال����رق����م ال��ق��ي��اس��ي ال���ع���امل���ي ال��س��اب��ق 

وه���و مسجل  دق���ائ���ق،  90ر38ر7  ه��و 
باسم املنتخب الهولندي، وقد حققه 
ف����ي ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ف����ي م��ان��ش��س��ت��ر 

االنكليزية في 9 نيسان 2008. 
وك��ان��ت االس��ب��ان��ي��ة م��ي��ري��ا بلمونتي 
غارسيا نجمة اليوم االول بإحرازها 
م  و400  ف�����راش�����ة  م   200 ذه���ب���ي���ت���ي 
قطعت  االول،  السباق  ف��ي  متنوعة.  
59ر03ر2  ب��زم��ن  امل��س��اف��ة  ب��ل��م��ون��ت��ي 
دق��ي��ق��ة، وت��ق��دم��ت ع��ل��ى ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
جيما الوي )94، 03، 2 د( والسويدية 

بترا غرانلود )38، 04، 2 د(. 
وف��������ي ال�����س�����ب�����اق ال������ث������ان������ي، وص���ل���ت 

بلمونتي إلى خط النهاية بعد 
ام�����ام  وح�����ل�����ت  دق������ائ������ق،   4  ،24  ،21
الصينيتن شيوين يي )55، 24، 4 د( 

وشوانشو لي )05، 29، 4 د(. 
وأح���������رز م���ن���ت���خ���ب ف���رن���س���ا ل���ل���رج���ال 
ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م 
ح��رة بزمن 78، 04، 3 دق��ائ��ق، وتقدم 
على منتخبي روسيا )82، 04، 3 د( 

والبرازيل )74، 05، 3 د(. 
وت������ت������ص������در إس�����ب�����ان�����ي�����ا ال����ت����رت����ي����ب 
ال��ص��ن بذهبية  ت��ل��ي��ه��ا  ب��ذه��ب��ي��ت��ن، 
وف����ض����ي����ة وب������رون������زي������ة، ث������م ف���رن���س���ا 
ال��والي��ات  تليها  وب��رون��زي��ة،  بذهبية 
امل����ت����ح����دة ب����ذه����ب����ي����ة، أم���������ام روس����ي����ا 
ص���اح���ب���ة ال���ف���ض���ي���ت���ن وب���ري���ط���ان���ي���ا 

صاحبة الفضية. 

برونزية للتونسي امللولي في بطولة العالم 

جلسة مشتركة 
قريبًا بين االتحادين 
المصري والجزائري 

للتعاون

 �  2 نقطة،   23 العهد  العام:  الترتيب   ¶
األنصار 23 نقطة، 3 � الراسينغ 21، 4 � 
الصفاء 21، 5 � النجمة 17، 6� املبرة 16، 
7� الساحل 10، 8 � اإلخاء 9، 9 � السام 
9، 10 � التضامن 8، 11 � الغازية 8، 12 

� اإلصاح نقطتان. 
أه���داف: حسن معتوق   9 الهدافون:   ¶
أه�����داف: مصطفى ح��اق  )ال��ع��ه��د(، 7 
)ال����ع����ه����د(، 6 أه���������داف: ط�������ارق ال��ع��ل��ي 
)امل���ب���ّرة(، 5 أه����داف: م��ح��م��ود الزغبي 
)ال�����ص�����ف�����اء( ووس�����ي�����م ع����ب����د ال����ه����ادي 

)الراسينغ(.

التونسي أسامة امللولي مع برونزيته 
)ميشال سون ـ أ ب( 

تتصدر
إسبانيا الترتيب 

بذهبيتين تليها 
الصين ثم فرنسا

السباحة

رياضة

ة 
ّ
فوز الشانفيل في السل

عزز فريق الشانفيل صدارته لترتيب بطولة 
»بنك ميد« لكرة السلة بفوزه على مضيفه 
الشباب حوش األمراء 76 - 58 )17 - 16، 

31 - 33، 48 - 43(، في ختام املرحلة 
الخامسة من اإلياب. وكان قائد الشانفيل 

فادي الخطيب أفضل مسّجل برصيد 
37 نقطة و7 كرات مرتدة، فيما كان مارك 

داوسن أفضل مسجلي الشباب بـ20 نقطة 
و13 كرة مرتدة.  هذا وأجرت األمانة العامة 
 على موعد بعض املباريات 

ً
لالتحاد تعديال

وأصبحت كاآلتي:  اليوم: بيبلوس – حكمة 
)ملعب عمشيت - الساعة 19،30(، غدًا 

الجمعة: انيبال - الرياضي )ملعب راهبات 
القلبني األقدسني في زحلة - الساعة 17،00(، 

السبت 18الجاري:  هوبس – بيبلوس 
)مجّمع املر - الساعة 15،30(. 

بيان املبرة  

 تعّرض كابنت املبرة إسماعيل فاضل 
إلصابة قوية في الرأس، إثر تدخل من 
حارس الراسينغ، فسقط فاقدًا للوعي، 

دون ان يكلف حكم املباراة نفسه التأكد 
من سالمة حالته الصحية، فأمر بمتابعة 

اللعب، وسجل الفريق املنافس هدفًا من هذه 
الهجمة، فيما كان العبنا داخل حرم امللعب 

في حالة حرجة، حيث أجريت اإلسعافات 
الفورية له، وبسبب عدم توافر سيارة 

إسعاف، جرت اتصاالت الستقدام سيارة، 
قل على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى 

ُ
ون

ي العالج.  وإزاء هذا، ال يسعنا إال أن 
ّ
لتلق

نرفع الصوت عاليًا، داعني جميع املسؤولني 
الرياضيني الى تحّمل مسؤولياتهم في 

معالجة الخلل والتقصير الفاضح في تأمني 
سالمة الالعبني على أرض امللعب، وهل 

من املقبول استهتار الحكام إلى هذا الحّد 
بسالمة الالعبني؟ 

برونزية لشيحا في مسقط 

أحرز الالعب اللبناني سلفادور شيحا 
امليدالية البرونزية في منافسات التزلج املائي، 

ضمن دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
الثانية التي تقام في العاصمة الُعمانية 

 الالعب التايالندي في املركز 
ّ

مسقط، إذ حل
االول بـ58.25 نقطة ومواطنه في املركز 

الثاني وشيحا ثالثًا بـ47.91 نقطة. 

»قوى« الصغار في الجمهور 

مت مدرسة سيدة الجمهور مسابقة 
ّ
نظ

في العاب القوى للصغار )12 – 13 سنة( 
Kids Athletics )جري - وثب عال وطويل 
- رمي كرة حديد( على مضمارها، برعاية 

»فرنسبنك« وإشراف االتحاد اللبناني 
 بأمينه العام نعمة الله 

ً
أللعاب القوى، ممثال

بجاني والخبير جان غاوي. 

ميني ماراتون الهرمل 

نظمت بلدية الهرمل السباق املحلي الرياضي 
في امليني ماراتون بمشاركة 600 من 

املدارس والثانويات واألندية والجمعيات، 
ومن كل الفئات العمرية، وجاءت النتائج 

كاآلتي: فئة الرجال: 1- علي أحمد الحسيني، 
2- سلمان ناصر الدين، 3- علي محمد علوة. 
فئة الفتيان: 1- علي قزحيا ناصر الدين، 2- 

عباس الرشعيني، 3- حسن ناصر الدين. 
فئة اإلناث: 1- ألني فهدة، 2- والء املسمار، 

3- سارة املسمار. 

لبنان الرياضي
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