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كوريا اجلنوبية   ٩ - ٢٥ فبراير

الشهاب: منافسات قوية في فروسية »املتروك«
احلكم الدولي نضار املصطفى 
ومعها ملى عبد العال وابتسام 
العــاروري ويحيى الهدبان، 
و»امليقاتــي« أحمد هاشــم، 
وسيكون تصميم املسلك من 
إعداد نادمي شعيب، ويساعده 
كريس ريتشيتز، والفارس 
فهد الشــرهان رئيس حكام 
ساحة، ومعه نوف بن عيسي، 
وسامي البرك، ويوسف الهيفي 

في ميدان اإلحماء.

أجل جتهيزهم لالستحقاقات 
املقبلة، وتوقع منافسات قوية 
بني جميع املشاركني في جميع 

األشواط.
وأشاد بالتعاون األكثر من 
رائع من القائمني على نادي 
للفروسية األخوين  املسيلة 
بدر ومحمد امليلم، إلجناح هذا 
العمل الذي يترقبه اجلميع منذ 

فترة بعيدة.
وتتــرأس جلنة التحكيم 

تنطلق في الساعة 9:00 
اليوم منافســات  صبــاح 
النســخة الثانية من بطولة 
للقفز  املتروك  علي يوسف 
علــى احلواجز في مضمار 
القفز بنادي املسيلة، وتستمر 
حتى مســاء الغد بحضور 
محافظ العاصمة الفريق م. 

ثابت املهنا.
وقال ممثل راعي البطولة 
أحمد علي املتروك ان البطولة 
مقسمة على 10 أشواط، في 
اليوم األول 5 أشــواط على 
ارتفاعات 80 سم، و100 سم، 
و110 سم، و120 سم، و130 سم، 
فيما يتنافس املشاركون في 
اليــوم الثاني على ارتفاعات 
110 سم، 120 سم، واجلائزة 
الصغرى على ارتفاع 130 سم، 
واجلائزة الكبرى على ارتفاع 
140 سم، على أن يكون اخلتام 
بشوط على ارتفاع 90 سم.

بدوره، قال رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الفارس 
وليد الشهاب ان فكرة تنظيم 
للقفز على  بطولة ســنوية 
احلواجز، جاءت بهدف تقدمي 
املتروك والشهاب في النسخة األولى من البطولةالدعم للفرسان والفارسات من 

»عني« راي باسيل على ميدالية أوملبية في »الرماية«

الزمالك يعبر وادي دجلة بهدف قاتل
القاهرة - سامي عبدالفتاح

عادت الــروح الى العبي 
فريق الزمالك، وانتزعوا فوزا 
ثمينا بهدف دون رد على وادي 
دجلة، مما ميثل شكال جديدا 
للفريق، الذي واصل كفاحه 
طوال وقت املباراة، حتى وصل 
الى هدفه والفوز، على فريق 
عنيــد، كان قريبــا من الفوز 

ايضا.
وأنهى الكونغولي كابونغو 
كاسونغو، حالة النحس التي 
تالزمه، وقاد فريقه الزمالك، 
لفوز صعب في الوقت القاتل، 
فــي افتتــاح اجلولــة الـ ٢4 

للدوري املصري.
ســجل كاســونغو، هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة 9٢ في 
القاتلــة، ليحقق  اللحظــات 
الزمالك، ثالث انتصاراته على 
التوالي مع املدرب إيهاب جالل.
الزمالــك رصيده  ورفــع 
إلى 4٢ نقطة، ويحتل املركز 
الثالــث مؤقتــا، بينما جتمد 
رصيــد وادي دجلــة بقيادة 
مديره الفني طارق العشري 
عند ٢3 نقطة في املركز الـ ١4.

وفي صورة إيجابية أخرى، 
اســتعاد االحتاد السكندري 
نغمة االنتصارات، مع مديره 
الفني اجلديد محمد عمر بعد 

الفوز على ضيفــه الداخلية 
بهدفني مقابل هدف، على ستاد 
اإلسكندرية في اجلولة نفسها.

تقدم االحتاد بهدف شوقي 
الســعيد في الدقيقة 3٨، ثم 
أحرز هشام شــحاتة الهدف 
الثاني في الدقيقة ٨9، قبل أن 
يحرز عبدالرحمن السويسي 
هدف الداخلية في الدقيقة 9٠.

وخاض االحتاد أول مباراة 
مع مديره الفني اجلديد محمد 
عمــر ليرفع »زعيــم الثغر« 
رصيــده إلــى ٢5 نقطــة في 
املركز الرابع عشر، بينما جتمد 
رصيد الداخلية بقيادة مديره 
الفني عــالء عبدالعــال عند 

3٠ نقطة في املركز العاشــر 
وتوقفت انتصارات االحتاد في 
آخر 4 جوالت ليقيل مجلس 
اإلدارة املدرب اإلسباني خوان 

ماكيدا.

األهلي واألسيوطي
وفــي اجلولــة نفســها، 
تقام اليوم 4 مباريات قوية، 
تبدأ بلقاء مصر املقاصة مع 
طنطا، والفريقان في املنطقة 
احلرجة، حيث يحتل املقاصة 
املركــز ١3 برصيد ٢5 نقطة، 
وطنطا في املركز ١٦ برصيد 

٢3 نقطة.
السادســة والربع  وفــي 

بتوقيــت الكويت، ســتكون 
املبــاراة الكبــرى بني األهلي 
واالسيوطي، في ظل حتديات 
صريحــة مــن املديــر الفني 
احلالي لألسيوطي علي ماهر، 

بانه سيفوز بالثالث نقاط.
ويحتــل األهلــي مقدمــة 
الترتيــب برصيد ٦٠ نقطة، 
بينما االسيوطي في املركز ١١ 
برصيد ٢9، ويسعى للدخول 
في املنطقة الدافئة لالبتعاد 

عن خطر الهبوط.
وبعد هذه املواجهة، تقام 
مباراتان، يحل االنتاج احلربي 
في ضيافة املقاولون، ويلعب 
سموحة مع طالئع اجليش.

نقاطها في البرنامج األوملبي.
وتبــدو واثقــة مــن ذلك، 
فيما ستكون املشاركة مبنزلة 
حتصيل حاصل، ذلك ان بطاقة 
الدعوة جاهزة نسبة الى حصة 
آسيا بالفتيات في النهائيات 
األوملبية مبسابقة »التراب«.

وتلقى البطلــة اللبنانية 
دعما مــن صندوق التضامن 
األوملبي عبر اللجنة األوملبية 
االحتــاد  ومــن  اللبنانيــة، 
اللبنانــي للرمايــة والصيد 
وكذلك من االحتاد اآلسيوي، 
فضال عــن ارتباطهــا برعاة 
جتاريــني بينهم بنــك محلي 
كبير. وتربط البطلة اللبنانية 
مستقبلها بنتيجتها االوملبية، 
وتكشف لـ »األنباء« انها أجلت 
زواجها الى ما بعد النهائيات 
االوملبيــة، متهيــدا للتفــرغ 

لعائلتها.
 فــي املقابل يعول رئيس 
اللجنة األوملبية اللبنانية جان 
همــام على باســيل لتحقيق 
ميداليــة فــي دورة طوكيو، 
لتعيــد لبنــان الــى الئحات 
امليداليــات االوملبية الغائبة 
عنها منذ دورة موسكو ١9٨٠، 
يــوم أحرز املصــارع الراحل 
حسن بشارة ميدالية برونزية 
فــي الوزن املفتــوح، وكانت 
امليداليــة العربيــة الوحيدة 
في تلك الدورة. ويبلغ رصيد 
لبنان من امليداليات االوملبية 
4 بينها فضيتان وبرونزيتان.

الحقا بسبب اإليقاف الدولي 
للكويت.

وشــاركت باســيل فــي 
النهائيــات عبر بطاقة دعوة 
خاصة »وايلــد كارد«، وهي 
تسعى حاليا إلى بطاقة تأهل 
مباشر عبر مسابقات حتسب 

للراميــات، واملركز االول في 
القــارة اآلســيوية. وكانــت 
انتزعت بطاقة تأهل مباشــر 
الى اوملبياد ريو دي جانيرو 
من بوابة بطولة آســيا التي 
الكويــت قبــل  اســتضافتها 
ان تلغــى مفاعيــل البطولة 

بيروت ـ ناجي شربل

تواصل الرامية اللبنانية 
ســنة(   ٢9( باســيل  راي 
حتضيراتهــا للمشــاركة في 
دورة طوكيو األوملبية ســنة 
٢٠٢٠. وتكثف مشاركاتها في 
مسابقات الرماية من احلفرة 
األوملبيــة »تــراب«، املؤهلة 
للنهائيــات األوملبيــة، مــن 
بوابة املسابقات اخلاصة في 
كأس العالم. وتتطلع باسيل 
الى مشاركة ثالثة تواليا في 
النهائيات، بعد ٢٠١٢ في لندن 
و٢٠١٦ فــي ريو دي جانيرو، 
حيث لم تتجاوز الدور األول.
وتتمرن باســيل بكثافة، 
ســواء في حقول الرماية او 
في قاعات التربيــة البدنية، 
وحتــى في حصــص خاصة 
بالتأهيل املعنــوي لألبطال، 
بعدما نصحها مدربها االيطالي 
وخبراء فــي الرماية بتأهيل 
نفسها معنويا، ذلك انها تخفق 
في طلقتني تواليا على الطبقني 
رقم ٢٠ و٢١ وفق اإلحصاءات.

حتتل باسيل املركز السابع 
في الئحــة التصنيف العاملي 

الرامية اللبنانية راي باسيل تطمح لتحقيق إجناز كبير في االوملبياد املقبل 

منتخب كندا النسائي في »الكيرلنغ« خالل املباراة مع السويد التي فازت ٧ - ٦       )رويترز(

الثنائي األلماني سافشينكو وماسو بعد تتويجهما بذهبية التزحلق الفني المختلط على الجليد           )أ.ف.پ(

جدول امليداليات بعد اليوم السادس
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالبلداملركز

9٢4١5املانيا١
٦74١7النرويج٢
55٢١٢هولندا3
5١٢٨الواليات املتحدة االميركية4
454١3كندا5
3٢٠5السويد٦
3١٢٦فرنسا7
٢١3٦النمسا٨
١١35إيطاليا9
١٠١٢جمهورية كوريا١٠
٠437اليابان١١
٠٢١3أستراليا١٢
٠٢٠٢الصني١3
٠٢٠٢سلوڤاكيا١3
٠١45مشاركون حتت العلم األوملبي من روسيا١5
٠١١٢التشيك١٦
٠١١٢سويسرا١7
٠١٠١سلوڤينيا١٨
٠٠33فنلندا١9
٠٠١١إسبانيا٢٠
٠٠١١كازاخستان٢٠

أملانيا حتقق ٩ ميداليات ذهبية 
في بيونغ تشانغ خالل 6 أيام

احتاجت أملانيا إلى ٦ أيام فقط من منافسات 
دورة األلعاب الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا 
اجلنوبية لتتجــاوز عدد امليداليــات الذهبية 
التي حصلت عليها في كامل منافســات دورة 
سوتشي السابقة، حيث حصلت فيها على تسع 

ميداليات ذهبية.
وفي أحدث االجنازات األملانية حصد الثنائي 
أليونــا سافشــينكو وبرونو ماســو امليدالية 
الذهبيــة صباح امس في منافســات التزحلق 

الفني املختلط على اجلليد.
وحصل علــى امليداليات الذهبية في دورة 
االلعاب الشتوية احلالية كل من أرند بيفر ولورا 
داملير العبي البياثلون، ونتالي جايسنبيرجر 
متســابقة الزحافات الثلجية، توبياس فيندل 
متسابق الزحافات الثلجية املزدوجة، وأندرياس 
فيلينجر متســابق الوثــب التزجلي، وإيريك 

فرينزل متسابق التزلج املركب.
وينتظر ان حتقق أملانيا ذهبيات اخرى في 

مسابقات عديدة.
وفــي أبرز أحــداث يــوم أمس ايضــًا بات 
النرويجي اكسل لوند سفيندال املتزلج االكبر 
ســنا )35 عامــا( يحرز ذهبيــة التزلج االلبي 
في فئة االنحدار فــي تاريخ االلعاب االوملبية 

الشتوية عندما طوق عنقه باملعدن االصفر.
ومنح سفيندال ايضا النرويج اولى ذهبياتها 
على االطالق في االنحدار في االلعاب االوملبية.

وحل ثانيا مواطنه العمالق كييتيل يانسرود 
وثالثا السويسري بيت فويز حامل اللقب قبل 
اربع سنوات. وسبق لسفيندال ان احرز امليدالية 
الفضية في نســخة عام ٢٠١٠، لكنه حل رابعا 

في سوتشي عام ٢٠١4.
وقال ســفيندال »ينتابني شــعور رائع. ال 
اصدق ما يحصل، حتقيقي لنتيجة افضل من 
كييتيل امودت )ثانيا عام ١994( والس كيوس 
)ثانيا عامي ١99٨ و٢٠٠٢(.انه يوم رائع السيما 
مــع الثنائية« في اشــارة الى حلــول مواطنه 

ياسنرود ثانيا في السباق.
وكان السباق تأجل اربعة ايام بسبب الرياح 
العاتية التي ضربت بيونغ تشــانغ في االيام 

االخيرة.
وسيكون ســفيندال مرشــحا فوق العادة 
إلحراز ذهبية ســباق التعرج الســوبر طويل 

املقرر اليوم اجلمعة علما بأنه بطل العالم في 
هذا املجال عامي ٢٠٠7 و٢٠١3.

كمــا أحــرزت االميركية ميكايال شــيرين، 
الساعية الى حصد اكثر من ميدالية من املعدن 
االصفر في بيونغ تشانغ ٢٠١٨، ذهبية سباق 

التعرج الطويل.
وتقدمت شيفرين )٢٢ عاما( على النرويجية 
راغنهيلد موفينكل وعلــى االيطالية فيديريكا 
برينيون. وكانت شيفرين بطلة سباق التعرج في 
دورة سوتشي عام ٢٠١4 عندما كانت في الثامنة 
عشرة من عمرها فقط، سيطرت بشكل شبه تام 
على منافسات هذا االختصاص في مطلع املوسم 
وحققت عشرة انتصارات في سلسلة بطوالت 
كأس العالم في خمس منافسات مختلفة، منها 
خمســة انتصــارات متتالية في ينايــر قبل ان 

يتراجع مستواها في االسابيع االخيرة.

جتاوزت مجموع ما حققته في أوملبياد سوتشي السابق

»تعليمية اجلهراء« ثالث مسابقة
كرة القدم للمرحلة االبتدائية

حصدت منطقة اجلهراء التعليمية 
املركز الثالث في مسابقة كرة القدم 
التي تقام ســنويا مبشاركة فرق 
رياضية لطلبــة املرحلة االبتدائية 

جلميع املناطق التعليمية.
وقد أقيمت املسابقة بإشراف عام 
املوجه األول للتربية البدنية مبنطقة 

اجلهراء التعليمية د.أحمد الفايز.
ان فريق  الى  جتدر اإلشــارة 
اجلهراء أشرف عليه كل من املعلمني 
فيصل زايد وخالد النخيالن، واملعلمة 

الفايز الى جانب معلمي والعبي منطقة اجلهراء التعليمية سالي شوقي.
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