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فل�سطين تفر�ض التعادل على ال�سعودية في الت�صفيات المزدوجة
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ً
مدربا لل�سالم
�أن�س مخلوف
كشف أمين سر نادي السالم زغرتا اللبناني لكرة القدم شربل عزيزي
عن تعيين السوري أنس مخلوف مدربا ً لفريقه ،مشيرا ً إلى أن نادي السالم
سيوقع عقدا ً رسميا ً مع مدرب الجيش السوري السابق خالل أيام.
وقال عزيزي إن المباراة مع شباب الساحل السبت ،كانت األخيرة
للمدرب الحالي السوري الفنزويلي لؤي أبي كرم إذ سيبدأ مخلوف
اإلشراف على تدريبات السالم ،بدءا ً من االثنين.
وكان مخلوف حضر مباراة السالم مع الساحل السبت في ملعب نادي
العهد من المدرجات ،حيث تابع الخسارة الثالثة للفريق الشمالي هذا
الموسم بنتيجة  ،2 - 1مقابل تعادل واحد فقط.
وسبق لمخلوف ( 42سنة) العب المجد السابق ،أن مثل منتخبي
سورية األولمبي واألول ما بين عامي  1992و ،1998كما احترف في فرق
كليريا سفيتوف ( )98 – 96وشينيك ياراسالف ( )2000 – 99وروبين
كازان ( )2001 – 2000في روسيا.
أما تدريبياً ،فأشرف على فريقي الجيش ( )2015 – 2014والمجد
( ،)2011ومنتخب سورية األول عام .2013

نادي بيروت بطل لبنان
بكرة القدم لل�شابات

فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة المنتخب الفلسطيني والسعودي
التي جمعتهما أمس ،على استاد عمان الدولي في األردن ،في إطار لقاءاتهما
في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا بكرة
القدم.
ورف��ع المنتخب السعودي رصيده إل��ى  13نقطة ليبقى في ص��دارة
المجموعة األولى ،مقابل  6نقاط أصبحت في جعبة المنتخب الفلسطيني،
علما ً أن مباراة الذهاب بين المنتخبين انتهت بفوز السعودية .2-3
وحظيت ال��م��ب��اراة بحضور ال��ل��واء جبريل ال��رج��وب رئ��ي��س االت��ح��اد
الفلسطيني وأحمد عيد رئيس االتحاد السعودي ،إلى جانب عدد كبير من
الشخصيات الرياضية.
وجاءت المباراة التي حظيت بحضور نحو  10آالف متفرج ،متوسطة
المستوى ،وشهدت فرصا ً عدة للمنتخبين على فترات لكن من دون أن ينجح
أحدهما في التسجيل.
وبالعودة لمجريات اللقاء ،فقد جاءت البداية قوية ،فاألطماع الهجومية
ب��دت واضحة والحماس واالن��دف��اع ل��دى الالعبين ك��ان ح��اض��راً ،لتشهد
المعطيات سجاال ً هجوميا ً متبادالً.
واعتمد المنتخب السعودي في بناء هجماته على نقل الكرات السريعة
بعيدا ً عن أي فلسفة نحو األمام مع ّوال ً على وجود الفرج والخبيري والمؤشر
والشهري وهم الذين وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع الفلسطيني
المحكم الذي قاده البهداري وذيب واليكس وجابر.

وألن أرضية الملعب عانت بعض الشيء من مياه األمطار ،لجأ المنتخب
السعودي في تهديده لمرمى توفيق أبو حماد بإشهار سالح تسديد من بعد،
فأطلق السهالوي تسديدة قوية لكنها افتقدت التركيز ،فيما استقرت تسديدة
الشهراني بأحضان حارس منتخب فلسطين.
وتعرض العب المنتخب السعودي ياسر الشهراني إلصابة اضطرته
لمغادرة المباراة ليتم الدفع بدال ً منه بحسن معاذ.
وأظهر في المقابل المنتخب الفلسطيني نوايا هجومية واضحة ،حيث
اعتمد في بناء هجماته على وجود مرابعة وزوريال ودرويش وأبو حبيب
وهؤالء نجحوا في كشف ثغرات بالدفاع السعودي لكن سوء اللمسة األخيرة
حال دون نجاحهم في مالمسة شباك شرحلي حارس السعودية.
تحسبا ً من أطماع المنتخب الفلسطيني
وبدأ المنتخب السعودي أكثر
ّ
لتشهد إحدى فترات المباراة تراجعه من حيث األداء الهجومي ،في الوقت
ال��ذي علت فيه هتافات التشجيع للمنتخب الفلسطيني ال��ذي امتد نحو
المواقع الهجومية وأطلق أشرف نعمان تسديدة قوية تصدى لها بصعوبة
شرحيلي.
وشهدت الدقائق األخيرة من عمر الشوط األول ،فرص خطرة للمنتخبين،
حيث حدثت دربكة أمام مرمى منتخب فلسطين لتذهب الكرة باتجاه المرمى
لكن المدافع اليكس شتتها قبل أن تجتاز المرمى.
والحت لمنتخب فلسطين أخطر فرص الشوط األول ،من ضربة ركنية
ارتقى لها المدافع عبدالله جابر برأسه أخرجها شرحلي بصعوبة لينتهي

«يونايتد �سبورت�س �أوف ليبانون»
تك ّرم العداءة البطلة بوال رادكليف
ك� ّرم��ت «يونايتد سبورتس أوف
ليبانون» ال��ع��داءة البريطانية بوال
رادك��ل��ي��ف ،ح��ام��ل��ة ال��رق��م القياسي
العالمي لسباق الماراثون ومسافته
 42.195كلم والبالغ ساعتين و15
دقيقة و 25ثانية ،خالل لقاء مع عائلة
لعبة ألعاب القوى ورج��ال الصحافة
واإلع�لام في «نايك» ( NIKEأسواق
بيروت) .وحضر رئيس اتحاد ألعاب
ال��ق��وى روالن س��ع��ادة ،األم��ي��ن العام
نعمة الله بجاني ،عضو االتحاد وسيم
الحولي ،رئيس مجلس إدارة «يونايتد
سبورتس أوف ليبانون» عبدو قصير،
والمديرة العامة شريفة أبو عز الدين،
م��س��ؤول��ة ال��ت��س��وي��ق ك��اري��ن ع���ازار،
ورؤس���اء ومسؤولو أندية وع��داؤون
وع����دّاءات م��ن الفئات العمرية كا ّفة
ورجال الصحافة واإلعالم.
بداية ،كلمة ترحيبية من عريفة الحفل
ماريان بكداش ،ثم تحدّثت رادكليف
التي أعربت عن «سرورها لوجودها
في لبنان» ،متط ّرق ًة إلى «تجربتها في

سباقات الماراثون وتحطيمها الرقم
القياسي العالمي الذي ما زالت تحمله
حتى اآلن إل��ى ج��ان��ب ال��ح��دي��ث عن
التدريبات التي خضعت لها» .ودعت
«عشاق الرياضة إلى ممارسة هواية
الركض منذ الصغر» ،مسدية النصائح
إلى «الراغبين بتحقيق نتائج جيدة
ف��ي السباقات وخ��ص��وص�ا ً سباقات
المسافات الكبرى».

كما أبدت رادكليف دعمها للمشروع
ال����ذي أط��ل��ق ت��ح��ت ع���ن���وان «ن���ادي
نايك للركض» وأج��اب��ت على أسئلة
الحضور .ثم تسلمت العداءة البطلة
قميصا ً رياضية تحمل اسم «بيروت»
وسط تصفيق الحاضرين.
وفي الختام ،وقعت البطلة رادكليف
أوتوغرافات للحاضرين وأخذت الصور
التذكارية الفردية والجماعية.

الدوري الأميركي للمحترفين في كرة ال�سلة

فوز �ساد�س على التوالي لكليفالند
تابع كليفالند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي
انتفاضته بتغلبه على ضيفه إنديانا بيسرز  97-101على
ملعب «كويكن لونز أرينا» وأمام  20562متفرجا ً ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
وهو الفوز السادس على التوالي لكليفالند كافالييرز منذ
خسارته المباراة األول��ى في افتتاح الموسم أم��ام مضيفه
شيكاغو بولز  ،97-95فعزز موقعه في المركز الثاني
للمنطقة الشرقية خلف وصيفه الموسم الماضي أتالنتا
هوكس صاحب  7انتصارات في  8مباريات.
وفرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجما ً في صفوف
كليفالند كافالييرز الذي واصل اللعب في غياب نجمه اآلخر
كيري إيرفينغ الذي يتعافى من اإلصابة ،بتسجيله  29نقطة
مع  6متابعات ،وأضاف كيفن لوف ثنائية مزدوجة «دابل
دابل» بتسجيله  22نقطة مع  19متابعة.
في المقابل ،كان نجم إنديانا بيسرز بول جورج أفضل
مسجل في المباراة برصيد  32نقطة مع  11متابعة و6
تمريرات حاسمة من دون أن يج ّنب فريقه الخسارة الرابعة
في  7مباريات.
واستعاد أوكالهوما سيتي ثاندر توازنه بعد  3هزائم
متتالية وحقق فوزا ً كبيرا ً على ضيفه فينيكس صنز -124
 103على ملعب «تشيزابيك إينرجي آرينا» وأمام 18203
متفرجين.
ويدين أوكالهوما سيتي ثاندر ال��ذي حقق ف��وزه الرابع
في  7مباريات ،بانتصاره إلى نجمه كيفن دورانت صاحب
 32نقطة مع  11متابعة (دابل دابل) و 4تمريرات حاسمة،
وأضاف كل من راسل وستبروك والبديل اينيس كانتر 21
نقطة مع  13تمريرة حاسمة و 6متابعات لألول و 7متابعات
للثاني ،وسجل البديل اآلخر دايون وولترز  19نقطة.
وفي صفوف الخاسر برز إيريك بليدسوي بتسجيله 28
نقطة مع  11تمريرة حاسمة لم تكن كافية لتجنيب فريقه
الخسارة الرابعة في  7مباريات.
وواص��ل ديترويت بيستونز بدايته القوية وحقق فوزه
الخامس في  6مباريات عندما تغلب على مضيفه بورتالند
ترايل باليزرز  103-120على ملعب «مودا سنتر أت ذا روز
كورتر» وأمام  19393متفرجاً.
وكان بورتالند ترايل باليزرز في طريقه إلى تحقيق فوزه
الخامس هذا الموسم عندما فرض أفضليته على األرب��اع

الثالثة األولى  23-32و 24-25و ،32-35بيد أن الضيوف
انتفضوا في الربع األخير وكسبوه بفارق  30نقطة 11-41
وقلبوا الطاولة على أصحاب األرض محققين فوزا ً غالياً.
وك��ان العب الضيوف أندريه دروموند أفضل العب في
المباراة بتسجيله  29نقطة مع  27متابعة ،فيما كان زميله
ريجي جاكسون أفضل مسجل برصيد  40نقطة م��ع 5
تمريرات حاسمة.
يذكر أنها المباراة الثالثة هذا الموسم التي ينجح فيها
دروم��ون��د في تسجيل أكثر من  20نقطة مع أكثر من 20
متابعة.
وعلى ملعب «اميركان ايرالينز ارينا» وام��ام 19600
متفرج ،أك��رم ميامي هيت وف��ادة ضيفه تورونتو رابتورز
بفارق  20نقطة  76-96بفضل  23نقطة و 8متابعات لكريس
بوش و 20نقطة و 11متابعة لحسن وايتسايد.
واكتفى النجم دواين وايد بـ  12نقطة فقط في  24دقيقة،
لكنه رفع رصيده في الدوري الى  18944نقطة متقدما على
االسطورة نجم شيكاغو بولز السابق مايكل جوردان وسكوتي
بيبن ،وبات يحتل المركز  51في ترتيب أفضل الهدافين في
تاريخ الدولي.
وتغلب نيويورك نيكس على ضيفه لوس انجليس ليكرز
 95-99على ملعب «ماديسون سكوير غاردن» وامام 19812
متفرجا ً في ما يعتقد أنها آخر مباراة على هذا الملعب على ما
يبدو لنجم الضيوف كوبي براينت ( 37سنة).
ولقي براينت الذي ينتهي عقده مع لوس أنجليس ليكرز،
المتوج معه بـ 5ألقاب في ال���دوري ،في حزيران المقبل،
استقباال ً حارا ً غير عادي على ملعب ماديسون سكوير ،وسجل
 18نقطة مع متابعتين و 3تمريرات حاسمة ،فيما كان زميله
روي هيبرت األفضل بالرصيد ذاته من النقاط ولكن مع 10
متابعات وتمريرتين حاسمتين.
وقال براينت عقب المباراة« :سنرى ما إذا ما زالت لدي
الرغبة في خوض مباريات من هذا المستوى» ،فيما قال
مدرب لوس أنجليس ليكرز بايرون سكوت« :إنها المرة األولى
التي ألمح لي فيها كوبي بأن هذا الموسم قد يكون األخير له
في الدوري».
وكان لوس أنجليس ليكرز في طريقه إلى تحقيق الفوز
الثاني هذا الموسم لكن انهار في الدقائق الست األخيرة التي
اكتفى فيها بتسجيل  4نقاط فقط.

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني ،بدأ منتخب فلسطين مهاجما ً وبحث عن التسجيل،
فسدد هيثم ذيب كرة بأحضان حارس المنتخب السعودي شرحيلي ،في
الوقت الذي تراجع فيه أداء االخضر السعودي.
والحت لمنتخب فلسطين فرصة خطرة عندما أخطاء حارس مرمى منتخب
السعودية شرحيلي في تمرير الكرة ألحد المدافعين ليخطفها أشرف نعمان
ويسدد بمنتهى القوة لكن خارج الشباك ،ليأتي الرد السعودي سريعا ً حينما
تم اختراق دفاع منتخب فلسطين لتصل الكرة لتيسير الجاسم الذي سددها
وهو على بعد خطوات من المرمى فوق العارضة.
وفي خضم ذلك ،دفع مدرب المنتخب السعودي الهولندي فان مارفيك
بنواف العابد ليأخذ مكان سلمان المؤشر في خطوة هدفت إلى تعزيز
القدرات الهجومية ،في حين دفع مدرب منتخب فلسطين عبد الناصر بركات
بتامر صيام مكان عبد الحميد أبو حبيب.
وبدأ المنتخب السعودي مع مضي الوقت يستعيد شيئا ً من أدائه الهجومي
المعهود ،فسدد نواف العابد كرة قوية قبض عليها أبو حماد ،ابتعه تيسير
الجاسم بالفرصة األخطر حينما انفرد بالمرمى وسدد بغرابة بجوار القائم
األيسر بالدقيقة .80
وتراجع األداء العام للمنتخبين وظهرا وكأنهما مقتنعين بنتيجة التعادل،
ليمضي الوقت من دون أي مستجدات فيطلق الحكم صافرة النهاية معلنا ً
تعادل المنتخبين الشقيقين بدون أهداف.

افتتاح دورة الغريب الثالثة بكرة ال�س ّلة
والفوز لهوب�س وال�شانفيل و�إينرجي
افتتح «ن���ادي هوبس ال��ري��اض��ي» بمشاركة بلدية
الجديدة البوشرية السدّ ،ومجمع ميشال الم ّر الرياضي،
دورة العبه الراحل أنطوان الغريب السنوية الثالثة بكرة
السلة ،للذكور مواليد ،2003 - 2002 ،2005 - 2004
 -2001 2000و ،1999 1998-والتي تستمر حتى األحد
 6كانون األول المقبل ،وبمشاركة أكثر من  450العبا ً من
نوادي الرياضي بيروت ،المتحد طرابلس ،الشانفيل ديك
المحدي ،هومنتمن ،إينرجي ،سباكت ،الشياح ،أن تي أل،
مدرسة الوردية ،هوبس ص��ور ،هوبس المتن وهوبس
بيروت ،وذلك في حفل أقامه على ملعب مجمع ميشال الم ّر
الرياضي في البوشرية ،في حضور رئيس بلدية الجديدة
البوشرية الس ّد أنطوان جبارة ممثالً برئيس مجلس إدارة
مجمع ميشال الم ّر الرياضي أنطوان شهوان ،ووالد الالعب
الراحل جهاد وعائلته ،والالعب الدولي السابق إبراهيم
دن��ي��ا ،وإب��راه��ي��م ع��اج��ور ورئ��ي��س ن��ادي هوبس جاسم
قانصوه وعدد كبير من األهل.
افتتاحاً ،النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت تخليدا ً
لذكرى الراحل أنطوان ،ثم كانت كلمة لوالده جهاد تم ّنى
فيها «أن ال تكون هذه الدورة مجرد ذكرى عن روح نجله،
بل حافزا ً على المزيد من االلتزام بالتدريب والمنافسة
والتحلّي بالروح الرياضية من أجل تكوين مجتمع مليء
بالعافية والنشاط» ،شاكرا ً «كل من ساهم في إنجاح
الدورة».
ب��دوره ،شكر قانصوه األندية المشاركة والالعبين
على التزامهم التنافس الشريف ،كل من ساهم في إنجاح
ال��دورة ،ودعا اتحاد اللعبة إلى تنظيم بطوالت مماثلة،
وأك��د أن «غالبية الالعبين الذين رفعوا اسم لبنان مع
منتخب الناشئين في بطولة آسيا مثل كريم زينون ومحمد
قطان وشربل سعد وسليم عالء الدين وغيرهم برزوا في

هذه الدورة في السنوات السابقة» ،واعدا ً «بالعمل على
تطويرها في السنوات المقبلة».
وأكد شهوان الذي أعلن رسميا ً افتتاح البطولة على
«سياسة المجلس البلدي ورئيسه جبارة ،ومجلس إدارة
مجمع ميشال الم ّر على دعم الرياضة وتحديدا ً تلك التي
تالمس أوسع شريحة من األوالد» ،مثنيا ً «على عمل نادي
هوبس وأكاديمياته التي تخ ّرج األبطال».
وبعد عرض فني من أكثر من  350طالبا ً في أكاديمية
هوبس بكرة السلة لمختلف الفئات العمرية ،أقيمت
مباريات اليوم األول التي ج��اءت نتائجها على الشكل
التالي:
مواليد  :2001 - 2000ف��از هوبس  1على المتحد
طرابلس  ،17 - 37وكان أفضل مسجل للفائز جو حكيم
 13نقطة ،وجاد عزام  19كرة مرتدة ،ويانيس حلبي
 3تمريرات حاسمة و 4سرقات للكرة .والشانفيل ديك
المحدي على هومنتمن  ،23 - 24وك��ان أفضل مسجل
للفائز ريان صليبا  10نقاط ،وشربل داوود  4تمريرات
حاسمة وروميرو قدوم  5سرقات للكرة ،وللخاسر سروج
نورامنيان  10كرات مرتدة.
مواليد  :2003 - 2002فاز هوبس  2على هومنتمن 53
  ،21وكان أفضل مسجل للفائز أندرو كوبلي  14نقطةو 14كرة مرتدة و 4سرقات للكرة وجون دنيا  4تمريرات
حاسمة.
وإينرجي على مدرسة الوردية  ،35 - 65وكان أفضل
مسجل للفائز أنطوني معتوق  10نقاط وكينو حوراني 8
كرات مرتدة وكارل قزح  3تمريرات حاسمة ويورغو فغالي
 6سرقات للكرة.
وقاد المباريات الحكمان الدولي عبود سارجي وآالن
كنعان.

ريال بال تمثيل والح�صة الأكبر لبر�شلونة
حضر برشلونة بـ 3عناصر في
تشكيلة األس��ب��وع الـ 11من ال��دوري
اإلسباني ،بينما كان منطقيا ً أال يوجد
العبو ريال مدريد.

بالنكوس بهدف وحيد .وكانت نسبة
تمريراته الدقيقة  88في المئة واألهم
أنه أنهى المباراة دون أن يرتكب أي
خطأ على مهاجمي الفريق المنافس.

حارس المرمى

خط الوسط

خافي فاراس (الس بالماس) :ساهم
حارس الس بالماس بتحقيق االنتصار
الثاني لفريقه فقط ،في ال��دوري لهذا
الموسم  0-2على ري��ال سوسييداد،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ت��ص��دي��ه لـ 6ك��رات
ص ّوبت إليه على المرمى ،بنسبة نجاح
بلغت  100في المئة.

خط الدفاع

دان���ي أل��ف��ي��ش (ب��رش��ل��ون��ة) :ق �دّم
الظهير األيمن البرازيلي أدا ًء متميزا ً
مع فريقه برشلونة في المواجهة ضد
فياريال ( .)0-3وكانت تمريرات داني
صحيحة بنسبة  84في المئة ،إضافة
إلى أنه فاز بـ 3أخطاء ،من دون إغفال
ارتكابه مثلها.
دييغو غودين (أتلتيكو مدريد):
لم يعد تألق المدافع األوروغوياني
أمرا ً فريدا ً في أتلتيكو مدريد ،إذ اعتاد
صاحب القامة الوارفة على تقديم األداء
المتكامل والظهور بأفضل صورة في
غالب المباريات (نجح بـ 5تدخالت
ناجحة ،و 5استخالصات للكرة).
فيلبي ل��وي��س (أتلتيكو م��دري��د):
الظهير البرازيلي رسم صورة ممتازة له
في مباراة خيخون التي فاز بها الروخي

اينياكي ويليامس (بيلباو) :لعب
ويليامس الجناح األسمر في الفريق
الباسكي دورا ً محوريا ً بانتصار فريقه
على إسبانيول ( )1-2وذلك من خالل
هدفه األول ال��رائ��ع ،وال���ذي ج��اء من
تسديدة يتيمة له على المرمى.
دانيال باريخو (فالنسيا) :هدفان
وتمريرتان حاسمتان لباريخو الذي
ك��ان نجما ً مطلقا ً لمباراة الخفافيش
مع سيلتا فيغو والتي انتهت بانتصار
األول بنتيجة كبيرة  .1-5وبهذا
ال��م��ردود العالي أستحق باريخو أن
يكون واح��دا ً من نجوم المرحلة ككل
وليس في مباراة فريقه فحسب.
سيرجيو بوسكيتس (برشلونة):
ك��ان بوسكيتس نجما ً متكامالً في
الوسط والوسط الدفاعي ،إذ لم يكتفِ
بتقديم ال��ك��رات الدقيقة إل��ى األم��ام،
بل كعادته وقف سدا ً منيعا ً لهجمات
الفريق المنافس.
وفي الشق الهجومي تكفي التمريرة
الحاسمة التي قدّمها لنيمار مفتتحا ً
بها الفريق الكتالوني نصره المبين
على ف��ي��اري��ال ( ،)0-3لتظهر كمية
الفائدة التي يجنيها حامل اللقب من
بوسكيتس ،ال��ذي أكمل لقاء فياريال
دون أن يرتكب أي خطأ مع الحصول

على  4مخالفات ارتكبت عليه ،وبلغت
نسبة ت��م��ري��رات��ه ال��ن��اج��ح��ة  90في
المئة .يفغين كونوبليانكا (إشبيلية):
إذا كان هناك من العب أبهر المنافس
قبل الزميل في مباراة إشبيلية وريال
ومدريد فإنه متوسط الميدان األوكراني
ال��م��ب��دع كونوبليانكا .وس��اه��م ابن
السادسة والعشرين عاما ً بهدفين من
أصل  3سجلها الفريق األندلسي .كما
أنه أزعج دفاعات الفريق الملكي كثيرا ً
باختراقاته ،ليكون أحد نجوم اللقاء
البارزين.

خط الهجوم

نيمار (برشلونة) :من أي��ن يمكن
البدء بالحديث عن نيمار في مباراة
برشلونة ض��د ف��ي��اري��ال؟ م��ن هدفه
الشخصي الثاني والذي سيبقى طويالً
في ذاك��رة جماهير البالوغرانا ،أم من
حسن تصرفه المعهود ف��ي الهدف
األول .هذا الفتى يحمل من الموهبة ما
يجعله مرشحا ً لجائزة أفضل العب في
العالم ولو بعد حين.
باكو ألكاسير (فالنسيا) :سجل
ألكاسير ثنائية في مرمى سيلتا فيغو
وقدّم تمريرة حاسمة لباريخو ،جعلت
وجوده منطقيا ً في تشكيلة األسبوع.
سيرغي اينريش (إي��ب��ار) :ثنائية
الينريش في مرمى خيتافي ()1-3
وضعته بقوة في تشكيلة األفضل لهذا
األس��ب��وع ،كما أن��ه س��دد  5ك��رات بين
األخشاب الثالث في المباراة.

توج نادي بيروت  FC Beirutببطولة لبنان لكرة القدم - 2015
 2016لفئة الشابات تحت  19سنة بعد فوزه أمس على فريق أكاديمية
الفتاة  GFAبنتيجة  0-1حيث سجلت الهدف الالعبة نور نصرالله ،وهذا
هو اللقب الثاني للنادي البيروتي خالل ثالث سنوات ،وقد سلم الكأس في
حضور رئيس لجنة كرة السيدات في االتحاد اللبناني لكرة القدم.

دورة اال�ستقالل لل�شطرنج
في «اللبنانية» الأ�سبوع المقبل
تنظم الجامعة اللبنانية  -الفرع األول دورتها السنوية في الشطرنج
لمناسبة عيد االستقالل ،بدءا ً من بعد ظهر الثالثاء  17تشرين الثاني
الجاري ،في مكتبة كلية الهندسة  -الحدث.
وكانت بطوالت العام الجامعي  2016 - 2015ودوراته للفرع األول
أقرت وستنظم في مرافق مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية -
الحدث ،وفق البرنامج التالي:
دورات االستقالل :التنس في  24تشرين الثاني ،كرة الطاولة في 25
منه.
البطوالت العامة :الشطرنج في  16شباط  ،2016كرة الطاولة (24
شباط) ،التنس ( 2نيسان) ،كرة القدم (ب��دءا ً من  13كانون الثاني)،
ميني فوتبول (بدءا ً من  2آذار) ،ميني فوتبول لإلناث (بدءا ً من  23آذار)،
ستريت بول (الذكور بدءا ً من  30آذار ،اإلناث بدءا ً من  20نيسان) ،كرة
السلة (الذكور بدءا ً من  4أيار ،اإلناث بدءا ً من  11منه) ،ألعاب القوى
في  27نيسان ،سباق المدينة الجامعية ( 3كيلومترات) قي  16آذار،
السباحة في  20أيار.
على صعيد آخر ،وفي إطار المباريات التحضيرية في الفرع الخامس،
شهد ملعب نادي «فور بي»  -صيدا مباراة في الميني فوتبول أسفرت عن
فوز فريق كلية الحقوق السنة األولى على السنة الثانية  .1 - 8كما فاز
فريق الحقوق لكرة السلة على مضيفه معهد الفنون اإلنجيلية بنتيجة 57
 .56 -أشرف على المباراتين مدرب الكلية محمد البابا.

اليونيفل د�شنت ملعب كرة قدم
في جناتا ـ �صور
دشن قائد القطاع الغربي لـ»اليونيفيل» الجنرال فرانكو فيديريتشي
ملعب «ميني فوتبول» ،بتمويل من بلدية جناتا والوحدة اإليطالية
العاملة في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة لفائدة األجيال الناشئة في
المنطقة.
ف��ي المناسبة ،نظمت بلدية جناتا اح��ت��ف��اال ً حضره إض��اف��ة إلى
فيديريتشي ،قائمقام صور محمد جفال ،رئيس اتحاد بلديات صور عبد
المحسن الحسيني ،رئيس البلدية حسن شور ،أعضاء المجلس البلدي،
رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات دينية ورسمية من المنطقة.
ونوه شور بـ»دور الوحدة اإليطالية في سبيل تحقيق األمن واالستقرار
في جنوب لبنان» ،شاكرا ً «الجنرال فيديريتشي والكتيبة اإليطالية على
جهودهم ودعمهم ألبناء المنطقة» .وأض��اف« :إن التعاون الوثيق بين
الجيش اللبناني واليونيفيل ،يعتبر من الركائز األساسية لالستقرار في
جنوب لبنان ،ويقوم اإليطاليون باإلضافة إلى دورهم األساسي في تطبيق
القرار  ،1701بالعديد من النشاطات اإلنسانية واالجتماعية ،في مساعدة
أهالي الجنوب على ّ
تخطي العديد من المصاعب والعمل على تطوير البنى
التحتية من تزفيت طرقات ،وإنشاء العديد من المشاريع الخدماتية في
مختلف البلدات والقرى الواقعة في نطاق عملهم ،إضافة إلى الدعم الكبير
لألجيال الناشئة في مجال التربية والرياضة».
فيما شكر راع��ي الحفل فيديريتشي ش��ور واأله��ال��ي على حفاوة
االستقبال ،معتبرا ً أن «دعم المجتمع المحلي والسكان أساسي لنجاح
مهمة اليونيفيل».
بقص شريط االفتتاح ،وأطلقا صافرة بداية
ثم قام فيديريتشي وشور ّ
مباراة كرة قدم ،جمعت فريقين محليين من البلدة والجوار.

البريطاني كنت يخطف لقب بطولة
العالم للدراجات النارية الفئة الثالثة
أحرز البريطاني داني كنت لقب الفئة الثالثة (موتو ،)3في بطولة
العالم للدراجات النارية ،األحد ليصبح أول بريطاني يفوز بلقب في
البطولة منذ الراحل باري شين في .1977
وكان المتسابق البالغ من العمر  21سنة ،والذي يقود لفريق هوندا
بحاجة إلى احتالل المركز الرابع عشر في السباق األخير في فالنسيا على
األقل ليضمن التتويج باللقب لكنه بدأ من المركز الثامن عشر.
وانطلق كنت ليحتل المركز التاسع في نهاية السباق الذي فاز به
البرتغالي ميغيل أوليفيرا .وقال كنت بعد الفوز« :إنه شعور مذهل».
وت ّوج كنت باللقب بعدما رفع رصيده إلى  260نقطة ،متفوقا ً بست
نقاط على أوليفيرا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام.

يتوج على بطولة العالم
ولورينزو ّ
للدراجات النارية على ح�ساب رو�سي
توج سائق ياماها اإلسباني خورخي لورينزو ،بلقب بطولة العالم
للدراجات النارية ،بعدما احتل المركز األول في السباق األخير من الموسم
في فالنسيا اإلسبانية األح��د ،ليتفوق على زميله في الفريق اإليطالي
فالنتينو روسي صاحب األلقاب العديدة.
وبعد الفوز في السباق الختامي رفع لورينزو رصيده إلى  330نقطة،
متفوقا ً بفارق خمس نقاط على روس��ي ال��ذي احتل المركز الرابع في
السباق ،بعدما انطلق من المركز األخير بسبب عقوبة فرضت عليه بسبب
حادث في السباق قبل األخير في ماليزيا.
وقبل السباق الختامي كان روسي يتصدر الترتيب العام متفوقا ً بسبع
نقاط على لورينزو.

�إ�صابة �صالح تبعده
من � 4إلى � 6ستة �أ�سابيع
سيغيب مهاجم روما اإليطالي ومنتخب مصر محمد صالح عن المالعب
لفترة أقصاها ستة أسابيع إلصابة في أربطة الكاحل بحسب ما أعلن
نادي العاصمة االثنين .وأصيب صالح خالل مباراة الدربي ضد التسيو
في الدقيقة  58إثر تدخل عنيف من قبل سيناد الليتش ولم يكمل المباراة
التي انتهت بفوز فريقه  .0-2وجاء في بيان لروما على موقعه الرسمي
«تبين من الفحوص الطبية التي أجراها الالعب بأنه أصيب بتمزق في
أربطة الكاحل األيمن» .وأضاف« :سيغيب صالح لفترة تتراوح بين  4و6
أسابيع».
ولن يتمكن صالح من مواجهة تشاد في التصفيات األفريقية المؤهلة
إلى كأس العالم روسيا .FIFA 2018

