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الأرجنتين في �صدارة ترتيب الفيفا
والبرازيل �سابعة

الدوري اللبناني لكرة القدم (المرحلة )17

العهد يكت�سح الحكمة ...والرا�سينغ يفرمل الأن�صار
إبراهيم وزنه
ض��يّ��ع ن����ادي األن���ص���ار ف��رص��ة
المنافسة على إح��راز لقب بطولة
ال���دوري اللبناني الـ 57في ضوء
وقوعه في فخ التعادل السلبي الذي
نصبه له نادي الراسينغ في المباراة
التي جمعتهما على ملعب بلدية برج
حمود ،وكانت قد شهدت مباريات
اليوم الثاني من المرحلة  17مفاجأة
من العيار الثقيل تم ّثلت بسقوط مد ّو
لفريق الحكمة ،وبالضربة القاضية
على يد فريق العهد ثاني الترتيب
بنتيجة  9ـ  ،1وهي األعلى منذ أكثر
من عشرين سنة ،وهكذا تمحورت
المنافسة بوضوح أكثر بين ثالثي
الصفاء المتصدّر برصيد  43نقطة
ومطارده العهد بـ 39والنجمة (35
نقطة من  16مباراة).
منذ ب��داي��ة ال��ل��ق��اء اعتمد العبو
ال��راس��ي��ن��غ على ال��ك��رات الطويلة
ل��ن��اح��ي��ة ال��س��ري��ع��ي��ن ب���ول رستم
وع��دن��ان ملحم ف��ي ش��نّ هجماتهم
م���ع ال��ل��ج��وء إل����ى ت��م��رك��ز ع��ال��ي
الحيطة وال��ح��ذر ف��ي خ��ط الوسط
واستبسال دفاعي في الخلف ،وهذه
االستراتيجية التي نف ّذها رج��ال
مولدوفان بإتقان أعطتهم األرجحية
الصيت والذي
على خصمهم الذائع ّ
ي��واص��ل ف��ي تسجيل االن��ت��ص��ارات
منذ  6مراحل متتالية .وقد استه ّل
ع��دن��ان ملحم للراسينغ مسلسل
الفرص (د )10مع تسديدة «دوبل
كيك» مسحت العارضة ،لير ّد باولو
األنصار بتسديدة بين يدي الحارس
محمد سنتينا ،في حين غابت مالمح
األرجنتيني لوكاس غ��االن (ه�دّاف
الدوري بـ  18هدفاً) الهجومية وبدا
العبا ً آخ��ر ،وحتى سي الشيخ كان
عاجزا ً وأمير لحاف انشغل بمهام
دفاعيّة على حساب دوره الهجومي
الذي لعبه في المباريات السابقة،
ربما وحده ربيع عطايا غ ّرد وحيدا ً
وح����اول ع��ب��ر ع���دّة اق��ت��ح��ام��ات لم

تسفر عن شيء بسبب اإلمعان في
االحتفاظ بالكرة ،وسارت المجريات
طيلة الشوط األول في سياق سلبي
لينتهي من دون أه��داف وخ��ا ٍل من
الفرص الحقيقية.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،واص��ل
الراسينغاويون في خطتهم مع اللجؤ
إلى تلوين أدائهم ببعض المرتدّات
ّ
بفك
وال��م��ح��اوالت الخجولة أم�ل� ًا
شيفرة المرمى األخضر المحروس
م��ن ج��ان��ب ح��س��ن ب��ي��ط��ار وأم��ام��ه
المتألقين المعتز بالله الجنيدي
وحسين السيد والخبير راموس ،هذا
وعاب األنصاريين تباعد خطوطهم
وضياع تركيزهم ،مع اإلش��ارة إلى
أنّ ال��رق��اب��ة اللصيقة التي ن ّفذها

محمد ص��ادق على غ��االن وعملية
إقالق مهاجمي األنصار من الوسط
عبر علي حمية وسيرج سعيد أعطت
نتيجتها اإليجابية ،وساعدت في
إبقاء شباك الحارس محمد سنتينا
يسجل
نظيفة ومن دون هز ،وهنا
ّ
ل�لأن��ص��اري��ي��ن ف��ورت��ه��م المتأخرة
عبر التسديد من بعيد ،والرفعات
العرضيّة والرأسيات الطائشة مع
غاالن وسي الشيخ والبديل الزغبي،
ول��م��ا أدرك م��ول��دوف��ان ب���أنّ نقطة
التعادل قد أصبحت بالمتناول لجأ
إلى إجراء تبديالته ،مع اإلشارة إلى
أنّ البديل علي بلوط لم يلعب سوى
دقائق معدودة ليخرج مصابا ً ولم
يجد مسعفا ً وال ح ّمالة!! وهذا برسم

الوزير ح ّناوي يبحث
�ش�ؤون ًا ريا�ضية و�شبابية مع قان�صوه
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد
ال��رك��ن عبد المطلب ح��ن��اوي ف��ي مكتبه في
الوزارة ،رئيس نادي هوبس الرياضي جاسم
ق��ان��ص��وه ،وت�� ّم ع��رض ل�لأوض��اع الرياضية
والشبابية عموماً ،ونشاطات النادي والبرامج
لعام .2016
ووجه قانصوه للوزير ح ّناوي دعوة لحفل
ّ
التكريم الذي سيُقام في فندق مونرو في وسط
ب��ي��روت ،بعد ظهر ال��ي��وم ل��ـ  120شخصية
متط ّوعة وناشطة في الجمعيات األهلية الذين
شاركوا ضمن البرنامج التي وضعه النادي
ب��دع��م م��ن «اليونيسف» ،وب��إش��راف وزارة
الشباب والرياضة ل��دورة تدريب المدربين
ف��ي كيفيّة التعاطي م��ع الشباب م��ن خالل

وج��ه إليه دعوة
النشاطات الرياضية .كما ّ
الفتتاح دورة كرة السلة النسائية التي ّ
ينظمها
النادي سنويا ً تكريما ً لفقيدته آن ماري عبد
الكريم للسنة الخامسة في مجمع ميشال المر
يوم األحد ،التي س ُتقام بعد غد األحد في مجمع
ميشال المر.
ومن جه ٍة أخ��رى ،استقبل الوزير حناوي
أمين سر ن��ادي «تضامن ص��ور» سمير بواب
ومدير الرياضة في النادي الجنوبي غزوان
بحر ،وت ّم عرض لألوضاع الرياضية ونشاطات
النادي بعد صعوده إلى مصاف أندية الدرجة
األولى ،إضافة إلى العمل على إقامة أكاديمية
تكون خ ّزانا ً للفريق مستقبالً.

بنزيما جاهز
لمواجهة فولف�سبورغ �إياب ًا
تل ّقت جماهير فريق ري��ال مدريد اإلسباني خبرا ً سعيدا ً في ض��وء ما نشرته
وس��ائ��ل إع�ل�ام ري��اض��ي��ة ح���ول ع���دم خ��ط��ورة اإلص��اب��ة ال��ت��ي لحقت بمهاجمه
الفرنسي كريم بنزيما في الركبة خ�لال لقاء فريقهم مع فولفسبورغ في ذهاب
دور رب��ع نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا ،وال���ذي خسره الفريق الملكي بهدفين
لصفر.
وكان بنزيما قد شارك في الشوط األول لحين تل ّقيه ضربة قويّة من جانب المدافع
البرازيلي ناندو ،وأثناء خروجه من العيادة الرياضية قال للصحافيين« :ال شيء
خطير أنا في صحة جيدة».
وسيكون المهاجم الفرنسي جاهزا ً في لقاء العودة يوم الثالثاء المقبل لمواجهة
الفريق األل��م��ان��ي ،ولك ّنه ل��ن ي��ش��ارك ف��ي لقاء فريق إي��ب��ار ال��ي��وم ضمن ال��دوري
اإلسباني.

جائزة �أوروبا الكبرى في باكو

�سائقو الفورموال وان
�أمام ّ
تحدي �أ�سرع حلبة �شوارع في العالم

ستكون حلبة باكو في أذربيجان
ال��ت��ي ستستضيف س��ب��اق جائزة
أوروبا الكبرى الصيف المقبل ،أسرع
حلبة ش���وارع ف��ي ال��ع��ال��م بحسب
مص ّممها األلماني الشهيرهيرمان
تيلكي ،واألخير غني عن التعريف
بين مشجعي الفورموال وان حول
ال��ع��ال��م ،ف��ه��و ك���ان ال��م��س��ؤول عن
تصميم أغلبية حلبات الفئة األولى
الجديدة ،بما فيها حلبة مرسى ياس
ف��ي أب��وظ��ب��ي ،وحلبة مارينا باي
في سنغافورة ،وحلبة أوستن في
الواليات المتحدة وحلبة البحرين
الدولية.
أخ��ي��راً ،وق��ف تيلكي أم���ام تح ٍّد
ليس بالسهل لتصميم حلبة تتم ّتع
بمواصفات عالمية الستضافة جائزة
أوروبا الكبرى ،فهو عندما زار باكو
للمرة األول��ى في العام  ،2014لم
يكن لديه أيّة فكرة عن المدينة ،فيما
اليوم يشير بثقة إل��ى حلب ٍة باتت

فريدة من نوعها من وجهة نظره،
إذ يقول« :هناك عوامل تميّزها عن
غيرها ،فهي حلبة الشوارع األسرع
في تاريخ حلبات الشوارع ،وإقامتها
بمحاذاة الوسط التاريخي للمدينة
سيخلق جوا ً رائعا ً للمشاهدين عبر
المنصات».
شاشات التلفزة أو في
ّ
وسيكون سباق باكو الجديد األكثر
إثارة على روزنامة موسم الفورموال
 1هذه السنة ،وخصوصا ً أ ّنه ال يمكن
مقارنة الحلبة اآلذري���ة ب��أي حلبة
أخ��رى ،فرغم كونها حلبة ش��وارع
فستصل فيها سرعة السيارات إلى
 340كلم  /ساعة عند الوصول إلى
المنعطف األول .وفي القسم الداخلي
المتع ّرج منها وقبل المنعطف الثامن
منها يُتو ّقع أن تكون السرعة 204
كلم  /ساعة.
ولم ي ِ
ُخف تيلكي حجم التحدّيات
التي واجهها هو وفريق الحلبة في
هذه المهمة ،وأضاف« :أكثر المه ّمات

االتحاد .ث ّم أطلق الحكم علي رضا
ص��اف��رة النهاية لتنطلق عمليات
رم��ي القناني ومعزوفات الشتائم
المعترضة على أدائه .وبعد المباراة
ص�� ّرح رئيس ن��ادي األن��ص��ار نبيل
بدر« :هذه هي كرة القدم في بالدنا،
ال أنكر بأ ّنني محبط ،كما أجدّد عدم
ثقتي باالتحاد وخصوصا ً الجهاز
التحكيمي ،كنت آمل أن يبقى حكم
المباراة علي رضا موقوفا ً ومبعدا ً
عن قيادة مبارياتنا ،إ ّنها أسوأ مباراة
لفريقنا ،رب��م��ا ضعفت حظوظنا
بإحراز اللقب لك ّننا سنواصل وكأنّ
شيئا ً لم يحصل ،الحسابات كلها
واردة ،وأمامنا معركة الكأس».
وع���ل���ى م��ل��ع��ب ال���ع���ه���د ،وم��ن

منطلق الفارق الكبير في المستوى
واإلم��ك��ان��ي��ات ،ت��م � ّرن الع��ب��و العهد
تمرينتهم األخيرة قبل مواجهتهم
ف��ري��ق ال��ح�� ّد ال��ب��ح��ري��ن��ي ف��ي 12
الجاري ضمن بطولة كأس االتحاد
اآلس���ي���وي ،فعلى ملعبهم وأم���ام
جمهورهم الذي قارب األلف ارتكبوا
مجزرة تهديفية في شباك ضيفهم
ف��ري��ق الحكمة ص��اح��ب المركز ما
قبل األخير بسبع نقاط ،فمنذ بداية
اللقاء سيطر العهداويون وتناقلوا
الكرات بثقة عالية ،وسريعا ً نجح
ثعلبهم أونيكا بهز الشباك الخضراء
(د )4لير ّد القصاص مستفيدا ً من
خطأ ارت��ك��ب��ه م��داف��ع العهد حسن
ضاهر فسدّد داخ��ل المرمى ليح ّل
التعادل ،وما بعد هذا الهدف انقلب
المشهد تماما ً
فسجل حسن شعيتو
ّ
هدفين متتالين (د  25و )33لينتهي
الشوط األول بنتيجة ( 3ـ .)1
وفي الشوط الثاني ،عاد أونيكا
ليسجل ( )47ث ّم تاله أحمد زريق
ّ
( ،)54وح��س��ي��ن دق��ي��ق (،)62
سجل التونسي المويهبي
وبعدها
ّ
ليسجل حسين
ضربة جزاء (،)70
ّ
زي��ن ( )81ويختم أحمد زري��ق في
الدقيقة  ،84والجدير ذكره أنّ العبي
الحكمة في الشوط الثاني عمدوا إلى
إضاعة الوقت والتشتيت البعيد
بغية التخفيف من النتيجة وسعيا ً
إلى إبقائها دون العشرة .قاد المباراة
براحة تا ّمة مع مطالبة بضربة جزاء
للحكمة الحكم علي سلوم.
ُت��س��ت��ك��م��ل ال���م���رح���ل���ة ال���ي���وم
بمباراتين ،األول��ى ستجمع شباب
الساحل مع الشباب الغازية على
ملعب العهد ،والثانية بين النجمة
وال��س�لام زغ��رت��ا ف��ي طرابلس ،أ ّم��ا
األح��د فستقام م��ب��اراة واح��دة على
ملعب ب��رج حمود ،وستجمع بين
النبي شيت واالجتماعي.

ت��ح�دّي�ا ً كانت تحديد مسار حلبة
شوارع تناسب الفورموال  1في باكو.
لطالما ك��ان بناء حلبات الشوارع
مليئا ً بالتحدّيات ،لكن م��ع فريق
عمل حلبة باكو تمك ّنا من ح ّل جميع
المشاكل بنجاح».
ك��م��ا اع��ت��ب��ر تيلكي أنّ ت��اري��خ
وح��ض��ارة مدينة ب��اك��و لعبا دورا ً
أساسيا ً في تصميم الحلبة ،الذي
ُوضع إلظهار جمال معالم المدينة
التي يمتزج فيها األمس باليوم.
وخ��ت��م تيلكي حديثه بالقول:
مشجعو الفئة األول��ى
«سيعيش
ّ
ف��ي ب��اك��و ج��� ّوا ً خ�لاب �ا ً ف��ي المدينة
وضواحيها .ال يسعني االنتظار حتى
يبدأ هذا الحدث الشيّق».
ـ مص ّمم الحلبات األلماني هيرمان
تيلكي
ـ ال��س��ائ��ق اإلس��ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ألونسو خالل جول ٍة تف ّقدية لحلبة
باكو

فوز مار اليا�س وال�صداقة على الجمهور
والمب ّرة في بطولة لبنان لكرة اليد
ح ّقق فريق الشباب مار الياس حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي في
بطولة لبنان لكرة اليد ،وهو جاء على حساب فريق الجمهور بفارق  11هدفاً،
وبنتيجة ( 25-36الشوط األول  ،)10-19وذل��ك في اللقاء ال��ذي أُقيم في
قاعة مجمع حاتم عاشور الرياضي على طريق المطار ،ضمن مباريات المرحلة
الثالثة من البطولة.
ق ّدّم الجمهور عرضا ً جيّدا ً في أول  10دقائق تقدّم خاللها ( ،)6-7بعد ذلك
سيطر بطل لبنان على مجريات اللقاء وبدأ في رفع الفارق تدريجيا ً ليصل إلى
 11هدفا ً في نهاية المباراة (.)25-36
مسجل في اللقاء العب الفائز أحمد شاهين برصيد  8أهداف ،ومن
كان أفضل
ّ
الخاسر كان كارل ضو وكريم هيكل األفضل بـ 5لكل منهما.
قاد المباراة الحكمان محمد حيدر ويامن دمج ،وباسم ناصر ميقاتيا ً وطالل
مسجالً ،وراقبها الحكم الدولي حلمي شعيب.
حمود
ّ
الصداقة * المبرة
وفي مباراة ثانية أُقيمت في القاعة نفسها ،عانى الصداقة (الوصيف)
ّ
تخطي المب ّرة بفارق  12هدفا ً وبنتيجة ( 22 – 34الشوط األول
صعوبات قبل
.)9 – 14
كان يُفترض أن يحسم الوصيف المباراة مبكراً ،إلاّ أنّ العبيه أهدروا الكثير
من الفرص وال سيّما في الشوط األول ،إذ تقدّم الفريق بفارق ثماني إصابات 11
–  3مستفيدا ً من تطبيق دفاع المنطقة وحسن االنتشار والتسجيل عبر جميل
قصير وعلي سويدان وميثم الحركة ،بعدما مال أداء الصداقة إلى االستعراض،
ما منح الفرصة لالعبي المبرة للعودة إلى أجواء اللقاء وتقليص النتيجة إلى
ثالث إصابات  ،9 – 12ث ّم أنهى الصداقة النصف األول بفارق خمس إصابات
.9 – 14
في الشوط الثاني ،برز رباعي المبرة المخضرم ناصر نصار ،الذي قاد الفريق
كمدرب أيضاً ،وحسن زلزلي واليافع حسن عصفور وعلي رضا ،واستطاع
تقليص النتيجة إلى إصابة واحدة  18 – 19قبل عشر دقائق على النهاية ،كما
لعب حارس المب ّرة حسين حرب دورا ً في عودة فريقه ،لكن الدقائق األخيرة
كانت حاسمة لالعبي الصداقة الذين تم ّكنوا من توسيع النتيجة وإنهاء المباراة
بفارق  12إصابة  22 – 34نتيجة استسالم أخصامهم ونيل التعب منهم.
كان أفضل مسجل للفائز جميل قصير  6أه��داف ،وللخاسر كل من محمد
عصفور وناصر نصار وحسن زلزلي  5أهداف.
قاد المباراة محمد حيدر وقاسم مقشر ،وحكما الطاولة باسم ناصر وحسن
درويش ،وراقبها الدولي حلمي شعيب.

االتحاد الآ�سيوي يدعو
�إلى ا�ستقاللية اتحاداته الكروية
بعد اجتماع لمجموعة عمل االت��ح��ادات اآلسيوية في كوااللمبور ،جدّد
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأكيده لالتحادات األعضاء بضرورة الحفاظ على
يوجه االتحاد تأكيداته
االستقاللية وتج ّنب الخضوع أليّة تأثيرات خارجية .ولم ّ
ّ
المبطنة وصلت بشكل مباشر إلى االتحادين
هذه ألي ا ّتحاد معيّن ،لكن رسالته
ّ
التدخل الحكومي
الكويتي واإلندونيسي الموقوفين منذ العام الماضي ،بسبّب
في عملهما .وكان قد عُ قِد أمس األربعاء اجتماعا ً لمجموعة عمل االتحادات
الوطنية ،ت ّم التأكيد من خالله على أهمية استقاللية االتحادات.

ت��ص �دّر المنتخب األرجنتيني،
وصيف بطل كأس العالم لكرة القدم،
قائمة ترتيب منتخبات العالم،
بحسب التصنيف العالمي الجديد
الذي أصدره االتحاد الدولي (فيفا)،
ي��وم الخميس في السابع من شهر
نيسان الجاري.
وارت��ق��ى التانغو إل��ى ال��ص��دارة
برصيد  1457نقطة ،بعد أن ح ّقق
انتصارين متتاليين في تصفيات
أم��ي��رك��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��م��ؤه��ل��ة إل��ى
نهائيات بطولة كأس العالم 2018
ف��ي روس��ي��ا ،ع��ل��ى ك��ل م��ن تشيلي
وبوليفيا.
وانتزع النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي وزم�لاؤه عرش الصدارة من
منتخب بلجيكا ،الذي تر ّبع عليه لمدة
خمسة أشهر ،بعد أن تم ّكن الشياطين
الحمر من انتزاع الصدارة في تشرين

الثاني .2015
بينما ت��ق�دّم منتخب تشيلي من
المركز الخامس إلى الثالث ،وبدوره
قفز منتخب كولومبيا م��ن المركز
الثامن إل��ى ال��راب��ع ،ودخ��ل منتخب
األوروغواي ،بعد عودة نجمه لويس
س��واري��ز إل��ى ص��ف��وف��ه ،إل��ى ن��ادي
العشرة األوائ��ل ،متقدّما ً من المركز
الحادي عشر إلى التاسع.
وشهد التصنيف الجديد تقدّم
جميع منتخبات أميركا الجنوبية
في نادي العشرة األوائل ،باستثناء
منتخب البرازيل ال��ذي تراجع من
المرتبة ال��س��ادس��ة إل��ى السابعة،
وتراجعت منتخبات أوروب���ا دون
استثناء.
فقد تراجعت ألمانيا ،بطلة مونديال
البرازيل  ،2014من المركز الرابع
إلى الخامس ،وإسبانيا بطلة أوروبا
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من المرتبة الثالثة إلى السادسة،
والبرتغال من المركز السابع إلى
الثامن ،وإنجلترا من التاسع إلى
العاشر.
أ ّم��ا المنتخب ال��روس��ي فتراجع
أرب��ع��ة م��راك��ز ،وه��ب��ط م��ن الثالث
والعشرين إلى السابع والعشرين.
وفيما يلي تصنيف المنتخبات
العشرة األوائل:
 - 1األرجنتين – 1532
 - 2بلجيكا – 1352
 - 3تشيلي – 1348
 - 4كولومبيا – 1337
 - 5ألمانيا – 1309
 - 6إسبانيا – 1277
 - 7البرازيل – 1251
 - 8البرتغال – 1184
 - 9األوروغواي – 1158
 - 10إنكلترا –  1069نقطة.

جمعية بيروت ماراتون
ّ
تنظم �سباقات «�أكيد ّ
قدا»
ّ
تنظم جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
ي������وم غ����د األح�������د  10ن��ي��س��ان
سباق  bankmedللشباب في
نسخته الثانية بمنطقة ضبيّه تحت
شعار «أكيد ق���دّا» ،وق��د أنجزت كل
الترتيبات التنظيمية واللوجستية،
والتي ستستمر طيلة اليوم (السبت)
من الساعة  10صباحا ً ولغاية 8
مسا ًء في سيتي مول ـ ضبيه.
وقد حدّدت أوقات السباقات على
النحو التالي :
ـ الساعة  8 :30صباحا ً  :سباق
 2000متر تنافسي ( 13 – 7سنة)
ـ الساعة  9 :00صباحا ً  :سباق
 2000م��ت��ر ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
الخاصة  17 7-سنة
ـ الساعة  9 :30صباحا ً  :سباق
 5000متر تنافسي ( 17 – 14سنة)
ـ الساعة  10 :00صباحا ً  :سباق
 5كلم للمرح (دون  17سنة)
هذا ،وفي إطار النشاطات المواكبة
للسباق وض��م��ن ب��رن��ام��ج «أب��ط��ال
المستقبل» ،تستضيف مدرسة سانت
ج��ورج – الحدث بدعوة من الفنان
راغب عالمة وحضوره ،وبالتعاون
مع جمعية ذوي الصعوبات التعلّمية
فقرة رياضية – ترفيهية لألوالد الذين
يعانون هذه الصعوبات ابتدا ًء من
الساعة العاشرة من صباح اليوم،
وسيتخلّلها كلمات بالمناسبة لكل
من أحمد عالمة ،والدكتور نبيل أسطا
رئيس جمعية (سكيلد) ،ومي الخليل
رئيسة جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون،
والفنان راغب عالمة .كما ستحضر
هذا النشاط ضيفة السباق العدّاءة
األول��م��ب��ي��ة ش��ي��ري��ن ن��ج��ي��م ،حيث
ستقود األوالد في حصة لياقة بدنية
استعراضية.

� 25س ّيارة في رالي الربيع
الثاني والثالثين غد ًا الأحد
أعلن النادي اللبناني للسيارات
والسياحة عن مشاركة  25سيارة
في رال��ي الربيع الثاني والثالثين
ّ
سينظمه غ���دا ً األح����د ،وه��و
ال���ذي
الجولة األول���ى م��ن بطولة لبنان
ل��ل��رال��ي��ات ل��ل��ع��ام  .2016وتبلغ
المسافة اإلجمالية للرالي 328.49
كلم منها  92.73كلم طول المراحل
الخاصة الثماني على مسار إسفلتي.
ومن أبرز األسماء المشاركة روجيه
وعبدو فغالي ،تامر غندور ،رودريك
الراعي ،ادي أبو كرم ،هنري مسعد،
رون���ي ك��ن��ع��ان ،رودول�����ف أس��م��ر،
ن��دي��م ب��و منصور ،رأف��ت المهتار،
زياد فغالي ،نبيل عبد الحق ،نهاد
ال��ج��وه��ري ،رب��ي��ع أي����وب ،طوني
الحلو ،ماتياس نجيم وطارق جابر.
مسار السباق ومراحله
سينطلق المتسابقون عند الساعة
السابعة صباحا ً من أم��ام كازينو
لبنان على أن يُقام حفل التتويج
عند الساعة الرابعة والنصف عصرا ً
في مكان االنطالق .
وفي ما يلي المراحل الثماني:
ال��م��رح��ل��ة ال��خ��اص��ة األول����ىوال���راب���ع���ة وال��س��اب��ع��ة للسرعة

(15.42كلم) :نهر إبراهيم -مشان.
ال��م��رح��ل��ة ال��خ��اص��ة الثانيةوال��خ��ام��س��ة وال��ث��ام��ن��ة للسرعة
( 14.63كلم) :المنصف -سبيل.
المرحلة االستعراضية الخاصةالثالثة وال��س��ادس��ة ( 1.29كلم):

كازينو لبنان.
هذا ،وسيقام مركز التج ّمع ومنطقة
الخدمة في باحة موقف المؤسسة
اللبنانية لإلرسال إنترناشيونال
(كفرياسين) من الساعة  8.53حتى
الساعة .14.00

هوب�س ّ
ينظم دورة
�آن ماري عبد الكريم بكرة ال�سلة
برعاية مؤسسة طالل المقدسي اإلنمائية واالجتماعيةَّ ،
ينظم نادي هوبس
الرياضي ،اعتبارا من يوم غد األحد (10نيسان) ولغاية منتصف شهر أيار
المقبل ،دورة العبته الراحلة آن ماري عبد الكريم السنوية الخامسة بكرة السلة
للسيدات ،لمواليد  2001 – 2000 ،2003 – 2002 ،2005 – 2004و1998
–  ،1999وذلك على مالعب مجمع ميشال المر الرياضي في البوشرية ،ومن
المتو ّقع مشاركة أكثر من  300العبة من نوادي الرياضي بيروت ،بيبلوس،
اينرجي ،انترانيك ،التعاضد ،الشياح ،سباكت ،العائلة المقدسة ،هوبس
بيروت وهوبس المتن.
على أن يسبق المباراة األول��ى بين هوبس بيروت والشياح لفئة مواليد
 ،2001–2000الساعة  ،13:30حفل افتتاح سيتخلّله عروض في التايكواندو
لطالب من أكاديمية هوبس ،باإلضافة إلى تكريم فريق هوبس لإلناث الذي ح ّل
وصيفا ً في دورة إيطاليا الدولية بكرة السلة.

