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بالتيني بانتظار قرار المحكمة

الدوري اللبناني لكرة القدم (المرحلة )20

الأن�صار فاز على النبي �شيت  2ـ  1وخ�سر نجومه للمرحلة 21
تحامل فريق األنصار على آالمه
الحاصلة في صفوفه وجهازه الفني،
فلم يتأ ّثر لغياب مد ّربه جمال طه عن
توجيه اإلرش��ادات أو بغياب هدّافه
لوكاس عن خط الهجوم (موقوفان)
وال بابتعاد ربيع عطايا (المصاب)،
فمن رحم المعاناة نجح «األخضر»
بتحقيق فوز دراماتيكي على حساب
ضيفه فريق النبي شيت بنتيجة 2
ـ  ،1والحق يُقال إنّ الضيوف قدّموا
عرضا ً جيّدا ً لم يفلحوا بترجمته فوزا ً
كان بمتناولهم من منطلق المجريات
التي وقعت خ�لال ال��ش��وط الثاني
تحديداً ،وفوز األنصار كلّف الفريق
غيابات جديدة عن األسبوع المقبل،
ما يعني أ ّنه سيواجه العهد مستعيدا ً
ل��وك��اس ومفتقدا ً إل��ى قلب دفاعه
الصلب معتز بالله الجنيدي وظهيره
النشيط محمد قرحاني ومهاجمه
البرازيلي ب��اول��و ال��ذي ن��ال بطاقة
حمراء باإلضافة إل��ى ثعلبه ربيع
عطايا ،وهكذا قدّم النبي شيت هديّة
ثمينة للعهد لم يقدروا على تقديمها
له عند مواجهتهم الصفاء وخسارتهم
أمامه بنتيجة  0ـ  ،1وشهدت المباراة
التي أُقيمت على الملعب البلدي
حضور جماهيري متواضع لصاحب
األرض ،علما ً بأنّ معظم محبّي الفريق
هم من جيران الملعب ،يبدو أنّ فقدان
المنافسة على اللقب انعكست سلبا ً
على حجم المواكبة والتشجيع،
وهذه النتيجة أبقت خاسرها وفائزها
ف��ي نفس الترتيب على الالئحة،
األنصار (في المركز الرابع) برصيد
 41نقطة ،والنبي شيت حافظ على
مركز السادس برصيد  26نقطة.

شريط المباراة

مضي دقيقة و 35ثانية على
بعد
ّ
البداية ،افتتح السوري خالد الصالح
التسجيل لفريق النبي شيت ،بعدما
فشل ح��ارس األنصار حسن مغنية
بتشتيت ك��رة وصلته لتتهيّأ أم��ام
صالح ويودعها داخل المرمى بعدما
اصطدمت كرته بالقائم ،ليعطي زمالئه
دفعا ً إضاف ّيا ً للمحافظة على التقدّم
الذي جاء في غفلة أنصارية ،فحاول

باولو والسباعي وسي الشيخ وأمير
لحاف مراراً ،لكن وحيد فتال كان لهم
بالمرصاد ،ونتيجة الستبسال األخير
في الذود عن مرماه تع ّرض لإلصابة
م ّرتين ،م ّما اضطره لمغادرة الملعب
متوجها ً إلى المستشفى لتل ّقي العالج
ّ
مع بداية الشوط الثاني ليح ّل مكانه
زميله محمد شكر .ه��ذا ،وتمحورت
ف���رص األن��ص��ار ف��ي ال��م��ب��اراة عبر
مهاجمهم السريع سي الشيخ فيما
حاول زمالؤه من خالل اإلصرار على
التسديد من خارج المربع والرفعات
األمامية داخ��ل المربع ،من جهتهم
استحوذ العبو النبي شيت على الكرات
معظم فترات اللقاء مع ارت��داد الفت
لالعبيهم إلى الخلف للمساندة بغية
الحفاظ على التقدّم الذي لم يفلحوا
في حمايته ،ففي الدقيقة  58وفي
غفلة عن الدفاعات «الشيتية» وجد

إبراهيم سويدان نفسه داخل المربع
فسارع إلى تسديد الكرة التي وصلته
داخ��ل الشباك ،مح ّققا ً التعادل ( 1ـ
 .)1وبعد التعادل اعتمد األنصاريون
الخشونة ال��زائ��دة ،ما تسبّب برفع
بطاقات صفراء وحمراء في وجوههم
كانت كفيلة بتفريغ الفريق من أبرز
العبيه لألسبوع المقبل .من جهته،
غاب علي بزي عن تشكيل أيّة خطورة،
كما حاول باقر أيوب والصالح ونصار
م��ن دون ف��ائ��دة ،ليحتسب الحكم
جميل رمضان ضربة ج��زاء ارتكبها
مالك الموسوي بحق البرازيلي باولو
فسجلها إبراهيم سويدان
(د،)87
ّ
على دفعتين ،حيث لم يُفلح متف ّرجو
النبي شيت داخل المربع من حماية
إنجاز حارسهم شكر .وشهدت آخر
الدقائق فرصا ً للفريقين لم ُتثمر شيئاً،
ومع إط�لاق صافرة النهاية ارتفعت

صيحات االستهجان واالع��ت��راض،
وكالت الجماهير األنصاريّة على قلّتها
ّ
والموشحات للحكم وغيره.
الشتائم

طه بعد المباراة

ـ أع��رب م��درب األنصار الموقوف
لشهرين جمال طه عن استيائه من
القرار المجحف الذي ا ّتخذه االتحاد
بحقه ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ إدارة النادي
استأنفت رافضة القرار الظالم وهناك
توجه لخفض ال��م��دة ،وتم ّنى على
ّ
جماهير ال��ن��ادي تفعيل مواكبتها
وخصوصا ً على جبهة الكأس ،والفوز
على النبي شيت يجب أن يكون
فرصة الستعادة الثقة ومواصلة
تقديم العروض الالئقة باسم األنصار
على الرغم من الغيابات الحاصلة في
المراحل المقبلة.

المباراة المنتظرة

ُتعتبر مباراة الصفاء (المتصدّر
بـ 46نقطة) م��ع النجمة (الثالث
بـ ،)41التي س ُتقام في تمام الساعة
الثالثة والنصف م��ن عصر اليوم
على ملعب برج حمود األكثر حماسة
وإثارة ،وبنا ًء عليه ،دعا مدير فريق
النجمة وسام خليل جماهير الفريق
النبيذي إلى تفعيل المواكبة واعدا ً
بمصالحته وإرضائه بعرض لمحو
الصورة التي حصلت على جنبات
الخسارة القاسية أمام العهد ،والتي
قضت على آمال الفريق بالمنافسة،
مع اإلش��ارة إلى أنّ النجمة مستم ّرا ً
ف��ي سعيه لتحقيق لقب مسابقة
ك��أس لبنان ال��ت��ي ستستأنف في
 "7أيار المقبل ،كما األنصار والعهد
والصفاء.

اّ
ي�ستهلن نهائي «الطائرة» اليوم في طرابل�س
الزهراء والأنوار
للسنة الثانية على التوالي ،المشهد نفسه سيتك ّرر في نهائي
بطولة لبنان للكرة الطائرة ،حين يلتقي حامل اللقب الزهراء
الميناء ووصيفه األنوار الجديدة في سلسلة من خمس مباريات
بعد تأهّ لهما إلى ال��دور النهائي بفوزيهما األول على الشبيبة
تنورين  ،0-3والثاني على الشبيبة البوشريّة بنفس النتيجة في
الدور نصف النهائي ،ليتك ّرر نهائي الموسم الماضي الذي كان من
األجمل في تاريخ اللعبة ،حيث تقدّم األنوار  0-2قبل أن يستعيد
الزهراء المبادرة ويفوز  2-3وينقل اللقب أل ّول مرة إلى عاصمة
عاصمة الشمال ،أي منطقة الميناء.
وفي العودة إلى الدور نصف النهائي ،فقد فاز الزهراء على
ضيفه تنورين  0-3بعد فوزه في المباراة الثالثة بثالثة أشواط
لصفر في قاعة الميناء ،حيث انتهت المجموعات كاآلتي-25( :
 16و 19-25و )14-25بقيادة الدوليين جوزيف خرما وداني
حبيب ،وراقبها نخلة ناصيف وراقب ح ّكامها إميل جبّور.
وجاءت النسبة الهجوميّة في المباراة لمصلحة الزهراء  69في
المئة مقابل  45لتنورين ،وفي االستقبال كانت النسبة للزهراء
 74في المئة مقابل  71لتنورين ،أ ّما في «البلوك» فص ّد الزهراء
 5كرات مقابل  3لتنورين.
مسجل
وكان العب الزهراء الفنزويلي كيرفن بينيروا أفضل
ّ
في المباراة برصيد  15نقطة أمام البلغاري فالنتين براتوييف

والصربي نيمانيا دوكيتش (الزهراء) 9
(تنورين)  10نقاط،
ّ
نقاط.
وف��ي االس��ت��ق��ب��ال ،ك��ان��ت نسبة ك��اي��و معلوف (ت��ن��وري��ن)
األف��ض��ل بـ 56ف��ي ال��م��ئ��ة أم���ام رواد ب��و ي��ون��س (ت��ن��وري��ن)
" 45ف��ي ال��م��ئ��ة ،وج��م��ي��ل عبيد (ال���زه���راء)  29ف��ي المئة.
وكان الزهراء فاز في المباراة األولى من الدور نصف النهائي 0-3
وفي الثانية .1-3

األنوار  -البوشرية

وفي قاعة مجمع ميشال المر ،ك ّرر األنوار الجديدة تف ّوقه على
جاره الشبيبة البوشرية وفاز عليه بنتيجة  1-3ليتقدّمه 0-3
من أصل خمس مباريات ،وانتهت المجموعات لصالحه كاآلتي:
( 16-25و 21-25و 26-24و )22-25بقيادة الدوليّين حنا
الزيلع وشبل ضرغام ،وراقبها طوني غانم وراقب ح ّكامها الياس
طايع.
وجاءت النسبة الهجومية في المباراة لمصلحة األنوار بـ 56
في المئة مقابل  43للبوشرية ،وفي االستقبال ،كانت نسبة األنوار
 64في المئة مقابل  56للبوشرية ،اما في «البلوك» فصد فريق
البوشرية  11كرة مقابل  9لألنوار.
مسجل في
وك��ان الع��ب األن��وار الكوبي أنخل دنيس أفضل
ّ

المباراة برصيد  34نقطة أم��ام اإليطالي كريستيان سافاني
(البوشرية)  20نقطة والمجري دوموتور ميزاروس (األنوار) 18
نقطة.
وفي االستقبال ،كانت نسبة إيلي النار (األنوار)  35في المئة
أمام السلوفيني آلن كوميل (األن��وار)  30في المئة ،ودوموتور
ميزاروس (األنوار)  29في المئة.
وفي «البلوك» ص ّد جان أبي شديد (البوشرية) وأنخل دنيس
(األنوار)  4كرات ،وجاد نصر (البوشريّة)  3كرات وجوزيف نهرا
(األنوار) كرتين.
وينطلق الدور النهائي ألفضلية خمس مباريات حسب البرنامج
اآلتي :اليوم ،السبت  30نيسان :الزهراء – األنوار (قاعة الميناء
 الساعة .)16.00الثالثاء  3أيار :األنوار  -الزهراء (قاعة المر  -الساعة .)22.00
الخميس  5أي��ار :ال��زه��راء  -األن��وار (قاعة الميناء  -الساعة
.)21.30
السبت  7أيار :األنوار  -الزهراء (قاعة المر  -الساعة )16.00
إذا دعت الحاجة.
األحد  8أيار :الزهراء  -األنوار (قاعة الميناء  -الساعة )17.00
إذا دعت الحاجة.

بطولة لبنان بكرة اليد (الأ�سبوع ال�ساد�س)
ح ّقق فريق الشباب مار الياس ،حامل اللقب،
فوزا ً صعبا ً على فريق الجيش بفارق هدف واحد
( 24 – 25الشوط األول  )11 – 12في مباراة
متقاربة المستوى سادتها العصبية والخشونة
واحتسبت فيها  14ضربة جزاء ،كانت قد أُقيمت
في قاعة نادي الصداقة ـ طريق المطار ،ضمن
مباريات المرحلة السادسة من بطولة لبنان
لكرة اليد.
ف ّنياً ،قدّم الفريقان أدا ًء جيدا ً وتبادال التقدّم
أكثر من م��رة وتعادلت األرق���ام م���راراً ،ورغم
البداية القوية لصاحب األرض  ،1 – 3إلاّ أنّ
الفريق الضيف تم ّكن من العودة  5 – 5قبل
السجال بينهما – 8
منتصف الشوط ،واستمر ِّ
 8ثم  10 – 10مع اقتراب الشوط من نهايته
الذي أنهاه حامل اللقب بفارق إصابة .11 – 12
ل��م ي��ت��ب�دّل السيناريو ف��ي ال��ش��وط الثاني،
فتواصلت فواصل الكر والفر مع أفضل ّية نسب ّية
لمار الياس الذي برز منه حسين شاهين بـ11
إصابة وشقيقه أحمد  7إصابات ،بينما برز من

الخاسر أكرم الشيخ حسين وجورج بدوي 5
إصابات لكل منهما.

الصداقة – اإلطفاء

وفي نفس القاعة ،واصل الصداقة (وصيف
بطل لبنان) حصد االنتصارات ،بعد تغلّبه على
فوج إطفاء – بيروت بفارق  7أهداف وبنتيجة
"( 22-29ال��ش��وط األول  11-17للفائز).
سجل الصداقة فوزه السادس
بهذه النتيجةّ ،
على التوالي وحافظ على سجلّه خاليا ً من أيّة
خسارة ،وهو يخوض آخر مباريات الدور األول
يوم الخميس المقبل أمام الشباب مار الياس
حامل اللقب لتحديد هوية المتصدّر.
قدّم الفريقان عرضا ً جيدا ً في بداية اللقاء،
الذي شهد منافسة قوية بينهما ،وسجاال ً كان
ينهيه «الوصيف» بفارق هدف حتى الدقيقة
العاشرة ( ،)4-5ليبدأ الفائز بعد ذلك فرض
سيطرته الميدانية واالن��ط�لاق نحو توسيع
ال��ف��ارق حتى وص��ل إل��ى  6أه���داف ف��ي نهاية

الشوط األول وبنتيجة .11-17
في الشوط الثاني ،حافظ الصداقة على
تف ّوقه بفضل خبرة العبيه ،ليُنهي اللقاء بفارق
 7أهداف (.)22-29
مسجل في المباراة حسن الحاج
جاء أفضل
ّ
�ح��اس من
م��ن اإلط��ف��اء بـ 12ه��دف �اً ،وخضر ن� ّ
الصداقة بـ  8أهداف.

المب ّرة – البترون ستارز

من جهته ،ح ّقق المبرة ف��وزا ً صعبا ً على
البترون ستارز بفارق ثالث إصابات 36 – 39
(الشوط األول .)18 – 18
ج��اءت المباراة مش ّوقة ومثيرة ،إذ تقارب
مستوى الفريقين طيلة فتراتها مع أفضليّة
طفيفة للمب ّرة .وج��اء أداء الفريقين مفتوحاً،
حيث اعتمد ال��م��د ّرب على خ��ب��رة علي رضا
وشقيقه اليافع باسل ،فضالً عن تأ ّلق العب
الدائرة حسن قاسم واختراقات حسن زلزلي
والبديل الشاب حسن عصفور ،كما برز الحارس

محمد ب ّري بتصدّيه للعديد من تسديدات الفريق
الشمالي ،الذي لعب بدفاع المنطقة المتقدّم مع
االنطالق بالمرتدّات عبر نجم الفريق جيمي
يسجل الشوط األول فارقا ً كبيرا ً
طنوس ،ولم
ّ
وانتهى بالتعادل.
ف��ي النصف ال��ث��ان��ي ،خلق الع��ب��و المب ّرة
أفضليّة طفيفة وتقدّماً ،إذ استمرت ال ُمجريات
على المنوال عينه ،وكان عامل الخبرة حاسما ً
ليُنهي المبرة اللقاء في مصلحته.
مسجل للفائز حسن قاسم برصيد
كان أفضل
ّ
 12إصابة ،وأضاف حسن زلزلي سبع إصابات
وباسل رضا ست إصابات ،وللخاسر جيمي
طنوس  18إصابة،
وأضاف فرنسيس السمراني سبع إصابات.
قاد المباريات الح ّكام :محمد حيدر ،قاسم مقشر،
يامن دمج وباسم ناصر ،وحكما الطاولة حسن
درويش وطالل حمود ،وراقبها الحكم الدولي
حلمي شعيب  .

«فوت�سال» ن�صري لحود :الجامعة الأميركية ُتحرز ل َق ْب ّي الرجال وال�س ّيدات
لقبي الرجال
أح��رزت الجامعة األميركية (ب��ي��روت)
ّ
والسيّدات لبطولة لبنان للجامعات في الفوتسال (كأس
القاضي نصري جميل ل��ح��ود) ،وال��ت��ي ّ
نظمتها لجنة
الفوتسال التابعة لالتحاد اللبناني الرياضي للجامعات
بمشاركة  21جامعة (فئة الرجال) و 12جامعة (فئة
السيدات).
أُقيمت المباراتان النهائيّتان على ملعب مج ّمع الرئيس
إميل لحود في مار ركز (الدكوانه) أمام جمهور غفير تقدّمه
رئيس االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات القنصل
المحامي نصري لحود وأمينه العام جورج ناضر ،وعدد
من أعضاء االتحاد ومسؤولو الجامعات المشاركة في
البطولة وطالب الجامعات وهواة اللعبة.
ففي نهائي الرجال ،فازت الجامعة األميركية (بيروت)
على الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا (أي يو إس
تي) بنتيجة (.)2-5
فيما احتلّت المركز الثالث كل من الجامعة األميركية-
اللبنانية وجامعة الروح القدس (الكسليك).

واختير الالعب محمد صفا من الجامعة األميركية
كأفضل العب في البطولة.
وفي نهائي فئة السيدات ،فازت الجامعة األميركية على
الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا (آي يو أس تي)
( )2-3في نهائي ُمثير قدّمت خالله الالعبات عروضا ً
المست عروض الرجال.
واحتلّت سيدات الجامعة اللبنانية  -األميركية المركز
الثالث.
واختيرت الالعبة ه��داء غ �دّار من الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا أفضل العبة.
في الختام ،و ّزع القنصل لحود وكبار الحضور الكؤوس
والميداليّات على الفائزين والفائزات.
وشكر لحود كل من ساهم في إنجاح البطولة التي
كانت ناجحة بكل المقاييس ،وشدّد على الرعاية األبوية
لالتحاد لجميع الجامعات التي تولي الرياضة األهمية
الكبيرة ،وما البطوالت والدورات الجامعيّة الكثيفة سوى
دليل على ذلك.

ست ّتخد محكمة التحكيم ال��ري��اض��ي ق��راره��ا بشأن
االستئناف المقدّم من رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
الفرنسي ميشال بالتيني ،الساعي إلى رفع عقوبة إيقافه
عن كافة األنشطة الكرويّة لستة أعوام ،في التاسع من أيار
المقبل كح ّد أقصى حسبما أعلن أمينها العام ماثيو ريب
أمس في لوزان.
الموعد الذي حدّدته محكمة التحكيم سيمنح االتحاد
األوروب��ي لكرة القدم مدة شهر من أجل تنظيم انتخاب
رئيس جديد له قبل نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في
 10حزيران ،في حال ثبّتت «كاس» عقوبة اإليقاف بحق
باليتني.
ويش ّكل االستئناف أم��ام «ك��اس» المعركة األخيرة
لبالتيني الذي قال لدى وصوله إلى مق ّر المحكمة« :اليوم
ستبدأ المباراة ،مباراة جديدة ،ونهائيّة ،ونحن جميعا ً
على نفس الصفحة .أنا متفائل ،وسنفوز» ،ث ّم قال بعد
خروجه« :أنا أكثر تفاؤالً».
وتابع« :لم أقم بأيّ شيء ،لم أرتكب أيّ خطأ على صعيد
األخالقيات ،بإمكانكم أن تضعوا ما تريدونه ،بإمكاننا أن
نجد كل ما نشاء بخصوص تضارب المصالح ،هذا أمر
سهل».
ويأمل بالتيني ( 60عاماً) بتبرئته ،ما سيُعيده إلى
رئاسة االتحاد األوروب��ي قبل انطالق كأس أوروب��ا في
العاشر من حزيران المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة
ورومانيا.
وفي حال جاء الحكم في غير صالحه ،فإ ّنه لن يسمح له
بحضور االفتتاح ومباريات البطولة.
وكانت لجنة األخالق التابعة لالتحاد الدولي «فيفا»
ق ّررت في  21كانون األول الماضي إيقاف رئيس االتحاد
الدولي السابق السويسري جوزيف بالتر وبالتيني الذي
سحب ترشيحه لالنتخابات الرئاسية األخيرة 8 ،سنوات
عن مزاولة أيّ نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من
األول بقيمة مليوني دوالر سدّدها العام  2011لقاء عمل
استشاري قام به الثاني بين  1999و 2002ومن دون عقد
مكتوب.
وخفضت اللجنة الحقا ً العقوبة إلى  6سنوات.
وأعلن االتحاد األوروبي أ ّنه لن يختار بديالً لبالتيني
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حتى صدور نتيجة استئنافه لدى «كاس».
وسبق لمعسكر بالتيني أن تو ّقع صدور قرار «كاس»
قبل الثالث من أيار المقبل ،وهو موعد انعقاد الجمعية
العمومية لالتحاد األوروبي في بودابست.
وتواجد بالتر في مق ّر «كاس» الجمعة أيضا ً من أجل
تقديم شهادته ف��ي قضية بالتيني ،وه��و ت��ح�دّث لدى
وصوله قائالً« :طلب م ّني أن أكون شاهدا ً اليوم في قضيّة
تخص بالتيني ،طلب مني أن أكون شاهد الفيفا وقد قبلت
ذلك».
وسبق لبالتيني أن أعلن أ ّنه سيقاتل من أجل تبرئة
نفسه وتلميع صورته ،معتبرا ً أنّ «األم��ر يتعلق بقرار
ُمهين ومخجل وحرمان من الحقوق ،في الحقيقة هو قرار
سياسي ا ُّتخذ من طرف بيروقراطية حقيقيّة للجنة ليست
لديها سلطة داخل هذه المنظمة».
طلبي بالتر وبالتيني
ورفضت لجنة االستئناف في فيفا
ّ
في  24شباط الماضي ،معتبر ًة أ ّنهما م ّتهمان بخرق  4بنود
في قانون األخالق خصوصا ً تضارب المصالح ،واكتفت
بتخفيف العقوبة إلى  6أعوام بالنظر إلى «الخدمات التي
قدّماها للفيفا ولالتحاد االوروبي ولكرة القدم خالل سنوات
عديدة».

يحب الطائرات ويكره دفع ال�ضرائب
نيمار ّ
اشترى العب كرة القدم البرازيلي
نيمار العام الماضي طائرة من طراز
«سيسنا ُ »680تقدّر قيمتها بـ9.1
ماليين دوالر.
وذكرت صحيفة (أو جلوبو) على
ّ
مؤخراً ،أنّ نيمار
موقعها اإللكتروني
مهاجم فريق برشلونة اإلسباني
قام بشراء الطائرة في السادس من
آب  2015بوساطة شركة «نيمار
سبورت إي ماركيتينج».
يُشار إلى أنّ «سيسنا سيتيشين

 »680ه��ي ط��ائ��رة ن ّفاثة حجمها
متوسط ت ّتسع لـ 12شخصاً ،وتقدر
على قطع مسافة أقصاها  3آالف
و 190ميالً ،وتبلغ سرعتها نحو 890
كلم في الساعة ،وفقا ً لبيانات الشركة
المص ّنعة.
وكان القضاء الفيدرالي البرازيلي
قد أمر في شباط الماضي بالحجز
على ج��زء من حسابات وممتلكات
نيمار بهدف ضمان دفعه لغرامات
محتملة في القضايا التي يواجهها

مهاجم برشلونة على خلفية ا ّتهامه
بالته ّرب الضريبي.
و ُتطالب النيابة البرازيليّة نيمار
بدفع  16مليون دوالر ،كضرائب غير
ُمعلنة بين العامين  2011و2013
تخص صفقة انتقاله من سانتوس
ّ
إلى برشلونة.
ومن بين ممتلكات نيمار التي ت ّم
حجزها وال يستطيع استخدامها أو
بيعها ،مروحيّة ُتقدّر بـ 3.8مليون
دوالر ويخت ،وطائرة أخرى.

نجوم العالم في لبنان لخو�ض مباراة العمر
لن يكون ي��وم العاشر من أيلول
المقبل عاد ّيا ً في لبنان ،اذ سيحتضن
ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي
في جونية حدثا ً فريدا ً من نوعه عندما
ستحضر كوكبة من نجوم كرة القدم
العالميّة للعب مباراة استعراضيّة
تحت عنوان «مباراة العمر» ،التي
ستستقطب عشاق المستديرة الذين
لطالما حلموا برؤية ه��ؤالء النجوم
المشاهير عن كثب.
الحدث الكبير الذي ّ
تنظمه شركة
«أرابيكا سبورت» سيع ّزز اسم لبنان
بين طليعة ال���دول السياحية في
العالم القادرة على تنظيم واستقبال
األحداث العالمية رغم كل العوائق،
وخ��ص��وص �ا ً أ ّن���ه سيحمل ثمانية
من األسماء الر ّنانة في عالم الكرة
إل��ى أح��د المالعب اللبنانيّة ،حيث
فريق يقوده الكابتن
سيلعبون ض ّد
ٍ
التاريخي لمنتخب لبنان رضا عنتر.
من هنا يُتو ّقع أن تكتظ مدرجات
ملعب ج��ون��ي��ة بالجماهير ،ك��ون
اإلع�ل�ان ع��ن أس��م��اء ه���ؤالء النجوم
سيكون كافيا ً لتأكيد وجود المتعة
ف��ي ال��م��ب��اراة بالنسبة إل��ى ك��ل من
سيتابعها ،وخصوصا ً أنّ الضيوف

الكبار لهم ص��والت وج���والت على
صعيد كرة القدم العالمية ،ومنهم
من حمل كأس العالم ،وكأس دوري
أبطال أوروب���ا ،وغيرها من األلقاب
الكبرى في البطوالت األوروبيّة األهم.
ل��ذا ستعمد الشركة المنظمة إلى
زيادة سعة الملعب من خالل تشييد
مدرجات إضافية.
إلاّ أنّ األسماء الذهبيّة الثمانية لن
يُكشف عنها قبل الخميس المقبل،
حيث دعت شركة «أرابيكا سبورت»

إل��ى مؤتمر صحافي ل�لإع�لان عن
الحدث ،وذل��ك عند الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً في فندق «لو غراي» في
وسط بيروت.
المؤتمر الصحافي ال��ذي سيُقام
ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��س��ي��اح��ة ميشال
ف��رع��ون ،سيُشارك فيه نجم ري��ال
م��دري��د السابق اإلس��ب��ان��ي ميشال
سالغادو ورضا عنتر ،بحضور عدد
من الشخصيات االجتماعية ،الفنيّة
والرياضيّة.

روزبرغ يجري �أ�سرع تجاربه
ا�ستعداد ًا ل�سباق الفورموال في رو�سيا
سجل األلماني نيك روزب���رغ سائق مرسيدس أسرع
ّ
زمن أمس الجمعة  29نيسان في ضوء تجربته األولى
استعدادا ً لمشاركته في سباق الجائزة الكبرى الروسي
المقرر غدا ً األحد ،ضمن منافسات بطولة العالم للفورموال
وان .واحت ّل روزبرغ ،متصدّر الترتيب العام لفئة السائقين
ببطولة العالم ،المركز األول متف ّوقا ً على زميله بطل العالم
البريطاني لويس هاميلتون.
وسجل روزب��رغ ،الذي أحرز السباقات الثالثة األولى
ّ
بالموسم وآخ��ر ست سباقات متتالية ببطولة العالم
ب��اح��ت��س��اب ن��ت��ائ��ج ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ،دق��ي��ق��ة واح��دة
و 38.127ثانية على مضمار سوشي البالغ طوله 5848
متراً .أ ّما هاميلتون ،الفائز بالسباق الروسي في العامين
سجل دقيقة و 38.849ثانية وتاله سائقا
الماضيين ،فقد ّ

فيراري ،سيبستيان فيتيل (دقيقة و 39.175ثانية) وكيمي
رايكونن (دقيقة و 39.332ثانية).
وأجرى دانييل ريكياردو سائق ريد بول ل ّفة استطالعية
قبل انطالق التجارب ،الختبار النظام الجديد «آيروسكرين»
الذي ص ّممه الفريق لحماية قمرة القيادة.
وضمن الجهود الرامية لتعزيز احتياطات السالمة
للسائقين من خالل نظام حماية جديد لقمرة القيادة يُطبّق
اعتبارا ً من الموسم المقبل ،أجرى فريق ريد بول اختبارا ً
لنظام «آيروسكرين» وهو ثاني األنظمة المقدمة ،حيث
كان فريق مرسيدس قد ط ّور نظام يحمل اسم «هالو».
و ُتجرى الجولة الثانية من التجارب الحرة في وقت
الحق اليوم الجمعة ،بينما ُتقام التجارب الرسمية التأهيليّة
غدا ً السبت لتحديد مراكز االنطالق في سباق األحد.

الفادي الأقد�س بط ًال لـ«طاولة» الثانية
استطاع ن��ادي الفادي األق��دس-
البوشرية ال��ذي انض ّم حديثا ً إلى
عائلة االتحاد اللبناني لكرة الطاولة
أن يفرض وجوده بقوة على ساحة
ال��م��ن��اف��س��ات ب��ع��د إح����رازه بطولة
لبنان للدرجة الثانية لفرق الرجال،
حيث نجح من تحقيق الفوز على 39
ناديا ً في محافظة جبل لبنان ،لينقله
العبوه مباشرة إل��ى مصاف أندية
الدرجة األولى لموسم  ،2017خاصة
أ ّنه يض ّم في صفوفه المص ّنف أول

في لبنان الالعب المخضرم جوزيف
شلهوب.
وجاء تأهّ ل الفادي األقدس بفوزه
على بطل الشمال ن��ادي الرياضة
واألدب بنتيجة  3-ص��ف��ر ،حيث
ف��از شلهوب ف��ي اللقاء األول على
هاني الرفاعي ( 3-صفر) 1-11
و 5-11و ،8-11ث � ّم تابع هشام
الطويل وفاز على عالء الدين الرفاعي
( 3-صفر)  8-11و 3-11و،5-11
لينهي إيلي مه ّنا المباراة لمصلحة

الفادي األقدس بفوزه على رضوان
الرفاعي بنتيجة ( 2-3و 11-9و-8
 11و 8-11و 6-11و.)9-11
وسيلعب الرياضة واألدب مباراة
فاصلة مع صاحب المركز الحادي
ع��ش��ر ف��ي ت��رت��ي��ب ب��ط��ول��ة لبنان
ألن��دي��ة ال��درج��ة األول���ى ،فيما ح ّل
في المركز الثالث ن��ادي أنترانيك
أن��ط��ل��ي��اس ،وف���ي ال��م��رك��ز ال��راب��ع
ن��ادي شاريتيه دار ال��ن��ور -ضهر
العين.

