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بطولة لبنان في كرة اليد

ال�صداقة ومار اليا�س في النهائي
بلغ فريقا الشباب م��ار الياس
وال��ص��داق��ة ال���دور النهائي لبطولة
لبنان في كرة اليد ،بعد تقدّم األول
على فوج اإلطفاء  -بيروت والثاني
على منتخب الجيش اللبناني بنفس
النتيجة ( 2ـ  ،)0خ�لال مباريات
الدور نصف النهائي التي أُقيمت في
قاعة حاتم عاشور الرياضية ـ طريق
المطار ،على أن يلتقي الفائزان في
الدور النهائي الذي سينطلق االثنين
المقبل.

مار الياس  -اإلطفاء

ح ّققالشبابمارالياسحاملاللقب
فوزا ً سهالً على فوج اإلطفاء بيروت
( 33ـ  ،)23الشوط األول ( 16ـ .)5
وكان مار الياس قد فاز المباراة األولى
بنتيجة ( 33ـ .)20
ل��م ي��ج��د الع��ب��و م���ار ال��ي��اس أ ّي��ة
صعوبة للفوز بالمباراة التي كانت
من ط��رف واح��د ،وه��م حسموها في
الشوط األول ،عندما أنهت التشكيلة
األس��اس� ّي��ة مه ّمتها بنجاح بقيادة
ال��ه �دّاف حسين شاهين والثنائي
اإلي��ران��ي ك��رم الله وسجاد استكي،
قبل أن يدفع المدرب توفيق شاهين
بالتشكيلة االحتياطية التي حافظت
ع��ل��ى ف���ارق األه����داف ح��ت��ى نهاية

المباراة ،وسط محاوالت من العبي
اإلطفاء للح ّد من ارتفاع الفارق في
ظ��ل ال��ف��وارق الف ّنية والبدنيّة مع
العبي م��ار الياس أصحاب الخبرة
الكبيرة في مجال اللعبة.
مسجل في المباراة
وك��ان أفضل
ّ
هداف «مار الياس» حسين شاهين

بـ 13هدفاً ،وفي صفوف «اإلطفاء»
هادي قزي بعشرة أهداف.
قاد المباراة محمد حيدر وقاسم
مقشر ،وط�ل�ال ح��م��ود (ميقاتياً)،
(مسجالً) ،وراقبها
وحسن درويش
ّ
حلمي شعيب.

الصداقة  -الجيش

وجد فريق الصداقة صعوبة كبيرة
ّ
لتخطي الجيش بفارق هدفين (-31
 )29في واحدة من أقوى مواجهات
هذا الموسم.
بدأ اللقاء بحذر من الطرفين ،حتى

افتتح الصداقة التسجيل في الدقيقة
الثالثة ،قبل أن يعادل الجيش األرقام
 1-1ث ّم يتقدّم  ،1-2لكن وصيف بطل
لبنان استعاد المبادرة وحافظ على
تقدّمه طوال هذا الشوط ،مع محاوالت
مميّزة لمنافسه ،حتى انتهى الشوط
األول لمصلحة الصداقة بفارق هدف
(.)13-14
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،انتفض
الجيش وق �دّم شوطا ً رائعاً ،وعادل
األرق��ام ث ّم تقدّم بفارق ثالثة أهداف
 20-23في الدقيقة  ،15إلاّ أنّ نجم
سجل ثالثة
الصداقة عمر طرابلسي ّ
أه���داف متتالية وأع���اد فريقه إلى
أج���واء ال��م��ب��اراة التي انتهت بفوز
الصداقة (.)29-31
مسجل في الفريق
وك��ان أفضل
ّ
الفائز التونسي الياس ز ّمال برصيد
 7أه��داف ،وأض��اف عمر طرابلسي
وخضر نحاس  5أهداف لكل منهما.
ول��دى الخاسر ،ك��ان ربيع ناصيف
وجورج بدوي األفضل بـ 7أهداف لكل
منهما.
ق��اد اللقاء ال��دول��ي محمد حيدر
والقا ّري قاسم مقشر ،واالتحاديان
مسجالً وطالل حمود
حسن درويش
ّ
ميقاتياً ،وراقبها الحكم الدولي حلمي
شعيب.

�سل�سلة نهائي بطولة ال�سلة

الحكمة َغ َلب الريا�ضي في عقر داره
استه ّل فريق الحكمة سلسلة «النهائي» المرتقب بمفاجأة
من العيار الثقيل وغير المتو ّقع ،حيث نجح في التغلّب على
مضيفه النادي الرياضي ـ بيروت (حامل اللقب) بفارق 12
نقطة وبنتيجة ( ،)77-89ليتقدّمه  0 1-من أص��ل سبع
مباريات.
ففي اللقاء ال��ذي أُقيم بينهما في قاعة صائب سالم في
غصت بالجماهير ،في أولى مواجهات سلسلة
المنارة التي ّ
نهائي بطولة لبنان لكرة السلة ،استهل الحكمة المباراة
بتقدّمه سريعاً ،وحافظ على تقدّمه طيلة وقت المباراة ،نظرا ً
لفارق الثقة واإلصرار بين الطرفين ،فلعب الضيوف وكأ ّنهم هم
أصحاب األرض ،فلم يكن الخطيب بمستواه وال إسماعيل أحمد
وال حتى أجانب الفريق .وكانت قد انتهت األرب��اع لمصلحة
الفائز كالتالي )22-28( :و( )20-23و( )16-13و(-25
.)19
مسجل ف��ي اللقاء الع��ب الفائز األميركي
وك���ان أف��ض��ل
ّ
ديماريوس بولدز برصيد  25نقطة و 6متابعات ،وأضاف
إيكيني إيبكوي  21نقطة و 9متابعات و« 4بلوك شوت»،
وت��ي��ري��ل ستوغلين  20نقطة م��ع  5ت��م��ري��رات حاسمة.
ولدى الخاسر ،كان األميركي كريس دانيالز األفضل بـ 23نقطة
سجل مواطنه جيمار يونغ  14نقطة
و 4متابعات فقط ،في حين ّ
و 4متابعات ،ووائل عرقجي  11نقطة مع  4تمريرات حاسمة.
ويلتقي الفريقان في المباراة الثانية بينهما اليوم عند الساعة
 20:45في قاعة النادي الرياضي غزير المعتمد من قبل نادي
الحكمة.

منزل مي�سي الباري�سي بـ  11مليون دوالر
اشترى العب برشلونة اإلسباني
والمنتخب األرجنتيني لكرة القدم
ليونيل ميسي ،ش ّقة في الدائرة الـ16
بالعاصمة الفرنسية باريس بمبلغ
مالي وص��ل إل��ى  8.3ماليين يورو
( 11مليون دوالر تقريباً).
وبحسب صحيفة «لي إكسبرس»
الفرنسية ،فإنّ المؤسسة التي قامت
بالمعاملة لصالح ميسي هي شركة
العقار اإليطالية «بروتو» لصاحبها
رج��ل األع��م��ال أل��ي��س��ان��درو ب��روت��و،
وه���و ش��ري��ك ل�لاع��ب ري����ال م��دري��د

السيس ،الوطني وبودا أدما.
وف��ي النتائج النهائية ح � ّل في أوائ��ل
األوزان كل من:
ـ وزن تحت  60كلغ:
 1ـ جو حداد (بودا).
 وزن تحت  66كلغ: 1ـ الياس حداد (بودا).
 وزن تحت  73كلغ: 1ـ نبيل الكلل (بوشيدو).
 وزن تحت 81كلغ: 1ـ إيلي الشاعر (بودا).
ـ وزن تحت  90كلغ:

 1ـ فرنسوا سعاده (بودا).
 وزن تحت  100كلغ:1ـ ج��اد فاضل (ب����ودا) ،وخ��ال��د دقو
(الجيش).
 وزن فوق  100كلغ: 1ـ حنا توما (بوشيدو).
قاد المباريات عدد من الحكام المص ّنفين
دوليا ً وآسيويا ً واتحاديا ً برئاسة رئيس
لجنة الح ّكام الحكم الدولي فئة أ د .كلود
ساروفيم ورون���ي خ��وام وأن���دره مشلب
وش��ارل دانيال وعبدو عصبو وأنطونيو
سعاده.

بطولة �آ�سيا المفتوحة في الكيك بوك�سنغ
 235العب ًا من  8بلدان ب�ضيافة لبنان
ّ
نظم اتحاد رياضات الكيك بوكسينغ بطولة آسيا المفتوحة،
في قاعة مدرسة الراهبات األنطونيات – غزير ،ضمن فاعليات
بطولة آسيا للفنون القتالية ،التي أُقيمت برعاية قائد الجيش
العماد جان قهوجي مم َّثالً بالعميد علي عواضة ،وبحضور
العميد فؤاد خوري مم ّثالً المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص ،ومم ّثل المدير العام لألمن العام
النقيب طوني خوري ،وحشد من الرياضيّين واألهالي.
وفي االفتتاح الرسمي ت ّم تبادل الدّروع والهدايا التذكارية
من ِقبَل اللجنة المنظمة مم ّثلة برئيسها بسام نهرا إلى رؤساء
الفرق المشاركة ،ومنها درع لرئيس االتحاد العالمي للكيك
بوكسينغ  WKUاأللماني ك�لاوس نونيماخر ،ورئيس
أساليب الحلبة في االتحاد العالمي عبد الرحمن الريس.
وأُقيمت عروض قتاليّة من االتحادات المشاركة ،وأُجريت
مباريات على ح��زام البطولة لكل اال ّت��ح��ادات ومنها اتحاد

اإلس��ب��ان��ي والمنتخب البرتغالي
لكرة ال��ق��دم كريستيانو رون��ال��دو،
ّ
ومرشح الرئاسة األميركي دونالد
ترامب.
وأض��اف��ت الصحيفة ،أنّ شقة
ميسي الباريسية توجد على مساحة
 350مترا ً مربعاً ،وتقع في منطقة
راقية جدا ً ُتدعى «فيال ممورنسي»،
ومؤ ّلفة من  6غ��رف وشرفة وقاعة
رياضة وقاعة أخرى للسينما.
وس��ي��س��ك��ن م��ي��س��ي ف���ي األي����ام
التي ي��زور فيها شقته الجديدة إلى

جانب العديد من مشاهير السياسة
والرياضة واالقتصاد الذين سبقوه
إلى المنطقة.
ويسكن المنطقة أي��ض �ا ً ه��دّاف
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان ال��س��اب��ق
السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش،
والرئيس السابق نيكوال ساركوزي،
وج��ي��ل ج��اك��ون ال��رئ��ي��س السابق
ل��م��ه��رج��ان «ك�����ان» ال��س��ي��ن��م��ائ��ي،
والمغنية الكندية سيلين ديون التي
اشترت سنة  2008منزال ً في المنطقة
بـ 48مليون دوالر.

نادال ّ
ي�شق طريقه بق ّوة في روالن غارو�س

 113العب ًا في بطولة الجودو للكبار
ّ
نظم االتحاد اللبناني للجودو وفروعه
بطولة لبنان العامة في اللعبة للكبار
للعام  2016في القاعة المقفلة لنادي
ب��ودا في أدم��ا ،بحضور وإش���راف رئيس
وأعضاء االتحاد وحضور المقدّم فادي
الكبي مم ّثالً قائد المركز العالي للرياضة
العسكرية.
شارك في البطولة  113العبا ً ينتمون
إلى  11نادياً ،هم :مون الس��ال ،الجيش
اللبناني ،بوشيدو دوجو ـ الميناء ،البرج
ال��ري��اض��ي ،غ��ول��دن ب���ادي ،ال��ي��ون��ان��ي ـ
طرابلس ،األولمبي بيروت ،المريميين،

أعلن االتحاد الروسي لكرة المضرب أمس أنّ الالعبة
ماريا شارابوفا الموقوفة مؤقتا ً بسبب تناولها مادة
محظورة ستكون ضمن المنتخب الروسي في دورة ألعاب
ريو دي جانيرو.
وقال رئيس االتحاد الروسي شامل تاربيتشيف« :يجب
أن ُتح ّل مسألة مشاركة شارابوفا في األلعاب األولمبية
«سنسجلها في
من اآلن وحتى نهاية األسبوع» ،مضيفاً:
ّ
األلعاب».
وأوق��ف��ت شارابوفا ،الفائزة بالميدالية الفضية في
أولمبياد لندن  ،2012مؤ ّقتا ً من قِبل االتحاد الدولي للّعبة
بسبب تناولها مادة ملدونيوم المحظورة منذ بداية العام
الحالي.
وأعلنت شارابوفا في السابع من آذار الماضي تناولها
الملدونيوم خالل مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة،
أول البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب ،أواخر كانون
الثاني الماضي.
وأدخلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)
الملدونيوم ضمن ال��م��واد الممنوعة منذ ب��داي��ة العام
الحالي.
ول��م ُت��ش��ارك ش��اراب��وف��ا ه��ذا ال��ع��ام س��وى ف��ي بطولة
أستراليا المفتوحة ،حيث خرجت من الدور ربع النهائي

إثر خسارتها أمام األميركية سيرينا وليامس.
وأحرزت شارابوفا  35لقبا ً خالل مسيرتها حتى اآلن،
منها  5في البطوالت األربع الكبرى.
وتأمل روسيا بإشراك أفضل أربع العبات لديها حاليا ً
في األلعاب االولمبية وهنّ فضالً عن شارابوفا ،سفتالنا
كوزنتسوفا وأناستازيا بافليوتشنكوفا وإيكاترينا
ماكاروفا.
وك���ان م����د ّرب منتخب روس��ي��ا للسباحة سيرغي
كولموغوروف أ ّكد قبل أيام ،أنّ االتحاد الدولي رفع عقوبة
اإليقاف المؤ ّقت المفروضة على السبّاحة يوليا أفيموفا
بطلة العالم  4مرات في سباق  100م صدراً.
وأوقفت أفيموفا ( 24عاماً) ،الحاصلة على برونزية
 200م صدرا ً في أولمبياد لندن ( ،)2012في آذار الماضي
لتناولها مادة الملدونيوم أيضا ً لمدة  16شهراً.
واعترفت أفيموفا بأ ّنها تناولت الملدونيوم ألسباب
صحيّة قبل أن تضع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
هذه المادة على الئحة المحظورات في األول من كانون
الثاني .2016
وكان وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو ص ّرح قبل
أيام أيضاً ،أ ّنه ت ّمت تبرئة جميع الرياضيين الذين أوقفوا
بسبب الملدونيوم باستثناء أفيموفا وشارابوفا.

الكيك بوكسينغ ،وف��از البطل عماد الدين النعوشي على
البطل السوري محمد نجم في وزن  -70كلغ في أسلوب فل
كونتاكت .كذلك فاز البطل محمد سعيد منيمنة على الالعب
محمد يوسف إبراهيم وزن  -80كلغ في أسلوب السيمي
كونتاكت.
وجرى على هامش البطولة تقديم شهادات الحزام األسود
قصاص  10دان ،وحسان غضبان  9دان،
التقديريّة لوليد ّ
وهاشم يغمور  8دان ورياض القمند  7دان .واعتذر عصام
سلمان عن الحضور الستالم شهادته  10دان والمدرب أحمد
ماجد  9دان ألسباب خارجة عن إرادتهما ،كما قدّم االتحاد
شهادة  8دان لدالتون.
وبلغ عدد المشاركين في أساليب الكيك بوكسينغ 235
العبا ً والعبة ينتمون إلى ثمانية بلدان هي :سورية ،مصر،
العراق ،األردن ،فلسطين ،إيران ،البرتغال إضافة إلى لبنان.

�سباق ت�س ّلق
اله�ضبة الأحد
ّ
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق
األول لتسلّق الهضبة بعد غد األحد في فالوغا .ويندرج
السباق في إطار الجولة األولى من بطولة لبنان لتسلّق
الهضبة للعام  .2016فيما يتأ ّلف من ثالث طلعات
رسمية.
ّ
المنظم أسماء السائقين المشاركين
وسيُذيع النادي
ف��ي السباق ال��ي��وم (الجمعة) ،م��ع اإلش���ارة إل��ى أنّ
الفحص التقني والتدقيق اإلداري سيُقامان في شركة
«إيمبكس».

 60م�شارك ًا في بطولة التاولو
في عنجر
في صالة كالوست كولبنكيان في بلدة عنجر البقاعيةّ ،
نظم االتحاد اللبناني
للووشو كونغ فو بطولة لبنان في أسلوب التاولو القتالي ،بحضور رئيس
االتحاد الدكتور جورج نصير ونائبيه جاك هاكوب طاغليان ونعوم سعادة،
واألمين العام لالتحاد بسام نهرا ،ولجنة الحكام برئاسة باتريسيا نصير
وأرماندا حنين ،وأهالي الطالب.
شارك في البطولة  60رياضيا ً يم ّثلون خمسة أندية ،هي :األنطونية بعبدا،
بيل هوريزون ،المركزية جونية ،الصداقة عنجر وسيدة اللويزة.
وبعد كلمة لنصير قدّم طالب األنطونية عرضا ً في الفنون القتالية ،بعدها
أُج��ري��ت ال��ع��روض في إط��ار البطولة ،وف��ي النهاية ت � ّم توزيع الميداليات
للفائزين.
وهنا النتائج النهائية للفرق:
 - 1األنطونية بعبدا  205نقاط.
 - 2الصداقة عنجر  143نقطة.
 - 3سيدة اللويزة  31نقطة.

انتقل اإلس��ب��ان��ي راف��اي��ل ن��ادال
المص ّنف راب��ع �ا ً على العالم إلى
ال����دور ال��ث��ال��ث م��ن ب��ط��ول��ة روالن
غ��اروس الفرنسية للتنس ،وذل��ك
ب��ف��وزه ال��س��ه��ل ع��ل��ى األرجنتيني
فاكوندو باغنيس  3-6و 0-6و3-6
ف��ي ال��م��ب��اراة التي جمعتهما أمس

الخميس.
وأصبح نادال ( 29عاماً) ،ثامن
العب يح ّقق  200فوز في البطوالت
األرب�����ع ال���ك���ب���رى ،ف��ي��م��ا ي��ت��ص �دّر
السويسري روجيه فيدرر الغائب
عن هذه النسخة بسبب اإلصابة،
برصيد  302فوزاً.

وخسر نادال حامل اللقب  9مرات،
أول شوطين أمام باغنيس المصنف
 99عالمياًَ ،ب ْيد أ ّنه أحرز  18شوطا ً
م��ن أص��ل  ،22ليضرب م��وع��دا ً مع
م��واط��ن��ه م��ارس��ي��ل غ��ران��وي��س أو
الفرنسي نيكوال م��اه��و ف��ي ال��دور
الثالث.

بعد طول ابتعاد «عودة ليوناردو»

زالتان يل ّمح �إلى فريقه الجديد
هل �سيلحق بمورينيو �إلى اليونايتد
أ ّكد المهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش الذي ق ّرر ترك باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم،
أمس الخميس ،أ ّنه اختار ناديه الجديد لك ّنه يتك ّتم على ذكر اسمه ،مشيدا ً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي
يستعد للتوقيع مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي .وقال إبراهيموفيتش ،هدّاف الدوري الفرنسي ،في مؤتمر صحافي في
ملعب فراندز آرينا بالقرب من ستوكهولم حيث يتدرب مع منتخب بالده« ،نعم ،لقد قمت باالختيار منذ فترة طويلة».
لكنه عاد وتملّص من كل األسئلة التي ُو ّجهت إليه حول مانشستر يونايتد وجهته المحتملة ،فأوضح أمام حشد من
اإلعالميّين« :هناك عروض واضحة من إنكلترا وإيطاليا ودول أخرى ،وهناك عرض جدّي أيضا ً من خارج أوروبا ،وهناك
كثير وكثير جدا ً من البدائل» .وعند سؤاله حول اللعب ضمن تشكيلة المد ّرب مورينيو ،أعاد إبراهيموفيتش التذكير بأنّ
التفاهم بينهما كان في أعلى مستوى عندما كانا معا ً في نادي إنتر ميالن اإليطالي.
وأضاف« :أعتقد بأ ّنه القرار الصائب بالنسبة إلى مانشستر يونايتد أن يتعاون مع المدرب البرتغالي ،أل ّنه إذا أراد
العمل ،عليه أن يستدعي مورينيو ،وأعتقد بأ ّنه الرجل الذي يستطيع أن يقوده إلى القمة .فهو أينما حل ،ح ّقق النجاح».
وتابع« :أمضيت معه لحظات رائعة عندما عملنا معاً .عندما تركت إنتر ميالن ،قلت إ ّننا أمضينا فترة قصيرة معاً ،لك ّني
بالفعل أمضيت لحظات رائعة .هل سأعمل معه من جديد ،هذا ما ال أعرفه».

أع���ل���ن ال���ب���رازي���ل���ي ل��ي��ون��اردو
المد ّرب السابق لميالن وإنتر ميالن
اإليطاليَّين اقتراب عودته إلى مالعب
كرة القدم بحسب تصريحاته أمس
للصحف اإليطالية.
وقال ليوناردو ( 46عاماً) ،المدير

ال��ري��اض��ي ال��س��اب��ق ل��ب��اري��س سان
جرمان الفرنسي ،خالل حفل خيري
في ميالنو ّ
نظمه األرجنتيني الدولي
السابق خافيير زانيتي« ،أنا قريب
من العودة .من الجيد االبتعاد قليالً
ع��ن ع��ال��م ك��رة ال��ق��دم ،لك ّني جاهز

اآلن».
واستقال ليوناردو من منصبه في
تهجمه على أحد
تموز  2013بعد
ّ
الح ّكام ،ولم يتب ّوأ أيّ منصب كروي
أو يتصدّى أل ّي��ة مه ّمة تدريبية منذ
ذاك الوقت.

