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البطل ميالد عي�سى من مالعب الكرة في المريجة �إلى حلبات الم�صارعة

غاب ميشال بالتيني رئيس االتحاد
األوروبي الموقوف عن حضور مباراة
نهائي كأس أوروبا أمس ،برغم تل ّقيه
دع���وات شخصيّة م��ن االت��ح��ادي��ن
األوروبي والفرنسي للّعبة.
وأُو ِق��ف الفرنسي ميشال بالتيني
( 61عاماً) ،عن ممارسة أيّ نشاط
ك����روي ب��س��ب��ب ت��ل� ّق��ي��ه دف��ع��ة غير
مشروعة بقيمة مليوني دوالر من
دون عقد مكتوب ،حصل عليها في
ال��ع��ام  2011ع��ن عمل استشاري
قدّمه قبل تسع سنوات للسويسري
جوزيف بالتر رئيس الفيفا السابق.
وأُو ِق����ف بالتيني  8س��ن��وات في
بادئ األمر ،ث ّم ُقلِّصت إلى  6أعوام من
ِقبَل لجنة استئناف االتحاد الدولي،
ث� ّم إل��ى  4أع��وام عن طريق محكمة
التحكيم الرياضي.
وأش�������ار ال���ي���ون���ان���ي ث���ي���ودور
ث��ي��ودورودي��س أم��ي��ن ع��ام االت��ح��اد
األوروبي بالوكالة« :ميشال بالتيني
ليس معنا ،لكن م��ن دون رؤيته
ودعمه الكبير في آخر خمس سنوات،
لم تكن هذه البطولة لتح ّقق نجاحا ً
مماثالً».
موجهة له
وتابع« :الدعوة كانت
ّ
لحضور كافة المباريات ،من بينها
ال��ن��ه��ائ��ي ،حتى اآلن ل��م يظهر أي
اهتمام ،وبالتالي غاب عن النهائي».

ابراهيم وزنة
أس��م��اء كثيرة لمعت ف��ي ميادين
ال��ري��اض��ة اللبنانية ،أب��ط��ال نجحوا
في حفر أسمائهم وإنجازاتهم في
ذاك��رة ّ
عشاق المالعب والرياضات
على اختالفها ،حملوا راي��ة الوطن
ب���روح ال��م��س��ؤول��يّ��ة ف��ت��أل��ق��وا ،منهم
من رحل عن هذه الدنيا ومنهم من
��س��را ً م��ن وط��أة
ي��ع��ي��ش ح��ال��يّ��ا ً م��ت��ح ّ
اإله��م��ال ال��رس��م��ي وال�لام��ب��االة من
قِ��ب��ل ال��م��ع��ن��يّ��ي��ن ،ول��ك��ي ال تطويهم
رحى النسيان و ُتسقطهم األيام من
الذاكرة ،ارتأيت «فلفشة» صفحات
الع ّز والتألق  ...لمن يستحق ،ع ّل
ه���ذه اإلض����اءة ت��ش�� ّك��ل وس��ام��ا ً على
أولئك المجتهدين  ....والبداية مع
ب��ط��ل ل��ب��ن��ان ف��ي ال��م��ص��ارع��ة ميالد
عيسى.
التقيت ب��ه ع��ن طريق الصدفة أم��ام باحة
الكنيسة في المريجة ،فع ّرفني الصديق عصام
ع��م��ار إل��ي��ه ق��ائ�لاً« :م��ي�لاد عيسى  ...صاحب
اإلنجازات الكبيرة في المصارعة على مستوى
لبنان  ...ولألسف حتى أبناء المريجة ال يعرفون
ذل��ك» ،وبناء على التعريف المستف ّز ،ارتأيت
«فلفشة» أوراق وذك��ري��ات ذل��ك ال��رج��ل ال��ذي
غ��زا الشيب رأس��ه وحفرت السنون خطوطها
ف��ي جبينه ،لكن عزيمته بقيت على حالها،
فهو النشيط المخلص لعمله والمحاور اللبق
وصاحب االبتسامة الدائمة ،وربّما لصفاته تلك،
استبقاه المجلس البلدي في المريجة كناظر
لألشغال في المريجة والليلكي وتحويطة الغدير،
على الرغم من تجاوزه الـ 76من عمره .ضربت
موعدا ً معه في الكنيسة ،وتم ّنيت عليه إحضار
بعض الصور والوثائق بغية إبراز إنجازاته ،وكم
كانت دهشتي كبيرة عندما حضرت إلى صالون
الكنيسة ألرى عشرات الصور وصفحات الجرائد
وكميّة محترمة من الكؤوس والميداليّات ،كان قد
أحضرها من بيته في الحدت قبل الموعد المحدّد
بساعة ،ليرصفها بترتيب فائق ولسان حاله
يخاطبني عند المصافحة «آن األوان ليعرف أبناء
بلدتي تاريخي الرياضي»  ...فمن هو هذا البطل
الذي يجب أن يتع ّرف إليه الجميع؟

من كرة القدم إلى المصارعة!

في العام  1940أبصر ميالد عيسى النور
في المريجة ـ حي الليلكي ،ليكون االبن السابع
لقزحيا عيسى (أبو الياس) ،الب ّناء الذي شيّد
كنيسة ال��م��دورة عند محلّة األوزاع����ي .وبين
ربيعات الصبير و»العواد» وشط األوزاعي كان
يمضي أوقاته مع رفاق الزمن الحلو ،وعلى ملعب
المريجة استه ّل مسيرته الرياضيّة في لعبة
كرة القدم متأ ّثرا ً بشقيقه الياس وبالعبي برج
البراجنة ،ونظرا ً لألنانيّة الزائدة التي كانت تميّز
التوجه
العبي الكرة في تلك األيام ،ارتأى ميالد
ّ
ّ
ليشق طريقه
ناحية إح��دى األل��ع��اب الفردية
وحيدا ً في دروبها ،فاختار المصارعة بنا ًء على
توجيه كبار بلدته الذين كانوا يواكبونه بإعجاب
خالل جوالت «المباطحة» التي كان يخوضها
على شاطئ األوزاعي مع نظرائه وأبناء جيله.

من الشباب إلى الوطني

ف��ي ال��ع��ام  1957انتسب ميالد إل��ى ن��ادي
الشباب ف��ي محلّة الصيفي ،حيث مق ّر حزب
الكتائب المركزي بتسهيل من ابن عمه فيليب،
وهنا يتذ ّكر« :د ّربني في بادئ األمر بطرس غانم

15
مي�شال بالتيني �أبرز الغائبين عن «يورو» بالده!
ريا�ضة

ومنذ إعالن محكمة التحكيم قرارها
في  9أي��ار الماضي ،أعلن بالتيني
استقالته م��ن ال��رئ��اس��ة «لمتابعة
معركته أمام المحاكم السويسريّة».
ويُتو ّقع أن يقدّم بالتيني استقالته
رسميا ً أمام االتحاد األوروبي في 14
أيلول المقبل ،موعد انتخاب خلف
له.
وكان الالعب اإلسرائيلي السابق
بيني أل���ون ،المخبر ال���ذي ساهم
بإيقاف األمين العام الفرنسي لفيفا
جيروم فالك بسبب فضائح فساد
ك��ب��رى ،أ ّك��د ي��وم الجمعة الماضي

ل��وس��ائ��ل إع�ل�ام أنّ ف��ال��ك ك��ان أحد
أس��ب��اب اإلط��اح��ة ببالتيني .وق��ال
أل����ون ،إنّ ف��ال��ك ه���دّد مستشاري
بالتيني بحال فشلهم بإيقاف ألون
عن اإلدالء بشهادته حول ضلوع فالك
ببيع بطاقات كأس العالم في السوق
السوداء.
وذكرت مصادر بالتيني« :شهادة
بيني أل��ون ت��ؤ ّك��د حصول مؤامرة
سياسيّة ض ّد ميشال بالتيني ،ش ّنها
مسؤولو الفيفا لحرمانه الوصول إلى
مركز الرئيس ،كان الهدف مزدوجاً...
حماية مواقعهم ومكاسبهم المالية».

البطل ميالد عيسى عارضا انجازاته
ث � ّم أدم��ون الزعني ،وبسرعة تط ّور أدائ��ي في
المصارعتين الح ّرة والرومانية ،وعند اندالع
ثورة الـ 1958أقفل النادي أبوابه ،ما اضطرني
إلى العودة إلى المنازالت االستعراضية على
شاطئ البحر ،وبناء على تمنيّات بعض األصدقاء
توجهت إل��ى النادي الوطني في ف��رن الشباك
ّ
حيث انتسبت إليه وت��د ّرب��ت مع عبدو ومتري
عبود ،كما لقيت التشجيع والتوجيه من رئيسه
ميشال ناكوزي ،إلى أن شاركت في أ ّول بطولة
رسميّة في العام  ،1961فأحرزت المركز األول
لبطولة الدرجة الثانية (وزن خفيف) ،وبعدما
فزت في المباراة الحاسمة على محمد المير ـ في
نفس السنة ـ شاركت في بطولة الدرجة األولى
ووصلت إلى المباراة النهائيّة ،لكن حصل ما لم
يكن بالحسبان».
سألته ،م��اذا حصل  ...ه��ل ت��آم��روا عليك؟
فأجابني مسترجعا ً شريط الذكريات« :طلبوا
م ّني أن أخسر أمام المصارع متري خوري الذي
يكبرني بعشر سنوات ،بحجة أنّ أمامي الم ّتسع
من الوقت ألحرز البطوالت ،لكن خوري على وشك
االعتزال من دون إحرازه أليّ لقب ،حينها رفضت
الطلب من أساسه فتغ ّيبت عن اللقاء الحاسم
حيث ذهبت إلى البحر أشكو ه ّمي للموج ،فيما ت ّم
تتويج خوري بطالً للمسابقة».

أسماء وإنجازات وذكريات

ك��ث��ي��رة ه��ي األس���م���اء ال�لام��ع��ة ف��ي ت��اري��خ
المصارعة اللبنانية التي ت��م� ّرن ميالد معها
والعبها في البطوالت الرسمية ،وهنا يستذكر
متحسرا ً على تبدّل أحوال الناس وأجواء البالد:
ّ
«تم ّرنت مع إيلي نعسان ،وميشال ناكوزي،
وأحمد نحلة ،ويعقوب رومانوس ،ومحمد زعيتر
وسعيد مارديني ،ورستم المقداد وحسن بشارة
على الرغم من اختالف الوزن مع كثير منهم ،أل ّننا
ك ّنا نجتهد إلى تطوير أدائنا ومساعدة بعضنا
البعض» ،ليضيف« :وف��ي النادي الوطني في
فرن الشباك ،تم ّرنت مع سامي مقصود (المم ّثل
الراحل) ،وجان كيروز ،وبطرس سعد ،وجورج

بطرس ،وميشال ق��زي ،وميشال شعيا ،وجان
التحسر
ن��اك��وزي وم��ت��ري ع��ب��ود» .وف��ي غمرة
ّ
على األي��ام الخوالي ،أخبرني ميالد حادثة لم
تزل عالقة في باله ،قائالً« :خالل إحدى نزاالتي
الفاصلة على حلبة المدينة الرياضيّة ،وبينما
كنت أنازل مصارع نادي أسامة حسين عواركي،
المخصصة
الحظت أنّ أحد الجالسين في األماكن
ّ
يشجعني بكل جوارحه،
لجمهور نادي أسامة
ّ
توجهت نحوه ألشكره،
وبعد ف��وزي في اللقاء
ّ
ف��إذا هو اب��ن بلدتي سبع سليم ،ال��ذي بادرني
«اب��ن ضيعتي أول��ى بتشجيعي» ،وفي حادثة
مماثلة خالل البطولة العربيّة في مصر (نيسان
 ،)1967لمحت من بين الجمهور المواكب أنّ
يشجعني «عا صوت عالي» ،ول ّما انتهى
أحدهم
ّ
اللقاء بفوزي ،تقدّم ابن برج البراجنة فضل رحال
نحوي مع بعض أصحابه من المصريين وقال
لهم« :هذا ابن ضيعتي».

مشاركات خارجية

أجمل الذكريات التي يتذ ّكرها ميالد عيسى
بتفاصيلها وكأ ّنها جرت باألمس ،هي سفرته
في العام  1966مع المنتخب الوطني ضمن
بعثة تض ّم ثمانية أبطال إلى معسكر في فرنسا،
ويومها ،وعلى لسان ميالد« :ف��زت في باريس
بفارق نقطة على المصارع الفرنسي الدولي غي
م��ارش��ان ،وكنت قد ف��زت عليه بنفس النتيجة
أيضا ً عندما التقيته في بيروت سابقاً» ،ويع ّز
عليه عدم اختياره ضمن البعثة التي سافرت إلى
بولونيا للمشاركة في بطولة العالم ،وعن إبعاده
من البعثة يومها ،فقال« :الحسابات المعتمدة
من قبل االتحاد في أيّامنا كانت تراعي التمثيل
الطائفي ،وبنا ًء على تلك المسألة وجدت نفسي
ُمبعَدا ً من المشاركة على الرغم من تصدّري
ألبطال وزني (الخفيف) ،يومها وخالل التصفية
المعتمدة قبل اختيار أبطال األوزان المشاركة،
ولما ك��ان المصارع إبراهيم ع��وارك��ي مصاباً،
اعتقدت بأ ّنني قد ضمنت سفري ضمن البعثة،
وخالل اللقاء الذي جمع محمد مسلماني وميشال

ناكوزي جاءني يعقوب رومانوس ونصحني بأن
أتو ّقف عن تشجيع ناكوزي ،وبعد تعادلهما في
النزال األول نجح ناكوزي بتحقيق الفوز ،وبنا ًء
عليه ت ّم اختياره مع يعقوب رومانوس للسفر وت ّم
بحجة مراعاة التمثيل
شطب اسمي من البعثة
ّ
الطائفي ( 3من المسلمين و 2من المسيحيين)،
وهذا التج ّني هو اختراع بعض ضعاف العقول
الممسكين بدفة الكثير من األل��ع��اب الفرديّة،
مؤخرا ً ـ لم يزل مستمرا ً
ولألسف ـ كما أخبروني ّ
لغاية اليوم ،وبنا ًء عليه لم تستقم مسيرتنا
الرياضيّة» .وفي نظرة واقعية على المصارعة
اللبنانية وخفوت بريقها ،ق��ال ميالد عيسى:
«لقد تراجعت الرياضة اللبنانيّة بشكل كبير
على صعيد جميع األلعاب الفرديّة والجماعيّة،
ك��ان لبنان ينافس بقوة ويتقدّم على معظم
ال��دول العربية باستثناء مصر في المصارعة
ورفع األثقال ،وحتى في كرة القدم .أ ّما اليوم،
فصرنا في آخر الترتيب» ،وعن رأيه في حفالت
ّ
ينظمها الشقيقان جان
المصارعة التي ك��ان
وأندريه سعادة على حلبة المدينة الرياضيّة،
قال« :تمثيل بتمثيل بين بعض المحترفين بهدف
كسب المال مع تقديم عروض مثيرة».

 ...ولكرة القدم حكاية خاصة

ّ
ي�ستهل مه ّمته التدريب ّية مع الأن�صار
طه
تنطلق اليوم (االثنين) ،تمارين فريق األنصار اللبناني
لكرة القدم استعدادا ً للموسم المقبل ،وذلك بعد انتهاء فترة
استراحة العبي «األخضر» إثر انتهاء الموسم الكرويّ
.2016 – 2015
وكانت اللّجنة اإلداري��ة لألنصار قد ق ّررت ح ّل الجهاز
الفني للفريق في ختام الموسم الماضي ،حيث قاد جمال
طه األنصار إلى المركز الرابع في ال��دوري ،وإلى نصف
نهائي في مسابقة كأس لبنان.
وتردّدت شائعات عن نيّة األنصار في التعاقد مع مد ّرب
جديد للموسم المقبل ،وكالعادة برز إلى الواجهة اسم
المدرب الصربي زوران بيسيتش ،الذي قاد األنصار إلى
المركز الثاني في ترتيب الدوري لموسم ،2015 – 2014
ولكن قرار اإلدارة بتكليف طه اإلشراف على التمارين ش ّكل

فوز قدامى ال�ش ّياح على قدامى الخيام

بعد اعتزاله حلبات المصارعة في العام 1970
وهو في الثالثين من عمره ،عاد ميالد إلى سيرته
األول��ى حيث انض ّم رسميا ً إل��ى صفوف فريق
التضامن المريجة لكرة القدم ،فلعب في مركزين
(جناح أيمن وقلب دف��اع) بتوجيه من المد ّرب
عصام ع ّمار ،ومع اندالع الحرب األهليّة العبثيّة
في العام  ،1975وتفاقم األوضاع األمنيّة اضطر
إلى ترك المالعب ومنطقته ،حيث انتقل ليسكن
في الحدث ،قريبا ً من المريجة التي يسري عشقها
في دمه.
ميالد عيسى اسم كبير في العطاء واإلخالص،
إنجازاتك تحكي عنك ،وش��ه��ادات عارفيك هي
ّ
تستحق أن تضعه على
ال��وس��ام األكبر ال��ذي
صدرك.

استه ّل فريق قدامى الشياح لكرة
القدم موسمه الصيفي بلقاء فريق
قدامى الالعبين في بلدة الخيام.
وب��ع��د م���ب���اراة م��ث��ي��رة استمتع
متابعوها بلمحات فنيّة سرقت
منهم اآله��ات مع تقليب الذكريات،
فاز قدامى الشيّاح بنتيجة ( 3ـ )1

عيسى الثاني من اليمين

اغلى قصاصة جريدة يحتفظ بها بطلنا

عادلت األميركية سيرينا وليامز ،الرقم القياسي لأللمانيّة
شتيفي غراف في عصر االحتراف ،بعد فوزها بالبطولة رقم 22
في تاريخها في منافسات فرديّ السيدات ضمن البطوالت األربع
الكبرى للتنس ،وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون التي
انتهت السبت الماضي بفوزها على اإلسبانية موغوروثا.
و ُتعتبر سيرينا ويليامز ،المولودة في مقاطعة ساجيناو
بوالية ميتشيغان عام  1981والتي يبلغ طولها  175سم ووزنها
 68كلغ« ،ظاهرة طبيعيّة» حقيقيّة ،والتي بدت كالعبي ألعاب
ّ
بتخطيها الحاجز تلو اآلخر حتى وضعت نفسها في مرتبة
القوى
عظماء اللعبة عبر تاريخها ،وهي واحدة من خمس العبات  -بعد
مورين كونولي وكورت ومارتينا نافراتيلوفا وغراف  -حصدن
كافة األلقاب األربعة الكبرى في وقت واحد .وكانت قد أحرزت 13
زوجي السيدات بالبطوالت األربع الكبرى مع شقيقتها
لقبا ً في
ّ
األكبر س ّنا ً فينوس ،كما فازت بأربع ميداليّات ذهبيّة أولمبية:
والزوجي ( 2000و 2008و.)2012
فرديّ السيدات (،)2012
ّ
وفي إضاءة على تاريخها الرياضي ،فهي بدأت ممارسة التنس
مع فينوس في كومتون بوالية كاليفورنيا تحت إشراف والدهما
ريتشارد ،وفي العام  1995تح ّولت لالحتراف ،لتفوز بأ ّول ألقابها
على صعيد بطوالت رابطة الالعبات المحترفات في باريس في
العام  ،1999إثر فوزها على إميلي موريسمو في النهائي.
وفي العام نفسه ،فازت على مارتينا هينغيس في نهائي بطولة
أميركا المفتوحة ،لتصبح أول العبة أميركيّة أفريقية تفوز بإحدى
البطوالت األربع الكبرى منذ الثيا جيبسون في العام .1958
ولم تستطع الوصول إلى أيّ نهائي آخر في البطوالت األربع
الكبرى حتى العام  ،2001عندما خسرت أمام شقيقتها فينوس
في نهائي بطولة أميركا المفتوحة.
وفي مسيرتها محطة سوداء ،وذلك عندما ت ّم تغريمها بمبلغ
 175ألف دوالر في بطولة أميركا المفتوحة  ،2009ف ُو ِ
ضعت قيد
االختبار لمدة عامين بسبب تص ّرفها غير الرياضي في خسارتها

سجل
الشوط األول ( 1ـ  )0للفائزّ .
أهداف الشياح:
فيصل ق��ب��وط وع��ب��اس نعنوع
سجل للخيام
وأسعد فاعور ،فيما
ّ
محمد فياض .م ّثل قدامى الشياح:
عباس سبيتي ،طالب رمضان،
إبراهيم وزن��ه ،أسعد فاعور ،فيصل

وزن��ه ،عبدالله سعد ،حسن رشيد،
علي شاهين ،هيثم حمدان ،سعيد
يتيم ،فيصل قبوط ،عباس نعنوع،
حسين رمال ،زكريا المعلم وعباس
رشيد .هذا وسيح ّل «الشياحيّون»
يوم السبت المقبل ضيوفا ً على بلدة
حاروف لمواجهة قدامى العبيها.
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 22لقب ًا ل�سيرينا وليامز �آخرها ويمبلدون
بالدور قبل النهائي أمام كيم كليسترز.
وفي العام  ،2011خضعت لعمليّة جراحيّة بعد اكتشاف تجلّط
دموي على الرئة هدّد حياتها .يومها بلغت سيرينا نهائي أميركا
المفتوحة ،لك ّنها خسرت أمام األستراليّة سمانثا ستوسور.
في العام  ،2012فازت بلقب ويمبلدون ،وتبع ذلك حصدها
للميداليّة الذهبيّة في األولمبياد (لندن) على نفس المالعب
العشبيّة بعد الفوز على فيكتوريا أزارينكا ،العبة روسيا البيضاء

مفاجأة في الوسط الكروي عموماً ،واألنصاري خصوصاً.
وعلى الرغم من تكليف طه بقيادة التدريبات ،فإنّ
ُحسم بعد ،إذ
القرار بتعيينه مديرا ً ف ّنيا ً لألنصار لم ي َ
ما ي��زال الباب مفتوحا ً أم��ام التعاقد مع م��د ّرب أجنبي،
و ُتجري إدارة األنصار اتصاالت مع أكثر من مد ّرب في هذا
الخصوص.
وسيتو ّلى طه إعداد األنصار أل ّول استحقاق له في كأس
النخبة ،حيث سيلعب «األخضر» في المجموعة الثانية
إلى جانب النجمة وشباب الساحل ،فيواجه األول في
الق ّمة التقليدية في التاسع من شهر آب المقبل على ملعب
بحمدون ،والثاني في  13آب على ملعب العهد.
وم��ن المق ّرر أن يبدأ طه أيضا ً في األس��ب��وع المقبل
اختبارات الالعبين األجانب للموسم الجديد.

والمص ّنفة األول��ى في ال��دور قبل النهائي ،وال��روس� ّي��ة ماريا
شارابوفا المص ّنفة الثالثة في النهائي .و ُت ّوجت بلقب بطولة
ويمبلدون للمرة السادسة لتجمع بين جميع ألقاب البطوالت
األربع الكبرى في وقت واحد للمرة الثانية في مسيرتها .بدت
في طريقها لتفوز بجميع ألقاب البطوالت األربع الكبرى في نفس
العام ،لكنها خسرت أمام اإليطالية روبرتا فينشي في الدور قبل
النهائي لبطولة أميركا المفتوحة.

أصدرت بطولة العالم للفورموال 1
تشكيلة محدودة من عمالت معدنيّة
مصنوعة من الفضة والذهب خالل
مجريات جائزة بريطانيا الكبرى،
وت ّم الكشف في حلبة سيلفرستون
عن قطعة معدنيّة من الذهب يبلغ
وزن��ه��ا  1كلغ م��ن إن��ت��اج مجموعة
روزالندكابيتال ،الرائدة في مجال
تجارة المعادن.
وتتأ ّلف التشكيلة من قطع ذهبيّة
وزنها ربع أونصة ،وأخ��رى ذهبيّة
وف��ض� ّي��ة ب���وزن أونصتين ونصف
األونصة ،إضاف ًة إلى قطعة ذهبية
فريدة بوزن  1كلغ ،وسيتم إنتاج 15
من األخيرة فقط هذه السنة.
وت ّم إطالق النسخ المحدودة من
القطع المعدن ّية الشهر الماضي في
حظائر حلبة سيلفرستون احتفاال ً
بالتاريخ الحافل لواحدة من أكثر
الرياضات عراقة في العالم.
وستسبك القطع النقدية شركة
سويسريّة رائ��دة في ه��ذا المجال،
بعد حصولها على اإلذن الرسمي من
بطولة العالم للفورموال  .1وسيت ّم
سبك كل قطعة بتصاميم راقية إضاف ًة
إلى توضيب مميّز ،ما يجعل منها قطع
خالدة أليّ عاشق للفورموال.
وتتميّز كل قطعة لجائزة بريطانيا
الكبرى بالشعار الرسمي للفورموال
 ،1وعنوان جائزة بريطانيا الكبرى
 ،2016إضاف ًة إلى ص��ورة سيارة
فورموال من موسم .2016

وسيبلغ قطر قطعة الكيلوغرام
الواحد  100ملم وبسماكة  6.6ملم،
وسيظهر عليها شعار الفورموال ،1
وسيارة فورموال وأسماء الفائزين
بسباقات الموسم الحالي.
وسيكون للقطع النقديّة قيمة
قانونيّة ،إذ سيت ّم نقش صورة الملكة
إليزابيث الثانية عليها.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة
روزالن����د م��اري��ن أل��ي��ك��س��وف« :لقد
غمرتنا ردود الفعل اإليجابيّة التي
تل ّقتها ه��ذه القطع المعدنيّة في
حظائر الفورموال اليوم».

وأض����������اف« :ال����م����ج����يء إل���ى
سيلفرستون ل��ج��ائ��زة بريطانيا
الكبرى ،في حلبة ُتعتبر قلب الرياضة
مشجعي الفورموال ،1
للعديد من
ّ
وتقديم هذه التشكيلة الفريدة للدائرة
الضيّقة للرياضة ،هو فخر لنا».
وت��اب��ع« :نشعر أنّ ه��ذه القطع
الجميلة والمسبوكة بعناية تعكس
كل ما يجعل من الفورموال  1مميّزة،
عصريّة ،مبتكرة وال ُتنسى .ليست
فقط طريقة لالحتفال بسحر الفورموال
 ،1بل أيضا ً تذكارا ً لمحبّي جمع القطع
النقديّة ومحبّي الفورموال».

مورينيو والتغيير في «المانيو»
ينوي جوزيه مورينيو ،المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
إحداث ثورة في صفوف الشياطين الحمر من خالل قراره باالستغناء عن 8
العبين دفعة واحدة.
وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية« :مد ّرب مانشستر يونايتد يرغب في
العمل مع  22العبا ً فقط ،وبالتالي سيت ّم التخلّص من  8العبين سواء عن طريق
اإلعارة أو البيع».
وأضافت الصحيفة« :أكثر الالعبين المعروضين للرحيل هم ماركوس روخو،
ومورغان شنايدرلين وباستيان شفاينشتايغر بعد أدائهم السيّئ الموسم
الماضي».
وتابعت« :هناك شكوك أيضا ً حول استمرار ممفيس ديباي ودالي بليند و
خوان ماتا في صفوف اليونايتد».
وأت � ّم��ت« :ف��ي المقابل ،يسعى مورينيو للتعاقد مع ب��ول بوغبا ضمن
ّ
خطته مع اليونايتد للموسم المقبل ،بعد التعاقد مع بيلي وإبراهيموفيتش
ومخيتاريان».

