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سيطرة جو غانم على «فورموال غولف»
أض� � ��اف م� � ��ازن ب� ��رج� ��اوي واح � � ��دة ف��ي
مسابقة ال�ب�ل�ي��اردو ال �ف��ردي خ�ل��ف كل
م��ن ال�ك��وي�ت��ي ب��در ال��وض�ح��ي صاحب
الذهبية وال�ق�ط��ري ب�ش��ار عبد املجيد
ال � ��ذي ن� ��ال ال �ف �ض �ي��ة ،ف �ي �م��ا ب �ق��ي ع��دد
امليداليات الفضية اللبنانية أربع.
وت ��وزع ��ت أم ��س  36م �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة،
وح��اف�ظ��ت م�ص��ر ع�ل��ى ص ��دارة ترتيب
امل�ي��دال�ي��ات بمجموع  69( 180ذهبية
و 62فضية و 49برونزية) أمام تونس
ب �ـ 37ذهبية وق�ط��ر ب �ـ 29وامل �غ��رب ب�ـ24
والكويب بعشر ميداليات ذهبية.

واصل السائق اللبناني الشاب جو غانم (الصورة)
سيطرته على بطولة «ف��ورم��وال غولف» لسباقات
ال� �س� �ي ��ارات ،م�ن�ه�ي��ًا ال �س �ن��ة ب��ان �ت �ص��ار م � ��زدوج في
املرحلتني السابعة والثامنة ،اللتني استضافتهما
ح �ل �ب��ة ي� ��اس م ��اري �ن ��ا ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
اإلماراتية أبو ظبي.
وك� � ��ان غ ��ان ��م ق� ��د ص �ع ��د ال � ��ى م�ن�ص��ة
التتويج ف��ي ك��ل ال�س�ب��اق��ات السابقة
ضمن ه��ذه البطولة اإلقليمية التي
بدأت ّ
تشد االنتباه اليها اكثر بسبب
وج� � ��ود س��ائ �ق�ي�ن ص� �غ ��ار ي�ت�م�ت�ع��ون
ب�م�ه��ارات مميزة ،ومنهم غ��ان��م ال��ذي
يتصدر الترتيب العام حاليًا بفارق

مريح عن اق��رب منافسيه بعدما جمع  194نقطة،
مقابل  146لإلماراتي محمد املطوع صاحب املركز
الثاني ،بينما تأتي املاليزية ناتاشا سيتر ثالثة
بـ  121نقطة .وعقب السباق كشف غانم أنه أصبح
ي�ت�ط�ل��ع ل�ل�ع�ب��ور ال ��ى إح ��دى بطولتي
امل��ان �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا ل �ل �ف��ورم��وال  3في
ال�س�ن��ة ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي س�ي�ب��دأه��ا من
ال�ب�ح��ري��ن ح�ي��ث س�ي�خ��وض ف��ي  6و7
ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة في
بطولة «م��اس�ي��رات��ي ت��روف�ي��و» للشرق
األوس��ط ،التي ّ
توج بدايته فيها بفوز
الفت على حلبة صخير مطلع الشهر
الحالي.

كرة الصاالت

ّ
تأهل الصداقة وأول سبورتس إلى ربع نهائي الكأس
ب �ل��غ ال� �ص ��داق ��ة ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب وأول
س � �ب� ��ورت� ��س وص � �ي � �ف ��ه ال � � � � ��دور رب ��ع
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي م�س��اب�ق��ة ك ��أس ل�ب�ن��ان
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم ل� �ل� �ص ��االت ،وذل � ��ك ب�ع��د
ف��وزه �م��ا ع �ل��ى ال ��رس ��ل ج��ون �ي��ة 3-6
وجامعة  5 - 7 AUCEعلى التوالي
في دور الـ .16
في املباراة األولى على ملعب مجمع
ال ��رئ� �ي ��س إم� �ي ��ل ل� �ح ��ود ال ��ري ��اض ��ي،
اس�ت�ع��اد ال�ص��داق��ة الع�ب�ي��ه ال��دول�ي�ين
ال ��ذي ��ن ان �ش �غ �ل��وا م ��ع امل �ن �ت �خ��ب ف��ي
ت�ص�ف�ي��ات غ ��رب آس �ي��ا ف��ي ال �ك��وي��ت،
فقادوه الى الفوز ،حيث سجل حسن
ب ��اج ��وق ه ��دف ��ًا ،وأض� � ��اف م�ص�ط�ف��ى
س� � ��رح� � ��ان ه� � ��دف �ي ��ن ،ب� �ي� �ن� �م ��ا ت �ك �ف��ل
ب��األه��داف ال�ث�لاث��ة األخ ��رى ال�ع��راق��ي
مروان زورا ( )2ومحمود دقيق.
أم��ا ال��رس��ل ال ��ذي ي�ل�ع��ب ف��ي ال��درج��ة
الثانية ،فقد سجل له ماريو خوري
وجوزف طنوس (.)2
وف ��ي امل � �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى امل�ل�ع��ب
ع� �ي� �ن ��ه ،اس � �ت � �ع� ��ان أول س� �ب ��ورت ��س
ب �غ ��ال �ب �ي ��ة الع� �ب� �ي ��ه ال � �ع� ��ائ� ��دي� ��ن م��ن
مشاركتهم م��ع املنتخب أي�ض��ًا ،رغم
أن التشكيلة األساسية كان عمادها
ال�ل�اع� �ب�ي�ن غ �ي��ر ال ��دول � �ي �ي�ن ،وم �ع �ه��م
ال �ك��روات��ي ب��ات��ري��ك درن��دي �ت��ش ال��ذي
سجل هدفًا ،في الوقت الذي برز فيه

يختتم ربع
النهائي اليوم بلقاء
الندوة القماطية
والشويفات

حسن توبة بتسجيله ثالثة أهداف،
وأض ��اف األه� ��داف األخ ��رى إب��راه�ي��م
ح� � �م � ��ود وح� � �س � ��ن زي � � �ت� � ��ون وق� ��اس� ��م
قوصان.
أما  AUCEاملنافس في الثانية أيضًا،
فقد سجل له عالء دياب وعادل يزبك
وإل �ي ��اس ال �ي��اس وه� ��ادي أب ��ي غ��ان��م
ونضال صفطلي.
وشهد هذا ال��دور خ��روج فريقني من
الدرجة األولى ،هما :الشباب البترون
ب �خ �س��ارت��ه أم� ��ام ال �ف �ي �ح��اء ط��راب�ل��س
 ،8-1وق��وى األم��ن الداخلي بسقوطه
أمام بروس كافيه  ،14-6بينما تأهل
ف��ري��ق ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة للعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ف��ائ��ز ع�ل��ى ال�ب��رج
ع �ي �ن �ط��ورة  ،6-10وف� ��ري� ��ق ج��ام �ع��ة
القديس يوسف ب�ف��وزه على الهدف
 ،2-3والقلمون بفوزه على الجمهور
.2-5
وي�خ�ت�ت��م ه��ذا ال ��دور ال �ي��وم ب�م�ب��اراة
ت � �ج � �م ��ع ب �ي ��ن ال � � � �ن � � ��دوة ال� �ق� �م ��اط� �ي ��ة
والشويفات.
وكان منتخب لبنان قد ضمن التأهل
ال��ى نهائيات ك��أس األم��م اآلسيوية
ب �ع��د ح �ل��ول��ه ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث في
بطولة غ��رب آس�ي��ا ،ال�ت��ي أقيمت في
ال �ك��وي��ت ،ك �م��ا ت��أه��ل م�ن�ت�خ�ب��ا قطر
والكويت.
مهاجم الصداقة
العراقي مروان
زورا (أرشيف)

اللبنانية
الكرة
ّ

الساهل يعود إلى لبنان ويبدأ مهماته اليوم مع العهد
وصل الى بيروت ،أم��س ،املدير الفني
ال �ج��دي��د ل �ن��ادي ال �ع �ه��د ،ب �ط��ل ل�ب�ن��ان،
امل�غ��رب��ي محمد ال�س��اه��ل ،ال ��ذي يعود
الى الكرة اللبنانية بعدما غاب عنها
زه� ��اء ث�م��ان�ي��ة أع � ��وام ،وت �ح��دي �دًا منذ
أن ت��رك اإلش ��راف على منتخب لبنان
للشباب وف��ري��ق أومل�ب�ي��ك ب �ي��روت ع��ام
 ،2004وب �ع��دم��ا ق� ��اد األخ� �ي ��ر إلح� ��راز
«ال ��دوب� �ل� �ي ��ه» م ��وس ��م  2002ـ � �ـ ،2003
ل�ك��ن ت�غ�ي�ي��رات ك�ث�ي��رة ض��رب��ت اللعبة
الشعبية في  8سنوات.
وأش � � ��ار «س �ه �ي ��ل» ك �م��ا ي� �ن ��ادون ��ه ف��ي
امل�غ��رب ال��ى أن برنامج عمله سيكون
م��رت �ب �ط��ًا ارت� �ب ��اط ��ًا ك �ل �ي��ًا م� ��ع أه � ��داف
العهد ،وه��و االحتفاظ بلقب ال��دوري
للسنة الثالثة على التوالي واملنافسة
ف � ��ي م �س ��اب �ق ��ة ال� � �ك � ��أس ،إض � ��اف � ��ة ال ��ى
الطموح الكبير املتعلق بكأس االتحاد
اآلسيوي ،حيث أمل الساهل أن يحقق
ال �ف��ري��ق األص� �ف ��ر م ��ا ح �ق �ق��ه امل�ن�ت�خ��ب

اللبناني من مفاجآت في التصفيات
اآلس� �ي ��وي ��ة .وس �ي �ب��دأ ال �س��اه��ل ال �ي��وم
م �ه �م��ات��ه م� ��ع ن� ��ادي� ��ه ال � �ج� ��دي� ��د ،ع�ل��ى
أن ي� � �ح � ��دد الح� � �ق � ��ًا ب � ��رن � ��ام � ��ج ع �م �ل��ه
واحتياجاته.
ك� ��ذل� ��ك أع� � � ��رب ال � �س ��اح ��ل ع � ��ن ف��رح �ت��ه
ب � ��ال � �ع � ��ودة إل � � ��ى ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
وخصوصًا أن سمعة لبنان ب��ات لها
بريق خاص في األشهر األخيرة على
وقع نتائج املنتخب اللبناني املدوية.
وس �ي �ل �ع��ب ال �ع �ه��د ف ��ي م �س��اب �ق��ة ك��أس
االت �ح��اد اآلس �ي ��وي ،ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة
ال �ث��ال �ث��ة ال� �ت ��ي ت �ض��م أي� �ض ��ًا ال �ك��وي��ت
ال �ك��وي �ت��ي وال� �ع ��روب ��ة ال �ع �م��ان��ي وف��ي
بي املالديفي ،وسبق للساهل أن قاد
أوملبيك في املسابقة عينها بنسختها
األولى.
وي� �م� �ث ��ل ال � �ص � �ف ��اء ل� �ب� �ن ��ان أي � �ض� ��ًا ف��ي
املسابقة القارية ،حيث سيلعب ضمن
املجموعة الخامسة مع التالل اليمني

والزوراء العراقي والشرطة السوري.
وكان الصفاء قد ّبدل مدربه قبل نحو
أسبوعني ،إذ حل العراقي أكرم سلمان
ً
ب ��دال م��ن امل� ��درب ال��وط �ن��ي غ �س��ان أب��و
ذي � ��اب .وي �ب �ح��ث ال �ف��ري��ق األص �ف ��ر عن
تدعيم صفوفه ،حيث هناك مفاوضات
مع الالعب اللبناني منير الريشوني
ليلعب معه في املسابقة.

يفاوض الصفاء
اللبناني منير ريشوني
للعب معه في كأس
االتحاد اآلسيوي

تمرينة للمنتخب مع األوملبي
يلتقي املنتخبان ال��وط�ن��ي واألومل�ب��ي
ال� � �ي � ��وم ف � ��ي م � � �ب � ��اراة ت �م ��ري �ن �ي ��ة ع �ل��ى
م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء (ال � �س� ��اع� ��ة .)13:00
وتندرج املباراة في سياق التدريبات
األس�ب��وع�ي��ة للمنتخب األول ب�ق�ي��ادة
املدير الفني األملاني ثيو بوكير.
وتهدف امل�ب��اراة ال��ى متابعة الالعبني
ف ��ي امل �ن �ت �خ �ب�ين ع ��ن ك �ث��ب وال ��وق ��وف
ع �ل��ى أه �ل �ي��ة الع �ب��ي «األومل � �ب ��ي» رب�م��ا
ل �ت ��رف �ي ��ع ع� � ��دد م �ن �ه��م ال� � ��ى امل �ن �ت �خ��ب
األول .وي �س �ت �ع��د امل �ن �ت �خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
لخوض املباراة األخيرة للدور الثالث
ل� �ت� �ص �ف� �ي ��ات امل� � ��ون� � ��دي� � ��ال ،وس� �ت� �ك ��ون
ب �م��واج �ه��ة اإلم � � � ��ارات ف ��ي أب � ��و ظ �ب��ي،
وي �ك �ف��ي ل �ب �ن��ان ال �ت �ع��ادل ل�ل�ت��أه��ل ال��ى
الدور الرابع ،بغض النظر عن نتيجة
م� �ب ��اراة ال �ك��وي��ت وم�ض�ي�ف�ت�ه��ا ك��وري��ا
الجنوبية.
أ .م.

برونزية ملرجان في بطولة
آسيا للكانوي ساللوم
ضمن سباق تصفيات آسيا املؤهلة
ألوملبياد لندن  ،2012شارك الالعب
ريتشارد مرجان في بطولة آسيا السابعة
للكانوي ساللوم في مدينة .Miyi
وبعد حلول مرجان ثالثًا في سباق نصف
النهائي على مستوى الدول املشاركة،
خلف الصني وكازاخستان ،وتأهله الى
الدور النهائي ،أضاع الالعب فرصة
التأهل الى األلعاب األوملبية بعد خطأ في
تخطي أحد أبواب السباق ،تاركًا املجال
أمام منافسه الكازاخستاني ،علمًا أن
اللبناني مرجان كان متفوقًا طيلة فترات
السباق على الالعب الكازاخستاني،
ّ
لكن الخطأ الذي وقع فيه أعطى املركز
املؤهل لأللعاب األوملبية لألخير .ومن
بعدها جرت مسابقة أخرى على صعيد
جميع املشاركني خارج نطاق التصفيات
األوملبية ،وقد حاز مرجان خاللها امليدالية
البرونزية.

بطولة املوتو كروس
ّ
نظم النادي اللبناني للدراجات النارية
املرحلة الرابعة واألخيرة من بطولة لبنان
للموتو كروس لعام  2011في الرملة
البيضاء (بيروت) بحضور عدد كبير
من هواة اللعبة .وفي ما يأتي النتائج :فئة
 450سم-1 :رفيق عيد-2 ،جان بول خالط،
-3حسن عثمان .فئة 250سم -1 :ادمون
ساسني -2 ،اسامة ايوبي،
 -3احمد خواجه .أ تي في (( )ATVدفع
رباعي)-1 :محمد حسن-2 ،محمد ّ
طراف،
-3عصام مسرح .أ تي في ( ATVدفع
ثنائي)-1 :مصطفى الحسن -2 ،بالل
الحسن-3 ،محمد مهتار .وفي الختام ،وزعّ
رئيس النادي علي داغر وزياد قرانوح
الكؤوس على الفائزين وسط أجواء
احتفالية.

اللياقة البدنية في األنطونية
بدعوة من الجامعة األنطونية (بعبدا
ـ الحدث) وبالتنسيق مع السفارة
ّ
الفرنسية في لبنان ،حاضر محضر
اللياقة البدنية ،الفرنسي جيل كوكار،
من جامعة كلود برنار الفرنسية (ليون
 ،)1في مقر الجامعة املضيفة ،في اطار
برنامج «الديبلوم الجامعي األوروبي
للتحضير البدني» .ودامت املحاضرات
النظرية والتطبيقية خمسة أيام،
ّ
بمشاركة العديد من املحضرين البدنيني
في لبنان .وتندرج زيارة املسؤول
الفرنسي ضمن مشروع التعاون بني
الجامعة األنطونية وعدد من الجامعات
األوروبية.
ويأتي البرنامج في ظل دعم السفارة
الفرنسية في لبنان لهذا املشروع منذ
عام  ،2004وفي اطار سياسة تطوير
كلية التربية البدنية في الجامعة
األنطونية ،التي تستقطب الخبرات
األجنبية ،وخاصة األوروبية منها ،على
مدار السنة على أن يحصل التالميذ في
النهاية على «ديبلوم جامعي أوروبي في
التحضير البدني».
وسبق للجامعة األنطونية أن استضافت
مدرب اللياقة البدنية ملنتخب ايطاليا في
كرة القدم كالوديو غودينيو في حزيران
الفائت ،حيث حاضر أمام عشرات من
املدربني الذين حصلوا على شهادات في
نهاية الدورة.

