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رياضة

ً
روزبرغ يبتعد أكثر وفريقه بطال للصانعين
الفورموال 1

ّ
عـ ـ ـ ــزز سـ ــائـ ــق مـ ــرس ـ ـيـ ــدس األملـ ــانـ ــي
نيكو روزب ــرغ فــرصــه بــانـتــزاع لقب
بطولة العالم في سباقات سيارات
الفورموال  1بعدما حقق املركز األول
فــي سـبــاق جــائــزة الـيــابــان الـكـبــرى،
وهــي املرحلة السابعة عشرة ،التي
اقيمت على حلبة سوزوكا.
وه ــذا هــو الـفــوز الـ ـ  23لــروزبــرغ في
م ـس ـيــرتــه ،مـنـهــا  9ان ـت ـص ــارات هــذا
امل ـ ــوس ـ ــم ،ف ــرف ــع رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى 313
ّ
متقدمًا بفارق  33نقطة على
نقطة
زميله بطل العالم البريطاني لويس
هاميلتون.
وانحصر لقب السائقني بني روزبرغ
ً
وهاميلتون ،وسـيـتـ ّـوج األول بطال
ّ
إذا حــل ثانيًا خلف البريطاني في
املـ ــراحـ ــل األرب ـ ـ ــع االخ ـ ـيـ ــرة م ــن عـمــر
ال ـب ـطــولــة ،وه ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
واملكسيك والبرازيل وأبو ظبي.
كما هو الفوز الـ  15لفريق مرسيدس
( 6لهاميلتون) من أصل  17سباقًا،
فرفع رصيده إلى  593نقطة ليتوج
ً
بطال للعام الثالث على التوالي ،إذ
لم يعد باستطاعة منافسه املباشر
"ريد ُبل" اللحاق به حسابيًا (.)385
وق ـ ـطـ ــع روزب ـ ـ ـ ـ ــرغ مـ ـس ــاف ــة ال ـس ـب ــاق
بزمن بلغ قدره
البالغة  307,471كلم
ٍ
 1,26,43,333ساعة وبمعدل سرعة
ّ
متقدمًا
وسطي  212,728كلم/ساعة،

ماكس فيرشتابن (ريد ُبل) ،وبفارق
 5,776ثوان على هاميلتون.

وأكـ ـ ـم ـ ــل س ــائـ ـق ــا ف ـ ـي ـ ــراري األملـ ــانـ ــي
سيباستيان فيتيل بـطــل الـعــالــم 4

روزبرغ يحتفل بالفوز بجائزة اليابان مع طاقم مرسيدس (أ ف ب)

ـوان على الهولندي
بـفــارق  4,978ث ـ ٍ

م ــرات متتالية مــن  2010إلــى 2013
م ــع "ريـ ـ ــد ُب ـ ـ ــل" ،وال ـف ـن ـل ـن ــدي كـيـمــي
راي ـ ـكـ ــونـ ــن ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم  2007مــع
ماكالرين املراكز الخمسة األولى.
وسيطر روزبرغ ،أول املنطلقني ،على
الـسـبــاق مــن الـبــدايــة حـتــى النهاية،
فيما كــانــت انطالقة هاميلتون من
امل ــرك ــز ال ـثــانــي سـيـئــة ج ــدا وتــراجــع
إل ــى املــركــز الـثــامــن فــي نـهــايــة اللفة
األولى.
وق ـ ــال روزبـ ـ ـ ــرغ ،ال ـ ــذي ت ـص ــدر كــافــة
جـ ـ ـ ــوالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فـ ــي سـ ــوزوكـ ــا،
لـلـصـحــافـيــن" :كـ ــان أس ـبــوعــا رائـعــا
بــال ـتــأك ـيــد .وكـ ــان األسـ ـب ــوع بأكمله
مميزًا منذ الـبــدايــة .تهنئتي لكافة
زم ــائ ــي ف ــي ال ـفــريــق لـنـيـلـنــا الـلـقــب
الثالث على التوالي للصانعني".
وأض ــاف االملــانــي الــذي بــات خامس
سائق في تاريخ الفورموال  1يفوز
بتسعة سـبــاقــات فــي مــوسـ ٍـم واح ــد:
"بــال ـتــأك ـيــد بــذل ـنــا ج ـه ـدًا ال يـصــدق
خ ـ ــال ت ـل ــك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ل ـ ــذا دع ــون ــا
نحتفل بقوة".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ه ــام ـي ـل ـت ــون ال ــذي
كــان آخــر سباق يفوز بــه فــي أملانيا
في تموز املاضي قبل فترة العطلة
ال ـص ـي ـف ـي ــة" :ارتـ ـكـ ـب ــت خـ ـط ــأ .بـ ــدأت
بعدها في تقديم أدائي املعتاد ،وهو
مــا كــان صعبًا لكنني بــذلــت أقصى
ما يمكن من جهد".

الكرة اللبنانية

اكتمال صفوف المنتخب قبل لقاء غينيا
اكتملت صفوف منتخب لبنان لكرة
ال ـق ــدم م ــع دخ ــول ــه مـعـسـكـرًا داخـلـيــا
عـشـيــة املـ ـب ــاراة ال ــدول ـي ــة ال ــودي ــة مع
غ ـي ـن ـي ــا اإلس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة ،امل ـ ـق ـ ــررة غـ ـدًا
ال ـســاعــة  17.30ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية.
وبعد عودته إلى بيروت من بيشكيك
لـيــل الـجـمـعــة ،اث ــر ت ـعــادلــه ّ
ودي ـ ــا مع
ن ـظ ـي ــره ال ـق ـي ــرغ ـي ــزي  0-0الـخـمـيــس
املــاضــي ،انـتـظــم الــاعـبــون الـ ـ  23في
مـعـسـكــر وهـ ــم :م ـهــدي خ ـل ـيــل ،أحـمــد
ت ـك ـتــوك ،ع ـلــي حـ ــال ،ع ـب ــاس حـســن،
معتز بالله الجنيدي ،وليد إسماعيل،

ن ــور م ـن ـصــور ،م ــاه ــر ص ـب ــرا ،نـصــار
نـ ـص ــار ،م ـح ـمــد زي ـ ــن طـ ـح ــان ،هـيـثــم
فــاعــور ،غ ــازي حنينة ،أحـمــد جلول،
مـحـمــد ح ـيــدر ،رب ـيــع ع ـطــايــا ،سيرج
سعيد ،محمود كجك ،عمر الـكــردي،
حسن املحمد ،حسن معتوق ،عدنان
حيدر ،هالل الحلوة ،وباسل جرادي.
ورأى امل ــدي ــر ال ـف ـنــي املــونـتـيـنـيـغــري
مـ ـي ــودراغ رادولــوف ـي ـتــش ان امل ـب ــاراة
االخـ ـي ــرة كــانــت مـهـمــة وال سـيـمــا أن
امل ـن ـت ـخــب امل ـض ـي ــف ي ـل ـعــب بـقـتــالـيــة
ع ــال ـي ــة وق ـ ــد ظ ـه ــر ذل ـ ــك ج ـل ـيــا حـتــى
ف ــي ظ ــل ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ب ـعــد طــرد

أحـ ـ ــد العـ ـبـ ـي ــه ،مـ ــا جـ ـع ــل املـ ـج ــري ــات
امليدانية شبيهة بلقاءات التصفيات
الحاسمة ،الفـتــا إلــى أن هــذا اإليـقــاع
م ـ ـط ـ ـلـ ــوب أله ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه ع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـب ــدن ـي ــة ،وق ـ ــد سـنـحــت
لالعبيه فرصتان خطرتان .كما ّ
نوه
ّ
وتطورهم
"رادو" بتماسك الالعبني
التدريجي ،وهــذا "مــا ننشد تحقيقه
من خالل املباريات الودية املقررة".
وتـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ق ـب ــل ظـهــر
ّ
الـ ـسـ ـب ــت عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب مـ ـج ــم ــع ب ـئــر
حـســن املـهـنــي ،وبـعــد ظـهــر ام ــس في
املدينة الرياضية .اما منتخب غينيا

اإلس ـتــوائ ـيــة ،ال ــذي ي ـ ّ
ـدرب ــه استيبان
ب ـي ـكــر ،ف ـقــد وص ــل إل ــى ب ـي ــروت بعد
ظ ـه ــر امـ ـ ــس ،وه ـ ــو ي ـح ـتــل امل ــرك ــز الـ ـ
 81ف ــي الـتـصـنـيــف ال ــدول ــي ،وتـضــم
صفوفه العـبــن ينشطون فــي أندية
أوروبـيــة عــدة فــي إسبانيا وإنكلترا
وال ـي ــون ــان ،أم ـث ــال اي ـف ــان ســال ـفــادور
العــب بلد الوليد االسـبــانــي ،وروبــن
نيسوي العب ميدلسبره االنكليزي.
يــذكــر ان آخــر منتخب عــربــي تقابل
معه منتخب غينيا كان املصري في
مباراة انتهت بالتعادل  1-1الشهر
املاضي.

السلة اآلسيوية

الرياضي يعلن حضوره اآلسيوي القوي
ل ــم يـنـتـظــر ال ــري ــاض ــي ،ب ـطــل ل ـب ـنــان،
ك ـث ـي ـرًا لـتــأكـيــد ح ـض ــوره ف ــي بـطــولــة
األنــديــة اآلسـيــويــة املقامة فــي شنزو
بفوز
الصينية ،حيث استهل مشواره
ٍ
الف ــت عـلــى ال ــري ــان الـقـطــري بنتيجة
 ،78-92ض ـمــن تـصـفـيــات املـجـمــوعــة
االولى.
الرياضي فرض حضوره منذ الربع
االول ل ـل ـق ــا،ء رغ ـ ــم الـ ـب ــداي ــة ال ـقــويــة
للفريق القطري الذي سجل  6رميات
ثــاث ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ــرب ــع ،ل ـك ـنــه وجــد
نفسه متأخرًا في نهايته بفارق نقطةٍ
واحدة ( ،)26-25بعدما برز األميركي
ديــواريــك سبنسر بنقاطه ال ــ ،11الى
جانب النجم فادي الخطيب واملوهبة
الكبيرة وائل عرقجي.
انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاف الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ك ـ ـ ـ ــان مل ـص ـل ـحــة
اللبنانيني أيـضــا وب ـفــارق  17نقطة
( .)33-50كذلك فإن الربع الثالث كان
ملصلحة بـطــل لـبـنــان ( ،)52-77رغــم
تدوير املدرب السلوفيني سلوبودان
سوبوتيتش لالعبيهّ ،
مقدمًا للمرة
االول ــى صــانــع االل ـعــاب جــوي زلعوم
والجناح الناشئ كريم زينون ،اللذين
أخذا دورًا أكبر في الربع االخير الذي

عرقجي ( 20نقطة) صاعدًا للتسجيل في سلة الريان (موقع الفيبا)

رست عليه النتيجة .78-92
ومــع هــذا األداء للرياضي فــي بداية
املـ ـش ــوار ،لـفـتــت أمـ ــور ك ـث ـي ــرة ،منها
الحضور القوي للخطيب ( 16نقطة
م ــع  9م ـت ــاب ـع ــات) الـ ـ ــذي أك ـ ــد أن ـ ــه ال

يشيخ وال ي ــزال على قــدر التوقعات
على الـســاحــة الـخــارجـيــة .كــذلــك لفت
عــرق ـجــي ص ــاح ــب الـ ـ ــ 20نـقـطــة ب ــأداء
ممتاز ،حيث أظهر أنــه قائد حقيقي
على أرض املـلـعــب ،رغــم صغر سنه،

م ــؤكـ ـدًا ص ـح ــة خـ ـي ــار ســوبــوت ـي ـتــش
بـ ـع ــدم الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ٍـب أج ـن ـبــي
ف ــي امل ــرك ــز ال ــرق ــم  .1وبــال ـحــديــث عن
االجــانــب ،فــإن العنصرين األجنبيني
فــي الفريق النيجيري ،أالدي أمينو
وس ـب ـن ـســر ،ش ـكــا ن ـق ـطــة قـ ــوة بفعل
انسجامهما السريع مــع بقية أفــراد
املجموعة ،فكان االميركي العائد الى
الفريق أفضل املسجلني بـ 23نقطة.
ك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن إغـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال دور
ســوبــوتـيـتــش ف ــي ت ــدوي ــر التشكيلة
ـت مناسب،
بشكل ممتاز وفــي تــوقـيـ ٍ
ٍ
فـ ـ ــأشـ ـ ــرك  11العـ ـ ـب ـ ــا مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل 12
ّ
ضمتهم تشكيلته ،علمًا بأنه خسر
ّ
أم ـيــر س ـعــود الـ ــذي ت ـع ــرض إلصــابــة
ستبعده ملــدة أسبوعني عن املالعب.
صغيرًا مثل زينون
والالفت أن العبًا َ
( 17عــامــا) لــم ي ـخــش ره ـبــة امل ـب ــاراة،
وهـ ــو ال ـ ــذي ولـ ــد ف ــي ال ـس ـن ــة عـيـنـهــا
( )1999التي أحرز فيها الخطيب (37
ع ــام ــا) الـلـقــب اآلس ـي ــوي م ــع الحكمة
للمرة االولى في مسيرته.
ويـخــوض الــريــاضــي ثاني مبارياته
اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر مع
بيور يوث التايواني.
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وثان
فوز اول للشويفات ٍ
لالشرفية في الفوتسال

تغلب الشويفات على ضيفه الحرية صيدا
 4ـ  ،1في املرحلة الثالثة من الدوري اللبناني
للفوتسال .سجل للشويفات الذي حقق فوزه
االول في البطولة ،علي شيت ورمزي ابي حيدر
( )2ونجاد الخشن ،وللحرية احمد نصر الله.
بدوره ،حقق شباب االشرفية فوزه الثاني على
ضيفه طرابلس الفيحاء  3ـ  ،1سجلها للفائز
مصطفى رحيم ،كامل الياس ،والبرازيلي
رودولفو دا كوستا ،بينما سجل للخاسر
حسن زيتون.
كما حقق الجيش املتصدر فوزه الثالث في
ثالث مباريات ،وهذه املرة بنتيجة كبيرة
على الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا
 ،0-7سجلها محمد الصايغ خطأ في مرماه،
ومحمد عثمان ( )2وحسني سعد واحمد
زريق ( )2ومحمد الحاج.
وتختتم املرحلة غدًا الساعة  19.30بلقاء 1875
الرياضي مع بنك بيروت على ملعب جامعة
القديس يوسف.

خمس ذهبيات للبنان في
جمباز العرب

عادت من تونس بعثة االتحاد اللبناني
للجمباز بعدما اختتمت مشاركتها في البطولة
العربية للجمباز بخمس ميداليات ذهبية
حاصدة كل الذهب في الفئة العمرية فوق 15
سنة للجمباز إيقاعي.
ونالت اليسا صادق ذهبية الشريط بمجموع
عالمات  11.11وذهبية الصولجان بمجموع
عالمات  12.4وذهبية الكرة بمجموع عالمات
 12.31وذهبية الطوق بمجموع عالمات 12.56
وذهبية املجموع العام ،جامعة اعلى مجموع
وقدر . 48.38
وكانت صادق قد شاركت في البطولة العربية
للجمباز اإليقاعي في نسختها االخيرة
عام  2014في الدوحة ،حيث حصدت ثالث
ميداليات ،فضية وبرونزيتني.

لجنة إدارية جديدة التحاد
المصارعة

انتخبت الجمعية العمومية التحاد املصارعة
هيئة ادارية جديدة برئاسة املحامي عمر
اسكندراني.
وانعقدت الجمعية العمومية برئاسة علي
قبيسي اكبر االعضاء سنًا ،وشهدت في
بدايتها
سلسلة انسحابات ،ليرسو نصاب املرشحني
على سبعة ،وهو العدد املطلوب لتأليف الهيئة
اإلدارية الجديدة التي فازت بالتزكية ،وقد
ّ
وزعت املناصب على الشكل اآلتي :املحامي
عمر خالد اسكندراني (رئيسًا) ،حسن علي
بشارة (نائبًا للرئيس) ،علي احمد مقلد (امينًا
للسر) ،علي احمد قبيسي (امينًا للصندوق)،
محمد خضر ديه (محاسبًا) ،عباس محمد
زلزلي (مديرًا للعالقات العامة) ،مهند عبد
املجيد دبوس (مستشارًا).

أبطال العالم في «فينيكس »1

عقد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لـ»فينيكس فايتينغ شامبيونشب» شاهي
يريفانيان مؤتمرًا صحافيًا لالعالن عن
الحدث القتالي «فينيكس  ،»1الذي سيقام في
 10كانون األول املقبل في ّ
مجمع نهاد نوفل
الرياضي ،وذلك بحضور شخصيات سياسية
ورياضية عدة.
وسيشارك في الحدث العديد من االبطال
املعروفني في الرياضات القتالية ،امثال
االميركي نيك بيادمونت والبرازيلي دافي
راموس (لعبة الفنون القتالية املختلطة) ،وبطل
العالم للمواي تاي البيالروسي اندريه كولينب،
واسطورة االلعاب القتالية في العالم واملواي
تاي التايالندي سونبا بانشاميك.

