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الفورموال 1

ّ
جائزة بريطانيا :ويبر أول ومشكلة في األفق مع زميله فيتيل
ّ
ت� �م ��ك ��ن األوس� � �ت � ��رال � ��ي م � � ��ارك ويبر،
ُ
سائق «ريد بل رايسينغ» ،من الظفر
ب��امل��رك��ز األول ف��ي ج��ائ��زة بريطانيا
الكبرى ،املرحلة العاشرة من بطولة
ال� �ع ��ال ��م ل� �ل� �ف ��ورم ��وال  ،1ع �ل ��ى حلبة
ّ
متفوقًا
س �ي �ل �ف��رس �ت��ون ال� �ش� �ه� �ي ��رة،
ع �ل��ى س��ائ��ق م ��اك�ل�اري ��ن مرسيدس،
البريطاني لويس هاميلتون ،الذي
ّ
كان يمني النفس بالفوز على أرضه
وبني جماهيره.
وقطع ويبر ،الذي ّ
توج للمرة الثالثة
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب �ع��د ج��ائ��زت��ي إسبانيا
وم��ون��اك��و ،م�س��اف��ة ال �س �ب��اق البالغة
 308.355كيلومترًا ،ب��زم� ٍ�ن بلغ قدره
 1.24.38.200ساعة ،وبمعدل سرعة
وس� �ط ��ي ب �ل��غ  218.597ك �ي �ل��وم �ت��ر/
س ��اع ��ة ،ب � �ف ��ارق  1.360ث��ان �ي��ة أمام
ه��ام �ي �ل �ت��ون ،و 21.307ث��ان �ي��ة أمام
األمل ��ان ��ي ن�ي�ك��و روزب � ��رغ (مرسيدس
جي ّبي).
وح� ��ق� ��ق وي� �ب ��ر ان� �ط�ل�اق ��ة ج� �ي ��دة من
امل��رك��ز الثاني خالفًا لزميله األملاني
س�ي�ب��اس�ت�ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ،ال� ��ذي انطلق
من املركز األول للمرة الخامسة هذا
امل ��وس ��م .ول ��م ي �م� ّ�ر ال �س �ب��اق م��ن دون
م �ش��اح �ن��ات ب�ي�ن س��ائ �ق��ي «ري � ��د ُبل»

وي�ب��ر وف�ي�ت�ي��ل ،ب�ع��دم��ا زاح ��م األخير
األول عند أح��د املنعطفات ،فأصيب
اإلطار الخلفي لسيارته بثقب ودخل

إلى الصيانة ليخرج في املركز الـ،24
وينهي السباق في املركز السابع.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ك ��ان ال �س��ائ��ق اآلخ� ��ر في

ً
ويبر محتفال بفوزه باملركز األول على حلبة سيلفرستون (مارك بايكر ــ أ ب)

م� ��اك�ل��اري� ��ن ،ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي جنسون
ب��ات��ون ،ب�ط��ل ال �ع��ال��م ال �ع��ام املاضي،
انطلق م��ن امل��رك��ز ال��راب��ع عشر،
ال��ذي
ً
أك �ث��ر ق� � ��درة م ��ن غ �ي��ره ع �ل��ى تحديد
مستلزمات السباق ،فاستخدم ّ منذ
البداية اإلطارات القاسية ،التي مكنته
من االستمرار أطول فترة ممكنة على
الحلبة م��ن دون ال��دخ��ول إل��ى املرأب.
ّ
وح��ق��ق ب��ات��ون قفزة نوعية ف��ي اللفة
ّ
األول��ى ،وتقدم إل��ى املركز الثامن ،ثم
إل ��ى ال �ث��ال��ث ف��ي ال�ل�ف��ة ال� � �ـ ،18ق�ب��ل أن
ينهي السباق في املركز الرابع.
وب� �ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة ارت� �ق ��ى وي� �ب ��ر من
املركز الرابع إلى الثالث في الترتيب
 128نقطة على حساب
العام برصيد ّ
فيتيل ،بينما عزز هاميلتنون موقعه
ف��ي ال�ص��دارة ب�ـ  145نقطة ب�ف��ارق 12
نقطة أمام زميله باتون ،فيما ّ
تجمد
رص�ي��د اإلس�ب��ان��ي ف��رن��ان��دو ألونسو
عند  96نقطة في املركز الخامس.
ول � � � ��دى ال � �ص� ��ان � �ع �ي�ن ح � ��اف � ��ظ فريق
م ��اك�ل�اري ��ن ع �ل��ى ال � �ص� ��دارة برصيد
 278ن�ق�ط��ة ،أم ��ام ري ��د ُب ��ل ال ��ذي رفع
رصيده إلى  249نقطة ،وفيراري بت
 165ن �ق �ط��ة ،وم��رس �ي��دس ج��ي ب��ي بـ
126نقطة ،ورينو بـ  89نقطة.

بطولة العالم للراليات

رالي بلغاريا :رباعية تاريخية لسيتروين بقيادة لوب
عاد السائق الفرنسي
سيباستيان لوب إلى أعلى
ّ
منصة التتويج أمس،
بعدما أحرز لقب رالي
بلغارياّ ،
ليوسع بالتالي
الفارق في الترتيب العام
إلى  51نقطة ،أمام
مواطنه سيباستيان
أوجييه

ّ
حقق لوب سائق «سيتروين سي
 ،»4املركز األول في رالي بلغاريا،
الجولة السابعة من بطولة العالم
ّ
للراليات ،متقدمًا على زميليه في
الفريق ،اإلسباني دان��ي سوردو،
والنروجي بتر سولبرغ.
وق� � �ط � ��ع ل� � � � ��وب ،ب � �ط� ��ل ال� � �ع � ��ال � ��م 6
م� ��رات م �ت �ت��ال �ي��ة ،م �س��اف��ة السباق
ب ��زم � ٍ�ن ب �ل��غ  3.02.39.3ساعات،
ل�ي�ح�ت�ك��ر ف��ري��ق «س �ي �ت��روي��ن سي
للمرة
 ،»4امل��راك��ز األرب �ع��ة األول��ى
ّ
األول� ��ى ف��ي ت��اري �خ��ه ،ب �ع��دم��ا حل
س��ائ �ق��ه ال �ف��رن �س��ي سيباستيان
أوج�ي�ي��ه راب �ع��ًا ،فيما ج��اء سائقا
«ف��ورد فوكس» الفنلنديان ميكو
هيرفونن وي��اري ـــــ م��ات��ي التفاال
ف��ي امل��رك��زي��ن الخامس والسادس
على التوالي.

واش � �ت ��دت امل �ن��اف �س��ة ف ��ي املراحل
األربع األخيرة على املركز الثاني
ب�ي�ن س� � ��وردو وس ��ول� �ب ��رغ ،فنجح
اإلسباني ف��ي الحلول ثانيًا أمام
�ذي ف��از بمرحلتني،
ال �ن��روج��ي ،ال � ّ
ل �ك �ن ��ه ل � � ّ�م ي� �ت� �م ��ك ��ن م � ��ن تعويض
�وان في
�ارق  4.7ث� ٍ
ف��ارق ت��أخ��ره ب�ف� ّ
امل �ن��اف �س��ات ،ك �م��ا أن س� ��وردو فاز
ب ��إح ��دى امل ��راح ��ل ،ت ��ارك ��ًا املرحلة
الرابعة ألوجييه.
وأنهى لوب املراحل األرب��ع ضمن
امل��راك��ز الخمسة األول��ى ،ما سمح
له بالخروج فائزًا بالسباق الـ58
له في بطولة العالم حتى اآلن ،إذ
ّ
تقدم على سوردو بفارق  29.5ث،
وعلى سولبرغ بفارق  36.3ث.
وب � �ه � ��ذا ال � �ف � ��وز اب� �ت� �ع ��د ل� � ��وب في
ص� � � ��دارة ال� �ت ��رت� �ي ��ب ال � �ع� ��ام رافعًا

ال� � � �ف � � ��ارق ب � �ي � �ن ��ه وب� �ي� ��ن مطارده
امل �ب��اش��ر أوج �ي �ي��ه م��ن  38إل ��ى 51
نقطة ،وأصبحت حظوظه كبيرة
الع� �ت�ل�اء م �ن �ص��ة ال �ت �ت��وي��ج للعام
السابع على التوالي.
 ترتيب بطولة السائقني: -1لوب  151نقطة
 -2اوجييه 100
 -3هيرفونن 86
 -4التفاال 80
 -5سولبرغ 78
 ترتيب بطولة الصانعني: -1سيتروين  232نقطة
 -2فورد 185
 -3سيتروين جونيور 125
 -4شتوبارت فورد 98
 -5ميونشيز فورد .40
(أ ف ب)

السلة
كرة ّ

 27مرشحًا النتخابات االتحاد العتيد واملفاجآت واردة
أحمد محيي الدين
لن تسود أج��واء التزكية االنتخابات
امل��رت �ق �ب��ة ل�ل�ه�ي�ئ� ّ�ة اإلداري� � � ��ة ُ الجديدة
الت�ح��اد ك��رة ال�س��ل��ة ،بعدما أق�ف��ل باب
ال�ت��رش�ي��ح ف��ي ال��راب �ع��ة م��ن ب�ع��د ظهر
ّ
أمس على  27مرشحًا .وستبت ّاألمانة
العامة قانونية التراشيح ،وتتأكد أنها
تستوفي الشروط القانونية ،بحسب
ما جاء في بيان األمني العام لالتحاد،
امل �ح ��ام ��ي غ� �س ��ان ف � � ��ارس .وستجري
االنتخابات األحد املقبل في  ١٨الجاري
في أودي�ت��وري��وم امل��درس��ة املركزية في
جونية .وفي ما يلي أسماء املرشحني
ّ
ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا ت��رش �ي �ح��ات �ه��م :محمد
ّ
ن� ��زار ال� � ��رواس (ال� �ف ��داء ص �ي ��دا) ،سعد
س�ع��د (ب � ّ�ج ��ة) ،ج ��اك ح ��داد (اللويزة)،
ك��ري�س�ت��اب��ور ل �ي �ب��اري��ان (هومنتمن)،
روج �ي��ه العشقوتي (إح �ي��اء الرياضة
ال � � ��زوق) ،ج� ��ودت ش��اك��ر (الرياضي)،
فيكن جرجيان (انترانيك) ،علي فواز
(ت �ب �ن�ي�ن) ،ج � ��ورج ب ��رك ��ات (مستقل)،
ف ��ؤاد ن�ع�م��ه (م �س �ت �ق��ل) ،غ �س��ان فارس
(املركزية) ،سابا مخلوف (عضو هيئة

ترزيان وكاخيا لم يترشحا (أرشيف)
إداري � � ��ة ف ��ي ال� �ك� �ه ��رب ��اء) ،ط ��ون ��ي ديب
(م ��زي ��ارة) ،م�ح�م��د أب ��و ب�ك��ر (املتحد)،
إيلي ف��رح��ات (الشانفيل) ،روب�ي��ر أبو
ع �ب��د ال �ل��ه (ال �غ �ي �ن��ة) ،ج� ��ورج شلهوب
(الحكمة) ،شربل ب��اخ��وس (مستقل)،
غ � � � ��ازي ب� �س� �ت ��ان ��ي (ه � � ��وب � � ��س) ،نادر

بسمه (ال�ش�ب��اب ص��ور) ،ي��اس��ر الحاج
(م �س �ت �ق��ل) ،ج� ��ان م ��ام ��و (الكهرباء)،
مارون جبرايل (حوش األمراء) ،فادي
م�ح�ف��وظ (ب�ي�ب�ل��وس) ،ه ��ادي غمراوي
(ال �ك��رم��ل ط��راب �ل��س) ،ط��ون��ي معكرون
(أنيبال زح�ل��ة) ،ف��ادي تابت (الشباب
الشياح)ّ .
ّي�نّ
وي �ت �ب� أن  11ع �ض �وًا م ��ن االتحاد،
ال��ذي ّ سقط بفعل االس�ت�ق��االت ،عادوا
ليترشحوا ،باستثناء الرئيس بيار
كاخيا ،وآغ��وب ت��رزي��ان ،ال��ذي سيحل
ً
هومنتمن كريستابور
ب ��دال م�ن��ه ع� لاّ�ن ّ
ل� �ي� �ب ��اري ��ان ،إ أن امل ��رش ��ح مخلوف
ق��د ال يستطيع ال �ع��ودة ل�ك��ون��ه عضو
الكهرباء،
ه �ئ �ي��ة ّإداري � � � ��ة ف ��ي ن� � ��ادي
ّ
ال��ذي ّ رش��ح ج��ان م��ام��و ،إذ ال يحق له
ال�ت��رش��ح بحسب امل��رس��وم  ،213وكان
مخلوف قد استقال ُص َوريًا من ّ ناديه
املاضية ليتمكن من
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
ّ
ال� �ت ��رش ��ح ،ف �ي �م��ا ّت ��رش ��ح ف� � ��ؤاد نعمة
ك�م�س�ت�ق��ل .ك�م��ا أن ك��ل أن��دي��ة الدرجة
األولى ترغب جديًا في إدخال مندوب
ّ
في ما
ّ
عنها إلى االتحاد الجديد ،أم��ا ّ
يتعلق بموقع رئيس االتحاد ،فإن كل

ّ
امل��ؤش��رات ت��دل على أن ج��ورج بركات
سيكون الرئيس.
وقد رأى أحد أبرز األقطاب املعارضني
ّلالتحاد السابق ،روبير أبو عبد الله،
البيت،
أن ك��ل ال �ت��رش�ي�ح��ات م��ن أه ��ل ّ
ول� �ي ��س ه� �ن ��اك م� �ع ��رك ��ة ،وستتكثف
االج� �ت� �م ��اع ��ات وال � � ��دراس � � ��ات لبلورة
ال�ص��ورة ال�ج��دي��دة .فيما أش ّ��ار مرشح
ت �ب �ن�ي�ن ،ع �ل��ي ف � � ��واز ،إل � ��ى أن� � ��ه يسود
ال �ت��واف��ق وال �ع �م��ل ل�خ��دم��ة ال�ل�ع�ب��ة في
االت � �ح ��اد «ال �ق ��دي ��م ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال� �ج ��دي ��د» ،عبر
للوصول
التماسك وتضافر الجهود
ّ
إل��ى األه��داف امل��رج� ّ�وة ،وخصوصًا أن
ف��ري��ق ال �ع �م��ل ه��و ن �ف �س��ه ،ع �ل��ى الرغم
االستقاالت
من ع��دم صوابية توقيت
ّ
ف ��ي االت� �ح ��اد ال �س��اب��ق ،وال س� ّ�ي �م��ا أن
اس �ت �ح �ق��اق��ات م �ه� ّ ّ�م��ة ت��ده��م املنتخب
ال��وط�ن��ي .وك�ش��ف أن ال�خ�ط��وة ل��م تكن
إلدخال دم جديد إلى الهيئة اإلدارية،
ّ
وتوجه
ب��ل ل�ت�غ�ي�ي��ر رئ �ي��س االت� �ح ��اد.
فواز بالشكر إلى جورج بركات لدعمه
امل �ن �ت �خ��ب ،وت �ض �ح �ي �ت��ه خ �ل�ال الفترة
ّ
اآلنية أثناء استعداداته لخوض كأس
العالم في تركيا.

لبنان الرياضي

ّ
منتخب السلة إلى تايوان
غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال ،في كرة
السلة ،إلى تايوان للمشاركة في مسابقة
كأس جونز الـ  ٣٢بمشاركة  ٧منتخبات هي:
ّ
والفيليبني وإيران واليابان
لبنان وأوستراليا
وتايوان «أ» وتايوان «ب» .سيخوض املنتخب
اللبناني ّ
ست مباريات وفق نظام الدوري
من مرحلة واحدة ،ضمن استعداداته لبطولة
العالم ،التي ستقام في تركيا بني  ٢٨آب و١٢
أيلول املقبلني .وفي ما يلي أسماء أعضاء
البعثة :جورج كلزي (إداريًا) ،األميركي
توماس بالدوين (مدربًا) ،اليوناني نيكوالوس
ديميتريوس (مساعدًا للمدرب) ،خليل نصار
ّ
(معالجًا فيزيائيًا) ،علي مكي (لوجستيًا)،
روني فهد ،رودريك عقل ،علي محمود ،جان
عبد النور ،غالب رضا ،إلياس رستم ،إيلي
اسطفان ،أحمد إبراهيم ،علي فخر الدين ،روي
سماحة ،جاكسون فرومان ،علي كنعان ،مات
فريجي ووليم فارس.

اتحاد الكرة :مشاركات آسيوية
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم ّ
مقررات
منها:
¶ املوافقة على املشاركة في بطولة األندية
اآلسيوية لكرة القدم للصاالت ّ ،2011
املقرر
أن تنطلق في مرحلتها التمهيدية خالل
شباط  ،2011على أن ُي ّ
سمى الحقًا النادي
ّ
املمثل للبنان في البطولة.
ّ
¶ تسمية دوري زخور وحسني ديب
للمشاركة في دورة االتحاد اآلسيوي
لتدريب مدربي كرة القدم للصاالت ،التي
سوف تقام في كواالملبور في ماليزيا من 18
إلى  23تشرين األول .2010

ّ ّ
أنترانيك يكرم سيداته
ّ
يكرم نادي أنترانيك العباته لكرة السلة،
الساعة السابعة والنصف من مساء الثلثاء
 13تموز الجاري ،في ّ
مقره في سنتر
دميرجيان ،بحضور ّفعاليات ومسؤولني
ّ
ّ
وإعالميني وأهالي الالعبات.
رياضيني
وكانت سيدات أنترانيك بيروت قد احتفظن
ببطولة لبنان للدرجة األولى للسنة الثامنة
تواليًا ،وبكأس لبنان للموسم الرابع تواليًا.
وفازت سيدات أنترانيك سن الفيل ببطولة
الدرجة الثانية ،وصعدن إلى الدرجة األولى.
ُ َ
وستعلن للمناسبة بعثة أنترانيك املشاركة
في بطولة غرب آسيا لألنديةّ ،
املقررة من 17
إلى  22الجاري في أربيل.

فغالي بطل السرعة السوري
أحرز اللبناني روجيه فغالي لقب سباق
السرعة السوري الرابع ،املرحلة السادسة
ّ
من بطولة سوريا لسباقات السرعة وتسلق
الهضبة ،التي أقيمت على حلبة «سبيد»،
َّ
السوريني أحمد حمشو الثاني،
متقدمًا
وأنس قوادري الثالث .وفي فئة اإلنتاج
ّ
التجاري حل السوري سامر البزرة أول ،تاله
مواطناه إياد أفغاني وطالل مولوي املتصدر
الحالي لبطولة اإلنتاج التجاري.

ّ
فضية باريسية لنحاس
أحرز الفتى اللبناني ،ساري ّ
نحاس ،الكأس
الفضية لدورة التنس الجامعة ،التي أقيمت
في الضاحية الباريسية «أوبار فيليي» عن
فئة ( 9ـ ـ ـ  10سنوات) .كما شارك ساري في
بطولة االتحاد الفرنسي املفتوحة للتنس عن
فئة  9سنوات ،ووصل فيها إلى الدور ربع
النهائي.

