الثالثاء  6كانون األول  2016العدد 3051

رياضة
الفيفا

كرة الصاالت

بالتر يخسر معركته أمام محكمة التحكيم
خـ ـس ــر ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ــإت ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ال ـس ــوي ـس ــري
ج ــوزف بــاتــر ،معركته أم ــام محكمة
التحكيم الرياضي "كاس" بعدما أبقت
عقوبة إيقافه لستة أعوام ،بحسب ما
كشف متحدث باسم "الفيفا" لوكالة
"فرانس برس" وأكدته املحكمة أيضًا.
وعللت املحكمة قــرارهــا إبقاء عقوبة
ايقاف بالتر بــأن السويسري "خالف
ق ــان ــون األخ ــاقـ ـي ــات ف ــي ال ـف ـي ـفــا" في
املبلغ غير املبرر بعقد مكتوب ،الذي
دفعه لرئيس اإلتحاد االوروبي للعبة
ال ـســابــق الـفــرنـســي مـيـشــال بالتيني
عــام  2011لقاء عمل استشاري قدمه
األخير للسلطة الكروية العليا.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـت ــابـ ـع ــة
لإلتحاد الدولي قد أوقفت في كانون
األول  2015بــاتــر ال ــذي اض ـطــر إلــى
اإلستقالة من رئاسة "الفيفا" ،ملــدة 8
أعــوام من ممارسة أي نشاط مرتبط
بكرة الـقــدم بسبب الدفعة املشبوهة

بقيمة  1,8مليون يورو إلى بالتيني
الذي جرى إيقافه للمدة ذاتها.
ّ
وقــل ـصــت لـجـنــة اإلس ـت ـئ ـنــاف عـقــوبــة

ّ
بالتر إلــى ستة أع ــوام ،بينما قلصت
مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم الــريــاضــي عقوبة
بالتيني إلى  4أعوام في أيار املاضي.

أبقت المحكمة عقوبة إيقاف بالتر  6أعوام (فابريس كوفريني ــ أ ف ب)

وطبقًا ملا أعلنه سابقًا ،لجأ بالتيني
ف ــي  19ت ـشــريــن األول إلـ ــى املـحـكـمــة
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة فـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزان إلل ـ ـغـ ــاء ه ــذه
العقوبة بحسب ما علم لدى املحكمة.
وذكــر مصدر قضائي أنه من املتوقع
أن يـصــدر ق ــرار بـخـصــوص بالتيني
في "شباط  -آذار" املقبلني.
وب ــإم ـك ــان ب ــات ــر ال ـس ـيــر ع ـلــى خطى
بــات ـي ـنــي واإلحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى املـحـكـمــة
الـفــدرالـيــة فــي ل ــوزان ،لكن فــي البيان
الــذي أصــدره أمس وحصلت "فرانس
ب ـ ــرس" ع ـلــى ن ـس ـخــة ع ـنــه ل ــم يـفـصــح
السويسري عن أي خطوة مستقبلية
ف ــي هـ ــذا اإلت ـ ـجـ ــاه واك ـت ـف ــى ب ــال ـق ــول:
"أخ ـ ــذت ع ـل ـمــا بــال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عــن
محكمة التحكيم الرياضي".
وخـ ـت ــم" :ون ـ ـظ ـ ـرًا مل ـج ــري ــات ال ـق ـض ـيــة،
ّ
يجب أل نتوقع حكمًا مخالفًا (للحكم
ّ
الـ ـص ــادر اإلث ـ ـنـ ــن) .ت ـعــل ـمــت ق ـبــل كل
شيء أنه في الرياضة بإمكاننا الفوز
كما بإمكاننا الخسارة أيضًا".

الدوري األميركي للمحترفين

وستبروك يعادل إنجاز جوردان في 1989
حقق راسل وستبروك إنجازًا الفتًا،
حيث بات أول العب منذ األسطورة
مــايـكــل ج ـ ــوردان ع ــام  ،1989يحقق
خـمـســة "تــري ـبــل دابـ ــل" تــوال ـيــا ،حني
قاد فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر
للفوز على نيو أورلـيــانــز بيليكانز
 ،92-101ض ـمــن الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وس ـج ــل وس ـت ـب ــروك  28ن ـق ـطــة و17
متابعة و 12تمريرة حاسمة محققًا
ال ــ"ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل" ال ـع ــاش ــر ل ــه أيـضــا
هذا املوسم ،وأضــاف العب االرتكاز
ال ـت ــرك ــي إي ـن ـي ــس ك ــان ـت ــر  17نـقـطــة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان أن ـطــونــي ديـفـيــس
أف ـضــل مـسـجــل فــي ص ـفــوف الـفــريــق
املـنــافــس عـبــر  37نـقـطــة .كــذلــك ،قــاد
ديـ ــريـ ــك روز وك ــارمـ ـيـ ـل ــو أن ـط ــون ــي
فريقهما نيويورك نيكس إلى الفوز
ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز ،98-106
ح ـيــث س ـجــل ك ــل مـنـهـمــا  20نـقـطــة.

وأضاف براندون جينيغز  19نقطة
وكــريـتــابــس بورزينغيس  15نقطة
أي ـض ــا .وه ــي املـ ــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي آخــر
أربـ ــع م ـبــاريــات يـتـخـطــى فـيـهــا روز
حاجز العشرين نقطة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أنـ ـ ـه ـ ــى أورالن ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــاج ـي ــك
صيامه عن االنتصارات في مواجهة
دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز وتـغـلــب عليه
 92-98بفضل التألق الالفت لنجمه
اإلسباني سيرج إيباكا الذي سجل
 21نقطة.
والـ ـف ــوز ه ــو األول ألورالن ـ ـ ــدو عـلــى
مـنــافـســه وت ـحــدي ـدًا مـنــذ  17تشرين
الثاني عام .2014
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـق ــط ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
ك ـل ـي ـبــرز ع ـلــى أرض ـ ــه أم ـ ــام إنــديــانــا
بايسرز .111-102
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز -
دن ـف ــر نــاغ ـتــس ،ت ــورون ـت ــو راب ـت ــورز

 ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ،بــروك ـلــننـتــس  -واشـنـطــن وي ـ ــزاردز ،أتالنتا
هوكس  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز  -ممفيس
غـ ـ ــريـ ـ ــزل ـ ـ ـيـ ـ ــس ،ش ـ ـي ـ ـكـ ــاغـ ــو بـ ـ ــولـ ـ ــز -
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز ،هيوسنت
روك ـ ـ ـتـ ـ ــس  -بـ ــوس ـ ـطـ ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
مـيـلــووكــي بــاكــس  -س ــان أنـطــونـيــو
سبرز ،داالس مافريكس  -تشارلوت
هــورن ـتــس ،ل ــوس أنـجـلــس الي ـك ــرز -
يــوتــا جــاز ،غــولــدن ستايت ووريــرز
 -إنديانا بايسرز.

حقق فريق بنك بيروت املتصدر فوزه
العاشر تواليا ،وكان هذه املرة على حساب
الحرية صيدا ( 6ـ  ،)0في إطار األسبوع
الحادي عشر من بطولة لبنان بكرة القدم
للصاالت ،في قاعة الرئيس بري في حارة
صيدا ،وشهدت جميع املباريات وقوف
الفرق دقيقة صمت عن روح العب الجيش
حسن رمضان الذي قضى إثر حادث
سير.
سجل األهداف فادي جريج ،علي
الحمصي ،جان كوتاني ،محمد حمود،
ياسر سلمان وعلي طنيش .ولم يجد
فريق الجيش الوصيف املؤقت أي صعوبة
كي يفوز على فريق طرابلس الفيحاء (3
ـ  ،)1في قاعة جامعة املنار في طرابلس،
سجل للفائز محمد الحاج ،محمد ابو زيد،
وحسني نجم ،وللخاسر ريان املصري.
وخسر فريق الجنوب أمام ضيفه فريق
شباب االشرفية ( 1ـ  ،)8في قاعة النادي
في الصرفند .سجل للخاسر حمزة
عساف ،وللفائز كامل الياس ( ،)5محمد
حسن ( ،)2ومصطفى رحيم.
وسجل فريق نادي  1875نتيجة جيدة
بفوزه على على فريق الجامعة االميركية
للعلوم والتكنولوجيا ( 5ـ  ،)2في قاعة
جامعة اليسوعية في املنصورية ،سجل
للفائز ميشال صابر ( ،)2ماريو متى (،)2
وريان اكوراني ،وللخاسر حسن قصير
ورأفت نعيم.
الترتيب العام1 :ـ بنك بيروت  30نقطة
من  10مباريات2 ،ـ الجيش 19 ،من 3 ،10ـ
االشرفية  18من 4 ،9ـ الشويفات 16 ،من
5 ،9ـ نادي  13 ،1875من 6 ،10ـ طرابلس
الفيحاء 11 ،من 7 ،10ـ الحرية 11 ،من ،10
8ـ الجنوب 5 ،من 9 ،10ـ الجامعة االميركية
للعلوم والتكنولوجيا ،نقطة من .10

مخيم تدريبي في تزلج
العمق

حقق وستبروك
خمسة «تريبل
دابل» على
التوالي (أ ف ب)

خليفة روزبرغ يشغل مرسيدس

أكد فيتيل أنه باق مع فيراري (أندريه إيزاكوفيتش ــ أ ف ب)

فرناندو ألونسو ،سائق ماكالرين،
وك ـ ــان ـ ــت ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـ ــوزي ـ ــع ج ــوائ ــز
اإلتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـي ــارات (ف ـيــا)
الجمعة املاضي الــذي أعلن روزبــرغ
خ ـ ــال ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــرار اع ـ ـ ـتـ ـ ــزالـ ـ ــه .وب ـح ـس ــب

بنك بيروت يحافظ
على صدارة الفوتسال

أخبار رياضية

الفورموال 1

يتصدر فــريــق مــرسـيــدس العناوين
ملعرفة مــن سيخلف سائقه األملــانــي
نـيـكــو روزبـ ـ ــرغ ،الـ ــذي أع ـلــن اعـتــزالــه
األسبوع املاضي بعد أيام قليلة من
ً
تـتــويـجــه ب ـطــا لـلـعــالــم فــي سـبــاقــات
سيارات الفورموال .1
ّ
ورد األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتيل،
سائق فيراري ،على الشائعات التي
تــرب ـطــه ب ــاإلن ـت ـق ــال إلـ ــى مــرس ـيــدس،
ح ـي ــث أك ـ ــد بـ ــوضـ ــوح أن مـسـتـقـبـلــه
يرتبط بالبقاء مع فيراري.
وقال فيتيل للصحافيني على هامش
حــدث متعلق بـفـيــراري فــي فلوريدا:
"أعـتـقــد أن ــه لـيــس س ـرًا ارت ـبــاطــي أنــا
و(الفنلندي) كيمي (رايكونن) بعقد
ف ــي الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ول ــذل ــك ي ـج ــب أن
يكون األمر واضحًا".
وأض ـ ـ ــاف ع ــن ف ــري ــق م ــرسـ ـي ــدس" :ال
أع ـ ـلـ ــم م ـ ــا خـ ـطـ ـط ــه ،لـ ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة
ل ـنــا فــإن ـنــا نـهـتــم ب ـحــال ـنــا ف ــي ال ـعــام
امل ـق ـبــل وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات .ن ـحــن إي ـج ــاب ـي ــون ج ـدًا
بخصوص العام املقبل".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أفـ ـ ــادت صـحـيـفــة "أس"
اإلسبانية أن هناك مباحثات أولية
بـ ـ ــدأت ب ــن م ــرسـ ـي ــدس واإلسـ ـب ــان ــي
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الصحيفة ،يميل نيكي الودا ،املدير
غـ ـي ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي مل ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــدس ،إل ــى
ال ـت ـعــاقــد م ــع أل ــون ـس ــو ب ـط ــل ال ـعــالــم
م ـ ــرت ـ ــن ،وكـ ـ ـ ــان ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ــن ب ــدي ــل
روزبــرغ" :العثور على بديل مناسب

مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة .عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر في
األم ــر وال ـب ـحــث ل ـنــرى م ــن يـمـكـنــه أن
يكون في أفضل سيارة بالفورموال
."1
أم ــا تــوتــو وول ـ ــف ،امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـف ــري ــق ،ف ـي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
سائق أقــل نجومية ،وقــال" :ألونسو
وضعه كوضع فيتيل .مــاذا سيفعل
ف ـ ـيـ ــراري وم ــاك ــاري ــن بـ ـ ــدون فـيـتـيــل
وألونسو في كانون األول؟ هــذا أقل
خيار يروقني".
في هذا الوقت ،أبدى السائق األملاني
ب ــاس ـك ــال ف ـي ــرالي ــن الـ ــوافـ ــد ال ـجــديــد
لبطولة العالم ،اسـتـعــداده لإلنتقال
إلى مرسيدس خلفًا ملواطنه روزبرغ.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أع ـلــن الـسـيــاســي
الفرنسي كريستيان اسـتــورســي أن
سباق جائزة فرنسا الكبرى سيعود
إلى روزنامة بطولة العالم في 2018
بعد غياب  10سنوات ،وسيقام على
حلبة "بول ريشار".
وق ــال اس ـتــورســي" :ن ـحــن وم ــن معي
فخورون جدا .إنه انتصار رائع".
واسـ ـتـ ـض ــاف ــت ف ــرنـ ـس ــا أول س ـب ــاق
جائزة كبرى معترف به قرب لومان
في  ،1906لكنها لم تنظمه منذ .2008

غادرت بعثة اإلتحاد اللبناني للتزلج على
الثلج إلى إيطاليا لالنخراط في مخيم
تدريبي في رياضة تزلج العمق .وضمت
البعثة ثالثة العبني من منتخب لبنان في
تزلج العمق وهم سامر طوق ،ماري كيروز
وليا رحمة .وسينضم اليهم املدرب الصربي
الكسندر ميلسوفيتش.
وتأتي مشاركة لبنان في هذا املخيم
التدريبي ،الذي ينظمه اإلتحاد الدولي للعبة،
بهدف نشر وتطوير رياضة تزلج العمق
في لبنان ،مع االشارة الى أن مدة الدورة
التدريبية عشرة ايام حيث سيشارك
الالعبون اللبنانيون في التدريبات الى
جانب العبني من عشر دول أوروبية وتحت
اشراف مدربني من اإلتحاد الدولي.
يذكر بأن لبنان قد شارك في جميع الدورات
التدريبية التي ينظمها اإلتحاد الدولي
في رياضات التزلج األلبي ،تزلج العمق
والسنوبورد.

بعثة الـ «أم .أم .آي»
الى بطولة العالم

توجهت بعثة للفنون القتالية املختلطة (أم.
أم .آي) لبنان الى مدينة خاركوف االوكرانية
للمشاركة في بطولة العالم .وتألفت البعثة من
ممثل االتحاد العاملي للفنون القتالية املحترفة
في لبنان هشام بستاني ونائب رئيس البعثة
هالل نشار والالعبني باسم ابراهيم (وزن
 75كلغ) ،علي شقير ( 70كلغ) ،خالد راعيه
وعلي شقير (وزن  60كلغ).

