
إنجاز جديد لوهبي في سباق »القطب الجنوبي« 
أن���ه���ى ال����ع����ّداء ال���ص���ح���راوي ال��ل��ب��ن��ان��ي علي 
القارة   ����� األخ��ي��رة  »الصحراء  سباق  وهبي، 
القطبية الجنوبية« بنجاح، وهو تحدٍّ فريد 
من نوعه بشروط قصوى لم يسبق ملتسابق 
عربي أن تأهل وشارك فيها من قبل، بعدما 
ح��ق��ق ال��ع��دي��د م���ن اإلن����ج����ازات ف���ي سباقات 

صحراوية عدة. 
وواج�����ه امل��ت��س��اب��ق��ون ع��ل��ى م����دى س��ت��ة أيام 
أق��س��ى ال��ظ��روف امل��ن��اخ��ي��ة، ف��ي قطع مسافة 
ال��س��ب��اق ال��ت��ي ب��ل��غ��ت 250 ك��ي��ل��وم��ت��رًا، وفي 
ية وصلت إل��ى 25 تحت 

ّ
درج��ة ح��رارة متدن

الصفر، وسط الكتل الثلجية التي غرق فيها 
املتسابقون حتى ركبهم، وفي مناطق ذابت 
فيها الثلوج وتحولت إلى مياه جليدية، ما 

زاد السباق خطورة. 
م���ن املتسابقني  م���ع 56  وق����د ش����ارك وه��ب��ي 
أي��ام ويمتد  دام عشرة  املدعّوين في سباق 
ع��ل��ى م��س��اف��ة 250 ك��ي��ل��وم��ت��رًا، ح��ي��ث موطن 
الجليدية  ال���ج���ب���ال  وش�����واط�����ئ  ال���ب���ط���ري���ق 

املتعرجة وحتى بركان ناشط. 
الصحراء األخيرة  وقد جرى تنظيم سباق 
ف����ي ث���اث���ة إل�����ى خ��م��س��ة م����واق����ع ع���ل���ى شبه 
ال��ج��زي��رة ال��ق��ط��ب��ي��ة وح��ول��ه��ا. أم���ا املشاركة 
ف���ي ه���ذا ال��س��ب��اق ف��ه��ي م��ت��اح��ة ف��ق��ط للذين 
السباقات  م��ن  األق��ل  اج��ت��ازوا سباقني على 
 Gobi March اآلت���ي���ة:  ال��ث��اث��ة  ال��ص��ح��راوي��ة 
)تشيلي(   The Atacama Crossing،)ال��ص��ني(

وSahara Race )مصر(.

كما قيل بعد التقويم. 
م عياد اقتراحًا ب��ض��رورة حسم 

ّ
ق��د  ■

م��ب��ل��غ م��ال��ي م���ن م��خ��ص��ص��ات الحكم 
الذي يخطئ في أي مباراة. 

■ ي��ق��دم ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ح��ي��در قليط 
مراقب  ع��م��ل  لكيفية  ج��ي��دًا  ن��م��وذج��ًا 
ال����ح����ك����ام ف�����ي امل�����ب�����اري�����ات، م�����ن خال 
ال���دق���ي���ق���ة التي  م���اح���ظ���ات���ه واألم��������ور 

يتطّرق إليها. 
ز نبيل عياد في الجلسة األخيرة 

ّ
■ رك

ب����دق����ة ع���ل���ى أم�������ور ص���غ���ي���رة ل����م يكن 
على  ح���داد  فعياد الم  إل��ي��ه��ا.  يتطرق 
الجهاز  ف��ع��ل   

ّ
رد م��ع  تعاطيه  ط��ري��ق��ة 

خطأ  بعد  للراسينغ  واإلداري  الفني 
ق 

ّ
م��ح��م��د ب��اق��ر ي���ون���س، ف��ي��م��ا ل���م يعل

 ف��ع��ل م����درب األن���ص���ار جمال 
ّ
ع��ل��ى رد

طه على طرد راموس الذي كان عنيفًا 
بدوره! 

د جدارته وسقوط الحكمة جماهيريًا
ّ

الشانفيل يؤك
ح��ق��ق ف��ري��ق ال��ش��ان��ف��ي��ل ف����وزه ال����11 
ض���م���ن ب���ط���ول���ة »ب����ن����ك م����ي����د« لكرة 
الحكمة  على مضيفه  وك��ان  السلة، 
في   )46�45  ،32�35  ،14�19(  62�67
إيابًا.  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة  ف����ي  غ���زي���ر 
الحكمة  امل����ب����اراة س��ق��وط  وش���ه���دت 
الهتافات  ب��ع��د  وج��م��اه��ي��ري��ًا  ف��ن��ي��ًا 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ص��رف��ات ال��ت��ي قام 
بها جمهوره. وج��اء فوز الشانفيل 
بغياب قائده فادي الخطيب بسبب 
سركيس  ك��������ارل  وزم����ي����ل����ه  امل��������رض 
الحكمة  م����ن  غ�����اب  ف��ي��م��ا  امل����ص����اب، 

غالب رضا للسبب عينه. 
خسارتهم  ال���ح���ك���م���اوي���ون  وت���ل���ق���ى 
ال��ث��ال��ث��ة ت���وال���ي���ًا م���ع ت����س����اؤالت عن 
أسباب تراجع األخضر بعد مرحلة 

هبوط  وال�������اف�������ت  ج������ي������دة.  ذه���������اب 
م��س��ت��وى ب��ع��ض ال��اع��ب��ني كصباح 
خ�����وري ال�����ذي ل���م ي��س��ج��ل أي نقطة 
للمباراة الثانية على التوالي، علمًا 
أم��ام الشانفيل لثاثني  بأنه ش��ارك 

دقيقة. 
ال�����ش�����ان�����ف�����ي�����ل جاي  وك������������ان الع����������ب 
يونغبلود أفضل املسجلني برصيد 
24 نقطة، فيما كان داري��ل واتكينز 
نقطة   20( الحكمة  مسجلي  أفضل 

و19 كرة مرتدة(. 
وف���ي م��ب��اراة أخ����رى، ف���از الرياضي 
على ضيفه أنترانيك 105�76 )18�21، 
وكان  امل�����ن�����ارة.  ف����ي   )58�85  ،41�49
الع����ب ال���ري���اض���ي ج����ان ع��ب��د النور 
أفضل املسجلني ب�29 نقطة و7 كرات 

ح��اس��م��ة، ف��ي��م��ا ك���ان م��ال��ك��وم باتلز 
أفضل مسجلي أنترانيك ب�24 نقطة 

و9 كرات مرتدة. 
وف���ي م��ج��م��ع امل����ر، ف���از امل��ت��ح��د على 
 ،11�24(  42�71 ه����وب����س  م���ض���ي���ف���ه 
أفضل مسجل  وك��ان   .)36�53 ،42�29
أوسنت  األم������ي������رك������ي������ان  ل����ل����م����ت����ح����د 
نقطة،  ب���20  باين  جونسون والفيل 
وفي هوبس األميركي كالفن كايدج 

ب�21. 
وفي زحلة، حقق أنيبال فوزًا صعبًا 
على ضيفه بيبلوس 90�81 )23�21، 
في  األف����ض����ل  ك�����ان   .)55�61  ،36�39
أن��ي��ب��ال ج��ه��اد امل��ر ب����27 نقطة، وفي 
بيبلوس األميركي كالفن وارنر 32 

نقطة. 

لبنان يفتتح مبارياته في »الطائرة« اليوم 
س��ح��ب��ت، أم���س، ق��رع��ة ب��ط��ول��ة الكرة 
الدورة  ال��ش��اط��ئ��ي��ة ض��م��ن  ال���ط���ائ���رة 
اآلسيوية الشاطئية الثانية ��� مسقط 
يمثلون  فريقًا   32 بمشاركة   ،2010
ّسمت فرق الرجال 

ُ
عشرين دولة. وق

ال���ى ث��م��ان��ي م��ج��م��وع��ات، ض��ّم��ت كل 
منها 4 فرق ينتقل منها الى الدور 
الفريق األول والثاني من كل  ال��� 16 
م���ج���م���وع���ة، ال����ذي����ن س���ي���وزع���ون من 
خال قرعة ثانية مساء 13 الجاري. 
وتقام مبارياتها على أساس خروج 
. أما لبنان فضّمت 

ً
املغلوب مباشرة

أندونيسيا  م�����ن   
ً
ك������ا م���ج���م���وع���ت���ه 

وال��ك��وي��ت وج����زر امل��ال��دي��ف، ويمثل 
ل���ب���ن���ان ال���ث���ن���ائ���ي إي���ل���ي أب�����ي شديد 

ونادر فارس. 
وتقام مباريات هذه املجموعة وفق 

البرنامج اآلتي )بتوقيت بيروت(: 
اليوم الخميس: لبنان × أندونيسيا 
الجاري:   11 ال��س��ب��ت  ص���ب���اح���ًا(.   7(

لبنان × الكويت )7 صباحًا(. 
األحد 12 منه: لبنان × جزر املالديف 

)7 صباحًا(. 
ال����ت����ق����ى رئيس  م�����ن ج����ه����ة أخ����������رى، 

الشيخ  اآلس��ي��وي  األومل��ب��ي  املجلس 
أحمد الفهد الصباح رئيس اللجنة 
األوملبّية اللبنانية أنطوان شارتييه 
ة ق���ري���ط���م. وقدم 

ّ
واألم������ني ال���ع���ام ع�����ز

شارتييه الى الفهد الكتّيبني اللذين 
أعدتهما اللجنة األوملبية اللبنانية 
بمناسبة املشاركة بدورتي األلعاب 
غوانغزو  ف�����ي   16 ال��������  اآلس�����ي�����وي�����ة 
في  الشاطئية  اآلس��ي��وي��ة  واألل��ع��اب 
م ل��ه ال��دراس��ة بشأن 

ّ
مسقط، كما ق��د

رؤية اللجنة ونشاطاتها في مجال 
دفع الحركة األوملبية في لبنان.

كرة السلةكرة القدم

األلعاب اآلسيوّية الشاطئّية

رياضة التحّمل

رياضة

بطولة اإلناث للجمباز 

م االتحاد اللبناني للجمباز، في قاعة 
ّ
نظ

نادي املون السال، بطولة لبنان العامة لفرق 
اإلناث، ملناسبة عيد االستقالل. شاركت في 
البطولة نوادي املون السال والجمهور وبودا 

والباليز، وحضرها رئيس االتحاد محمد 
مكي وأعضاؤه احمد شرف وطالب ماجد 

واملستشار الفني محمد خماسي وجمهور 
كبير.  وأجريت املنافسات، التي سبقتها 

كلمة لرئيس االتحاد، على أجهزة الحركات 
األرضية وطاولة القفز وعارضة التوازن. 

واحتل نادي املون السال املركز األول 
جامعًا 98,3 نقطة ومثلته الالعبات جنى 

ماجد وآية كنج ولني بنداق وياسمني صادق 
وماريا سعادة. تاله نادي الجمهور في 

املركز الثاني بـ92 نقطة ومثلته الالعبات كيم 
صايغ وجنيفر صايغ وياسمني املصري 
وكريستينا بريدي وكريستي أرملي. ثم 

نادي بودا في املركز الثالث وله 87.6 نقطة 
ومثلته الالعبات كريستينا طانيوس وماري 
 

ّ
عطاء الله وكيت نصار ونانسي قزي. وحل

نادي الباليز رابعًا بـ40,2 نقطة ومثلته 
الالعبات ليان بدران وسيلني بيضون وندين 

أبو الخدود وريا شهاب الدين. 

قدامى »الطاولة« 

م االتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة 
ّ
نظ

لبنان للقدامى على طاوالت املون السال 
عني سعاده بمشاركة خمسني مخضرمًا، 

وانتهت املباريات بالنتائج اآلتية: 
- فئة الالعبني غير االتحاديني )40 ـــــ 50 

سنة(: فاز باللقب كميل مرعب بفوزه على 
 في املركز الثالث 

ّ
وسيم خوري 3 ـــــ 1 وحل

كل من الياس عون وجورج عون. 
- فئة الالعبني غير االتحاديني )51 سنة وما 

فوق(: 
 جورج خوري في املركز األّول بفوزه 

ّ
حل

على نزيه دعبول 3 ـــــ 0. وفي املركز الثالث 
 كل من جان بيروتي وخاتشيك 

ّ
حل

كوكزيان. 

سباق Believers وجاد 

أقام نادي Believers، بالتعاون مع جمعية 
جاد وفريقها الرياضي، سباقًا رياضيًا 
تحت عنوان »رياضة ضد املخدرات« في 

منطقة عاليه ـــــ حي البساتني بمشاركة أكثر 
من مئة عّداء وعّداءة، كما ُوّزعت مناشير 

على الحضور والعّدائني تدعو الى رفض آفة 
املخدرات واللجوء الى الحوار والصداقات 

ق بالحياة. وفي ختام الحفل 
ّ
الجيدة والتعل

وزع رئيس جمعية جاد )شبيبة ضد 
املخدرات( جوزف حّواط امليداليات والكؤوس 

على الرابحني. يذكر أن اآلنسة منى أيوب 
ذت استعدادات اللقاء اللوجستية بالتعاون 

ّ
نف

مع رئيس نادي بليفرز جاك حداد. 

UFA تكرم العّداء عواضة 

 ،UFA يقيم رئيس مجلس إدارة شركة
عضو مجلس أمناء جمعية بيروت ماراثون 
هنري شلهوب ورئيسة الجمعية مي الخليل 

 تكريميًا للعّداء حسني عواضة 
ً
حفال

)الجيش اللبناني( ملناسبة تعزيز رقمه في 
سباق بلوم بيروت ماراثون 2010 وحلوله 

 2:20:31 ) السابق 
ً
أول بني اللبنانيني مسجال

2:20:36( وتسليمه الجائزة املالية )25 ألف 
دوالر( املقدمة من شركة UFA في إطار 

دعم القدرات التنافسية اللبنانية، اليوم 
الخميس، الساعة 12:00 في قاعة االحتفاالت 

بشركة UFA ـــــ وسط بيروت.

لبنان الرياضي
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العب املتحد باسل بوجي مدافعًا أمام كالفن كايدج من هوبس )بروفوتو( 

علي وهبي 
خالل 

السباق 


