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مقاالتمتفرقاترأي و فكرثقافةرياضةاقتصاددولياتمحلياتالرئيسية

يحدث االن
   09:13   

 قائد الجيش للعسكريين في أمر اليوم:
أدعوكم مع توّسع انتشاركم على الحدود
الشرقية إلى مزيد من اليقظة والجهوزية

لمواصلة الحرب على اإلرهاب

   08:43   
 "قوى االمن": ضبط 928 مخالفة

سرعة زائدة الثلثاء

   08:42   
 مقتل 6 عمال وإنقاذ 5 حاصرتهم مياه

الفيضان بمنجم للفحم في الصين

   07:50   
 خفض سعر صفيحة   البنزين   200 ليرة

و   المازوت   100 ليرة

   07:35   
 فارس سعيد لصوت لبنان: ما يجري هو
نتيجة الخلطة االساسية، قانون االنتخاب

تحول الى تراشق طائفي، آمالً عدم
الوصول الى الستين

   المزيد   

الصفحة األولى
شؤون لبنانية
مخافر و محاكم

بزنس
المستقبل اإلقتصادي
شؤون عربية و دولية

ثقافة و فنون
رياضة

الصفحة األخيرة
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أخبار متفرقة

] أجريت في قاعة الوحدة الرياضية في بئر حسن، بطولة الجمباز اإليقاعي ضمن األلعاب الرياضية والكشفية في وزارة
التربية والتعليم العالي، بحضور رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، ورئيس اتحاد الجمباز محمد مكي، ورئيس
وحدة األنشطة الرياضية والكشفية مازن قبيسي، وأشرف عليها رئيسة اللجنة الفنية زينة عبد هللا. وهنا النتائج: درجة ثانية:
(الشانفيل)، 3  ميشيل الصليب)، 2  جنفياف حبشي  الحاصباني (مدرسة راهبات   2003: 1  جاين  مواليد 2000 
الخوري (مدرسة مار يوسف قرنة شهوان). مواليد 2005: 1  ميا الجزار (روضة الفيحاء طرابلس)، 2  دينا محسن
الفيحاء)، 2  ريم الجردي (روضة   رينا  أ: 1  مواليد 2006  الفيحاء).   جودي شحادة (روضة  الفيحاء)، 3  (روضة 
مدني (روضة الفيحاء)، 3  لوان عويك (الشويفات الدولية الكورة). مواليد 2006 ب: 1 جينا طليس (روضة الفيحاء)، 2
 نور نعوشي (روضة الفيحاء)، 3  ياسمين تامر (روضة الفيحاء). مواليد 2007 أ: 1  دياال شغري (روضة الفيحاء)
عبد نجوى     2 االرثوذكسية)،  البشارة  (مدرسة  كوكشيمان  رمزي  وسيرينا  المعمدانية)  بيروت  (مدرسة  عرم  ابو  وتتيانا 
الجليل (روضة الفيحاء)، 3  تيا ماريا الشامي (الشانفيل) واندريا منصور (لويس فيغمان). مواليد 2008 أ: 1  رين مدني
(روضة الفيحاء)، 2  منيرة حمزة (ويل سبرينغ)، 3  اليسيا الحاج (الحكمة برازيليا فرع مار يوحنا). مواليد 2008 ب:
مواليد الثقافة).  (قصر  غزيري  ميرا     3 كولدج)،  (انترناشيونال  حريري  لورين   2 الفيحاء)،  (روضة  بابتي  لونا     1
الجردي ريم     3 والتعليم)،  للتربية  المسيحية  (المدرسة  مراد  ساشا     2 الزلقا)،  جورج  (سان  سعد  ليا     1 أ:   2009
(روضة الفيحاء). مواليد 2009 ب: 1  تيا عازار (فال بار جاك)، 2  نايا مكنا (مدرسة مار يوسف قرنة شهوان)، 3 
انجيلينا عواضة (مدرسة الجالية األميركية). مواليد 2010: 1  كريستين عجور (المدرسة األلمانية الدولية بيروت)، 2 
ليانا الخوري (مار يوسف قرنة شهوان)، 3  نتاليا مروة (لويز فيغمان). مواليد 2011: 1  ايلينا شيخان (الرسل جونية)،
2  سيبال سعيد (انترناشيونال كولدج)، 3  ليانا سالمة (انترناشيونال كولدج). درجة ثالثة: مواليد 2001  2004: 1 
صوفيا الخوري (ثانوية السيدة للراهبات االنطونيات)، 2  ليتيسيا عكرا (انترناشيونال كولدج)، 3  ريم الصلح (الحريري
الثالثة). مواليد 2005  2006: 1  مارغريتا زيناتولين (المعمدانية بيروت)، 2  راشيل حنا (كوالج اليزيه)، 3  النا
الحدت). مواليد 2007  2008: 1  ماريا عيتاني (السيدة األرثوذكسية)، 2  ميريام االقدسين  القلبين  شري (راهبات 
  2009 مواليد  الشباك).  فرن  الفرير  (السيدة  هللا  فضل  جنى     3 البيزونسون)،  لراهبات  يسوع  الطفل  (مدرسة  عالو 
2010: األرض: 1  كارن علي (المعمدانية بيروت)، 2  ياسمينا أبو ضاهر (لويز فيغمان)، 3  الكسندر باشي (الليسيه
الفرنسية فردان). الحبل: 1 ياسمينا أبو ضاهر (لويز فيغمان)، 2  كارين علي (المعمدانية بيروت)، 3  يانا زيناتولين
أبو وياسمينا  المعمدانية)  (بيروت  زيناتولين  يانا    بيروت)، 2  (المعمدانية  كارين علي     1 الطابة:  المعمدانية).  (بيروت 
ماريا آنا     2 الزلقا)،  جورج  (سان  األمين  نانسي     1  :2007    2006 مواليد  رابعة:  درجة  فيغمان).  (لويز  ضاهر 
البيروتي (معهد القديس يوسف عينطورة). مواليد 2008  2009: األرض: 1  ياسمينا مارديني (انترناشيونال كولدج)،
(الليسيه بزي  ايغيون     1 الحبل:  المعمدانية).  (بيروت  عرم  أبو  تاليا     3 فردان)،  الفرنسية  (الليسيه  بزي  ايغيون     2
أبو تاليا    الطابة: 1  المعمدانية).  (بيروت  ابو عرم  وتاليا  (انترناشيونال كولدج)  ياسمينه مارديني     2 فردان)،  الفرنسية 
عرم (بيروت المعمدانية)، 2  ايغيون بزي (الليسيه الفرنسية فردان)، 3  ياسمينة مارديني (انترناشيونال كولدج). درجة
خامسة: األرض: 1  صوفيا بو زيدان (سابيس المتن)، 2  ياروسالفا فوزي (مار الياس بطينا الثانوية)، 3  تاتيانا عيتاني
(السيدة األرثوذكسية). الحبل المطارق: 1  صوفيا بو زيدان (سابيس المتن)، 2  بيرال مازن قبيسي (بيروت المعمدانية)،
تاتيانا عيتاني    2 بطينا)،  الياس  (مار  فوزي  ياروسالفا     1 الطابة:  الثانوية).  بطينا  الياس  (مار  فوزي  ياروسالفا     3
(ثانوية السيدة األرثوذكسية)، 3  بيرال مازن قبيسي (بيروت المعمدانية). الطوق: 1  ياروسالفا فوزي (مار الياس بطينا
السيدة األرثوذكسية). درجة ثامنة: 1  إليسا تاتيانا عيتاني (ثانوية  المتن)، 3   2  صوفيا بو زيدان (سابيس  الثانوية)، 
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صادق (اإلنجيلية اللبنانية اللويزة)، 2  لودميال سمعان (اإلنجيلية اللبنانية اللويزة). 

 ×××

] تشارك بعثة االتحاد اللبناني للرماية في كأس العالم للرماية التي ستقام في مدينة الرنكا القبرصية. وتضم البعثة: بيار جلخ
(رئيساً)، راي باسيل، أالن موسى، جاد حمادة، وليد نجار، وائل الرحباني (فئة التراب)، وسامر سركيس وأالن سماحة (فئة

السكيت). 

  ×××

الذي كان بدأها كل خميس من كل اسبوع منذ الكاتا  بإقامة دورة  السنوية  اللبناني للجودو تطبيق روزنامته  يتابع االتحاد   [
إقامة النهاية  أن تستمر حتى 18/6/2017 في مقر االتحاد الموقت بنادي بودا  ادما. وسيجري في  20/4/2017 على 
بطولة الكاتا بين الالعبين حاملي الحزامين االسود والبني وذلك في اطار االنشطة التي يقوم بها من اجل تحسين وتطوير

مستوى العبي الجودو من مختلف االندية اللبنانية. 

 ×××

لرماية الجامعات  بطولة  الوطنية»  نحو  لبنان  جمعية «شباب  مع  باالشتراك   LGU االلمانية  – اللبنانية  الجامعة  نظمت   [
المسدس (9 ملم) على كأس القاضي نصري جميل لحود، وذلك للسنة الثالثة على التوالي بإشراف االتحاد الرياضي اللبناني
مختلف من  ورامية  رامياً   22 المسابقة  في  وشارك  روكز.  مار    الدكوانة  في  للجيش  التابع  الرماية  نادي  في  للجامعات 
للجامعات نصري نصري الرياضي  اللبناني  االتحاد  رئيس  السيدات. وحضر  فئة  في  رامية  بينهم 11  اللبنانية،  الجامعات 
فريق افراد  اللعبة، وعدد من  الحاج ومسؤولون عسكريون وجمهور من هواة  توفيق  للرماية  اللبناني  االتحاد  لحود وممثل 
لبنان منتخب  إشراف مدرب  المسابقة تحت  في  السالمة  معايير  للمشاركين وطبقوا  اإلرشادات  قدموا  الذين  للرماية  الجيش 
الين    2 نقطة،  المنار) 69  (جامعة  زيتوني  يمن     1 السيدات:  فئة  النتائج:  وهنا  رعيدي.  لويس  الجيش  فريق  ومدرب 
 رضى  4 نقطة،   64 الدولية)  اللبنانية  الجامعة  (جامعة  سكيكي  رشا     3 نقطة،   66 هايكازيان)  (جامعة  اسكندرجيان 
غسطين (جامعة الكسليك) 63 نقطة، 5  غنى نصار (اللبنانية – االلمانية) 60 نقطة. فئة الرجال: 1  الياس ريشا (جامعة
AUL) 71 نقطة، 2  عمر عميش (الجامعة األميركية) 67 نقطة، 3  نعمة محفوظ (جامعة سيدة اللويزة) 55 نقطة، 4 
عمر العلي (المنار) 48 نقطة، 5  جوزف شالال (اللبنانية – االلمانية) 46 نقطة. وفي نهاية المسابقة، تّوج لحود ومدير

الرياضة في جامعة اللبنانية – االلمانية داني حريكي وممثل االتحاد توفيق الحاج االبطال والبطالت. 

 ×××

فاقام بطولتين المون السال عين سعادة،  نادي  لموسم 2017 في  برنامج بطوالته  تنفيذ  للمبارزة  اللبناني  االتحاد  ] واصل 
للفرق بحضور رئيس االتحاد جورج زيدان واالعضاء الذين وّزعوا الكؤوس والميداليات والشهادات بين الفائزين كاآلتي:
سالح الشيش للشباب (تحت 20 سنة): احرز فريق المون ال سال «أ» (رامي بيضون، انطوان عنيسي، اندريا دي لورنزو،
مارك الراعي) الميدالية الذهبية بفوزه على التعاضد (امير شمس الدين، جاد عمار، رشيد السعدي، مجد ابراهيم) في المباراة
ريكاردو الخوري،  برشا، جايسون  (مايك  المون ال سال «ب»  فريق  النهائي على  في نصف  فوزهما  بعد  وذلك  النهائية، 
التوالي. سيف الحسام للذكور (الفئة يمين) والمون ال سال «ج» (كارل بو خليل، كريستيان بو خليل، ماثيو عجاكا) على 
العامة): احتفظ فريق الجيش «أ» (شفيق الخوري، زياد جلبوط، رائد بو كروم، بهيج شرانق) بلقبه بعد تغلبه في المباراة
الجيش فريق  نحاس). وحّل  بيضون، عماد  انطوان عنيسي، رامي  بو خليل،  (خليل  المون السال «أ»  نادي  النهائية على 
«ب» (رودي اسبر، بهيج شرانق، ربيع وهبة، طانيوس عطاهللا) والمون السال «ب» (اندريا دي لورنزو، مارك الراعي،
مايك برشا، ريكاردو يمين) في المرتبة الثالثة. اشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية زياد ابو عراج وعضو اللجنة الفنية
رزق وكلودين  عراج  ابو  وزياد  الحكام)  لجنة  (رئيس  يوسف  ميشال  الحكام  المباريات  وقاد  المباريات  لتنظيم  الحاج  ربى 

وريتا ابو جودة. 

 ×××

] انتخب رئيس االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية فاتشه زادوريان عضوا في المكتب التنفيذي لإلتحاد العربي في الجمعية
مع بسيطة  تغييرات  العربي  االتحاد  انتخابات  وشهدت  المغربية.  البيضاء  الدار  مدينة  في  عقدت  التي  االنتخابية  العمومية 
تتجدد منذ سنة 1997 وتستمر حتى سنة 2021، واحتفاظ وجيه لوالية  بالرئاسة  القاسمي  الشيخ فيصل بن حميد  احتفاظ 
عزام رئيس االتحاد االفريقي ونائب رئيس االتحاد الدولي، بنيابة الرئاسة. على صعيد آخر، دعا االتحاد اللبناني للدراجات
هواة اللعبة للمشاركة في كأس طانيوس المير صباح األحد المقبل على مسار مارينا ضبية افتتاحاً للموسم الجديد، بحضور
عائلة الراحل ومحبيه وهواة الدراجات الهوائية. ويشارك في السباق فئات الهواة من الالعبين االتحاديين وغير االتحاديين
للسباق التسجيل  باب  ويقفل  والجيش.  األمن  قوى  فرق  تشارك  احتياجات خاصة)،كما  ذوي  ماسترز  نخبة،  اناث،  (شباب، 

اليوم الجمعة 5 ايار الجاري. 

 ×××

وبرعاية للعبة  اللبناني  االتحاد  باشراف  تقام  التي  للتنس  السنوية  السال  المون  نادي  لدورة  القرعة  سحب  عملية  جرت   [
Head لفئات الصيصان 10 سنوات فما دون ذكورا واناثا، والفتيان والفتيات 14 سنة فما دون فردي وزوجي، والناشئين
والناشئات 18 سنة فما دون، وذلك على مالعبه في عين سعادة ما بين 5 أيار و13 منه، بحضور امين سر االتحاد االن
أدوار نعمة. واشرف على سحب الياس شديد والمدرب  الفنية  اللجنة  للدورة طانيوس كنعان، وعضو  العام  صايغ، والحكم 
الدورة 75 العبا والعبة قسموا 6 فئات وفئتي السر برنار صفير، ويشارك في  النادي جهاد سالمة وامين  القرعة رئيس 

 .Head الزوجي وقد اعتمدت في الدورة كرات

 ×××

] يصل دوري المصارف لكرة السلة برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وتنظيم سبورتس مانيا الى نهاياته الساعة
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18:00 مساء غد السبت في مجمع الشياح الرياضي حيث يتواجه بنك لبنان والمهجر مع فرنسبنك. وستكون المباراة مسك
الختام لمنافسات استمرت أشهراً عدة، وتكلّلت ببلوغ بنك لبنان والمهجر، وفرنسبنك المباراة النهائية عن جدارة وإستحقاق،

علماً اّن فرنسبنك احرز لقب الموسم المنصرم على حساب بنك اإلعتماد اللبناني. 

 ×××

برشلونة نادي  الى  نيمار  البرازيلي  المهاجم  انتقال  في  بالتحقيق  المكلف  القاضي  ان  الخميس  أمس  قضائي  بيان  افاد   [
االسباني، امر بمثوله امام المحكمة، معتبرا ان الصفقة ترافقت مع عمليات غش واحتيال. واوضح البيان ان القاضي «أمر
بمثول نيمار دا سيلفا واهله ورئيسي نادي برشلونة الحالي خوسيب ماريا بارتوميو والسابق الكسندر روسيل امام المحكمة».
وختم البيان الصادر عن المحكمة الوطنية المتخصصة ببت القضايا المعقدة ان هؤالء مالحقون في «قضايا غش واحتيال».
موضوع في  والفساد»  بـ«الغش  المالحقان  ونيمار  برشلونة  به  تقدم  الذي  االلتماس  االثنين  رفض  االسباني  القضاء  وكان 
انتقال النجم البرازيلي من سانتوس الى النادي الكاتالوني عام 2013. ويالحق نادي برشلونة بصفته شخصية اعتبارية كما
الى اكثر احتماال، ويعود  المحاكمة  الرفض  البرازيلي. وجعل هذا  النادي االصلي لالعب  الى سانتوس،  بالنسبة  الحال  هي 

القاضي المكلف في هذه القضية احالة نيمار وبرشلونة الى المحاكمة من عدمها. 

 ×××

للمحترفين، السلة  لكرة  األميركي  الدوري  االقصائية «البالي اوف» ضمن  األدوار  الثاني من  الدور  مباريات  نتائج  هنا   [
الى تحقيق 4 انتصارات من سبع مباريات: المنطقة الشرقية: الذي يسبق منافسه  الفريق  لنهائي كل منطقة  يتأهل  انه  علما 
 سبيرز  انطونيو  سان  الغربية:  المنطقة   ،(0    2 كليفالند  (تقدم   103    125 رابتورز  تورونتو    كافالييرز  كليفالند 

هيوستن روكتس 121  96 (تعادل الفريقان 1  1).

رياضة

  االكثر قراءة في « رياضة »

14052017 : مجّمع مالعب سبلين نقطة تحول للرياضة في إقليم الخّروب  خديجة الحجار ــــــ اقليم الخروب

15052017 : «رعاية اليتيم» تستضيف األولمبياد الخاص

22052017 : ٦ ميداليات لجامعة القديس يوسف في بلغراد

15052017 : الحسم في الليغا إلى الجولة الختامية.. وروما يؤّجل تتويج جوفنتوس

17052017 : سباحة: 9 أرقام قياسية لألكوامارينا والجزيرة والمون السال

16052017 : الهومنتمن يتفّوق على الرياضي رجاالً وسيدات

 أول على الهومنتمن في السلسلة النهائية 15052017 : سلة: الرياضي لفوٍزِ

19052017 : عشاء لنادي اإلرشاد شحيم دعماً لمسيرته  إقليم الخروب ــــ خديجة الحجار

22052017 : الرياضي يُعادل الهومنتمن 2ــــــ2 بعد عرض الفت

22052017 : اللقب الـ33 لريال مدريد والسادس توالياً لجوفنتوس

الشركة العربية المتحدة للصحافة  جريدة المستقبل  شارع سبيرز  بيروت  لبنان  هاتف: 9611746301  فاكس: 9611746312
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