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الأرجنتين �إلى نهائي «كوبا �أميركا» برباعية �أميركية

ت�ألق مجري واي�سلندي في ختام الدور الأول
ت�سعة �أهداف في المباراتين الأجمل
أثبت المنتخب المجري أحقيته بتصدّر مجموعته السادسة
برصيد خمس نقاط أحرزهما من فوز وتعادلين ،فيما تراجع المنتخب
البرتغالي إلى المركز الثالث في المجموعة برصيد  3نقاط من 3
تعادالت .وفي المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الدور األول
وانتهت بنتيجة ( 3ـ  )3استعاد رونالدو بعض بريقه من خالل الهدفين
اللذين سجلهما مدركا ً التعادل وآمال التأهل ،وبحسب المراقبين فإنها
المباراة األكثر إثارة وحيوية ،لكونها شهدت تسجيل ستة أهداف،
حيث افتتح المجريون التسجيل عن طريق زولتان (د )19ليرد ناني
سجل قائد
مستغالً تمريرة الدون رونالدو ( .)42وفي الشوط الثاني ّ
المجر باالزس دزسوزاك هدفي التقدّم لبالده مرتين ( 47و )55لير ّد
عليه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (55
و ،)62وقد حفلت المباراة بالفرص الضائعة والسيطرة البرتغالية
لجهة االستحواذ على الكرة .وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة
عينها ،نجح المنتخب االيسلندي أن يضمن تأهّ له إثر فوزه المثير
على النمسا بنتيجة ( 2ـ  ،)1حيث تحقق الفوز في آخر ثانية من عمر
سجل اليسلندا جون بوفارسون في الدقيقة  18بعد ذلك
المباراةّ ،
ضيّع داغوفيتش فرصة التعادل للنمسا مهدرا ً ضربة جزاء (،)37
وفي الدقيقة  60نجح اليساندرو بتعديل النتيجة ( 1ـ  )1لكن انغفي
تروتستون قضى على أح�لام النمساويين باحتالل المركز الثالث
سجل هدفه في الدقيقة ( .)4+90لتحتل ايسلندا المركز الثاني
عندما ّ
في المجموعة.

ت��أهّ ��ل المنتخب األرجنتيني إلى
المباراة النهائية للنسخة المئوية
لبطولة كوبا أميركا ،بعد فوزه على
المستضيف نظيره األميركي بأربعة
أهداف من دون مقابل.
وه��ي المرة  27التي يتأهّ ل فيها
المنتخب األرجنتيني إل��ى المباراة
النهائية لكوبا اميركا كان آخرها في
نسخة العام الماضي ،حينما خسر
أمام تشيلي بركالت الترجيح ،علما ً
بأ ّنه نجح خاللها في نيل اللقب في 14
نسخة كان آخرها في العام  1993في
اإلكوادور.
كما أ ّن��ه النهائي الثالث لراقصي
التانغو على التوالي في البطوالت
الكبرى خالل ثالثة أعوام بعد بلوغه
نهائي بطولة ك��أس العالم 2014
ف��ي ال��ب��رازي��ل ،ونهائي كوبا أميركا
 2015في تشيلي .و ُتشير األم��ور
الفن ّيّة والميدانية إلى تكرار سيناريو
البطولة الماضية ،فتشيلي تقف على

مسافة خطوة واحدة من الوصول إلى
خط النهائي أيضاً ،بانتظار نتيجة
مباراتها مع كولومبيا.
افتتح إيزيكيل الفيتزي التسجيل
لبالده سريعاً ،بعد أقل من ثالث دقائق
بهدف جاء من ضربة رأسيّة ،ليضاعف
بعدها نجم فريق برشلونة اإلسباني
وأفضل العب في العالم ليونيل ميسي
النتيجة بتسجيل الهدف الثاني (،)32
ليرفع رصيده في البطولة إلى خمسة
أهداف ،وبات يفصله عن العب منتخب
تشيلي إداوردو فارغاس ( 6أهداف)
هدفا ً واحدا ً في صدارة ترتيب هدافي
البطولة الحالية.
ِ
يكتف «ال البي سيليستي» بهذه
ولم
النتيجة ،إذ أضاف نجم فريق نابولي
وه���دّاف ال���دوري اإليطالي غونزالو
هيغواين الهدف الثالث لبالده (،)50
قبل أن يح ّقق الثنائية ( )86رافعا ً
رصيده إلى  4أهداف في البطولة.
وسيتنافس المنتخب األرجنتيني

على اللقب فجر يوم األحد المقبل في
 27الحالي في المباراة النهائية مع
الفائز من مباراة كولومبيا وتشيلي،
ف��ي حين سيلعب ال��خ��اس��ران على
المركز الثالث.
وبذلك أصبح النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي ال��ه��دّاف التاريخي
للمنتخب األرجنتيني ،فهدفه في
م��ب��اراة األم��س رف��ع رصيده إل��ى 55
هدفا ً ليتف ّوق على مواطنه غابرييل
باتيستوتا ال��ذي ظ��ل رقمه برصيد
" 54ه��دف �ا ً ص��ام��دا ً ل��ف��ت��رة طويلة.
وأص��ب��ح ميسي ه���داف األرجنتين
ال��ت��اري��خ��ي بعمر  28عاماً ،بينما
وصل باتستوتا لهذا الرقم في سن
 33عاماً .في حين يبقى باتيستوتا
متف ّوقا ً في معدّل األه��داف وفي عدد
المباريات التي ح ّققها فيه ،حيث
ح ّقق باتيستوتا ه��ذا الرقم في 78
مباراة ،بينما ح ّققه ميسي في مباراته
ال��رق��م  112م��ع منتخب التانغو.

ريال مدريد ي�سعى
لإبقاء بيل معه ل�سبع �سنوات
يستعد نادي ريال مدريد اإلسباني لتوقيع عقد جديد مع نجمه الويلزي
غاريث بيل جناح الفريق ،وذلك بعد تأ ّلقه مع منتخب بالده في منافسات كأس
أمم أوروبا «يورو  »2016التي تستضيفها فرنسا.
وكشفت صحيفة «ديلي ميل» اإلنكليزية تفاصيل التعاقد الجديد لبيل ،حيث
ألمحت إلى أنّ العقد سيمتد  7سنوات ،م ّما سيربط الجناح الويلزي بجدران
النادي الملكي حتى نهاية مشواره الكروي.
ّ
تخطط لتعديل رات��ب غاريث
وأض��اف��ت الصحيفة أنّ إدارة الميرينغي
ب��ي��ل ،ليكون ضمن أع��ل��ى ع��ق��ود على مستوى ال��ع��ال��م ،علما ً ب��أ ّن��ه انضم
لصفوف ال��ري��ال ق��ادم �ا ً م��ن توتنهام مقابل  85مليون جنيه إسترليني،
وساهم في تتويج النادي الملكي بلقب دوري األبطال مرتين آخر  3مواسم.
ّ
يخططون ليكون غاريث بيل الواجهة
ولفتت إلى أنّ مسؤولي ريال مدريد
الدعائ ّية للنادي في السنوات المقبلة ،في ظل اقتراب مسيرة النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو من نهايتها.

مقررات اللجنة الأولمبية اللبنانية والإعالن عن البعثة �إلى «الريو» قريب ًا
عقدت اللجنة التنفيذيّة للّجنة األولمبية اللبنانية جلسة عمل
برئاسة رئيسها السيد جان همام وحضور األعضاء ،وذلك في
المق ّر المؤقت للّجنة األولمبية اللبنانية في فندق النكاستر تامار
 الحازمية ،استهلّها السيد همام من ّوها بنجاح فعاليات اليوماألولمبي لعام  2016والذي أُقيم في مدينة صور ،مثنيا ً على
جسدته بلدية صور بأرقى مستوياته ،شاكرا ً
التعاون الذي ّ
رئيس لجنة الرياضة للجميع في اللجنة األولمبية اللبنانية
المهندس م��ازن رمضان وأعضاء اللجنة ،التي أظهرت ِ
سمة
احترافية في عملها اإلداري واللوجستي.
بعد ذلك ،طلب السيد همام وبعد موافقة األعضاء من نائب
الرئيس السيد سليم الحاج نقوال القيام بمهام أمانة سر الجلسة
نظرا ً لغياب األمين العام العميد المتقاعد حسان رستم لظروفه
الخاصة ،ث ّم تال الحاج نقوال محضر الجلسة السابقة فت ّمت
الموافقة عليه ،ليناقش المجتمعون جدول أعمال الجلسة وفي
ضوئها ا ُّتخذت عدّة مقرارات ،أبرزها:

 1اعتماد تشكيل البعثة اللبنانية إل��ى دورة األلعاباألولمبية الصيفية الـ( 31ريو –  ،)2016على أن يتم اإلعالن
عنها رسميا ً خالل مؤتمر صحافي سيُحدَّد زمانه ومكانه الحقاً.
 2الموافقة على شراء نموذج عن الشعلة األولمبية علىأن يت ّم استالمها من قِبل رئيس البعثة المهندس مازن رمضان
خالل احتفالية في القرية األولمبية بالبرازيل.
 3تكليف لجنة ال��دورات إع��داد دراس��ة عن المشاركة فيدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية الخامسة (دانانغ – فيتنام)،
والمحددة بألعاب الجودو (ك��وراش – جو جيتسو – سامبا)
وال��م��واي ت��اي وك��رة القدم ،وأخ��ذ العلم باعتماد لعبة كمال
األجسام في الدورة المذكورة ،ومراسلة االتحاد المعني للوقوف
على رأيه حول المشاركة.
 4االطالع على التقرير المقدّم من عضو اللجنة المحاميفرنسوا سعادة عن مشاركته في االجتماع الحكومي الـ13
ّ
المنشطات ال��ذي عُ قد في
لمنطقة آسيا وأوقيانيا لمكافحة

ميكلوري ين�سحب من الأولمبياد ب�سبب زيكا
أع��ل��ن ب��ط��ل ال��غ��ول��ف العالمي
األيرلندي الشمالي روري مكيلروي
عن عدم مشاركته في ألعاب ريو دي
جانيرو األولمبية تخ ّوفا ً من فيروس
زيكا ،بحسب ما جاء في بيانه أمس.
وقال مكيلروي في سياق توضيحه:
«بعد الكثير من ال��م��داوالت ق � ّررت
س��ح��ب اس��م��ي م��ن ال��م��ش��ارك��ة في
ألعاب ريو دي جانيرو .بعد التحدّث
م��ع ال��م��ق� ّرب��ي��ن م�� ّن��ي ،ارت��أي��ت أنّ
وصحة عائلتي أهم من أي
صحتي
ّ
شيء آخر».
وت���اب���ع م��ك��ي��ل��روي ،ال����ذي ق��ال
إ ّن����ه يستعد ل��ت��ك��وي��ن ع��ائ��ل��ة مع
خطيبته إريكا ستول« :برغم من
انخفاض خطر ال��ع��دوى بفيروس
زيكا ،إلاّ أ ّنني غير مستعد التخاذ
هذه المخاطرة ..أنا على ثقة بأنّ
الشعب األي��رل��ن��دي س��وف يتفهّم
قراري».
وكان العب ارتكاز منتخب إسبانيا
لكرة السلة باو غاسول كشف أيضا ً
أ ّنه ينوي عدم المشاركة في ألعاب
ري��و بسبب فيروس زيكا المنتشر
بكثافة في تلك المنطقة.
وكانت وزارة الصحة البرازيلية
واللجنة المنظمة ل���دورة األلعاب
األولمبية أعلنتا عدم نيّة تأجيل أو
إلغاء األولمبياد ،مثلما طالب 150
خبيرا ً للصحة ،بسبب المخاطر التي

يش ّكلها فيروس «زيكا».
واس���ت���ن���دت وزارة ال��ص��ح��ة
البرازيلية في بيان لها على حجج
المنظمة العالمية للصحة ،والتي
بحسبها أنّ ش��ه��ر آب (ال��ش��ت��اء
الجنوبي) ه��و الشهر ال��ذي يكون
فيه ال��ع��دد قليالً للبعوض الناقل
ل��ف��ي��روس ح��م��ى ال��ض��ن��ك وزي��ك��ا
وشيكونغونيا.
وكان  150طبيبا ً وعالما ً وباحثا ً
دعوا في رسالة مفتوحة إلى المديرة
العامة لمنظمة الصحة العالمية إلى
تأجيل أو نقل األلعاب ،وقالوا في

رسالتهم« :عندما يأتي  500ألف
سائح أجنبي من جميع دول العالم
ل��ح��ض��ور األل��ع��اب ه��ن��اك احتمال
إص��اب��ت��ه��م ب��ال��ف��ي��روس ،ث��� ّم بعد
العودة إلى بلدانهم تصبح العدوى
وبا ًء عالمياً».
وتواجه البرازيل معضلة انتشار
ف��ي��روس زي��ك��ا ال��ق��ات��ل م��ن��ذ أواخ��ر
 ،2015حيث أدّى إل��ى العديد من
الوفيّات ،كما أعلن عن إصابة 1.5
مليون برازيلي بعدوى الفيروس
ال��ذي يسبّب تش ّوهات خلْقية لدى
األطفال.

زوجة بيل ّ
ت�صدرت اهتمامات الإنكليز
تصدّرت إيما جونز ،صديقة النجم
الويلزي وجناح ريال مدريد غاريث
ب��ي��ل ،الئ��ح��ة أف��ض��ل  10ن��س��اء من
منتخبات ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��� ّم البحث
عنهن ف��ي شبكة اإلن��ت��رن��ت ،خالل
نهائيات أمم أوروب��ا المقامة حاليا ً
بفرنسا.
وأدّى ت��أ ّل��ق صديقها وقيادته
لمنتخب ويلز إلى صدارة المجموعة
الثانية على حساب الجارة إنكلترا
لشهرة أكبر لها ،وال��ت��ي أصبحت
الجماهير الرياضية تهتم بها.
ولدى الرجال تصدّر جيمي فاردي

الئحة األكثر بحثا ً متبوعا ً بالقائد
واين روني ،ومهاجم توتنهام هاري
كين.
وض ّمت الئحة أكثر  10نساء من
زوجات وصديقات العبي منتخبات
بريطانيا كل من:
 – 1إيما جونز ،صديقة غاريث
بيل (ويلز).
 - 2ريبيكا فاردي ،زوجة جيمي
فاردي (إنكلترا).
 - 3كلين رون���ي ،زوج���ة واي��ن
روني (إنكلترا).
 - 4شارلوت جاكسون ،زوجة

كريس كولمان ،مدرب منتخب ويلز.
 - 5كيمبيرلي ك��راو ،زوجة جو
هارت ،حارس منتخب إنكلترا.
 - 6س��ام ك��وك ،صديقة كريس
سمولينغ (إنكلترا).
 - 7كلين روالن���د ،زوج��ة آرون
رامزي (ويلز).
 - 8بيج ميليان ،صديقة رحيم
ستيرلينغ (إنكلترا).
 - 9إيميلي ج��وب ،زوج��ة آدام
الالنا (إنكلترا).
 - 10ك��ات غ��ودالن��د ،صديقة
هاري كين (إنكلترا).

الدوحة ،والتنويه بالجهود التي قام بها رئيس اللجنة الطبية
والتي ُتوِّجت بتوقيع عقد اتفاق مع المختبر القطري إلجراء
فحوصات بأسعار تشجيعية.
ّ
المنظمة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي
 5إبالغ اللجنةالرابعة (باكو –  )2017الموافقة على المشاركة اللبنانية
بعدما تبلّغت اللجنة األولمبية رغبة المشاركة من اتحادات:
المالكمة – رفع األثقال – كرة الطاولة – الجمباز – الكاراتيه –
ألعاب القوى – الجودو.
 6تكليف عضو اللجنة السيد فاتشيه زادوري��ان متابعةتنفيذ اإلج��راءات المتعلّقة باتفاقية التعاون ما بين اللجنتين
األولمبيتين األرمينية واللبنانية.
 7إقرار االتفاقية المو ّقعة مع شركة  Ne Beyrouthإلعدادالفيلم الترويجي الهادف إلى تشجيع اللبنانيين على ممارسة
الرياضة وفوائدها.

الم�ساومة على «بوغبا»
بين يوفنتو�س وريال مدريد
يحاول مسؤولو نادي يوفنتوس اإليطالي وضع العراقيل أمام مسؤولي ريال
مدريد ،المه ّتمين بضم الالعب الفرنسي بول بوغبا العب وسط فريقهم خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ،والتي ستفتح أبوابها بشكل رسمي بداية شهر تموز المقبل.
وأ ّكدت صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،أنّ مسؤولي يوفنتوس حدّدوا مبلغ 160
مليون يورو لالستغناء عن الالعب الشاب ،وهو ما يقف بشدّة أمام حلم زيدان
بض ّم مواطنه الفرنسي ،باإلضافة إلى إلغاء بند إعادة الشراء الخاص بالالعب
موراتا والذي يمتلك ريال مدريد حق إعادة شرائه مقابل  30مليون يورو.
وأشارت الصحيفة أنّ المفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي أصبحت
أشبه بلعبة الشطرنج في ظل محاولة كل نادي للتفاوض من منطلق ق ّوة
من أجل الوصول لهدفه ،ولكن األمور أصبحت صعبة تماما ً على ريال مدريد
تحسن وضع يوفنتوس المادي
حسبما أبلغ بيريز بعض المق ّربين منه ،في ظل
ّ
بصورة كبيرة وتح ّوله إلى مكان جذب لنجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.
الجدير ذكره ،أنّ صحيفة «آس» اإلسبانية أجرت استفتا ًء على عشاق ريال
مدريد حول التعاقد مع النجم الفرنسي ،وكانت النتيجة ض ّد رغبة اإلدارة
والمد ّرب الفرنسي.
فص ّوت  % 62ض ّد التعاقد مع بول بوغبا مقابل  % 38لصالح التعاقد
معه ،و ُتعتبر «آس» و»ماركا» من الصحف المق ّربة من أسوار الفريق الملكي.

من يريد نيمار ...
فليدفع  190مليون يورو
ال يف ّكر نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم في بيع مهاجمه البرازيلي نيمار
جونيور هذا الصيف ،على الرغم من إبداء بعض األندية الرغبة في التعاقد
معه ،إلاّ أنّ الفريق الكتالوني عاد وحدّد مبلغ  190مليون يورو كشرط جزائي
لبيعه ،وهو المبلغ الذي يبدو أنّ إدارة النادي لن تخ ّفضه.
وأ ّك��دت سوزانا مونخي ،نائبة رئيس النادي للشؤون االقتصادية ،أنّ
النادي الكتالوني ال يفكر في بيع نيمار ،في حين أنّ مصدرا ً داخل النادي
كان قد ص ّرح لإلعالم سابقا ً أنّ النادي عرض على نيمار زيادة في عقده تقدر
بـ 15مليون يورو (صافي) في الموسم .وهو العرض الذي لم يرد عليه نيمار
ووالده حتى اآلن ،بينما أظهرت بعض وسائل اإلعالم في األيام األخيرة شكوكا ً
حول قبول الالعب لهذه الزيادة.
وأضاف المصدر أنّ هذه هي اللحظة التي يجب على نيمار فيها أن «يأخذ
خطوة لألمام» ،حيث أ ّنه لن يتقاضى راتبا ً أعلى من ميسي طالما أنّ النجم
األرجنتيني لم ين ِه مسيرته مع الفريق بعد .ويعي النادي الكتالوني أنّ
هناك العديد من األندية األوروبية التي تحظى بموارد مادية جيدة ترغب
في التعاقد مع نيمار ،إلاّ أ ّنه لن يتح ّرك قيد أنملة في المفاوضات بخصوص
الشرط الجزائي الذي يسمح بشرائه وهو  190مليون يورو.
وقالت مونخي إنّ برشلونة «قد» يدفع كل هذه الرواتب التي يتكلّفها لضم
أفضل الالعبين في العالم .معتبرة أنّ نسبة رواتب النادي ينبغي أن تكون
في حدود  % 55إلى  ،% 70في حين أ ّنها ارتفعت لتصل إلى  % 73في الوقت
الحالي.
ث ّم أضافت أنّ «في نادي برشلونة أعلى نسبة رواتب ،ولكن من الممكن
ّ
موضحة« :وضع نادي
أن نسمح له بضم أفضل الالعبين» .لتنهي كالمها
برشلونة «مستقر» و»ال يوجد خطورة» عليه ال بل أكثر استقراراً ،ونستطيع
تخفيض الديون كل موسم ،إلاّ أن هذا الدين ارتفع في الموسم الماضي من
 287مليون يورو إلى  328مليوناً».
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�إنجاز عالمي للبطل ح�سن قعيق في �أميركا
أضاف بطل لبنان والعرب وآسيا
في القوة البدنيّة حسن قعيق (أقوى
رجل عربي) إنجازا ً جديدا ً إلى قائمة
إنجازاته الدولية ،وذلك بعد حلوله
ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي المسابقة
العالمية الخاصة بالماسترز ،والتي
ُتقام في مدينة كلين في الواليات
المتحدة األميركية ما بين  19و26
حزيران الحالي بمشاركة أقوى أبطال
القوة البدنية في العالم ،حيث حصد
ثالث ميداليات فضيّة دفعة واحدة
راف��ع �ا ً م��ا مجموعه ( 802.5كلغ،
فيما ح ّل في المركز األول التشيكي
جيروسالف سوكال ( 827.5كلغ)،
وث��ال��ث�ا ً األم��ي��رك��ي جيمي غ��روج��ان
( 790كلغ) .ومن المتو ّقع أن يصل
قعيق إلى لبنان أواخر الشهر الحالي،
وقد أعدّت له بلدية دير قانون النهر
احتفاال ً تكريميا ً بالمناسبة.

�أول غيث هومنتمن «حاوي»
ف��ي أول���ى خ��ط��وات��ه التدعيميّة
ل��ف��ري��ق��ه ال���س���لّ���وي ،أع��ل��ن ن���ادي
هومنتمن أ ّنه و ّقع رسميا ً مع العب
مسجالً أولى
االرتكاز نديم حاوي،
ّ
تعاقدات الموسم الجديد لبطولة
لبنان في كرة السلّة.
وكان انتقل حاوي إلى الرياضي
مطلع ال��م��وس��م األخ��ي��ر ق��ادم��ا ً من
فريق الشانفيل بصفقة لمدة عامين،
إلاّ أنّ ح���اوي ل��م ينل دورا ً كبيرا ً
ف��ي تشكيلة ال��م��د ّرب س��ل��وب��ودان
سوبوتيتش ،فضالً ع ّما ُحكي أخيرا ً
عن رغبة الرياضي بتقليص األعباء
ال��م��ال��ي��ة م��ن خ�ل�ال خ��ف��ض روات���ب
العبيه.
ويأتي انتقال حاوي إلى هومنتمن
كأول صفقات الفريق األرمني للموسم
الجديد ،وكان نجح هومنتمن في
بلوغ المربع الذهبي للمرة األولى

ومقارعة الرياضي بقوة في الفاينال
 4قبل أن يخسر منه ( 2ـ .)4
ويُحكى في هذا الصدد أنّ النادي
األرم���ن���ي سيستمر ب��ش��ك��ل م��ؤ ّك��د
تحت قيادة المدرب جو مجاعص،

وأ ّن��ه سيسعى جاهدا ً لتجديد عقد
األميركيين نورفيل بيل ودواي���ن
جاكسون ،كما دخل في مفاوضات
م��ع ع��دد م��ن الالعبين اللبنانيّين
البارزين.

�سيا�سة ّ
تق�شف في «الريا�ضي»
من المتو ّقع أن تجتمع إدارة النادي الرياضي مع جميع
العبيها المرتبطين بعقود ،وذلك بهدف إبالغهم عن نيّتها
بخفض الرواتب إلى ح ٍّد ما تماشيا ً مع السياسة الجديدة
التي ينوي النادي األصفر اعتمادها ،والهادفة إلى تقليص
األعباء المالية قدر المستطاع دون تغيير وجهة الفريق
بالمنافسة على اللقب.
وذكرت مصادر ّ
مطلعة أنّ النيّة موجودة لخفض رواتب
كافة الالعبين بعدما تكبّد النادي في السنتين األخيرتين

بشكل خاص أم��واال ً طائلة ج��داً ،غير أنّ العملية ال تبدو
سهلة ،خصوصا ً أنّ هؤالء الالعبين يملكون عقودا ً رسمية
وال يمكن الجزم بقبولهم الخفض بسهولة .وسبق ألندية
عدّة أن عمدت إلى الخطوة نفسها في المواسم الماضية،
وأبرزها الغريم التقليدي للرياضي ،الحكمة .بالمقابل،
هناك أندية رفعت من وتيرة طموحاتها وستعمل على
رفع موازنتها بُغية تحقيق األلقاب واإلنجازات ،كهومنتمن
والمتحد.

بطولة كرة ال�س ّلة للدرجة الثانية
بين ميروبا و�إحياء الريا�ضة
انحصر لقب بطولة لبنان للدرجة
الثانية في ك��رة السلة بين ناديي
م��ي��روب��ا وإح��ي��اء ال��ري��اض��ة (ذوق
مكايل) ،وبعدما تأهّ ل نادي ميروبا
إلى السلسلة النهائية بتقدّمه على
المركزية  -جونيه بنتيجة ( 2ـ )0
من أص��ل ث�لاث مباريات ممكنة في
ال���دور نصف النهائي ،وم��ن جهته
وص��ل ن���ادي إح��ي��اء ال��ري��اض��ة إلى
نهائي البطولة بعد تقدّمه على نادي
العمل بكفيا بنتيجة ( )1-2في
نصف النهائي.
ففي المباراة الثالثة والحاسمة
التي أُجريت على ملعب مج ّمع نهاد
نوفل في ذوق مكايل ،ح ّقق إحياء
الرياضة فوزا ً كبيرا ً على العمل (-86
 ،)50وانتهت األرباع كاآلتي:

( )18-22و( )23-47و(-65
 )32و( .)50-86ق���اد ال��م��ب��اراة
الحكم اللبناني الدولي مروان إيغو
والحكمان األردنيان الدوليان أحمد
فاخوري ومحمد طراونه.
ب���رن���ام���ج ال��������دور ال��ن��ه��ائ��ي
على صعيد آخر أذاعت األمانة العامة
في االتحاد اللبناني للّعبة برنامج
مباريات السلسلة النهائية المتض ّمنة
خمس مباريات ممكنة ،والنادي الذي
يتقدّم بثالثة انتصارات يحرز لقب
البطولة ويتأهّ ل مباشرة إلى الدرجة
األول����ى ،بينما ي��خ��وض الوصيف
مباريات الترفيع والتنزيل مع نادي
الشانفيل (ديك المحدي).
وف��ي ما يلي برنامج المباريات
التي س ُتقام على ملعب مجمع نهاد

نوفل:
 الخميس  23حزيران :2016ميروبا  -إحياء الرياضة (الساعة
.)20.00
 الجمعة  24ح��زي��ران :2016إحياء الرياضة  -ميروبا (الساعة
.)20.00
 االثنين  27ح��زي��ران :2016ميروبا
 إح��ي��اء ال��ري��اض��ة (ال��س��اع��ة.)17.30
 الثالثاء  28ح��زي��ران :2016إحياء الرياضة  -ميروبا (الساعة
.)20.00
 األرب��ع��اء  29ح��زي��ران :2016ميروبا  -إحياء الرياضة (الساعة
.)20.00

الم�صارع ال�س ّقا يُحرز ف�ض ّية �آ�سيوية
أح��رز المصارع الصيداوي ،البطل الدولي مصطفى
رياض السقا ،الميداليّة الفضيّة في بطولة آسيا لرياضات
قوة الرمي والدفاع عن النفس في أسلوب «الفول باور»
لجميع أن��واع الفنون القتالية بعد ف��وز مستحق على
المقاتل اإلسباني بالضربة القاضية في الجولة األولى،
وتأهّ له لخوض نهائي بطولة آسيا ،حيث أجبرته إصابة
خلع بالكتف األيمن على إيقاف المباراة في الجولة الثانية

رغم تقدّمه وتف ّوقه في النزال .وأه��دى البطل السقا هذا
اإلنجاز والميدالية لبلده لبنان ولمدينته صيدا ولعائلته،
وإلى رئيس وأعضاء بلدية صيدا لمتابعتهم واهتمامهم
برياضيّي المدينة ،وإلى الفريق الفني الذي رافقه والمؤ ّلف
من البطل الدولي علي األسمر ورئيس لجنة الجنوب عماد
جرادي وعضو اللجنة صهيب جرادي والمدرب عبيدة العر
وإدارة نادي المعني صيدا.

مدرب كولومبيا بيكرمان :نلعب �أمام البطل
ي����رى األرج��ن��ت��ي��ن��ي خ��وس��ي��ه
بيكرمان ،المدير الفني للمنتخب
الكولومبي ،ب��أنّ فريقه يجب أن
ال ي��ت��ه��اون ع��ل��ى اإلط�ل�اق فيما لو
أراد التغلّب على منتخب تشيلي
في مباراة الفريقين في ال��دور قبل
النهائي م��ن بطولة ك��وب��ا أميركا
المئوية (أُقيمت فجر اليوم).
وق����ال ب��ي��ك��رم��ان ف���ي ال��م��ؤت��م��ر
الصحافي ،ال��ذي يسبق المباراة:
«يجب أن نحتاط م��ن تشيلي في
جميع الجوانب ،إ ّنه فريق يتح ّرك
كثيراً ،أليكسيس سانشيز وإدواردو
بارغاس هما أب��رز الالعبين ،ولكن

ايدسون بوتش جيد أيضا ً كما أنّ
ظهيريه ي��ج��ي��دان االخ���ت���راق ،كما
يتم ّتع بخط وس��ط جيد للغاية،
وه��ذا كلّه يتم في إط��ار من العمل
الجماعي».
وأض��اف« :نحن نلعب أمام بطل
أم��ي��رك��ا ،ن��واج��ه أف��ض��ل ج��ي��ل في
تاريخ كرة القدم في تشيلي ،يعمل
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر نفسه م��ن��ذ س��ن��وات
ويلتزم بطريقة معيّنة في اللعب،
وقدّم أدا ًء متميزا ً في بطوالت كأس
العالم وكوبا أميركا ،نحن نتحدث
عن منافس كبير ،يُع ّد الفوز عليه أو
التعادل معه قيمة كبيرة».

