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�آي�سلندا �أطاحت بالعنجه ّية الإنكليزيّة
ّ
«المنظم» الفرن�سي؟
فماذا ينتظرها من
خطف منتخب آيسلندا أنظار
متتبّعي ك��رة القدم في كل مكان،
بعد تغلّبه في مباراة تاريخيّة على
نظيره اإلنكليزي ف��ي ثمن نهائي
يورو  .2016وبعد إنكلترا سيكون
«الفايكينغ» أمام تح ٍّد جديد في دور
الثمانية أم��ام مستضيف البطولة
المنتخب الفرنسي.
قبل مباراة آيسلندا وإنكلترا ضمن
ثمن نهائي ي���ورو  ،2016اعتبر
كثيرون أنّ المغامرة اآليسلندية
وصلت إلى نهايتها ،ألنّ المنافس هذه
المرة هو المنتخب اإلنكليزي صاحب
األسماء الر ّنانة والدوري األشهر في
العالم ،الذي «يتابعه اآليسلنديون
منذ صغرهم» ،لكن كتيبة الفايكينغ
ك� ّذب��ت ك��ل التكهّنات وف���ازت على
مكتشفي كرة القدم بهدفين مقابل
هدف واحد .و تسبّبت في استقالة
المد ّرب روي هوجسون.
«لقد أذهلنا العالم» ،إث��ر زل��زال
جديد ضرب بريطانيا بعد يومين
على تصويت الخروج من االتحاد
األوروبي ،يقول مدافع آيسلندا كاري
أرناسون ،وال ّ
شك بأنّ
نهائيات ك��أس أوروب����ا 2016
ستبقى محفورة في ذه��ن الشعب
اآلي��س��ل��ن��دي ،ف��ف��ي أول م��ش��ارك��ة
لمنتخب ب�لاده��م ف��ي بطولة أمم
ّ
بتخطي
أوروب��ا لم يكتف الفايكينغ
دور المجموعات ،وإ ّنما حجز مقعده
بين الثمانية الكبار في أوروبا وعلى
حساب منتخب عريق اسمه إنكلترا.
وك��ان لهذا االنجاز التاريخي وقع

كبير على الجماهير داخل آيسلندا
وخ��ارج��ه��ا ،ح��ي��ث اح��ت��ف��ل اآلالف
بشكل جنوني في شوارع العاصمة
ريكيافيك.
وقال أحد المشجعين معبّرا ً عن
مشاعر الشعب اآليسلندي ،الذي ال
يتجاوز تعداده  330ألف نسمة ،وال
يتعدّى عدد العبي الكرة المحترفين
فيه عن مائة العب« :بكل بساطة ال
يمكنني تصديق ما ح��دث» .وكتب
وزير الشؤون الخارجية اآليسلندية
على تويتر« :ال توجد كلمات ،فقط
دموع وفرح» .في حين علّقت النائبة
استا هلجادوتير على تويتر أيضاً:
«إ ّنه البريكست الحقيقي» ،في إشارة

يا�سين يك�شف عن ا�سمين �آخرين لـ«مباراة العمر»

إلى تصويت البريطانيين لصالح
الخروج من االتحاد األوروب��ي قبل
أيام.
وح��ض��ر ال��رئ��ي��س اآلي��س��ل��ن��دي
الحالي أوالف��ور راغنار غريمسون،
ال��ذي يُعرف عنه حبّه الكبير لكرة
القدم إلى ملعب إليانز ريفييرا في
نيس لمتابعة ال��م��ب��اراة م��ن أرض
الملعب.

خسارة إنكلترا
لم تكن مفاجأة

على ال���ورق ،يمكن اعتبار فوز
آيسلندا على إنكلترا مفاجأة كبيرة،

لكن بالنظر لطريقة لعب الفريقين
ف��ي ف��رن��س��ا ،ف���إنّ نتيجة إنكلترا
ليست مفاجأة على اإلط�لاق .ففوز
آيسلندا على إنكلترا ج��اء ليؤ ّكد
التطور الكبير لمنتخب الفايكينغ
في اآلونة األخيرة .ففي التصفيات
المؤهّ لة ليورو  ،2016نجح رفاق
سيجوردسون في الفوز على هولندا
داخل وخارج ملعبها ،إضافة للتغلّب
على جمهورية التشيك وتركيا.

فرنسا التحدّي
المقبل آليسلندا

وبعد تجاوزها إلنكلترا ستكون

خ�سرت �إنكلترا فا�ستقال المد ّرب وع ّلق الحار�س
يعتقد جو هارت حارس مرمى إنكلترا أنّ التشكيلة الشابة
لمنتخب بالده ستكتسب الخبرة من الخروج ال ُم ّ
ذل أمام آيسلندا
في بطولة أوروبا  2016لكرة القدم.
وسيستمر انتظار إنكلترا ألكثر من  50عاما ً بحثا ً عن إحراز لقب
بطولة كبرى ،بعدما ح ّولت آيسلندا  -أصغر الدول المشاركة
في بطولة أوروبا الحالية ّ -
تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء
إلى فوز  ،1-2لتتأهّ ل لمواجهة فرنسا صاحبة األرض في دور
الثمانية يوم األحد المقبل.
ومن ارتدادات الخسارة اإلنكليزية أيضاً ،استقال المد ّرب روي
متوسط أعمار في تشكيلة إنكلترا
هودجسون ،الذي اختار أصغر
ّ
المك ّونة من  23العباً ،بعد الهزيمة المفاجئة ،بعدما فاز في ثالث
مباريات فقط من أصل  11مباراة ضمن البطوالت الكبرى.
وق��ال ه��ارت لوسائل إع�لام بريطانيّة« :يتعلّق األم��ر بمدى
تط ّور الالعبين .سيتعلّم عدد كبير من الالعبين الشبان ،وأتم ّنى

اخ ُتتمت مباريات دور الـ 16من بطولة ي��ورو  2016بتأهّ ل 8
منتخبات إلى الدور الثمانية ،وهي :إيطاليا ،فرنسا ،ألمانيا ،ويلز،
البرتغال ،آيسلندا ،بلجيكا وبولندا.
و ُتع ّد مباراة منتخب إيطاليا ونظيره األلمانى األق��وى من بين
المباريات ،نظرا ً لما يتم ّتع به المنتخبان من شعبيّة كبيرة وتاريخ
زاخر بالبطوالت .وس ُتقام مباريات دور ربع النهائي ابتدا ًء من يوم
الخميس ال ُمقبل وعلى مدار  4أي��ام ،وج��اءت مواعيدها على النحو
التالي:
ـ الخميس :بولندا ـ البرتغال.
ـ الجمعة :ويلز ـ بلجيكا.
ـ السبت :ألمانيا ـ إيطاليا .
األحد  :فرنسا ـ آيسلندا.
على أن ُتقام جميع المباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً.

آيسلندا أم��ام تح ٍّد جديد ف��ي دور
ربع نهائي اليورو عندما ستواجه
األح��د المقبل مستضيف البطولة،
المنتخب الفرنسي».العبو المنتخب
اآليسلندي يكبرون أكثر مع توالي
المباريات في البطولة .واآلن لم
تعد أيّ��ة عقبة ُتعيق الالعبين»،
ي��ق��ول م�����د ّرب آي��س��ل��ن��دا هايمير
هالجريمسون.
من جهته ،لم يتو ّقع مد ّرب فرنسا
ديديه ديشامب أن يواجه آيسلندا
في رب��ع النهائي ،لكن بعد صدمة
أيرلندا التي انتظر فيها الفرنسيون
لمحتين من غريزمان في غضون
ث�لاث دق��ائ��ق لقلب النتيجة بعد
تخلّفهم بهدف من دون مقابل ،فإنّ
المنتخب الفرنسي بالتأكيد لن
يستهين بنظيره اآليسلندي ح ّتى ال
يكون مصيره مثل إنكلترا.
وعن مواجهة فرنسا يقول مدافع
آيسلندا راغ��ن��ار س��ي��غ��وردس��ون،
صاحب ه��دف التعادل في مباراة
إنكلترا« :أنتظر مواجهة فريق جيد،
مشابه إلنكلترا ربما .لم تقدّم فرنسا
بعد أفضل مستوياتها .يجب أن
نهاجم أكثر».
فهل ينجح الفايكينغ في مواصلة
م��غ��ام��رت��ه��م ال��ش � ّي��ق��ة و ُي��ط��ي��ح��ون
«بالديوك» مثلما أطاحوا بمنتخب
«األس��ود الثالثة»؟ وإذا حصل ذلك
ُسجل في
فسيكون حدثا ً كرويا ً سي َّ
تاريخ كرة القدم األوروبية بمداد من
ذهب ،وربما قد تجعل منه آيسلندا
عيدا ً وطن ّياً.

روني م�ستمر رغم الخ�سارة

أن يحدث ذلك سريعاً ،وسنحاول إعادة كرة القدم اإلنكليزيّة إلى
حيث تستحق».
وأضاف« :لكن في الوقت الحالي تع ّرضنا لتع ّثر ،ويجب أن
نتعامل مع األمر .عملنا بجديّة وفي النهاية لم نح ّقق النجاح،
وهذا ما سيبقى في الذاكرة».
وتابع« :سيتعلّق األمر بالعمل بجديّة والمحاولة مرة أخرى
لبناء منتخب جديد».
وبعد فشل إنكلترا أيضا ً في اجتياز دور المجموعات في كأس
العالم  ،2014يشعر هارت أنّ الفريق ال يستطيع أن يلوم إلاّ
نفسه بعدما فشل في أن يكون على مستوى التو ّقعات في بطولة
كبرى أخرى.
وقال هارت« :نحن نتح ّمل ما حدث ،كل الخطط كانت موجودة
وفي النهاية لم ننجح في تنفيذها بالشكل المطلوب .أنا شخصيا ً
لم أصل إلى المستوى المطلوب ألدفع الفريق إلى دور الثمانية».

جدول مباريات دور الثمانية
ليورو 2016

رغم الخروج المخيِّب لآلمال من دور الستة عشر من بطولة كأس
أمم أوروبا «يورو  »2016أمام آيسلندا ،أعلن المهاجم واين روني
أ ّنه سوف يستمر في اللعب ضمن صفوف المنتخب اإلنكليزي.
وقال قائد المنتخب اإلنكليزي بعد الهزيمة أمام آيسلندا« :لقد
قلتُ قبل البطولة إنّ اللعب لصالح إنكلترا أمر يدعو إلى الفخر
بالنسبة لي».
وبعد أن قال روي هودجسون إ ّنه لن يستمر على رأس القيادة
الفنيّة للمنتخب اإلنكليزي ،أراد رون��ي أن يعبّر عن استعداده
للتعاون مع المد ّرب الجديد« :إذا اختارني سأكون جاهزا ً للّعب».
وفاز روني مرة واحدة فقط مع منتخب بالده في أحد األدوار
اإلقصائيّة للبطوالت الكبرى أمام اإلكوادور قبل  10سنوات.
واختتم مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،قائالً« :إ ّنه أمر
مخ ٍز ،نحن محبطون للغاية ونعرف أ ّننا مسؤولون عن هذا
اإلخفاق».

اال�سبان يطالبون برحيل دل بو�سكي
رفضت جماهير المنتخب اإلسباني فكرة استمرار مد ّرب
المنتخب األول فيسنتي دل بوسكي في منصبه خالل
الفترة المقبلة .وفي هذا السياق ،قامت صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية بإجراء تصويت للوقوف على
آراء الق ّراء في استمرار دل بوسكي من عدمه ،وشارك فيه
حوالى  2000قارئ ،وفي ضوء نتائجه رفض  91.7بالمئة
استمراره ،مقابل  8.28%موافقين على استمراره.
وفشل دل بوسكي في تحقيق لقب بطولة أوروبا هذه
النسخة ،وودّع البطولة من دور الـ 16بعد الخسارة أمام
إيطاليا بهدفين من دون ردّ ،على الرغم من أنّ الماتادور
ّ
المرشحين لنيل اللقب.
كان أحد أبرز
وجاءت ثورة جماهير إسبانيا على دل بوسكي بسبب
تكرار الفشل ،حيث فشل وفريقه في االحتفاظ بلقب كأس
العالم ال��ذي ح ّققاه في العام  ،2010وودّع��ا مونديال
البرازيل  2014من دور المجموعات.

قال يواخيم ل��وف ،المدير الف ّني
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب األل����م����ان����ي ،أنّ أق���وى
منتخبين في كأس األمم األوروبيّة
(ي���ورو  )2016سيتواجهان يوم
السبت المقبل ،وذلك عندما سيلتقي
ال��م��ن��ت��خ��ب األل��م��ان��ي م���ع نظيره
اإليطالي في دور الثمانية.
وأض���اف ل��وف ف��ي تصريحاته:
«أعتقد أنّ أفضل فريقين في البطولة
حتى اآلن سيلتقيان مع بعضهما
البعض ،لذلك أتو ّقع منافسة شرسة
ومثيرة».
وكان قد التقى المنتخب األلماني
مع نظيره اإليطالي  8مرات سابقة
في نهائيّات البطوالت الكبرى ،لك ّنه
لم يسبق له الفوز عليه.
وتذ ّوق لوف مرارة الهزيمة أمام
إيطاليا عندما كان مد ّربا ً مساعدا ً
للمنتخب في كأس العالم ،2006

منزعجين من مواجهة إيطاليا ،فهذا
فريق جديد».
وأوض�����ح ل����وف ب���أ ّن���ه ي��ع��ان��ي
م��ش��ك�لات ص��غ��ي��رة ف��ي المنتخب
األل��م��ان��ي تتعلّق باللياقة ،حيث
يعاني جيروم بواتينغ وجوليان
دراكسلر وسامي خضيرة وماتس
هوميلز من إصابات وكدمات خفيفة،
ل��ك��ن جميع ال�لاع��ب��ي��ن سيكونون
جاهزين للمباراة المقبلة.
وأضاف المد ّرب األلماني« :لدينا
ثقة هائلة بفريقنا الطبّي وأخصائيّي
ال��ع�لاج الطبيعي .إ ّن��ه��م يعملون
على مدار الساعة في رصد الحالة
الصحيّة للاّ عبين».
وأب����دى ل���وف دع��م��ه للمهاجم
يسجل أيّة
توماس مولر ،ال��ذي لم
ّ
أه���داف للمنتخب األل��م��ان��ي حتى
اآلن ف��ي البطولة الحالية ،قائالً:

سيطرت رغبة مانشستر يونايتد في ض ّم
الالعب الدولي األرميني هينريك مخيتاريان
على الصحف البريطانيّة التي أ ّك��دت أنّ
ال�لاع��ب أصبح ف��ي طريقه لالنضمام إلى
ملعب أولد ترافورد.
وذك��رت صحيفة الـ»صن» البريطانيّة،
أنّ هنريك مخيتاريان مستع ّد لدفع جزء من
راتبه في صفوف مانشستر يونايتد من أجل
تسهيل عمليّة رحيله إلى النادي اإلنكليزي.

حناوي يه ّنئ با�سيل على �إنجازها
استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد ال��رك��ن عبد المطلب حناوي
في مكتبه في الوزارة الرامية الدولية
راي باسيل ،التي ع��زّزت صدارتها
في الترتيب الدولي لالئحة الراميات
ف��ي ال��ع��ال��م ،وذل���ك ب��ع��د أن أح���رزت
م��ي��دال��يّ��ة فضية ف��ي ج��ول��ة ب��اك��و -
أذرب���ي���ج���ان ،وه���ي إح����دى ج���والت
ك��أس العالم في الرماية .وشكرت
باسيل الوزير حناوي على اهتمامه
ودع��م��ه ،آملة أن ُت��و ّف��ق ف��ي تحقيق
إنجاز كبير للبنان في أولمبياد الريو
ف��ي ال��ب��رازي��ل ،وال���ذي سينطلق في
شهر آب المقبل.

ال�سعودي يرعى مباراة في «الكرة ال�شاطئ ّية»
جمعت الحرية �صيدا والجي�ش العراقي
العسيلي شاكرا ً بلديّة صيدا برئاسة المهندس السعودي
على دعمها المتواصل لناديه ،واع��دا ً أنّ «النادي سيظل
يح ّقق النتائج العالية في هذه اللعبة».
موضحا ً أنّ «فريق الجيش العراقي حضر إلى صيدا
تلبية لدعوة نادي الحرية ،وكل الشكر للبلديّة ودائرتها
الهندسيّة وف��رق ال��ط��وارئ التي عملت على تجهيزها
الملعب» ،ليختم الفتا ً إلى «موافقة االتحاد اللبناني لكرة
القدم على إقامة مباريات في كرة القدم الشاطئيّة في
صيدا ،وهذا إنجاز هام للرياضة الصيداويّة».
من جهته ،أثنى السعودي على «نتائج نادي الحريّة في
مجال لعبة كرة القدم الشاطئيّة» ،مؤ ّكدا ً «وقوف البلدية
إلى جانب الرياضة والرياضيّين في المدينة من أجل رفع
اسم صيدا عاليا ً في ش ّتى المحافل الرياضيّة».

توقيفات وت�سميات وبيع حقوق النقل

م��وس��م ع��ان��ى ف��ي��ه م��ن اإلص��اب��ات
م���ع ف��ري��ق��ه م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د
اإلنكليزي».

جملة من المق ّررات ا ّتخذتها اللجنة
اإلدارية لالتحاد اللبناني لكرة السلّة
في جلستها األخيرة ،وأبرزها:
ـ تثبيت نتائج بطولتي الدرجتين
الثانية والثالثة (رج��ال) ،والدرجة
الثانية (س��ي��دات) لموسم 2015-
.2016
بعد ّ
االط�لاع على تقرير مراقب
المباراة التي جمعت ن��ادي المعهد
األن��ط��ون��ي ون����ادي ق� ّن��وب��ي��ن ضمن
ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ل��ل��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة
(رجال) ،تق ّرر استكمال المباراة من
حيث تو ّقفت ومن دون جمهور ،مع
توقيف الالعبين هياف فخري ،مارك
قزح ومايكل النار.
ـ بعد ّ
االط�لاع على تقرير مراقب
المباراة التي جمعت ن��ادي إحياء
الرياضة مع ن��ادي االتحاد ميروبا
ضمن نهائي بطولة لبنان للدرجة
الثانية (رجال) ،تق ّرر توقيف الالعب
ج��و منصور  3مباريات وتغريمه

 50وح����دة ،بسبب ت��ص � ّرف��ه غير
الالئق بعد انتهاء المباراة اتجاه
الح ّكام واستبدالها بغرامة مالية
بقيمة  ،$ 2000و ُت��دف��ع سلفا ً قبل
بداية المباراة الرابعة من السلسلة
النهائيّة تحت طائلة عدم مشاركته
ف��ي ال��م��ب��اراة ،وتوجيه إن���ذار أخير
إلى مد ّرب فريق ميروبا إيلي صفير
والطلب إليه بصورة قاطعة وجازمة
االهتمام بفريقه ف ّنيا ً وعدم التعرض
للحكام .
ت��ح��دي��د ي���وم االث��ن��ي��ن المقبل
ل�لاج��ت��م��اع وال��ت��ب��اح��ث ف��ي ش��ؤون
بطولة الدرجة األولى رجال لموسم
 ،2017-2016ودراس����ة النظام
الواجب اعتماده وغيرها من األمور.
متخصصة
التعاقد مع شركة
ّ
ل���وض���ع دف���ت���ر ال���ش���روط إلج����راء
المناقصة المنوي إطالقها بخصوص
بيع حقوق النقل التلفزيوني لكافة
بطوالت لبنان.

أخذ العلم بدعوة االتحاد العربي
لكرة السلّة بشأن تسمية فريقين
للمشاركة في بطولة األندية العربية
للسيدات ،التي س ُتقام في األردن بين
 15و 24آب  ،2016فتق ّرر إبالغ نادي
هومنتمن (أنطلياس) بطل لبنان
ووصيفه الرياضي (بيروت).
أخذ العلم بكتاب وزارة الشباب
والرياضة المتض ّمن دعوة للمشاركة
في دورة إع��داد ك��وادر رياضيّة في
مجال التسويق من  25ولغاية 30
تموز  ،2016وت� ّم��ت تسمية عضو
االتحاد هادي غمرواي.
أخذ العلم بكتاب اللجنة األولمبيّة
اللبنانيّة المتض ّمن اختيار المد ّرب
باتريك سابا ،لالستفادة من برنامج
صندوق التضامن األولمبي في دورة
للمد ّربين من  9تشرين األول إلى 12
تشرين الثاني .2016

مكتب ال�شباب والريا�ضة في �أمل يلغي حفل �إفطاره

ل�ضم زالتان وميختاريان
مان�ش�ستر يونايتد ي�سعى ّ
ويطلب بوروسيا دورتموند الحصول على
 26مليون باوند للتخلّي عن العب ينتهي
تعاقده في ملعب سيجنال إيدونا بارك في
الصيف المقبل ،وه��و ما يرفضه مسؤولو
يونايتد ودفع ميختاريان لحل المشكلة.
وأبدى ميختاريان استعداده لدفع جزء من
راتبه من قيمة الصفقة لحسم المفاوضات،
بينما مانشستر يونايتد يستهدف من جانبه
ض ّم الثنائي زالتان إبراهيموفيتش وهينريك

وكشف ياسين أنّ عملية اإلقبال
على شراء بطاقات حضور المباراة
تبدو كبيرة« ،إذ ُتباع البطاقات يوم ّيا ً
وبشكل متزايد ،ونتو ّقع نفاذ التذاكر
قبل المباراة بوقت طويل» .وأردف:
«خصصنا مقاعد ل��رواب��ط األندية
ّ
األوروبية الرسميّة في البالد ،وهم
سيكونون على مقربة من النجوم
ال��ذي��ن سيحضرون للمشاركة في
هذا المهرجان .وسنعلن قريبا ً عن
خاصة للقاء الالعبين والتقاط
تذاكر
ّ
ال��ص��ور التذكارية معهم ،وم��ا هو
أكيد أنّ النجوم في أرض الملعب
المشجعين أل ّنهم
سيتفاعلون مع
ّ

قدموا من أجلهم».
وب��ان��ت��ظ��ار م��ف��اج��آت «أراب��ي��ك��ا
س���ب���ورت» ال��ت��ي ستكشف قريبا ً
ع��ن اسمي نجمين كبيرين آخرين
سينض ّمان إلى النجوم الكبار القادمين
إلى لبنان ،اعتبر ياسين أنّ «المباراة
نفسها هي مفاجأة للّبنانيين ،لك ّننا
ّ
نحضر مفاجآت أخرى لن نعلن عنها
اآلن .وأوضح« :لقد ت ّم اإلعالن عن 6
أسماء من أصل  ،8وتركنا الجمهور
يتفاعل في ما بينه عبر مسابقات
على مواقع التواصل االجتماعي لكي
يتو ّقع االسمين المتب ّقيين اللذين
س ُنعلن عنهما األسبوع المقبل».

مقررات االتحاد اللبناني لكرة ال�س ّلة
ّ

«مولر قدّم عمالً كبيراً ،وكذلك القائد
باستيان شفاينشتايجر الذي شارك
من مقعد البدالء مع المنتخب بعد

ميختاريان بشكل رس��م��ي قبل الثالثاء
المقبل ،وهو موعد التقديم الرسمي للمد ّرب
البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقال الصحافي البريطاني الشهير جيمس
ديكر ،إنّ مانشستر يونايتد س��وف يعلن
الجمعة عن التعاقد مع السويدي زالتان
إبراهيموفيتش لموسم واح��د فقط ،بينما
أ ّك��دت صحيفة «بيلد» األلمانيّة أنّ إدارة
بوروسيا دورتموند تسلّمت عرض جديد من

وصلت التحضيرات ل��ـ«م��ب��اراة
العمر» التي سيستضيفها ملعب
مجمع ف���ؤاد ش��ه��اب ال��ري��اض��ي في
جونية في العاشر من أيلول المقبل
إلى مرحلة متقدّمة ،إذ أشار صاحب
ال��م��ب��ادرة رئ��ي��س ش��رك��ة «أراب��ي��ك��ا
ِّ
المنظمة للحدث ،عدنان
سبورت»
ياسين ،إلى أنّ العمل على المشروع
يجري بوتيرة ممتازة ف��ي م��وازاة
التحضير لحمالت إعالنية وتجهيز
الملعب.
وأضاف ياسين« :بدأنا العمل على
التحضير لمرحلة تجهيز الملعب
لكي يستوعب ح��وال��ى الـ 15ألف
متف ّرج ،إض��اف� ًة إل��ى تغيير حجمه
ل ُتقام مباراة  7العبين ض ّد  7آخرين،
فتصبح اللعبة أجمل وأسرع ويكون
الجمهور على مقربة م��ن النجوم
القادمين» .وتابع« :لقد ت� ّم تأمين
مقاعد إضافيّة ستجهّز قبل يومين
من المباراة ،ونعمل مع بلدية جونية
قصر في دعمها لهذا الحدث
التي ال ُت ّ
ألن تكون المباراة بمثابة مهرجان
تاريخي في لبنان».
وعن الترتيبات التنظيميّة لتحويل
فريق من
مباراة كرة قدم ستجمع بين
ٍ
نجوم العالم المعروفين وآخ��ر من
نجو ٍم لبنانيّين إلى مهرجانٍ وطني
كبير ،شرح ياسين« :نعمل مع جهات
أمنيّة وثقافيّة وري��اض � ّي��ة وفنيّة
ع�دّة ليأخذ هذا الحدث ح ّقه ،ونعد
الجماهير بليلة مميّزة».

في حفل تدشين ملعب الكرة الشاطئية في مسبح
صيدا الشعبي ،وتحت رعاية رئيس بلدية صيدا محمد
السعودي وحضوره ،ح ّل فريق الجيش العراقي ضيفا ً
على نادي الحرية صيدا ،وانتهت المباراة بفوز المضيف
بنتيجة ( 4ـ .)2
حضر ال��م��ب��اراة ،جمع م��ن الشخصيات الرياضيّة
والفعاليّات الصيداوية ،وعدد من مم ّثلي األندية الرياضية
وحشد من محبّي اللعبة.
وفي بادرة تكريميّة ،قدّم السعودي دروعا ً إلى مدير
نادي الجيش العراقي علي صابر ،ومد ّرب منتخب لبنان
لكرة القدم الشاطئيّة خالد برجاوي وكابتن نادي الحرية
حسان الجعفيل.
توجه رئيس نادي الحرية محمد
في كلمته بالمناسبةّ ،

المد ّرب الألماني لوف قبل مواجهة �إيطاليا:
� ّ
أتوقع مناف�سة �شر�سة بين �أقوى منتخ َبين في البطولة
حيث خسر الفريق األلماني حينها
بنتيجة  2-0في م��ب��اراة استم ّرت
لوقت إضافي ،ث ّم تك ّررت الهزيمة
وهو في منصب المدير الفني عندما
خسرت ألمانيا أمام إيطاليا  -2 1في
الدور قبل النهائي من يورو .2012
لكنّ المنتخب األلماني قد يستم ّد
الثقة من الفوز الذي ح ّققه على نظيره
اإليطالي  1 - 4ودّيا ً في ميونيخ في
آذار ال��م��اض��ي ضمن اس��ت��ع��دادات
الفريقين للبطولة الحالية.
وقال لوف« :المنتخب اإليطالي
يلعب بشكل رائ���ع .ل��دي��ه العبون
م��ت��م� ّي��زون ف��ي ال��دف��اع وك��ذل��ك في
ال��ه��ج��وم ،وي��م��ك��ن��ه��م ال��ت��أ ّل��ق في
الهجمات المرتدّة السريعة.
ون��ف��ى ل��وف م��ا ي��ت��ردّد ح��ول أنّ
فريقه منزعج لالصطدام من جديد
مع المنتخب اإليطالي ،وقال« :لسنا
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مانشستر يونايتد لنقل ميختاريان إلى أولد
ترافورد.
واقتنعت إدارة النادي األصفر األلماني
بصعوبة فكرة اإلبقاء على الالعب األرميني
في صفوف الفريق ،حيث من المنتظر أن
يعلن دورتموند قراره بالموافقة على انتقال
الالعب لصفوف مانشستر يونايتد خالل
أيام.

ج���اءن���ا م���ن م��ك��ت��ب ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة
المركزي في حركة أمل البيان التالي:
نظرا ً لألحداث األليمة التي أصابت الوطن
عبر االع��ت��داءات اإلره��اب��ي��ة التي حصلت في
منطقة ال��ق��اع البقاعية ،وح����دادا ً على أرواح
الشهداء ،نعلمكم بإلغاء حفل اإلفطار السنوي
لمكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة

أمل ،والذي كان سيُقام على شرف االتحادات
ال��ل��ب��ن��ان��يّ��ة واألن����دي����ة ال���ري���اض���يّ���ة واإلع��ل��ام
الرياضي والمنظمات الشبابية ،وذل��ك يوم
االثنين الواقع في  4تموز المقبل في منتجع
«ال��ج��ي��ه م��اري��ن��ا» ،ال��رح��م��ة للشهداء والشفاء
للجرحى ،ونسأل الله أن يدفع البالء عن بلدنا
إ ّنه سميع مجيب.

