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 17فريق ًا في الك�أ�س الدول ّية للأندية
االفتتاح بين مان يونايتد ودورتموند غد ًا

رغم منعهم من الم�شاركة في الأولمبياد
الرو�س يعلنون بعثتهم �إلى البرازيل

تنطلق غدا ً الجمعة بطولة الكأس الدوليّة لألبطال في كرة القدم ،والتي
يشارك فيها نخبة أندية العالم ،بلقاء مانشستر يونايتد اإلنكليزي وبوروسيا
دورتموند األلماني في مدينة شنغهاي الصينية ،استعدادا ً للموسم
الجديد.
ويشارك في الدورة  17فريقاًُ ،ق ّسموا إلى  3مجموعات على الشكل اآلتي :
ـ مجموعة أستراليا :يوفنتوس اإليطالي ،أتلتيكو مدريد اإلسباني ،توتنهام
اإلنكليزي ،وملبورن فيكتوري األسترالي.
 مجموعة الصين :مانشيستر يونايتد ومانشيستر سيتي من إنكلترا،وبوروسيا دورتموند األلماني.
 مجموعة أميركا الشماليّة :ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا) ،بايرنميونيخ األلماني ،ميالن وإنتر ميالن (إيطاليا) ،ليفربول وتشيلسي وليستر
سيتي (إنكلترا) ،سلتيك األسكتلندي ،وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وتنطلق مباريات مجموعة أستراليا يوم بعد غد السبت بلقاء يوفنتوس
اإليطالي وملبورن فيكتوري األسترالي ،وفي اليوم نفسه ستنطلق مباريات
مجموعة أميركا الشماليّة بلقاء ليستر سيتي بطل إنكلترا مع سلتيك
األسكتلندي.
يُشار إلى أنّ ريال مدريد يُع ّد األكثر قيمة في أسعار الالعبين بين جميع
األندية ،إذ بلغت قيمة العبيه  646مليون دوالر ،متقدّما ً على مواطنه وغريمه
التقليدي برشلونة  624مليون دوالر ،وبايرن ميونيخ األلماني  538مليون
دوالر.

أعلن رئيس اتحاد التنس الروسي شامل تاربيشيف
أنّ الفريق الروسي الذي أُع�� ّد ل��دورة األلعاب األولمبية
في ريو هو األقوى في الوقت الحالي ،والروس يعدّون
أنفسهم ويأملون بنتائج أفضل في البطولة.
وقال تاربيشيف للصحافيّين ،أمس« :الفريق المش ّكل
هو األقوى ،ومن المؤسف أنّ ماريا شارابوفا مستبعَ دة،
وكارين خاشانوف على قائمة االنتظار .إذا ُرفض أحد
أعضاء الفريق سنعلن لهم .الوضع بمجمله ال يمنعنا
من التحضير لدورة األلعاب األولمبية ،ونحن نأمل أنّ كل
شيء سيكون على ما يرام  ...اإلعداد كما هو الحال دائماً،
ال يجب أن نزعج الالعبين».
ه��ذا ،وشهد اجتماع اللجنة التنفيذيّة األولمبيّة
الروسيّة الموافقة على أعضاء الفريق الروسي المشارك
في دورة األلعاب األولمبيّة ،وشمل القرار مشاركة 387
رياض ّياً.
وص�� ّرح رئيس اللجنة األولمبيّة الروسية ،ألكسندر
جوكوف ،أنّ القرار بشأن السماح للرياضيّين الروس
بالمشاركة في دورة األل��ع��اب األولمبيّة في ري��و دي
جانيرو ،ينبغي أن يكون م��ن صالحيّات االت��ح��ادات
الدوليّة للرياضة ،م��ؤ ّك��دا ً ع��دم مقاطعة روسيا لهذه
األلعاب األولمبيّة أليّ سبب كان.
وقال جوكوف« :أعتقد أنّ اللجنة األولمبيّة الدوليّة
ست ّتخذ القرار المناسب في نهاية األسبوع ،لقد قيل إنّ
الجهات الفاعلة في اتخاذ القرار يجب أن تكون االتحادات
الدولية .وبشأن المقاطعة قلنا مرات عدّة ،نعارض أيّة
مقاطعة ألسباب سياسيّة أو أليّة أسباب أخرى» ،.ليتابع
ّ
موضحاً« :يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة،
ّ
وليس ألحد أن يضغط على المنظمات الرياضيّة عندما
الساسة في اإلدالء ببيانات أن روسيا يجب أن ُتحيّد.
يبدأ ّ
هذه سياسة ،نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة ،ألنّ وكالة

حبيب و�سماحة يجتازان «رالي العمر»
اّ
ويحتلن المركز  24بين  50مت�سابق ًا
دخل المتسابق اللبناني شربل حبيب وملاّ حه وليد سماحة
تاريخ الرياضة الميكانيكيّة في العالم والشرق األوسط عامة
وفي لبنان خاصة ،بعدما «قهرا» رالي «تحدّي بكين  -باريس
الدولي السادس للسيارات الكالسيكيّة» ،والذي أُقيم بين 12
حزيران الفائت و 17تموز الحالي بمشاركة  115سيارة يقودها
متسابقون مع ملاّ حين من أكثر من خمسين دولة ،ومن بينهم
الثنائي حبيب وسماحة على متن سيارة «ب��ورش  356سي»
(مص ّنعة في العام  ،)1964والتي تحمل الرقم  61في الرالي
الشهير .وفاز حبيب وسماحة برهانهما ،ونجحا في اجتياز ّ
خط
الوصول في «ج��ادة فاندوم» في العاصمة الفرنسية باريس،

حيث أُقيم حفل التتويج الحاشد.
واجتاز المشاركون المسافة اإلجمالية للرالي ،التي بلغت
 13695كلم ،في  35يوما ً انطالقا ً من العاصمة الصينيّة بكين
فمنغوليا ،روسيا ،روسيا البيضاء ،بولندا ،سلوفاكيا ،المجر،
سلوفينيا ،إيطاليا ،سويسرا ففرنسا في سباق ذات مسارات
جبليّة وصحراويّة ،والذي تخلّله أربعة أيام راحة فقط.
والالفت أنّ حبيب وسماحة نجحا في تدوين اسميهما في
ِ
سج ّل الرالي األسطوري بعدما أحرزا ميداليّة ذهبية الجتيازهما
خط النهاية بوقت قدره  270ساعة و 8دقائق و 23ثانية ،إضافة
إلى ميداليّة فضيّة الحتاللهما المركز الثاني في الفئة السادسة،

وهي فئة السيارات التي ال تفوق سعة مح ّركها الليترين (مص ّنعة
بين  1942و.)1964
وفي الترتيب العام ،احت ّل الثنائي اللبناني المركز  24على
الرغم من مشاركة سيارات مع محركات أكثر قوة ،مع العلم أنّ 97
سيارة اجتازت خط النهاية.
وأعرب حبيب وسماحة عن سعادتهما الجتياز «رالي العمر»،
شاكرين كل من ساهم في نجاح المه ّمة الشاقة.
والمشاركة اللبنانيّة في السباق لها الوجه اإلنساني أيضاً،
عبر دعم لمؤسسة «هابي تشايلد هود» التي تعنى بالتأهيل
الجسدي لألطفال.

 AULبطلة الجامعات في كرة ال�س ّلة
ح ّققت جامعة  AULف��رع الكسليك ،لقب بطولة لبنان
للجامعات لكرة السلّة «بطولة  ،»Stars Leagueبفوزها في
النهائي على جامعة الـ  AUSTبنتيجة  ،70-90في المباراة
التي أُقيمت بينهما على ملعب ميشال المر الرياضي أمام حشد
جماهيري كبير.
وكانت  AULقد تأهّ لت إلى المباراة النهائيّة بعد فوزها في
سلسلة نصف النهائي على جامعة  MUBSبنتيجة  ،0-2فيما
تم ّكنت جامعة  AUSTمن بلوغ النهائي بفوزها في سلسلة
نصف النهائي أيضا ً على جامعة  LCUبنتيجة .1-2
وبالعودة إلى المباراة النهائيّة ،نجح رجال المد ّرب سليم
الشمالي في فرض سيطرتهم المطلقة منذ بداية المباراة حتى
نهايتها ،ليتم ّكنوا من خطف اللقب ،ويحصل الع��ب الحكمة
الحالي و AULجورج إيف دعبول على لقب أفضل العب في
البطولة.

منتخب النا�شئين بكرة ال�س ّلة �إلى بطولة �آ�سيا

مورغان ي�ؤ ّكد بقاءه مع لي�ستر �سيتي
ج��دّد ال�لاع��ب الجامايكي واي��س
مورغان عقده مع فريقه ليستر سيتي
لثالثة مواسم ،ويُعتبر العقد مميّزا ً
ل�ّل�اّ ع��ب ال��ذي اكتشف مستواه هذا
الموسم ،خصوصا ً وأ ّن��ه يبلغ من
العمر 32عاماً.
ه����ذا ،وي���ح���اول ليستر ج��اه��دا ً
الحفاظ على ركائزه األساسيّة بعد
رحيل الفرنسي كانتي إلى تشيلسي،
وما زال الغموض ّ
يلف مستقبل نجمه
الجزائري رياض محرز.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ليستر سيتي:
«يس ّرنا اإلعالن عن تجديد عقد قائد
الفريق الفائز بلقب الدوري اإلنكليزي
الممتاز».
وأ ّك��د م��ورغ��ان سعادته بتوقيع
العقد الجديد ،مشيرا ً إلى الشعور
الرائع الذي ينتابه عند اللعب مجدّدا ً
م��ع المجموعة التي ح ّققت اللقب
التاريخي للفريق.
وأب��دى الالعب رغبته في الدفاع
عن لقب ال��دوري الممتاز ،موضحا ً
ينس الشعور
بالوقت ذات��ه أ ّن��ه لم
َ
الذي انتابه لحظة رفع كأس البطولة
نهاية الموسم المنصرم.
وك���ان م��ورغ��ان ال���ذي يلعب مع
ليستر م��ن��ذ ال��ع��ام  ،2012أح��د

الالعبين المه ّمين ف��ي ف��وز كتيبة
اإليطالي كالوديو رانييري باللقب،
مثل جيمي ف��اردي ومحرز وكانتي
واأللماني هاث.
وف��ي أول��ى مباريات ليستر لهذا
الموسم ،فهو لم يقدّم المأمول منه في
مباراته الوديّة األولى ،والتي أنهاها
بنتيجة  1-2لمصلحته.
ّ
وت���أخ���ر ل��ي��س��ت��ر س��ي��ت��ي ،ال���ذي
لعب بمعظم نجومه مثل الحارس
الدنماركي كاسبر شمايكل ،والمدافع
الجامايكي م��ورغ��ان ،وال��ج��زائ��ري

أعلن االت��ح��اد البرتغالي في موقعه على اإلنترنت
ّ
مؤخراًعن تجديد عقد مد ّرب منتخب «السيليساو» فرناندو
سانتوس حتى العام .2020
وذكر االتحاد البرتغالي لكرة القدم ،أنّ سانتوس سيعقد
مؤتمرا ً صحافيا ً للحديث عن تفاصيل العقد الجديد .وح ّقق
سانتوس الذي تسلّم مهامه مد ّربا ً للمنتخب البرتغالي في
 ،2014إنجازا ً تاريخ ّيا ً في العاشر من شهر تموز الحالي
عندما قاد البرتغال إلى التتويج بكأس أمم أوروبا على
حساب صاحبة األرض فرنسا .ول��م يسبق للمنتخب
البرتغالي ،ال��ذي م�� ّر عبر تاريخه العديد من األسماء
الالمعة كالعبين مثل أوزيبيو ولويس فيغو وروي كوستا،
أن فاز بأيّ لقب كبير قبل الفوز ببطولة أوروبا.
وك��ان فرناندو سانتوس ( 62ع��ام��اً) ،ال��ذي استهل

غ��اردت إلى اي��ران بعثة منتخب لبنان بكرة السلّة للناشئين دون  18سنة
للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات التي تستضيفها العاصمة اإليرانية طهران
من  22إلى  31تموز الحالي ،بمشاركة  12منتخبا ً ُو ّزعت إلى مجموعتين .ض ّمت
األولى :الصين ،الصين تايبه ،الفيليبين ،الهند ،العراق وتايالند .والثانية :إيران،
كوريا الجنوبية ،اليابان ،كازاخستان ،إندونيسيا ولبنان.
وترأّس البعثة عضو اللجنة اإلدارية لالتحاد رامي فواز ،وض ّمت كل من طوني
جونتويان مديرا ً للفريق ،والمد ّرب جو مجاعص مديرا ً فن ّياً ،وشربل الباش وسيفاك
كايتنجيان مساعدَين للمد ّرب ،وشارل خليفة طبيبا ً للفريق ،وإيلي مارون مد ّربا ً
للّياقة البدنيّة ،والحكمان الدوليّان رباح نجيم ووليد أبي راشد.
وسيلعب المنتخب اللبناني مبارياته الخمس في الدور األول وفق البرنامج
التالي:
 غدا ً الجمعة  22تموز :لبنان  -كازاخستان ،الساعة  8:30صباحا ً بتوقيتبيروت.
 السبت  :23لبنان – كوريا الجنوبية ،الساعة  12:30بعد الظهر. األحد  :23لبنان – إندونيسيا ،الساعة  12:30بعد الظهر. الثالثاء  :26اليابان – لبنان ،الساعة  8:30صباحاً. األربعاء  :27إيران – لبنان ،الساعة .16:30على أن تتأهّ ل إلى الدور ربع النهائي ،والذي سينطلق الجمعة في  29الحالي،
المنتخبات الثمانية التي ستحت ّل المراكز األربعة االولى في المجموعتين األولى
والثانية.

إيكيني إيبكوي وجاي يونغبلود،
اسمان ب��ارزان لمعا في بطولة لبنان
لكرة السلّة األخيرة ،األول من نيجيريا
وق��دّم عرضا ً كبيرا ً مع فريق الحكمة
وخصوصا ً في المراحل األخيرة من
البطولة ،وال��ث��ان��ي م��ن أم��ي��رك��ا ،وقد
تسابقت عليه الفرق المحليّة لكسب
جهوده ،لك ّنه آثر ارتداء قميص نادي
بيبلوس ألرب��ع��ة م��واس��م .الالعبان
بحسب العارفين في خبايا كرة السلّة
اللبنانية باتا على وش��ك االلتحاق
بفرقهم الجديدة خارج لبنان.
وفي آخر األخبار المتعلّقة بالعب
االرتكاز إيبكوي ،فهو ارتبط رسم ّيا ً مع
فريق نيمبورك بطل تشيكيا ،والذي
سيشارك في النسخة األولى من دوري
أبطال أوروبا لكرة السلّة .كما سيم ّثل إيبكوي حال ّيا ً المنتخب النيجيري الذي يستع ّد للمشاركة في أولمبياد ريو دي
جانيرو .ومن جهة النجم األميركي جاي يونغبلود ،فهو لن يستمر مع فريق بيبلوس لموسم آخر ،وذلك بعد خيبة الموسم
المنصرم الذي شهدت إخفاق الفريق الجبيلي في بلوغ المربع الذهبي .ويونغبلود لعب ألربعة مواسم مع بيبلوس
( ،)2016-2012وأسهم في محطات تاريخيّة عدّة من مسيرة الفريق الجبيلي ،إلاّ أنّ االنفصال يبدو واقعا ً بين الطرفين.
وفي المعلومات ،أنّ يونغبلود موجود حال ّيا ً في الس فيغاس ،حيث سيُقام درافت الدوري الكوري الجنوبي ،وتبدو
حظوظه مرتفعة لخطف عقد جيد للّعب في الدوري الكوري.

ّ
المنشطات األميركية دعت إلى إبعاد الفريق
مكافحة
الروسي األولمبي حتى قبل نشر التقرير».
ومن جانب المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة الروسيّة
دميتري بيسكوف ،فقد أعلن أن روسيا ستواصل التعاون
مع اللجنة األولمبيّة الدوليّة ،مؤ ّكدا ً أنّ الكرملين يع ّول
على أنّ نتائج التحقيق إللغاء توصيات اللجنة.
وق��ال بيسكوف للصحافيّين ،أم��س« :ب���دون شك،
التعاون مع اللجنة األولمبية الدولية واالتصاالت معها
ستستمر الحقاً» .هذا ،وا ّتهم االتحاد الدولي أللعاب القوى
روسيا ،في تشرين الثاني  ،2015بعد تقرير للوكالة
ّ
المنشطات
الدوليّة لمكافحة المنشطات ،بتنظيم نظام
الذي استفاد منه العديد من الرياضيّين الروس.
ونفى الرئيس الروسي فالديمير بوتين هذه االتهامات
في  17حزيران  ،2016مؤ ّكدا ً أ ّنه ليس هناك ،وال يمكن أن
يكون ،أيّ دعم على مستوى الحكومة الروسيّة للخروقات
ّ
بالمنشطات.
في مجال الرياضة ،خصوصا ً في ما يتعلّق
وأ ّكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسيّة ،أنّ
مسألة مقاطعة دورة األلعاب األولمبيّة الصيفيّة في ريو
دي جانيرو ،ليست على جدول األعمال الروسي.
وأعلن المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة ،أنّ الرئيس
بوتين لم ي ّتخذ بعد أيّ��ة ق��رارات بشأن مستقبل وزير
الرياضة الروسي ،فيتالي موتكو.
وقال بيسكوف للصحافيّين« :حاليا ً لم ي ّتخذ الرئيس
أيّة قرارات بعد .تعلمون أنّ القرار بشأن أيّ وزير ،ي ّتخذه
الرئيس شخصياً» .والجدير بالذكر أنّ اللجنة األولمبيّة
ّ
مؤخرا ً منع وزير الرياضة الروسي فيتالي
الدولية ق ّررت
موتكو من حضور األلعاب األولمبيّة .وأعلنت أ ّنها لن
تمنح «أيّ مسؤول في وزارة الرياضة الروسية ،أو أي
شخص ورد اسمه في تقرير ماكالرين ،تصاريح حضور
األلعاب األولمبيّة».

ري��اض محرز والياباني أوكازاكي،
بالنتيجة بفضل هدف من كريستوفر
م��اغ��واي��ر ( د ،)13قبل أن يُ��ع��دِّل
ديماراي غراي النتيجة ( .)26وفي
الشوط الثاني الذي شهد العديد من
التبديالت ،تم ّكن ليستر من إضافة
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي م��ن خ�لال جيفري
شلوب (.)69
وتنتظر ليستر سيتي العديد من
المباريات ال��وديّ��ة ال��ق��ويّ��ة ،أه ّمها
أمام باريس سان جيرمان الفرنسي
وبرشلونة اإلسباني.

�سانتو�س مد ّرب ًا للبرتغال حتى العام 2020

ُّ
ي�ستهل م�شواره بلقاء كوريا الجنوبية
غد ًا

�إيبكوي �إلى ت�شيكيا ويونغبلود �إلى كوريا
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مسيرته كمدافع ضمن تشكيلة فريق بنفيكا في العام
 ،1966قد د ّرب كبار األندية البرتغاليّة كبنفيكا وبورتو
وسبورتينغ لشبونة خالل مسيرته ،باإلضافة إلى تدريبه
لمنتخب اليونان.
وتل ّقى سانتوس العديد من االنتقادات خالل بطولة
أوروبا بسبب اعتماده على األسلوب الدفاعي بشكل مبالغ
وخاصة في األدوار اإلقصائيّة قبل أن يصبح بطالً بعد
فيه،
ّ
فوزه باللقب.
وأظهر سانتوس قدرته على التعامل مع الظروف
الصعبة ،نظرا ً إلصابة بعض نجوم البرتغال قبل البطولة
مثل كوينتراو ودان��ي ،وكذلك عند إصابة قائد البرتغال
كريستيانو رونالدو مع النصف األول من الشوط األول
للمباراة النهائيّة.

ّ
المر�شح الأبرز لرئا�سة «يويفا»
الإ�سباني بيار
 35العب ًا في �سكوا�ش «الجمهور» للنا�شئين
للسنة الثانية عشرة على التوالي،
ّ
نظم نادي الجمهور الرياضي دورته
السنويّة في السكواش ،تحت إشراف
اتحاد اللعبة لفئة الرجال Cو،A
والناشئين دون  15سنة في قاعاته
في المركز الرياضي والثقافي في
مدرسة سيدة
الجمهور.
ش���ارك ف��ي المسابقة  35العبا ً
يم ّثلون أندية المون السال ،كورنر،
جعيتا ،الدلب كاونتري كلوب ،دير
القلعة والجمهور.
حضر المباريات النهائيّة أمين
سر االت��ح��اد روي دي ف��رو ،وأمينة
ص��ن��دوق االت��ح��اد روال بشير خلف
التي أشرفت على تنظيم ال��دورة مع
ال��م��د ّرب ج��ورج خليل ،وأم��ي��ن سر
ّ
المنظم سمير شاغوري الذي
النادي
ألقى كلمة في ختام الدورة شاكرا ً كل
من ساهم وساعد في إنجاح الدورة
منظمين ورجال صحافة ،ومه ّنئا ً
من ّ
ً
الفائزين وواعدا بإقامة دورات أخرى

في المستقبل.
ث�� ّم ج��رى ت��وزي��ع ال��ك��ؤوس على
الفائزين ،وجاءت النتائج الفنيّة كما
يلي:
 فئة الناشئين (دون  15سنة):
 1ـ كريستوف حاطوم  -المون
السال.
 2ـ أنطوان حاتم – الجمهور.
 3ـ أندرو غرغور – الجمهور.
 3ـ نيقوال نصار – الجمهور.
 فئة الرجال «ث»:
 1ـ فيكتور ح��اط��وم  -ال��م��ون
السال.
 2ـ جايسن كرم  -دير القلعة.
 3ـ كريستوف حاطوم -المون
السال.
 3ـ عصام إبراهيم – الدلب.
 فئةالرجال «أ»:
 1ـ شارل خليل  -المون السال.
 2ـ جورج خليل – الجمهور.
 3ـ نادي باسيل – الجمهور.
 3ـ كارل وطواط  -المون السال.

ّ
المرشحين
يُع ّد االسباني أنخل ماريا بيار أحد أبرز
لخالفة الفرنسي ميشال بالتيني في رئاسة االتحاد
األوروب���ي لكرة القدم (يويفا) ،وه��و ال��ذي يشغل هذا
المركز بشكل مؤ ّقت منذ أشهر
عدّة.
وسيتنافس بيار مع ألكسندر سيفيرين رئيس االتحاد
المحلّي في سلوفينيا ،الذي زعم أ ّنه يحظى بدعم ثلث
ّ
ترشح الهولندي مايكل
أعضاء االتحاد القا ّري .كما
فان براغ للمنافسة على خالفة بالتيني  -المعاقب من
االتحاد الدولي (الفيفا) باإليقاف أربع سنوات النتهاكه
ميثاق األخالق  -في االنتخابات المق ّررة في  14أيلول
المقبل.

ثم التحق بطرابل�س
العمري ا ّتفق مع ال�سالم ّ
بعد قبوله بمه ّمته التدريبيّة مع نادي السالم زغرتا منذ أكثر من أسبوعين ،معلنا ً عن حبّه للفريق الذي لعب
معه لعدّة مواسم آمالً مساعدته في تقديم موسم مش ّرف بعد بقائه تحت األضواء ،اضط ّر المد ّرب فادي العمري
للتراجع عن قراره مع االعتذار إلدارة والعبي السالم ،وذلك في ضوء الضغوطات التي واجهته من قِبل المجتمع
الطرابلسي الكروي ،مبيّنا ً لموقع ليبانيز سبورتس األسباب التي دعته إلى التراجع عن مه ّمته «الزغرتاوية»،
قائالً« :أسباب طرابلسيّة ترتبط شخصيا ً بي وبعالقتي بمدينة طرابلس ،حيث كانت مسألة ارتباطي بالفريق
موضع اتصاالت مك ّثفة ،وخصوصا ً خالل اليومين األخيرين .ولما وجدت نفسي في موقف محرج ،وأل ّنني أحترم
توجهت إلى االجتماع المق ّرر لنادي السالم ألقدّم اعتذاري
عالقتي التاريخيّة كالعب ومد ّرب مع السالم ،فقد ّ
شاكرا ً لهم ثقتهم الكبيرة ،آمالً لهم التوفيق» .وأمس ت ّم االتفاق النهائي بين العمري ونادي طرابلس لموسم واحد
قابل للتجديد.

