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�سباق بيروت ماراتون برعاية لبنان والمهجر لثالث �سنوات
أبرم بنك لبنان والمهجر وجمعية
«ب���ي���روت م���اراث���ون» ع��ق��د رع��اي��ة
حصريّة لسباق م��اراث��ون بيروت
لمدة  3سنوات (- 2017 - 2016
 ،)2018وذل��ك خالل حفل أُقيم في
المركز الرئيسي للمصرف ،وحضره
عن المصرف كل من رئيس مجلس
اإلدارة سعد أزه��ري والمدير العام
عمر أزه���ري ومستشار مجموعة
بنك لبنان ،والمهجر أمين عواد .كما
حضر عن جمعية «بيروت ماراثون»
رئيسة الجمعيّة مي الخليل ونائب
الرئيس العميد المتقاعد حسان
رس��ت��م ،وأع��ض��اء مجلس األم��ن��اء.
ب��داي��ة ،أع��رب أزه���ري ع��ن سعادته
«ب���أن ي��ك��ون بنك لبنان والمهجر
الراعي الحصري لسباق الماراثون،
وه��ي رعاية ليست جديدة ،وسبق
أن خضنا التجربة معا ً على مدى
السنوات م��ن ع��ام  2004إل��ى عام
 ،2012وكانت تجربة مه ّمة واكبنا
خاللها التط ّور المدهش لهذا السباق،
كيف ت��ح � ّول م��ن ح��دث صغير إلى
أه��� ّم ح���دث ف��ي ل��ب��ن��ان ،ح��ي��ث أ ّن��ه
أكثر من مج ّرد نشاط رياضي من
خ�لال أه��داف��ه ومعانيه الخيريّة

والثقافيّة والصحيّة واالقتصادية،
واألهم المدخل لوحدة اللبنانيين».
وأش��ار« :أ ّننا نعود إلى شراكة مع
جمعية بيروت ماراثون بعد تجربة
األخ��ي��رة م��ع م��ص��رف لبنان ال��ذي

يم ّثل كل المصارف اللبنانيّة ،ونحن
سعداء في بنك لبنان والمهجر بأن
نكون م��رة جديدة رع��اة أساسيّين
لهذا الحدث الماراثوني الذي أتم ّنى
أن يبقى مالزما ً للتط ّور ،خصوصا ً

ال�ساحل � ...إلى �أين؟

بعد التصنيفين البرونزي والفضي».
وجهت فيها
وردّت الخليل بكلمةّ ،
التهنئة بالسالمة لعائلة «بنك لبنان
والمهجر» ،بعد الحادثة األخيرة
التي طاولت المركز الرئيسي ،وأ ّكدت

«أننا في جمعية بيروت ماراثون
نشدّد دائ��م�ا ً على السالم والمحبة
والتفاهم ،وأن يكون عملنا فيه الخير
والبركة .منذ البدايات زرعتم فينا
الثقة والحافز للتقدم ،فكان التصنيف
ّ
الفضي ،وترافق
البرونزي ومن ث ّم
ذل��ك مع إن��ج��ازات مصرفيّة لكم في
وجت بالحصول
بنك لبنان والمهجر ُت ّ
على ج��وائ��ز تقديريّة م��ن كبريات
المؤسسات الماليّة والمصرفيّة
العالمية ،وهكذا نكون معا ً قد وضعنا
لبنان على الخريطة العالميّة .ونحن
اليوم مسرورون لعودة هذه الشراكة
التي نأمل أن تستمر وتتط ّور».
وتوجهت بالشكر والتقدير للسيد
ّ
أزه��ري على ثقته الدائمة ،ولجميع
أعضاء مجلس اإلدارة في بنك لبنان
والمهجر ،مث ّمن ًة الجهود المبذولة
م��ن فريقي العمل ف��ي بنك لبنان
والمهجر وجمعية بيروت ماراثون،
الذين عملوا على وضع الترتيبات
واللمسات األخيرة لعقد الرعاية».
معلن ًة عن موعد السباق ،يوم األحد
 13تشرين الثاني  ،2016لتأكيد
العناوين الثالثة« :س�لام ،محبة،
ركض».

المحكمة الريا�ضية ترف�ض ّ
الطعن الرو�سي
وموتكو ي�ست�أنف م ّتهم ًا �أ�صحاب القرار بالفا�سدين
رفضت محكمة التحكيم الرياضيّة طعونا ً روسيّة ض ّد إيقاف
البالد عن المشاركة في مسابقات ألعاب القوى في األلعاب
ّ
للمنشطات.
األولمبيّة بسبب استخدام واسع النطاق
وجاء في بيان المحكمة« :ترفض محكمة التحكيم الرياضيّة
الطعون المقدّمة من اللجنة األولمبيّة الروسيّة و 68رياضيا ً
روسياً».
وسيت ّم أخذ قرار المحكمة الرياضيّة في االعتبار عندما تق ّرر
اللجنة األولمبية الدولية ما إذا كانت ستفرض إيقافا ً شامالً على
روسيا عن المشاركة في جميع الرياضات.
وأثارت المسألة أزمة في عالم الرياضة ،حيث تحدّث الرئيس
الروسي فالديمير بوتين عن خطر حدوث انقسام في الحركة
األولمبيّة.
وال��ج��دي��ر ذك���ره ،أ ّن��ه ت � ّم إي��ق��اف متسابقي أل��ع��اب القوى
ال���روس ع��ن المشاركة ف��ي ال��ب��ط��والت ال��دول � ّي��ة ف��ي تشرين
الثاني الماضي ،بعدما كشفت لجنة مستقلّة ش ّكلتها الوكالة
ّ
المنشطات عن استخدام واس��ع النطاق
العالمية لمكافحة
للمواد المح ّفزة لألداء برعاية الدولة .وفرض اإليقاف االتحاد
ال��دول��ي ألل��ع��اب ال��ق��وى ،وج���دّده الشهر الماضي ق��ائ�لاً« :ال
ّ
المنشطات في روسيا».
تزال هناك مشاكل تتعلّق بمكافحة
وي��وم االثنين الماضي ،كشف تقرير آخ��ر للوكالة العالميّة

لمكافحة المنشطات عن استخدام ممنهج وواسع النطاق للمواد
المح ّفزة ل�لأداء من جانب المتسابقين ال��روس ،قبل وأثناء
أولمبياد سوتشي الشتوي الذي أُقيم في العام .2014
وتسبّب ذلك في تفكير اللجنة األولمبيّة الدولية في فرض
إيقاف شامل على روسيا في ريو دي جانيرو.
وم��ن المتوقع أن ت ّتخذ اللجنة األولمبيّة الدوليّة ق��رارا ً
األسبوع المقبل ،وقالت إ ّنها ستضع حكم المحكمة الرياضيّة
في االعتبار.
على المقلب اآلخر ،أعرب وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو
عن استغرابه من قرار المحكمة القاضي باستبعاد المنتخب
الروسي أللعاب القوى عن دورة ألعاب ريو دي جانيرو.
وقال موتكو خالل مؤتمر صحافي ،أمس الخميس« :السلطات
الرياضيّة الروسيّة تنوي التقدّم بطلب إلى لجنة األخالق أللعاب
القوى ،ونحن ندرك ونحترم السلطة القانونيّة ،لك ّننا مستاؤون
من السلوك الذي ا ُّتخذ بالنسبة لرياضيّي ألعاب القوى ،ونحن
ورياضيّونا نسير باتجاه االستئناف في لجنة األخالق أللعاب
القوى».
وتابع موتكو« :ال أفهم هذا اإلص��رار في تص ّرفات االتحاد
ال��دول��ي ألل��ع��اب ال��ق��وى ،ه��ذا االت��ح��اد نفسه م ّتهم بالفساد
وممارسات أعمال غير شرعية ،وهناك أشخاص متو ّرطون في

ّ
المنشطات ،وهم متو ّرطون
إنشاء هذا النظام لمراقبة ومكافحة
بأعمال غير نزيهة ويستم ّرون في عملهم».
وأضاف الوزير الروسي أ ّنه بالنسبة للتقرير المذكور فقد
علّق عليه رئيس الدولة فالديمير بوتين ،ونحن ملتزمون بقرار
رئيس بلدنا ،وتطبيقا ً لهذا الموقف ا ّتخذنا القرار لفتح التحقيقات
الداخلية في وزارة الرياضة ،واألشخاص المذكورة أسماؤهم ت ّم
فصلهم من وظائفهم مؤ ّقتاً ،والحكومة في أقرب األيام ستش ّكل
لجنة خاصة مستقلّة تبحث هذا لتقرير ،ونحن بطبيعة الحال
سندعم موقف اللجنة األولمبيّة».
وشكر موتكو االتحاد الدولي لأللعاب األولمبيّة على حسن
التعامل والليونة التي أظهرها في التعامل مع القضيّة ،مضيفاً:
ّ
�ي على
«ف��ي ال��ع��ام  2015حصل مختبر
المنشطات ال��روس� ّ
شهادة شرعيّة من هذه الوكالة ،لقد ّ
نظمنا المختبر وز ّودناه
باألجهزة ،وسلّمنا األمور كلّها إلى الوكالة الدوليّة ،وهم الذين
كانوا يقومون بهذه االختبارات ،ونحن مستغربون كيف خالل
فترة قصيرة شكرونا وقدّروا عملنا ،وبعد مرورعدّة أشهر غيّروا
موقفهم».
وث ّمن الوزير الروسي الدور الذي تقوم به سياسة بالده في
ّ
يتلخص في
مجال الرياضة ،ورأى موتكو أنّ هدف بعض القوى
توجيه الضربة للرياضة الروسيّة».

غوميز ينقلب على ب�شيكتا�ش ب�سبب الو�ضع في تركيا
من ارت���دادات محاولة االنقالب التي عصفت
بتركيا ّ
مؤخراً ،انعكاس األمور سلبا ً على األوضاع
الكرويّة ،وفي أولى ردّات الفعل ق ّرر النجم األلماني
غوميز مغادرة فريقه بيشكتاش (بطل ال��دوري
األخير في تركيا) ،وفي هذا السياق ذكر غوميز
على صفحته على موقع «فايسبوك» ،قائالً« :لن
ألعب لصالح ه��ذا النادي العظيم م��رة جديدة.
قراري عائد إلى األوضاع السياسيّة التي عصفت

بالبالد في األيام القليلة الماضية».
متوجها ً إلى جماهير
وتابع المهاجم حديثه
ّ
بشيكتاش طالبا ً منهم تفهّم موقفه ،ومؤ ّكدا ً رغبته
الجامحة بالدفاع عن ألوان الفريق في المستقبل
بعد استتباب األم��ن في البالد بالقول« :آم��ل أن
تتفهّموا قراري .شكرا ً جزيالً لهذا النادي الرائع،
والمشجعين واألشخاص الذين أعتبرهم بمثابة
ّ
وجنا خاللها بلقب
عائلتي .عرفت سنة مذهلة ُت ّ

ال��دوري التركي .آمل أن ُتح ّل كافة المسائل كي
أتم ّكن من ارت��داء قميص بشيكتاش مرة جديدة.
أحببت النادي والبالد من كل قلبي ،وآمل رؤيتكم
مرة جديدة».
وسبق لغوميز ( 31عاماً) أن دافع عن ألوان
شتوتغارت ( ،)2009-2003بايرن ميونيخ
( ،)2013-2009فيورنتينا اإليطالي (،)2013
ق��ب��ل أن ي��ح� ّ
�ط ال��رح��ال ال��م��وس��م ال��م��اض��ي في

حيدر �إلى تايالند
للم�شاركة في اجتماع «ال�صاالت»
غادر رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم
متوجها ً إلى العاصمة التايالندية بانكوك
حيدر لبنان
ّ
للمشاركة في االجتماع ال��دوري للجنة «الفوتسال» في
االتحاد اآلسيوي بصفته نائبا ً لرئيس اللجنة ،وهناك

فيل جاك�سون يقترح رمية  4نقاط في «ال�سلة»
طرح فيل جاكسون ،مد ّرب فريق
ال�لاي��ك��رز ال��س��اب��ق اق��ت��راح يقضي
بإضافة خط األربع نقاط ،لتصبح
كل سلّة يت ّم تسديدها عن مسافة
ت��زي��د ع���ن ع��ش��رة أم���ت���ار ون��ص��ف
ُتحتسب أربع نقاط.
ورأى جاكسون بأنّ هذا االقتراح
س��ي��س��اع��د ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف ال���دّف���اع
وال��زي��ادة من أه ّميته ،وب��روز جيل
جديد من المسدّدين من مسافات
بعيدة .كما طالب جاكسون بإضافة
حوالى الست ثواني على توقيت
الهجمة ،ألنّ ذل��ك من شأنه إعطاء
دور أكبر للاّ عبين الطوال القامة،
وذلك من خالل إعطاء مجال لتنظيم
الهجمة أكثر مع إمكان ّية اللعب تحت
السلّة ،وسيزيد أي��ض�ا ً م��ن أه ّمية
التح ّركات الدفاعيّة( .أي أن يصبح
التوقيت  30ثانية بدال ً من  24إلنهاء
الهجمة).
ويعرف جاكسون جيداً ،بأ ّنه من

المضي ُقدُما ً باقتراحه في
الصعب
ّ
المستقبل القريب ،لكن بعدما كانت
تنص أنّ كل سلّة من
أنظمة اللعبة
ّ
المسافة القريبة ُتعتبر نقطة واحدة
وم��ن المسافة البعيدة نقطتين،
ت��ط� ّورت األنظمة لتصبح نقطتين

بثالث ،فما الذي يمنع من أن يُضاف
مستقبالً ّ
خط الرميات الرباعية؟
وأش��ار جاكسون إلى أنّ اللعبة
تميل شيئا ً فشيئا ً لتصبح لعبة الـ
 ،perimeterفي ظل ع��دم بروز
العبي ارتكاز من الطراز الرفيع.

اللبناني كريم فار�س ثالث ًا في «حواجز» هولندا
في إنجاز جديد لرياضة الفروسيّة
اللبنانيّة ،ح ّل الفارس الدولي كريم
فارس على حصانه «كابتن زد» ثالثا ً
في مسابقة الجائزة الكبرى لبطولة
«زوي��دزف��ل��ده» ال��دول� ّي��ة الهولندية

لفروسيّة قفز الحواجز.
وأت � ّم ف��ارس الجولة النهائيّة من
دون خطأ ،وهو كان تأهّ ل إلى الدور
النهائي من بين  8فرسان من أصل
خمسين مشاركا ً أت ّموا الجولة األولى

بشيكتاش على سبيل اإلعارة ،حيث عرف نجاحا ً
الفتا ً برفقة أبناء إسطنبول .وارتدى غوميز قميص
سجل
«ناسيونال مانشافت» في  68مباراة دوليّة ّ
خاللها  29هدفاً ،وأبلى البالء الحسن في بطولة
ك��أس أم��م أوروب���ا  2016األخ��ي��رة ،مو ّقعا ً على
هدفين قبل تع ّرضه إلصابة أفضت إلى غيابه عن
موقعة فرنسا في نصف النهائي ،التي سقط فيها
األلمان بهدفين من دون ردّ.

�إنجاز لبناني في «البادمنتون» العربي
مرت�ضى ورزق في المركز الثالث

سيحضر المباراة النهائيّة لبطولة األندية اآلسيويّة في
كرة الصاالت التي س ُتقام يوم السبت  23تموز الحالي
على ملعب بانكوك أرينا ،بين فريقي نفط الوسط العراقي
وناغويا أوشنيز الياباني.

من دون خطأ .وبلغ ارتفاع الحواجز
ف��ي الجائزة الكبرى «دي وال��دن»
 155سنتمتراً ،وشارك في المسابقة
فرسان من ألمانيا وهولندا وبريطانيا
وفرنسا وإيطاليا والنمسا  .

15

أح��رزت الالعبتان دان��ي مرتضى وروزي رزق المركز الثالث (مسابقة
الزوجي) في البطولة العربية (تحت  19سنة) لفئتي الذكور واإلناث ،التي
أُقيمت في الجزائر ما بين  14و 19تموز الحالي ،وكان قد شارك فيها 80
العبا ً والعبة من دول :الجزائر ،العراق ،األردن ،البحرين ،السودان ،موريتانيا
ولبنان.
وض ّمت البعثة اللبنانيّة التي عادت إلى لبنان فجر أمس كل من عضو
اللجنة الفنيّة في االتحاد المد ّرب الوطني علي كزما ،والمد ّرب محمد بيروتي،
إلى الالعبين :ألفرد فرنسيس ،سليم شمالي ،داني مرتضى وروزي رزق.
والجدير ذكره أنّ الالعبين اللبنانيّين لم يو ّفقوا في تحقيق أيّ مركز على
الصعيد الفرديّ .

} إبراهيم وزنه
ف��ي ستينيّات ال��ق��رن ال��م��اض��ي ،وف��ي ضوء
االن��ت��ق��ال ال��دائ��م ألب���رز الع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم في
ضاحية بيروت الجنوبية ،وتحديدا ً في الشياح
والغبيري وب��رج البراجنة وح��ارة حريك إلى
فرق العاصمة ذات األسماء الر ّنانة والتاريخ
العريق واإلم��ك��ان��ات الكبيرة ،إزاء ه��ذا الواقع
المرير ،كانت ردّة الفعل سريعة من قِبل بعض
المتح ّمسين ،وخ��ص��وص��ا ً م��ن القيّمين على
ال��ف��رق الشعبيّة ال��م��و ّزع��ة ف��ي معظم المناطق
واألح���ي���اء ل��وق��ف م��س��ل��س��ل س��ح��ب الالعبين
ال��م��وه��وب��ي��ن ،وت��ف��ري��غ م�لاع��ب ال��ض��اح��ي��ة من
ج��واه��ره��ا ال��ك��رو ّي��ة وه���ي ك��ث��ي��رة ،ب��ل ب ّراقة
ف���ي ع��ي��ون ال��ك ّ
��ش��اف��ي��ن .وت��م��ح��ورت القناعة
الراسخة عند المندفعين في هذا السياق على
مبدأ واح��د ور ّد وحيد ،لماذا ال نش ّكل أنديتنا
وفرقنا ون��ش��ارك في المسابقات والبطوالت
الرسمية؟ وبالفعل ت ّم إنشاء العديد من األندية
في منتصف الستينيّات وما تالها من سنوات،
البرج واإلرش���اد والضاحية وال��وف��اء والمجد
واإلخاء واالنتصار واألخ ّوة والعائلي ،والحقا ً
التضامن بيروت ،الذي شهدت معه الضاحية
دوري الدرجة األولى ...
أولى إطالالتها على
ّ
وأخيرا ً شباب الساحل.
ن��ع��م ،لقد ت��ع�� ّم��دت ذك��ر ش��ب��اب ال��س��اح��ل في
آخر القائمة ،أل ّنه وحده لم يزل على الخارطة
الكرو ّية تحت األض���واء لغاية ال��ي��وم ،فالبقيّة
ت��ف�� ّرق��وا وغ��اب��وا وض��اع��وا ف��ي بحور النسيان
واإله��م��ال  ...ف��ري��ق ا ّت��خ��ذ م��ن ال��ل��ون األزرق
ش��ع��ارا ً وجمع حوله أب��ن��اء الغبيري والحارة
وعوائل ساحل المتن الجنوبي ،هو من مواليد
ال��ع��ام  ،1966وف��ي��ه ت��د ّرج��ت أج��ي��ال ولمعت
أسماء ،ومن ملعبيه الرمليّين في حارة حريك
كانت االنطالقة نحو المجد ،هو اليوم يختصر

الحكاية الجميلة ،سفير الضاحية ،وبرجها
��روي ال��ذي جمع النجوم من كل المناطق.
ال��ك
ّ
عائلة واحدة تحت سقف اإلخاء والوفاء ،والك ّل
منصات
يجتهد لمجد ال��ن��ادي وإرش����اده إل��ى
ّ
ال��ت��ت��وي��ج ،األخ���� ّوة وح��ده��ا ل��غ��ة ال��ت��خ��اط��ب في
أروقته واالنتصار هو الهدف ،وبغير التضامن
لن تستمر الراية الزرقاء خ ّفاقة  ...فهل وصلت
الرسالة؟
ب���ص���راح���ة ،وح�����ده ال��س��اح��ل ال���ي���وم يمثّل
يترجل عن صهوة المالعب
الضاحية ،فال تدعوه
ّ
وهو خيّالها وفارسها الرائع .ففي شهر الخير،
أطلق رئيس النادي سمير دبوق صرخته معلنا ً
ّ
ترشحه ل��والي��ة خامسة ،قالها بحرقة:
ع��دم
«لم أعد ق��ادرا ً على االستمرار وح��دي» ،ث ّم دقّ
رئيس مجلس األمناء فادي عالمة النفير منبّها ً
وم��ح�� ّذرا ً وداع��ي��ا ً إل��ى عقد «مؤتمر تأسيسي»
بهدف إن��ه��اء مسيرة القلق ال��دائ��م ،وبعد ذلك
أطلق أمين السر والع ّراب األستاذ جالل عالمة
تصريحات آلمت مضامينها معظم الغيارى.
وه��ن��ا أؤ ّك���د ب��أ ّن��ه ال��غ��ي��ور األول على مصلحة
ّ
ومؤخرا ً دار السجال من على صفحات
النادي!
ّ
يتهجم
التواصل االجتماعي ،هذا يبخر وذاك
ّ
بخفاء وآخر يدافع بحياء ،والنوايا مختلفة ...
أ ّي��ه��ا األح��ب��ة ،اح��ت��رام��ا ً ل��ت��اري��خ ه��ذا النادي
الذي بقي وحيدا ً في الميدان ،أطلق صرختي،
م��ت��م��نّ��ي��ا ً م��س��ارع��ة أب��ن��اء ال���ن���ادي وخصوصا ً
اإلدار ّيين منهم ،للتالقي الفوري تحت سقف
واحد عنوانه« :الساحل بيتنا وتاريخنا وعزّنا
ومجدنا  ...الساحل بخير أجيالنا بخير وكرتنا
ب��خ��ي��ر» .فلتتو ّقف ال��ح��م�لات والتصريحات،
وعلى المصطادين في الماء العكر أن يرموا
بسنّاراتهم بعيداً ،فبحرنا أزرق ول��ن يتغيّر
لونه  ...مع دعوتي ودعائي لبقاء نادي شباب
الساحل منارة الضاحية الكرو ّية.

انترانيك �سن الفيل بطل �س ّلة «الثانية» لل�سيدات
أح��رز فريق انترانيك س��ن الفيل
بكرة السلّة للسيدات لقب بطولة
الدرجة الثانية ،وتأهّ ل إلى مصاف
ن��وادي ال��درج��ة األول��ى بعدما حسم
الدور النهائي لمصلحته بنتيجة – 2
 ،0وذلك إثر فوزه على فريق األنوار
الجديدة بنيتجة ( 43 – 50األشواط
50 ،35 – 35 ،20 – 29 ،7 – 19
–  )43في المباراة الثانية من ثالث
ممكنة ،وال��ت��ي أُج��ري��ت بينهما على
ملعب انترانيك في النقاش في حضور
جمهور كبير.
ق��اد ال��م��ب��اراة الح ّكام الدوليون،
األردن��يّ��ان ناصر أب��و راش��د ومحمد
فوزي واللبناني جورج سعد ،وراقبها
عضو اللجنة الفنية في االتحاد الحكم
الدولي السابق سهيل كساب ،الذي
و ّزع في نهايتها الميداليّات الفضيّة
والذهبيّة على الالعبات ،وسلّم كأس
البطولة إل��ى كابتن فريق انترانيك

س���نّ ال��ف��ي��ل ن��ات��ال��ي جبيلي .وك��ان
فريق انترانيك فاز في المباراة األولى
بنتيجة  .48 – 54وسيلتقي فريق
األنوار الجديدة فريق الشبيبة الشياح

في سلسلة الترفيع والتنزيل ،والفائز
بمباراتين من ثالث ممكنة سيشارك
في الموسم المقبل في دوري نوادي
الدرجة األولى للسيدات.

«بيغ �سام» مد ّرب ًا لمنتخب �إنكلترا
من المتو ّقع أن يُعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
رسم ّيا ً اليوم تعيين سام آالرادي���س ،المعروف بـ»بيغ
سام» ،مد ّربا ً للمنتخب اإلنكليزي ،وذلك في ضوء اجتماع
مط ّول عقده معه أمس الخميس .و ُر ّش��ح آالرداي��س (61
عاماً) لتدريب إنكلترا منذ عشرة أعوام ( ،)2006قبل أن
ُتسند المه ّمة آنذاك إلى ستيف ماكالرين.
هذا ،وتباحث المد ّرب المخضرم مع ثالثة أعضاء في
االتحاد اإلنكليزي حيال تو ّليه مه ّمة اإلشراف على منتخب
إنكلترا خلفا ً لروي هودجسون ،الذي استقال من منصبه
غداة سقوط اإلنكليز المد ّوي بواقع  2-1أمام آيسلندا في
ثمن نهائي كأس أوروبا .2016
وسبق آلالرداي��س أن أنقذ سندرالند من الهبوط إلى
مصاف الدرجة األولى الموسم الماضي ،علما ً بأنّ مسؤولي
النادي أعربوا عن رغبتهم بإبقاء المد ّرب القدير على رأس
الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل.
وكان آالردايس قد دخل في منافسة مع ستيف بروس،

واأللماني يورغن كلينسمان ،لتو ّلي قيادة المنتخب
اإلنكليزي ،و ُتجرى مفاوضات حال ّيا ً بين إدارة سندرالند
ومويس لخالفة آالرداي��س في تدريب النادي اإلنكليزي،
وذل��ك عقب إقالته م��ن ت��دري��ب فريق ري��ال سوسييداد
اإلسباني في نوفمبر الماضي.
ومن المق ّرر أن يخوض آالردايس لقاءه الرسمي األ ّول
مع منتخب إنكلترا في الرابع من أيلول القادم ،حينما
يواجه الفريق نظيره السلوفاكي في التصفيات األوروبيّة
المؤهّ لة لبطولة كأس العالم في روسيا عام .2018
وخالل مسيرته التدريبيّة ،أشرف آالردايس على أندية
ليميريك  ،1992-1991بريستون ن��ورث آن��د 1992
(مد ّرب مؤقت) ،بالكبول  ،1996-1994نوتس كاونتي
 ،1999-1997بولتون واندررز  ،2007-1999نيوكاسل
يونايتد  ،2008-2007بالكبيرن روفرز ،2010-2008
وست هام يونايتد  ،2015-2011وسندالرند منذ تشرين
األول .2015

لوبيتيجي بد ًال من دل بو�سكي مد ّرب ًا لإ�سبانيا
أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم أمس الخميس عن
تعيين جولين لوبيتيجي مد ّربا ً جديدا ً للمنتخب األول.
وسيت ّم تقديم لوبيتيجي اليوم (الجمعة) في مدريد،
ليكون خليفة للمد ّرب فيسنتي دل بوسكي.
وسبق للمد ّرب المولود في إقليم الباسك ،والذي سيكمل
الشهر القادم عامه الـ ،50أن قاد منتخب إسبانيا تحت
 19عاما ً للفوز ببطولة أوروبا في العام  ،2012ومنتخب
تحت  21عاما ً للفوز باللقب أيضا ً في العام .2013
كما د ّرب لوبيتيجي ،ال��ح��ارس السابق ال��ذي احترف
بصفوف ري��ال مدريد وبرشلونة ،فريق راي��و فايكانو،
الذي حرس عرينه لفترة طويلة كالعب ،وذلك في مسته ّل
مشواره التدريبي ( ،)2004-2003إضافة لريال مدريد
كاستيا ( )2009-2008وبورتو البرتغالي (-2014
.)2016
وبذلك سيخلف لوبيتيجي المد ّرب المخضرم دل بوسكي
( 65عاماً) ،الذي تو ّلى مسؤوليّة المنتخب اإلسباني طوال

السنوات الثمانية الماضية بدءا ً من تموز  ،2008في حقبة
انتهت بالخسارة أمام إيطاليا في ثمن نهائي بطولة يورو
 2016بفرنسا ،وشهدت تتويج البالد بأ ّول مونديال في
تاريخها ( 2010ـ جنوب أفريقيا) ،وبثالث لقب لليورو
(بولندا وأوكرانيا .)2012

�أكاديمية بيروت الكرويّة �إلى ال�سويد
غ��ادرت إلى السويد بعثة أكاديميّة بيروت لكرة القدم  FC Beirutللمشاركة في بطولة غوثيا 2016
لألكاديميّات من جميع أنحاء العالم ،وذلك للمرة التاسعة على التوالي .وقد ض ّمت البعثة  60العبا ً ومد ّربا ً
يم ّثلون الفئات العمرية  14 ,13 ,12 ,11و 16سنة ،وذلك برئاسة المد ّرب األستاذ ربيع إدريس ،على أن تعود
البعثة إلى بيروت يوم األحد المقبل في  24من الشهر الحالي.

