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ي�ضم «البابا» ر�سم ّي ًا
الأن�صار ّ
والنجمة يدعم الرا�سينغ بمحمد جعفر

قرعة المط ّبات ال�صعبة لدوري �أبطال �أوروبا
المجموعة الثالثة � ...ست�شهد � ّأم المعارك
أُجريت مساء أمس الخميس قرعة دور الـ 32لمسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،دور المجموعات ،في
إم��ارة موناكو الفرنسية .وت ّم تصنيف األندية الـ32
المشاركة ضمن  4مستويات ،وأسفرت القرعة عن
توزيع األندية إلى  8مجموعات وفق اآلتي:
 ـ المجموعة األولى :باريس سان جيرمان الفرنسي -
أرسنال اإلنكليزي  -بازل السويسري  -لودوجروتيس
البلغاري.
 ـ المجموعة الثانية :بنفيكا البرتغالي  -نابولي
اإليطالي  -دينامو كييف األوكراني  -بشكتاش التركي.
 ـ المجموعة الثالثة :برشلونة اإلسباني  -مانشستر
سيتي اإلنكليزي  -مونشنغالدباخ األلماني  -سيليتك
األسكتلندي ،وهي األقوى.
 ـ المجموعة ال��راب��ع��ة :ب��اي��رن ميونيخ األلماني
 أتلتيكو مدريد اإلسباني  -أيندهوفن الهولندي -روستوف الروسي.
 ـ المجموعة الخامسة :سيسكا موسكو الروسي -
باير ليفركوزن األلماني  -توتنهام اإلنكليزي  -موناكو
الفرنسي.
 ـ المجموعة السادسة :ريال مدريد اإلسباني -
بوروسيا دورتموند األلماني  -سبورتينغ لشبونة
البرتغالي  -ليجيا وارسو البولندي.
 ـ المجموعة السابعة :ليستر سيتي اإلنكليزي
 بورتو البرتغالي  -بروج البلجيكي  -كوبنهاغنالدنماركي.

 ـ المجموعة الثامنة :يوفنتوس اإليطالي  -إشبيلية
اإلسباني  -ليون الفرنسي  -دينامو زغرب الكرواتي.

واصل نادي األنصار تعزيز صفوفه
بالالعبين الجدد استعدادا ً للموسم
المقبل ،حيث ض ّم إلى صفوفه رسم ّياً،
أمس الخميس ،مهاجم نادي الصفاء
عالء البابا.
وت���أ ّل���ق ال��ب��اب��ا ( 23ع���ام���اً) مع
الصفاء ،الموسم الماضي ،حين ُت ّوج
كأفضل ه���دّاف محلّي ف��ي ال���دوري
اللبناني برصيد  10أه���داف ،كما
اختير كأفضل العب محلّي ،بحسب
استفتاء الجمهور .وبدأ البابا مسيرته
مع فريق األهلي صيدا ،قبل أن ينتقل
في موسم  2012 – 2011إلى الصفاء
حيث لمع ضمن تشكيلة المد ّرب إميل
رس��ت��م ،التي ُت � ّوج��ت بلقب ال��دوري
اللبناني الموسم الماضي.
وكان األنصار قد ض ّم إلى صفوفه
أيضا ً العب السالم زغرتا عمر عويضة،
والشباب الغازية بالل نجدي والعبي
النبي شيت نصار نصار وعلي االتات،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ب��رازي��ل��ي ب��رون��و
والموريتاني موالي خليل أحمد .ومن
المتو ّقع أن ينخرط «األخ��ض��ر» في
معسكر داخلي في إح��دى المناطق
اللبنانيّة نهاية األسبوع الحالي.
ّ
خ��ط ن���ادي النجمة ،فقد
وع��ل��ى
ق� ّررت إدارة النادي إع��ارة العب خط
وسط فريقها محمد جعفر إلى نادي
الراسينغ لموسم واح��د فقط .وكان
جعفر قد تغيّب عن تمارين النجمة
لفترة طويلة بسبب سوء تفاهم مع

وقد ُو ّزعت تواريخ المباريات لدوري أبطال أوروبا
وفق اآلتي:
•   الجولة األولى في دور المجموعات 13 :و14
أيلول .2016
•   الجولة الثانية 27 :و 28أيلول .2016
•   الجولة الثالثة 18 :و 19تشرين األول .2016
•   الجولة الرابعة 1 :و 2تشرين الثاني .2016
•   الجولة الخامسة 22 :و 23تشرين الثاني
.2016
•   الجولة السادسة 6 :و 7كانون األول .2016
ـ الدور ثمن النهائي ذهاباً 14 :و 15شباط 21 ،و22
شباط . 2017
ـ الدور ثمن النهائي إياباً 7 :و 8أذار 14 ،و 15أذار
.2017
•   ال��دور ربع النهائي ذهاباً 11 :و 12نيسان
.2017
•   ال��دور رب��ع النهائي إي��اب �اً 18 :و 19نيسان
.2017
•   الدور نصف النهائي ذهاباً 2 :و 3أيار .2017
•   الدور نصف النهائي إياباً 9 :و 10أيار .2017
ـ المباراة  النهائية 3 :حزيران .2017

في افتتاح ملعب «كابيتانو» برعاية خيامي
المو�سوي يعلن عودته عن ا�ستقالته
برعاية مدير عام وزارة الشباب
وال��ري��اض��ة األس��ت��اذ زي��د خيامي
وح���ض���وره ،ت��� ّم اف��ت��ت��اح مج ّمع
«كابيتانو» الرياضي في منطقة
الشويفات ،وحضر الحفل رئيس
ن���ادي ال��ن��ب��ي ش��ي��ت ال��س��ي��د أحمد
ال��م��وس��وي ،رئ��ي��س ن���ادي العهد
المحامي تميم سليمان ،رئيس نادي
األنصار األستاذ نبيل بدر ،الرئيس
السابق لنادي شباب الساحل سمير
دبوق ،باإلضافة إلى عدد من مد ّربي
ك��رة ال��ق��دم وشخصيّات رياضيّة
وفعاليات ،وحشد كبير من رجال
الصحافة واإلعالم ونجوم سابقين
في اللعبة.
�ص شريط
ال��ب��داي��ة كانت م��ع ق� ّ
االفتتاح من قِبل خيامي والموسوي
معاً ،تالها النشيد الوطني اللبناني،
فكلمة ترحيبيّة من صاحب المشروع
السيد أحمد الموسوي ال��ذي شكر
ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى تلبيتهم ال��دع��وة
لحضور حفل االفتتاح ،مؤ ّكدا ً على
استمراره في دعم الرياضة وبناء
المنشآت التي تساعد الجيل الجديد
على ممارسة الرياضة في أج��واء
سليمة .وفي كلمته ،أعلن الموسوي
عن عودته إلى الواقع الكروي بشكل
ف��اع��ل ،وت��ح��دي��دا ً إل��ى موقعه في
رئاسة النادي البقاعي ،استجابة
لرغبة الكثيرين م ّمن تم ّنوا عليه
العودة إلى موقعه الطبيعي لما فيه
مصلحة اللعبة ودوره الكبير فيها
بشكل عام ،وسعيه الدؤوب لوضع
منطقة البقاع على الخارطة الكرويّة
في لبنان بشكل خاص.

بدنايل بط ًال لـ«طائرة» الرابعة
أحرز نادي بدنايل لقب بطولة لبنان ألندية الدرجة الرابعة في الكرة الطائرة
بعدما فاز بنتيجة ( )1-3على نادي شارتييه ـ دار النور في المباراة النهائيّة
التي جرت بينهما على ملعب نادي غزير ،بقيادة الحكم الدولي مصطفى جراد
ومعاونة الحكم االتحادي عماد بو فرحات.
واحت ّل نادي  1875لجامعة القديس يوسف المركز الثالث بفوزه على نادي
حبوش بنتيجة ( ،)0-3في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الملعب
عينه.
قاد المباراة الحكم الدولي داني حبيب بمعاونة الحكم االتحادي جورج
صعب،
وبذلك تأهّ لت أندية بدنايل وشارتييه و 1875إلى مصاف أندية الدرجة
الثالثة ،بينما سيخوض نادي حبوش مباراة الترفيع والتنزيل مع نادي نورث
هافن على ملعب نادي غزير (أُقيمت مساء أمس الخميس).
وفي الختام ،ت ّوج رئيس اللجنة األولمبية ورئيس اتحاد الكرة الطائرة جان
ه ّمام وأمين عام االتحاد وليد القاصوف ومدير االتحاد إميل جبور الفرق الفائزة.
وسلّم همام كأس المركز األول إلى فريق بدنايل.

انتقل الالعب حسن سويدان من اإلخاء
األهلي عاليه إلى صفوف فريق شباب
الساحل .فيما أ ّكد مصدر مسؤول في
نادي العهد أنّ النادي بصدد استقدام
الالعب البوسني نيناد نوفاكوفيتش
( 30عاماً) ،والذي سبق واحترف في
العراق ،وفي سلوفينيا وصربيا.

�إدارة جديدة
لل�صفاء  ...بالتزكية
أعلن نادي الصفاء في بيان ،أ ّنه
بنا ًء على المادة األربعين من النظام
الداخلي للنادي (ال��ب��ن��دان الثاني
والرابع) ،وحيث أ ّنه لم ير ْد إلى األمانة
ال��ع��ام��ة ل��ن��ادي ال��ص��ف��اء الرياضي
سوى  11طلب ترشيح النتخابات
الهيئة اإلداريّة الجديدة ،ضمن المهلة
القانونية المحدّدة ،يُعتبر السادة
التالية أسماؤهم فائزين بالتزكية،
وه��م :حلمي هرموش ،وليد صفير،
عصام الصايغ ،جهاد الشحف ،نبيل
الجميل ،زاه���ر رع���د ،ع���ادل حصن
الدين ،مازن حالوي ،عمر السباعي،
أسامة الزهيري وهيثم شعبان.

الإعالن عن رالي لبنان لل�س ّيارات الـ39
ث�� ّم ك��ان��ت كلمة لخيامي ،ن � ّوه
فيها بالمجهود الكبير ال��ذي يقوم
ب��ه ال��س��ي��د أح��م��د ال��م��وس��وي على
الصعيد ال��ري��اض��ي ،وال سيما في
كرة القدم في منطقة البقاع وغيرها
من المناطق اللبنانيّة ،وأ ّكد خيامي
الحاجة الكبيرة إلى أمثال السيد
الموسوي في الرياضة اللبنانيّة،
كونه يساهم في نشر هذه الرياضة
�وج��ه
وب��أش��ك��ال م��خ��ت��ل��ف��ة ،ك��م��ا ت� ّ

بالشكر إلى رئيس نادي العهد تميم
سليمان على دوره أيضا ً في تنمية
الرياضة في منطقة البقاع ،وال سيّما
إنجازه الكبير المتم ّثل بإنشاء قاعة
رياضيّة في بدنايل ،وكذلك المنشأة
الرياضيّة على أوتستراد المطار
(ن��ادي ال��س�دّ) .وتم ّنى خيامي أن
ُتعا َلج مشكلة نادي شباب الساحل
ويعود «الساحل األزرق» إلى حالته
الطبيعيّة ،كونه أحد أب��رز الرموز

ال��ري��اض� ّي��ة األس��اس � ّي��ة ف��ي منطقة
ساحل المتن الجنوبي.
بعد ذل��ك أُق��ي��م��ت م��ب��اراة وديّ��ة
جمعت نجوم كرة القدم اللبنانيّة
قصاص
السابقين بقيادة محمد
ّ
بمواجهة فريق اإلع�لام الرياضي
الذي كان يقوده القائد رضا عنتر.
وبين شوطي المباراة ،سلّم السيد
أحمد الموسوي ال��دروع التذكاريّة
على رؤس��اء األن��دي��ة الحاضرين،

وفي نهايتها و ّزع الموسوي الدروع
التذكاريّة على الزمالء في اإلعالم
الرياضي والالعبين المشاركين في
المباراة.
وتض ّم المنشأة الرياضيّة ملعبا ً
كبيرا ً لكرة ال��ق��دم ،باإلضافة إلى
ص��ال��ة أل��ع��اب (ب��ل��ي��اردو -بيبي
ف��وت  -وك��رة الطاولة) باإلضافة
إل��ى ملعب خ��اص بالكرة الطائرة
الشاطئيّة.

محاوالت رو�س ّية لإ�شراك البارالمب ّيين
الفر�صة ما زالت متاحة لر ّد االعتبار لهم
أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارال��م��ب � ّي��ة
الروسيّة ،أ ّنه ليس كل فرص الطعن
في قرار اللجنة البارالمبيّة الدوليّة
اس��ت��ن��ف��دت ،ف��ال��م��ح��ام��ون ال���روس
واألجانب سيذهبون حتى النهاية
لحماية البارالمبيّين الروس.
وج��اء في البيان ال��ذي أصدرته
ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارال��م��ب � ّي��ة ال��روس��ي��ة
أم���س« :وف��ق �ا ً للّجنة البارالمبيّة

إدارة ال��ن��ادي .وف��ي المعلومات ،أنّ
العالقة الطيّبة التي تربط ما بين
م����د ّرب ال��راس��ي��ن��غ م��وس��ى حجيج
والالعب جعفر قد انعكست ّ
بفك النزاع
القائم سريعاً ،وتسهيل أمر انتقاله إلى
القلعة البيضاء.
وفي آخر أحاديث االنتقاالت ،فقد
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الروسيّة ،الرياضيون الروس (ذوو
االحتياجات الخاصة) ال تزال لديهم
فرصة للمشاركة في دورة األلعاب
البارالمبيّة في البرازيل .وسيقوم
فريق دول��ي من المحامين من ذوي
المهارات العالية بمواصلة الكفاح من
أجل حقوق الرياضيّين البارالمبيين
الروس ،كي يتم ّكنوا من المشاركة في
بارالمبياد .»2016

وي���رى ل��وس��ي��ان وال��ون��ي��ا ،نائب
رئيس الرابطة الدوليّة للمحامين
ال��ري��اض � ّي��ي��ن ،ال���ذي ي���رأس فريقا ً
المتخصصين لحماية حقوق
م��ن
ّ
ال��ب��ارال��م��ب��ي��ي��ن ،أنّ «االح��ت��م��االت
القانونيّة للطعن في ق��رار اللجنة
البارالمبيّة الدوليّة لم ُتستنفذ كلّها
ت��م��ام�اً ،ول��ذل��ك المحامون ال��روس
واألجانب سيذهبون حتى النهاية في

محاوالتهم لحماية البارالمبيّين».
ورف����ض����ت م��ح��ك��م��ة ال��ت��ح��ك��ي��م
الرياضيّة ،ي��وم الثالثاء الماضي،
ال��ط��ع��ن ال�� ُم��ق��دَّم م��ن ِق��ب��ل روس��ي��ا
للسماح لمنتخبها بالمشاركة في
دورة األل��ع��اب ال��ب��ارال��م��ب� ّي��ة التي
ستستضيفها مدينة ريو دي جانيرو
البرازيليّة ،خالل الفترة الممتدّة من 7
إلى  18أيلول.

تكريم كوبي براينت بعد  20عام ًا مع لو�س �أنجلو�س
أقام فريق لوس أنجلوس ليكرز األميركي لكرة السلّة احتفاال ً
خاصا ً لنجمه المعتزل
ّ
كوبي براينت ،الذي دافع عن ألوان الفريق  20موسما ً في الدوري األميركي لمحترفي
السلّة .وسيُقام التكريم في قاعة المدينة ،وقد أطلق مسؤولو لوس أنجلوس على
يوم األربعاء اسم «يوم كوبي براينت».
وذكر المستشار خوسي هويزارُ ،قبيل تكريم براينت المرتقب« ،أ ّنها طريقة لوس
أنجلوس لشكره على ما أنجزه للمدينة بر ّمتها ومنطقة لوس أنجلوس ،ولقد استفدنا
من إبداعات وأخالقيّات العمل التي أرساها كوبي على امتداد  20عاماً».
وأسهم براينت ،ال��ذي احتفل بعيد ميالده الـ 38الثالثاء الماضي ،بمعانقة
ليكرز لقب الدوري األميركي في خمس مناسبات (2009 ،2002 ،2001 ،2000
وسجل براينت معدّل  33.643نقطة في المباراة خالل مسيرته الزاخرة
و،)2010
ّ
باإلنجازات ،وهو ثالث أفضل هدّاف في تاريخ الدوري األشهر على امتداد العالم،
خلف أسطورة يوتا جاز كارل مالون ( ،)36.928وعمالق ليكرز السابق كريم عبد
الجبار (.)38.387
واختير براينت كأفضل العب في الموسم المنتظم  ،2008-2007كما شارك
في مباراة كل النجوم ( ،)all starsالتي تجمع بين نجوم المنطقتين الشرقيّة
والغربيّة  18مرة .كما ت ّم اختياره في المركز  13في عمليّة انتقاء الالعبين (درافت)
عام  1996من قِبل تشارلوت هورنتس ،لكنّ مسؤولي لوس أنجلوس سارعوا آنذاك
إلى مقايضة العب االرتكاز الصربي فالدي ديفاك ( 2.16م) مع هورنتس باليافع
براينت القادم من ثانوية لوير ميريون ،إيمانا ً منهم بقدراته ،وكان عند حسن الظنّ
لحظة دخوله أسوار الدوري األميركي للمحترفين.
ويتحدّر كوبي من عائلة رياضيّة ،إذ كان والده جوزف براينت العب كرة سلّة في
صفوف فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز ،لوس أنجلوس كليبرز وهيوستن روكتس ،قبل
أن يحترف خارجا ً في إيطاليا وفرنسا.

وك��ان رئيس اللجنة البارالمبيّة
الدوليّة فيليب كرافن قد أعلن في
السابع من الشهر الحالي ،أنّ اللجنة
ا ّت��خ��ذت ب��اإلج��م��اع ق���رار استبعاد
البارالمبيّين الروس من المشاركة في
دورة األلعاب البارالمب ّية الصيف ّية
 ،2016وتعليق عضو ّية اللجنة
البارالمبيّة ال��روس� ّي��ة ف��ي اللجنة
الدوليّة.

� 34سيارة يقودها  29لبنان ّي ًا و 5قطريين

أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة رسم ّيا ً عن
ّ
سينظمه بين  1و4
رالي لبنان الدولي التاسع والثالثين الذي
أيلول المقبل.
وجاء اإلعالن الرسمي عن السباق ،وهو الجولة الرابعة
من بطولة الشرق األوسط للراليات للعام الحالي والجولة
األخيرة من بطولة لبنان للراليات للعام الحالي ايضاً ،خالل
مؤتمر صحافي حاشد عُ قد في مق ّر النادي بالكسليك ظهر أمس
الخميس .وحضره نائب رئيس النادي كريستيان عنيد ،أمين
المال جيلبير مسيحي ،عضو مجلس اإلدارة ماريو شالال،
منسق االتحاد الدولي للسيارات الـ»فيا» في الشرق األوسط
ّ
وشمال أفريقيا عماد لحود ،مديرعام النادي شربل جرجس،
مدير لجنة رياضة السيارات كابي كريكر ،رئيس اللجنة
ّ
المنظمة فادي عون ،مدير السباق عصام ح ّتي ،مسؤولو
الشركات الراعية وحشد من رجال الصحافة واإلعالم.

وسيُقام الحفل االفتتاحي للرالي الخميس  1أيلول عند
الساعة السابعة والنصف مسا ًء من وسط مدينة جونيه،
حيث ستنطلق السيارات وسط أجواء احتفاليّة .وس ُتقام
مرحلة استعراضيّة للسرعة ابتدا ًء من الساعة الخامسة
والنصف من مساء الجمعة  2أيلول المقبل ،فيما سيجري
حفل التتويج عند الساعة الخامسة من عصر األحد  4أيلول
المقبل في مق ّر النادي في الكسليك.
هذا ،وسيُعقد مؤتمر صحافي ألبرز السائقين عند الساعة
الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل في قاعة الصحافة
ّ
المنظم في الكسليك.
الكائنة في النادي
ولفتَ مدير الرالي عصام حتي إلى أ ّن��ه «ستشارك 34
سيارة في الرالي يقودها  29سائقا ً لبنان ّيا ً وخمسة سائقين
قطريّين مع ملاّ حين من لبنان وأيرلندا وفرنسا والبرتغال
وإيطاليا وبريطانيا واألردن».

رونالدو ...الأقرب
�إلى التاج الأوروبي
يتنافس الالعبان؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو
والويلزي غاريث بايل (كالهما في ريال مدريد) ،والفرنسي
أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ،على لقب الالعب األفضل
في القارة األوروبيّة للعام  .2016ويُعتبر رونالدو الفائز
بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ،وبكأس أوروبا 2016
مع منتخب البرتغالّ ،
مرشحا ً بقوة إلحراز هذه الجائزة .في
المقابل ،أحرز بايل بدوره دوري األبطال مع الريال ،وبلغ
نصف نهائي كأس أوروبا مع منتخب بالده .أ ّما غريزمان
فح َّل وصيفا ًفي البطولتين واختير كأفضل العب في البطولة
القاريّة ،وبالتالي لن يتم ّكن نجم برشلونة األرجنتيني
ليونيل ميسي من الدفاع عن لقبه ،علما ً بأنّ الحفل سيشهد
أيضا ً قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

القب�ض على العبين �أتراك
لتعاطفهم مع االنقالب ّيين
أص���درت النيابة العا ّمة ف��ي إسطنبول أم���را ً بإلقاء
بحجة
القبض على ثالثة العبين سابقين أتراك لكرة القدم
ّ
تعاطفهم المزعوم مع الداعية فتح الله غولن ،الم ّتهم من
ِقبَل السلطات في البالد بتدبير محاولة االنقالب الفاشلة
التي وقعت في تركيا ّ
مؤخراً.
وذكرت جريدة «حريت» التركيّة اليوميّة في نسختها
اإللكترونية ،أنّ من بين الالعبين الثالثة عارف إرديم ،الذي
لعب في العام  2000مع فريق ريال سوسييداد اإلسباني
لنصف موسم ،ونجم غلطة سراي سابقاً.
وأ ّما الالعبان اآلخران فهما إسماعيل ديميريز ،العب
غلطة سراي ( ،)1993-1984وأوغور توتونيكير ،العب
غلطة س��راي سابقا ً أيضا ً ( ،)1996-1986والمد ّرب
الحالي لنادي ويل السويسري ،الذي يلعب في الدرجة
الثانية.

وأشارت الجريدة نفسها إلى أ ّنه ت ّم اعتقال ديميريز في
منزله بإسطنبول ،في الوقت الذي يتواجد فيه الثنائي
اآلخر خارج البالد في الوقت الحالي.
وأص��در القضاء التركي أم��را ً منذ أسبوعين بضبط
المهاجم الدولي السابق هاكان شوكور ،أحد أعضاء
المنتخب التركي الذي أحرز المركز الثالث في مونديال
 2002بكوريا الجنوبية واليابان.
وت ّم توجيه تهمة المشاركة في شبكة غولن بمحافظة
صقاريا ،شمال غربي البالد إلى شوكور ووال��ده ،إلاّ أنّ
الالعب يتواجد في الواليات المتحدة حال ّيا ً ليت ّم اعتقال
وال���ده ف��ي  12آب الحالي ف��ي مدينة إسطنبول .كما
أصدرت إحدى المحاكم التركيّة أمرا ً بمصادرة ممتلكات
العائلة ،والتي ُتقدّر بنحو  60مليون يورو.

