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النجمة وال�صفاء في موقعة «ال�سوبر» ّ
وكفة الفوز �أرجح لأبناء المنارة
سيسعى فريق النجمة ،بطل مسابقة كأس
لبنان ،إلح��راز لقبا ً ثانيا ً خالل أسبوع واحد،
وذلك عند التقائه مع الصفاء بطل الدوري في
مباراة كأس السوبر المحليّة لكرة القدم ،التي
س ُتقام اليوم على ملعب المدينة الرياضيّة في
تمام الساعة الخامسة عصراً.
وب��ن��ا ًء على المعطيات الفنيّة وطبيعة
االنسجام التصاعدي الحاصل في صفوف
ّ
مرشحا ً لتعزيز
القلعة النبيذيّة ،يبدو النجمة
ألقابه ،وخصوصا ً بعد األداء الكبير الذي قدّمه
في اآلونة األخيرة ،بينما بدا الصفاء بعيدا ً عن
مستواه بسبب ّ
تأخره في االستعداد للموسم
الجديد وانكباب إدارته على المراقبة والتدعيم.
وفي ضوء التمرينة األخيرة للفريق ،اطمأنّ
الروماني تيتا فاليريو م��د ّرب النجمة على
جاهزيّة فريقه بعد إحرازه لقب كأس النخبة
للمرة التاسعة في تاريخه ،وهو رقم قياسي،
وذلك إثر فوزه على غريمه التقليدي األنصار
بنتيجة  1-صفر في المباراة النهائية ،التي
أجريت يوم األحد الماضي.
المرجح أن يخوض النجمة
وبنا ًء عليه ،من
ّ
ال��م��ب��اراة بنفس التشكيلة ال��ت��ي ل��ع��ب بها
أم��ام األنصار ،مع ّوال ً على قائد فريقه عباس
عطوي ومحمد شمص في خط الوسط ،وعلى
خالد تكجي وأك��رم المغربي في الهجوم .كما
سيعتمد مد ّرب النجمة على الثنائي األجنبي
الغاني نيكوالس كوفي ،والسوري عبد الرزاق
الحسين ،لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه.
ه��ذا ،وسيغيب ع��ن النجمة مهاجمه حسن
المحمد بسبب اإلصابة ،إضافة إلى ماهر صبرا
ومصطفى كساب بسبب اإليقاف.

من جهته ،سيسعى الصفاء للثأر لخسارته
بنتيجة ( 0ـ  )2أم��ام النجمة في ال��دور قبل
النهائي لبطولة كأس النخبة ،آمالً تحقيق فوز
ّ
ولقب إضافي بغية تعزيز معنويّاته قبل أن
يسته ّل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام العهد
مع انطالق الموسم الجديد للبطولة في التاسع
من أيلول المقبل .ويملك إميل رستم ،مد ّرب

الصفاء ،عدّة أوراق مه ّمة يمكن أن يعتمد عليها،
مثل الحارس العائد بقوة مهدي خليل ،ومحمد
زين طحان ،وأحمد جلول وعمر الكردي .وقد
يلجأ إلى إشراك محمد قاسم ووليد إسماعيل
للمرة األول��ى ض� ّد فريقهما السابق النجمة،
بعد انتقالهما إلى الصفاء قبل أق ّل من أسبوع.
وسيلعب الصفاء من دون المهاجم عالء البابا،

بسبب انضمامه لفريق األن��ص��ار ،وم��ن دون
محمد حيدر الذي اختير أفضل العب في الموسم
الماضي وزميله نور منصور ،اللذين انض ّما
إلى العهد في صفقة قياسيّة على المستوى
المحلّي.
ال��م��ب��اراة منقولة مباشرة على تلفزيون
الجديد ،وسيقودها الحكم حسين أبو يحيى.

فيا�ض يرعى الحفل الريا�ضي الختامي
التحاد بلديات جبل عامل
برعاية سعادة النائب الدكتور علي فياض وحضورهّ ،
نظم
اتحاد بلديات جبل عامل الحفل الختامي للمهرجان الرياضي
السادس في المجمع الرياضي في بلدية برج قالوية ،بحضور
رئيس االتحاد الحاج علي الزين وعدد كبير من رؤساء البلديّات
والمخاتير ومم ّثلي وسائل اإلعالم وحشد من المدعويّين ،إضافة
إلى الرياضيّين المجلّين الذي أحرزوا المراكز األولى في مختلف
األلعاب الفرديّة والجماعيّة التي شملها المهرجان.
في كلمته بالمناسبة ،شدّد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل
الحاج علي الزين على أهميّة الرياضة للجيل الصاعدُ ،مثنيا ً على
مشاركة الشباب في األنشطة الرياضيّة ،ووعد بدعم ومتابعة
هذه النشاطات نظرا ً النعكاساتها اإليجابيّة على المجتمع ،بعدها
تحدّث راعي الحفل النائب علي فياض ،فلفت إلى أهميّة الدور
الريادي الذي يميّز عمل االتحاد ،خصوصا ً في مجال الشباب
والتنمية الرياضيّة ،مباركا ً للفائزين والمك ّرمين.
سجلت
بعدها ت ّم توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين ،وقد ّ
النتائج التالية (بحسب كل بلدة):
 ـ حوال :ألعاب ترفيهيّة (مركز أول)  -كرة طاولة سباحة،
أشبال (مركز ثاني  -محمد بوزكلي) .تيرو (مركز رابع -جاد
قطيش) ،كبار (مركز أول  -حسن ياسر غنوي) ،كرة طاولة -
ناشئين (مركز أول  -محمد باقر محمود).
ـ مجدل سلم :تيرو (مركز أول  -عطالله صبرا) ،تيرو ( مركز
ثاني  -علي تحفي) ،تيرو مركز ثاث (محمد صبرا)  -كرة قدم
رجال (المركز الثاني).
ـ الطيبة :كرة قدم – رج��ال (مركز أول) ،كرة طائرة (مركز
أول).
ـ مركبا :كرة قدم – شباب(مركز أول) ،تيرو (مركز رابع -محمد
باقر شحيمي).
ـ قبريخا :كرة طاولة – شباب (مركز أول  -محمد منصور)،
سباحة – شباب (مركز أول  -محمد نواف حجازي).
تولين :كرة طائرة (مركز ثاني).

ّ
ويجدد لتابت
المتحد ي�ستعيد ر�ستم
وهومنتمن يدعم «�س ّيداته» بتقال وحركة

تقوم معظم أندية كرة السلّة في لبنان بتدعيم صفوفها
بما يتناسب مع إمكاناتها وطموحاتها ،فيما البعض منها
ما زال مشغوال ً بسداد ديونه أو تشكيل إدارة جديدة،
علما ً بأنّ الشهر المقبل سيشهد انتخابات جديدة لمعظم
االتحادات الرياضيّة في لبنان .وبالعودة إلى «خبريّات»
التدعيم واالنتقال ،فقد و ّقع الالعب إيلي رستم رسم ّيا ً مع
نادي الم ّتحد طرابلس ،وهو بذلك عاد إلى الفريق الذي
لعب معه لست سنوات قبل أن ينتقل إلى الحكمة ،و ُتعتبر
الطرابلسي الذي يسعى
هذه الصفقة مه ّمة جدا ً للفريق
ّ
ج��ا ّدا ً للمنافسة على لقب البطولة للموسم المقبل .ومن
المتو ّقع أن يش ّكل رستم مع زميله عمر األيوبي ثنائ ّيا ً فاعالً
ومه ّما ً على أرض الملعب.
كما ج��دّدت إدارة المتحد رسم ّيا ً مع الع��ب االرتكاز
وسجلت
شارل تابت ،ليكون نواة الفريق للموسم المقبل.
ّ

معدالت تابت في الموسم الماضي مع المتحد  12نقطة مع
 9متابعات في المباراة الواحدة .وقدّم شارل تابت موسما ً
رائعا ً مع الفريق الطرابلسي بقيادة المد ّرب البوسني أالن
أباز ،الذي جدّدت له اإلدارة لثالثة مواسم .ويسعى الفريق
حال ّيا ً للتجديد لنجمه األميركي راكل كوري ،الذي تل ّقى
ّ
مؤخرا ً الكثير من العروض.
من جه ٍة ثانية ،نجحت إدارة نادي هومنتمن أنطلياس
بض ّم الالعبة السابقة في جامعة أالباما اللبنانيّة األصل
تقال كامل ،لتشارك ضمن فريق السيدات في االستحقاقات
المحليّة والخارجية المقبلة .وتقال كامل تلعب في مركز
االرتكاز وطولها  182سم ،وستشارك مع بطل لبنان في
الدوري اللبناني ألول مرة .كما استقدمت اإلدارة الساعية
لالحتفاظ ببطولتها الالعبة السابقة في صفوف نادي
الشباب العربي فرح الحركة.

ريفر باليت الأرجنتيني بط ًال لل�سوبر «الالتيني»
اح��ت��ف��ظ ف���ري���ق ري���ف���ر ب�لاي��ت
األرجنتيني بلقب بطولة ريكوبا
سودامريكانا (كأس السوبر ألندية
أميركا الجنوبية) ،وذلك إثر تغلّبه
على فريق «إندبندينتي سانتا فيه»
الكولومبي بهدفين مقابل هدف
واحد.
وأح������رز ه���دف���ي ري���ف���ر ب�لاي��ت
المهاجمَين سباستيان دريوسي
ول��وك��اس أالري��و في الدقيقتين (4
سجل
و )51على الترتيب ،بينما
ّ
ال�لاع��ب األورغ���وي���ان���ي أوراس��ي��و

القنطرة :كرة قدم شباب (مركز ثاني).
ميس الجبل :سباحة  -ناشئين (مركز أول ،هادي شقير) ،تيرو
(مركز رابع ،علي عمار).
ـ عدشيت القصير :ألعاب ترفيهيّة (مركزثاني) ،كرة طاولة -
رجال (مركز ثاني  -قاسم سويدان).
ـ طلوسة :سباحة  -شباب (مركز ثاني  -فادي ترمس) ،كرة
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ساالبيري ه��دف الضيوف الوحيد
في الدقيقة  65من عمر المباراة التي
جمعتهما فجر أم��س الجمعة على
ملعب «المونومنتال» في العاصمة
األرجنتينية بيونس أيرس أمام 45
ألف شخص.
وك���ان ل��ق��اء ال��ذه��اب ق��د انتهى
بالتعادل السلبي بين الفريقين
األسبوع الماضي.
وأصبح ريفر باليت خامس فريق
يحرز هذه البطولة مرتين متتاليتين،
بعد س��او ب��اول��و وب��ورت��و أليغري

البرازيليَّين ،وأولمبيا الباراغوياني
وليغا دي كيتو اإلكوادوري.
كما باتَ ريفر على بُعد لقبين عن
مواطنه بوكا جونيورز األكثر تتويجا ً
بلقب هذه البطولة ،منذ انطالقها في
العام  1989بواقع أربعة ألقاب.
ويُع ّد هذا اللقب الدولي الخامس
الذي يُت ّوج به ريفر باليت في ثالثة
أعوام بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس
 ،2015وكأس أندية أميركا الجنوبيّة
(كوبا سودأمريكانا)  ،2014وريكوبا
سودأمريكانا .2015

طاولة – شباب (مركز ثاني  -منير ترمس) ،كرة طاولة – ناشئين
(مركز ثاني  -حسن حسين ترمس).
ـ برج قالوية :سباحة ـ كبار (مركز أول  -مصطفى علي نور
الدين) ،سباحة ـ أشبال (مركز أول  -يوسف محمد توبة) ،سباحة
كبار (مركز ثاني  -أحمد نور الدين) ،سباحة شباب (مركز ثاني
– محمد علي نور الدين).

اختتام الأ�سبوع الثاني من مع�سكر «غوته ـ ناكيد»
أنهت أكاديميّة ناكيد بالتعاون مع معهد غوته الثقافي األلماني
في لبنان ،وبدعم من وزارة الخارجيّة األلمانية المرحلة الثانية
من «معسكر تدريب كرة القدم  ،« 2016والذي أقيم على مالعب
قصقص في بيروت بمشاركة  150العب والعبة من الالجئين
السوريّين والفلسطينيين.
وسوف ينتقل المعسكر التدريبي يوم االثنين إلى منطقة البقاع،
حيث يستضيف ملعب النبي شيت األطفال على م��دار أسبوع
كامل ،وبإشراف مد ّربي األكاديميّة الذين يقومون بدور كبير في
تعليم هؤالء االطفال أصول لعبة كرة القدم مع العمل على تخفيف
بعض المعاناة التي يعيشونها في المخيّمات الفلسطينيّة ،أو في
مخيمات النازحين السوريّين.
وقد قام مدير معهد غوته السيد ماني بورناغي ومعه المد ّرب
األكاديمي ديفيد ناكيد ،والمشرفون على المعسكر والمد ّربون،
بتسليم الميداليات والكرات للمشاركين ،كما تسلّم المد ّربون
المساعدون شهادات مشاركة من مسؤولي المعسكر.

حركة ن�شطة في �سوق االنتقاالت اللبناني
نجح فريق التضامن ص��ور بكسب جهود المدافع
البرازيلي رام���وس ،وال��ذي سبق أن لعب مع األنصار
لمواسم ع �دّة ،فيما انتقل الالعب محمد باقر يونس من
النبي شيت إلى صفوف األهلي النبطية ،وهو الذي كان
قد أعلن اعتزاله اللعب منتصف الموسم الماضي ،أ ّما
الصفاء فما زال يستقدم في سياق التدعيم األجنبي ،وآخر
الواصلين الذين نجحوا بتجاوز االختبارات الفنيّة والطبيّة
السنغالي دومنيك ماندي ،أ ّما النبي شيت الذي تن ّفس

رونالدو  ...الأف�ضل �أوروب ّي ًا لمو�سم 2016
ل��م يكن ع��ادي �ا ً ألاّ يكون كريستيانو
رونالدو الالعب األفضل في أوروبا ،فالدون
البرتغالي ال��ذي ت��ف� ّوق على منافسيه
الفرنسي أنطوان غريزمان وزميله في
ّ
واستحق
ريال مدريد الويلزي غاريث بيل،
تهنئة الجميع حتى منافسيه.
رفع كريستيانو الجائزة هذا العالم،
وكان قد حملها في موسم 2014 - 2013
من البوابة األه��م بمسيرته ،وهي فوزه
ببطولة أمم أوروبا  .2016فالـ»سي آر »7
ح ّقق حلم البرتغاليّين هذا العام بمساندة
زمالئه ،حيث اعتبر أنّ «بيبي» هو من كان
ّ
يستحق جائزة أفضل العب في البطولة.
رون��ال��دو ال�لاع��ب ،ورون��ال��دو القائد،
ورونالدو المد ّرب ،وغيرها من األلقاب التي
رافقته مع نهاية اليورو ،سبقتها رونالدو
النجم األول مع ري��ال مدريد في بطولة
دوري أبطال أوروبا .فأهداف كريستيانو
الثالثة في مواجهة فولفسبورغ أعادت
الفريق الملكي إلى البطولة ،بعد أن ظنّ
الجميع أ ّن��ه مغادر ،وأه��داف��ه الـ 16في
دوري األبطال خالل  12مواجهة ش ّكلوا
ركيزة أساسية في طريق ريال مدريد إلى
الـ»أونو ديسيما».

تجاوز رونالدو في الموسم الماضي
مسجالً  35مع
عتبة الـ 50هدفا ً مجدّداً،
ّ
ري��ال مدريد في الليغا اإلسبانية و16
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب��ا ،ك��ذل��ك ش��ارك
في صناعة  26هدفا ً لزمالئه في الفريق.
وفي الوقت الذي ح ّل كريستيانو في
المركز األول ،جاء العب أتلتيكو مدريد
وأفضل العب في يورو  2016مع منتخب

فرنسا أنطوان غريزمان في المركز الثاني،
فيما جاء نجم ريال مدريد والعب المنتخب
الويلزي غاريث بيل ثالثاً ،واألخير قاد
منتخب بالده في اليورو ببراعة ونجوميّة
ثم ودّعها أمام رونالدو ،أ ّما المركز الرابع
فكان من نصيب نجم برشلونة ليونيل
ميسي والخامس لزميله في الفريق لويس
سواريز.

قيمة االنتقاالت الكرو ّية
في بريطانيا مليار دوالر ...
وبوغبا ال�صفقة الأغلى
أنفقت أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز  880مليون
جنيه إسترليني ( ،أكثر من مليار ي��ورو ) خالل فترة
االنتقاالت الصيفيّة الحاليّة التي ما زالت مستم ّرة لغاية
الـ 31من الشهر الحالي.
وبحسب مكتب ال���دراس���ات «دي���ل���وات» ،فصفقة
الحارس التشيلي كالوديو برافو لض ّمه من برشلونة
كلّفت مانشستر سيتي حوالى  18مليون يورو ،ورفعت
مصاريف أندية الدوري اإلنكليزي لـ 880مليون جنيه
إسترليني ،وتجاوز الرقم القياسي الذي ُس ّجل الموسم
الماضي والبالغ  870مليون جنيه إسترليني.
ولفتَ مكتب ال��دراس��ات أنّ فرق مانشستر صرفت
بقوة ،وخصوصا ً تعاقد مانشستر يونايتد مع الفرنسي
بول بوغبا بقيمة تجاوزت  105ماليين يورو ،وتعاقد
مانشستر سيتي مع اإلنكليزي جون ستونز مقابل 50
مليون يورو.
وبإمكان أندية ال��دوري اإلنكليزي الممتاز الوصول
لمبلغ مليار جنيه إسترليني ( 1،17مليار ي��ورو) في
نهاية فترة االنتقاالت الصيفيّة في ظل رغبة فرق كبرى
في ض ّم العبين ج��دد ،وخصوصا ً أرسنال وليفربول
وتشيلسي.

الصعداء بعد عودة رئيسه أحمد الموسوي عن استقالته،
فسارع جهازه الفني إل��ى استقدام المهاجم اللبناني
إبراهيم بحسون ،الذي سبق أن لعب في صفوف النجمة
والصفاء .وفي السياق عينه ،دعّ م الفريق البقاعي صفوفه
بالعب نادي الشباب الغازية حسين نصرالله .وباالنتقال
إلى ض ّفة األنصار ،فقد و ّقع على كشوفات «األخضر» أمس
العب نادي الرياضي العباسية وسام حسن مغنية (18
عاماً) ،وهو موهوب وأمامه مستقبل باهر.

 352العب ًا في مع�سكر �أتلتيكو
اختتم نادي أتلتيكو  -بيروت معسكر
«الفا» الصيفي الكروي ،ال��ذي شارك
فيه  352العبا ً من مختلف األعمار،
حيث أُقيمت ثالثة معسكرات مدّة كل
منها أسبوعين .وقد شارك عدد كبير
من الالعبين في تمارين المعسكرات
الثالثة ،ومع انتهاء المعسكر المك ّثف

بالتمارين اكتسب الالعبون خبرة مه ّمة
أظهروا من خاللها مهاراتهم أمام نخبة
من أفضل م��د ّرب��ي «أتلتيكو» ،الذين
سبق وتد ّربوا تحت إشراف مد ّربين من
نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وأش���ار ال��ن��ادي إل��ى «أنّ الالعبين
اك��ت��س��ب��وا تكتيكات ح��دي��ث��ة ،وظهر

بينهم العديد من الموهوبين ،حيث
سيشاركون مع فريق «أتلتيكو» في
الموسم المقبل» ،الفتا ً إلى أنّ «تمارين
النادي س ُتقام في الموسم المقبل في
خمس مناطق ،ه��ي :ق��رن��ة ش��ه��وان،
الضبية ،ح��رش تابت ،ف��رن الشباك
وأدما».

ت�صنيف اتحاد ال�س ّلة الدولي
�أميركا �أولى و�إ�سبانيا ثانية ولبنان 43
صدر التصنيف الجديد لالتحاد الدولي لكرة السلّة
«فيبا» عقب نهاية منافسات كرة السلّة في أولمبياد ريو
دي جانيرو ،والذي شهد فوز الواليات المتحدة باللقب
على حساب صربيا .أميركا حافظت دائما ً على صدارتها
للتصنيف العالمي برصيد  1000نقطة أم��ام إسبانيا
الثانية بـ 665نقطة ،فيما تقدّمت صربيا إلى المركز الثالث
بـ 553نقطة ،وفرنسا إلى المركز الرابع .فيما تراجعت

ليتوانيا من المركز الثالث إلى الخامس.
ولوحظ أنّ نيجيريا قد ح ّققت أكبر قفزة بعد األولمبياد،
حيث تقدّمت  9مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة  ،16أ ّما
فنزويال فتقدّمت أيضا ً إلى المركز  15من  .22كذلك تقدّمت
تونس مركزين لتصبح  ،21واألردن مرتبة واحدة ليصبح
 .28أ ّما إيران فتراجعت  8مراكز لتصبح  ،25فيما بقيت
مصر في المركز  ،41أ ّما لبنان ففي المركز .43

