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باختصارعالميّة
أصداء

كوبا اميركا

البرازيل تنتفض وتبلغ ربع النهائي برفقة الباراغواي
اس� � �ت� � �ع � ��ادت ال� � �ب � ��رازي � ��ل ت ��وازن � �ه ��ا
ف ��ي ب �ط��ول��ة «ك ��وب ��ا ام �ي��رك��ا» ال�ت��ي
ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا االرج� �ن� �ت�ي�ن ب �ع��دم��ا
حققت ف ��وزًا مهمًا ع�ل��ى االك ��وادور
 ،2-4لتتأهل الى الدور ربع النهائي
ب��رف �ق��ة ال� �ب ��اراغ ��واي ال �ت��ي ت�ع��ادل��ت
مع فنزويال  ،3-3وذل��ك في الجولة
ال �ث��ال �ث��ة م��ن م �ن��اف �س��ات امل�ج�م��وع��ة
الثانية.
ول ��م ت�ك�ت��ف ال �ب��رازي��ل ب��ال�ت��أه��ل بل
إن �ه��ا ان �ت��زع��ت ص� � ��دارة امل�ج�م��وع��ة
ب �خ �م��س ن � �ق� ��اط ،م �ت �ق��دم��ة ب� �ف ��ارق
االه��داف عن فنزويال ،فيما احتلت
الباراغواي املركز الثالث بـ  3نقاط
وجاءت االكوادور اخيرة بنقطة.

( )63وكريستيان ري�ف�ي��روس ()85
أه � ��داف ال� �ب ��اراغ ��واي ،وس��ال��وم��ون
رون � � ��دون ( )4ون� �ي� �ك ��والس ف �ي��دور
ميكو ( )90وغرندي بيروسو ()90
أهداف فنزويال.
وه� � �ن � ��ا ب � ��رن � ��ام � ��ج رب� � � ��ع ال� �ن� �ه ��ائ ��ي
(بتوقيت بيروت):
 السبت:كولومبيا  -البيرو ()22.00
 األحد:األرج �ن �ت�ين  -األوروغ� � ��واي (01.15
فجرًا)
البرازيل  -الباراغواي ()22.00
 االثنني:تشيلي  -فنزويال ( 01.15فجرًا).

ف��ي امل �ب��اراة االول� ��ى ،ت��أل��ق الثنائي
الكسندر باتو ونيمار بتسجيل كل
منهما هدفني ( 28و 61ل�لاول و49
و 72للثاني) ،فيما سجل فيليبي
ك��اي �س �ي��دو ه��دف��ي اإلك � � � ��وادور (37
و.)59
وأدخ� � ��ل امل� � ��درب م ��ان ��و م�ي�ن�ي��زي��س
ً
ت�ع��دي�لا ع�ل��ى تشكيلته األس��اس�ي��ة
بإشراك دوغالس مايكون أساسيًا
على حساب دان�ي��ال الفيش ،وك��ان
موفقًا في خياره ألن األول كان من
ن �ج��وم ه ��ذه امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ش�ه��دت
ايضًا عودة روبينيو الى التشكيلة.
وفي املباراة الثانية ،سجل النتولني
ال �ك��اراس ( )33ول��وك��اس ب��اري��وس

ً
باتو محتفال بأحد هدفيه (خورخي أدورنو ــ رويترز)

 ...ونيمار أيضًا (فيليبي دانا ــ أ ب)

مونديال ّ
السيدات :الواليات
املتحدة تالقي اليابان في النهائي
ت�ح� ّ�ددت معالم امل�ب��اراة النهائية لبطولة كأس
العالم للسيدات التي تستضيفها املانيا ،حيث
تلتقي األحد ( 21.45بتوقيت بيروت) الواليات
امل �ت �ح��دة م��ع ال �ي��اب��ان ،ع �ل��ى أن ت�ل�ت�ق��ي ال�س�ب��ت
السويد مع فرنسا ( )18.30على املركز الثالث.
ّ
وج��اء ت��أه��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بعد ف��وزه��ا في
نصف النهائي على فرنسا  ،1-3سجلتها اورن
شيني ( )9وابي وامباش ( )79واليكس مورغان
( )82لألولى وسونيا بومباستور ( )55للثانية.
أم��ا ال�ي��اب��ان ،فقد بلغت النهائي ب�ف��وزه��ا على
السويد  ،1-3سجلتها ناهومي كاوازومي (19
و )64وهوماري ساوا ( )59لليابان وجوزيفني
اوكفيست ( )10للسويد.

فييرا يضع ّ
حدًا ملسيرته
وض��ع ال��دول��ي الفرنسي السابق باتريك فييرا
( 35عامًا و 107مباريات دول�ي��ة) ح�دًا ملسيرته
في املالعب ،التي انطلقت عام  ،1993بحسب ما
أعلن ناديه مانشستر سيتي اإلنكليزي.
وك �ش��ف م��ان�ش�س�ت��ر أن ف �ي �ي��را ال � ��ذي ت�ن�ق��ل بني
ان��دي��ة ك ��ان ال�ف��رن�س��ي ( )1995 - 1993وم�ي�لان
اإلي �ط��ال��ي ( )1996-1995وارس �ن ��ال اإلن�ك�ل�ي��زي
( )2005-1996وي��وف �ن �ت��وس اإلي �ط��ال��ي (-2005
 )2006وان�ت��ر ميالنو اإلي�ط��ال��ي (،)2010-2006
سيتسلم م�ن�ص�ب��ًا ت�ن�ف�ي��ذي��ًا ف��ي ال �ف��ري��ق ُيعنى
بتطوير امل��واه��ب ،إض��اف��ة ال��ى ت��ول�ي��ه اإلش��راف
على برنامج «املسؤولية االجتماعية» الخاص
بالنادي في انكلترا وخارجها ،والعمل عن كثب
أيضًا مع الشركاء التجاريني للنادي.

أخبار رياضية
دورة ّ
مدربي الصاالت

سوق االنتقاالت

بايرن ميونيخ ُينجز صفقة بواتنغ
ّ
ب �ع��د م � ّ�د وج� ��زر ط ��اال ك �ث �ي �رًا ت�م��ك��ن
ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ االمل��ان��ي م��ن حسم
صفقة ج�ي��روم ب��وات�ن��غ م��ن صفوف
مانشستر سيتي االنكليزي بعدما
ذك� � ��رت وك ��ال ��ة «س � �ي ��د» ال��ري��اض �ي��ة
االمل��ان �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل��وك��ال��ة «ف��ران��س
برس» أن الدولي االملاني سيلتحق
ب��ال �ن��ادي ال� �ب ��اف ��اري الرب� �ع ��ة اع ��وام
مقابل صفقة ق � ّ
�درت ب� �ـ 13.5مليون
ي��ورو .ويتواجد بواتنغ ( 22عامًا)
ح��ال�ي��ًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة حيث
يخوض مانشستر سيتي معسكرًا
تدريبيًا ،ومن املتوقع ان يسافر الى
م�ي��ون�ي��خ ف��ي االي ��ام القليلة املقبلة
م��ن اج��ل الخضوع للفحص الطبي
الروتيني.
ّ
وس �ي �ش��ك��ل ب��وات �ن��غ اض ��اف ��ة ك�ب�ي��رة

لبايرن ميونيخ في خط الدفاع.
وف��ي ان�ك�ل�ت��را ،اع�ل��ن ن��ادي��ا ليفربول
واس� �ت ��ون ف �ي�لا ان �ه �م��ا ت��وص�ل�ا ال��ى
اتفاق بشأن انتقال الجناح الدولي
س�ت�ي��وارت داون�ي�ن��غ م��ن ال�ث��ان��ي الى
االول .وذكر ليفربول في موقعه على
شبكة االنترنت بأن «النادي حصل
على اذن (من استون فيال) للدخول
ف��ي م�ف��اوض��ات مباشرة م��ع الالعب
وبتحديد موعد للفحص الطبي».
وذك ��رت ال�ت�ق��اري��ر أن ال �ع��رض ال��ذي
ت �ق��دم ب��ه ل �ي �ف��رب��ول ل�ل�ح�ص��ول على
خ ��دم ��ات داون� �ي� �ن ��غ ي �ت �ج ��اوز ال � �ـ32
م� �ل� �ي ��ون ي� � � ��ورو ،ول � ��م ي� �ن ��ف اي م��ن
الفريقني صحة هذا الخبر.
وف � � ��ي ان � �ك � �ل � �ت ��را اي� � �ض � ��ًا ،س �ي �ت �ق � ّ�دم
مانشستر يونايتد بعرض رسمي

في الساعات القليلة املقبلة يبلغ 35
مليون جنيه استرليني من اجل ضم
ص��ان��ع االل �ع��اب ال�ه��ول�ن��دي ويسلي
س �ن��اي��در م��ن ص �ف��وف ان �ت��ر ميالنو
االيطالي ،حيث أشارت صحيفة «ذا
م �ي��رور» البريطانية إل��ى ان ديفيد
جيل الرئيس التنفيذي ملانشستر
توصل بالفعل إلى اتفاق مع ممثلي
إن�ت��ر وس�ن��اي��در وأن الصفقة تسير
نحو اإلتمام.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ،اك ��د ان �ت��ر م�ي�لان��و
على ل�س��ان م��دي��ره ال��ري��اض��ي ماركو
برانكا أن التشيلياني ارتورو فيدال،
الع� ��ب ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن االمل� ��ان� ��ي ،ال
يدخل ضمن خطط «ال�ن�ي��رات��زوري»
في سوق االنتقاالت ،كما نقلت عنه
صحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت».

افتتح االتحاد اللبناني لكرة القدم ،أمس،
دورة املستوى الثاني ملدربي كرة القدم
ّ
للصاالت التي ينظمها ،بإشراف االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم خالل الفترة من  14إلى
 26الجاري .ويشرف على الدورة املحاضر
اإليراني ناصر صالح ،يعاونه املحاضر
الكويتي عيسى السعدون ،ويشارك فيها
 11مدربًا لبنانيًا ،سبق لهم أن حازوا
شهادة املستوى األول في تدريب كرة
القدم للصاالت ،وهم :دوري زخوري ،الياس
القصيفي ،محمد دياب ،سامر العتر ،نديم
ناصيف ،حسن صفية ،مصطفى جمال،
زياد الرجي ،حسني ديب ،محمد بري ،إلياس
بوناصيف .وتقام الدروس النظرية للدورة
في فندق كومودور بعد الظهر يوميًا ،فيما
تقام الدروس العملية خالل الفترة الصباحية
في قاعة نادي الصداقة.

بطولة الجامعات لـ«الركبي يونيون»

الفورموال 1

ألونسو الفائز في سيلفرستون ّ
يقر بصعوبة اللحاق بفيتيل
لم يخطئ سائق فيراري اإلسباني
ف��رن��ان��دو ألونسو بتصريحه أمس
ملوقع فريقه على شبكة «اإلنترنت»
ب� ��أن� ��ه ال ي �ف �ك ��ر ع� �ل ��ى اإلط � �ل� ��اق ف��ي
ل � �ق ��ب ب � �ط ��ول ��ة ال � �ع� ��ال� ��م ل� �س� �ب ��اق ��ات
الفورموال  ،1وذل��ك رغ��م عودته الى
س �ك��ة االن � �ت � �ص ��ارات ب� ��إح� ��رازه ل�ق��ب
ج ��ائ ��زة ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ك �ب��رى ،األح ��د
امل��اض��ي ،ع�ل��ى ح�ل�ب��ة سيلفرستون
البريطانية.
ويبدو تصريح ألونسو منطقيًا ،إذ
ّ
إنه يتخلف بفارق  92نقطة عن بطل
العالم األملاني سيباستيان فيتيل،
ً
س��ائ��ق «ري��د ُب��ل ري�ن��و» ،ق��ائ�لا «ه��ذا
الفوز لن يغير مقاربتنا للسباقات

امل �ق �ب �ل��ة .ي �ج��ب أن ن �ك��ون واق �ع �ي�ين،
ّ
ألن�ن��ا نتخلف ب �ف��ارق  92نقطة في
ال �ت��رت �ي��ب ،وه � ��ذا ف � ��ارق ك �ب �ي��ر ج� �دًا!
سنتعامل مع كل سباق على حدة،
وسنحاول الفوز بأكبر ع��دد ممكن
من السباقات».
وت��اب��ع «ه� ��ذا األم� ��ر ي�ت�ض�م��ن أي�ض��ًا
القيام ببعض املخاطرات ،وقد ندفع
ثمن ذلك غاليًا ،لكن ليس هناك أي
بديل ،لن نستسلم على نحو مؤكد،
وكما قال (رئيس فيراري لوكا ُ دي)
مونتيزيمولو في مارانيلو :سنبقي
أقدامنا على األرض».
واش� ��ار أل��ون�س��و ال ��ى ان ��ه ال يعتقد
ب � � ��أن ال � �ح � �ظ ��ر ال � � � ��ذي ف � � ��رض ع �ل��ى

ال �ج��ان��ح ال �خ �ل �ف��ي ال �س �ف �ل��ي ،ال ��ذي
ي �ع��رف ب �ـ «ب �ل ��ون دي� �ف� �ي ��وزر»ّ ،أدى
دورًا في العرض ال��ذي قدمه فريقه
في سيلفرستون ،بل إن ما حصل
ف��ي ال�س�ب��اق ال�ب��ري�ط��ان��ي ن��اج��م عن
ال� �ت� �ق ��دم ال � � ��ذي ح �ق �ق��ه «ال� �ح� �ص ��ان
الجامح».
وواصل «لم أفكر كثيرًا في األسباب
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق ��ف خ �ل ��ف ال �ف ��وز
ب �ج��ائ��زة ب��ري �ط��ان �ي��ا ال� �ك� �ب ��رى .ل�ك��ل
سباق قصته الخاصة ،وندرك جيدًا
كيف بإمكان األمور أن تتغير عندما
تنتقل من حلبة الى اخرى .من املؤكد
ّ
أن ك��ان ه�ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن التطوير
ف��ي ال�س�ي��ارة ،م��ا يعني أن قيادتها

اص�ب�ح��ت اك �ث��ر س�ه��ول��ة ،وب��إم�ك��ان��ك
ان تشعر بأنها أكثر التصاقًا على
األرض من السابق ،وخصوصًا في
املنعطفات السريعة».
وتوقع الكثير من املراقبني أن تشهد
ً
م �ج��ري��ات ال�ب�ط��ول��ة ت �ح��وال اع�ت�ب��ارًا
م��ن ج��ائ��زة ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ب�ع��دم��ا ق��رر
االت �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ل �س �ي��ارات «ف�ي��ا»
تحديد حجم عمل الجانح الخلفي
السفلي املعروف بـ«بلون ديفيوزر».
وم� � ��ن امل � ��رج � ��ح أن ي � �ك� ��ون ري� � ��د ُب ��ل
األك �ث��ر ت �ض��ررًا م��ن ع�م�ل�ي��ة ال�ح�ظ��ر،
ألن ��ه أف �ض��ل م��ن أت �ق��ن اس �ت �خ��دام ال �ـ
«بلون ديفيوزر» ،ما منحه أفضيلة
واضحة على منافسيه.

تقام غدًا السبت ،بطولة الجامعات لـ«الركبي
يونيون» على ملعب الجامعة األميركية،
بإشراف اتحاد الجامعات وبرئاسة القاضي
نصري لحود وبمشاركة  5جامعات هي:
 AUBو NDUو ALBAواليسوعية وتفاهم
 LAUو ،AUSTباإلضافة إلى فريق مدرسة
الجمهور وصيف بطل لبنان ،على أن تقام
املباراة النهائية السادسة والنصف مساء.

رابطة جمهور الرياضي
انتخبت روابط جمهور النادي الرياضي
رابطة النادي املركزية ،حيث فاز برئاستها
فادي العثمان الذي هو في الوقت نفسه
رئيس الرابطة في الشمال ،وأحمد كردي
أمينًا للسر ووليد غزال لإلعالم ،وجاء الفوز
بالتزكية ،بحضور مدير األنشطة الرياضية
في النادي جودت شاكر.

