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رياضة

بداية سلبية للبرازيل والمانيا
ح ـقــق الـ ـع ــراق ،أول مـمـثـلــي ال ـعــرب
ً
فـ ــي أوملـ ـبـ ـي ــاد ري ـ ــو  ،2016تـ ـع ــادال
سلبيًا مــع منتخب الــدن ـمــارك ،0-0
ف ــي ال ـجــولــة االول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
للرجال.
وقــدم املنتخب الـعــراقــي ً
أداء جيدًا،
وكـ ـ ــان ب ــإم ـك ــان ــه أن يـ ـب ــدأ مـ ـش ــواره
األوملـ ـب ــي ال ـخــامــس بــان ـت ـصــار ضد
م ـن ـت ـخــب ي ـخ ــوض غ ـم ــار امل ـســاب ـقــة
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـت ــاسـ ـع ــة ،إال أن ـ ــه اف ـت ـق ــد
اللمسة االخيرة.
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـ ــدأ ب ـف ــرص ــة خ ـط ـي ــرة ج ـدًا
للدنمارك عبر قائدها الســي فيبي
الـ ــذي ع ــان ــده ال ـح ــظ ب ـعــدمــا ارت ــدت
ت ـســديــدتــه م ــن ال ـقــائــم ف ــي الــدقـيـقــة
الثالثة .ثم سيطر الـعــراق وحاصر
منافسه فــي منطقته ،لكن مــن دون
ال ـن ـجــاح ف ــي االق ـت ــراب بالتسجيل.
وبقي الوضع على حاله مع تراجع
الــدن ـمــارك ـيــن ال ــى مـنـطـقـتـهــم حتى
انتهاء الشوط األول.
أما في بداية الشوط الثاني ،فكادت
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ت ـف ـت ـتــح ال ـت ـس ـج ـي ــل مــن
ركلة حــرة نفذها فيبي أيـضــا ،لكن

ال ـ ـحـ ــارس الـ ـع ــراق ــي م ـح ـمــد حـمـيــد
ف ـ ــرح ـ ــان تـ ــألـ ــق وأنـ ـ ـق ـ ــذ بـ ـ ـ ـ ــاده .ثــم
غــابــت ال ـف ــرص ت ـمــامــا م ــع أفـضـلـيــة
نـسـبـيــة لـلــدنـمــاركـيــن ،وذل ــك حتى
رب ـ ــع الـ ـس ــاع ــة االخ ـ ـيـ ــر حـ ــن تـسـلــم
العراقيون املـبــادرة وكــانــوا قريبني
مــن الــوصــول الــى الـشـبــاك ،مــن دون
الـنـجــاح فــي تــرجـمــة ال ـفــرص داخــل
مــرمــى يـيـبــي هــوي ـب ـي ـيــرغ ،ليكتفي
الـ ـع ــراق ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف بنقطة
يــدخــل بـهــا ال ــى مــواجـهـتــه املرتقبة
األحد ضد البرازيل املضيفة.
وفي نفس املجموعة ،تعادل منتخب
البرازيل مع منتخب جنوب افريقيا
ً
سلبا .0-0
أم ــا ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،ت ـعــادل
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــك م ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب
امل ــان ـي ــا  .2-2س ـج ــل لـ ـ ــاول أوريـ ـل ــي
ب ـي ــرال ـت ــا ( )52ورودول ـ ـف ـ ــو بـ ـي ــزارو
( ،)62وللثاني سيرج غنابري ()59
وماتياس جينتير (.)78
وتستكمل مـبــاريــات هــذه املجموعة
ف ـج ــر ال ـج ـم ـعــة ب ــن ف ـي ـجــي وك ــوري ــا
الجنوبية الساعة .02.00
بـ ـ ــدوره ،خ ـســر مـمـثــل ال ـع ــرب اآلخ ــر،

م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــر أم ـ ـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب
ه ـ ـنـ ــدوراس  ،3-2ض ـمــن مـنــافـســات
املجموعة الرابعة.
س ـجــل ل ـل ـفــائــز روم ـي ــل ك ـيــوتــو ()13
ومــارسـيـلــو ب ـيــريــرا ( )33وانـطــونــي
ل ــوزان ــو ( ،)79ول ـل ـخــاســر ب ــن دبـكــة
سفيان ( )69وبغداد بونجاح (.)85

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـع ــب م ـن ـت ـخــب
ال ـســويــد ومـنـتـخــب كــولــومـبـيــا فجر
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  ،01.00ض ـمــن
املجموعة الثانية.
ك ـم ــا ت ـل ـع ــب ن ـي ـج ـيــريــا م ــع ال ـي ــاب ــان
الـ ـس ــاع ــة  04.00ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
ذاتها.

قدم العراق ً
أداء جيدًا ضد منتخب يخوض غمار المسابقة للمرة التاسعة (أ ف ب)

أسرع هدف في تاريخ األولمبياد
لبيكي (أ ف ب)

على الصني ملونيكا ( )36وأندريسا
أل ـف ـي ــش ( )59وك ــري ـس ـت ـي ــان ()90
اللواتي سجلن األهداف.
وأعـ ـط ــت الـ ـس ــوي ــد إش ـ ـ ــارة ان ـط ــاق
املنافسات قبل يومني على االفتتاح
ال ــرسـ ـم ــي بـ ـف ــوزه ــا فـ ــي امل ـج ـمــوعــة
ذاتـ ـه ــا ع ـل ــى ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،0-1
سجلته نيال فيشر (.)76
وفي املجموعة الثانية ،بدأت كندا،
ص ــاحـ ـب ــة بـ ــرونـ ــزيـ ــة ل ـ ـنـ ــدن ،2012
مـ ـش ــواره ــا ب ـش ـكــل ق ـ ــوي م ــن خ ــال
الفوز على أوستراليا .0-2
ول ــم يـكــن ال ـفــوز ال ـك ـنــدي ع ــادي ــا ،إذ
افـتـتــح املنتخب التسجيل بـعــد 20
ثــان ـيــة ف ـقــط ع ـلــى انـ ـط ــاق املـ ـب ــاراة
بـفـضــل جــانــن بـيـكــي ال ـتــي تفوقت
على أسرع هدف في تاريخ األلعاب
ً
األوملبية والــذي كــان مسجال باسم
امل ـك ـس ـي ـكــي أوريـ ـب ــي ب ـيــرال ـتــا ال ــذي
وج ــد طــريـقــه إل ــى ال ـش ـبــاك بـعــد 29

ثــان ـيــة م ــن امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ضــد
ال ـبــرازيــل ( )1-2فــي أومل ـب ـيــاد لـنــدن
 .2012كذلك حطم املنتخب الكندي
رقـ ـ ـم ـ ــا آخ ـ ـ ـ ــر ،لـ ـكـ ـن ــه ال ي ـ ــدع ـ ــو إلـ ــى
االف ـت ـخــار وتـمـثــل ب ــأس ــرع ط ــرد في
تــاريــخ األل ـعــاب بـعــدمــا رف ــع الحكم
ال ـب ـطــاقــة ال ـح ـم ــراء ب ــوج ــه شـيـلـيـنــا
زادورسكي في الدقيقة .19
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا ،اسـتـهـلــت
أملــانـيــا ،بطلة الـعــالــم لـعـ َ
ـامــي 2003
و ،2007عـ ــودت ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى األل ـ ـعـ ــاب
األومل ـب ـي ــة ب ـعــدمــا غ ــاب ــت ع ـن ـهــا فــي
ل ـ ـنـ ــدن  2012ب ـ ـفـ ــوز سـ ــاحـ ــق ع ـلــى
زيـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــوي ب ـ ـسـ ــداس ـ ـيـ ــة ل ـ ـسـ ــارة
دايـبــريـتــس ( )22وأل ـك ـس ـنــدرا بــوب
( )36وميالني بيهرينغر ( 53و)78
وميالني لوبولتس ( )83وأونيس
ش ـي ـبــانــدا ( 90خ ـطــأ ف ــي مــرمــاهــا)،
مقابل هدف لكوداكواشي باسوبو
(.)50

الكرة اللبنانية

بداية جيدة للسالم والتضامن بقيادة رضا عنتر
انـطـلـقــت مـســابـقــة ك ــأس ال ـت ـحــدي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ب ــأف ـض ــل م ــا ي ـك ــون ل ـل ـت ـضــامــن صـ ــور وق ــائ ــده
رضــا عنتر مــن جـهــة ،ولـلـســام زغــرتــا بقيادة
املدرب التونسي طارق جارايا من جهة ثانية.
فالتضامن فاز على منافسه اإلجتماعي 0 - 2
على ملعب العهد ضمن املجموعة األولى ،التي
تـضــم أيـضــا الــراسـيـنــغ حـيــث سـ ّـجــل لــه محمد
سـلـمــان ال ـهــدف األول فــي الــدقـيـقــة  29وقــائــده
رضا عنتر الهدف الثاني في الدقيقة األخيرة
في أول ظهور لعنتر على املالعب اللبنانية مع
التضامن صور بعد غياب سنوات عديدة.
على ملعب الصفاء كان السالم زغرتا يخطف
ال ـفــوز مــن اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه بـهــدف وحيد
سـجـلــه جـ ــوزف ل ـحــود ق ـبــل ث ــاث دق ــائ ــق على
نهاية امل ـبــاراة ،ضمن املجموعة الثانية التي
ت ـض ــم أيـ ـض ــا ط ــرابـ ـل ــس ،ف ــي لـ ـق ــاء أشـ ـ ــرك فـيــه
الفريقان العبني أجانب على سبيل التجربة،
وخصوصًا اإلخاء الذي لعب معه السوري ورد
السالمة العب املنتخب األوملبي ،الذي يبدو أن
ادارة الفريق الجبلي قد اتفقت معه.
وتـنـطـلــق ال ـي ــوم عـنــد ال ـســاعــة  17.00مسابقة
كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة ب ـل ـقــاء قـ ــوي ب ــن ال ـع ـهــد حــامــل
ال ـل ـق ــب والـ ـصـ ـف ــاء ب ـط ــل الـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى مـلـعــب
بحمدون ضمن املجموعة األول ــى ،التي تضم
النبي شيت أيضًا.

أخبار أولمبية
السماح بمشاركة  11مالكمًا
و 31سباحًا روسيًا
أفاد االتحاد الدولي للمالكمة بأن  11مالكمًا
روسيًا حصلوا على الضوء األخضر من اللجنة
األوملبية الدولية للمشاركة في أوملبياد ريو دي
جانيرو.
وبحسب اإلجراءات التي فرضتها اللجنة األوملبية
الدولية عقب صدور تقرير املحقق الكندي
ريتشارد ماكالرين واتهم فيه الحكومة الروسية
باإلشراف على نظام ممنهج لتعاطي املنشطات
بني الرياضيني ،فإن االتحاد الدولي للمالكمة
درس حالة املالكمني الروس وأعطى موافقته على
مشاركتهم.
إلى ذلكُ ،علم لدى االتحاد الدولي للسباحة أن
 31سباحًا روسيًا ،بينهم فالديمير موروزوف
ونيكيتا لوبينتسيف الذين تقدموا باستئناف
لدى محكمة التحكيم الرياضي اعتراضًا على
إيقافهم ،سيشاركون في األوملبياد.
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هدف وطرد قياسيان في انطالق كرة السيدات
انطلق السباق نحو الذهب األوملبي
في مسابقة كرة القدم للسيدات في
أومل ـب ـي ــاد ري ــو دي ج ــان ـي ــرو ،حيث
استهلت الــواليــات املتحدة سعيها
لذهبية أوملبية رابعة على التوالي
وخ ــام ـس ــة ف ــي تــاري ـخ ـهــا م ــن أصــل
سـ ــت م ـ ـشـ ــاركـ ــات ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد مــن
خــال فــوزهــا عـلــى نـيــوزيـلـنــدا ،0-2
ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
املجموعة الثالثة.
وسجلت كــارلــي لويد أفضل العبة
ف ــي ال ـع ــال ــم ( )9وأل ـي ـك ــس م ــورغ ــان
( )46الهدفني.
كما بدأت البرازيل املضيفة بحثها
عن تتويجها األوملبي األول بفوزها
الكبير على الصني .0-3
وتدين البرازيل ،التي نالت الفضية
عـ َ
ـامــي  2004و 2008لكنها لــم تذق
ط ـعــم ال ــذه ــب األوملـ ـب ــي ك ـمــا حــالـهــا
ف ــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم أيـ ـض ــا ،ب ـفــوزهــا
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ويلعب غ ـدًا السبت النجمة بطل كــأس لبنان
م ــع ش ـبــاب ال ـســاحــل ع ـلــى امل ـل ـعــب ع ـي ـنــه ،وفــي
الـتــوقـيــت ذات ــه ضـمــن املـجـمــوعــة الـثــانـيــة التي
تضم األنصار أيضًا.
وت ـت ـض ـمــن مـ ـب ــاراة ال ـص ـفــاء وال ـع ـهــد أك ـث ــر من
عـنــوان ،فهي تحمل رائـحــة الـثــأر بعدما خسر
الـعـهــد أم ــام ال ـص ـفــاء  2 - 0ف ــي خ ـتــام ال ــدوري
وفقد اللقب ملصلحة خصمه.
َ
لالعبي الصفاء
كما أن املباراة ستكون األولى
ال ـســاب ـقــن ن ــور م ـن ـصــور وم ـح ـمــد ح ـي ــدر ضد
فريقهما السابق.
وسـتـكــون امل ـبــاراة فــرصــة ملتابعة فــريــق العهد
والـ ـح ــال ــة الـ ـت ــي أصـ ـب ــح ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــد سـلـسـلــة
تدعيمات أجنبية ومحلية ،الى جانب انتظار
الـتــونـســي يــوســف املــويـهـبــي ومــا سيقدمه إذا
شارك في اللقاء.
أضف الى ذلك أن لقاء الفريقني سيكون بروفة
ملباراتهما األولى في الدوري في  9ايلول املقبل،
وبــالـتــالــي تـعــد بالكثير مــن الـنــديــة .فالصفاء
يسعى الــى تقديم صــورة مطمئنة بعد رحيل
حيدر ،لكن بطل لبنان تلقى ضربة قوية قبل
بــدايــة املــوســم بــإصــابــة الـجـنــاح حسن هزيمة،
بـقـطــع بــالــربــاط الصليبي لـلــركـبــة ليغيب عن
املالعب لنحو ستة أشهر.
ع .س.

ّ
حط الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في ريو
دي جانيرو عشية افتتاح األوملبياد لدعم ترشيح
باريس الستضافة ألعاب .2024
وقال هوالند الذي وصل إلى مطار ريو بطائرة
تحمل شعار ملف باريس " :2024فرنسا هي
املرشحة عبر باريس وكان من واجبي الوجود
هنا ،في ريو ،من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من
ممثلي الحركة األوملبية وإقناعهم بأن باريس هي
الخيار األفضل ،وفرنسا هي الوجهة األفضل".
وأشار هوالند إلى أن "واجبي الثاني هو مساندة

ً
الرياضيني الفرنسيني" ،آمال أن يكونوا على
مستوى آمال وثقة فرنسا "التي تعاني والتي هي
بحاجة إلى الوحدة والتعاضد" ،في إشارة منه
إلى االعتداءات الدموية الثالثة التي حصلت في
األشهر العشرة األخيرة إن كان في باريس أو
نيس أو سانت إتيان دو روفريه.

الوفد الدنماركي يتعرض
للسرقة في القرية األولمبية
كشف رئيس البعثة الدنماركية إلى أوملبياد
ريو  ،2016مورتن رودفيت ،عن سرقة هواتف
وألبسة ولوحات إلكترونية عائدة ألعضاء الوفد
في القرية األوملبية.
وقال رودفيت في تصريح للقناة الثانية في
التلفزيون الدنماركي" :بسبب وجود العديد من
عمال الصيانة والنساء الذين دخلوا بناء على
طلبنا ،تعرضنا لسلسلة من السرقات".
وأضاف" :طالت السرقات هواتف ذكية وألبسة
ّ
األسرة"،
وشملت أشياء سخيفة مثل شراشف
مؤكدًا أنه منذ  18تموز ّقدم الوفد الدنماركي
 150شكوى حول مشاكل في  36شقة
يستخدمها في القرية األوملبية.

 %20من بطاقات الدخول
ال تزال متوفرة

دفاع
قائد التضامن رضا عنتر يمرر الكرة أمام
ٍ
طرابلسي (عدنان الحاج علي)

قبل يومني من االفتتاح الرسمي لأللعاب األوملبية
ُ
في ريو دي جانيرو ،كان خمس بطاقات الدخول
إلى املالعب مطروحًا للبيع ،واألمر النادر هو
أنه ال يزال هناك بطاقات للسباقني املهمني في
ألعاب القوى  100و 200م .وصرح متحدث
باسم اللجنة البرازيلية املنظمة لريو  2016لوكالة
"فرانس برس"" :لقد بعنا حتى اآلن  80في املئة
من إجمالي البطاقات ,وال يزال هناك 1200
بطاقة مطروحة للبيع.

