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رياضة
التصفيات األميركية الجنوبية

أصداء عالمية

تعثر األرجنتين يعيد الصدارة إلى األوروغواي
عـ ــاد امل ـن ـت ـخــب األوروغـ ــويـ ــانـ ــي الــى
صــدارة مجموعة أميركا الجنوبية
في التصفيات املؤهلة الى مونديال
روسـ ـي ــا  2018بـ ـف ــوزه ال ـك ـب ـيــر على
ضـيـفــه ال ـب ــاراغ ــوي ــان ــي  ،0-4بينما
واصل املنتخب البرازيلي انتفاضته
بـقـيــادة نـيـمــار بتغلبه عـلــى ضيفه
الكولومبي  1-2في الجولة الثامنة.
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ع ـ ـ ّـوض ـ ــت الـ ـخـ ـس ــارة
ال ـت ــي م ـن ـيــت ب ـهــا ال ـج ـم ـعــة املــاضــي
في األرجنتني ( ،)1-0محققة فوزها
ال ـخ ــام ــس ب ـف ـضــل ل ــوي ــس س ــواري ــز
الــذي مــرر الهدفني اللذين سجلهما
ادينسون كافاني ( 18و )54وسجل
بنفسه ركلة جــزاء ( ،)46بينما كان
الهدف اآلخر من نصيب كريستيان
رودريغيز.
واستغلت األوروغواي الخدمة التي
ّ
قدمتها لها فنزويال التي كانت على
بـعــد  7دقــائــق مــن تحقيق املـفــاجــأة
وإسقاط ضيفتها األرجنتني ،قبل أن
ينقذ نيكوالس أوتــامـنــدي األخيرة
مــدركــا الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة  83من
املباراة التي انتهت .2-2
وب ــدت األرج ـن ـتــن ال ـتــي غ ــاب عنها
ال ـك ـث ـيــر م ــن ن ـجــوم ـهــا ع ـلــى رأس ـهــم

املـصــاب ليونيل ميسي وسيرجيو
أغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــرو وغـ ـ ــونـ ـ ــزالـ ـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن
وبـ ــاولـ ــو دي ـ ـبـ ــاال ،ف ــي طــري ـق ـهــا إل ــى
تلقي هزيمتها األول ــى منذ الجولة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـيـ ــة حـ ـ ــن خـ ـ ـس ـ ــرت أمـ ـ ــام
اإلك ــوادور على أرضها ( ،)2-0وذلك
ألنها وجدت نفسها متأخرة بهدفي

خ ـ ــوان ب ــاب ـل ــو ان ـ ــور ( )34وجـ ــوزف
ّ
مارتينيز ( ،)52لكنها قلصت الفارق
بواسطة لوكاس براتو ( ،)58قبل أن
يسجل لها اوتامندي التعادل.
ك ـمــا اس ـت ـف ــادت ال ـب ــرازي ــل م ــن تعثر
األرجنتني لتصعد الى املركز الثاني
بـفــارق األه ــداف عنها ونقطة خلف

ً
كافاني محتفال بأحد هدفيه في مرمى الباراغواي (ميغيل روخو  -أ ف ب)

األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي وذلـ ـ ــك ب ـف ــوزه ــا عـلــى
ضيفتها كولومبيا .1-2
ومنح نيمار الفوز للبرازيليني في
الدقيقة  74بعدما تقدمت بالده منذ
الدقيقة األولى عبر ميراندا ،قبل أن
ت ــدرك الضيفة الـتـعــادل فــي الدقيقة
 36بـهــديــة مــن مــدافــع بــاريــس ســان
ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي مــارك ـي ـن ـيــوس
الذي سجل خطأ في مرماه.
واكتفت تشيلي ،بطلة كوبا أميركا
بالتعادل على أرضـهــا مــع بوليفيا
 ،0-0لـتـكــون عـلــى بـعــد نقطتني من
كــولــوم ـب ـيــا صــاح ـبــة امل ــرك ــز ال ــراب ــع
األخـيــر املــؤهــل مباشرة الــى روسيا
 ،2018واإلكوادور التي تراجعت الى
املــركــز الخامس إثــر خسارتها أمــام
مضيفتها البيرو بـهــدف لغابريال
ات ـش ـي ـل ـي ـي ــر ( )31مـ ـق ــاب ــل ه ــدف ــن
ل ـكــري ـس ـت ـيــان كــوي ـفــا ( 19م ــن ركـلــة
جزاء) وريناتو تابيا (.)78
وتتصدر األوروغواي الترتيب بـ 16
نقطة ،تليها البرازيل واألرجنتني بـ
ٍّ
 15نقطة لكل منهما ،ثم كولومبيا
واإلكوادور بـ  13نقطة ،والباراغواي
( ،)12وت ـش ـي ـل ــي ( ،)11وبــول ـي ـف ـيــا
والبيرو ( ،)7وفنزويال (.)2

كرة المضرب

ّ
فوز أول على ديوكوفيتش
مونفيس يطمح إلى ٍ
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
امل ـص ـن ــف أول وح ــام ــل ال ـل ـق ــب ال ــى
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي م ــن بـطــولــة
فــاشـيـنــغ م ـي ــدوز األم ـيــرك ـيــة لـكــرة
املـ ـ ـض ـ ــرب ،آخـ ـ ــر ب ـ ـطـ ــوالت الـ ـغ ــران ــد
سالم ،بعد فوزه على الفرنسي جو
ويلفريد تسونغا التاسع  3-6و2-6
ثم باالنسحاب.
وي ـل ـت ـقــي دي ــوك ــوف ـي ـتــش ف ــي الـ ــدور
املقبل مع الفرنسي غايل مونفيس
الـعــاشــر ال ــذي تـغـلــب عـلــى مــواطـنــه
ل ــوك ــاس ب ــوي ــي ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن
 4-6و 3-6و ،3-6ل ـي ـف ـشــل األخ ـي ــر

فــي بلوغ املــربــع الذهبي فــي إحــدى
البطوالت الكبرى ألول مــرة بعدما
ح ـقــق إنـ ـج ــازًا الف ـتــا تـمـثــل بــإخــراج
اإلس ـب ــان ــي راف ــاي ــل نـ ـ ــادال م ــن ثـمــن
النهائي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش
ومــونـفـيــس ،تميل الـكـفــة ال ــى األول
الـ ــذي ه ــزم ال ـثــانــي ف ــي املــواج ـهــات
العشر السابقة بينهما.
ولـ ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ،ب ـل ـغــت األمل ــان ـي ــة
أن ـج ـي ـل ـيــك ك ـي ــرب ــر امل ـص ـن ـفــة ثــان ـيــة
الــدور نصف النهائي بفوزها على
اإليطالية روبرتا فينتشي السابعة

ووصـيـفــة بطلة ال ـعــام املــاضــي 5-7
و.0-6
وق ــال ــت ك ـي ــرب ــر ،ب ـط ـلــة أوس ـت ــرال ـي ــا
املفتوحة مطلع العام الحالي" :من
الصعب دائمًا اللعب ضد فينتشي،
وخـصــوصــا عـلــى مــاعــب فالشينغ
ميدوز حيث بلغت املباراة النهائية
العام املاضي".
وت ـل ـت ـقــي ك ـي ــرب ــر ف ــي ال ـ ـ ــدور املـقـبــل
مع الدنماركية كارولني فوزنياكي
املصنفة أولى في العالم سابقًا و74
حاليًا الـتــي أنـهــت مـشــوار الالتفية
امل ـغ ـمــورة أنــاسـتــازيــا سيفاستوفا

بفوزها عليها  0-6و.2-6
واسـ ـتـ ـف ــادت ف ــوزنـ ـي ــاك ــي ،وص ـي ـفــة
البطلة مرتني عامي  2009و،2014
مــن إصــابــة منافستها بــالـتــواء في
الكاحل منذ بــدايــة اللقاء ،ولــم تقو
األخ ـي ــرة ع ـلــى ال ـص ـمــود وامل ـقــاومــة
رغم اإلسعافات التي قدمت لها.
وفي حال فوز كيربر بلقب البطولة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـ ـت ـ ــزي ـ ــح سـ ـي ــريـ ـن ــا
وي ـل ـيــامــس ع ــن ص ـ ــدارة الـتـصـنـيــف
الـ ـع ــامل ــي الـ ـت ــي اع ـت ـل ـت ـه ــا فـ ــي املـ ــرة
األخيرة ودونما انقطاع في شباط
.2013

نشاط

الحاج وفقيه يدعوان اللبنانيين لالستمتاع بـ{مباراة العمر»
بــدأ الـعــد العكسي الفعلي لــ"مـبــاراة
العمر" املنتظرة التي سيستضيفها
ملعب مجمع الــرئـيــس ف ــؤاد شهاب
الرياضي في جونية ،السبت الساعة
ـق
 ،20.30وال ـت ــي سـتـجـمــع ب ــن فــريـ ٍ
ـوم عــامل ـيــن أص ــاب ــوا
م ــؤل ــف م ــن ن ـج ـ ٍ
شهرة كبيرة ،وآخر مؤلف من كوكبة
مــن الـنـجــوم املـحـلـيــن الــذيــن أعـطــوا
الكثير لكرة القدم اللبنانية.
وكـ ــان امل ـن ـظ ـمــون ق ــد أن ـه ــوا املــرحـلــة
األخ ـيــرة مــن العمل فــي امللعب الــذي
ّ
بدا بأبهى حلة مع تشييد مدرجات
إضــاف ـيــة تـتـســع ّ لـ ـ  10آالف مـتـفــرج،
وت ـح ـي ــط ب ــامل ـع ــش ــب األخـ ـض ــر ال ــذي
سـيـسـتـقـبــل خ ـي ــرة م ــن أب ـ ــرز العـبــي
العالم الذين طبعوا اللعبة بطابعهم
الخاص لفترة طويلة ،محرزين أكبر
األل ـق ــاب فـيـهــا ،مــن ك ــأس الـعــالــم الــى
دوري أبطال أوروبا وغيرها.
بــدورهــم ،أب ــدى النجوم اللبنانيون
حـمــاســة كـبـيــرة لـلـقــاء ال ــذي اعـتـبــره
نجم النجمة الـســابــق جـمــال الحاج
"فـ ــرصـ ــة ل ـخ ـل ــق جـ ــو مـ ــن الـ ـسـ ـع ــادة
للناس من خالل لقاء رياضي جامع
وعـ ــاملـ ــي .ك ـم ــا هـ ــو لـ ـق ــاء ج ـم ـيــل مــع
نجوم ّ
يعدون بمثابة السفراء للعبة،
وهــم مــن دون شــك سيلفتون أنظار
بشكل عام وكرة
الناس الى الرياضة
ٍ
بشكل خاص".
القدم
ٍ
كـ ــذلـ ــك ،رأى ال ـ ـحـ ــاج أن مـ ــن م ـي ــزات

21

بالتيني سيحضر انتخابات «يويفا»
كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن
رئيس االتحاد األوروبي السابق الفرنسي ميشال
بالتيني سيلبي دعوة حضور الجمعية العمومية
لـ"يويفا" املقررة األربعاء املقبل في أثينا من
أجل انتخاب خلف له في رئاسة االتحاد القاري،
رغم إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة
القدم من قبل لجنة األخالق في "الفيفا" بسبب
دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دوالر حصل
عليها عام  2011عن عمل استشاري قدمه قبل
 9سنوات لرئيس "الفيفا" السابق السويسري
جوزف بالتر املوقوف أيضًا في العملية نفسها.

إنكلترا وبلجيكا تدعمان فان براغ
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم أن صوته
سيذهب في انتخابات رئاسة االتحاد األوروبي
ملصلحة املرشح الهولندي ميكايل فان براغ .وقال
نائب رئيس االتحاد اإلنكليزي ديفيد جيل" :إننا
اتفقنا على دعم ميكايل فان براغ .إنه شخص
نعرفه جيدًا وعملنا معه كثيرًا خالل األعوام
األخيرة ،وخصوصًا بسبب التزامنا املشترك من
أجل تحقيق اإلصالحات في االتحاد الدولي" .كما
أكد االتحاد البلجيكي دعمه لفان براغ أيضًا.
وانحصرت املنافسة على رئاسة االتحاد القاري
بني فان براغ والسلوفيني ألكسندر سيفيرين
بعدما قرر رئيس االتحاد اإلسباني أنخل ماريا
فيار االنسحاب من السباق.

بندتنر العبًا في نوتنغهام
تعاقد نوتنغهام فورست الذي يلعب في
بطولة إنكلترا ألندية الدرجة األولى مع املهاجم
الدنماركي نيكالس بندتنر ملدة سنتني ،وهو
الذي كان ّ
حرًا منذ تركه فولسبورغ األملاني.

أخبار رياضية

بعثة منتخب الشطرنج إلى
األولمبياد
غادرت بعثة منتخب لبنان للشطرنج إلى عاصمة
األذرية باكو ،للمشاركة في أوملبياد اللعبة الـ ،42
الذي سيشهد مشاركة  181دولة ،بينها  19دولة
عربية.
ّ
ويتألف املنتخب اللبناني في األوملبياد من
الالعبني :فادي عيد ،عمرو الجاويش ،أنطوان
قسيس ،إيلي أسمر وعبد العزيز املحمود ،بقيادة
املدرب البولوني ألكسندر ميستا.
وسيلتحق بالبعثة رئيس االتحاد اللبناني
للشطرنج عزت قريطم للمشاركة في أعمال
الجمعية العمومية يوم التاسع من أيلول إلى جانب
األمني العام لالتحاد شحادة أبو نمري ،علمًا
بأن البطولة تختتم في  13أيلول الحالي ،وتغادر
الوفود في  14منه.

مسابقة عربية في اليخوت

ملعب فؤاد شهاب بعد تشييد المدرجات الستقبال «مباراة العمر»

ـدد مـ ــن ال ــاع ـب ــن
ال ـ ـحـ ــدث جـ ـم ــع عـ ـ ـ ـ ٍ
فريق
في
ًا
د
مجد
اللبنانيني املميزين
ٍ
واحد "وهذا األمر فيه تقدير وتكريم
لالعبني ،ولفتة إلــى أنـهــم ال يــزالــون
في ذاكرة من تابع عطاءاتهم".
واعـتـبــر العــب وســط النجمة سابقًا
أن أج ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ــيء ن ـ ـ ـ ــراه ال ـ ـي ـ ــوم هــو
إق ـبــال ال ـنــاس عـلــى ك ــرة ال ـقــدم "وهــو
األم ــر ال ــذي يـفـتــرض أن يـبـنــي عليه
املـ ـس ــؤول ــون ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،إذ ب ــات
واض ـح ــا أن الـشـعــب الـلـبـنــانــي لــديــه
ش ـه ـي ــة م ـف ـت ــوح ــة ع ـل ــى ال ـف ــوت ـب ــول،

ّ
وهذا يذكرنا بإقبال اللبنانيني على
م ـبــاريــات املـنـتـخــب الــوطـنــي عندما
حـقــق نـتــائــج الف ـت ــة" .وت ــاب ــع" :الــرقــم
ال ـ ـ ــذي س ـي ـص ــل إلـ ـي ــه الـ ـحـ ـض ــور فــي
ّ
املباراة غير طبيعي ،وإذا ما دل على
ش ــيء فـهــو ي ــدل عـلــى شـغــف الـنــاس
لشيء اسمه كرة القدم ،وأنا أدعوهم
لالستمتاع بها".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ــارس ال ـش ـه ـيــر
علي فقيه ،الــذي انضم الــى تشكيلة
النجوم اللبنانيني ،سروره بالدعوة
الـتــي تلقاها للمشاركة فــي املـبــاراة

"التي تعطينا حقنا وقيمتنا وتترك
لنا شعورًا بأننا ّ
قدمنا شيئًا مهمًا
للبنان يومًا ما .أعتز بوجودي ضمن
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وخـ ـص ــوص ــا مل ــواج ـه ــة
نجوم كبار نحترمهم ونتطلع إليهم
كأمثلة".
وأشار فقيه الى أن ّ
ردة فعل الجمهور
اللبناني تعكس مدى أهمية الحدث
"وأن ـ ـ ـ ــا أدع ـ ـ ــو الـ ـك ــل الـ ـ ــى مــواك ـب ـت ـنــا
وخ ـص ــوص ــا أبـ ـن ــاء ال ـج ـيــل ال ـجــديــد
الذي سيرانا للمرة األولى على أرض
امللعب بعدما سمع بأسمائنا".

استضاف النادي اللبناني للسيارات والسياحة
مسابقة عربية في اليخوت على شاطئه في
جونية بمشاركة العبني من ناديي العقبة
وأكوامارينا األردنيني ونادي طرابلس للشراع،
ّ
إضافة الى العبني من النادي املنظم .وفي ما يلي
النتائج:
فئة الليزر -1 :حسن لحام (األردن) -2 ،فيليب
ساروفيم (نادي الكسليك) -3 ،محمد صوب
(األردن).
فئة األوبتمسيت -1 :محمد اسماعيل (األردن)،
 -2اناس صالح (األردن) -3 ،مارك جلبوط (نادي
الكسليك).
وبعد انتهاء املسابقة ،أقيم حفل توزيع الكؤوس
والجوائز على الفائزين بحضور ّ
منسق لجنة
ّ
الرياضة املائية في النادي املنظم وعضو مجلس
إدارة النادي سيرج زوين ،ومؤسس االتحاد
العربي لليخوت سيمون خوري والكومودور
عادل خوري.

