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أخبار رياضية
لقاء القوى لنادي الجمهور
ّ
ينظم نادي الجمهور الرياضي ً
لقاء محليًا
في ألعاب القوى على مضماره ،بإشراف
اتحاد اللعبة ،غدًا السبت ،بحسب البرنامج
اآلتي :سباق  400م رجال والوثب الطويل
للرجال (الساعة  ،)17:00سباق  100م
سيدات ( ،)17:10سباق  1500م سيدات
( ،)17:25سباق البدل  100×4م (،)17:50
سباق البدل  100×4م رجال ( .)18:00يتم
تسجيل املشاركني قبل انطالق املسابقة.
ملزيد من املعلومات االتصال باآلنسة أليس
كيروز ()03-408083
العبو
املنتخب
مع املدرب
بالدوين خالل
التمرين على
ملعب الرياضي
قبل السفر الى
تركيا
(بالل جاويش)

الصقر مدربًا ّ
للمبرة
باشر فريق املبرة تمارينه استعدادًا للموسم
الجديد ،بإشراف مدربه الجديد السوداني
أسامة فرج الله الصقر ،بعدما كان قد بدأها
قبل أسابيع بقيادة املدرب املساعد حسني
حمود .وسيخوض املبرة أولى مبارياته
الرسمية للموسم في كأس النخبة التي
تنطلق عقب شهر رمضان.

انطالق بطولتي األردن والكويت

ال � ��ذي ه ��و أق� ��ل م �م��ا ي �ج��ب أن يكون
ع �ل �ي��ه ،ن �ت �ي �ج��ة غ �ي ��اب ال �خ �ط �ي��ب عن
معسكري ت��اي��وان وال �ي��اب��ان ،إضافة
ال ��ى إص��اب��ة م ��ات ف��ري�ج��ي وابتعاده
عن التمارين فترة .لكن ما يريحه هو
روح �ي��ة ال�لاع�ب�ين وت�ع��اط�ي�ه��م الجيد
ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��م وغ� �ي ��اب أي إشارات
لألنانية أو الحسد وه��و جيد لخلق
فريق متجانس« .م��ع األم��ل أن تبقى
ه��ذه ال��روح م��وج��ودة تحت الضغط،
ّ
يتعرض
وخ�ص��وص��ًا أن املنتخب ل��م

ل �ل �ض �غ��ط وال� �خ� �س ��ارة خ �ل��ال الفترة
املاضية».

كلزي :املعنويات عالية
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي �ع �ت �ب��ر م ��دي ��ر منتخب
ال ��رج ��ال ج� ��ورج ك �ل��زي أن ف��ري �ق��ه في
أف� �ض ��ل ال� � �ظ � ��روف م �ع �ن��وي��ًا وبدنيًا
وفنيًا للتوجه الى بطولة العالم بعد
الفوز بكأس ستانكوفيتش واكتمال
ال � �ص � �ف� ��وف .وك � �ش� ��ف أن التشكيلة
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة اس � �ت � �ق� ��رت ع � �ل � ��ى :فادي

الخطيب ،رون��ي ف�ه��د ،علي محمود،
غالب رض��ا ،جاكسون ف��روم��ان ،مات
ف��ري�ج��ي ،ع�ل��ي ك�ن�ع��ان ،رودري ��غ عقل،
ع�ل��ي ف�خ��ر ال��دي��ن ،إي�ل��ي رس �ت��مُ ،إيلي
اسطفان وجان عبد النور .واستبعد
وي �ل �ي��ام ف ��ارس ل �ع��دم اك �ت �م��ال أوراقه
وروي سماحة.
وع ��ن ك ��أس س�ت��ان�ك��وف�ي�ت��ش ،ال يقبل
كلزي بتهميش أي ف��وز ،وخصوصًا
ان م �ع �ظ��م امل �ن �ت �خ �ب��ات أت � ��ت بهدف
ال��رب��ح ،وت�ح��دي�دًا املنتخب الياباني

الذي سعى الى التأهل الى كأس آسيا
 2011من بوابة ستانكوفيتش كونه
يقع في منطقة صعبة في التصفيات.
لكن ال يمكن مقارنة ستانكوفيتش
ببطولة العالم نظرًا للفارق الكبير في
املستوى .وعن حظوظ لبنان بالتأهل
ال��ى ال ��دور ال�ث��ان��ي ،اعتبر أن التكهن
صعب ألن كل نتيجة مباراة مرتبطة
ب��ال�ظ��روف ال�ق��ائ�م��ة ف��ي ال �ي��وم نفسه،
ل �ك��ن ك ��ل ش� ��يء وارد ن �س �ب��ة للوضع
الجيد الذي يتمتع به املنتخب.

الميكانيكية
الرياضة
ّ

ّ
رالي لبنان محطة مهمة في سباقات الشرق األوسط
ّ
ُي�ن��ظ��م ال �ن��ادي ال�ل�ب�ن��ان��ي للسيارات
وال �س �ي��اح��ة ( )ATCLرال � ��ي لبنان
ال ��دول ��ي ال � � �ـ 33ب�ي�ن  17و 19أيلول
امل�ق�ب��ل ،ب��رع��اي��ة رئ�ي��س الجمهورية
العماد ميشال سليمان.
وال ��رال ��ي ه��و امل��رح �ل��ة ال�خ��ام�س��ة من
ب �ط��ول��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط للراليات
ل�ل�ع��ام ال �ج��اري وي �ق��ام ع�ل��ى طرقات
ّ
معبدة.
ول � �ق � ��د ارت � � �ب � ��ط اسم
ال � � �ن� � ��ادي اللبناني
للسيارات والسياحة
ب� ��ري� ��اض� ��ة سباقات
ال� � � � �س� � � � �ي � � � ��ارات وهو
امل � � �م � � �ث� � ��ل الرسمي
ال � ��وح � �ي � ��د لالتحاد
ال� ��دول � ��ي للسيارات
«ال� �ف� �ي ��ا» ال� � � � �ـ FIAفي
ل �ب �ن ��ان .وش� �ه ��د ع� ��ام  1952تنظيم
رال ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ح��ت اس��م رالي
أول ٍ
لبنان وسوريا .وبعد ثالث سنوات،
ّ
ن��ظ��م ال� �ن ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي للسيارات
والسياحة رالي «دورة لبنان» وبلغ
�رال مماثل
ط��ول��ه  647ك�ل��م ،أت�ب�ع��ه ب � ٍ
بعد أربع سنواتّ .
وف��ي ع��ام  ،1968ن��ظ��م ال �ن��ادي رالي

الرالي هو
المرحلة الخامسة
من بطولة الشرق
األوسط والوحيد
على طرقات
معبدة
ّ

لقطة من السباقات املاضية (أرشيف)

ال�ج�ب��ل وب�ل�غ��ت م�س��اف�ت��ه اإلجمالية
 1100كلم وأصبح هذا الرالي محطة
سنوية يستقطب سائقني من شتى
أنحاء العالم مثل اإليطالي ساندرو
م��ون��اري ،ال��ذي أح��رز ك��أس االتحاد
ال��دول��ي ل��ري��اض��ة ال�س�ي��ارات ف��ي عام
 .1977وسنة بعد سنة ،أصبح رالي
رال ُيقام
الجبل محطة ب��ارزة كأبرز ٍ
ف��ي ل �ب �ن��ان وف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ح �ت��ى عام
.1992
وف��ي ت�ط� ّ�ور الف��ت ،دخ��ل رال��ي الجبل
الـ 13روزنامة بطولة الشرق األوسط
للراليات.
ومنذ عام  ،1993أصبحت التسمية
الجديدة رالي لبنان الدولي وباكورة
املشاركني السائقني الفرنسيني جان
ران �ي��وت��ي وآالن أوراي .وال� �ب ��ارز أن
ال �س��ائ��ق ال�ف�ن�ل�ن��دي ال�ش�ه�ي��ر طومي
م��اك�ي�ن��ن ق ��اد س �ي��ارة خ�ل�ال املرحلة
ال�خ��اص��ة االس �ت �ع��راض �ي��ة .وف ��ي عام
 ،1995ش��ارك بطل أوروب��ا للراليات
ل �ع��ام  1993ال �ف��رن �س��ي ب �ي��ار سيزار
ب � ��ارون � ��ي .وف � ��ي ع � ��ام  ،1998شارك
النروجي بيتر سولبرغ بطل العالم
السابق.
(األخبار)

تفتتح اليوم ،منافسات دوري املحترفني
األردني لكرة القدم في نسخته الجديدة
حيث يتنافس على اللقب  12فريقًا ،في
مقدمها الفيصلي والوحدات وشباب األردن.
ويبدأ الفيصلي مشوار الدفاع عن لقبه،
غدًا ،بلقاء األهلي ،فيما سيلتقي الوحدات،
الوصيف ،بعد غد األحد مع منشية بني
حسن ،الصاعد حديثًا.
وتفتتح املسابقة اليوم بمباراتي الجزيرة
مع البقعة والعربي مع شباب األردن .كما
يلعب ،غدًا ،اليرموك مع الحسني ،والرمثا مع
كفرسوم.
وكان الوحدات قد سجل في افتتاحية
املوسم الجديد انطالقة مثيرةّ ،
متوجًا
بنصف ألقاب املوسم في فترة قياسية بعد
إحرازه لقب بطولة الدرع للمرة الثامنة بفوزه
في النهائي على الجزيرة  0-2وإحرازه
الجمعة املاضي للمرة العاشرة لقب كأس
الكؤوس األردنية على حساب غريمه
التقليدي الفيصلي .0-1
وينطلق الدوري الكويتي ،اليوم أيضًا،
وبشكل مبكر هذا العام إفساحًا في املجال
أمام استعداد املنتخب الكويتي للمشاركة
في كأس الخليج العشرين في اليمن وكأس
آسيا في قطر.
تفتتح الجولة األولى ،اليوم بمباراتني،
فيلتقي العربي مع الجهراء العائد الى دوري
األضواء ،والساحل مع الساملية ،وتختتم غدًا
فيلعب القادسية ،حامل اللقب ،مع كاظمة
والكويت وصيف املوسم املاضي مع النصر.
ويسعى القادسية إلى الحفاظ على لقبه
الذي حققه في املوسم املاضي بعد صراع
قوي ومثير مع منافسه التقليدي الكويت
الطامح الى استعادة اللقب الغائب عنه منذ
عام  ،2008فيما يتطلع العربي الى تأكيد
زعامته للفرق الكويتية وهو متعطش
للتتويج باللقب الذي أحرزه للمرة األخيرة
عام .2002
وفي اإلماراتّ ،
يقص الوحدة ،بطل الدوري،
واإلمارات ،بطل الكأس ،شريط افتتاح
منافسات املوسم الجديد عندما يلتقيان،
اليوم ،في النسخة الثالثة من الكأس السوبر.
يذكر أن الفائز بلقب الكأس السوبر
سيحصل على مليون و 650ألف درهم
إماراتي (نحو  450ألف دوالر) ،فيما سينال
الوصيف  850ألف درهم (نحو  230ألف
دوالر).

