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الكرة اللبنانية ُ
«طاقة القدر» فتحت في وجه منتخب لبنان
ع � �ق� ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي ��ا ل�ل�ات �ح ��اد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ج�ل�س��ة أم��س،
بغياب خمسة أعضاء ،هم :الرئيس
ه��اش��م ح �ي��در ،م��وس��ى م �ك��ي ،ج�ه��اد
ال �ش �ح��ف ،م �ح �م��ود ال��رب �ع��ة وم� ��ازن
ق� �ب� �ي� �س ��ي ،وق� � � � ��ررت ف� �ي� �ه ��ا اع� �ت� �م ��اد
امل � ��درب األمل ��ان ��ي ث �ي��و ب��وك �ي��ر م��دي �رًا
ف �ن �ي��ًا ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ضم
م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال � �ج� ��دد،
ه ��م :زي� ��اد ال �ص �م��د ،رب �ي��ع ال �ك��اخ��ي،
ع� �ب ��اس ع� �ط ��وي (ال� �ن� �ج� �م ��ة) م�ح�م��د
غ � � ��دار وع � �ب � ��اس ك� �ن� �ع ��ان ،م� ��ن دون
االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن أح� ��د م ��ن ال�لاع �ب�ين
ال �ح��ال �ي�ي�ن ب��ان �ت �ظ��ار ق� � ��رار ب��وك �ي��ر.
وي�ب��دو أن «ط��اق��ة ال �ق��در» ق��د فتحت
ف ��ي وج � ��ه امل �ن �ت �خ��ب؛ إذ س�ي�خ�ض��ع

الالعبون ملعسكر خارجي في كوريا
الجنوبية من  25آب ولغاية  2أيلول،
موعد اللقاء مع الكوريني في افتتاح
تصفيات ال ��دور ال�ث��ال��ث امل��ؤه��ل إلى
م ��ون ��دي ��ال  .2014وس �ي �ك ��ون ه �ن��اك
معسكر داخلي لالعبي املنتخب من
 4إل ��ى  6أي �ل��ول ق�ب��ل ل �ق��اء اإلم � ��ارات.
ُ
وستخصص مكافأة مالية لالعبي
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي وج� �ه ��ازه ال�ف�ن��ي
واإلداري بقيمة ألف دوالر في حال
الفوز ،و 500دوالر في حال التعادل
ف ��ي ك ��ل م � �ب� ��اراة خ �ل��ال ال �ت �ص �ف �ي��ات
كحافز معنوي لالعبني ،إضافة إلى
زيادة البدل املادي الشهري إلى 500
دوالر ( 300دوالر سابقًا).
وف��ي أب��رز امل �ق��ررات األخ ��رى :توجيه

الشكر إل��ى ن��ادي العهد على موقفه
الوطني بالتجاوب مع رغبة االتحاد
ف��ي اإلف ��ادة م��ن ج�ه��ود م��دي��ره الفني
ث�ي��و ب��وك�ي��ر م��ع امل�ن�ت�خ��ب ،وامل��واف�ق��ة
على منح حقوق النقل التلفزيوني
مل � � �ب� � ��اري� � ��ات م� �ن� �ت� �خ ��ب ل � �ب � �ن � ��ان ف��ي
التصفيات ل�ش��رك��ة وورل ��د س�ب��ورت
غ��روب مقابل مبلغ  600أل��ف دوالر،
والتفويض إلى رئيس االتحاد هاشم
ح �ي��در إن �ج��از امل �ف��اوض��ات ال�ج��اري��ة
م ��ع ب �ع��ض ال� �ق� �ن ��وات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
اللبنانية لبت حصولها على حقوق
البث التلفزيوني مل�ب��اري��ات ال��دوري
ال�ع��ام ل�ل��درج��ة األول ��ى وك��أس لبنان
ً
ابتداء من بداية املوسم الجديد 2011
ـــ .2012

أخبار رياضية
شراكة بني أتلتيكو وليون الفرنسي
ّ
يوقع نادي أتلتيكو سبورت كلوب عقد
الشراكة مع نادي ليون الفرنسي الشهير،
وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر الخميس املقبل في فندق مونرو،
برعاية وزير الشباب والرياضة فيصل
كرامي .يلي حفل التوقيع مؤتمر صحافي
يعقده رئيس النادي اللبناني روبير باولي
وأمينة سر النادي الفرنسي جوسلني
باغلياني.

سليمان ساره بطل ثالثة «الدوبل تراب»
ّ
نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد
املرحلة الثالثة من بطولة لبنان في مسابقة
الدوبل تراب في حقل نادي البقاع للرماية
والصيد .وفي ما يأتي نتائج الرماة الثالثة
األوائل -1 :سليمان ساره (نادي البقاع ):
 175على  200طبق -2 ،ناجي هاشم (نادي
الصفرا) -3 ،154 :فوزي نحاس (نادي
البقاع).146 :

بعثة اللبنانية إلى «يونيفرسياد شينزن»
العبو املنتخب خالل التمرين على ملعب الصفاء (عدنان الحاج علي)

بوكير ممازحًا طارق العلي

الكرة العراقية

االتحاد العراقي يستبدل درجال بالبرازيلي زيكو
ّ
غ ��ض م �س��ؤول��و االت �ح��اد ال�ع��راق��ي
ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال �ت �ع��اق��د
م� � ��ع امل � � ��داف � � ��ع ال � � ��دول � � ��ي ال� �س ��اب ��ق
ع ��دن ��ان درج� � ��ال ل �ت��ول��ي االش � ��راف
ع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب «أس � ��ود ال��راف��دي��ن»
ق �ب ��ل ان � �ط �ل�اق ال� � � ��دور ال� �ث ��ال ��ث م��ن
التصفيات اآلس�ي��وي��ة املؤهلة الى
ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أس ال �ع��ال��م  2014في
البرازيل.
وكانت تقارير عدة قد أش��ارت إلى
اق �ت��راب االت �ح��اد م��ن إس�ن��اد املهمة
إل��ى درج��ال ،بعد استقالة األملاني
فولفغانغ سيدكا ،لكن تطورات في
األمتار األخيرة حالت دون ذلك.
ول � ��م ي � �ص ��در أي أم � ��ر رس � �م ��ي ع��ن
االت �ح��اد ب�ع��د إل �غ��اء ف�ك��رة التعاقد
مع درجال ،مع أن أكثر من مسؤول
اتحادي أبدوا حماستهم الشديدة
لتوليه املسؤولية .كذلك لم يصدر
ح�ت��ى اآلن أي رد ف�ع��ل م��ن درج ��ال
ب� �ع ��د ت� ��راج� ��ع االت� � �ح � ��اد ع� ��ن ف �ك��رة
التعاقد معه لإلشراف على تدريب

املنتخب الذي كان درجال واحدًا من
األساسية ف��ي ثمانينيات
أعمدته
ّ
القرن املاضي .وملحت تسريبات من
مصادر مقربة من االتحاد العراقي
إل��ى أن ع��ددًا من أعضائه عارضوا
فكرة التعاقد مع درجال.
وأف � � ��ادت ت �ق ��اري��ر ص �ح��اف �ي��ة أم��س
أي �ض��ًا ب ��أن ن �ي��ة االت� �ح ��اد ال �ع��راق��ي
ت �ت �ج��ه إل� � ��ى ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع امل� � ��درب

يملك زيكو فكرة
كبيرة عن الكرة
اآلسيوية؛ لكونه قاد
اليابان سابقًا

البرازيلي زيكو ،وأن االتحاد اتفق
نهائيًا على تسمية مدرب منتخب
اليابان سابقًا ،لكونه يملك الكثير
من األدوات التي يمكنها أن تقود
املنتخب الوطني العراقي في الفترة
امل �ق �ب �ل��ة ،م��وض �ح��ًا أن زي� �ك ��و ع�م��ل
أخيرًا مع فريق فنربخشه التركي.
ويستهل املنتخب العراقي رحلته
ف ��ي ال �ت �ص �ف �ي��ات ب �ل �ق��اء األردن في
أربيل في الثاني من أيلول املقبل.
وأشار نائب رئيس االتحاد إلى أن
املفاوضات مع زيكو ب��دأت بالفعل
ويمثلهم فيها رئيس االت�ح��اد في
العاصمة األردنية عمان.
على صعيد آخر ،ذكر شرار حيدر
أن االتحاد القطري طلب من نظيره
ال� �ع ��راق ��ي ت��أج �ي��ل م ��وع ��د امل� �ب ��اراة
ال � ��ودي � ��ة ب�ي��ن م �ن �ت �خ �ب �ي �ه �م��ا ال �ت��ي
ك��ان��ت م �ق ��ررة ف ��ي  10ال �ح��ال��ي في
ال��دوح��ة إل��ى إش�ع��ار آخ��ر ،م��ن دون
تقديم توضيحات أخرى تقف وراء
التأجيل.

الكرة المصرية

ّ
األهلي يعزز قائمته قبل دوري أبطال أفريقيا
غ��ادر ال�ج��زائ��ري أم�ي��ر سعيود (21
سنة) األهلي ،بطل الدوري املصري
في املواسم الستة األخيرة ،نهائيًا،
وأب �ل��غ إدارة ال �ن ��ادي ب��ذل��ك ب�ع��دم��ا
أص � �ب ��ح خ � � ��ارج ح� �س ��اب ��ات امل � ��درب
البرتغالي مانويل ج��وزي��ه .وسبق
إلدارة األهلي أن أعلنت أنها تدرس
إم � �ك� ��ان إع � � � ��ارة س� �ع� �ي ��ود إل� � ��ى ن ��اد
جزائري (يرجح أن يكون مولودية
ال � �ج � ��زائ � ��ر) ،ل �ك �ن �ه��ا رف� �ض ��ت ف �ك��رة
رح �ي �ل��ه ال �ن �ه��ائ��ي ،ك �م��ا أف� ��اد م��وق��ع
النادي القاهري.
م��ن ناحية ث��ان�ي��ة ،استكمل األهلي
قائمته األفريقية بضم ثالثة العبني
قبل أس�ب��وع واح��د على استضافة

م��ول��ودي��ة ال �ج��زائ��ر ف��ي ال � ��دور رب��ع
ال �ن �ه��ائ��ي ل � ��دوري أب �ط ��ال أف��ري �ق �ي��ا.
وق ��رر األه �ل��ي ق�ي��د ال�ث�لاث��ي املنضم
ح��دي �ث��ًا إل ��ى ال �ف��ري��ق ،وامل � �ك � ّ�ون من
ثنائي منتخب مصر وليد سليمان،
القادم من أنبي ،ومحمد نجيب ،من
اتحاد الشرطة ،واملهاجم البرازيلي
ف��اب�ي��و ج��ون �ي��ور ال �ق ��ادم م��ن ن��اف��ال
ال�ب��رت�غ��ال��ي .وك��ان��ت امل�ن��اف�س��ة على
الدخول في القائمة بني هذا الثالثي
والعائد حديثًا إلى صفوف الفريق
أح �م��د ش��دي��د ق� �ن ��اوي ،ل �ك��ن وج ��ود
الثنائي سيد معوض وأيمن أشرف
ف� ��ي م ��رك ��ز ال �ظ �ه �ي��ر األي � �س� ��ر وه ��و
م��رك��ز ق �ن��اوي س��اع��د ف��ي االخ�ت�ي��ار

النهائي .وسبق لألهلي أن أضاف
أخيرًا الثنائي السيد حمدي ورامي
رب �ي �ع��ة ل�ل�ت�ش�ك�ي�ل��ة األول� ��وي� ��ة ال�ت��ي
كانت تضم  25العبًا.
وف � � ��ي س � �ي� ��اق م� �ت� �ص ��ل ب��ال �ب �ط��ول��ة
امل� �ص ��ري ��ة ،ي ��واج ��ه ات � �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة
عاصفة م��ن االن �ت �ق��ادات بعد ق��راره
ب ��إل �غ ��اء ال �ه �ب ��وط ه� ��ذا امل ��وس ��م م��ن
ال ��دوري املمتاز وزي ��ادة ع��دد أندية
املسابقة إل��ى  20فريقًا ف��ي املوسم
امل�ق�ب��ل ،وه��و م��ا وص��ف ب��أن��ه «ق��رار
س�ي��اس��ي» وس �ي��ؤدي إل��ى اإلض ��رار
باللعبة.
وي��دف��ع خ�ب��راء ومحللون ب��أن ق��رار
االتحاد سياسي بحت ويهدف إلى

ت�خ�ف�ي��ف ال �ع��بء ع��ن االت �ح��اد ال��ذي
يواجه ضغوطًا كي يلغي الهبوط
ب� �ع ��د م� ��وس� ��م ت� ��وق� ��ف م� �ن ��ذ أواخ� � ��ر
كانون الثاني حتى نيسان بسبب
«الثورة» .وجاء في املراكز األخيرة
في املوسم املنصرم بالدوري املمتاز
فرق االتحاد السكندري واملقاولون
ال �ع ��رب وس �م��وح��ة ،وص �ع ��دت ف��رق
الداخلية وغ��زل املحلة وتليفونات
ب �ن��ي س ��وي ��ف .وت� �ق ��رر إق ��ام ��ة دورة
ف��اص�ل��ة ب�ين ال �ف��رق أص �ح��اب امل��رك��ز
ال� �ث ��ان ��ي ف� ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �ث�ل�اث
ف��ي دوري ال�ق�س��م ال �ث��ان��ي لتحديد
صاحب البطاقة  20واألخيرة للعب
في الدوري املمتاز.

ستتمثل الجامعة اللبنانية في بعثة االتحاد
الرياضي اللبناني للجامعات إلى دورة
األلعاب الجامعية الصيفية «يونيفرسياد»
املقررة من  11إلى  22آب في مدينة شينزن
الصينية ،بوفد يضم رئيس دائرة النشاط
الرياضي نديم زين الدين ومسؤول النشاط
في الفروع األولى يوسف الزين (مسؤول
لجنة التنس في اتحاد الجامعات) ،والالعبني
والالعبات أحمد حازر (سباق  110أمتار
حواجز ـ ـ حامل الرقم القياسي اللبناني:
 14.06ثانية) الذي شارك أخيرًا في بطولة
آسيا التي أجريت في مدينة كوبي اليابانية،
وجنى ماجد (الوثبة الثالثية) ،محمد بهجت
وهانم جمعة (كرة الطاولة) ،ويوسف زين
الدين (الكاراتيه).

نشاط  MUBSالرياضي
اختتمت الجامعة الحديثة لإلدارة
والعلوم  MUBSاملهرجان الرياضي
السنوي الرابع في كرة السلة والكرة
الطائرة تحت شعار «الرياضة في مواجهة
املخدرات» ،برعاية وزير الشباب والرياضة
فيصل كرامي ،وبالتعاون مع مستشفى
الساحل وجمعية جاد .ونظمت املهرجان
الدائرة الرياضية في الجامعة على ملعبها
في الدامور بمشاركة  30ناديًا وجامعة
وجمعية ومؤسسة من كافة املناطق
اللبنانية ،وبإشراف منسق األنشطة
الرياضية فادي فياض .في النتائج،
أحرزت جامعة بيروت العربية املركز
ّ
األول في الكرة الطائرة وحلت MUBS
في املركز الثاني .أما في كرة السلة ،فقد
أحرزت اللقب الجامعة اللبنانية الدولية
 LIUبفوزها في املباراة النهائية على
ّ
الجامعة املضيفة التي حلت في املركز
الثاني على التوالي .

مهرجان أمل الرياضي
أحرز فريق قدامى عني الرمانة في كرة
السلة لقب مهرجان أمل الرياضي لصيف
 2011الذي تنظمه الجامعة األميركية
للثقافة والتعليم  AUCEبالتعاون مع
مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل في
جبل لبنان بمشاركة معظم أندية وجامعات
جبل لبنان .وحل نادي العمل فرن الشباك
ثانيًا ونادي شباب الشويفات ثالثًا.

