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ثقافة وناس

الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

منتخب لبنان يلتقي «الفلسطيني» وديًا اليوم
يـخــوض منتخب لبنان لـكــرة القدم
مـبــاراتــه الــوديــة الثانية الـيــوم عند
الساعة الخامسة على ملعب صيدا
حــن يستضيف منتخب فلسطني،
ال ـ ــذي وصـ ــل ف ـجــر أم ـ ــس ،تـحـضـيـرًا
للقاء كــوريــا الجنوبية فــي  8أيلول
عـلــى املـلـعــب عـيـنــه ضـمــن تصفيات
كأسي العالم وآسيا .وأجــرى العبو
امل ـن ـت ـخ ــب ت ـمــري ـن ـهــم األخ ـ ـيـ ــر أم ــس
على ملعب بيروت البلدي بحضور
قائد املنتخب يوسف محمد وعلي
حمام ووليد اسماعيل ،في حني لم
يشارك الثنائي حسن معتوق وبالل
ن ـج ــاري ــن ف ــي ال ـت ـم ــري ــن لــوصــول ـهــم
أمـ ـ ــس مـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ــإن
مشاركة معتوق ونجارين في لقاء
اليوم غير مؤكدة وقد تقتصر على
ش ــوط واح ــد أو يغيبا كليًا بسبب
اإلرهاق.
وفـ ــي ال ـب ـق ــاع ،دشـ ــن وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
والرياضة العميد الركن عبد املطلب
الـحـنــاوي ،ممثال بأمني عــام اللجنة
األومل ـب ـيــة الـلـبـنــانـيــة الـعـمـيــد حسان
رس ـت ــم ،مـلـعــب «ش ـك ـيــب ه ــاش ــم» في

ب ـلــدة ال ـقــرعــون الـبـقــاعـيــة ،بحضور
أكـ ـث ــر م ــن  1500مـ ـتـ ـف ــرج .وأج ــري ــت
م ـ ـبـ ــاراة وديـ ـ ــة ب ــن ف ــري ــق األنـ ـص ــار
ومـنـتـخــب الـبـقــاع انـتـهــت بــالـتـعــادل
السلبي ،حيث كانت فرصة للمدرب
ج ـ ـمـ ــال ط ـ ــه إلشـ ـ ـ ـ ــراك األرج ـن ـت ـي ـن ــي
فــرانـكــو كــالـيــرو والــزيـمـبــابــوي بيتر

مويا للوقوف على مستواهما.
وكان منتخب البقاع خصما عنيدا
وكاد أن يفتتح التسجيل ثالث مرات
لــوال تسرع مهاجم فريق الراسينغ
عدنان ملحم أمام املرمى.في املقابل
ف ــإن ح ــارس مــرمــى منتخب الـبـقــاع
م ـح ـمــد ع ـ ــواد وقـ ــف ب ــامل ــرص ــاد لكل

قائد المنتخب رضا عنتر ( )20وزميله يوسف محمد خالل التمرين (عدنان الحاج علي)

املـ ـح ــاوالت األن ـص ــاري ــة وخـصــوصــا
لألرجنتيني لوكاس غاالن.
قاد املباراة الحكم جهاد غريب (منظم
حفل التدشني) ،بمساعدة وائل الرمح
وزياد شموري.
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،ح ـق ــق مـنـتـخــب
الــاعـبــن الـبــرازيـلـيــن ف ــوزه األول في
بيروت ،بعد تغلبه على فريق اإلخاء
األهلي عاليه  0 - 1السبت على ملعب
أمــن عبد الـنــور فــي بحمدون .سجله
هداف املنتخب مارفن في الدقيقة .65
وك ـ ــان امل ـن ـت ـخــب ال ـض ـيــف خ ـســر أم ــام
ش ـبــاب الـســاحــل  ،1 - 2وال ـص ـفــاء – 3
 ،0وتـعــادل مع املبرة  ،2 - 2ومــع نفط
ميسان العراقي .3 - 3
وذكــر منظم زيــارة الضيوف عباس
ترمس أن الفريق البرازيلي سيغادر
بيروت عائدا إلــى وطنه بعد زيــارة
دامت حوالي شهر خاض خاللها 6
مـبــاريــات وديــة مــع الـفــرق اللبنانية
وفــريــق عــراقــي ،أمــا أن ينظم زيــارة
لفريق برازيلي أخر في العام املقبل
ف ــي وق ــت يـتـنــاســب م ــع تـحـضـيــرات
الفرق اللبنانية.

سوق االنتقاالت

مانشستر سيتي يبرم صفقة ضم دي بروين
مانشستر سيتي يتعاقد مع
كيفن دي بروين وبايرن
ميونيخ يستعير كينغسلي
كومان من يوفنتوس
ويتخلى عن دانتي
لفولسبورغ ،وفالنسيا يضم
أيمن عبد النور من موناكو
وبرشلونة يبيع دينيس
سواريز إلى فياريال

أبــرم مانشستر سيتي ،وصيف بطل
انكلترا ،أهم صفقات سوق اإلنتقاالت
فــي الصيف الحالي بتعاقده رسميًا
مــع صــانــع األل ـع ــاب البلجيكي كيفن
دي ب ــروي ــن م ــن فــول ـس ـبــورغ األمل ــان ــي
بعقد يمتد لستة أع ــوام .ولــم يكشف
سيتي عن قيمة الصفقة ،لكن وسائل
اإلع ــام البريطانية أش ــارت إلــى أنها
تصل إلــى  74مليون ي ــورو ،مــا يعني
أنها قياسية بالنسبة إلى النادي.
ُ«ي ـس ـعــد مــانـشـسـتــر سـيـتــي أن يعلن
انضمام كيفن دي بروين إلى النادي
لستة أع ــوام» ،هــذا ما قاله سيتي في
مــوق ـعــه ال ــرس ـم ــي م ــع ص ـ ــورة لــاعــب
وهو يرتدي القميص الرقم .17
ف ــي امل ـقــابــل ،ض ــم فــول ـس ـبــورغ املــدافــع
الــدولــي البرازيلي دانـتــي مــن صفوف
مواطنه بــايــرن ميونيخ بعقد لثالثة
أعوام مقابل حوالى  4ماليني يورو.
أمــا بــايــرن ،فأنجز صفقة التعاقد مع
ال ـفــرن ـســي ال ـش ــاب كـيـنـغـسـلــي كــومــان
من صفوف يوفنتوس اإليطالي على
سبيل اإلعارة.

وخ ـ ـضـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب ل ـل ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي
الــروت ـي ـنــي قـبــل تــوقـيــع الـعـقــد مقابل
 7م ــاي ــن ي ـ ـ ــورو مل ـ ــدة م ــوس ـم ــن مــع
بند يتيح شــراءه في  2017مقابل 20
مـلـيــونــا .وب ــات كــومــان الــوافــد الثاني
إلى ملعب «أليانز أرينا» من «اليوفي»
هذا الصيف بعد التشيلياني أرتورو
فيدال.
وف ــي أملــانـيــا أي ـضــا ،تـعــاقــد بــوروسـيــا
دورتموند مع الظهير األيسر الكوري
الجنوبي ب ــارك جــو-هــو مــن ماينتس
حتى حزيران .2018
وفــي إسبانيا ،أفــاد فالنسيا أنــه ضم
امل ــداف ــع ال ــدول ــي الـتــونـســي أي ـمــن عبد
ال ـ ـنـ ــور مـ ــن م ــون ــاك ــو ال ـف ــرن ـس ــي مل ــدة
خمسة أعوام.
وقال عبد النور« :أنا سعيد لوجودي
مـ ـ ــع فـ ــريـ ــق لـ ــديـ ــه م ـ ـ ـشـ ـ ــروع طـ ـم ــوح،
فـفــالـنـسـيــا ف ــري ــق كـبـيــر ف ــي إسـبــانـيــا
وأوروبا».
وس ـي ـخ ـل ــف عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــور ( 26ع ــام ــا)
األرج ـن ـت ـي ـنــي ن ـي ـكــوالس أوتــام ـي ـنــدي
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــل إل ـ ـ ـ ــى م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي

اإلنكليزي قبل أيام.
اسـبــانـيــا أي ـضــا ،انـتـقــل الع ــب الــوســط
دي ـن ـيــس س ــواري ــز م ــن بــرش ـلــونــة إلــى
مواطنه فياريال مقابل  4ماليني يورو
مل ــدة أرب ـعــة أع ـ ــوام .وك ــان س ــواري ــز قد
انـضــم إلــى اشبيلية الصيف املاضي
ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ـ ــارة ل ـع ــام ــن ضـمــن
صفقة حصل برشلونة بموجبها على
الكرواتي ايفان راكيتيتش.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أن ـ ـهـ ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
صفقة ضــم العــب وســط ريـفــر باليت،
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاتـ ـي ــاس ك ــران ـف ـي ـت ــر،
وسيحمل ألــوانــه لخمسة أع ــوام بــدءًا
م ــن ك ــان ــون األول امل ـق ـب ــل ب ـع ــد ك ــأس
العالم لألندية.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـ ـ ــار لـ ـيـ ـف ــرب ــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الع ـ ـبـ ــه ال ـ ـصـ ــربـ ــي الزار
مــاركــوفـيـتــش إل ــى فنربخشه التركي
حتى نهاية املوسم ،وذلــك بحسب ما
أعلن «الريدز» أمس.
وكان ماركوفيتش ( 21عامًا) قد انضم
إلى ليفربول العام املاضي من بنفيكا
البرتغالي مقابل  27,5مليون يورو.

مونديال القوى

برونزيتان عربيتان في ختام مونديال ألعاب القوى
ُ
أس ــدل الستار على مــونــديــال ألعاب
ال ـقــوى ،ال ــذي استضافته العاصمة
الصينية بـكــن ،حيث ابتسم اليوم
األخير للعداء املغربي عبد العاطي
إيـ ـكـ ـي ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــاده إل ــى
منصات التتويج في بطولة العالم
بـعــد غ ـيــاب ثـمــانــي س ـن ــوات ،عندما
أح ـ ـ ــرز ب ــرون ــزي ــة سـ ـب ــاق 1500ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
بتسجيله  3,34,67د.
واح ـت ـفــظ الـكـيـنــي اس ـب ـيــل كـيـبــروب
ً
بالذهبية مسجال  3,34,40د ،ونــال
م ــواط ـن ــه ال ـي ــا م ــان ــان ـغ ــوي الـفـضـيــة
بزمن قدره  3,34,64د.
ك ــذل ــك ،ت ـ ِّـوج ــت الـ ـع ــداءة الـبـحــريـنـيــة
أون ـ ـيـ ــس ك ـ ـيـ ــروا بـ ـب ــرون ــزي ــة س ـبــاق
املاراتون مسجلة  2,27,39ساعة.
وك ــان ــت الــذه ـب ـيــة لــإث ـيــوب ـيــة م ــاري
دي ـب ــاب ــا ( 2,27,35س) ،وال ـف ـض ـيــة
للكينية هيال كيبروب ( 2,27,36س).
وفشل القطري معتز برشم في رفع
رص ـيــد ال ـعــرب إل ــى  5مـيــدالـيــات في

21

ً
المغربي عبد العاطي إيكيدير محتفال بميداليته في سباق الـ 1500م (أ ف ب)

املونديال الحالي بعدم احتالله أحد
امل ــراك ــز ال ـثــاثــة ف ــي مـســابـقــة الــوثــب
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،فـ ــي حـ ــن كـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز مــن
نصيب الكندي ديريك درويــن (2,34
م) ،وأح ــرز كــل مــن الــروســي بــوهــدان
ب ــون ــداريـ ـنـ ـك ــو وال ـص ـي ـن ــي هــوغ ـيــي

زهانغ الفضية.
وك ــان امل ـصــري إي ـهــاب عـبــد الرحمن
ق ــد أحـ ـ ــرز ف ـض ـيــة ف ــي رم ـ ــي ال ــرم ــح،
والـتــونـسـيــة حبيبة لغريبي فضية
أيضًا في سباق الـ 3آالف م موانع.
ون ــال ــت األملــان ـيــة كــاتــريـنــا مــولـيـتــور

ذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة رمـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــرم ـ ــح
بـتـسـجـيـلـهــا  67,69م ،فـيـمــا ذهـبــت
الـفـضـيــة لـلـصـيـنـيــة ه ـيــو ه ــوي ليو
( )66,13والـ ـ ـب ـ ــرون ـ ــزي ـ ــة ل ـل ـج ـن ــوب
أفريقية سونيتي فيلجوين (.)65,79
وأحرزت العداءة اإلثيوبية أملاز أيانا
ذهبية سباق الـ 5آالف م.
وس ـج ـل ــت أي ــان ــا  14,26,83دق ـي ـقــة،
متقدمة على مواطنتيها سنبيري
ت ـي ـف ـي ــري ( )14,44,07وغ ـي ـنــزي ـبــي
ديبابا (.)14,44,14
وحصل رجال الواليات املتحدة على
ذهـبـيــة الـتـتــابــع  4م ــرات  400م ،في
حني كان السباق ذاته لدى السيدات
من نصيب جامايكا.
وتصدرت كينيا الترتيب العام للمرة
األولــى في تاريخها بـ 7ذهبيات و6
فضيات و 16برونزية ،أمام جامايكا
بـ 7ذهبيات وفضيتني و 12برونزية،
والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــ 6ذه ـب ـي ــات
ومثلها فضيات ومثلها برونزيات.

فوز ساحق لبنك بيروت
ألحق فريق بنك بيروت حامل اللقب في
املوسمني املاضيني خسارة كبيرة بضيفه
الشويفات بنتيجة  ،0-8في املباراة التي أجريت
بينهما على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود
الرياضي ،في املرحلة الثالثة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت.
وكان متوقعًا ان يفرض الشويفات بعض
التحدي على بنك بيروت الذي بدا جاهزًا بقوة
منذ انطالق املوسم الجديد ،اال ان األخير فرض
ً
سيطرته على شوطي اللقاء ،مسجال أربعة
اهداف في كل شوط ،تناوب على التوقيع عليها
الصربي فالدان فيسيتش ( )3وناصيف
عبود وحسن حمود وجان كوتاني والبرازيلي
رودولفو دا كوستا وعلي الحمصي.
بدوره ،واصل الجيش اللبناني انتصاراته وعاد
بفوز ثمني
من ملعب جامعة القديس يوسف
ٍ
بنتيجة  .3 – 6سجل للفائز محمد أبو زيد
( )2محمد قبيسي ومحمد الحاج وحسني
نجم ( ،)2ما الخاسر فقد سجل له ماريو متى
واندريه نادر ومحمد هاشم.

ثالث خسارات لمنتخب السلة
أنهى منتخب لبنان لكرة السلة مشاركته في
دورة بولندا الودية ،التي شارك فيها منتخبي
بلجيكا وايسلندا أيضًا ،استعدادًا لبطولة
آسيا .وخسر لبنان في مبارياته الثالث فكانت
الخسارة األولى أمام بلجيكا  ،88 – 53ثم
امام إيسلندا  ،96 – 75والثالثة أمام بولندا
.76 – 59

بطولة الدراجات النارية

روسي ينفرد بصدارة
«موتو جي بي» مجددًا
حقق اإليطالي فالنتينو روسي (ياماها)
فوزه الرابع هذا املوسم في بطولة العالم
للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»
بحلوله أول في جائزة بريطانيا الكبرى،
املرحلة الثانية عشرة ،لينفرد بالصدارة
مجددًا ،مبتعدًا عن زميله اإلسباني
خورخي لورنزو.
وكان روسي على املسافة ذاتها من لورنزو
بعد فوز األخير بسباق املرحلة املاضية
في تشيكيا ،لكن «الدكتور» أنهى السابق
على حلبة سيلفرستون في الصدارة
ً
مسجال  46,15,617دقيقة أمام مواطنيه
دانيلو بيتروتشي (دوكاتي/براماك) بفارق
 3,010ثوان ،وأندريا دوفيتسيوزو (السائق
الرسمي عند دوكاتي) بفارق  4,117ث.
أما لورنزو فاكتفى باملركز الرابع أمام
مواطنه داني بدروزا (هوندا) ،ما سمح
لروسي بتوسيع الفارق الذي يفصله عن
زميله إلى  12نقطة ( 236نقطة مقابل
 ،)224فيما تجمد رصيد االسباني مارك
ماركيز (هوندا) عند  159نقطة في املركز
الثالث بعد انسحابه من السباق.
وفي فئة «موتو  ،»2أحرز الفرنسي يوهان
زاركو (كاليكس) املركز األول متقدمًا على
زميليه اإلسبانيني اليكس رينس وتيتو
رابات حامل اللقب.
والفوز هو الخامس لزاركو هذا املوسم،
فرفع رصيده في الصدارة الى  249نقطة،
مقابل  164لرينس و 161لرابات.
وفي فئة «موتو  ،»3عزز البريطاني داني
كنت (هوندا) صدارته بفوزه السادس
هذا املوسم ،متقدمًا على التشيكي ياكوب
كورنفيل (كاليكس) واإليطالي نيكولو
أنتونيلي (هوندا).
ورفع كنت رصيده الى  224نقطة أمام
اإليطاليني اينيا باستيانيني (هوندا154-
نقطة) ورومانو فيناتي (كاي تي ام126-
نقطة).

