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كرة المضرب

ّ
ُ
بطولة ويمبلدون :نادال يدخل بقوة والجزيري يكمل املشوار
دخ � � ��ل اإلس � �ب� ��ان� ��ي راف� ��اي � �ي� ��ل ن� � � ��ادال،
امل �ص �ن��ف ث��ان �ي��ًا ،ب �ط��ول��ة وي �م �ب �ل��دون
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ،ث��ال�ث��ة ال �ب �ط��والت األرب ��ع
ً
الكبرى ،بقوة عندما حقق فوزًا سهال
ع�ل��ى ال �ب��رازي �ل��ي ت��وم��اس بيللوتشي
 6-7و 2-6و.3-6
وحذا الفرنسي جو ويلفريد تسونغا
ال �خ��ام��س ح� ��ذو ن � ��ادال ب�ت�غ�ل�ب��ه على
األوس�ت��رال��ي ليتون ه��وي��ت  3-6و4-6
و.4-6
وفاز في الدور األول أيضًا ،األميركي
م��اردي فيش العاشر على اإلسباني
روبن راميريز هيدالغو  6-7و 5-7و-7
 ،6واإلسباني نيكوالس املاغرو الثاني
عشر على البلجيكي اوليفييه روشو
 7-6و 6-3و 6-7و 2-6و ،4-6والياباني
ك��ي ن�ي�ش�ي�ك��وري ال �ت��اس��ع ع �ش��ر على
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكني
 5-7و 3-6و ،4-6واألوكراني الكسندر
دول � �غ � ��وب � ��ول � ��وف ج� ��ون � �ي� ��ور ال� �ث ��ان ��ي
وال � �ع � �ش ��رون ع �ل��ى ال� ��روس� ��ي ال �ي �ك��س
ب ��وغ ��وم ��ول ��وف ج ��ون� �ي ��ور  3-6و4-6
و ،5-7والفرنسي نيكوال م��اه��و على
االي�ط��ال��ي ب��اول��و ل��وري�ن��زي  3-6و7-5

و 7-6و 5-7و ،2-6والبلجيكي دافيد
غ ��وف�ي�ن ع� �ل ��ى االوس � �ت � ��رال � ��ي ب ��رن ��ارد
ت��وم�ي�ت��ش ال�ع�ش��ري��ن  6-3و 3-6و4-6
و ،4-6واالميركي جيسي ليفاين على
ال �س �ل��وف��اك��ي ك� � ��ارول ب �ي��ك  4-6و7-6
و 3-6و ،2-6واالم �ي��رك��ي ب��راي��ن بيكر
ع �ل��ى ال �ب��رت �غ��ال��ي روي م ��اش ��ادو 6-7

و 4-6و ،0-6والفرنسي بنوا بير على
االوس �ت��رال��ي م��ات�ي��و اي �ب��دن  1-6و3-6
و 7-6و ،3-6والياباني غو سويدا على
ال��روس��ي ايغور كونيستني  3-6و2-6
و ،1-6والفنلندي ياركو نيمينن على
االس�ب��ان��ي فيليسيانو ل��وب�ي��ز ال��راب��ع
عشر  6-7و 6-3و 6-7و ،4-6والتونسي

نادال ّ
يصد إحدى كرات بيللوتشي (غلني كيرك ــ أ ف ب)

مالك الجزيري على األستوني يورغن
زوب  6-4و 6-4و 3-6و 4-6و.7-9
ولدى السيدات ،بلغت التشيكية بترا
كفيتوفا ،املصنفة رابعة ،الدور الثاني
ب�ف��وزه��ا على األوزبكستانية اكغول
امانموراندوفا  4-6و.4-6
وتأهلت األميركية سيرينا وليامس
ال �س ��ادس ��ة ب �ف��وزه��ا ع �ل��ى ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة
ب � � ��ارب � � ��ورا س� �ت ��ري� �ك ��وف ��ا  2-6و،4-6
والفرنسية ماريون بارتولي التاسعة
بتغلبها ع�ل��ى االوس �ت��رال �ي��ة كايسي
دي�ل�اك��وا  2-6و ،4-6وال��روس �ي��ة ف�ي��را
زفوناريفا الثانية عشرة بفوزها على
األملانية منى بارتيل  6-2و 6-7و،4-6
واالي�ط��ال�ي��ة فرانشيسكا سكيافوني
ال ��راب �ع ��ة وال� �ع� �ش ��رون ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا على
البريطانية الورا روبسون  6-2و4-6
و ،4-6والصينية جي زهينغ الخامسة
وال� �ع� �ش ��رون ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال �ك �ن��دي��ة
س �ت �ي �ف��ان��ي دوب� � ��وا  6-4و 4-6و،3-6
والروسية اناستازيا بافيلوتشنكوفا
ال �ح��ادي��ة وال� �ث�ل�اث ��ون ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا على
ال �س��وي��دي��ة ص��وف �ي��ا ارف �ي��دس��ون 1-6
و.2-6

أصداء عالمية
أرسنال يضم جيرو
ع ��زز أرس� �ن ��ال االن �ك �ل �ي��زي ص �ف��وف��ه ب�م�ه��اج��م
منتخب فرنسا ومونبلييه ،اوليفييه جيرو،
ب�ح�س��ب م��ا اع �ل��ن ال �ن��ادي ال�ل�ن��دن��ي ،ال ��ذي لم
ي �ك �ش��ف ع ��ن م� ��دة ال �ع �ق��د او ق �ي �م �ت��ه م�ك�ت�ف�ي��ًا
بالقول في البيان الرسمي الصادر عنه بأنه
«طويل االمد».

مفاوضات بني بايرن وماندزوكيتش
دخ��ل بايرن ميونيخ االملاني في مفاوضات
م��ع م��دي��ر اع �م��ال م �ه��اج��م م�ن�ت�خ��ب ك��روات �ي��ا
م��اري��و م��ان��دزوك �ي �ت��ش ل�ض�م��ه ال ��ى ص�ف��وف��ه،
بحسب ما كشف الالعب .وقال ماندزوكيتش
لصحيفة «ب�ي�ل��د» االمل��ان �ي��ة« :الحقيقة أنني
�اد عريق
أت�ف��اوض م��ع ب��اي��رن ميونيخ .ان��ه ن� ٍ
وبالطبع ارغ��ب ف��ي اللعب م�ع��ه .م��ن يرفض
ذل ��ك؟ ل�ك��ن ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ان��ا ف��ي اج��ازة
ومدير اعمالي يهتم باألمور».

أوين الى الشباب اإلماراتي؟
أكد الشباب اإلماراتي أنه دخل في مفاوضات
جادة لضم اإلنكليزي املخضرم مايكل أوين،
م �ه��اج��م م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د خ �ل��ال ف �ت��رة
االن� �ت� �ق ��االت ال �ص �ي �ف �ي��ة .وأش� � ��ار ال � �ن ��ادي ف��ي
ح �س��اب��ه ع �ل��ى م��وق��ع «ت��وي �ت��ر» ال ��ى أن أوي��ن
مرشح لالنضمام الى صفوفه.

كأس العرب

ال بديل للبنان عن الفوز أمام السودان
الجولة الثانية لكأس
العرب تضع لبنان في
مواجهة السودان ،لقاء
غير واضح املعالم ّبعد
تطور املنتخبني ،كل في
قارته .ويسعى منتخب
«األرز» الى تخطي خسارته
أمام العراق ،بينما يتطلع
«صقور الجديان» الى حصد
النقاط

م�ب��اراة حاسمة للبنان أم��ام السودان
ال� �ي ��وم ال �س ��اع ��ة  ،18.15ف ��ي ال �ج��ول��ة
الثانية م��ن ال��دور األول لكأس العرب
لكرة القدم.
«رج��ال األرز» خ�س��روا امل �ب��اراة االول��ى
ام � ��ام ال � �ع� ��راق ف ��ي ال ��دق ��ائ ��ق ال �ق��ات �ل��ة،
ل�ك��ن األداء ل��م ي�ك��ن س�ي�ئ��ًا ،ح�ي��ث ك��ان
امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ق��ري�ب��ًا م��ن ان �ت��زاع
الفوز على الرغم من الغيابات الكثيرة
ف ��ي ص �ف��وف��ه ،ب �س �ب��ب ارت� �ب ��اط بعض
ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت ��رف�ي�ن ب��أن��دي �ت �ه��م أو
بأشغالهم الخاصة.
وال ب��دي��ل ع��ن ال �ن �ق��اط ال �ث�ل�اث ليبقى
املنتخب اللبناني في دائ��رة املنافسة
ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ال� �ت ��أه ��ل ،أو ع �ل��ى األق ��ل
ثان ،لذا قد يلجأ
النتزاع افضل مركز ٍ
املدرب األملاني ثيو بوكير الى اسلوب
هجومي بحثًا ع��ن ه��دف مبكر يريح
الع� �ب� �ي ��ه وي �م �ن �ح �ه��م دف� �ع ��ة م �ع �ن��وي��ة
إلض��اف��ة امل��زي��د م��ن األه� ��داف ،ل�ك��ن من

ه��و ال�ق��ادر على س��د ثغرة «ال�ه��داف»؟
س��ؤال يحير «الثعلب األمل��ان��ي» فأكرم
املغربي بعيد عن هز الشباك ،وكذلك
م�ح�م��د ح �ي��در وح �س��ن امل �ح �م��د ،ال��ذي
برع في االختراقات والركض من دون
ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا األم � ��ر .واألرق� � ��ام تعكس
حقيقة الواقع الهجومي ،إذ إن لبنان
سجل هدفًا وحيدًا في مبارياته األربع
االخيرة عبر املدافع علي السعدي.
وامل �ن �ت �خ��ب ال � �س ��ودان ��ي ال� � ��ذي ي�ل�ع��ب
بتشكيلته الكاملة ّ
يعد متطورًا جدًا،
إذ شارك في مطلع العام في كأس أمم
افريقيا ،إضافة الى تألقه في تصفيات
كأس العالم  2014قبل أسابيع قليلة،
ب�ت�غ�ل�ب��ه ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال ��زام �ب ��ي ،بطل
أفريقيا .0-2 ،ويعول السودانيون على
معاوية بشير ومرتضى كبير ومحمد
بشه.
وفي املجموعة عينها ،يتطلع منتخب
العراق الى تحقيق فوزه الثاني عندما

أخبار رياضية
يلتقي منتخب مصر االوملبي في جدة.
ولم يظهر «أسود الرافدين» باملستوى
امل�ط�ل��وب ف��ي م�ب��ارات�ه��م االول ��ى وس��ط
غ �ي��اب ع� ��دد م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ب��ارزي��ن،
أم �ث��ال ي��ون��س م�ح�م��ود ون �ش��أت اك��رم
وعلي رحيمة وهوار مال محمد ولؤي
ص �ل�اح .أم ��ا م�ن�ت�خ��ب م�ص��ر األومل �ب��ي،
الذي فرط بالفوز في املباراة السابقة
ام ��ام ال �س ��ودان ،ف�ي��أم��ل ب ��دوره ان�ت��زاع
ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث وامل�ن��اف�س��ة ب�ق��وة على
ص��دارة املجموعة .ويستعد املنتخب
امل�ص��ري للمشاركة ف��ي اوملبياد لندن
الشهر املقبل.
وك� � ��ان م �ن �ت �خ��ب ال� �ك ��وي ��ت ق ��د ت�خ�ط��ى
ال�ن�ك�س��ة ف��ي م �ب��ارات��ه األول� ��ى ،وتغلب
ع �ل ��ى ن �ظ �ي ��ره ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي  0-2ف��ي
امل �ج �م ��وع ��ة االول � � � ��ى ،س �ج �ل �ه �م��ا ع�ب��د
الهادي خميس ( )28وفهد األنصاري
(.)90
(األخبار)

الكرة الطائرة

شرخ في األنوار والنصاب غير ّ
مؤمن اليوم
أحمد محيي الدين
 27م��رش �ح��ًا أق� �ف ��ل ب � ��اب ال �ت��رش �ي��ح
عليهم الن�ت�خ��اب��ات الهيئة اإلداري ��ة
ل� �ن ��ادي األن � � ��وار ال� �ج ��دي ��دة .ال �ن ��ادي
امل �ت �ن��ي ،ال � ��ذي دم� ��غ ال� �ك ��رة ال �ط��ائ��رة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب� ��إن � �ج� ��ازات� ��ه واح � � � ��رازه
ال�ب�ط��والت ال�ك�ث�ي��رة ،وص�ل��ت لجنته
االدارية الى نقطة الالعودة والطالق
ُب�ي�ن ال ��رئ �ي ��س ج � ��ورج ي ��زب ��ك ،ال ��ذي
أس �ق��ط ب�ف�ع��ل  9اس �ت �ق��االت ،واألم�ي�ن
ال� �ع ��ام ج � ��ورج ن� �ص ��ور ،ال � ��ذي ي �ق��ود
«االنقالب».
وت � �ت � �ن ��اف� ��س ع � �ل� ��ى زع � ��ام � ��ة ال � �ن � ��ادي
الئ �ح �ت��ان ،األول � ��ى م�ك�ت�م�ل��ة ب��رئ��اس��ة
ن� �ص ��ور وت� �ض ��م إض� ��اف� ��ة ال� �ي ��ه ول �ي��د
ن �ص ��ور ،ن �ه��اد ن �ص ��ور ،ب ��ول ك�ن�ع��ان،
ري �م��ون ك�ن�ع��ان ،ال �ي��اس ك�ن�ع��ان ،أم�ين
يزبك ،زياد يزبك ،لبنان يزبك ،طوني
زك��ري��ا ،شاكي خ��وري ،غسان راض��ي،
م ��اري ��و ش�ق�ي��ر وم �ي �ش��ال ع� ��ون ،فيما
ي�ت��رأس ي��زب��ك ال�لائ�ح��ة ال�ث��ان�ي��ة ،التي
تضم الى جانبه شوقي يزبك ،رشيد

األنوار أمام مرحلة جديدة مهما كانت النتائج (أرشيف)
نصور ،ريمون عبد امللك ،ايلي سرور
وفرنسوا الحاج.
وستلتئم الجمعية العمومية للنادي،
التي تضم  116عضوًا اليوم ،وإذا لم
يكتمل النصاب النصف زائ�دًا واحدًا
فستؤجل الى األسبوع املقبل.
ورأى نصور في اتصال مع «األخبار»
أن ال�ن�ص��اب ل��ن ي�ك��ون م��ؤم�ن��ًا ال�ي��وم،

وب��ال�ت��ال��ي س�ت��ذه��ب االن�ت�خ��اب��ات ال��ى
ال ��راب ��ع م ��ن ت �م��وز امل �ق �ب��ل ،ف ��ي امل �ك��ان
واملوعد عينه ،مشيرًا الى ّأن اللوائح
ل � ��م ي �ش �ط ��ب م �ن �ه ��ا امل� � �ت � ��وف � ��ون ،وان
امل �ع��رك��ة ت �ب��دو ش �ب��ه م �ح �س��وم��ة ،وأن
ه�ن��اك اح��د أع �ض��اء ال�لائ�ح��ة الثانية،
ال�ت��ي يرأسها ي��زب��ك ،سينقلب ض��ده،
وي �ن �ض��م ال ��ى الئ �ح �ت��ه .وع ��ن امل��رح�ل��ة

املستقبلية للنادي ،أشار نصور الى
ان ال �خ��اس��ر س �ي �ك��ون خ� ��ارج ال �ن��ادي
إداري � ��ًا ،ل�ك��ن األن� ��وار ال �ج��دي��دة أنشئ
على أس��س وم �ب��ادئ سيكمل طريقه
على اس��اس�ه��ا ،وه�ن��اك عمل سيكون
ف ��ي ح� ��ال ن �ج ��اح ال�ل�ائ �ح��ة امل�ك�ت�م�ل��ة،
التي تمثل الجميع ،وسيكون هناك
سياسة جديدة في ال�ن��ادي بالنسبة
إل � ��ى ال � �ف� ��رق وال �ل�اع � �ب �ي�ن وامل � ��درب �ي��ن،
وال �ه��دف األس ��اس ه��و ع ��ودة االن ��وار
الى منصة البطوالت.
إق �ص ��اء ي��زب��ك س �ي �ك��ون م ��دوي ��ًا ،ألن��ه
ح �م��ل ال � �ن ��ادي ورع� � ��اه ط � ��وال س �ن�ين،
وق� ��اده رئ�ي�س��ًا وم��درب��ًا ال ��ى األل �ق��اب،
إن� �م ��ا األم � � ��ور وص� �ل ��ت ال � ��ى ال �ط��ري��ق
امل �س��دود بسبب تمسكه باملنصبني
االداري والفني ،فيما الفريق املناوئ
يريد التغيير.
مهما ك��ان��ت نتيجة االن�ت�خ��اب��ات فإن
ال �ش��رخ ح��اص��ل ف��ي ال �ن��ادي ال�ع��ري��ق،
وال � �ج ��رح ق ��د ي �ك �ب��ر ي ��وم ��ًا ب �ع��د آخ ��ر،
فكيف ستكون حال األن��وار بعد هذه
املرحلة؟

دورة برمانا لكرة املضرب
ّ
ينظم نادي برمانا الرياضي مسابقة كأس
لبنان في كرة املضرب بني  1و 19آب املقبل
على مالعبه بإشراف االتحاد اللبناني للعبة.
والدورة ّ
مخصصة للفئات اآلتية :فردي
الرجال ،فردي السيدات ،زوجي مختلط،
زوجي رجال ،قدامى ،ذكور (تحت الـ 18سنة
وتحت الـ 16وتحت الـ 14وتحت الـ )12وإناث
(تحت الـ 18سنة وتحت الـ.)14
وعلى هامش املسابقة ،سيقيم النادي دورة
تدريبية للناشئني (تحت الـ 12سنة للذكور
واإلناث) في  20و 21و 22آب املقبل.

ألعاب قوى الجامعات
ّ
نظم االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات
بطولة لبنان في ألعاب القوى على مالعب
الجامعة اللبنانية في الحدث بمشاركة أكثر
من  100العب والعبة من مختلف الجامعات.
وهنا النتائج الفنية للفائزين األوائل:
 100متر حواجز للرجال :نور فاخوري
(اللبنانية األميركية ) 13.80 :ثانية 100 ،م
للرجال :ميشال زيناتي (اليسوعية) 11.25 :
ث 100 ،م للسيدات :لورا صليبا (اليسوعية)
 13.66 :ث 200 ،م للرجال :ميشال زيناتي
 22.91ث 200 ،م للسيدات :إلسا خوري
(اليسوعية)  30.00ث 400 ،م للرجال :رمزي
نعيم (البلمند)  48.61ث 400 ،م للسيدات:
سماح شقير (بيروت العربية )  1.06دقيقة،
 800م للرجال :عبدو خالد ( اليسوعية )
 1.54.92د 800 ،م للسيدات :سماح شقير:
 3.38.00د.
القفز العالي للرجال :زاهر زيادة (اللبنانية):
 1.80م ،رمي الكرة الحديدية للرجال :مايك
طربيه (اللبنانية) 9.93 :م ،رمي الكرة
الحديدية للسيدات :كارين ناجي (اللبنانية
األميركية) 8.80 :م ،الوثب الطويل للرجال:
هشام قهوجي (اللبنانية)  6.13م ،الوثب
الطويل للسيدات :سابني خوري (الكسليك):
 4.95م ،الوثب الثالثي للرجال :زاهر زيادة:
 13.08م ،الوثب الثالثي للسيدات :سابني
خوري 10.64 :م ،رمي الرمح للرجال :مايك
طربيه 30.37 :م ،رمي الرمح للسيدات :كارين
ناجي 26.60 :م.

