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رياضة
كرة المضرب

نادال خائب وديوكوفيتش متألم
ان ـش ـغــل ال ـ ــرأي ال ـع ــام امل ـت ــاب ــع لـكــرة
املـضــرب بـخــروج اإلسـبــانــي رافــايــل
ن ـ ـ ــادال ،أول م ــن أم ـ ــس ،م ــن بـطــولــة
ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربــع
الكبرى ،التي باتت تشكل عقدة له،
إذ انـتـهــى م ـشــواره قـبــل ال ــدور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي م ـش ــارك ــات ــه ال ـخ ـمــس
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـب ـطــولــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
الـ ـت ــي أح ـ ـ ــرز ل ـق ـب ـه ــا م ــرت ــن ع ــام ــي
 2008و 2010ووصــل الــى مباراتها
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام  2006و2007
و.2011
ورغ ـ ــم خ ـي ـبــة ال ـ ـخـ ــروج امل ـب ـك ــر ،أك ــد
اإلسباني البالغ من العمر  31عامًا
أنه سيعود الى مالعب عموم لندن
ف ــي  2018م ــن أج ــل م ـح ــاول ــة ال ـفــوز
بــالـلـقــب لـلـمــرة الـثــالـثــة ،مضيفًا "لــم
أق ــل أب ـ ـدًا بــأن ـنــي ل ـســت ع ــائـ ـدًا .أري ــد
ال ـع ــودة ألن ـنــي أرغ ــب فــي الـحـصــول
عـلــى املــزيــد مــن ال ـفــرص لـلـعــب على
امللعب األساسي".
ورأى نـ ـ ــادال أنـ ــه م ــدي ــن ل ـج ـم ـهــوره
ب ـم ـشــاركــة أخـ ــرى مـكـلـلــة بــالـنـجــاح،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ش ـع ــور املـ ـش ــارك ــة فــي
هــذه الـبـطــولــة بـقــولــه" :ش ـعــور رائــع.
أجواء رائعة .قدمت كل ما لدي على
أرضية امللعب .لعبت بكل ما أملكه
من شغف ،والجمهور دائمًا ما يقدر
هذا األمر .أعتذر من الجمهور الذي
كان يساندني".
فــي امل ـقــابــل ،حـســم ال ـصــربــي نــوفــاك

ديوكوفيتش املصنف ثانيًا تأهله
إل ــى رب ــع ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة الـتــاسـعــة
فــي مـسـيــرتــه ب ـفــوزه عـلــى الفرنسي
أدريان مانارينو  2-6و 6-7و 4-6في
الدور الرابع.
وك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة م ـبــرم ـجــة االث ـن ــن،
ب ـي ــد أنـ ـه ــا ت ــأج ـل ــت ب ـس ـبــب املـ ـب ــاراة
املــاراتــونـيــة بــن ن ــادال وجـيــل مولر
من لوكسمبور ،والتي استغرقت 4
ساعات و 47دقيقة.
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ــوكـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش بـ ـط ــل
وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــدون  2014و ،2015إلـ ــى
اس ـت ــدع ــاء ال ـط ـب ـيــب ب ـعــد  3أشـ ــواط
ف ـقــط ع ـلــى ب ــداي ــة املـ ـب ــاراة ،وم ـجــددًا
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ع ـنــدمــا كــان
مـتـقــدمــا  ،3-4بـسـبــب آالم ف ــي كتفه
اليمنى ،لكنه تمكن من تخطيها في
طريقه الى الفوز.
ول ــدى ال ـس ـيــدات ،تــأهـلــت األمـيــركـيــة
فـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوس ول ـ ـ ـيـ ـ ــامـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ــى ن ـص ــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي بـ ـف ــوزه ــا عـ ـل ــى ال ــات ـف ـي ــة
ييلينا أوستابنكو  3-6و.5-7
وأصبحت وليامس ( 37عامًا) أكبر
العـ ـب ــة ت ـب ـلــغ ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي بـعــد
مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا عام
.1994
ك ـم ــا ت ــأه ـل ــت اإلس ـب ــان ـي ــة غــارب ـي ـنــي
م ــوغ ــوروت ـس ــا امل ـص ـن ـفــة ف ــي امل ــرك ــز
الــرابــع عشر بفوزها على الروسية
سفتالنا كوزنتسوفا السابعة 3-6
و.4-6

استدعى ديوكوفيتش الطبيب بعد  3أشواط فقط على بداية المباراة (أ ف ب)

كاخيا في دائرة األسئلة حول البطولة اآلسيوية
يـ ـخ ــرج رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
ل ـكــرة الـسـلــة ب ـيــار كــاخـيــا ال ــى ال ــرأي
الـعــام الـيــوم للحديث عــن استضافة
لبنان لبطولة آسيا الشهر املقبل في
مؤتمر صحافي يعقده عند الساعة
 16.00فــي مـقــر االت ـح ــاد .مــؤتـمــر لن
يكون كغيره من املؤتمرات ،إذ ينتظر
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــا س ـي ـقــولــه
كاخيا في موضوع االستضافة ،في
ظل ّ
الكم الكبير من األسئلة حول آلية
االستضافة وتمويلها.
استضافة لبنان للبطولة أصبحت
أمـ ـرًا واق ـع ــا ،لـكــن ال بــد مــن توضيح
س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ـل ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ول ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل .قـ ــد ال ي ـف ـي ــد الـ ـك ــام
عــن مـســؤولـيــة كــاخـيــا وات ـح ــاده في
ُ
الدخول في مشروع ت ِرك فيه االتحاد
وحـيـدًا .وال يفيد الحديث عــن سبب
قيام كاخيا بذلك ،وملــاذا لم يستشر
ويـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة ال ـت ـم ــوي ــل
وغيرها من األمور التي أصبحت من
املاضي ،فالحديث يجب أن يكون عن
املستقبل أي عن ما بعد  22آب موعد
انتهاء البطولة حني يجلس الجميع
إل ــى طــاولــة "ال ـح ـســاب" مــالـيــا وفنيًا
وتقنيًا.
ال يختلف اثـنــان على أن استضافة
لبنان ألي حدث قاري هو ٌ
أمر عظيم،
فكيف إذا كان هذا الحدث هو بطولة
آسيا للسلة ،بغض النظر عن الكالم
ح ــول املـنـتـخـبــات امل ـشــاركــة ونوعية
الع ـب ـي ـه ــا ،سـ ـ ــواء م ــن الـ ـص ــف األول
أو الـ ـث ــان ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أوس ـت ــرال ـي ــا
ّ
ونـيــوزيـلـنــدا .وال شــك فــي أن تـحـ ّـول
ّ
لبنان الى قبلة أنظار آسيا السلوية
أمـ ـ ٌـر ف ـيــه الـكـثـيــر م ــن امل ـك ــاس ــب ،لكن
السؤال األهم ما هي الكلفة؟ وما هي
تبعات استضافة مثل هـكــذا حــدث،
فــي وق ــت أدار فـيــه الـجـمـيــع ظهرهم
التـ ـح ــاد ال ـس ـل ــة؟ ق ــد ي ـك ــون االت ـح ــاد
أخطأ في الحصول على االستضافة

أيهما أهم استضافة
كأس آسيا أم مستقبل
كرة السلة اللبنانية؟

أصداء عالمية

كباش بين ماكرون وترامب
على األولمبياد

شــدد الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون أمس
على اسـتـعــداد بــاريــس الستضافة دورة األلـعــاب
األوملبية الصيفية  2024التي تتنافس عليها مع
لــوس أنجلس األمـيــركـيــة ،وذلــك فــي أعـقــاب عرض
املدينتني مللف الترشيح أمام اللجنة األوملبية الدولية
ف ــي س ــوي ـس ــرا .وقـ ــال م ــاك ــرون لـلـصـحــافـيــن في
لــوزان" :أتيت إلــى هنا لدعم الفريق والقول إلــى أي
حد األلعاب مهمة لبالدنا .فرنسا مستعدة ،وهي
تنتظر األلعاب" ،مضيفًا" :ثمة إرادة باألمل والتقدم،
وهــذه األلـعــاب ستساهم فــي ذلــك .خسرنا سباق
الترشح ثالث مرات ،وال نريد خسارة رابعة".
وقدم مسؤولو ملفي ترشيح املدينتني أمس عرضًا
أمام أعضاء اللجنة األوملبية املجتمعني في لوزان،
قبل أسابيع من اجتماع الجمعية العمومية للجنة
فــي عاصمة البيرو ليما فــي أيـلــول املقبل ،والــذي
سيتم خالله اختيار املدينة املضيفة لدورة األلعاب
املقبلة .مــن جانبه ،أكــد الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أنه "يعمل بقوة" من أجل فوز لوس أنجلس
بحق استضافة دورة األلعاب األوملبية عام .2024
وكـتــب تــرامــب على "تــويـتــر" فــي يــوم عــرض لوس
أنجلس ملفها" :نعمل بشكل جــاد من أجــل جلب
األوملبياد للواليات املتحدة األميركية ...ترقب".

ال سباق فورموال  1في
سيلفرستون بعد 2019؟
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قبل تأمني التمويل ،لكن ما حدث قد
حدث .املهم ما سيحدث الحقًا.
هذا هو السؤال الــذي سيجد كاخيا
نفسه مجبرًا على اإلجابة عنه .قيل
الكثير عن طريقة تمويل االستضافة،
من تقسيط البدل املادي مقابل منح
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ال ـح ـقــوق للبنان
عـلــى ث ــاث س ـن ــوات ،أي أن االت ـحــاد
سيكون مضطرًا إلــى دفــع مبلغ 600
ألف دوالر سنويًا لالتحاد اآلسيوي،

فمن أين سيؤمن هذه األموال؟
ُحكي عن تأجيل تسديد مستحقات
ّ
ستؤمن الخدمات من
الشركات التي
إقــامــة ونـقــل وغـيــرهـمــا ،لكن مــن أين
سيتم دفع هذه املبالغ؟
م ـل ـع ــب ن ـ ـهـ ــاد نـ ــوفـ ــل سـيـسـتـضـيــف
الحدث ،فأين مالعب التدريب؟
أسطول من اليد العاملة اللوجستية
س ـت ـح ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ف ـك ــان
ال ـحــديــث ع ــن م ـت ـطــوعــن .ه ــل يمكن
استضافة بطولة بمتطوعني؟
الـ ـح ــدي ــث ه ـن ــا ال ي ـ ـ ــزال عـ ــن األم ـ ــور
الـلــوجـسـتـيــة ،ف ـمــاذا عــن الـفـنـيــة ومــا
ت ـح ـت ــاج إلـ ـي ــه م ــن أم ـ ـ ــوال بـ ـه ــدف أن
يكون منتخب لبنان صاحب األرض
وال ـج ـم ـهــور وال ـح ـظــوظ ال ـك ـبــرى في
ـوال املـنـتـخــب
إحـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب .ه ــل أمـ ـ ـ ّ
مؤمنة؟ هــل أم ــوال املجنس مؤمنة؟
والسؤال األهم من أين؟
االتحاد ال يملك سوى بطولة لبنان
للتمويل.
ومساعدة الوزارة كمصدر
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن لـ ـبـ ـط ــول ــة آس ـ ـيـ ــا ش ــق ــا
تسويقيًا قــد يستفيد منه االتـحــاد،
كاف؟
لكن هل هو ٍ
ب ــدأ الـهـمــس عـلــى أن الـتـمــويــل وسـ ّـد
الديون في السنوات املقبلة سيكون
م ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــوالت االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،فـ ـه ــل ه ــذا
صـحـيــح؟ وه ــل تــرضــى األن ــدي ــة بــأن
تذهب أموالها لسد الديون؟
هــي أسئلة ليست بـهــدف "التنقير"،
ل ـك ــن بـ ـه ــدف ال ـت ـن ــوي ــر ح ــرص ــا عـلــى
الـلـعـبــة وأه ـل ـهــا وت ـحــدي ـدًا اتـحــادهــا
حتى ال يصبح األمــر الواقع "واقعة"
تقع على رأس اللعبة ومحبيها.

سيكون رئيس االتحاد مطالبًا
باإلجابة عن مجموعة من
التساؤالت في مؤتمر اليوم
(سركيس يرتسيان)

أف ــاد مــالـكــو حـلـبــة سـيـلـفــرسـتــون فــي ب ـيــان أمــس
بأنهم قرروا تفعيل بند فسخ عقد االستمرار في
استضافة سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن
برنامج بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال 1
بعد عام  ،2019إال إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد.
وقال جون غرانت رئيس النادي البريطاني لسائقي
السباقات" :اتخذنا القرار ألنه ليس من املناسب لنا
من الناحية املالية استضافة سباق جائزة بريطانيا
في ظل البنود الحالية في العقد" .وأضافّ :
"تحملنا
خسائر بقيمة  2.8مليون جنيه استرليني (3.60
ماليني دوالر) في  ،2015و 4.8ماليني في 2016
ونتوقع أن نخسر مبلغًا مشابهًا هذا العام".

الريال بال راموس ورونالدو

أع ـل ــن ري ـ ــال م ــدري ــد ع ـبــر مــوق ـعــه ال ــرس ـم ــي على
"اإلنـ ـت ــرن ــت" ع ــن قــائ ـمــة ال ــاع ـب ــن امل ـغ ــادري ــن إلــى
جــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـت ــي خ ـلــت م ــن اسـمــي
سيرجيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسـيـخــوض املـلـكــي فــي م ـبــاراة ودي ــة ضــد نجوم
الدوري األميركي للمحترفني ،ومن ثم سيعود إلى
إسبانيا للتحضير ملواجهة مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في مباراة الكأس السوبر األوروبية.

أخبار رياضية

فروسية قفز الحواجز لنادي فقرا

شارك  106فرسان وفارسات من مختلف النوادي
فروسية قفز الحواجز التي
االتحادية في مسابقة َّ
نظمها ن ــادي ف ـقــرا .وح ــل مـلـيــح الــدنــا عـلــى "لـيــا"
مــن ن ــادي املـشــرف أول فــي الفئة  Cالـبــالــغ ارتـفــاع
حواجزها  125سنتمترًا .كذلك ،فاز منح حشمة
على "ســو وات" من كاونتري فــارم باملركز األول
في الفئة  Dالبالغ ارتفاع حواجزها  115سنتمترًا.
أم ــا ف ــي ال ـف ـئــة  Eال ـبــالــغ ارتـ ـف ــاع ح ــواج ــزه ــا 105
سـنـتـمـتــرات ،فـقــد حـلــت تـيــا تــابــت عـلــى "ك ــوغ ــار"
من "سبرينغ هيلز" في املركز األول ،بينما كانت
صدارة الفئة  85( Nسنتمترًا) من نصيب سارة
سماحة على كوغار من "سبرينغ هيلز" أيضًا.

بطولة الجمهور أللعاب القوى

نظم نادي الجمهور الرياضي على مضماره بطولة
في ألعاب القوى ّ
تضمنت ثالث مسابقات 100 :م
سـيــدات ،وتــوجــت بها الالعبة عــزيــزة سبيتي من
ن ــادي الـجـمـهــور ،حـيــث سجلت  12.08ثــانـيــة ،ما
يمكنها من التأهل إلــى بطولة العالم في لندن في
آب املقبل .أما على صعيد الرجال ،ففي مسابقة الـ
 200م والوثب الطويل ،فقد فاز في األولى محمود
ً
ضو من نــادي الجمهور مسجال  21.92ث ،وفي
الـثــانـيــة سـيــرج أن ـطــون مــن ن ــادي الـجـمـهــور أيضًا
ً
مسجال  6.8م.

