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رياضة
يوروبا ليغ

الفورموال 1

نزهة لميالن وأرسنال في «يوروبا ليغ»
ل ــن ي ـجــد م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي وأرس ـن ــال
اإلنكليزي أي صعوبة في تخطي دور
املـجـمــوعــات فــي «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،بعد
أن أوقعتهما القرعة التي ُسحبت في
موناكو في مجموعتني سهلتني.
فـقــد ج ــاء م ـيــان مــع أوس ـتــريــا فيينا
ال ـن ـم ـســوي وري ـي ـك ــا الـ ـك ــروات ــي وأي ــك
أثـيـنــا الـيــونــانــي ،وأرس ـن ــال مــع باتي
بـ ــوري ـ ـسـ ــوف ال ـ ـب ـ ـيـ ــاروسـ ــي وك ــول ــن
األملاني والنجم األحمر الصربي.
وهنا نتيجة القرعة:
 املجموعة األولى :فياريال اإلسباني،أسـ ـت ــان ــا الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي ،ســاف ـيــا
بـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي ،م ــاك ــاب ــي ت ــل أب ـيــب
اإلسرائيلي
 امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة :دي ـنــامــو كييفاألوكـ ــرانـ ــي ،يــانــغ بــويــز ال ـســوي ـســري،
بارتيزان الصربي ،سكندربو األلباني
 املجموعة الثالثة :براغا البرتغالي،لــودوغــوريـتــس الـبـلـغــاري ،هوفنهايم
األمل ــان ــي ،إس ـط ـن ـبــول ب ــاش ــاك شيهير
التركي

 املجموعة الــرابـعــة :ميالن اإليطالي،أوسـ ـت ــري ــا ف ـي ـي ـنــا ال ـن ـم ـس ــوي ،ري ـي ـكــا
الكرواتي ،أيك أثينا اليوناني
 -املجموعة الخامسة :ليون الفرنسي،

إفرتون اإلنكليزي ،أتاالنتا اإليطالي،
أبولون القبرصي
 امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة :كــوب ـن ـهــاغــنال ــدانـ ـم ــارك ــي ،لــوكــومــوت ـيــف مــوسـكــو

النجم السويدي السابق هنريك الرسون خالل سحب القرعة (فاليري هاش ــ أ ف ب)

الكلمة لرايكونن وهاميلتون
في تجارب بلجيكا
الـ ــروسـ ــي ،ش ـي ــري ــف املـ ــولـ ــدافـ ــي ،زل ــن
التشيكي
 املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة :ف ـي ـك ـت ــوري ــابـلـســن الـتـشـيـكــي ،شـتـيــوا بــوخــارســت
ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي ،لـ ــوغـ ــانـ ــو الـ ـس ــويـ ـس ــري،
هبوعيل بئر السبع اإلسرائيلي
 املجموعة الثامنة :أرسنال اإلنكليزي،بــاتــي بــوريـســوف الـبـيــاروســي ،كولن
األملاني ،النجم األحمر الصربي
 امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة :س ــال ــزب ــورغالنمسوي ،مرسيليا الفرنسي ،فيتوريا
البرتغالي ،كونيا سبور التركي
 املـجـمــوعــة ال ـع ــاش ــرة :أتـلـتـيــك بلباواإلسباني ،هيرتا برلني األملاني ،زوريا
األوكراني ،أوسترسوند السويدي
 املـجـمــوعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة :التسيواإلي ـط ــال ــي ،نـيــس ال ـفــرن ـســي ،فــاريـغـيــم
البلجيكي ،فيتيس الهولندي
 املجموعة الثانية عشرة :زينيت سانبطرسبورغ الروسي ،ريال سوسييداد
اإلسباني ،روزنبرغ النروجي ،فــاردار
املقدوني.

الكرة اللبنانية

يوم كروي طويل ينتهي بانطالق الموسم
ينطلق اليوم املوسم الكروي 2017
  2018ب ـش ـك ــل رسـ ـم ــي مـ ــن مـلـعــبص ـيــدا ال ـب ـل ــدي ،ح ـيــث ت ـقــام م ـبــاراة
ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر بـ ــن ال ـع ـه ــد بـطــل
دوري امل ــوس ــم امل ــاض ــي واألنـ ـص ــار
ب ـطــل الـ ـك ــأس ع ـنــد ال ـس ــاع ــة .16.30
لقاء منتظر فنيًا وجماهيريًا وحتى
ق ـ ــاري ـ ــا م ـ ــع ح ـ ـضـ ــور وفـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد
اآلس ـي ــوي امل ــوج ــود ف ــي لـبـنــان على
هامش اجتماعات لجنة االتحادات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ــرأس ـ ـهـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
اللبناني هاشم حيدر.
يــوم لبنان الكروي يبدأ صباحًا من
فـ ـن ــدق كــام ـب ـن ـس ـكــي ،ح ـي ــث سـيـعـقــد
االجـتـمــاع ال ــذي هــو األول مــن نوعه
مع حضور أعضاء لجنة االتحادات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد وال ـ ـبـ ــالـ ــغ
ع ــدده ــم س ـت ــة أع ـ ـضـ ــاء ،اض ــاف ــة ال ــى
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري امل ـ ــراف ـ ــق واألم ـ ــن
الـعــام لالتحاد اآلسـيــوي داتــو جون
ون ــدس ــور .ويـتـضـمــن جـ ــدول أع ـمــال
االجتماع أمــورًا تتعلق باالتحادات
فــي آسـيــا مــن دراس ــة طلبي انتساب
الى االتحاد القاري ومعالجة قضايا
بلدان أخرى ،الى جانب مناقشة بنود
تتعلق بــاسـتـقــالـيــة االتـ ـح ــادات .ثم
ّ
يتوجه املجتمعون الى بلدة اللويزة،
حيث سيعقد مؤتمر صحافي قبل
أن ينتقل الوفد اآلسيوي الى ملعب
صيدا ملتابعة مباراة السوبر.
ه ــذا الـلـقــاء ال ــذي سـيـكــون االمـتـحــان
ال ـثــانــي لـلـكــرة الـلـبـنــانـيــة بـعــد األول
في نهائي كأس النخبة ،حيث نجح
املـعـنـيــون بــالـحــدث بـشـكــل كـبـيــر في
إخراج املباراة بأبهى صورة.
أمــر يأمل املتابعون ومحبو اللعبة
أن يـ ـنـ ـسـ ـح ــب ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــد األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــي
شهدتها مباراة الفريق األخيرة في
نصف نهائي النخبة في بحمدون،
ك ــي ت ـكــون ان ـطــاقــة امل ــوس ــم ال ـكــروي
مثالية وتؤسس ملرحلة جديدة من
الحضور الجماهيري.
وتجري العادة أن يكون لقاء السوبر
قـبــل أس ـب ــوع عـلــى ان ـط ــاق الـ ــدوري،
لـكــن مــوســم  2017 - 2017سيشهد
ً
استثناء بسبب استحقاق منتخب
لبنان األول في تصفيات كأس آسيا
 ،2019ح ـيــث سـيـلـعــب م ــع منتخب
كــوريــا الشمالية فــي  5أيـلــول املقبل.
وعليه ،يبدأ الدوري اللبناني في 15
أيلول بعد عودة املنتخب.
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هـ ــذا امل ـن ـت ـخــب ال ـ ــذي س ـي ـتـ ّ
ـوجــه إلــى
أب ــو ظـبــي بـعــد غ ـ ٍـد االث ـنــن لـلــدخــول
فــي معسكر إع ـ ــدادي يستمر أربـعــة
أيــام ،استعدادًا للقاء كوريا املرتقب
في بيونغ يانغ عند الحادية عشرة
وال ـن ـصــف م ــن قـبــل ظ ـهــر ال ـث ــاث ــاء 5
أيلول بتوقيت بيروت.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
ّ
للمعسكر ،واضعًا
قد اختار  23العبًا
نصب عينيه متابعة تحقيق النتائج
الجيدة ،وال سيما أن منتخب لبنان
ّ
يتصدر املجموعة الثانية بعد فوزيه
على هونغ كونغ في بيروت ،وعلى
ماليزيا في جوهور بحرو.
وسيحتضن ملعب "كيم سونغ" في
بـيــونــغ يــانــغ ال ــذي يـتـســع لـ ـ  50ألــف
ّ
متفرج ،املباراة أمام كوريا الشمالية.

وق ـ ــد ش ـ ّـي ــد ف ــي ع ـ ــام  1926وخ ـضــع
ل ـل ـت ــأه ـي ــل والـ ـت ــوسـ ـي ــع م ـ ـ ــرات عـ ــدة،
آخرها في العام املاضي.
ولفت رئيس لجنة املنتخبات عضو
اللجنة التنفيذية لالتحاد الدكتور
مــازن قبيسي إلى أن "منتخب األرز"
ع ـلــى مــوعــد م ــع اس ـت ـح ـقــاق آس ـيــوي

تقام مباراة الكأس
السوبر بين العهد
واألنصار الساعة 16.30

(مروان بوحيدر)

ّ
يـ ــؤكـ ــد مـ ــن خ ــال ــه م ـ ـجـ ــددًا أح ـق ـي ـتــه
بــالــوصــول إل ــى الـنـهــائـيــات الـقــاريــة.
واعتبر أن أهمية اللقاء
"ت ـك ـمــن ف ــي ف ــرص ــة إحـ ــرازنـ ــا إح ــدى
ّ
بـ ـط ــاق ــت ــي ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ع ـ ــن امل ـج ـم ــوع ــة
م ــن دون ان ـت ـظ ــار ن ـتــائــج امل ـب ــاري ــات
ُ
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى" .وأضـ ـ ـ ــاف "امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـع ـ ّـد
األصعب فنيًا في املجموعة الثانية
ّ
املتقدم للمنتخب
نظرًا إلى املستوى
ال ـكــوري الـشـمــالــي ،إضــافــة إل ــى أنها
ُ
ً
ستجرى على أرضــه ،فضال عن ُبعد
املسافة ومشقة االنتقال .لكن ثقتنا
كـبـيــرة بــالـجـهــازيــن اإلداري والفني
وال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن س ـي ـكــونــون على
ق ــدر امل ـســؤول ـيــة ،لـيـبــرهـنــوا عـلــى أن
املنتخب سيكون في نهائيات آسيا
ف ــي صـ ــورة م ـشـ ّـرفــة .كـمــا أن ــه تأكيد
جديد أن املنتخبات الوطنية عمومًا
تسير على سكة سليمة ،وستبلغ إن
شــاء الـلــه ،ولــو بعد حــن ،مــا يصبو
إل ـي ــه ج ـم ـه ــور ال ــري ــاض ــة الـلـبـنــانـيــة
عمومًا وكرة القدم خصوصًا".
مــن جهة أخ ــرى ،فــاز منتخب لبنان
ل ـش ـب ــاب دون  19س ـن ــة ع ـل ــى فــريــق
شباب الغرافة القطري  0 - 1في إطار
مـعـسـكــره الـتـحـضـيــري لـبـطــولــة أمــم
آسيا التي تستضيفها قطر فــي 29
تشرين األول.
امل ـبــاراة أقيمت على ملعب احتياط
اس ـ ـتـ ــاد ع ـص ـم ــت ب ــاش ــا فـ ــي مــدي ـنــة
أزميت التركية ،وقد انتهى شوطها
األول م ــن دون أه ـ ــداف م ــع أفضلية
نـسـبـيــة لـشـبــاب األرز .وف ــي الـشــوط
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،أجـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـف ـن ــي
لـلـمـنـتـخــب عـ ــدة ت ـب ــدي ــات لـلــوقــوف
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى جـ ـمـ ـي ــع ال ــاعـ ـب ــن
وحـ ـ ـ ــراس املـ ــرمـ ــى ،ف ـت ــاب ــع املـنـتـخــب
س ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى مـ ـج ــري ــات امل ـ ـبـ ــاراة.
وبـعــد هجمة منسقة ،لعب محمود
كعور كــرة عرضية الــى مهدي الزين
ال ــذي راوغ املــدافــع وتـعــرض لعرقلة
داخ ـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،لـيـحـتـســب
الحكم ركلة جــزاء سجل منها خليل
بدر هدف لبنان الوحيد في الدقيقة
 18من زمن الشوط الثاني ،ليواصل
بـ ـع ــده ــا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
الدقائق املتبقية ويخرج فائزًا.
ويتابع املنتخب اللبناني معسكره،
ح ـيــث يـخـضــع ال ــاع ـب ــون لحصتني
تــدري ـب ـي ـتــن ي ــوم ـي ــا ،ف ـي ـمــا سـيـلـعــب
م ــع مـنـتـخــب أن ــدي ــة أزم ـي ــت للشباب
السبت الساعة .17.30
(األخبار)

ّ
تصدر الفنلندي كيمي رايكونن ،سائق
فيراري ،والبريطاني لويس هامليتون،
سائق مرسيدس ،جولتي التجارب
الحرة في جائزة بلجيكا الكبرى ،املرحلة
الثانية عشرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال  ،1على حلبة سبا-
فرانكورشان.
في الجولة األولى ،أحرز رايكونن
املركز األول بعد أن حقق في أسرع لفة
له ،من أصل  13قام بها1,45,502 ،
دقيقة بمعدل سرعة وسطي 238,995
كلم /ساعة ،متقدمًا على هاميلتون
( 1,45,555د) ،فيما جاء زميله في
فيراري األملاني سيباستيان فيتيل
متصدر الترتيب العام أمام البريطاني،
في املركز الثالث ( 1,45,647د).
وأكمل سائقا «ريد ُبل» الهولندي ماكس
فيرشتابن واألوسترالي دانيال ريكياردو
املراكز الخمسة األولى ،فيما حل سائق
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري
بوتاس في املركز السادس.
وفي الجولة الثانية التي اختصرت زمنها
األمطار ،احتكر هاميلتون املركز األول
بعد أن قطع أسرع لفة (من  )17بزمن
 1,44,753دقيقة بمعدل سرعة وسطي
 240,703كلم /ساعة ،متقدمًا على
رايكونن ( 1,45,015د).
وتراجع فيتيل إلى املركز الخامس ،فيما
تقدم بوتاس من السادس إلى الثالث
( 1,45,180د) على حساب ريكياردو،
واحتفظ فيرشتابن باملركز الرابع.
ولم يستطع البرازيلي فيليبي ماسا
(وليامس) املشاركة في هذه الجولة بعد
ُ
أن أرغم فريقه على تغيير هيكل السيارة
بعد خروجه عن الحلبة صباحًا.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم
الساعة  15,00بتوقيت بيروت ،والسباق
غدًا في التوقيت عينه.

أخبار رياضية

العطية بطل المرحلة
االستعراضية لرالي لبنان

انطلق أمس رالي لبنان الدولي الـ  40الذي
ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة
برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون .وأقيمت املرحلة االستعراضية
االفتتاحية للرالي ،وفي ما يلي نتائج أول
خمسة سائقني:
 -1ناصر صالح العطية (قطر) وماتيو
بوميل (فرنسا) على فورد فييستا ار :5
 2.02دقيقة -2 ،عبدو فغالي ومارك حداد
على سكودا فابيا ار  2.05 :5د -3 ،روجيه
فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا ار
 2.06 :5د،
 -4إدي أبو كرم وجوزيف كميد على
هيونداي اي  20ار  2.08 :5د -5 ،نديم حلبي
وروني أبو عبدو على ميتسوبيتشي النسر
إيفو  2.09 :9د.

قرعة بطولة آسيا ألندية السلة

ُسحبت أمس قرعة بطولة األندية اآلسيوية لكرة
السلة املقررة في الصني بني  22و 30أيلول في
مدينة شينزو ،وقد أسفرت عن وقوع فريق
الرياضي بطل لبنان في املجموعة الثانية الى
جانب فرق تشينجيانغ الصيني حامل اللقب
واألهلي اإلماراتي وأستانا الكازاخستاني وداسني
تايغرز التايواني .أما املجموعة األولى فقد ّ
ضمت
فرق  ONGCالهندي ومونو فانباير التايلندي
وبيتروشيمي اإليراني وسرية رام الله الفلسطيني
وفريق خامس لم ُيحدد بعد.

