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أخبار رياضية

كرة السلة

بطولة األندية اآلسيوية على ملعب الرياضي بيروت
حسم االتحاد اآلسيوي لكرة السلة
أم � ��ره وق � ��رر إق ��ام ��ة ب �ط��ول��ة األن ��دي ��ة
اآلس �ي��وي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ع �ل��ى ملعب
ال�ن��ادي ال��ري��اض��ي ،بعدما حكي عن
إمكانية إقامتها في اإلمارات .وجاء
القرار بعد االجتماع الذي ُعقد أمس
ف ��ي م �ك �ت��ب األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لات �ح��اد
اآلس � � �ي � ��وي ه � ��اغ � ��وب خ ��اج� �ي ��ري ��ان،
ب� �ح� �ض ��ور ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س االت � �ح� ��اد
َ
ال �ل �ب �ن��ان��ي ن � ��ادر ب �س �م��ة ،وم �م �ث��ل�ين
ع��ن ال� �ن ��ادي ال��ري��اض��ي ،ه �م��ا :ت�م��ام
ج � � ��ارودي وأح� �م ��د ش ��اك ��ر .وع�ل�م��ت
ُ
«األخ� �ب ��ار» أن ال�ب�ط��ول��ة ل��م ت �ق��م في
اإلم��ارات بعد اع�ت��ذار ن��ادي الشباب
ع��ن ع��دم االس�ت�ض��اف��ة .وم��ن املتوقع

أن ي �ت��م ت��أج �ي��ل ان � �ط �ل�اق ال �ب �ط��ول��ة
ي��وم�ين بحيث ت�ب��دأ ف��ي  15تشرين
األول ح �ت��ى  21م� �ن ��ه ،ب �ع��دم��ا ك��ان
م � �ق� ��ررًا ان �ط�ل�اق �ه ��ا ف� ��ي  13ت �ش��ري��ن
األول .وستقوم إدارة النادي ببعض
التحسينات للملعب كي يتالءم مع
شروط االستضافة اآلسيوية.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ،غ� � � ��ادرت ص �ب��اح
أمس بعثة منتخب لبنان للناشئني
في ك��رة السلة (فئة ال�ـ  15عامًا وما
دون) ال��ى العاصمة األردن�ي��ة ّ
عمان
للمشاركة في مرحلة ذه��اب بطولة
غرب آسيا الرابعة التي ستقام بني
 26و 30أيلول الجاري واملؤهلة الى
ب�ط��ول��ة آس �ي��ا .وف ��ي م��ا ي�ل��ي أس�م��اء

أعضاء البعثة:
ف� � � � ��ادي م � �ح � �ف� ��وظ (رئ � � �ي � � �س� � ��ًا) ،ج��و
م �ج��اع��ص (م� ��درب� ��ًا) ،ش��رب��ل ال �ب��اش
(م� � �س � ��اع� � �دًا ل � � �ل � � �م� � ��درب) ،ط� � � ��وروس
جانتويان (لوجستيًا) ،الياس القبع
(معالجًا فيزيائيًا) ،ن�ق��وال معلوف
(ح �ك �م��ًا دول � �ي� ��ًا) ،م �ح �م��د ال �ص �غ �ي��ر،
غبريال صليبي ،جاد فرحات ،جان -
بول ّ
سقيم ،كارل عاصي ،عادل رزق،
ج��وس �ب�ين ال ��دي ��ك ،ب�ي�ت��ر ف��رن�س�ي��س،
جوني حاتم ،فرنشيسكو أبي نخله،
ج��اد ع�ب��د امل�س�ي��ح وأح �م��د سبيتي.
وك� ��ان ف ��ي وداع ال�ب�ع�ث��ة ف ��ي امل �ط��ار
م ��دي ��ر امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ف ��ادي
تابت.

منتخب الناشئني في املطار

لقب القدامى للبوشرية
أحرز فريق قدامى الشبيبة البوشرية لقب
دورة ّ
تجمع قدامى الكرة الطائرة السنوية،
بفوزه على فريق قدامى العاصفة جل الديب
)20 – 25 ،17 – 25 ،16 – 25( 0 – 3
في املباراة النهائية في مجمع ميشال املر
الرياضي .وقد خاض فريق العاصفة املباراة
ً
النهائية بدال من قدامى فريق القلمون بسبب
غياب العبي الفريق الشمالي عن املباراة
النهائية لوفاة والد أحد العبي الفريق .وقبل
املباراة النهائية ،أقيمت مباراة ودية بني
فريق من الالعبني القدامى وفريق الصحافة
الرياضية ،انتهت بفوز االول 25( 0 – 2
ّ
–  .)25 – 27 ،15وفي الختام ،سلم رئيس
ّ
التجمع كمال يعقوب واألمني العام عبدو
جدعون والرئيس الفخري لالتحاد اللبناني
للكرة الطائرة شحادة القاصوف ونائب
رئيس االتحاد أسعد النخل الكؤوس للفرق
ّ
والالعبني املميزين .كذلك تسلم قائد فريق
الصحافة الزميل اسماعيل حيدر كأس
فريق الصحافة الرياضية.

فوز ّ
سيدات بيليفرز
فاز فريق بيليفرز للسيدات في كرة السلة
على مضيفه العمل بكفيا  32 - 37ضمن
استعدادات الفريق لخوض بطولة الدرجة
الثالثة.

سوق االنتقاالت

نيمار ُيربط باالنتقال إلى برشلونة من جديد
ك�ش�ف��ت ت �ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة إس�ب��ان�ي��ة
أن ب��رش �ل��ون��ة س�ي�ت�ع��اق��د م��ع ال�ن�ج��م
ال�ب��رازي�ل��ي ال�ص��اع��د ن�ي�م��ار الصيف
امل� �ق� �ب ��ل ب� �ع ��د االت � � �ف� � ��اق ع� �ل ��ى ك �ث �ي��ر
م ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل م ��ع ف��ري �ق��ه امل�ح�ل��ي
سانتوس.
وأك � � � � � � � ��دت ص � �ح � �ي � �ف� ��ة «س � � � �ب � � � ��ورت»
ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة أن ل ��وي ��ز أل � �ف� ��ارو دي
أوليفيرا ،رئيس سانتوس ،اعترف
للوسطاء بأن الـ«برسا» هو املحطة
املقبلة لنيمار بعد مغادرة البرازيل.
وأض � � ��اف � � ��ت أن س � � ��ان � � ��درو روس � �ي� ��ل
رئ� �ي ��س ب��رش �ل��ون��ة ب � ��دأ م �ف��اوض��ات
مع سانتوس أدت إل��ى االت�ف��اق على
قيمة الصفقة ،على أن تبرم رسميًا
ف��ي صيف  .2013وي��ؤك��د التقرير أن
ب��رش�ل��ون��ة يفضل التكتم ع�ل��ى سير
املفاوضات خوفًا من تعثرها.
م��ن جهة أخ ��رى ،اع�ت��رف نجم وسط
تشلسي البلجيكي إيدين ه��ازار أنه
كان قريبًا من االنتقال إلى توتنهام

ه ��وت� �س� �ب ��ر ،ل� �ك ��ن ف� �ش ��ل األخ � �ي� ��ر ف��ي
ال �ت��أه��ل إل� ��ى دوري أب� �ط ��ال أوروب � ��ا
املوسم الحالي حال دون ذلك ،ليغير
وج �ه �ت��ه ن �ح��و ال � �ـ«ب � �ل � ��وز» .وص� ��رح
ملجلة «ف��ران��س فوتبول» الفرنسية:
«صحيح أن توتنهام سعى بقوة إلى
ضمي ،لكن لسوء الحظ لم ينجح في
الوصول إلى دوري األبطال».
ك��ذل��ك ،خضع الع��ب ال��وس��ط ال��دول��ي
األملاني توماس هيتسلسبرغر الذي

كشف هازار أنه كان
قريبًا من االنتقال إلى
توتنهام

انفصل عن فولسبورغ نهاية املوسم
امل��اض��ي ،إل��ى االخ �ت �ب��ار ف��ي صفوف
إف ��رت ��ون ث��ال��ث ال� � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي.
وصرح ستيف راوند مساعد مدرب
افرتون« :إن توقيع عقد محتمل مع
ه�ي�ت�س�ل�س�ب��رغ��ر ي �ت��وق��ف ف �ق��ط على
لياقته البدنية».
ب � � � � � � � ��دوره ،أص � � � ��ر ج � � �ن� � ��اح أرس � � �ن� � ��ال
اإلنكليزي ثيو والكوت على أن سبب
ت��أخ��ره ف��ي تجديد عقده م��ع النادي
اللندني ال عالقة له باملال.
ووص� �ل ��ت م� �ف ��اوض ��ات ت �م��دي��د ع�ق��د
ال ��دول ��ي وال� �ك ��وت ( 23ع ��ام ��ًا) ال ��ذي
ينتهي في ختام املوسم ،إلى حائط
م�س��دود الشهر امل��اض��ي بعد رفضه
ال�ت��وق�ي��ع خ�م��س س �ن��وات م�ق��اب��ل 75
أل� ��ف ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي ( 122أل��ف
دوالر) أس �ب��وع �ي��ًا .وق � ��ال وال� �ك ��وت:
«لست من الناس التي تتأثر باملال.
ات � �خ ��ذ ق� � ��رارات� � ��ي دوم � � ��ًا ب � �ن� � ً
�اء ع�ل��ى
معطيات كروية ،وال شيء غير ذلك».

الفورموال 1

احتمال تمديد فيراري ملاسا يبدو واردًا أيضًا
هل سيبقى البرازيلي فيليبي ماسا
ف ��ي ص �ف ��وف ف��ري �ق��ه ف � �ي� ��راري ،ع�ل��ى
عكس م��ا راج ف��ي األش�ه��ر األخ�ي��رة؟
احتمال ب��ات واردًا م��ع تعذر إيجاد
ال�ب��دي��ل ح��ال�ي��ًا .وأك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ف��إن
ص�ح��اف�ي��ًا س��وي �س��ري��ًا أك ��د أن ف��ري��ق
«ال�ح�ص��ان ال�ج��ام��ح» سيعلن قريبًا
تمديد عقد سائقه ملوسم جديد.
وك �ت��ب امل ��راس ��ل روج �ي ��ه ب ��ون ��وا في
صحيفة «بليك» السويسرية2013« :
سيكون املوسم الثامن له (ماسا) مع
فيراري».
ويبدو أن كلمات اإلسباني فرناندو
ألونسو في سباق جائزة سنغافورة
ال� �ك� �ب ��رى ق� ��د ل �ق �ي��ت آذان� � � ��ًا ص��اغ �ي��ة

ف��ي ف� �ي ��راري ،إذ أش� ��اد «امل ��ات ��ادور»
ً
بماسا ،قائال« :مع كل األسماء التي
نسمعها ،سنجد أن هناك فرقًا كبيرًا
ب�ي�ن م ��ا ف �ع �ل �ت��ه وم� ��ا ف �ع �ل��ه م ��اس ��ا»،
مضيفًا «حسب رأي��ي ،فإننا نحتاج
إل��ى سائق يحترم ف�ي��راري ويحترم
ال�ت�ق��ال�ي��د ال �ت��ي ن�ع�م��ل ب�ه��ا ل�ل�ف��ري��ق،
للسيارة الحمراء».
من جهة أخ��رى ،دق مدير ماكالرين
 م ��رس� �ي ��دس ،م� ��ارت� ��ن وي� �ت� �م ��ارش،ن ��اق ��وس ال �خ �ط��ر ع �ن��دم��ا اع �ت �ب��ر أن
ف��ري �ق��ه ل ��م ي �ع��د ي �ح �ت �م��ل امل ��زي ��د م��ن
االن� �س� �ح ��اب ��ات ،وذل � ��ك ب �ع��دم��ا ف�ش��ل
سائقه البريطاني لويس هاميلتون
في إنهاء جائزة سنغافورة الكبرى،

امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ع �ش��رة (م ��ن أص��ل
 )20م ��ن ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل �س �ب��اق��ات
الفورموال  ،1بسبب مشكلة في علبة
السرعات .وأعرب ويتمارش عن ثقته
بقدرة فريقه على تزويد هاميلتون
ب �س �ي��ارة س��ري �ع��ة ب �م��ا ف �ي��ه ال�ك�ف��اي��ة
م��ن أج��ل تحقيق االن �ت �ص��ارات ،لكن
الهم األساسي هو أن تتمكن «ام بي
 »27 - 4م��ن إن�ه��اء السباقات وأن ال
يضطر هاميلتون أو زميله جنسون
باتون الى االنسحاب بسبب أعطال
ميكانيكية.
وأض� ��اف وي �ت �م��ارش «ن�م�ل��ك س�ي��ارة
سريعة ،لكن ما أري��ده وأسعى إليه
ه��و أن ال نختبر أي انسحابات في

السباقات املتبقية من املوسم ،وهذه
ستكون طريقة جيدة لخوض القسم
املتبقي من البطولة .يجب أن نكون
حريصني على أن يتمكن لويس من
إنهاء السباقات الستة املتبقية هذا
ال �ع��ام م��ن دون أي ي��واج��ه امل�ش��اك��ل،
وإذا ح �ص��ل ذل� ��ك ف ��ي ظ ��ل ال �س��رع��ة
ال�ح��ال�ي��ة ل�ل�س�ي��ارة ،ف�س�ي�ك��ون اللقب
حينها ممكنًا».
وأك ��د وي �ت �م��ارش أن م��ا ي ��دور ح��ول
ه� ��ام � �ي � �ل � �ت� ��ون ل� � ��ن ي � ��دف � ��ع ال� �س ��ائ ��ق
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال ��ى أن ي�ف�ق��د ت��رك �ي��زه،
ب��ل س�ي��واص��ل ان��دف��اع��ه ن�ح��و اللقب
ال� �ع ��امل ��ي ،ع ��وض ��ًا ع ��ن ال �ت �ح��دث ع��ن
املشاكل التي يواجهها.

أصداء عالمية
فيديتش يغيب لشهرين
سيغيب قائد ومدافع مانشستر يونايتد
الصربي نيمانيا فيديتش عن املالعب ملدة
شهرين بعد ان خضع لعملية جراحية إلزالة
الغضروف حسب ما اعلن النادي .وغاب
فيديتش عن مباراة القمة ضد ليفربول
( )2-1االحد املاضي بسبب شعوره بأوجاع
في ركبته وبعد خضوعه لفحوص باالشعة
تبينت اصابته في الغضروف.

نهائي كأس اوروبا  2020في ويمبلي؟
أعرب االتحاد االنكليزي لكرة القدم عن
رغبته باستضافة ملعب ويمبلي لنهائي
كأس اوروبا  ،2020إن نجحت خطة رئيس
االتحاد األوروبي الفرنسي ميشال بالتيني
بإقامة النهائيات في  12او  13دولة .وقال
ديفيد برنشتني رئيس االتحاد االنكليزي:
«من الواضح ان ويمبلي يحظى باهمية
كبرى لدى االتحاد القاري .االتحاد االوروبي
يريد اقامة نصف النهائي والنهائي في
ملعب واحد او مدينة واحدة ،واعتقد اننا
سنكون على الئحتهم املصغرة».

يي جيانليان يغادر الـ«أن بي إي»
غادر الصيني يي جيانليان دوري كرة
السلة االميركي الشمالي للمحترفني بعد
انتقاله الى نادي غوانغدونغ تايغرز الذي
بدأ مسيرته في صفوفه ،بحسب ما ذكر
االخير على موقعه الرسمي ،ليصبح آخر
العب صيني يغادر الدوري االميركي .وبعد
خمسة مواسم امضاها في دوري املحترفني،
تعاقد جيانليان ( 24عامًا و2.13م) مع
فريقه الجديد ملدة موسم واحد.
المزيد من األخبار الرياضية
على الموقع اإللكتروني:
www.al-akhbar/sports

