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يوروبا ليغ

الليلة انطالق المسابقة األوروبية الرديفة
ينطلق الليلة دور المجموعات في مسابقة «يوروبا ليغ» لكرة القدم ،التي أصبحت تحمل
وقت مضى بالنسبة الى الفرق التي تشارك فيها ،لكون الفائز بلقبها سيحجز مكانًا له في
أهمية أكبر من أي ٍ
مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل
ي ـم ـكــن ال ـت ــوق ــف ع ـن ــد عـ ــدة م ـب ــاري ــات
فــي انـطــاق دور املجموعات ملسابقة
«ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،أواله ــا بــن ليفربول
االنكليزي ومضيفه بــوردو الفرنسي
ضمن منافسات املجموعة الثانية.
ويــدخــل ليفربول الــذي لــم يفز فــي أي
من مبارياته القارية الخمس االخيرة
خ ــارج أرض ــه ( 4هــزائــم وت ـع ــادل) الــى
مباراته مع بوردو بمعنويات مهزوزة،
بعد خسارته مباراتيه االخيرتني في
الـ ــدوري املـمـتــاز بنتيجتني كبيرتني
أمام ضيفه وست هام ( )3-0ومضيفه
مانشستر يونايتد ( ،)3-1وذلــك بعد
أن تعادل أيضًا قبل ذلك أمام أرسنال
لكن خارج ملعبه (.)0-0
وتضم املجموعة سيون السويسري
الــذي سيتواجه على أرضــه مع روبن
كازان الروسي.
وف ـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـت ــواج ــه
اياكس امستردام الهولندي مع ضيفه
س ـل ـت ـيــك االس ـك ــوت ـل ـن ــدي ف ــي مـ ـب ــاراة
قوية تجمع بني فريقني تذوقا سابقًا
طعم التتويج الـقــاري ،إذ أحــرز االول
 4ألـقــاب فــي دوري االبـطــال ولقبًا في
كأس الكؤوس وكأس االتحاد واثنني
فــي الـكــأس الـســوبــر ،فيما فــاز الثاني
بكأس االنــديــة االوروب ـيــة البطلة عام
.1967
وتـضــم املـجـمــوعــة مـنــافـســا قــويــا آخــر
هو فنربخشه التركي الذي يستضيف
مولده النروجي.
وفي املجموعة السابعة ،يحل التسيو
االيطالي ضيفًا على دنيبروبتروفسك
االوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي وص ـ ـيـ ــف بـ ـط ــل امل ــوس ــم
املاضي في مواجهة قوية هي االولى
بني الفريقني.
وفـ ــي ال ـل ـق ــاء ال ـث ــان ــي ف ــي امل ـج ـمــوعــة،
ي ـل ـع ــب س ــان ــت ات ـ ـيـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي مــع
ضيفه روزنبرغ النروجي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 -املجموعة االولى:

فنربخشه التركي  -مــولــده النروجي
()20.00
اياكس امستردام الهولندي  -سلتيك
االسكوتلندي ()20.00
 املجموعة الثانية:بوردو الفرنسي  -ليفربول االنكليزي
()20.00
سـ ـي ــون ال ـس ــوي ـس ــري  -روب ـ ــن ق ـ ــازان
الروسي ()20.00

 املجموعة الثالثة:غ ــاب ــاال االذري  -بـ ـ ــاوك ســالــون ـي ـكــي
اليوناني ()20.00
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد االملـ ـ ــانـ ـ ــي -
كراسنودار الروسي ()20.00
 املجموعة الرابعة:مـ ـي ــدتـ ـي ــان ــد الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي  -ل ـي ـج ـيــا
فرصوفيا البولوني ()20.00
نــابــولــي االيـطــالــي  -ب ــروج البلجيكي

العب اياكس نيمانيا غودلي خالل التمارين أمس (أ ف ب)

يبدأ دورتموند مشواره
على أرضه بمواجهة
كراسنودار الروسي

()20.00
 املجموعة الخامسة:رابـ ـي ــد ف ـي ـي ـنــا ال ـن ـم ـس ــوي  -ف ـي ــاري ــال
االسباني ()20.00
فـيـكـتــوريــا ب ـلــزن الـتـشـيـكــي  -ديـنــامــو
مينسك البيالروسي ()20.00
 املجموعة السادسة:سلوفان ليبيريتش التشيكي  -براغا
البرتغالي ()20.00
غــرون ـي ـن ـغــن ال ـه ــول ـن ــدي  -مــرسـيـلـيــا
الفرنسي ()20.00
 املجموعة السابعة:دنيبروبتروفسك االوكراني  -التسيو
االيطالي ()22.05
ســانــت ات ـيــان الـفــرنـســي  -روزن ـب ــورغ
النروجي ()22.05
 املجموعة الثامنة:سبورتينغ البرتغالي  -لوكوموتيف
موسكو الروسي ()22.05
س ـك ـن ــدرب ــو االلـ ـب ــان ــي  -بـشـيـكـطــاش
التركي ()22.05
 املجموعة التاسعة:ف ـ ـيـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا االيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي  -بـ ـ ـ ــازل
السويسري ()22.05
ليخ بوزنان البولندي  -بيلينينسيش
البرتغالي ()22.05
 املجموعة العاشرة:ان ـ ــدرلـ ـ ـخ ـ ــت ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي  -م ــون ــاك ــو
الفرنسي ()22.05
توتنهام االنكليزي  -قــره بــاغ االذري
()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:ابــويــل نيقوسيا الـقـبــرصــي  -شالكه
االملاني ()22.05
اس ـت ـي ــراس تــري ـبــول ـيــس ال ـي ــون ــان ــي -
سبارتا براغ التشيكي ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:بــارت ـيــزان بـلـغــارد الـصــربــي  -الـكـمــار
الهولندي ()22.05
اتلتيك بلباو االسباني  -اوغسبورغ
االملاني (.)22.05

يبدو نابولي قادرًا على
التأهل بسهولة عن
المجموعة الرابعة

السباحة

 11رقما قياسيًا في اليوم األول لبطولة الفئات العمرية
اف ـت ـتــح االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لـلـسـبــاحــة
املرحلة األولى من بطولة لبنان العامة
للفئات العمرية في السباحة لحوض
 50مترا برعاية قائد الجيش اللبناني
العماد جــان قهوجي وبمشاركة 485
سباحا وسباحة ينتمون الى  25ناديا
ات ـحــاديــا ،تـنــافـســوا الح ــراز  62سباقًا
و 62ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.
وشـهــد ال ـيــوم األول تسجيل  11رقما
قياسيًا منها  3ارقام لنادي الجمهور،
ورقمان لكل من (املــون ال ســال ،اوركــا،
وال ـ ـفـ ــوربـ ــي) ورق ـ ــم لـ ـن ــادي ــي ال ـن ـجــاح
والكولينا ،وهي على الشكل التالي:
  400متر حرة: م ـجــد ح ـج ــازي (ال ـف ــورب ــي) 6:26:28دق ــائ ــق ،رقـ ــم ق ـيــاســي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 6:44:81للسباح موسى شامي.

 البدل  50 × 4مترًا حرة: الـفــوربــي :مجد حـجــازي ،رام صالح،حمزة ناصر ،احمد صفية  2:36:39رقم
قياسي جديد السابق السابق 2:58:41
دقيقتني لنادي االكوامارينا.
االطفال  11 – 10سنة:
 البدل  50 × 4مترًا حرة:– (الجمهور) :شادي حيدر ،ديم شهيب،
ادم الشاب ،الكسندر فخري  2:16:08رقم
قياسي جديد السابق  2:23:93دقيقتان
لفريق نادي الجمهور.
  50مترًا فراشة:– م ـنــذر ك ـب ــارة (مـ ــون ال سـ ــال) 30:32
ث ــان ـي ــة .رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 31:09للسباح رجب بيضون.
  100متر صدر:– رامي غزيري (اوركــا ) 1:16:73دقيقة

رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 1:19:25
للسباح شارلي سالمة.
  200متر ظهر:– رام ـ ـ ــي غـ ــزيـ ــري (اوركـ ـ ـ ـ ــا )2:37:37
دقـيـقـتــن رق ــم قـيــاســي جــديــد الـســابــق
 2:42:09للسباح محمد جراب.
 البدل  100 × 4متر حرة:– (امل ــون ال ســال)  4:31:63راي ــان كترا،
مارفن قزي ،ماريو غصن ،منذر قبارة
رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 4:39:30
دقائق ملنتخب لبنان.
الصبيان  15 – 14سنة:
  400متر فردي متنوع:– مـحـمــود جمعة (ال ـفــوربــي) 5:16:20
دقـ ــائـ ــق.رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 5:21:87دقائق للسباح رالف مجدالني.
رجال فوق  18سنة:

  200متر ظهرًا:مارون واكد (رمال)  2:18:44دقيقتان.رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 2:19:15
للسباح فرنسوا غطاس.
االناث
الحديثات  9 – 8سنني:
  400متر حرة:– سـ ـيـ ـل ــوات ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي (الـ ـنـ ـج ــاح)
 6:00:62دق ــائ ــق .رق ــم ق ـيــاســي جــديــد
الـ ـس ــاب ــق  6:05:50ل ـل ـس ـب ــاح ــة رانـ ـي ــا
فاخوري.
 البدل  50 × 4مترًا حرة:– كولينا  .3:59:58ياندي ابو عبسي،
تريزا بستاني ،ياسمني خجاجي ،يارا
ع ــون رق ــم قـيــاســي جــديــد دقــائــق رقــم
قياسي جديد السابق  3:05:52لفريق
النجاح.
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كرة المضرب

باروني وباتشيك في الدور
الثاني من دورة كيبيك
بلغت الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني
املصنفة ثانية وحاملة اللقب الدور الثاني
من دورة كيبيك الكندية الدولية لكرة
املضرب البالغة قيمة جوائزها  250ألف
دوالر ،بعد فوزها على الكندية فرانسواز
اباندا  3-6و 1-3ثم باإلنسحاب .وتلعب
باورني في الدور الثاني مع النمسوية
تاميرا باتشيك الفائزة على االوكرانية
كاتيرينا كوزلوفا  1-6و.1-6
وكانت باروني توجت بلقب العام املاضي
إثر فوزها على األميركية فينوس وليامس
املصنفة أولى  4-6و 3-6في املباراة
النهائية.
كذلك ،تأهلت التشيكية لوسي هراديتشكا
املصنفة رابعة الى الدور الثاني بفوزها
على الكرواتية دونا فيكيتش  2-6و،4-6
والروسية ايفغينيا رودينا السابعة
بفوزها على األميركية ساشيا فيكيري
 2-6و ،2-6والفرنسية اماندين هيس
بفوزها على األرجنتينية ماريا ايريغوين
 3-6و ،2-6واألميركية سامانتا كراوفورد
بفوزها على اللوكسمبورغية ماندي
مينيال  2-6و.1-6
في املقابل ،ودعت األملانية تاتيانا
ماريا والبلجيكية آن صوفي ميستاش
املصنفتان سادسة وثامنة تواليًا ،البطولة
من الدور األول بعد خسارة األولى أمام
األميركية الكسيا غالتش  1-6و 6-4و،6-1
والثانية أمام البولونية باوال كانيا 6-4
و.6-3

أصداء عالمية
الكرة الذهبية في  11كانون الثاني

َّ
حدد االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يوم 11
كانون الثاني  2016موعدًا لحفل تسليم جائزة
الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم .كما
َّ
وسيكرم
سيسلم «الفيفا» جائزة أفضل العبة،
أفضل املدربني للرجال والسيدات وسيحصل
صاحب أفضل هدف في العام ،بناء على
تصويت الجماهير عبر موقع «الفيفا» الرسمي،
على جائزة «بوشكاش».

ترشيح خمس مدن الستضافة
األلعاب األولمبية الصيفية
قال رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني توماس
باخ أن خمس مدن ترشحت رسميًا الستضافة
دورة األلعاب األوملبية الصيفية عام 2024
َ
ومن املقرر أن يعلن اسم املدينة الفائزة بالتنظيم
خالل شهر أيلول من عام  2017في العاصمة
البيروفية ليما .وأشار باخ إلى أن املدن الخمس
هي :بودابست (املجر) وهامبورغ (أملانيا) ولوس
أنجلس (الواليات املتحدة) وباريس (فرنسا)
وروما (إيطاليا).
وجرى إغالق باب الترشح منتصف ليل أول من
أمس ،حيث لم تتلق اللجنة أي طلبات من مدن
أخرى للترشح ،بعدما أعلنت مدينة تورونتو
الكندية في وقت سابق عدم نيتها للترشح.

هانغجو تستضيف األلعاب اآلسيوية
لعام 2022
أعلنت الجمعية العمومية للمجلس األوملبي
اآلسيوي أن مدينة هانغجو الصينية
ستستضيف دورة األلعاب اآلسيوية لعام .2022
وكانت هانغجو الوحيدة املرشحة الستضافة
هذه الدورة ،لتصبح ثالث مدينة صينية تنال هذا
الشرف بعد نسختي  1990و 2010في بكني
وجوانجهو على التوالي.
وتعد دورة األلعاب اآلسيوية ثاني أكبر حدث
متعدد الرياضات في العالم بعد دورة األلعاب
االوملبية.

