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رياضة
كرة المضرب

أصداء عالمية

بطولة ويمبلدون بال بطلها
َّ
ودع الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي أنـ ـ ـ ــدي مـ ـ ـ ــوراي،
امل ـص ـن ــف أول ،ب ـط ــول ــة وي ـم ـب ـل ــدون
اإلنـكـلـيــزيــة ،ثــالـثــة الـبـطــوالت األرب ــع
الكبرى في كرة املضرب وخسر لقبه
بعدما سقط في الــدور ربع النهائي
أمــام األميركي ســام كويري بنتيجة
 1-6 7-6 ،4-6 ،6-3و.1-6
وفشل مــوراي ( 30عامًا) الــذي أحرز
لقب ويمبلدون عامي  2013و،2016
في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة
 22ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى «غ ــران ــد
س ــام» ،علمًا بــأنــه أح ــرز لقبه األول
فـيـهــا ف ــي ب ـطــولــة فــاش ـي ـنــغ م ـيــدوز
األميركية عام .2012
أمــا كــويــري ( 29عــامــا) ،فبلغ نصف
ن ـه ــائ ــي إحـ ـ ــدى الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـك ـبــرى
لـلـمــرة األولـ ــى فــي  42م ـشــاركــة ،كما
ب ــات أول أم ـيــركــي يـبـلــغ ه ــذا ال ــدور
منذ اندي روديك الذي بلغ عام 2009
ال ــدور النهائي للبطولة االنكليزية
املقامة على املالعب العشبية لنادي
عموم انكلترا.
وهذا هو الفوز الثاني لكويري على
مــوراي في تسع مواجهات بينهما،

م ــا ُي ـعــد م ـفــاجــأة ف ـعــل مـثـلـهــا ال ـعــام
املــاضــي حــن أخــرج الصربي نوفاك
ديوكوفيتش حامل اللقب ،من الدور
الثالث لويمبلدون.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،ب ــات مـ ــوراي مـهــددًا

بـفـقــدان املــركــز األول فــي التصنيف
العاملي لالعبني املحترفني ملصلحة
ديوكوفيتش في حال نجاح األخير
بإحراز لقبه الرابع في ويمبلدون.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أن ـ ـهـ ــى الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي م ــاري ــن

بات كويري أول أميركي يبلغ نصف النهائي منذ روديك عام ( 2009أ ف ب)

مداهمة يخت رونالدو...
سيليتش املـصـنــف ســابـعــا مغامرة
جـيــل مــولــر مــن لــوكـسـمـبــور ،وتــأهــل
ال ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة األول ــى
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ـعــدمــا ف ــاز عـلـيــه في
رب ــع الـنـهــائــي  6-3و 6-7و 5-7و7-5
و .1-6ويـعــد سيليتش أول كــرواتــي
يبلغ نصف النهائي في ويمبلدون
منذ ماريو انسيتش في  .2004كما
أن ال ـك ــروات ــي يـتـفــوق عـلــى منافسه
بفوزه باملباريات األربع التي جمعت
بينهما ،ثــاث منها فــي ويمبلدون
أعـ ــوام  2009و 2012و .2015كــذلــك،
بــات السويسري روجيه فيديرر في
الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد تغلبه
ع ـل ــى الـ ـكـ ـن ــدي م ـي ـل ــوش راون ـي ـت ــش
ً
سادسا  4-6و 2-6و.6-7
املصنف
ول ـ ــم ي ـخ ـســر ف ـي ــدي ــرر أي مـجـمــوعــة
في بطولة هــذا الـعــام ،وبــات املرشح
ً
األوف ـ ـ ـ ــر حـ ــظـ ــا ل ـن ـي ــل الـ ـلـ ـق ــب ل ـل ـمــرة
الـثــامـنــة خــاصــة بـعــد خـ ــروج حــامــل
اللقب موراي.
وس ـي ـل ـت ـقــي فـ ـي ــدي ــرر مـ ــع الـتـشـيـكــي
توماس برديتش املصنف  11عامليًا
في الدور املقبل.

السلة اللبنانية

استضافة بطولة آسيا بين الهواجس والتطمينات
عبد القادر سعد
وضــع رئيس االتحاد اللبناني لكرة
السلة بـيــار كاخيا الـكــرة فــي «سلة»
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـشـ ــركـ ــات
الراعية حني أعلن صراحة أن اتحاده
يعتمد على الجمهور والرعاة لتأمني
موازنة استضافة بطولة آسيا لكرة
السلة الشهر املقبل 2.7 .إلى  3ماليني
دوالر س ـت ـك ــون ك ـل ـفــة االس ـت ـض ــاف ــة،
حيث لجأ اتـحــاد اللعبة الــى الخطة
«ب» لتأمني التمويل بعد فشل الخطة
«أ» والتي ترتكز على الحصول على
مساعدة من الدولة بقيمة  2.7مليون
دوالر .فـشــل ال ي ــزال كــاخـيــا وبعض
املـســؤولــن فــي االت ـحــاد يــأمـلــون بأن
يتحول الى تمويل متأخر« .لم نفقد
األمــل بعد بالحصول على املساعدة

م ـ ــن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ي ـ ـقـ ــول ك ــاخـ ـي ــا خ ــال
املؤتمر الصحافي الــذي عقده أمس
في مقر االتحاد للحديث عن البطولة
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة .م ـ ــام ـ ــح وجـ ـ ـ ــه رئـ ـي ــس
االتـحــاد ال تشعرك بــالــراحــة ،يمكنك
أن ت ـق ــرأ ال ـق ـلــق ع ـلــى وج ـه ــه نتيجة
املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقه.
لكن كالمه يوحي بالكثير من الثقة.
صحيح أنه كالم أشبه بشراء «سمك
ف ــي ال ـب ـح ــر» ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عينه
يـجـعـلــك تـشـعــر ب ــأن ال ـح ـصــول على
ّ
هــذا «السمك» مــؤكــد .ال ينكر كاخيا
أن اسـتـضــافــة الـبـطــولــة دون تمويل
مــن الــدولــة مـغــامــرة« ،لكنها مغامرة
محسوبة .وحني يفوز لبنان باللقب
اآلس ـ ـيـ ــوي ،س ـي ـك ــون املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي
كبيرًا عبر الشركات التي ستتهافت
لالستثمار في اللعبة .يتم صرف 15

مـلـيــون دوالر سـنــويــا ف ــي لـعـبــة كــرة
السلة ،لكن اللعبة أصبحت مستنزفة
اقتصاديًا ،وبالتالي يحتاج املجتمع
االق ـت ـص ــادي الـ ــى هـ ــزة ك ــي تستفيد
ال ـل ـع ـبــة .ل ـســت قـلـقــا م ــن أن النتيجة
س ـت ـكــون ب ــإغ ــراق االتـ ـح ــاد والـلـعـبــة
بــالــديــون .فنحن نعرف مــاذا نفعل».
كــام يتوافق مع دردشــة جانبية مع
نــائــب كاخيا عضو اللجنة اإلداري ــة
رام ــي ف ــواز .األخـيــر يـبــدو واثـقــا جدًا
مـ ــن ن ـ ـجـ ــاح ال ـ ـحـ ــدث وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـلــى
ت ــأم ــن ق ـســم كـبـيــر م ــن امل ــوازن ــة عبر
بيع التذاكر ،وخصوصًا للمؤسسات
وجـلــب رع ــاة للبطولة .ه ــذه الـتــذاكــر
ال ـت ــي س ـي ـتــم ط ــرح ـه ــا ب ـ ــدءًا م ــن ي ــوم
السبت للبيع وهــي ستكون موزعة
ع ـلــى ث ــاث ف ـئ ــات :VIP :وأس ـعــارهــا
ت ـت ــراوح ب ــن امل ـئــة دوالر والـسـبـعــن

دوالرًا ،ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى :خـمـســن
دوالرًا ،والبطاقات العادية بعشرين
ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة .وه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــاق ــة ت ـك ــون
ملباريات يــوم كامل (أرب ــع مباريات)
مـ ــع إم ـك ــان ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن امل ـل ـعــب
والعودة إليه .بيع البطاقات سيكون
محصورًا بمراكز معينة ،اضافة الى
شرائها عبر «اإلنترنت» مع إمكانية
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ـض ــات عـلــى
السعر فــي حــال شرائها فــي املرحلة
األولـ ـ ــى م ــن ال ـب ـي ــع ،أي أي ـ ــام الـسـبــت
واألح ـ ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن امل ـق ـب ـل ــة .وه ـنــالــك
«ب ــاق ــة ت ــذاك ــر ل ـل ـعــائــات» .وف ــي حــال
ن ـجــاح ه ــذا ال ـن ـظــام ،سـيـتــم اعـتـمــاده
في بطولة لبنان املوسم املقبل وفي
ت ـص ـف ـي ــات ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم .وك ـشــف
كاخيا أن البطاقات لن تكون متوفرة
على أبواب امللعب.

الكرة اللبنانية

افتتاح ناري للدوري بين النجمة والعهد
شـهــد مـقــر االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ع ـم ـل ـيــة س ـح ــب ق ــرع ــة كــأســي
النخبة والتحدي اضافة الى بطولة
ال ـ ـ ــدوري ل ـل ــدرج ــة االولـ ـ ــى لـلـمــوســم
املقبل .2018-2017
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـخ ـ ـبـ ــة ،ض ـ ـمـ ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــة
االولـ ـ ــى ال ـع ـه ــد والـ ـصـ ـف ــاء وال ـس ــام
زغرتا ،فيما ضمت الثانية األنصار
والنجمة والنبي شيت.
ّ
وفـ ــي كـ ــأس ال ـت ـح ــدي حـ ــل ال ـش ـبــاب
العربي والتضامن صور والراسينغ
ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وض ـم ــت
ال ـثــان ـيــة االص ـ ــاح ال ـب ــرج الـشـمــالــي
واالخاء االهلي عاليه وطرابلس.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،أوقـ ـع ــت
القرعة النجمة والعهد في مواجهة
نارية في افتتاح مباريات االسبوع
االول مــن الـ ــدوري ،فيما سيتواجه
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت م ــع ال ـت ـض ــام ــن ص ــور
والـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ م ـ ــع االخ ـ ـ ـ ـ ــاء االهـ ـل ــي
عــالـيــه وال ـص ـفــاء مــع ال ـســام زغــرتــا
وطــراب ـلــس مــع االن ـص ــار واالص ــاح
البرج الشمالي مع الشباب العربي
في باقي املباريات.
أمـ ـ ــا «دربـ ـ ـ ـ ــي» ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـصـ ــار
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فـسـيـكــون فــي األس ـب ــوع ال ـثــالــث ،في
حـ ــن يـ ــواجـ ــه ال ـع ـه ــد األنـ ـ ـص ـ ــار فــي
األسبوع الخامس.
ّ
تحول تكريم النجم
من جهة أخرى،
ال ـل ـب ـنــانــي  -األمل ــان ــي أمـ ــن يــونــس،
والـ ـ ــذي أق ــام ــه رئ ـي ــس ن ـ ــادي الـعـهــد

تميم سليمان في دارته ،الى فرصة
للقاء أهل اللعبة خالل فترة الراحة
الصيفية .والــافــت أن الـحـضــور لم
يـقـتـصــر ع ـلــى امل ـع ـن ـيــن بـلـعـبــة كــرة
القدم ،إذ إن وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش كــان حاضرًا والوزير

ال ـســابــق أكـ ــرم شـهـيــب ك ــان حــاض ـرًا
أي ـضــا ،مــع حـضــور الف ــت ألم ــن عــام
ن ــادي النجمة سعد الــديــن عيتاني
ال ـ ــذي بـ ــدا وك ــأن ــه ف ــي ب ـي ـتــه نـتـيـجــة
الترحيب والحفاوة اللذين لقيهما
من صاحب الدعوة الذي شدد على
ذلـ ـ ــك ،وك ــذل ــك م ــن أمـ ــن س ــر ال ـع ـهــد
محمد عاصي.
وك ــان ــت لـسـلـيـمــان كـلـمــة مـخـتـصــرة
ف ــي امل ـنــاس ـبــة ،أك ــد فـيـهــا أن يــونــس
هـ ــو فـ ـخ ــر لـ ـك ــل لـ ـبـ ـن ــان ،وقـ ـ ــد نـجــح
فـ ــي أن ي ـن ـق ــل ص ـ ـ ــورة مـ ـش ـ ّـرف ــة عــن
ل ـب ـنــان ال ــى ال ـعــالــم م ــن خ ــال تــألـقــه
ّ
وتميزه في املالعب األوروبـيــة ،الى
أن ت ـم ـكــن أخـ ـيـ ـرًا م ــن أن ي ـك ــون بــن
ع ـن ــاص ــر امل ـن ـت ـخــب االملـ ــانـ ــي ال ـفــائــز
ب ـك ــأس ال ـ ـقـ ــارات ،مـتـمـنـيــا ل ــه املــزيــد
مــن التوفيق والـنـجــاح فــي مسيرته
الكروية.
ب ـ ــدوره ش ـك ــر ال ــاع ــب أمـ ــن يــونــس
سليمان على هــذه اللفته الكريمة،
وك ــل م ــن دع ـمــه وس ــان ــده ،وأك ــد أنــه
كان سعيدًا جدًا في الفترة القصيرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــاهـ ــا ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـع ــد
مشاركته مع املنتخب االملاني.

دهمت سلطات الضرائب الجمركية اإلسبانية
نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو في يخته خالل قضائه عطلة مع
عائلته وأصدقائه ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«أبوال» البرتغالية .ونشرت الصحيفة املذكورة
صورًا لثالثة عناصر أمنيني مسلحني
يفتشون يخت «سي آر  »7بعد عودته إليه
عقب تناوله الغداء في أحد املطاعم مع عائلته.
ووصلت الدورية األمنية على منت مركب
ضخم لتفتيش اليخت املستأجر من قبل
«الدون» .وأكدت الصحيفة أن رونالدو ظل
داخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر
استقبال العناصر األمنيني.

...ووكيل أعماله مشتبه فيه
خضعت شركة «جستيفوت» التي يملكها
وكيل األعمال النافذ في عالم كرة القدم
البرتغالي جورجي منديش لتدقيق في
حساباتها من قبل مصلحة الضرائب
البرتغالية ،وذلك بعد أسبوعني من مثول
مالكها أمام محكمة اسبانية التهامه في
قضية للتهرب الضريبي .وقال مصدر في
السلطة البرتغالية املعتمدة لصحيفة «جورنال
دو نوتيسياس» التي كشفت الخبر ،من دون
االشارة الى اتهامات محددة« :كل ما له عالقة
بمنديش هو محل شبهة».

برشلونة يبدأ تمارينه بال
ميسي ونيمار
بدأ أول تمارين برشلونة اإلسباني استعدادًا
للموسم الجديد تحت إشراف مدربه الجديد
ّ
ً
إرنستو فالفيردي الذي حل بدال من لويس
انريكه في نهاية املوسم املنصرم ،وفي
غياب العبني بارزين يتقدمهم نجم الفريق
األرجنتيني ليونيل ميسي .وأعلن النادي
الكاتالوني أن العبيه خضعوا لفحوص طبية،
قبل أن يخوضوا التمرين األول .وشملت
الغيابات ،إضافة إلى ميسي ،شريكه في خط
الهجوم البرازيلي نيمار ،وقلب الدفاع جيرارد
بيكيه املوجودين في اليابان ضمن رحلة
ترويجية.

مالودا يدافع عن منتخبين!
انتهت املباراة بني منتخبي غويانا الفرنسية
وهندوراس بالتعادل السلبي  0-0في الجولة
الثانية للمجموعة االولى ضمن الكأس الذهبية
لكرة القدم ملنطقة الكونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي) املقامة في
الواليات املتحدة حتى  26تموز .لكن نقطة
غويانا األولى في البطولة قد ال تحتسب
وتتحول الى هزيمة  3-0بسبب تحديها اتحاد
الكونكاكاف وإصرارها على إشراك الدولي
الفرنسي السابق فلوران مالودا.
وكانت مشاركة مالودا ( 37عامًا) موضوع
جدل بني اتحاد غويانا والكونكاكاف ألنه
دافع عن ألوان فرنسا في  80مباراة دولية ،وال
يستطيع نظريًا أن يمثل أي دولة أخرى وفق
قواعد وقوانني «الفيفا».
ّ
لكن «الفيفا» ،وألنه ال يعترف بغويانا ،رد على
طلب الكونكاكاف بالتدخل بأن املسألة خارج
إطار صالحيته ،ويعود لالتحاد منظم البطولة
ّ
بت املوضوع.
أما في املباراة الثانية ضمن نفس املجموعة،
فتعادل منتخبا كندا وكوستاريكا .1-1
وافتتح الناشئ ألفونسو ديفيس ( 16عامًا)
التسجيل لكندا ( ،)26وعادل فرانشيسكو
كالفو لكوستاريكا (.)42
وتتصدر كندا الترتيب برصيد  4نقاط بفارق
األهداف أمام كوستاريكا.

