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رياضة
المنشطات

سوق االنتقاالت

هجوم غير مسبوق على الرياضة الروسية
تواصلت الضغوط على روسيا على
خلفية قضية املنشطات ،وجديدها
م ـطــال ـبــة رؤسـ ـ ــاء  19وك ــال ــة وطـنـيــة
ملكافحة املنشطات بإبعاد روسيا عن
كــل الـبـطــوالت الــريــاضـيــة ،بـمــا فيها
كأس العالم في كرة القدم  2018التي
تستضيفها ،لحني اعتماد موسكو
نظامًا جديًا ملكافحة املنشطات.
وانتقد مسؤولون روس هذا الطلب،
معتبرين أن ــه يـهــدف إل ــى الـنـيــل من
صدقية روسيا التي كانت في 2016
م ـح ــور اتـ ـه ــام بـفـضـيـحــة مـنـشـطــات
ه ــزت عــالــم الــريــاضــة ،بـعــدمــا كشف
املحقق الكندي ريـتـشــارد ماكالرين
فــي تقرير لــه (نـشــر الـجــزء األول في
الـصـيــف وال ـثــانــي الـشـهــر امل ــاض ــي)،
وج ـ ـ ـ ــود بـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ـنـ ـش ــط م ـم ـن ـهــج
بــرعــايــة ال ــدول ــة شـمــل أك ـثــر م ــن ألــف
رياضي.
وفي أعقاب نشر الجزء األول ،فرضت
الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة عـقــوبــات
عـلــى روس ـي ــا شـمـلــت إب ـع ــاد الـعــديــد
م ــن ري ــاض ـي ـي ـه ــا ع ــن أوملـ ـبـ ـي ــاد ري ــو
 .2016كما أنــه تسبب بانقسام بني
املنظمات الرياضية الدولية ،والتي
طالب العديد منها ،في حينه ،بمنع
روسيا بالكامل من املشاركة.

وق ـ ـ ــال رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت ،وب ـي ـن ـهــا
األم ـيــرك ـيــة وال ـيــابــان ـيــة والـفــرنـسـيــة
واألملــانـيــة ،في بيان إثــر اجتماع في
دبلن ،إنه "على ضوء تقرير ماكالرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـق ــد طـ ــالـ ــب امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
باستبعاد الرياضيني الروس من كل

البطوالت الرياضية الدولية".
وأضاف البيان" :من الضروري أن تتم
مـحــاسـبــة امل ـســؤولــن ع ــن الـبــرنــامــج
ال ــذي رعـتــه الــدولــة (الــروس ـيــة) ،وأن
يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة
نـ ـظ ــام م ـكــاف ـحــة م ـن ـش ـطــات مـسـتـقــل

مطالبة بإبعاد روسيا عن كل البطوالت بما فيها مونديال ( 2018أرشيف)

بـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ـ ـ ــدي ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـحـ ـق ــوق
للرياضيني" ،في إشارة إلى السماح
ل ـل ــري ــاض ـي ــن ال ـ ـ ـ ــروس ال ـ ــذي ـ ــن ثـبــت
خضوعهم لتدقيق صــارم في مجال
املنشطات ،باملشاركة في املسابقات
بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة املنشطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ــرافـ ـي ــس تـ ـيـ ـغ ــارت فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة أن عـمـلـيــة
االس ـت ـب ـعــاد ي ـجــب أن تـتـعـلــق أيـضــا
ب ـمــونــديــال  2018ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ــذي
تنظمه روسيا.
مــن جهته ،قــال نائب رئيس ال ــوزراء
ال ــروس ــي فـيـتــالــي مــوتـكــو ال ــذي كــان
وزي ـ ـ ـرًا ل ـلــريــاضــة ف ــي وقـ ــت حـصــول
امل ـخــال ـفــات ف ــي م ـلــف امل ـن ـش ـطــات" :ال
ت ـع ـيــروا اه ـت ـمــامــا ل ـه ــذه ال ـب ـيــانــات"،
بـحـســب ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا وكــالــة
"نوفوستي".
واعتبر الطلب "هجومًا على الرياضة
الروسية للنيل من صدقيتها".
ولم ترضخ اللجنة األوملبية الدولية
لطلب إبـعــاد كــامــل البعثة الروسية
ع ــن أومل ـب ـي ــاد ري ــو  ،2016إال أن ــه تم
اس ـت ـب ـع ــاد أكـ ـث ــر م ــن م ـئ ــة ري ــاض ــي،
وسط اتهامات متبادلة وخالف بني
اللجنة األوملبية و"وادا".

السلة اللبنانية

ثالثية قاتلة تمنح ميروبا الفوز على التضامن
حرم االتحاد ميروبا الوافد الجديد
إلى دوري األضواء مضيفه التضامن
الـ ــزوق االل ـت ـحــاق بــالــريــاضــي حامل
الـلـقــب وال ـل ــوي ــزة ف ــي امل ــرك ــز الـثــالــث،
 ،101-104في
بتغلبه عليه بنتيجة ُ
مـبــاراة هجومية مثيرة أقيمت على
ملعب مجمع نـهــاد نــوفــل الرياضي
في الزوق ،ضمن املرحلة الثامنة من
بطولة لبنان لكرة السلة.
وه ـ ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــال ــث مل ـي ــروب ــا
ب ـع ــد األول ع ـل ــى ال ـح ـك ـمــة اف ـت ـتــاحــا
ثــم هــوبــس ،مـقــابــل  5ه ــزائ ــم ،بينما
أصبح رصيد التضامن  4انتصارات
مقابل  4هزائم.
ّ
التقدم
الفريقان الكسروانيان تبادال
منذ الـبــدايــة ،حيث كــان مــن الصعب

التكهن بهوية الفائز ،فكانت نسبة
التسجيل مرتفعة منذ الــربــع األول
وح ـتــى ان ـت ـصــاف ال ـل ـقــاء ،حـيــث بلغ
الطرفان عتبة الخمسني نقطة.
وب ـع ــدم ــا كـ ــان ال ـت ـضــامــن قــري ـبــا من
ال ـفــوز عـنــدمــا ت ـقـ ّـدم  ،96-101جــاءت
ثــاث ـيــة كــوس ـتــي ق ــدس ــي الـ ــذي لعب
دورًا رائعًا بعد مشاركته احتياطيًا،
فأبقى على آمال فريقه .وأسهم ببقاء
هذه اآلمال إهدار األميركي هيربرت
هـيــل رمـيـتــن حــرتــن لـلـتـضــامــن في
وقت حساس ،ليلعب طوم عمار دور
ٍ
البطل بتسجيله ثالثية قاتلة منحت
فــريـقــه ال ـفــوز ،علمًا بــأنــه لــم يـكــن قد
سجل أي سلة قبلها!
وك ـ ــان األم ـي ــرك ــي إي ـمــانــويــل جــونــز،

ّ
مسجلي ميروبا ب ـ  28نقطة
أفـضــل
م ــع  8م ـتــاب ـعــات ،وأضـ ــاف مــواطـنــاه
روب ـ ـ ـ ـ ــرت أب ـ ـشـ ــو  26نـ ـقـ ـط ــة م ـ ــع 10
مـ ـت ــابـ ـع ــات ،وأيـ ـ ــزيـ ـ ــا أومـ ـيـ ـبـ ـي ــغ 22
نقطة و 7تـمــريــرات حــاسـمــة ،بينها
 4ثــاثـيــات ،وقــدســي  16نقطة مــع 7
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
أمــا من ناحية التضامن ،فقد سجل
األميركيان ،إيرفني موريس  30نقطة
مع  11متابعة و 8تمريرات حاسمة
ومــوريــس كــامــب  23نقطة ،وأضــاف
جاد خليل  12أخرى.
وت ـخ ـت ـت ــم امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة ال ـي ــوم
بـ ـمـ ـب ــاراة ت ـج ـم ــع امل ـت ـح ــد ط ــراب ـل ــس
وضيفه الحكمة ،الساعة  ،17.30في
قاعة الصفدي في طرابلس.

ً
جونز مسجال «دانك» في سلة التضامن
(سركيس يرتسيان)

الكرة اللبنانية

وممثلو وفدي العهد وشباب الخليل
وط ــاق ــم الـ ـحـ ـك ــام ال ـ ُـع ـم ــان ــي ب ـق ـيــادة
الحكم الرئيسي يعقوب عبد الباقي
وم ـع ــاون ــة أب ــو ب ـكــر ال ـع ـمــري وحـمــد
الغافري ،وأحمد الكاف حكمًا رابعًا.
وقد تقرر بنتيجة االجتماع أن يلعب

العهد بالقميص األصفر والسروال
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوارب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء،
والحارس باللون البنفسجي الكامل
فـيـمــا يـلـعــب ش ـبــاب الـخـلـيــل بطقمه
األبيض الكامل مع الحارس باللون
األحمر الكامل.

فاز العهد ذهابًا ّ 0 - 1
سجله محمد قدوح (هيثم الموسوي)

شنايدرلين الضحية
األولى لمورينيو

بات الفرنسي مورغان شنايدرلني أول
ضحايا مدرب مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،البرتغالي جوزيه مورينيو ،في
سوق االنتقاالت الحالية ،إذ أكد أنه يقترب
من االنتقال إلى إفرتون.
وقال مورينيو في تصريحات صحافية إن
نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر اد
وودوورد أبلغه بأن صفقة شنايدرلني باتت
شبه منجزة ،وأضاف" :مورغان على الغالب
ذاهب إلى إفرتون".
وبحسب تقارير لوسائل إعالم إنكليزية،
وافق يونايتد على بيع العبه الدولي
الفرنسي ( 27عامًا) ،مقابل  22مليون جنيه
استرليني ،علمًا بأنه انضم إليه في 2015
قادمًا من ساوثمبتون مقابل  25مليون
جنيه ،خالل عهد املدرب السابق الهولندي
لويس فان غال.
ومنذ تسلم مورينيو مهماته على رأس
الجهاز التدريبي ليونايتد في صيف ،2016
شارك شنايدرلني بشكل محدود مع الفريق.
وكان مورينيو قد أكد في تصريحات،
األسبوع املاضي ،تجميد مشاركة
شنايدرلني والالعب الهولندي ممفيس
ديباي الذي لم يشارك أيضًا بشكل منتظم
منذ تولي البرتغالي مهماته ،لحني ّ
بت مسألة
انتقالهما.
من جهة أخرى ،أبدى املكسيكي خافيير
هرنانديز "تشيتشاريتو" رغبته في البقاء
مع باير ليفركوزن األملاني ،وسط تقارير عن
سعي األخير لبيعه ،في ظل تراجع مستواه
التهديفي بشكل حاد هذا املوسم.
وأوردت تقارير صحافية أملانية أخيرًا أن
ليفركوزن يعتزم االستغناء عن مهاجمه
الدولي خالل فترة االنتقاالت الشتوية أو في
نهاية املوسم.
إال أن الالعب املوجود حاليًا مع فريقه في
معسكر تدريبي ،قال ملجلة "كيكر" األملانية
إن "كل ما سمعته مجرد شائعات" ،وأضاف:
"لم يحاول أحد االتصال بي أو بوكيل
أعمالي .أنا سعيد هنا .اهتمامي الوحيد هو
البقاء في باير ليفركوزن".

أصداء عالمية

ّ
العهد لتأهل جديد في كأس العالم العربي

ّ
يـ ـح ــل ف ــري ــق الـ ـعـ ـه ــد ،م ـم ـث ــل ل ـب ـنــان
ف ــي م ـســاب ـقــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
لــأنــديــة فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،ضيفًا على
فريق شباب الخليل اليوم الخميس
عند الساعة  17.00بتوقيت بيروت
على ملعب سـتــاد عـمــان الــدولــي في
األردن ضمن إيــاب الــدور التمهيدي
للمسابقة .ويدخل العهد الى اللقاء
ـوز ب ـ ـهـ ــدف وح ـي ــد
وفـ ـ ــي ج ـع ـب ـت ــه فـ ّـ ـ ـ ٍ
سجله فــي الــذهــاب في
ملحمد قــدوح
األسبوع املاضي على ملعب صيدا،
وبــالـتــالــي يـكـفــي الـعـهــد ال ـت ـعــادل أو
الـ ـخـ ـس ــارة بـ ـف ــارق ه ـ ــدف واحـ ـ ــد كــي
ّ
يتأهل الــى ال ــدور التمهيدي الثالث
مل ــواجـ ـه ــة ف ــري ــق فـ ـنـ ـج ــاء ال ـع ـ ُـم ــان ــي
الـشـهــر امل ـق ـبــل .أم ــا ف ــي ح ــال انـتـهــاء
ال ـل ـقــاء ب ـفــوز ل ـش ـبــاب الـخـلـيــل 0 - 1
فسيتم االحتكام الى ركالت الترجيح
مباشرة لتحديد الفريق املتأهل إلى
ال ـ ــدور امل ـق ـبــل ك ــون ان ـظ ـمــة الـبـطــولــة
ال ـعــرب ـيــة ل ــأن ــدي ــة ال تـتـضـمــن لعب
وقت إضافي عند التعادل.
ُ
وع ِقد أمس في مقر االتحاد األردني
لكرة القدم االجتماع الفني للمباراة
تحت إشراف مراقب املباراة األردني
منعم فاخوري ،وحضره كل من أمني
عــام االتحاد االردنــي سيزار صوبر،

21

ميورا في المالعب حتى الـ !50

وستنقل املباراة مباشرة على القناة
الرياضية الفلسطينية وعلى القناة
ـاع
الــريــاضـيــة األردن ـي ــة وت ـجــري مـسـ ٍ
لينقل تـلـفــزيــون امل ـنــار امل ـب ــاراة على
سبيل التبادل.
وأج ــرى العهد تمرينه األخـيــر على
ملعب املباراة ،حيث استعاد الفريق
الع ـب ــه ال ـتــون ـســي ي ــوس ــف املــويـهـبــي
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء إي ـق ــاف ــه ،ل ـكــن سيغيب
زميله مهدي فحص لطرده في لقاء
الذهاب مع شباب الخليل ،كما يغيب
املدافع خليل خميس الذي لم يسافر
م ــع ال ـب ـع ـثــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلـ ــى األردن
ب ـس ـبــب ع ـ ــارض ص ـح ــي .أمـ ــا شـبــاب
الـخـلـيــل فـسـيـسـتـعـيــد الع ـب ــه أش ــرف
ن ـع ـم ــان ل ـك ـن ــه سـ ـي ــواص ــل االف ـت ـق ــاد
ملحترفي تشيلي الثالثة.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة صـ ـعـ ـب ــة ع ـلــى
الـلـبـنــانـيــن ن ـظ ـرًا إل ــى مــا ج ــاء عليه
لقاء الذهاب من ندية وحضور قوي
للفلسطينيني ،إضــافــة إلــى توقعات
بحضور جماهيري فلسطيني كبير،
حـيــث ينتظر تــواجــد ع ــدد كبير من
ج ـم ـه ــور شـ ـب ــاب ال ـخ ـل ـي ــل ،م ــع ك ــام
عــن أن أك ـثــر مــن أل ـفــي مـتـفــرج أك ــدوا
حجوزاتهم لحضور املباراة آتون من
مدينة الخليل.

رغم بلوغه  49عامًا ،مدد أسطورة الكرة اليابانية
كازويوتشي ميورا عقده مع فريق يوكوهاما في
الدرجة الثانية اليابانية لعام إضافي.
وقال ميورا بعد توقيعه العقد الجديد" :آمل أن
أواصل التحدي بكل ما أملك من قوة ،إلى جانب
األشخاص في النادي وزمالئي واملشجعني الذين
ساندوني على الدوام".
وسيخوض ميورا ،الذي اعتزل دوليًا في ،2000
عامه الـ  32في املالعب ،علمًا بأنه سيبلغ  50عامًا
في  26شباط املقبل.
وكان ميورا قد حطم رقمه القياسي ألكبر
ً
الالعبني تسجيال لألهداف في حزيران املاضي.

فريق رينو من دون مدير

أفاد فريق رينو املشارك في بطولة العالم
للفورموال  1عن مغادرة مديره فريديريك فاسور
بشكل مفاجئ ،بعد عام على تعيينه ملواكبة عودة
الصانع الفرنسي كفريق مصنعي لبطولة الفئة
األولى.
وجاء في بيان لرينو" :بعد موسم أول إلحياء
وإعادة بناء الفريق في الفورموال  ،1قرر فريق
رينو الرياضي وفريديريك فاسور االنفصال
بالتراضي وبمفعول فوري".
وأوضح البيان أن الفريق ال يزال بإدارة رئيسه
جيروم ستول ومديره العام سيريل ابيتبول.

