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سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

صالح باق في تشلسي وأتلتيكو يبحث عن مهاجم
َّ
أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدرب ت ـش ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،أن
ـاق في
العبه املصري محمد صالح بـ ٍ
الـفــريــق ،نــافـيــا شــائـعــات انـتـقــالــه الــى
ناد آخر في فترة االنتقاالت الشتوية.
ٍ
وقــال مورينيو« :محمد صالح العب
ي ـع ـج ـب ـن ــا ،ن ـث ــق بـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو جـ ـ ــزء مــن
مشروعنا ،وبالتالي لن يذهب الى أي
مكان».
ولــم يستعن مورينيو بصالح كثيرًا
هــذا املوسم ،وأشركه مرتني فقط في
ـت متأخر من
ال ــدوري املحلي فــي وق ـ ٍ
املباراتني ،اضافة الى خوضه املباراة
ضــد سبورتينغ لشبونة البرتغالي
ف ــي دوري اب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ق ـبــل أي ــام
أساسيًا.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر
فـ ــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
بـ ـ ـ ــأن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة يـ ـسـ ـع ــى ل ـل ـت ـع ــاق ــد
م ــع م ــداف ــع يــوف ـن ـتــوس ال ـســوي ـســري
سـتـيـفــان لـيـشـتـشـتــايـنــر ( 30ع ــام ــا)،
ك ـخ ـي ــار ل ـت ـع ــزي ــز دف ـ ـ ــاع الـ ـف ــري ــق فــي
الـ ـصـ ـي ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك مــع
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب رح ـ ـيـ ــل م ـ ــارت ـ ــن م ــون ـت ــوي ــا

الـ ــذي ق ــد ت ـك ــون وج ـه ـتــه يــوفـنـتــوس
أيضًا.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو» أن ليشتشتاينر يعتبر
خـ ـي ــارًا ج ـي ـدًا ل ـل ـفــريــق ال ـك ــات ــال ــون ــي،
وخ ـصــوصــا أن ــه ظـهـيــر أي ـم ــن يجيد
بـشـكــل ج ـيــد ال ـل ـعــب ال ـه ـجــومــي ،كما
أث ـ ـبـ ــت ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي املـ ـ ــواسـ ـ ــم األخ ـ ـيـ ــرة
م ـ ــع «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز» .لـ ـك ــن كــل
ه ــذا ي ـتــوقــف ع ـلــى رف ــع ع ـقــوبــة منع

«الـ ـب ــرس ــا» م ــن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع الع ـبــن
مــن قـبــل «الـفـيـفــا» ،رغ ــم أن هــذا االمــر
مستبعد حتى اآلن.
وفــي إسبانيا أيـضــا ،ذكــرت صحيفة
«آس» أن أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد يـ ــدرس
إمكانية التعاقد مع مهاجم آخــر في
فترة االنتقاالت من أجل تعزيز الخط
الهجومي والبحث عن إنتاجية أكبر
أمام املرمى .وتبحث اإلدارة الرياضية
ع ــن الع ــب ي ـقــدم امل ـســاعــدة للمهاجم

ً
أكد مورينيو أنه بحاجة إلى صالح مستقبال (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

ال ـكــرواتــي مــاريــو مــانــدزوكـيـتــش في
خــط امل ـقــدمــة ،حـيــث اتـجـهــت األن ـظــار
نحو مهاجم بايرن ميونيخ األملاني،
السويسري شيردان شاكيري .وأكدت
الـصـحـيـفــة نفسها أن أك ـثــر األس ـمــاء
ارتباطًا أيضًا باالنتقال إلى أتلتيكو
مــدريــد هــو مهاجم مـيــان اإلسباني
فرناندو توريس.
وع ـلــى صـعـيــد امل ــدرب ــن ،ع ـ ّـن املـيــريــا
االسباني خوان ايغناسيو مارتينيز
م ــدرب ــا ج ــدي ـدًا ل ــه بـعـقــد يـمـتــد حتى
نهاية املوسم الحالي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـي ـ ــري ـ ــا ق ـ ــد اس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــى ع ــن
خدمات مدربه السابق فرانشيسكو
رودريغيز بعد هزيمته الثقيلة أمام
إيبار  5-2واقترابه من منطقة الهبوط
الى الدرجة الثانية.
بيان له على موقعه
وذكر امليريا في
ٍ
ال ــرسـ ـم ــيُ :
«ع ـ ـ ـ ّـن خـ ـ ــوان اي ـغ ـنــاس ـيــو
مارتينيز مدربًا جديدًا ألمليريا بناءً

على عقد يستمر حتى نهاية املوسم
الحالي».
وسـ ـب ــق مل ــارت ـي ـن ـي ــز تـ ــدريـ ــب فــري ـقــي
ليفانتي وبلد الوليد.

الدوري األميركي للمحترفين

سقطة أولى لكليفالند كافالييرز بعد  8انتصارات
قاد كيفن دورانت وزميله
راسل وستبروك فريقهما
أوكالهوما سيتي ثاندر
إلى فوز صعب على
كليفالند كافالييرز -103
 ،94بينما تمكن هيوستن
روكتس من تخطي عقبة
ساكرامنتو كينغز -113
 ،109بفضل جيمس هاردن
صاحب  44نقطة

حقق أوكالهوما سيتي ثاندر فوزه
ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـت ــوال ــي بـتـغـلـبــه على
كـلـيـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز  ،94-103في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وكانت الصحف املحلية قد أشــارت
الــى أن هــذا اللقاء سيكون مواجهة
بـ ــن أفـ ـض ــل العـ ـب ــن فـ ــي املــوس ـمــن
امل ــاضـ ـي ــن ،وه ـ ـمـ ــا :ك ـي ـفــن دورانـ ـ ــت
ول ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ،ل ـكــن األخ ـي ــر لم
يخض املباراة إلصابة في ركبته.
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم دوران ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـت ـس ـج ـي ــل 19
نقطة وقــد تمكن من حسم النتيجة
ف ــي مـصـلـحــة فــري ـقــه ف ــي  90ثــانـيــة
بتسجيله  8نقاط في أواخر املباراة
عندما اقترب كليفالند من منافسه
بنتيجة  .91-95كــذلــك ،تــألــق راســل
وستبروك بتسجيله  26نقطة.
ولم يخسر أوكالهوما إال مرة واحدة
منذ عــودة دوران ــت ووسـتـبــروك من
اإلصــابــة ،في حني أن هــذه الخسارة
هــي األول ــى لكليفالند بـعــد ثمانية

انتصارات متتالية وتحديدًا منذ 22
تشرين الثاني ،علمًا بأن جيمس هو
أف ـضــل مـسـجــل فــي صـفــوفــه بـ ـ 24.8
نقطة في املباراة الواحدة.
وك ــان أوكــاهــومــا قــد حقق انطالقة
سيئة بفوزه في  3مباريات فقط من
أصــل  ،15قبل أن يحقق الـفــوز ست
مرات في مبارياته السبع األخيرة.
ويـتــوقــع أن يغيب جيمس عــن لقاء
فريقه ضــد نيو أورلـيــانــز بيليكانز
أيضًا.
بدوره ،احتاج هيوسنت روكتس الى
التمديد لتخطي عقبة ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز  ،109-113بـ ـفـ ـض ــل ت ــأل ــق
جـيـمــس هـ ــاردن صــاحــب  44نقطة،
بينها  9في الوقت اإلضافي ليعزز
رصيده في صدارة ترتيب الهدافني
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ف ـي ـمــا أض ـ ــاف ك ــل من
تــريـفــور أري ــزا وبــاتــريــك بيفرلي 15
نقطة.
ف ــي امل ـقــاب ــل ،ك ــان داري ـ ــن كــولـيـســون
األفـ ـض ــل ف ــي ص ـف ــوف ســاكــرام ـن ـتــو

بـتـسـجـيـلــه  24ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف بني
ماكليمور  21نقطة.
ون ـج ــح ه ـيــوســن الـ ــذي يـغـيــب عنه
دواي ــت ه ــاورد فــي تحقيق  17فــوزًا
في  22مباراة هذا املوسم.
وهـ ـ ـ ــذا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز  -ب ــورت ــان ــد تــرايــل
بــايــزرز ،واشنطن وي ــزاردز  -لوس
أنجلس كليبرز ،تورنتو رابـتــورز -
إنديانا بايسرز ،بوسطن سلتيكس
 ن ـيــويــورك نـيـكــس ،بــروكـلــن نتس ف ـي ــادل ـف ـي ــا س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز،أتالنتا هوكس  -أورالن ــدو ماجيك،
نيو أورلـيــانــز بيليكانز  -كليفالند
كــافــالـيـيــرز ،مينيسوتا تمبروولفز
 أوكالهوما سيتي ثاندر ،ممفيسغــريــزل ـيــس  -ت ـشــارل ــوت هــورن ـتــس،
يوتا جــاز  -ميامي هيت ،فينيكس
صـنــز  -دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز ،ســان
أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز  -ل ـ ــوس أنـجـلــس
الي ـكــرز ،داالس مافريكس  -غولدن
ستايت ووريرز.

السلة اللبنانية

الرياضي يلحق بالشانفيل خسارته الثانية وفوز أول للتضامن
حقق الرياضي فــوزه الثاني ضمن
بطولة لبنان لـكــرة السلة حــن فاز
على ضيفه الشانفيل 76 - 86
( )53 - 69 ،30 - 51 ،17 - 26ضمن
املرحلة الثانية .واستحق الرياضي
الـفــوز نتيجة سيطرته على أجــواء
امل ـ ـبـ ــاراة م ــع ت ــأل ــق أح ـم ــد إب ــراه ـي ــم
بـتـسـجـيـلــه  26ن ـق ـطــة وج ـيــري ـمــاي
مـ ــاسـ ــاي  16ن ـق ـط ــة و 5م ـت ــاب ـع ــات
واسـ ـم ــاعـ ـي ــل أحـ ـم ــد  11ن ـق ـط ــة و4
مـتــابـعــات ،فيما ك ــان بــاســل بوجي
االفضل في صفوف الشانفيل بـ22
نـقـطــة و 10مـتــابـعــات و 5تـمــريــرات
ح ـ ــاس ـ ـم ـ ــة ،وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــورج ـ ــي
نيكولوز تسكيشفيلي  15نقطة و7
متابعات وكارل سركيس  14نقطة،
منها  4ثالثيات من  11محاولة.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع املـ ـ ـ ــر ،ح ـقــق
الـتـضــامــن ف ــوزه االول فــي البطولة
بتغلبه عـلــى هــوبــس -15 ( 58-76
 )34-56 ،22-35 ،14ضـمــن املــرحـلــة
عينها.

رياضة
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صراع هوائي بين لورين وودز ومحمد كونيه (سركيس يرتيسيان)

وك ـ ــان أف ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ص ـفــوف
ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن جـ ـ ـ ــوي ع ـ ـ ـكـ ـ ــاوي ب ـ ـ ــ18
ن ـق ـطــة و 5م ـتــاب ـعــات و 5ت ـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة ،وأض ـ ـ ــاف ريـ ـش ــون ت ـيــري
 13نقطة و 9متابعات و 6تمريرات
حــاس ـمــة ،وفـيـلـيــب تــابــت  12نقطة
و 6م ـتــاب ـعــات ،فـيـمــا ك ــان م ــورغ ــان
ماتيو األفضل في صفوف هوبس
بتسجيله  21نـقـطــة و 6مـتــابـعــات،
وأض ــاف عـلــي مــزهــر  10نـقــاط و11
تـمــريــرة حــاسـمــة وفــريــد أبــو جــودة
 10نقاط.
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـي ـ ــوم ب ـل ـق ــاء
بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس وضـ ـيـ ـف ــه املـ ـتـ ـح ــد ع ـنــد
الساعة  16.00على ملعب عمشيت.
وكــان من املفترض أن تقام املباراة
عـلــى مـلـعــب قــريــة الــرئ ـيــس مـيـشــال
س ـل ـي ـمــان ال ــري ــاض ـي ــة ،ل ـكــن األم ــان ــة
الـ ـع ــام ــة ل ــاتـ ـح ــاد أب ـل ـغ ــت وس ــائ ــل
اإلعالم أمس نقل املباراة الى ملعب
ع ـم ـش ـي ــت ل ـ ـعـ ــدم ق ــان ــونـ ـي ــة م ـل ـعــب
الرئيس سليمان.

رامسي قد يغيب حتى نهاية السنة...

تـعــرض الع ــب أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي ،الــويـلــزي
أرون رام ـس ــي ،لـتـمــزق فــي الـعـضـلــة الخلفية
في قدمه ،وقد يغيب عن املالعب حتى نهاية
السنة الحالية بحسب ما أعلن مدربه الفرنسي
أرس ـ ــن فـيـنـغــر .وق ـ ــال فـيـنـغــر« :ل ـق ــد خضع
لفحص باألشعة ،لكننا ال ندري مدى خطورة
اإلص ــاب ــة .إن ــه أم ــر مـخـيــب ألن ــه ك ــان ق ــد بــدأ
يستعيد مستواه .ال أستطيع التكهن بالفترة
التي سيغيبها عن املالعب».
...وكومباني يعود

أفــاد التشيلياني مانويل بيلليغريني ،مدرب
مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،ب ــأن ال ـقــائــد البلجيكي
فنسان كومباني سيعود إلى صفوف الفريق
ملواجهة مضيفه ليستر سيتي ،فــي املرحلة
السادسة عشرة من الدوري اإلنكليزي املمتاز
لـكــرة ال ـقــدم .وغ ــاب كومباني بسبب إصابة
فــي عـضــات الـفـخــذ الخلفية عــن آخ ــر ثــاث
مـبــاريــات لسيتي؛ مــن بينها الـفــوز املـهــم في
منتصف األسبوع على روما اإليطالي ليحجز
مكانًا في دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا .وقال
بيلليغريني للصحافيني« :فينسنت كومباني
في تشكيلة الفريق وال أعتقد أنه سيواجه أي
مشكلة للعب غدًا (اليوم)».
فحص منشطات لالعبي ريال مدريد

كشفت صحيفة «آس» اإلسبانية أن العبي
ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ت ـعــرضــوا الخـتـبــار
كشف املنشطات بشكل مفاجئ صباح أمس
عقب وصــول لجنة مكلفة من جانب االتحاد
األوروب ــي لكرة الـقــدم إلــى ملعب «سانتياغو
برنابيو» .وذكرت الصحيفة أن الالعبني الذين
وقع عليهم االختيار للفحوص هم :البرتغاليان
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو وب ـي ـب ــي ،سـيــرجـيــو
رامـ ـ ــوس ،األمل ــان ــي ط ــون ــي ك ـ ــروس ،إي ـس ـكــو،
البرازيلي مارسيلو ،الكرواتي لوكا مودريتش
والكوستاريكي كايلور نافاس.

حفل

تخريج حكام جدد
أقامت التعبئة الرياضية حفل تخريج دفعة
من الحكام اللبنانيني في قاعة االحتفاالت
في ملعب العهد ،بحضور رئيس لجنة
الحكام في االتحاد اللبناني لكرة القدم جورج
شاهني ،ومسؤول الوحدة املركزية جهاد
عطية ،ومسؤول التعبئة عن منطقة بيروت
محمد قطايا ،وأمني سر نادي العهد محمد
عاصي .وشارك في الدورة ُالخاصة التي
نظمتها التعبئة الرياضية ،وأطلق عليها دورة
الرضوان إلعداد حكام بكرة القدم 16 ،حكمًا،
واستمرت شهرًا بإشراف الحكم الدولي
حيدر قليط وعضو التعبئة علي زنيط.
وحاضر قليط طوال الدورة وأعطى دروسًا
نظرية وتطبيقية ،وقد نال ستة حكام درجات
عالية في التطبيق والتنفيذ.
وألقى قليط في الحفل ،تحدث فيها عن أهمية
الدورة ونتائجها اإليجابية ،وقال إن جميع
املشاركني عملوا بجدية عالية واستفادوا
من كل الدروس ،وتحدث شاهني عن أهمية
إقامة مثل هذه الدورات ،ورأى أنها تساعد
اللعبة وتغذيها ،وأنه يجب على الحكم أن
ً
يكون عادال ومتنبهًا ،حتى لو وقع في
ُ
بعض األخطاء التي ت َع ّد غير مقصودة.
ثم كانت كلمة لجهاد عطية الذي رأى أن
الرياضة تهذب النفوس ،وتنير الذاكرة وهي
ضرورية للتفاعل بني الناس ،وأن إقامة
مثل هذه الدورات هي واجب على التعبئة
الرياضية التي جمعت هذا العدد من الحكام،
ودأبت دائمًا على اإلسهام في تفعيل دور
الرياضيني على كل الصعد.

