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رياضة
سوق اإلنتقاالت

ّ
يوفنتوس لن يتوقف قبل ضم هيغواين
ل ــن ي ـت ــوق ــف س ـع ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ل ـضـ ّـم
مهاجم نابولي األرجنتيني غونزالو
هيغواين ،إذ وصــل بــه األم ــر ،بحسب
الـصـحــف اإلي ـطــال ـيــة ،ال ــى اق ـتــرابــه من
دف ـ ــع ال ـب ـن ــد الـ ـج ــزائ ــي امل ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـ ـ ــ94.7
مـلـيــون يـ ــورو .وي ــداف ــع هـيـغــوايــن عن
ألــوان نابولي منذ  2013بعدما انتقل
اليه من ريــال مدريد االسباني مقابل
 40م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،وه ــو ف ــرض نفسه
أف ـض ــل هـ ــداف ف ــي ال ـ ــدوري االي ـطــالــي
خصوصًا خالل املوسم املنصرم حني
س ـجــل  36ه ــدف ــا ،مـحـطـمــا ب ــذل ــك رقــم
الـســويــدي غــونــار ن ــوردال الــذي سجل
 35هدفًا مع ميالن عام .1950
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف االيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة أن
ه ـي ـغ ــواي ــن وافـ ـ ــق ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
"اليوفي" ،لكن املفاوضات قد تأتي في
إط ــار ط ــرح مـهــاجــم األخ ـيــر سيموني
زازا ومدافعه دانييللي روغاني ضمن
الصفقة ،بحسب صحيفة "ال غازيتا
ديللو سبورت".
أم ـ ــا م ــن ج ـه ــة ن ــاب ــول ــي ،ول ـت ـعــويــض
هيغواين ،فسيسعى الى ضم مواطنه
م ــاورو اي ـك ــاردي مــن انـتــر مـيــانــو ،أو

االس ـب ــان ــي أل ـف ــارو م ــورات ــا الـ ــذي تــرك
"السيدة العجوز" نهاية املوسم وعاد
الى فريقه السابق ريال مدريد.
بدوره ،رأى سليمان سانيه ،والد العب
شــالـكــه ل ـيــروي ســانـيــه ،أن ــه لــم يحسم
بعد صفقة ابنه مع مانشتسر سيتي،

وأن ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي وبــايــرن
ميونيخ بطل املانيا ال يزال بإمكانهما
االستفادة من خدماته .وقال سليمان:
"املفاوضات لم تنتهِ بعد مع سيتي .ال
يزال أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه" .وب ـح ـســب

سجل هيغواين  36هدفًا قياسيًا في الدوري خالل الموسم الماضي (أرشيف)

ال ـص ـح ـي ـفــة ،فـ ــإن شــال ـكــه ال ي ـف ـكــر في
ـروض تقل عن 45
االستماع إلــى أي عـ
ٍ
مـلـيــون يـ ــورو ،وأكـ ــدت أن ري ــال مهتم
ب ـســان ـيــه ( 20ع ــام ــا) م ـن ــذ مــواج ـه ـتــه
لشالكه في ربع نهائي دوري االبطال
خالل موسم .2015-2014
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ذا صـ ــن"
البريطانية أن الفرنسي بــول بوغبا
سـيـخـضــع ال ـي ــوم ل ـف ـحــوصــات طـبـيــة،
ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـض ـم ــام ــه إلـ ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد قادمًا من يوفنتوس .وأضافت
الصحيفة أن مدرب "الشياطني الحمر"
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،هــو
السبب فــي انتقال بوغبا إلــى النادي
اإلنكليزي .من جهة أخرى ،أشاد مدرب
ميالن ،فينتشنزو مونتيال ،بمهاجمه
الكولومبي كــارلــوس باكا الــذي أبدى
م ـنــذ أيـ ــام رغ ـب ـتــه ف ــي االن ـض ـم ــام إلــى
فــريــق يـخــوض دوري أب ـطــال أوروب ــا.
وأكد مونتيال" :من الصعب أن تدع من
يضمن لك الكثير من األهداف يرحل"،
م ـض ـي ـفــا" :ب ــاك ــا العـ ــب ع ـل ــى مـسـتـ ّـوى
دولي ويحظى بقيمة كبيرة رغم سنه،
ومشواره وأهدافه ّ
تعد ضمانة لنا".

الكرة اللبنانية

الراسينغ وحجيج يبدآن مشوارهما الجديد
انضم الراسينغ الى الفرق
التي أطلقت تمارينها
استعدادًا للموسم الجديد،
حيث يسعى «األبيض» الى
محو الصورة المتواضعة
التي ظهر فيها في
الموسم الماضي حيث
أنهاه في المركز الثامن
عبد القادر سعد
ب ــدأ فــريــق الــراسـيـنــغ واملـ ــدرب موسى
ح ـج ـيــج مـ ـش ــوارًا ج ــديـ ـدًا م ــع ان ـط ــاق
تـ ـم ــاري ــن الـ ـف ــري ــق أمـ ـ ــس عـ ـل ــى مـلـعــب
ق ـص ـق ــص ل ـي ـل ـت ـقــي الـ ـط ــرف ــان م ـج ــددًا
بعد لقائهما األول قبل مــراحــل قليلة

م ــن ن ـه ــاي ــة امل ــوس ــم م ــا ق ـب ــل امل ــاض ــي،
ح ــن ن ـجــح حـجـيــج ف ــي ان ـق ــاذ الـفــريــق
مــن الـهـبــوط الــى الــدرجــة الثانية ففاز
حينها على الساحل والتضامن صور
واإلخاء األهلي عاليه.
الـ ـي ــوم ي ــأت ــي ح ـج ـيــج الـ ــى الــراس ـي ـنــغ
"إلع ـ ـ ـ ـ ــداد فـ ــريـ ــق قـ ـ ــوي وص ـ ـلـ ــب يـلـيــق
بسمعة النادي ،وهذا يحتاج الى عمل
وج ـهــد واس ـت ـقــدام الع ـبــن لـســد الثغر
املوجودة" ،كما قال حجيج لـ"األخبار".
ال ـل ـقــاء األول ح ـضــره ع ــدد م ــن العـبــي
الـ ـف ــري ــق مـ ــع غـ ـي ــاب األج ـ ــان ـ ــب ال ــذي ــن
ُع ــرف منهم املــدافــع الــرومــانــي أنــدريــه
ف ـي ـت ـي ــارو ب ـع ــد ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد م ـعــه،
بــان ـت ـظــار ض ــم الع ـ َـب ــن آخ ــري ــن ،واح ــد
يـلـعــب ف ــي ال ــوس ــط ،وال ـث ــان ــي مـهــاجــم
وف ــق م ــا ذكـ ــره ح ـج ـيــج .ك ـمــا غ ــاب عن
التمرين املهاجم عدنان ملحم ألسباب
خاصة ،علمًا أنه التمرين واللقاء األول
مــع حجيج ،وبالتالي كــان يجب على

ملحم أن يكون حاضرًا ،فيما غاب علي
حمية بداعي السفر.
والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـفـ ـن ــي ل ـ ــم يـ ـت ــوق ــف ع ـنــد
م ـ ـجـ ــيء ح ـج ـي ــج ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل إن م ــرك ــز
امل ـ ــدرب امل ـســاعــد ش ـهــد ت ـغ ـيـي ـرًا أيـضــا
م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال س ــركـ ـي ــس ع ـب ــاج ـي ــان
بالترينيدادي بيتر بروسبار .وأشــار
رئـيــس الـنــادي جــورج فــرح لــ"األخـبــار"
إلـ ــى أن ال ـخ ـي ــار وقـ ــع ع ـلــى بــروس ـبــار
لكونه سبق أن لعب مع الفريق وتعرف
االدارة ط ــري ـق ــة ع ـم ـل ــه ك ـ ـمـ ــدرب عـلــى
األرض وه ــي ت ـح ـتــاج ال ــى الع ــب مثل
بــروسـبــار لالستفادة مــن قــدراتــه .كما
يـضــم الـجـهــاز الـفـنــي واالداري مــدرب
الحراس عدنان عيتاني ،مدير الفريق
ربيع أبو شعيا ،املعالج الفيزيائي جو
طبنجي ،ومسؤول التجهيزات حسني
طباجة.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف فـ ـ ـ ـ ــرح ع ـ ـ ــن تـ ـ ــوجـ ـ ــه االدارة
ل ــاس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ع ـ ــدد م ــن ال ــاع ـب ــن،

اض ــاف ــة ال ــى م ـنــح زمــائ ـهــم الـحــالـيــن
فترة عشرة أيام كي يثبتوا أنفسهم في
التمارين قبل أن يقدم حجيج تقريره،
علمًا أن االدارة تجاهلت تقرير املدرب
السابق يوجني مولدوفان حول وضع
الالعبني حيث أن املـســؤول األول اآلن
هو املدير الفني موسى حجيج.
وي ـس ـت ـعــد ال ــراس ـي ـن ــغ ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
كــأس الـتـحــدي الـتــي تنطلق مطلع آب
حيث سيلعب في املجموعة األولى مع
االجتماعي والتضامن صور.
صفاويًا ،قــررت الهيئة اإلداريــة لنادي
ال ـص ـف ــاء دع ـ ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي إلـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وذل ــك يــوم األرب ـعــاء فــي  31آب املقبل،
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  17.00عـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي ف ـن ــدق
رامـ ـ ــادا  -الـ ــروشـ ــة .وي ـت ـض ـمــن ج ــدول
األعمال قراءة البيانني املالي واإلداري
وامل ــوافـ ـق ــة عـلـيـهـمــا ،وان ـت ـخ ــاب هيئة
إدارية جديدة للنادي.

اكاديميات

 350العبًا والعبة في افتتاح معسكر برشلونة
افتتح امــس املعسكر التدريبي االول
ملدرسة نــادي برشلونة االسباني في
بـ ـي ــروت ،وذلـ ــك ع ـلــى مـلـعـبــي مــدرســة
« »ICوالجامعة االميركية «.»AUB
املعسكر الذي سيستمر حتى الجمعة
ي ـش ــارك ف ـيــه ع ــدد كـبـيــر م ــن الــاعـبــن
والــاعـبــات بعد االقـبــال الــواســع الــذي
لـقـيـتــه ال ـف ـكــرة ،وخ ـصــوصــا ان ــه يلقى
م ـتــاب ـعــة رس ـم ـيــة ب ـكــل ت ـفــاص ـي ـلــه مــن
مــدرســة الـنــادي الكاتالوني مباشرة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اس ـ ـتـ ــوفـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
املطلوبة التي ّأمنتها الجهة املنظمة
على الصعيدين الفني واللوجستي.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ــابـ ـع ــه
ّ
مـنــظــم املـعـسـكــر رج ــل االع ـم ــال سمير
شمخة وع ــدد مــن الــاعـبــن واملــدربــن
الـلـبـنــانـيــن امل ـعــروفــن ،شـهــد حضور
 350العـ ـ ـب ـ ــا والع ـ ـ ـبـ ـ ــة س ـي ـن ـت ـظ ـم ــون
بــال ـتــدري ـبــات يــوم ـيــا ت ـحــت اش ـ ــراف 6
م ــدرب ـ ًـن اس ـب ــان ان ـتــدب ـهــم «ال ـب ــرس ــا»،
اضــافــة الــى ّ
منس ٍق عــام مــن قبله .كما
يساعد هــؤالء فــي مهمتهم  12مدربًا

 6مدربين اسبان و 12مدربًا لبنانيًا يشرفون على المعسكر (طالل سلمان)

عدد من املعالجني
لبنانيًا مجازًا ،الى ٍ
الـ ـفـ ـي ــزي ــائـ ـي ــن ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ل ـل ـق ـيــام
بــاملـطـلــوب فــي ح ــال ت ـعـ ّـرض اي العــب

لــاصــابــة .وتـحـ ّـدث شمخة عــن اهمية
هذه الخطوة التي سعى الى تحقيقها
عمل مكثف
منذ فترة طويلة ووســط
ٍ

قــام بــه فــي االشـهــر االخ ـيــرة وتحديدًا
مـنــذ االعـ ــان الــرسـمــي عــن اقــامــة هــذا
املـعـسـكــر االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي الـعــاصـمــة
الـلـبـنــانـيــة ،اذ ق ــال« :ه ــي خ ـطــوة نــرى
فيها بداية لتأسيس كرة قدم صحيحة
وال ـب ـن ــاء ملـسـتـقـبــل اف ـض ــل لـلـع ـبــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .واض ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ــل مـ ــن حـضــر
الـيــوم اثـنــى على طــرق الـتــدريــب التي
جلبها املدربون االسبان معهم ،وهي
اح ــدث مــا تعتمده افـضــل اكــاديـمـيــات
الـعــالــم لتطوير ق ــدرات الـنــاشـئــن .انا
اكيد انــه اذا ما استمررنا في انتهاج
هــذه االســالـيــب وتـعــزيــز هــذا املعسكر
فسيصبح لدينا بعد  10سنوات جيل
م ـم ـيــز ،وخ ـصــوصــا ان االوالد الــذيــن
ي ـم ــارس ــون ك ــرة ال ـق ــدم ي ـ ــزداد عــددهــم
ومنهم من يتمتع بموهبة اذا ما جرى
صقلها بــالـطــريـقــة الـصـحـيـحــة فاننا
سـنــرى العديد مــن الالعبني املميزين
الــذيــن بــامـكــانـهــم مـســاعــدة ك ــرة الـقــدم
الـلـبـنــانـيــة ورفـ ــع م ـس ـتــواهــا وشــأنـهــا
محليًا وخارجيًا».
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إصابة مخيفة لديمبا با

ٌ
كسر رهيب تعرض له مهاجم شنغهاي
شينهوا ،السنغالي دمبا با ،وذلك خالل
املباراة التي فاز بها فريقه على جاره
شنغهاي "أس آي بي جي"  1-2في املرحلة
السابعة عشرة من الدوري الصيني.

وأصيب با في الدقيقة  63من املباراة خالل
محاولته ّ
التفوق على قائد الفريق املنافس
سون شيانغ الذي سقط معه أرضًا ،ما أدى
إلى كسر ساقه اليسرى من تحت الركبة.
وأظهرت الصور والفيديو مدى "فظاعة"
هذه اإلصابة إذ كان الكسر ظاهرًا تمامًا ما
دفع الحكم إلى ايقاف املباراة لثماني دقائق
من أجل السماح بمعالجة هداف الدوري
( 14هدفًا) على أرضية امللعب قبل نقله الى
املستشفى.

بوتين يأمر بالتعجيل
باستعدادات المونديال

أمر الرئيس الروسي فالديمير بوتني باتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بمنع وقوع أي تأخير في
االستعدادات الستضافة نهائيات كأس العالم
 2018لكرة القدم.
وتدخل بوتني بقرارات جديدة ،إذ لم تكتمل
كل املالعب املخصصة للمباريات ،فيما
يتأخر تنفيذ بعض املشروعات املتعلقة
بالبطولة عن املوعد املحدد لتنفيذها.
وستقام مباريات املونديال في  11مدينة
روسية مختلفة.

سرب من الدبابير يلغي مباراة
في اإلكوادور

أوقف سرب ضخم من الدبابير مباراة
في الدوري اإلكوادوري لكرة القدم جمعت
بني فريقي أوكاس وريفر ،حيث هاجمت
املوجودين في امللعب ما دفع املشجعني
والالعبني والحكام وأفراد الشرطة الى الفرار
بشكل جماعي وأدى إلى إلغاء املباراة.
ولم يلعب طرفا اللقاء سوى تسع دقائق فقط،
قبل أن يبدأ هجوم سرب الدبابير ،ليضطر
حكم املباراة إلى إيقاف املباراة ملدة ساعة
كاملة قبل اتخاذ قرار بتأجيلها إلى يوم آخر
حفاظًا على سالمة الحاضرين.
وجرى استدعاء السلطات الصحية لرش
محيط ملعب املباراة باملبيدات الحشرية.

برشلونة يغلب ريال
في مواقع التواصل

انتقل الصراع بني الغريمني برشلونة وريال
مدريد من املستطيل األخضر إلى مواقع
التواصل اإلجتماعي .وبحسب دراسة ملجلة
"فوربس" األميركية فقد ّ
تفوق الـ "برسا" على
النادي امللكي على هذه املواقع بإحرازه املركز
األول ألكثر األندية تأثيرًا.
ويمتلك برشلونة  145مليون متابع على
مواقع "فايسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"
مجتمعة مقابل  141مليون متابع لريال
مدريد ،كما أن الـ "بالوغرانا" يجني مرتني
أكثر من األموال من املحتوى اإلعالني على
هذه املواقع من غريمه ،حيث ِّ
يحصل األول 25
مليون دوالر مقابل  12مليون دوالر للثاني.
والالفت في ترتيب العشرة األوائل في القائمة
هو سيطرة أندية كرة القدم عليها بواقع 7
أندية مقابل  3أندية كرة سلة.

