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رياضة

ّ
لبنان يتخطى تايوان نحو إيران
كأس آسيا

السلة مهمته األولى
أنجز منتخب لبنان لكرة ّ
في الدور اإلقصائي وتخطى المنتخب
التايواني ضمن الدور الثاني لبطولة آسيا،
لينتقل الى مهمة أصعب بكثير حين
يواجه العمالق اإليراني في ربع النهائي
غدًا .هي ليست مهمة مستحيلة ،لكنها
صعبة جدًا تحتاج الى جميع
مهمة
ّ
«األسلحة» ،وأولها الجمهور الذي سيكون
السالح الثقيل األهم في اللقاء المصيري

عبد القادر سعد
ّ
السلوي ّ
أي
لم يواجه منتخب األرز
صعوبة في التأهل الــى ربــع نهائي
بطولة آسيا لكرة السلة املقامة في
ل ـب ـنــان ع ـلــى مـلـعــب ن ـه ــاد ن ــوف ــل في
ذوق مكايل حــن حقق ف ــوزًا مريحًا
على خصمه التايواني - 24( 77 - 90
.)77 - 90 ،59 - 74 ،37 - 54 ،20
مـبــاراة كــانــت مهمة إلكـمــال الطريق
ن ـح ــو ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـك ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت
عينه كــانــت تمهيدًا لـلـمـبــاراة األهــم
أمام إيران غدًا األربعاء عند الساعة
 .21.00مباراة مصيرية للمنتخبني
ومواجهة لبنانية  -إيرانية متجددة.
آخ ــر م ــرة كــانــت ف ــي غ ــرب آس ـيــا في
األردن ،وكــان الفوز فيها للبنانيني.
لكن حسابات مـبــاراة الـغــد مختلفة
ك ـل ـيــا .ف ـهــي ت ـع ـنــي خ ـ ــروج ال ـخــاســر
مــن الـبـطــولــة .وهــي تـقــام عـلــى أرض
لـبـنــانـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،وبــال ـتــالــي
فهي فرصة لكل مشجع لبناني كي
ي ـقــوم بــواج ـبــه الــوط ـنــي والـحـضــور
الى ملعب نوفل كي يكون الحضور
الجماهيري الـســاح األول ملنتخب
ّ
محب
لبنان .هي فرصة ذهبية لكل
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ك ــي ي ـح ـضــر وي ـشــاهــد
مـنـتـخــب إيـ ـ ــران ي ـل ـعــب م ــع منتخب
لبنان على أرضنا.
ال ي ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــأه ـم ـي ــة أن
يـ ـك ــون م ـل ـع ــب ذوق مـ ـك ــاي ــل «Full
 »Houseوأن يـغـلــب ال ـل ــون األح ـمــر
على املقاعد الزرقاء؛ فمنتخب لبنان
والعـبــوه يحتاجون إلــى كــل مشجع
كــي يدعمهم فــي مهمتهم الصعبة،
فــالـضـيــف اإلي ــران ــي غــالـبــا مــا يكون
ً
ثقيال فنيًا فــي ال ـظــروف الطبيعية،
ف ـك ـي ــف ال ـ ـحـ ــال إذا ك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة
مصيرية للتأهل الى نصف النهائي.

كان سعود «أمير» الثالثيات في اللقاء مع تايوان (اللجنة اإلعالمية)

وع ـل ـي ــه ،ف ـقــد ال يـكـفــي ال ـح ــدي ــث عن
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري
ل ــرف ــع م ـع ـنــويــات ال ــاع ـب ــن ووض ــع
ال ـض ـغــط ع ـلــى اإلي ــرانـ ـي ــن .صحيح
أنـهــم محترفون ومـعــروفــون بهدوء
جـ ـلـ ـي ــدي لـ ــأع ـ ـصـ ــاب ،لـ ـك ــن ال شــك
فـ ـ ــي أن حـ ـ ـض ـ ــور  8آالف م ـش ـجــع
يهتفون للبنان سيزعزع من عزيمة
اإليــران ـيــن ،وفــي الــوقــت عينه يعزز
من إصرار اللبنانيني على الفوز.
امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ت ــاي ــوان أمـ ــس قــدمــت
ص ــورة ج ـيــدة للمنتخب الـلـبـنــانــي،
خـصــوصــا عـلــى الصعيد الجماعي
م ــن ج ـه ــة ،وب ـ ــروز وج ـ ــوه ل ــم تــأخــذ
حقها فــي املـبــاريــات الـثــاث األول ــى.
واملـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا «أمـ ـ ـي ـ ــر» مـنـتـخــب
لـبـنــان ،أمـيــر س ـعــود ،بـطــل الــرمـيــات
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــع تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه خ ـمــس
ثالثيات حاسمة ،وفي الوقت «ملك»
الروح القتالية العالية.

سيكون الحضور
الجماهيري السالح
األول للبنان أمام إيران

امل ــري ــح ف ــي مـ ـب ــاراة أمـ ــس ،ق ـبــل لـقــاء
ّ
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ــو ت ـ ـ ـ ــوزع
ال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الع ـ ــب.
صـحـيــح أن ال ـقــائــد فـ ــادي الخطيب
ّ
سجل ثلث النقاط بالتمام والكمال
م ـ ــع  30نـ ـقـ ـط ــة و 7مـ ـت ــابـ ـع ــات و4
تـمــريــرات حــاسـمــة ،لـكــن ك ــان سعود
حاضرًا مع نقاطه الـ 15وكذلك األمر
بالنسبة إلى علي حيدر الذي حافظ

ّ
وسجل 16
على مستواه في البطولة
نـقـطــة ،كـمــا سـ ّـجــل وائ ــل عــرقـجــي 14
وجان عبد النور .9
ول ــم ي ـتــأثــر ّمـنـتـخــب ل ـب ـنــان بـغـيــاب
الع ـب ــه امل ـجــنــس نــورف ـيــل ب ـيــل ال ــذي
كـ ـ ــان الـ ـشـ ـغ ــل الـ ـش ــاغ ــل أمـ ـ ـ ــس ،وم ــا
إذا ك ــان س ـي ـشــارك ف ــي املـ ـب ــاراة بعد
ّ
التسمم التي ضربت صفوف
حالة
امل ـن ـت ـخــب وط ــال ــت ب ـي ــل ال ـ ــى جــانــب
بـ ــاسـ ــل بـ ــوجـ ــي وع ـ ـلـ ــي مـ ــزهـ ــر ل ـكــن
بنسبة أقــل .فبوجي ومــزهــر شاركا
في اللقاء حيث سجل األول  4نقاط
و 6مـ ـت ــابـ ـع ــات وكـ ـ ــان األف ـ ـضـ ــل فــي
ال ـص ـف ــوف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى صـعـيــد
ّ ً
مسجال  5تمريرات
التمرير الحاسم
في  24دقيقة شارك فيها.
أم ـ ــا ن ــورفـ ـي ــل ب ـي ــل فـ ـك ــان ال ــاع ــب
الوحيد ّالذي لم يشارك في اللقاء
ح ـي ــث ف ــض ــل املـ ـ ـ ــدرب ال ـل ـي ـت ــوان ــي
راموناس بوتاوتاس عدم إجهاده

قبل لقاء إيران غدًا.
يوم أمس شهد أيضًا تأهل املنتخب
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الـيــابــانــي بـعــد ف ــوزه عليه ،68 - 81
لـ ـي ــواج ــه م ـن ـت ـخ ــب ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن غـ ـدًا
عـنــد ال ـســاعــة  18.30فــي الـ ــدور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي .وت ـع ـت ـبــر املـ ـ ـب ـ ــاراة مـهـمــة
لـلـبـنــان ك ــون ال ـفــائــز فـيـهــا سـيــواجــه
في الدور نصف النهائي يوم السبت
الفائز من لقاء لبنان وإيران.
وي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي
بمباراتني ،فتقام املباراة االولى بني
الصني وسوريا عند الساعة ،18.30
والثانية بني العراق واالردن الساعة
 .21.00وال ـفــائــز مــن امل ـب ــاراة االول ــى
يواجه أوستراليا في ربــع النهائي،
ب ـي ـن ـمــا ي ــواج ــه ال ـف ــائ ــز ف ــي املـ ـب ــاراة
ال ـث ــان ـي ــة امل ـن ـت ـخ ــب ال ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي،
الخميس املقبل ،فيما سيكون يوم
الجمعة يوم راحة.

سوق االنتقاالت

ّ
نيمار يمول صفقة انتقال باولينيو إلى برشلونة
ّ
كلفت صفقة
باولينيو 40
مليون يورو
(أرشيف)

ب ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت ف ــاش ـل ــة عـ ـ ــدة ،نـجــح
برشلونة أمــس في إبــرام صفقة ضم
الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـ ــدول ـ ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
بــاولـيـنـيــو ،مـقــابــل  40مـلـيــون ي ــورو،
ف ــي أول ت ـعــاقــد ي ـجــريــه م ـنــذ انـتـقــال
الـبــرازيـلــي اآلخ ــر نيمار إلــى باريس
س ــان ج ـيــرمــان الـفــرنـســي ف ــي صفقة
قياسية.
وأعـلــن ال ـنــادي الكاتالوني فــي بيان
أنــه توصل إلــى اتـفــاق مــع غوانغجو
إي ـف ــرغ ــران ــد ال ـص ـي ـنــي «ع ـل ــى انـتـقــال
الــاعــب باولينيو مـقــابــل  40مليون
يــورو» ،مشيرًا إلــى أن الالعب البالغ
من العمر  29عامًا ،سيخضع لفحص
طـبــي الـخـمـيــس ،يـلـيــه تــوقـيــع العقد
وتقديمه رسميًا.
وكشف برشلونة أن قيمة فسخ عقد

باولينيو ُحددت بـ  120مليون يورو.
وقـبــل انـتـقــال نـيـمــار ،ضــم «الـبــرســا»
ال ـبــرت ـغــالــي ن ـي ـل ـســون س ـي ـم ـيــدو من
ب ـن ـف ـي ـكــا ،واسـ ـتـ ـع ــاد الع ـب ــه ال ـســابــق
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرار ديـ ـ ـل ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ـ ــن إفـ ـ ــرتـ ـ ــون
اإلنكليزي.
وكان باولينيو قد انضم إلى النادي
الصيني في صيف  ،2015قادمًا من
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي مقابل
 14مليون يورو.
وب ـ ـ ــرز أم ـ ــس م ــؤش ــر ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
انتقال كوتينيو إلى «البرسا» ،حيث
إنه سيغيب عن مواجهة فريقه أمام
هوفنهايم األملاني ،الليلة ،في ذهاب
امللحق املــؤهــل لــدور املجموعات في
دوري أبطال أوروبا.
وفي إيطاليا ،أكد مدرب إنتر ميالنو

ل ــوتـ ـشـ ـي ــان ــو سـ ـب ــالـ ـيـ ـت ــي ،أن الع ــب
الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش،
سيبقى في صفوفه بعد أن كان اسمه
ً
متداوال بقوة لالنتقال إلى مانشستر
يونايتد اإلنكليزي.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ال غــازي ـتــا ديـلـلــو
سـ ـب ــورت» اإلي ـطــال ـيــة ع ــن سـبــالـيـتــي
قوله« :بيريسيتش سيبقى».
ّ
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــت ـج ــه اإلس ـب ــان ــي
خ ـي ـســي رودريـ ـغـ ـي ــز ل ــان ـت ـق ــال عـلــى
س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جيرمان الفرنسي إلى ستوك سيتي
اإلنـكـلـيــزي مل ــدة ع ــام ،بـحـســب شبكة
«س ـك ــاي س ـب ــورت ــس» .وكـ ــان ال ـنــادي
الباريسي قد أعار العب ريال مدريد
اإلسـبــانــي الـســابــق إلــى الس باملاس
في الشتاء املاضي.

