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رياضة
سوق اإلنتقاالت

أصداء عالمية

مدافع جديد على أجندة غوارديوال
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب
غــوارديــوال مــدرب مانشستر سيتي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ل ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـتـ ــف الـ ـصـ ـي ــف
املــاضــي بضم املــدافـعــن كــايــل ووكــر
وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي دان ـ ـي ـ ـلـ ــو وال ـف ــرن ـس ــي
بـ ـنـ ـج ــام ــان مـ ـ ـن ـ ــدي ،حـ ـي ــث ال ي ـ ــزال
يسعى لتعزيز خط دفاعه في سوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة خصوصًا
بعد أن ّ
تعرض جون ستونز إلصابة
ستبعده بني  4و 6أسابيع.
لهذا ،فــإن غــوارديــوال يبدي اهتمامًا
بـضــم الـهــولـنــدي فـيــرغـيــل ف ــان ديــك،
م ــداف ــع ســاوث ـم ـب ـتــون ،الـ ــذي ي ـحــاول
لـيـفــربــول بـ ــدوره الـتـعــاقــد مـعــه منذ
الصيف املاضي.
ونقلت صحيفة "ذا تايمز" اإلنكليزية
ع ـ ــن غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ق ـ ــول ـ ــه" :م ـ ـ ــن أج ــل
املـنــافـســة فــي كــافــة املـســابـقــات فأنت
بحاجة إلى عدد كبير (من الالعبني).
اآلن مــع إصــابــة جــون ستونز فإننا
نعاني من مشكل في هذا املركز".
ح ـت ــى أن غ ـ ــواردي ـ ــوال أش ـ ــار إلـ ــى أن
مفاوضات قد أجريت من أجل قدوم
فان ديك.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
مــان ـش ـس ـتــر وعـ ـ ــدت إدارة يــونــاي ـتــد

يسعى غوارديوال لضم فيرغيل فان ديك (أرشيف)

مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مــوريـنـيــو بــإتـمــام  3صـفـقــات نــاريــة،
خ ـ ــال فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة
املقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت" اإلسبانية
أن إدارة يــونــايـتــد وعـ ــدت مــوريـنـيــو
بإتمام صفقتني من الدوري اإلسباني،
بالتعاقد مــع الــويـلــزي غــاريــث بايل،

نجم ريال مدريد ،والفرنسي أنطوان
غريزمان ،نجم أتلتيكو مدريد.
مــن جهتها ،أشــارت صحيفة "مترو"
اإلنكليزية إلى أنه لم يتم اإلعالن عن
اسم الالعب الثالث إال أنه من املتوقع
أن يكون الكرواتي إيفان بيريسيتش،
العــب إنـتــر مـيــانــو اإليـطــالــي وال ــذي
يرغب مورينيو في التعاقد معه.

وأعـ ـل ــن غ ــري ــزم ــان ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق،
أن ــه بــالـفـعــل ك ــان سينضم ملانشستر
يونايتد بقوله" :استمريت في أتلتيكو
بسبب الحرمان من التعاقدات ،ألنهم
يحتاجونني أكثر من أي وقت مضى،
وسيكون األمر سيئًا حال الرحيل".
وسـبــق وص ــرح مورينيو برغبته في
إتـمــام التعاقد مــع بــايــل ،أثـنــاء مباراة
ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي آب امل ــاض ــي،
عندما قال" :إن أراد ريال مدريد بيعه،
فسأكون في طابور الفرق التي ترغب
في التعاقد معه".
وف ــي املــاعــب اإلنـكـلـيــزيــة أي ـضــا ،أقــال
وست بروميتش ألبيون مدربه طوني
ب ــول ـي ــس إثـ ــر ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـي ـئــة ال ـتــي
حـقـقـهــا ال ـفــريــق بــإشــرافــه مـنــذ مطلع
املوسم الحالي وآخرها سقوطه على
أرض ـ ـ ــه ال ـس ـب ــت أم ـ ـ ــام ت ـش ـل ـســي بـطــل
املوسم املاضي .4-0
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـن ــادي ج ــون ولـيــامــس
ف ــي ب ـي ــان أص ـ ــدره وس ــت بــرومـيـتــش:
ُ
"ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال تـ ـتـ ـخ ــذ ع ـم ــوم ــا
بسهولة لكنها دائمًا ملصلحة النادي"،
وأض ــاف" :الـنـتــائــج هــي املـقـيــاس وفي
نهاية املــوســم ومطلع الحالي جــاءت
النتائج مخيبة جدًا لنا".

الدوري األميركي للمحترفين

كوري يحمل غولدن ستايت بغياب دورانت
ت ـع ـم ـلــق س ـت ـي ـفــن كـ ـ ــوري بـتـسـجـيـلــه
 39نقطة ،بــاإلضــافــة إلــى  11متابعة
و 7تـمــريــرات حاسمة ليقود غولدن
س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـقــب إلــى
ال ـف ــوز عـلــى مـضـيـفــه بــروك ـلــن نتس
 111-118ض ـمــن دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
ورفع غولدن ستايت ووريرز رصيده
إل ــى  13ف ـ ــوزًا ،بـيـنـهــا  9ف ــي آخ ــر 10
مباريات مقابل  4هزائم.
يــذكــر أن نـجــم غــولــدن سـتــايــت كيفن
دورانـ ـ ـ ـ ــت غـ ـ ــاب عـ ــن صـ ـف ــوف فــري ـقــه
إلص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي ك ــاحـ ـل ــه ت ـ ـعـ ــرض ل ـهــا
السبت املاضي ضد فيالدلفيا ،وكان
ً
يسجل معدال مقداره  24‚9نقطة و7
متابعات و 4‚9تمريرات حاسمة في
املباراة الواحدة.
ي ــذك ــر أن غ ــول ــدن س ـتــايــت سـيــواجــه
أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا س ـي ـت ــي ث ـ ــان ـ ــدر ف ــري ــق
دورانت السابق بعد يومني.

وأض ـ ــاف ك ــاي طــوم ـســون  23نقطة
و 10متابعات للفائز ،فــي حــن كان
آلن كرابي أفضل مسجل في صفوف
نتس مع  25نقطة.
وتــألــق دي ـمــار دي ـ ــروزان فــي صفوف
تورونتو رابتورز بتسجيله  33نقطة
و 8مـتــابـعــات و 6ت ـمــريــرات حاسمة
ل ـي ـق ــوده إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـل ــى واش ـن ـطــن
ويزاردز .91-100
والـفــوز هــو الــرابــع تواليًا لتورونتو
رافـعــا رصـيــده إلــى  11ف ــوزًا مقابل 5
هزائم.
وف ــي امل ـب ــاري ــات األخ ـ ـ ــرى ،ف ــاز لــوس
أنـجـلــس الي ـك ــرز عـلــى دن ـفــر ناغتس
 ،109-127وف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز عـلــى
شيكاغو بولز  ،105-113وديترويت
بيستونز على مينيسوتا تمبروولفز
 ،97-100وإنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــايـ ـس ــرز عـلــى
ميامي هيت .95-120
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:

أورالن ــدو ماجيك  -إنديانا بايسرز،
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـت ــون ــز  -ك ـل ـي ـفــانــد
كـ ــافـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــرز ،فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـتــي
س ـي ـك ـســرز  -ي ــوت ــا ج ـ ــاز ،ت ـش ــارل ــوت
هورنتس  -مينيسوتا تمبروولفز،
نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس  -لـ ــوس أنـجـلــس
كـلـيـبــرز ،نـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز -
أوكالهوما سيتي ثاندر ،ميلووكي
باكس  -واشنطن وي ــزاردز ،ممفيس
غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس  -بـ ـ ــورتـ ـ ــانـ ـ ــد تـ ــرايـ ــل
باليزرز ،داالس مافريكس  -بوسطن
سـلـتـيـكــس ،س ــان انـطــونـيــو س ـبــرز -
أتالنتا هــوكــس ،ساكرامنتو كينغز
 -دنفر ناغتس.
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نقطة في سلة
بروكلين (أ ف ب)

مرحلة «تصريف أعمال» في النجمة بعد استقالة الحاج
عبد القادر سعد

سيبقى الحاج مدربًا حتى ايجاد البديل
(هيثم الموسوي)

ولـيــس بطلب مــن اإلدارة ،حيث أشــار
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس صـ ــاح ع ـس ـي ــران الــى
أن إدارة ال ـنــادي حريصة على كرامة
م ــدربـ ـه ــا وال ي ـم ـك ــن أن ت ـط ـل ــب مـنــه
االسـتـقــالــة إال إذا أراد هــو ذل ــك ،وهــذا
مــا حصل .لكن جمال لــن يغلق الباب
خلفه ويرحل عن الـنــادي ،إذ حتى لو
ّ
قدم استقالته وجرى قبولها ،فسيكون
له مهمات فنية أخرى في الفريق.
وهـنــاك تـ ّ
ـوجــه محسوم بالنسبة إلى
اإلدارة للتعاقد مع مدرب غير لبناني،
ً
مقفلة الباب أمام عودة املدرب موسى
ّ
ح ـج ـيــج الـ ــى ال ـف ــري ــق ،ح ـيــث ت ــأك ــد أن
اس ــم ال ـكــابــن مــوســى غـيــر م ـطــروح ال
مــن قــريــب وال مــن بعيد ،رغــم أنــه كان
العنوان الرئيسي على مواقع التواصل
االجتماعي ليل األحد  -االثنني .فعودة
حجيج الــى النجمة صعبة ج ـدًا جـدًا
إن لم تكن مستحيلة العتبارات عدة،
أبــرزهــا رغبة كبيرة بــأن يكون مــدرب
ال ـن ـج ـمــة م ــن ج ـن ـس ـيــة غ ـي ــر لـبـنــانـيــة،

ديمبيلي يقترب من العودة
إلى المالعب

يقترب الفرنسي عثمان ديمبيلي ،نجم
برشلونة اإلسباني ،من العودة إلى املالعب
خالل الفترة املقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن
العملية الجراحية التي أجراها ديمبيلي في
فنلندا أكدت أن الالعب في حالة بدنية جيدة
ويمكنه أن يشارك في املباريات بداية من
منتصف تشرين الثاني الجاري ،لكنه لم
يتدرب على الكرة حتى اآلن.
وأوضحت الصحيفة ،أن ديمبيلي سيبدأ
قريبًا التدرب بالكرة ،إذ يستهدف الالعب
املشاركة في "كالسيكو" الدوري اإلسباني
أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياغو
برنابيو" ،في  23كانون األول املقبل.
وأكدت الصحيفة أن األطباء ال يقبلون
املخاطرة بالالعب ،ولذلك لن يسمحوا بعودته
للمباريات قبل التأكد من سالمته البدنية.
وتعرض ديمبلي إلصابة في مباراة خيتافي
في "الليغا" خالل أيلول املاضي أبعدته عن
املالعب حتى اآلن.

رحيل نوفوتنا بطلة
ويمبلدون السابقة

فارقت بطلة ويمبلدون السابقة التشيكية
يانا نوفوتنا الحياة عن  49عامًا بسبب
إصابتها بالسرطان ،بحسب ما أعلنت
رابطة الالعبات املحترفات لكرة املضرب.
وأشارت رابطة الالعبات إلى أن نوفوتنا
"توفيت في مسقط رأسها تشيكيا محاطة
بأفراد عائلتها".
وكانت نوفوتنا قد ِّتوجت ببطولة ويمبلدون
عام  1998بفوزها على الفرنسية ناتالي
توزيا في املباراة النهائية.
كما خاضت املباراة النهائية للبطولة
اإلنكليزية مرتني أيضًا ،وخسرت أمام
األملانية شتيفي غراف عام  1993وأمام
السويسرية مارتينا هينغيس عام .1997
ِّ
وتوجت نوفوتنا بطلة لويمبلدون في فئة
الزوجي مع مواطنتها هيلينا سوكوفا
عام  1898و 1990ومع اإلسبانية أرانتشا
سانشيز عام  1995ومع هينغيس عام
.1998
وأحرزت نوفوتنا املولودة في  2تشرين
األول عام  24 ،1968دورة في فئة الفردي،
و 76في فئة الزوجي .كما ِّتوجت بكأس
االتحاد مع تشيكوسلوفاكيا عام .1988

بطال للماسترز
ديميتروف ً
وثالث التصنيف العالمي

الكرة اللبنانية

دخـ ـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق الـ ـنـ ـجـ ـم ــة فـ ـ ــي م ــرح ـل ــة
"تصريف" أعمال فنية بعد االجتماع
الـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد أمـ ــس ب ــن إدارة الـ ـن ــادي
واملدير الفني جمال الحاج والذي ّ
قدم
فيه األخير استقالته بعد النتائج التي
حـقـقـهــا ال ـفــريــق ف ــي ال ـ ــدوري .ووض ــع
الحاج استقالته بتصرف اإلدارة ،التي
طلبت مـنــه الـعـمــل بشكل طبيعي في
هــذه الفترة لحني إيـجــاد مــدرب بديل
م ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـسـلــم مـهـمــاتــه في
املــرحـلــة بــن الــذهــاب واإليـ ــاب .فهناك
ث ــاث م ـبــاريــات متبقية للنجمة قبل
فـتــرة الــراحــة مــع الـشـبــاب الـعــربــي في
األس ـب ــوع ال ـتــاســع وم ــع طــراب ـلــس في
ال ـعــاشــر وم ــع الــراس ـي ـنــغ ف ــي ال ـحــادي
ع ـش ــر .ال ــوق ــت ض ـ ّـي ــق إليـ ـج ــاد مـ ــدرب،
وخصوصًا أن الخيار يجب أن يكون
مدروسًا بعناية.
وجـ ــاء قـ ــرار ال ـح ــاج ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى رغبته
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طبعًا وفــق إمـكــانـيــات اإلدارة املــاديــة،
وخصوصًا في ظل االلتزامات املادية
الـكـبـيــرة الـتــي تنتظرها بـعــد سلسلة
ال ـت ـعــاقــدات ال ـتــي عـقــدتـهــا قـبــل بــدايــة
املــوســم .فـلــو ك ــان تـ ّ
ـوجــه اإلدارة نحو
املـ ـ ــدرب ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ـك ــان ال ـب ـق ــاء على
ال ـحــاج هــو الـخـيــار الــوحـيــد كــونــه من
أفضل املدربني اللبنانيني بحسب رأي
املسؤولني في النادي.
أما على صعيد مكتب الجمهور ،فقد
جـ ــرى تـسـلـيــم امل ـل ــف ل ـع ـس ـيــران ال ــذي
ي ـع ـمــل ع ـل ــى م ـن ـظــومــة م ـت ـكــام ـلــة بــن
املكتب الرئيسي ومكاتب املناطق من
امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ق ــد اك ـت ـم ـلــت بني
مــرحـلـتــي ال ــذه ــاب واإلي ـ ـ ــاب .وم ــا هو
ّ
م ــؤك ــد أن م ـك ـتــب ال ـج ـم ـهــور سـيـكــون
ص ــورة عــن ال ـنــادي أي جــامــع لجميع
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف كـ ـم ــا هـ ــو ال ـن ـج ـم ــة نـ ــادي
ال ــوط ــن ،وال يـمـكــن أن ي ـكــون م ــن لــون
واحــد وهــو أمــر أكــده أمــن السر سعد
الدين عيتاني أيضًا.

ِّتوج البلغاري غريغور ديميتروف املصنف
سادسًا بلقب بطولة املاسترز التي تشكل
خاتمة موسم كرة املضرب ،بفوزه في
النهائي على ملعب "أو  "2في لندن على
البلجيكي دافيد غوفن الثامن  5-7و6-4
و.3-6
واحتاج البلغاري البالغ من العمر 26
عامًا إلى ساعتني و 30دقيقة لكي يجدد
الفوز على غوفان ،بعدما تغلب أيضًا على
البلجيكي في دور املجموعات ،ويتوج
بأهم لقب في مسيرته االحترافية ومن أول
مشاركة له في بطولة املاسترز.
وأنهى ديميتروف ،الذي كان إنجازه األكبر
تتويجه بلقب دورة سينسيناتي للماسترز
(ألف نقطة) هذا املوسم ،البطولة من دون أي
هزيمة بعد فوزه في دور املجموعات على
النمسوي دومينيك تييم وغوفان واإلسباني
ً
بابلو كارينو بوستا الذي حل بدال من
اإلسباني رافايل نادال بعد انسحاب األخير،
ثم تخلص في نصف النهائي من األميركي
جاك سوك.
ّ
وتقدم ديميتروف إلى املركز الثالث في
التصنيف العاملي لالعبني املحترفني الصادر
أمس.

