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رياضة

رياضة
ّ
السلة اللبنانية

سبوت اليت

السلة باألرقام
العبي
رواتب
ّ

ٌ
ٌ
عقود مضخمة ومستقبل غامض
لألندية والبطولة
كان المال دائمًا جزءًا ال يتجزأ من كرة
السلة اللبنانيةّ ،
فحول حياة األكثرية
الساحقة من الالعبين الى احترافية.
لكن بين الماضي القريب واليوم،
ّ
األمور وباتت األموال التي كانت
لت
تبد
ّ
كفيلة بحل أي خالف أو التي توصل
أي اتفاق بين األندية والالعبين الى
هي المشكلة التي
نهاية سعيدةّ ،
ّ
تعطل اللعبة .أقله هذا ما بدا في
اللقاء الحواري األخير
شربل ّ
كريم
لم يسقط الكالم عن تضخم كبير في
س ــوق الع ـبــي ك ــرة الـسـلــة ف ــي األعـ ــوام
ال ـخ ـم ـســة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى أقـ ــل ت ـقــديــر.
كـ ـثـ ـي ــرون تـ ـح ــدث ــوا عـ ــن ت ـس ـ ّـب ــب ه ــذه
امل ـس ــأل ــة ب ــإي ـص ــال األن ــدي ــة الـ ــى حــالــة
صـ ـعـ ـب ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــا حـ ـص ــل م ــع:
هومنتمن ،بيبلوس وغيرهم.
الحكمةّ ،
آخ ــرون ح ــذروا مــن انـفـجــار أو انهيار
مــرت ـقــب م ـنــذ ث ــاث أو أربـ ــع س ـن ــوات،
ً
وهو ما حصل فعال وسط الصعوبات
االقتصادية التي عانتها البالد العام
املــاضــي ،والـتــي هــددت وجــود العديد
مــن أنــديــة الــدرجــة األول ــى التي حامت
الشكوك حول مشاركتها في البطولة.
ّ
الـ ـك ــارث ــة ح ــل ــت ب ــال ـف ـع ــل م ــع ان ـط ــاق
أح ـ ـ ـ ــداث  17تـ ـش ــري ــن األول وفـ ـق ــدان
األم ــوال مــن صناديق األنــديــة ،فباتت
عقود الالعبني حبرًا على ورق ،وبدأت
عـمـلـيــة ش ـ ّـد ال ـح ـبــال ب ــن األن ــدي ــة من
جـ ـه ــة ،وال ــاعـ ـب ــن ووكـ ـ ــاء أع ـمــال ـهــم
ّ
مجمدة ،عقود
من جهة أخــرى .عقود
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ملغاة ،وعقود طــرأت عليها تعديالت
مـشـتــركــة ت ـم ـحــورت ح ــول أم ــر وحـيــد
وه ــو تـخـفـيــض قـيـمـتـهــا تـمــاشـيــا مع
الظروف املالية الصعبة التي يعيشها
الجميع.
من هنا ،كان الظرف القاهر ماليًا أكثر
منه أمنيًا في ما خص كرة السلة ،وهو
أم ــر ال يـخـتـلــف عـلـيــه اث ـن ــان ،إذ حتى
األن ــدي ــة وأوس ـ ـ ــاط ال ــاع ـب ــن ال تنكر
اليوم أن عــدم استئناف البطولة بأي
شكل من األشكال هو بسبب صعوبة
الـتــوصــل ال ــى تـســويــات مــالـيــة ،بينما
بــدا ّ
جليًا فــي الـلـقــاء ال ـحــواري األخير
ال ـ ـ ــذي عـ ـق ــده االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،أن ال ــاع ـب ــن
وإن ك ــان ــوا راض ـ ــن ب ـح ـســم جـ ــزء مــن
مستحقاتهم قد يتخطى ربما الـ ،%40
فإنهم يرفضون اللعب مجانًا.

األندية «قتلت» نفسها
ما حصل خالل مواسم خلت وأوصل
ال ـ ــى ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـح ــال ـي ــة ه ــو مـشـهــد
أش ـب ــه ب ـمــن يـطـلــق ال ـن ــار ع ـلــى قــدمــه
مــن دون أن ي ـكــون مــدركــا لـلـعــواقــب،
فــاألنــديــة اللبنانية «قـتـلــت» نفسها
عـ ـن ــدم ــا دف ـ ـعـ ــت الـ ـغ ــال ــي وال ـن ـف ـي ــس
ٌ
قسم
للتعاقد مــع الــاعـبــن ،فحصل
أرقام ال
ال يستهان به من هؤالء على
ٍّ
يستحقونها ،وخصوصًا مع تسلح
األن ــدي ــة ب ـم ـت ـمـ ّـولــن ف ــي ت ـلــك الـفـتــرة

التي شهدت وجود أسماء مثل وديع
العبسي (الـحـكـمــة) ،أحـمــد الصفدي
(املـتـحــد طــراب ـلــس) ،شــربــل سليمان
(عـمـشـيــت) ،نبيل ح ــواط (بيبلوس)
وهشام الجارودي (الرياضي).
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ق ـيــل إن ع ـقــد ف ــادي
الـخـطـيــب م ــع عـمـشـيــت بـلــغ  400ألــف
دوالر فــي املــوســم ،واسـتـقــدم الحكمة
جــول ـيــان خـ ــزوع بـعـقــد قـ ــارب ال ـ ـ 350
ّ
ألفًا للموسم .أرقـ ٌ
ـام يمكنها أن تغطي
ّ
ميزانية نــاد لـكــرة ال ـقــدم ،لـكــن العبني

يسعى بعض الالعبين إلى الحصول على مكاسب سريعة (سركيس يريتسيان)

محليني حصلوا عليها رغــم إنكارهم
أح ـي ــان ــا ك ـمــا ه ــي حـ ــال األن ــدي ــة الـتــي
ّ
بصحة األرقــام املتداولة،
ارتبطوا بها
والـتــي بــدا ثقلها أكـبــر بفعل التعاقد
مع أجانب من الطراز الرفيع أيضًا ،ما
أثقل كاهل غالبية األندية.
مـنــذ تـلــك ال ـف ـتــرة ت ـحــدث الـبـعــض عن
ح ـل ــول ،ف ـكــان ال ـت ـســويــق األول لـفـكــرة
االع ـت ـمــاد عـلــى ثــاثــة الع ـبــن أجــانــب
ك ـ ــون ك ـل ـف ـت ـهــم امل ــالـ ـي ــة أق ـ ــل مـ ــن كـلـفــة
الالعبني املحليني .هو أمر ثبت أنه غير
دق ـيــق فــي مـحـطــات ع ــدة ،وخـصــوصــا
مع ذهاب أندية الصف األول الى ضم
أجانب بمبالغ ضخمة لتعزيز فرصها
بالفوز في البطولة ،وذلــك في مــوازاة
اق ـت ـنــاع كـثـيــريــن ب ــأن ال ـه ــدف م ــن هــذا
ال ـطــرح وإق ـ ــراره ك ــان لتقليص ال ـهـ ّـوة
ال ـف ـن ـيــة م ــع ال ـ ـنـ ــادي ال ــري ــاض ــي ال ــذي
ض ـ ّـم أب ــرز الــاع ـبــن املـحـلـيــن وتمكن
مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـلـقــب عــن ج ــدارة
واستحقاق.

انخفاض قيمة العقود
الـ ـع ــودة ال ــى ثــاثــة أو أرب ـع ــة مــواســم
ســابـقــة ،تظهر األم ــور ّ بشكل أوض ــح،
بشكل كبير،
إذ إن قيمة العقود تدنت
ٍ
فباتت العقود املكلفة التي ال تتجاوز
الـ  100ألف دوالر قليلة جـدًا ،ال بل إن
امل ـعــدل ال ـعــام لقيمة ع ـقــود كــل العبي
الـ ـ ــدوري ال ي ـصــل ال ــى  40أل ــف دوالر
لالعب في املوسم الواحد.
ً
نـجـ ٌـم مثل الخطيب مـثــا يتلقى أجـرًا
ي ـع ـ ّـد ب ــن األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،وهــي
مسألة منطقية ،فهو يحصل بحسب
املعلومات على ما يقارب ال ـ  150ألف
دوالر لقاء املوسم املؤلف من  8أشهر.
لكن هناك عقود كبيرة قد ال تلتقي مع
صعوبة املرحلة التي تعيشها األندية
ّ
بحسب متابعني ،فيصل عقد كــل من
وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي وع ـل ــي ح ـي ــدر الـ ــى مــا

صليبي وكريم زينون.

تسويات منتهية وأخرى ّ
مجمدة

قتلت األندية
نفسها عندما دفعت
الغالي والنفيس
للتعاقد مع الالعبين

يقارب الـ  200ألف ،علمًا بأن الرياضي
ّ
يعد من أكثر األندية إنفاقًا ،فيتخطى
عـقــد أمـيــر سـعــود الـ ـ  100أل ــف دوالر،
بينما ارتـبــط اسـمــاعـيــل أحـمــد وجــان
ً
عبد الـنــور بعقدين يمنح كــا منهما
بــن الـ ـ  150ألـفــا وال ـ ـ  160أل ـفــا ،بينما
تخطت قيمة عقد باسل بوجي الـ 140
ألــف دوالر ،والمــس هايك غيوقجيان
الـ  90ألفًا ،وهو املبلغ التقريبي الذي
قـيــل إن ــه يـحـصــل عـلـيــه قــائــد منتخب
ل ـب ـنــان وف ــري ــق بـ ـي ــروت إي ـل ــي رس ـتــم.
ك ـمــا ي ـبــدو الف ـتــا أن الع ـبــا م ـثــل كــريــم
عز الدين لم يتجاوز الـ  22من العمر،
ول ــم يـثـبــت نـفـســه ح ـتــى اآلن ف ــي كــرة
السلة اللبنانية يحصل على حوالى
 120ألـ ــف دوالر ،وهـ ــو ال ــرق ــم نـفـســه
الــذي يحصل عليه تشارلز تابت رغم
ّ
تحوله الى أحد أفضل العبي الدوري
في األعوام األخيرة.
هنا ،يبدو التفاوت كبيرًا بني عقود
أندية الطليعة وغيرها من األندية،
أمـ ـث ــال أطـ ـل ــس ال ـ ـفـ ــرزل الـ ـ ــذي تـشـيــر
املعلومات الى أن أكبر عقوده يصل
الى  25ألف دوالر ،وهو رقم يقارب ما
يمنحه هــوبــس لالعبني يـعـ ّـدون من
الــواعــديــن فــي كــرة السلة اللبنانية،
أم ـ ـ ـثـ ـ ــال :عـ ـل ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،غ ــاب ــري ــال

بعد مــرور ثالثة أيــام على املهلة التي
أعـ ـط ــاه ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد ل ــأن ــدي ــة ل ـتــأك ـيــد
مـشــاركـتـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة م ــن عــدمـهــا
بعد توصلها الى اتفاقات مع العبيها
(تنتهي املهلة في  14شباط الحالي)،
علمت «األخبار» بأن ّأيًا من األندية لم
يتفق مع العبيه على صيغة نهائية،
مــا يعني أن خطر استكمال البطولة
هو أمر واقع.
خطر ال ّ
ٌ
بد من الشعور به ،وخصوصًا
ف ـ ــي ظ ـ ــل ك ـ ـ ــام ل ــاعـ ـب ــن م ـ ــن أنـ ــديـ ــة:
الـحـكـمــة ،هــومـ ّنـتـمــن ،املـتـحــد وأطـلــس
بــأنـهــم ل ــم يـتـلــقــوا أي راتـ ــب مستحق
قبل  17تشرين األول املــاضــي ،بينما
يبقى لالعبي أنيبال زحلة راتــب لدى
نــاديـهــم ،وتـتـضــارب املـعـلــومــات حــول
بقاء راتب أو اثنني لالعبي بيبلوس.
من هنا ،ليس مستغربًا أن يطفو كالم
في الشارع السلوي حول ّ
نية الحكمة
الطلب مــن العبيه اللعب دون مقابل،
رغ ــم أن ــه ال يـمـكــن ال ـجــزم ح ــول الـكــام
املتداول كون اإلدارة الحكماوية عملت
لـتــذويــب ال ــدي ــون ال ـتــي أثـقـلــت خزينة
النادي.
أم ـ ــا فـ ــي هــوم ـن ـت ـمــن ف ـي ـب ــدو ال ــوض ــع
غ ــام ـض ــا ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ب ـخ ـصــوص
املشاركة من عدمها ،في ظل ما يعانيه
ً
النادي أصــا ،بينما كــان كــام املتحد
ب ــأن ــه م ـس ـت ـع ــد ل ـل ـم ـش ــارك ــة بــاع ـبــن
سـيـخــوضــون غ ـمــار الـبـطــولــة مـجــانــا،
غير مستغرب ،ففي نهاية املـطــاف لم
ي ـعــد الـ ـن ــادي ال ـش ـمــالــي ي ـضــم أس ـمــاء
أس ــاسـ ـي ــة ،ف ـق ــد ه ــاج ــر إدوار ب ـش ــارة
وتيموتي سعدة الى الواليات املتحدة،
ومثلهم فعل عمر األيوبي برحيله الى
بـلـغــاريــا (شـ ــارك مــع الــوثـبــة ال ـســوري
كأجنبي في دورة دبي).
ـت ذكـ ــرت فـيــه م ـص ــادر ن ــادي
وف ــي وقـ ـ ٍ
أنيبال بأن العبيه على استعداد للعب
من دون مقابل ،تبدو الصورة ضبابية
ف ــي ب ـي ـب ـلــوس م ــع كـ ــام إداري ح ــول
ٍّ
تـ ّ
ـوصــل الـنــادي الــى حــل مــع الالعبني،
ـام مغاير لـهــؤالء وقــد ذكــره
مقابل ك ـ ٍ
رودريغ عقل في مقابلة إذاعية عندما
كشف بأن أحدًا لم يتواصل معه.
لذا ،تبدو األمــور واضحة في األندية
التي بدت أكيدة من أجوبتها ،أمثال
ال ــري ــاض ــي الـ ــذي وافـ ــق الع ـب ــوه على
تخفيض بنسبة  %35فــي عقودهم،
مـقــابــل نسبة ت ـتــراوح بــن  30و%40
لـ ـ ـ ــدى أنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــان ـ ـف ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـيـ ــروت
وهوبس.
أم ــا مــا هــو مــؤكــد أك ـثــر ،ف ــإن الالعبني
ـرص
ال ــذي ــن ت ــرك ــوا لـبـنــان بـحـثــا ع ــن ف ـ ٍ
أخرى بعيدًا عن كرة السلة لن يعودوا
للعب هنا ،بينما سيذهب منذ اليوم
الــاع ـبــون ال ـبــاقــون ال ــى الـتــركـيــز على
أعمالهم الخاصة كونهم يــدركــون أن
غ ـدًا لــن ي ـكــون مـثــل األم ــس ال لناحية
الحصول على عقود كبيرة أو لناحية
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـبــالــغ بـ ــالـ ــدوالر ،ما
ي ـع ـن ــي أن س ـع ـي ـه ــم ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـك ــاس ــب س ــريـ ـع ــة قـ ـب ــل أن ي ـص ـعــب
الــوضــع أكـثــر هــو أمــر واق ــع ال محالة،
والدليل كــام علي حيدر خــال اللقاء
الـ ـح ــواري ،حـيــث طـلــب حـصــولــه على
مستحقاته بالليرة اللبنانية ،بينما
شهدت الكواليس طلب بعض الالعبني
الــدولـيــن امل ــال لـقــاء الــدفــاع عــن أل ــوان
منتخب لبنان ،وهــو أمــر من شأنه أن
يفتح الباب على مشكلة جديدة.

نجوم أوروبا في المستشفى
خالل األيام واألسابيع القليلة
الماضية تعرض عدد كبير
من الالعبين في الدوريات
االوروبية الكبرى لإلصابة،
ومن المتوقع غياب
بعضهم لفترات طويلة.
هذه اإلصابات تعود ألسباب
ّ
عدة واحدة منها ضغط
المباريات واإلرهاق ،كما
ألسلوب حياة الالعبين غير
الصحي أحيانًا دور في ذلك
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــو سـ ـ ـب ـ ــورت
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة أن إص ــاب ــة ال ـب ــرازي ـل ــي
ن ـي ـمــار دا سـيـلـفــا ال ت ـب ــدو خـطـيــرة،
ولـ ـك ــن الـ ــاعـ ــب ي ـع ــان ــي مـ ــن مـشـكـلــة
فــي الـضـلــوع ،لــن تجعله جــاهـزًا قبل
مــواج ـهــة أومل ـب ـيــك ل ـي ــون ي ــوم األح ــد
امل ـق ـبــل ف ــي ال ـج ــول ــة  24م ــن ال ــدول ــي
امل ـح ـلــي ،ألن ــه يـحـتــاج ل ــراح ــة  8أي ــام
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل .وجـ ـ ـ ــاءت اإلصـ ــابـ ــة فــي
م ـب ــاراة بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان أمــام
مونبلييه ( )0-5في الجولة الـ 22من
ال ــدوري الفرنسي .وأضــافــت الشبكة
أن الالعب البرازيلي يلتزم بتعاليم
ص ــارم ــة م ــن ال ـج ـهــاز الـطـبــي ليكون
الئـقــا ملــواجـهــة بــروسـيــا دورتـمــونــد،
ف ــي ذه ــاب دور ال ـ ــ 16لـ ــدوري أبـطــال
ّ
أوروب ــا .وقــد علق الـنــادي الباريسي
بدوره في بيان أن الفحوصات التي
أجــريــت لــاعــب أك ــدت وج ــود إصــابــة
على مستوى األضــاع ،دون تحديد
امل ـ ــدة ال ـت ــي س ـي ـغ ـيــب ف ـي ـه ــا ،ويـمـيــل
مسؤولو نادي باريس سان جيرمان
الـفــرنـســي ملـنــح نـيـمــار أق ـصــى راح ــة
ممكنة للتعافي من اإلصــابــة .وغاب
نـيـمــار عــن التشكيلة الـتــي توجهت
إل ـ ــى م ـل ـعــب دي الب ـي ـج ـي ــور مل ــاق ــاة
نانت والتي انتهت بفوز الباريسيني
بنتيجة ( ،)1-2كما خلت التشكيلة
أيـضــا مــن الـبــرازيـلـيــن ماركينيوس
وتـيــاغــو سيلفا واإلسـبــانـيــن خــوان
ب ـ ـيـ ــرنـ ــات وأنـ ـ ـ ـ ــدر ه ـ ـيـ ــريـ ــرا وك ــول ــن
داغبا وعبدو ديالو ،فيما عاد إليها

أبرز مباريات
اليوم

املدرب كيكي سيتني لتعويض غياب
الجناح الفرنسي هم :أليكس كوالدو،
الـ ــذي ان ـضــم ث ــاث مـ ــرات ح ـتــى اآلن
إلى قائمة الفريق منذ مجيء كيكي
سيتيني ،املهاجم األلباني راي ماناج
الـ ـ ــذي ض ـم ــه ال ـ ـنـ ــادي خ ـ ــال ال ـش ـهــر
املــاضــي ،وش ــارك فــي الـتــدريـبــات مع
ال ـفــريــق ً األول قـبــل م ـب ــاراة ليفانتي
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري ك ـي ـكــي
سافيريو العب الفريق الرديف.
وت ــأت ــي إص ــاب ــة ديـمـبـيـلــي ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ي ـف ـت ـق ــد فـ ـي ــه الـ ـف ــري ــق ل ـلــويــس
س ــواري ــز ح ـتــى ن ـهــايــة امل ــوس ــم أي ـضــا.
ف ـق ــد أعـ ـل ــن ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي وق ـ ــت ســابــق
أن مـهــاجـمــه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي لــويــس
سـ ــواريـ ــز ،سـيـغـيــب مل ــا يـ ـق ــارب أرب ـعــة
أش ـ ـهـ ــر ع ـ ــن امل ـ ــاع ـ ــب بـ ـع ــد خ ـضــوعــه
لعملية جــراحـيــة فــي ركـبـتــه اليمنى.
ويأتي غياب الالعبني في فترة حرجة
على الفريق إثــر إقالة املــدرب ارنستو
فالفيردي ،واملنافسة القوية مع ريال
م ــدري ــد عـلــى صـ ــدارة الـلـيـغــا م ــن دون
إغـفــال التحضير لـخــوض ال ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي م ــن م ـســاب ـقــة دوري أب ـطــال
أوروبا ضد نابولي اإليطالي.

ليفربول بال مانيه

الـكــامـيــرونــي ج ــان ـ ايــريــك تـشــوبــو ـ
موتينغ بعد تعافيه من اإلصابة.

ديمبيلي وسواريز
غـ ـ ـ ــادر الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـمــان
ديمبيلي تدريبات فريقه برشلونة
بـ ـع ــد تـ ـع ــرض ــه النـ ـتـ ـك ــاس ــة ج ــدي ــدة
فــي الـعـضـلــة الـخـلـفـيــة للفخذ بــدايــة
ّ
وصرح النادي الكاتالوني
األسبوع.
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان عـ ـل ــى م ــوقـ ـع ــه ال ــرسـ ـم ــي:
«خـ ــال الـحـصــة الـتــدريـبـيــة لصباح
اليوم (االثنني املاضي) ،شعر عثمان
ديمبيلي ببعض االنزعاج في ساقه

الـيـمـنــى نـتـيـجــة إلره ـ ــاق الـعـضــات.
سـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة
التأهيل» .وعانى الالعب البالغ من
العمر  22عامًا سلسلة من اإلصابات
منذ انتقاله إلــى كامب نو قادمًا من
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األملـ ــانـ ــي ع ــام
ّ
 ،2017ولم يشارك هذا املوسم إل في
تسع مـبــاريــات ،سجل خاللها هدفًا
واحـ ـ ـدًا .وح ـســب املـعـلــومــات الـ ــواردة
مــن صحيفة «م ــون ــدو ديـبــورتـيـفــو»
فإن ثالثة أسماء من الفريق الرديف
وف ــري ــق ال ـش ـب ــاب ،ق ــد يـسـتـعــن بها

سيغيب
مانيه ثالثة
أسابيع
بحسب
التقديرات (أ
ف ب)

تـ ـع ــرض ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي
ســاديــو مــانـيــه إلصــابــةٍ عـلــى مستوى
الركبة ،خالل مواجهة وولفرهامبتون
فــي خـتــام منافسات الـجــولــة ال ــ 24من
منافسات ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز.
ً
وذكرت صحيفة «آس» اإلسبانية ،نقال
عــن تقارير إنكليزية ،أنــه مــن املتوقع
غ ـيــاب مــانــي ع ــن امل ـشــاركــة م ــع حــامــل
لـقــب دوري أب ـطــال أوروبـ ــا مل ــدة تصل
إل ــى  3أســابـيــع (انـتـهــى مـنـهــا حــوالــى
 10أي ــام) .واضـطــر الــاعــب السنغالي

يستمر غياب هاري
كاين ورحيم ستيرلينغ
عن توتنهام والسيتي

ديبورتيفو آالفيس
 xإيبار
22:00
روما  xبولونيا
21:45
آينتراخت فرانكفورت
 xأوغسبورغ
21:30
آنجيه  xليل
21:45
ّ
للخروج بعد شعوره باإلصابة ،ليحل
ً
بــدال منه الالعب الياباني مينامينو،
فــي الـظـهــور الـثــانــي مــع «ال ــري ــدز» في
الدوري اإلنكليزي منذ انضمامه خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الجارية ،من
ريد سالزبورغ النمساوي.
وحـ ـق ــق ل ـي ـف ــرب ــول ف ـ ــوزًا ص ـع ـبــا عـلــى
مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (-2
 )1فــى املـبــاراة التى جــرت على ملعب
مولينيو ،ثــم ألحقه بـفــوزيــن مقنعني
أمام ويستهام ( )0-2وساوثهامبتون
( )0-4بـغـيــاب مــانـيــه ،لـيــرتـفــع رصيد
ً
ال ـ ـفـ ــريـ ــق إلـ ـ ـ ــى  73نـ ـقـ ـط ــة ،مـ ــواصـ ــا
تحليقه في الـصــدارة بفارق  22نقطة
عــن مانشستر سيتي صــاحــب املــركــز
الثاني.
وهناك العديد من الالعبني املصابني
أيـضــا فــي أوروبـ ــا أبــرزهــم نـجــم نــادي
بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد م ــارك ــو روي ــس،
والعـ َـبــا نــادي بــايــرن ميونيخ األملاني
أي ـضــا بـيــريـسـيـتــش والـظـهـيــر األيـمــن
أودريو زوال الذي جاء أخيرًا من ريال
مدريد إلــى النادي البافاري .ويخسر
ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد أيـ ـض ــا جـ ـه ــود ال ـن ـجــم
ال ـب ـل ـ َج ـي ـكــي إي ــدي ــن هـ ـ ـ ــازارد الـ ـ ــذي لــم
اآلن من اإلصابة.
يتعاف تمامًا حتى َ
وف ــي إن ـك ـل ـتــرا ل ــم ي ـت ـعــاف ن ـجــم ن ــادي
ت ــوت ـن ـه ــام ه ـ ــاري ك ــاي ــن م ــن اإلص ــاب ــة
التي تعرض لها أخـيـرًا ،فيما يعاني
مانشستر سيتي كثيرًا بسبب غياب
العبه املتألق رحيم استيرلينغ .وفي
إيطاليا أيضًا يتواصل غياب املدافع
امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم جـ ــورج ـ ـيـ ــو ك ـي ـل ـي ـن ــي عــن
يوفنتوس...
(األخبار)

حول العالم
هزائم متتالية ،ونجح في الفوز على ستراسبوغ ورين
ّ
ليرتقي إلــى املركز الرابع مستفيدًا من تعثر مونبلييه
وليون وبات على بعد ثالث نقاط فقط من رين الثالث.
وسيحاول ليل استغالل املعنويات املهزوزة لدى مضيفه
الذي كان ثانيًا منتصف الدور األول قبل أن يجد نفسه
في املركز الثالث عشر ،بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في
مبارياته التسع األخيرة بينها أربع مراحل متتالية من
دون تذوق طعم االنتصار.

هالل القدس يصل اليوم إلى بيروت

يصل اليوم نادي هالل القدس الفلسطيني إلى العاصمة
اللبنانية بـيــروت عند الساعة  ،19:50اسـتـعــدادًا للقائه
نــادي العهد اللبناني يوم االثنني املقبلُ .يذكر أن اللقاء
ي ـجــري ف ــي اف ـت ـتــاح م ـبــاريــات املـجـمــوعــة األولـ ــى ضمن
منطقة غرب آسيا في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عند الساعة السابعة من مساء يوم االثنني املقبل على
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
والالعبني تاليا عازار ومحمد بيروتي (تحت  15سنة)
وياسمينا الهبش ورام ــز الــدقــدوقــي (تـحــت  12سنة).
ّ
وحققت بطلة لبنان تاليا عــازار امليدالية الذهبية ولقب
البطولة التي أقيمت بعد املعسكر الذي جمع نخبة العبات
دول غرب آسيا ّ
وتأهلت إلى نهائيات القارة اآلسيوية،
ّ
فيما حلت ياسمينا الهبش في املركز الثالث (ميدالية
ّ
برونزية) لفئة الصغيرات (تحت  12سنة) وتأهلت أيضًا
إلى نهائيات آسيا.

تاليا عازار وياسمينا الهبش إلى
نهائيات آسيا

شارك لبنان في معسكر «أمل» لكرة الطاولة الذي أقيم
في العاصمة السعودية الرياض تحت إشــراف االتحاد
الــدولــي للعبة لفئات األشـ ّبــال تحت  15سنة والصغار
تـحــت  12سـنــة ،ببعثة مــؤلـفــة مــن مــالــك الـطــويــل مـ ّ
ـدربــا

ليل لمواصلة صحوته

يسعى ن ــادي ليل الــرابــع إلــى مــواصـلــة صحوته عندما
ّ
يـحــل ضيفًا على أنجيه الـثــالــث عـشــر ،الـيــوم ()21:45
في افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا
في كرة القدم التي تختتم بقمة نارية بني باريس سان
جيرمان وضيفه ليون.
واستعاد ليل توازنه في املرحلتني األخيرتني بعد ثالث

جيرارد يشيد بحاجي االبن

تــألــق إيــانـيــس حــاجــي ،وهــو ابــن نجم رومــانـيــا املعتزل
جــورجــي حــاجــي ،فــي ظ ـهــوره األول مــع نــاديــه الجديد
غــاسـجــو ريـنـجــرز عـنــدمــا أح ــرز لــه ه ــدف ال ـفــوز على
هايبرنيان ( )1-2في الدوري االسكتلندي املمتاز لكرة
الـقــدم ليل األرب ـعــاء ـ الخميس .وك ــال ستيفن جـيــرارد
م ــدرب ريـنـجــرز املــديــح لــاعـبــه الـجــديــد امل ـعــار مــن غنك
البلجيكي فــي آخــر يــوم من
ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة.
وق ـ ــال جـ ـ ـي ـ ــرارد« :إي ــان ـي ــس
م ــوهـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ـدًا .فــي
الـ ـش ــوط األول بـ ــدأ يتكيف
مـ ــع ال ـل ـع ــب فـ ــي اس ـك ـت ـل ـنــدا
ويـتـعــرف إلــى الــاعـبــن .في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي كـ ــان أداؤه
أكثر قوة».

تورونتو يواصل التألق

قــاد الجناح اإلسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو
راب ـت ــورز حــامــل الـلـقــب إل ــى ال ـفــوز الـثــانــي عـشــر على
ال ـت ــوال ــي وكـ ــان م ـث ـي ـرًا ع ـلــى ح ـس ــاب ضـيـفــه إنــديــانــا
بيسرز ( )118-119في دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفني .وسـجــل إيـبــاكــا ،الكونغولي األص ــل30 ،
نقطة وهي أكبر غلة له هذا املوسم ،بينها ثالثية الفوز
قـبــل  30ثــا ّنـيــة مــن نـهــايــة الــوقــت األص ـلــي حـيــث كــان
فريقه متخلفًا بفارق سلة واحــدة ،مع سبع متابعات
بينها ست دفاعية وثالث تمريرات حاسمة .ومن جهة
ثانية واص ــل بوسطن سلتيكس م ـطــاردة ميلووكي
وتورونتو بفوزه على ضيفه أورالندو ماجيك (-116
 .)100أم ــا ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز فـتــابــع صحوته
ّ
وحــقــق فــوزه الثاني تواليًا عندما تغلب على ضيفه
ميامي هيت (.)111-128

