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البطوالت األوروبية

فوز صعب ألرسنال وليفربول
امل ـح ـي ـطــة ب ــه والـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ـبــذل
ج ـهــودًا أك ـبــر ملـســاعــدتــه .وال شــك في
أن وجود محمد قاسم ساعد في رفع
م ـس ـت ــوى خ ــط ال ــوس ــط ل ـك ــن زم ـ ــاءه
ال ـبــاقــن م ـطــال ـبــن بـجـهــد أك ـب ــر وهــو
مــا ج ــرى الـحــديــث عـنــه فــي االجـتـمــاع
األخير للفريق أول من أمس.
في خط الهجوم رحل أكرم مغربي ولم
تنجح صفقة السينا ســورو الــذي لم
يتأقلم مع الفريق ،في حني أن العائد
حسن املحمد احـتــاج فـتــرة كــي يعود
ويستعيد لياقته البدنية.
من اإلصابة ّ
صحيح أنــه تــأخــر فــي الحصول على
فرصته ألسباب تعود للمدرب بوكير،
لكن فــي الفترات التي شــارك فيها لم
يـكــن مقنعًا ال ــى حــد كبير باستثناء
رب ــع نـهــائــي ك ــأس لـبـنــان حــن سـ ّـجــل
هدف التأهل الى نصف النهائي .وقد
ي ـكــون املـحـمــد مـتــأثـرًا نفسيًا نتيجة
ت ـعــامــل بــوك ـيــر م ـعــه ،ل ـكــن ف ــي الــوقــت
عينه هناك رأي آخر ّ
يحمل املسؤولية
لـلـمـحـمــد ف ــي بـعــض األم ـ ــور املتعلقة
بمدربه .وبالنسبة للنيجيري الجديد
غودوين فهو حتى اآلن لم يتأقلم مع
ال ـفــريــق وم ــا زال بـعـيـدًا عــن ال ـصــورة
الـ ـت ــي ُرس ـ ـمـ ــت لـ ــه قـ ـب ــل م ـج ـي ـئ ــه ال ــى
النجمة.
لـ ـك ــن هـ ــل انـ ـتـ ـه ــى املـ ــوسـ ــم بــال ـن ـس ـبــة
للنجمة؟
ق ــد ي ـك ــون ف ــي الـ ـك ــام الـ ـ ــذي ق ـي ــل فــي
اجتماع أمني سر النادي سعد الدين
عيتاني مع الالعبني والجهاز الفني
رد واض ـ ــح ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــؤال .فـعـيـتــانــي
تحدث بصراحة الــى الالعبني مؤكدًا
أن البطولة ما زالت في امللعب ،وهو ما
يبدو أن الالعبني مقتنعون به ،مجددًا
الثقة لبوكير .فعيتاني تحدث عن عدم
جــديــة بعض الــاعـبــن واستهتارهم
وعدم احترامهم للخصم ،حيث شعر
بـ ــأن ب ـعــض ال ــاع ـب ــن ي ــري ــدون الســم
النادي أن يلعب عنهم وليس العكس.
ّ
وأك ـ ــد عـيـتــانــي أن االدارة لـيـســت في
وارد تغيير مدرب أحرز ثالث بطوالت
مع الفريق في ظــرف سنة وهــو يقود
الفريق بطريقة احترافية ،وبالتالي ال
يمكن العودة الى أسلوب الهواة الذي
كان موجودًا في السابق.
خالصة القول إن بطل لبنان لم يصبح
بعد «الـبـطــل الـســابــق» والـحـظــوظ ما
زال ــت قــائـمــة بـشــرط أن يـقــف الجميع
خـ ـل ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ول ـ ـيـ ــس م ـ ــع أو ضــد
أش ـخ ــاص مـعـيـنــن ف ـيــه .وم ــع انـتـهــاء
املــوســم لكل حــادث حديث وكــل طرف
يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه .الـتـغـيـيــر حاليًا
هو مغامرة قد تطيح بكل شيء ما زال
ممكنًا.

لم يتضمن العقد الجديد بندًا جزائيًا (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

سوق االنتقاالت

ّ
رويس يصدم كبار أوروبا ويمدد
مع دورتموند حتى 2019
ّ
مدد النجم ماركو رويس
عقده مع بوروسيا
دورتموند ،مخالفًا كل
التوقعات التي ربطته
بالعديد من الفرق الكبرى،
ليواصل رحلته مع فرق
مدينته حتى عام 2019
ضــرب النجم األملــانــي مــاركــو رويــس
ع ــرض ال ـحــائــط ب ـكــل ال ـت ـقــاريــر الـتــي
كــانــت تــربـطــه بــاالنـتـقــال إل ــى العديد
م ــن ال ـف ــرق األوروبـ ـي ــة ال ـك ـبــرى ،وفــي
مقدمها بايرن ميونيخ ،وريال مدريد
وبرشلونة اإلسبانيان ،ومانشستر
يــونــايـتــد وأرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزيــان ،إذ
فاجأ الجميع بتمديد عقده مع فريقه
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد ح ـتــى صيف
 ،2019بحسب ما ذكر ناديه.
وعـ ــرض مــوقــع الـ ـن ــادي صـ ــورة على
حـ ّســابــه ف ــي «تــوي ـتــر» ل ــروي ــس وهــو
يوقع على عقده الجديد.
وكـ ــان ع ـقــد رويـ ــس ال ـس ــاب ــق ينتهي
في  ،2017لكنه ّ
ينص على بند يتيح
انتقاله مقابل مبلغ  25مليون يورو.

وغاب رويس ( 25عامًا) ،الذي ضاعت
فرصته باملشاركة في مونديال 2014
في البرازيل والــذي تـ ّـوج به منتخب
بــاده بسبب إصابة ،عن املالعب في
الشهرين املاضيني بسبب تمزق في
أربطة الكاحل.
وق ـ ـ ــال الـ ــاعـ ــب بـ ـع ــد ت ــوقـ ـي ــع ال ـع ـقــد
الجديد« :أنا سعيد بقراري في البقاء
مع بوروسيا دورتموند .بكل بساطة
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد م ــدي ـن ـت ــي ،وب ــوروسـ ـي ــا
فريقي».
من جهته ،قال هانز يواكيم فاتسكه،
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــدورتـ ـم ــون ــد فــي
بيان« :لــم نتأثر قط بكل ما أثير من
تكهنات حول انتقاله ،ورأينا فرصة
جـيــدة ب ــأن ه ــذا الــاعــب االستثنائي
سيقرر االستمرار في دورتموند».
وأضـ ــاف« :يـمـكــن أن يـلـخــص مــاركــو
حـقـبــة كــامـلــة م ــن ت ــاري ــخ دورت ـمــونــد
مثلما فعل أوفي زيلر مع هامبورغ أو
ستيفن جيرارد في ليفربول .حقيقة
ّ
اختياره البقاء في دورتموند في ظل
هذه األزمة ُيظهر مستوى مرتفعًا من
االنسجام ،وهو ما يشعرنا بالفخر».
ولــم يكشف دورتـمــونــد عــن تفاصيل
الـصـفـقــة ،إال أن ت ـقــاريــر أشـ ــارت إلــى
أن الـعـقــد الـجــديــد ال يتضمن شرطًا
جزائيًا.

من جهته ،بدأ الفرنسي السانا ديارا،
الع ــب وس ــط ري ــال مــدريــد االسـبــانــي
الـ ـس ــاب ــق ،ت ــدريـ ـب ــات م ــع وسـ ــت ه ــام
اإلنكليزي الــذي يــدرس تقديم عرض
لضمه حتى نهاية املوسم.
وال يــرتـبــط الع ــب الــوســط الفرنسي،
البالغ  29عامًا ،بأي ناد منذ انتهاء
ع ـ ـقـ ــده ف ـ ــي ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف مــوس ـكــو
الروسي العام املاضي.
وق ـ ــال سـ ــام أالردايـ ـ ـ ــس م ـ ــدرب وســت
هـ ـ ــام فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي« :حـ ــال
اكتمال لياقته سيكون إضافة جيدة
ج ـدًا لتشكيلتنا» ،وأض ــاف« :أتمنى
بالطبع أن يـكــون قريبًا (مــن اللعب)
بعد تــدريـبــات مــن سبعة إلــى عشرة
أيام مع الفريق لو وصلنا في النهاية
إلى توقيع عقد».
وفــي إنكلترا أيـضــا ،أف ــاد مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ع ــن ت ـم ــدي ــد ع ـق ــد مــداف ـعــه
اإليرلندي الشمالي بادي ماكنير (19
عامًا) حتى .2017
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـفــاضــل الـفــرنـســي
أرس ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر ،م ـ ـ ـ ـ ــدرب أرس ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي ،بني خيارين لتدعيم مركز
ح ــراس ــة امل ــرم ــى ف ــي ال ـص ـيــف املـقـبــل،
ه ـم ــا :امل ـك ـس ـي ـكــي غ ـي ـيــرمــو أوت ـش ــوا
ح ـ ــارس م ـل ـقــة اإلسـ ـب ــان ــي ،واألمل ــان ــي
بيرند لينو حارس باير ليفركوزن.

اصاب بوبوفيتش الفوز
الـ  1000في  1462مباراة
(أ ف ب)

ـوز
ل ـت ــرت ـي ــب امل ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة بـ ـف ـ ٍ
م ـن ـط ـقــي ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه مـيـنـيـســوتــا
تـمـبــروولـفــز مـتــذيــل تــرتـيــب املنطقة
الغربية  .105-117وضرب الثالثي آل
هارفورد ( 28نقطة) وديماري كارول
( 26نقطة) وبول ميلساب ( 19نقطة)
فوز صريح.
وقادوا فريقهم إلى ٍ
وبـعــد  3خ ـســارات متتالية ،استعاد
ميامي هيت وصيف املوسم املاضي
ط ــري ــق ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى حـ ـس ــاب ضـيـفــه
نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس  ،95-109ب ـعــدمــا
ّ
تخلف أمــامــه بـفــارق  14نقطة مطلع
املباراة.
وكـ ــان كــريــس ب ــوش أف ـضــل مسجلي
ال ـفــائــز بـ ـ  32نـقـطــة ،وأض ـ ــاف مــاريــو
ً
ت ـ ـشـ ــاملـ ــرز  18ن ـ ـق ـ ـطـ ــة .وف ـ ـ ـضـ ـ ــا عــن
خسارته املباراة ،خسر نيكس مجددًا

نجمه كارميلو أنطوني الــذي سجل
 26نـقـطــة فــي الــربــع األخ ـي ــر ،فــي ظل
معاناة مستمرة مع إصابة في ركبته.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز واشـنـطــن
ويـ ــزاردز عـلــى أورالنـ ــدو مــاجـيــك -96
 ،80وميلووكي باكس على بروكلني
نـ ـت ــس  ،97-103وي ـ ــوت ـ ــا ج ـ ــاز ع ـلــى
ن ـي ــو أورلـ ـي ــان ــز ب ـي ـل ـي ـكــانــز ،96-100
وأوكالهوما سيتي ثاندر على دنفر
ناغتس .114-124
وه ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
تـ ـش ــارل ــوت ه ــورنـ ـت ــس × دي ـت ــروي ــت
بـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــون ـ ــز ،شـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاغ ـ ــو ب ـ ـ ــول ـ ـ ــز ×
ساكرامنتو كينغز ،فينيكس صنز ×
هيوسنت روكتس ،ممفيس غريزليس
× ب ــروكـ ـل ــن ن ـ ـتـ ــس ،لـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
اليكرز × دنفر ناغتس.

نجح أرسنال بالتغلب على ليستر سيتي ،1-2
في املرحلة الـ  ٢٥من الدوري اإلنكليزي ،رافعًا
رصيده الى  45نقطة في املركز الرابع .وسجل
ألرسنال كل من الفرنسي لوران كوسيلني ()27
وتيو والكوت ( ،)41ولليستر أندريه كراماريتش
(.)61
كذلك ،تمكن ليفربول ،بصعوبة من التغلب
على توتنهام  .2-3سجل لألول الكرواتي الزار
ماركوفيتش ( )15وستيفن جيرارد ( ،53من
ركلة جزاء) واإليطالي مايو بالوتيللي (،)83
وللثاني سجل هاري كني ( )26والبلجيكي
موسى ديمبيلي (.)61
بدوره ،فاز هال سيتي على أستون فيال ،0-2
سجلهما الكرواتي نيكيتشا ييالفيتش ()22
ودام دوي (.)74
في املقابل خسر سندرالند أمام كوينز بارك
رينجرز  ،2-0سجلهما الهولندي ليروي فير
( )17وبوبي زامورا (.)45
ويلعب الليلة الساعة  21.45بتوقيت بيروت
مانشستر يونايتد مع بيرنلي ،وساوثمبتون
مع وست هام يونايتد ،وتشلسي مع إفرتون،
وستوك سيتي مع مانشستر سيتي ،بينما
يلعب الساعة  ،22.00كريستال باالس مع
نيوكاسل يونايتد ،ووست بروميتش ألبيون مع
سوانسي سيتي.
إسبانيا
يواجه برشلونة اإلسباني ضيفه فياريال
الليلة الساعة  21.00في ذهاب الدور نصف
النهائي ملسابقة كأس إسبانيا .ويعيش الفريق
الكاتالوني فترة جيدة مذ ظهرت عليه بوادر
األزمة جراء مناوشات داخلية بني املدرب لويس
انريكه والنجم االرجنتيني ليونيل ميسي بعد
الخسارة أمام ريال سوسييداد في الدوري
املحلي مطلع العام الحالي.
ويتوقع ايضًا أن يقوم انريكه بتغييرات في
فريقه ،مع عودة أندريس اينيستا واألرجنتيني
خافيير ماسكيرانو.
كذلك ،يلعب أتلتيك بلباو أمام ضيفه إسبانيول
الساعة  23.00حيث يدرك الطرفان اللذان
يحتالن مركزان متوسطان في «الليغا» ،ان
إحراز اللقب سيكون أملهما الوحيد للمشاركة
أوروبيًا املوسم املقبل.

أصداء عالمية

أرباح خيالية تنتظر الدوري اإلنكليزي

ّ
يرج ــح محلل ــون بريطاني ــون أن يجن ــي ال ــدوري
اإلنكلي ــزي لك ــرة الق ــدم مبال ــغ قياس ــية تف ــوق
 5.4ملي ــارات ي ــورو ،بع ــد إع ــان نتائ ــج إع ــادة
التف ــاوض بش ــأن حقوق الب ــث التلفزيون ــي لفترة
 ،2019-2016ف ــي منتص ــف الش ــهر الحالي .وقد
ّ
يحافظ املش ــغل التاريخي «س ــكاي» ،الذي انضم
إلي ــه ف ــي « 2013ب ــي ت ــي» ،عل ــى مكانته الس ــائدة،
ّ
لك ــن س ــنة بع ــد س ــنة تخ ــف هيمنت ــه ،خصوصًا
م ــع احتم ــال وص ــول ش ــركتي «ديس ــكوفري»
األميركي ــة و»ب ــي إن س ــبورتس» القطري ــة .ح ــرب
تس ــتفيد منه ــا الجهة املنظمة لل ــدوري ،إذ بعد أن
ارتفع ــت بنس ــبة  %77قب ــل ثالث س ــنوات ،يتوقع
أن ترتف ــع الحقوق بنس ــبة  %50إضافية ،إضافة
إل ــى تدف ــق م ــا يق ــارب ملياري ــن ونص ــف ملي ــار
ي ــورو م ــن بقي ــة أنح ــاء العالم.

تمثال من شمع إلبراهيموفيتش
أزاح نج ــم باري ــس س ــان جيرم ــان الفرنس ــي،
الس ــويدي زالت ــان إبراهيموفيت ــش الس ــتار ع ــن
تمث ــال ل ــه ف ــي متح ــف الش ــمع ف ــي العاصم ــة
الفرنس ــية باري ــس ،ليصب ــح ل ــه م ــكان ف ــي
املتح ــف إل ــى ج ــوار نج ــوم آخري ــن ف ــي عال ــم
الس ــاحرة املس ــتديرة ،أمث ــال البرازيلي ــن بيلي ــه
ورونال ــدو والفرنس ــي زي ــن الدي ــن زي ــدان .وق ــال
إبراهيموفيتش ،الذي انتش ــرت له أخيرًا فيديوات
كثي ــرة تظه ــر طريق ــة متعجرف ــة ومضحك ــة ف ــي
آن واح ــد عن ــد مواجهت ــه لإلعالميني في فرنس ــا:
ٍ
«إن ــه أم ــر مذه ــل أن أك ــون هن ــا إل ــى جان ــب هؤالء
الكب ــار .ه ــذا ش ــرف كبي ــر بالنس ــبة إل ـ ّـي».

