الخميس  7أيلول  2017العدد 3268

رياضة
تصفيات الكونكاكاف

ُ
الواليات المتحدة تفلت من ضربة قاضية
واصـلــت الــواليــات املـتـحــدة معاناتها
ف ــي تـصـفـيــات ال ـكــون ـكــاكــاف (أم ـيــركــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة وال ــوسـ ـط ــى وال ـك ــاري ـب ــي)
املؤهلة إلى مونديال  2018لكرة القدم
في روسيا بعدما أفلتت من الخسارة
أم ــام مضيفتها ه ـنــدوراس بتعادلها
ّ ،1-1في الجولة الثامنة.
وجـ ــنـ ــب ب ــوب ــي وود م ـن ـت ـخــب بـ ــاده
الهزيمة بتسجيله هدف التعادل ()85
بعدما تقدمت هندوراس عبر روميل
كيوتو (.)27
وع ـل ــى رغ ــم الـنـتـيـجــة ،ال يـ ــزال العـبــو
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ب ـ ـ ـ ـ ــروس أريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ي ـم ـس ـك ــون
بمصيرهم خــال استضافتهم لبنما
في الجولة التاسعة ،قبل أن يلعبوا في
ضيافة ترينيداد وتوباغو في الجولة
األخيرة ،وفوزهم باملباراتني يؤهلهم
إلى النهائيات من دون خوض امللحق
ضد املتأهل من امللحق اآلسيوي بني
سوريا وأوستراليا.
وأس ــف أري ـنــا لـحـصــول منتخبه على
نـقـطــة واح ـ ــدة ،لـكـنــه أش ــاد فــي الــوقــت
نـفـســه بــالــاعـبــن ،وقـ ــال" :إن ـهــا نقطة

رائـ ـع ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ،وأن ـ ــا ف ـخ ــور حـقــا
بالالعبني .لم نــأت إلــى هنا للحصول
ع ـل ــى ن ـق ـط ــة ،ل ـك ـن ـنــا ت ــأخ ــرن ــا ب ـهــدف
وحاولنا أن نعود ،واستعاد املنتخب
الثقة بالنفس".
وأكد "لم يغلق في وجهنا باب التأهل

ً
ّ
إلــى روسيا ،لكن هناك عمال ما يجب
عـلـيـنــا ال ـق ـي ــام بـ ــه .إن ـن ــا مـحـظــوظــون
ألننا بعد خسارتنا أمــام كوستاريكا
ال ـج ـم ـعــة امل ــاضـ ـي ــة ،ت ـج ـن ـب ـنــا هــزي ـمــة
ثانية متتالية".
وأصبحت بنما ثالثة بفوزها الكبير

سقطت الواليات المتحدة في فخ التعادل أمام هندوراس (أ ف ب)

ع ـلــى ضـيـفـتـهــا ت ــري ـن ـي ــداد وتــوبــاغــو
 ،0-3سجلها غــابــريــال تــوريــس ()39
وكارليل ميتشل ( 57خطأ في مرماه)
وأبدييل أرويو (.)85
وح ــاف ــظ م ـن ـت ـخــب ك ــوس ـت ــاري ـك ــا عـلــى
رب ــاط ــة جــأشــه بـعــدمــا أهـ ــدى مــدافـعــه
ك ــري ـس ـت ـي ــان غ ــامـ ـب ــوا هـ ـ ــدف ال ـت ـق ــدم
للمكسيك بتسجيله خطأ فــي مرماه
( ،)42وأدرك التعادل بواسطة ماركو
يورينا قبل سبع دقائق من النهاية.
وفـ ّـرطــت كــوسـتــاريـكــا بـفــرصــة ضمان
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ق ـ ـبـ ــل جـ ــول ـ ـتـ ــن مـ ـ ــن ن ـه ــاي ــة
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،إذ ك ـ ــان الـ ـف ــوز س ـيــرفــع
رصـيــدهــا إل ــى  17نـقـطــة ،ب ـفــارق سبع
نـ ـق ــاط ع ــن ب ـن ـمــا وث ـم ــان ــي نـ ـق ــاط عــن
الواليات املتحدة.
وتتصدر املكسيك الترتيب بـ  18نقطة
بفارق  3نقاط أمام كوستاريكا ،بينما
رف ـعــت بـنـمــا رص ـيــدهــا ال ــى  10نـقــاط
وتقدمت بفارق نقطة واحــدة على كل
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وه ـ ـنـ ــدوراس،
وتوقف رصيد ترينيداد األخيرة عند
 3نقاط.

سوق اإلنتقاالت

ّ
 14ثانية حرمت ليستر من ضم بديل درينكووتر!
كــان بإمكان ليستر سيتي اإلنكليزي
أن ي ـح ـصــل ع ـلــى العـ ــب ب ــدي ــل لــاعـبــه
داني درينكووتر املنتقل إلى تشلسي،
لكن  14ثانية حالت دون ذلك.
فقد ألغى االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
انـتـقــال الـبــرتـغــالــي أدريـ ــان سيلفا من
سبورتينغ لشبونة إلى نادي "الذئاب"
مقابل  25مليون يورو ،بسبب التأخر
 14ثانية لوصول املستندات املطلوبة
إلتمام الصفقة.
وأع ــادت هــذه الحادثة إلــى األذه ــان ما
حصل قبل موسمني في صفقة انتقال
حــارس مانشستر يونايتد اإلنكليزي
اإلس ـب ــان ــي داف ـي ــد دي خ ـيــا إل ــى ري ــال
مدريد اإلسباني.
من جهة أخــرى ،أعــرب رئيس االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـس ـلــوف ـي ـنــي
ّ
لتوجه
ألكسندر تشيفيرين عن دعمه
رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز إلقفال
بــاب االنتقاالت الصيفية قبل انطالق
البطولة في املوسم املقبل.

وقال تشيفيرين في رسالة عبر البريد
اإللـكـتــرونــي إل ــى صحيفة "ذا تــايـمــز":
"أدرك أن ثـ ـم ــة نـ ـق ــاش ــات ج ــدي ــة فــي
أوروبــا بشأن تقصير فترة االنتقاالت
الصيفية ،ونحن نراقب ذلك عن كثب".
وتــابــع" :مــن وجهة نـظــري ،ليس جيدًا
ـاد م ـعــن مع
أن ي ـبــدأ ال ــاع ـب ــون م ــع نـ ـ ٍ
ـاد
انـطــاق البطولة ،ويصبحون مــع نـ ٍ
آخ ــر ل ــدى إق ـفــال ب ــاب االن ـت ـقــاالت .ثمة
الكثير من عدم اليقني لفترة طويلة .لذا
ّ
أود أن أقول إن باب االنتقاالت قد يكون
ً
ّ
طويال وأؤيد تقصيره".
وأن ـف ـق ــت األنـ ــديـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة مـبـلـغــا
قـ ـي ــاسـ ـي ــا قـ ـ ـ ـ ــدره  1,4م ـ ـل ـ ـيـ ــار ج ـن ـيــه
إسترليني ( 1,8مليار دوالر) في فترة
االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة ،ليبقى ال ــدوري
امل ـم ـتــاز األك ـث ــر إن ـفــاقــا أوروبـ ـي ــا خــال
ُ
فترة االنتقاالت التي تقفل في إنكلترا،
كـمــا مـعـظــم ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة ،في
 31آب .وفــي فرنسا ،قـ ّـدم باريس سان
جيرمان العبه الجديد كيليان مبابي

الذي ّ
ضمه على سبيل اإلعارة لعام من
مــونــاكــو ،مــع بـنــد لـشــرائــه مـقــابــل 180
مليون يورو.
وأكــد القطري ناصر الخليفي ،رئيس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ،أنـ ــه "ل ـي ــس لــدي ـنــا مــا
نـ ـخـ ـفـ ـي ــه" ،فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب فـ ـت ــح االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ـق ــا ح ـ ـ ــول م ـخــال ـفــة
ال ـنــادي قــواعــد اللعب املــالــي النظيف،
بعد إنفاقه املفرط في فترة االنتقاالت
الصيفية.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـل ـي ـف ــي" :نـ ـح ــن واث ـ ـقـ ــون مــن
وضعنا وتعاقدنا .في إمكان االتحاد
األوروب ـ ــي أن يـفـعــل مــا يــريــد ،ولكننا
قمنا بكل شــيء بطريقة شفافة .ليس
لدينا مــا نخفيه ،ولسنا بحاجة إلى
إخفاء أي شيء".
ً
وف ـ ـضـ ــا عـ ــن مـ ـب ــاب ــي ،أبـ ـ ـ ــرم ال ـ ـنـ ــادي
ال ـبــاري ـســي أض ـخــم صـفـقــة ف ــي تــاريــخ
ال ـ ـكـ ــرة بـ ـض ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي نـ ـيـ ـم ــار مــن
برشلونة اإلسباني مقابل  222مليون
يورو.

اإلمارات مع تصدره املجموعة بسبع
ن ـقــاط ،تـنـتـظــره ث ــاث م ـبــاريــات :مع
الكوريني في  10تشرين األول ،ومع
هــونــغ كــونــغ فــي  11تـشــريــن الثاني
عـلــى أرض ـه ــم ،وم ــع مــالـيــزيــا فــي 27
آذار  2018في بيروت.

لكن بعثة املنتخب لــن تـعــود كاملة
ال ــى ب ـيــروت ،ذل ــك أن العـبــي النجمة
ال ـس ـتــة وهـ ــم :ال ـقــائــد ح ـســن مـعـتــوق
وع ـبــاس حـســن ونـ ــادر مـطــر وقــاســم
الــزيــن وأح ـمــد ج ـلــول ومــاهــر صبرا
س ـي ـل ـت ـح ـق ــون ب ـب ـع ـث ــة ن ــاديـ ـه ــم ال ــى

منديش إلى القضاء
في قضية رونالدو

استدعى القضاء اإلسباني وكيل أعمال العب
كــرة القدم البرتغالي الشهير جورجي منديش
ً
ممثال ملــواطـنــه كريستيانو رون ــال ــدو ،فــي إطــار
التحقيق بقضية التهرب الضريبي لنجم ريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ،وف ـق ــا مل ــا كـشـفـتــه م ـصــادر
ق ـضــائ ـيــة .واس ـت ــدع ــي م ـنــديــش وم ـس ـت ـشــاران
لرونالدو هما لويس كوريا وكارلوس أوسوريو،
إلــى محكمة فــي ضاحية بوزويلو دي أالركــون
املــدريــديــة الــراقـيــة ،فــي  19تشرين األول لسماع
أقوالهم من قبل القاضي املكلف بامللف.

إصابة دي ماريا

سـيـبـتـعــد ال ـج ـنــاح األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـبــاريــس ســان
جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ،ألسابيع عن
املالعب بعد تعرضه إلصابة عضلية في الفخذ
األيسر خالل مباراة منتخب بالده مع فنزويال
ضمن تصفيات مونديال  ،2018بحسب وسائل
إعالم أرجنتينية.

تحديد موعد قرعة
الملحق األوروبي

أفاد االتحاد الدولي لكرة القدم بأن قرعة امللحق
الـقــاري املــؤهــل إلــى نهائيات كــأس العالم 2018
ُ
في روسيا ،ستسحب في  17تشرين األول في
مدينة زوريخ السويسرية.
وس ـت ـخ ــوض أف ـض ــل ث ـمــان ـيــة مـنـتـخـبــات تحتل
املركز الثاني في التصفيات امللحق عبر مباراتي
ذهاب وإياب في  9و 14تشرين الثاني .وستوزع
املنتخبات الثمانية فــي املـلـحــق عـلــى مستويني
حـســب ترتيبها فــي تصنيف "الـفـيـفــا" فــي 16
تشرين األول.

فريقان أوروبيان
في دورة الحريري

مبابي إلى جانب الخليفي خالل تقديمه
أمس (فرانك فيف ــ أ ف ب)

المنتخب يعود غدًا والنجمة إلى تركيا

بعثة منتخب لبنان في إحدى ساحات بيونغ يانغ

أصداء عالمية

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

ت ـن ـت ـه ــي غ ـ ـ ـدًا عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة 12.30
ظـهـرًا رحـلــة امل ـعــانــاة ملنتخب لبنان
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ح ــن ي ـص ــل ال ـ ــى م ـطــار
بـيــروت عــائـدًا مــن العاصمة الكورية
الـشـمــالـيــة بـيــونــغ يــانــغ بـعــد تعادله
م ـ ــع صـ ــاحـ ــب األرض  2 - 2ض ـمــن
تصفيات املجموعة الثانية املؤهلة
ٌ
الى نهائيات كأس آسيا  .2019تعادل
بطعم الفوز للمنتخب اللبناني بعد
رح ـلــة شــاقــة وظ ـ ــروف صـعـبــة وقـبــل
شهر تقريبًا على املواجهة املتجددة
مع الكوريني ،لكن هذه املرة في لبنان.
ونـظـرًا إلــى عــدم تــوافــر رحــات طيران
إل ــى بـكــن األربـ ـع ــاء ،ت ـعـ ّـن عـلــى أف ــراد
ال ـب ـع ـث ــة ت ـم ـض ـي ــة ي ـ ــوم إض ـ ــاف ـ ــي فــي
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ ،ف ـقــامــوا خ ــال ــه بـجــولــة
ســري ـعــة ع ـلــى ب ـعــض م ـعــالــم املــدي ـنــة،
كسرًا للروتني املعتمد في املعسكرات
واملقتصر على التدريب واملحاضرات
وجلسات التحليل والــراحــة في فندق
اإلقامة.
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـ ـ ــذي أص ـب ــح
ي ـح ـت ــاج الـ ــى فـ ــوز ل ـك ــي ي ـت ــأه ــل ال ــى
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مـعـسـكــر تــرك ـيــا ال ـت ــي تـ ـغ ــادر ال ـيــوم
الـ ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـتــرك ـيــة اسـطـنـبــول
لـ ــان ـ ـخـ ــراط ف ـ ــي م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ـب ــي
استعدادًا لـلــدوري اللبناني .ويمتد
املعسكر مــن  7أيـلــول حتى  13منه،
ويتضمن مباراتني وديتني.
وت ـض ــم ال ـب ـع ـثــة  24الع ـب ــا هـ ــم :علي
الـ ـسـ ـب ــع ،م ـح ـم ــد ع ـب ــد املـ ــولـ ــى ،عـبــد
الرزاق الحسني ،أكرم مغربي ،حسني
شــرف الــديــن ،يــوســف ال ـحــاج ،حسن
العنان ،حسن العمري ،حسن املحمد،
ح ـم ــزة عـ ـب ــود ،ع ـلــي الـ ـح ــاج ،مـهــدي
زين ،علي عالء الدين ،أحمد يونس،
م ـح ـمــود ف ـتــح ال ـل ــه ،ك ـب ـيــرو مــوســى،
حسن القاضي وأندرو صوايا.
وي ـ ـتـ ــرأس ال ـب ـع ـثــة أم ـ ــن ال ـص ـن ــدوق
ســامــي ال ــوزان ،وتـضــم :املــديــر الفني
ج ـمــال ال ـح ــاج ،مــديــر ال ـفــريــق بهيج
قبيسي ،امل ــدرب بــال فليفل ،املــدرب
محمد ابراهيم ،املدرب فادي الكاخي،
مـ ـ ــدرب ال ـ ـحـ ــراس خ ــال ــد ال ـح ـم ـصــي،
واملعالج الفيزيائي د .مازن أحمدية
ومسؤول التجهيزات رأفت كشلي.

قــررت اللجنة املنظمة لــدورة الــراحــل حسام
ال ــدي ــن الـ ـح ــري ــري ت ــأج ـي ــل بـ ــدء م ـنــاف ـســات
ً
غد
النسخة ال ــ 27الــى يــوم السبت ب ــدال مــن ٍ
الجمعة كما كان مقررًا سابقًا ،التزامًا بيوم
الحداد الوطني على الشهداء العسكريني من
الـجـيــش اللبناني وتـضــامـنــا مــع عائالتهم.
كــذلــك قـ ــررت الـلـجـنــة إل ـغ ــاء ح ـفــل االف ـت ـتــاح
الذي كان مقررًا الثامنة والنصف من مساء
الجمعة برعاية رئيس مجلس الــوزراء سعد
الحريري.
وتـ ـش ــارك ف ــي الـ ـ ــدورة ث ـمــان ـيــة فـ ــرق جــرى
تقسيمها عـلــى مـجـمــوعـتــن ،حـيــث ّ
ضمت
االول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ش ـيــركــاســي
االوكراني ،سرية رام الله الفلسطيني والدالية
الـتــونـســي ،فـيـمــا ضـ ّـمــت الـثــانـيــة هومنتمن
حامل اللقب ،ايــك الرنكا القبرصي ،املجمع
البترولي الجزائري ،ونادي بيروت.
وسـتـقــام أرب ــع م ـبــاريــات فــي ي ــوم االفـتـتــاح،
ح ـيــث يـلـعــب ش ـيــركــاســي االوكـ ــرانـ ــي ام ــام
الدالية التونسي ( ،)13.30ونادي بيروت مع
ايك الرنكا القبرصي ( ،)15.30وهومنتمن
م ــع املـجـمــع ال ـب ـتــرولــي ال ـج ــزائ ــري ()17.30
والــريــاضــي مــع ســريــة رام الـلــه الفلسطيني
(.)20.30
وفي بقية االيام من الدور االول تقام كل يوم
مباراتان على الشكل اآلتي:
 االحـ ـ ـ ــد  10اي ـ ـل ـ ــول :سـ ــريـ ــة رام ال ـ ـلـ ــه ×شـيــركــاســي ( ،)17.30املـجـمــع الـبــرتــولــي ×
الرياضي (.)20.30
 االث ـن ــن  11اي ـل ــول :اي ــك الرن ـك ــا × الــدالـيــة( ،)17.30بيروت × هومنتمن (.)20.30
 الثالثاء  12ايلول :سرية رام الله × املجمعالبترولي ( ،)17.30الرياضي × شيركاسي
(.)20.30
 االرب ـ ـعـ ــاء  13ايـ ـل ــول :ال ــدال ـي ــة × ب ـي ــروت،هومنتمن × ايك الرنكا.
 ال ـخ ـم ـي ــس  14ايـ ـ ـل ـ ــول :ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي(مباراتان).
 -الجمعة  15ايلول :النهائي.

