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سوق اإلنتقاالت

أخبار رياضية

اقالة فان غال تحجز مقعد التدريب لمورينيو
ب ــات ــت مـ ـس ــأل ــة اش ـ ـ ـ ــراف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو ع ـل ــى مــانـشـسـتــر
يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي مـحـســومــة كما
كـ ــان م ـتــوق ـعــا م ـنــذ م ـ ــدة ،اذ أجـمـعــت
الصحف البريطانية الـصــادرة أمس
على أن إدارة يونايتد اقالت مدربها
الهولندي لويس فان غال من منصبه
ً
ّ
وعينت مورينيو بدال منه.
وأش ــارت إذاع ــة "بــي بــي ســي" إلــى أن
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اب ـل ــغ فـ ــان غــال
اق ــال ـت ــه ،وه ــو الـ ــذي ك ــان مل ــح أول من
أمـ ــس إلـ ــى رح ـي ـل ــه ع ــن م ـل ـعــب "أولـ ــد
ت ــراف ــورد" ح ــن رد ع ـلــى أس ـئ ـلــة أحــد
الصحافيني بالقول" :إنتهى األمر".
وي ـ ـبـ ــدو أن ق ـ ـيـ ــادة ف ـ ــان غ ـ ــال فــري ـقــه
إلح ـ ــراز ل ـقــب ك ــأس إن ـك ـل ـتــرا ،الـسـبــت
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ك ــري ـس ـت ــال
باالس ( 1-2بعد التمديد) لم تشفع له
وخصوصًا ألنــه لم يتمكن من قيادة
الفريق إلى املشاركة في دوري أبطال
أوروبا املوسم املقبل باحتالله املركز
الخامس في الدوري املحلي.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت صحيفة
"ليكيب" الرياضية الفرنسية أن النجم
ال ـس ــوي ــدي زالتـ ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش
ال ــذي رحــل عــن صـفــوف بــاريــس سان

ج ـيــرمــان فــي طــريـقــه لــإنـضـمــام إلــى
فــريــق "الـشـيــاطــن الـحـمــر" مــع رحيل
فان غال وتعيني مورينيو.
وب ــاإلنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى غ ــري ــم ي ــون ــاي ـت ــد،
مــانـشـسـتــر س ـيـتــي ،ف ـقــد ب ــات ب ــدوره

على وشــك اإلع ــان رسميًا عــن اتمام
صفقة ضم األملاني إيلكاي غوندوغان
من صفوف بوروسيا دورتموند.
وذك ـ ـ ــرت م ـج ـلــة "ك ـي ـك ــر" أن ال ـطــرفــن
ت ــوص ــا إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ح ـ ــول ال ـص ـف ـقــة

غوندوغان في طريقه إلى مانشستر سيتي (أرشيف)

الـ ـت ــي س ـت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا  25م ـل ـيــون
يـ ــورو بـعــدمــا وض ــع امل ـ ــدرب الـجــديــد
للـ "سيتيزينس" ،اإلسباني جوسيب
غــوارديــوال ،الــاعــب على رأس الئحة
أولـ ــويـ ــاتـ ــه ب ــرغ ــم ت ـع ــرض ــه إلص ــاب ــة
ستبعده ألشهر عن املالعب.
وف ــي إيـطــالـيــا ،ع ــزز نــابــولــي صفوفه
ب ـمــدافــع إم ـبــولــي لــورنـتـســو تونيلي
ض ـم ــن م ـس ـع ــاه مل ـح ــاول ــة وض ـ ــع ح ـ ٍّـد
الح ـت ـك ــار يــوف ـن ـتــوس والـ ـف ــوز بلقب
الدوري للمرة األولى منذ عام .1990
وخضع تونيلي ( 26عامًا) للفحص
الـطـبــي الــروت ـي ـنــي األس ـب ــوع املــاضــي
لكن اإلع ــان عــن التعاقد جــرى أمس
حـيــث نـشــر نــابــولــي صـ ــورة لرئيسه
ومـ ــال ـ ـكـ ــه أوري ـ ـل ـ ـيـ ــو دي ل ــورن ـت ـي ـ ّـس
بصحبة مــدافــع إمـبــولــي بعدما وقــع
األخ ـي ــر ع ـقــده م ــع ال ـفــريــق الـجـنــوبــي
ـط أي ت ـفــاص ـيــل خــاصــة
ال ـ ــذي ل ــم ي ـع ـ ِ
بالصفقة.
ّ
واك ـت ـفــى نــابــولــي الـ ــذي ح ــل وصـيـفــا
لـيــوفـنـتــوس خ ــال امل ــوس ــم املـنـصــرم
طويلة،
برغم تصدره الترتيب لفترة
ّ
ب ــالـ ـق ــول فـ ــي بـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب" :وق ـ ــع
نــابــولــي مــع لورنتسو تونيلي عقدًا
نهائيًا".

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
اوكالهوما يهزم ووريرز بفارق مريح ويتقدمه  2ـ 1
ّ
وجـ ـ ـ ــه أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا س ـي ـت ــي ث ــان ــدر
لكمة قوية ملنافسه غــولــدن ستايت
ووريـ ــرز عـنــدمــا تـغـلــب عـلـيــه بـفــارق
 28نقطة  105-133وتقدم عليه 1-2
في الدور النهائي للمنطقة الغربية
ضـمــن دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
الشمالي للمحترفني.
وت ـ ــأل ـ ــق الـ ـثـ ـن ــائ ــي كـ ـيـ ـف ــن دوران ـ ـ ـ ــت
وراســل وستبروك فسجل األول 33
نقطة والثاني  30نقطة.
وج ـ ـ ــاء ت املـ ـ ـب ـ ــاراة م ــن ط ـ ــرف واح ــد
ح ـيــث ف ــرض ث ــان ــدر س ـي ـطــرتــه على
ُ
بد
مجريات اللعب تمامًا فيما لم ي ِ

ووري ــرز أي مـقــاومــة .وقــال دوران ــت:
"اعـ ـتـ ـم ــدن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــامـ ــل ال ـب ــدن ــي
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ون ـج ـح ـنــا ف ــي الـكـثـيــر
م ــن امل ـت ــاب ـع ــات .ق ــام زم ــائ ــي بـعـمـ ٍـل
ّ
يتعي
رائ ــع إلزال ــة الـضـغــوط عـنــي.
عـلـيـنــا الـلـعــب بــالـحـيــويــة والـشـغــف
نفسيهما".
ً
وكــان لسان حــال وستبروك مماثال
ب ـقــولــه" :لــدي ـنــا فــريــق بــدنــي يتمتع
بلياقة بدنية عالية وقــد استغللنا
هذا األمر أفضل استغالل".
ولم يخسر غولدن ستايت مباراتني
ً
م ـت ـت ــال ـي ـت ــن ق ـ ـبـ ــا وي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـن ع ـل ـيــه

النهوض بعد هذه الخسارة األليمة.
والفوز هو األكبر نقاطًا ألحد الفرق
في "البالي أوف" هذا املوسم.
أمـ ـ ـ ــا افـ ـ ـض ـ ــل مـ ـسـ ـج ــل فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
الـخــاســر فـكــان ستيفن ك ــوري الــذي
سجل  24نقطة ،فيما أضــاف كالي
طومسون  18نقطة.
وأع ــرب م ــدرب ووريـ ــرز ستيف كير
عن أسفه لخسارة املباراة بقوله" :لم
نقم بأي شيء ملحاولة وقف الفريق
امل ـن ــاف ــس .ل ــم نـسـتـعـمــل ع ـقــول ـنــا ،لم
ن ـق ــات ــل ع ـل ــى كـ ــل ك ـ ــرة ول ـ ــم نـحـســن
تمريرها وبالتالي نلنا ما نستحقه

أكان الفارق نقطة واحدة أو ."30
وتــابــع "لـكـنـنــي واث ــق بـقــدرتـنــا على
الـنـهــوض مــن هــذه الـكـبــوة وخــوض
مباراة رابعة رائعة".
اما كــوري فقال "خسرنا املباراة في
نهاية الـشــوط األول حيث لــم نوفق
في التسجيل لفترة طويلة استمرت
سـ ـ ــت دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق .ك ـ ــان ـ ــت هـ ـ ـ ــذه ن ـق ـطــة
ال ـت ـح ــول ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة .اآلن ي ـت ـعـ ّـن
علينا عدم خسارة املباراة الرابعة".
ويلعب اليوم تورونتو رابتورز مع
ّ
يتقدم 1-2
كليفالند كافالييرز الذي
في السلسلة.

الكرة اآلسيوية

ستة أرقام قياسية في السباحة

افتتح االتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان
للفئات العمرية لحوض  25مترا في املسبح
املقفل لنادي الجمهور ،برعاية قائد الجيش
اللبناني العماد جان قهوجي وبمشاركة 380
سباحًا وسباحة ينتمون الى  15ناديًا اتحاديًا
وهي :الجزيرة ،النجاح ،مون ال سال ،الجمهور،
الديكاتلون ،ابناء الخليج ،العهد ،4B ،اليرز،
اشمون ،سبرينغ هيلز ،املطيلب ،صفرا مارين،
كولينا الجيش ،تنافست الحراز  66سباقًا و66
ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.
وجرى تسجيل  6ارقام قياسية الندية املطيلب
( )3الجمهور ( ،)2مون ال سال ( )1وجاءت
على الشكل التالي:
 100متر فراشة :منذر كباره (مون ال سال)
 1:02:92دقيقة رقم قياسي جديد ،السابق
للسباح نادر يموت .1:03:67
 50مترًا ظهرًا :كريستي شميعة (املطيلب)
 35:81ثانية رقم قياسي جديد ،السابق 36:24
ّ
للسباحة روال الحارس.
 200متر حرة :غابرييال الدويهي (املطيلب)
 2:06:09دقيقتان رقم قياسي جديد ،السابق
ّ 2:07:65
للسباحة نفسها.
 100متر متنوعة :غابرييال الدويهي (املطيلب)
 1:06:43دقيقة رقم قياسي جديد ،السابق
ّ 1:07:81
للسباحة نفسها.
السيدات فوق  18سنة 50 :مترًا ظهرًا :جينيفر
رزق الله (الجمهور)  30:11ثانية رقم قياسي
جديد ،السابق  30.18للسباحة نفسها.
 50مترًا حرة :جينيفر رزق الله (الجمهور)
 26:80ثانية رقم قياسي جديد ،السابق 2683
للسباحة امينة محو.

النجمة ينعى وسام بليق

نعى نادي النجمة الرياضي ادارة والعبني
وجهازًا فنيًا وجمهورًا املسؤول االعالمي
لصفحات مواقع التواصل الرسمية للنادي
وسام بليق الذي توفي صباح أمس  ،بعدما
اصيب بطلق ناري مساء السبت ،حني اخترقت
رصاصة سيارته واستقرت في رأسه.
ّ
وصلي على جثمانه عصر أمس في مسجد
عائشة بكار ووري الثرى في مدافن الشهداء
(الخاشقجي) .تقبل التعازي للرجال والنساء
يومي الثاني والثالث (الثالثاء واالربعاء في 24
و 25الجاري) في قاعة مسجد الخاشقجي.

السلة اللبنانية

العهد يستضيف الوحدة وعينه على ربع نهائي آسيا
عبد القادر سعد
ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـع ـه ــد ن ـظ ـي ــره ال ــوح ــدة
الـ ـس ــوري ال ـي ــوم ع ـنــد ال ـســاعــة 16.00
على ملعب صيدا البلدي ضمن الدور
ال ـثــانــي م ــن ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي.
وي ـت ــأه ــل ال ـف ــائ ــز ف ــي ال ـل ـق ــاء الــوح ـيــد
والـ ـح ــاس ــم فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــى رب ــع
ال ـن ـهــائــي ،وق ــد كـســب الـعـهــد افضلية
ّ
تصدره املجموعة األولى،
األرض بعد
ّ
ب ـي ـن ـم ــا ح ـ ـ ــل الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ث ــانـ ـي ــا ض ـمــن
املـجـمــوعــة الـثــالـثــة .ول ــن يـكــون ملعب
ص ـيــدا غــري ـبــا ع ـلــى ال ـس ــوري ــن الــذيــن
اعـتـمــدوه كــأرض لهم فــي ال ــدور األول
وخاضوا مبارياتهم عليهُ .
وعقد أمس
االجـتـمــاع الفني واملــؤتـمــر الصحافي
ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق "غـ ـ ــولـ ـ ــدن تـ ــول ـ ـيـ ــب" ح ـيــث
تـحــدث فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي املــديــر
الـفـنــي لـفــريــق الـعـهــد األمل ــان ــي روب ــرت
ج ــاسـ ـب ــرت بـ ـحـ ـض ــور قـ ــائـ ــد ال ـف ــري ــق
ع ـب ــاس ع ـط ــوي وامل ـ ـسـ ــؤول اإلع ــام ــي
لـنــادي العهد الــزمـيــل يــوســف يونس.
وأس ـ ــف ج ــاس ـب ــرت ع ـلــى خ ـي ـبــة األم ــل
التي تلقاها جمهور النادي بخسارة
ل ـقــب ال ـ ــدوري ق ـبــل أي ـ ــام ،م ــؤك ـدًا على
ض ــرورة الـفــوز ،ومشيرًا الــى احترامه
ل ـفــريــق ال ــوح ــدة الـ ــذي ي ـق ـ ّـدم عــروضــا
جيدة في كأس االتحاد اآلسيوي .من
جهته ،أشــار عطوي الى نية الالعبني
تقديم مـبــاراة كبيرة ،رافضًا الحديث
عــن الـتـعــويــض بـعــد خ ـســارة ال ــدوري
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المدربان مع َ
قائدي الفريقين قبل المؤتمر الصحافي (عدنان الحاج علي)

ل ـكــون ك ــرة ال ـق ــدم فـيـهــا ال ــرب ــح وفـيـهــا
ال ـخ ـس ــارة وكـ ــل شـ ــيء وارد ف ــي لـقــاء
الـيــوم .ولفت الــى أن الفريق ّ
يقدم ً
أداء
ج ــدي ــا ف ــي امل ـســاب ـقــة اآلس ـي ــوي ــة وهــو
س ـي ـحــافــظ ع ـلــى ه ــذه الـ ـص ــورة .وردًا
على أسئلة الصحافيني ،حــول الــروح
املعنوية لالعبني بعد الـخـســارة أمــام
الـصـفــاء ،أج ــاب جــاسـبــرت ب ــأن ال ــروح
لم تذهب كي يتم استعادتها "ففريق
بايرن ميونيخ خرج من دوري أبطال
أوروبا لكنه عاد وأحرز لقبي الدوري
وال ـك ــأس" .واضـ ــاف" :صـحـيــح أن لقب
ال ــدوري هــو األه ــم محليًا ،لكن احــراز
لقب كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي سيكون
أمـ ـرًا عظيمًا وتـعــويـضــا عــن الـ ــدوري.

نحن لــم نلعب كما أردن ــا مــع الصفاء
وهذا أمر ّ
مخيب ،لكن لدينا فريق جيد
الفوز".
والعبون جيدون ونريد ّ
أما عطوي فتحدث عن تأثر الالعبني
بـعــد الـخـســارة لـكــن امل ــدرب جاسبرت
ع ـم ــل ع ـل ــى إخـ ـ ـ ــراج الع ـب ـي ــه مـ ــن ه ــذه
الحالة النفسية ،والهدف هو مصالحة
الـجـمـهــور .وح ــول وض ــع أحـمــد زريـ ّـق
ال ــذي أصـيــب فــي لـقــاء الـصـفــاء وتــأثــر
الـ ـف ــري ــق ب ـغ ـي ــاب ــه الـ ـ ــى ج ــان ــب غ ـيــاب
األوغـ ـ ـن ـ ــدي ديـ ـنـ ـي ــس إيـ ـغ ــوم ــا ال ـ ــذي
ت ــرك ال ـفــريــق ،أش ــار جــاسـبــرت ال ــى أن
ّ
يتحسن
زري ــق غ ــادر املستشفى وهــو
تدريجيًا لكنه لن يكون ضمن قائمة الـ
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يـعـمــل لـكــي ي ـكــون زريـ ــق ج ــاه ـزًا أم ــام
األنصار في نصف نهائي كأس لبنان.
لكن هناك خيارات أخــرى أمــام املــدرب
لتعويض غيابه عن املباراة اآلسيوية.
أما بالنسبة الى غياب دينيس ،فرأى
املدرب األملاني أن االخير لم يشارك في
اللقاءين مــع الـحــد البحريني وألتني
أسـيــر التركماني ،ورغــم ذلــك فقد فاز
الفريق ولم يتأثر بغيابه.
وف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي املـخـ ّـصــص
لـفــريــق ال ــوح ــدة ،حـضــر املـ ــدرب رأف ــت
م ـح ـمــد والـ ـق ــائ ــد ع ـل ــي دي ـ ـ ــاب ،فـشـكــر
محمد العهد على حسن االستضافة،
يلتق الفريقان في دور
متمنيًا لو لم
ِ
مبكر نـظـرًا لـلـعــاقــة املـمـيــزة بينهما.
واش ــار ال ــى أن امل ـب ــاراة سـتـكــون قوية
لكون العهد من أفضل الفرق اآلسيوية
وخ ـس ــارت ــه الـ ـ ــدوري سـتـجـعـلــه يــدخــل
ال ــى الـلـقــاء لـلـتـعــويــض .وتــابــع" :نحن
استعددنا جـيـدًا وهدفنا التأهل الى
ربع النهائي بعدما خرجنا في املوسم
امل ــاض ــي م ــن الـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي" .وكـشــف
مـحـمــد ع ــن وج ـ ــود ث ــاث ــة الع ـب ــن من
منتخب سوريا مع الفريق هم أسامة
أومــري وابراهيم عاملة ونصوح نكده
لي ،اضافة الى َ
العبني كانا في املنتخب
األوملـبــي سابقًا وجــرى استدعاؤهما
الى املنتخب األول أخيرًا وهما برهان
صهيوني وخــالــد ّ
مبيض .أمــا ديــاب،
فرأى أن املباراة حساسة والهدف هو
الذهاب أبعد من املوسم املاضي.

الحكمة الى نهائي السلة
لمواجهة الرياضي
ضربت كرة السلة اللبنانية وجمهورها
موعدًا مع نهائي ناري لبطولة لبنان
مع تأهل الحكمة الى النهائي ليواجه
خصمه اللدود الرياضي في سلسلة
من سبع مباريات يحرز الفائز في أربع
منها لقب البطولة .وجاء تأهل الحكمة
بعد أن حسم سلسلة نصف النهائي
مع منافسه املتحد  3 – 4بفوزه عليه
في املباراة السابعة ،12 – 22( 54 – 69
 )54 – 69 ،43 – 54 ،27 – 37على
ملعب مجمع الصفدي في طرابلس.
وتعكس نتيجة املباراة وانخفاض
التسجيل فيها مدى صعوبتها على
الصعيد الدفاعي .لكن الضيوف
الحكماويني نجحوا في فرض ايقاعهم
على اللقاء وحافظوا على فارق
النقاط العشر الذي انهوا فيه الربع
األول .فحاول أصحاب األرض اللحاق
بخصمهم لكن دون نتيجة.
وكان أفضل مسجل في صفوف
الحكمة تيريل ستوغلني مع  23نقطة،
في حني ّ
سجل ايكيني ايبيكوي 18
نقطة و 14متابعة.
أما في املتحد فكان راميل كوري
األفضل بـ 22نقطة.

