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رياضة
سوق اإلنتقاالت

الفورموال 1

تشلسي يؤخر توقيع مورينيو مع مانشستر
كان من املتوقع بحسب وسائل اإلعالم
البريطانية أن يتم اإلعــان عن انتقال
املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو
رسـ ـمـ ـي ــا إل ـ ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزي يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،لكن
تأخيرًا طرأ في إتمام الصفقة ّ
مرده إلى
حقوق الصورة املتعلقة بالـ"سبيشيل
وان" ،إذ إنها ال تــزال مرتبطة بناديه
السابق تشلسي.
وم ــن أج ــل ذل ــك يـتـعـ ّـن عـلــى يــونــايـتــد
الحصول على حقوق صورة مورينيو،
بحسب شبكة "سكاي سبورتس".
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـش ـب ـكــة أن اإلع ـ ـ ــان عــن
انتقال مورينيو ُيتوقع أن يكون اليوم.
إلــى ذلــك ،أكــد النجم السويدي زالتــان
إبراهيموفيتش الذي رحل عن باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي أنـ ــه اخ ـتــار
ّ
ناديه الجديد ،لكنه يتكتم على اسمه،
مشيدًا بمورينيو نفسه.
وقـ ـ ــال إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ف ــي مــؤت ـمـ ٍـر
ص ـحــافــي ف ــي م ـل ـعــب "فـ ــرانـ ــدز أري ـن ــا"
بالقرب مــن ستوكهولم حيث يتدرب
م ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده" :نـ ـ ـع ـ ــم ،ق ـم ــت
باالختيار منذ فترة طويلة".
لكن "إيبرا" ّ
تهرب من كل األسئلة التي
ُو ّجهت إليه حول إذا ما كان مانشستر

يونايتد وجهته املحتملة ،موضحًا:
"هـنــاك ع ــروض مــن إنكلترا وإيطاليا
ودول أخـ ــرى .هـنــاك ع ــرض أي ـضــا من
خــارج أوروبــا .هناك كثير وكثير جدًا
من البدائل".
ولــدى سؤاله عن العمل مع مورينيو،
أعـ ــاد إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ال ـتــذك ـيــر بــأن

الـ ـتـ ـف ــاه ــم ب ـي ـن ـه ـم ــا ك ـ ــان عـ ـل ــى أع ـل ــى
مستوى عندما كانا في إنتر ميالنو
اإليطالي.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ت ـعــاقــد أرسـ ـن ــال مع
السويسري غرانيت شاكا ،العب وسط
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني ،من
دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

ضم أرسنال غرانيت شاكا من بوروسيا مونشنغالدباخ (إنترنت)

وأمـضــى شــاكــا ( 23عــامــا و 41مـبــاراة
دولية) عشرة أعــوام في صفوف بازل
وف ــاز معه بلقب ال ــدوري السويسري
مـ ـ ــرتـ ـ ــن ،ثـ ـ ــم انـ ـتـ ـق ــل فـ ـ ــي  2012إل ــى
مونشنغالدباخ.
وق ــال الفرنسي أرس ــن فينغر ،مــدرب
"ال ـغ ــان ــرز" ،فــي بـيــان نـشــر عـلــى موقع
ال ـن ــادي اإلل ـك ـت ــرون ــي" :غــران ـيــت العــب
شــاب وواع ــد ويملك خـبــرة جـيــدة في
دوري أبـطــال أوروب ــا" ،مضيفًا" :نحن
نتابعه منذ فترة وهو سيعزز فريقنا".
وف ـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا أيـ ـض ــا ،أعـ ـل ــن م ـهــاجــم
إفــرتــون ،البلجيكي رومـيـلــو لوكاكو،
أن ــه يـتـطـلــع إل ــى ت ــرك فــري ـقــه الـحــالــي
لتعزيز فرصه في إحراز األلقاب.
ولم يستبعد لوكاكو في تصريح إلى
البريطانية
صحيفة "ذا دايلي ستار"
ّ
الـبـقــاء فــي صـفــوف إفــرتــون ،لكنه ملــح
إلى أن مستقبله سيكون في ناد آخر.
وك ــان لــوكــاكــو قــد انـضــم إلــى تشلسي
ق ــادم ــا م ــن أنــدرل ـخــت الـبـلـجـيـكــي عــام
 2012لكنه لــم ينجح فــي فــرض نفسه
أســاسـيــا فــي صـفــوف فــريــق العاصمة
اإلنكليزية قبل أن ينتقل إلــى إفرتون
ع ـ ــام  2013ع ـل ــى س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ــارة ثــم
رسميًا.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
كليفالند يدمر تورونتو بفارق  38ويقترب من النهائي
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز عـلــى
ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز  ،2-3إث ــر تغلبه
ع ـل ـي ــه ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر ب ـل ــغ  38نـقـطــة
( ،)78-116فـ ــي س ـل ـس ـلــة م ـب ــاري ــات
الدور النهائي للمنطقة الشرقية في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
كليفالند الذي كان قد خسر مباراتيه
خـ ــارج مـلـعـبــه أمـ ــام مـنــافـســه 99-84
و ،105-99اص ـبــح اآلن ب ـحــاجــة إلــى
انـتـصــار آخ ــر ليبلغ الـنـهــائــي للمرة
الثانية على التوالي.
وضرب كليفالند بقوة في الربع األول
مـتـقـ ّـدمــا عـلــى منافسه  17-38بينها
 11نقطة لنجمه كيفن الف ،قـبــل أن

يرفع رصـيــده فــي نهاية املـبــاراة إلى
 25ن ـق ـطــة ف ــي  24دق ـي ـق ــة خــاض ـهــا.
كذلك ،ساهم ليبرون جيمس وكايري
ايرفينغ بـ  23نقطة لكل منهما.
وقـ ـ ـ ــال جـ ـيـ ـم ــس" :خـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــي،
وجدت نفسي أنا وفريقي في حاالت
معقدة في الـ "بالي أوف" .كان يتعني
علينا أن نحافظ على هــدوئـنــا بعد
ال ـخ ـس ــارة األخـ ـي ــرة ألن ـن ــا ك ـنــا ن ــدرك
تمامًا ما الذي لم يسر كما يجب في
املباراتني األخيرتني".
وك ـ ـ ــان دف ـ ـ ــاع ك ـل ـي ـف ــان ــد ع ـل ــى أع ـلــى
جــاهــزيــة مــا ح ـ َّـد مــن خ ـطــورة ثنائي
ت ــورون ـت ــو ك ــاي ــل ل ـ ــوري وديـ ـم ــار دي
روزان واك ـت ـف ــائ ـه ـم ــا ب ـت ـس ـج ـيــل مــا

مجموعه بينهما  27نقطة.
ّ
واقر دي روزان بأحقية فوز كليفالند
ً
قائال" :لقد نجح الفريق املنافس في
كسر ايـقــاعـنــا .لعبنا بطريقة سيئة
وي ـت ـع ـ ّـن ع ـل ـي ـنــا ت ـ ـ ــدارك امل ــوق ــف فــي
ُ
م ـبــارات ـنــا املـقـبـلــة .األمـ ــور ل ــم تحسم
بعد".
ويلعب الليلة غولدن ستايت ووريرز
مــع أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر ،حيث
ّ
يتقدم الثاني على االول .1-3
نواه بني الرحيل والبقاء
قرر العب شيكاغو بولز ،يواكيم نواه
ترك فريقه بسبب خالفات مع اإلدارة،
بحسب ما ذكــرت صحيفة "شيكاغو
صن تايمز".

لـكــن وكـيــل أع ـمــال الــاعــب بـيــل دافــي
ً
نـفــى الـخـبــر ق ــائ ــا" :أت ـح ــدث كــل يــوم
مع يواكيم ،ومــا من اشــارة إلــى تركه
ش ـي ـك ــاغ ــو .ي ـح ـت ــرم ي ــواك ـي ــم املــدي ـنــة
كـثـيـرًا ،املشجعني والـ ـن ــادي" .وعــاش
ن ــواه ( 31ع ــام ــا) مــوسـمــا صـعـبــا مع
بولز ،إذ خسر مركزه األساسي بعد
وصول املدرب الجديد فريد هويبرغ،
وخ ـضــع لـجــراحــة فــي كـتـفــه الـيـســرى
فــان ـت ـهــى م ــوس ـم ــه ف ــي ش ـه ــر ك ــان ــون
الثاني.
وكـ ــان نـ ــواه ق ــد اخ ـت ـيــر أف ـض ــل العــب
مدافع في الدوري موسم ،2014-2013
لكنه وصل الى نهاية عقده مع بولز
الذي ضمه في .2007

السلة اللبنانية

ُ
الحكمة يشعل النهائي بإسقاطه الرياضي في المنارة
أشـ ـ ـع ـ ــل الـ ـحـ ـكـ ـم ــة سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ن ـه ــائ ــي
بطولة لبنان لكرة السلة حني أسقط
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي عـ ـل ــى أرض ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي أول ـ ــى
مـبــاريــات الـفــريـقــن بنتيجة 77 - 89
ف ــي ق ــاع ــة ص ــائ ــب س ــام ف ــي امل ـن ــارة،
ليتقدم عليه  0 - 1قبل لقاء الفريقني
ال ـثــانــي ال ـي ــوم الـجـمـعــة عـنــد الـســاعــة
 20.45على ملعب غزير ،وهما اللذان
يـ ـت ــواجـ ـه ــان فـ ــي س ـل ـس ـل ــة مـ ــن سـبــع
مباريات يحرز الفائز في أربــع منها
لقب البطولة.
ول ــم يـكــن مـتــوقـعــا ف ــوز الـحـكـمــة على
أرض ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
"األخـ ـ ـض ـ ــر" دخ ـ ــل ال ـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة بـعــد
سلسلة شــاقــة مــع املـتـحــد فــي نصف
النهائي احتاجت الى سبع مباريات
قبل أن يحسمها الحكمة االثنني ،أي
قبل  48ساعة على املباراة األولى في
النهائي ،في حني ان الرياضي تخطى
خصمه هومنتمن في ست مباريات
ونال فترة راحة أكبر.
فوز
خطف
في
نجحوا
لكن الضيوف
ٍ
ـال بعدما تقدموا على مــدى دقائق
غـ ٍ
ّ
املباراة األربعني مستفيدين من التألق
الالفت لالعبهم األميركي ديماريوس
ب ــول ــدز ،الـ ــذي سـ ّـجــل  25نـقـطــة م ــع 6
م ـت ــاب ـع ــات وت ـم ــري ــرت ــن حــاس ـم ـتــن،
ف ـكــان مـكـمــن الـخـطــر الـتـسـجـيـلــي في
ّ
الحكمة .وشكل مع زميله النيجيري

29

ّ
«دانك» إليبيكوي في سلة الرياضي (سركيس يريتسيان)

ايكيني ايبيكوي الذي ّ
سجل  21نقطة
م ــع  9م ـتــاب ـعــات ،ق ــوة ض ــارب ــة تحت
سلة الرياضي لــم تنفع معها معظم
الحلول التي قدمها مــدرب الرياضي

سلوبودان سوبوتيتش ،إن كان عبر
علي حيدر أو كريس دانيالز وحتى
إسماعيل أحمد.
وسـ ـ ّـجـ ــل أيـ ـض ــا ل ـل ـح ـك ـمــة االم ـي ــرك ــي

ت ـي ــري ــل س ـت ــوغ ـل ــن  20ن ـق ـط ــة مـ ــع 5
ت ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،ف ــي ح ــن سـ ّـجــل
هـ ــايـ ــك قـ ـي ــوغـ ـجـ ـي ــان  8ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــع 8
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،ولعب
دورًا أساسيًا في فوز فريقه.
م ــن ج ــان ــب ال ــري ــاض ــي ،ح ـ ــاول الع ــب
االرتـ ـك ــاز دان ـي ــال ــز أن ي ـســاعــد فــريـقــه
قــدر االمـكــان ،وكــان االفضل من حيث
الـتـسـجـيــل بـ ــ 23نـقـطــة ،واضـ ــاف اليه
مواطنه جامار يونع  14نقطة ووائل
عرقجي  11نقطة.
من جهة أخــرى ،اختار الجهاز الفني
ملنتخب لبنان بقيادة املــدرب باتريك
سابا الالعبني الذين سيشاركون مع
املنتخب في تصفيات غرب آسيا في
األردن.
وضـمــت الــائـحــة :ميغيل مارتينيز،
ع ـ ـلـ ــي مـ ـ ــزهـ ـ ــر ،ن ـ ــدي ـ ــم س ـ ـع ـ ـيـ ــد ،ع ـمــر
األيــوبــي ،ايلي اسطفان ،خليل عــون،
م ــروان زي ــادة ،باتريك بــو عـبــود ،جو
ابـ ــي خ ـ ــرس ،عـ ــاء ال ــدي ــن ارنـ ـ ـ ــاؤوط،
اح ـمــد ابــراه ـيــم وج ـي ــرون جــونـســون
كالعب مجنس.
وسيغيب عن املنتخب العــب املتحد
ش ـ ـ ـ ــارل تـ ــابـ ــت لـ ـخـ ـض ــوع ــه ل ـع ـم ـل ـيــة
جراحية في أنفه بعد إصابة تعرض
لها في املـبــاراة االخيرة لفريقه أمام
فــريــق الـحـكـمــة ،ضـمــن الـ ــدور نصف
النهائي.

موناكو سادسة مراحل
بطولة الفورموال 1
ّ
تصدر البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
مرسيدس ،واألوسترالي دانيال ريكياردو،
سائق "ريد ُبل" ،جولتي التجارب الحرة
في جائزة موناكو الكبرى ،وهي املرحلة
السادسة من بطولة العالم لسباقات سيارات
الفورموال .1
وانتهت التجارب الحرة األولى على نحو
مبكر بسبب وقوع بعض الحوادث ،حيث
سجل هاميلتون أسرع لفة بزمن بلغ
 1,15,537دقيقة .وجاء زميله األملاني نيكو
روزبرغ ،متصدر الترتيب الحالي والفائز
بآخر ثالثة سباقات في موناكو ،في املركز
الثاني بزمن  1,15,638د أمام مواطنه
سيباستيان فيتيل ،سائق فيراري ،الذي
سجل  1,15,956د.
وأكمل سائقا "ريد بل" ريكياردو والهولندي
ماكس فيرشتابن ترتيب الخمسة األوائل
على التوالي ،فيما جاء السائق اآلخر
لفيراري ،الفنلندي كيمي رايكونن ،في
املركز التاسع.
وفي التجارب الثانية ،قطع ريكياردو
أسرع لفة بزمن  1,14,607دقيقة متقدمًا
على هاميلتون الذي سجل  1,15,213د
وروزبرغ الذي سجل  ،1,15,506بينما تقدم
فيرشتاين إلى املركز الرابع ورايكونن إلى
املركز السابع وتراجع فيتيل إلى املركز
التاسع.
وتقام التجارب الرسمية للسباق غدًا الساعة
 15,00بتوقيت بيروت ،والسباق االحد في
التوقيت عينه.

أخبار رياضية

طرابلس يعترض على قرار االتحاد

أرسلت ادارة نادي طرابلس الرياضي كتابًا
تناولت فيه
الى االتحاد اللبناني لكرة القدم
ّ
موضوع "تطبيق القانون" في ما يتعلق بإلغاء
القرار الصادر عن لجنة االنضباط بحسم
ست نقاط من رصيد النبي شيت بعد افقاده
النصاب القانوني في املباراة امام النجمة.
واعتبرت ادارة طرابلس أن هناك استنسابية في
ّ
تطبيق القوانني ما يمثل سابقة خطيرة في كرة
القدم اللبنانية ويقود الى عدم الثقة والشعور
باإلجحاف بالحقوق ،حيث أن مخالفة النبي
شيت مثبتة "بالقول والعمل والصورة" .وطالبت
ادارة النادي االتحاد باعادة النظر بالقرار
املتخذ بهذا املوضوع وتطبيق القوانني بحسب
النصوص.

مار الياس والصداقة إلى
نهائي كرة اليد

ّ
تأهل الشباب مار الياس والصداقة إلى نهائي
بطولة لبنان بكرة اليد ،بعد تقدمهما على فوج
اإلطفاء بيروت والجيش  ،0-2في الدور نصف
النهائي ،في قاعة حاتم عاشور الرياضية ،على
أن يلتقيا في الدور النهائي الذي ينطلق االثنني
ً
املقبل ،إذ حقق الشباب حامل اللقب فوزًا سهال
على فوج اإلطفاء بيروت  33ـ .23
وكان افضل مسجل في املباراة هداف مار
الياس حسني شاهني بـ  13هدفًا ،وفي صفوف
اإلطفاء هادي قزي بـ  10أهداف.
وفي املباراة الثانية ،وجد فريق الصداقة صعوبة
كبيرة لتخطي الجيش بفارق هدفني  29-31في
واحدة من اقوى مواجهات هذا املوسم.
وكان افضل مسجل لدى الفائز التونسي الياس
زمال بـ  7اهداف .ولدى الخاسر ،كان ربيع
ناصيف وجورج بدوي األفضل بـ 7اهداف لكل
منهما.

اطالق المشاركة اللبنانية في
ريو 2016

تعقد اللجنة األوملبية اللبنانية اليوم عند الساعة
 11صباحًا مؤتمرًا صحافيًا إلطالق املشاركة
اللبنانية في دورة األلعاب األوملبية الصيفية -
ريو  ،2016واإلعالن عن تنظيم فعاليات اليوم
األوملبي ،وذلك في نادي اليخوت – زيتونا باي.

