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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

يوم المخضرمين بين االنتقال واإلعارة والتمديد
بعد رحلة طويلة خــارج فرنسا ،عاد
ال ـظ ـه ـيــر األي ـس ــر امل ـخ ـض ــرم بــاتــريـ ّـس
إيفرا ( 35عامًا) إلى بالده ،حيث وقع
على عقد ملــدة  18شهرًا مع مرسيليا
قادمًا من يوفنتوس اإليطالي ،وهي
الصفقة التي كانت متوقعة وتصدرت
العناوين في الصحف الفرنسية هذا
األسبوع.
وك ــان إي ـفــرا قــد ت ــرك ال ـكــرة الفرنسية
ً
ع ــام  ،2006مـنـتـقــا م ــن مــونــاكــو إلــى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ومنه
إلى يوفنتوس الذي حرر من عقده.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـ ــار ب ــوروسـ ـي ــا
دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد األمل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي مـ ـه ــاجـ ـم ــه
الكولومبي أدريان راموس ( 31عامًا)
إل ــى غــرنــاطــة اإلس ـبــانــي حـتــى نهاية
املوسم الحالي.
وعـ ـ ــانـ ـ ــى رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس مـ ـ ــن ب ـ ـقـ ــائـ ــه ع ـلــى
م ـق ـع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،حـيــث
ل ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــارك س ـ ــوى ف ـ ــي  7مـ ـب ــاري ــات
ف ــي "ال ـبــون ــدس ـل ـي ـغ ــا" ،خ ـصــوصــا في
ظ ــل وجـ ــود ال ـن ـجــم ال ـغــابــونــي ب ـيــار -
إيميريك أوباميانغ.
كذلك أعار دورتموند مدافعه الصربي
نيفني سوبوتيتش إلى كولن .وابتعد
ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر  28عــامــا،
ال ــذي يـلـعــب لــدورت ـمــونــد مـنــذ ،2008

عن املالعب لعدة أشهر بسبب إصابة
فــي ضـلـعــه وخـضــوعــه ل ـجــراحــة ،قبل
عودته أخيرًا للتدريبات.
وفي إيطاليا ،وافق املهاجم املخضرم
أن ـطــون ـيــو ك ــاس ــان ــو ( 34ع ــام ــا) على
إن ـ ـهـ ــاء الـ ـتـ ـع ــاق ــد ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن ن ــادي ــه
سمبدوريا ،علمًا بأنه لــم يـشــارك في

أي مـ ـب ــاراة م ــع ال ـف ــري ــق ت ـحــت ق ـيــادة
املـ ـ ــدرب م ــارك ــو ج ـيــام ـبــاولــو ب ـعــد أن
أحرز هدفني في  24مباراة في املوسم
املاضي.
وق ــال سـمـبــدوريــا فــي بـيــان لــه" :يعلن
س ــامـ ـب ــدوري ــا وأنـ ـط ــونـ ـي ــو ك ــاس ــان ــو
إنهاء العقد الحالي بينهما بتراضي

إيفرا خالل توقيعه على عقد انتقاله إلى مرسيليا (إنترنت)

الطرفني".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح سـ ـمـ ـب ــدوري ــا أن ك ــاس ــان ــو
س ـي ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرب م ـ ــع ف ــري ــق
الشبان حتى يتعاقد مــع فــريــق آخــر،
بينما قالت وسائل إعالم إيطالية أن
كاسانو ربما يقدم على االعتزال إن لم
يصله عــرض مــن أحــد أنــديــة ال ــدوري
اإليطالي.
وس ـبــق لـكــاســانــو امل ــول ــود فــي مدينة
ب ـ ـ ــاري الـ ـلـ ـع ــب لـ ـف ــرق ع ـ ــدي ـ ــدة ،مـنـهــا
روم ــا وم ـيــان وب ــارم ــا وريـ ــال مــدريــد
اإلسباني.
وبعيدًا من املالعب األوروبية ،توصل
نجم الوسط اإلسباني الدولي السابق
شافي هرنانديز ( 37عامًا) إلى اتفاق
م ــع ال ـس ــد ل ـل ـب ـقــاء س ـنــة إض ــاف ـي ــة في
صفوفه حتى  ،2018بحسب مــا ذكر
النادي القطري.
وأورد النادي على موقعه اإللكتروني
"تجديد عقد العبه االسباني وقائده
شافي هيرنانديز ملوسم إضافي ،على
أن يـنـتـهــي ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل -2017
."2018
وانـضــم شافي إلــى السد فــي حزيران
 2015ملـ ــدة م ــوس ـم ــن ،وهـ ــو سيكمل
املوسم الثالث له مع النادي بموجب
التجديد.

كرة الصاالت

ّ
ثان لشباب الفوتسال مع العراق
لقاء ودي ٍ
يخوض منتخب لبنان للشباب (دون
 20سنة) مباراته الــوديــة الثانية في
إطار استعداداته لبطولة آسيا االولى
لـهــذه الفئة وامل ـقــررة فــي تــايــانــد في
أيار املقبل ،وذلك أمام نظيره العراقي،
عـنــد الـثــامـنــة مــن مـســاء ال ـيــوم ،حيث
سيفتتح املنتخبان قاعة نــادي األرز
في منطقة املنية في طرابلس.
وك ــان ــت املـ ـب ــاراة األول ـ ــى ع ـلــى ملعب
ال ـس ــد ق ــد ان ـت ـهــت ب ـخ ـس ــارة منتخب
لبنان  3 – 0مـســاء الـثــاثــاء املــاضــي.
وع ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـلـم ـنـت ـخــب
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال ال ـي ــوم ــن املــاضـيــن
على مراجعة شريط املباراة والوقوف
ع ـن ــد ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،وخـ ـ ــرج بــان ـط ـبــاع
ال ب ــأس ب ــه ،عـلــى اعـتـبــار أنـهــا تشكل
بداية املشوار ،بحيث إن فارق الخبرة
ب ــن ال ـط ــرف ــن بـ ــدا واض ـح ــا ملصلحة
الـ ـع ــراقـ ـي ــن ،كـ ــون تـشـكـيـلـتـهــم تـضــم
م ـج ـمــوعــة م ـت ـجــان ـســة م ــن الــاع ـبــن
تـ ـ ـت ـ ــدرب مـ ـع ــا مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ث ــاث
سنوات ،بقيادة املدرب علي طالب.

وي ـم ـكــن ال ـتــوقــف ع ـنــد م ـســألــة مهمة
جدًا ،وهي أن منتخب "أسود الرافدين"
خـ ــاض ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ع ـ ــددًا من
امل ـع ـس ـكــرات الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
ب ـي ـن ـه ــا امل ـع ـس ـك ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ك ــذل ــك
سيخضع ملعسكر مغلق في تايالند
قبل انـطــاق الـنـهــائـيــات ،فــي حــن أن

مـنـتـخــب ل ـب ـنــان أط ـل ــق اس ـت ـع ــدادات ــه
مطلع هذه السنة.
ورأى املــديــر الفني للمنتخب حسني
ديب أن املباراة االولى كانت مناسبة
الخـ ـتـ ـب ــار ق ـ ـ ـ ــدرات ال ــاعـ ـب ــن وم ـ ــدى
استطاعتهم تنفيذ الخطة املرسومة،
وشدد على أن الصورة ستتغير كليًا

العبو منتخب لبنان قبل المباراة (عدنان الحاج علي)

مع أنها لم تكن سلبية على اإلطالق،
رغم الخسارة االخيرة.
ب ــدوره ،قــال امل ــدرب الصربي بوريس
سـيــزمــار إن اخـتـيــار الــاعـبــن حاليًا
لهاتني املـبــاراتــن بالتحديد ،يراعي
اكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء اح ـ ـت ـ ـكـ ــاكـ ــا أكـ ـب ــر
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم خ ــاض ــوا م ــع أنــدي ـت ـهــم
ً
م ــوس ـم ــا ك ــام ــا ف ــي ب ـط ــول ــة ال ــدرج ــة
االول ـ ـ ـ ــى ،ل ـك ــن امل ـن ـت ـخ ــب ي ـض ــم عـ ــددًا
آخــر ال يقل شــأنــا ،ويملكون املوهبة
ال ــازم ــة ،وه ــم سـيـصـلــون الح ـقــا الــى
الـجــاهــزيــة ال ــازم ــة مــن كــل الـنــواحــي
ليدخلوا في التشكيلة .ورأى سيزمار
أنه رغم األهــداف الثالثة التي جاءت
راض
من أخطاء يمكن تالفيها ،فهو
ٍ
عن األداء الدفاعي باعتبار أن العبيه
ال يمكنهم أن يصنعوا العجائب في
 10حصص تدريبية .كذلك أشار الى
أنه سيتسنى له اإلعداد بشكل أفضل
بـعــد ت ـفــرغ الــاع ـبــن مــن الـتــزامــاتـهــم
م ــع أنــدي ـت ـهــم ،وس ـي ـكــون ع ـنــدهــا في
مقدوره تكثيف التمارين.

الكرة اللبنانية

ٍّ
تحد كبير بين الدوري واألحوال الجوية
عبد القادر سعد
سيكون التحدي كبيرًا بــن مباريات
األس ـ ـبـ ــوع الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر م ــن الـ ـ ــدوري
اللبناني لكرة القدم واألحوال الجوية
ال ـتــي م ــن امل ـتــوقــع أن ت ـكــون عــاصـفــة،
حيث ستبدأ املنافسات اليوم بلقاءين
قويني ،األول يجمع طرابلس صاحب
املــركــز الـعــاشــر بــرصـيــد  13نـقـطــة مع
ضيفه األن ـصــار الــوصـيــف ب ــ 24نقطة
ع ـل ــى م ـل ـعــب ط ــرابـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي عـنــد
ال ـســاعــة  .13.40ه ــو ل ـقــاء الـخــاســريــن
فــي األس ـبــوع املــاضــي ،لكن ال شــك في
أن األن ـص ــار ك ــان الـخــاســر الـكـبــر بعد
ال ـس ـقــوط الـكـبـيــر أم ــام اإلخـ ــاء األهـلــي
عاليه  ،5 – 1وفقدانه الصدارة لصالح
الـ ـعـ ـه ــد .وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـيـ ـك ــون ال ـل ـق ــاء
م ـح ـطــة ل ـل ـت ـعــويــض ل ـل ـفــري ـقــن ،حيث
يسعى األنصار الــى تخطي الخسارة
وتجديد الثقة باملدرب الصربي زروان
بيسيتش ،الـتــي اهـتــزت فــي األسـبــوع

21

امل ـ ــاض ـ ــي .أم ـ ــا ط ــرابـ ـل ــس فـسـيـسـتـغــل
عاملي األرض والجمهور الستعادة
صورة ما قبل لقاء العهد الذي خسره
طرابلس .3 – 1
فــي اللقاء الثاني ،يستضيف العهد
امل ـت ـص ــدر بـ ـ ــ 27نـقـطــة ضـيـفــه شـبــاب
ال ـس ــاح ــل الـ ـح ــادي ع ـشــر بـ ـ ــ 12نقطة
على ملعب العهد عند الساعة .14.15
ل ـقــاء سـيـكــون ع ـنــوانــه ال ـح ـفــاظ على
الـ ـص ــدارة لـلـعـهــد ف ــي ح ــن سيحمل
عنوان مغادرة املركز ما قبل األخير
للساحل.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرحـ ـل ــة غ ـ ـدًا ب ـل ـق ــاء ي ــن،
األول ي ـج ـمــع ال ـن ـب ــي ش ـي ــت وضـيـفــه
االجتماعي عند الساعة  14.15على
م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ،ب ـعــد ن ـق ـلــه م ــن ملعب
بحمدون تخوفًا من العاصفة اآلتية.
وسـيـخــوض الـفــريـقــان الـلـقــاء بغياب
مدربيهما األساسيني؛ فالنبي شيت
فسخ العقد مع املدرب محمود حمود
وأوك ــل مهمة ال ـتــدريــب إل ــى مساعده

الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي غ ــارسـ ـي ــا إنـ ــري ـ ـكـ ــه .أم ــا
االجـتـمــاعــي فـقــد غ ــادر مــدربــه م ــوران
ح ـمــزة ال ــى ال ـخ ــارج ألس ـبــاب خــاصــة،
وسيقود الفريق املدرب رياض طراد.
ويلعب السبت أيضًا النجمة صاحب
املركز الـســادس برصيد  19نقطة مع
ضيفه اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه التاسع
ب ـ ــ 14نـقـطــة ع ـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا ،عند
الساعة  ،15.30بعد نقلها مــن ملعب
امل ــدي ـن ــة الــريــاض ـيــة بـطـلــب م ــن إدارة
النجمة ،بسبب سوء أرضيته.
ويـسـعــى الـنـجـمــة لـتــرسـيــخ صحوته
ب ـعــد ال ـف ــوز امل ــري ــح ع ـلــى االجـتـمــاعــي
بثالثية نظيفة في األسبوع املاضي،
ل ـك ـنــه سـيـفـتـقــد م ـهــاج ـمــه خ ــال ــد تـكــه
جــي املــوقــوف ات ـحــاديــا لنيله اإلن ــذار
الثالث املتراكم .أما اإلخاء الذي يظهر
بـ ـص ــورة م ـم ـي ــزة ف ــي م ــرح ـل ــة اإليـ ــاب
بـقـيــادة مــدربــه الـجــديــد الـعــراقــي عبد
ال ــوه ــاب أب ــو ال ـه ـيــل ،فـيــأمــل أن يـكــرر
س ـي ـن ــاري ــو األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،بـعــد

أن ك ــان الـحـصــان األس ــود فـيــه بـفــوزه
الكبير على األنصار.
ويـخـتـتــم األس ـب ــوع ال ــراب ــع عـشــر يــوم
األحـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـل ـ ـقـ ــاءي ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن صـ ــور
ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـس ــاب ــع بــرص ـيــد 19
نقطة مــع ضيفه الصفاء الثالث بــ24
نقطة ،على ملعب صــور البلدي عند
الساعة .13.40
كذلك يلعب السالم زغرتا الرابع بـ21
نقطة مــع ضيفه الــراسـيـنــغ الخامس
ب ـف ــارق نـقـطــة ع ـلــى مـلـعــب املــرداش ـيــة
عند الساعة  .14.15وستشهد املباراة
عودة مدرب الراسينغ موسى حجيج
الــى مقاعد االحتياط لقيادة الفريق،
بعد انتهاء فترة إيقافه أمس.
وتـبـقــى إقــامــة امل ـبــاريــات ال ـســت رهنًا
ب ـمــا س ـت ـكــون عـلـيــه األحـ ـ ــوال الـجــويــة
املـتــوقــع أن تـكــون عــاصـفــة ،علمًا بــأن
مـعـظــم امل ـب ــاري ــات ت ـق ــام ع ـلــى مــاعــب
اصطناعية ،باستثناء ملعبي صيدا
وطرابلس.

عودة األسطورة
إلى «بارك دي برانس»

يزور النجم البرازيلي رونالدينيو ،الذي تألق
في صفوف باريس سان جرمان مطلع األلفية
الثالثة ،فرنسا حيث سيكون ضيف شرف
على مباراة القمة التي تجمع بني فريق العاصمة
وضيفه موناكو األحد في الدوري املحلي.

احذروا غضب كلوب!

ّ
عبر األملاني يورغن كلوب عن غضبه من
التحكيم بعد خسارة فريقه ليفربول أمام
ساوثمبتون في إياب نصف نهائي كأس رابطة
األندية اإلنكليزية املحترفة.
وقال كلوب تعليقًا على مطالبة البرازيلي
روبرتو فيرمينو بركلة جزاء من ملسة يد على
شني لونغ" :ملسة اليد كانت واضحة .واضحة
للغاية .ربما يكون األمر غير مثير ،ولست أبحث
عن أعذار أو أي شيء ،لكن من الصعب تقبل
األمر أسبوعًا بعد أسبوع بعد أسبوع .صعب
للغاية" ،وأضاف" :ملسة اليد كانت واضحة
بالنسبة ّ
إلي .واضحة بنسبة مئة ّفي املئة".
واعتبر كلوب أن قرارات الحكام كلفت ليفربول
كثيرًا في األسابيع األخيرة ،حيث فاز الفريق
مرة واحدة في سبع مباريات في .2017
وأضاف في إشارة إلى التعادل  1-1مع
مانشستر يونايتد في  15كانون الثاني الحالي:
"احتسبت ضدنا أهداف عدة من تسلل كان
يجب أال تحتسب .في واحدة من املباريات
الكبيرة ...ضد مانشستر يونايتد (اإلكوادوري
ً
أنطونيو فالنسيا) كان متسلال ،لكن لم يتحدث
أي شخص عن ذلك .هذا ما يحدث .هذا ليس
جيدًا".

أخبار رياضية

انتخابات جمعية اإلعالميين
الرياضيين في  11شباط

ّ
أقرت الهيئة التأسيسية لجمعية اإلعالميني
الرياضيني اللبنانيني في اجتماعها األخير
إجراء انتخابات لجنتها اإلدارية في  11شباط
املقبل عند الساعة  11.00صباحًا في فندق
النكاستر بالزا الروشة.
وبحسب املادة  17ـ البند السادس من النظام
ّ
الداخلي ،على الراغبني بالترشح تقديم طلباتهم
الى أمانة ّ
السر أو عبر البريد اإللكتروني الخاص
بالجمعية ( ،)media.lsma@outlook.comعلى
ّ
أن يقفل باب الترشح عند الساعة  19.00في 2
شباط املقبل .ويحق لكل من استوفى شروط
العضوية من األعضاء املنتسبني الى الجمعية
العمومية الترشح لالنتخابات.
ّ
تبلغت الجمعية َ
كتابي االتحادين اآلسيوي
كما
والدولي اللذين يدعوانها الى تسمية وفديها الى
املؤتمرين الخاصني باالتحادين ،بحيث ُيعقد
مؤتمر االتحاد القاري من  28شباط الى  3آذار
املقبل في ماليزيا ،على أن ُيعقد مؤتمر االتحاد
الدولي من  8إلى  13أيار املقبل في كوريا
الجنوبية .وقد قررت الهيئة التأسيسية تسمية
ممثليها الى املؤتمرين بعد إجراء االنتخابات.

دورة تحكيمية دولية في
التايكواندو
أشرف رئيس لجنة الحكام في االتحاد الدولي
للتايكواندو غراند ماستر السويدي شاكير
شلباط على دورة تدريبية وصقل ألكثر من
 100حكم بني دولي واتحادي في مقر نادي
مون ال سال على مدى يومني بمساعدة رئيسة
لجنة الحكام في لبنان ونائبته في االتحاد
الدولي الحكم األوملبي املاستر جولي ديب.
وانخرط الحكام في دروس نظرية وتطبيقية،
وفي ختامها خضع جميع املشاركني في
ّ
الدورة المتحانات .كما اطلع الحكام من شلباط
على آخر القوانني التي أقرها االتحاد الدولي
للتايكواندو ،حيث باتت عائلة لعبة التايكواندو
في لبنان في طليعة الذين باتوا على معرفة
واطالع بالقوانني واألنظمة الجديدة.

