األربعاء  8شباط  2017العدد 3100

رياضة
سوق االنتقاالت

أخبار رياضية

األندية الصينية تعود إلى التسوّق
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة قـ ـصـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــدوء،
عـ ــاودت األن ــدي ــة الـصـيـنـيــة نشاطها
باستقطاب نـجــوم الـكــرة األوروب ـيــة
ح ـيــث ت ــوص ــل هـيـبــي ف ــورت ـش ــن إلــى
اتفاق لضم العــب الوسط البرازيلي
هـيــرنــانـيــس إل ــى صـفــوفــه قــادمــا من
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مـ ـق ــاب ــل 10
ماليني يورو.
وب ـح ـســب م ــا أف ــادت ــه وس ــائ ــل إع ــام
إيطالية ،فإن الالعب البالغ من العمر
 31عامًا والـ ّـذي شــارك في  28مباراة
دولية ،سيوقع على عقد مدته عامان
مــع هيبي ال ــذي يــدربــه التشيلياني
مــانــويــل بـيـلـيـغــريـنــي ،م ـقــابــل رات ــب
ي ـق ـت ــرب مـ ــن ث ـم ــان ـي ــة م ــاي ــن يـ ــورو
سنويًا.
ّ
سينضم هيرنانيس
وبهذا الشكل،
إل ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـبـ ـ ــن آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــق ل ـه ــم
االح ـ ـت ـ ــراف فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي
كــاألرج ـن ـت ـي ـنــي إيــزي ـك ـي ـيــل الفـيـتــزي
وال ـع ــاج ــي جـيــرفـيـنـيــو ،إض ــاف ــة إلــى
الع ــب إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي الـســابــق
الكاميروني ستيفان مبيا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس قـ ـ ـ ــد دفـ ـ ـ ـ ــع 11
مليون ي ــورو فــي  2015للتعاقد مع

هيرنانيس قادمًا من إنتر ميالنو.
كــذلــك ،أعـلــن ن ــادي بكني بــي جــي من
الــدرجــة الثانية الصينية ضم العب
الــوســط الـعــاجــي ،شيخ تيوتيه ،من
نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ي ـ ــدرس
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي إبـ ـ ــرام صفقة
ب ـع ـيــدة ع ــن األض ـ ـ ــواء بــال ـت ـعــاقــد مع
تـيـمــوتــي تـيـلـمــان أح ــد ن ـجــوم فــريــق

الشباب في بايرن ميونيخ األملاني.
ون ـ ـق ـ ـل ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو» الكاتالونية عن «بيلد»
األملانية تأكيد وكيل أعـمــال الالعب
أن النادي الكاتالوني يراقب موكله
مـ ـن ــذ عـ ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ويـ ـ ـن ـ ــوي ب ـجــديــة
التعاقد معه خالل الفترة املقبلة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت «ب ـ ـي ـ ـلـ ــد» إلـ ـ ـ ــى أن أولـ ـ ــي
هــونـيــس ،رئ ـيــس ال ـن ــادي ال ـبــافــاري،

ال يمانع إتمام هــذه الصفقة وبيعه
للنادي الكاتالوني.
ويـخـطــط مـســؤولــو «ال ـبــرســا» لضم
الالعب األملاني الشاب ومنحه فرصة
ل ـل ـتــدريــب م ــع ال ـف ــري ــق األول لـفـتــرة
حتى ينضج ويـكــون أحــد العناصر
األساسية خالل عامني أو ثالثة على
األكثر.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أك ـ ـ ــد ج ـ ـنـ ــاح بـ ــايـ ــرن،
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا ،أن ــه
ي ــدرس بعض ال ـعــروض الـتــي تأتيه
من إيطاليا وإسبانيا.
وأش ــارت صحيفة «آس» اإلسبانية
إل ــى أن اإلي ـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي
مـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـب ــاف ــاري ب ــدأ يفكر
م ــع ج ـه ــازه الـفـنــي ف ــي بــديــل للنجم
البرازيلي ،ولفتت إلى أن البلجيكي
يانيك كاراسكو ،نجم أتلتيكو مدريد،
هــو أق ــرب املــرشـحــن لالنضمام إلى
ال ـ ـنـ ــادي األملـ ــانـ ــي .ل ـك ــن «األت ـل ـي ـت ــي»
ي ـحــاول االح ـت ـفــاظ بــاعـبــه عـبــر رفــع
راتبه وقيمة الشرط الجزائي املدرج
فــي عـقــده الـجــديــد ،وخـصــوصــا بعد
مالحقة أرسنال اإلنكليزي وباريس
سان جيرمان الفرنسي له أيضًا.

سينتقل
هيرنانيس
إلى هيبي
فورتشن
(أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

رقم قياسي لجيمس في التمريرات الحاسمة
لم تكن رحلة ســان أنطونيو سبرز
إل ــى مـمـفـيــس مــوف ـقــة ،وخ ـســر أم ــام
غ ــري ــزلـ ـي ــس  ،89-74ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
وكان اإلسباني مارك غاسول أفضل
م ـس ـجــل ف ــي م ـم ـف ـيــس ب ـ ـ  15نـقـطــة،
فيما كــان الـبــديــل ديـفـيــد لــي أفضل
مسجل فــي صـفــوف ســان أنطونيو
ال ـ ــذي غـ ــاب ع ـن ــه ك ــاوه ــي ل ـي ــون ــارد
بــرصـيــد  14نـقـطــة ،وأض ــاف البديل
اآلخر األرجنتيني مانو جينوبيلي
 12نقطة.
ولم تختلف حال أوكالهوما سيتي
ث ــان ــدر ع ــن س ــان أن ـطــون ـيــو ،وخـســر
أمام مضيفه إنديانا بايسرز 93-90

رغ ــم تــألــق نـجـمــه راس ــل وسـتـبــروك
الذي كان على بعد تمريرة حاسمة
واح ـ ــدة لـتـحـقـيــق ثــاث ـيــة م ــزدوج ــة
«تــريـبــل داب ــل» بتسجيله  27نقطة
مع  18متابعة و 9تمريرات حاسمة.
وكان بول جورج أفضل مسجل في
صفوف إنديانا بـ  21نقطة.
وقاد «امللك» ليبرون جيمس فريقه
كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز حــامــل الـلـقــب
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ص ـ ـحـ ــوتـ ــه ب ـ ـفـ ــوزه
الـ ـصـ ـع ــب وال ـ ـث ـ ـمـ ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
واش ـن ـط ــن وي ـ ـ ــزاردز  135-140بـعــد
التمديد.
وكـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه ،فـ ـ ــرض ج ـي ـم ــس ن ـف ـســه
ً
نجمًا للمباراة بــإنـقــاذه فريقه أوال
م ــن ال ـخ ـس ــارة ف ــي ال ــوق ــت األص ـل ــي

ب ـعــدمــا س ـجــل ثــاث ـيــة ال ـت ـع ــادل في
ّ
ال ــرب ــع األخ ـي ــر وبـغــلـتــه ف ــي امل ـب ــاراة
التي بلغت  32نقطة مع  17تمريرة
حاسمة (رقم قياسي شخصي) و7
م ـتــاب ـعــات ،عـلـمــا بــأنــه أن ـهــى الـلـقــاء
على مقاعد البدالء بسبب معاقبته
بارتكاب  6أخطاء شخصية.
وك ــان كيفن الف أفـضــل مسجل في
صفوف كليفالند برصيد  39نقطة
مع  12متابعة .في املقابل ،لم تنفع
واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ــزاردز  41ن ـق ـط ــة و8
تمريرات حاسمة لبرادلي بيل و25
نقطة ألوتو بورتر.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز مـيــامــي
هـيــت عـلــى مـيـنـيـســوتــا تـمـبــروولـفــز
 ،113-115ولـ ــوس أن ـج ـلــس الي ـكــرز

ع ـل ــى نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس ،107-121
وشـيـكــاغــو بــولــز عـلــى ســاكــرامـنـتــو
كينغز  ،107-112ويــوتــا ج ــاز على
أتالنتا هوكس  ،95-120وتورونتو
رابتورز على لوس أنجلس كليبرز
 ،109-118وديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
على فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز
 ،96-113ودنفر ناغتس على داالس
مافريكس  ،87-110ونيو أورليانز
بيليكانز على فينيكس صنز -111
.106
وهـ ـن ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـي ــوم:
ت ـ ـشـ ــارلـ ــوت ه ــورنـ ـت ــس  -ب ــروك ـل ــن
نتس ،هيوسنت روكتس  -أورالندو
مـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــك ،داالس م ـ ــاف ـ ــريـ ـ ـك ـ ــس -
بورتالند ترايل باليزرز.

كأس العالم العربي

ُ
العهد في مواجهة عمانية للذهاب إلى مصر
يأمل فريق العهد أن تكون العاصمة
ُ
العمانية مسقط بوابته نحو القاهرة
ّ
املصرية ،حيث يحل ممثل لبنان في
مـســابـقــة ك ــأس ال ـعــالــم ال ـعــربــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ل ــأن ــدي ــة ض ـي ـفــا ع ـل ــى ف ـن ـجــاء
الـعـمــانــي فــي إي ــاب الـ ــدور التمهيدي
الثالث من املسابقة اليوم عند الساعة
 16.30بتوقيت بـيــروت .يدخل العهد
إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء وف ـ ــي ج ـع ـب ـتــه ف ـ ــوز غـيــر
مطمئن ذهابًا  1 - 2قبل أسبوع على
ملعب صيدا ،وبالتالي فإن حسابات
ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة تـشـيــر إل ــى حــاجــة
م ـت ـص ـ ّـدر تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
إل ــى ت ـعــادل فـقــط كــي يـتــأهــل إل ــى دور
امل ـج ـمــوعــات الـ ــذي سـ ُـي ـقــام ف ــي مصر
الصيف املـقـبــل .فــوز فنجاء العماني

21

ً
 0 - 1سـيــؤهـلــه بـ ــدال م ــن ال ـع ـهــد ،أمــا
فـ ـ ــوزه  1 - 2ف ـس ـي ــأخ ــذ املـ ـ ـب ـ ــاراة إل ــى
ً
ركـ ـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ل ـك ــون
نظام البطولة ال يتضمن اللجوء إلى
شــوطــن إضــافـيــن فــي ح ــال الـتـعــادل
بنتيجة املباراتني.
يـ ـغـ ـي ــب ع ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ث ـ ــاث ـ ــة العـ ـب ــن
أس ــاس ـي ــن ،ه ــم ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق عـبــاس
عطوي وحسني دقيق بداعي اإلصابة،
وخليل خميس الرتباطه باالمتحانات
الجامعية .وال شك في أن غياب هؤالء
ّ
س ـي ــؤثــر بـ ـ ــأداء ال ـف ــري ــق رغـ ــم امـتــاكــه
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ال ـج ـي ــدي ــن
الذين ّ
ً
مستوى عاليًا في الفترة
قدموا
األخيرة ،كأحمد زريق وهداف الفريق
محمد ق ــدوح وحـســن الــزيــن وحسني

منذر ،إضافة إلى ّ
تحسن كبير في أداء
التونسي يوسف املويهبي.
وانعقد أمــس فــي قاعة اسـتــاد السيب
في مسقط ،االجتماع الفني للمباراة
تحت إشراف مراقب املباراة السعودي
م ـع ـيــض الـ ـشـ ـه ــري ،وح ـ ـضـ ــره األمـ ــن
ال ـع ــام لــات ـحــاد الـعـمــانــي ل ـكــرة الـقــدم
أحـ ـم ــد حـ ـب ــوش ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ،وم ـم ـث ـلــو
وفدي العهد وفنجاء وطاقم الحكام.
وت ـق ــرر بـنـتـيـجــة االج ـت ـم ــاع أن يلعب
الـ ـعـ ـه ــد ب ــالـ ـلـ ـب ــاس األص ـ ـفـ ــر الـ ـك ــام ــل،
والـ ـح ــارس بــال ـلــون الـكـحـلــي ال ـكــامــل،
ف ـي ـمــا ي ـل ـعــب ف ـن ـجــاء بـطـقـمــه األسـ ــود
وال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ال ـب ـي ـض ــاء مـ ــع الـ ـح ــارس
ب ــال ـل ــون ال ـبــرت ـقــالــي ال ـك ــام ــل .وأجـ ــرى
ف ــري ــق ال ـع ـه ــد ت ـمــري ـنــه األخـ ـي ــر أم ــس

عـلــى مـلـعــب املـ ـب ــاراة ال ـتــي سـيـقــودهــا
طــاقــم حـكــام بحريني مــؤلــف مــن عبد
الـعــزيــز شــريــدة (حـكــم ســاحــة) ،ياسر
تلفت (مساعد أول) ،عبد الله صالح
ـان) ،وعـمــار محفوظ (حكم
(مساعد ث ـ ٍ
رابع).
وس ـي ـن ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـنـ ــار امل ـ ـبـ ــاراة
مباشرة على الهواء باالتفاق مع قناة
ُعمان الرياضية.
ومن املتوقع أن تشهد املباراة حضور
ج ـم ـهــور م ــن ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
مسقط بعد دعــوة الـسـفــارة اللبنانية
لـهــم إل ــى م ـشــاهــدة ال ـل ـقــاء ،وق ــد أب ــدى
الـسـفـيــر الـلـبـنــانــي وأع ـض ــاء الـجــالـيــة
كل دعم لنادي العهد وواكبوا الفريق
لحظة بلحظة.

 12مرشحًا النتخابات جمعية
اإلعالميين ّالرياضيين

أقـ ـف ــل ب ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات جـمـعـيــة
اإلعــامـيــن الــريــاضـيــن اللبنانيني عـلــى 12
مــرش ـحــا الن ـت ـخ ــاب  12ع ـض ـوًا ألول هيئة
إدارية للجمعية لوالية تمتد إلى  4سنوات.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــأسـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـج ـم ـع ـيــة
اإلعالميني الرياضيني اللبنانيني عبر أمانة
ّ
الـسـ ّـر ،طلبات الترشح لألعضاء املستوفني
ال ـ ـشـ ــروط ب ـح ـســب وروده ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ــم :وس ـيــم
صـبــرا ،ابــراهـيــم وزن ــة ،حسن التنير ،زهير
خيرالله ،ساندرين جبرا ،شربل ّ
كريم ،كارال
مدني ،جوزف حبوش ،ابراهيم دسوقي ،ورد
عبدالله ،جان ماري سوالج ورشيد نصار.
وجـ ـ ــددت ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة الـ ــدعـ ــوة ال ــى
أعـضــاء الجمعية العمومية والـبــالــغ عــددهــم
 103أعضاء ،للمشاركة في جلسة االنتخاب
التي ستعقد يــوم السبت  11شباط الحالي
عـنــد الـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر فــي فندق
النكاستر بالزا الروشة.

هوبس ّ
يكرم أبطال لبنان

ي ـكـ ّـرم ن ــادي هــوبــس الــريــاضــي فــريـقــه الــذي
أحـ ــرز ل ـقــب ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـق ــدم لفئة
األشـ ـب ــال م ــوس ــم  ،2017 - 2016بــرعــايــة
وح ـضــور وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة محمد
فنيش الذي سيلقي كلمة في املناسبة ،وذلك
غد الجمعة عند الساعة الثامنة مساء،
بعد ٍ
في فندق راديسون عني املريسة.

بروتوكول صيني ــ لبناني
في كرة الطاولة

زار رئـيــس االت ـحــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـطــاولــة
سـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـح ـ ــاج ن ـ ـقـ ــوال ورئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الفرنكوفوني للعبة ميشال دي شادرفيان
واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ــورج
كــوب ـلــي وأم ـ ــن صـ ـن ــدوق االتـ ـح ــاد امل ـحــامــي
وائل نورالدين ،سفير الصني في لبنان وانغ
كــي ج ـيــان .وبـحــث الــوفــد مــع السفير سبل
التعاون لدعم كــرة الطاولة اللبنانية لناحية
اس ـت ـقــدام م ــدرب للمنتخب الــوطـنــي وإقــامــة
مـعـسـكــرات تــدريــب فــي ال ـصــن ال ـتــي يـفــوق
عدد العبيها كل العبي دول العالم مجتمعة.
واتـفــق الـحــاضــرون عـلــى تــوقـيــع بــروتــوكــول
ت ـعــاون بــن االت ـحــاديــن الـصـيـنــي والـلـبـنــانــي
قريبًا برعاية السفارة الصينية.

السلة اللبنانية

فوز سهل للمتحد على
هوبس في طرابلس
ً
حقق فريق املتحد فوزًا سهال على حساب
ضيفه هوبس – 47 ،16 – 27( 76 – 89
 )76 – 89 ،51 – 66 ،31على ملعب مجمع
الصفدي في املرحلة الثانية إيابًا من بطولة
لبنان لكرة السلة.
وبرز من جانب املتحد ديواريك سبنسر
ً
مسجال  21نقطة واضاف اليه راميل
كوري  21نقطة مع  7تمريرات حاسمة،
وميلفني كليفالين  18نقطة و 21متابعة.
كما ّ
سجل شارل تابت  14نقطة مع 11
متابعة.
ّ
وسجل من جانب هوبس طوم عمار 24
نقطة و 11متابعة واضاف علي مزهر 22
نقطة.
وهذا هو الفوز السادس للمتحد مقابل
خمس خسائر ،في حني لقي هوبس
خسارته العاشرة في البطولة.
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء اللويزة
وضيفه الشانفيل عند الساعة 20.30
على ملعب املركزية ،ويلعب التضامن مع
هومنتمن في التوقيت عينه على ملعب
مجمع نهاد نوفل ،وتختم يوم الجمعة
بمباراة الحكمة وبيبلوس عند الساعة
 17.30على ملعب غزير.

