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رياضة
سوق االنتقاالت

داوود الموهبة الجديدة القادمة إلى دورتموند
ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد
األمل ــان ــي س ـيــاس ـتــه ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
املواهب البارزة في الكرة األوروبية،
وجديدها اقترابه من الحصول على
النجم األملاني الشاب من أصل سوري
مـ ـحـ ـم ــود داوود الع ـ ـ ــب ب ــوروسـ ـي ــا
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ،ب ـح ـســب صحيفة
"بيلد" املحلية.
وذكـ ـ ــرت "ب ـي ـل ــد" أمـ ــس أن ـه ــا حصلت
على ّمعلومات بأن داوود ( 21عامًا)
سيوقع في القريب العاجل عقدًا مع
فريق "أسود فيستفاليا".
وأفـ ـ ـ ــادت ب ــأن ــه ي ــوج ــد شـ ــرط جــزائــي
فــي عـقــد داوود مــع مونشنغالدباخ
الذي ينتهي في  ،2018يسمح لالعب
بالرحيل قبل انتهاء عقده مقابل 10
ماليني يورو.
وكانت صحف في إيطاليا وإنكلترا
قــد تحدثت عــن إمكانية انتقاله إلى
يــوفـنـتــوس أو تـشـلـســي أو لـيـفــربــول
ً
م ـقــابــل هـ ــذا امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي ي ـعــد قـلـيــا
بالنسبة إلى قيمته الكروية.
لكن على ما يبدو ،كما أفادت "بيلد"،
فــإن داوود قــرر تــرك مونشنغالدباخ
متجهًا إل ــى مــديـنــة دورت ـمــونــد التي

تبعد عــن مقر نــاديــه الـحــالــي مسافة
 90كيلومترًا فقط.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة
االنـ ـتـ ـش ــار ف ــي أمل ــان ـي ــا إن م ــوض ــوع
ان ـت ـقــال داوود إل ــى دورت ـم ــون ــد كــان
مــن املــواضـيــع الـتــي ناقشها األخـيــر
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي" ،واآلن ي ـب ــدو أن
ّ
سيوقع داوود في القريب العاجل على كشوفات دورتموند (أرشيف)

انتقاله سيصبح حقيقة".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال املـ ــديـ ــر ال ــري ــاض ــي
لدورتموند ميكايل تسورك" :مبدئيًا
نحن ال نخوض فــي التكهنات" ،كما
رف ــض رئـيــس ال ـنــادي هــانــز ـ ـ يواكيم
فاتسكه التعليق على سؤال لصحيفة
"رور ناشريشنت" بشأن داوود.

إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد فــاتـسـكــه أن مستقبل
املـ ـ ــدرب ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل سـ ُـيـنــاقــش
في نهاية املوسم ،حتى لو كان عقده
يمتد رسميًا حتى حزيران .2018
وق ــال فاتسكه" :تــومــاس هــو مــن ّ
عبر
ع ــن الــرغ ـبــة ف ــي ال ـحــديــث مـعـنــا بعد
ّ
ان ـت ـه ــاء امل ــوس ــم ألنـ ــه ي ــري ــد أن يــركــز
راهنًا على املسائل الرياضية".
ولم يستبعد فاتسكه فكرة إنهاء عقد
توخيل قبل األوان ،وقــال" :سنناقش
األمر ،ونحن مستعدون لذلك .توماس
ت ــوخـ ـي ــل م ـ ـ ـ ــدرب اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ل ـكــن
علينا أن نــرى ما إذا كنا نوافق على
الخيارات االستراتيجية للنادي".
وأضــاف" :ينتهي املوسم أواخــر أيار،
ّ
ولدينا متسع من الوقت حتى األول
م ــن تـ ـم ــوز ،م ــوع ــد ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــود"،
كاشفًا أن أندية أوروبية كبيرة مهتمة
بالحصول على خدمات توخيل.
وخـلــف تــوخـيــل ( 43عــامــا) فــي 2015
يــورغــن ك ـلــوب املـنـتـقــل إل ــى ليفربول
اإلنكليزي ،واختير أفضل مــدرب في
"ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" ف ــي مــوس ـمــه األول
ب ـع ــدم ــا قـ ــاد دورتـ ـم ــون ــد إلـ ــى امل ــرك ــز
الثاني خلف بايرن ميونيخ.

كأس االتحاد اآلسيوي

خسارة منطقية للنجمة في األردن
لم ينجح النجمة في تحقيق نتيجة
إيجابية في افتتاح منافساته ضمن
الجمعة الثالثة ملسابقة كأس االتحاد
اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،فـخـســر أم ــام
مضيفه الــوحــدات األردن ــي  1 - 0في
عمان .خسارة استحقها النجماويون
بعد العرض الكبير ألصحاب األرض
بقيادة املــدرب العراقي عدنان حمد،
ولـ ـ ــوال ب ــراع ــة ال ـ ـحـ ــارس ال ـن ـج ـمــاوي
أح ـمــد تـكـتــوك فــي تـصــديــه ألك ـثــر من
سـبــع ف ــرص أردن ـي ــة حقيقية لكانت
النتيجة أكبر بكثير.
كل األجواء كانت تشير إلى فوز أردني
على ملعب يتمتع بأرضية ممتازة،

بعكس املالعب اللبنانية ،إضافة إلى
حضور جماهيري كبير مأل مدرجات
املـلـعــب بــال ـكــامــل ،إل ــى جــانــب وج ــود
عـنــاصــر أردن ـي ــن مـمـتــازيــن ،فـتــوالــت
ال ـ ـفـ ــرص حـ ـت ــى ح ـس ـم ـه ــا مـ ـن ــذر أب ــو
عـمـيــرة فــي الــدقـيـقــة  62مــن تـســديــدة
أرضـ ــة خ ــادع ــة اس ـت ـقــرت ف ــي ال ــزاوي ــة
اليمنى للحارس تكتوك.
ال ـن ـج ـمــة م ــن ج ـه ـتــه ب ـق ـي ــادة املـ ــدرب
ج ـمــال ال ـح ــاج لـعــب بـمـنـطــق ،ساعيًا
إل ــى الـ ـع ــودة بـنـقـطــة م ــن ع ـ ّـم ــان ،لكن
ربما كان العبوه قد غالوا في الدفاع
واالعتماد على حارسهم وسط غياب
شبه كلي لخطي الــوســط والـهـجــوم،

وخصوصًا الغاني نيكوالس كوفي
ُ
بدل
الذي كان عالة على فريقه ،فاست ِ
ب ـ ــه خـ ــالـ ــد تـ ـك ــه ج ـ ــي ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الـشــوط الـثــانــي .لكن مشكلة النجمة
ل ــم تـكــن بــاعــب أو اث ـن ــن ،ب ــل بـفــارق
فــي املستوى بــن الفريقني .وشهدت
امل ـبــاراة أول مـشــاركــة لــاعــب النجمة
األوغـ ـ ـن ـ ــدي ح ـس ــن واس ـ ـ ــوا الـ ـ ــذي مــن
املـبـكــر الـحــديــث عــن مـسـتــواه فــي ظل
عدم تأقلمه مع الفريق.
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضـمــن املجموعة
ع ـي ـن ـه ــا ،ف ـ ــاز ُصـ ـح ــم ال ـع ـم ــان ــي عـلــى
ّ
املحرق البحريني  .2 - 3وتقام
ضيفه
الجولة الثانية في  7آذار املقبل ،حيث

ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـن ـج ـم ــة ف ــري ــق ص ـحــم،
ّ
ّ
املحرق.
ويحل الوحدات ضيفًا على
أما ممثل لبنان الثاني في املسابقة،
فريق الصفاء ،فيلعب مباراته املقبلة
ضمن املجموعة الثانية في  6آذار مع
مضيفه الوحدة السوري ،لكن ستقام
املباراة على ملعب صيدا املعتمد من
فريق الــوحــدة كــأرض لــه بسبب عدم
إمكانية إقــامــة مـبــاريــات فــي ســوريــا.
كــذلــك يلعب ضمن املجموعة عينها
القوة الجوية العراقي مع ضيفه الحد
البحريني في قطر .وكان الصفاء قد
تعادل مع القوة الجوية سلبًا أول من
أمس ،وفاز الوحدة على الحد .0 - 1

الكرة اللبنانية ّ
العهد يتعثر في صور ويعود بنقطة
خــرج فريق العهد بأقل الخسائر من
لقائه مع مضيفه التضامن صور في
مباراة مؤجلة من األسبوع الخامس
عـشــر بـعــد أن ت ـعــادل مـعــه  1 - 1على
ملعب صور البلدي ،حيث كان العهد
متأخرًا حتى الدقيقة  75من اللقاء.
وال شك في أنه تعادل بطعم الخسارة
للعهد في مشوار إحرازه للقب وسعيه
إلى االبتعاد قدر اإلمكان عن النجمة،
لـكــن وف ـقــا مل ـجــريــات ال ـل ـقــاء وال ـعــرض
ال ــذي قــدمــه ال ـع ـهــداويــون فــي الـشــوط
األول يمكن القول إن النتيجة مرضية.
فالتضامن أثبت أنه خصم عنيد على
أرضه ،في ظل وجود جمهور كبير له،
فقدم شوطًا أول ممتازًا ّ
توجه بهدف
رأس ــي جـمـيــل لـلـقــائــد رض ــا عـنـتــر من
كــرة عرضية لوسيم عبد الـهــادي في
الدقيقة  .27وبــدا أن الضغط النفسي
ك ــان كـبـيـرًا عـلــى الـضـيــوف مــن بــدايــة
اللقاء ،بعكس أصحاب األرض الذين
ال ش ــيء لــديـهــم كــي يـخـســروه بعكس
العهداويني املطالبني بالفوز.
وفي الشوط الثاني ّ
تغير حال العهد
مــع دخــول السنغالي بابا أبنو الــذي
ق ـلــب األم ـ ــور رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ،ف ـهـ ّـدد
مرمى الحارس الصوري مهدي خليل
م ــرت ــن ق ـبــل أن ت ـك ــون ال ـثــال ـثــة ثــابـتــة
قـبــل رب ــع ســاعـ ًـة عـلــى نـهــايــة امل ـب ــاراة،
ً
م ـس ـت ـغــا خ ـط ــأ م ــن الـ ـح ــارس ه ــادي
خليل فــي تصديه لتسديدة حــرة من
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ريال مدريد ضيفًا على
فالنسيا اليوم

يحل ريال مدريد اليوم ،الساعة  19,45بتوقيت
بيروت ،ضيفًا على فالنسيا في مباراة مؤجلة
من املرحلة السادسة عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
ويتصدر امللكي ترتيب البطولة بـ  52نقطة ،بينما
يحتل "الخفافيش" املركز الـ  15بـ  23نقطة.

ريبيري يعود وأنشيلوتي
ينجو من العقوبة

التحق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري
بتدريبات بايرن ميونيخ األملاني ألول مرة بعد
غياب لعدة أسابيع بسبب اإلصابة ،وقد يعود
قريبًا إلى املنافسات.
وملح املدرب اإليطالي للفريق البافاري كارلو
أنشيلوتي إلى احتمال مشاركة ريبيري السبت
في املباراة ضد هامبورغ في الدوري األملاني ،أو
على أبعد تقدير في ربع نهائي مسابقة الكأس
ضد شالكه في األول من آذار املقبل.
من جهة أخرى ،أكد بايرن أن االتحاد األملاني
لكرة القدم لن يعاقب أنشيلوتي بعدما استمع
إليه لتوضيح الحركة املسيئة التي وجهها
بإصبعه الى جمهور هيرتا برلني السبت.
وأوضح النادي البافاري في بيان" :بعدما
استمعت إلى شهادة كارلو ،قررت لجنة الرقابة
التابعة لالتحاد إغالق هذا امللف" ،مشيرًا إلى
أن أنشيلوتي "سيتبرع بمبلغ  5آالف يورو
لصندوق االتحاد بسبب هذه الحركة" التي كانت
رد فعل على قيام جمهور هيرتا برلني بالبصق
على املدرب اإليطالي.

كازنس من ساكرامنتو
إلى نيو أورليانز

أفاد ساكرامنتو كينغر بأن نجمه ديماركوس
كازنس سينضم إلى نيو أورليانز بيليكانز في
إحدى أكبر صفقات االنتقاالت لعام  2017في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وسيعزز انضمام كازنس الذي سجل 27,8
نقطة كمعدل وسطي في املباراة الواحدة على
مدى سبع سنوات ،هجوم نيو أورليانز الذي
يعتمد بنسبة كبيرة على النجم أنطوني ديفيس
(معدل وسطي  27,7نقطة).

السلة اللبنانية

ّ
ثالثي لبنان في دورة
فوز ّ
دبي السلوية
نــور منصور ارت ـ ّـدت مــن صــدر خليل
ليسجلها أبـنــو ويـمـنــح فــريـقــه نقطة
غالية .تـعــادل رفــع رصـيــد العهد إلى
 37نقطة في الصدارة ،مبتعدًا بفارق
 6ن ـق ــاط ع ــن ال ـن ـج ـمــة الـ ـث ــان ــي ،فـيـمــا
أصبح رصيد التضامن  21نقطة في
املركز الثامن.
إداريـ ـ ــا ،ح ــددت لـجـنــة امل ـســاب ـقــات في
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم مـكــان
وزمان إقامة مباراة النجمة واألنصار
ضـمــن األس ـب ــوع ال ـثــامــن ع ـشــر ،حيث
ستقام يوم األحد عند الساعة الثالثة
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب صـ ـ ــور الـ ـبـ ـل ــدي بـسـبــب
ت ـعــذر إقــام ـت ـهــا ع ـلــى مـلـعـبــي املــديـنــة
الــريــاضـيــة وص ـيــدا ال ـب ـلــدي .وغـ ّـرمــت
ل ـج ـن ــة االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط نـ ــاديـ ــي ال ـن ـج ـمــة
واألنصار مبلغ  500أف ليرة ،ونادي
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ل ـي ــرة،
بسبب األحــداث التي رافقت مباريات
فرقهم في األسـبــوع السابع عشر من
الـ ـ ـ ــدوري .وأوقـ ـف ــت لـجـنــة االن ـض ـبــاط
ألكسي خزاقة من اإلخاء األهلي عاليه
وإدم ـ ــون ش ـحــادة مــن ال ـســام زغــرتــا،
وروني عازار من طرابلس ،وجاد نور
الــديــن مــن شـبــاب الـســاحــل ،ومحمود
كـ ـج ــك ودي ـ ـي ـ ـغـ ــو دي أنـ ـ ـ ــدراديـ ـ ـ ــه مــن
الراسينغ ،مـبــاراة واح ــدة لحصولهم
ع ـلــى اإلن ـ ـ ــذار ال ـث ــال ــث امل ـت ــراك ــم ،فيما
أوق ـ ــف ق ــائ ــد ال ـص ـف ــاء ع ـلــي ال ـس ـعــدي
مباراتني.

أضاف فريق الرياضي فوزًا جديدًا
هو الخامس له في دورة دبي الدولية
وضمن صدارة الترتيب
في كرة السلة
ِ
بعد فوزه الكبير على «بول ابوف
اول» األميركي بفارق  23نقطة 95
  ،72ضمن مباريات اليوم الخامسللمسابقة التي تستضيفها قاعة
النادي األهلي حتى يوم السبت املقبل.
وفي مباراة ثانية ،فاز الحكمة بصعوبة
على املنتخب املصري بفارق  6نقاط
 .75 - 81وهذا الفوز الثالث للحكمة
بعد «مايتي سبورتس» و«بول ابوف
اول» مقابل خسارة أمام الرياضي،
فيما ُمني املنتخب املصري بالخسارة
الثانية مقابل انتصارين.
كذلك فاز هومنتمن على «مايتي
سبورتس» .93-100
ويلتقي اليوم األربعاء الحكمة مع
جمعية سال املغربي (الساعة )15.00
واملنتخب املصري مع هومنتمن
( )17.00و«مايتي سبورتس»
الفيليبيني مع الرياضي بيروت
( ،)19.00بينما يرتاح «بول ابوف اول»
األميركي.

