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رياضة
الكرة األرجنتينية

أصداء عالمية

األرجنتين تنتظر موافقة إشبيلية للحصول على سامباولي
وص ـلــت األرج ـن ـت ــن إل ــى قـ ــرار نـهــائــي
ب ــإسـ ـن ــاد م ـه ـم ــة ت ـ ــدري ـ ــب مـنـتـخـبـهــا
الــوط ـنــي ل ـخــورخــي ســام ـبــاولــي ،لكن
يجب مفاوضة ناديه الحالي إشبيلية
اإلسباني قبل تحويل هذا الخيار إلى
واقــع ،بحسب ما أعلن رئيس االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم كالوديو تابيا.
وقـ ــال تــاب ـيــا لـشـبـكــة "أي أس ب ــي أن"
ال ــري ــاض ـي ــة" :س ـن ـف ــاوض ع ـلــى رحـيــل
سامباولي عــن إشبيلية ،ألنــه املــدرب
الـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــاره االت ـ ـحـ ــاد ف ــي مـنـصــب
مـ ــدرب مـنـتـخــب األرجـ ـنـ ـت ــن" ،وت ــاب ــع:
"يمكنني الـتــأكـيــد أن ســامـبــاولــي هو
مرشحنا الوحيد".
وتــأمــل األرجـنـتــن منذ أسابيع تولي
س ــام ـب ـ ُـاول ــي امل ـه ـم ــة خ ـل ـفــا إلدغ ـ ـ ــاردو
ب ـ ــاوزا امل ـق ــال م ــن مـنـصـبــه ،ل ـكــن نـظـرًا
إلى ارتباطه بالفريق األندلسي ،درس
االت ـح ــاد خ ـي ــارات أخ ــرى مـثــل دييغو
س ـي ـم ـيــونــي مـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
اإلسباني.
وفـ ــي حـ ــال إتـ ـم ــام ان ـت ـق ــال ــه ،سـيـشـغــل
سامباولي ( 57عامًا) الذي قاد تشيلي

إلح ــراز لـقــب كــوبــا أمـيــركــا  2015على
ً
حـســاب ُاألرج ـن ـتــن ،املـنـصــب ب ــدال من
بـ ــاوزا امل ـق ــال ف ــي  10نـيـســان ال ـجــاري
لسوء النتائج في تصفيات مونديال
 2018ف ــي روسـ ـي ــا ،ع ـلــى رغـ ــم وج ــود

العبني مميزين في صفوف املنتخب،
على غــرار ليونيل ميسي وسيرجيو
أغــويــرو وأنـخــل دي مــاريــا وغــونــزالــو
هيغواين.
وك ـ ـ ــان س ــامـ ـب ــاول ــي قـ ــد أعـ ـل ــن أخ ـي ـرًا

ُ
سيفاوض االتحاد األرجنتيني إشبيلية للحصول على سامباولي (أرشيف)

أنـ ــه ي ـح ـلــم ب ـت ــدري ــب م ـي ـس ــي ،ك ـم ــا أن
اس ـمــه ت ــردد لـتــدريــب بــرشـلــونــة خلفًا
لإلسباني لويس أنريكي الذي سيترك
الفريق في نهاية هذا املوسم.
وخـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
امتدت  15عامًا مع األندية في البيرو
واإلكـ ـ ـ ـ ـ ــوادور وت ـش ـي ـل ــي ،وأخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
أوروبا مع إشبيلية ،كان أفضل إنجاز
لسامباولي قيادة تشيلي للقب كوبا
أميركا للمرة األولى في تاريخها عام
.2015
وي ـع ـت ـمــد س ــام ـب ــاول ــي ،ت ـل ـم ـيــذ ال ــرمــز
مــارت ـش ـي ـلــو بـيـيـلـســا ،ع ـلــى األس ـل ــوب
الهجومي الــذي يتناقض مع أسلوب
ال ـل ـع ــب املـ ـت ــواض ــع ال ـ ــذي ظ ـه ــر عـلـيــه
املنتخب األرجنتيني منذ تعاقده مع
باوتسا.
وتـ ـحـ ـت ــل األرج ـ ـنـ ـ ـت ـ ــن راه ـ ـن ـ ــا امل ــرك ــز
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ف ـ ــي ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات أمـ ـي ــرك ــا
الـجـنــوبـيــة ،غـيــر املــؤهــل مـبــاشــرة إلــى
ن ـه ــائ ـي ــات روسـ ـي ــا  ،2018إذ يـتـعـ ّـن
عليها خوض ملحق مع بطل أوقيانيا
لحجز مكانها.

الدوري األميركي للمحترفين

سبرز ورابتورز ضيفان جديدان على الدور الثاني
قاد الثنائي كاوهي لينارد والفرنسي
طوني باركر فريقهما سان أنطونيو
س ـب ــرز الـ ــى الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي م ــن "ب ــاي
أوف" املنطقة الغربية بعد فوز صعب
عـلــى أرض ممفيس غــريــزلـيــس -103
 96ف ــي دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن .وس ـجــل األول
 29نقطة والـثــانــي  27نـقـطــة ،ليتأهل
س ـبــرز  2-4وي ـت ـف ــادى خ ــوض م ـبــاراة
ســاب ـعــة فــاص ـلــة ع ـلــى أرض ــه.وأض ــاف
الماركوس أولدريدج  17نقطة لسبرز
الذي حقق فوزه األول هذا املوسم على
أرض ممفيس .أما مدرب سبرز غريغ
بــوبــوفـيـتــش ،ف ــرأى أن ممفيس الــذي
تـقــدم  81-88قـبــل  6دقــائــق مــن نهاية
ال ــوق ــت ،ك ــان اخ ـت ـبــارًا ج ـي ـدًا ،وأصـبــح
فريقه أفضل استعدادًا لخوض مشوار
طويل في "البالي أوف".
وقـ ـ ـ ــال ب ــوب ــوفـ ـيـ ـت ــش" :م ـ ـ ــا أح ـ ـبـ ــه فــي
ممفيس أسلوبه الدفاعي .هذا يجعلك

جاهزًا ملواجهة أي خصم".
ونجح بــاركــر ( 34عــامــا) فــي  78.6من
ت ـس ــدي ــدات ــه ( 11م ــن  )14وهـ ــي أعـلــى
نسبة له في األدوار اإلقصائية ،وأعلى
رصيد في الـ"بالي أوف" منذ .2014
وع ـل ــى غـ ــرار س ـب ــرز ،ت ــأه ــل تــورون ـتــو
رابتورز إلى الــدور الثاني من املنطقة
الشرقية بـفــوزه على أرض ميلووكي
باكس  ،89-92ليحسم السلسلة .2-4
وك ـ ــان ديـ ـم ــار ديـ ـ ـ ــروزان ب ـ ـ  32نـقـطــة،
أف ـضــل مـسـجــل ل ــدى ال ـفــريــق الـكـنــدي
ال ــذي أه ــدر تـقــدمــا بـلــغ  25نـقـطــة في
الشوط الثاني ،قبل أن يقتنص الفوز
بفارق  3نقاط .أما لدى الخاسر ،فكان
ال ـي ــون ــان ــي ي ــان ـي ــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو
أفـضــل مسجل مــع  34نـقـطــة .وضــرب
تورونتو موعدًا في الــدور الثاني مع
كليفالند كافالييرز حامل اللقب الذي
تخطى أنديانا بايسرز بسهولة ،0-4
في الــدور الثاني في مواجهة صعبة

م ــع ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ورف ـ ــاق ـ ــه ،وف ــي
إعــادة لنهائي املنطقة الشرقية العام
امل ــاض ــي ع ـنــدمــا فـ ــاز ك ـل ـي ـفــانــد .2-4
ونجح دي روزان في تسجيل  12من
 24م ـحــاولــة ،بينها ك ــرة مـمـيــزة قبل
 48ثانية مــن النهاية ،وأض ــاف كايل
لوري  13نقطة لرابتورز .وكان غولدن
سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ــرز وص ـ ـيـ ــف امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ون ـج ـم ــه س ـت ـي ـفــن ك ـ ــوري قــد
ضمن تأهله أيضًا عن املنطقة الغربية
ل ـي ــواج ــه ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز.
وي ـل ـعــب ال ـس ـبــت أتــان ـتــا ه ــوك ــس مع
ضيفه واشنطن ويــزاردز الــذي يتقدم
 ،2-3وش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز م ــع بــوسـطــن
سلتيكس ،حامل اللقب  17مرة ،الذي
ي ـت ـق ــدم  ،2-3ويـ ــوتـ ــا ج ـ ــاز مـ ــع ل ــوس
أنجلس كليبرز الذي يتقدم أيضًا ،2-3
مــا يعني أن ال ــدور األول مــن الــ"بــاي
أوف" قد يختتم السبت في حــال فوز
واشنطن وبوسطن ويوتا.

سجل طوني باركر  29نقطة لسان
أنطونيو سبرز (أ ف ب)

ّ
جرايه خارج السالم وحجيج يقترب من العهد
الباب الضيق بعد البيان القوي الذي
أصدره النادي حول املدرب .إذ جاء في
البيان" :في نهاية املوسم ،2017-2016
ّ
يهم إدارة النادي توضيح اآلتي:
إن الـنـتـيـجــة ال ـتــي وص ــل إلـيـهــا فريق
السالم زغرتا لم تكن وليدة الصدفة،
بـ ــل هـ ــي ول ـ ـيـ ــدة س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـع ـمــل
الجماعي اإلداري والفني .وقــد سبق
ل ـل ـنــادي أن ف ــاز بـبـطــولــة ك ــأس لبنان
م ــوس ــم  .2014-2013ولـ ــم ولـ ــن نـقــوم
بــالــرد على أحــد مــن الــذيــن يتهجمون
على إدارة النادي بخصوص التجديد
للمدرب طــارق جرايه ،بل سنقوم بما
ُيمليه علينا ضميرنا كما فعلنا دائمًا.
أمــا ال ــذي يتهمنا بــالـســرقــة ،فسنقوم
بــإحــال ـتــه ع ـلــى ال ـق ـضــاء ب ـجــرم ال ـقــدح
وال ــذم .وبخصوص تجديد العقد مع
امل ــدرب ط ــارق جــرايــه ،فـهــذا املــوضــوع
أصبح من املاضي وال رغبة لنا بذلك
ألسباب عدة ،أهمها:
ب ــدأن ــا الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع امل ـ ـ ــدرب ج ــراي ــه
ل ـت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد م ـع ــه م ـن ــذ ش ـهــريــن
ونـيــف ،على الــرغــم مــن تصرفاته غير
ال ــري ــاض ـي ــة وس ـل ــوك ــه غ ـيــر املـنـضـبــط

فــي املــاعــب منذ بــدايــة املــوســم والتي
أدت الــى زرع الـفــن بــن إدارة الـنــادي
وب ـع ــض مـشـجـعـيــه ال ــذي ــن غـ ــرر بـهــم،
وخصوصًا مــن املــراهـقــن واملــراهـقــات
وأدت أيضًا الى إيقافه سنتني من قبل
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وهــذا
ل ــم ي ـح ـصــل م ــع أي م ـ ــدرب ف ــي لـبـنــان
ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،ل ـك ـن ـنــا فــوج ـئ ـنــا خ ــال
امل ـفــاوضــات ب ــأن امل ــدرب املــذكــور عمد
الى االتصال بأندية أخرى في لبنان،
فــي الــوقــت ال ــذي ك ــان فـيــه الـفــريــق في
َ
بناديي العهد
قلب املنافسة .فاتصل
وطرابلس وغيرهما من األنديةَ ،وراح
ي ـ ّـدع ــي بــأن ـه ـمــا ات ـص ــا ب ــه ع ــارض ــن
ع ـل ـيــه م ـب ــا ّل ــغ ط ــائ ـل ــة ،وهـ ـ ــذا يـخــالــف
ً
ـارض
الـعـقــد امل ــوق ــع بـيـنـنــا أوال ويـتـعـ
م ــع األخ ـ ــاق الــريــاض ـيــة ثــان ـيــا وي ـ ُـن ــمّ
عــن سـلــوك اب ـت ــزازي لتحسني شــروط
عـقــده املــالــي معنا .وقــد أكــد الـنــاديــان
ال ـش ـق ـي ـقــان ع ــدم ات ـصــال ـه ـمــا ب ــامل ــدرب
املذكور ،بل هو الذي كان يفعل.
إن مــا طلبه امل ــدرب جــرايــه مــن مبالغ
بــاه ـظــة م ــن رات ـ ــب وم ـك ــاف ــآت ال ق ــدرة
للنادي على تحملها ،مع العلم بأن من

زيدان ضد لوبن في االنتخابات
أبدى مدرب ريال مدريد اإلسباني ،الفرنسي
زين الدين زيدان ،رأيه باالنتخابات الرئاسية
ّ
في بالده ،ودعا إلى تجنب التصويت ملرشحة
اليمني املتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من
االنتخابات.وقال زيدان" :الرسالة ،هي دائمًا ذاتها،
كما في  .2002أنا بعيد كل البعد عن هذه األفكار
الخاصة بالجبهة الوطنية" ،وأضاف" :وبالتالي،
ّ
يجب تجنب التصويت للوبن بأقصى ما يمكن.
ليس هناك شيء جيد على اإلطالق في ما يخص
املتطرفني".

ضحية جديدة في فساد «الفيفا»
تتوالى فضائح االتحاد الدولي لكرة القدم ،وكان
آخرها حصد املحققني األميركيني ضحية جديدة
بعد إقرار رئيس اتحاد غوام ريتشارد الي بذنبه،
ما أدى إلى إيقافه موقتًا  90يومًا من قبل "الفيفا".
وأقر الي بالحصول على  850ألف دوالر أميركي
من الرشى بني  2009و 2014من مسؤولني
في االتحاد اآلسيوي للعبة ،مع التزامه تعزيز
مصالحهم ،بما في ذلك املساعدة على تحديد
مسؤولني آخرين في االتحاد القاري كي يتم
دفع رشى لهم .كما أقر بقبض  100ألف دوالر
أميركي كرشوة في  2011لدعم أحد مسؤولي
االتحاد القاري في ترشحه لرئاسة االتحاد
الدولي.

فيراري ّ
يوجه إنذارًا
سيطر سائقا فيراري الفنلندي كيمي رايكونن
واألملاني سيباستيان فيتيل على فترتي
التجارب الحرة األولى والثانية لسباق جائزة
روسيا الكبرى ،املرحلة الرابعة من بطولة العالم
للفورموال  .1وسجل رايكونن  1.36.74دقيقة في
الفترة األولى ،متقدمًا مواطنه فالتيري بوتاس
سائق مرسيدس بفارق  0.045ثانية وزميله
البريطاني لويس هاميلتون بفارق  0.607ث ،وحل
فيتيل خامسًا .وفي الفترة الثانية ،سجل فيتيل
 1.34.120دقيقة ،متقدمًا بفارق  0.263ثانية على
رايكونن ،بينما حل بوتاس ثالثًا بفارق 0.670
ث ،وهاميتلون رابعًا .وتقام التجارب الرسمية
للسباق اليوم الساعة  15.00بتوقيت بيروت،
والسباق غدًا في التوقيت عينه.

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

ّ
ّ
تتعبد أمام تسلم املدرب
بدأت الطريق
م ــوس ــى حـجـيــج مـهـمــة ت ــدري ــب فــريــق
الـعـهــد فــي املــوســم املـقـبــل بـعــدمــا قـ ّـدم
املــدرب الحالي باسم مرمر استقالته
ليعود الى مهمته األساسية باإلشراف
على الفئات العمرية في النادي ،منهيًا
موسمًا نجح فيه املدرب اللبناني في
إحــراز لقب بطولة لبنان والتأهل الى
نهائيات كأس العالم العربي لألندية.
م ـج ــيء حـجـيــج ال ــى ال ـع ـهــد ق ــد يـكــون
ت ـت ـمــة ملـ ـح ــاوالت ب ـ ــدأت ف ــي منتصف
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،لـكــن وجـ ــود حجيج
على رأس الجهاز الفني في الراسينغ
حال دون ذلك فتم اإلبقاء على األملاني
روبرت جاسبرت ،قبل أن يقال الحقًا.
ّ
لـ ـك ــن مـ ـس ــأل ــة تـ ـس ــل ــم ح ـج ـي ــج لـيـســت
محسومة ،فهناك كــام حــول أكثر من
م ـ ــدرب؛ مـنـهــم ال ـع ــراق ــي ع ــدن ــان حمد
م ــدرب الــوحــدات األردن ــي حــالـيــا ،لكن
تبدو حظوظ حجيج هي األوفر.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم ت ـت ــوص ــل إدارة
نادي السالم زغرتا الى اتفاق تجديد
ال ـع ـقــد م ــع م ــدرب ـه ــا ال ـتــون ـســي ط ــارق
ج ـ ّـراي ــه ،ال ــذي ي ـبــدو أن ــه سـيـخــرج من
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أسباب نجاح الـنــادي في هــذا املوسم
االستقرار املــادي الــذي مر به النادي،
وقــد س ـ ّـدد روات ــب الــاعـبــن واملــدربــن
بطريقة شهرية مــع االلـتــزام بالعقود
ّ
املــوقـعــة وال ع ــودة عــن هــذه السياسة
املــالـيــة ،مــع الـعـلــم أيـضــا بــأنـنــا قدمنا
عرضًا للمدرب جــرايــه بإضافة نسبة
 %25على قيمة العقد السابق.
م ــا ي ـض ـعــه املـ ـ ــدرب ط ـ ــارق ج ــراي ــه من
شروط علينا من أجل اختيار الالعبني
األج ـ ــان ـ ــب وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ي ـث ـي ــر فـيـنــا
الــريـبــة وال ـخــوف وال ـشــك ،وخصوصًا
أننا ال ننسى مــن استقدم مــن العبني
أج ــان ــب ق ـب ــل ب ــداي ــة امل ــوس ــم ال ـفــائــت
ومستوياتهم الفنية املتدنية وتمسكه
بهم وتهديده بفسخ العقد ،وقد توقف
ً
فعال عــن أحــد التمارين حــن استقدم
الـ ـن ــادي األج ــان ــب ال ـحــال ـيــن وال ــذي ــن
كانوا من أسباب النجاح الذي يتغنى
به السيد جرايه.
إن إدارة النادي حريصة كل الحرص
على االستمرار بتطوير النادي وتترك
لنفسها حق اتخاذ ما تراه مناسبًا من
قرارات وفي الوقت املناسب".

الرياضي يستعيد
توازنه أمام الحكمة
استعاد فريق الرياضي زمام املبادرة،
ّ
وتقدم على ضيفه الحكمة  1 - 2في
سلسلة الفريقني ضمن الدور اإلقصائي
لبطولة لبنان لكرة السلة ،بعد فوزه عليه
،53 - 60 ،34 - 43 ،25 - 25( 67 - 86
 )67 - 86على ملعب املنارة أمام جمهور
رياضي رائع .وكان لالعب الرياضي برانكو
سفيتكوفيتش دور رئيسي في قيادة فريقه
نحو الفوز ،وأثبت أن غيابه عن اللقاء الثاني
كان له دور أساسي في خسارة الرياضي
ّ
وسجل برانكو  26نقطة ،منها
في غزير.
ست ثالثيات من أصل ست محاوالت .كذلك
ّ
سجل علي حيدر  18نقطة ،وجان عبد النور
 13نقطة و 15متابعة.
ومن الحكمة ،كان ستيفن بورت وكالفن
غودفري األفضل بـ 16نقطة لكل منهما.
ويتقابل الفريقان مجددًا في املباراة الرابعة
بينهما غدًا األحد عند الساعة  17.00على
ملعب غزير ،حيث يحتاج الرياضي إلى
الفوز كي ّ
يتأهل إلى املربع الذهبي.
ّ
األمر عينه ينسحب على املتحد الذي سيحل
ضيفًا على اللويزة اليوم السبت على ملعب
املركزية في جونية عند الساعة .17.00
فاملتحد يتقدم في السلسلة مع اللويزة - 2
 ،1ويحتاج إلى الفوز كي يصعد إلى املربع
الذهبي الذي سبق أن ّ
تأهل إليه هومنتمن
بعدما أنهى السلسلة مع الشانفيل .0 - 3

