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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

اجتماعان يحسمان مصيرَ فينغر وتوخيل
بعد وصول موسم الدوري اإلنكليزي
املـ ـمـ ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم إلـ ـ ــى ن ـهــاي ـتــه،
ستظهر اإلجــابــة الـتــي يبحث عنها
ال ـج ـم ـيــع حـ ــول مـس ـت ـق ـبــل ال ـفــرن ـســي
أرســن فينغر إن كــان سيبقى مدربًا
ألرسنال في املوسم املقبل أو ال.
فينغر أكــد أن مستقبله مــع أرسـنــال
سيتحدد فــي اجـتـمــاع ملجلس إدارة
الـ ـن ــادي ب ـعــد ن ـهــائــي كـ ــأس إنـكـلـتــرا
املقرر في  27أيار الجاري ضد الجار
اللدود تشلسي ،املتوج بلقب الدوري
املمتاز.
وواجـ ــه املـ ــدرب الـفــرنـســي أسـئـلــة عن
م ـس ـت ـق ـب ـلــه ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي األش ـه ــر
القليلة املاضية ،لكنه أكد أن اجتماعًا
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن س ـي ـع ـقــد ب ـع ــد ن ـهــائــي
الكأس.
وردًا على سؤال حول موعد اجتماع
مجلس اإلدارة قال فينغر" :أعتقد أنه
بعد نهائي الكأس".
وعما إذا كان االجتماع سيخرج بقرار
نهائي حــول مستقبله أجــاب" :نعم"،
م ــؤكـ ـدًا" :ي ـج ــب أن ت ـعــرفــوا أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن األم ـ ــور املـتـعـلـقــة بـنــادي
كــرة القدم التي يجب مناقشتها في

اجتماع ملجلس اإلدارة" .وتابع" :من
ه ــذه األمـ ــور :مــا يحصل مــع امل ــدرب،
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ال ــاعـ ـب ــون ال ــذي ــن يـجــب
ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ـهــم وتـ ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــود.
بــال ـط ـبــع س ــأك ــون هـ ـن ــاك .ف ــي الــوقــت
ّ
الحالي ،أعتقد أنه يجب أن نركز على
امل ــدى القصير ومــا سيحصل األحــد

وفي نهائي الكأس".
وفـ ــي أمل ــان ـي ــا أيـ ـض ــا ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد،
هــانــز ـ ـ يــواك ـيــم فــاتـسـكــه ،أن ال ـنــادي
سيبحث في مستقبل مدربه توماس
تــوخ ـيــل ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــوس ــم ،نــافـيــا
حتمية رحيله أو االتـفــاق مــع مــدرب

ستبحث إدارة دورتموند مع توخيل مستقبله (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

ب ــدي ــل ،بـحـســب م ــا نـقـلــت عـنــه وكــالــة
"سيد" الرياضية األملانية.
وكــان توخيل قد اعتبر أخيرًا أن من
الـســذاجــة التفكير بــأن مستقبله مع
الـ ـن ــادي م ـض ـم ــون ،ف ــي ظ ــل ال ـخــاف
العلني بينه وبني أركان االدارة.
وق ــال فــاتـسـكــه" :سـنـجـلــس مـعــا بعد
انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ــوس ـ ــم وسـ ـنـ ـتـ ـح ــدث عـمــا
سيحصل .لــو أنـنــا اتفقنا مــع مــدرب
آخــر ،فما نفع القيام بــذلــك؟" ،قاصدًا
ال ـج ـل ــوس م ــع تــوخ ـيــل وال ـب ـح ــث في
مستقبله.
وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن إدارة
النادي توصلت إلى اتفاق مع مدرب
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ السابق
ونـيــس الفرنسي حاليًا السويسري
لوسيان فافر لتولي مهمة اإلشــراف
على الفريق اعتبارًا من املوسم املقبل،
لكن فاتسكه نفى أمس هذا األمر.
وقال" :في الوقت الحالي ،نحن لسنا
فـ ــي ط ـ ــور امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات (م ـ ــع ف ــاف ــر)،
لكنني ال أريــد إضافة أي شــيء بهذا
الخصوص" .وأضاف" :كل ما سأقوله
س ـي ـتــرك أثـ ــره ع ـلــى م ـفــاوضــات ـنــا مع
توماس توخيل".

ستدخل بيبيانا شتينهاوس التاريخ في املوسم
املقبل حيث ستصبح أول سيدة تقود مباريات
في ال ــدوري األملــانــي لكرة الـقــدم ،بحسب ما أعلن
االت ـحــاد األملــانــي للعبة بعد تقديمه الئـحــة حكام
املوسم املقبل.
وسبق للشرطية املتحدرة من هانوفر والبالغة من
العمر  38عامًا ،قيادة مباريات في دوري الدرجة
الثانيةُ ،
وعينت حكمًا رابعًا في مباريات الدرجة
األولى .وقالت شتينهاوس على املوقع اإللكتروني
لــاتـحــاد" :لـقــد حققت حلمي وأن ــا سعيدة بذلك.
هــذا تقدير لعملي الشاق الــذي أوصلني إلــى هنا،
ويشكل حافزًا كبيرًا ملواصلة هذا العمل".

سامباولي مستعد لألرجنتين

يخف األرجنتيني خورخي سامباولي اهتمامه
لم
ِ
بـتــدريــب منتخب ب ــاده لـكــرة ال ـقــدم ،مــؤك ـدًا أنها
فــرصــة "ي ـح ـلــم" بـهــا مـنــذ أع ـ ــوام ،إال أن ــه اشـتــرط
موافقة نــاديــه الحالي إشبيلية اإلسباني لإلقدام
عليها .وأعلن االتحاد األرجنتيني للعبة رغبته في
التعاقد مع املدرب البالغ من العمر  57عامًا ،لتولي
املسؤولية خلفًا ملواطنه املقال إدغ ــاردو باوتسا،
وقـ ـي ــادة املـنـتـخــب ف ــي مـسـيــرتــه الـصـعـبــة ضمن
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى كأس العالم
 2018في روسيا.

أكدت الروسية ماريا شارابوفا ،العائدة حديثًا من
عقوبة اإليقاف بسبب املنشطات ،أنها ستخوض
التصفيات املؤهلة لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية،
ثالثة الـبـطــوالت الـكـبــرى لـهــذا املــوســم ،ولــن تطلب
بطاقة دعــوة للبطولة التي أحــرزت لقبها في عام
 .2004وقــالــت شــارابــوفــا فــي بـيــان على موقعها
اإللكتروني" :بسبب ّ
تحسن تصنيفي بعد الدورات
الثالث التي خضتها منذ عودتي ،سأخوض أيضًا
التصفيات املؤهلة إلى ويمبلدون في روهامبتون،
ول ــن أتـ ـق ـ ّـدم بـطـلــب ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة دع ــوة
خاصة إلى القرعة األساسية".

شباب لبنان يتأهلون في فوتسال آسيا
اللبناني في الجولة الختامية اليوم
السبت.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ب ـ ـقـ ــي امل ـن ـت ـخ ــب
األوزب ـ ـ ـكـ ـ ــي فـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة امل ـج ـم ــوع ــة
الثالثة بـ  7نقاط من ثالث مباريات،
ب ـفــارق األه ـ ــداف أم ــام لـبـنــان ،مقابل
 6ن ـق ــاط م ــن أرب ـ ــع م ـب ــاري ــات لـهــونــغ
كونغ و 3مليانمار ،فيما بقي رصيد
قـطــر خــالـيــا م ــن ال ـن ـقــاط .وسيختتم
العنابي مبارياته بلقاء أوزبكستان.
وعلى األرجح ستتصدر أوزبكستان
املـجـمــوعــة ،إال إذا حـصـلــت املـفــاجــأة
وتعثرت أمام قطر ،أو أن يلعب فارق
األه ـ ـ ــداف ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان ف ــي ضــوء
نتيجتي املباراتني الباقيتني.

ويتأهل األول والثاني من املجموعات
األربع إلى الدور ربع النهائي ،وتقام
مبارياته يوم االثنني املقبل  22أيار.
كــذلــك سيمنح املنتخب ال ــذي يحرز
اللقب مع وصيفه بلديهما بطاقتي
مشاركة مباشرتني في مسابقة كرة
ال ـ ـصـ ــاالت ض ـم ــن أوملـ ـبـ ـي ــاد ال ـش ـبــاب
 2018ف ــي بـيــونــس آي ــري ــس ،عـلــى أن
يتمثال بمنتخب لالعبني ما دون 18
عامًا.
م ـث ــل م ـن ـت ـخــب ش ـب ــاب ل ـب ـن ــان :كــريــم
جويدي ،محمد حمود ،حسني البابا،
حـ ـس ــن ع ـ ــام ـ ــة ،س ـت ـي ــف ك ــوك ــزي ــان،
جــورج ـيــو الـ ـخ ــوري ،ج ـمــال س ـلــوان،
سيرج قيومجيان وميشال صابر.

أخبار رياضية
ّ
بالتأهل الغالي
فرحة لبنانية

ّ
سيدات هومنتمن بطالت ورجال الرياضي «جلدون»
السلة اللبنانية

احـتـفــظ فــريــق هومنتمن انطلياس
بلقب بطولة لبنان لـلــدرجــة االولــى
فـ ــي كـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة ل ـل ـس ـي ــدات ب ـعــدمــا
تقدم على الرياضي بيروت  1-3في
السلسلة النهائية ،بـفــوزه الساحق
في املباراة الرابعة بينهما في قاعة
م ــزه ــر بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر ب ـل ــغ  33نـقـطــة
وبنتيجة ،24 - 44 ،12 - 22( 56 - 89
.)56 - 89 ،36 - 69
العـبــات هومنتمن استحققن الفوز
بعد األداء الكبير في اللقاء ،حيث لم
يتركن لضيوفهن اي فرصة إلفساد
ال ـت ـتــويــج ع ـلــى األرض الـبــرتـقــالـيــة.
ف ـكــانــت أف ـضــل مـسـجـلــة ف ــي امل ـب ــاراة
العـبــة هومنتمن إينجل مــاكــاوتــري
برصيد  27نقطة و 7متابعات و11
تمريرة حاسمة و 7كــرات مسروقة،
فـيـمــا سـجـلــت الـلـيـتــوانـيــة غينتاري
بيترونايت  20نقطة و 13متابعة و8
تمريرات حاسمة.
ام ــا ف ــي ص ـف ــوف ال ــري ــاض ــي ،فـكــانــت
ديانا ديلفا االفضل برصيد  12نقطة
و 12م ـت ــاب ـع ــة وع ــايـ ـش ــة س ــاذرالن ــد
برصيد  11نقطة ،وريبيكا عقل 11
نقطة.
وس ـي ـم ـث ــل ه ــوم ـن ـت ـم ــن وال ــري ــاض ــي
لـبـنــان فــي بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا ،وفــي
بطولة النوادي العربية للعبة.

سيدة تقود مباريات
«البوندسليغا»

شارابوفا لن تنتظر دعوة
من ويمبلدون

كرة الصاالت
تأهل شباب لبنان في كرة الصاالت
إل ـ ــى رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة آسـ ـي ــا فــي
تــايــانــد بـعــد تـعــادلـهــم م ــع منتخب
أوزب ـك ـس ـت ــان  4-4ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة .وسـجــل جــورجـيــو الـخــوري
( )12وس ـت ـيــف ك ــوك ــزي ــان ( 17و)38
وح ـســن الـبــابــا ( )18أهـ ــداف لـبـنــان،
فـ ـيـ ـم ــا أح ـ ـ ـ ــرز األهـ ـ ـ ًـ ـ ــداف األوزب ـ ـك ـ ـيـ ــة
ميشال صابر خطأ في مــرمــاه ()15
وأكبر عثمانوف ( )17وحسن الدين
ن ـي ـشــونــوف ( )25ورافـ ـش ــان عصمة
ال ـل ــه ي ـيــف ( .)31وض ـم ــن املـجـمــوعــة
عينها ،فــازت هونغ كونغ على قطر
 2-3وغ ـ ـ ــاب م ـن ـت ـخــب م ـي ــان ـم ــار عــن
هــذه الـجــولــة ،على أن يلتقي نظيره
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العبات هومنتمن مع كأس البطولة (سركيس يريتيسيان)

لــدى الــرجــال ،صــدم فــريــق الرياضي
م ـضـ ّـي ـفــه هــومـنـتـمــن وأس ـق ـط ــه على
أرضــه وأمــام جمهوره - 12( 64 - 73
 )64 - 73 ،48 - 55 ،33 - 35 ،17على
ملعب مزهر ايضًا ،ليقلص الرياضي
السلسلة الى  2 - 1ويشعل املنافسة
قبل لقاء الفريقني الــرابــع غـدًا األحــد
عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  20.30عـ ـل ــى مـلـعــب
املنارة.
ل ـ ــم ي ـم ـت ـل ــك الـ ــريـ ــاضـ ــي الع ـ ـبـ ــن بــل

مقاتلني بـكــل مــا للكلمة مــن معنى،
م ـقــات ـلــن الن ـ ـتـ ــزاع ال ـ ـفـ ــوز ،مـقــاتـلــن
ّ
دفاعيًا وأكـثــر تحت سلة هومنتمن
ف ــي األوق ـ ـ ــات ال ـح ــاس ـم ــة ،ومـقــاتـلــن
للتسجيل والفوز وإسقاط هومنتمن
للمرة األولى على ملعبه هذا املوسم.
وقـ ـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـحـ ــف ح ـصــر
الـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة بـ ــاعـ ــب أو اث ـ ـنـ ــن مــن
ال ــري ــاض ــي ،فـجـمـيــع الــاع ـبــن كــانــوا
ّ
ً
أبـ ـ ـط ـ ــاال وت ـ ـخـ ــطـ ــوا دخـ ـ ـ ــول الع ـب ـهــم

األج ـن ـب ــي إدغـ ـ ــار س ـ ــوزا ف ــي مشكلة
األخـطــاء حيث لــم يلعب ســوى سبع
دقائق.
ال شـ ـ ــك أن ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن دفـ ـ ـ ــع ث ـمــن
غـيــاب نجمه ف ــادي الخطيب بسبب
اإلص ــاب ــة ،لـكــن ل ــم تـكــن ه ــذه مشكلة
صــاحــب األرض ال ــوح ـي ــدة؛ فضعف
الـ ـ ـق ـ ــدرة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــه تـحــت
ّ
سلتهم كانت املشكلة الرئيسية ،الى
ّ
جــانــب الـتـســرع فــي إنـهــاء الهجمات
ال ـتــي دف ــع ثمنها هــومـنـتـمــن غــالـيــا،
عكس العبي الرياضي الذين كانوا
ّ
«ج ــادي ــن» ت ـحــت ســلـتـهــم وح ــرم ــوا
هــومـنـتـمــن م ــن ال ــوص ــول ال ــى عتبة
السبعني نقطة للمرة األولى.
وك ــان أف ـضــل مـسـ ّـجــل ف ــي الــريــاضــي
عـلــي ح ـيــدرب ــ 18نـقـطــة و 12متابعة
وج ــان عـبــد ال ـنــور  17نقطة وأالدي
أمينو  14نقطة و 12متابعة وبرانكو
سفيتكوفيتش  14نقطة و 8تمريرات
حاسمة.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن ه ــوم ـن ـت ـم ــن ف ـ ـكـ ــان دواي ـ ـ ــن
جــاكـســون األف ـضــل مــع  24نقطة و9
متابعات وهــايــك غويكوتشيان 15
ن ـق ـط ــة ،ف ــي ح ــن ل ــم ي ـس ـ ّـج ــل كـيـفــن
غاالوي سوى  3نقاط و 10متابعات
في  40دقيقة بعد الدفاع الرائع عليه
من قبل القائد جان عبد النور.

منتخب لبنان دون الـ 23سنة
الى المنامة
يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراتني وديتني
مع نظيره البحريني في  21الجاري و 24منه،
ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا لفئة دون
الـ 23سنة املقررة خالل تموز املقبل في اإلمارات.
وقد غادرت بعثة املنتخب برئاسة عضو اللجنة
التنفيذية لإلتحاد همبارسوم ميساكيان أمس
إلى املنامة ،وتضم املدير الفني املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش ومساعديه ميليتش
كورسيتش وسردان كالييفيتش (مدرب حراس
املرمى) ،ومدير املنتخب فؤاد بلهوان ،واملعالج
الفيزيائي ايلي متني ،ومسؤول التجهيزات أحمد
فخر الدين ،و 23العبًا هم :مصطفى مطر ،ليفون
كينويان ،علي ضاهر ،خالد علي ،نادر مروش،
شادي أبو عساف ،ياسر عاشور ،عبدالله مغربي،
حبيب شويخ ،علي أيوب ،خالد الجاسم ،غازي
حنينه ،حسن كوراني ،عباس عاصي ،محمد
سالم ،حيدر خريس ،علي كركي ،كريستيان
الخوري ،علي عيسى ،خليل خميس ،حسن
حمود ،كيفن جورج زوربا وفضل عنتر.

ليسيه ناسيونال يحقق
المفاجأة في بطولة اليد
حقق فريق ليسيه ناسيونال فوزًا مستحقًا على
املبرة بفارق  8أهداف  ،19-27في قاعة حاتم
عاشور ،ضمن مباريات املرحلة التاسعة (الرابعة
ايابًا) قبل األخيرة من «فاينل سيكس» بطولة
لبنان في كرة اليد .وكان ليسيه بحاجة الى الفوز
بفارق  8أهداف أو أكثر لالقتراب بنسبة كبيرة
من بلوغ املربع الذهبي ،بعدما خسر ذهابًا أمام
املبرة بفارق  7أهداف  ،24-31وبالتالي حقق
«املعجزة» عن جدارة.

