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رياضة
سوق االنتقاالت

السلة اللبنانية

أرسين فينغر رفض مانشستر يونايتد
ك ــان م ــن امل ـم ـكــن أن ال يـكـتـفــي امل ــدرب
ال ـفــرن ـســي أرس ـ ــن فـيـنـغــر ب ــاإلش ــراف
عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـحـ ــالـ ــي أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال فــي
ت ـجــرب ـتــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـس ـت ـمــرة منذ
 1996لو وافق قبل  15عامًا على عرض
مانشستر يونايتد لتدريبه ،بحسب
ما ذكرت صحف إنكليزية.
ونقلت الصحف عــن فينغر قــولــه في
السيرة الذاتية ملارتن إدواردز ،رئيس
يــونــايـتــد ال ـســابــق ب ــن  1980و:2002
"لم أذهب ألنني كنت سعيدًا جدًا هنا
(فــي أرس ـنــال) .أكثر األشـخــاص كانوا
ي ـش ـعــرون بــال ـس ـعــادة ب ــوج ــودي ،لقد
كنت سعيدًا جدًا هنا".
وأض ــاف" :أش ـيــاء كثيرة تـغـ ّـيــرت ،لكن
عندما أتيت إلى هنا فإن النادي كان
ّ
يركز على القيم التي أحبها في هذه
الرياضة ،ولهذا فأنا ال أزال هنا".
وختم فينغر البالغ من العمر  67عامًا:
"إذًا ،فأنا أطرح دائمًا هذا السؤال .نعم،
مانشستر يــونــايـتــد مثير لالهتمام،
لكن هــل أنــا سعيد هـنــا؟ ال ـجــواب هو
نعم".
وعلى صعيد املدربني أيضًا ،استغنى
كريستال باالس عن مدربه الهولندي
فرانك دي بوير بعد البداية الصعبة

عرض يونايتد على فينغر تدريبه قبل  15عامًا (إيان كينغتون ــ أ ف ب)

للفريق في الدوري املمتاز ،حيث خسر
جـمـيــع م ـبــاريــاتــه األرب ـ ــع م ــن دون أن
يسجل أي هدف.
وقـ ــال الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي مــوقـعــه
الرسمي" :افترق نادي كريستال باالس

هذا الصباح عن فرانك دي بويرّ .
نود
أن نشكر فــرانــك عـلــى تفانيه وجـهــده
الكبير خــال الــوقــت ال ــذي أمـضــاه مع
ّ
"سيتم تعيني مــدرب
الـفــريــق" ،وتــابــع:
جــديــد فــي الــوقــت امل ـنــاســب ،ونتمنى

لفرانك األفضل للمستقبل".
وي ـ ـبـ ــدو املـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق لـلـمـنـتـخــب
اإلنـكـلـيــزي روي هــودج ـســون املــرشــح
األوفـ ــر حـظــا لـخــافــة دي بــويــر ،الــذي
أن ـه ــى مـ ـش ــواره الـقـصـيــر ف ــي الـ ــدوري
املمتاز بالخسارة األحــد أمــام بيرنلي
الــذي سجل الهدف السابع في مرمى
منافسه في أربع مباريات فقط.
وأص ـبــح كــريـسـتــال ب ــاالس أول فريق
يخسر مبارياته األربع في الدوري ،إن
كــان املمتاز أو الــدرجــة األولــى سابقًا،
مــن دون أن يسجل هــدفــا مـنــذ موسم
 1925-1924حني حقق ذلك بريستون.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــن ،أعـ ـ ـل ـ ــن
األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي غ ــوسـ ـت ــاف ــو ب ــوي ــت
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه مـ ـ ــن تـ ـ ــدريـ ـ ــب ش ـن ـغ ـه ــاي
ش ـي ـن ـخــوا ال ـص ـي ـنــي ال ـ ــذي ي ـل ـعــب فــي
صفوفه النجم األرجنتيني كارلوس
تيفيز ال ــذي يـنــال بحسب الـتـقــديــرات
الصحافية الــراتــب األعـلــى فــي العالم
ويصل إلى  38مليون دوالر في العام.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـيـتــولــى األمل ــان ــي أول ــي
شتيليكه تــدريــب تيانجني تـيــدا بعد
ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ف ـق ــط ع ـل ــى إق ــالـ ـت ــه مــن
تدريب منتخب كوريا الجنوبية.

كرة المضرب

ّ
نادال يرصع موسمه بلقب «فالشينغ ميدوز»
لــم يخالف اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال،
املصنف أول ،التوقعات التي رشحته
إلحراز لقب بطولة الواليات املتحدة
املـ ـفـ ـت ــوح ــة فـ ــي كـ ـ ــرة املـ ـ ـض ـ ــرب ،آخ ــر
الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى ،ل ـل ـمــرة
الـثــالـثــة فــي مـسـيــرتــه بـعــد ف ــوزه في
الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب أف ــري ـق ــي
كيفن أن ــدرس ــون الـثــامــن والعشرين
بسهولة  3-6و 3-6و 4-6على مالعب
«فالشينغ ميدوز» في نيويورك.
وك ــان تـتــويــج نـ ــادال بـلـقــب البطولة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ل ـ ـعـ ــودتـ ــه إل ــى
مـسـتــواه الـســابــق ،على غ ــرار غريمه
ال ـســوي ـســري روج ـي ــه ف ـي ــدي ــرر ال ــذي
اس ـت ـعــاد شـبــابــه رغ ــم أع ــوام ــه ال ـ ــ،36
وعــاد ليحتكر مع اإلسباني األلقاب
الـ ـكـ ـب ــرى .وتـ ـق ــاس ــم نـ ـ ـ ــادال األلـ ـق ــاب
األرب ـ ـعـ ــة ال ـك ـب ــرى لـ ـه ــذا امل ــوس ــم مــع

فيديرر الــذي فاز على اإلسباني في
نهائي أوستراليا ،بينما ظفر «رافا»
بلقب «روالن غاروس».
وكان اإلسباني سعيدًا بإحرازه هذا
اللقب الــذي تــزامــن أيضًا مــع عودته
فـ ــي  21آب إلـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدارة تـصـنـيــف
املـحـتــرفــن لـلـمــرة األول ــى مـنــذ تموز
 ،2014وه ـ ـ ــو ق ـ ـ ــال بـ ـع ــد ت ـت ــوي ـج ــه:
«أم ـض ـي ــت أس ـب ــوع ــن م ـم ـيــزيــن ج ـدًا
بالنسبة إلـ ّـي .ما حصل هذا العام ال
يـصــدق ،وال سيما بعد مــواســم عدة
ع ــان ـي ــت ف ـي ـهــا م ــن إصـ ــابـ ــات خ ـطــرة
وتراجع مستواي».
وواصل« :كان عامًا مؤثرًا منذ بطولة
أوستراليا املفتوحة .لعبت بمستوى
مرتفع ج ـدًا ،والـفــوز مـجــددًا هنا في
نيويورك ال يصدق».
وكان لقب البطولة األميركية األخير

لـ ـن ــادال ف ــي «الـ ـغ ــران ــد س ـ ــام» تحت
إش ــراف عمه طــونــي ال ــذي درب ــه منذ
أن ك ــان فــي الـثــالـثــة مــن ع ـمــره ،لكنه
سـيـتـخـلــى ع ــن هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة في
نهاية املوسم الحالي.
ولــم َ
ينس ن ــادال أن يشكر عمه على
الــدور الذي لعبه خالل املسيرة التي
ق ــادت اإلس ـبــانــي إل ــى  74لـقـبــا ،وهــو
قال بهذا الصدد« :ال يمكنني شكره
كنت
بما فيه الكفاية .مــن دون ــه ،مــا ُ
هـنــا مل ــزاول ــة ك ــرة امل ـض ــرب .أعـطــانــي
القوة والحافز .أنا تجاوزت بفضله
اإلصابات التي عانيت منها».

بات بإمكان مشجعي ريال مدريد وبرشلونة
أن ّ
يعدوا العدة ملواجهة «الكالسيكو» األولى في
ذهاب الدوري اإلسباني لكرة القدم بعد أن أعلن
رئيس رابطة الدوري اإلسباني خافيير تيباس،
أن لقاء الغريمني في «سانتياغو برنابيو» ،سيقام
يوم السبت  23كانون األول الساعة  13,00ظهرًا
بالتوقيت املحلي ( 14,00بتوقيت بيروت) .وكان
من املفترض أن تقام املواجهة في  20كانون
األول في منتصف األسبوع مع املباريات األخرى
املقررة في املرحلة السابعة عشرة التي تسبق
عطلة األعياد ،لكن رابطة الدوري أرجأتها إلى يوم
السبت ،أي في اليوم الذي يسبق ليلة عيد امليالد.
وذكر تيباس في تصريحات إلذاعة «أوندا
سيرو» اإلسبانية أن اختيار توقيت املباراة في
منتصف اليوم تقريبًا جاء لجذب كمية أكبر من
املشاهدين في السوق اآلسيوية.

األندية واالتحاد تجتمع لنجاح الدوري
اح ـت ـضــن م ـق ـ ّـر االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا ضـ ّـم
مـمـثـلــي أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى مع
بـعــض أع ـضــاء اللجنة التنفيذية،
ب ـح ـضــور ال ــرئ ـي ــس ه ــاش ــم ح ـيــدر،
واألمني العام جهاد الشحف ،حيث
كان الدوري اللبناني البند الوحيد
على طاولة البحث.
األجـ ـ ــواء ك ــان ــت أك ـث ــر م ــن إيـجــابـيــة،
إذ ت ـح ــدث ــت األن ــدي ــة ب ـص ــراح ــة عــن
هــواجـسـهــا ومطالبها وتمنياتها،
فــأج ـم ـعــت اآلراء ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن
يقوم االتحاد بــدوره إداري ــا .وكانت
هناك مطالب من األندية ،كرفع سعر
البطاقة إلــى  10آالف ليرة ،وهــو ما
طلبه رئيس نادي السالم زغرتا األب
إس ـط ـفــان فــرن ـج ـيــة ،فــاألخ ـيــر ينظر
إلى املوضوع من منظار اقتصادي،

ملا فيه منفعة األنــديــة املــاديــة ،حتى
تـصـبــح قـ ــادرة عـلــى االسـتـغـنــاء عن
الـسـيــاسـيــن لـتـمــويـلـهــا .وبالنسبة
إلــى األب فرنجية ،مــن غير املقبول
أن تـ ـك ــون ح ـص ـي ـلــة نـ ـ ــادي الـنـجـمــة
عــن املــوســم املــاضــي  19مليون ليرة
ف ـق ــط ،رغـ ــم ال ـح ـض ــور الـجـمــاهـيــري
الكبير فــي مـبــاريــاتــه ،وبــالـتــالــي إن
رفـ ــع س ـعــر ال ـب ـطــاقــة ي ـغ ــذي خــزائــن
األندية من جهة ،ويغربل الجمهور
من ناحية إبعاد املشاغبني من جهة
أخرى .كذلك طرح األب فرنجية فكرة
دف ــع ال ـع ــائ ــدات املــال ـيــة لــأنــديــة من
الحضور الجماهيري شهريًاّ .
نقطة أخ ــرى كــانــت مــوضــع تــرقــب،
ه ــي م ـســألــة تــأج ـيــل ال ـ ـ ــدوري .فقد
شاع كالم قبل الجلسة عن أن نادي
النجمة ،وتحديدًا أمني السر سعد
ال ــدي ــن ع ـي ـت ــان ــي ،وراء ال ـت ـســويــق
تجر
ل ـهــذه ال ـف ـكــرة .لـكــن األمـ ــور لــم
ِ

منح فريق هومنتمن نفسه أفضلية
الحصول على املركز االول للمجموعة
الثانية في بطولة حسام الدين الحريري
لكرة السلة املقامة على ملعب قاعة صائب
سالم في املنارة ،بعد فوزه على فريق
«بيروت» .ويتوجب على الفريق البرتقالي
الفوز في مباراة االخيرة على ايك الرنكا
الفائز على املجمع البترولي الجزائري
في مباراتهما االخيرة غدًا االربعاء ،واال
سيدخل مع الفريق القبرصي ونادي بيروت
في حسابات فارق السالت لضمان التأهل
عن املجموعة وليس الصدارة فقط.
ويلعب اليوم سرية رام الله الفلسطيني مع
الدالية التونسي ( )17:30في اطار مباريات
املجموعة االولى التي ستشهد حسمًا
لصدارتها في املباراة الثانية ( )20.30بني
النادي الرياضي وشيركاسي االوكراني.
فقد تمكن هومنتمن من تحقيق الفوز على
فريق بيروت بفارق  8نقاط (.)60– 68
وكان
صامويل طومسون أفضل مسجلي
هومنتمن مع  19نقطة و 5متابعات واضاف
والتر هودج  15نقطة وايلي شمعون 14
نقطة ،ومن فريق بيروت سجل ميغيل
مارتينيز  15نقطة واضاف باسل بوجي
 12نقطة مع  8متابعات.
وفي اطار املجموعة نفسها ،حقق فريق ايك
الرنكا القبرصي فوزه االول في الدورة على
حساب املجمع البترولي الجزائري بفارق 7
نقاط (.)71 – 78
ميكاليس كوميس حقق  19نقطة للفريق
القبرصي ،فيما سجل محمد حارات 19
نقطة مع  10متابعات للبترولي.

تعديل موعد وتوقيت
«الكالسيكو» األول

نادال مع
كأس البطولة
األميركية
(ماتيو
ستوكمان ــ
أ ف ب)

على هذا النحو في االجتماع ،ذلك
أن ال عـيـتــانــي وال رئ ـيــس ال ـنــادي
أسعد الصقال ،طرحا فكرة تأجيل
ال ــدوري .لكن مــا طــالــب بــه النجمة
ه ــو تــوف ـيــر األم ـ ــن ،م ـلـ ّ
ـوحــن بـعــدم
خوض املباريات إن لم يتحقق هذا
الشرط.
التحكيم حضر على طاولة البحث
أي ـض ــا ،ح ـيــث اع ـت ـب ــرت األن ــدي ــة أن
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـحـ ـك ــام أج ـ ــان ـ ــب فــي
املباريات الحساسة أمر قد يساعد
عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــاح امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ال مــن
مـنـطـلــق الـتـقـلـيــل م ــن قـيـمــة الحكم
اللبناني أو مــن قــدراتــه أو اعتبار
ال ـح ـك ــم األجـ ـنـ ـب ــي أف ـ ـضـ ــل ،بـ ــل مــن
منطلق تخفيف الضغوط عنه.
العهد مــن جهته شــدد عبر رئيس
الـنــادي تميم سليمان وأمــن السر
مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ــاصـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الـ ـت ــواص ــل امل ـس ـت ـم ــر بـ ــن األن ــدي ــة

هومنتمن يحسم
الصراع مع بيروت

أصداء عالمية

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد
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«يويفا» ّ
يرد على «ليكيب»
ّ
ل ـت ـخ ـف ـي ــف االح ـ ـت ـ ـقـ ــان والـ ـتـ ـش ــن ــج
قـ ـب ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،وط ـ ــرح ـ ــا ف ـك ــرة
عـقــد اج ـت ـمــاع فـنــي قـبــل امل ـبــاريــات
لـلـتـنـسـيــق ون ـقــل صـ ــورة إيـجــابـيــة
إلى الــرأي العام تخفف من التوتر.
هذا التوتر الذي غمز رئيس نادي
اإلصـ ــاح حـســن عــواضــة مــن دور
لبعض اإلداريــن بشحن الجمهور
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ع ـب ــر
تـصــريـحــات ن ــاري ــة ال ت ـخــدم الـجــو
العام.
ومـ ـ ــن ط ـ ــروح ـ ــات الـ ـعـ ـه ــد م ـطــال ـبــة
القوى األمنية ،وتحديدًا مخابرات
الـجـيــش ،بــإعــادة العمل بكاميرات
املــراقـبــة الـتــي تـصـ ّـور الجمهور ملا
لها من قدرة ردعية.
أما على الصعيد التنظيمي ،فكان
ه ـنــاك ط ــرح م ــن عــاصــي بــالـسـمــاح
ل ــرئ ـي ــس ّ
ـاد ح ـص ـرًا ب ــإدخ ــال
أي نـ ـ ـ ٍ
ضيفني معه إلى مباريات فريقه.

سارع االتحاد األوروبي لكرة القدم إلى النفي
بنحو حاسم «التصريحات املنسوبة بالخطأ»
إلى رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين من
جانب صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،حول باريس
سان جيرمان لخرقه املحتمل لقواعد اللعب املالي
النظيف وكون معاقبة هذا النادي ستزيد من
شعبية املسؤول األبرز في «يويفا».
وجاء رد فعل «يويفا» عقب نشر الصحيفة
لجملة نسبت لتشيفرين ،األسبوع املاضي ،خالل
اجتماع الجمعية األوروبية لألندية ،قال فيها
بحسب «ليكيب»« :إذا ما أردت أن تصل شعبيتي
مليشال (بالتيني) ،أعلم ّأن ّ
علي إقصاء باريس
سان جيرمان من املنافسات األوروبية».
وقال بيان املنظمة« :اليويفا يرغب في التأكيد مرة
أخرى لالستقاللية التامة للجنة املراقبة املالية
لألندية .كذلك فإنه يرى من الغريب هذا التوافق
بني التصريحات امللفقة ،ونشرها تحديدًا في هذا
التوقيت بفرنسا».

