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رياضة
سوق االنتقاالت

جوائز

زيدان يتخلى عن «تبنّي» بنزيما
َ
ل ـ ــم ت ـ ـ ـتـ ـ ــوان جـ ـم ــاهـ ـي ــر ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة عــن
املطالبة بـضـ ّـم مهاجم جــديــد للفريق
فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة،
وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مستوى
الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــا ال ــذي اكتفى
بتسجيل هدفني في ذهاب «الليغا».
هــذا األمــر يمكن أن يتحقق ،إذ ذكــرت
صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مدرب
الريال زين الدين زيدان ،عرض املسألة
مــع إدارة ال ـن ــادي ،رغ ــم أن ــه يـعـ ّـد أكثر
املدافعني عن بنزيما.
وبحسب الصحيفة ،فإن األنظار تتجه
ن ـحــو األرج ـنـتـي ـنــي م ـ ــاورو إي ـك ــاردي،
مـ ـه ــاج ــم إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
واألملاني تيمو فيرنر ،مهاجم اليبزيغ،
لـكــن تبقى مـعــرفــة إن ك ــان أح ــد هذين
ال ــاع ـ َـبــن س ـيــوافــق ع ـلــى ال ـق ــدوم إلــى
ملعب «ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو» ليكون
ً
بــديــا لبنزيما ،إذا استمر زي ــدان في
اعتماده أساسيًا.

إيكاردي احد المرشحين لالنضمام
إلى الريال (ماركو برتوريللو ــ أ ف ب)

إسـبــانـيــا أي ـضــا ،أعـلــن فالنسيا ضم
األرجنتيني لوتشيانو فييتو العب
أتلتيكو مــدريــد على سبيل اإلع ــارة
ح ـتــى ن ـهــايــة امل ــوس ــم ،م ــع إمـكــانـيــة
شــرائــه نـهــائـيــا .وف ــي إنـكـلـتــرا ،يبدو
أن تألق هاري كاين في الـ «بريميير
لـ ـي ــغ» بـ ـ ــدأ ُيـ ـقـ ـل ــق نـ ــاديـ ــه ت ــوت ـن ـه ــام
هوتسبر ،إذ إن الـعــديــد مــن األنــديــة
ال ـك ـبــرى بــاتــت مـهـتـمــة بـضـمــه ،وفــي
مقدمها ري ــال مــدريــد ال ــذي اخـتــارت
ج ـم ــاه ـي ــره ه ـ ــذا الـ ــاعـ ــب لــان ـت ـقــال
إل ــى فريقها فــي تـصــويــت لصحيفة
«مـ ـ ــاركـ ـ ــا» .ل ـ ـ ــذا ،ي ـس ـع ــى «الـ ـسـ ـب ــرز»
لإلبقاء على نجمه في صفوفه عبر
تقديم عقد جديد له.
وبـحـســب الـصـحــف اإلنـكـلـيــزيــة ،يريد
توتنهام أن يجعل كاين الالعب األعلى
أج ـ ـرًا ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي بــراتــب
أسـبــوعــي يبلغ  225ألــف ي ــورو ،علمًا
أنه يتقاضى حاليًا  125ألف يورو.
وت ــأل ــق ك ــاي ــن ف ــي ال ـن ـصــف األول من

محمد صالح ملك افريقيا
امل ــوس ــم ،إذ أن ـهــى ع ــام  2017كأفضل
هـ ــداف ف ــي ال ـعــالــم .كــذلــك كـســر الــرقــم
الـقـيــاســي للنجم اإلنـكـلـيــزي السابق
آلــن شيرر فــي عــدد األه ــداف املسجلة
فــي عــام واحــد فــي ال ـ «بريميير ليغ»،
وه ــو يـتـصــدر حــالـيــا تــرتـيــب هــدافــي
البطولة.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
سـ ـي ــواص ــل ال ـن ـج ــم األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
امل ـخ ـضــرم ديـيـغــو فـ ــورالن ( 38عــامــا)
مسيرته في مالعب هونغ كونغ بعد
أن انـتـقــل إل ــى صـفــوف فــريــق كيتشي
بطل الدوري.
وعـلــى صعيد املــدربــن ،أق ــال تورينو
اإلي ـطــالــي م ــدرب ــه ال ـصــربــي سينيسا
م ـي ـهــاي ـلــوف ـي ـتــش غ ـ ـ ــداة خـ ــروجـ ــه مــن
مسابقة الكأس املحلية أمام يوفنتوس
وتحقيقه فــوزًا واح ـدًا في آخــر ثماني
مباريات في الدوري.
والح ـق ــا أع ـل ــن ت ــوري ـن ــو تـعـيــن وال ـتــر
ماتزاري مدربًا لفريقه حتى عام .2020

الكرة اللبنانية

الدقة باقٍ في الصفاء والشوم يتسلّم األنصار
عبد القادر سعد
انـشـغــل ال ـش ــارع ال ـك ــروي أم ــس بخبر
تـ ّ
ـوج ــه إدارة ال ـص ـفــاء إلق ــال ــة مــدربـهــا
محمد الــدقــة قبل يومني على انطالق
إياب الدوري اللبناني لكرة القدمٌ .
خبر
ب ــدا مـسـتـغــربــا عـلــى أك ـثــر م ــن صعيد.
فـمــن نــاحـيــة امل ـب ــدأ ،ك ــان مـسـتـغــربــا أن
تفكر إدارة الصفاء باستبدال مدربها
ب ـعــد ال ـن ـتــائــج امل ـم ـت ــازة ال ـت ــي حققها
ف ــي مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،قـبــل أن تـتــراجــع
في آخــر ثــاث مباريات ،إذ إن الصفاء
تـ ـص ـ ّـدر ال ـتــرت ـيــب ألك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع،
وهــزم النجمة واألن ـصــار ،وكــان أداؤه
مميزًا رغم الضائقة املادية والظروف
الصعبة التي ّ
يمر بها النادي .صحيح
أن الصفاء يحتل املركز الرابع برصيد
 18نقطة ،وهــو بعيد خمس نقاط عن
ال ـع ـهــد امل ـت ـص ــدر ،ل ـكــن ال ـقـ ّـي ـمــن على
ال ـ ـنـ ــادي ي ـع ـل ـم ــون ت ـم ــام ــا أن أس ـب ــاب
التراجع ليست فنية ،وهــذا ما يؤكده
أمـ ــن س ــر الـ ـن ــادي ه ـي ـثــم ش ـع ـبــان في

اتصال مع «األخبار».
ّ
شعبان أكد تمسكه باملدرب الدقة مديرًا
ِّ
فنيًا ،مجددًا الثقة به وبجهازه الفني،
ومشيرًا إلى أن خبر إقالته ليس سوى
كالم على مواقع التواصل االجتماعي
ال أكثر وال أقلّ .
وعبر شعبان عن كامل
رضـ ــى اإلدارة ع ــن أداء الـ ــدقـ ــة ،الف ـتــا
إلــى أن ظــروفــا معينة أدت إلــى تراجع
الفريق في آخر مرحلة اإلياب ،وهي ال
تتعلق بــأمــور فنية .أمــا بالنسبة إلى
ال ـجــانــب املـ ـ ــادي ،ف ــأش ــار ش ـع ـبــان إلــى
أن األم ــور شأنها شــأن معظم األنــديــة
التي تعمل فــي ظــل ظــروف اقتصادية
صعبة ّ
يمر بها البلد .لكنه أشــار إلى
أن هذه األمور ستتحلحل هذا الشهر،
الفتًا إلى أن الالعبني سيحصلون على
رواتبهم ومستحقاتهم كاملة ،ومؤكدًا
أن ال ـضــائ ـقــة املــال ـيــة لـيـســت بــالـحـجــم
ال ـ ــذي ُي ـ ـصـ ـ ّـوره ال ـب ـع ــض ،فــالــاع ـبــون
لديهم مستحقات وروات ــب مكسورة،
لكنها ال تتخطى الشهر ،وهذه األمور
ُ َ
ستعالج في القريب العاجل.

وعن رئيس النادي وليد غنام ،ومدى
اس ـت ـمــراره بــرئــاســة الـصـفــاء وا ّلـتــزامــه
ّ
وعوده املالية ،أكد شعبان أن غنام هو
ُّ
رئيس الـنــادي وملتزم مــا اتـفــق عليه،
وكل األمور على ما يرام .في األنصار،
ّ
ت ــوض ـح ــت األمـ ـ ــور ب ــن العـ ــب ال ـفــريــق
عباس عطوي «أونيكا» ومدربه سامي
الشوم ،بعد سوء التفاهم الذي حصل
قبل أيــام على خلفية كالم قاله الشوم
في غرفة املالبس قبل اللقاء الودي مع
طرابلسّ ،
وعده «أونيكا» إساءة له.
أم ــس ج ـلــس ال ــاع ــب واملـ ـ ــدرب وج ــرى
تــوض ـيــح الـ ـص ــورة ،إذ ك ــان «أون ـي ـكــا»
ح ــاضـ ـرًا ف ــي ال ـت ـم ــاري ــن ،ع ـل ـمــا أنـ ــه لم
ليوم واحــد بسبب عملية في
يغب إال
ٍ
أسنانه ،ولم يقاطع التمارين كما قيل.
وعـلــى صعيد الجهاز الفني ،حسمت
إدارة األن ـصــار أمــرهــا وعـ ّـيـنــت الـشــوم
مـ ــدي ـ ـرًا ف ـن ـي ــا ومـ ـع ــه امل ـ ــدرب ـ ــان ج ـهــاد
م ـح ـ َج ــوب ون ـب ـي ــل ب ـع ـل ـب ـكــي ،ع ـل ــى أن
ُ
تـســنــد مـهـمــة جــديــدة فــي ال ـن ــادي إلــى
املدرب محجوب.

ّأكدت إدارة الصفاء تمسكها بمدربها
الدقة ورضاها عن عمله (أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن وغولدن ستايت يعزّزان صدارتهما
ّ
أك ــد بوسطن سلتيكس تـفـ ّـوقــه على
ضيفه كليفالند كافالييرز ،وصيف
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ع ـن ــدم ــا أل ـح ــق بــه
ال ـهــزي ـمــة ب ـف ــارق  14نـقـطــة بنتيجة
 ،88-102فــي قـمــة م ـبــاريــات املنطقة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ف ـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وع ــزز بــوسـطــن رص ـيــده فــي ص ــدارة
املـنـطـقــة الـشــرقـيــة إل ــى  31ف ــوزًا و10
خـ ـس ــارات ،ب ـف ــارق  5ان ـت ـص ــارات عن
وصيفه تورونتو رابتورز.
وكان البديل تيم روزيــر ،صاحب 20
نقطة ،أفضل مسجل لــدى بوسطن،
وأضاف جايسون تاتوم ،وماركوس
سمارت  15نقطة ،وجايلني براون 14
ّ
نقطة ،وكل من نجم كليفالند السابق
ك ــاي ــري ايــرف ـي ـنــغ وآل ه ــورف ــورد 11
نقطة.
ولدى الخاسر (ثالث املنطقة الشرقية
 25ف ـ ــوزًا و 13خ ـ ـسـ ــارة) ،ال ـ ــذي سجل
أدنى معدل له هذا املوسم ،كان النجم
ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس أفـ ـض ــل م ـس ـجــل مــع
 19نـقـطــة و 7مـتــابـعــات و 6تـمــريــرات
حاسمة ،وأضــاف البديل كايل كورفر
 15نقطة.

21

شهدت مباراة بوسطن وكيلفالند مواجهة بين زميلي األمس إيرفينغ وجيمس (أ ف ب)

ي ــذك ــر أن ال ـل ـق ــاء ش ـه ــد إص ــاب ــة الع ــب
كليفالند كيفن لــوف بكاحله األيـمــن،
بعد تسجيله سلة وحيدة من أصل 11
محاولة.
وف ــي املـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة ،ل ـعــب ستيفن
كـ ــوري دورًا حــاس ـمــا ف ــي ف ــوز غــولــدن
س ـت ــاي ــت ووريـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب عـلــى
مضيفه داالس مافريكس .112-125
وسجل كــوري  32نقطة ،بينها ثالثية

ـوان ع ـل ــى نـهــايــة
ح ــاس ـم ــة ق ـب ــل  3,4ث ـ ـ ٍ
الوقت ،ليرفع غولدن ستايت رصيده
فــي ص ــدارة الغربية والـ ــدوري إلــى 30
ف ـ ــوزًا و 8خ ـ ـسـ ــارات .وأض ـ ــاف ك ــل مــن
كيفن دورانـ ــت وك ــاي طــومـبـســون 25
نقطة للفائز ،إلى  18نقطة و 11متابعة
لدريموند غرين.
ُ
ومني لــوس أنجلس اليكرز العريق
بـخـســارتــه الـثــامـنــة تــوال ـيــا ،وج ــاءت

أمام ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر
 .133-96وبـ ــرز م ــن ال ـفــائــز الــربــاعــي
بول جــورج وتيرانس فيرغيسون بـ
 24نقطة لكل منهما ،والنجم راسل
وسـتـبــروك ب ـ  20نقطة و 12تمريرة
حــاس ـمــة و 6م ـت ــاب ـع ــات ،وكــارم ـي ـلــو
أنطوني بـ  21نقطة.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ف ــاز بــروكـلــن
نـتــس عـلــى مـيـنـيـســوتــا تـمـبــروولـفــز
 ،97-98وميامي هيت على ديترويت
بيستونز  ،104 - 111ودنفر ناغتس
على فينيكس صنز  ،111-134ونيو
أورل ـيــانــز بيليكانز عـلــى يــوتــا جــاز
 ،98-108وت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز على
شيكاغو بولز  ،115-124وميلووكي
باكس على إنديانا بايسرز ،101-122
وه ـيــوســن روك ـت ــس عـلــى أورالنـ ــدو
ماجيك  ،98-116وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز على سان أنطونيو سبرز
 ،106-112وواشـنـطــن ويـ ــزاردز على
نيويورك نيكس .103-121
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
هيوسنت روكتس × غولدن ستايت
ووريـ ـ ـ ــرز ،لـ ــوس أن ـج ـلــس ك ـل ـي ـبــرز ×
أوكالهوما سيتي ثاندر.

ّتوج النجم املصري محمد صالح،
هداف ليفربول اإلنكليزي واملنتخب
املصري سنة ذهبية بتتويجه بجائزة
أفضل العب في إفريقيا لعام 2017
خالل الحفل الذي أقامه االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم «كاف» ،مساء
امس ،في مدينة أكرا الغانية.
ّ
وحل العب ليفربول اآلخر السنغالي
ساديو مانيه في املركز الثاني ،بينما
جاء هداف الدوري االملاني ،الغابوني
بيار ايميريك أوباميانغ في املركز
الثالث.
واصبح صالح ثاني العب مصري
في التاريخ ّ
يتوج بهذه الجائزة ،بعد أن
حصدها النجم السابق ورئيس النادي
االهلي الحالي محمود الخطيب.
وتألق صالح مع املنتخب املصري
وقاده الى نهائيات كأس العالم ،2018
اضافة الى تقديمه مستوى خارق مع
ليفربول ،إذ سجل  17هدفًا في الدوري
االنكليزي املمتاز ،ليحتل املركز الثاني
على الئحة ترتيب الهدافني .علمًا انه قاد
مصر الى نهائي كأس االمم االفريقية
في الغابون.
وكان صالح قد فاز بجائزة هيئة
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ألفضل
العب في القارة السمراء ايضًا.
وعلى هامش الحفل ،اختير مدرب
منتخب مصر االرجنتيني هكتور
كوبر افضل مدرب في افريقيا.

أخبار رياضية

التضامن يستضيف المتحد اليوم
تنطلق اليوم مباريات املرحلة الرابعة عشرة
من بطولة لبنان لكرة السلة بمباراة وحيدة
تجمع التضامن الزوق مع ضيفه املتحد عند
الساعة  20.30على ملعب مجمع نهاد نوفل.
ويلعب غدًا بيبلوس مع ضيفه بيروت في
جبيل عند الساعة  ،17.00واللويزة مع ضيفه
الحكمة في التوقيت عينه .وتختتم املرحلة
األحد عند الساعة  17.00بلقاءي الرياضي مع
ضيفه الشانفيل ،واملعهد األنطوني مع ضيفه
هومنتمن.

 400العب في دورة
الشتاء لألكاديميات
ّ

نظم نادي بيروت لكرة القدم «،»FC Beirut
بالتعاون مع بلدية بيروت ،دورة الشتاء
ألكاديميات كرة القدم على مالعب قصقص،
بمشاركة أكثر من  400العب من مختلف
الفئات العمرية يمثلون  8أكاديميات .وخاضت
الفرق  45مباراة ،وانتزعت فرق نادي بيروت
معظم األلقاب ،في مختلف الفئات.

