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رياضة
الكرة األلمانية

أصداء عالمية

من العب مع منتخب ألمانيا ...إلى الدرجة الخامسة!
دارت األيـ ـ ـ ــام ع ـل ــى الـ ــاعـ ــب األمل ــان ــي
ت ــوبـ ـي ــاس ف ــاي ــس ل ـي ـجــد ن ـف ـســه بـعــد
 10س ـ ـنـ ــوات عـ ـل ــى ارتـ ـ ــدائـ ـ ــه قـمـيــص
منتخب بالده العبًا في دوري الدرجة
الخامسة ،فقد انتقل الــدولــي األملاني
السابق البالغ من العمر  32عامًا إلى
فــريــق بيسينغن ،ال ــذي يحتل املــركــز
الرابع في الدوري األعلى بوالية بادن
فــورت ـم ـبــرغ ،فــي ج ـنــوب غ ــرب ال ـبــاد،
الــذي ُيعتبر دوري الــدرجــة الخامسة
في أملانيا.
وك ــان فــايــس ،الع ــب خــط ال ــوس ــط ،قد
توقف عن خوض املنافسات الكروية
مـنــذ صـيــف ع ــام  ،2016عـنــدمــا أنهى
مسيرته آنذاك مع فريق بوخوم ،الذي
يلعب في دوري الدرجة الثانية حاليًا.

أعير إلى فرانكفورت عام  ،2014ومن
هـنــاك انتقل إلــى بــوخــوم فــي الــدرجــة
الثانية.
ول ـفــت الــاعــب خ ــال بــدايــاتــه الـقــويــة
م ــع هــوفـنـهــايــم ن ـظــر مـ ــدرب منتخب
أملــانـيــا يــواكـيــم ل ــوف ،ال ــذي اسـتــدعــاه
إل ــى ص ـفــوف "املــان ـشــافــت" ع ــام 2008
وخـ ــاض م ـعــه مـ ـب ــاراة ف ــي ع ــام 2009
أمام اإلمــارات والتي فازت بها أملانيا
بنتيجة  ،2-7لتبقى الذكرى الوحيدة
بالنسبة إليه بقميص منتخب بالده.

واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ع ـل ــى
اهـتـمــام اإلع ــام األمل ــان ــي ال ــذي ســارع
إل ـ ــى م ـق ــاب ـل ـت ــه ،وه ـ ــو ق ـ ــال لـصـحـيـفــة
"ه ــاي ـل ـب ــرون ــر ش ـت ـي ـمــه" امل ـح ـل ـيــة بـعــد
انضمامه الــى فريقه الجديد" :ال أزال
ّ
تواقًا إلى كرة القدم ،وال أزال أرغب في
الوصول إلى شيء ما ،وإال ملا أقدمت
على تلك الخطوة".
وأضـ ــاف فــايــس" :أريـ ــد ال ـص ـعــود إلــى
دوري الدرجة الرابعة" ،بحسب ما نقل
موقع "تي أونالين" األملاني.
وكان فايس قد بدأ مشواره االحترافي
ف ــي ص ـف ــوف ش ـتــوت ـغــارت ع ــام 2002
ث ــم انـتـقــل إل ــى هــوفـنـهــايــم ع ــام 2007
وصعد مع الفريق إلى "البوندسليغا"
عــام  ،2008ألول مــرة فــي تــاريـخــه ،ثم

استدعي توبياس فايس إلى
ُ
«المانشافت» عام ( 2008أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

وت ـغ ـلــب ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه أوكـ ــاهـ ــومـ ــا سـيـتــي
ثاندر بنتيجة  106-117وانتزع منه
املــركــز الـخــامــس فــي ترتيب املنطقة
الغربية ( 22فوزًا مقابل  18خسارة).
وس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم س ـ ـ ــي دج ـ ـ ـ ـ ــاي مـ ــاكـ ــولـ ــوم

بـتـسـجـيـلــه  27ن ـق ـطــة و 7ت ـمــريــرات
ح ــاسـ ـم ــة ،وشـ ــابـ ــاز ن ــابـ ـي ــار (ب ــدي ــل
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـغ ــائ ــب دامـ ـ ـي ـ ــان ل ـ ـيـ ــارد)
بـتـسـجـيـلــه  21نـقـطــة و 5مـتــابـعــات
فــي الـفــوز الثاني تواليًا لبورتالند
والـ ـخـ ـس ــارة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي

فاز ميامي بفارق سلة على تورونتو

ألوكالهوما ،الذي كان أبرز مسجليه
كل من :راسل وستبروك بـ  22نقطة
و 9متابعات و 12تمريرة حاسمة،
وبول جورج بـ  22نقطة أيضًا.
وف ــي م ـب ــارات ــن أخ ــري ــن ،ف ــاز لــوس
أن ـج ـلــس اليـ ـك ــرز ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو
كـيـنـغــز  ،86-99وداالس مــافــريـكــس
على أورالندو ماجيك .99-114
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
إن ــدي ــان ــا ب ــاي ـس ــرز  -م ـي ــام ــي ه ـيــت،
واشـ ـنـ ـط ــن وي ـ ـ ـ ـ ــزاردز  -ي ــوت ــا جـ ــاز،
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارلـ ـ ــوت ه ـ ــورنـ ـ ـت ـ ــس  -داالس
مـ ــافـ ــري ـ ـكـ ــس ،نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك نـ ـيـ ـك ــس -
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ،ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس -
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،مـيـنـيـســوتــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  -أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي
ثاندر ،هيوسنت روكتس  -بورتالند
ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز ،م ـي ـلــووكــي بــاكــس
 أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ـ ــاج ـ ـي ـ ــك ،م ـم ـف ـي ــسغريزليس  -نيو أورليانز بيليكانز،
دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس  -أت ــانـ ـت ــا ه ــوك ــس،
غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز  -ل ــوس
أنجلس كليبرز ،فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  -بوسطن سلتيكس.

السلة اللبنانية

ويع َلن غدًا
مدرب منتخب السلة يتحدد اليوم ُ
عبد القادر سعد
سـيـكــون ال ـي ــوم وي ــوم غ ــد حــاسـمــن
ع ـلــى ص ـع ـيــد مـنـتـخــب ل ـب ـنــان لـكــرة
السلة .فاليوم سيشهد اجتماعات
مكثفة لحسم هوية املــدرب الجديد
الذي سيخلف الليتواني راموناس
ب ــوت ــاوت ــاس ،ق ـبــل أن ي ـط ــرح االس ــم
عـلــى الـلـجـنــة اإلداريـ ــة لــاتـحــاد غـدًا
الجمعة إلعــان اسمه الــذي سيكون
أم ــام ــه مـهـمــة صـعـبــة بــال ـتــأهــل إلــى
نهائيات كأس العالم للعبة .ورشة
ال ـع ـمــل ب ـ ــدأت يـ ــوم االثـ ـن ــن املــاضــي
خالل اجتماع اللجنة اإلدارية حيث
فــوجــئ األع ـض ــاء بــاسـتـقــالــة رئـيــس
ل ـج ـن ــة املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات يـ ــاسـ ــر الـ ـح ــاج
ألس ـ ـبـ ــاب ع ــائ ـل ـي ــة ل ـي ـج ــد األعـ ـض ــاء
أنفسهم أم ــام تسمية رئـيــس جديد
لـلـجـنــة .ال أح ــد ط ــرح نـفـســه رئـيـســا
ن ـظ ـرًا لـلـمــرحـلــة ال ـحــرجــة ال ـتــي يـمـ ّـر
ب ـهــا املـنـت ـخــب ،حـيــث م ــن املـمـكــن أن
يـتـحــول املـنـصــب إل ــى مـحــرقــة .وفــي
ظــل عــدم طــرح أي اســم ،طــرح عضو
االت ـحــاد ج ــورج صــابــونـجـيــان ،اسم
زميله أك ــرم الحلبي رئيسًا للجنة،
الذي وافق عليه األعضاء بمن فيهم
الرئيس بـيــار كاخيا .بالنسبة إلى
الحلبي ،يأتي قبوله باملهمة إنقاذًا
للوضع ،في ظل استحقاق املنتخب

سيجري اليوم اختيار المدرب الذي سيخلف بوتاوتاس في مهمته (أرشيف)

امل ـ ـهـ ــم ،وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ُع ـ ـقـ ــدت أم ــس
اج ـت ـم ــاع ــات وم ـ ـش ـ ــاورات لـتـشـكـيــل
لجنة املنتخبات التي من املفترض
ً
أن ت ـض ــم إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـل ـبــي ك ــا
م ــن جـ ـ ــورج ص ــاب ــون ـج ـي ــان وي ــاس ــر
الحاج وسليم فوال وغازي بستاني
وول ـيــد دم ـيــاطــي ومـ ــارون جـبــرايــل،
وسـ ـيـ ـج ــري الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـع ـضــو
املـسـتـقـيــل بــاتــريــك ل ـحــود كــي يكون
ف ــي ال ـل ـج ـنــة ،وإن ال يـ ــزال متمسكًا
باستقالته.

من هو المدرب الجديد؟
الـ ـه ــاج ــس األك ـ ـبـ ــر ل ـل ـج ـنــة ورئ ـي ـس ـهــا
الحلبي أن يكون يتمتع بخبرة دولية
كي يستطيع مواجهة منتخبات قوية.
فــاملــرح ـلــة األول ـ ــى ب ــوج ــود مـنـتـخـبــات
سوريا واألردن والهند رغم صعوبتها
لـيـســت ال ـه ـ ّـم األس ــاس ــي لـلـقـيـمــن على
امل ـن ـت ـخــب ،ب ــل امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة الـتــي
ق ــد ت ـفــرض م ــواج ـه ــات م ــع منتخبات
كالصني وكوريا الجنوبية نيوزيلندا،

أوقفت  8سنوات بسبب المنشطات

أوقف االتحاد الصيني أللعاب القوى عداءة املاراثون
وانغ جيالي ملدة ثماني سنوات بعد سقوطها في
فحص املنشطات ،للمرة الثانية في مسيرتها.
وخضعت جيالي ( 31عامًا) الفائزة بدورة األلعاب
الصينية الوطنية لسباق املاراثون في  2017لفحص
للمنشطات خارج املنافسات في آب املاضي ،وقد
ثبت وجود مادة "إيبو" املحظورة في ّ
عينتها .كما
فرض االتحاد الصيني على جيالي غرامة مالية
قدرها  40ألف يوان ( 6آالف دوالر) ،وأوقف مدربها
ليو كيانغ مدى الحياة.
وسبق لجيالي أن أوقفت في  2013ملدة عامني
لخرقها قواعد املنشطات أيضًا ،بحسب ما ذكرت
وكالة "شينخوا" املحلية.
من جهة أخرى ،أوضحت الوكالة الصينية ملكافحة
املنشطات أنها عاقبت  77رياضيًا العام املاضي
تناولوا مواد محظورة ،مؤكدة أنه دليل على أن
الصني ّ
تضيق هامش تناول املنشطات قبل دورة
األلعاب األوملبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر
املقبل.

انسحاب فياش  -بواش
من رالي دكار

سلة إيلينغتون لن ينساها تورونتو
كــانــت الـسـلــة األخ ـيــرة الـتــي ســددهــا
واي ـ ــن اي ـل ـي ـن ـغ ـتــون ق ـب ــل  0,3ثــانـيــة
ع ـلــى ال ـن ـهــايــة كــاف ـيــة مل ـيــامــي هـيــت
ليعود مــن أرض مضيفه تورونتو
راب ـتــورز بـفــوز بـفــارق نقطة واحــدة
بنتيجة  ،90-89في دوري كرة السلة
األميركي الشمالي للمحترفني.
ومني تورونتو ثاني ترتيب املنطقة
الـشــرقـيــة خـلــف بــوسـطــن سلتيكس
املـ ـتـ ـص ــدر ،ب ــال ـه ــزي ـم ــة ال ـث ــال ـث ــة فــي
آخــر  10مباريات وال ـ  11منذ بداية
املوسم (مقابل  28فوزًا).
وكان السلوفيني غوران دراغيتش بـ
 24نقطة و 12متابعة أفضل مسجلي
م ـيــامــي ،فـيـمــا ك ــان دي ـم ــار ديـ ــروزان
األفضل لدى تورونتو بـ  25نقطة.
وتـ ــابـ ــع م ـي ــام ــي ال ـ ـ ــذي ح ـق ــق فـ ــوزه
ال ـخــامــس تــوال ـيــا وال ـثــامــن ف ــي آخــر
 10مـ ـب ــاري ــات ،ص ـحــوتــه وص ـع ــوده
ّ
فــي ســلــم ترتيب املنطقة ذاتـهــا إلى
املركز الرابع ( 23فوزًا و 17خسارة)
بعدما كان قبل نحو شهر في دائرة
ال ـصــراع عـلــى املــركــز الـثــامــن األخـيــر
املؤهل إلى "البالي أوف".
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وبالتالي ال يمكن التعاقد مع مدرب ال
يعلم بكرة السلة اللبنانية ،وفي الوقت
عينه يملك الخبرة الدولية املطلوبة.
عمل لجنة املنتخبات لن يقتصر على
املنتخب األول ،فـهـنــاك منتخبا ال ــ14
سنة وال ــ 18-16سنة اللذان سيكونان
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـصـ ــربـ ــي ف ـي ـن ـكــو
بــاك ـي ـتــش ،م ــع تـخـصـيــص م ــدي ــر لكل
مـنـتـخــب ،إذ سـيـكــون غ ــازي بستاني
ملنتخب  14عامًا ومــارك قــزح ملنتخب
 18-16عــامــا ،الـلــذان سيتواصالن مع
املدير املالي للجنة ،وهو صابونجيان.
وسـ ـيـ ـش ــارك م ـن ـت ـخــب الـ ـ ـ ــ 14س ـن ــة فــي
بطولة الــدرجــة الثالثة ومنتخب -16
 18سـنــة ف ــي بـطــولــة ال ــدرج ــة الـثــانـيــة
انطالقًا من رؤيــة اللجنة بضرورة أن
يخوض املنتخب  40مباراة على األقل
في املوسم كي يكون حاضرًا.
ت ـب ـقــى امل ـش ـك ـلــة األب ـ ـ ــرز ،وهـ ــي تـمــويــل
امل ـن ـت ـخ ـبــات ،إذ يـنـطـلــق ع ـمــل اللجنة
من مــوازنــة تبلغ  80ألــف دوالر ،وهي
املـ ــوجـ ــودة ح ــال ـي ــا ،وم ـب ـل ــغ ق ـل ـيــل فــي
ظ ــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـط ـل ــوب ــة ،إذ إن
ّ
رحلة الهند وحــدهــا ستكلف  60ألف
ّ
دوالر .لكن ال شك في أن القيمني على
املنتخب ولجنة املنتخبات ،وتحديدًا
رئيسها ،سيعملون على تأمني أموال
إضافية كي يتأهل لبنان إلى نهائيات
كأس العالم.

انسحب مدرب كرة القدم البرتغالي أندريه فياش
 بواش الذي يشارك ألول مرة في رالي دكار (فئةالسيارات) ،من املرحلة الرابعة بسبب إصابة في
ظهره.
وأوضح فريق تويوتا الياباني في بيان أن فياش -
بواش "يشكو من آالم في ظهره جراء قفزة عنيفة.
الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور".
وكانت بداية فياش  -بواش ومساعده مواطنه روبن
فاريا صعبة في رالي دكار ،واكتفى االثنني في
املرحلة الثالثة باملركز الـ  43بفارق ساعتني و18
دقيقة و 50ثانية عن القطري ناصر العطية ،سائق
تويوتا أيضًا ،الذي أنهى املرحلة في املركز األول.

أخبار رياضية

استحقاق كأس دايفيس
لمنتخب التنس
من املنتظر أن يبدأ منتخب لبنان للتنس تحضيراته
للقاء تايبه الصينية في قاعة نادي التعاضد
(بيروت) ضمن املجموعة اآلسيوية  -األوقيانية
الثانية ملسابقة كأس ديفيس في  3و 4شباط
املقبل ،حيث ستكون املباراة برعاية وزير الشباب
والرياضة محمد فنيش.
وفي هذا اإلطار ،يواصل االتحاد اللبناني للتنس
استعداداته للحدث الرياضي الذي يقام في وطن
سنوات عدة مع تدريبات مكثفة
األرز بعد غياب ّ
لبنان تحت إشراف املدرب
ون
سيمثل
لالعبني الذين
ُ َ
نصري األشقر ،على أن تعلن أسماء العبي الفريق
اللبناني الحقًا.

إنجاز للمتسلقة اللبنانية روان دقيق
حققت اللبنانية روان دقيق التي تحمل أيضًا
الجنسية التنزانية ،إنجازًا فريدًا من نوعه ،تمثل
بتسلق جبل أكونكاجوا في األرجنتني الذي يبلغ
ارتفاعه  6962مترًا ،وهو أعلى قمة في قارة أميركا
الجنوبية ،وترتيبه بني الجبال التي تفوق  6900هو
رقم  ،118وهو ثاني أعلى قمة من تلك التي تسمى
السبع قمم (السبع قارات أعلى نقطة في كل قارة).
روان ،بعد سلسلة من التحضيرات ،بدأت مغامراتها
الجديدة في  18كانون األول املاضي ،حيث بدأت
مشوارها بنحو ممتاز ،حتى وصلت خالل ثمانية
أيام إلى ارتفاع  6300متر ،لكنها واجهت عواصف
قوية جدًا وأجواء مناخية صعبة أدت إلى انسحاب
بعض املشاركني .لكن اإلصرار الكبير لدى املتسلقة
وهدفها األساس ،نشر رسالة السالم ،دفعها إلى
عدم االنسحاب ،لكنها اضطرت إلى النزول إلى
املخيم املوجود في الجبل على مسافة  4300حتى
هدوء العاصفة ،قبل أن تعود وتستكمل مشوارها
نحو القمة التي وصلتها بتاريخ  7الجاري عند
ً
الساعة  12ليال بتوقيت بيروت ،بعد أن سارت لنحو
 13ساعة لترفع بعدها العلم اللبناني والتنزاني وعلم
السالم ،محققة بذلك الهدف األساس الذي رسمته
قبل أشهر من بدء مغامرتها.

