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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

ناد
دراكسلر يتفاوض مع أكثر من ٍ
ي ـس ـت ـع ــد الـ ـنـ ـج ــم األملـ ـ ــانـ ـ ــي ج ــول ـي ــان
دراكـ ـسـ ـل ــر لـ ـح ــزم ح ـق ــائ ـب ــه ومـ ـغ ــادرة
ف ــولـ ـسـ ـب ــورغ فـ ــي سـ ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية املقبلة ،حيث تتجه األنظار
ّ
إلى الفريق الذي سيحط فيه رحاله.
وبـعــد أن ذك ــرت تـقــاريــر أول مــن أمس
أن ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ  23ع ــام ــا تــوصــل
إل ــى ات ـفــاق مــع بــاريــس س ــان جيرمان
الفرنسي لالنتقال إلى صفوفه ،حيث
يبقى فقط تــوصــل األخـيــر إلــى اتفاق
مماثل مع فولسبورغ ،كشف دراكسلر
أم ــس لـصـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" األمل ــان ـي ــة أنــه
ً
ـاد ،ق ــائ ــا:
ي ـت ـف ــاوض م ــع أك ـث ــر م ــن ن ـ ـ ـ ٍ
ـاد .لم
ـ
ن
ـن
"أن ـ َـا على اتـصــال مــع أكـثــر مـ
ٍ
َّ
ُيتخذ أي قــرار .سنفكر ونتخذ القرار
األفضل".
من جهتها ،أوردت صحيفة "ذا تايمز"
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ال ـ ـنـ ــادي ال ـبــاري ـســي
ليس الــوحـيــد املهتم بالحصول على
خ ــدم ــات دراكـ ـسـ ـل ــر ،ب ــل ه ـن ــاك أي ـضــا
أرسنال وليفربول.
فــي املـقــابــل ،قــرر مهاجم بــاريــس سان
جيرمان ،اإلسباني خيسي رودريغيز،
مـ ـغ ــادرة ن ـ ــادي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة
واالن ـت ـقــال عـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة لــاس
باملاس في بالده.
وذك ــرت إذاع ــة "كادينا سـيــر" ،أنــه رغم
وجــود العديد من العروض للمهاجم
الـ ـس ــاب ــق ل ــري ــال م ــدري ــد ( 23ع ــام ــا)،

قرر خيسي العودة إلى إسبانيا معارًا إلى الس بالماس (أ ف ب)

وأبــرزهــا مــن مـيــان اإليـطــالــي ،إال أنه
يــرغــب فــي اللعب بموطنه ،لــذا اختار
الس باملاس ،مسقط رأسه.
وأضافت أن سان جيرمان ال يمانع في
رحيل خيسي ،الذي لم يحجز له مكانًا

أساسيًا في تشكيلة بطل فرنسا ،على
سبيل اإلعارة.
ول ــم يسجل الـجـنــاح اإلس ـبــانــي ،الــذي
ان ـت ـقــل إل ــى ال ـفــريــق ال ـفــرن ـســي مـقــابــل
 25مليون ي ــورو الصيف املــاضــي من

"السوبر كوبا" اإليطالية اليوم في
الدوحة

ريــال مدريد ،ســوى هــدف واحــد طوال
املوسم.
وعلى صعيد املدربني ،أعلن بوروسيا
مونشنغالدباخ األملــانــي تعيني ديتر
هيكينغ مدربًا لفريقه بعد يوم واحد
من ّ إقالة أندريه شوبرت.
ُ
ووق ــع هيكينغ الــذي كــان قــد أقـيــل من
مـنـصـبــه م ــدرب ــا ل ـفــول ـس ـبــورغ ف ــي 17
تشرين األول ،عقدًا حتى .2019
ويحتل مونشنغالدباخ ،بطل أملانيا
 5م ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ع ـنــدمــا
ك ــان أب ــرز املـنــافـســن للعمالق بــايــرن
م ـي ــون ـي ــخ ،املـ ــركـ ــز ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر فــي
"ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" بــرص ـيــد  16نـقـطــة،
وله فوز واحد في آخر  11مباراة في
الـبـطــولــة ،ويبتعد بـثــاث نـقــاط فقط
عن هامبورغ أول املهددين بالهبوط
للدرجة الثانية.
وس ـبــق لهيكينغ أن داف ــع ع ــن أل ــوان
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ع ـنــدمــا كـ ــان العـبــا
شــابــا ،حـيــث خ ــاض مـعــه  6مـبــاريــات
في الفترة بني  1983و.1985
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن شــوبــرت (45
ع ــام ــا) ب ــات س ــاب ــع مـ ــدرب ُي ـق ــال هــذا
امل ــوس ــم ،عـلـمــا ب ــأن ــه ت ــول ــى اإلشـ ــراف
على مونشنغالدباخ في أيلول ،2015
ونـ ـج ــح ب ـق ـي ــادت ــه إلـ ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعًا في
الدوري املحلي املوسم املاضي.

الدوري األميركي للمحترفين

وستبروك يواصل التحليق في سمائه الخاصة
ب ــات ــت ال ـك ـل ـم ــات ت ـع ـجــز ع ــن وص ــف
إب ـ ـ ــداع ـ ـ ــات راس ـ ـ ـ ــل وس ـ ـت ـ ـبـ ــروك ه ــذا
املــوســم ،حـيــث ق ـ ّـدم عــرضــا هجوميًا
ج ــدي ـدًا س ـجــل ف ــي خــالــه  42نـقـطــة،
ل ـي ـق ــود ف ــري ـق ــه أوكـ ــاهـ ــومـ ــا سـيـتــي
ثــانــدر إلــى الـفــوز على نيو أورليانز
ب ـي ـل ـي ـكــانــز  ،110-121فـ ــي ال ـ ــدوري
األمـيــركــي الـشـمــالــي للمحترفني في
كرة السلة.
ون ـج ــح وس ـت ـب ــروك ف ــي تـحـقـيــق 10
متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة ،في
املـ ـب ــاراة ال ـتــي ق ــدم فـيـهــا احتياطيو
أوكـ ــاهـ ــومـ ــا ً
أداء جـ ـيـ ـدًا فـ ــي ال ــرب ــع
األخـيــر وسجلوا  11نقطة مــن أصل
 16لفريقهم.
وأدى العــب االرتـكــاز البديل أليكس
ابــريـنـيــس دورًا م ـحــوريــا ف ــي الــربــع
األخـ ـي ــر ،وال س ـي ـمــا ب ـعــد ت ـق ــدم نيو
أورل ـ ـيـ ــانـ ــز  ،87-89إال أن ال ــاع ــب
اإلس ـبــانــي ال ـشــاب ( 23عــامــا) سجل
فــي الــربــع الــرابــع  12نقطة مــن أصل
 18لــه فــي كــامــل امل ـبــاراة ،وأسـهــم في
ّ
تفوق فريقه.
وقـ ــال ابــري ـن ـيــس" :ف ــي ب ـعــض األي ــام
ت ـش ـع ــر بـ ـ ــأن ال ـس ـل ــة أكـ ـب ــر وي ـم ـك ـنــك

التسجيل من كل رمية".
ً
وأشاد وستبروك بزميله قائال" :لديه
قـ ــدرة هــائ ـلــة ع ـلــى ال ـت ـســديــد ،يعمل
ك ـث ـي ـرًا ي ــوم ـي ــا ع ـل ــى ت ـح ـســن أدائـ ـ ــه.
هو يخوض عامه األول ،وسيختبر
ال ـص ـعــود وال ـه ـب ــوط طـ ــوال امل ــوس ــم،
لكنه قام بعمل كبير الليلة".
وبعد يومني من فوزه على ميلووكي
باكس بعد التمديد ،نجح كليفالند
كــافــالـيـيــرز حــامــل الـلـقــب فــي تجديد
فوزه على املنافس ذاته .102-113
ولــم يظهر كايري ايفرينغ وليبرون
جيمس الـلــذان خاضا معظم فترات
مــواجـهــة الـثــاثــاء ،أي مظاهر تعب،
فسجل األول  31نقطة و 13تمريرة
ح ــاس ـم ــة (رق ـ ـ ــم ق ـي ــاس ــي ش ـخ ـصــي)
وأضاف الثاني  29نقطة.
وفي فينيكس ،سجل جيمس هاردن
 27ن ـق ـط ــة ونـ ـج ــح فـ ــي  14ت ـم ــري ــرة
حــاس ـمــة لـ ُـيـسـهــم ف ــي ف ــوز هـيــوســن
روك ـتــس عـلــى فينيكس صـنــز -125
 111في مباراة سجل فيها الفائز 18
رمية ثالثية.
وفـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــاز
مينيسوتا تمبروولفز على أتالنتا

هوكس  ،84-92وممفيس غريزليس
ع ـلــى دي ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،86-98
وداالس مــافــريـكــس عـلــى بــورتــانــد
ترايل بــايــزرز  ،95-96وساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى يـ ــوتـ ــا ج ـ ـ ــاز ،93-94
وواش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز عـلــى شيكاغو
بولز .97-107

وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بـ ــاي ـ ـسـ ــرز × ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
نيويورك نيكس × أورالندو ماجيك،
ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس × غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريرز ،ميامي هيت × لوس أنجلس
اليكرز ،لوس أنجلس كليبرز × سان
أنطونيو سبرز.

واصل وستبروك تألقه بـ  42نقطة (إنترنت)

األرجنتين أولى في نهاية 2016

تصدر املنتخب األرجنتيني التصنيف الشهري
للمنتخبات الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم
األخير لعام .2016
وتمتلك األرجنتني  1634نقطة متقدمة ،على
البرازيل ( )1544وأملانيا ( )1433وتشيلي
( )1404وبلجيكا (.)1368
ّ
وعربيًا ،حلت تونس أولى ( 35عامليًا 738 ،نقطة)
أمام مصر ( 36عامليًا 719 ،نقطة) والجزائر
( 38عامليًا 692 ،نقطة) ،بينما تقدم لبنان مرتبة
ليصبح في املركز  147بـ  186نقطة.

شتيمة ...فإقالة

أقال االتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم مدرب
املنتخب الوطني أفرايم ماشابا من منصبه لشتمه
مسؤولني في االتحاد.
واتهم االتحاد املدرب بسوء السلوك والتمرد
وخرق قواعد التواصل ،وأضاف في بيان" :نظرًا
إلى فداحة ما حصل ،وجدنا أنفسنا مضطرين
إلى االستغناء عن املدرب" ،على أن يدخل القرار
ّ
حيز التنفيذ "فورًا".

فوز كبير للرياضي على التضامن

ثالث مباريات في الفوتسال اليوم
ولن يبخل صاحب األرض ّ
بأي جهد
ّ
من أجل انتزاع نقطة واحدة على األقل
ّ
املتصدر في هــذه املواجهة ،وهو
من
ما لن يسمح به بنك بيروت صاحب
أقــوى هجوم ( 88هدفًا) وأقــوى دفاع
( 17ه ــدف ــا) ف ــي ال ـب ـطــولــة .وفـ ــاز بنك
بيروت ذهابًا بنتيجة كبيرة .1-6
ّ
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ال ت ـق ــل أه ـم ـيــة،
يلتقي فريقا الجيش والحرية صيدا
على ملعب إميل لحود عند الساعة
 .21.00ويحتل الجيش املركز الثاني
بــرص ـيــد  22نـقـطــة م ــن  7ان ـت ـصــارات
وتعادل واحد ،وهو يملك ثاني أفضل
هجوم في البطولة ( 50هــدفــا) ،فيما
ت ـل ـقــى م ــرم ــاه  42ه ــدف ــا (رابـ ـ ــع أس ــوأ

تستضيف الدوحة ،اليوم الساعة  18,30بتوقيت
بيروت ،مباراة الكأس السوبر اإليطالية بني
يوفنتوس بطل الدوري والكأس ،وميالن وصيفه
في املسابقة الثانية.
واستضافت الدوحة الكأس للمرة األولى في
 ،2014وأحرزها نابولي بفوزه على يوفنتوس
بركالت الترجيح  5-6بعد تعادلهما .2-2
ويتنافس الفريقان للمرة الثانية على "السوبر
كوبا" بعد لقاء أول عام  2003في نيوجيرسي
بالواليات املتحدة ،فاز به يوفنتوس بركالت
الترجيح بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي
.1-1
ويحمل فريق "السيدة العجوز" الرقم القياسي في
عدد املرات التي أحرز فيها الكأس السوبر (،)7
آخرها املوسم املاضي بعد فوزه على التسيو
 2ـ صفر في املباراة التي أقيمت في شنغهاي
الصينية.
من جانبه ،أحرز ميالن اللقب ست مرات ،كان
آخرها في  2011عندما هزم إنتر ميالنو ،1-2
علمًا بأنها كانت آخر مرة ينافس فيها على
الكأس.

السلة اللبنانية

كرة الصاالت
يـفـتـتــح الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة األسـ ـب ــوع الـ ـ
 14مـ ــن ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
لـلـصــاالت ب ـ  3مـبــاريــات ،أبــرزهــا تلك
ال ـتــي سيستقبل فـيـهــا فــريــق شـبــاب
األش ــرف ـي ــة ضـيـفــه ب ـنــك ب ـي ــروت على
ملعب إميل لحود عند الساعة .19.00
وال ي ـبــدو ال ـفــريــق امل ـصــرفــي املـتـ ّ
ـربــع
على عرش الصدارة مستعدًا للتخلي
عن ّأيــة نقطة هذا املوسم ،وهو الذي
يواصل حصد االنتصارات املتتالية
( 12مــن أصــل  )12رافـعــا رصـيــده إلى
 36ن ـق ـط ــة ،م ـق ــاب ــل  21ن ـق ـطــة لـفــريــق
األشــرفـيــة صــاحــب املــركــز الـثــالــث في
ّ
ال ـتــرت ـيــب الـ ـع ــام (ل ـع ــب مـ ـب ــاراة أقـ ــل)
أحرزها من  6انتصارات و 3تعادالت.
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دف ــاع) ،وهــو أمــر مقلق بالنسبة إلى
فريق منافس بشراسة على اللقب .أما
الفريق الجنوبي فتتأرجح عروضه
بني مباراة وأخرى ،وهو يحتل راهنًا
امل ــرك ــز ال ـخ ــام ــس بــرص ـيــد  15نـقـطــة
( 4ان ـت ـص ــارات و 3ت ـ ـعـ ــادالت) .وك ــان
الحرية قد فاز ذهابًا .4-7
وفـ ــي ال ـث ــال ـث ــة يـسـتـضـيــف طــراب ـلــس
الفيحاء على ملعبه في جامعة املنار
فريق الجنوب الرياضي في الثامنة
مـسـ ً
ـاء .ولــن يــرضــى الفريق الشمالي
ّ
الـ ــذي ي ـح ـتــل املــرت ـبــة ال ـســاب ـعــة ب ـ ـ 14
نـقـطــة بــأقــل م ــن ال ـف ــوز ب ــن جـمـهــوره
على ضيفه املتواضع صاحب املركز
م ـ ــا قـ ـب ــل األخـ ـ ـي ـ ــر ب ــرصـ ـي ــد  6ن ـق ــاط

لالبتعاد أكثر فأكثر عن دائرة الخطر.
وكان سفير الشمال قد فاز بصعوبة
ذهابًا .4-5
وتختتم املــرحـلــة غ ـدًا الـسـبــت ،حيث
ّ
يـحــل الـشــويـفــات ال ــراب ــع ( 17نقطة)
ضـيـفــا ع ـلــى ف ــري ــق " "USJال ـس ــادس
( 14نـ ـقـ ـط ــة) عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ج ــام ـع ــة
القديس يوسف عند الساعة .14.00
ّ
وسيسعى صاحب األرض بكل قوته
إل ــى ح ـســم ال ـل ـقــاء ملـصـلـحـتــه لـبـلــوغ
نـفــس ع ــدد الـنـقــاط مــع مـنــافـســه .أمــا
ف ــوز ال ـشــوي ـفــات ،فـيـعــزز مــوقـعــه في
امل ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ُ
وي ـب ـق ـيــه ف ــي دائـ ــرة
املنافسة على اللقب .وفاز الشويفات
ذهابًا .2-4

حقق فريق الرياضي فوزه الثاني
بقيادة مدربه الجديد أحمد ّ
فران وكان
ّ
مضيفه التضامن الزوق بفارق
على
 22نقطة -76 ،46 49 ،26-26( 82-104
 )82-104 ،60على ملعب قاعة مجمع
نهاد نوفل ضمن املرحلة الخامسة
من الدوري اللبناني لكرة السلة.
وكان العب التضامن ايرفن موريس
افضل مسجل في اللقاء برصيد 27
نقطة منها  5ثالثيات و 4متابعات،
وأضاف موريس كيمب  19نقطة و5
متابعات ،وعلي فخر الدين  14نقطة
و 6متابعات.
وفي الرياضي ،كان برانكو األفضل
بـ 25نقطة ،وأضاف االدي امينو
 23نقطة و 9متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وجان عبدالنور  17نقطة و14
متابعة ،وعلي حيدر ووائل عرقجي 13
نقطة لكل منهما.
وهذا هو الفوز الثالث للرياضي
مقابل خسارتني ،فيما مني التضامن
بخسارته الثانية مقابل ثالثة
انتصارات.
وتختتم املرحلة اليوم عند الساعة
 17.30بلقاء الحكمة وضيفه الشانفيل
على ملعب غزير.

