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رياضة
سوق االنتقاالت

الفورموال 1

هدف البايرن مدرب ألماني
طــوى بايرن ميونيخ األملــانــي صفحة
م ـ ــدرب ـ ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــق اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ك ــارل ــو
أن ـش ـي ـلــوتــي ،الـ ــذي أق ــال ــه م ــن منصبه
وب ـ ــدأ م ــرح ـل ــة ال ـب ـح ــث عـ ــن خـلـيـفـتــه،
إذ أعـ ـل ــن رئ ـي ـس ــه أول ـ ــي ه ــون ـي ــس أن
النادي يريد تعيني مدرب بديل خالل
أسبوعني.
وق ــال هــونـيــس لــراديــو "أف أف أتــش"
األمل ــان ــي" :لـسـنــا تـحــت الـضـغــط ،ولكن
بعد فترة التوقف ألسبوعني (لخوض
ّ
نتوصل
املـبــاريــات الــدولـيــة) ،نريد أن
إلى حل".
كما أعـلــن هونيس أن مساعد املــدرب
والعب الفريق السابق الفرنسي ويلي
سانيول سيتولى مهمة تدريب بايرن
فــي مـبــاراتــه ضــد هـيــرتــا بــرلــن األحــد
في املرحلة السابعة من البطولة.
لكن يبدو أن بايرن يبحث عن مدرب
ّ
وتطرقت
أكثر خبرة ملواصلة املوسم،
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة إل ــى

مـ ــرشـ ـ َـحـ ــن لـ ـت ــول ــي امل ـ ـن ـ ـصـ ــب ،ه ـم ــا:
تـ ــومـ ــاس ت ـ ُـوخ ـي ــل م ـ ـ ــدرب ب ــوروس ـي ــا
دورتموند املقال من منصبه في نهاية
املوسم املاضي ،ال ليس لسوء النتائج
بل بسبب خالفات في وجهات النظر
مع مسؤولي النادي ،وأيضًا جوليان
ناغلسمان امل ــدرب ال ـشــاب ( 30عــامــا)
ل ـه ــوف ـن ـه ــاي ــم .وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى إق ــال ــة
أنشيلوتي ،فقد كشف هونيس ،خالل
حدث أقيم في ميونيخ ،أن أنشيلوتي
كـ ــان ق ــد دخـ ــل ف ــي عـ ـ ــداوة م ــع خمسة
الع ـ ـبـ ــن مـ ـه ـ ّـم ــن فـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق .وقـ ــال
هونيس" :كــارلــو كــان على عالقة غير
ج ـي ــدة بـخـمـســة الع ـب ــن م ـه ـمــن ،هــذا
أمــر ال يمكن التعايش معه .منذ وقت
ّ
تعلمت أنه ال يوجد عدو أكثر خطورة
من عدوك على السرير".
وك ــان ــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األمل ــان ـي ــة قد
كـشـفــت أن أنـشـيـلــوتــي ،الـ ــذي ك ــان قد
ت ــول ــى م ـســؤول ـيــة ال ـف ــري ــق ف ــي صيف

 2016خـ ـلـ ـف ــا ل ــإسـ ـب ــان ــي ج ــوس ـي ــب
غوارديوال ،لم يكن على عالقة متوافقة
توماس توخيل المرشح األبرز لخالفة
أنشيلوتي (أرشيف)

ُ
«ريد بل» وفيراري األقوى
في تجارب ماليزيا
مـ ــع كـ ــل مـ ــن تـ ــومـ ــاس م ــول ــر وم ــات ــس
هاملس وج ـيــروم بــواتـنــغ والفرنسي
فرانك ريبيري والهولندي أريني روبن.
وكـ ـ ـش ـ ــف هـ ــون ـ ـيـ ــس ك ـ ــذل ـ ــك أن إقـ ــالـ ــة
أنشيلوتي ّ
تمت فجر أول من أمس بعد
الـهــزيـمــة أم ــام بــاريــس س ــان جـيــرمــان
الفرنسي  3-0في دوري أبطال أوروبا.
وف ـ ــي املـ ــاعـ ــب األمل ــانـ ـي ــة أّي ـ ـضـ ــا ،لـكــن
عـلــى صـعـيــد الــاع ـبــن ،وق ــع املـهــاجــم
البيروفي املخضرم ،كالوديو بيتزارو،
الــذي لم يكن مرتبطًا بأي فريق ،على
كشوفات كولن.
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــزارو بـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ــي
"البوندسليغا" الــذي لعب فيه معظم
م ـس ـيــرتــه ف ــي ص ـف ــوف ف ـي ــردر بــريـمــن
وبايرن ميونيخ.
ورغـ ــم أن ــه سـيـحـتـفــل ال ـث ــاث ــاء املـقـبــل
بـ ـبـ ـل ــوغ ــه  39عـ ـ ــامـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ــإن املـ ـه ــاج ــم
الـ ـبـ ـي ــروف ــي يـ ــرفـ ــض االعـ ـ ـت ـ ــزال وه ــو
سيرتدي القميص الرقم  39مع كولن.

الكرة اللبنانية

صدارة دوري مؤقتة للنبي شيت
افتتح النبي شيت األسـبــوع الثالث
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ـال ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب ال ـعــربــي
ـوز غـ ـ ـ ٍ
بـ ـفـ ـ ٍ
 0 - 1خـطـفــه ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـي ــرة
عـلــى ملعب الـصـفــاء ،لـيــؤكــد الفريق
ّ
الـ ـبـ ـق ــاع ــي امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـ ــأن كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
أهـ ـ ــداف ،وأي ش ــيء آخ ــر ال يـنـفــع ال
األسماء وال السيطرة وال األفضلية
الفنية .صحيح أن النبي شيت كان
م ـح ـظ ــوظ ــا ،ل ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت عـيـنــه
ً
م ـق ــات ــا ،إذ س ـعــى الع ـب ــوه إل ــى عــدم
ال ـخ ـســارة وكــوف ـئــوا بـنـقــاط امل ـب ــاراة
بـعــد ه ــدف حـســن رزق فــي الدقيقة
 ،83متخطني الضربة املعنوية التي
تلقوها في منتصف الشوط الثاني
إثـ ــر إص ــاب ــة ال ـ ـحـ ــارس ع ـل ــي ال ـح ــاج
ً
حسن ،ودخــول مصطفى بــواب بدال
منه.
نجح النبي شيت في إهداء جمهوره،
ال ــذي حضر معه مــن الـبـقــاع بــأعــداد
ج ـ ـيـ ــدة ،ال ـ ـفـ ــوز وصـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب
مؤقتًا ،بانتظار باقي النتائج ،بينما
ً
أه ــدر الـشـبــاب الـعــربــي ت ـع ــادال على
األق ــل ،إذا لــم نقل ف ــوزًا كــان بإمكانه
تـحـقـيـقــه ل ــو ت ــرج ــم الع ـب ــوه ال ـفــرص
الـتــي سنحت لـهــم ،فصاحب األرض
س ـي ـط ــر عـ ـب ــر خـ ـب ــرة قـ ــائـ ــده ع ـب ــاس
عـطــوي وحـيــويــة محمد بــاقــر أيــوب
وكــريــم بــرو ،لكنه افتقر الــى اللمسة
األخ ـ ـيـ ــرة .ولـ ــم ت ـن ـفــع ح ـل ــول املـ ــدرب
جــال رضــوان وتبديالته مــع دخــول
م ـح ـمــد ش ـم ــص وم ـح ـم ــد قـ ـ ــدوح فــي
إيجاد الطريق نحو مرمى الحارس
حسن الحسني ،ليخسر الفريق اللقاء
ّ
ويتجمد رصيده عند أربع نقاط.

إبراهيم بحسون (ّ )99
يمر عن محمد حمود (مروان بو حيدر)

ويـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث ال ـيــوم
ّ
ب ـثــاث م ـب ــاري ــات ،ف ـي ـحــل الـتـضــامــن
صــور صــاحــب املــركــز الثامن بنقطة
وح ـي ــدة ضـيـفــا ع ـلــى ال ـس ــام زغــرتــا
ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر ب ـن ـق ـطــة أيـ ـض ــا عـنــد
الـســاعــة  ،15.30فــي لـقــاء البحث عن
ال ـفــوز األول ه ــذا امل ــوس ــم .التضامن
ً
ـاال م ـ ّ
ي ـت ـ ّ
ـدع ـم ــا بــال ـت ـعــادل
ـوج ــه شـ ـم ـ
الـ ـجـ ـي ــد م ـ ــع الـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
املاضي ،في حني أن صاحب األرض

مـطــالــب بــالـفــوز عـلــى أرض ــه إلرضــاء
جمهوره الذي سيحضر الى امللعب.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،يـلـتـقــي الــراسـيـنــغ
السابع بنقطتني مع ضيفه اإلصالح
ال ـ ـبـ ــرج الـ ـشـ ـم ــال ــي الـ ـع ــاش ــر بـ ـف ــارق
األه ـ ـ ــداف .ع ــرض األسـ ـب ــوع املــاضــي
يمنح األفضلية للراسينغ بعد األداء
الكبير أمام األنصار ،لكن لكل مباراة
ظروفها ،وبالتالي ال يمكن التكهن
بنتيجة اللقاء.

وعند الساعة  ،16.00يتواجه العهد
واإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى ملعب
ص ـي ــدا ف ــي مـ ـب ــاراة ال ت ـح ـمــل ســوى
عـ ـن ــوان واح ـ ــد ل ـل ـع ـهــد وهـ ــو ال ـف ــوز،
فبطل لبنان ،الـســادس في الترتيب
ب ـن ـق ـط ـتــن ،ل ــم ي ـفــز ف ــي األس ـبــوعــن
ً
األولــن ،وبالتالي ال يتحمل تعادال
جديدًا أو حتى خسارة .لكن مهمته
لــن تـكــون سـهـلــة أم ــام ضـيــف يحتل
املــركــز الـتــاســع بنقطة وحـيــدة ،وقد
أثـبــت أم ــام النجمة أنــه فــريــق عنيد
وخسر بنتيجة لم تكن عادلة.
غـ ـ ـدًا األحـ ـ ــد س ـي ـش ـهــد لـ ـق ـ ً
ـاء وح ـي ـدًا
بــن الصفاء الــرابــع بــأربــع نقاط مع
مـضـيـفــه طــراب ـلــس األخ ـي ــر م ــن دون
نـ ـق ــاط ع ـل ــى م ـل ـع ــب ط ــرابـ ـل ــس عـنــد
الساعة .16.00
ال ـص ـفــاء يـسـعــى إل ــى الـ ـع ــودة فــائ ـزًا
أم ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق م ـ ـحـ ــرج ومـ ـط ــال ــب مــع
العبيه ومــدربــه األملــانــي ثيو بوكير
بالفوز وبدء مشوار تجميع النقاط
حتى ال يسقط ممثل طــرابـلــس الى
الدرجة الثانية.
ويـخـتـتــم األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث االث ـنــن
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  21.45ب ـل ـق ــاء ال ـق ـمــة
بــن األن ـصــار املـتـصــدر بــأربــع نقاط
وغ ــريـ ـم ــه ال ـن ـج ـم ــة الـ ـث ــال ــث بـ ـف ــارق
األه ـ ــداف .ل ـقــاء مـفـتــوح عـلــى جميع
االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ،م ــع ف ــري ـق ــن يـمـلـكــان
ج ـم ـي ــع مـ ـق ــوم ــات ال ـ ـفـ ــوز .األنـ ـص ــار
سيكون مكتمل الصفوف مع عودة
العـ ـب ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي تـ ـ ــاال ن ـ ـ ــداي مــن
اإلصــابــة ،في حني سيفتقد النجمة
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق ح ـس ــن مــع
عودة علي بزي من اإلصابة.

السلة اآلسيوية

نهائي ثأري للرياضي في بطولة آسيا
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،بلغ
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي بـ ـط ــل لـ ـبـ ـن ــان امل ـ ـب ـ ــاراة
الـنـهــائـيــة فــي بـطــولــة آسـيــا لألندية
لكرة السلة التي تستضيفها مدينة
تشانزو الصينية ،وذلك بفوزه على
بتروشيمي اإليراني بنتيجة 64-74
(األرباع  ،46-53 ،25-37 ،10-12و-74
 ،)64في الدور نصف النهائي.
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ــري ــاض ــي ال ــذي
تأهل الى النهائي للمرة الرابعة في
تاريخه ،ثأر لخسارة منتخب لبنان
الشهر املاضي أمام نظيره اإليراني

أحكم فريقا "ريد ُبل" وفيراري قبضتهما
على جولتي التجارب ّ
الحرة لسباق جائزة
ماليزيا الكبرى ،وهو املرحلة الـ  15من
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
ّ .1
وتفوق سائقا "ريد ُبل" الهولندي
ماكس فيرشتابن واألوسترالي دانيال
ريكياردو في جولة التجارب الحرة األولى،
قبل أن يحسم سائقا فيراري األملاني
سيباستيان فيتيل والفنلندي كيمي
رايكونن الجولة الثانية.
في الجولة األولى ،سجل فيرشتابن
 1.48.962دقيقة ،متقدمًا على ريكياردو
( 1.49.719د) ،وسائق ماكالرين
اإلسباني فرناندو ألونسو (1:50.597
د) علمًا بأنه خاض  6لفات فقطّ ،
متفوقًا
على رايكونن وفيتيل وسائقي مرسيدس
البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي
فالتيري بوتاس على التوالي.
وفي جولة التجارب الثانية ،التي أقيمت
على مدى ساعة فقط بسبب األمطار التي
ّأدت إلى انزالق سيارة الفرنسي رومان
غروجان وخروجه عن الحلبة ،كان فيتيل
األسرع بزمن  1.31.261دقيقة.
وتقدم فيتيل على رايكونن الذي سجل
 1.31.865دقيقة وريكياردو (1:32.099
د) وفيرشتابن ( 1.32.109د).
وأنهى ألونسو الجولة الثانية في املركز
الخامس أمام هاميلتون وبوتاس على
التوالي .وتقام التجارب الرسمية للسباق
اليوم الساعة  12,00ظهرًا بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا الساعة 10,00
صباحًا.

أصداء عالمية

أغويرو ينجو من الموت

أصيب مهاجم مانشستر سيتي األرجنتيني
سيرجيو أغويرو بجروح إثر تعرض سيارة
أجرة كان في داخلها لحادث سير في هولندا.
وذكر مانشستر على موقعه اإللكتروني أن
العبه كان في هولندا ليوم عطلة وأصيب
بجروح" .وتابع" :سيخضع أغويرو لفحص
من أطباء النادي" ،لكنه لم يكشف عن نوع
اإلصابة وإذا ما كانت ستبعده عن املالعب
أو ال".

اإلصبع
األوسط ّ
ويغرمه
يوقف آلي

في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا
للمنتخبات التي أقيمت في لبنان.
لـكــن رج ــال امل ـن ــارة سـيـكــونــون أمــام
مـهـمــة ث ــأري ــة خ ــاص ــة ف ــي الـنـهــائــي،
ال ــذي سـيـقــام ال ـيــوم الـســاعــة 12.15
ظـ ـهـ ـرًا ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت ،وت ـت ـم ـثــل
ب ــال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى ت ـش ــاي ـن ــا ك ــاش ـغ ــار
الـصـيـنــي ال ــذي ك ــان قــد حــرمـهــم من
اللقب في العام املاضي ،وهــو الذي
عبر الى النهائي بفوزه على أستانا
الكازاخستاني ،فــي ثانية مباراتي
دور األربعة.

وي ـح ـســب ل ـل ـفــريــق ال ـل ـب ـنــانــي ثـبــات
املستوى الذي ظهر عليه في املباراة
ال ـت ــي أشـ ــرك خــال ـهــا امل ـ ــدرب أحـمــد
فــران معظم العبيه ،ليفرض ّ
تفوقه
ط ـ ـ ــوال األرب ـ ـ ـ ــاع األربـ ـ ـع ـ ــة ،ح ـي ــث لــم
يـسـمــح لـلـفــريــق اإلي ــران ــي بتسجيل
أي ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ط ـ ـ ـ ــوال ف ـ ـت ـ ــرات الـ ـلـ ـق ــاء،
وخـصــوصــا فــي ظــل األداء الــدفــاعــي
املـمـتــاز ال ــذي فــرضــه عـلــى الــاعـبــن
امل ــؤث ــري ــن ف ــي الـتـشـكـيـلــة اإلي ــران ـي ــة،
فكان جان عبد النور نجمًا كالعادة
فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،وقـ ـ ــد لـ ـق ــي دع ـم ــا
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مـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ح ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب
بمستواه الدفاعي املميز،
املـعــروف ّ
في حني تكفل العب الحكمة السابق
األمـ ـي ــرك ــي كــوي ـن ـســي دوب ـ ــي ،ف ـكــان
أفـضــل مـسـجــل فــي امل ـب ــاراة برصيد
 23نقطة ،وأضاف إليها  5تمريرات
حــاس ـمــة ،بـيـنـمــا ك ــان نـصـيــب العــب
االرتكاز األميركي كريس دانيالز 15
نقطة مــع  9متابعات ،وسـجــل علي
ح ـيــدر  13نـقـطــة م ــع  10مـتــابـعــات،
وج ــان عـبــد ال ـن ــور  10ن ـقــاط ووائ ــل
عرقجي  8نقاط.

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم العب توتنهام
ديلي آلي مباراة واحدة بسبب حركة غير
أخالقية قام بها في املباراة بني منتخب بالده
ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم.
ً
وفضال عن اإليقافّ ،
غرم االتحاد الدولي آلي
 380جنيهًا استرلينيًا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية آلي ّ
يوجه حركة
بإصبعه األوسط بعد وقت قصير من
اصطدامه مع املدافع مارتن سكيرتل ،إال
أن آلي ّادعى بأن هذه الحركة كانت موجهة
الى زميله السابق في الفريق اللندني
مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر ،ال الى
املسؤولني أو أي العب سلوفاكي.

