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رياضة
سوق االنتقاالت

أخبار رياضية

كوتينيو على أعتاب «كامب نو»
بـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ف ـي ـل ـي ـبــي
كوتينيو ،العــب ليفربول اإلنكليزي،
أقرب من أي وقت مضى لالنتقال إلى
برشلونة اإلسباني ،بحسب الصحف
اإلسبانية.
فـقــد تـصــدر كوتينيو غــاف صحيفة
"سبورت" مع عنوان" :كوتينيو يقترب
ج ـدًا ج ـدًا جـ ـدًا" مــن الـلـعــب لبرشلونة
وذل ــك على عكس امل ـحــاوالت السابقة
التي اصطدمت برفض "الريدز" بيعه.
من جهتها ،ذكرت صحيفة "إل موندو
ديبورتيفو" أن كيا جورابشيان الوكيل
الرئيسي وجيوليانو بيرتولوكسي
الــوكـيــل اآلخ ــر عــن الــاعــب الـبــرازيـلــي،
املوجود في لندن ،سوف يشاركان في
املحادثات النهائية مع ليفربول ،الذي
ب ــات مـنـفـتـحــا ع ـلــى ال ـت ـف ــاوض بـشــأن
كوتينيو.
ونقلت الصحيفة عن بعض املصادر
امل ـ ـقـ ــربـ ــة م ـ ــن لـ ـيـ ـف ــرب ــول أن ال ـ ـنـ ــادي
اإلنكليزي ،بــات أكثر ترحيبًا بعرض
"البرسا" الذي تبلغ قيمته  150مليون
يورو ،بما فيها الحوافز اإلضافية ،ما
قد يحرك املفاوضات خــال الساعات
املقبلة.

م ــن جــان ـب ـهــا ،أوردت صـحـيـفــة "أس"
اإلسبانية أن تجديد ليفربول تعاقده
مع كوتينيو احتمال مستبعد ،حيث
إن النادي اإلنكليزي يــدرك أن الالعب
ال ـب ــرازي ـل ــي ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ــرح ـي ــل عــن
صفوفه.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة

«ف ــان ــاتـ ـي ــك» ال ـت ــرك ـي ــة أن فـنــربـخـشــة
التركي مهتم بالحصول على خدمات
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أولـ ـيـ ـفـ ـي ــه جـ ـي ــرو م ـهــاجــم
أرسنال اإلنكليزي.
ويريد جيرو مغادرة ملعب «اإلمارات»
لـلـحـصــول عـلــى فــرصــة أفـضــل ليلعب
أســاس ـيــا ف ــي ظ ــل اس ـت ـب ـعــاده م ــن قبل

كوتينيو في طريقه إلى برشلونة بحسب الصحف اإلسبانية (أ ف ب)

هومنتمن ُيسقط بيروت
على أرضه
مـ ـ ـ ــدرب أر ّس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،الـ ـف ــرنـ ـس ــي أرسـ ــن
ً
فينغر ،مفضال عليه مواطنه ألكسندر
الكـ ــازيـ ــت وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
سانشيز.
كذلك ،أشارت الصحيفة إلى أن النادي
الـتــركــي سيسعى إل ــى إت ـمــام الـصـفــة،
ً
هــذا الشهر ،ألنــه يريد بديال ملهاجمه
الحالي ،الهولندي روبني فان بيرسي،
الذي سيتركه هذا الصيف.
املقابل ،استعاد تشلسي اإلنكليزي
في
َ
العبيه ُامل َ
عارين كيسي باملر ( 21عامًا)
م ــن ه ــادرس ـف ـي ـل ــد ،وإي ـ ــك أوغـ ـب ــو (19
ع ــام ــا) م ــن بــارن ـس ـلــي ،بـحـســب مــوقــع
«سكاي سبورت».
وك ـ ـ ــان "ال ـ ـب ـ ـلـ ــوز" قـ ــد أع ـ ـ ــار ب ــامل ــر إل ــى
هــادرس ـف ـي ـلــد ،ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،ملــدة
سـ ـن ــة ،ولـ ـك ــن إص ــاب ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي فــي
الـ ــربـ ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي ت ـس ـب ـبــت بــإن ـهــاء
الصفقة باكرًا.
أمــا أوغـبــو ،فقد طلب مــدرب تشلسي،
اإليطالي أنطونيو كونتي ،عودته من
فــريــق الــدرجــة األول ــى ،بارنسلي ،قبل
انتهاء املوسم ،بعدما لعب  18مباراة
مع األخيرّ ،
سجل خاللها هدفًا واحدًا
فقط.

الدوري األميركي للمحترفين

توماس يبدأ مشواره مع كليفالند بعد  7أشهر
خاض إيزياه توماس مباراته األولى
مع فريقه الجديد كليفالند كافالييرز
بعد التحاقه به منذ  7أشهر ،وساهم
بقيادته للفوز على ضيفه بورتالند
ترايل باليزرز  110-127في دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني
بـتـسـجـيـلــه  17نـقـطــة ف ــي  19دقـيـقــة،
بينها  3ثالثيات.
ول ـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ــارك ت ـ ــوم ـ ــاس ف ـ ــي أي مــن
املباريات الـ  36التي خاضها كليفالند
هذا املوسم بسبب إصابات في وركه
وكتفه ،كادت أن تلغي صفقة التبادل
ال ـتــي ان ـت ـقــل بـمــوجـبـهــا ال ــى وصـيــف
بـطــل املــوســم املــاضــي بصحبة جــاي
ك ـ ــراودر وال ـك ــروات ــي ان ـتــي زيــزيـتــش،
مـقــابــل تـخـلــي كــافــالـيـيــرز عــن كــايــري
ايرفينغ الى بوسطن سلتيكس.
وس ـج ــل ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس  24نـقـطــة
وأض ـ ـ ــاف ك ـي ـفــن ل ـ ــوف  19ألص ـح ــاب
األرض الـ ـق ــادم ــن مـ ــن ث ـ ــاث ه ــزائ ــم
مـتـتــالـيــة فــي جــولـتـهــم الـغــربـيــة على

أيــدي غــولــدن ستايت ووري ــزر حامل
ال ـل ـق ــب وج ـ ـ ــاره س ــاك ــرام ـن ـت ــو كـيـنـغــز
ويوتا جاز.
وه ــو ال ـفــوز ال ـ ـ  15لكليفالند فــي 37
مـ ـ ـب ـ ــاراة ،مـ ـع ــززًا م ــرك ــزه الـ ـث ــال ــث فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا
ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس ( 30ف ـ ــوزًا و10
هــزائــم) أم ــام تــورونـتــو راب ـت ــورز (25
فوزًا و 10هزائم).
فــي املـقــابــل ،مني بــورتــانــد بهزيمته
الـ ـ ـ ـ  18فـ ــي  37مـ ـ ـب ـ ــاراة رغـ ـ ــم ج ـهــود
ال ــرب ــاع ــي دامـ ـي ــان ل ـي ــارد ( 25نقطة
مــع  6تـمــريــرات حاسمة) والبوسني
يوسف نوركيتش ( 23مع  7متابعات
و 4ت ـمــريــرات حــاسـمــة) وس ــي دجــاي
م ــاك ــول ــوم ( 19م ــع  5م ـت ــاب ـع ــات و4
تمريرات حاسمة).
وف ــي امل ـب ــاري ــات األخ ـ ــرى ،حـقــق ســان
أن ـطــون ـيــو س ـبــرز فـ ــوزه ال ـثــانــي على
مضيفه نيويورك نيكس في غضون
ستة أيام وجاء بنتيجة .91-100

وتـغـلــب ل ــوس أنـجـلــس كـلـيـبــرز على
ممفيس غريزليس  105-113بفضل
 33نقطة مــن لــو وليامز ،وتشارلوت
هــورن ـتــس ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كينغز
 ،111-131وف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز عـلــى
أتالنتا هوكس .103-104
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالندو ماجيك  -هيوسنت روكتس،
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  -ســان
أنـطــونـيــو س ـبــرز ،واشـنـطــن وي ــزاردز
 ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس ،م ـيــامــي ه ـيــت -ديترويت بيستونز ،بروكلني نتس -
مينيسوتا تمبروولفز ،شيكاغو بولز
 تورونتو رابتورز ،ميلووكي باكس إنديانا بايسرز ،بوسطن سلتيكس كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد كـ ــافـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــرز ،داالسمافريكس  -غولدن ستايت ووريــرز،
يوتا جــاز  -نيو أورلـيــانــز بيليكانز،
دنفر ناغتس  -فينيكس صنز ،لوس
أنجلس اليـكــرز  -أوكــاهــومــا سيتي
ثاندر.

سجل توماس  17نقطة
في  19دقيقة (أ ف ب)

توالي سقوط المصنفين في دورة بريسباين

محتفال بفوزه
دي ميناور
ً
على راونيتش (أ ف ب)

يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة كـ ــارول ـ ـي ـ ـنـ ــا
بـلـيـسـكــوفــا ت ــوج ــت ب ـل ـقــب ال ـس ـيــدات
املوسم املاضي ،وهي تبدأ مشوارها
فــي نسخة  2018كمصنفة ثانية من
ال ـ ــدور ال ـثــانــي ب ـمــواج ـهــة األمـيــركـيــة
كاثرين بيليس.
وفي منافسات الرجال ،انتهى مشوار
الـكـنــدي مـلـيــوس راونـيـتــش املصنف
راب ـعــا عـنــد الـ ــدور ال ـثــانــي بـخـســارتــه
أول مباراة له منذ ابتعاده عن املالعب
ف ــي ت ـشــريــن األول بـسـبــب اإلص ــاب ــة،
وذلك على يد األوسترالي أليكس دي
ميناور بخسارته أمــام املصنف 208
عامليًا  6-4و.6-4
وبلغ األوسترالي نيك كيريوس الثالث
الدور ربع النهائي بفوزه على مواطنه
م ــاث ـي ــو إي ـ ـبـ ــدن ب ـص ـع ــوب ــة  7-6و6-7
و ،2-6ل ـي ــواج ــه األوكـ ــرانـ ــي ألـكـسـنــدر
دولغوبولوف الفائز على األرجنتيني
هوراسيو سيبايوس  1-6و.2-6
وخ ـســرت ال ـ ــدورة مـصـنـفــن ،الـثــاثــاء،
بـ ـ ـخ ـ ــروج جـ ـي ــل مـ ــولـ ــر ال ـ ـخـ ــامـ ــس مــن

فاز هومنتمن على مضيفه فريق بيروت
)81-86 ،59-63 ،33-44 ،16-25( 81-86
على ملعب مجمع الشياح في مباراة مؤجلة
من املرحلة العاشرة.
وكان أفضل مسجل من هومنتمن والتر
هودج مع  26نقطة و 7تمريرات حاسمة،
وسام يونغ  23نقطة و 11متابعة.
ومن بيروت كان أفضل مسجل باسل
بوجي مع  22نقطة و 12متابعة ،وكريس
كراوفورد  20نقطة و 10متابعات.

افتتاح بطولة لبنان
للكرة الطائرة غدًا

يفتتح االتحاد اللبناني للكرة الطائرة رسميًا
بطولة لبنان للدرجة األولى ملوسم -2017
 2018خالل حفل سيقام عند الساعة
غد الجمعة
الخامسة والنصف من مساء ٍ
في ّ
مجمع ميشال املر في البوشرية برعاية
وحضور وزير الشباب والرياضة محمد
فنيش .وستجمع املباراة االفتتاحية للبطولة
عند الساعة السادسة ناديي الشبيبة
البوشرية والرياضي حبوب.
تشارك في البطولة أندية :سبيدبول شكا،
الشبيبة تنورين ،الزهراء املينا ،الشبيبة
البوشرية ،فينيقيا جبيل ،الرياضي
عمشيت ،األنوار ،الرسالة الصرفند،
الرياضي حبوب ،الجيش اللبناني ،املتني
الرياضي والرياضي مشمش .ويلعب
في املرحلة األولى السبت  6كانون الثاني
الساعة  17.00تنورين مع املتني (ملعب
غزير) ،الساعة  19.30فينيفيا جبيل مع
الرسالة الصرفند (ملعب الرئيس ميشال
سليمان في جبيل) وعمشيت مع األنوار
(ملعب عمشيت) ،الساعة  20.00سبيدبول
شكا مع مشمش (ملعب حامات) ،والزهراء
مع الجيش اللبناني (ملعب امليناء).

 56حكمًا متدرجًا
في الريشة الطائرة

كرة المضرب

لم تجد األوكرانية ايلينا سفيتولينا،
املصنفة ثالثة ،صعوبة في التأهل إلى
ال ــدور ربــع النهائي ل ــدورة بريسباين
األوس ـت ــرال ـي ــة ف ــي كـ ــرة املـ ـض ــرب ،بعد
ف ــوزه ــا ال ـس ـه ــل ع ـل ــى الـ ـك ــرواتـ ـي ــة آن ــا
كونيوه  3-6و.1-6
وت ــأهـ ـل ــت إلـ ـ ــى ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي أي ـض ــا
اإلستونية كايا كانيبي ،بطلة ،2012
بفوزها على األوكرانية األخرى ليسيا
تسورنكو  4-6و.3-6
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرت كـ ــان ـ ـي ـ ـبـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ــوض
التصفيات فــي دورة بريسباين ،كما
ك ــان ــت حــال ـهــا ف ــي ب ـطــولــة "فــاش ـي ـنــغ
مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوز" ال ـ ـص ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وذلـ ـ ــك
البـتـعــادهــا عــن املــاعــب أك ـثــر مــن عــام
ب ـعــد ت ـعــرض ـهــا إلص ــاب ــة ف ــي ح ــزي ــران
.2016
وتـتــواجــه البيالروسية الـصــاعــدة من
التصفيات ألياكسندرا ساسنوفيتش
مــع الفرنسية إليزيه كورنيه فــي ربع
النهائي بعد فــوزهــا على اإلستونية
انيت كونتافيت  6-1و 6-7و.3-6
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لـ ــوك ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــور وال ـ ـب ـ ــوس ـ ـن ـ ــي دامـ ـ ـي ـ ــر
دجومهور السابع من الدور األول.

دورة شينزين
ضـمـنــت ال ــروم ــان ـي ــة سـيـمــونــا هــالـيــب
خوضها لبطولة أوستراليا املفتوحة،
أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت األرب ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى،
كـمـصـنـفــة أولـ ــى بـبـلــوغـهــا ال ـ ــدور ربــع
النهائي لدورة شينزين الصينية بعد
فــوزهــا عـلــى الصينية دوان يـنــغ ينغ
 6-3و 1-6و.2-6
وتـلـتـقــي هــالـيــب ،الـســاعـيــة إل ــى لقبها
األول في "الغراند سالم" ،في الدور ربع
النهائي الـبـيــاروسـيــة الــواعــدة ارينا
سابالينكا.
كما تأهلت إلــى الــدور ذاتــه الرومانية
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اي ـ ــري ـ ـن ـ ــا ب ـ ـي ـ ـغـ ــو ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة
وال ـت ـش ـي ـك ـيــة كــات ـيــري ـنــا سـيـنـيــاكــوفــا
الـ ـس ــادس ــة ب ـف ــوزه ـم ــا ع ـل ــى ال ــروس ـي ــة
ايكاتيرينا ألكسندروفا  6-4و 1-6و-6
 ،2والـصـيـنـيــة ي ــاف ــان وان ــغ  5-7و3-6
على التوالي.

نظم االتحاد اللبناني للريشة الطائرة في
مقره املؤقت في نادي هوبس بيروت دورة
حكم متدرج بإشراف عضوي االتحاد
رئيس لجنة الحكام غالب فقيه وأمني
الصندوق ورئيس لجنة املدربني علي كزما
ومشاركة  56متدرجًا ومتدرجة غالبيتهم
من طالب الجامعات.
وقد خضع املشاركون ملحاضرات نظرية
حول القانون وطريقة تطبيقه ،وأعمال
تطبيقية عن كيفية تصرف الحكم واتخاذ
القرارات على أرض امللعب وطريقة التعامل
مع الالعبني خالل املباراة.
وسيحصل املشاركون على شهادة
مشاركة ،على أن يتدرجوا الحقًا من خالل
مشاركتهم في قيادة املباريات للحصول
على شهادة حكم اتحادي درجة ثالثة،
ً
وصوال إلى حكم دولي.

معسكر تدريبي لفريق هوبس
لناشئي كرة القدم

اختتم فريق هوبس لكرة القدم للناشئني،
حامل لقب بطولة الدوري ملوسم – 2016
 ،2017معسكره التدريبي الذي أقامه في
مدينة صور الجنوبية ملدة ثالثة أيام بمعدل
ثالث حصص تدريبية في اليوم ،تخللتها
محاضرات نظرية وتمارين لياقة بدنية،
تحضيرًا لبطولة الدوري ملوسم – 2017
 2018املقرر انطالقها في  4شباط املقبل.

