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رياضة
سوق االنتقاالت

البطوالت األوروبية

يونايتد يتراجع عن هاملس لمصلحة غاراي
ص ـ ــرف م ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي ،الهولندي لويس فان غال،
النظر عن التعاقد مع مدافع بوروسيا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي مــاتــس هــامـلــس،
ب ـعــدمــا ت ـح ــول اه ـت ـمــامــه إلـ ــى مــدافــع
زي ـن ـي ــت س ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــرغ ال ــروس ــي،
األرجنتيني إيزيكييل غاراي ،بحسب
مــا ذك ــرت صحيفة «ذا دايـلــي ستار»
اإلنكليزية.
وأوضـحــت الصحيفة أن تألق غــاراي
م ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن ف ـ ــي ك ــأس
ال ـعــالــم األخـ ـي ــرة ه ــو ال ـعــامــل األق ــوى
الـ ــذي دف ــع «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـم ــر» إلــى
محاولة ضـمــه ،وه ــذا مــا يفتح الباب
أم ــام أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي وبــرشـلــونــة
اإلس ـبــانــي لـضــم هــامـلــس ( 25عــامــا)
خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة في
كانون الثاني املقبل .وكلف فــان غال
مساعده الــويـلــزي رايــن غيغز ،إعــداد
ت ـقــريــر ع ــن م ـهــاجــم ط ــراب ــزون سـبــور
التركي ،الغاني عبد املجيد وريث.
وأش ــارت صحيفة «ذا دايـلــي ميرور»
اإلن ـك ـل ـيــزيــة أن غ ـي ـغــز س ـي ـســافــر إلــى
ت ــركـ ـي ــا ملـ ــراق ـ ـبـ ــة وريـ ـ ـ ــث ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
طـ ـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ــزون س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــور ول ـ ــوك ـ ـي ـ ــري ـ ــن

االس ـك ــوت ـل ـن ــدي ف ــي «يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دخـ ـ ـ ــل م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
اإلنكليزي في السباق نحو ضم العب
ريال مدريد اإلسباني ،األملاني سامي
خضيرة.
وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «ذا دايـ ـل ــي مــايــل»
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،أن الـ ـن ــادي امل ـل ـكــي فشل
بالوصول إلى اتفاق مع خضيرة ،لهذا
سيبيعه في الشتاء مقابل  10ماليني

يورو على األقل ،قبل أن ينتهي عقده
في الصيف املقبل ويرحل مجانًا.
وي ـعــد خـضـيــرة أح ــد أه ـ ــداف األنــديــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــا تشلسي
وأرسـ ـ ـن ـ ــال ولـ ـيـ ـف ــرب ــول ومــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،وق ـ ــد ح ـ ــاول م ـ ــدرب ريـ ــال
اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي اإلب ـقــاء
عـلــى العـبــه األملــانــي عـنــدمــا ق ــال« :إذا
أراد خـضـيــرة الـتـمــديــد ،فــإنـنــا نرحب

ب ــذل ــك ،وإذا ل ــم ي ــرغ ــب ف ــإن ــه سـيــرحــل
بنهاية املــوســم .نحن ملتزمون بعقد
م ـعــه ح ـتــى ال ـص ـي ــف» .ل ـكــن األم ـ ــور ال
تبدو كما ذكر املدرب اإليطالي وفكرة
ت ــرك ــه ي ــرح ــل م ـجــانــا ل ــن ت ـك ــون محل
ترحيب من قبل إدارة النادي.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،فـ ــاجـ ــأ م ـه ــاج ــم
نيوكاسل اإلنكليزي ،اإلسباني أيوزي
بـيــريــز ،الجميع بــرفـضــه عــرضــن من
الـعـمــاقــن اإلس ـبــان ـيــن ريـ ــال مــدريــد
وبرشلونة الصيف املاضي.
وك ــان بيريز ( 21عــامــا) قــد انتقل في
الصيف املاضي من نادي تينيريفي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـل ـ ـعـ ــب بـ ـ ــالـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
اإلسـ ـ َب ــانـ ـي ــة ،إل ـ ــى ن ـي ــوك ــاس ــل م ـقــابــل
مليوني يورو فقط ،قبل أن يسجل 16
هدفًا في  34مباراة.
وصرح بيريز لصحيفة «ذا غارديان»
اإلنـكـلـيــزيــة« :نـعــم ك ــان هـنــاك اهتمام
ك ـب ـيــر م ــن ري ـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة.
ص ـح ـي ــح أن ع ـ ــرض ن ـي ــوك ــاس ــل ك ــان
م ـف ــاج ـئ ــا ،فـ ــي وق ـ ــت وج ـ ـ ــود عـ ــروض
أخ ـ ــرى ،ل ـكــن الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي كــان
مهتمًا أكثر من غيره بضمي وحاول
جاهدًا إنهاء الصفقة».

تألق غاراي
في المونديال
لفت األنظار
إليه (أرشيف)

الفورموال 1

األزمة المالية تخنق الفورموال 1
ت ـع ـصــف أزمـ ـ ــة م ــال ـي ــة كـ ـب ــرى ب ـفــرق
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات س ـي ــارات
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورمـ ـ ـ ــوال  ،1حـ ـ ـي ـ ــث س ـي ـغ ـي ــب
ك ـ ــات ـ ــره ـ ــام ومـ ـ ــاروس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـت ــذي ـل ــي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق جـ ـ ــائـ ـ ــزة
الواليات املتحدة الكبرى ،األسبوع
امل ـق ـب ــل ،ب ـع ــدم ــا خ ـض ـعــا ل ـل ـحــراســة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ل ـت ـت ـنــافــس ب ــال ـت ــال ــي 9
ف ـ ـ ــرق ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى
م ـنــذ  ،2005ع ـل ـمــا بـ ــأن ب ـعــض هــذه
الفرق مثقلة بسبب ظروفها املالية
الصعبة.
ـف فــريــق س ــاوب ــر مـشــاكـلــه،
ول ــم ي ـخـ ِ
بينما ال يزال االهتمام منصبًا على
فيجاي ماليا ،مالك فــورس إينديا،
بعدما اعتبره أحــد البنوك متخلفًا
ع ــن س ــداد دي ــون ــه ،كـمــا أن الـشـكــوك

تـ ـح ــوم ك ــذل ــك ح ـ ــول ل ــوت ــوس ال ــذي
يعاني مشاكل مالية خطيرة.
ومنذ سنوات وعالمات التعثر املالية
واضحة في البطولة وصدرت دوريًا
تـ ـح ــذي ــرات ودعـ ـ ـ ــوات لـ ـف ــرض سـقــف
لإلنفاق ،ولذا لم تأت مفاجأة مشاكل
كـ ــاتـ ــرهـ ــام وم ـ ــاروسـ ـ ـي ـ ــا ال ـس ــاع ـي ــن
للبحث عن مشترين.
وقال ماكس موزلي ،الرئيس السابق
لــات ـحــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـيــارات (ف ـيــا)،
لصحيفة «ذا تــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة:
«يـ ـ ـب ـ ــدو أن ال ـ ــدج ـ ــاج ـ ــات ق ـ ــد ع ـ ــادت
للحظيرة».
وســاعــد مــوزلــي ال ـفــرق الـثــاثــة على
الــدخــول الــى الفئة االول ــى فــي بداية
م ــوس ــم  2010ب ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب ع ــدد
مــن الـشــركــات املصنعة وســط وعــود

ب ـفــرض سـقــف لـلـمـيــزانـيــات وتغيير
الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد ل ـ ـض ـ ـمـ ــان قـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـلــى
املنافسة بمستوى جيد.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ــري ـط ــان ــي« :س ــأق ــول إن
سـتــة ف ــرق تـتـســاءل مــن أي ــن ستأتي
ببقية املال .من املحتمل جدًا أن نفقد
فريقني أو ثالثة».
وتابع مــوزلــي« :سقف امليزانية كان
الشيء األمثل .بالتأكيد ال يمكن أي
ري ــاض ــة أن تـسـتـمــر بـشـكــل مـنــاســب
مع وجــود فــرق تنفق أكثر بأربع أو
خمس م ــرات مــن الـفــرق األص ـغــر .لن
تكون هناك منافسة جيدة وقتها».
وك ــان كــاتــرهــام قــريـبــا مــن الـبـيــع في
تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي وخـ ـض ــع ل ـل ـحــراســة
الـقـضــائـيــة قـبــل أي ــام وس ــط عاصفة
من االتهامات واملزاعم املتبادلة .أما

مــاروسـيــا ال ــذي بــدأ فــي  2010باسم
ف ـي ــرج ــن ،ف ـس ــار ع ـل ــى أثـ ــر مـنــافـســه
ألسباب مالية ،علمًا أن فريق إتش.
آر.تي انسحب من البطولة في نهاية
.2012
وسيكون السباق األميركي هو األول
منذ  2009من دون ٍّ
أي من هذه الفرق
الجديدة وستعود املخاطر للذاكرة
كنهاية تجربة جريئة كــان يمكن أن
تـحـقــق ن ـجــاحــا ،لـكـنـهــا ف ــي الـنـهــايــة
انـ ـ ـه ـ ــارت ب ـس ـب ــب املـ ـص ــال ــح وغ ـي ــاب
الرؤية.
وشهدت الفورموال  1طوال تاريخها
م ـشــاركــة أك ـثــر م ــن  120فــريـقــا حتى
اآلن ،بـيـنـهــا ف ـي ــراري الـ ــذي بـقــي في
البطولة دون انقطاع منذ انطالقها
في .1950

السلة اللبنانية

تألّق لبناني في الكويت واالتحاد يشكّل اللجان
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـم ـ ـثـ ــا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ،الـ ـحـ ـكـ ـم ــة
والتضامن الزوق ،عروضهما املمتازة
ض ـمــن دورة ال ـق ــادس ـي ــة ل ـك ــرة الـسـلــة
املقامة في الكويت ،حيث فاز الحكمة
على النصر السعودي  ،24 - 100فيما
فــاز التضامن على الـعــربــي الكويتي
.62 - 91
محليًا ،عقدت الهيئة اإلدارية لالتحاد
اللبناني لـكــرة السلة جلسة االثـنــن،
وفي أبرز املقررات - :أخذ العلم بكتاب
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ح ــول
مرض إيبوال ،فتقرر الطلب من األندية
إج ــراء الـفـحــص ال ــازم عـنــد اسـتـقــدام
الع ـبــن أجــانــب وإبـ ــراز النتيجة قبل
ّ
تسلم بطاقته من األمانة العامة.
 إط ــاق ك ــأس لـبـنــان فــي  15تشرينالثاني املقبل.
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 شرح عضو االتحاد مارون جبرايلوج ـ ــوب تــأك ـيــد م ـش ــارك ــة املـنـتـخـبــات
ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي بـ ـط ــوالت غ ـ ــرب آس ـي ــا،
فـتـقــرر الـطـلــب مــن ات ـحــاد غ ــرب آسـيــا
تعديل موعد بطولة الرجال.
 تـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـفــرعـيــة الـتــابـعــةلالتحاد على الشكل التالي:
لـ ـجـ ـن ــة االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض واالس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف:
امل ـحــام ـيــة ك ــاري ــن ع ـبــد ال ـن ــور طـعـمــه،
املحامية تيريز أبي ناهض ،املحامي
شربل رزق ،عبد الحميد غندور ،إيلي
ص ـف ـي ــر ،عـ ـض ــوان ردي ـ ـفـ ــان :ال ــدك ـت ــور
إبراهيم دنيا والدكتور عماد نحاس.
الـلـجـنــة ال ـف ـن ـيــة :األمـ ــن ال ـع ــام غـســان
فــارس ،فــؤاد صليبا ،مــارون جبرايل،
ه ـ ــادي غـ ـ ـم ـ ــراوي ،ف ـ ــوزي ع ـش ـقــوتــي،
مروان العميل ،سامر نعوم.

ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات :ف ـي ـكــن ج ــرج ـي ــان،
فـ ـ ـ ــارس مـ ـ ـ ـ ــدور ،روجـ ـ ـي ـ ــه ع ـش ـق ــوت ــي،
توفيق قربان.
ل ـج ـنــة امل ـن ـت ـخ ـبــات :مـ ـ ــارون ج ـبــرايــل،
رامــي فــواز ،فــؤاد صليبا ،أالن صايغ،
طوني خليل ،فادي محفوظ.
اللجنة الطبية :الدكتور ألفرد خوري،
الدكتور جهاد حــداد ،الدكتور وسام
بويري.
لجنة التسويق واملال :رئيس االتحاد
ولـيــد نـصــار (تـســويــق ومـ ــال) ،فــارس
مـ ـ ــدور (تـ ـس ــوي ــق) ،ف ـي ـكــن جــرج ـيــان
(مـ ـ ــال) ،إي ـل ــي ف ــرح ــات (مـ ـ ــال) ،ج ــورج
صابونجيان (تـســويــق وم ــال) ،رامــي
فواز (تسويق).
إبراهيم مالح (تسويق) ،جاد دعيبس
(تسويق).

في الشانفيل ،أعلنت اللجنة اإلدارية
ل ـل ـن ــادي تـشـكـيـلــة ال ـف ــري ــق الـنـهــائـيــة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـ ـ ـ ــدرب غـ ـ ـس ـ ــان س ــرك ـي ــس
وج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى ال ـن ـح ــو اآلت ـ ـ ــي :بــاســل
ب ــوج ــي ،ن ــدي ــم س ـع ـيــد ،ن ــدي ــم ح ــاوي،
كـ ـ ــارل س ــركـ ـي ــس ،ج ـ ــاد خ ـل ـي ــل ،اي ـلــي
شمعون ،بــال طـبــارة ،ك ــارل عاصي،
يــوس ــف غ ـن ـطــوس ،اي ـل ــي غ ــال ــب ،كــرم
م ـ ـشـ ــرف ومـ ــاي ـ ـكـ ــل ص ـ ــدق ـ ــة .وس ـي ـت ــم
اإلع ــان عــن الالعبني األجنبيني فور
التعاقد معهما.
كما قررت اإلدارة تنظيم حفل إلطالق
الـفــريــق فــي وقــت الحــق الشهر املقبل
ب ـح ـضــور أعـ ـض ــاء الـ ـن ــادي وقــدمــائــه
وإدارة مــدرســة الشانفيل والــداعـمــن
ومـ ـس ــؤول ــن ف ــي اتـ ـح ــاد ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
ورجال اإلعالم وجمهور النادي.

في آخر مباريات املرحلة التاسعة من الدوري
اإليطالي تغلب ساسوولو على ضيفه امبولي
 .1-3سجل للفائز سيميوني ميسيرولي
( )56وسيرجيو فلوكاري ( )61ودومينيكو
بيراردي ( ،)73وللخاسر دانيللي كوركي
(.)18
¶ كأس الرابطة اإلنكليزية (دور الـ )16
تغلب تشلسي على مضيفه شروسبوري
تاون  1-2في الدور الـ  16من كأس الرابطة
اإلنكليزية .سجل لألول العاجي ديدييه
دروغبا ( )48وجيرمان غراندرسون (،81
هدف في مرماه) ،وللثاني أندرو مانغان
( .)77كذلك ،فاز ليفربول على سوانسي
سيتي  .1-2سجل للـ «ريدز» اإليطالي ماريو
بالوتيللي ( )86والكرواتي ديان لوفرين
( ،)90ولسوانسي الهولندي مارفني إمنس
( .)65وفي باقي املباريات ،فاز بورنموث
على وست بروميتش ألبيون  ،1-2وشيفيلد
يونايتد على ميلتون كينز دونز  ،1-2ودربي
كاونتي على فوالم .2-5
¶ كأس ألمانيا (دور الـ )32
سحق بوروسيا دورتموند مضيفه سانت
باولي  0-3في الدور الـ  32لكأس أملانيا.
وسجل األهداف اإليطالي تشيرو إيموبيلي
( )33وماركو رويس ( )44والياباني شينجي
كاغاوا ( .)86كما تغلب فيردر بريمن على
مضيفه خيمنيتز  .0-2سجل األهداف فني
بارتلز ( )31واألرجنتيني فرانكو دي سانتو
( .)49وفي باقي املباريات ،تغلب كيكرز
أوفنباخ على كارلسروه  ،0-1وآهلن على
هانوفر  ،0-2وكايزرسالوترن على غروثر
فيورث  .0-2في املقابل ،تعادل أرمينيا
بيليفيلد مع هيرتا برلني .0-0
¶ كأس فرنسا (الدور الثالث)
فاز تولوز على مضيفه بوردو  1-3في
الدور الثالث من كأس فرنسا .سجل للفائز
نيكوالس باليوس ( )17واألملاني دييغو
كونتنتو ( )25واملالي شيخ دياباتي (،)68
وللخاسر جان لوي أكبرو ( .)84وفي باقي
املباريات ،تغلب باستيا على اوسير ،1-3
وأجاكسيو على مونبلييه  ،0-1وكريتاي على
النس  ،0-2ونانت على الفال  ،0-4وكاين
على كليرمون  ،3-4وأرل أفينيون على ريمس
 ،2-3ولوريان على إيفيان .1-2

أصداء عالمية

يجدد دعمه لمونديال روسيا
بالتر ّ
ج ـ ـ ّـدد رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
ال ـس ــوي ـس ــري جـ ـ ــوزف ب ــات ــر ،دعـ ـم ــه «دون
شرط أو قيد» السلطات الروسية الستضافة
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ع ـ ــام  .2018وأك ــد
معارضته احتمال مقاطعة املونديال بسبب
األزمة األوكرانية .وقال بالتر خالل حفل في
موسكو للكشف عن الشعار الرسمي ملونديال
« :2018االتحاد الدولي يدعم دون شرط أو قيد
إقامة كأس العالم في روسيا .نحن نثق بهذا
البلد ونثق بمسؤوليه» ،وأضاف« :املقاطعة لن
يكون لها أي تأثير إيجابي».

يتفوق على غيغز
سيني القياسي ّ
حقق حــارس مرمى ســاو بــاولــو البرازيلي
روج ـي ــرو س ـي ـنــي ،رق ـمــا قـيــاسـيــا ف ــي عــدد
االنـتـصــارات مــع فــريــق واح ــدّ ،
متفوقًا على
ٍ
«أسـطــورة» مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
الويلزي رايــن غيغز .وبعد فــوز ســاو باولو
على غوياش ( )0-3خالل املرحلة الـ  31من
ال ــدوري الـبــرازيـلــي ،رفــع سيني ( 41عامًا)
رصيده من االنتصارات بألوان «الباوليستا»
إلى  590فوزًا بفارق فوز واحد أمام غيغز
الذي اعتزل اللعب في أيار املاضي.

