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ح�صيلة الميركاتو ال�شتوي...
غياب ال�صفقات الخيالية والأندية الإنكليزية �أكثر ن�شاط ًا

الريا�ضي ينفرد ب�صدارة �سلة لبنان
بعد تغلبه على ال�شانفيل

يمكن القول إن سوق االنتقاالت الشتوية كان
هادئا ً حيث غابت الصفقات الخيالية ،فيما كانت
األندية اإلنكليزية «الصغيرة» األكثر نشاطا ً طمعا ً
باألموال التي ستحصل عليها الموسم المقبل من
حقوق البث التلفزيوني في حال تجنبت الهبوط
إلى الدرجة األولى.
في ظل غياب الصفقات الخيالية في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ك��ان العنوان العريض في
سوق االنتقاالت الشتوية إعالن مانشستر سيتي
رحيل مدربه التشيلي مانويل بيليغريني في
نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب بايرن ميونيخ
األلماني حاليا ً اإلسباني بيب غوارديوال لإلشراف
عليه اعتبارا ً من الصيف المقبل.
وفي وقت كانت الصفقات الكبيرة محصورة
بأندية الطليعة خالل فترة االنتقاالت الصيفية -
فإن الوضع كان مختلفا ً في شهر كانون الثاني.
واكتفى تشيلسي ال��ذي يعاني األم � ّري��ن هذا
الموسم باستعارة مهاجم ميالن اإليطالي السابق
البرازيلي ألكسندر باتو ،فيما حصل آرسنال على
خدمات المصري محمد النني.
وحصول شبكتي «سكاي» و»بي تي سبورت»
على حق النقل المحلي لمباريات الدوري الممتاز
م��ق��اب��ل مبلغ خ��ي��ال��ي ب��ل��غ  5.15م��ل��ي��ار جنيه
إسترليني وم��ع االق��ت��راب أيضا ً من توقيع عقد
ّ
حق ّ
بث المباريات خارج بريطانيا ،جعال األندية
تستثمر بقوة من أجل تج ّنب الهبوط إلى الدرجة
األولى والحصول على حصة مغرية من عائدات
ّ
البث التلفزيوني.
ودفعت إغ��راءات العائدات المتوقعة للموسم
المقبل من النقل التلفزيوني األندية التي تعاني
ه��ذا ال��م��وس��م إل��ى االس��ت��ث��م��ار ب��ق � ّوة ف��ي سوق
االنتقاالت الشتوية وعلى رأسها نيوكاسل القابع
في المركز الثامن عشر ،إذ أنفق  29مليون جنيه
من أجل ض ّم الثنائي اإلنكليزي أندروس تاوسند
وجونغو شيلفي والسنغالي هنري سيفيه ،فيما
استعار المهاجم اإليفواري سيدو دومبيا من روما
اإليطالي.
أما سندرالند ،الفريق اآلخ��ر اآلت��ي من شمال
شرق البالد ،فقد عزز صفوفه بخمسة العبين،
من بينهم التونسي وهبي الخزري الذي كلفه 9
ماليين جنيه لضمه من بوردو الفرنسي ،وقلب
الدفاع الفرنسي المين كونيه من لوريان ،في
حين حطم بورنموث رقمه القياسي من حيث
أغلى صفقة يجريها في تاريخه وذل��ك بضمه
بينيك أفوبي من وولفرهامبتون مقابل  10ماليين
جنيه.
وأجرى ستوك سيتي أكبر صفقة في تاريخه
بضمه العب الوسط الفرنسي جيانيلي إيمبوال
من بورتو البرتغالي مقابل  24مليون يورو.
ووق��ع إيمبوال ( 23سنة) قبل نصف ساعة
على إقفال باب االنتقاالت الشتوية عقدا ً لمدة
خمسة أعوام ونصف مع فريق المدرب الويلزي
مارك هيوز الذي تخطى في هذه الصفقة مبلغ
الـ 16مليون يورو الذي دفعه العام الماضي لضم
السويسري شيردان شاكيري من إنتر اإليطالي.
«لقد شاهدنا نشاطا ً قويا ً من أندية النصف
السفلي من ترتيب ال��دوري الممتاز وأنها تنفق
مبالغ كبيرة نسبيا ً من أجل ضم الالعبين» ،هذا ما
قاله خبير الشؤون المالية الكروية روب ويلسون
من جامعة شيفيلد هاالم لوكالة «فرانس برس».
وأض��اف« :هناك حاجة ضاغطة للبقاء في
ال���دوري الممتاز ه��ذا العام من أج��ل الحصول
على أموال ّ
حق النقل التلفزيوني .كما من المثير
لالهتمام أن نرى بعض فرق الطليعة في دوري
الدرجة األولى تنفق أيضاً .هذا أيضا ً ر ّد فعل على
العائدات المعروضة للفرق التي ستصعد إلى

انفرد فريق الرياضي بيروت حامل اللقب بصدارة دوري
كرة السلة اللبناني بفوزه  88-94على مضيفه الشانفيل
االثنين .وبدأ الرياضي بقوة وتقدم بنهاية الربع األول
 18-26وواصل سيطرته ليعزز تقدمه في نهاية النصف
األول من اللقاء .27-49
واستفاد الشانفيل من طرد العب االرتكاز األميركي
كريس دانييلز في الرياضي ليقلص الفارق في نهاية الربع
الثالث إلى .56-70
وواصل الشانفيل انتفاضته في الربع األخير وقلص

الفارق لست نقاط لكن ذلك لم يكن كافيا ليتجنب خسارته
الخامسة هذا الموسم.
وقاد األميركي آرون هاربر الرياضي للفوز بتسجيله 33
نقطة منها  15نقطة من خمس تصويبات ثالثية .وأضاف
وائل عرقجي  18نقطة وسجل أمير سعود  12نقطة.
ورفع الرياضي  -وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر
هذا الموسم  -رصيده إلى  18نقطة من ست مباريات
بفارق نقطتين عن الهومنتمن صاحب المركز الثاني .وبقي
الشانفيل في المركز قبل األخير بثماني نقاط.

الأوغندي كا�ساغا يُكمل �أجانب ال�سالم زغرتا

الدوري الممتاز الموسم المقبل».
ورغم سعي مفاجأة الموسم ليستر سيتي إلى
تعزيز صفوفه وموقعه في صدارة الدوري الممتاز
من خ�لال ضم المدافع الغاني دانييل أمارتي
والجناح اإلنكليزي الشاب ديماراي غ��راي ،فإن
الفرق الكبرى األخ��رى لم تنشط كثيرا ً في سوق
االنتقاالت الشتوية واقتصرت صفقاتها على
بعض االضافات «الصغيرة» ،على غرار آرسنال
وتشيلسي وليفربول فيما لم يجر قطبا مانشستر
أي تعاقدات.
لكن ما هو مؤكد أن موسم  2016-2015كان
قياسيا ً بالنسبة لحجم إنفاق األندية اإلنكليزية
والذي وصل إلى  1.376مليار يورو خالل فترتي
االنتقاالت الصيفية والشتوية ،بينها  52مليون
ي���ورو ف��ي ال��ي��وم األخ��ي��ر م��ن س��وق االن��ت��ق��االت
الشتوية.
وك��ش��ف��ت ش���رك���ة «دي���ل���وي���ت» ل��ل��خ��دم��ات
واالستشارات المالية ،أن حجم اإلنفاق خالل فترة
االنتقاالت الشتوية الحالية هو األكبر منذ عام
 2011إذ بلغ  230مليون يورو.

هدوء في إسبانيا

في ظل المستوى المميز الذي يقدمه برشلونة،
بطل خماسية الدوري والكأس المحليين ودوري
أبطال أوروبا والكأس السوبر األوروبية وبطولة
العالم لألندية ،لم تر إدارة النادي الكتالوني أي
ضرورة للدخول في سوق االنتقاالت الشتوية رغم
حرمانها من إجراء أي تعاقدات لفترتي انتقاالت
بسبب مخالفة قواعد التعاقد مع القاصرين.
وم��ع انتهاء فترة العقوبة في أوائ��ل ،2016
أص��ب��ح بإمكان ف��ري��ق ال��م��درب ل��وي��س إنريكي
استخدام الالعبين اللذين ضمهما ف��ي صيف
 2015أي التركي أردا توران وآليكس فيدال اللذين
منحاه إضافة مهمة.
أم��ا بالنسبة للغريم األزل���ي ري���ال م��دري��د،
فالتغيير األهم كان على صعيد المدرب بعدما أقال
رافاييل بينيتيز واستعان بصانع ألعابه السابق
الفرنسي زين الدين زيدان ،الذي بدا راضيا ً على
التشكيلة الحالية للفريق وبالتالي لم يج ِر أي
تغيير سوى باالتجاه المعاكس من خالل إعارة
الروسي دينيس شيرشييف إلى فالنسيا.
ومن جهته ،ع ّزز أتلتيكو مدريد الذي فرضت
عليه نفس عقوبة جاره الملكي بسبب المخالفة
ذات��ه��ا ،صفوفه بالعبي ال��وس��ط األرجنتينيين

ماتياس كرانيفيتر ( 8ماليين ي��ورو م��ن ريفر
باليت) وأوغوستو فرنانديز (حوالى  6ماليين
يورو من سلتا فيغو) وذلك بهدف سد فراغ الغياب
الطويل للبرتغالي تياغو.

الشعراوي وإيدر
األهم في إيطاليا

الصفقة األه���م ف��ي ال���دوري اإلي��ط��ال��ي كانت
من دون شك انتقال البرازيلي األص��ل إي��در من
سمبدوريا إلى إنتر لمدة عامين على سبيل اإلعارة
مع إمكانية شرائه.
ووصل إيدر في  2005إلى ايطاليا ودافع عن
أل��وان إمبولي وفروزينوني وبريشيا وتشيزينا
قبل االنتقال إلى سمبدوريا في  ،2011وسجل له
هذا الموسم  13هدفا ً في  23مباراة خاضها في
مختلف المسابقات.
وحصل إيدر على الجنسية اإليطالية ،واستدعاه
المدرب أنطونيو كونتي إلى تشكيلة المنتخب وهو
يشكل الخيار األول له في خط الهجوم وسيكون
حاضرا ً في كأس أوروبا  2016في فرنسا ،وخاض
حتى اآلن  8مباريات دولية سجل فيها هدفين.
أم��ا بالنسبة لجديد الفرق الكبرى األخ��رى،
فكان روما األكثر نشاطا ً في االتجاهين إذ تخلى
عن اإلي��ف��واري جيرفينيو المنتقل ال��ى ال��دوري
الصيني ،واألرجنتيني خوان إيتوربي الذي انتقل
إلى بورنموث اإلنكليزي ،فيما أنهى عقد اإلنكليزي
أشلي كول.
وع�� ّزز ال��م��درب الجديد لوتشيانو سباليتي
صفوف الفريق بضم المدافع البوسني إيرفين
زوكانوفيتش واالس��ت��ع��ادة بالمهاجم ستيفان
الشعراوي الذي فشل في فرض نفسه مع موناكو
الفرنسي.

ال شيء مهم في ألمانيا

لم تحصل صفقات تذكر في ال��دوري األلماني
أن كان من ناحية الوافدين الجدد أو الراحلين.
والصفقة األه��م تمثلت بعودة مدافع بوروسيا
دورتموند السابق كيفن غروسكروتس إلى ألمانيا
من أجل الدفاع شتوتغارت بعد مغامرة مخيبة مع
غلطة سراي التركي.
أما بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر ،فلم
يتحرك ساكنا ً حتى اللحظات األخيرة قبل أن يقرر
مرغما ً وتحت وطأة اإلصابات التي طالت مدافعيه

ج��ي��روم بواتينغ واإلس��ب��ان��ي خ��اف��ي مارتينيز
والمغربي مهدي بنعطية ،أن يضم المدافع الدولي
األلماني سردار تاسكي حتى نهاية الموسم على
سبيل اإلعارة من سبارتاك موسكو الروسي.
ويرتبط تاسكي بعقد مع سبارتاك موسكو
حتى  ،2017وأشارت الصحافة الروسية إلى أن
قيمة انتقاله ستكلف بايرن ميونيخ  2.5مليون
يورو حتى نهاية الموسم ،وإذا ما رغب في شرائه
بموجب االتفاق بين الناديين سترتفع القيمة إلى
 10ماليين.

موناكو األنشط
في الميركاتو الفرنسي

ق ّرر موناكو خالفة باريس سان جيرمان في
سوق االنتقاالت من خالل إجراء بعض الصفقات
المثيرة حيث ضم المهاجم البرازيلي فاغنر لوف
من كورينثيانز حتى نهاية حزيران .2017
ولم يكشف نادي اإلمارة عن قيمة انتقال لوف
( 31عاما ً و 20مباراة دولية) ال��ذي ساهم في
تتويج كورينثيانز بتسجيله  14هدفاً.
ودافع لوف عن ألوان سسكا موسكو الروسي
بين  2004و 2013تخللتها إعارته إلى بالميراس
وفالمينغو ،وأح��رز معه كأس االتحاد األوروب��ي
(يوروبا ليغ) في  ،2005ولعب مع شاندونغ
ليونيغ الصيني في موسم  2014-2013قبل
االنتقال مطلع  2015إلى كورينثيانز.
كما ضم موناكو المدافع البرازيلي جيمرسون
من أتلتيكو مينيرو بعقد يمتد لخمسة أعوام.
أما أبرز االنتقاالت الفرنسية فكان بوردو بطلها
من خالل ضم الظهير األيمن ماتيو ديبوشي من
آرسنال اإلنكليزي على سبيل اإلعارة حتى نهاية
الموسم ،وذلك بهدف تعزيز حظوظه بالمشاركة
مع بالده في كأس أوروبا الصيف المقبل.
وم��ن جهته ،ق��� ّرر س��ان ج��ي��رم��ان ان��ه ليس
بحاجة إلى أي تغيير في تشكيلة وضعته في
صدارة الدوري بفارق أكثر من  20نقطة عن أقرب
مالحقيه ،فيما ق ّرر ليون تخفيف األعباء المالية من
خالل التخلص من بعض الالعبين الهامشيين.
أما مرسيليا فعزز هجومه بضمه االسكتلندي
ستيفن فليتشر على سبيل اإلعارة من سندرالند
اإلنكليزي كما استعاد فلوريان توفان من الفريق
اإلنكليزي اآلخر نيوكاسل على سبيل اإلعارة.

�أراوغو يطمح لتحقيق الحلم اللبناني
يقول المثل الشهير بأن «الثالثة
دائما ً ما تكون ثابتة»؛ وهو ما يتمناه
المدرب اإلسباني فرانشيسكو أراوغو
أن يتحقق عندما ي��ق��ود المنتخب
اللبناني للمرة الثالثة على التوالي
في كأس آسيا لكرة الصاالت حيث
سيكون ه��دف أب��ن��اء األرز تخطي
مرحلة ربع النهائي للمرة األولى في
مشاركتهم العاشرة في البطولة.
فبعدما تسلم ال�لاع��ب السابق
ل��ن��ادي ب��رش��ل��ون��ة ل��ك��رة ال��ص��االت
ت��دري��ب المنتخب ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ام
 ،2011فشل في عبور مرحلة ربع
النهائي في البطولة التي استضافتها
اإلمارات العربية المتحدة عام 2012
قبل أن يسقط في دور الثمانية مجددا ً
في البطولة التي استضافتها فيتنام
بعد عامين.
وبعد مرور أربع سنوات وأربعة
أشهر على تسلمه تدريب المنتخب
اللبناني ،أثمر عمل أراوغ��و بزيادة
االهتمام بكرة الصاالت وهو ما لمسه
بنفسه حيث ق��ال لموقع FIFA.
« :comت��غ � ّي��ر المنتخب بشك ٍل
ج����ذري ،ال ع��ل��ى ص��ع��ي��د األس��م��اء
وم��ع��دل األع��م��ار فحسب ،ب��ل على
صعيد العقلية الخاصة بكرة القدم
للصاالت حيث أصبح لدينا مجموعة
العبين تعتنق اللعبة من دون سواها
وتعلم الجوانب األساسية الخاصة
باالستراتيجيات الحديثة المتبعة
في اللعبة ،وبالتالي تمكن المنتخب
من االرت��ق��اء بمستواه وب��ات واح��دا ً
م��ن أق���وى المنتخبات ف��ي ال��ق��ارة
اآلسيوية».
وعلى الرغم من االهتمام المتزايد
باللعبة في البلد المتوسطي بعد
إنشاء الدوري اللبناني لكرة الصاالت
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تنظيم ال��ع��دي��د من
البطوالت كان آخرها تنظيم دوري
خاص لكرة الصاالت للسيدات ،إال أن
المنتخب اللبناني لم يحقق حتى اآلن
التأهل إلى كأس العالم لكرة الصاالت
.FIFA
وعاد أراوغو بالذاكرة إلى نسخة
 2012من كأس آسيا لكرة الصاالت
والتي شهدت خروجا ً مؤلما ً من ربع
النهائي على يد تايالند التي كانت قد
تأهلت مسبقا ً إلى العرس العالمي
لكرة الصاالت بصفتها البلد المضيف
وقال« :الشعور كان سيئا ً ليس بسبب
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خسارة تلك المباراة فقط بل بعد
ما حصل بعدها في مباراة الكويت
وأستراليا .واجهتنا صعوبات كثيرة
في فترة قصيرة خصوصا ً بالنسبة
لتلقين الالعبين األس��س المرتبطة
باالنضباط التكتيكي على أرض
الملعب ورغم ذلك لم نتأهل إلى كأس
ٍ
هدف وحيد».
العالم بفارق
وب��ع��د ع��ام��ي��ن ،ف��ش��ل المنتخب
اللبناني ف��ي ال��وص��ول إل��ى نصف
النهائي مجددا ً بعد خسارته على يد
أوزبكستان في البطولة التي أقيمت
في فيتنام .ولكن أراوغ��و اعتبر بأن
الخروج كان مبررا ً حيث أضاف «ال
يجب أن ننسى أن لعبة كرة الصاالت
بمعناها الحقيقي حديثة في لبنان،
إذ قبلها ل��م تعرف ال��ف��رق مدربين
والعبين أجانب كما يحصل حالياً،
وبالتالي ف��إن تط ّور الالعبين كان
بطيئاً».
وأض��اف« :في البطولة الماضية
واجهنا أيضا ً مشكلة اإلصابات ،إذ
لعبنا من دون ال��ح��ارس األساسي

حسين همداني كما افتقدنا إلى قائد
المنتخب قاسم قوصان .ووقتذاك
كان لدينا مجموعة احتياطيين جدد
لم يدخلوا في المنظومة التكتيكية،
ورغم ذلك قدّمنا مباراة جيّدة وبسبب
ب��ع��ض األخ��ط��اء ال��ف��ردي��ة خرجنا
خاسرين».

التفاؤل بالمستقبل

ستتكرر المواجهة مع أوزبكستان
بعد أسبوعين في كأس آسيا لكرة
الصاالت ويأمل أراوغ��و بأن يحقق
الفوز في المباراة التي ستكون قمة
المجموعة األول��ى في البطولة من
أج��ل الحصول على مواجهة سهلة
في ربع النهائي ومواصلة المشوار
إلى المربع الذهبي وحجز مقعد في
كأس العالم لكرة الصاالت كولومبيا
.FIFA 2016
ولكن أراوغ��و اعتبر بأن مواجهة
أوزبكستان ستكون مهمة كما هو حال
مباراة كرجيزستان األولى والمباراة
الثانية أم��ام المنتخب السعودي

الذي سبق وأن فاز عليه أبناء األرز
في التصفيات بنتيجة .2-5
وق����ال أراوغ������و« :س��ن��ع��ت��ب��ر كل
مبارياتنا ف��ي المجموعة األول��ى
بنفس األهمية ،إذ ال يمكن أن ننسى
أن كرجيزستان هي من المنتخبات
القوية أيضا ً وغالبا ً ما حضرت في
الدور ربع النهائي ،وعلينا تخطيها
أوال ً قبل التفكير بتصدر المجموعة
ال��ذي سيكون أم��را ً مفصليا ً ألن هذا
األم��ر سيبعدنا عن مواجهة العقبة
اإليرانية التي كانت في مرات كثيرة
صعبة على لبنان ،وهو أمر طبيعي
بالنظر إل��ى ف��ارق المستوى الكبير
بين المنتخبين».
وبينما حققت كرة القدم اللبنانية
تطورا ً الفتا ً خالل السنوات القليلة
الماضية بتأهل المنتخب األول
إل��ى ال���دور النهائي م��ن التصفيات
اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
البرازيل  ،FIFA 2014ف��إن آمال
اللبنانيين ستكون معقودة على

منتخب الصاالت من أجل المشاركة
في إح��دى بطوالت  FIFAوه��و ما
يعتبره المدرب ذو الثانية واألربعين
من العمر ممكناً.
وقال أراوغ��و« :بصراحة ينقصنا
القليل من الحظ ،إذ دائما ً ما افتقدنا
إلى هذا األمر ،إن كان خالل المباريات
أو بعيدا ً منها حيث تع ّرض أفضل
الالعبين إلصابات عشية محطات
مفصلية .كما أن القرعة لم تخدمنا
يوماً ،لذا آمل أن نغيّر هذه المعادلة
بأنفسنا ونحقق الحلم المنتظر».
وختم حديثه قائالً« :منذ وصولي
أواخر عام  2011وأنا أقوم ببناء هذا
المنتخب حيث لدينا اليوم تشكيلة
شابة لكن لديها الخبرة اآلسيوية،
وبالتالي ال شيء مستبعد لتحقيق
اإلنجاز الذي تستحقه كرة الصاالت
اللبنانية ،وهو الذي سيغيّر صورتها
إلى األبد».
ومن يدري ،فقد تكون فعالً الثالثة
ثابتة ألراوغو مع المنتخب اللبناني!

وق��ع الظهير األي��س��ر األوغ��ن��دي
ريتشارد كاساغا أمس الثالثاء عقدا ً
رسميا ً مع السالم زغرتا اللبناني،
ليكتمل عقد أجانب األخير في إياب
الدوري اللبناني لكرة القدم .وتضم
صفوف السالم أيضا ً األوروغويانيين
راوول ليموس وهيبراني دياز.
وسيحل كاساغا ( 23سنة) مكان
ال��س��وري إس���راء حموية ال��ذي قرر

الفريق ال��زغ��رت��اوي االستغناء عن
خدماته.
وسبق لكاساغا أن مثل السالم
ال��ع��ام الماضي ف��ي مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي.
وكان من المقرر أن ينجز السالم
صفقة انضمام كاساغا قبل نحو
أسبوعين ،لكنها ت��أخ��رت ،بسبب
تعثر المفاوضات مع مدير أعماله،

قبل أن تحسم األم��ور العالقة بين
الطرفين الحقاً.
ويحتل ال��س�لام المركز العاشر
في ج��دول ترتيب ال��دوري اللبناني
برصيد  6نقاط ،وهو يسعى لإلبتعاد
عن خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية،
علما ً أنه ودع كأس لبنان بخسارته
أم��ام النجمة  2 – 1في ال��دور ثمن
النهائي.

منتخب لبنان الكروي يُنهي ا�ستعدادته
لمواجهة البحرين
أنهى منتخب لبنان الوطني في كرة القدم استعداداته
لمالقاة نظيره البحريني عند الساعة  17:00من بعد ظهر
يوم الجمعة  5شباط الجاري (بتوقيت بيروت) ،على
االستاد الوطني في المنامة ،وذلك في إطار استعدادته
للمباراتين أمام كوريا الجنوبية وميانمار المقررتين أواخر
آذار المقبل ،ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم
 2018وآسيا .2019
ور ّك��ز الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ
رادولوفيتش على العناصر البارزة المنخرطة في الدوري
المحلي ،من ضمن برنامج اإلعداد للمرحلة المقبلة.
وسيستعين المنتخب في لقاء الجمعة بالقائدين رضا
عنتر ويوسف محمد ،اللذين شاركا زمالءهما في التدريب
الذي خضعوا له االثنين والثالثاء على ملعب مج ّمع بئر
حسن الرياضي.
وكان الالعبون دخلوا معسكرا ً تدريبيا ً محليا ً منتصف
الشهر الماضي استمر ثالثة أيام .وأوضح رادولوفيتش
أنه ومساعديه يق ّومون مجريات التحضيرات للمرحلة

المقبلة ومن ضمنها المباراة المرتقبة أم��ام البحرين،
مشددا ً على ضرورة تفاعل الجميع في مراكزهم الميدانية
وتعزيز لياقتهم واعتماد التلقائية في تعاملهم مع الكرة.
وتغادر ظهر األربعاء إلى المنامة بعثة منتخب لبنان
لكرة القدم المؤلفة من  21العبا ً والجهازين الفني واإلداري
برئاسة رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة اإلداري��ة
التحاد اللعبة مازن قبيسي.
ويتألف منتخب لبنان إلى البحرين من الالعبين :أحمد
تكتوك وحسن أومري ومحمود سبليني وعباس عطوي
(النجمة) ،مهدي خليل ونور منصور ومحمد زين طحان
وأحمد جلول ومحمد حيدر وعالء البابا (الصفاء) ،حسن
بيطار وحسين زي��ن وحسين عواضه وحسن شعيتو
(العهد) ،أحمد مغربي وأبو بكر المل (طرابلس) ،غازي
حنيني ومحمود أحمد كجك (الراسينغ) ،معتز بالله
الجنيدي (األن��ص��ار) ،فضالً ع��ن يوسف محمد ورض��ا
عنتر .ومن المقرر أن تعود البعثة إلى بيروت ظهر السبت
المقبل.

فوز جديد ل�سان �أنطونيو بين جمهوره
واصل سان أنطونيو سبيرز تألقه
بين جمهوره بتغلّبه على أورالن��دو
ماجيك  ،92-107فيما ّ
فك كليفالند
كافالييرز وص��ي��ف بطل الموسم
الماضي عقدته ف��ي معقل إنديانا
بيسزر بالفوز عليه  106-111بعد
التمديد االثنين في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
على ملعب «أي تي أند تي سنتر»
وأم����ام  18418م��ت��ف��رج �اً ،حافظ
س��ان أنتونيو على سجله الخالي
من الهزائم على أرضه وحقق فوزه
السادس والعشرين بين جمهوره هذا
الموسم والخامس والثالثين تواليا ً
امتدادا ً من الموسم الماضي ،وذلك
بفضل جهود الم��ارك��وس أل��دري��دج
الذي قدم أفضل مباراة له هذا الموسم
بتسجيله  28نقطة وألض��اف باتي
ميلز  22نقطة.
ولم يكن الفوز الـ 40لسان أنطونيو
ف��ي  48م��ب��اراة سهالً رغ��م تواضع
مستوى ضيفه ال��ذي مني بهزيمته
الـ 13في آخ��ر  15م��ب��اراة ،إذ فرط
بتقدمه بفارق  11نقطة في الربع
األول ( 24-35بينها  14أللدريدج)
ووصل به األمر أن تخلف  70-69في
آخر دقيقة ونصف من الربع الثالث
قبل أن يضرب بقوة بتسجيله 24
نقطة مقابل  4فقط لضيفه ،ما سمح
له بعدها في مواصلة مشواره وهو
في المقدمة حتى صافرة النهاية.
وب��رز من أورالن��دو المونتينغري
نيكوال فوسيفيتش ال��ذي سجل 20
نقطة مع  10متابعات وأضاف فيكتور
اوالديبو  19نقطة وارون غودرون 12
نقطة مع  16متابعة من دون أن يكون

ذلك كافيا ً لتجنيب الضيوف هزيمتهم
السادسة والعشرين في  47مباراة.
وع��ل��ى م��ل��ع��ب «ب���ان���ك���رز الي��ف
فيلدهاوس» وأمام  17283متفرجاً،
اح��ت��اج كليفالند إل��ى التمديد لكي
يتخطى إنديانا  106-111ويحقق
فوزه األول في معقل األخير منذ ستة
أعوام.
ويدين كليفالند بفوزه الخامس
على التوالي والخامس والثالثين في
 47مباراة إلى كايري إيرفينغ الذي
سجل  6من نقاطه الـ 25في الشوط
االض��اف��ي ون��ج��ح ف��ي أرب���ع رميات
حرة في الدقيقة األخيرة ،فيما ساهم
«الملك» ليبرون جيمس بـ  24نقطة
مع  12متابعة و 6تمريرات حاسمة
لكنه اكتفى بسبع نقاط فقط منذ
الربع الثالث بسبب تعرضه إلصابة
في كتفه إال أنه سجل سلة حاسمة في
أخر لحظات الشوط اإلضافي وضع
من خاللها فريقه في المقدمة حتى
صافرة النهاية.
كما برز كل من كيفن لوف ودجاي
آر سميث في صفوف كليفالند بعد أن
سجل كل منهما  19نقطة وأض��اف
تريستان تومسون  14نقطة مع
 12متابعة ،لينجح أساسيو الفريق
الخمسة بتسجيل  10نقاط أو أكثر
للمرة السابعة هذا الموسم.
أم��ا م��ن جهة إن��دي��ان��ا ال��ذي كان
متخلفا ً  60-49في نهاية الشوط
األول قبل أن يعود من بعيد ويجر
ضيفه إل��ى التمديد ،ف��ك��ان ج��ورج
هيل األفضل بتسجيله  23نقطة مع
 5متابعات و 4تمريرات حاسمة
وأض��اف ج��وردان هيل  17نقطة مع

 6متابعات و 4تمريرات حاسمة لكن
ذلك لم يكن كافيا ً لتجنيب صاحب
األرض هزيمته الثالثة والعشرين في
 48مباراة.
وعلى ملعب «شيسابيك آرينا»،
حقق أوكالهوما سيتي ثاندر فوزه
الـ  11في آخر  12مباراة وجاء على
ح��س��اب ضيفه واش��ن��ط��ن وي���زاردز
 98-114بفضل راس��ل وستبروك
الذي سجل  17نقطة مع  13متابعة
و 11تمريرة حاسمة ،فيما ساهم
نجم الفريق اآلخر كيفن دورانت بـ 28
نقطة واإلسباني سيرج إيباكا بـ 19
مع  10متابعات.
وف��ي المباريات األخ���رى ،وضع
دنفر ناغتس حدا ً لمسلسل انتصارات
ضيفه ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز عند 11
مباراة على التوالي وذلك بالفوز عليه
 93-112بفضل الصربي نيكوال
يوكيتش ال��ذي سجل  27نقطة مع
 14متابعة وأضاف ويل بارتون 20
وران��دي فوي  16واإليطالي دانيلو
غاليناري .13
أما من جهة تورونتو ال��ذي مني
بهزيمته السادسة عشرة هذا الموسم
مقابل  32فوزاً ،فكان ديمار ديروزان
األفضل بتسجيله  24نقطة ،فيما
اكتفى كايل الوري بتسع نقاط فقط.
وتغلب ديترويت بيستونز على
بروكلين نتس  ،100-105وأتالنتا
هوكس على داالس مافريكس -112
 ،97وممفيس غريزليز على نيو
أورليانز بيليكنز  ،95-110ويوتا
ج��از على شيكاغو بولز 96-105
بعد التمديد ،وساكرامنتو كينغز على
ميلووكي باكس .104-111

ّ
م�ستعد للقتال على ثالث جبهات
حمود :العهد
واص��ل فريق العهد مسيرته الناجحة
ف��ي ك��أس لبنان حيث أق��ص��ى شباب
الساحل ،بفوزه عليه  1 – 3في الدور
رب��ع النهائي ،وذل��ك قبل أسابيع
قليلة من انطالق إياب الدوري وبدء
مسابقة ك��أس االت��ح��اد اآلسيوي
حيث يسعى حامل لقب بطل لبنان
لتحقيق نتائج جيدة.
وقال مدرب العهد محمود حمود
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��م��وق��ع «ك����ورة» أن
«نتيجة المباراة مع الساحل حسمت
ف��ي ال��ش��وط األول حين ت��ق��دم العهد
بثالثة أهداف مقابل هدف» .وأضاف« :إن
العبي العهد بدأوا المباراة بتركيز عالٍ ،قبل أن
يتراجعوا في الشوط الثاني ،الطمئنانهم إلى النتيجة.
وهذا كان أمر خاطئ نبهتهم إليه».
وتابع« :أتحمل أنا مسؤولية هدف الساحل الذي جاء
من كرة ثابتة ،وهذه مشكلة الفريق المزمنة في الركالت
الثابتة ،والتي ما زلنا نعمل على عالجها».
وقال حمود إن فريقه أنهى استعداداته النطالق دور
اإلياب في الدوري في  19شباط الحالي ،مشيرا ً إلى أنه لم
يحسم حتى اآلن مسألة مشاركة الالعب التونسي الجديد

يوسف المويهبي في الدوري حيث سيضطر
إلى االستغناء عن أحد الالعبين األجانب
الثالثة في فريقه ،أو في كأس االتحاد
اآلسيوي فقط.
وكشف حمود أن هذه المسألة
ستحسم في ضوء اجتماع سيعقد
مع إدارة النادي ،في األيام القليلة
المقبلة.
ولفت إل��ى أن روزن��ام��ة حافلة
تنتظر فريقه ،الذي سيفتتح إياب
ال��دوري مع الشباب الغازية في 19
شباط الحالي ،قبل أن يواجه التين
أس��ي��ر التركمانستاني ف��ي  23شباط
الحالي ،ثم يلعب مع السالم زغرتا في الدوري
بعد  3أيام.
وتوقع حمود مواجهة قوية مع األنصار في نصف نهائي
كأس لبنان ،خصوصا ً بعد األداء الكبير للفريق األخضر
امام الصفاء في ربع النهائي.
وقال إن االنصار يملك نوعية رائعة من الالعبين في
مقدمهم ه��داف ال��دوري ج��االن وربيع عطايا وغيرهما.
وتركيز الفريق ينحصر في الكأس بعد فقدانه األمل في
الدوري.

