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مئو ّية كوبا �أميركا «ت�شيل ّية»

�إيطاليا ُتخرج �إ�سبانيا
وت�ضرب موعد ًا مع �ألمانيا

ت�شيلي تحتفظ بلقبها ومي�سي يو ّدع مالعبها
ُت ّوج منتخب تشيلي لكرة القدم
بلقب النسخة المئويّة لبطولة
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا
أميركا  ،)2016بعد ف��وزه على
نظيره األرجنتيني 4ـ  2بركالت
الترجيح بعد تعادلهما سلب ّيا ً في
الوقتين األصلي واإلض��اف��ي فجر
أمس االثنين في المباراة النهائيّة
للبطولة.
واب���ت���س���م ال���ح���ظ للمنتخب
التشيلي ليُحرز لقب هذه النسخة
ال��ت��اري��خ � ّي��ة ال��ت��ي استضافتها
الواليات المتحدة احتفاال ً بمرور
 100ع��ام على تأسيس اتحاد
ك��رة القدم في أميركا الجنوبيّة
(كونميبول) ،وانطالق النسخة
األولى لكوبا أميركا في .1916
انتهى الشوط األول من المباراة
بالتعادل السلبي بعدما سيطر
الحذر الدفاعي أحياناً ،والتو ّتر
أحيانا ً أخ��رى على أداء الفريقين
اللذين أن��ه��ى ك��ل منهما الشوط
األول بعشرة العبين فقط ،حيث
ط���رد ال��ح � َك��م ال�لاع��ب التشيلي
مارسيلو دياز في الدقيقة  ،28ث ّم
طرد األرجنتيني ماركوس روخو
ف��ي الدقيقة  43ببطاقة حمراء
مباشرة.
تحسن أداء
وفي الشوط الثاني،
ّ
تشيلي ووض��ح��ت النديّة بشكل
أكبر ،ولكن العبي الفريقين أهدروا
الفرص القليلة التي سنحت لهم،
كما أحكم دف��اع الفريقين قبضته
على مجريات اللعب ف��ي معظم
األوق���ات ،لينتهي الوقت األصلي
بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان
إلى الوقت اإلضافي.
واستم ّر التعادل السلبي قائما ً
ف���ي ال���وق���ت اإلض���اف���ي ليحتكم
الفريقان إل��ى رك�لات الترجيح،
بنهائي
مثلما جرى في مباراتهما
ّ
النسخة الماضية في العام 2015
في تشيلي.
سجل
وف��ي رك�لات الترجيح،
ّ
ل��م��ن��ت��خ��ب ت��ش��ي��ل��ي ن��ي��ك��والس
كاستيو ،وتشيلي أرانغويز ،وجان
بوسيغور وفرانسيسكو سيلفا،

وأهدر أرتورو فيدال (الركلة األولى
وسجل
التي تصدّى لها الحارس).
ّ
للتانغو األرج��ن��ت��ي��ن��ي خافيير
ماسكيرانو ،وسيرخيو أغويرو،
ميسي (الركلة
وأه���در ليونيل
ّ
األول���ى ال��ت��ي أط���اح بها ع��ال��ي�اً)،
ولوكاس بيليا (الضربة الرابعة
التي تصدّى لها الحارس).
وح���رص ال��س��وي��س��ري جياني
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي
لكرة ال��ق��دم (فيفا) على حضور
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أُق��ي��م��ت ف��ي نيو
ج��ي��رس��ي ،ح��ي��ث ن��زل إل��ى أرض
ال��م��ل��ع��ب ق��ب��ل ب���داي���ة ال��م��ب��اراة
لمصافحة العبي المنتخبين ،على
عكس م��ا شهده نهائي النسخة
الماضية التي استضافتها تشيلي،
حيث غ��اب السويسري جوزيف
بالتر الرئيس السابق للفيفا عن
النهائي .وك��ان إنفانتينو حضر
اج��ت��م��اع ال��ج��م��ع� ّي��ة ال��ع��م��وم� ّي��ة
(ك��ون��ج��رس) للكونميبول في
ك��ان��ون الثاني الماضي ،وال��ذي
ش��ه��د ان��ت��خ��اب ال��ب��اراغ��وي��ان��ي
اآلخ���ر أل��ي��خ��ان��درو دومينيغيز

هي في الواقع ق ّمة في غير موعدها ،فالمنتخبان هما من طراز األبطال ،إيطاليا وإسبانيا وتاريخهما
يشهد ،التقيا في دور مبكر فخرج اإلسبان بشكل مش ّرف.
ميدانياً ،استحقّ المنتخب اإليطالي الفوز على غريمه صاحب األمجاد ،وربما دفع المد ّرب ديل
بوسكي ثمن اإلبقاء على نفس التشكيلة في مبارياته السابقة ،وهذا ما س ّهل للمدرب اإليطالي أنطونيو
كونتي مه ّمة العبور إل��ى دور الثمانية لمواجهة ألمانيا ،وحاله هنا كمن خ��رج «م��ن الدلفة إل��ى تحت
المزراب» ،فاألسلوب الدفاعي مع تح ّركات في كل االتجاهات تد ّل على لياقة بدنيّة عالية ،ميّزت األداء
تكسرت أمامه الهجمات اإلسبانية قبل أن تولد ،ال بل أدّت إلى ش ّن هجمات مرتدّة سريعة
اإليطالي الذي ّ
هزّت أعصاب الحارس دي خيا مراراً .وفي الدقيقة  33نجح المتقدّم كليني بمتابعة كرة مشتّتة من دي
خيا داخل المرمى اإلسباني ،ولم تظهر مالمح الر ّد اإلسباني بعد الهدف ،وكاد المهاجم جاكيريني أن
تحسنا ً في األداء اإلسباني
يضاعف النتيجة لوال يقظة دي خيا في الدقيقة  .45وشهد الشوط الثاني
ّ
مع انشغال مهاجميه بالتمثيل على الحكم التركي من دون فائدة ُتذ َكر .وواصل اإليطاليون هجوماتهم،
فانفرد إيدير وأض��اع خارج الخشبات ،ومع االستبسال اإليطالي في المحافظة على الفوز ،استعاد
اإلسبان قواهم قبل ربع ساعة على البداية ،فشنّوا الهجمات واستحوذوا على الكرة وتناقلوها مع فقدان
الترجمة إلى تعادل الح مرارا ً في األفق ،تارة مع بيكيه وأخرى مع أنيستا ،لك ّن رصاصة الرحمة أطلقها
بيلي في الدقيقة ( ،)1+90ليُخرج إسبانيا من قلب البطولة المشتعلة في الدور اإلقصائي.
رئيسا ً جديدا ً للكونميبول .وأ ّكد
الكونميبول دع��م��ه ومساندته
إلنفانتينو في االنتخابات التي
جرت في  26شباط الماضي على
رئاسة الفيفا خلفا ً لبالتر.

نجح نجم تشيلي أليكسيس سانشيز في التتويج مع
منتخب بالده ببطولة كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي.
وقدّم نجم نادي آرسنال مستوى رائع في تلك البطولة،
حيث نجح في تسجيل  3أهداف ،وكان له الفضل الكبير في
وصول منتخب بالده إلى المباراة النهائيّة والتتويج باللقب
بالرغم من عدم تسجيله في النهائي وع��دم تنفيذه أيّ من
ركالت الجزاء .وذلك التأ ّلق جعله يفوز بجائزة الالعب األفضل
في البطولة ،كما فاز زميله الحارس كالوديو برافو بجائزة
أفضل ح��ارس بعد التأ ّلق والتصدّي لكرات حاسمة طوال
مباريات البطولة ،وكانت آخر تلك الكرات رأسيّة أغويرو في
األشواط اإلضافيّة في المباراة النهائية.
وص ّرح سانشيز بعد اللقاء« :ليس لدي كلمات أصف بها
شعوري اآلن ،ولك ّنني أو ّد أن أشكر كل من ساندنا ،وأيضا ً
زمالئي على ه��ذا العمل ال��رائ��ع .ال أص��دق م��اذا يحدث في
الحقيقة ،فنحن األبطال اآلن على حساب المنتخب األرجنتيني
الذي يُع ّد األفضل في العالم حالياً».

بلجيكا ت�ضع ّ
حد ًا للمغامرة المجريّة
أنهى المنتخب البلجيكي لكرة القدم
مغامرة نظيره المجري في بطولة
كأس األمم األوروبيّة (يورو ،)2016
المقامة حال ّيا ً في فرنسا ،وأطاح به
خارج البطولة بالفوز عليه بنتيجة
( 4ـ  )0في الدور الثاني (دور الـ)16
للبطولة.
ويلتقي المنتخب البلجيكي في
دور الثمانية ي��وم الجمعة المقبل
مع نظيره الويلزي الذي تغلّب على
منتخب أيرلندا الشمالي 1ـ  0في
مباراة أخرى في نفس الدور.

ونجم المباراة دون منازع إيدن هازارد
في الدقيقتين  78و ،79علما ً بأنّ
األخير هو من صنع هدف باتشواي،
ليساهم الالعب الموهوب بشكل رائع
سجل البديل
في هذا الفوز الكبير ،ث ّم ّ
اآلخر يانيك كاراسكو الهدف الرابع
لبلجيكا في الدقيقة األولى من الوقت
بدل الضائع للمباراة.
وقبل بداية المباراة ،أُصيب الالعب
المجري الزلو كلينهيسلر خالل عملية
اإلحماء ،ليح ّل مكانه آدم بينتر في
التشكيلة األساسيّة للفريق.

ال�صربي راييفاك مد ّرب ًا لمنتخب الجزائر

أعلن االتحاد الجزائري لكرة القدم
على موقعه اإللكتروني عن تعيين
الصربي ميلوفان راييفاك م��د ّرب�ا ً
ج��دي��دا ً للمنتخب خلفا ً للفرنسي
كريستيان غ��ورك��وف ال���ذي ت��رك
منصبه قبل شهرين.
والصربي راييفاك ( 62سنة)،
هو ال��ذي قاد منتخب غانا إلى ربع
نهائي كأس العالم في العام 2010
في جنوب أفريقيا ،وستكون مه ّمته
األول��ى تأهيل الجزائر إلى نهائيّات
مونديال  2018في روسيا ،إضافة
إل��ى المربع األخير في أم��م أفريقيا
 2017في الغابون.

ميسي  ..أضاع ضربة
جزاء فاعتزل

ق����� ّرر ن��ج��م ن�����ادي ب��رش��ل��ون��ة
اإلس���ب���ان���ي وق����ائ����د ال��م��ن��ت��خ��ب

�سان�شيز :لقد فزنا على الأف�ضل في العالم

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط
سجله المدافع
األول لمصلحته بهدف ّ
توبي ألديرفيلد بضربة رأس في
الدقيقة  ،10حيث ك��ان الفريق هو
األكثر هجوما ً رغم استحواذ المنتخب
ال��م��ج��ري ع��ل��ى ال��ك��رة بشكل أكبر
نسب ّياً.
تحسن أداء
وفي الشوط الثاني،
ّ
المنتخب المجري لكن المنتخب
البلجيكي ق��ض��ى ع��ل��ى آم��ال��ه في
المباراة ب��إح��راز هدفين متتاليين
سجلهما البديل ميشي باتشواي
ّ

وأوق���ع���ت ق��رع��ة ال����دور ال��ث��ال��ث
الحاسم م��ن التصفيات األفريقية
المؤهّ لة إلى نهائيات مونديال ،2018
الجزائر في مجموعة «الموت» الثانية
التي تض ّم أيضا ً الكاميرون ونيجيريا
وزامبيا ،على أن تكون المباراة األولى
في  3تشرين األول أمام الكاميرون في
الجزائر.
وك��ان غوركوف ال��ذي بدأ مه ّمته
مع منتخب الجزائر في العام ،2014
فسخ عقده بنا ًء على طلبه في نيسان
الماضي ،علما ً بأ ّنه يمت ّد إلى شهر
ت ّموز من العام .2018
واعتبر االتحاد الجزائري أنّ أجور

جون�سون بط ًال
لتن�س نوتنغهام
أحرز األميركي ستيف جونسون ،المصنف سادسا ً على
العالم ،لقب بطولة نوتنغهام المفتوحة للتنس التي ُتقام في
إنكلترا ،وذلك إثر فوزه في المباراة النهائيّة على األورغوياني
بابلو كويفاس بمجموعتين نظيفتين بواقع  6-7و.6-7
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ال��م��د ّرب��ي��ن األج��ان��ب م��ن المستوى
ال��ع��ال��ي «غ��ال��ي��ة ج����داً» بالنسبة
لمنتخب «محاربي الصحراء».
وح���� ّل غ���ورك���وف ( 61ع��ام��اً)
م��ح � ّل ال��ب��وس��ن��ي ال��ف��رن��س��ي وحيد
خليلودزيتش ،ال��ذي رف��ض تجديد
عقده مع االتحاد الجزائري بعد أن
ق��اد «الخضر» إل��ى إنجاز تاريخي
ببلوغ الدور الثاني في كأس العالم
 2014في البرازيل للمرة األولى في
تاريخه ،حيث خرج على يد ألمانيا
( )2-1ب��ع��د ال��ت��م��دي��د( ،ال��وق��ت��ان
األصلي واإلضافي  .)0-0وقد ُت ّوجت
ألمانيا باللقب الحقاً.

األرجنتيني ليونيل ميسي أن يضع
ح ّدا ً لمسيرته الدولية ،بعد خسارة
بالده مجدّدا ً أمام تشيلي في نهائي
بطولة «كوبا أميركا» أمس بركالت
ال��ت��رج��ي��ح ،وق���ال بعد ال��م��ب��اراة:
«المنتخب انتهى بالنسبة لي،
إ ّن��ه النهائي الرابع ال��ذي أخسره
والثالث على التوالي» ،في إشارة
منه إل��ى نهائي مونديال 2014
وكوبا أميركا  2015و.2016
وأض��اع ميسي ركلة الترجيح
األول���ى لألرجنتين بعد أن س �دّد
ال��ك��رة م��ن ف��وق ال��ع��ارض��ة ،وب��دا
متأ ّثرا ً وحزينا ً إلخفاقه في قيادة
ب�لاده إلح��راز اللقب أل ّول مرة منذ
العام .1993
ويبدو أنّ «لعنة تشيلي» أ ّثرت
في نفسيّة ميسي كثيراً ،ما دفعه
�ي ،وح��ازت
الع��ت��زال اللعب ال��دول� ّ
تشيلي على اللقب للمرة الثانية
بعدما فازت أل ّول مرة على أرضها
ال���ع���ام ال��م��اض��ي  2015بنفس
الطريقة تماماً .والجدير ذكره ،أنّ
اع��ت��زال ميسي ،الحائز على لقب
أف��ض��ل الع��ب ف��ي ال��ع��ال��م  5م��رات
اللعب ال��دول��ي ،ال يعني اعتزاله
اللعب مع نادي برشلونة.

�سان جيرمان وبالن ...
انف�صال بالترا�ضي
أع��ل��ن ن���ادي باريس
سان جيرمان في موقعه
ال��رس��م��ي انفصاله عن
مد ّربه لوران بالن أمس
االث���ن���ي���ن ،وذك�����ر بطل
الدوري الفرنسي أنّ بالن
ال��ذي تسلّم الفريق في
المواسم الثالثة الماضية
سيغادر ب��اري��س سان
جيرمان ال��ي��وم .وأش��اد
سان جيرمان باالتفاق
ال���ودّي ال��ذي ت � ّم اليوم
بين ّ
الطرفين (ال��ن��ادي
م��ع ب�ل�ان) ،ش��اك��را ً في
الوقت ذات��ه بالن الفائز
م��ع فرنسا بلقب كأس
العالم كالعب  1998على
الجهد الكبير الذي قام به في الفترة السابقة .وفي تعليق له على الموضوع ،
قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان« :أو ّد أن أشكر بالن على كل
ما تح ّقق خالل السنوات الثالث الماضية ،سواء من حيث طريقة اللعب أو
النتائج» ،موضحا ً أنّ النادي يمر بمرحلة جديدة من التطوير ،ومتم ّنيا ً لصاحب
الـ 50عاما ً الخير في المستقبل.
وفاز بالن في مسيرته التدريبيّة مع باريس سان جيرمان بـ 11بطولة،
تاركا ً بصمة كبيرة في تاريخ النادي محل ّياً ،لكنه لم يتم ّكن من تجاوز الدور
ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا .وتدور األحاديث بشأن اتفاق باريس سان
جيرمان مع يوناي إيمري مدرب إشبيلية اإلسباني ،الذي ُت ّوج بلقب الدوري
األوروبي ّ
مؤخراً.
خاص ًة وأنّ
ويُع ّد إيمري أحد أهم المد ّربين في الساحة األوروبية حالياً،
ّ
اسمه ُطرح لتدريب ريال مدريد عقب إقالة رافاييل بينيتيز منذ أشهر قليلة.
ويم ّر باريس سان جيرمان بمرحلة جديدة من التجديد في ظ ّل رحيل المهاجم
السويدي العمالق زالتان إبراهيموفيتش ،وطرح العديد من األسماء ال ّرنانة
لالنضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

البرازيلي �ألفي�س ...
جديد يوفنتو�س الإيطالي
ي��س��ت��ع��د ال��ب��رازي��ل��ي
دان�����ي أل��ف��ي��س ظهير
ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي
الس��ت��ك��م��ال إج������راءات
انتقاله إل��ى يوفنتوس
بطل ال���دوري اإليطالي،
بعد أن أعلن النادي أنّ
الالعب البرازيلي خضع
للفحص ال��ط � ّب��ي أم��س
االثنين.
وأع��ل��ن ألفيس (33
ع��ام �اً) ،في وق��ت سابق
رح��ي��ل��ه ع��ن برشلونة
كالعب حر بعد ثمانية
مواسم ناجحة أمضاها
في صفوف بطل إسبانيا ،وحصد خاللها  23لقباً.
وذكر يوفنتوس في بيان« :بعد وصوله إلى تورينو الليلة الماضية ،وصل
داني ألفيس إلى مركز النادي الطبّي ،وخضع للفحص الروتيني قبل انتقاله
المرتقب إلى يوفنتوس».
وكان ألفيس قد وصل إلى إسبانيا في العام  ،2002ولعب س ّتة مواسم في
إشبيلية قبل أن ينض ّم إلى برشلونة ،وقد فاز مع الفريق الكتالوني بدوري
أبطال أوروبا ثالث م ّرات ،وبكأس السوبر األوروبية ثالث م ّرات ،وبكأس العالم
لألندية ثالث م ّرات وبدوري الدرجة األولى المحلّي ست م ّرات.
وذك����رت ص��ح��ف إي��ط��ال��ي��ة أنّ أل��ف��ي��س س��ي��و ّق��ع ع��ق��دا ً ل��م��دة ع��ام��ي��ن مع
يوفنتوس ،ليصبح ثاني صفقات بطل إيطاليا في موسم االنتقاالت الصيفيّة
الحالي ،بعد ض ّم البوسني ميرالم بيانيتش من روما في وقت سابق من شهر
حزيران الحالي.

الم�صري عبد النادر محترف ًا في الـNBA
م��ع ن��ه��اي��ة ك��ل م��وس��م ل���دوري راب��ط��ة المحترفين
األميركية ل��ك��رة ال��س�لّ��ة ،ت��ب��دأ األن��دي��ة ف��ي التحضير
للموسم الجديد بمقايضة الالعبين والعقود ،وكذلك
«الدرافت».
والدرافت ،هو اختيار الفرق للاّ عبين الخ ّريجين من
الجامعات أو المدارس الثانوية قبل تغيير هذا النظام
األخير ،ويت ّم توزيع بطاقات اللاّ عبين على األندية التي
يكون لها حق االختيار.
ففي الدرافت األخير الذي أُقيم الخميس الماضي ،شهد
تواجد العب مصري يدعى عبد النادر (من االسكندرية)،
والذي حصل على البطاقة رقم  58في الجولة الثانية
ليتم اختياره من قِبل العمالق بوسطن سيلتكس ويصبح
ثاني مصري ينضم للـ NBAرسمياً.

مع انضمامه لدوري الجامعات ،بدأ عبد النادر مشواره
في العام  2011مع جامعة نورثن ألينوي ،وكان معدّل
نقاطه  13.1ومتابعات  ،5.6لكن هذا لم يكن كافيا ً
لمساعدة الفريق ،فهو يتذ ّكر كيف كان يخبره الناس
داخل الجامعة بأنّ الفريق سيّئ للغاية.
هذا األمر جعل عبد النادر ينتقل إلى جامعة إيوا ستيت
في العام  ،2013ليبدأ مشوارا ً جديداً ،وفي الموسم األول
انخفض عدد دقائق لعبه للنصف تقريباً ،لينخفض معه
معدّل نقاطه أيضا ً لـ 5.8والمتابعات إلى .2.9
لكن في الموسم الماضي واألخير له مع الجامعة ،عاد
عبد النادر ليشارك بمعدّله الطبيعي ،ليستعيد معدّل
النقاط  12.4والمتابعات  ،5.4وبهذا الشكل ت ّم انتقاله
إلى بوسطن سيلتكس.

�إفطار نادي الحلو�سية برعاية النائب خري�س
ب��رع��اي��ة عضو «كتلة التحرير
وال��ت��ن��م��ي��ة» ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي خريس
وح��ض��وره أق���ام ن���ادي الحلوسية
الرياضي (بطل لبنان للدرجة الثانية
في الفوتسال) ،حفل إفطاره السنوي
بحضور فاعليّات سياسيّة ودينيّة
واجتماعيّة وت��رب��و ّي��ة وري��اض� ّي��ة،
وحشد من أبناء البلدة والجوار.
بعد كلمة إلداري النادي حسيب
الظاهر ،عُ ��رض فيلم قصير ّ
لخص
مسيرة الفريق ل��ه��ذا ال��م��وس��م .ث ّم
أل��ق��ى رئ��ي��س ال��ن��ادي وه��ي��ب حمد
كلمة استعرض فيها مسيرة النادي
الثقافية االجتماعية والرياضية،
واإلنجازات التي ح ّققها منذ تأسيسه،
حتى أنهاها الموسم المنصرم ببطولة
لبنان للدرجة الثانية .ودعا حمد إلى
«تفعيل الدعم المادي للنادي ،ألنّ
المال وح��ده هو الكفيل باستكمال
مسيرة أيّ فريق ليكون في المواقع
المتقدّمة ويح ّقق اإلنجازات».
ث�� ّم أل��ق��ى ال��ن��ائ��ب خ��ري��س كلمة،
عبّر فيها عن اعتزازه وفخره بنادي

الحلوسية الرياضي الذي استطاع
أن يح ّقق العديد من النتائج ،وأن
ي��ك��ون ف��ي م��ص��اف أن��دي��ة ال��درج��ة
األولى ،معتبراً« :الرياضة هي جزء
من النشاط االجتماعي الهادف الذي
يجمع وال يف ّرق» ،كما أثنى على قرار
النادي بإطالق اسم «نادي الجنوب
الرياضي» ،ليكون الفريق الذي يم ّثل
كل الجنوب .داعيا ً وزارة الشباب
وال��ري��اض��ة إل��ى تأمين «االه��ت��م��ام

وال��دع��م ال��دائ��م للفرق الرياضية
وال��م��س��اع��دة ع��ل��ى إن��ش��اء مالعب
رياضيّة ،وخصوصا ً في الجنوب».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ت�� ّم ت��وزي��ع دروع
تقديريّة على مجموعة من الفعاليات
االجتماعيّة الداعمة لمسيرة النادي،
وعدد من الرياضيّين الحائزين على
بطوالت عالمية في ألعاب القوى،
إض��اف��ة إل��ى تكريم م���د ّرب والعبي
النادي.

هوب�س و�صيف ًا لدورة ماتيرا الدول ّية بكرة ال�س ّلة
أح����رز ه��وب��س  1ك���أس ال��م��رك��ز
الثاني لبطولة ماتيرا الدولية لألندية
بالميني باسكيت لمواليد 2005
–  ،2006التي أُقيمت في إيطاليا
بمشاركة  62فريقا ً من  11دولة هي:
إيطاليا ،كولومبيا ،مونتينيغرو،
الواليات المتحدة األميركية ،بولونيا،
صربيا ،نيجيريا ،إيستونيا ،ألبانيا،
االْردن ولبنان ال��ذي ي��ش��ارك فيها
للسنة الثامنة توالياً ،إثر خسارته
أم��ام بيسارو اإليطالي بنتيجة 49
–  56في المباراة النهائية التي قدّم
فيها الفريق اللبناني أدا ًء الفتا ً بقيادة
المد ّرب جاد الحاج ،لينال إعجاب
الجمهور الكبير ال��ذي كان حاضراً.
مسجل للفريق اللبناني
وكان أفضل
ّ
وفي المباراة وائل سليمان  18نقطة،
وك��ري��م ع��وي��دات  13نقطة ،وري��ان

هاشم ست نقاط ،وك��ارل كوكباني
أرب��ع س��رق��ات للكرة ،وآدم فيومي
تمريرتين حاسمتين ،وعلي إبراهيم
وع� ّب��اس عطوي أرب��ع ك��رات مرتدّة
«ريباوند» لكل منهما.
وس��ب��ق لهوبس  ،1ال���ذي ض ّمت
تشكيلته ك��ل م��ن ال�لاع��ب��ي��ن وائ��ل
سليمان ،طه سليمان ،ري��ان هاشم،
علي إب��ره��ي��م ،ك��ري��م ع��وي��دات ،جاد
أخضر ،عباس عطوي ،آدم فيومي،
ك��ارل كوكباني ونائل ذبيان ،أن فاز
في طريقه إل��ى النهائي على رياتي
اإليطالي  ،16 – 56وعلى غرافينا 57
–  ،14وعلى دولو  ،15 – 53وعلى
بوزيولي  ،24 – 36وعلى نيويورك
األميركي .30 – 32
وكان فريق هوبس مواليد  2004قد
ح ّل في المركز الثاني في بطولة العام

الماضي التي شارك فيها  64فريقاً.
بدوره قدّم هوبس  2بقيادة المدرب
آرا فكرجيان عروضا ً قويّة ،وح ّل في
المركز الثامن في الترتيب النهائي
بعدما ح ّقق ثالثة ان��ت��ص��ارات على
سولمونا  ،28 – 60وعلى سيفيرا 29
–  12وعلى كاسانو االيطالي – 50
 .19وض ّمت تشكيلته كل من الالعبين:
راي��ن تابت ،أنطوان القسيس ،دافيد
ف��ارس ،م��دى أب��و الحسن ،ج��اد عبد
النور ،سيرج قيوميجيان ،رودي الهبر
ورافي أكوشيان.
وكانت بعثة هوبس التي ترأّسها
المدير الفني أحمد سليمان قد عادت
أم��س األح���د إل��ى ب��ي��روت ،وك���ان في
استقبالها في المطار مدير األكاديمية
ف��ي ال��ن��ادي م��اه��ر النقيب وأه��ال��ي
الالعبين.

خرجت بريطانيا � ..أنديتها �ستدفع الثمن!
م��ن المتو ّقع أن يترك تصويت البريطانيّين على
الخروج من االتحاد األوروب��ي أثره على أندية الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،أل ّنها ستعاني ماد ّيا ً من أجل
ض ّم الالعبين الكبار.
هناك س��ؤال حول ما إذا كان بمقدور العب مثل نجم
يوفنتوس اإليطالي والمنتخب الفرنسي بول بوغبا اللعب
في الدوري اإلنكليزي كالعب محلّي في حال أصبح الطالق
نهائيا ً نتيجة االستفتاء الذي ق ّرر من خالله البريطانيون
االنفصال عن االتحاد األوروبي ،وكذلك الحديث عن تدهور
سعر صرف الجنيه اإلسترليني الذي خسر  9في المئة
من قيمته اتجاه اليورو بعد ساعات معدودة على إعالن
نتائج االستفتاء.
ورأى البروفسور في االقتصاد الرياضي في جامعة
«سالفورد» سايمون شادويك لصحيفة «ذي تايمز»:
«إذا واصل الجنيه هبوطه ،فالمواهب األجنبية ستصبح
أكثر تكلفة ،وهذا األمر سيكون تأثيره كارث ّيا ً على سوق
االنتقاالت الصيفيّة».
المتوسطة
وقد ُترخي الفوارق بظاللها على األندية
ّ
حتى في ظ� ّل العائدات الجديدة الناجمة عن توزيع
أموال النقل التلفزيوني ،وأبرز دليل على ذلك أنّ الالعب

الذي كان يكلّف  10ماليين جنيه إسترليني قبل موعد
االستفتاء ،أصبح يكلّف أكثر بـ 900أل��ف جنيه بعد
االستفتاء.
وتحدّث أحد مالكي نادي وست هام يونايتد ،ديفيد
ساليفن ،الذي تقدّم فريقه قبل االستفتاء بعرض لمرسيليا
الفرنسي ق��دره  40مليون ي��ورو من أجل التخلّي عن
البلجيكي ميتشي باتشواي ،قائالً« :سيكون هناك الكثير
من العواقب على الدوري اإلنكليزي الممتاز وكرة القدم
بشكل عام».

يورو أو جنيه؟

بدوره ،قال دانيال غي من مكتب المحاماة الرياضي
«شيريدانز» لصحيفة «دايلي ميل»« :ك ّل شيء يعتمد
اآلن على ما إذا كان يت ّم دفع رسوم االنتقال بالجنيه أو
باليورو ،كما أنّ هناك مسألة الراتب الذي سيتقاضاه
الالعب األوروب���ي ،فقد يقبض أمواله باليورو من أجل
المزيد من الضمانات ث ّم يح ّولها الحقاً ،وهناك وجهات
نظر مختلفة حول ما إذا كان البقاء في السوق األوروبيّة
الموحدة  -وهو ما يتطلّب عادة أن تسمح الدولة المعنيّة
ّ
بحريّة الحركة  -سيكون نعمة أم نقمة».

