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سوق االنتقاالت

سيزار ّ
يودع إنتر ميالنو من دون ذكر وجهته املستقبلية
ك�م��ا ك��ان م�ت��وق�ع��ًا ،س�ي�ت��رك ال �ح��ارس
ال��دول��ي ال �ب��رازي �ل��ي ،ج��ول�ي��و س �ي��زار،
ف��ري �ق��ه إن �ت��ر م �ي�لان��و اإلي �ط��ال��ي بعد
أن ارت� � ��دى ق�م�ي�ص��ه ل �س �ب��ع س �ن��وات،
وذل� ��ك ب �ع��د ت �ع��اق��د ال� �ـ«ن� �ي ��رات ��زوري»
م� ��ع ال� � �ح � ��ارس ال �س �ل��وف �ي �ن��ي س�م�ي��ر
هاندانوفيتش القادم من أودينيزي.
وكتب سيزار في صفحته على موقع
«ف ��اي� �س� �ب ��وك»« :ب� �ع ��د س �ب��ع س �ن��وات
رائعة ومليئة بالنجاحات ،سأغادر
الفريق في األيام املقبلة .أود أن أشكر
ج�م��اه�ي��ر إن �ت��ر ع �ل��ى م ��ؤازرت �ه ��م ل��ي،
وأت�م�ن��ى ح�ظ��ًا س�ع�ي�دًا ل �ل �ن��ادي» .ول��م
يحدد سيزار وجهته املستقبلية.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ان� �ت� �ق ��ل ال� ��دول� ��ي
النيجيري تايي تايوه من ميالن إلى
دينامو كييف األوكراني على سبيل
اإلعارة مقابل  500ألف يورو مع بند
يتيح ش��راءه نهائيًا مقابل مليوني
يورو.
إل ��ى ذل ��كّ ،
وج ��ه م �ي�لان اه�ت�م��ام��ه إل��ى
م��ام��ادو س��اخ��و ،م��داف��ع ب��اري��س سان
ج�ي��رم��ان ال�ف��رن�س��ي ،وذل��ك بعد تعثر
ص�ف�ق��ة ض �م��ه إل ��ى ي��ان �غ��ا م �ب �ي��وا من
ص�ف��وف مونبلييه لتعويض رحيل

العبه البرازيلي تياغو سيلفا.
ويبدو ساخو متحمسًا لالنتقال من
ن� ��ادي ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ب �ع��د أن
أص �ب��ح ع�ل��ى ي�ق�ين ت ��ام ب��أن��ه سيبقى
أسير دكة البدالء مع قدوم سيلفا.
وفي إسبانيا ،ال يزال البرازيلي كاكا
ي �ت �ص��در ع� �ن ��اوي ��ن ال �ص �ح��ف ه �ن��اك،
وج��دي��ده��ا م��ا ذك��رت��ه صحيفة «أس»

املدريدية ،أن أفضل الع��ب في العالم
س��اب �ق��ًا ق ��د ي �ب �ق��ى ف ��ي ص �ف��وف ري ��ال
م ��دري ��د ،وذل� ��ك ع �ل��ى ع �ك��س ال�ت�ق��اري��ر
التي ربطته باالنتقال إلى العديد من
األندية ،وفي مقدمها ميالن اإليطالي
وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ولن يقدم النادي امللكي على بيع كاكا
ب�س�ب��ب ع ��دم ت�ل�ق�ي��ه ع��رض��ًا م�ن��اس�ب��ًا،

الحارس البرازيلي جوليو سيزار (أرشيف)

حيث إن��ه وض��ع سعرًا ال يقل ع��ن 25
مليون ي��ورو ثمنًا لالعبه ،علمًا بأنه
دف� ��ع م �ب �ل��غ  65م �ل �ي��ون ي � ��ورو ن�ظ�ي��ر
ضمه من ميالن في .2009
وأف � � � � � ��ادت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ع� �ي� �ن� �ه ��ا ب ��أن
ال�ف��رن�س��ي الس��ان��ا دي� ��ارا م��ن املنتظر
أيضًا بقاؤه في صفوف الفريق ،وذلك
بسبب ت�ع��ذر ال�ت�ع��اق��د م��ع ال�ب��رازي�ل��ي
مايكون من إنتر ميالنو.
وف ��ي إن �ك �ل �ت��را ،ق ��د ي�ن�ت�ق��ل ال�ب�ل�غ��اري
دي �م �ي �ت��ار ب ��رب ��ات ��وف م ��ن م��ان�ش�س�ت��ر
ي��ون��اي�ت��د إل ��ى ك��وي�ن��ز ب ��ارك ري�ن�ج��رز
م �ق��اب��ل  6م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو ،ب�ح�س��ب ما
ذكرت صحيفة الـ«تايمز».
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ان� �ت� �ق ��ل ال � �ح ��ارس
اإلسباني مانويل أملونيا من أرسنال
إل��ى وات�ف��ورد ال��ذي يلعب في الدرجة
األولى اإلنكليزية.
وف � ��ي ف ��رن� �س ��ا ،ذك� � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «ل��و
باريزيان» أن زينيت سان بطرسبورغ
ال � ��روس � ��ي م �ه �ت ��م ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
خدمات الدولي الفرنسي يان مفيال.
وأش � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ال �ن��ادي
ال��روس��ي مستعد ل��دف��ع أج ��ر سنوي
لالعب رين يبلغ  4ماليني يورو.

كرة المضرب

إندوخار خارج دورة واشنطن من الدور ّ
األول
خرج اإلسباني بابلو إندوخار،
املصنف خامسًا ،من الدور
األول لدورة واشنطن من
دون أن يلحق باملصنف
السادس الفرنسي جيريمي
شاردي السادس الذي بلغ
الدور الثاني على حساب
مواطنه إدوار روجيه ــ
فاسالن

خ �س��ر اإلس� �ب ��ان ��ي ب��اب �ل��و إن ��دوخ ��ار
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ف ��ي ال� � ��دور األول
ل� ��دورة واش�ن�ط��ن ال��دول �ي��ة املفتوحة
في كرة املضرب املقامة على مالعب
صلبة والبالغة جوائزها 1.286.260
مليون دوالر أمام األميركي جايمس
ب�لاي��ك  4-6و 6-2و 6-2ل�ي�خ��رج على
أث ��ره ��ا م ��ن ال� �ب� �ط ��ول ��ة .ب � � � ��دوره ،ب�ل��غ
الفرنسي جيريمي شاردي السادس،
ال ��دور ال�ث��ان��ي بتغلبه على مواطنه
إدوار روج �ي��ه ـ �ـ �ـ ف��اس�ل�ان  6-3و6-7
و.4-6
وت��أه��ل األرجنتيني ل�ي��ون��اردو ماير
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب اإلس � �ب� ��ان� ��ي غ �ي �ي��رم��و
غ��ارس �ي��ا ـ �ـ �ـ ل��وب �ي��ز  6-7و .6-7ك��ذل��ك،
ت��أه��ل إل ��ى ال � ��دور ال �ث��ان��ي ال�ف��رن�س��ي
ف �ل��وران س�ي��را ب �ف��وزه ع�ل��ى األم�ي��رك��ي
براين بايكر  6-4و 3-6و.4-6
ول � ��دى ال� �س� �ي ��دات ،خ ��رج ��ت امل�ص�ن�ف��ة
ث ��ان� �ي ��ة ،ال� �ج� �ن ��وب أف ��ري �ق �ي ��ة ش��ان �ي��ل
ش � �ي � �ب ��رز م � ��ن ال � � � � ��دور األول ل � � ��دورة
واش� �ن� �ط ��ن ،ال �ب��ال �غ��ة ج ��وائ ��زه ��ا 220
أل� ��ف دوالر ،ب �خ �س��ارت �ه��ا ف ��ي ال� ��دور

األول أم� ��ام ال�س�ل��وف��اك�ي��ة م��اغ��دال�ي�ن��ا
ريباريكوفا  6-2و.6-1
وتلتقي ريباريكوفا في الدور الثاني
ال�ي��ون��ان�ي��ة إيليني دان�ي�ي�ل�ي��دو ،التي
ف��ازت ف��ي ال��دور األول على الروسية
فيرا دوشيفينا  3-6و 6-2و.2-6
وخ � ��رج � ��ت م � ��ن ال � � � ��دور األول أي �ض��ًا
ال� �ت� �ش� �ي� �ك� �ي ��ة ب � � ��ارب � � ��ورا زاه�ل��اف� ��وف� ��ا
ستريتشكوفا الخامسة بخسارتها
أم� ��ام ال��روم��ان �ي��ة إدي �ن ��ا غ��ال��وف�ي�ت��س
ـ� �ـ� �ـ ه� � ��ال  7-5و 4-6و ،6-3وت �ل �ت �ق��ي
غلوفاتيس ـ�ـ�ـ ه��ال ف��ي ال ��دور الثاني
السلوفاكية يانا سيبيلوفا الفائزة
ع �ل��ى ال �ي��اب��ان �ي��ة م�ي�س��اك��ي دوي 6-3
و 3-6و.3-6
ب � ��دوره � ��ا ،ب �ل �غ��ت األم �ي ��رك �ي ��ة س �ل��ون
س �ت �ي �ف �ن��س ال �ث��ال �ث��ة ال � � ��دور ال �ث��ان��ي،
ب �ت �غ �ل �ب �ه��ا ع� �ل ��ى ال� �ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان� �ي ��ة
سيسيل كاراتنتشيفا  3-6و 6-2و.1-6
ك � ��ذل � ��ك ب � �ل � �غ� ��ت األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ك ��وك ��و
ف��ان��دي��وي�غ��ي ال�س��اب�ع��ة ال ��دور الثاني
ب�ف��وزه��ا على اليابانية إري�ك��ا سيما
 4-6و .1-6وت �ل �ت �ق��ي ف��ان��دوي �غ��ي في

الدور املقبل الفرنسية أرافان رضائي
ال� �ت ��ي أخ� ��رج� ��ت األم� �ي ��رك� �ي ��ة م �ي�لان��ي
أودين  4-6و 7-6و.6-7
ك� ��ذل� ��ك ،ت ��أه �ل ��ت إل � ��ى ال� � � ��دور ال �ث��ان��ي
ال �ب �ي�لاروس �ي��ة أول �غ��ا غ��وف��ورت�س��وف��ا
ال �ث ��ام �ن ��ة ،ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة
كارولينا بليتشكوفا  2-6و.2-6
وب �ل �غ ��ت ال � � ��دور ال� �ث ��ان ��ي ال �س��وي��دي��ة
ي� ��وه� ��ان� ��ا الرس� � � � ��ون ب �ت �غ �ل �ب �ه��ا ع �ل��ى
النمسوية باتريسيا ماير  1-6و.3-6
وتغلبت املجربة ميليندا تشينك على
الروسية آنا شاكفيتادزي  6-7و.2-6
وت �ل �ت �ق��ي ت�ش�ي�ن��ك ف ��ي ال � ��دور ال �ث��ان��ي
الفائزة من مباراة الروسية أناستازيا
ب��اف �ل �ي��وت �ش �ن �ك��وف��ا امل �ص �ن �ف ��ة أول � ��ى
والصربية بويانان يوفانوفسكي.
كذلك بلغت األميركية ايرينا فالكوني
ال��دور الثاني على حساب اإليطالية
كاميال جيورجي  2-6و 6-2و.4-6
وت�ل�ت�ق��ي ف��ال�ك��ون��ي ف��ي ال ��دور الثاني
ال�ف��ائ��زة ف��ي م �ب��اراة األم�ي��رك�ي��ة فانيا
ك�ي�ن��غ ال��راب �ع��ة وم��واط�ن�ت�ه��ا جينيفر
ايلي.

االتحاد يشكر الوزارة ويخلي مسؤوليته من أي كالم ضدها

رئيس االتحاد جورج بركات
ق �ب��ل ال �ب �ع��ض ح ��ول امل� �س ��اع ��دات ،ألن
ه��ذا ال�ك�لام ال ّ
يعبر بتاتًا ع��ن وجهة
نظر اللجنة االداري��ة لالتحاد» .وفي
ال�خ�ت��ام اش��ار ال�ب�ي��ان ال��ى «أن رئيس

االت�ح��اد ج��ورج ب��رك��ات على تواصل
ي� ��وم� ��ي ودائ� � � � ��م م � ��ع وزي� � � ��ر ال �ش� �ب ��اب
والرياضة واملدير العام».
ّ
من جهة أخرى ،ينظم االتحاد بطولة

مدربون جدد لكرة الصاالت
اختتمت دورة إعداد مدربني في كرة
ّ
القدم للصاالت «مستوى أول» ،نظمها
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،وأشرف عليها
املحاضر الكويتي عيسى السعدون املنتدب
من االتحاد اآلسيوي بمعاونة املدربني
املحليني دوري زخور وحسني ديب،
في فندق السفير ـ ـ الروشة .وفي اليوم
الختامي للدورة التي استمرت ملدة ُ ستة
ايام بمشاركة  16مدربًا مرشحًا ،أجري
االختباران النظري في فندق السفير،
والعملي في قاعة نادي الصداقة .وتال
االختباران توزيع شهادات املشاركة من
قبل األمني العام في االتحاد اللبناني جهاد
الشحف ورئيس لجنة الفوتسال سمعان
الدويهي .وتمنى الشحف للمشاركني
النجاح في املرحلة املقبلة عبر استمرارهم
في العمل على نقل اللعبة الى مستوى
آخر وتطويرها ،بينما ّ
شدد الدويهي على
أهمية نقل ما تعلمه املشاركون الى االندية
التي يعملون بها ملصلحة اللعبة ،مشددًا
على ضرورة انغماس كل املشاركني في
نشاطات الفوتسال على الصعيد املحلي.
بدوره ،حيا السعدون الجهود املبذولة من
جانب االتحاد اللبناني من اجل تطوير
الفوتسال ،مؤكدًا ان مستوى املشاركني
كان عاليًا ،ما يعكس ارتياحًا بأن الجهد
الذي ُبذل خالل الدورة لن يذهب هدرًا.

استقالة حداد من رئاسة اتحاد التنس

كرة السلة
أك ��د االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ك��رة ال�س�ل��ة
أنه ّ
يثمن الجهود التي يبذلها وزير
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك��رام��ي،
وامل � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام زي � ��د خ� �ي ��ام ��ي ،ل�ك��ي
يحصل االتحاد على املساعدة املالية
ال��رس�م�ي��ة ل��دع��م املنتخبات الوطنية
في االستحقاقات الخارجية الداهمة.
وج � � ��اء ف� ��ي ب� �ي ��ان أص � ��درت � ��ه األم ��ان ��ة
العامة في االتحاد أمس «نحن ّ
نقدر
ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة م��ن م�ع��ال��ي ال��وزي��ر
فيصل ك��رام��ي ،وس�ع��ادة املدير العام
زيد خيامي ،للحصول على املساعدة
امل ��ال� �ي ��ة ال � �ض� ��روري� ��ة ف� ��ي اط � � ��ار دع ��م
ك ��رة ال �س �ل��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وامل�ن�ت�خ�ب��ات
ال��وط�ن�ي��ة وامل�ت��اب�ع��ة الحثيثة للعبة،
ع �ل �م��ًا ان م �ن �ت �خ��ب ال� ��رج� ��ال ي�س�ت�ع��د
لعدة استحقاقات آسيوية ،ومنتخب
ال� �ن ��اش� �ئ�ي�ن س � �ي � �ش� ��ارك ف � ��ي ب �ط��ول��ة
آس �ي��ا» .وأض ��اف ال�ب�ي��ان «إن االت�ح��اد
غير م�س��ؤول ع��ن اي ك�لام يصدر من

أخبار رياضية

ل �ب �ن��ان ف ��ي ك� ��رة ال �س �ل��ة ال � �ـ «س �ت��ري��ت
ّ
مجمع
بول» (  )3× 3االحد املقبل في
فؤاد شهاب باشراف االتحاد الدولي
للعبة وبرعاية «كالس سبور» .وهذه
البطولة مؤهلة لبطولة العالم التي
س�ت�ق��ام ف��ي ال �ي��ون��ان خ�ل�ال ش�ه��ر آب
املقبل.
وس�ي�ت��م اس �ت �ح��داث س�ت��ة م�لاع��ب في
الباحة الخارجية ّ
ملجمع فؤاد شهاب
خ �ص �ي �ص��ًا ل� �ه ��ذا ال � �ح� ��دث .وال �ف �ئ��ات
ال �ع �م��ري��ة امل �ع �ت �م��دة ه ��ي :دون ال� �ـ 18
سنة ،فوق الـ  18سنة ،فوق الـ  35سنة
واإلن��اث .ويسمح لألندية والشركات
باملشاركة في البطولة.
وت �ج��ري عملية التسجيل ف��ي «مقر
ان � �ط ��وان ش ��وي ��ري ل �ك��رة ال �س �ل��ة» م��ن
االث� �ن�ي�ن ال � ��ى ال �ج �م �ع��ة ،م ��ن ال �س��اع��ة
ال�ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا ول�غ��اي��ة ال�س��ادس��ة
م�س� ً
�اء .وح� ّ�ددت آخ��ر مهلة للتسجيل
غدًا الخميس عند الساعة .18:00

أعلن رئيس االتحاد اللبناني للتنس رياض
حداد استقالته من رئاسة االتحاد بعد
سنوات طويلة على رأس اللجنة االدارية.
وجاء في بيان مقتضب أصدره حداد
قر ُ
«أنه ألسباب خاصة ّ
رت االستقالة من
منصبي كرئيس التحاد التنس متمنيًا
لعائلة اللعبة كل التوفيق والنجاح لرفع
لعبة التنس عاليًا» .يشار الى ان حداد
ّقدم استقالة خطية خالل الجلسة االخيرة
للجنة االدارية لالتحاد.

أصداء عالمية
أجهزة إلكترونية للتخلص
من املشاغبني في األرجنتني
قدمت الرئيسة األرجنتينية كريستينا
كيرشنر ،خالل توقيع مذكرة تفاهم مع
رئيس االتحاد املحلي لكرة القدم خوليو
غروندونا ،نظامًا تكنولوجيًا جديدًا
سيوضع في املالعب الرياضية لتحديد
املشاغبني ومنعهم من الدخول باستخدام
بصماتهم .وستدرج بصمات األشخاص
املمنوعني من دخول املالعب في األرشيف
بطريقة إلكترونية وستوضع بعض
التجهيزات الخاصة بهذه العملية في
الخدمة ،بدءًا من افتتاح الدوري األرجنتيني
نهاية هذا األسبوع.

ديشان يعلن تشكيلته األولى في  9آب
سيسمي املدرب الجديد للمنتخب
الفرنسي ديدييه ديشان تشكيلته األولى
التي ستخوض مباراتها الودية مع
األوروغواي في  15آب في  9منه ،بعدما
أنهى اختيار جهازه التدريبي .وستكون
املباراة هي األولى للمنتخب الفرنسي
بقيادة مدربه الجديد ،وسيستعد من
خاللها لخوض مباراتني مع فنلندا ،في
 7أيلول ،وبيالروسيا في  11منه ضمن
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم  2014في البرازيل.

