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سوق االنتقاالت

رعب في برشلونة :ميسي يرفض التمديد
ض ـ ّـج ــت صـ ـح ــف الـ ـع ــال ــم أمـ ـ ــس بـنـبــأ
مـ ـف ــاج ــئ تـ ـ ـ ــرك ذي ـ ــول ـ ــه عـ ـل ــى ع ـش ــاق
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،ع ـنــدمــا كشفت
صحيفة "ماركا" أن النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي أبلغ ناديه الكاتالوني
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي أنـ ـ ــه ال ي ــرغ ــب فــي
تجديد عقده في الوقت الحالي ،والذي
سينتهي في صيف  ،2018وذلــك على
األرج ــح بسبب وضـعــه الضريبي في
إسبانيا.
ّ
وذكرت الصحيفة أن "البرغوث" يفضل
ً
أوال إنهاء عقده الحالي مع "البرسا"،
وب ـع ــده ــا سـيـفـكــر ف ــي األمـ ـ ــر ،رغـ ــم أن
ال ـن ــادي يـثــق بــأنــه سـيـعــدل عــن ق ــراره
كما سبق أن فعل بالعودة إلى اللعب
الدولي مع منتخب بــاده ،إثر إعالنه
االع ـت ــزال عـقــب خ ـســارة بـطــولــة "كــوبــا
أميركا" األخيرة.
وأضافت الصحيفة أن ميسي تناقش
فـ ــي األم ـ ــر مـ ــع والـ ـ ـ ــده وشـ ـخ ــص آخ ــر
م ـق ـ ّـرب أث ـن ــاء ق ـضــائــه عـطـلــة الـصـيــف
في تموز املاضي ،واتفقوا على إبالغ
الـ ـن ــادي ب ـهــذا الـ ـق ــرار الـ ــذي ي ـعــود في
األســاس إلــى املشكالت الضريبية مع
ال ـس ـل ـطــات ،وات ـه ــام ال ــاع ــب بــالـتـهــرب
امل ــال ــي .وأوض ـح ــت "م ــارك ــا" أن رئيس

الـ ـن ــادي ،خــوس ـيــه م ــاري ــا بــارتــوم ـيــو،
ط ــال ــب ال ــاع ــب ب ــالـ ـت ـ ّ
ـروي وال ـت ـف ـك ـيــر
مجددًا في األمر.
وكــان ميسي ( 29عــامــا) ،أفضل العب
فـ ــي الـ ـع ــال ــم خـ ـم ــس مـ ـ ـ ــرات مـ ــن ق ـب ــل،
ق ــد ج ـ ـ ّـدد ع ـق ــده م ــع بــرش ـلــونــة لـلـمــرة

السابعة في أيار  2014بشرط جزائي
يصل إلى  250مليون يورو.
وســريـعــا ب ــدأت الـتـقــاريــر تـتـحــدث عن
ال ــوج ـه ــة امل ـح ـت ـم ـلــة مل ـي ـســي ف ــي ح ــال
رحيله عــن برشلونة ،وأبــرزهــا طبعًا
مانشستر سيتي اإلنكليزي ،انطالقًا

سيرحل المبارد عن نيويورك سيتي الشهر المقبل (أرشيف)

م ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــرب ــط
األرجنتيني بمدربه السابق اإلسباني
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال وص ــداق ـت ــه مع
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـس ـي ـت ــي ،فـ ـي ــران
ســوريــانــو ،واملــديــر الرياضي تشيكي
ً
بيغرشتاين ،فضال عن وجود زمالئه
في املنتخب سيرجيو أغويرو وبابلو
زابــال ـي ـتــا ون ـي ـك ــوالس أوت ــام ـن ــدي في
ملعب "االتحاد".
وبعيدًا من املالعب األوروبية ،سيترك
ال ـن ـج ــم اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـخ ـض ــرم ف ــران ــك
المبارد ،العب وسط تشلسي السابق،
نـ ـي ــوي ــورك س ـي ـتــي األمـ ـي ــرك ــي الـشـهــر
املقبل.
وق ــال ال ـن ــادي فــي مــوقـعــه عـلــى شبكة
"اإلن ـت ــرن ــت"" :س ـي ـغــادر الــاعــب الـبــالــغ
عمره  38عامًا عندما ينتهي عقده في
نهاية ."2016
وسجل المبارد ،الذي ّ
ضمه نيويورك
فــي  15 ،2014هدفًا فــي  31مـبــاراة مع
الفريق.
وقــال المـبــارد" :مــع وصــول فترتي مع
نيويورك سيتي إلى نهايتهاّ ،
أود أن
أشـكــر الـعــديــد مــن ال ـنــاس عـلــى الــدعــم
ال ــذي أظ ـهــروه لــي عـلــى م ــدار العامني
املاضيني".

الدوري األميركي للمحترفين

 14ثالثية قياسية لكليفالند و 47نقطة لويغينز
أسقط كليفالند كافالييرز  14ثالثية
فــي سـلــة ضيفه ت ـشــارلــوت هورنتس
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي ه ــزم ــه ف ـي ـهــا -100
 93ليحقق رقـمــا قياسيًا فــي ال ــدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة
السلة.
وتــألــق تشانينغ ف ــراي وسـجــل  5من
ال ـس ــات ال ـثــاث ـيــة ال ـ ـ  14وقـ ــاد حــامــل
اللقب إلى تحقيق رقم قياسي ،بعدما
أصـبــح أول فــريــق فــي تــاريــخ البطولة
ينجح في تسجيل  10ثالثيات أو أكثر
ف ــي ك ــل م ــن م ـبــاريــاتــه ال ـت ـســع األول ــى
للموسم.
وأنـ ـه ــى ف ـ ــراي امل ـ ـبـ ــاراة وفـ ــي رص ـيــده
 20نقطة ،فيما ساهم "املـلــك" ليبرون

ج ـي ـمــس ب ـ ــ 19ن ـق ـطــة م ــع  8ت ـم ــري ــرات
حاسمة ،بينما كان كمبا ووكر األفضل
فــي صـفــوف ت ـشــارلــوت بتسجيله 21
نقطة مع  4متابعات.
وتـ ــألـ ــق الـ ـث ــاث ــي كـ ـ ــاي ط ــوم ـب ـس ــون
وستيفن كــوري وكيفن دوارنــت ،وقاد
غــولــدن ستايت ووري ــرز لـفــوزه الرابع
على التوالي والثامن في  10مباريات،
وجـ ــاء ع ـلــى ح ـســاب ضـيـفــه فينيكس
صنز .120-133
وسجل كل من طومبسون وكوري 30
نقطة ،وأضاف دورانت  29نقطة ،فيما
وصل  6من العبي فينيكس إلى حاجز
العشر نـقــاط أو أكـثــر ،وك ــان أفضلهم
ايريك بليدسو وتي دجاي وورن بـ 20

نقطة لكل منهما.
وتعملق الكندي أنــدرو ويغينز وقاد
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز ل ـل ـفــوز على
ضيفه لــوس أنـجـلــس اليـكــرز 99-125
بتسجيله مـجـمــوع مــا سجله جميع
ال ــاعـ ـب ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن فـ ــي ص ـف ــوف
الفريق املنافس.
وأمطر ويغينز سلة اليكرز بـ 47نقطة،
أمــا لــدى الي ـكــرز ،فـكــان الـبــديــل لويس
وليامس األفضل بتسجيله  17نقطة.
وفــي مباراتني أخــريــن ،فــاز بورتالند
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه دن ـف ــر
ناغتس  105-112بفضل  32نقطة من
داميان ليالرد.
ك ـم ــا ت ـغ ـل ــب أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك عـلــى

مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر -119
 117بفضل اإلسـبــانــي سـيــرج إيباكا
صاحب  31نقطة و 9متابعات ،فيما
سجل راسل وستبروك  41نقطة مع 12
متابعة و 16تمريرة حاسمة للخاسر.
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -أورالنــدو ماجيك ،نيويورك
نيكس  -داالس مافريكس ،ديترويت
بيستونز  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
ن ـيــو أورلـ ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -بــوسـطــن
سـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــس ،ه ـ ـيـ ــوسـ ــن روكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــس -
ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي س ـي ـك ـســرز ،ســان
أنطونيو سـبــرز  -ميامي هـيــت ،يوتا
ج ـ ــاز  -م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس ،ل ــوس
أنجلس كليبرز  -بروكلني نتس.

كرة الصاالت

 7من  7لبنك بيروت والشويفات يتمسك بالوصافة
لــم يشهد األسـبــوع الثامن مــن بطولة
لـ ـبـ ـن ــان ب ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم ل ـ ـل ـ ـصـ ــاالت أي
مفاجآت ،وحافظت فرق املربع الذهبي
على مراكزها .فاملتصدر "بنك بيروت"
أضاف فوزًا جديدًا الى سجله الخالي
م ــن ال ـخ ـس ــارة ،وكـ ــان ه ــذه املـ ــرة على
حـســاب املضيف طــرابـلــس الفيحاء 6
ـ  ،3لـيـكــون قــد ف ــاز بـمـبــاريــاتــه السبع
حتى اآلن محرزًا العالمة الكاملة.
وتــابــع الشويفات تألقه وحــافــظ على
مــركــز الــوصــافــة برصيد  16نقطة من
سبع مباريات ،محققًا فوزه الخامس
وكـ ــان ع ـلــى ح ـس ــاب ضـيـفــه الـجــامـعــة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا  2ـ .1
وأدى ت ـق ــارب امل ـس ـتــوى ب ــن الـجـيــش
اللبناني الثالث برصيد  13نقطة من
 8مباريات وشباب األشرفية الرابع بـ
 12نقطة من سبع مباريات الى تعادل
ع ــادل  .1-1وان ـت ـهــى "دربـ ــي الـجـنــوب"
أيضًا بتعادل الحرية صيدا والجنوب
الرياضي ( 3ـ .)3
ف ــي قــاعــة جــام ـعــة امل ـن ــار ف ــي عــاصـمــة
ّ
الشمال ،حل بنك بيروت الساعي الى
اسـتـعــادة اللقب ضيفًا على طرابلس
وحقق انتصاره السابع على التوالي
بنتيجة  6ـ .3

كرة للشويفات باتجاه مرمى AUST

س ـ ـ ّـج ـ ــل لـ ـلـ ـضـ ـي ــوف ك ـ ــري ـ ــم أبـ ـ ـ ــو زيـ ــد
( )2واالي ـ ــران ـ ــي إلـ ـي ــاس ب ــارات ــي (،)2
ومتصدر هدافي الدوري علي طنيش
ومحمد حمود  ،فيما ّ
سجل ألصحاب
األرض سيزار خضاع وحسن زيتون
ومحمد ضاهر.
وعلى ملعب الصداقة ،اثبت الشويفات
ال ــوصـ ـي ــف أن ـ ــه م ــن الـ ـف ــرق ال ـطــام ـحــة
للمنافسة على اللقب العتيد ،بتغلبه

عـلــى  AUSTبنتيجة  2ـ  ،1فــي قاعة
ح ــات ــم ع ــاش ــور .س ـ ّـج ــل ل ـل ـفــائــز حسن
توبة وعادل طبوش ،وللخاسر حسن
قصير.
وفي مباراة مثيرة وقوية كان عنوانها
الرئيسي الـصــراع على املركز الثالث،
ت ـ ـع ـ ــادل الـ ـجـ ـي ــش واالش ـ ــرف ـ ـي ـ ــة .1-1
ورغ ــم تـقــدم الـجـيــش بــواسـطــة حسني
نـجــم ووس ــط اهـ ــدار الـطــرفــن الـفــرص

املتبادلة تعرض األشرفية إلنتكاسة
ق ــاسـ ـي ــة ت ـم ـث ـل ــت ب ـ ـطـ ــرد الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
روجـيــريـنـيــو دوس ســان ـتــوس لنيله
ّ
االنــذار الثاني ،لكن مواطنه رودولفو
دا كــوسـتــا الـعــائــد مــن االي ـقــاف سجل
بيسراه هدف التعادل بكرة قوية الى
ي ـســار الـ ـح ــارس ال ـعــائــد م ــن االصــابــة
ب ـطــرس زخ ـيــا .وبــذلــك ي ـكــون الجيش
قــد ت ـعــادل ألول م ــرة فــي  8م ـبــاريــات،
وهو سيغيب عن االسبوع األخير من
مرحلة الذهاب.
وجاء ختام األسبوع مميزًا في مجمع
ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ال ــري ــاض ــي بــن
الجنوب والحرية ،حيث ّ
تقدم الحرية
بواسطة أحمد محمد "فيغو" ،قبل ان
يـ ّ
ـرد الجنوب الرياضي بثالثة أهداف
بينها ثنائية لعلي رميتي وهدف آخر
لـحـســن عــامــة .وف ــي الــدقــائــق الـثــاث
األخ ـي ــرة إعـتـمــد ال ـحــريــة خـطــة "ب ــاور
بــايــر" مـحــرزًا هــدفــن بــواسـطــة أحمد
ن ـص ــر الـ ـل ــه و"فـ ـيـ ـغ ــو" ن ـف ـس ــه .وب ـه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة ل ــم يـ ـط ــرأ اي ت ـع ــدي ــل عـلــى
جدول الترتيب ،فبقي الحرية سادسًا
ب ـث ـمــانــي نـ ـق ــاط م ــن س ـب ــع م ـب ــاري ــات،
والجنوب ثامنًا بأربع نقاط من سبع
مباريات.

رياضة

21

أخبار رياضية

المنتخب اللبناني
في ضيافة األردني اليوم

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم ّ لقاءه
ّ
الودي األخير هذا العام ،حيث يحل ضيفًا
على نظيره األردني اليوم عند الساعة
 18.00بتوقيت بيروت ،في العاصمة
األردنية ّ
عمان .وتأتي املباراة ضمن
استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس
آسيا  ،2019والتي ستسحب قرعتها في
 18كانون الثاني .2017
ويغيب عن املنتخب اللبناني العبوه محمد
حيدر ألسباب عائلية وباسل جرادي
وأنس أبو صالح وهالل الحلوة وحسن
بيطار بسبب اإلصابة .لكن املنتخب
سيستعيد قائده حسن معتوق الذي غاب
عن لقاء فلسطني ّ
الودي الخميس املاضي،
والذي انتهى بالتعادل 1ــ 1في بيروت.

الصداقة بطل كأس لبنان
في كرة اليد

أحرز الصداقة لقب مسابقة كأس لبنان
في كرة اليد ،بعد فوزه في املباراة النهائية
على الجيش اللبناني بفارق  4أهداف
وبنتيجة 32ــ( 28الشوط األول 16ــ،)10
في اللقاء الذي أقيم بينهما في قاعة حاتم
عاشور لنادي الصداقة على طريق املطار.
قدم الفريقان مباراة مثيرة ،إذ جاء الشوط
األول ملصلحة الصداقة لعبًا ونتيجة ،حيث
تقدم منذ البداية رافعًا فارق األهداف الى
9( 4ــ )5في منتصف هذا الشوط ،قبل أن
ينهيه متقدمًا بفارق  6أهداف (16ــ)10
بقيادة مدربه املوقت احمد درويش،
مستفيدًا من سرعة العبيه ومن األخطاء
الكثيرة التي ارتكبها الجيش.
وجاءت بداية الشوط الثاني ملصلحة
الخاسر بقيادة مدربه زياد منصور،
حيث قلص الفارق الى هدفني في الدقيقة
السابعة (17ــ ،)19لتشتعل بعدها املباراة،
قبل أن يستعيد الفائز زمام األمور منهيًا
املواجهة املثيرة ملصلحته بفارق  4أهداف
(32ــ.)28
كان العب الصداقة عمر طرابلسي أفضل
مسجل في املباراة برصيد  10أهداف،
وزميله ميثم الحركة  7أهداف ،فيما
كان أكرم الشيخ حسن وربيع ناصيف
األفضل في الجيش بـ 6أهداف لكل منهما.
وبعد انتهاء اللقاء ،سلم رئيس االتحاد
اللبناني لكرة اليد عبدالله عاشور،
بحضور أمني عام االتحاد جورج فرح،
كأس لبنان الى قائد الصداقة جميل
قصير.
قاد املباراة الحكمان الدوليان اللبناني
محمد حيدر والسوري عبدالله الخطيب،
ً
واالتحاديان باسم ناصر مسجال وطالل
حمود ميقاتيًا ،وراقبها الحكم الدولي
حلمي شعيب.

خسارة ثالثة للحكمة في
بطولة األندية العربية
واصل فريق الحكمة عروضه املتواضعة
ضمن بطولة االندية اآلسيوية لكرة السلة
املقامة في تونس ،حيث تلقى ممثل لبنان
خسارته الثالثة وكانت على يد فريق
جمعية سال املغربي  .103 - 85ولم
يستطع الحكمة مجاراة خصمه املغربي
خصوصًا في ظل تواضع مستوى العبيه
االجانب .وتبقى مباراة واحدة للحكمة
ستجمعه مع فريق املجمع البترولي
الجزائري غدًا األربعاء عند الساعة .18.30

