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رياضة
سوق االنتقاالت

الكرة اللبنانية

برشلونة تنعم بسحر ميسي حتى 2021
ل ــم ت ــذه ــب األشـ ـه ــر ،ال ـت ــي انـتـظــرهــا
برشلونة ومشجعوه على أحـ ّـر من
ً
هباء منثورًا .أمس ،انفرجت
الجمر،
األسارير في إقليم كاتالونيا وسمع
البرشلونيون النبأ األحلى :ميسي
يـ ـم ــدد عـ ـق ــده مـ ــع «ال ـ ـب ّـ ــرسـ ــا» حـتــى
عـ ــام  .2021هـ ـك ــذا ،ت ـنــف ـســت مــديـنــة
برشلونة الصعداء لتأكد استمرار
األيـ ـق ــون ــة ف ــي م ـل ـع ـب ـهــا ال ـت ــاري ـخ ــي
«كــامــب ن ــو» بـعــدمــا تـسـبــب الـتــأخــر
ف ــي إعـ ـ ــان ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ب ــإدخ ــال
الشك إلى نفوسهم.
وأعلن «البرسا» أنه توصل إلى اتفاق
م ــع م ـي ـســي ي ـق ـضــي ب ـت ـمــديــد ع ـقــده
حتى نهاية حــزيــران  ،2021لكنه لم
يكشف أي تفاصيل عن قيمة العقد،
ف ــي ح ــن أش ـ ــارت صـحـيـفــة «م ــارك ــا»
إلــى أن البند الـجــزائــي سيكون 300
مليون ي ــورو ،وصحيفة «آس» 200
مليون يورو.
وأكد النادي الكاتالوني أن «االتفاق
ُ
سينجز رسميًا في األسابيع القليلة
امل ـق ـب ـل ــة ع ـن ــدم ــا يـ ـع ــود ال ــاع ــب إل ــى
تدريبات الفريق».
وسيبقى ميسي ( 30عامًا) الذي انضم
إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في
الـثــالـثــة عـشــرة مــن عـمــره فــي صفوف
الفريق حتى بلوغه الرابعة والثالثني،

أي ربما حتى نهاية مسيرته.
ً
وكـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــس ح ـ ــاف ـ ــا ب ــاالنـ ـتـ ـق ــاالت
امل ـه ـم ــة ،ب ـ ــدءًا م ــن ح ـص ــول أرس ـن ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ـل ــى خ ــدم ــات امل ـهــاجــم

الفرنسي ألكسندر الكــازيــت مقابل
 60مليون يورو.
وي ّ
ُ
عد الرقم قياسيًا لالعب ينتقل من
ليون ،وقياسيًا أيضًا لالعب يضمه

لم يكشف «البرسا» أي تفاصيل عن قيمة العقد الجديد (أرشيف)

«الغانرز» ،الغيًا الرقم السابق للنجم
األمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ال ـب ــال ــغ 50
مليون يورو.
وحمل الكــازيــت البالغ من العمر 26
عامًا ألوان ليون بني  2010و.2017
وف ــي إس ـبــان ـيــا ،تـعــاقــد ريـ ــال مــدريــد
م ــع ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـس ــر ال ـفــرن ـســي تيو
هــرنــانــديــز ( 19عــامــا) لستة مــواســم
من جاره أتلتيكو مدريد.
وكان هرنانديز معارًا املوسم املاضي
من أتلتيكو إلى مواطنه أالفيس.
وذك ــر ري ــال مــدريــد فــي بـيــان رسمي:
«س ـي ـت ــم ت ـق ــدي ــم ال ــاع ــب االثـ ـن ــن 10
ت ـم ــوز ال ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة وال ـن ـصــف
مساء في ملعب سانتياغو برنابيو
بعد خضوعه للفحوص الطبية».
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ـلــن بـشـيـكـطــاش بطل
الـ ـ ــدوري ال ـتــركــي أن امل ــداف ــع الــدولــي
انتهى عقده
البرتغالي بيبي ال ــذي
ّ
مع ريــال مدريد اإلسباني ،وقــع على
عقد انضمام إلى صفوفه ملدة عامني.
وأوضح بشيكطاش في بيان أن بيبي
( 34عامًا) سيتقاضى  9,5ماليني يورو
عن املوسمني ،يضاف إليها املكافآت.
إل ــى ذلـ ــك ،ض ــم سـبــورتـيـنــغ لشبونة
البرتغالي مواطنه فابيو كوينتراو
مــن ري ــال مــدريــد على سبيل اإلع ــارة
في املوسم املقبل.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يتخلى عن بوش ويلغي رقمه
تنشط في هذه الفترة سوق انتقاالت
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي
الشمالي للمحترفني في كــرة السلة
ب ـعــد ان ـت ـهــاء امل ــوس ــمُ .
وس ـ ِّـج ــل أمــس
إعالن ميامي هيت تخليه رسميًا عن
خــدمــات العـبــه كــريــس ب ــوش بسبب
مشاكل صحية كبيرة أبعدته طوال
املوسم املاضي عن املالعب.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـي ــام ــي ب ـ ــات رايـ ـل ــي:
ُ
«يعتبر كريس أحــد أفضل الالعبني
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي .لــن
ي ـح ـمــل أي العـ ــب م ــن اآلن وص ــاع ـدًا
ال ـق ـم ـيــص ال ــرق ــم واح ـ ــد ال ـ ــذي حمله
كريس».
وجاء قرار التخلي عن خدمات بوش
بالتراضي بني الطرفني بعد الوصول

إلــى اتـفــاق يقضي بــأن يــدفــع ميامي
هيت مبلغًا مقداره  52مليون دوالر
على مدى عامني.
وخالل فحص طبي خضع له الالعب
فــي أيـلــول املــاضــي ،تـبـ ّـن أنــه يعاني
م ــن م ـش ــاك ــل ف ــي ال ـ ـ ــدم ،ولـ ــم يـمـنـحــه
األطباء الضوء األخضر ملمارسة كرة
السلة.
وأمضى بوش ( 33عامًا)  13موسمًا
ً
في ال ــدوري األميركي ،ويملك معدال
وسطيًا مقداره  19,2نقطة في املباراة
الواحدة ،باإلضافة إلى  8,5متابعات
في  893مباراة خالل مسيرته.
ّ
وشكل بــوش إلــى جانب دوايــن وايد
وليبرون جيمس ثالثيًا مرعبًا ساهم
في بلوغ ميامي هيت نهائي البطولة

أربع مرات وإحراز اللقب مرتني.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد غ ـ ـ ـ ــوردون ه ـ ــاورد
أفـضــل ه ــداف فــي صـفــوف يــوتــا جاز
املوسم املاضي انتقاله إلى بوسطن
سـلـتـيـكــس ،ب ـطــل اّملـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
على الــرغــم مــن تلقيه عــروضــا مهمة
من أندية عدة أخرى.
وفي مقابلة ُبثت على موقع «باليرز
ت ــري ـب ـي ــون» ب ـع ـن ــوان «شـ ـكـ ـرًا ي ــوت ــا»،
وص ــف ال ـج ـن ــاح امل ـم ـيــز قـ ـ ــراره بـتــرك
ال ـنــادي ال ــذي انـضــم إلـيــه عــام ،2010
ب ــأن ــه «األص ـ ـعـ ــب الـ ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه فــي
أطول نهاية أسبوع في حياتي».
وفــي بــوسـطــن ،سينضم ه ــاورد إلى
براد ستيفنز الذي كان مدربه عندما
كان يدافع عن ألوان جامعة باتلر في

إنــديــانــابــولـيــس والـ ــذي يـشــرف على
تــدريــب بــوسـطــن مـنــذ مــوســم -2013
.2014
وق ــال ه ــاورد ال ــذي ش ــارك فــي مـبــاراة
كـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم «أول س ـ ـتـ ــارز» ل ـل ـمــرة
األولى هذا املوسم« :إذا كانت ذاكرتي
ال ت ـخ ــون ـن ــي ،ف ــإن ـن ــا ت ــواع ــدن ــا عـلــى
إحراز اللقب في أحد األيام».
وب ـح ـس ــب ش ـب ـكــة «إي أس ب ــي أن»،
سيوقع هاورد عقدًا ملدة أربع سنوات
مقابل  128مليون دوالر.
وك ــان مــوســم  2017 - 2016األفـضــل
لـ ـه ــاورد ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ح ـيــث سجل
ً
م ـع ــدال وس ـط ـيــا مـ ـق ــداره  21,9نقطة
فــي امل ـبــاراة الــواحــدة ،ونـجــح فــي 5,4
متابعات أيضًا.

موراي يواصل نزهته في ويمبلدون

ً
موراي محتفال بتأهله إلى الدور الثالث (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

ولدى السيدات ،حققت البيالروسية
ف ـي ـك ـت ــوري ــا أزارن ـ ـ ـكـ ـ ــا الـ ـع ــائ ــدة إل ــى
امل ـ ــاع ـ ــب بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب طـ ــويـ ــل ف ـ ــوزًا

الفتًا على الروسية إيلينا فيسنينا
الخامسة عشرة  3-6و ،3-6في الدور
الثاني.

السعدي عهداوي في أهم
صفقات الموسم
انتهت املفاوضات املاراثونية بني نادي العهد
والصفاء الى انضمام املدافع علي السعدي الى
صفوف بطل لبنان ،العهد ،في صفقة حكي
عنها الكثير قبل أن تتحقق .كثيرة هي العقبات
التي واجهتها ،سواء صفاويًا أو عهداويًا ،قبل أن
يصبح السعدي العبًا في العهد في واحدة من
ّ
أكبر صفقات هذا املوسم ،علمًا بأن تأخر بت
الصفقة وخصوصًا في ظل الحديث عن وجود
رأي عهداوي ال يوافق على مجيء السعدي الى
ناد على التعاقد معه
العهد فتح شهية أكثر من ٍ
من األنصار الى النجمة الى غيرهما من األندية.
ويأتي انتقال السعدي بعد وصول زميله في
الفريق الحارس مهدي خليل الذي انتقل أيضًا من
الصفاء الى العهد.
انتقال السعدي جاء ضمن صفقة تضمنت شقًا
ماديًا وآخر العبني مع إعارة قلب الدفاع جمال
خليفة ( 18عامًا) ملوسمني واالستغناء بشكل
نهائي عن املهاجم حسني عواضة ملصلحة
الصفاء ،بعدما خاض معه املوسم املاضي
باإلعارة.
ويشغل عواضة ( 27عامًا) مركزي الجناحني
وقلب الهجوم ،وهو بدأ مسيرته في نادي هدى
الرسالة ،ثم لعب لفريق النهضة بر الياس ،قبل
أن ينتقل إلى املبرة موسم  2008 – 2007ثم إلى
السالم صور موسم  2012 – 2011ثم إلى العهد
موسم  ،2013 – 2012ودافع عن ألوانه حتى
املوسم قبل املاضي ،كما مثل منتخب لبنان في
أكثر من مناسبة.
وكانت تدريبات الصفاء قد انطلقت األسبوع
املاضي ،بإشراف املدير الفني الجديد محمد الدقة،
ومساعده املدرب غسان أبو دياب.

أصداء عالمية

كرة المضرب

م ــرة ج ــدي ــدة ،لــم يــواجــه البريطاني
أنــدي مــوراي ،املصنف أول ،صعوبة
وب ـ ـلـ ــغ الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث ف ـ ــي ب ـطــول ــة
وي ـم ـب ـل ــدون لـ ـك ــرة امل ـ ـضـ ــرب ،ثــال ـثــة
البطوالت األربع الكبرى ،بفوزه على
األملاني داسنت براون  3-6و 2-6و.2-6
وف ــي أب ــرز امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،تأهل
ال ـف ــرن ـس ــي ج ــو وي ـل ـف ــري ــد تـســونـغــا
الـثــانــي عـشــر ب ـفــوزه عـلــى اإليـطــالــي
سيموني بوليلي  1-6و 5-7و.2-6
وصـعــد جيل مــولــر مــن لوكسمبور،
ال ـس ــادس ع ـشــر ،إل ــى الـ ــدور الـثــالــث،
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــي لـ ــوك ــاس
روسول  5-7و 7-6و 6-4و 3-6و.7-9
ك ـمــا تـغـلــب األم ـي ــرك ــي س ــام كــويــري
ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن عـلــى الـجــورجــي
نـيـكــولــوز باسيالشفيلي  4-6و6-4
و 3-6و.3-6
وح ـ ـ ــذا ح ـ ـ ــذوه اإلسـ ـب ــان ــي روب ــرت ــو
بــاوت ـي ـس ـتــا أغـ ـ ــوت ب ـت ـخ ـط ـيــه عـقـبــة
األملاني بيتر غوغوفيتسك  2-6و1-6
و 6-3و.3-6
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وغــابــت أزارن ـك ــا ،املـصـنـفــة أول ــى في
ال ـع ــال ــم س ــاب ـق ــا وب ـط ـل ــة أوس ـت ــرال ـي ــا
امل ـف ـت ــوح ــة فـ ــي  2012و ،2013عــن
املالعب ألكثر من عام بعدما وضعت
مــولــودًا ،وعــادت قبل أسبوعني فقط
من خالل املشاركة في دورة مايوركا،
ل ـكــن م ـش ــواره ــا ان ـت ـهــى ع ـنــد الـ ــدور
الثاني.
وسبق أن بلغت البيالروسية نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون م ــرت ــن
عامي  2011و ،2012فــي حــن بلغت
فيسنينا نصف النهائي في النسخة
املاضية.
وف ـ ــي الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــازت
البريطانية جوانا كونتا السادسة
عـلــى الـكــرواتـيــة دون ــا فيكيتش 6-7
و 6-4و ،8-10والسلوفاكية دومينيكا
تشيبولكوفا الثامنة على األميركية
جنيفر برادي  4-6و ،4-6والكرواتية
آنا كونيوه السابعة والعشرين على
الــرومــان ـيــة إيــري ـنــا بـيـغــو  6-7و6-2
و.3-6

مارادونا مواطنًا في نابولي

منحت مدينة نابولي اإليطالية ،أمس ،أسطورة كرة
القدم األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا املواطنة
الفخرية في نابولي ،حيث احترف بني عامي 1984
و.1991
وقررت بلدية نابولي منح مارادونا املواطنة
الفخرية بسبب« :مشاعر الصداقة ،التقدير،
االمتنان ،اإلعجاب واملودة من مدينة نابولي».
وأثار هذا القرار بعض االنتقادات في نابولي ،لكن
العمدة لويجي دي ماجيستريس برره بحجة أن
«مارادونا كان قادرًا على توحيد أهالي نابولي،
وجعلهم يحلمون وتحول الحلم الى واقع».

مودريتش لم يترك المحكمة

أدلى العب ريال مدريد اإلسباني ،الكرواتي لوكا
مودريتش ،بشهادته مرة جديدة بعد اتهامه
بشهادة زور في قضية محاكمة زدرافكو
ماميتش ،الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب.
ونقلت الوكالة الوطنية لألنباء «هينا» عن
مودريتش قوله« :جئت للدفاع عن نفسي وقول
الحقيقة كما هي الحال في كل مرة حتى اآلن»،
مضيفًا« :ضميري مرتاح».
ووجهت ملاميتش تهمة اختالس أموال قدرت
بـ  15.6مليون يورو ،وتحديدًا خالل عمليات
انتقاالت مزورة متهربًا من دفع ضرائب بقيمة
 1,6مليون يورو.
وبحسب الصحف الكرواتية ،فإن مودريتش
اعترف خالل الشهادة التي أدلى بها بأنه سدد
نقدًا مبلغًا مقداره  7ماليني يورو إلى عائلة
ماميتش من أصل  9ماليني دخلت حسابه خالل
عملية االنتقال هذه.

مونديال  2034في جنوب شرق
آسيا؟

أكد االتحاد األندونيسي لكرة القدم أن بالده
ستقترح قيادة «اتحاد» من دول جنوب شرق
آسيا بهدف استضافة كأس العالم عام  2034في
هذه املنطقة.
ّ
وصرح نائب رئيس االتحاد األندونيسي جوكو
درييونو بأن بالده اقترحت خالل اجتماع التحاد
جنوب شرق آسيا للعبة في فييتنام ،أن تقود
«اتحاد» من دول املنطقة الستضافة العرس
الكروي العاملي عام .2034

