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سوق اإلنتقاالت

اخبار رياضية

 417ألف يورو أسبوعيًا لبايل
انـتـهــى مــوســم االن ـت ـقــاالت الصيفية
ّ
لينصب على
وانتقل اهتمام األندية
تمديد عقود نجومها.
فقد توصل الويلزي غاريث بايل إلى
اتفاق لتمديد عقده مع ريــال مدريد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ل ـس ـت ــة مـ ــواسـ ــم ج ــدي ــدة
ورفــع أجــره األسبوعي إلى  417ألف
ي ــورو ،بحسب صحيفة "ذا صنداي
إكسبريس" اإلنكليزية.
ّ
وفضل بايل ،تمديد عقده مع الريال
على الـعــودة إلــى ال ــدوري اإلنكليزي
امل ـم ـت ــاز ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ق ـ ــدر فـيــه
امللكي أداء الالعب الويلزي في كأس
أوروب ــا األخ ـيــرة ،حيث قــاد منتخب
بالده لنصف النهائي قبل أن يجري
إق ـ ـصـ ــاؤه ع ـل ــى ي ــد ال ـب ــرت ـغ ــال ال ـتــي
توجت باللقب.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـع ـقــد م ـم ـث ـلــو ال ـن ـجــم
األمل ــان ــي طــونــي كـ ــروس إجـتـمــاعــات
األسبوع املقبل مع إدارة ريال مدريد
للتفاوض حول تمديد عقد الالعب،
وفقًا لصحيفة "ماركا" املدريدية.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي
كـ ــان م ـط ـلــوبــا ب ـش ــدة م ــن اإلس ـبــانــي
جوسيب غ ــواردي ــوال فــي مانشستر

سيتي اإلنـكـلـيــزي ،مــرشـحــا لتمديد
عـقــده لـعــامــن أو ثــاثــة اعـ ــوام حتى
 2022أو  2023ب ـح ـســب م ــا تــؤكــده
الصحيفة.
وت ـف ـي ــد "مـ ــاركـ ــا" بـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـمــديــد
سيترافق مع زيادة في راتب الالعب
ليصبح في املركز الرابع في النادي
املـلـكــي بـعــد الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو وال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
وس ـيــرج ـيــو رامـ ـ ــوس ع ـلــى ال ـتــوالــي
وع ـل ــى ق ــدم املـ ـس ــاواة م ــع ال ـك ــروات ــي
لوكا مودريتش.
من جهته أيضًا ،فإن النجم اإلنكليزي
هاري كاين يستعد لبدء مفاوضات
مع ناديه توتنهام لتمديد عقده في
صفوفه ،بحسب صحيفة "ذا دايلي
ميرور" اإلنكليزية.
ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـه ــداف
الدوري اإلنكليزي املمتاز في املوسم
امل ــاض ــي م ــع "ال ـس ـب ـي ــرز" عـ ــام 2020
وت ـ ـمـ ــديـ ــده س ـي ـج ـع ــل مـ ـن ــه ال ــاع ــب
األعلى أجرًا في الفريق.
ويتقاضى كاين حاليًا  60ألف يورو
شـ ـه ــري ــا وهـ ـ ــو مـ ــرشـ ــح ألن يـصـبــح
 140أل ــف ي ــورو وم ــع إضــافــة حقوق

ال ـ ـصـ ــورة فـ ــإن امل ـب ـل ــغ س ـيــرت ـفــع ل ـ ـ 9
ماليني يورو سنويًا.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ت ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــود ،ف ــإن
البرتغالي جــوزيــه مورينيو ،مــدرب
مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي ،بدأ
التخطيط النتقاالت املوسم املقبل.
وأكـ ــدت صـحـيـفــة "ذا داي ـل ــي م ـيــرور"
أن "السبيشال وان" وضع على رأس
قائمة صفقاته العام املقبل التعاقد

لقاء ودي بين لبنان
وافغانستان اليوم
مع الفرنسي أنطوان غريزمان ،نجم
أتلتيكو مدريد اإلسباني.
وأض ــاف ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن مــوريـنـيــو
يـتـنــاقــش م ــع م ـســؤولــي "الـشـيــاطــن
الـحـمــر" بـشــأن تقديم عــرض خيالي
ل ـض ــم "غ ـ ــري ـ ــزو" ق ــد يـ ـف ــوق الـصـفـقــة
التاريخية لضم مواطنه بول بوغبا
مـقــابــل  89مـلـيــون جنيه إسترليني
من يوفنتوس اإليطالي.

اتفق بايل على التمديد لستة مواسم بحسب صحيفة «ذا صنداي إكسبريس» (أ ف ب)

ّ
روزبرغ الفائز في إيطاليا يضيق الخناق على هاميلتون
واص ــل األملــانــي نيكو روزب ــرغ ،سائق
م ــرسـ ـي ــدس ،ت ـض ـي ـيــق الـ ـخـ ـن ــاق عـلــى
زمـيـلــه الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون
ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم ب ـ ــإح ـ ــرازه امل ــرك ــز األول
ف ــي س ـب ــاق ج ــائ ــزة إي ـطــال ـيــا ال ـك ـبــرى،
امل ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة م ــن بـطــولــة
العالم لسباقات سيارات الفورموال ،1
ّ
ليقلص الفارق الذي يفصله عن زميله
مـتـصــدر الـتــرتـيــب ال ـعــام إل ــى نقطتني
فـقــط قـبــل سـبـعــة س ـبــاقــات م ــن نهاية
املوسم.
واح ـت ــل هــامـيـلـتــون ،ال ــذي انـطـلــق من
الصدارة وكان مرشحًا للفوز بالسباق
رقـ ــم  50ف ــي م ـس ـيــرتــه وال ـث ــال ــث عـلــى
التوالي في حلبة مونزا ،املركز الثاني
بـعــد بــدايــة بطيئة استغلها روزب ــرغ
ملصلحته.
والـفــوز هــو األول لألملاني فــي الحلبة
ال ـتــاري ـخ ـيــة املـ ـج ــاورة ملــدي ـنــة مـيــانــو

والـســابــع لــه هــذا املــوســم متفوقًا على
هاميلتون بانتصار واحد ،وهو الفوز
الـ  21في مسيرته ككل.
وج ـ ــاء األمل ــان ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان فيتيل
وال ـف ـن ـل ـنــدي ك ـي ـمــي راي ـك ــون ــن ســائـقــا
ف ـيــراري فــي املــركــزيــن الـثــالــث والــرابــع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ع ـلــى أرض فــريـقـهـمــا،
ب ـي ـن ـم ــا احـ ـت ــل األوسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي دانـ ـي ــال
ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو س ــائ ــق "ري ـ ـ ــد ُب ـ ـ ــل" امل ــرك ــز
الخامس.
وقـطــع روزب ــرغ مسافة الـسـبــاق بزمن
 1,17,28,089س ــاع ــة مـتـقــدمــا ب ـفــارق
 15,070ثانية على هاميلتون و20,990
على فيتيل.
ويـتـصــدر هــامـيـلـتــون الـتــرتـيــب الـعــام
ب ـ ـ  250أمـ ـ ــام روزب ـ ـ ـ ــرغ ب ـ ـ  248نـقـطــة
وريكياردو بـ  161نقطة وفيتيل بـ 143
نقطة ورايكونن بـ  136نقطة.
وعلى صعيد بطولة الصانعني ،يأتي

مرسيدس أول بـ  498نقطة أمــام "ريد
ُبل" بـ  290نقطة وفيراري بـ  279نقطة
ووي ـل ـي ــام ــس ب ـ ـ  111ن ـق ـطــة وف ـ ــورس
إينديا بـ  108نقاط.

انتقال تاريخي لملكية الفورموال 1
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة
"أوتــو موتور أونــد سـبــورت" األملانية
املتخصصة في رياضة السيارات أنه
سيتم غ ـدًا التوقيع على عقد انتقال
ملكية سباقات الفورموال  1إلى شركة
"ليبرتي ميديا" األميركية مقابل مبلغ
ضخم مقداره  8,5مليارات دوالر.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن
م ــال ــك حـ ـق ــوق سـ ـب ــاق ــات الـ ـف ــورم ــوال
 1ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز ب ـي ــرن ــي
إيكلستون أكــد لها هــذه املعلومات
على هامش جائزة إيطاليا الكبرى
على حلبة مونزا.

رياضة السيارات

ً
ّ
نهاية دراماتيكية لرالي لبنان تتوج غندور بطال
شـهــد خ ـتــام رالـ ــي لـبـنــان ال ــدول ــي ال ـ
 ،39وهــو الجولة الرابعة من بطولة
الشرق األوس ــط ،نهاية دراماتيكية،
إذ بعد خــروج البطل القطري ناصر
ال ـع ـط ـي ــة مـ ــن املـ ـن ــافـ ـس ــة ،أم ـ ـ ــس ،إث ــر
حـ ـ ــادث تـ ـع ـ ّـرض ل ـ ــه ،أنـ ـه ــى ال ـســائــق
اللبناني عبدو فغالي (سكودا فابيا
آر  )5الـسـبــاق فــي املــركــز األول ،قبل
أن ُيسحب منه بعد تعرضه لعقوبة
أضـ ـي ــف م ــن خ ــال ـه ــا  5دق ــائ ــق إل ــى
توقيته ،ما منح مواطنه تامر غندور
اللقب.
ف ـغــالــي الـ ــذي اح ـت ـفــل بــاملــركــز األول
وتـ ـ ـ ـ ّـوج بّـ ـك ــأس ــه ،وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه أمـ ــام
عقوبة وقعت عليه إثر عبوره مرحلة
الوصل الفاصلة بني املرحلة الخاصة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة (زن ـ ـ ــدوق ـ ـ ــة  )1وم ـن ـط ـق ــة
الـخــدمــة عـلــى إط ــار خـلـفــي مـتـضــرر،
وهو الذي تعرض لثقب في إطارين
م ــن ال ـج ـهــة الـيـمـنــى ل ـي ـقــوم بـتـبــديــل
اإلطـ ـ ــار األم ــام ــي ف ـق ــط .ل ـكــن قــوانــن
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـي ــارات تنص
على اجتياز السيارة ملرحلة الوصل
ودخــول ـهــا مـنـطـقــة ال ـخــدمــة بــوجــود

أرب ـع ــة إطـ ـ ــارات سـلـيـمــة ،وه ــو األم ــر
ال ــذي لــم يلتزم بــه فغالي ،وبالتالي
أدى الى معاقبته ليتراجع إلى املركز
الثالث خلف غندور واللبناني اآلخر
رودريك الراعي.
وكان السباق قد شهد السبت خروج
البطل القياسي روجيه فغالي أيضًا
م ــن امل ـنــاف ـســة ب ـعــد ت ـضــرر س ـيــارتــه،
بينما ّ
تعرض جيلبير بنوت لحادث
ك ـب ـي ــر قـ ـض ــى عـ ـل ــى سـ ـ ـي ـ ــارة "ف ـ ـ ــورد
فـيـيـسـتــا" بــالـكــامــل ،وكــذلــك الـقـطــري
عبدالله الكواري الــذي عانى مشكلة
في املكابح تسببت بتعرضه لحادث
أيضًا.
ّ
إال أن أح ـ ــداث أم ــس غ ــطــت ع ـلــى كل
شـ ـ ـ ــيء ،وق ـ ـ ــد أثـ ـ ـ ـ ــارت ب ـل ـب ـل ــة ك ـب ـي ــرة
خـ ــال ح ـفــل ال ـت ـتــويــج وبـ ـع ــده ،وقــد
ّ
ع ــل ــق ع ـب ــدو ف ـغــالــي ع ـلــى م ــا حصل
مـعــه فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة قــال
فـيـهــا" :تـفــاصـيــل ه ــذه الـعـقــوبــة غير
واضـحــة .لقد ســألــت لجنة التحكيم
عن العقوبة ،لكنهم أخبروني أنني
لــن أف ــوز بــرالــي لـبـنــان بـغــض النظر
عــن ال ـظــروف" .وأض ــاف" :ليس هناك

ي ــواص ــل املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي اس ـت ـعــداداتــه
السـتـكـمــال م ـشــواره فــي تصفيات كــأس
آسـ ـي ــا  2019لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،اذ سـيـلـعــب
الـيــوم الساعة  ،15.30مــع ضيفه منتخب
افغانستان ،فــي مـبــاراة دولـيــة ودي ــة ،على
ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
وكـ ــان ل ـب ـنــان ق ــد ت ـع ــادل م ــع االردن 1-1
منتصف االسبوع املاضي ،في مباراة ودية
اي ـض ــا ،وسـيـسـتـغــل م ــدرب ــه املــونـتـيـنـغــري
مـيــودراغ رادولوفيتش اللقاء مع املنتخب
االفغاني لتجربة املزيد من العبيه ،اضافة
ال ــى اع ـطــاء فــرصــة اكـبــر لبعض الالعبني
الذين برزوا في املباراة امام االردن.

رحيل شحادة القاصوف

الفورموال 1

ً
روزبرغ محتفال بفوزه (أ ف ب)

رياضة
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أي شيء واضح في ما ّ
خص العقوبة
امل ـم ـنــوحــة إن ك ــان ــت دق ـي ـقــة واحـ ــدة
ً
أو دقيقتني مـثــا .سنرى إذا مــا كنا
س ـن ـس ـتــأنــف الـ ـ ـق ـ ــرار ،ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن
منظمي رال ــي لبنان ق ــرروا أنـنــي لن
أتمكن مــن الـفــوز بــالــرالــي .حصولي

على عقوبة إضافة دقيقة أو دقيقتني
كان يعني احتفاظي باملركز األول .ال
أعتقد أن ل ـ ّ
ـدي أع ــداء ،أنــا لست ضد
أحد ،لكنهم لم يخبروني عن السبب
ملنحي عقوبة  5دقائق حتى خسرت
صدارتي".

خـســرت ال ـكــرة الـطــائــرة الــرئـيــس الفخري
ل ــاتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ــرئـ ـي ــس االس ـب ــق
لالتحاد والرئيس الفخري لنادي الشبيبة
الـبــوشــريــة ونــائــب الــرئـيــس الـســابــق للجنة
االومل ـب ـيــة ش ـحــادة ال ـقــاصــوف ال ــذي توفي
ال ـس ـبــت .وسـ ُـيـحـتـفــل بــال ـصــاة عــن راحــة
نفس الرحل الساعة الرابعة من بعد ظهر
الـيــوم فــي كنيسة مــا يوحنا املـعـمــدان في
سد البوشرية ،حيث ستقبل التعازي اليوم
وغدا في صالون الكنيسة.

 10ارقام قياسية في السباحة
نـظــم ات ـحــاد الـسـبــاحــة املــرحـلــة الـثــالـثــة من
بطولة لبنان العامة للفئات العمرية لحوض
الـ 50م ،وقد ّ
سجلت فيها  10أرقام قياسية
على الشكل اآلتي:
* الذكور ( :)9االطفال  11 – 10سنة :البدل
 50 × 4مـتـرًا مـتـنــوعــة :الـنـجــاح 2:44:03
دقيقتان رقم قياسي جديد (الرقم السابق
 2:49:08ل ـفــريــق ال ـج ــزي ــرة  2:45:83د).
الصغار  13 – 12سنة 50 :مترًا صــدرًا:
رام ــي غــزيــري (اوركـ ــا)  33:65ثانية رقم
قياسي جديد (السابق  34:74ث للسباح
شــارل ســامــة) 200 .متر متنوعة :رامي
غــزيــري (اوركـ ــا)  2:25:74دقـيـقـتــان رقــم
قياسي جديد (السابق  2:29:98للسباح
م ـنــذر كـ ـب ــارة) .ال ـب ــدل 100×4م مـتـنــوعــة:
ال ـج ــزي ــرة  5:05:07دق ــائ ــق رق ــم قـيــاســي
جديد (السابق  5:11:06د لفريق الجزيرة
أي ـض ــا) .الـصـبـيــان  15 – 14س ـنــة200 :
متر ص ــدرا :مـنــذر كـبــارة (م ــون ال ســال)
 2:27:90دق ـي ـق ـتــان رق ــم ق ـيــاســي جــديــد
(السابق  2:38:20د للسباح نفسه) .البدل
100×4م متنوعة :الجزيرة  4:32:13دقائق
رقـ ــم ق ـيــاســي ج ــدي ــد (ال ـس ــاب ــق 4:43:53
د ل ـف ــري ــق ال ـ ــرم ـ ــال) .ال ـف ـت ـي ــان 17 – 16
سـنــة 200 :متر متنوعة :ســاشــا عاصي
(الجزيرة)  2:16:25دقيقتان رقم قياسي
جديد (السابق  2:20:04د للسباح نفسه).
البدل 100×4م متنوعة :الجمهور 4:24:00
دقـ ــائـ ــق رقـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي ج ــدي ــد (الـ ـس ــاب ــق
 4:27:83د ملـنـتـخــب ل ـب ـنــان) .رج ــال فــوق
 18سنة 200 :متر متنوعة :مــارون واكد
(الجمهور)  2:15:47دقيقتان رقم قياسي
جديد (السابق  2:19:03د للسباح مارون
واكد).
* االن ــاث :الصبايا  15 – 14سـنــة :البدل
× 100م متنوعة :املطيلب  4:59:64دقائق
رقم قياسي جديد (السابق لفريق منتخب
لبنان).

