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رياضة
سوق االنتقاالت

كرة الصاالت

دي ماريا في المشروع الجديد لبرشلونة
هل ّ
يوجه برشلونة اإلسباني ضربة
لـغــريـمــه األزل ـ ــي ريـ ــال م ــدري ــد بضم
نجمه السابق األرجنتيني أنخل دي
مــاريــا الع ــب بــاريــس س ــان جـيــرمــان
الفرنسي؟
صـحـيـفــة "إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو"
اإلسبانية أشــارت الــى أن دي ماريا
انفصل عن مدير أعماله البرتغالي
جورجي منديش وتعاقد مع وكيل
أرجـنـتـيـنــي ت ــواص ــل م ـعــه مـســؤولــو
"الـ ـب ــرس ــا" الس ـت ـط ــاع رأي ال ــاع ــب
فــي إمكانية االنـضـمــام إلــى مشروع
النادي تحت قيادة املدرب الجديد.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن دي مــاريــا
ي ـم ـيــل ك ـث ـي ـرًا لـ ـلـ ـع ــودة مـ ـج ــددًا إل ــى
أجـ ـ ــواء "ال ـل ـي ـغ ــا" ألسـ ـب ــاب ريــاض ـيــة
وأس ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث يـ ـقـ ـض ــي إجـ ــازتـ ــه
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ف ـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا وي ـت ـم ـتــع
بـعــاقــة قــويــة مــع مــواطـنـيــه خافيير
ماسكيرانو وليونيل ميسي.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي
الكاتالوني حاولت التعاقد مع دي
ماريا عندما كــان العبًا في صفوف
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،لكن
كـ ـ ــان هـ ـن ــاك شـ ـ ــرط جـ ــزائـ ــي وض ـع ــه

امللكي في الصفقة إلغالق الباب أمام
عــودتــه إلــى إسبانيا ،وتـحــديـدًا إلى
غريمه ،وهــذا مــا ال يوجد فــي عقده
الحالي مع النادي الباريسي.
وفي فرنسا ،شدد الروسي دميتري
ريبولوفليف مالك موناكو على أنه
ال يمكن االحتفاظ بالعب يرغب في
الرحيل عــن ال ـنــادي ،ملمحًا االثنني
إل ـ ــى إم ـ ـكـ ــان ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن امل ـه ــاج ــم

الـشــاب كيليان مبابي فــي حــال أراد
ذلك.
وق ــال ريـبــولــوفـلـيــف فــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة "ل ـي ـك ـيــب" ال ـفــرن ـس ـيــة لــدى
ســؤالــه عــن مـبــابــي ( 18عــامــا) الــذي
أثـ ــار اه ـت ـمــام أن ــدي ــة عـ ــدة" :ال نسير
أبـ ـ ـ ـدًا ب ـع ـك ــس االتـ ـ ـج ـ ــاه وال ن ـف ــرض
األمور أبدًا .لنترك املوضوع يتطور"،
مـضـيـفــا" :ال ـس ــوق ت ـحــدد ذل ــك وه ــذا

اجتمع مسؤولو «البرسا» مع مدير أعمال دي ماريا (أرشيف)

قاس لشباب
خروج
ٍ
الفوتسال من آسيا
يتعلق بمن هو مستعد لالستثمار
في هذا الالعب" .وفي إيطاليا ،أعلن
م ـي ــان ع ـبــر ح ـســابــاتــه ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تــوصـلــه إلــى
ات ـ ـفـ ــاق ل ـض ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي مــات ـيــو
موساكيو قادمًا من صفوف فياريال
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .وب ـح ـس ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
التقارير ،سيحصل فياريال على 20
ً
مليون يورو بدال النتقال موساكيو
( 26عــامــا) إلــى الـنــادي اللومباردي
الذي كان قريبًا من ضمه قبل عام.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ذكـ ــرت وك ــال ــة "ك ـي ــودو"
لــأن ـبــاء أن كـيـســوكــي ه ــون ــدا العــب
وس ــط مـنـتـخــب ال ـيــابــان أك ــد رحيله
عن ميالن في نهاية املوسم.
وفـ ــي أمل ــان ـي ــا ،س ـيــرحــل ري ـن ـيــه أدل ــر
ح ــارس منتخب أملــانـيــا الـســابــق عن
هــامـبــورغ فــي نهاية حــزيــران املقبل
بـعــدمــا قــرر عــدم تـمــديــد تـعــاقــده مع
النادي.
إلى ذلك ،أعلن ماينتس انفصاله عن
مــدربــه الـســويـســري مــارتــن شميدت
ّ
املخيبة للفريق الذي
بسبب النتائج
حافظ بعد معاناة هذا املوسم على
مكانه في الدرجة األولى.

كاس العالم للشباب

فرنسا تبدأ بقوة في مونديال الشباب
املنتخب الفرنسي انطباعًا قويًا
ترك
ّ
بــأنــه مــرشــح لـلـفــوز بـلـقــب مــونــديــال
الشباب لالعبني دون  20عامًا املقام
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،مـنــذ امل ـبــاراة
ً
األول ــى الـتــي حقق فيها ف ــوزًا سهال
على هندوراس  ،0-3ضمن املجموعة
الخامسة.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ج ـ ـ ـ ــان كـ ـيـ ـف ــن أوغـ ـسـ ـت ــن
التسجيل لـفــرنـســا فــي الــدقـيـقــة ،15
ثــم ع ــزز "ال ــدي ــوك" تـقـ ّـدمـهــم بــالـهــدف
الثاني قبل دقيقة واحــدة من نهاية
الشوط األول عبر أمني هارت .وقبل
ت ـســع دق ــائ ــق ع ـلــى ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة،
اختتم مــارتــن تيريير ،مهاجم ليل،
التسجيل بإحرازه الهدف الثالث.
وفي املجموعة عينها ،سقط منتخب
فييتنام في فخ التعادل السلبي أمام
نظيره النيوزيلندي.
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وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة الـ ـس ــادس ــة ،أفـلـتــت
الــواليــات املـتـحــدة مــن كـبــوة مبكرة،
ً
وان ـ ـ ـتـ ـ ــزعـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادال م ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا أم ـ ــام
اإلكوادور .3-3
ّ
وتقدم املنتخب اإلكــوادوري بهدفني
م ـب ـك ــري ــن س ـج ـل ـه ـمــا ه ـي ــرل ــن لـيـنــو
وبـ ـ ــريـ ـ ــان أل ـ ـفـ ــريـ ــدو كـ ــاب ـ ـيـ ــزاس فــي
الدقيقتني الخامسة والسابعة على
ّ
التوالي ،ثم قلص املنتخب األميركي
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق بـ ـ ـه ـ ــدف أح ـ ـ ـ ـ ــرزه جـ ــوشـ ــوا
سارجنت في الدقيقة .36
وعــاد الــاعــب ذاتــه ليمنح الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ال ـت ـع ــادل ف ــي الــدق ـي ـقــة ،54
ل ـك ــن م ـن ـت ـخــب اإلك ـ ـ ـ ــوادور ت ـق ــدم مــن
جديد بالهدف الثاني لكابيزاس في
الدقيقة .64
وب ـي ـن ـم ــا كـ ــانـ ــت اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ت ـت ـجــه
ل ـح ـص ــد الـ ـ ـف ـ ــوز ،خ ـط ـف ــت الـ ــواليـ ــات

املتحدة التعادل في الثواني األخيرة
عبر لوكا دي التوري.
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة عـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،أسـ ـق ــط
منتخب السنغال نظيره السعودي
.0-2
ودفـ ـ ـ ـ ــع "األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر" ث ـ ـمـ ــن ه ـف ــوت ــن
دفــاعـيـتــن مبكرتني سجلت منهما
السنغال هدفيها عبر إبراهيما نيان
وأوساينو ديانيه في الدقيقتني 13
و 15على التوالي.
وف ــي الـجــولــة الـثــانـيــة ال ـي ــوم ،تلعب
إنـكـلـتــرا مــع غـيـنـيــا (ال ـســاعــة 10,00
صـبــاحــا بتوقيت ب ـي ــروت) ،وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة م ــع األرج ـن ـت ــن ()13,00
ضـمــن املـجـمــوعــة األول ــى ،وفـنــزويــا
مــع فــانــواتــو ( )10,00واملـكـسـيــك مع
أمل ــان ـي ــا ( )13,00ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الثانية.

أخبار رياضية

تأجيل لقاء هومنتمن
والرياضي الى اليوم

فرحة فرنسية بأحد األهداف
الثالثة (إنترنت)

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن ينتفض على ملعب كليفالند ()2-1

منع العبو بوسطن «الملك» جيمس من تسجيل اكثر من  11نقطة (أ ف ب)

استفاق بوسطن سلتيكس من سباته
بعد خسارته املباراتني األوليني على
أرضه وتأخره بفارق كبير في الشوط
األول لـيـقـلـبــه إل ــى ف ــوز م ـفــاجــئ على
مـضـيـفــه كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز حــامــل
الـ ـلـ ـق ــب ،م ـل ـح ـقــا ب ــه ال ـه ــزي ـم ــة األول ـ ــى
فــي ال ــ"بــاي اوف" هــذا الـعــام بنتيجة
 ،108-111فــي امل ـب ــاراة الـثــالـثــة ضمن
الــدور نصف النهائي (نهائي املنطقة
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة) ،ف ـ ــي دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وس ـقــط كـلـيـفــانــد بـعــدمــا هـيـمــن على
ال ـ ـشـ ــوط األول وأوصـ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــارق فــي
بـعــض املــراحــل إل ــى  21نـقـطــة ،قـبــل أن
يفقد العبوه التركيز في الربع األخير
ويتعرضوا ألول خسارة بعدما حققوا
انتصارين متتاليني.
ويدين بوسطن الــذي تعرض لهزيمة
نـكــراء على أرضــه وأم ــام جمهوره في
امل ـبــاراة الـثــانـيــة  130-86ويـغـيــب عنه
نجمه أيــزيــاه تــومــاس ،بشكل خــاص
إلى ايفيري برادلي الذي سجل ثالثية
قـ ـب ــل جـ ـ ــزء واحـ ـ ـ ــد فـ ـق ــط مـ ــن ال ـث ــان ـي ــة
ّ
األخ ـيــرة ،ليقلص الـفــارق الــى  2-1في
هذه السلسلة.
وت ــأل ــق الع ـب ــو كـلـيـفــانــد ف ــي ال ـشــوط

خرج منتخب لبنان من بطولة آسيا
للشباب دون  20عامًا بكرة الصاالت ،إثر
خسارته القاسية أمام نظيره اإليراني - 2
 6ضمن الدور ربع النهائي بعد مباراة قوية
احتضنتها صالة هوا مارك في بانكوك.
وتأهل منتخب إيران إلى الدور نصف
النهائي ملواجهة منتخب تايالند املضيف
الذي تغلب على إندونيسيا .2-4
وأظهرت املباراة املستوى الحقيقي
للمنتخب اإليراني ومدى قدراته العالية
كمنافس هو األوفر حظًا إلحراز اللقب ،إذ
عرف العبوه كيف يتعاملون مع الحماسة
اللبنانية التي أثمرت عن هدف التقدم
بواسطة حسني البابا في الدقيقة الرابعة.
ولم ينتظر "تيم ميللي" أكثر من دقيقة
ليدرك التعادل بواسطة البديل أوميد خاني،
وسرعان ما انتزع التقدم بواسطة حمزة
كادهودا.
وأجرى املدرب اإليراني شهاب الدين
سوفلمانيش بعض التغييرات ودفع بدماء
جديدة ،لكن خطأ دفاعيًا فادحًا أتاح
للمحترف في روسيا توحيد لطفي إضافة
الهدف الثالث .وقبل الدخول الى غرف
املالبس بلحظات ،ارتدت الكرة من البابا الى
الشباك ليسجل بالخطأ في مرماه وتصبح
النتيجة .1 - 4
وفي الشوط الثاني ،وبعد تسع دقائق
على البداية ،أضاف محمد طاهري الهدف
الخامس .وفيما كان مدرب املنتخب
اللبناني يحضر نفسه لخطة الـ"باور
بالير" ،قلص ستيف كوكزيان النتيجة الى
 .5 - 2وقبل  5دقائق على النهاية ،سجل
اإليرانيون أجمل أهداف املباراة بعد هجمة
سريعة وسلسلة تمريرات متقنة أنهاها
لطفي في الشباك هدفًا سادسًا.

األول وت ـقـ ّـدمــوا ب ـفــارق  16نـقـطــة -66
 ،50سجل  22نقطة منها كيفن لوف
الذي أنهى اللقاء برصيد  28نقطة مع
 10متابعات ،بينما كــان زميله كيري
ايــرفـيـنــغ أف ـضــل مـسـجــل بـ ـ  29نقطة،
بينما لــم يكن "املـلــك" ليبرون جيمس
ف ــي أف ـض ــل أي ــام ــه واك ـت ـف ــى بتسجيل
 11نقطة .وعـلــى الـطــرف اآلخ ــر ،ورغــم
غ ـي ــاب ت ــوم ــاس ح ـتــى ن ـهــايــة املــوســم
بسبب إصابة في وركه األيمن ،برز من
بوسطن ماركوس سمارت بـ  27نقطة،
وبرادلي صاحب  20نقطة.
وي ـل ـع ــب ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ن ـه ــائ ــي امل ـن ـط ـقــة
ال ـغ ــرب ـي ــة سـ ــان أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز مــع
غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز ال ــذي يتقدم
 .0-3وبــالـحــديــث عــن س ــان أنـطــونـيــو،
فـقــد كـشــف الـجــورجــي زازا باتشوليا
العب ارتكاز غولدن ستايت أن عائلته
تلقت تهديدات بعدما تسبب بإصابة
نجم سبرز كــاوهــي لينارد والـحــؤول
دون م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ن ـه ــائ ــي املـنـطـقــة
ال ـغ ــرب ـي ــة .ون ـق ــل امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ل ـص ـح ـي ـفــة "ي ـ ــو أس آي ت ـ ـ ـ ــوداي" عــن
باتشوليا قــولــه" :بإمكانكم تهديدي،
لكن ال تهددوا زوجتي أو تتحدثوا عن
أوالدي ...هذا أمر مؤلم".

ّ
أجلت األمانة العامة لالتحاد اللبناني لكرة
السلة املباراة الخامسة بني هومنتمن وضيفه
الرياضي ضمن سلسلة نهائي بطولة لبنان
لكرة السلة الى اليوم عند الساعة 20.30
ً
على ملعب مزهر بدال من إقامتها أمس .ولم
تحدد األمانة العامة سبب التأجيل ،بل اكتفت
بإرسال برنامج ّ
معدل ،ما فتح الباب أمام
التكهنات والشائعات والتساؤالت حول أسباب
التأجيل .فما بني الكالم عن محاوالت اتحادية
ملعالجة اإلشكال الذي حصل أول من أمس
بني هومنتمن والرياضي بعد مباراة الفريقني
الرابعة واالجتماع الذي عقد في مقر االتحاد
أمس ،الى الكالم عن نيات ّ
مبيتة إلفساح املجال
أمام العب هومنتمن فادي الخطيب ليصبح
قادرًا على املشاركة ،تعددت األسباب وبقي
التوضيح غائبًا.

مهرجان كرة المنار الـ 21اليوم

تقيم املجموعة اللبنانية لإلعالم قناة  -املنار
مهرجان كرة املنار بنسخته الـ 21الليلة ،الساعة
التاسعة والنصف ،وينقل مباشرة على الهواء.
وبعد اعتماد مبدأ  3العبني للمنافسة على كل
ً
مركز بدال من أربعة ،كانت املنافسة شرسة
على بعض املراكز التي حسمت بفارق ضئيل
ملصلحة أحد املتنافسني ،خاصة في مركزي
الظهير .كذلك كانت املنافسة قوية على مركز
حراسة املرمى وعلى املركز الثاني لالعب
االرتكاز.
أما جائزة أفضل العب ،التي تعتبر األهم في
ً
املهرجان ،فقد كانت املهمة صعبة جدًا أوال
الختيار االسماء التي ستتنافس على الجائزة،
لكن االصعب كان عملية التصويت ،حيث
أظهرت عمليات الفرز تقاربًا كبيرًا بني الالعبني.
إشارة الى أنه ،للموسم الثاني على التوالي،
سيتم حجب الجوائز املخصصة للحكام.

