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رياضة
سوق االنتقاالت

ّ
صفقة سيري دليل على تخبط برشلونة
يعيش بــرشـلــونــة أوقــاتــا صعبة على
ص ـع ـيــد سـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،وال ي ــزال
يـعــانــي م ــن الـتـخـبــط ال ــذي لـحـقــه منذ
رح ـيــل ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار ال ــى بــاريــس
سان جيرمان الفرنسي .فبعد إصراره
على التعاقد مع العب نيس الفرنسي،
العاجي جان ميشال سيري ،واقترابه
م ــن ال ـتــوق ـيــع م ـعــه ،م ـقــابــل  40مـلـيــون
يـ ــورو ،ع ــدل ال ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي عنه
ً
في اللحظات األخيرة نــزوال عند قرار
مسؤولني فنيني في النادي.
وأكـ ــدت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" اإلسـبــانـيــة،
توقف املفاوضات بني برشلونة ونيس
على ضــم سـيــري ،والـتــي امـتــدت حتى
أول من أمس .كذلك ،أوضحت صحيفة
"إل م ــون ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو" اإلس ـبــان ـيــة
أن وك ـ ـ ـ ــاء أع ـ ـم ـ ــال س ـ ـيـ ــري ع ــرض ــوه
على برشلونة ،لكن السكرتير الفني
ل ـبــرش ـلــونــة روبـ ـ ــرت ف ــرن ــان ــدي ــز رفــض
األمر العتبار أنه إذا لم يتم ضم العب
باريس سان جيرمان اإليطالي ماركو
فيراتي فلن يكون من املهم التفكير في
خطة بديلة.
فــي املـقــابــل ،وبعدما مــدد ريــال مدريد
عقود نجومه :البرتغالي كريستيانو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ،الـ ــوي ـ ـلـ ــزي غـ ــاريـ ــث ب ــاي ــل،

ال ـكــرواتــي لــوكــا مــودري ـتــش واألملــانــي
ط ــون ــي كـ ـ ـ ــروس ،ف ـ ــإن ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـكــي
بصدد التمديد لـ  6العبني جدد حسب
ً
صـحـيـفــة "مـ ــاركـ ــا" ،ف ـض ــا ع ــن امل ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان .والالعبون
ه ــم :إيـسـكــو ،مــاركــو أسـيـنـسـيــو ،دانــي
كــارفـخــال ،والفرنسيان :كــريــم بنزيما
ورافايل فاران ،والبرازيلي مارسيلو.

وأودت ال ـص ـح ـي ـفــة أن ال ـ ـنـ ــادي يــريــد
تـ ـم ــدي ــد عـ ـق ــد بـ ـن ــزيـ ـم ــا حـ ـت ــى ،2022
وإيسكو حتى .2021
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى م ــارسـ ـيـ ـل ــو وفـ ـ ــاران
وكارفخال فإن تمديدهم سيكون لعام
 ،2022أم ــا أسينسيو فسيكون العبًا
للملكي حتى عام  2023مع بند جزائي
لفسخ عقده يبلغ  500مليون يورو.

أوقف «البرسا» المفاوضات حول سيري في اللحظات األخيرة (أرشيف)

وع ـل ــى صـعـيــد زيـ ـ ــدان ،س ـي ـجــدد ري ــال
تعاقده حتى عام  .2020ووفقًا ملا ذكرته
صحيفة "مــاركــا" ،فــإن "زي ــزو" لــم يضع
أي شرط أو يحدد أي مقابل مادي لكي
يستمر في تدريب الفريق ،ووافق على
ال ـشــروط الـتــي رأت إدارة ال ـنــادي أنها
مناسبة له .وذكرت الصحيفة أن زيدان
ك ــان ي ـق ــوم ب ــاألم ــر نـفـســه ع ـنــدمــا كــان
العبًا في صفوف امللكي.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ــواص ــل يــوفـنـتــوس
اإليطالي مساعيه لتعزيز خط دفاعه
قبل إغالق باب سوق االنتقاالت.
وب ـح ـســب صـحـيـفــة "ت ــوت ــو س ـب ــورت"
اإليطالية ،فــإن الـ"بيانكونيري" مهتم
بضم العب أرسنال األملاني شكودران
مصطفي الــذي التحق بصفوفه العام
املاضي.
وبعيدًا عن أوروبــا ،أعلن وكيل أعمال
املـهــاجــم الـســابــق ملانشستر يونايتد
وت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي ــن ،ال ـب ـل ـغــاري
ديـمـيـتــار بــربــاتــوف ،أن األخ ـيــر انضم
إلى كيراال بالسترز الهندي.
ّ
وكــان برباتوف ( 36عــامــا) ،الــذي وقــع
عـلــى عـقــد مل ــدة ع ــام واحـ ــد ،الع ـبــا حـرًا
بعدما ترك صفوف باوك اليوناني في
حزيران .2016

حدث

 12تشرين الثاني موعدًا لماراثون بيروت
أط ـل ـقــت جـمـعـيــة بـ ـي ــروت م ــاراث ــون،
فــي حـفــل حــاشــد أم ــس ،سـبــاق بلوم
ب ـيــروت م ــاراث ــون ال ــذي سـيـقــام يــوم
األح ـ ــد  12ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي امل ـق ـبــل،
وذلك في فندق النكستر بالزا.
وعـ ـ ّـبـ ــر وزي ـ ـ ــر الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
محمد فنيش فــي كلمته عــن أسمى
آيــات التقدير لــدور جمعية بيروت
م ــاراث ــون عـلــى صـعـيــد تـنـظـيــم هــذه
ال ـن ـش ــاط ــات ون ـجــاحــات ـهــا املـحـقـقــة،
ً
معتبرًا أن النجاح ليس سهال لكنه
ً
ليس مستحيال إذا تــوافــرت اإلرادة
واإلدارة وكــذلــك اإلم ـكــانــات ،وهـكــذا
كانت قصة نجاح الجمعية.

ّأمـ ــا رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة جــان
ه ـ ّـم ــام ف ــرأى ف ــي كـلـمـتــه أن "ب ـيــروت
ماراثون" تظاهرة رياضية وشعبية
تشارك فيها شرائح املجتمع من كل
األعـمــار واألطـيــاف تحت رايــة العلم
ال ـل ـب ـنــانــي ب ـطــري ـقــة م ــذه ـل ــة ،بحيث
يـطــوف لـبـنــان الــريــاضــي فــي أرج ــاء
ال ـع ــاص ـم ــة يـ ـ ــزرع الـ ـف ــرح وال ـب ـس ـمــة
ويركض من أجل السالم واملحبة.
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة عــن
ال ـس ـنــوات ال ـ ـ  15املــاض ـيــة ،فـ ّ
ـوجـهــت
ال ـســام إل ــى كــل مــن كــانــوا ج ــزءًا من
الـجـمـعـيــة وإلـ ــى أول م ــن تـحـ ّـمـســوا
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أول حـ ـ ـ ــدث م ـ ــاراث ـ ــون ـ ــي

عـ ــام  2003وإل ـ ــى الـ ـع ــدد اإلج ـمــالــي
ّ
للعدائني في كل السباقات املاضية
وال ــذي ــن بـلــغ عــددهــم  393000وإلــى
 155ج ـم ـع ـي ــة خ ـي ــري ــة ش ــري ـك ــة مــع
الـجـمـعـيــة ،وه ــو مــا يـســاعــدهــا على
تحقيق جزء من أهدافها وإلــى 104
جنسيات مختلفة آمـنــوا برسالتنا
وأض ـ ــاف ـ ــت " 15سـ ـن ــة مـ ــن االل ـ ـتـ ــزام
ّ
وتكريس الذات 15 ،سنة من
التحدي
واملثابرة ومــن الجهد واإليـمــان15 ،
سنة ترافقنا ســويــة لنحقق شعارًا
التزمناه".
ّ
مجسم
وجــرى خــال الحفل إضــاء ة
الـ ـشـ ـع ــار" :س ـ ــام  -م ـح ـبــة  -رك ــض"

م ــن ق ـبــل ال ـض ـي ــوف ال ــرس ـم ـي ــن ،مع
اإلشارة إلى أنه كان قد عرض خالل
ال ـح ـف ــل ال ـف ـي ـل ــم ال ــدع ــائ ــي ل ـل ـس ـبــاق
ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـبـ ــث ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـنـ ـ ــاة LBC
الناقل الرسمي للسباق إلــى جانب
شــاشــات التلفزة اللبنانية األخــرى
وفـيـلــم وثــائ ـقــي اخـتـصــر بــالـصــورة
وال ـ ـصـ ــوت الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ  15وآخـ ــر
تحت عنوان "مـبــروك" لشهادات من
شخصيات وفاعليات حــول تجربة
الجمعية الناجحة ،إضافة إلى فيلم
عــن مـعـلــومــات ح ــول مـســار الـسـبــاق
ّ
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـ ـ ــذي ي ــتـ ـس ــم ب ــأن ــه
األسرع.
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قرعة الـ «تشامبيونز ليغ»
ُوأفضل العب في أوروبا اليوم

تسحب اليوم في إمارة موناكو الفرنسية
قرعة دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا
ملوسم .2018-2017
وعلى هامش القرعة ،سيتم اختيار أفضل
العب في "القارة العجوز" حيث يتنافس
على الجائزة كل من :البرتغالي كريستيانو
رونالدو نجم ريال مدريد اإلسباني،
األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة
واإليطالي جيانلويجي بوفون نجم حراسة
يوفنتوس.

ّ
العب بسن  12عامًا ُيذهل األلمان

احتل العب بوروسيا دورتموند يوسوفا
موكوكو ( 12عامًا) صدارة عناوين
الصحف ،كما صدارة ترتيب هدافي بطولة
أملانيا لكرة القدم دون  17عامًا ،ليسرق
األضواء بموهبته البارزة.
فبعد ثالث مراحل على انطالق البطولة،
ُ
سجل موكوكو ثمانية أهداف .وتظهر
ّ
املصورة عنه ،شابًا ذا بنية
األشرطة
جسدية ضخمة ،ماهر في املراوغة وهداف
ّ
إلى سنه.
من طراز نادر نظرًا ّ
لكن االتحاد األملاني حذر من اإلفراط
في ترقيته في الفئات العمرية ،معتبرًا أن
"املواهب مثله استثناءات نادرة ،وما هو
استثنائي ال يجب تقليده بالضرورة.
وبالنظر إلى ّ
تطور الالعب ،يستحسن عدم
تشجيع هذا النموذج في معظم الحاالت".

إيرفينغ العبًا لبوسطن
وتوماس لكليفالند

انضم كايري إيرفينغ نجم كليفيالند
كافالييرز بطل الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة إلى صفوف
بوسطن سلتيكس في صفقة تبادلية

الكرة اللبنانية

سمير أياس رسميًا مع العهد قبل السوبر
ّ
"رد" نـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم عـلــى
ال ـص ـف ـقــة املـ ــزدوجـ ــة لـ ـن ــادي األن ـص ــار
التي أنجزها أول من أمس قبل مباراة
الكأس السوبر بينهما السبت بضمه
ال ـغ ـي ـنــي أبـ ــو ب ـكــر ك ــام ــارا والـلـبـنــانــي
ع ــدن ــان ح ـي ــدر ،بــالـتـعــاقــد م ــع الــاعــب
سـمـيــر أيـ ــاس وتــوق ـي ـعــه ع ـلــى كـشــوف
ن ــادي العهد فــي االت ـحــاد بعد وصــول
ب ـطــاق ـتــه ال ــدولـ ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي تثبيت
قانونية مشاركته في املباراة املرتقبة
على ملعب صيدا البلدي عند الساعة
.16.30
تعاقد العهد مــع أيــاس جــاء ملــدة سنة
واح ـ ــدة قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد ب ـعــد اقـتـنــاع
الـجـهــاز الـفـنــي بـقـيــادة امل ــدرب موسى
ح ـج ـيــج ب ـم ـس ـتــواه خـ ــال ال ـتــدري ـبــات
التي خاضها واملـبــاراة الوحيدة التي
شارك فيها مع الفريق في نهائي كأس
النخبة أمام النجمة.
على صعيد منتخب لبنان األول ،اختار
املدير الفني للمنتخب املونتينيغري
م ـ ـي ـ ــودراغ رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش  23الع ـب ــا،
سيشاركون في املعسكر املقرر في أبو
ظبي بدءًا من  28آب الجاري ،استعدادًا
للقاء كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
يوم  5أيلول املقبل ،وذلك ضمن الدور

الـ ـح ــاس ــم مـ ــن ت ـص ـف ـي ــات ك ـ ــأس األمـ ــم
اآلسيوية "اإلمارات ."2019
والــاع ـبــون ه ــم :مـهــدي خـلـيــل ،عباس
ح ـ ـسـ ــن ،عـ ـل ــي حـ ـ ـم ـ ــام ،قـ ــاسـ ــم الـ ــزيـ ــن،
محمد طــه ،نــور مـنـصــور ،معتز بالله
الـجـنـيــدي ،ن ـصــار ن ـصــار ،مـحـمــد زيــن
طـحــان ،أحمد جـلــول ،جــاد نــور الدين،
ه ـي ـثــم فـ ــاعـ ــور ،ربـ ـي ــع عـ ـط ــاي ــا ،حـســن
مـعـتــوق ،سمير أي ــاس ،محمد حـيــدر،

نادر مطر ،حسن شعيتو ،ماهر صبرا،
أبو بكر املل ،هالل الحلوة ،حسن سعد
(سوني) وعمر شعبان.
أما بالنسبة إلى منتخب دون  19عامًا
والــذي يخضع ملعسكر في تركيا ،فقد
أجــرى منتخب الشباب مــرانــه الفعلي
األول ضـمــن مـعـسـكــره اإلع ـ ــدادي على
م ـل ـعــب ن ـ ــادي ك ـ ــوالر س ـب ــور بـحـضــور
ج ـم ـيــع ال ــاع ـب ــن وب ـم ـش ــارك ــة املـ ــدرب

العبو منتخب الشباب في أول تمرين لهم في تركيا

االنكليزي فريدي أوك ــارو الــذي يعمل
مدربًا للفئات العمرية في املنتخبات
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وت ــرب ـط ــه ع ــاق ــة ص ــداق ــة
بـ ـ ـم ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ج ــال
رضـ ــوان .ورك ــز رضـ ــوان فــي التمرينة
الـصـبــاحـيــة عـلــى االن ـت ـشــار الصحيح
داخـ ـ ـ ــل أرضـ ـ ـي ـ ــة املـ ـلـ ـع ــب واالحـ ـتـ ـف ــاظ
بالكرة ،وبناء اللعب من الخلف.
وأع ـ ـطـ ــى رضـ ـ ـ ــوان مـ ـح ــاض ــرة خــاصــة
بالتكتيك الذي عمل عليه في التمرينة
الصباحية قبل التمرينة املسائية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أش ـ ــار امل ـ ــدرب اإلن ـك ـل ـيــزي
أوك ـ ـ ـ ــارو ال ـ ــى أن امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـنــانــي
يمتلك عناصر لديهم مهارات ممتازة،
ل ـك ــن ي ـن ـق ـص ـهــم الـ ـتـ ـح ــرك واالنـ ـتـ ـش ــار
واللياقة البدنية ،مشيدًا بالكادر الفني
واإلداري للمنتخب وطريقة التحضير
لـلـتـمــاريــن واألم ـ ــور اإلداريـ ـ ــة الــرائ ـعــة.
ويـســاعــد أوك ــارو صديقه رض ــوان في
ال ـتــدري ـب ــات م ــع إم ـكــان ـيــة ال ـع ـمــل على
بعض الالعبني بشكل ف ــردي وهــو ما
يختص به املدرب اإلنكليزي.
ويـ ـخ ــوض امل ـن ـت ـخــب م ـب ــارات ــه األولـ ــى
الـيــوم الخميس أم ــام الـغــرافــة القطري
دون  19سنة عند الخامسة والنصف
عصرًا بتوقيت بيروت.

شملت انتقال ايزياه توماس وجاي كراودر
والكرواتي أنتي زيزيتش ،في االتجاه
املعاكس.
وأعرب رئيس عمليات كرة السلة في
بوسطن داني آينج عن سعادته النتقال
ً
ايرفينغ إلى فريقه ،قائال" :يعتبر ايرفينغ
من أفضل الهدافني في الدوري األميركي.
ً
توج بطال ،وأحرز امليدالية الذهبية األوملبية،
وشارك في مباراة كل النجوم أربع مرات".

ماكالرين يجدد عقد فاندورن

مدد فريق ماكالرين هوندا املشارك في
بطولة العالم لسباقات الفورموال  ،1عقد
سائقه البلجيكي ستوفل فاندورن للسنة
املقبلة ،ما سيتيح له خوض موسم ثان في
سباقات الفئة األولى.
وبدأ فاندورن ( 25عامًا) املشاركة في
سباقات الفورموال  1هذه السنة بعد اعتزال
بطل العالم السابق البريطاني جنسون
باتون ،وفي رصيده نقطة واحدة من 11
سباقًا (أحرزها في جائزة املجر الكبرى)،
مقابل عشر نقاط لزميله بطل العالم السابق
اإلسباني فرناندو ألونسو.

