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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

إينييستا يزيد الغموض حول مستقبله مع «البرسا»
ال ي ــزال مستقبل أن ــدري ــس إينييستا
م ــع فــري ـقــه بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي غير
معلوم بني البقاء والرحيل ،وقد ازداد
غموضًا بعدما أكــد «الــرســام» مجددًا
عـ ــدم وج ـ ــود اتـ ـف ــاق م ـب ــدئ ــي لـتـجــديــد
عقده ،على عكس ما ذكر رئيس النادي
الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو
أخيرًا ،ولم يستبعد إمكانية رحيله عن
«البرسا» بعد انتهاء املوسم.
وقــال إينييستا ( 33عامًا) عقب تغلب
ف ــري ـق ــه ع ـل ــى إسـ ـب ــانـ ـي ــول ب ـخ ـمــاس ـيــة
نـظـيـفــة« :وجـ ــود ات ـفــاق مـبــدئــي يعني
َّ
أن كل األمور ُحلت ،ولكن أنا أعتقد أن
الوضع ليس هكذا».
وتــأتــي تـصــريـحــات إينييستا بعدما
ّ
صرح بارتوميو قبل أيام في مقابلتني
بــأن هناك اتفاقًا مبدئيًا لتجديد عقد
الع ـ ــب ال ــوس ــط الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي ف ــي 30
حزيران .2018
وك ــان قــائــد بــرشـلــونــة قــد نـفــى وجــود
ات ـف ــاق مـبــدئــي األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي لــدى
وصــولــه إل ــى إسـبــانـيــا بـعــد مشاركته
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــاده ض ــد
ليشتنشتاين في التصفيات األوروبية
املؤهلة ملونديال روسيا .2018

نفى إينييستا مجددًا ّ
توصله إلى اتفاق مع برشلونة (أ ف ب)

وقــال «الــرســام» فــي هــذا الـصــدد« :كــان
سوء فهم مع الرئيس ،لكنه لم يكن رد
فـعــل ضــد أي ش ـخــص .قـلــت مــا حــدث،
ولكن سواء بقيت أو ال ،لن تكون هناك
أبـ ـدًا أي مـشـكـلــة .أح ــب الـبــرســا كـثـيـرًا،
ولن تكون هناك مشكلة معه أبدًا».

وأكـ ــد إيـنـيـيـسـتــا أن ــه ال يـمـكـنــه تأكيد
أو ن ـف ــي أنـ ــه س ـي ـظــل ي ــرت ــدي قـمـيــص
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة املـ ـ ــوسـ ـ ــم امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وقـ ـ ـ ــال:
«الـحــديــث عــن ه ــذا األم ــر مستمر منذ
فـ ـت ــرة ،ل ـكــن األم ـ ــور ك ـمــا هـ ــي .ل ـ ــذا ،إن
أمـنـيـتــي الــوح ـيــدة ه ــي تـقــديــم مــوســم

ك ـب ـيــر وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ح ـص ــد األلـ ـق ــاب.
ه ــذا بـيـتــي وأف ـض ــل ل ــي م ــن أي مـكــان
آخــر ،ولـكــن الــوضــع هـكــذا ،وسـنــرى ما
سيحدث».
يذكر أن تقارير في إيطاليا تحدثت
قبل أيام عن أن يوفنتوس يتطلع إلى
الحصول على إينييستا بعد انتهاء
عـ ـق ــده مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا فـعــل
عـنــدمــا ض ـ ّـم الـنـجــم املـخـضــرم أنــدريــا
بـيــرلــو عـقــب انـتـهــاء عـقــده مــع ميالن
عام .2011
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة
«ذا صـ ــن» اإلن ـك ـل ـيــزيــة أن ن ـجــم ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي إي ـ ـس ـ ـكـ ــو ،أح ـب ــط
اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام
اإلنكليزيني بضمه في سوق االنتقاالت
الـصـيـفـيــة األخـ ـي ــرة ،بـعــد أن تــألــق في
املوسم املاضي ،وكان عنصرًا مهمًا في
انتصارات امللكي املحلية والقارية.
يذكر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو
بيريز ،أكد أخيرًا إلذاعة «كادينا سير»
اإلس ـبــان ـيــة أن ال ـن ــادي ب ـصــدد تمديد
عقد العـبــه البالغ مــن العمر ُ  25عامًا،
وق ــال« :هــل م ـ ّـدد إيسكو؟ سنعلن ذلك
في األيام املقبلة .لقد ّ
تم االتفاق».

كرة المضرب

ُ
لقب ال ينسى لستيفنز في «فالشينغ ميدوز»
رفعت األميركية سلون ستيفنز كأس
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة لكرة
املضرب ،آخر البطوالت األربع الكبرى
ف ــي ال ـ ـ «غ ــران ــد سـ ـ ــام» ،ب ـعــد تغلبها
بـسـهــولــة عـلــى مــواطـنـتـهــا مــاديـســون
كيز  3-6و 0-6في املباراة النهائية.
واحتاجت ستيفنز إلى  61دقيقة فقط
لـلـفــوز عـلــى مـنــافـسـتـهــا ،م ـح ــرزة أول
لقب كبير لها في مسيرتها ،وفوزها
الخامس عشر في آخر  17مباراة.
وكانت ستيفنز قد عادت إلى املالعب
بعد غياب  11شهرًا بداعي اإلصابة،
وتحديدًا في بطولة ويمبلدون ،وكان
تصنيفها حينها في املركز  957مطلع
الصيف الحالي ،لكنها ستصعد إلى
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امل ــرك ــز ال ـس ــاب ــع ع ـشــر ف ــي الـتـصـنـيــف
الجديد لالعبات املحترفات اليوم.
وكانت الالعبة الوحيدة غير املصنفة
التي توجت بلقب «فالشينغ ميدوز»
سابقًا ،هي البلجيكية كيم كاليسترز
ال ـت ــي ع ـ ــادت ع ــن اع ـت ــزال ـه ــا وأح ـ ــرزت
اللقب األميركي عام .2009
وه ــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تـخـســر فيها
إحــدى الالعبات املـبــاراة النهائية من
دون أن ت ـح ــرز أي ن ـق ـطــة ف ــي إح ــدى
املجموعات منذ أن توجت األميركية
كريس إيفرت على حساب األوسترالية
إيفون غوالغونغ  3-6و 0-6عام .1976
وقــالــت ستيفنز بعد تتويجها« :إنــه
أمر مدهش .خضعت لعملية جراحية

في  23كانون الثاني املــاضــي .لو قال
لـ ــي أحـ ــدهـ ــم إن ـ ــي سـ ــأتـ ــوج ب ـط ـلــة فــي
فالشينغ ميدوز ،لقلت له :مستحيل»،
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ك ــان ــت املـ ـغ ــام ــرة رائـ ـع ــة،
وب ـصــراحــة ال أس ـت ـبــدل بـهــا َّ
أي شــيء
آخ ــر .رب ـمــا ت ـعـ ّـن ع ـلـ ّـي االع ـت ــزال اآلن،
ألنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـيــع ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
أفضل مما حققت».
أم ــا منافستها كـيــز فـقــالــت« :ل ــم أق ـ ّـدم
أف ـض ــل ك ــرة م ـض ــرب ل ـ ـ ّ
ـدي ،وبـطـبـيـعــة
الـ ـ ـح ـ ــال خ ـ ـ ــاب أمـ ـ ـل ـ ــي ،لـ ـك ــن س ـت ـي ـف ـنــز
ساندتني ،ولو سئلت إذا كنت أتمنى
الخسارة أمام إحدى الالعبات الخترت
سـ ـل ــون ،ف ـه ــي م ــن أف ـض ــل األش ـخ ــاص
املحببني ّ
لدي».

َ
َحكمة «البوندسليغا»
تدخل التاريخ

دخلت األملانية بيبيانا شتاينهاوس التاريخ
َ
أمس ،بعد أن أصبحت أول حكمة تدير مباراة
لكرة القدم في إحدى البطوالت األوروبية
الكبرى ،بقيادتها مباراة هيرتا برلني وفيردر
بريمن ضمن املرحلة الثالثة من الدوري
ُ
األملاني .ولم تسند إلى شتاينهاوس أي مباراة
في املرحلتني األوليني من البطولة.
وسبق لسيدات أن شاركن في بطوالت
فرنسا وإيطاليا وإنكلترا كحكمات خطوط،
لكن شتاينهاوس هي األولى التي تحمل
صافرة وتقود مباراة.

أساطير الكرة لعبوا في البصرة

شهد ملعب البصرة الدولي (جنوب العراق)
مباراة استعراضية في كرة القدم ،شارك
فيها منتخب نجوم العالم السابقني ومنتخب
نجوم الكرة العراقية السابقني ،وانتهت
بفوز األول  ،4-5أمام  60ألف متفرج ووسط
إجراءات أمنية مشددة شارك فيها ما يقارب
 3آالف رجل أمن ومن عناصر الشرطة
والجيش .وسجل خماسية منتخب نجوم
العالم الهولندي باتريك كاليفرت ( 29و35
و )76ونجم الكرة الفرنسية روبير بيريس
( )48واإلسباني لويس غارسيا (،)79
ورباعية منتخب نجوم العراق كل من الدوليني
السابقني يونس محمود ( )10ورزاق فرحان
( )40ونشأت أكرم ( )82وأحمد مناجد (.)87

هل يتأجل «خليجي »23
القطري؟

دعت اتحادات السعودية واإلمارات والبحرين
لكرة القدم إلى تأجيل إقامة كأس الخليج
الثالثة والعشرين املقررة إقامتها في الدوحة
بني  22كانون األول و 5كانون الثاني املقبلني
بحسب صحيفة البيان اإلماراتية.
وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة
القدم ،ومقره الدوحة ،قد ّ
وجه في  7أيلول
الحالي رسالة إلى االتحادات الوطنية الثمانية
املشاركة في البطولة ،دعا فيها إلى حضور
القرعة التي ستقام في  25الحالي.

ستيفنز ترفع الكأس (أ ف ب)

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

ٌ
ثان للرياضي في دورة الحريري
فوز ٍ
حـ ـق ــق ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي بـ ـي ــروت
وشيركاسي األوكراني فوزه الثاني
تــوال ـيــا ضـمــن مـنــافـســات املـجـمــوعــة
األول ــى ل ــدورة الــراحــل حـســام الــديــن
الحريري ،لتكون مباراتهما الثالثة
م ـع ــا غ ـ ـ ـدًا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء هـ ــي ال ـحــاس ـمــة
ل ـ ـ ـصـ ـ ــدارة امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـق ــام
الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن مـ ـب ــارات ــان ف ــي إط ــار
منافسات املجموعة الثانية ،فيلعب
املجمع البترولي الـجــزائــري مــع ايك
الرنـكــا القبرصي ( ،)17:30وبيروت
ال ــري ــاض ــي م ــع هــومـنـتـمــن (،)20.30
وقد تكون هذه املباراة هي الحاسمة
ل ـ ـ ـصـ ـ ــدارة املـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـع ــدم ــا ك ــان
الفريقان قد فازا بمباراتهما األولى.
فـفــي ثــانــي أي ــام الـ ــدورة املـقــامــة على
أرض قاعة صائب ســام في املنارة،
فـ ــاز ال ــري ــاض ــي ع ـل ــى ف ــري ــق ال ــدال ـي ــة
الـتــونـســي ب ـفــارق  25نقطة 58 – 83
ليرفع الرياضي رصيده الى  4نقاط
م ــن مـ ـب ــارات ــن ،ف ـي ـمــا ت ـل ـقــى ال ـفــريــق
التونسي هزيمته الثانية تواليًا.
سيطر الفريق األصـفــر على املـبــاراة
م ــن بــدايـتـهــا وت ـق ــدم ( ،)2 – 12لكن
الفريق التونسي تحرك في الدقائق
األربـ ــع األخ ـي ــرة لـلــربــع األول وب ــادل

العب الرياضي علي حيدر يحاول التسجيل تحت السلة التونسية

بـطــل لـبـنــان الـتـسـجـيــل ،م ــن دون أن
يقلص الفارق الذي كان  11نقطة (24
–  )13في نهاية الجزء.
وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس الـ ـ ــربـ ـ ــع األول ،بـ ــدأ
م ــدرب الــريــاضــي أح ـمــد ف ــران الــربــع
الثاني بتشكيلة احتياطية وأنهاه
باألساسية ،والنتيجة بقيت واحدة
فــي الـحــالـتــن مــع اس ـت ـمــرار سيطرة
الرياضي ورفعه الفارق الى  25نقطة

( )30 – 55بـنـهــايــة ال ـش ــوط الـثــانــي
للمباراة ،بتألق كبير لوائل عرقجي
وعلي حيدر.
األمور لم تتبدل في الربع الثالث إال
من ناحية تبادل األدوار الهجومية،
إذ انبرى للمهمة هذه املرة جان عبد
النور وكوينسي دوبــي مع مساندة
م ـ ــن كـ ــريـ ــس دانـ ـ ـي ـ ــال ـ ــز .وفـ ـيـ ـم ــا ك ــان
األداء الــدفــاعــي مـمـيـزًا ،مـنــع الفريق

معسكر قطري
لمنتخب الناشئين

التونسي من إضافة أكثر من  9نقاط
لـيـنـتـهــي ال ـج ــزء ال ـثــالــث (،)39 – 72
وواصل الفريق األصفر «الغزل» على
«املنوال نفسه الى نهاية املباراة (83
– .)58
ك ــوي ـن ـس ــي دوبـ ـ ـ ــي ووائ ـ ـ ـ ــل عــرق ـجــي
سجل كــل منهما  18نقطة ،وأضــاف
كل من :علي حيدر وجان عبد النور
 14نقطة ،وكريس دانيالز  10نقاط.
ومن الفريق التونسي ،سجل حمزة
الفضيلي  16نقطة.
وف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ع ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ح ـق ــق
شـيــركــاســي األوك ــران ــي فـ ــوزًا صعبًا
لـلـغــايــة عـلــى حـســاب ســريــة رام الله
الفلسطيني بفارق نفطة واحدة (70
–  )69ورفع شيركاسي رصيده الى 4
نقاط ،تمامًا كالرياضي ،فيما تلقى
الفريق الفلسطيني هزيمته الثانية
تواليًا.
ديمترول ليبوفتسا سجل  14نقطة،
وأضـ ــاف كــل م ــن :نيكيتا روس ـلــوف
وس ـتــان ـي ـم ـيــر م ــاري ـن ــوف  13نـقـطــة،
وماركو بوبوفيتش  12نقطة ،فيما
سـ ـج ــل جـ ـ ــاي ي ــونـ ـغـ ـب ــاد  15نـقـطــة
لسرية رام الله وأضاف تود أوبراين
 14نقطة وساني سكاكيني  13نقطة.

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
للناشئني دون  16عامًا إلى الدوحة
لالنخراط في معسكر إعدادي قبل
خوضها تصفيات كأس آسيا للناشني
التي تقام في إيران من  16إلى 25
أيلول الحالي ضمن املجموعة الثالثة إلى
جانب إيران املستضيفة وقيرغيزستان
وأفغانستان وبوتان.
وتضم البعثة مصطفى اسماعيل
رئيسًا ،باسم محمد مديرًا فنيًا،
بشير بشارة مديرًا للمنتخب ،سعد
بلهوان مدربًا ،حسني الجردي مدربًا
مساعدًا ،سلطان ً قاسم مدربًا للحراس،
عيد قمر مسؤوال للتجهيزات ،كارلو
كرم معالجًا ،رياض عيتاني إعالميًا،
والالعبني :حسن عبدالله ،كريم سالمة
ورامي مجلي (لحراسة املرمى) ،يوسف
فنيانوس ،عبد الرحمن شمسني ،محمد
زغيب ،عيسى عتريس ،أحمد الحركة،
حسام نعماني وساجد أمهز (للدفاع)،
رالف الحدشيتي ،مهدي علوية ،حسني
بدير ،يوسف عيسى ،سعيد سعد،
محمد باقر الحسيني ووسيم عياش
(للوسط) ،فريد قساطلي ،محمد خليفة،
سامي السعيد ،إيليو سماحة وهادي
حسون (للهجوم).

