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سوق االنتقاالت

هاميلتون يخطف نصرًا «بسرعة القطار»
«ليس لــدي فــرصــة ،ليس لــدي فرصة.
كـ ـ ـ ــان (س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا) ك ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــار» .بـ ـه ــذه
العبارة ّ
توجه سائق فيراري األملاني
سيباستيان فيتيل إلى فريقه بعدما
تخطاه البريطاني لويس هاميلتون
في اللفة  ،44ليذهب نحو إحراز املركز
األول ف ــي ج ــائ ــزة إس ـب ــان ـي ــا ال ـك ـبــرى
عـلــى حلبة كــاتــالــونـيــا ،وه ــي املرحلة
الخامسة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال .1
وج ــاء فــوز ســائــق مــرسـيــدس ليترجم
سيطرته انطالقًا من التجارب الحرة،
وم ـ ـ ــرورًا بــال ـت ـجــارب الــرس ـم ـيــة ،الـتــي
أع ـط ـت ــه ف ــرص ــة االن ـ ـطـ ــاق م ــن امل ــرك ــز
األول الذي خسره ملصلحة فيتيل قبل
املنعطف األول ،ليتبادال الصدارة أكثر
من مرة ،حتى حسمها هاميلتون أمام
األملــانــي ،بينما جــاء سائق «ريــد ُبــل»
األوسترالي دانيال ريكياردو.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق خ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج سـ ــائـ ــق
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس
ب ـس ـبــب ع ـطــل ف ــي املـ ـح ــرك ،ومــواط ـنــه
ســائــق ف ـي ــراري كـيـمــي راي ـك ــون ــن بعد
ت ـض ــرر ج ـه ــاز الـتـعـلـيــق األم ــام ــي في
سـ ـي ــارت ــه عـ ـن ــد امل ـن ـع ـط ــف األول مــن

اللفة األولــى ،علمًا أن بوتاس كــان قد
اص ـطــدم بـسـيــارة «ري ــد ُب ــل» الخاصة
بالهولندي ماكس فيرشتابن.
وبعد خسارته الصدارة عند االنطالق،
اع ـت ـمــد هــامـيـلـتــون وم ــرس ـي ــدس على
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة خ ــاص ــة فـ ــي ال ـت ــوق ــف

واختيار نوعية اإلط ــارات ،الستعادة
املركز األول ،وال سيما في ظل الفارق
ال ــذي تـمـكــن فيتيل مــن خـلـقــه ،وال ــذي
تـجــاوز الثانيتني بعد اللفة الثانية.
األخير دخــل باكرًا إلــى حظيرة فريقه
(ف ــي الـلـفــة  15مــن أص ــل  ،)66ليخرج

هاميلتون بعد تتويجه بكأس المركز األول (لويس جينيه  -أ ف ب)

رابعًا خلف بوتاس الثالث ،ويستعيد
هاميلتون الصدارة.
إال أن الـبــريـطــانــي دخ ــل بـعــد منافسه
املـبــاشــر بـســت ل ـفــات ،وع ــاد فــي املــركــز
ال ـثــالــث خ ـلــف فـيـتـيــل الـ ــذي تـمـكــن في
اللفة  25من تجاوز بوتاس والتصدر،
ل ـك ــن ب ـع ــدم ــا أبـ ـق ــاه ال ـف ـن ـل ـن ــدي خـلـفــه
لبعض الوقت ،مانحًا زميله هاميلتون
ب ـعــض ال ـث ــوان ــي الـثـمـيـنــة ال ـت ــي كــانــت
مؤثرة في املراحل الالحقة من السباق.
وم ـ ــع دخـ ـ ـ ــول ب ـ ــوت ـ ــاس إل ـ ــى ح ـظ ـيــرة
فــريـقــه ف ــي الـلـفــة  ،27ع ــاد هاميلتون
إل ــى املــركــز الـثــانــي خـلــف فيتيل الــذي
ّ
ـوان،
وســع الـفــارق إلــى أكثر مــن ســت ثـ ٍ
ليدخل مجددًا إلــى حظيرة فريقه في
اللفة  38ويخرج على مسافة موازية
من هاميلتون الذي حاول التقدم إلى
املــركــز األول ،إال أن السائقني تنافسا
بـشــدة عـنــد املـنـعـطــف ،وكــانــت الكلمة
الفصل لفيتيل ،حتى جــاءت اللفة 44
التي أنهى في خاللها السائق األسمر
ال ـ ـصـ ــراع ،لـيـحـقــق ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي هــذا
امل ــوس ــم بـعــد ج ــائ ــزة ال ـصــن الـكـبــرى،
ليقلص ال ـفــارق مــع األملــانــي إل ــى ست
نقاط على الئحة الترتيب العام.

كرة المضرب

نادال يعادل رقم ديوكوفيتش في الماسترز بتتويجه في مدريد
واص ـ ـ ــل اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي راف ـ ــاي ـ ــل نـ ـ ــادال
املصنف رابعًا هيمنته على املالعب
ال ـت ــراب ـي ــة ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى ال ـن ـم ـســوي
دوم ـي ـن ـيــك تـيـيــم ال ـثــامــن  6-7و4-6
فــي امل ـبــاراة النهائية ل ــدورة مدريد
ال ــدولـ ـي ــة ،ث ــال ـث ــة دورات امل ــاس ـت ــرز
لأللف نقطة في كرة املضرب.
والفوز هو الخامس عشر من أصل
 15مـبــاراة خاضها اإلسـبــانــي على
املالعب الترابية هذا املوسم ،رافعًا
رصـ ـي ــده ف ــي م ــدري ــد إلـ ــى  5أل ـق ــاب
ب ـعــدمــا س ـبــق ل ــه ال ـت ـتــويــج بــالـلـقــب
أع ــوام  2005و 2010و 2013و2014
(ح ـ ــل وص ـي ـف ــا أيـ ـض ــا أع ـ ـ ــوام 2009
و 2011و.)2015

وك ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ـ ــادال ت ـخ ـط ــى ف ـ ــي ن ـصــف
ال ـن ـه ــائ ــي ع ـق ـب ــة الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا وحامل
اللقب  2-6و.4-6
ً
ولــم يكن فــوز اإلسباني سهال على
اإلطالق ،إذ كان تييم منافسًا شرسًا
السيما فــي املجموعة األول ــى التي
ام ـتــدت لـســاعــة و 20دقـيـقــة قـبــل أن
يحسمها نادال بشوط فاصل .8-10
وعلى غرار املجموعة األولى ،عانى
نادال لحسم الثانية وإن كان بدرجة
أقـ ــل ،وكـ ــان فـ ــوزه م ــرة واح ـ ــدة على
ارسـ ــال مـنــافـســه كــافـيــا لـلـتـقــدم 2-5
ث ــم ح ـســم امل ـج ـمــوعــة ع ـلــى ارس ــال ــه
 4-6وامل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ــي س ــاع ـت ــن و18

دق ـي ـق ــة ،رغـ ــم أن ال ـن ـم ـســوي حصل
عـلــى فــرصـتــن الدراك الـتـعــادل 5-5
على ارسال ابن مايوركا لكن األخير
تدارك املوقف.
وع ـ ــادل ن ـ ــادال ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي من
حـ ـي ــث ع ـ ـ ــدد األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب ف ـ ــي دورات
املاسترز بعد أن رفع رصيده إلى 30
لقبًا ،ليصبح على املسافة ذاتها من
ديوكوفيتش.
وأضاف نادال ( 30عامًا) لقب مدريد
ً
الـ ـ ــى ت ـت ــوي ـج ــه هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ب ـطــا
ل ــدورت ــي مــونـتــي ك ــارل ــو الـفــرنـسـيــة
لـلـمــاسـتــرز وبــرش ـلــونــة االسـبــانـيــة
للمرة العاشرة في مسيرته.
ورف ـ ــع ال ــاع ــب اإلس ـب ــان ــي رص ـيــده

ب ــاملـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـ ــى  72ل ـق ـب ــا م ـ ــن 107
مباريات نهائية ،حارمًا في الوقت
ذاتــه تييم من إحــراز لقبه األول في
دورات املــاس ـتــرز ،عـلـمــا أن الــاعــب
ال ـن ـم ـســوي كـ ــان ي ـخ ــوض الـنـهــائــي
األول له في هذه الدورات.
ولدى السيدات ،احتفظت الرومانية
س ـي ـمــونــا هــال ـيــب ال ـثــال ـثــة بـلـقـبـهــا
بتغلبها على الفرنسية كريستينا
مالدينوفيتش الــرابـعــة عـشــرة 5-7
و 7-6و.2-6
وه ــذا اللقب ال ــ 15لهاليب املصنفة
ثــام ـنــة عــامل ـيــا (ث ــان ـي ــة س ــاب ـق ــا) في
مسيرتها االحـتــرافـيــة واالول هــذه
السنة.

بايرن يطارد أليكسيس سانشيز
وماركو فيراتي
ال يزال النجمان التشيلياني أليكسيس
سانشيز ،العب أرسنال اإلنكليزي،
واإليطالي ماركو فيراتي ،العب باريس
سان جيرمان الفرنسي ،يدوران بقوة في
فلك بايرن ميونيخ األملاني لتعزيز صفوفه
بالنجوم في الصيف املقبل.
الجديد أن صحيفة «بيلد» األملانية ذكرت أن
البافاري مستعد إلنفاق مبلغ  120مليون
َ
الالعبني بواقع  60مليونًا لكل
يورو لضم
العب .وبجانب العنصر املادي املهم ،فإنّ
نقطة قوة البايرن في الصفقتني تكمن
في أن سانشيز وفيراتي يبديان رغبة
بارتداء قميص بطل أملانيا ،إذ بالنسبة إلى
التشيلياني ،ذكرت صحيفة «لو باريزيان»
ّ
الفرنسية أنه يفضل البافاري على باريس
سان جيرمان املهتم أيضًا بضمه.
أما بالنسبة إلى فيراتي ،فإنه يرحب
باالنتقال إلى بايرن ،حيث يرغب في اللعب
مجددًا تحت إشراف مدربه السابق في
النادي الباريسي مواطنه كارلو أنشيلوتي.
وفي إنكلترا ،أعلن مانشستر سيتي رحيل
العبه األرجنتيني بابلو زاباليتا في نهاية
املوسم .وقال سيتي في بيان« :ينتهي عقد
العب منتخب األرجنتني الذي خاض 58
مباراة دولية في الصيف ،وأبلغ النادي أنه
سينتقل إلى فريق جديد» .من جهته ،لم
يعلن املدافع األرجنتيني البالغ عمره  32عامًا
هوية هذا الفريق.
ومن املتوقع أن يلعب زاباليتا ،الذي انضم
إلى سيتي في  ،2008قادمًا من إسبانيول
اإلسباني ،وخاض  332مباراة ،مباراته
األخيرة في ملعب «االتحاد» أمام وست
غد .وسينشغل
بروميتش ألبيون يوم ٍ
اإلسباني جوسيب غوارديوال مدرب سيتي
في فترة االنتقاالت الصيفية بتدعيم
صفوف الفريق قبل انطالق املوسم الجديد.

أصداء عالمية

السلة اللبنانية

انطالق «معركة» لقب بطولة السلة اليوم
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم سـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ـنـ ـه ــائ ــي
امل ـن ـت ـظــر ب ــن هــوم ـن ـت ـمــن وال ــري ــاض ــي
في بطولة لبنان لكرة السلة .سلسلة
مـ ــن س ـب ــع مـ ـب ــاري ــات س ـت ـم ـنــح ال ـل ـقــب
ل ـل ـفــريــق ال ـ ــذي ي ـف ــوز ف ــي أرب ـ ــع مـنـهــا.
فريقان سيتصارعان على مــدى سبع
مواجهات نارية ،حيث سيكون الطرف
األول ف ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ص ــاح ــب األرض
هــومـنـتـمــن اآلت ــي إل ــى الـنـهــائــي للمرة
األولى بهدف وحيد ،هو إحراز اللقب.
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ي ـم ـل ــك ج ـم ـي ــع م ـق ــوم ــات
البطولة ،مــن جهاز فني قدير بقيادة
ج ــو م ـج ــاع ــص ،إل ـ ــى تــول ـي ـفــة الع ـبــن
متجانسة بني لبنانيني بقيادة النجم
التاريخي لكرة السلة اللبنانية فادي
الخطيب ،وثالثي أجنبي هو األفضل
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــن دواي ـ ـ ــن
جاكسون وكيفن غــاالواي والسوداني
آتر ماجوك.
البداية ستكون من ملعب قاعة سنتر
مزهر اليوم عند الساعة  ،20.30حيث
س ـت ـكــون م ــدرج ــات امل ـل ـعــب بــرتـقــالـيــة
اللون والهتاف ،حيث يتوقع أن يقفل
جمهور هومنتمن امللعب قبل ساعات
على بداية اللقاء.
أم ــر يعلمه تـمــامــا الــريــاضــي الضيف
اآلتـ ــي ل ـلــدفــاع ع ــن لـقـبــه ف ــي مـهـمــة قد

ّ
سجلت العبة هومنتمن أينجل ماكاوتري  33نقطة (سركيس يرتيسيان)

ت ـك ــون األصـ ـع ــب لــأص ـفــر ف ــي تــاريــخ
الـ ـن ــادي .فــالــريــاضــي ظ ـهــر ه ــذا ال ـعــام
بصورة الفريق الذي يعاني على أكثر
م ــن ص ـع ـي ــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى اإلص ــاب ــات
التي كــان آخــرهــا مــع الصربي برانكو
سفيتكوفيتش الذي غاب عن املباراتني
األخيرتني للرياضي مع بيبلوس في
نصف النهائي .لكن بطل لبنان بقيادة
امل ـ ــدرب الــوط ـنــي أح ـم ــد ف ـ ــران ،يعتمد
ع ـلــى الع ـبــي ال ـخ ـب ــرة ،م ـثــل إسـمــاعـيــل
أحمد ،والقائد جان عبد النور ،وعلي

ّ
حيدر ،واملتألق دائمًا من على مقاعد
االحتياط أمير سعود.
ّ
التكهن بنتيجة
وبالتأكيد من الصعب
أي مباراة من مباريات السلسلة ،لكن
ّ
السلوي ّ
يرجح كفة هومنتمن
املنطق
ّ
فــي ظــل م ـشــواره الـثــابــت فــي البطولة،
لـ ـكـ ـن ــه سـ ـيـ ـصـ ـط ــدم بـ ـف ــري ــق األل ـ ـقـ ــاب
والـخـبــرة العالية ،وبالتالي لــن تكون
مهمته سهلة أبدًا.
ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان آخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـتـ ـك ــرر س ـي ـن ــاري ــو
املواجهات بني الرياضي وهومنتمن،

وهذه املرة لدى السيدات حيث تقدمت
سـيــدات هومنتمن  0 - 1فــي السلسلة
النهائية لبطولة لـبـنــان عـلــى حساب
الرياضي بعد فوزهن السبت 68 - 75
( )49 - 52 ،36 - 35 ،23 - 17على ملعب
الرياضي في املنارة.
وك ــان ــت الع ـب ــة هــومـنـتـمــن األم ـيــرك ـيــة
أي ـن ـجــل م ــاك ــاوت ــري األفـ ـض ــل مسجلة
 33نـقـطــة و 9مـتــابـعــات و 8تـمــريــرات
حاسمة و 9سرقات للكرة ،وقدمت ً
أداء
عــال ـيــا ،رغ ــم وصــول ـهــا ق ـبــل  24ســاعــة
فقط إلى لبنان .كذلك سجلت جينتاري
بيترونيت  23نقطة و 9متابعات.
ومـ ــن ال ــري ــاض ــي ،ك ــان ــت ري ـب ـي ـكــا عقل
األفضل بـ 20نقطة و 8تمريرات حاسمة
وملا مقدم بـ 17نقطة .ولم تقدم أجنبيتا
الرياضي أيشا ساذرالند وديانا ديلفا
ما هو مطلوب منهما ،بعكس العبتا
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،ف ـس ـج ـلــت س ـ ــاذرالن ـ ــد 14
نقطة و 11متابعة ،فيما سجلت ديلفا
 8نقاط فقط في  29دقيقة.
ويلتقي الفريقان فــي امل ـبــاراة الثانية
اليوم االثنني عند الساعة  17.30على
ّ
ملعب هومنتمن فــي مــزهــر ،وتـتــألــف
الـسـلـسـلــة م ــن خـمــس م ـبــاريــات يـحــرز
الـلـقــب فـيـهــا ال ـفــريــق ال ـفــائــز ف ــي ثــاث
منها.

جماهير اإلنتر تترك «سان سيرو»
لتناول الغداء!

فاجأت جماهير إنتر ميالنو فريقها بمغادرة
ملعب «سان سيرو» في خالل الشوط األول من
املواجهة أمام ساسوولو ،التي انتهت بالخسارة
 2-1في الدوري اإليطالي أمس ،بداعي الذهاب
لتناول الغداء.
وبعد نحو  25دقيقة حينما كان التعادل السلبي
مسيطرًا ،خرج عدد كبير من الجماهير ،وتركوا
ُ
الفتة كتب عليها« :أنتم ال تستحقون مساندتنا.
حضرنا لنلقي التحية عليكم ،وسنذهب اآلن
لتناول الغداء».

نصيحة «أبوية»
من جاكسون ألنطوني

نصح رئيس نيويورك نيكس في الدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة السلة فيل
جاكسون ،نجم الفريق كارميلو أنطوني ،مرة
بالرحيل عن صفوف الفريق إذا كان يريد
جديدة
ّ
تحسني سجله.
وقال النجم واملدرب السابق جاكسون ( 71عامًا):
«إننا نرغب في أن يحرز األلقاب .االحتماالت
تتقلص أمامه ،ولن نكون بمستوى املنافسة
على اللقب في وقت قريب .االحتمال هو أن نلعب
األدوار اإلقصائية (بالي أوف) املوسم املقبل».
وأضاف« :هذا على األقل ما أشعر به ،وال أستطيع
أن أقول شيئًا أفضل من ذلك ،حتى لو لم يعجب
ما أقوله كثيرين».

