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رياضة
سوق اإلنتقاالت

ّ
أرسنال يتحدى أوزيل وسانشيز برويس
رغ ــم أن أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي متمسك
ببقاء َ
نجميه األملاني مسعود أوزيــل
وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
ف ــي ص ـفــوفــه ،إال أن إص ــراره ـم ــا على
مطالبهما املالية املرتفعة من شأنه أن
يفتح لهما أبــواب الـخــروج من ملعب
"اإلمارات".
وكشفت صحيفة "ذا دايلي تيليغراف"
البريطانية أمس أن مسؤولي النادي
اللندني يضعون نصب أعينهم ضم
الـنـجــم األمل ــان ــي مــاركــو روي ــس ،العــب
بــوروسـيــا دورت ـمــونــد ،فــي حــال فشل
املفاوضات مع أوزيل وسانشيز.
ويـنـتـهــي ع ـقــد رويـ ــس م ــع فــري ـقــه في
صيف  ،2019وهو قد عاد إلى املالعب
فــي اآلون ــة األخـيــرة بعد غـيــاب طويل
بسبب اإلصابة التي أبعدته عن كأس
أوروبا  2016مع "املانشافت".
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مل ـ ــح مـ ـ ـ ــدرب إن ـت ــر
ميالنو االيـطــالــي ،ستيفانو بيولي،
إلى احتمال التخلي عن العبي الفريق
املــونـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان يوفيتيتش
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي غـ ــابـ ــري ـ ـيـ ــل بـ ـ ــاربـ ـ ــوزا
"غابيغول".
وأك ـ ـ ــد فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه أن امل ــال ـك ــن
الصينيني للنادي سيبرمون صفقات
على مستوى عال الصيف املقبل.
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـك ـ ـه ـ ـنـ ــات ب ـ ــأن
يوفيتيتش وغابيغول في طريقهما

إلى املـغــادرة ،اعترف بيولي بأن انتر
سيبحث األمر بعد عطلة عيد امليالد.
وردًا على سؤال عن توقعاته بالنسبة
إلــى فترة االنتقاالت الشتوية الشهر
امل ـق ـبــل ،أوضـ ــح ب ـيــولــي لـصـحـيـفــة "ال

غازيتا ديللو سـبــورت"" :ليكن لدينا
عدد أقل من الالعبني ،وخصوصًا بني
املهاجمني".
وش ــارك يوفيتيتش ( 27عــامــا) العب
مانشستر سيتي اإلنكليزي السابق

ينتهي عقد رويس مع دورتموند في ( 2019باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

القضاء يوافق على االتفاق
في قضية نيمار
مل ـ ــدة  67دق ـي ـق ــة ف ـق ــط طـ ـ ــوال امل ــوس ــم
الحالي ،ما دفع وكيل أعماله إلى اتهام
بـيــولــي بــالـسـمــاح لــاعـبــن أساسيني
في الفريق بـ"اختيار التشكيلة".
ومن غير املرجح أن يشارك يوفيتيتش
قريبًا ،إذ قال بيولي" :في اجتماع معه
كــان مستاء جـدًا من بعض الخيارات
ال ـتــي ح ـص ـلــت" ،مـضـيـفــا" :أنـ ــا أخ ـتــار
الالعبني الجاهزين بكل ما للكلمة من
معنى".
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك إش ـ ـ ــادة
ب ـغ ــاب ـي ـغ ــول ك ـن ـج ــم م ـس ـت ـق ـب ـلــي حــن
ت ــم ال ـت ـعــاقــد م ـعــه م ـقــابــل  30مـلـيــون
يــورو من سانتوس البرازيلي في آب
املاضي.
لكن النجم الـبــرازيـلــي طلب األسـبــوع
امل ــاض ــي مـ ـغ ــادرة ال ـفــريــق ف ــي كــانــون
الثاني املقبل بعدما شارك مرتني فقط
حتى اآلن وكالعب بديل.
وأوضح بيولي" :إنه يعمل بجد تمامًا
ك ـج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ول ـكــن
يـتـعـ ّـن عليه أن يظهر لــي أن ــه أفضل
مــن الــاعـبــن الــذيــن يتنافس معهم"،
وأض ــاف" :لــم أستبعده ،لكنني أشرك
الالعبني الذين يساعدون على الفوز".
وأش ــار بيولي إلــى أن مالكي الـنــادي
سيبرمون العديد من الصفقات التي
ت ـع ـيــد الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى م ـك ــان ـت ــه مـحـلـيــا
وأوروبيًا.

الكرة اإلسبانية

محكمة التحكيم تفرح المدريديين وتغضب الكاتالونيين
أفــرح قــرار محكمة التحكيم الرياضي
"كــاس" ،أمــس ،قلوب املدريديني ،حيث
خ ـف ــض حـ ــرمـ ــان ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،بـطــل
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،م ــن إجـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـع ــاق ــدات مــع
العبني جدد إلى فترة انتقاالت واحدة
بدل اثنتني.
وبـ ـ ـ ـ ــات بـ ــإم ـ ـكـ ــان م ـ ـت ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني التعاقد مع العبني في فترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ون ـظ ــرت "كـ ـ ــاس" ف ــي ال ـق ـض ـيــة بـعــدمــا
لـجــأ إلـيـهــا ري ــال مــدريــد ،طــالـبــا إلـغــاء
الـعـقــوبــة الـتــي فــرضـهــا عليه االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من

إجراء التعاقدات على خلفية مخالفته
قواعد التعاقد مع الالعبني القاصرين.
وكان "الفيفا" قد فرض عقوبة حرمان
ال ـ ــري ـ ــال مـ ــن ضـ ــم أي العـ ـ ــب ل ـف ـتــرتــي
ان ـت ـقــاالت ،أي الـفـتــرة الـشـتــويــة مطلع
 2017والـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـي ـف ـيــة مـنـتـصــف
السنة ذاتها.
وخفضت "كاس" أيضًا الغرامة املالية
املـفــروضــة عـلــى ري ــال مــدريــد مــن 336
ألف يورو إلى  224ألف يورو.
وقـ ــال الـ ـن ــادي اإلس ـب ــان ــي ف ــي تعليقه
على ق ــرار املحكمة" :إن الـقــرار يكشف
ال ـظ ـل ــم ال ـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه ال ـ ـنـ ــادي مــن

العقوبة التي فرضها الفيفا" ،معربًا
"عـ ــن أس ـف ــه ألن كـ ــاس ل ــم ي ـكــن لــديـهــا
الشجاعة إللغاء القرار بالكامل".
وينتظر الجار اللدود أتلتيكو مدريد
الذي صدرت بحقه عقوبة مماثلة قرار
"كاس" أيضًا.
وسـ ـ ـب ـ ــق ل ـ ـع ـ ـمـ ــاق إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا اآلخـ ـ ــر
بــرشـلــونــة أن عــوقــب أي ـضــا ف ــي 2014
بسبب املخالفة ذاتها.
وي ـن ـ ّـص ال ـقــانــون عـلــى مـنــع الــاعـبــن
ال ـق ــاص ــري ــن م ــن االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى فــريــق
أج ـن ـب ــي إال فـ ــي ظ ـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
مـ ـح ــدودة ،واالن ـت ـق ــال ال يـتــم ف ــي هــذه

الـحــالــة إال بـعــد مــوافـقــة لجنة خاصة
"الفيفا".
في ّ
وشـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو" الكاتالونية هجومًا حادًا
عـلــى املحكمة الــريــاضـيــة بـعــد ال ـقــرار،
م ـع ـت ـبــرة أنـ ــه ي ـح ـمــل م ـجــام ـلــة كـبـيــرة
للنادي امللكي.
وبـ ـ ـ ـ ــررت ال ـص ـح ـي ـف ــة م ــزاعـ ـمـ ـه ــا ب ــأن
املحكمة نفسها ،باإلضافة إلى "الفيفا"
رفضا املبررات التي ساقها برشلونة
ّ
وصدقا على
لتخفيف عقوبة مماثلة
حرمانه من إبرام الصفقات على مدار
فترتني لالنتقاالت.

الكرة اللبنانية

العهد للتأهل أمام الرفاع في كأس العالم العربي
ّ
ي ـس ـع ــى فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـه ــد لـ ـلـ ـت ــأه ــل إل ــى
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
الـ ـع ــرب ــي ل ــأن ــدي ــة حـ ــن يـسـتـضـيــف
فريق الرفاع البحريني اليوم الساعة
 14.15ع ـلــى م ـل ـعــب ص ـي ــدا ف ــي إي ــاب
الدور التمهيدي األول .وكان العهد قد
فــاز ذهــابــا  0 - 1فــي املنامة وبالتالي
يكفيه الـتـعــادل أو الـفــوز للتأهل ،أما
ّ
أي خ ـســارة فستقصيه مــن املسابقة،
إال إذا كانت  1 - 0حيث سيتم اللجوء
ف ــورًا إل ــى رك ــات الـتــرجـيــح ألن نـظــام
البطولة ال يعتمد تمديد الوقت عند
ت ـعــادل الـفــريـقــن بنتيجة امل ـبــاراتــن.
ويلعب العهد املـبــاراة بتشكيلة شبه
لبنانية بـعــد ه ــروب ديـنـيــس إيغوما
وف ـســخ الـعـقــد مــع ا َلـنـيـجـيــري مــوســى
كبيرو ،حيث لم يبق ســوى التونسي
يــوســف املــوي ـه ـبــي .وت ـب ــدو الـصـفــوف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ش ـبــه مـكـتـمـلــة بــاسـتـثـنــاء
هيثم فاعور الــذي يغيب بعد إجرائه
عملية جراحية في ركبته.
وانعقد أمس االجتماع الفني للمباراة
في فندق غولدن توليب تحت إشراف
مــراقــب امل ـبــاراة الـعــراقــي ولـيــد يوسف
محمد ،وحضره كل من عضو اللجنة
التنفيذية ورئـيــس لجنة الـحـكــام في

االتحاد العربي محمود الربعة وأمني
عـ ــام االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
جهاد الشحف وممثلو العهد والرفاع
وطاقم الحكام.
وقد تقرر بنتيجة االجتماع أن يلعب
ال ـع ـهــد ب ـل ـبــاســه األصـ ـف ــر ال ـك ــام ــل مــع
ل ـبــاس الـ ـح ــارس بــال ـلــون البنفسجي
ال ـك ــام ــل ،فـيـمــا يـلـعــب ال ــرف ــاع بطقمه
األزرق ال ـس ـم ــاوي م ــع ل ـب ــاس ح ــارس
باللون األس ــود الكامل .ويـقــود اللقاء
طــاقــم حـكــام دول ــي س ــوري مــؤلــف من
الحكم الرئيسي محمد قرام ومعاونة
زكـ ــريـ ــا ق ـ ـنـ ــاة وع ـ ـلـ ــي أح ـ ـمـ ــد وفـ ـ ــراس
الطويل رابعًا.
وس ـي ـن ـق ــل ت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـنـ ــار امل ـ ـبـ ــاراة
مباشرة على الهواء وسيسمح لباقي
التلفزيونات بالتغطية دون الـنــزول
إلى أرض امللعب.

سيفتقد العهد
لدنيس وكبيرو بعد
هروب األول وفسخ
العقد مع الثاني
(أرشيف)
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منح القضاء اإلسباني موافقته لالتفاق بني
النيابة العامة وبرشلونة بهدف تجنب إقامة
دعوى في قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار
والتي ّ
أقر النادي الكاتالوني بوجود تهرب
ضريبي فيها.
ّ
وينص االتفاق بني النيابة العامة وبرشلونة
على أن قيمة االنتقال هي  17,1مليون يورو إلى
نادي سانتوس ،فيما اعتبر مبلغ الـ  40مليون
يورو إلى العائلة بمثابة أجور لالعب.

 3مباريات إيقاف لفاردي
عاقب االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مهاجم
ليستر سيتي ،جيمي فاردي ،باإليقاف 3
مباريات لنيله البطاقة الحمراء في املباراة ضد
ستوك سيتي نهاية األسبوع املاضي.
وسيغيب فاردي عن مباريات ليستر ضد
إفرتون ووست هام وميدلسبره على التوالي.

إصابة خطيرة لكفيتوفا
باعتداء بسكين
تعرضت نجمة كرة املضرب التشيكية بترا
كفيتوفا ،الفائزة مرتني ببطولة ويمبلدون ،العتداء
بسكني في منزلها في تشيكيا ،أمس ،ما نجم عن
إصابة خطيرة في يدها اليسرى التي تستخدمها
للعب.
وقالت املصنفة الـ  11عامليًا إنها ال تزال في
انتظار أن يخبرها األطباء مدى خطورة إصابتها،
وكتبت على صفحة الفريق التشيكي على
"فايسبوك"" :تجاوزت األسوأ".
وأضافت الالعبة التشيكية عبر "تويتر"" :تعرضت
إلصابة خطيرة في يدي اليسرى .أنا مصدومة،
لكني محظوظة بالبقاء على قيد الحياة".
وأكدت كفيتوفا أنها كانت تحاول الدفاع عن
نفسها وقالت" :اإلصابة خطيرة وسأحتاج إلى
استشارة املتخصصني".
وذكرت وسائل إعالم أن كفيتوفا تعرضت
لالعتداء في منزلها بمدينة بروستيوف الواقعة
على بعد  260كيلومترًا من براغ.

السلة اللبنانية

بيبلوس يستعيد توازنه
على حساب هوبس
استعاد فريق بيبلوس توازنه ّ
وعمق في
الوقت عنيه جراح ضيفه هوبس حني
فاز عليه ،24 – 37 ،11 – 18( 55 – 84
 )55 – 84 ،37 – 61على ملعب عمشيت
ضمن املرحلة الخامسة من بطولة لبنان
لكرة السلة.
وكان افضل مسجل في الفريق الفائز
ايبي ندوبي بـ 18نقطة و 11متابعة،
واضاف اليه جي يونغبلود  16نقطة
و 10متابعات ،وطارق عاموري 13
نقطة.
ّ
أما من جانب هوبس ،فقد سجل غاريت
ديريوس  14نقطة و 15متابعة ،واضاف
اليه عزت القيسي  11نقطة وخليل عون
 10نقاط.
وهذا هو الفوز الرابع لبيبلوس من اصل
خمس مباريات حيث خسر في املرحلة
الرابعة أمام الرياضي ،ورفع بالتالي
رصيده الى  13نقطة في املركز الثاني،
في حني تلقى هوبس خسارته الخامسة
على التوالي واصبح رصيده  5نقاط في
املركز األخير.
وترتاح الفرق اليوم على أن تستكمل
املرحلة الخامسة غدًا الخميس بلقاء
التضامن الزوق وضيفه الرياضي عند
الساعة  17.30على ملعب مجمع نهاد
نوفل ،وتختتم املرحلة الجمعة بلقاء
الحكمة وضيفه الشانفيل على ملعب
غزير في التوقيت عينه.

