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أصداء عالمية

إخالء سبيل فيار

ن ـجــوم ـهــا .فــال ـخ ـطــوة تـعـتـبــر خـطـيــرة
ع ـل ــى امل ـس ـت ـق ـبــل ،إذ إن ف ــري ـق ــا ن ـجــح،
بعد  17عامًا لم يحقق فيها الــدوري،
فــي ال ـخــروج مــن املــراتــب الــدونـيــة الــى
منصات الـتـتــويــج .هــل هــذا مــا تريده
ً
جماهير موناكو التي انتظرت طويال
ح ـت ــى يـ ـع ــود ف ــري ـق ـه ــا م ـن ــاف ـس ــا عـلــى
األلقاب محليًا وأوروبيًا؟
ل ــم ي ـكــن ف ـ ــوزه يــوم ـهــا ف ـقــط تـتــويـجــا
لـ ــه ،ب ــل كـ ــان أي ـض ــا إن ـ ـهـ ـ ً
ـاء لـلـسـيـطــرة
ال ـتــي فــرضـهــا بــاريــس س ــان جـيــرمــان
ملواسم عدة .كان مشروعًا ضخمًا بدأ
فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت وي ـبــدو اآلن أنــه
سيذهب فيها أيضًا أدراج الرياح.
ف ــامل ـن ـه ــج ال ـ ـ ــذي ات ـب ـع ــه الـ ـف ــري ــق مـنــذ
امتالكه مــن قبل ريبولوفليف يعتبر
كمسيرة متابعة ملا حصل مع سيتي
وس ــان ج ـيــرمــان ،والـ ــذي يعتمد على
شــراء العبني جــدد بتعاقدات ضخمة
للوصول الــى املنصات .وضــع الفريق
جهدًا كبيرًا ،وحقق نتائج أكبر عكس
ال ـ ـفـ ــرق امل ـ ــذك ـ ــورة س ــابـ ـق ــا ،أقـ ـل ــه عـلــى
الـصـعـيــد األوروب ـ ــي .نـجــح سيتي في
الحصول على الدوري ،كما نجح سان
ّ
جيرمان في رفــع كــأس الـ"ليغ  ،"1لكن
ّأي ــا منهما لــم يتمكن مــن الـعـبــور الــى
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ً
فعلها موناكو ،ورفــع مستواه خطوة
خ ـط ــوة؛ فـبـعــدمــا ص ــار مـنــافـســا على
ُ
اللقب املحلي قبل مــوسـمــن ،ت ـ ِّـوج به
ف ــي امل ــوس ــم األخ ـي ــر .كــذلــك وص ــل الــى
نـصــف نـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا،
ليخسر أمام يوفنتوس اإليطالي.
خطته عـكــس ال ـفــرق األخ ــرى نجحت،
وك ـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـب ـقــى ال ـفــريــق
مثابرًا على خطاه بصفقات قوية .لكن
ما يجري اآلن ُي ّ
عد داخل أروقة النادي،
ً
وخــارجــه املعلن الــى امل ــأ ،خـطــوة الى
الـخـلــف ،وت ــراج ــع لـلـهــروب مــن إكـمــال
املنافسة ،أقله أوروبيًا.
كانت األسلحة املادية ،التي زادت من
ح ـ ّـدة املـنــافـســة واإلثـ ــارة فــي «لـيــغ ،»1
فعالة ،وجذبت عددًا من الالعبني الى
الـ ــدوري الـفــرنـســي .ال ـيــوم ال يتصرف
مــونــاكــو ع ـلــى ه ــذا األسـ ـ ــاس ،رغ ــم أن
الدوري املحلي ما زال يجذب عددًا من
الـنـجــوم ،على رأسـهــم نجم برشلونة
الـبــرازيـلــي نيمار ال ــذي يشغل قدومه
املحتمل إلى سان جيرمان الجميع.
طـبـعــا ل ــن ي ـع ــود م ــون ــاك ــو ال ــى فـتــرتــه
الـسـ ّـيـئــة ج ـدًا قـبــل بـضـعــة أعـ ــوام حني
سقط إلى مصاف أندية دوري الدرجة
الثانية في فرنسا ،لكنه سيأخذ وقته
من جديد لالستمرار في الصراع على
املراكز األولى.

تقرر إخالء سبيل رئيس االتحاد اإلسباني
لكرة القدم املوقوف ،أنخل ماريا فيار ،ونجله
جوركا ،ونائب رئيس االتحاد خوان بادرون،
املسجونني على ذمة قضية فساد واستغالل
نفوذ ،بكفاالت قيمتها  300ألف يورو ،و150
ألف يورو ،و 300ألف يورو ،على التوالي.
واتـخــذ قــاضــي املحكمة الوطنية ،سانتياغو
بيدراث ،هذا القرار في جلسة ُعقدت أمس بعد
استبعاده احتماالت هــروب أي مــن املتهمني
الثالثة ،املحبوسني منذ  20تموز املاضي.
وسـيـكــون على فـيــار وابـنــه املـثــول أسبوعيًا
أمــام أقــرب محكمة ملقر إقامتهما ،وتسليم
جوازي سفرهما ،وكذلك إتاحة هاتف جوال
يمكن مــن خــالــه تحديد موقعهما ،إن باتا
مطلوبني في أي لحظة ،ليكونا تحت تصرف
املحكمة.
ويواجه فيار وجوركا وبادرون عدة اتهامات،
منها الفساد والتربح غير املشروع واستغالل
املنصبه واالحتيال وتزوير وثائق.
ديميرجيان يحتفل على منصة التتويج

رياضة المحركات

أليكس ديميرجيان على منصة
التتويج في أصعب سباقات العالم
حـ ـق ــق الـ ـس ــائ ــق ال ـل ـب ـن ــان ــي أل ـي ـكــس
ديميرجيان إنـجــازًا جديدًا في عالم
ال ـس ـيــارات ،بــاحـتــالــه املــركــز الثالث
فــي سـبــاق بلجيكا عـلــى حلبة سبا
 فرانكورشان الشهيرة ،الــذي امتدلفترة  24ساعة.
وي ــأت ــي هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ل ـي ـ ّ
ـرس ــخ اســم
دي ـم ـيــرج ـيــان ف ــي سـلـسـلــة سـبــاقــات
«ب ــان ـب ــان» ( )Blancpainامل ـعــروفــة،
التي كــان قد استهل موسمها بفوز
كبير على حلبة مونزا اإليطالية.
ويـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق
البلجيكي أهمية استثنائية أيضًا
ألسباب مختلفة ،أولها أنه ّ
يعد أحد
أصعب سباقات العالم لكونه يمتد
ـوم ك ــام ــل ،وثــانـيـهــا أن ــه يختصر
ل ـي ـ ٍ
عبارة البقاء لألفضل ،حيث يفترض
عـلــى الـســائـقــن الـحـفــاظ عـلــى درجــة
ع ــال ـي ــة م ــن ال ـت ــرك ـي ــز ،ب ـي ـن ـمــا يـعـمــل
املهندسون مثل خلية النحل لتأهيل
سـ ـ ـي ـ ــارة ي ـم ـك ـن ـه ــا ال ـ ـص ـ ـمـ ــود ت ـحــت
الـضـغــط الكبير ومتطلبات الحلبة
ملدة  24ساعة.
سـ ـي ــارة فـ ـي ــراري « »GT3 488الـتــي
ح ـم ـل ــت أل ـ ـ ـ ــوان ال ـع ـل ـم ــن ال ـل ـب ـنــانــي
واألرمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي وشـ ـ ـع ـ ــار «Drive for

سيرحل
ي ـحــاول إف ـشــال ه ــذه الـصـفـقــة ،وقــد
ات ـ ـصـ ــل ب ـك ــوت ـي ـن ـي ــو عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
«وات ـس ــاب» إلقـنــاعــه بــااللـتـحــاق به
في سان جيرمان.
ّ
وب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا ،يــت ـجــه
رومـ ــا إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى صـفـقـتــه
ال ـك ـبــرى ه ــذا الـصـيــف بـضــم الـنـجــم
الجزائري رياض محرز من ليستر
سـيـتــي بـحـســب م ــا ذك ــرت صحيفة
«كـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ديـ ـ ـلـ ـ ـل ـ ــو س ـ ـ ـبـ ـ ــورت»
اإليطالية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة أن نـ ـ ـ ــادي
«ال ــذئ ــاب» واف ــق أخ ـيــرًا عـلــى عــرض
ن ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة بـعــد
رفضه عروضًا سابقة حيث ستبلغ
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة  35م ـ ـل ـ ـيـ ــون يـ ـ ـ ـ ــورو م ــع
مكافآت.

وبحسب الصحيفة ،فإن من املنتظر
ّ
يتوجه الالعب البالغ من العمر
أن
 26عــامــا إل ــى روم ــا غ ــدًا لـلـخـضــوع
للفحص الـطـبــي قـبــل تــوقـيــع العقد
الذي سيستمر لخمس سنوات مع
راتب سنوي يبلغ  3ماليني يورو.
ّ
وشـ ــكـ ــل م ـ ـحـ ــرز ،أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فــي
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي املـ ـمـ ـت ــاز فــي
مــوســم  ،2016-2015ال ـه ــدف األول
ل ـ «جـيــالــوروســي» لتعويض رحيل
نـجـمــه امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح إلــى
ليفربول.
أعلن «يويفا» أنه
سيتدخل في الجدل
الدائر حول رحيل نيمار
(أ ف ب)

 ،»Lifeف ــي خ ـط ــوة وط ـن ـيــة جــديــدة
مــن قبل ديميرجيان تـجــاه البلدين
األح ــب إل ــى قـلـبــه ،كــانــت قــد انطلقت
من املركز السابع في فئة «»ProAM
الـ ـت ــي ت ـض ــم ك ــوك ـب ــة مـ ــن ال ـســائ ـقــن
املحترفني .وطوال  24ساعة لم يعرف
ديميرجيان وفريقه طعم الـنــوم في
س ـب ــاق ال ـت ـح ـم ــل ،إذ ك ــان ــت س ــاع ــات
ال ـل ـيــل األولـ ـ ــى ص ـع ـبــة ع ـلــى ال ـفــريــق
بوجود  64سيارة على الحلبة ،لكن
مــع تــوالــي ال ـح ــوادث واالنـسـحــابــات
ك ــان عـلـيـهــم االقـ ـت ــراب م ــن أص ـحــاب
الصدارة.
ورغ ــم تـلـقــي ال ـفــريــق ث ــاث عـقــوبــات
( ،)Penaltiesتمكن ديميرجيان مع
الـفـنـلـنــدي طــونــي فـيــانــدر تـحــديـدًا،
م ــن تـقـلـيــص الـ ـف ــارق ،ق ـبــل أن يكمل
امل ـه ـمــة ال ـفــرن ـســي األرم ـي ـن ــي األص ــل
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوال مـ ـيـ ـن ــاسـ ـي ــان واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
داف ـ ـيـ ــدي ري ـ ـتـ ــزو ،ف ـك ــان ال ـت ـق ــدم مــن
املركز العاشر إلى املركز السادس مع
ساعات الصباح األولى وبعدها إلى
املركز الثالث عند منتصف النهار.
واستطاع ديميرجيان ورفاقه بفعل
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة وت ـب ــادل
القيادة في الساعات األربع األخيرة،

ال ـ ـص ـ ـعـ ــود إلـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج
وســط فرحة كبيرة للفريق الرسمي
لفيراري الذي رأى مهندسوه أن هذا
املــركــز هــو بطعم الـفــوز بالنظر إلــى
آن
ص ـعــوبــة ال ـس ـب ــاق وأه ـم ـي ـتــه ف ــي ٍ
واحد.
أم ــا ديـمـيــرجـيــان ف ـقــال« :ال يمكنني
وصف سعادتي بما حققناه .الفريق
قام بعمل مذهل ،وزمالئي السائقون
كــانــوا على قــدر اآلم ــال ،ومــا وصلنا
إليه كان ثمرة عمل طويل ومجهود
ً
كبير ،إذ كــان أسبوعًا طويال ،لكننا
ك ــوفـ ـئـ ـن ــا ب ــالـ ـصـ ـع ــود إلـ ـ ـ ــى م ـن ـصــة
التتويج».
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ف ـ ـعـ ــا هـ ــو شـ ـع ــور رائـ ــع
ع ـن ــدم ــا ح ـم ـلــت ال ـع ـل ـمــن ال ـل ـب ـنــانــي
واألرميني معي إلى املنصة ،فهدفي
كـ ــان ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ه ــذي ــن الـشـعـبــن
املـتــرابـطــن يمكنهما ال ــوص ــول إلــى
أعلى املراتب في العالم .لقد وجهنا
رسالتنا اليوم ونجحنا في الوصول
إلــى مبتغانا ،وربـمــا أعطينا درســا
ل ــأجـ ـي ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة بـ ـ ــأن مـ ــن يـضــع
ط ـم ــوح ــات ك ـب ـيــرة ي ـصــل إلـ ــى أعـلــى
املــراتــب ،وب ــأن العمل الجماعي أهم
بكثير من أي مسعى فردي».

دعم جمهور ليفربول

تـلـقــى امل ـش ـج ـعــون اإلن ـك ـل ـيــز ال ــذي ــن يـطــالـبــون
بــإعــادة اعتماد مناطق للوقوف فــي مدرجات
املــاعــب ،دع ــم جـمـهــور لـيـفــربــول ال ــذي صـ ّـوت
بأغلبيته لهذا األم ــر ،فــي خطوة رمــزيــة مهمة
بالنسبة إلى مشجعي «الريدز».
ويكتسب تصويت مشجعي ليفربول لعودة
مناطق الوقوف في املدرجات للمرة األولى منذ
أكثر من  20عامًا ،أهمية معنوية ،وال سيما أن
الـنــادي فقد  96من مشجعيه في  15نيسان
 1989بسبب التدافع خــال مـبــاراة فــي الــدور
نـصــف الـنـهــائــي ملـســابـقــة ك ــأس انـكـلـتــرا ضد
نــوتـنـغـهــام ف ــورس ــت عـلــى مـلـعــب «هـيـلــزبــره»
الخاص بنادي شيفيلد ونسداي.
وبـعــد كــارثــة  1989والـتـقــريــر ال ــذي نـشــر في
أوائ ــل الـعــام التالي مــن قبل املحقق املـعـ ّـن من
الحكومة بيتر تايلور ،أصبحت املقاعد إلزامية
في كل مالعب الدرجتني املمتازة واألولــى في
إنكلترا.

َفيرشتابن ُيصالح ريكياردو

ق ِبل األوسترالي دانيال ريكياردو ،سائق «ريد
ُبل» ،اعتذار زميله الهولندي ماكس فيرشتابن
بـعــد ح ــادث ال ـت ـصــادم ال ــذي وق ــع بينهما في
سباق جــائــزة املجر الكبرى ،املرحلة الحادية
ع ـشــرة مــن بـطــولــة الـعــالــم لـسـبــاقــات س ـيــارات
الفورموال .1
وق ـ ــال ريـ ـكـ ـي ــاردو ع ـب ــر ص ـف ـح ـتــه ف ــي مــوقــع
«ت ــويـ ـت ــر»« :م ــاك ــس اعـ ـت ــذر ل ــي ب ـعــد ال ـس ـبــاق
وتحدثنا سويًا».
وخــرج السائق األوسـتــرالــي مــن سباق األحــد
بعد االصطدام في اللفة األولى.

ّ
تحرك روسي لرفع اإليقاف

سيزور رئيس االتحاد الروسي أللعاب القوى
ديميتري شلياختني لندن في وقت الحق من
األسبوع الحالي ليتحدث إلى مسؤولي االتحاد
الدولي للعبة ،في محاولة إلنهاء اإليقاف الدولي
املفروض على بالده.
وسيتحدث امل ـســؤول الــروســي أم ــام الجمعية
العمومية لــاتـحــاد الــدولــي ألل ـعــاب ال ـقــوى في
لندن الخميس املقبل قبل يوم واحد من انطالق
بطولة العالم.
وال ي ـ ــزال االت ـ ـحـ ــاد الـ ــروسـ ــي أللـ ـع ــاب ال ـق ــوى
موقوفًا بسبب تقرير للوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات صدر عام  2015زعم وجود برنامج
منشطات تــرعــاه الــدولــة فــي مـجــال الــريــاضــة،
وهو ما نفاه الكرملني.
وقـ ــال فـيـتــالــي مــوت ـكــو ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ال ــروس ــي فــي األس ـب ــوع املــاضــي إن ــه ال يتوقع
رفــع اإليقاف عن اتحاد بــاده خــال الجمعية
العمومية في لندن رغم املوافقة على مشاركة
 19ريـ ــاض ـ ـيـ ــا روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
كمستقلني.

