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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

محرز في انتظار كبار «البريميير ليغ»
ك ـش ــف مـ ـ ــدرب ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي كــريــغ
شكسبير عــن رغبة نجمه الجزائري
ريــاض محرز في ارتــداء قميص أحد
الفرق الستة الكبرى في «البريميير
ليغ» .وقــال شكسبير في تصريحات
نقلتها صحيفة «مـتــرو» االنكليزية:
«محرز يرغب في اللعب ألحــد أندية
ال ـق ـمــة ف ــي الـّـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،وفــي
حال عدم تلقيه عرضًا من أحد الفرق
الـسـتــة ال ـك ـبــرى ف ــإن ال ــاع ــب مستمر
معنا .ولو جاءه عرض من هذه الفرق
ولــم يكن باملبلغ الـكــافــي ،فلن نوافق
عليه».
وف ــي إنـكـلـتــرا أي ـض ــا ،يـفـكــر مـســؤولــو
مانشستر سيتي في صفقة تبادلية
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «إكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرس»
البريطانية ،حيث يتخلى عن مهاجمه
االرجنتيني سيرجيو أغويرو لصالح
أرس ـ ـنـ ــال ،م ــن أجـ ــل ال ـظ ـف ــر ب ـخــدمــات
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـش ـيــز.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن إدارة
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ت ــري ــد الـتـخـلــي
عن أغــويــرو ،لكنها تخشى أال يتقبل
الالعب دوره في الفريق املوسم املقبل.

َّ
وفــي ايـطــالـيــا ،وق ــع العــب فيورنتينا
األورغــويــانــي ماتياس فيسينو عقدًا
ألربــع سنوات مع إنتر ميالنو .وقال
فيسينو ملوقع إنتر« :أنــا في إيطاليا
مـنــذ ع ــدة س ـن ــوات ،وأعـتـقــد أن ـنــي في
عـمــر مـنــاســب ول ــدي الـخـبــرة الــازمــة

للقيام بهذه النقلة اإليجابية» .وكانت
وســائــل اإلعـ ــام اإلي ـطــالـيــة قــد ذكــرت
أن إنـتــر دف ــع شــرطــا جــزائـيــا يبلغ 24
مليون يورو من أجل ضم فيسينو.
ك ــذل ــك ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «إل م ــون ــدو
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو» أن مـ ـ ـ ــدرب ل ـي ـف ــرب ــول

ال يريد محرز االنتقال من ليستر إال إلى أحد الفرق الكبرى (أرشيف)

األملــانــي يــورغــن كلوب لــم يسمح بعد
ألي العب بمغادرة النادي ،وخصوصًا
قبل انتهاء الــدور التمهيدي الفاصل
املؤهل لدور املجموعات لدوري أبطال
أوروبا.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن ه ـ ــذه ال ـف ـكــرة
ّ
بشكل خــاص على البرازيلي
تنصب
ٍ
كوتينيو ،الــذي تتهافت األندية على
الحصول على خدماته ،وعلى رأسها
برشلونة اإلسباني .ويأتي هذا القرار
قـبــل أن ت ـقــام قــرعــة الـ ــدور التمهيدي
لـ ــدوري األب ـط ــال غـ ـدًا ،حـيــث ال يرغب
كلوب في املخاطرة بمصير فريقه في
تلك املـبــاريــات ،مــا قــد يــؤدي إلــى عدم
تأهله إلى دور املجموعات.
على الجانب اآلخــر ،يتطلع برشلونة
إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم كــوت ـي ـن ـيــو إل ـ ــى وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـج ـم ــاه ـي ــر خ ـ ــال ب ـطــولــة
«جوان غامبر» الودية التي سيقيمها
على ملعبه «كــامــب نــو» يــوم االثنني
ً
املقبل ،إال أن ليفربول يقف حائال أمام
إت ـمــام ه ــذه الـصـفـقــة إال إذا ت ـجــاوزت
قيمة العرض املالي ّ
املقدم من النادي
الكاتالوني مبلغ  100مليون يورو.

الكرة العالمية

كرة القدم ال تعترف بالمساواة
صحيح أن االتحاد الدولي لكرة القدم
ً
عـمــل طــويــا لــرفــع مـسـتــوى وسمعة
وشـعـبـيــة ك ــرة ال ـقــدم لـلـسـيــدات ،لكن
هذه االخيرة ال تزال بعيدة كثيرًا عن
تلك الخاصة بالرجال.
دراس ـ ـ ـ ـ ــة ّأولـ ـ ـي ـ ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـن ـق ــاب ــة
الدولية لالعبي كرة القدم املحترفني
«فيفبرو» كشفت أن نصف الالعبات
ال يحصلن على رواتبهن من األندية،
وق ــد ظ ـهــرت فـيـهــا ف ـجــوة هــائـلــة في
األجور بني الرجال والسيدات.
وأش ــارت الــدراســة الـتــي شــاركــت في
إعدادها جامعة مانشستر وتستند
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادة حـ ــوالـ ــى  3300الع ـبــة
يلعنب في  33بلدًا ،بما فيها الواليات
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املـتـحــدة وأملــانـيــا وفــرنـســا وإنكلترا
وال ـس ــوي ــد ،إل ــى أن م ـئ ــات الــاع ـبــات
م ــن امل ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــي ي ـت ـخــذن ق ــرار
ـت مبكر من
إنـهــاء مسيرتهن فــي وقـ ٍ
أج ـ ــل م ـم ــارس ــة م ـه ـنــة أكـ ـث ــر قــابـلـيــة
ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار أو مـ ــن أجـ ـ ــل تــأس ـيــس
عائلة.
ووف ـقــا ل ــأرق ــام ّ
األولـ ـي ــة ،أشـ ــارت 87
باملئة من الالعبات اللواتي شملتهن
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـع ــدات
الكروية .ومن أهم
لتقليص حياتهن
ّ
أسـبــاب هــذه الـظــاهــرة تــدنــي األجــور
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم الـنـســائـيــة ،إذ إن 66
بــامل ـئــة م ــن الع ـب ــات املـنـتـخـبــات غير
راض ـي ــات عــن قـيـمــة امل ـكــافــآت املــالـيــة

ال ـت ــي يـحـصـلــن عـلـيـهــا ،ف ــي ح ــن أن
 35ب ــامل ـئ ــة م ـن ـهــن ال ي ـت ـق ــاض ــن ّ
أي
ت ـع ــوي ـض ــات ل ـق ــاء م ـش ــارك ــات ـه ــن مــع
منتخبات بالدهن.
وعلى سبيل املقارنة ،وصل مجموع
ّ
امل ـك ــاف ــآت ال ـت ــي وزعـ ـ ــت ع ـلــى العـبــي
املـنـتـخـبــات الـ ـ ــ 24ال ـت ــي ش ــارك ــت في
كــأس أوروب ــا  2016للرجال الــى 301
مليون ي ــورو ،بينما وصــل مجموع
ّ
امل ـكــافــآت ال ـتــي وزعـ ــت عـلــى العـبــات
املـنـتـخـبــات الـ ـ ــ 16ال ـت ــي ش ــارك ــت في
كأس أوروبا  2017الى  8ماليني فقط،
بحسب أرقام االتحاد االوروبي.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث أم ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــام «ف ـ ـي ـ ـف ـ ـبـ ــرو»،
ال ـهــول ـنــدي ثـيــو ف ــان سـيـغـيـلــن ،عن

ً
هذه الفوارق الهائلة ،قائال في بيان:
«أب ـحــاث ـنــا تـكـشــف ح ـجــم الـصـعــوبــة
ال ـتــي تــواجـهـهــا الع ـبــة ف ــي املنتخب
ّ
الــوطـنــي مــن أج ــل أن تــتـخــذ مــن كــرة
القدم مهنة لها».
بدورها ،رأت املسؤولة عن كرة القدم
الـنـســائـيــة فــي «فـيـفـبــرو» السويدية
ك ـ ـ ــارول ـ ـ ــن جـ ــون ـ ـسـ ــون أن «نـ ـت ــائ ــج
هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ت ـق ــدم شـ ـه ــادة قــويــة
ع ـل ــى ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
ال ــاع ـب ــات ف ــي يــوم ـنــا ه ـ ــذا ،مـشـيــرة
الــى أنـهــا تعتزم «الـعـمــل مــع األنــديــة
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ل ـت ـط ــوي ــر كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
النسائية ومنح الالعبات املزيد من
الفرص ملتابعة شغفهن».

توتي الى الفضاء!
تكريمًا له ،أرسل نادي روما االيطالي القميص
الذي ارتداه أسطورته فرانشيسكو توتي في
مباراته األخيرة معه الى الفضاء ،وذلك من خالل
وضعه على منت صاروخ أطلق بنجاح من غويانا
الفرنسية.
وقال روما في بيان «املهمة أتمت :صنع التاريخ
ليل الثالثاء بعدما تم بنجاح إرسال القميص
األخير لتوتي كالعب لروما الى الفضاء».
وأشار النادي الى أن الصاروخ أرسلته شركة
«أفيو الرائدة في مجال السفر الى الفضاء» ،مرفقة
ذلك بصورة للذين ساعدوا في هذه املهمة وهم
يرتدون القميص النبيذي لروما مع اسم توتي.
يذكر أن توتي ،بعد اعتزاله ،سيعمل جنبًا الى
جنب مع املدير الرياضي للنادي اإلسباني
مونشي واملدرب الجديد للفريق اوزيبيو دي
فرانشيسكو الذي خلف لوتشيانو سباليتي الذي
لم تكن عالقته جيدة بتوتي في املوسم املنصرم
حيث أشركه مرة واحدة أساسيًا مقابل  13مرة
احتياطيًا.

اإلفراج عن فيار
مقابل  300ألف يورو
أفرج عن رئيس االتحاد االسباني لكرة القدم
انخل ماريا فيار ،املحتجز على هامش تحقيق
بتهم فساد واختالس أموال ،بموجب كفالة.
وكانت الشرطة االسبانية قد أوقفت فيار ونجله
غوركا ومسؤولني اثنني في االتحاد ،في  18تموز
املاضي ،في إطار تحقيق في الفساد يشمل تهم
التزوير واالختالس.
وبعد يومني ،مثل فيار أمام قاض طلب حبسه
احتياطيًا ،لكن أفرج عنه بعدما دفع كفالة بقيمة
 300ألف يورو ،وعن نجله بكفالة بقيمة  150الف
يورو.

فيديرر يعود في مونتريال
سيشارك نجم كرة املضرب السويسري روجيه
فيديرر في دورة مونتريال الكندية في كرة
املضرب األسبوع املقبل ،للمرة األولى منذ .2011
وستكون هذه الدورة األولى لفيديرر ( 35عامًا)
منذ إحرازه لقبه التاسع عشر في البطوالت
الكبرى ،بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون
االنكليزية ،حيث حقق لقبه الثامن فيها ،علمًا بأنه
يستعد للمشاركة في بطولة الواليات املتحدة ،آخر
البطوالت الكبرى لهذا املوسم ،بدءًا من  28الحالي.

الكرة اللبنانية

الموسم الكروي ينطلق بين بحمدون وبيروت
ي ـن ـط ـل ــق ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي الـ ـي ــوم
ب ــن ب ـح ـم ــدون وبـ ـي ــروت ح ــن تـقــام
م ـبــاراتــان ضـمــن ك ــأس الـتـحــدي بني
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي واإلصـ ـ ــاح ال ـبــرج
ال ـش ـمــالــي ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة األولـ ــى
على ملعب العهد عند الساعة 17.00
ويـ ــرتـ ــاح ط ـ ــرف امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ــث
ف ــري ــق ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ،ف ـي ـم ــا يـحـتـضــن
ملعب بحمدون لقاء التضامن صور
وطرابلس في التوقيت عينه ضمن
املجموعة الثانية الـتــي تضم أيضًا
اإلخاء األهلي عاليه.
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء األول يـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن
ال ـ ـجـ ــديـ ــديـ ــن إل ـ ـ ــى دوري ال ـ ــدرج ـ ــة
األولـ ــى ف ــي سـيـنــاريــو م ـكــرر لـخـتــام
املوسم املاضي في الدرجة الثانية.
وس ـت ـك ــون م ـســاب ـقــة كـ ــأس ال ـت ـحــدي
ال ـب ــروف ــة األول ـ ــى لـل ـطــرفــن لـتـجــربــة
عــدد كبير مــن الالعبني بــن أجانب
ومحليني.
الـشـبــاب الـعــربــي ق ــام بحملة تدعيم
واسـ ـع ــة ،ح ـيــث ت ـعــاقــد م ــع ال ـحــارس
حـ ـس ــن الـ ـحـ ـس ــن وحـ ـس ــن ال ـع ــوط ــة
وم ـح ـمــد ب ــاق ــر أي ـ ــوب وق ــاس ــم مـنــاع
ومـصـطـفــى ك ـســاب ودانـ ـي ــال عـبــاس
وح ـس ــن م ـه ـن ــا .وس ـي ـخ ـت ـبــر ال ـفــريــق
عـ ـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن األجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب،
كالعراقي كنان عبد الــرســول ،املالي

محمدو ت ــراوري ،السنغاليني أحمد
بادجي ومحمدو سيال وبابا ساو،
الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي س ـت ـن ــال ــي إيـ ـش ــاب ــي،
ال ـع ــاج ــي أدامـ ـ ــا ك ــان ـغ ــوت ــي ،ال ـغــانــي
الحسن نــوهــو واإلسـبــانــي كــارلــوس
كاباييرو.
أما اإلصالح ،فتعاقد مع عالء الحسن
وم ـح ـم ــد رض ـ ــا وحـ ـس ــن ن ـص ــر ال ـلــه

وهـشــام الشحيمي ،وأع ــاد الـحــارس
رضــوان كساب إلــى صفوفه .ووصل
أمس األوغندي تشايني كي ليشارك
مع الفريق في التحدي.
في اللقاء الثاني ،سيكون الجمهور
اللبناني على موعد مع عودة املدرب
األملـ ــانـ ــي ث ـي ــو ب ــوك ـي ــر إل ـ ــى امل ــاع ــب
امل ـح ـل ـيــة م ــن ب ــواب ــة ط ــراب ـل ــس ال ــذي

سيدافع الراسينغ عن لقب كأس التحدي التي تنطلق اليوم (أرشيف)

تـعــاقــد م ــع ك ــاودي ــو مـعـلــوف وعـبــد
الـلــه الـعـيــش وحـســن دن ــش واملــدافــع
الـ ـص ــرب ــي غـ ـ ـ ــوران أوب ــرادوفـ ـيـ ـت ــش.
وس ـي ـخ ـت ـب ــر الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي عـ ــددًا
مـ ــن األجـ ــانـ ــب فـ ــي مـ ــركـ ــزي ال ــوس ــط
والهجوم.
أم ـ ــا ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور امل ـس ـت ـم ــر مــع
مدربه جمال طه الذي سيفتقد قائده
رضــا عنتر ،فقد تعاقد مــع املهاجم
ال ـع ــاج ــي ك ــري ـس ــت ري ـم ــي ل ــورن ـي ــون
وامل ــداف ــع الـسـنـغــالــي داوودا دي ــوب
والظهير األيسر شادي سكاف وباقر
بحسون ومحمد سلمان.
ّ
وج ــن ـب ــت ق ــرع ــة امل ـس ــاب ـق ــة مــواج ـهــة
مـبـكــرة ب ــن الـتـضــامــن وعـنـتــر ال ــذي
سـيــدرب الراسينغ هــذا املــوســم ،لكن
ّ
فــري ـقــه ح ــل ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة.
وه ــو سـيـبــدأ مـبــاريــاتــه ي ــوم االثـنــن
أم ـ ــام ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ع ـلــى ملعب
الـصـفــاء ،فــي م ـبــاراة ستشهد عــودة
خضر سالمي إلى املالعب اللبنانية
ب ـعــد أن ت ـعــاقــد م ـعــه الــراس ـي ـنــغ إلــى
جانب شقيقه حمزة والعب األنصار
مـحـمــد ال ـس ـبــاعــي ف ــي خ ــط ال ــوس ــط.
كذلك جدد النادي عقد العب وسطه
غــازي حنينة بــاإلعــارة ملوسم واحد
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ــداف ـع ــه
الروماني أندريه فيتيالريو.

أخبار رياضية

تسلق هضبة في رومية األحد
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
السباق الثالث لتسلق الهضبة ،األحد املقبل،
في رومية وعلى مسار جديد .وسيقفل باب
التسجيل للمشاركة في السباق عند الساعة
العاشرة من صباح اليوم ،على أن يقام الفحص
ً
ابتداء من الساعة
التقني والتدقيق االداري
ً
مساء في شركة «ايمبكس» ،وعلى
السادسة
أن تقام التجارب على املسار غدًا بني التاسعة
صباحًا والثالثة بعد الظهر.

دورة العماد عون في كفرذبيان

اختتمت دورة كأس العماد جوزف عون لكرة
القدم املصغرة التي نظمتها بلدية كفرذبيان
على ملعب جان عقيقي البلدي ،حيث أحرز
فريق بلدية كفرذبيان اللقب على حساب بلدية
فيطرون بفوزه عليه بنتيجة  .0-1وشاركت
في الدورة فرق تابعة لبلديات حراجل  ،فاريا ،
فيطرون  ،ميروبا وكفرذبيان.
وفي ختامها ّ
وزعت الجوائز من قبل ممثل قائد
الجيش العقيد الركن ميالد رفول واملجلس
البلدي بحضور ممثلي البلديات املخاتير
وممثل عن التيار الوطني الحر وآخر عن حزب
الكتائب.

