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رياضة
سوق االنتقاالت

ّ
باريس سان جيرمان لن يضم أليكسيس
أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب أرس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــال الـ ـف ــرنـ ـس ــي
أرس ــن فينغر ع ــدم تــواصــل بــاريــس
س ــان ج ـيــرمــان م ـعــه ل ـضـ ّـم مهاجمه
التشيلياني أليكسيس سانشيز الى
صفوفه.
وكـ ــانـ ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـص ـح ــاف ـي ــة قــد
أشــارت الى احتمال انتقال سانشيز
ال ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـف ــرن ـس ــي م ـق ــاب ــل 80
مليون جنيه استرليني ،اال ان فينغر
قـ ـ ــال« :مـ ـ ـ ّـر وق ـ ــت ط ــوي ــل ل ــم أت ـح ــدث
خالله الى الرئيس القطري لباريس
الخليفي.
سان جيرمان ناصر ّ
وكـ ـ ــان ف ـي ـن ـغــر ق ــد ت ــوق ــع س ــاب ـق ــا أن
يحترم سانشيز قــراره عــدم الرحيل
عن أرسنال ،علمًا بأنه رفض تمديد
عقده املمتد حتى حزيران .2018
وردًا على ســؤال ّ
عما إذا كان يتوقع
ان يـ ـت ــواص ــل م ـع ــه ال ـخ ـل ـي ـف ــي ،قـ ــال:
«كال ،أعتقد انه إذا تابعتم الصحف
الفرنسية ،فهم يسعون لضم كيليان
مبابي من موناكو إلنهاء انتقاالتهم
الصيفية».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر
صحافية الى أن يوفنتوس اإليطالي
دخ ــل عـلــى خــط ضــم الع ــب ليفربول
البرازيلي كوتينيو .وذكرت صحيفة
«ذا صـ ــن» االن ـك ـل ـيــزيــة أن لـيـفــربــول
اتفق مع يوفنتوس ايضًا على بيعه

األملاني إيمري كان بمبلغ  27مليون
ج ـن ـي ــه إسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ،لـ ـيـ ـك ــون ث ــان ــي
ال ــراح ـل ــن خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري،
ب ـعــد كــوتـيـنـيــو ال ـق ــري ــب ل ـل ـغــايــة من
برشلونة اإلسباني مقابل  90مليون
إسترليني.
وكان مدرب الـ»ريدز» األملاني يورغن

كلوب قد أكد في وقت سابق استمرار
الفريق بقوله« :تحدثت
مواطنه في
ّ
مــع ك ــان ،أثــق بــأنــه ملتزم بعقده مع
ل ـي ـف ــرب ــول ولـ ــن ي ــرح ــل ع ــن ال ـف ــري ــق،
لكننا تلقينا عروضًا ألجله».
بدوره ،رأى مدرب تشلسي اإليطالي
أنـطــونـيــو كــونـتــي أن فــريـقــه يحتاج

لم يتقدم سان جيرمان بأيّ عرض لضمّ سانشيز (أرشيف)

ال ـ ــى الع ـ ــب ف ــي خ ــط الـ ــوسـ ــط .وق ــال
كــونـتــي« :كـنــت أفـكــر فــي الـبــدايــة في
م ـنــح ال ـفــرن ـســي ت ـي ـمــوي بــاكــايــوكــو
فرصة للتأقلم مع الدوري اإلنكليزي،
ل ـكــن ب ـعــد رح ـي ــل ال ـصــربــي نيمانيا
مــاتـيـتــش إل ــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
نحن بحاجة إلــى خدماته سريعًا».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ن ـ ـح ـ ــاول تـ ـس ــري ــع عـمـلـيــة
تعافي باكايوكو من اإلصابة ليكون
جــاه ـزًا فــي أق ــرب وق ــت ،كــذلــك نرغب
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع مـ ـت ــوس ــط مـ ـي ــدان
جــديــد ،ألنـنــا حــالـيــا نملك  3العبني
فقط ،وهذا ال يكفي» .وأشارت تقارير
إل ــى أن كــونـتــي ي ـحــاول الـتـعــاقــد مع
أليكس تشامبرلني من أرسنال ،وقد
ق ـ ّـدم عــرضــا بقيمة  25مليون جنيه
إسترليني للتعاقد معه.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،أع ـ ـلـ ــن ف ـن ــرب ـخ ـش ــه ال ـت ــرك ــي
توصله الى اتفاق مبدئي مع فياريال
االس ـب ــان ــي ل ـضــم م ـهــاج ـمــه روب ــرت ــو
سولدادو.
كذلك انتقل صانع ألعاب مونبلييه
الـجــزائــري ريــاض بــودبــوز الــى ريــال
بيتيس اإلسـبــانــي مـقــابــل  7ماليني
يـ ـ ــورو .وك ـ ــان ب ــودب ــوز مــرت ـب ـطــا مع
مونبلييه بعقد حتى  2019بعدما
ان ـض ــم ال ـي ــه ف ــي  2015م ــن مــواط ـنــه
باستيا.

الكرة اإليرانية

فريق إسرائيلي!
إيرانيان لعبا أمام
ٍ
وصـ ـل ــت ق ـض ـيــة م ـش ــارك ــة الــاع ـبــن
اإليرانيني مسعود شجاعي وإحسان
حاج صفي مع فريقهما بانيونيوس
ال ـي ــون ــان ــي ضـ ــد م ــاك ــاب ــي تـ ــل أب ـيــب
اإلسرائيلي الى الجهات الرسمية في
إيــران ،حيث أعلنت وزارة الخارجية
اإليرانية أن الالعبني يتحتم عليهما
إدراج بـ ـن ــود فـ ــي عـ ـق ــوده ــم تـحـظــر
عليهم خوض أي مباريات أمام فرق
إسرائيلية.
كما ل ـ َّـوح املتحدث بــاســم الخارجية
اإليــرانـيــة بـهــرام قاسمي باستبعاد
شجاعي وح ــاج صــافــي عــن صفوف
املنتخب بسبب املشاركة في املباراة
أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــاك ـ ــاب ـ ــي ض ـ ـمـ ــن ت ـص ـف ـي ــات

«يوروبا ليغ» قبل أيام.
كــذلــكَّ ،
وج ــه االت ـح ــاد اإلي ــران ــي لكرة
الـ ـق ــدم ووزارة ال ــري ــاض ــة ان ـت ـق ــادات
لـ ـشـ ـج ــاع ــي وحـ ـ ـ ــاج صـ ــافـ ــي ب ـس ـبــب
املشاركة فــي املـبــاراة  ،لكن لــم يتخذ
أي قرار بشأنهما حتى اآلن.
بــدوره ،أدان وزيــر الرياضة اإليراني
مسعود سلطاني مشاركة الالعبني،
وق ــال سلطاني« :نــأمــل أن تساعدنا
ال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي س ـن ـت ـخــذهــا ف ــي أال
تـتـكــرر مـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت .كـمــا أمــل
أن يتصرف «األبـطــال والرياضيون،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدون نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا ل ـج ـيــل
الـشـبــاب ،وفـقــا لـتــوجـيـهــات مؤسس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،اإلم ـ ـ ــام

ال ـخ ـم ـي ـنــي ،وم ــرش ــد الـ ـث ــورة الـسـيــد
علي خامنئي .وأكــد أن هــذه املبادئ
تستهدف «عدم االعتراف بإسرائيل،
وكذلك دعم الشعب الفلسطيني».
وكان الالعبان قد امتنعا عن السفر
ال ــى تــل أبـيــب لـلـمـشــاركــة فــي مـبــاراة
الذهاب أمام ماكابي في التصفيات،
إال أنـهـمــا شــاركــا فــي م ـبــاراة اإلي ــاب
ف ــي ال ـي ــون ــان ال ـتــي أق ـي ـمــت ف ــي  3آب
الجاري.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أوردت ب ـعــض
ال ـص ـحــف أن ال ـث ـنــائــي ق ــد يـفـلــت من
عقوبة االستبعاد من قائمة املنتخب
الوطني ،الــذي يــرتــدي فيه شجاعي
ش ـ ـ ــارة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة .كـ ـم ــا ي ـش ـك ــل ح ــاج

ص ــاف ــي ع ـن ـص ـرًا ب ـ ــارزًا ف ـي ــه ،ف ــي ظل
تأهل إيران إلى نهائيات كأس العالم
 2018في روسيا.
وكـ ــانـ ــت إيـ ـ ـ ــران ك ـم ــا ج ـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة،
تـحــاســب مــن ي ـشــارك فــي أي م ـبــاراة
ضد إسرائيل ،حيث تم فرض عقوبة
ســابـقــا عـلــى الع ــب شـطــرنــج إيــرانــي،
وت ــم اس ـت ـب ـعــاده م ــن مـنـتـخــب ب ــاده
بسبب مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة دولـيــة
ضد خصم إسرائيلي.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ط ـ ـهـ ــران مـ ــراسـ ــم ت ـكــريــم
للرياضيني اإليرانيني الذين رفضوا
الـلـعــب ضــد ال ـفــرق اإلســرائـيـلـيــة في
البطوالت الدولية.

ألعاب القوى

ّ
الفيروس الغريب يخض مونديال ألعاب القوى
ال يزال الفيروس الغريب الذي ضرب
أكـ ـث ــر مـ ــن  30ري ــاضـ ـي ــا ّفـ ــي ب ـطــولــة
العالم أللعاب القوى يقض ّ مضاجع
بشكل
املـنـظـمــن ،خـصــوصــا أن ــه أث ــر
ٍ
مباشر على املنافسات.
وكــانــت الــوكــالــة الـعــامــة للصحة في
إن ـك ـل ـتــرا ق ــد سـ ّـج ـلــت ن ـحــو  30حــالــة
إصابة بفيروس «نوروفيروس» الذي
يؤدي الى التهاب في املعدة واألمعاء،
في أحد الفنادق الرسمية التي تنزل
فـيـهــا وفـ ــود م ـشــاركــة ف ــي املــونــديــال
املقام في لندن حتى االحد املقبل.
وأوض ـحــت مــديــرة الــوكــالــة الــدكـتــورة
دي ـ ـ ـبـ ـ ــوراه ت ــوربـ ـي ــت أن «الـ ـفـ ـي ــروس
السبب األكثر شيوعًا اللتهاب املعدة
واألمـعــاء واإلس ـهــال ،تــم اكتشافه في
حالتني بعد خضوعهما للتحاليل»،
مضيفة« :تــم إبــاغـنــا بــأن مــا يقارب
 30شخصًا يعانون مــن هــذا املــرض،
بينهما حالتان تم تأكيد إصابتهما
ب ـنــوروف ـيــروس مــن خ ــال اخ ـت ـبــارات
مختبرية» .وتابعت« :تعمل الوكالة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـحــة ب ـش ـك ــل وثـ ـي ــق مــع
ّ
م ـن ــظ ـم ــي دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب والـ ـفـ ـن ــدق
ل ـت ـقــديــم امل ـ ـشـ ــورة مل ـكــاف ـحــة ال ـع ــدوى

ل ـل ـحـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس» ال ــذي
قد ينتقل من خالل اتصال وثيق مع
ش ـخــص يـحـمـلــه أو ع ــن ط ــري ــق ملــس
السطوح أو األشياء امللوثة.
ويعرف عن هذا الفيروس أنه متعب،
ولكن يمكن عالجه في يــوم واحــد أو

يومني من خالل تناول وفير للسوائل.
وتوقفت مشاركة بعض الرياضيني
ف ــي الـبـطــولــة بـسـبــب ه ــذا ال ـف ـيــروس،
وأبرزهم ّ
العداء البوتسواني اسحاق
ماكواال الذي انسحب من املشاركة في
الدور النهائي لسباق الـ 400م بعدما

أجاز االتحاد الدولي لماكواال خوض سباق منفرد فتأهل الى نصف نهائي الـ 200م (أ ف ب)

ّ
للعداء
كان الجميع يترقب منافسته
للجنوب أفريقي وايد فان نيكر الذي
ف ــاز بــاملــركــز االول بـسـهــولــة بـغـيــاب
منافسه االساسي.
وذك ــر االت ـحــاد فــي بـيــانــه« :تــم سحب
اس ـحــاق م ــاك ــواال مــن س ـبــاق ال ـ ــ 400م
بسبب حالة طبية ،بموجب تعليمات
الوفد الطبي لالتحاد الدولي أللعاب
القوى».
ق ـب ــل ذل ـ ــك ،ان ـس ـح ــب مـ ــاكـ ــواال أي ـضــا
م ــن تـصـفـيــات س ـبــاق الـ ـ ــ 200م ،وهــي
امل ـســافــة ال ـتــي يـحـمــل أف ـضــل تــوقـيــت
فيها هذه السنة ( 19.77ثانية) وذلك
ّ
التقيؤ ،إال أنه أشار إلى عزمه
بسبب
على املشاركة في نهائي الـ 400م ،قبل
أن يـتــدخــل االت ـحــاد الــدولــي ويحسم
املسألة.
ّ
وبـ ـع ــد االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ،ت ـل ــق ــى االتـ ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ط ـل ـب ــا خ ـط ـي ــا مـ ــن االتـ ـح ــاد
ال ـ ـبـ ــوت ـ ـسـ ــوانـ ــي لـ ـلـ ـسـ ـم ــاح إلسـ ـح ــاق
م ــاك ــواال ب ـخ ــوض م ـنــاف ـســات الـ ـ ــ200
م ،ف ــأج ــاز االت ـح ــاد ل ــه خ ــوض سـبــاق
م ـن ـف ــرد ل ـض ـم ــان ت ــأه ـل ــه ال ـ ــى نـصــف
ال ـن ـهــائــي ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء ف ـت ــرة حـجــزه
الصحي.
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مارادونا للدفاع
عن «فنزويال ّ
حرة»

ّ
جدد «األسطورة» األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا مواقفه الثورية ،وأبدى
جاهزيته للدفاع عن «فنزويال ّ
حرة» .وفي
صفحته الشخصية على موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» ،أورد مارادونا:
«نحن تشافيون حتى املوت» ،في إشارة
إلى أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو
تشافيز .وأضاف« :عندما يأمر الرئيس
الفنزويلي الحالي مادورو ،فسأكون
جنديًا من أجل فنزويال حرة للقتال ضد
اإلمبريالية ومن يريدون االستيالء على
راياتنا التي هي أغلى ما نملك» .وكتب في
منشور باإلنكليزية واإلسبانية واإليطالية
«تحيا الثورة».
هذا التصريح قابله تصريح آخر من قبل
زميله السابق في املنتخب األرجنتيني
ماريو كمبس ،الذي َّ
غرد على «تويتر»
ّ
موجهًا كالمه إلى مارادونا« :كيف يمكنك
دعم مقتل  124شابًا دافعوا عن حرية
بالدهم وديمقراطيتها؟».

إيطاليا ّ
تمدد عقد مدربها

ّ
مدد مدرب املنتخب االيطالي لكرة القدم
جامبييرو فنتورا عقده مع «اآلزوري» حتى
 ،2020بحسب ما أعلن االتحاد املحلي
للعبة.
وكان العقد السابق ّلفنتورا ،البالغ من العمر
 69عامًا ،والذي تسلم املهمة خلفًا ألنطونيو
كونتي بعد كأس أوروبا  ،2016يمتد حتى
 ،2018أي موعد مونديال روسيا املقرر بني
 14حزيران و 15تموز من العام املقبل.
وحقق فنتورا منذ وصوله الى املنتخب
االيطالي  7انتصارات في  10مباريات،
مقابل تعادلني ضد العمالقني اإلسباني
واألملاني بطل العالم وهزيمة واحدة كانت
في لقاء ّ
ودي ضد فرنسا ( )3-1في ايلول
.2016

ّ
مشجع
حكم بالسجن على
بسبب المفرقعات
أصدر قاض سويسري حكمًا بالسجن
ثالثة أعوام منها  18شهرًا مع وقف
التنفيذ ،بحق مشجع لنادي لوسيرن من
الدرجة االولى ،بعدما ّ
تسببت مفرقعات
ّ
ّ
مشجع آخر .وقضت
بصم
نارية رماها
ّ
املحكمة بسجن املشجع البالغ من العمر 24
عامًا ،وتغريمه ثمانية آالف يورو ،اضافة
ّ
للمشجع املصاب بقيمة 10
الى تعويض
آالف و 600يورو ،علمًا بأن األخير كان
يطلب تعويضًا بخمسة أضعاف هذا املبلغ.
ّ
املشجع املدان
وكان محامي الدفاع عن
طلب البراءة ملوكله ،مؤكدًا أنه اتخذ
كل االحتياطات الالزمة قبل أن يرمي
املفرقعات .أما ّ
االدعاء العام ،فطلب من
جهته السجن للمتهم ملدة أربعة أعوام.
وأظهرت لقطات من كاميرات املراقبة أن
ّ
املشجع املدان ألقى أربع مفرقعات نارية
على االقل باتجاه أرض امللعب.

«فولسفاغن» ترعى كل
مباريات «اليويفا»
سترعى شركة «فولسفاغن» األملانية
مباريات املنتخبات الوطنية التابعة لالتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» اعتبارًا من
 .2018وأوضحت الشركة في بيان لها أنها
ّ
وقعت على عقد ملدة أربعة أعوام ،وستصبح
بموجبه الراعية الرسمية لجميع مباريات
املنتخبات الوطنية التابعة للـ»يويفا» ،وأيضًا
لبطولة كأس أوروبا عام .2020
وستقام «يورو  »2020ألول مرة في 13
مدينة أوروبية مختلفة بمناسبة االحتفال
بمرور  60عامًا على انطالقها.

