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الكرة الفرنسية

نيمار يطرد كافاني من باريس
ان ـش ـغ ــل الـ ـع ــال ــم ب ـص ـح ـفــه وم ــواق ـع ــه
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـت ــداع ـي ــات رك ـلــة
الجزاء التي ّ
سببت خالفًا بني َ
نجمي
باريس سان جيرمان :البرازيلي نيمار
واألوروغوياني إيدينسون كافاني في
املباراة أمام ليون في املرحلة السادسة
من الدوري الفرنسي ،حتى إن البعض
أطلق عليها "بنالتي غايت".
بــدايــة ،كــان الفـتــا مــا ذكــرتــه صحيفة
"سبورت" الكاتالونية أن نيمار طلب
من إدارة سان جيرمان االستغناء عن
خدمات كافاني في أقرب وقت ممكن.
وألغى نيمار متابعة حساب كافاني
على موقع "إنستاغرام" ،قبل أن يقضي
ل ـي ـلــة امل ـ ـبـ ــاراة بــرف ـقــة صــدي ـقــه ســائــق
الفورموال  1الشهير لويس هاميلتون.
وبطبيعة ال ـحــال ،كــان االهـتـمــام في
صحيفة "ليكيب" الفرنسية بذيول ما
حصل أمسية األحد ،حيث كشفت أن
الـخــاف بــن كافاني ونيمار كــاد أن
يتطور إلى اشتباك في غرفة تبديل
املــابــس بـعــد انـتـهــاء امل ـب ــاراة ،إذ إن
األوروغ ــوي ــان ــي أب ــدى امـتـعــاضــه ّمن
زميله ،ما أثار غضب األخير ليتدخل
زم ـي ـل ـه ـمــا ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق ال ـبــرازي ـلــي
تياغو سيلفا لتهدئة األمور.
م ـســألــة أخ ـ ــرى كـشـفـتـهــا الـصـحـيـفــة
الشهيرة هي أن ما حصل بني نيمار
وك ــاف ــان ــي ال ي ـتــوقــف ع ـلــى األنــان ـيــة
ّ
بينهما ،بل هو أبعد من ذلك ويتعلق
بالجانب املادي.
ووفقًا ملعلومات الصحيفة ،فإن بندًا
في عقد كافاني ّ
ينص على حصوله
على ع ــاوة بقيمة مليون ي ــورو في
حال تتويجه هدافًا للدوري الفرنسي
في نهاية هذا املوسم ،مشيرة إلى أن
عقد نجم الفريق السابق السويدي
زالتان إبراهيموفيتش كان يتضمن
بندًا بحصوله على  1,5مليون يورو
ف ــي حـ ــال إن ـه ــائ ــه ال ـب ـط ــول ــة ك ـه ــداف
وأفضل ممرر.
واعتبرت الصحيفة أن ال شيء يقول
بأن عقد نيمار ال يتضمن مثل هذه
املـ ـك ــاف ــأة .وأض ــاف ــت أنـ ــه وف ـق ــا لــذلــك
يمكن ُّ
تفهم مل ــاذا لــم يشأ كافاني أن
ّ
يـنــفــذ نـيـمــار رك ـلــة الـ ـج ــزاء ،معتبرة
أيضًا أن تسجيل األوروغــويــانــي 49
هــدفــا فــي املــوســم املــاضــي فــي جميع

امل ـســاب ـقــات يـمـنـحــه األف ـض ـل ـيــة على
زميله الـبــرازيـلــي ،رغــم قــدوم األخير
إلى الفريق بمبلغ تاريخي بلغ 222
مليون يورو.
م ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ـ ــادر ال ـن ـج ــم اإلي ـط ــال ــي
املـثـيــر لـلـجــدل مــاريــو بالوتيلي إلــى
ّ
و"صب الزيت على
املشاغبة كعادته
النار" ولو بطريقة ساخرة حيث نشر
على حسابه فــي موقع "إنستاغرام"
صــورة لغالف صحيفة "ليكيب" مع
تعليق" :ال يجدر بــك حتى أن تسأل
لتنفيذها (رك ــات ال ـجــزاء)" وهــو ما
ّ
فسرته "ليكيب" بأن يأخذ البرازيلي
الكرة ويفعل ما يريد.
وفي إسبانيا ،اهتمت صحيفة "آس"
بنبش أرشيف نيمار ،مظهرة أن ما
حصل بينه وبني كافاني ليس األول
مــن نــوعــه ،إذ سـبــق أن حـصــل األمــر
عينه بــن نيمار ومــدربــه فــي فريقه
السابق سانتوس دوريفال جونيور
عـ ـ ـ ــام  2010ع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان الـ ــاعـ ــب
البرازيلي يبلغ من العمر  17عامًا.
ّ
وذكرت الصحيفة بأنه خالل املباراة

أم ــام أتـلـتـيـكــو غــوايـنـيـنـســي ،حصل
نيمار على ركلة جزاء فأراد تنفيذها
بنفسه ،إال أن مــدربــه منعه مــن ذلك
ألنــه كــان قــد حــدد مسبقًا أن يتولى
زميله مارسيل تنفيذ ركالت الجزاء.
وبـ ـ ـ ـ ّـرر املـ ـ ـ ــدرب قـ ـ ـ ــراره ب ـع ــد امل ـ ـبـ ــاراة
ّ
ب ــال ـق ــول ح ـي ـن ـهــا" :ن ـي ـم ــار ال يـشــكــل
ضـمــانــة فــي تسجيل رك ــات الـجــزاء
بحسب الـحـصــص الـتــدريـبـيــة .لهذا
قررت أن ّ
يسدد مارسيل الركلة .كان
هذا خياري ونقطة على السطر".

ألغى نيمار متابعة
حساب كافاني على
موقع «إنستاغرام»

والح ـ ـقـ ــا ،ع ـم ــد امل ـ ـ ــدرب الـ ــى مـعــاقـبــة
نيمار عبر استبعاده من التشكيلة،
وف ــرض عـلـيــه غ ــرام ــة مــالـيــة بخصم
 %30من راتبه الشهري.
وبطبيعة ال ـح ــال ،ف ــإن ه ــذا األم ــر لم
ي ـ ــرق ن ـي ـم ــار الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ح ـم ـلــة ضــد
مــدربــه ،إذ وج ــد ال ـنــادي نفسه أمــام
مـفــاضـلــة بـيـنـهـمــا ،فـعـمــد ال ــى إقــالــة
املدرب.
كــذلــك ،فــإن أص ــداء مــا حصل وصلت
إلــى الـبــرازيــل ،حيث تـصــدرت "حــرب
األنا" عناوين الصحف هناك.
وعنونت صحيفة "أو ديا" على سبيل
املثال" :نيمار وكافاني يتنازعان من
ّ
جديد" ،مذكرة بحادث مشابه خالل
الفوز على تولوز  2-6في أول مباراة
خاضها البرازيلي على ملعب فريقه
الجديد في  20آب.
والح ـظ ــت صـحـيـفــة "أو غ ـلــوبــو" من
جهتها ،أن "النتيجة سمحت لفريق
نيمار بالبقاء في الـصــدارة ،لكن ما
ل ـفــت االن ـت ـب ــاه ف ــي املـ ـب ــاراة ه ــو عــدم
التوافق بني البرازيلي وكافاني".

كاد الخالف أن يتطور إلى عراك بين نيمار وكافاني (أ ف ب)

أصداء عالمية

نوير يلقاكم في العام المقبل

لن يتمكن مشجعو بايرن ميونيخ األملاني من
رؤية نجم حراسة فريقهم ومنتخب أملانيا،
القائد مانويل نوير ،حتى مطلع العام الجديد،
ذلك أنه سيغيب عن املالعب حتى كانون
الثاني املقبل ،بعد خضوعه لجراحة أخرى
إثر تعرضه لكسر جديد في مشط قدمه
اليسرى .وكان الحارس البالغ من العمر 31
عامًا قد عاد إلى املالعب في نهاية آب املاضي
بعد كسر في القدم نفسها في نيسان
املاضي خالل مباراة إياب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد اإلسباني.
وسيعوض نوير في هذه الفترة الحارس
البديل زفن أولريتش ،فيما يلعب دور البديل
الجديد اليافع كريستيان فرويختل (17
عامًا) .من جهته أيضًا ،خضع الفرنسي
عثمان ديمبيلي العب برشلونة اإلسباني
لجراحة ناجحة في فخذه في فنلندا ،بحسب
ما أعلن النادي الكاتالوني ،مؤكدًا أنه سيغيب
عن املالعب حتى مطلع  .2018كذلك أعلن
غريم برشلونة ،ريال مدريد ،أن مدافعه
الفرنسي ثيو هرنانديز يعاني من «خلع في
كتفه اليمنى» تعرض له خالل املباراة ضد
ريال سوسييداد في «الليغا» األحد دون أن
يحدد فترة غياب الالعب الشاب.

وفاة حكم خالل اختبارات اللياقة

توقف قلب الحكم الغيني إتيان فرح كامانو
عن العمل خالل اختبارات اللياقة ،بحسب
ما ذكر مصدر رسمي غيني .وأوضح
املصدر أن كامانو سقط على األرض بعد
أن قام بعشر لفات حول امللعب ،فأجريت له
اإلسعافات األولية ولم يستطع األطباء إنعاشه
لينقل على وجه السرعة في سيارة إسعاف
إلى أحد املستشفيات املحلية ،لكنه فارق
الحياة.

أخبار رياضية

بعثة الرياضي إلى بطولة آسيا

الكرة اإلنكليزية

فرديناند من مدافع جلّد إلى مالكم محترف!
بعد أن اشتهر قائد منتخب إنكلترا
الـســابــق لـكــرة الـقــدم ريــو فرديناند،
بـتــدخــاتــه الـقــويــة أم ــام املـهــاجـمــن،
قد يشتهر أيضًا بلكماته القاضية
ف ــي ال ـح ـل ـبــات ،ح ـيــث أك ــد أم ــس أنــه
س ـ ـي ـ ـتـ ــدرب حـ ـت ــى يـ ـصـ ـب ــح م ــاك ـم ــا
مـحـتــرفــا يـهــدف إل ــى إح ــراز األلـقــاب

رياضة

19

في رياضة «الفن النبيل».
وسـ ـيـ ـش ــارك ن ـج ــم دفـ ـ ــاع مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي الـ ـ ــذي اع ـت ــزل
ال ـل ـعــب ف ــي أيـ ــار  ،2015ف ــي م ـشــروع
«دي ـف ـنــدر تــو كــونـتـنــدر» عـلــى موقع
«بـيـتـفـيــر» لـلـمــراهـنــات ،وسيخضع
لـلـتـمــاريــن م ــع بـطــل ال ـعــالــم الـســابــق

يتدرب فرديناند لخوض غمار رياضة «الفن النبيل» (أ ف ب)

للوزن املتوسط ريتشي وودهال.
وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى فـ ــردي ـ ـنـ ــانـ ــد ( 38ع ــام ــا)
للحصول على رخصة مجلس املالكمة
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ق ـب ــل الـ ـب ــدء بــال ـتــدريــب
واملنافسة على األلقاب.
وقــال فرديناند« :املالكمة هي رياضة
مذهلة للعقل والجسم .لقد كنت دومًا
وهذا التحدي هو فرصة
شغوفًا بها،
ُ
مـثــالـيــة ل ــي ك ــي أظ ـه ــر ل ـل ـنــاس أن كل
األمور ممكنة».
وتــابــع« :ال أتساهل مــع هــذا التحدي،
مــن الــواضــح أنــه ال يمكن َّ
أي شخص
أن ي ـك ــون م ــاك ـم ــا م ـح ـت ــرف ــا .ل ـك ــن مــع
فــريــق ال ـخ ـبــراء الـ ــذي وض ـعــه بيتفير
ودي ـن ــام ـي ـت ــي ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـنـ ـج ــاح ،كــل
األمور ممكنة».
وعبر «تويتر» ،أضاف فرديناند الذي
سيعمل أيـضــا مــع امل ــدرب الشخصي
مـيــل ديـ ــن« :هـ ــذا يـ ـح ــدث ...ال يسعني
ان ـت ـظــار ب ــدء الـعـمــل م ــع ال ـفــريــق ال ــذي
وضعه بيتفير ،ريتشي وودهال وميل
دين».
وت ـحــول ووده ـ ــال ،صــاحــب امليدالية
ال ـ ـبـ ــرونـ ــزيـ ــة الـ ـس ــاب ــق ف ـ ــي األل ـ ـعـ ــاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ،إلـ ــى م ـ ــدرب ف ــي املـنـتـخــب
البريطاني.
ويعتقد وودهـ ــال أن ل ــدى فرديناند

ال ـقــدرة على الـتـحــول إلــى االح ـتــراف:
«ب ـكــل ص ــراح ــة ،أعـتـقــد أن ري ــو ق ــادر
على احتراف املالكمة في وقت َّ
محدد.
لــديــه ق ــوة طبيعية فــي ي ــده اليمنى،
لياقته عالية ومتحمس جدًا للتعلم،
وهذا أمر مشجع».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب،
موهبته خام وأنا بحاجة لتطويرها،
م ــا س ـي ـت ـط ـلــب وقـ ـت ــا ،ل ـك ــن ل ــدي ــه كــل
امل ـك ـ ّـون ــات الـطـبـيـعًـيــة ،م ــزاي ــا ال ـطــول
وال ــوص ــول مـقــارنــة بـبــاقــي املالكمني
في وزنــه ،وبالطبع لديه القدرة على
إحراز األلقاب في املستقبل».
ويـ ـب ــدو ع ـشــق ف ــردي ـن ــان ــد لـلـمــاكـمــة
واضـ ـ ـح ـ ــا عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ـ ــع ص ـ ــورت ـ ــه ي ـح ـمــل
أحزمة صديقه أنطوني جوشوا في
بطوالت الجمعية العاملية للمالكمة،
االتـحــاد الــدولــي للمالكمة واملنظمة
العاملية.
وهـنــاك الـعــديــد مــن الفيديوهات في
حسابه على موقع «انستاغرام» وهو
يتدرب مع القفازات.
وأقـ ـ ّـر فــرديـنــانــد أيـضــا ب ــأن ممارسة
املــاك ـمــة ســاعــدتــه كـثـيـرًا ف ــي حياته
بعد وفاة زوجته ريبيكا أليسون عام
 2015جراء إصابتها بسرطان الثدي.

غادرت بعثة النادي الرياضي إلى الصني
للمشاركة في بطولة آسيا لألندية التي
تستضيفها مدينة تشانغشا من  22إلى
 30الحالي .وسيلعب الرياضي في املجموعة
الثانية إلى جانب كل من الشباب األهلي
دبي ،أو أن جي سي الهندي ،داسني تايغرز
التايواني وتشاينا كاشغار الصيني ،فيما
ً
تضم املجموعة األولى كال من أستانا
الكازاخستاني ،مونو فامبير التايالندي،
بتروشيمي اإليراني ،سرية رام الله
الفلسطيني ،وشوكس الفليبيني.
وتتألف بعثة الرياضي من :أحمد شاكر
مديرًا للفريق ورئيسًا للبعثة ،أحمد الفران
مديرًا فنيًا ،إيفانغيلوس زياكوس مدربًا
مساعدًا ،شاراملبوس كايتاندزيديس
إحصائيًا ،بشير الياس معالجًا فيزيائيًا،
بيار فلفلي مدربًا للياقة البدنية وعالء الدين
غشام لوجستيًا.
ومن الالعبني :قسطنطني قدسي ،جان عبد
النور ،أمير سعود ،علي محمود ،حسني
الخطيب ،محمود عويضة ،تشارلز تابت،
علي حيدر ،وائل عرقجي واألميركيان كريس
دانيالز وكوينسي دوبي.

تغريم األنصار وإنذار لرئيسه

ّ
أقر االتحاد اللبناني لكرة القدم عقب جلسة
لجنته التنفيذية تغريم األنصار  500ألف
ليرة ،إضافة إلى توجيه إنذار لرئيسه نبيل
بدر ،عقب ما بدر منه تجاه الحكم سامر
السيد قاسم ،بعد نهاية مباراة فريقه مع
طرابلس في املرحلة األولى من بطولة الدوري.
ً
كذلك ّ
غرم االتحاد كال من النجمة والنبي
شيت  500ألف ليرة أيضًا.

