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ميركاتو

هازار إلى مدريد وبايل إلى تشيلسي؟
تختلف صورة
الفريق عن
الموسم
الماضي نتيجة
غياب األسماء
الوازنة

ّ
ّ
اللبنانية
السلة

َ
هومنتمن يسعى للدفاع عن لقبيه

مانوكيان مستاء من نظام األجنبيين
ّفشل نادي هومنتمن في
أول امتحان له هذا الموسم.
لقب بطل العرب لم يعد في
خزائن مزهر ،ذهب إلى نادي
االتحاد السكندري بعد فوزه
على نادي بيروت ،في حين
خرج هومنتمن على يد
بيروت أيضًا من الدور نصف
النهائي .رجال المدرب جو
مجاعص ستكون مهمتهم
المقبلة مضاعفة ،إذ
سيسعون للدفاع عن لقبين
بطولة لبنان ،وكأس لبنان
هما:
ّ
في كرة السلة .المهمة لن
تكون سهلة في ظل وجود
الرياضي ـ ـ بيروت وصيف
الموسم الماضي ،إضافة إلى
بيروت والشانفيل
أحمد رميتي
يستهل نادي هومنتمن ـ ـ بيروت لكرة
ّ
السلة حملة الــدفــاع عن لقبه ،عندما
يستضيف ن ــادي بيبلوس ـ ـ جبيل،
في األسبوع الثاني من مرحلة ذهاب
ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة للموسم
 ٢٠١٨ـ ـ  ،٢٠١٩فــي مـبــاراة مــن املتوقع
ـت مبكر الفريق
أن يحسمها فــي وق ـ ٍ
«الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى امل ـس ـتــوى
الـفـنــي امل ـتــواضــع لـلـفــريــق الجبيلي،
ّ
املادية الصعبة التي
نتيجة الظروف
يعيشها النادي منذ منتصف املوسم
ّ
املــاضــي .وك ــان بيبلوس أول األنــديــة
التي أعلنت منح استغناءات لالعبني
األجـ ــانـ ــب ،ب ـس ـبــب عـ ــدم ق ــدرت ــه عـلــى

مواصلة دفع التكاليف املترتبة عليه.
كما أن تحضيراته للموسم الجديد
كانت متواضعة.
ال يختلف اث ـنــان عـلــى أن هومنتمن
اس ـت ـف ــاد ب ـشـكــل كـبـيــر خـ ــال املــوســم
املــاضــي مــن نظام ثالثة أجــانــب ،لكي
ّ
ّ
التاريخية في الذكرى
الثالثية
يحقق
املئوية لتأسيس جمعية هومنتمن،
وه ــي ال ـ ــدوري املـحـلــي وك ــأس لبنان
وب ـط ــول ــة األن ــدي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .الــوضــع
هــذه السنة مختلف ،ومــن املتوقع أن
يتأثر نــادي هومنتمن بنظام قانون
األجنبيني ،في ظل غياب كل من العب
مـنـتـخــب ت ــون ــس م ـك ــرم ب ــن رم ـض ــان،
واألمـ ـي ــرك ــي سـ ــام ي ــون ــغ ،وال ـع ـم ــاق
ّ
لبنانيًا إسماعيل
امل ـصــري املـجـنــس
أح ـ ـمـ ــد ،فـ ـه ــذا الـ ـث ــاث ــي إضـ ــافـ ــة إل ــى
صانع األلعاب والتر هودج (مستمر
مع النادي) هم الذين قدموا املساهمة
األكبر للظفر باأللقاب الثالثة.
وخ ـســر بـطــل لـبـنــان امل ــوس ــم املــاضــي
جهود كل من الالعب الوطني املصاب
وامل ــداف ــع ال ـقــوي كــرم
إي ـلــي ش ـم ـعــونّ ،
مـشــرف ،بعدما وقـعــا ملصلحة نــادي
بيروت ،الذي يطمح إلى بلوغ نهائي
بطولة لبنان هذا املوسم ،بعدما حل
ثالثًا في ترتيب الدوري العام املاضي.
ضــا الــاعــب
كـمــا خ ــرج مــن ال ـن ــادي أي ـ ّ
هــايــك غـيــوقـجـيــان ال ــذي وق ــع لـنــادي
الــريــاضــي ـ ـ بـيــروت ،فيما عــاد أيضًا
اسماعيل أحمد إلى نادي املنارة بعد
موسم واحد قضاه في مزهر.
نشط هومنتمن في سوق اإلنتقاالت
األخ ـي ــر قـبــل ان ـط ــاق الـ ـ ــدوري ،ولـكــن
ل ـي ــس ب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان عـلـيـهــا
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي .وض ـ ــم هــومـنـتـمــن
الع ــب ال ـح ـك ـمــة وال ـشــان ـف ـيــل الـســابــق
إيلي رستم ،إضافة إلــى كل من إيلي
إسطفان وجـيــرارد حديديان ،والعب
جــامـعــة األن ـطــون ـيــة ال ـســابــق بــاتــريــك
بـ ــو ع ـ ـبـ ــود ،م ـ ـعـ ــززًا ص ـف ــوف ــه بــاعــب
االرت ـكــاز األمـيــركــي كريس جونسون
ال ــذي ي ـعـ ّـول عـلـيــه كـثـيـرًا املـ ــدرب جو

مجاعص ،إلى جانب مواطنه سامي
م ــون ــرو .ويـبـقــى األه ــم بــالـنـسـبــة إلــى
اإلدارة وامل ـ ـ ـ ّ
ـدرب وال ــاع ـب ــن ،وج ــود
ّ
صــانــع األل ـع ــاب امل ـمــيــز وال ـتــر هــودج
مع النادي .على الورق ،تبدو تشكيلة
ن ــادي هــومـنـتـمــن أض ـعــف مـمــا كانت
ّ
عليه املوسم املــاضــي ،إل أن األسماء
ّ
األجـنـبـ ّـيــة يـمـكــن أن ت ـعــوض ال ـفــارق،

ّ
سيتحمل والتر هودج
وإيلي رستم مسؤولية كبيرة
هذا الموسم في هومنتمن
ً
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل األداء املـمـيــز ال ــذي
ّ
قدمه جونسون في البطولة العربية
األخيرة على ملعب الشياح .وإضافة
إلـ ــى هـ ـ ــودج وج ــونـ ـس ــون ،فـ ــإن إي ـلــي
رستم فاجأ الجميع أخيرًا باملستوى
الكبير ال ــذي يقدمه مــع الـفــريــق على
امل ـس ـت ــوي ــن ال ــدف ــاع ــي وال ـه ـج ــوم ــي،
والـ ـ ـ ــذي أثـ ـب ــت أن الـ ــاعـ ــب ع ـ ــاد إل ــى

ّ
م ـس ـتــواه ،كـمــا أن ــه ت ـحــرر مــن «زحـمــة
ال ـن ـج ــوم» ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة في
نــادي الشانفيل املوسم املاضي ،وقد
وج ـ ــد ن ـف ـســه أخـ ـيـ ـرًا م ــع هــوم ـن ـت ـمــن.
وسـ ـيـ ـع ـ ّـول امل ـ ـ ــدرب م ـج ــاع ــص كـثـيـرًا
على رستم وهودج لخلق التوازن في
الفريق .ومن الخيارات املهمة للمدرب
جــو مجاعص سيكون الــاعــب كريم
زيـنــون الــذي تطور كثيرًا مــع النادي
«ال ـب ــرت ـق ــال ــي» وبـ ـ ــات يـ ـش ــارك لــوقــت
طــويــل ،وهــو مــا ســاعــده على تطوير
م ـس ـتــواه ،فــي ح ــن كــانــت مـشــاركــاتــه
ق ـل ـي ـلــة جـ ـ ـ ّـدًا م ــع نـ ـ ــادي ال ــري ــاض ــي ـ ـ ـ ـ
بيروت سابقًا.
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان م ــن املـ ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
بطولة لبنان للموسم  ٢٠١٨ـ ـ ،٢٠١٩
مـ ـش ــارك ــة أح ـ ــد ع ـم ــال ـق ــة ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركية السابقني نايت روبنسون،
ك ـصــانــع أل ـع ــاب ف ــي ص ـفــوف ال ـنــادي
ّ
ال ـبــرت ـقــالــي ،إل أن نـ ــادي هومنتمن
ُ
أجبر على فسخ عقد الالعب املحترف
ّ
ف ــي ال ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرة ال ـســلــة
للمحترفني  ،NBAبعدما ّ
بينت نتائج

انسحابات واعتراضات
تستأنف بطولة لبنان هذا املوسم ،بمشاركة  ٩أندية بعد انسحاب نادي مدرسة ّ
سيدة
الـلــويــزة ،ون ــادي جامعة األنطونية بسبب الـظــروف املالية الصعبة ،فيما يغيب نــادي
األنترانيك ـ ـ بيروت ،بطل بطولة لبنان للدرجة الثانية ،اعتراضًا منه على قــرار نظام
ُ
األجنبيني الذي أقره االتحاد اللبناني للعبة .وغ ّرم األنترانيك بمبلغ مالي ناهز الـ  ١٥ألف
دوالر ،نتيجة انسحابه في اللحظات األخيرة وحرمان فريق آخر من املشاركة عوضًا
عنهْ ،
كون القانون ال ينص على ذلك .يذكر أن برنامج بطولة لبنان هذا املوسم سيفرض
في شكله األول (الــذهــاب) استراحة فريق كل أسـبــوع ،حيث ستشهد كل جولة أربع
مباريات ،تنطلق يوم الجمعة وتختتم مساء األحــد .ويغيب في هذا اإلطــار بطل لبنان
هومنتمن عن األسبوع األول من البطولة ،لتنتظره مواجهة مرتقبة مع غريمه التقليدي
في السنوات األخيرة ،أمام وصيف الدوري الرياضي بيروت في الرابع من شهر كانون
األول في ختام مرحلة الذهاب في قاعة صائب سالم في املنارة.

الفحوصات التي أجراها أنه مصاب
كاف
وغير قــادر على املشاركة لوقت ٍ
مع نادي هومنتمن طوال هذا املوسم.
يطمح نــادي هومنتمن إلــى الحفاظ
على َ
لقبيه املحليني ،وتحقيق ذهبية
بـطــولــة حـســام الــديــن الـحــريــري التي
يستضيفها نادي الرياضي في قاعة
صائب سالم في املنارة ،وفق ما جاء
عـلــى ل ـســان رئ ـيــس لـجـنــة ك ــرة السلة
في النادي غي مانوكيان في أكثر من
مناسبة ،إال أن املهمة لن تكون سهلة،
وخاصة بعد خسارة بطولة العرب،
ونتيجة غياب الحلول على دكة بدالء
الـفــريــق الـبــرتـقــالــي ،مـقــارنــة باملوسم
امل ــاض ــي .ك ـمــا أن امل ـنــاف ـســة سـتـكــون
قـ ّ
ـوي ــة ب ـعــدمــا ع ــزز فــري ـقــا الــريــاضــي
والـشــانـفـيــل صفوفهما بــأسـمــاء لها
ثقلها في الدوري املحلي ،قادرة على
املنافسة جديًا على لقب البطولة.
واألكيد أن نــادي هومنتمن هو أكثر
األندية املتضررة من نظام األجنبيني،
ً
وخاصة بعد رغبة الالعب اسماعيل
أحمد في العودة إلى نادي املنارة ،ما
وض ــع الــريــاضــي رسـمـيــا عـلــى الئحة
أبـ ــرز األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى الـلـقــب.
وكان نظام األجنبيني قد أثار استياء
مانوكيان الذي صرح في وقت سابق
بأن هذا القرار فاجأ إدارة فريقه ،في
ح ــن ك ــان ه ـنــاك أن ــدي ــة تـعـلــم مسبقًا
ب ــأن ه ــذا ال ـق ــرار سـيـصــدر عــن اتـحــاد
اللعبة ،نتيجة موجة التعاقدات التي
أبــرمـهــا فريقا الــريــاضــي والشانفيل
هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،وت ـح ــدي ـدًا بــالــاعـبــن
اللبنانيني .وبعكس مانوكيان ،تؤكد
م ـع ـظــم األنـ ــديـ ــة أن اعـ ـتـ ـم ــاد الع ـبــن
أجـنـبـيــن ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب والع ــب
ثــالــث عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء مــن شأنه
إعطاء فرصة أكبر لالعب املحلي ،لكي
ّ
ويطور مستواه.
يشارك

م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
الشتوية ،تكثر األحــاديــث عــن انتقال
ّ
أب ــرز ن ـجــوم ال ـفــرق األوروبـ ـي ــة ،ولـعــل
أب ـ ــرز ال ـص ـف ـقــات ال ـت ــي م ــن امل ـم ـكــن أن
تحدث في فترة «امليركاتو» الشتوي
املقبل ،هي الصفقة التبادلية بني كل
مــن ال ـنــاديــن اإلنـكـلـيــزي واإلس ـبــانــي
تشيلسي وريـ ــال م ــدري ــد .فـقــد ذكــرت
صـحـيـفــة «اك ـس ـب ــري ــس» الـبــريـطــانـيــة
ً
ونقال عن تقارير صحافية إسبانية،
بــأن الـنــادي امللكي ريــال مــدريــد عــازم
وب ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدة عـ ـل ــى الـ ـت ــوقـ ـي ــع م ـ ــع الع ــب
ت ـش ـي ـل ـســي ال ـن ـج ــم ال ـب ـل ـج ـي ـكــي إي ــدن
هـ ـ ــازار .يـعـيــش األخ ـي ــر ال ـي ــوم أفـضــل
فتراته مع «البلوز» ،ويحتل مع فريقه
ص ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي بــرف ـقــة
الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي
ب ـع ـش ــري ــن ن ـق ـط ــة ل ـك ــل م ـن ـه ــم .أض ــف
إل ــى ذل ــك ،فبتسجيله لسبعة أه ــداف
ّ
حــتــى اآلن ف ــي الـ ـ ــدوري ،يـحـتــل بــذلــك
هازار صدارة ترتيب الهدافني ،بفارق
هدفني عن سيرجيو أغويرو ماهجم
مانشستر سيتي ( 5أهداف) .وتعتبر
هذه االنطالقة هي األفضل في تاريخ
ّ
يسجل
الالعب مع تشيلسي ،حيث لم
مع «البلوز» سبعة أهداف في الدوري
في هذه الفترة القصيرة.
ومــع سطوع نجم تشيلسي ،وضعت
إدارة ريال مدريد وبحسب الصحيفة
البريطانية ،هدفها ّ
األول في امليركاتو
ّ
الشتوي واملتمثل بالنجم البلجيكي.
وذكــرت «اإلكسبريس» أيضًا ،أن ريال
ً
م ــدري ــد ي ــري ــد ف ـع ــا ت ـع ــوي ــض رح ـيــل
نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو
رون ــال ــدو لـيــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،عبر
ال ـت ـعــاقــد م ــع الع ــب «س ــوب ــر» ،وإدارة

موسم استثنائي للبلجيكي (غلين كيرك ــ أ ف ب)

«املـيــريـنـغــي» ال تــريــد االنـتـظــار لفترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة ،بل تريده
فــي الـشـتــاء .وذك ــر املـصــدر نفسه ،بأن
ٌّ
عرض
مستعد لتقديم
الـنــادي امللكي
ّ
خ ـي ــال ــي ل ـت ـش ـي ـل ـسـ ًـي ،والـ ـ ــذي يـتـمــثــل
بمبلغ مــالــي إضــافــة لنجمه الويلزي
غاريث بايل .األخيرّ ،
تعرض إلصابة
مع فريقه ريال مدريد ،ولكنها ليست
ّ
بــالـخـطـيــرة ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن تفكر
إدارة تـشـلـســي ب ـعــرض ال ـ ّـري ــال مليًا،
وذل ــك نـظـرًا إلــى وضعية عقد العبها
هــازار ،والــذي من املقرر أن ينتهي في
الصيف املقبل ،وبذلك سيكون هــازار
قادرًا على الذهاب أينما شاء ،من دون
أن يدعم خزائن النادي .ومن الطبيعي،
ف ــي حـ ــال إتـ ـم ــام ال ـص ـف ـقــة ،أن يـعـطــي
هــازار اإلضافة الكبيرة لريال مدريد،

خصوصًا ،أن «امليرينغي» يـقـ ّـدم أداء
ّ
ّ
سيئًا حتى اآلن في الدوري وفي دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .م ــن امل ـم ـكــن أن يـكــون
هــازار هو املنقذ .ولكن قبل كل شيء،
على إدارة الـنــادي أن تــدرس وضعية
املدرب غولني لوبيتيغي ،الذي بدوره

يحتل هازار صدارة ترتيب
الهدافين بسبعة أهداف
ّ
لـ ــم ي ـث ـب ــت أح ـق ـ ّـي ـت ــه وج ـ ــدارت ـ ــه حــتــى
ناد كبير كريال مدريد.
اليوم لتدريب ٍ
فـلــوريـنـتـيـنــو ب ـيــريــز ،رئ ـي ــس ال ـن ــادي
امللكي ،سيكون أمام ٍّ
تحد جديد بدوره
ّ
لـنـشــل ال ـفــريــق م ــن ال ـف ـتــرة «املـتـقــلـبــة»
التي يمر بها ،وسيكون هناك بعض

التضحياتّ ،ربـمــا يكون كــل مــن بايل
ولوبيتيغي أبرز الضحايا!
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت ص ـحــف بــريـطــانـيــة
أن ن ــادي يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي يعمل
ج ــدي ــا ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ص ــان ــع ألـ ـع ــاب
بــايــرن ميونيخ الكولومبي جايمس
رودريـغـيــز ،فــي محاولة مــن «السيدة
العجوز» ّ
بلم شمل النجم الكولومبي
مـجــددًا مــع نجم ريــال مــدريــد السابق
كريستيانو رونالدو (وذلك
البرتغالي
ً
بعد أن كانا سوية برفقة «امليرينغي»
ف ــي ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ّ
درب ب ـه ــا ال ـفــريــق
امل ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
مـ ـ ــدرب ن ــاب ــول ــي الـ ـح ــال ــي) .وأوض ـ ــح
م ــوق ــع «إك ـس ـب ــري ــس» ،وذل ـ ــك بحسب
م ـع ـلــومــات م ـن ـســوبــة ل ــوســائ ــل إع ــام
إيطالية ،أن يوفنتوس قد ينجح في

التعاقد مع جايمس ،وذلــك ألن وكيل
أعمال الالعب الكولومبي ،البرتغالي
خ ــورخ ــي م ـي ـنــديــز ،ه ــو نـفـســه وكـيــل
أعـمــال النجم البرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة بــأن
مـيـنــديــز رب ـمــا سـيـكــون ل ــه دور كبير
ف ــي ج ـعــل ال ـص ـف ـقــة مـمـكـنــة بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا .وت ــاب ــع امل ـص ــدر
ذات ــه بــأن «البيانكو ن ـيــري» ،مستعد
لتقديم مبلغ  62مليون بــاونــد لضم
ج ـي ـمــس إلـ ــى ص ـف ــوف ــه ،وذل ـ ــك بـهــدف
ت ـع ــزي ــز الـ ـف ــري ــق مل ــواصـ ـل ــة سـي ـطــرتــه
محليًا والتتويج كذلك ببطولة دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـع ـص ـيــة أخ ـي ـرًا
ع ـل ــى ال ـف ــري ــق اإليـ ـط ــال ــي ،خ ـصــوصــا
بعد أن كــان قريبًا جـدًا من الفوز بها
فــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .وخ ــال فـتــرة
ح ـم ـلــه لـقـمـيــص ري ـ ــال م ــدري ــد ،أثـبــت
رودريغرز تفاهمًا كبيرًا مع رونالدو،
إذ م ـ ّـرر صــاحــب ال ـق ــدم ال ـي ـســرى ع ـ ّـدة
ك ـ ــرات ح ــاس ـم ــة ل ـ ـلـ ــدون ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
ك ـمــا أن رونـ ــالـ ــدو ن ـف ـســه ح ـ ــاول منع
رودريغيز من مـغــادرة الـنــادي امللكي
بـحـســب ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إسـبــانـيــة
آن ــذاك ،ال أن النجم الكولومبي انتقل
إلـ ــى ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري ف ــي ال ـن ـهــايــة
على سبيل اإلع ــارة ملوسمني ،بسبب
رغبته في الحصول على دقائق لعب
أكثر .الجدير بالذكر ،بــأن رودريغيز
( 27عامًا) ،ال يعيش أفضل أيامه في
ميونخ ،إذ يشعر النجم الكولومبي
بالغضب من جلوسه املتكرر على دكة
ال ـبــدالء ،فــي وقــت ُيـعــانــي فيه الفريق
البافاري من أزمــة مع املــدرب الجديد
الكرواتي نيكو كوفاتش.
(األخبار)

بطاقة حمراء
الشهر .وذكرت تقارير ّأن املدرب البرتغالي وجه سبابًا بلغته
املحلية نحو كاميرا كانت تالحقه على خط امللعب عقب الفوز
 2-3بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد .وقال
االتحاد اإلنكليزي في بيان« :هناك مزاعم أن لغة (مورينيو)
في نهاية املباراة ،كانت مسيئة و/أو تضمنت سبابًا وكلمات
السادسة من مساء يوم
غير مناسبة .هو يملك حتى الساعة
ُ
 19أكتوبر  2018للرد على االتهام» .وإذا أدين مورينيو فإنه
قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدالء خالل مواجهة
فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت
املقبل.

اإلنكليز يدينون أنفسهم

ألمانيا والتهرب الضريبي
أدان االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم بشدة أعمال شغب وقعت في
مدينة إشبيلية اإلسبانية قبل يوم واحد من إقامة مباراة إنكلترا
مع إسبانيا في كأس األمم األوروبية ،وتعهد االتحاد بفرض
عقوبات على مرتكبيها .وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على
وسائل التواصل االجتماعي مجموعات كبيرة من املشجعني
تحطم الطاوالت واملقاعد في أحد شوارع التسوق الرئيسية
في إشبيلية ،كما ظهر بعضهم وهو يحطم بعض السيارات.
واضطرت شرطة مكافحة الشغب اإلسبانية للتدخل لتفريق
الحشود .وقال متحدث باسم االتحاد اإلنكليزي للعبة« :ندعو
املشجعني الذين رافقوا املنتخب إلى احترام الدولة املضيفة
ّ
والتحلي باملسؤولية .سيعمل االتحاد بالتنسيق مع الشرطة
البريطانية املخصصة ملالعب كرة القدم من أجل تحديد هوية
ّ
املتورطني في هذه األعمال».

توران إلى السجن

قالت وسائل إعالم رسمية ّإن الدولي التركي أردا توران
العب وسط برشلونة املعار حاليًا إلى باشاك شهير ُوجهت
له اتهامات بعد شجار مع املغني بيركاي شاهني في ملهى
ليلي في اسطنبول ،وطالبت النيابة العامة بسجنه ملدة 12
عامًا ونصف .وقالت وكالة أنباء األناضول ّإن توران متهم
«بالتحرش الجنسي ،وتعمد إصابة شخص ،واإلخالل بالنظام
العام واستخدام سالح غير مرخص» .وفرض باشاك شهير
غرامة مالية على الالعب بقيمة  2.5مليون ليرة تركية ( 431ألف

دوالر) بسبب الواقعة .وقد استدعت الشرطة توران األسبوع
املاضي الستجوابه بشأن الحادث الذي ذكرت تقارير أنه تسبب
في كسر أنف شاهني .وإلى جانب توران ،طالبت النيابة العامة
بحبس شاهني مدة تتراوح من عامني إلى ثالثة بداعي «تحقير
وإهانة توران».

مورينيو وشتائمه
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم أنه وجه اتهامًا لجوزيه
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بداعي التلفظ بكلمات
مسيئة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد في الدوري هذا

قضت محكمة في فرانكفورت بعدم وجوب مثول رئيسني
سابقني لالتحاد األملاني لكرة القدم واثنني آخرين من املسؤولني
السابقني أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي ،في واقعة تعود
لفترة سبقت استضافة أملانيا كأس العالم  .2006وكانت
االتهامات ُوجهت إلى تيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ
الرئيسني السابقني التحاد كرة القدم األملاني ،وكذلك إلى
هورست شميت األمني العام لالتحاد وأحد املسؤولني السابقني
في االتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في حزيران/يونيو املاضي.
لكن املحكمة قالت إنها «لم تجد ما يكفي من قرائن على ارتكاب
مخالفات» لتصعيد املسألة إلى إجراء محاكمة .وتسببت الواقعة
في فتح تحقيقات كثيرة ،كما أدت إلى استقالة نيرسباخ من
منصبه.

