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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

نهاية شيكسبير في ليستر
ق ــرر ن ــادي ليستر سيتي اإلنـكـلـيــزي
إق ــال ــة م ــدرب ــه ك ــراي ــغ شـيـكـسـبـيــر من
منصبه بسبب النتائج املخيبة التي
حققها الـفــريــق بــإشــرافــه مـنــذ مطلع
املوسم الحالي.
وكـ ــان شيكسبير ق ــد تـسـلــم مهماته
بشكل مؤقت في شباط املاضي خلفًا
ٍ
لــإي ـطــالــي ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري ال ــذي
ق ــاد ال ـف ــري ــق ال ــى ل ـقــب ب ـطــل الـ ــدوري
اإلنكليزي املمتاز عام .2016
وبعدما أنقذه من الهبوط الى مصاف
الدرجة األولى واحتالل املركز الثاني
عشر فــي نهاية املــوســم ،قــام مجلس
إدارة الـنــادي بتعيينه مدربًا رسميًا
للفريق .لكن البداية السيئة لليستر
ه ــذا امل ــوس ــم وع ــدم ف ــوزه بـمـبــاريــاتــه
الست األخيرة واحتالله املركز الثامن
عـشــر ف ــي الـتــرتـيــب ال ـع ــام دف ــع إدارة
النادي الى اتخاذ قرار إقالة املدرب.
كـمــا شـهــد ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي إقــالــة
نادي كالياري صاحب املركز الرابع
ع ـش ــر مل ــدرب ــه مــاس ـي ـمــو راس ـت ـي ـلــي،
الذي تسلمه منذ موسم 2016-2015
عندما قــاده في نهايته الى الدرجة
األول ــى ،ثــم حــل الفريق فــي املــركــز الـ

قرر ليستر إقالة مدربه كرايغ شيكسبير لسوء النتائج (ليندساي بارنابي  -أ ف ب)

 11بإشرافه املوسم املاضي.
ولـ ــم ي ـح ـقــق ك ــال ـي ــاري سـ ــوى فــوزيــن
حـتــى اآلن ه ــذا امل ــوس ــم عـلــى حـســاب
ك ـ ـ ــروت ـ ـ ــون ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــن
املـ ـب ــاش ــري ــن ل ـ ــه ف ـ ــي مـ ـع ــرك ــة ال ـب ـق ــاء
ف ــي ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى .وخ ـســر ال ـنــادي

مبارياته األربع األخيرة؛ آخرها أمام
ضيفه جنوى  3-2األحد املاضي.
وعـلــى صعيد الــاعـبــن ،وض ــع ريــال
مدريد اإلسباني خطة بديلة ،في حال
إخ ـفــاقــه ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
النجم هــاري كــايــن ،مهاجم توتنهام

مارسيلو في شباك الضرائب...

ه ــوت ـس ـب ــر اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،خ ـ ــال ف ـتــرة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية،
إن الـ ـن ــادي اإلسـ ـب ــان ــي ،ي ـض ــع عـيـنــه
أيضًا على اإلنكليزي الشاب ماركوس
ً
راشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد لـ ـيـ ـك ــون ب ـ ــدي ـ ــا لـ ـك ــاي ــن.
وأشارت الصحيفة الى أن فلورنيتيو
ب ـي ــري ــز ،رئ ـي ــس ن ـ ــادي ري ـ ــال م ــدري ــد،
والـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو ،يميالن أكثر إلى التعاقد مع
راشفورد.
ويــرى رونــالــدو أن راشـفــورد سيكون
أح ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم الـ ـع ــاملـ ـي ــن فــي
امل ـس ـت ـق ـبــل ،ك ـمــا أن ال ـت ـعــاقــد م ـعــه ال
يتطلب االستغناء عن الفرنسي كريم
بنزيما ،عكس ما سيحدث إذا تعاقد
النادي امللكي مع كاين.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـ ـع ـ ــض وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام
اإلس ـب ــان ـي ــة أن ريـ ـ ــال م ــدري ــد يـجـهــز
عرضًا كبيرًا لتوتنهام من أجل حسم
صـفـقــة ك ــاي ــن ،م ــن دون اس ـت ـب ـعــاد أن
يكون بنزيما والويلزي غاريث بايل
ضمن الصفقة املنتظرة ،وخصوصًا
أن توتنهام ينوي بيع نجمه بحوالى
 180مليون يورو.

الدوري األميركي للمحترفين

أزمة ترامب والرياضيين إلى الـ «أن بي آي»
ّ
شن مدرب سان أنطونيو سبرز لكرة
ال ـس ـلــة غ ــري ــغ بــوبــوف ـي ـتــش هـجــومــا
الذعًا على الرئيس األميركي دونالد
ترامب حيث وصفه بالجبان ،وذلك
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـصــريــح ت ــرام ــب حــول
تقديم التعازي الــى عائالت الجنود
الذين قضوا في الحروب.
وكـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب قـ ــد اع ـت ـب ــر أن سـلـفــه
ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
وغـ ـي ــره م ــن الـ ــرؤسـ ــاء ال ـســاب ـقــن لم
ّ
يقدموا التعازي الى عائالت الجنود
األم ـيــرك ـيــن ،وذلـ ــك ب ـعــد س ــؤال ــه عن
سـبــب تـجــاهـلــه الـجـنــود األرب ـع ــة من
الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا في
وقت سابق من الشهر الحالي بكمني
ُ ٍ
نصب لهم في النيجر خالل قيامهم
بدورية مشتركة مع الجيش املحلي
على الحدود مع مالي.
وأج ـ ـ ـ ــاب ت ـ ــرام ـ ــب" :الـ ــرئ ـ ـيـ ــس أوبـ ــامـ ــا
والرؤساء اآلخرون لم يتصل معظمهم
(بـعــائــات ال ـج ـنــود) .الكثير منهم لم
يـتـصــل .أن ــا أف ـضــل ال ـق ـيــام بــاالتـصــال
ع ـنــدمــا ي ـك ــون ذلـ ــك م ـنــاس ـبــا ،عـنــدمــا
أعتقد أني قادر على القيام بذلك".

ولم يكن بوبوفيتش ،الــذي كان وال
يـ ــزال م ــن أش ــد امل ـن ـت ـقــديــن لـسـيــاســة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،راض ـ ـي ـ ــا ع ـلــى
اإلطــاق حيال تصريح الرئيس ،ما
ً
دفعه الى الرد ،قائال" :إن هذا الرجل
املــوجــود في املكتب البيضاوي هو
جـ ـب ــان بـ ــا روح ي ـع ـت ـقــد أن ـ ــه لـيــس
ب ــإم ـك ــان ــه أن ي ـص ـبــح ك ـب ـي ـرًا إال مــن
خ ـ ــال إهـ ــانـ ــة اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ...والـ ـك ــذب
ب ـ ـشـ ــأن ط ــريـ ـق ــة تـ ـع ــام ــل ال ـ ــرؤس ـ ــاء
السابقني مــع مقتل الـجـنــود ،يشكل
انحدارًا غير مسبوق".
وتـ ــابـ ــع خ ــري ــج أك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـق ــوات
الـ ـج ــوي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـ ـ ــذي خ ــدم
خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي س ـ ــاح ال ـج ــو
"أم ــامـ ـن ــا رجـ ــل ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ك ــاذب بــالـفـطــرة :غـيــر مــؤهــل ذهنيًا
وع ــاطـ ـفـ ـي ــا ونـ ـفـ ـسـ ـي ــا لـ ـت ــول ــي ه ــذا
امل ـن ـصــب وال ـع ــال ــم بــأج ـم ـعــه ي ـعــرف
ذلـ ــك ،وال سـيـمــا األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يحيطون به كل يوم".
واعتبر بوبوفيتش أن "الناس الذين
يـعـمـلــون مــع ه ــذا الــرئـيــس يـجــب أن
يخجلوا ألنهم يعرفون أكثر من أي

وصف بوبوفيتش الرئيس ترامب
بـ «الجبان» (أرشيف)

شـخــص أنــه غـيــر مــؤهــل ،ورغ ــم ذلــك
اختاروا أال يفعلوا شيئًا حيال هذا
األمر .هذا عار عليهم".
وهـ ـ ــذه ل ـي ـســت األزم ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
يواجهها ترامب مع الرياضيني ،إذ
سبق أن سحب دعوته لفريق غولدن
س ـتــايــت ووريـ ـ ـ ــرز ،ب ـطــل دوري كــرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني
لــزيــارة البيت األبـيــض بعدما أعــرب
عــدد مــن العـبــي الـفــريــق عــن تــرددهــم
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ح ـ ـفـ ــل االس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــال ،ث ــم
هاجموه عبر "تويتر" وعلى رأسهم
النجم ستيفن كوري.
ك ـمــا دخـ ــل ت ــرام ــب ف ــي مـ ـش ــادات مع
الع ـبــي دوري ك ــرة ال ـق ــدم األمـيــركـيــة
الذين لم يهضموا كالمه الذي ساوى
بــن العنصريني البيض املتشددين
وامل ـن ــاه ـض ــن ل ـل ـفــاش ـيــة ف ــي أع ـم ــال
العنف التي شهدتها تشارلوتسفيل،
فتحدى العديد من الالعبني ترامب
ب ـع ــدم ــا رك ـ ـعـ ــوا ع ـل ــى أرض امل ـل ـعــب
قـبــل امل ـب ــاري ــات خ ــال ع ــزف النشيد
الوطني ،لتنتشر الحركة بعدها في
لعبة البايسبول.

الكرة اللبنانية

النجمة يخسر جمهوره ثالث مباريات
ّ
دفع فريق النجمة ثمن تفلت بعض
ج ـم ـهــوره ،فخسر ســاحــه األول في
مـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـكــرة
ال ـق ــدم ،بـعــد ق ــرار الـلـجـنــة التنفيذية
بمنع حضور جمهور النجمة لثالث
ً
م ـبــاريــات اس ـت ـك ـمــاال لـلـعـقــوبــة الـتــي
اتـ ـخ ــذت م ـنــذ ل ـق ــاء اإلصـ ـ ــاح ال ـبــرج
الشمالي في األسبوع املاضي ،والتي
ل ـع ـب ـهــا ال ـن ـج ـم ــة مـ ــن دون ج ـم ـهــور
أيـ ـ ـض ـ ــا .وجـ ـ ـ ـ ــاءت عـ ـق ــوب ــة االت ـ ـحـ ــاد
بعد األح ــداث الـتــي شهدتها مـبــاراة
الفريق مع األنـصــار ضمن األسبوع
الثالث على ملعب املدينة الرياضية،
ليصبح النجمة مجبرًا على خوض
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ق ـ ــوي ـ ــة مـ ـ ــن دون
الجمهور .األولى ستكون يوم األحد
عـلــى مـلـعــب ص ـيــدا مــع ال ـص ـفــاء ،أمــا
الثانية فمع النبي شيت في البقاع
في األسبوع السادس ،على أن تكون
املـبــاراة األخـيــرة مع التضامن صور
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في صور في األسبوع السابع.
وقــررت اللجنة التنفيذية رفــع دعوى
من قبل االتحاد والناديني على كل من
يظهره التحقيق مشاركًا أو محرضًا
عـلــى أع ـمــال الـشـغــب فــي امل ـب ــاراة كما
جاء في تعميم االتحاد.
ل ـكــن ال ـع ـقــوبــات األقـ ـ ــوى ك ــان ــت بحق
فريق الشباب مجدل عنجر في بطولة
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد االعـ ـت ــداء على
ّ
حــكــام مـبــاراة الفريق مــع الحكمة في
األسـبــوع الــرابــع على ملعب الصفاء.
إذ نقلت اللجنة التنفيذية مباريات
الـ ـف ــري ــق م ـ ــن م ـل ـع ـب ــه طـ ـ ـ ــوال مــرح ـلــة
الـ ــذهـ ــاب ،إض ــاف ــة إلـ ــى رفـ ــع االت ـح ــاد
دع ــوى على كــل مــن يظهره التحقيق
مشاركًا أو محرضًا في االعتداء على
الـ ـحـ ـك ــام .واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـل ـج ـنــة ال ـفــريــق
خاسرًا مباراته مع الحكمة وشطبت
ســت نـقــاط مــن رص ـيــده ،كــذلــك أوقفت
اإلداري ــن أحمد يونس حمزة وخالد

عجمي سـنـتــن ،ومـنـيــر عـبــد الخالق
سـتــة أش ـه ــر ،وغــرمـتـهــم بـ ـ  16مليون
ليرة ،إضافة إلى تغريم النادي خمسة
ماليني ليرة.
واملؤسف أن اعتراضات فريق الشباب
م ـجــدل عـنـجــر عـلــى الـتـحـكـيــم لــم تكن
م ـح ـق ــة ،إذ تـ ـب ـ ّـن فـ ــي ج ـل ـس ــة تـقـيـيــم
الحكام األسبوعية التي عقدت أمس
في قاعة ملعب بيروت البلدي أن ركلة
الجزاء التي طالب بها الفريق لم تكن
صحيحة ،كــذلــك فــإن الـهــدف ال ــذي لم
يحتسب بــداعــي التسلل ،وعـلــى إثــره
َّ
اعتدى اإلداريون على الحكام وعطلوا
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ف ـق ــد ك ـ ــان ال ـق ــرارص ـح ـي ـح ــا
والعـ ـ ــب ال ـش ـب ــاب م ـج ــدل ع ـن ـجــر ك ــان
ً
متسلال.
مــن جهتها ،أوقـفــت لجنة االنضباط
العـ ـ ـ ــب األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار مـ ـعـ ـت ــز الـ ـجـ ـنـ ـي ــدي
وح ــارس النبي شيت حسن الحسني
مباراة واحــدة لطردهما في األسبوع

املــاضــي ليغيب الجنيدي عــن مـبــاراة
فريقه مــع العهد يــوم الجمعة ضمن
األسبوع الخامس على ملعب املدينة
الــريــاضـيــة عند الـســاعــة  ،21.45فيما
ي ـغ ـيــب ال ـح ـســن ع ــن ل ـق ــاء فــري ـقــه مع
الــراسـيـنــغ فــي بـحـمــدون عند الساعة
 15.30م ــن ي ــوم ال ـس ـبــت .وي ـل ـعــب في
باقي مباريات األسبوع السالم زغرتا
م ــع ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ف ــي امل ــرداش ـي ــة
يــوم السبت عند الساعة  ،16.00على
أن يلعب األح ــد اإلخ ــاء األهـلــي عاليه
م ــع اإلص ـ ــاح الـ ـب ــرج ال ـش ـم ــال ــي عـلــى
ملعب بحمدون عند الساعة ،15.30
وال ـت ـض ــام ــن صـ ــور م ــع ط ــراب ـل ــس في
صور في التوقيت عنيه ،والنجمة مع
الصفاء عند الساعة  16.00في صيدا.
وغ ــرم ــت ل ـج ـنــة االن ـض ـب ــاط األن ـص ــار
والنبي شيت مبلغ  500ألف ليرة لكل
َ
جمهوريهما
منهما نتيجة ملا بدر من
في األسبوع املاضي.

أشارت النيابة العامة في مدريد أمس الى أن
ً
هناك احتماال حول قيام البرازيلي مارسيلو
ظهير أيسر ريال مدريد ،بارتكاب جريمة
ضريبية تتعلق بمبلغ مالي يصل إلى نصف
مليون يورو تقريبًا.
واتهمت النيابة العامة في العاصمة اإلسبانية،
مارسيلو ،بالتهرب من تسديد ضرائب
مستحقة على دخل األشخاص في عام .2013
وأفادت الجهات القضائية بأن الالعب أخفى
أرباح حقوق الصورة الخاصة به من خالل عدة
شركات أنشئت لهذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في إسبانيا أن مارسيلو
ّقدم إقرارًا ضريبيًا عن نشاطاته في 2011
و 2012و 2013من دون أن يذكر شيئًا عن
أرباحه من حقوق الصورة ،بهدف "تحقيق
منفعة مالية غير قانونية".

 ...وزيبينا يفلت من السجن

أصدر القضاء أمس حكمًا على املدافع الدولي
الفرنسي السابق جوناثان زيبينا بالسجن
لعامني مع وقف التنفيذ التهامه بالتهرب من دفع
ضرائب بقيمة أكثر من مليون يورو ،بحسب
القرار الصادر عن املحكمة الجنائية في أفينيون.
وكشف املدعي العام في أفينيون ،فيليب
ُ
غيماس ،أن زيبينا غ ّرم أيضًا بمبلغ  10آالف
يورو ،مؤكدًا بذلك املعلومات التي ذكرتها
الصحف املحلية.
وتعهد املدافع السابق ،البالغ من العمر  39عامًا،
بتسديد مبلغ أكثر من مليون يورو مطالب به
عن الفترة املمتدة من  2011إلى  2013ملصلحة
اإلدارة املالية العامة في فوكلوز.

فرنسا تستضيف ويلز

أفاد االتحاد الويلزي لكرة القدم بأن منتخبه
سيحل ضيفًا على فرنسا في لقاء ودي في
 10تشرين الثاني املقبل على ملعب "استاد دو
فرانس" في باريس.
وكانت آخر مباراة جمعت املنتخبني ودية أيضًا،
وأقيمت في تولوز عام  ،1982حيث فازت ويلز
بهدف نظيف سجله الهداف التاريخي إيان راش.

السلة اللبنانية

هومنتمن
فوز
ّ
والشانفيل سلويًا

ّ
جدد هومنتمن فوزه على فريق بيروت،
الوافد الجديد إلى دوري األضواء ،بفارق
 21نقطة  ،68-89بعد فوزه في نهائي دورة
الراحل شلهوب ،ضمن املرحلة االولى من
بطولة لبنان لكرة السلة على ملعب مزهر.
وكان أفضل مسجل في املباراة االميركي
سام يونغ برصيد  23نقطة و 8متابعات،
واالميركي والتر هودج  17نقطة و8
تمريرات حاسمة ،وكريم زينون  15نقطة،
والتونسي مكرم بن رمضان  12نقطة و5
متابعات ،بينما ّ
مرر اسماعيل احمد 8
تمريرات حاسمة.
ولدى بيروت سجل االميركي كريس
كراوفرد  17نقطة و 7متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،والليتواني سولسكيس فيتاوتاس
 13نقطة و 6متابعات و 5تمريرات حاسمة،
وباسل بوجي  11نقطة و 10متابعات
وكانو بوست  10نقاط.
وفي قاعة الشانفيل في ديك املحدي ،فاز
الشانفيل على اللويزة بنتيجة .68-71
وسجل فادي الخطيب  27نقطة و7
تمريرات حاسمة ،واالميركي براندن يونغ
 16نقطة و 7متابعات و 6تمريرات حاسمة،
واالميركي جاسنت هاوكنز  12نقطة و6
متابعات ،واالميركي روبرت ابشاو 10
نقاط و 9متابعات.
ولدى الخاسر ،سجل االميركي فرانكلني
ترافيس  19نقطة و 7متابعات ،ومواطنه
براندن موبلي  18نقطة و 15متابعة،
واالميركي مارفيل هاريس  17نقطة.

