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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

قضبان السجن تنتظر نيمار لعامين!
ت ـصـ ّـدر الـنـجــم الـبــرازيـلــي الـعـنــاويــن،
أمــس ،لكن بخبر سيئ حيث طالبت
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة اإلس ـبــان ـيــة بسجنه
سنتني مــع فــرض غــرامــة مالية عليه
قدرها  10ماليني يورو بتهمة الغش
في صفقة انتقاله إلى برشلونة.
وأث ـ ـ ـ ــارت ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال ن ـي ـم ــار مــن
ســانـتــوس ال ـبــرازي ـلــي إل ــى ُبرشلونة
ً
ع ــام  2013ج ــدال كـبـيـرًا ،إذ أع ـلــن في
حينها أنها بلغت  57,1مليون يورو،
لـكــن الـتـحـقـيـقــات الح ـقــا كـشـفــت أنها
بحدود  83,3مليون يورو ،وأن النادي
اإلسـ ـب ــان ــي وال ــاع ــب أخ ـف ـيــا الـقـيـمــة
الحقيقية للتهرب من الضرائب.
وب ـعــد م ـســار ق ـضــائــي ط ــوي ــل ،ق ــررت
املحكمة العليا في إسبانيا في تموز
املاضي إسقاط تهمة الغش الضريبي
عن نيمار ،معتبرة أنــه لم يرتكب أي
ذنـ ــب ،ل ـكــن ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي أع ــاد
ف ـتــح ال ـق ـض ـيــة م ــن ج ــدي ــد ف ــي أي ـلــول
ب ـعــدمــا نـجـحــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة في
االستئناف.
وكــان "البرسا" قد وافــق في منتصف
حــزيــران عـلــى دف ــع غــرامــة بقيمة 5,5
م ــاي ــن ي ـ ـ ــورو مل ـص ـل ـح ــة الـ ـض ــرائ ــب
اإلس ـبــان ـيــة ف ــي إط ــار صـفـقــة جــزائـيــة

ُ ّ
م ــع ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ت ـج ــن ــب نـيـمــار
امل ــاح ـق ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي مــوضــوع
انتقاله إلى النادي الكاتالوني.
وت ـ ّـم ــت م ــاح ـق ــة ن ـي ـم ــار ووالـ ـ ـ ــده ألن
ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي اع ـت ـبــر أن قيمة

انـتـقــال الــاعــب إلــى برشلونة ال تقل
عن  83,3مليون يــورو ،في حني أعلن
األخـيــر أن قيمة الصفقة كــانــت 57,1
مليون يــورو؛ بينها  40مليون يورو
لعائلة الالعب.

تتهم المحكمة نيمار بالغش في صفقة انتقاله إلى برشلونة (أ ف ب)

بايل لن يلعب «إل كالسيكو»
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة االس ـبــان ـيــة
ق ــد طــالـبــت ســابـقــا بـمـحــاكـمــة نـيـمــار
ً
ووالـ ــده بسبب االح ـت ـيــال ،فـضــا عن
فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي
لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو
والــرئ ـيــس الـســابــق ســانــدرو روسـيــل
والنادي.
ويواجه نيمار أيضًا مالحقة قضائية
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل حـ ـي ــث ق ـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء
البرازيلي بتجميد جــزء من األصــول
املــال ـيــة لــاعــب وق ــدره ــا  43,5مليون
دوالر بـ ـسـ ـب ــب تـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب مــن
ال ـضــرائــب خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة بني
 2011و.2013
وكـ ـ ـ ــان زم ـ ـيـ ــل نـ ـيـ ـم ــار األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ً
ليونيل ميسي قد واجه موقفًا مماثال
ب ـع ــدم ــا أص ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة إس ـبــان ـيــة
فــي ال ـس ــادس مــن ت ـمــوز  2016حكمًا
بسجنه ملدة  21شهرًا مع تغريمه هو
ووالده (وكيل أعماله أيضًا) مبلغ 3,7
ماليني ي ــورو ،بسبب قضية التهرب
من الضرائب.
يذكر أنه يتم تعليق أي حكم من هذا
الـقـبـيــل كـمــا ه ــو شــائــع ف ــي إسـبــانـيــا
اذا كان الشخص يرتكب جرمه األول
والحكم الصادر بحقه أقل من عامني.

سوق اإلنتقاالت

مورينيو لن يستغني عن إبراهيموفيتش
ط ـم ــأن م ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،جماهير الفريق بأن ناديه
س ـي ـج ــدد ع ـق ــد املـ ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي
امل ـخ ـضــرم زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش
( 35ع ــام ــا) م ــن خ ــال تـطـبـيــق خـيــار
التمديد لعام إضافي.
وقال مورينيو خالل مؤتمر صحافي
ع ـش ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ف ــريـ ـق ــه مـ ــع ف ـي ـي ـن ــورد
روتـ ـ ـ ـ ــردام ال ـه ــولـ ـن ــدي فـ ــي "يـ ــوروبـ ــا
لـيــغ""ّ :وض ــع إبراهيموفيتش سهل
ج ــدا .وق ــع معنا عـقـدًا ملــدة عــام قابل
للتجديد عامًا آخر وسنقوم بذلك".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء رد مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ع ـ ـلـ ــى أحـ ــد
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ب ـع ــد ال ـت ـل ـم ـي ــح الـ ــذي
ق ــام بــه إبــراهـيـمــوفـيـتــش إل ــى إحــدى

الـصـحــف ال ـســويــديــة ال ـثــاثــاء حــول
إمـ ـك ــانـ ـي ــة اإلنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدوري
األميركي للمحترفني في املستقبل.
وقال نجم يونايتد الحالي لصحيفة
"اف ـت ــون ـب ــادت" ال ـســويــديــة إث ــر نيله
جــائــزة الـكــرة الذهبية ألفـضــل العب
ســويــدي لـلـمــرة ال ـحــاديــة ع ـشــرة في
مسيرته" :أجد نفسي أغزو الواليات
املتحدة كما غزوت أوروبا".
وأضــاف" :بعض الناس يمكثون في
م ـكــان واح ــد ط ــوال مسيرتهم لكني
تنقلت في أماكن عدة مثل نابوليون
فــي أوروبـ ــا وغ ــزوت كــل دول ــة عشت
ف ـي ـهــا" .وت ــاب ــع" :رب ـم ــا أع ـبــر املـحـيــط
األطـلـســي فــي أح ــد األي ــام لـكــي أغــزو
الواليات املتحدة".

ّلمح زالتان الى امكانية انتقاله الى
الواليات المتحدة (األناضول)

هــذا ،وقــد أمــل البرتغالي ان ال يترك
الـنـجــم االرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
فــري ـقــه ال ـح ــال ــي ب ــرش ـل ــون ــة ،اذ ق ــال:
"هــي القصة نفسها تكرر في جميع
امل ـ ـ ــواس ـ ـ ــم .ك ـ ــل امل ـ ـ ــواس ـ ـ ــم ،يـ ـج ــب ان
يغادر ،لكنه ال يغادر ،وآمل اال يترك
برشلونة ابدًا".
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات م ــوري ـن ـي ــو اث ــر
الـشــائـعــات الـتــي تـكــررهــا الصحافة
االنـكـلـيــزيــة وتـجـعــل مــن ميسي (29
عـ ــامـ ــا) اح ـ ــد االهـ ـ ـ ـ ــداف املـسـتـقـبـلـيــة
ل ـل ـن ــادي االن ـك ـل ـي ــزي .واوضـ ـ ــح "م ــو"
ان م ـي ـســي "ي ـن ـت ـمــي ال ـ ــى بــرش ـلــونــة
وب ــرش ـل ــون ــة ي ـن ـت ـمــي الـ ـي ــه ،ومـ ــا هــو
جميل في االمر انه يبدأ وينتهي مع
برشلونة".

الكرة اللبنانية

االتحاد يعيد مباراة اإلخاء واألنصار والعهد يقيل جاسبرت
عبد القادر سعد
قـ ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لــات ـحــاد
الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم اع ـ ــادة م ـب ــاراة
اإلخاء األهلي عاليه واألنصار ضمن
األسبوع السابع من الدوري اللبناني
بعدما توقفت في الدقيقة  69وكانت
النتيجة  .2 - 2وجاء قرار االتحاد بعد
دراســة تقريري مراقب املباراة سعيد
عـبــد ال ـخــالــق وط ــاق ــم ال ـح ـكــام اضــافــة
الــى معطيات املـبــاراة واألح ــداث التي
رافقتها.
واس ـت ـن ــد االتـ ـح ــاد ف ــي قـ ـ ــراره الـ ــى أن
التقريرين لم يتضمنا أي ذكر لتعطيل
الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــن قـ ـب ــل أحـ ـ ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــن
وتـ ـح ــديـ ـدًا ج ـم ـه ــور اإلخ ـ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه ،وخصوصًا أن شريط الفيديو
ال يـظـهــر دخ ــول الـجـمـهــور ال ــى أرض
املـلـعــب رغ ــم األح ـ ــداث ال ـتــي شهدتها
مدرجات اإلخاء األهلي عاليه .وعلمت
"األخ ـبــار" أن قــرار ايـقــاف املـبــاراة جاء
م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وت ـح ــدي ـدًا امل ـقـ ّـدم
امل ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن األمـ ـ ـ ــن داخـ ـ ـ ــل امل ـل ـعــب
ال ـ ــذي س ـعــى ج ــاهـ ـدًا ل ـل ـح ـصــول على
ت ـعــزيــزات قـبــل أن يـبـلــغ حـكــم امل ـبــاراة
جميل رمضان عدم امكانية استكمال
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استند االتحاد الى قرار القوى األمنية بعدم استكمال المباراة

املباراة لصعوبة ضبط األوضاع على
املدرجات وطلب انهاء اللقاء.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ق ـ ـ ــررت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
اع ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا عـلــى
مـلـعــب م ـحــايــد ي ـحــدد الح ـقــا وب ــدون
ج ـم ـهــور ،وبــال ـتــالــي اق ــام ــة مـبــاريــات
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـت ــاس ــع ب ـش ـك ــل طـبـيـعــي
بحيث يلعب األنـصــار مــع الراسينغ
الـجـمـعــة ال ـســاعــة  15.00عـلــى ملعب
بـيــروت الـبـلــدي ،بينما يلعب اإلخــاء

مع السالم زغرتا على ملعب تحدده
ّ
لجنة املسابقات اليوم ،لكن من املؤكد
أنــه ليس فــي بـحـمــدون حتى لــو كان
اللقاء على أرض اإلخاء.
في مكان آخر كان اجتماع مهم أيضًا
ّ
يعقد ،لكنه يتعلق بفريق العهد حيث
اج ـت ـم ـعــت ال ـل ـج ـنــة االداريـ ـ ـ ــة ل ـل ـنــادي
أمـ ـ ــس وق ـ ـ ـ ــررت اقـ ــالـ ــة املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي
ل ـل ـفــريــق األمل ــان ــي روبـ ـ ــرت جــاس ـبــرت
بعدما جــددت الثقة فيه يــوم السبت.

وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة االداري ـ ـ ـ ـ ــة بـعــد
ال ـخ ـس ــارة ال ـت ــي لـقـيـهــا ال ـف ــري ــق أول
مــن أم ــس أم ــام شـبــاب الـســاحــل 1 - 0
بـ ـه ــدف رائ ـ ـ ــع ل ـع ـل ــي ح ـ ــوران ـ ــي عـلــى
ملعب صـيــدا فــي م ّـبــاراة مــؤجـلــة من
املرحلة الثانية .ومثلت الخسارة أمام
ال ـســاحــل صــدمــة لـلـعـهــداويــن الــذيــن
ّ
عجزوا عن هز شباك الحارس املتألق
علي حالل رغم سيطرتهم ووصولهم
امل ـت ـكــرر ال ــى مـنـطـقــة ال ـســاحــل ،فـبــدت
ال ـخ ـي ـبــة ع ـلــى وج ـ ــوه ال ــاع ـب ــن ومــن
ً
خلفهم جاسبرت الــذي وقف مذهوال
وم ـس ـت ـغ ــرب ــا عـ ـ ــدم ت ـس ـج ـيــل الع ـب ـيــه
لألهداف رغم عدد املرات التي وصلوا
فيها الى املرمى الساحلي وخصوصًا
ف ــي ظ ــل وجـ ــود الع ـبــن أم ـث ــال حسن
شعيتو وأحمد زريق والقائد عباس
ع ـطــوي وال ـن ـي ـج ـيــري ك ـب ـيــرو مــوســى
وال ـ ـبـ ــدالء م ـح ـمــد ق ـ ــدوح وال ـتــون ـســي
يوسف املويهبي وجاد الزين.
أمـ ـ ــا الـ ـس ــاح ــل فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـح ــق الـ ـف ــوز
بــاألسـلــوب ال ــذي لعب بــه لكنه خسر
ج ـهــود ح ــارس ــه ع ـلــي ح ــال ف ــي لـقــاء
الـ ـف ــري ــق مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة فـ ــي األسـ ـب ــوع
الـ ـت ــاس ــع مـ ــع ن ـي ــل ح ـ ــال ان ـ ـ ـ ــذارًا هــو
الثالث املتراكم له في البطولة.

لن يلعب الويلزي غاريث بايل مباراة "إل
كالسيكو" بني فريقه ريال مدريد وغريمه
برشلونة في الدوري االسباني لكرة القدم
في نهاية االسبوع املقبل اثر تعرضه الصابة
في كاحله بحسب ما ذكرت الصحف املحلية
االسبانية امس.
الريال كان قد اصدر بيانًا اشار فيه الى ان
"غاريث بايل تعرض لتمزق في احد اوتار
الكاحل" من دون ان يحدد فترة غيابه ،لكن
صحيفتي "آس" و"ماركا" اكدتا ان بايل سيغيب
عن املواجهة الكبرى ،ال بل حددت االولى مدة
غيابه بفترة تراوح بني  3و 4اسابيع.

سيتي يخسر جهود كومباني
أكد املدرب اإلسباني ملانشستر سيتي اإلنكليزي،
جوسيب غوارديوال ،أن قائد الفريق وقلب دفاعه
البلجيكي فنسنت كومباني سيغيب عن املالعب
ألسابيع عدة بسبب إصابة في ركبته.

إقالة كلينسمان
من تدريب أميركا
عاد بروس أرينا لإلشراف على املنتخب
األميركي لكرة القدم خلفًا لألملاني يورغن
كلينسمان ،وذلك بحسب ما أعلن اإلتحاد
األميركي للعبة.
وكان اإلتحاد األميركي قد أقال كلينسمان من
منصبه بسبب نتائج املنتخب األميركي في
الدور األخير من تصفيات الكونكاكاف املؤهلة
إلى مونديال روسيا .2018

أخبار رياضية

افتتاح بطولة السلة األحد

حسم االتحاد اللبناني لكرة السلة أمره ّ
وثبت
يوم االحد موعدًا الطالق بطولة لبنان للدرجة
األولى حيث سيلعب الشانفيل مع ضيفه
الرياضي الساعة  17.00في ديك املحدي .وإذا
كانت املرحلة األولى ستنطلق األحد ،فإنها
ستختتم بعد ثمانية أيام وتحديدًا األحد 4
كانون األول بلقاء التضامن الزوق وضيفه
هوبس على ملعب مجمع نهاد نوفل الساعة
 .17.00وما بني األحدين املقبلني سيلتقي
اللويزة مع هومنتمن الخميس في  1كانون
األول على ملعب املركزية الساعة  ،20.00فيما
يلعب الحكمة مع االتحاد ميروبا ،الجمعة
الساعة  18.00في غزير ،على أن يستضيف
املتحد فريق بيبلوس السبت الساعة ،17.00
على ملعب الصفدي.

تزكية في انتخابات اتحاد األيكيدو
عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
لأليكيدو جلستني في نادي مون ال سال
بحضور  6اندية مستوفاة الشروط من اصل
 8اندية .وانعقدت الجلسة االولى العادية حيث
جرى خاللها استعراض البيانني االداري واملالي
لالتحاد لسنة  2016وجرت املوافقة عليهما
باالجماع وابراء ذمة االتحاد .أما الجلسة الثانية
االستثنائيةّ ،
فخصصت النتخاب هيئة ادارية
جديدة لالتحاد حيث ترأس الجلسة جوزف ابو
سمرا ،باعتباره أكبر االعضاء سنًا من غير
املرشحني ،وأعلن اسماء املرشحني الخمسة مللء
املقاعد الخمسة وهم القاضي الدكتور شادي
الحجل ،اوديت ملكون ،وسام سعادة ،ريان
زخور والياس الهاشم .وأعلن فوز املرشحني
الخمسة بالتزكية .بعد ذلك اجتمع الفائزون
وجرى توزيع املناصب االدارية على االعضاء
على الشكل التالي :القاضي الدكتور شادي
الحجل (رئيسًا) ،الياس الهاشم (نائبًا للرئيس)،
وسام سعادة (امينًا للسر) ،ريان زخور (امينًا
للصندوق) ،أوديت ملكون (عضوًا مستشارًا).

