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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

ماتويدي تاسع الوافدين إلى يوفنتوس
ب ـعــد إنـ ـج ــاز امل ـه ـمــة األس ــاس ـي ــة بضم
النجم البرازيلي نيمار مــن برشلونة
اإلسباني بصفقة قياسية بلغت 222
مليون يورو ،بدأ باريس سان جيرمان
الفرنسي مرحلة تقليص التكدس في
صـفــوفــه ،حيث سينتقل العــب وسطه
بالز ماتويدي إلى يوفنتوس ،بحسب
ما أفادت تقارير صحافية إيطالية.
وأش ـ ــارت صـحـيـفــة «ال غــازي ـتــا ديللو
س ـ ـبـ ــورت» إل ـ ــى أن األط ـ ـ ـ ــراف ال ـثــاثــة
تـ ــوص ـ ـلـ ــوا إل ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ان ـت ـق ــال
م ــات ــوي ــدي م ـق ــاب ــل  20م ـل ـي ــون يـ ــورو،
ستضاف إليها مكافآت وحوافز ،ومن
املتوقع أن ينال راتبًا سنويًا يبلغ 3.5
ماليني يورو.
ومع اتمام الصفقة ،سيصبح ماتويدي
تاسع العب ينضم الى «اليوفي» خالل
ـة ،ومـنـهــم
ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـف ـيـ ُ
البرازيلي دوغــاس كوستا املـعــار من
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي ومــات ـيــا دي
شيليو من ميالن اإليطالي ،والحارس
ال ـبــولــونــي فــويـتـشـيــك تـشـيــزنــي على
سبيل اإلعارة من روما.
إل ــى ذل ــك ،أع ــار س ــان جـيــرمــان جناحه
اإلس ـب ــان ــي خـيـسـيــه رودري ـغ ـي ــز ال ــذي
أصبح خارج حسابات نادي العاصمة،

إلـ ــى س ـت ــوك س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي حتى
نهاية املوسم الحالي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـخـلــى س ـتــوك ع ــن العـبــه
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــوس ـي ـل ــو إلـ ـ ــى م ــواط ـن ــه
نيوكاسل يونايتد العائد هذا املوسم

إلى الــدوري املمتاز بعقد يمتد لثالثة
أعوام مقابل  6.4ماليني دوالر.
إنكليزيًا أي ـضــا ،وف ــي صفقة مفاجئة
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــر ،اج ـ ـ ـتـ ـ ــاز العـ ــب
ســوانـســي سـيـتــي ،األيـسـلـنــدي غيلفي

سينتقل ماتويدي إلى «اليوفي» مقابل  20مليون يورو (أرشيف)

سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــوردس ـ ــون ،الـ ـفـ ـح ــص الـ ـطـ ـب ــي،
تمهيدًا لالنضمام الى إفرتون ،بحسب
مـ ــا أعـ ـل ــن م ـ ـ ــدرب األخ ـ ـيـ ــر ال ـه ــول ـن ــدي
رونالد كومان في صفقة قياسية تصل
دوالر.
إلى  58مليون
ّ
ومــن املـتــوقــع أن يــوقــع سـيـغــوردســون
ع ـق ـدًا مل ــدة خـمـســة أع ـ ــوام م ــع إف ــرت ــون
ي ـت ـقــاضــى ب ـمــوج ـبــه  100ألـ ــف جـنـيــه
أسبوعيًا ،ليصبح أغلى العــب ينضم
ال ــى ال ـن ــادي مـنــذ الـبـلـجـيـكــي رومـيـلــو
ل ــوك ــاك ــو ال ـ ــذي قـ ــدم م ــن تـشـلـســي عــام
 2014مقابل  31.8ماليني جنيه.
وب ــرز أم ــس ،إع ــان فـيــاريــال اإلسباني
ض ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم م ـ ـ ـيـ ـ ــان اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي
الكولومبي كــارلــوس باكا على سبيل
اإلعارة ملوسم واحد ،مع خيار التعاقد
معه نهائيًا.
وقال فياريال في بيان« :توصل ناديا
فياريال وميالن إلى اتفاق بخصوص
استعارة املهاجم الكولومبي كارلوس
باكا ملوسم .»2018-2017
وفي إسبانيا أيضًا ،أعلن الس باملاس
تــوصـلــه إل ــى ات ـفــاق مــع الع ـبــه الـغــانــي
كيفن برينس بواتنغ لفسخ عقده معه،
مشيرًا في بيان إلى أن ذلك يعود إلى
«أسباب شخصية» لالعب.

الكرة الصينية

العلم في مالعب ألمانيا
الصينيون يطلبون ِ
لــم تـجــد الـصــن س ــوى ال ـكــرة األملــانـيــة
ً
س ـب ـيــا ل ـت ـقــويــة مـنـتـخـبـهــا األومل ـب ــي،
َ
حيث لــم ت ـتــوان عــن إرس ــال منتخبها
للشباب ما دون  20عامًا للمشاركة في
دوري الــدرجــة الــرابـعــة األملــانــي خالل
مــوســم  ،2018-2017تحضيرًا ل ــدورة
األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة  2020املـ ـق ــررة في
طوكيو.
وسـبــق لصحيفة «بـيـلــد» األملــانـيــة أن
ك ـش ـفــت ف ــي حـ ــزيـ ــران ع ــن اتـ ـف ــاق بــن
الصني واالتحاد األملاني للعبة بشأن
هذه املسألة التي تندرج ضمن سياسة
الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي
ُيولي أهمية كبرى للعبة.
ومن خالل توجيهاته ،نشطت األندية

ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع الع ـبــن
ومـ ـ ــدربـ ـ ــن ب ـ ـ ــارزي ـ ـ ــن ،كـ ــذلـ ــك ن ـش ـطــت
الـ ـش ــرك ــات واألف ـ ـ ـ ــراد ال ـص ـي ـن ـيــون فــي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي األنـ ــديـ ــة األوروب ـ ـيـ ــة
الكبيرة والصغيرة ،وتعاقد املنتخب
الوطني مــع امل ــدرب اإليطالي الشهير
مارتشيلو ليبي.
ويــأمــل الــرئـيــس الصيني جعل بــاده
ً
قــوة كبرى في كــرة القدم ،وصــوال إلى
استضافة كأس العالم وإحــراز لقبها.
إال أن الـ ـه ــدف امل ـق ـب ــل ع ـل ــى الـصـعـيــد
الوطني هو التحضير للمشاركة في
أوملبياد طوكيو .2020
وأعلن املنتخب الصيني في بيان أمس
ُّ
أن تمكن شبابه من «التمرن في أملانيا

واملـنــافـســة فــي دوري «ريجيوناليغا
سـ ــودوسـ ــت» ،ه ــو ف ــرص ــة م ـهـمــة ج ـدًا
ّ
لـكــرة الـقــدم الصينية مــن أجــل التعلم
من الكرة األملانية».
وص ــدر ا ّلـبـيــان عــن املنتخب الصيني
بعدما وقــع االتحاد املحلي اتفاقًا مع
نظيره األملاني في العاصمة الصينية
بكني.
وذكرت وكالة أنباء «تشاينا نيوز» أن
ُ
نتائج منتخب بــادهــا لــن تحسب أو
تؤثر بترتيب دوري الجنوب الغربي
اإلقليمي في أملانيا.
وسيبدأ املنتخب الصيني مشواره في
ال ــدوري اعتبارًا من منتصف املوسم،
أي مــن كــانــون الـثــانــي املـقـبــل ،بحسب

مـ ــا ك ـش ـفــت وكـ ــالـ ــة «س ـ ـيـ ــد» األمل ــان ـي ــة
الــريــاضـيــة املــرتـبـطــة بــوكــالــة «فــرانــس
برس».
وتــأهــل  19فريقًا إلــى دوري الجنوب
ال ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ف ـ ـ ــي أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا،
وس ـ ـي ـ ـخ ـ ــوض امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـصـ ـيـ ـن ــي
مـ ـب ــارات ــن ضـ ــد كـ ــل م ـن ـه ــا ،مـ ــن دون
احتساب نتائجه في الجدول الرسمي
للنقاط.
ً
وكـشـفــت «ب ـي ـلــد» ف ــي ح ــزي ــران أن كــا
مــن األنــديــة املـشــاركــة فــي هــذا ال ــدوري
سيحصل على مبلغ  15ألف يورو من
االت ـح ــاد الـصـيـنــي ل ـكــرة ال ـقــدم مقابل
املـ ـب ــارات ــن ال ـل ـتــن سـيـخــوضـهـمــا كل
فريق ضد املنتخب.

تثبيت عقوبة رونالدو
رفضت لجنة االستئناف التابعة لالتحاد
اإلسباني لكرة القدم االستئناف املقدم من
ريال مدريد لتخفيف عقوبة نجمه البرتغالي
كريستيانو رونالدو .وبذلك تبقى عقوبة
اإليقاف  5مباريات واقعة على «الدون».
وتعرض رونالدو للطرد ،بعد حصوله على
اإلنذار الثاني ،في «كالسيكو» ذهاب كأس
السوبر اإلسبانية أمام برشلونة ،الذي فاز
به ريال مدريد بنتيجة  ،1-3بعد قرار حكم
املباراة باعتباره ادعى السقوط داخل منطقة
الجزاء في كرة مشتركة مع الفرنسي صامويل
أومتيتي.

غيريرو ّ
يفر ويدفع  90ألف يورو!
تعرض العب بوروسيا دورتموند األملاني،
البرتغالي رافايل غيريرو ،لغرامة مالية بقيمة
 90ألف يورو بسبب فراره بعد حادث سير
كان سببًا فيه.
وأعلنت املحكمة لوكالة «سيد» األملانية
ُ
الرياضية أن غيريرو غ ِّرم بعدما اصطدمت
سيارته بسيارة أخرى في تشرين الثاني
املاضي.
وبعدما كشف غيريرو على األضرار التي
تعرضت لها سيارته ،أكمل طريقه دون أن يبلغ
عن الحادث الذي لم يؤد عنه اصابات ،ثم ّ
أقر
الحقًا بما قام به بعد التبليغ عنه إلى الشرطة.
وستذهب األموال إلى منظمة خيرية في مدينة
دورتموند ،فيما وضع غيريرو قيد املراقبة
وفي حال ارتكب مخالفة مماثلة خالل فترة
عامني ،سيغرم بـ 90الف يورو إضافية عن
الحادث األول.

شورله يغيب عن انطالق
«البوندسليغا»
تعرض مهاجم بوروسيا دورتموند أندريه
شورله ،لتمزق عضلي في فخذه ،وسيغيب
على أثره عن األسابيع األربعة األولى من
املوسم الجديد من الدوري األملاني لكرة القدم.
ولن يكون شورله موجودًا بصحبة زمالئه
عندما يستهلون السبت ،املوسم الجديد من
«البوندسليغا» على أرض فولسبورغ ،ومن
املتوقع أال يعود الى املالعب قبل منتصف
أيلول املقبل.

بطل العالم يبحث عن دراجته!

قضية

«الملك جيمس» يفتح النار على «الرئيس ترامب»
ـف لـ ـيـ ـب ــرون جـ ـيـ ـم ــس ،نـجــم
لـ ــم يـ ـخ ـ ِ
كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز وص ـيــف بطل
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني ،منذ البداية معارضته
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ح ـيــث
واج ـهــه بـسـيــل مــن االن ـت ـق ــادات ،كــان
آخرها االنتقاد الذي ّ
وجهه له أمس
ملوقفه من أعمال العنف التي هزت
شــارلــوت ـس ـف ـيــل ،مـعـتـبـرًا أن األخ ـيــر
جـ ـع ــل أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة «رائ ـ ـجـ ــة
مجددًا».
واعـ ـتـ ـب ــر ج ـي ـم ــس أن ع ـل ــى األف ـ ـ ــراد
ّ
مـكــافـحــة الـعـنـصــريــة وع ــدم الـتـطــلــع
ّ
«املسمى رئيسًا للواليات
إلى الرجل
املتحدة».
وقـ ـ ـ ــال ج ـي ـم ــس ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ع ـلــى
«تويتر»« :الكراهية موجودة دائمًا
فــي أم ـيــركــا ،نـعــم نـحــن ن ـعــرف ذلــك،
لـكــن دون ــال ــد تــرامــب جـعـلـهــا رائـجــة
مجددًا!».
وأثار الرئيس األميركي عاصفة من
االسـتـنـكــار عـ ّـمــت الــواليــات املتحدة
الـ ـث ــاث ــاء ب ـع ــدم ــا ع ـ ــاد إل ـ ــى مــوق ـفــه
السابق ،معتبرًا أن مسؤولية أعمال
ال ـع ـن ــف ال ـت ــي هـ ــزت شــارلــوت ـس ـف ـيــل
يتحملها «الطرفان».
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وفـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي ص ــاخ ــب
عـقــده فــي بــرجــه «تــرامــب ت ــاور» في
ن ـيــويــورك ،أل ـقــى تــرامــب املـســؤولـيــة
ع ـل ــى الـ ـس ــواء ع ـل ــى أنـ ـص ــار الـيـمــن
املـتـطــرف واملــؤم ـنــن بـنـظــريــة تـفـ ّـوق
ال ـ ـعـ ــرق األب ـ ـيـ ــض الـ ــذيـ ــن ت ـج ـم ـعــوا
أبرز معارضي انتخاب ترامب (أرشيف)

ف ــي ه ــذه املــدي ـنــة ال ـص ـغ ـيــرة بــواليــة
ف ــرجـ ـيـ ـنـ ـي ــا ،واملـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ال ــذي ــن
تجمعوا للتنديد بهم.
وكان كالمه الشديد النبرة متباينًا
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــع اإلعـ ـ ــان الــرس ـمــي
الـ ــذي ت ــا ن ـصــه االث ـن ــن ف ــي الـبـيــت

األب ـيــض ون ــدد فـيــه بـ ـ «أع ـمــال عنف
عرقية» غير مقبولة.
وق ـت ـلــت ام ـ ــرأة ع ـمــرهــا  32عــامــا في
شــارلــوت ـس ـف ـيــل ح ــن قـ ــام شـ ــاب مــن
ال ـ ـنـ ــازيـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدد ع ـ ـمـ ــره عـ ـش ــرون
عــامــا يــدعــى جـيـمــس فـيـلــدز بدهس
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــن ف ــي
التظاهرة املضادة بسيارته.
وكــان جيمس الــذي ُيعتبر مــن أبــرز
الشخصيات الرياضية في الواليات
املـتـحــدة ،مــن املستنكرين ملــا حصل
في شارلوتسفيل ،وهو ّ
غرد السبت
ً
قــائــا« :مــن املحزن رؤيــة ما يحصل
ً
ف ـ ــي شـ ــارلـ ــوت ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــل» ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا:
«هــل هــذا هــو االت ـجــاه ال ــذي يسلكه
بلدنا؟».
وسـخــر «املـلــك» جيمس مــن الشعار
االنـتـخــابــي ال ــذي اسـتـخــدمــه تــرامــب
ً
ف ــي ح ـم ـل ـتــه ،ق ــائ ــا« :ج ـع ــل أم ـيــركــا
عظيمة مجددًا ،أليس كذلك؟!».
وكان جيمس نفسه ضحية لألعمال
الـعـنـصــريــة عـشـيــة ن ـهــائــي الـ ــدوري
ض ــد غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ووريـ ـ ـ ــرز فــي
حــزيــران املــاضــي ،إذ تـعــرض منزله
ُ
في لوس أنجلس للتخريب وكتبت
على مدخله عبارات عنصرية.

ُسرقت دراجة «كاليكس» النارية التي أحرز
اإلسباني تيتو رابات على متنها لقب فئة
«موتو  »2ضمن بطولة العالم  ،2014من مقر
فريقه «مارك في دي اس» في بلجيكا.
وحصلت عملية السرقة بالكسر والخلع قرابة
الساعة الرابعة فجر األربعاء بالتوقيت املحلي
حسب ما أظهرت كاميرات املراقبة ،إال أنها لم
ُ َ
تكتشف قبل صباح أمس.
وأكدت املسؤولة في الفريق البلجيكي سارة
كولسون أن «الدراجة النارية التي كانت مدعاة
فخر لرئيس الفريق ،كانت معروضة في
مدخل املشغل حيث كان يسمح للناس بالتقاط
الصور الى جانبها».
وأوضحت كولسون أن كاميرات املراقبة
أظهرت أن أربعة أشخاص «يغطون وجوههم
ويرتدون قفازات» دخلوا املقر الواقع مقربة من
شارلوروا بجنوب بلجيكا ،وسرقوا الدراجة
ووضعوها على منت شاحنة صغيرة بيضاء
اللون.
وعبر حسابه على موقع «تويتر»َّ ،
غرد رابات:
«ساعدونا للعثور على دراجة نارية تعلقنًا
كثيرًا بها فريقي وأنا .في حال امتالككم
أي معلومة ،الرجاء مشكورين التواصل مع
الفريق».

