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عمق موناكو جراح مضيفه ليل املتعثر بعدما 
سحقه برباعية دون رد ليتساوى في الرصيد 
مع باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة 

االولى الفرنسي لكرة القدم يوم اجلمعة.
وهز ستيفان يوفيتيتش ورشيد غزال الشباك 

ألول مرة مع حامل اللقب.

وبعد أن حقق انتصارا وحيدا في أول سبع 
مباريات يعيش ليل اس��وأ بداية موسم له منذ 
سنوات طويلة وحتى عندما بدا أن فريق املدرب 
مارسيلو بيلسا بدأ يستفيق في بداية املباراة 

عاقب موناكو العبي املنافس على فقدان التركيز.
وأثناء محاولة احباط هجمة مرر أنور الغازي 

الع��ب وس��ط ليل الكرة باخلطأ إل��ى يوفيتيتش 
مهاجم موناكو على حافة املنطقة ليضعها في 
الشباك في الدقيقة 24 محرزا أول أهدافه منذ 
انضمامه ال��ى النادي من انترناسيونالي هذا 

الصيف.
ول��م يطلب موناكو املساعدة ه��ذه امل��رة من 

الفريق صاحب الضيافة بعدما وصل غزال الى 
املنطقة وسدد بيسراه في الشباك.

وسجل رادام��ل فالكاو هدفا من ضربة رأس 
بعد مرور ثالث دقائق من الشوط الثاني واضاف 
الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74. وبهذا 

االنتصار رفع موناكو رصيده الى 18 نقطة. 

أعلن ن��ادي يوفنتوس االيطالي لكرة القدم 
أن قيمة أرب��اح��ه موسم 2016-2017 حتى 
30 يونيو املاضي بلغت 42.6 مليون يورو، 
مذكرا أن حصيلته ايجابية للموسم الثالث على 

التوالي.
وكتب يوفنتوس بطل الدوري االيطالي لكرة 
القدم في األع��وام الستة األخيرة في بيان له: 
»موسم 2016-2017 يؤكد التطور امللحوظ 
خالل األعوام األخيرة. للعام الثالث على التوالي، 

انتهى املوسم بنتيجة ايجابية واضحة«.
وسجل يوفنتوس أرباحا بقيمة 4.1 مليون 
ي��ورو العام املاضي بعدما كانت 2.3 مليون 

يورو في املوسم قبل املاضي.
وارتفع رقم أعمال النادي من 387.9 مليون 
يورو الى 562.6 مليون يورو أي بنسبة تطور 
بلغت 45.1 باملئة. كما تقلصت دي��ون نادي 
»السيدة العجوز« من 199.4 مليون يورو الى 

162.5 مليون يورو.
وت��وج يوفنتوس ال��ذي خسر نهائي دوري 
أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي العامني األخ��ي��ري��ن، بلقبه 
السادس على التوالي في الدوري االيطالي في  
مايو املاض رافعا غلته من األلقاب في الكالتشيو 

إلى 33 لقبا في تاريخه.

فرحة العبي موناكو

يوفنتوس يسير بثبات نحو التربع على عرش القارة األوروبية

واص��ل فريق بورتو انطالقته املميزة في ال��دوري 
البرتغالي لكرة القدم وحقق انتصاره السابع على 
التوالي على حساب بورتيمونينسي 5-2 خالل 
املباراة التي جمعتهما اجلمعة في اجلولة السابعة من 

الدوري.
وسجل أهداف بورتو إيفان ماركانو في الدقيقة 20 
وفانسون أبو بكر في الدقيقة 23 وموسى ماريجا في 
الدقيقة 26 وياسني براهيمي )هدفني( في الدقيقتني 
48 و68، فيما سجل هدفي بورتيمونينسي شويا 

ناكاجيما وروبني فيرنانديز في الدقيقتني 36 و73.
ورف��ع ب��ورت��و رص��دي��ه إل��ى 21 نقطة ف��ي ص��دارة 

الترتيب محققا العالمة الكاملة، فيما توقف رصيد 
بورتيمونينسي عند س��ت نقاط ف��ي امل��رك��ز الرابع 
عشر متلقيا هزميته اخلامسة ه��ذا امل��وس��م مقابل 
الفوز في مباراتني. ويستعد بورتو ملواجهة موناكو 
ال��ث��الث��اء املقبل ف��ي اجل��ول��ة الثانية م��ن منافسات 
املجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه 
سبورتينغ لشبونة في األول من أكتوبر املقبل في 

اجلولة الثامنة من الدوري البرتغالي.
فيما يستعد فريق بورتيمونينسي ملواجهة أفيس 
ي��وم 30 م��ن الشهر احل��ال��ي ف��ي اجل��ول��ة الثامنة من 

الدوري البرتغالي.

بورتو يحقق فوزه السابع على التوالي 
في الدوري البرتغالي

2018: فرنسا والنمسا  أوملبياد 
تهددان بعدم املشاركة

بورتو يواصل انطالقته املميزة

إيقاف العداءة التركية البتكني 
مدى احلياة

اوقف االحتاد التركي اللعاب القوى العداءة اصلي شاكر البتكني الفائزة 
بالذهبية االوملبية لسباق 1500 م عام 2012 مدى احلياة لثبوت تناولها 
منشطات للمرة الثالثة في مسيرتها بحسب ما اعلنت وكالة »االناضول« 
اجلمعة. وكانت البتكني جردت عام 2015 من القابها االوملبية واالوروبية 

واوقفت ثماني سنوات بعد ظهور امور غير طبيعية في جوازها البيولوجي.
وكانت البتكني )32 عاما( اوقفت للمرة االولى سنتني عام 2004 بعد ثبوت 

تناولها منشطات في بطولة العالم للشباب.
اما املرة االخيرة التي خرقت فيها العداءة قوانني مكافحة املنشطات فكانت 

الثالثة لها في مسيرتها ما يعني ايقافها مدى احلياة تلقائيا.
وقال رئيس االحتاد التركي اللعاب القوى فاحت سينتيمار لوكالة االناضول: 

»ال نتسامح اطالقا مع عمليات التنشط ويجب على اجلميع معرفة ذلك«.
وكان تناول املنشطات في الواجهة في تركيا منذ عام 2013 حيث اوقف 
االحتاد احمللي اللعاب القوى واللجنة االوملبية التركية 31 رياضيا ورياضية 

ملدة سنتني بعد ثبوت تناولهم منشطات.

سرنا يعلق مسيرته 
بعد ثبوت تناوله منشطات

أعلن نادي شاختار دونيتسك األوكراني بأن العب وسطه الكرواتي داريو 
سرنا ق��رر تعليق مسيرته الكروية لكي يجهز ملف الدفاع عن نفسه بعد 

خضوعه لفحص عن املنشطات جاءت نتيجته ايجابية.
وأصدر النادي األوكراني بيانا رسميا جاء فيه »نادي شاختار دونيتسك 
على علم بأن الفحص ال��ذي خضع له داري��و سرنا خ��ارج املنافسات في 22  

مارس عام 2017 جاءت نتيجته ايجابية«.
وأض��اف البيان »ال��الع��ب ليس ممنوعا من خ��وض امل��ب��اري��ات. لكنه بعد 
استشارة النادي، قرر داريو سرنا عدم اللعب إلى أن حتل هذه القضية ولكي 
يستعد لتجهيز ملف الدفاع عن نفسه«. وختم: »النادي يحترم قرار داريو وهو 

واثق بأن الالعب سيستعيد سمعته«.

ه��ددت فرنسا والنمسا وهما دول��ت��ان من 
ال��وزن الثقيل في االلعاب االوملبية الشتوية، 
بعدم املشاركة في اوملبياد 2018 إذا استمر 

التوتر في شبه اجلزية الكورية.
وصرحت وزي��رة الرياضة الفرنسية لورا 
فليسل اخلميس »لن نضع منتخب فرنسا في 
مكان غير آمن«، في اشارة الى مشاركة فرنسا 
في اوملبياد 2018 الشتوي من 9 الى 25 فبراير 
في مدينة بيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية 
الواقعة على بعد 80 كلم عن احلدود مع كوريا 

الشمالية.
وقالت الوزيرة الذاع��ة »آر تي ال« تعليقا 
على التوتر القائم حاليا بسبب التجارب التي 
جتريها كوريا الشمالية، »اذا ما استمر وازداد 
التوتر وام نستطع ايجاد امن اكيد، منتخب 

فرنسا سيبقى هنا«.
وكان رئيس اللجنة االوملبية الدولية االملاني 
توماس باخ كرر قبل خمسة ايام في اجتماع 
ليما حيث مت املنح امل��زدوج الوملبيادي 2024 
و2028 الى باريس ولوس اجنليس االميركية، 
»ان موقف اللجنة لم يتبدل وان لديها كامل 
الثقة«، فيما أكد قبله ناطق باسم اللجنة انه »ال 
توجد خطة باء« بالنسبة الى االلعاب الشتوية.
وق��ال ب��اخ »اننا ندعو ال��ى حل دبلوماسي 
وال��ى ال��س��الم«، داعيا ال��ى هدنة اوملبية يتم 

التفاوض عليها برعاية االمم املتحدة.
ورفضت فليسل فكرة الغاء االلعاب، وقالت 
»اليوم لم نصل بعد الى هذا احلد، واطلب اليكم 
اال تقلقوا هذا املنتخب الفرنسي الذي يستعد 

للحدث منذ أربع سنوات«.

واض��اف��ت »اننا على علم بالوضع القائم 
ح��ال��ي��ا، ون��ح��ن ع��ل��ى ع��الق��ة وث��ي��ق��ة ب���وزارة 

اخلارجية، وعلينا ان نراقب وان نحلل«.
ب����دوره، اع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة االومل��ب��ي��ة 
النمسوية ك��ارل شتوس اجلمعة ان ب��الده ال 
تستبعد عدم املشاركة في االلعاب الشتوية 

بسبب ارتفاع حدة التوتر.
واوضح شتوس »اذا تفاقم الوضع ولم تكن 
سالمة رياضينا مؤمنة، فلن نذهب الى كوريا 
اجلنوبية، ال نعتبر ان الوضع بلغ هذا احلد«، 
مشيرا الى انه ال توجد خطة »باء« في حال مت 

الغاء االلعاب.
واعلنت املانيا انها ستدرس »ف��ي الوقت 
املناسب« مسألة ارس��ال فريق رياضي الى 
االل��ع��اب االوملبية الشتوية، واك���دت وزي��رة 
الداخلية االملانية - املختصة ايضا بالرياضة 
- في معرض ردها على سؤال لوكالة »سيد« 
الرياضية التابعة لوكالة فرانس برس: »قرار 
ارس���ال ف��ري��ق املانيا ال��ى االل��ع��اب االوملبية 
والبارملبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ 
سيتم تقييمه ف��ي ال��وق��ت امل��ن��اس��ب م��ن قبل 
احلكومة، اللجنة الوطنية االوملبية والسلطات 

املختصة باالمن«.
وارتفعت نسبة التوتر في شبه اجلزيرة 
الكورية بسبب التجارب النووية واط��الق 
ال��ص��واري��خ الباليستية م��ن ج��ان��ب كوريا 
الشمالية التي وعد زعيمها كيم جونغ-اون بان 
يجعل الرئيس االميركي دونالد ترامب »يدفع 
غاليا« ثمن تهديداته ب«تدمير كلي« لكوريا 

الشمالية.
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وصف رئيس احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة 
القدم »كومنيبول«، أليخاندرو دومينغيز، 
تقنية حكم الفيديو املساعد بأنها »أداة حتقيق 
العدالة في كرة القدم«، وذلك بعد االنتهاء من 
الدورة التثقيفية األولى حلكام القارة الالتينية 
حول هذه التقنية التي ستطبق في مباريات 

كأس ليبرتادوريس.
وأك��د دومينغيز خ��الل ه��ذا احل��دث: »نحن 
نحقق خطوة عمالقة نحو التطوير بتطبيق 
هذه التقنية، ألننا نستخدم أداة حتقيق العدالة 
في كرة القدم، ولهذا أهنئكم على هذه الدورة 
الناجحة، وأحثكم على مواصلة تثقيف أنفسكم 
من أجل أن تكونوا مستعدين بشكل أكبر في 

كل مرة«.
وساهم هذا احلدث، الذي أقيم داخل منشآت 
االحت��اد القاري في العاصمة الباراغويانية 
أس��ون��س��ي��ون، ف��ي م��ن��ح احل��ك��ام ال��ش��ه��ادات 
التدريبية الالزمة بعد دورة مكثفة استمرت 

ملدة أسبوع.
من جانبه، أكد رئيس جلنة احلكام باالحتاد، 

ويلسون سينيمي، أن تقنية حكم الفيديو 
املساعد »تعتبر الرهان األكبر للكومنيبول، 
وإجن��از كبير من أجل تفادي أخطاء حكامنا، 
وبشكل خاص، ألنها متثل أداة حتقيق العدالة 

في كرة القدم«.
وسيتم تطبيق هذه التقنية ألول مرة خالل 
مباراتي نصف نهائي ك��أس ليبرتادوريس، 
نهاية الشهر املقبل، بني غرمييو البرازيلي 
وبرشلونة اإلك��وادوري، والنوس وريفر بليت 
األرجنتينيني. ومت استخدام تقنية حكم الفيديو 
املساعد ف��ي ك��أس ال��ق��ارات 2017 بروسيا، 
وأيضا في مباراة كأس السوبر الهولندي في 
أغسطس املاضي، فضال عن تطبيقها في الدوري 

األملاني هذا املوسم.
وكان رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة 
القدم، خافيير تيباس، قد أشار األسبوع املاضي 
إل��ى استخدام ه��ذه التقنية ه��ذا املوسم خالل 
مباريات كأس امللك، و«إذا ما سارت األمور على 
ما يرام، ستطبق رسميا« خالل املوسم املقبل في 

جميع البطوالت داخل إسبانيا.

تقنية الفيديو.. أداة حتقيق 
العدالة في كرة القدم

تيفيز .. الكرة في الصني 
50 عاما لن تتحسن حتى بعد 

انتقد كارلوس تيفيز مستوى العبي كرة القدم الصينيني قائال إن الكرة 
الصينية لن تتمكن من الوصول ملستوى القوى الكبيرة »حتى بعد 50 عاما«.

وجاءت تصريحات املهاجم األرجنتيني، الذي انضم إلى شنغهاي شينهوا 
في  يناير قادما من بوكا جونيورز، في مقابلة مع محطة تلفزيونية فرنسية 

اخلميس بعد تسعة أشهر صعبة له في الدوري الصيني. 
وتيفيز هو الالعب األعلى أجرا في العالم حسبما ذكرت تقارير إعالمية عند 
انضمامه إلى شينهوا حيث أشارت إلى أنه يحصل على 750  ألف دوالر في 

األسبوع. 
لكن مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق والبالغ عمره 33 عاما 
والذي كّلف النادي الصيني 87 مليون دوالر لم يشارك سوى في 13  مباراة 

أحرز ثالثة أهداف فقط. 
وقال تيفيز: »في أمريكا اجلنوبية وأوروبا يتعلم الالعبون كرة القدم وهم 

صغار السن لكن هنا ال، لذا فمن الناحية الفنية فهم ليسوا في حالة جيدة«.
 وتابع: »كرة القدم الصينية مختلفة متاما. اجلماهير تتعامل مع اللعبة 
بشكل مختلف أيضا. وال أعتقد أنهم سيصلون إلى املستويات الكبيرة حتى بعد 

50 عاما«. 
وابتلي تيفيز باإلصابات هذا املوسم وارتبط اسمه بشكل متكرر بالعودة إلى 

األرجنتني. 
ورحل جوس بويت القادم من أوروغ��واي عن تدريب شينهوا الذي يحتل 

املركز 12 فيما انتقد وو جينجوي املدرب احلالي احلالة البدنية السيئة لتيفيز. 
 ودخل شينهوا املوسم مبال كبيرة بعد احتالله املركز الثالث في املوسم 
املاضي حتت قيادة املدرب اإلسباني غريغوريو مانزانو لكن الفريق لم يستمر 

في حتقيق النتائج اجليدة هذا العام.

مواجهة كالمية بني فورالن وألفيش
داف��ع املهاجم األوروغوياني الدولي السابق دييغو ف��ورالن عن مواطنه 
إدينسون كافاني وانتقد سلوك البرازيلي داني ألفيش، في أزمة الركالت احلرة 

بني البرازيلي نيمار وكافاني في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وق��ال ف��ورالن )38 عاما(، أفضل العب في مونديال 2010، الذاع��ة كوبي 
االسبانية »ال معنى النتزاع داني ألفيش الكرة. ال ينبغي أن يأتي ثالث ليساعد 
احدهم، كي ال يسدد الكرة من يسددها في العادة. هذا صبياني. لكن حسنا، هم 

أصدقاء وبرازيليون، يدافعون عن بعضهم البعض«.
فجرت املواجهة األخيرة مع ليون )-2صفر( في الدوري الفرنسي لكرة القدم 
خالفا أحدث ضجة، بعد أن رفض كافاني طلب نيمار باحلصول على الكرة 

لتنفيذ ركلة اجلزاء التي أهدرها األوروغوياني.
وقبلها في الدقيقة 57، حرم ألفيش كافاني من تسديد ركلة حرة مانحا اياها 

لزميله ومواطنه نيمار.
وأضاف فورالن »ال عالقة أللفيش بهذه الكرة. حسنا، ميكن أللفيش تسديد 
الركالت الثابتة، لقد أظهر ذلك ومبقدوره التسجيل. اذا طلب الكرة له، حسنا، 

لكن كالعب ثالث ال معنى لذلك«.
ورد الفيش مكررا شرحه للصحافة البرازيلية، فكتب على تويتر مع تعبير 
مضحك »ال أعرف أي مباراة شاهدمت، لكن ملعلوماتكم، لم أخذ الكرة من أي زميل، 

بالعكس أخذت مني الكرة«.
وتابع بلهجة مختلفة »اعلموا أيضا، إلحصائياتكم، أن الهدف األخير من ركلة 
حرة لسان جيرمان سجلته أنا... اخرسوا اذا وتوقفوا عن اختالق اجلدليات 

باسمي«.
وسجل ألفيش في مرمى موناكو )2-1( في كأس األبطال في 29 يوليو في 

طنجة.
بدوره، دافع فورالن عن كافاني »من حيث االحترام واألقدمية، على غرار كل 
الفرق في العالم، يجب ان يستمر كافاني في تسديدها، ألنه الهداف وقد أثبت 

ذلك«.

ارتفاع قيمة أرباح يوفنتوس في املوسم املاضي

موناكو يسحق ليل املتعثر برباعية في الدوري الفرنسي


