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أوسكار يتسبب بعراك
في الدوري الصيني

فازت عليها بهدفني نظيفني لفيدال وفارغاس

تشيلي تفرض قوتها على الكاميرون ...في «القارات»
مــوسـكــو  -وكـ ــاالت  -أك ــد م ــدرب منتخب تشيلي ل ـكــرة ال ـقــدم،
اإلسباني خــوان أنطونيو بيزي أنــه سعيد بالفوز على منتخب
الكاميرون بثنائية نظيفة ،فــي امل ـبــاراة التي اقيمت على ملعب
«اوت ـي ـكــري ـت ـيــي اريـ ـن ــا» ف ــي م ــوس ـك ــو ،ض ـمــن ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى من
منافسات املجموعة الثانية بكأس القارات.
وقال« :استطعنا أن نتخطى املباراة األولى بنجاح .وهذا مهم
ج ـدًا فــي مـشــوار أي منتخب فــي تلك البطولة .هــذا الـفــوز منحنا
داف ـعــا كـبـيــرا لتكملة الـحـلــم ال ــذي يـتـمـنــاه الـجـمـيــع فــي املعسكر
التشيلي ،وهو الفوز بكأس القارات».
وأضاف« :الكاميرون منتخب منظم للغاية ،واستطاع أن يخلق
املشاكل لدينا ،كما أنه جيد جدًا في الشق الدفاعي وأغلق جميع
الثغرات أمامنا ،ولكننا فــي النهاية نجحنا فــي اخـتــراق الدفاع
الكاميروني وتسجيل الثنائية».
وأعلنت تشيلي عن نفسها بقوة في مستهل مغامرتها األولى
في القارات ،وبدا املنتخب الكاميروني الذي يعود للبطولة للمرة
األولى منذ  2003بعد تتويجه
ً
فــي أوائـ ــل ال ـعــام الـحــالــي بطال
ل ـل ـقــارة األف ــري ـق ـي ــة ،ف ــي طــريـقــه
ل ـف ــرض الـ ـتـ ـع ــادل ع ـلــى نـظـيــره
األميركي الجنوبي في مستهل
مشاركته الثالثة في البطولة.
لـ ـك ــن ت ـش ـي ـل ــي ل ـ ــم تـسـتـسـلــم
ونـجـحــت فــي ان ـتــزاع ال ـفــوز في
الـ ــوقـ ــت الـ ـق ــات ــل ب ـف ـض ــل الع ــب
وســط بــايــرن ميونيخ األملــانــي
ارتورو فيدال واملهاجم إدواردو
فـ ـ ــارغـ ـ ــاس الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــرف ع ـلــى
«صـ ــديـ ــق» ج ــدي ــد اسـ ـم ــه حـكــم
الفيديو املساعد الــذي ألغى له
هــدفــا فــي الـثــوانــي األخ ـيــرة من
الـشــوط األول ،ثــم ع ـ ّـوض عليه
في الوقت بدل الضائع من املباراة واحتسب له الهدف الذي ألغاه
في بادئ األمر حكم الراية.
ومن املؤكد أن الفوز الــذي حققه «ال روخــا» سيمنحه أفضلية
الحصول على إحدى بطاقتي نصف النهائي عن هذه املجموعة
التي تضم أملانيا بطلة العالم وأستراليا بطلة آسيا.
وفــي املقابل ،أصبح وضــع الكاميرون معقدًا ال سيما فــي ظل
وج ــود أملــانـيــا فــي املـجـمــوعــة ،على الــرغــم مــن أن األخ ـيــرة تشارك
بتشكيلة رديفة.
وكــان منتخب الكاميرون يخوض املـبــاراة األولــى في البطولة
منذ نصف نهائي نسخة  2003في فرنسا ضد كولومبيا ،وشهدت
وفاة العب وسطه مارك فيفيان فوي بعد تعرضه إلى أزمة قلبية.
وفــرضــت تشيلي التي أبقت نجمها اليكسيس سانشيز على
مقاعد البدالء حتى الشوط الثاني ،أفضليتها منذ البداية وكانت
قريبة من افتتاح التسجيل بعد  50ثانية فقط ،لكن القائم األيسر
ناب عن الحارس ووقف في وجه تسديدة فارغاس.
وبقي الوضع على حاله حتى الوقت بدل الضائع من الشوط
األول ،عندما نجح أبطال أميركا الجنوبية أخيرا في الوصول إلى
الشباك عبر فارغاس الذي كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة من
ارتورو فيدال وسدد في الشباك (.)45+1
واحتفل التشيليون بالهدف وأكـمــل الفريقان امل ـبــاراة قبل أن
الفيديو املساعد
يحصل الحكم األساسي على اشارة من غرفة حكم ً ُ
الذي اكتشف عبر االعادة بأن فارغاس كان متسلال ،فألغي الهدف
كما حصل ُفي املباراة األولى التي أقيمت بني البرتغال واملكسيك
( ،)2-2حني ألغي هدف مدافع بطل أوروبا بيبي في الشوط األول.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،زج بـيـتــزي بــالعــب ارس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي،
ً
سانشيز بــدال مــن ادس ــون بــوش ( ،)58على أمــل أن يتمكن العب
اودينيزي اإليطالي وبرشلونة اإلسباني السابق من تغيير سير
املـبــاراة ملصلحة ب ــالده ،لكن شيئا لــم يتغير حتى بعد أن أجــرى
ب ـيــزي تـبــديـلـيــه األخ ـيــريــن م ــع ال ــوص ــول ال ــى الــدقــائــق الـعـشــريــن
األخيرة.
وجـ ــاء ال ـف ــرج ألب ـط ــال أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ف ــي ال ــدق ــائ ــق الـتـســع
األخ ـيــرة ،عندما لعب سانشيز كــرة عرضية مــن الجهة اليسرى
ً
ارتقى لها فيدال وحولها برأسه في الشباك ( ،)81مسجال هدفه
الدولي الثالث والعشرين ،ونال شرف أن يكون الالعب األول في
بالده يسجل في هذه البطولة التي تقام تقليديا قبل عام من كأس
العالم.
وأعتقد فــارغــاس انــه نجح هــذه املــرة في الــوصــول الــى الشباك
بعد توغل وتسديدة غير موفقة من سانشيز ،لكن الحكم املساعد
رفــع رايـتــه ثــم طلب الحكم األســاســي مــراجـعــة الـفـيــديــو ،وجــاءت
الـنـتـيـجــة ه ــذه املـ ــرة ايـجــابـيــة ملـصـلـحــة الع ــب نــابــولــي اإليـطــالــي
السابق وتيغريس املكسيكي الحالي ()90+2

شـنـغـهــاي  -أ ف ب  -تـسـبــب ال ــدول ــي ال ـبــرازي ـلــي أوس ـك ــار في
عراك كبير خالل مباراة فريقه شنغهاي سيبغ وغوانجو آر اف،
فــي ال ــدوري الصيني لـكــرة الـقــدم بــني  ،بعدما ركــل الـكــرة مرتني
متتاليتني باتجاه العبي الفريق املنافس.
وك ــان أوس ـكــار ( 25عــامــا) ،بــدأ مسيرته مــع شنغهاي سيبغ
مطلع ه ــذه الـسـنــة ،بـعــد انـتـقــالــه مــن تشلسي اإلنـكـلـيــزي مقابل
نحو  60مليون يورو ،في صفقة هي األعلى في تاريخ كرة القدم
اآلسيوية.
وأظهرت لقطات مصورة قيام الالعب بركل الكرة نحو العب
منافس وإصابته مباشرة ،وتكرار األمــر نفسه حيال العب آخر،
ب ـعــدمــا ارت ـ ــدت ال ـك ــرة إل ـي ــه .وت ـح ـلــق الع ـب ــون م ــن غــوان ـجــو حــول
أوسكار ودفعوه أرضا ،ما دفع زمالءه الى التدخل فحصل عراك
وتدافع وتشابك باأليدي.
وشارك في العراك العبون احتياطيون وأفراد من الجهاز الفني
لـلـفــريـقــني ،وبـقــي خــاللــه أوس ـك ــار م ـمــددًا عـلــى أرض املـلـعــب دون
التعرض ألذى ،إلــى حني تمكن املسؤولون من إعــادة األمــور إلى
طبيعتها.
وط ــرد الحكم العـبــا مــن كــل فــريــق ورف ــع البطاقة الـصـفــراء في
وجه ثالثة العبني ،واستكملت املباراة لتنتهي بالتعادل .1-1
ووق ــع ال ـح ــادث قبيل انـتـهــاء ال ـشــوط األول مــن امل ـب ــاراة التي
استضافها غــوانـجــو ،وك ــان شنغهاي يسعى خاللها الــى إبقاء
الضغط على الفريق الثاني ملدينة غوانجو (إيفرغراند) متصدر
ترتيب الدوري.

بيزي :الفوز منحنا
دافعًا كبيرًا لتكملة حلم
التتويج باللقب

تعيني بوزوفيتش مدربًا
لتوال الروسي
موسكو  -روي ـتــرز  -أعـلــن ن ــادي أرس ـنــال تــوال الــروســي لـكــرة الـقــدم،
تعيني الصربي مـيــودراغ بوزوفيتش مدربا جديدًا لــه ،خلفا للمهاجم
الروسي السابق سيرغي كيرياكوف الذي ترك منصبه الشهر املاضي.
وأقـيــل بوزوفيتش ( 48عــامــا) مــن تــدريــب رد ستار بلغراد الصربي
بـطــل أوروب ـ ــا  ،1991ف ــي مــايــو امل ــاض ــي ،بـعــد ال ـخ ـســارة املـفــاجـئــة أم ــام
فوغوفاتش ،ليفقد حامل اللقب ّ
قمة الدوري الصربي ملصلحة بارتيزان.
وس ـبــق لـبــوزوفـيـتــش ت ــدري ــب ع ــدة أن ــدي ــة روس ـي ــة ،بـيـنـهــا ديـنــامــو
موسكو ،لوكوموتيف موسكو وروستوف الذي قاده الى الفوز بالكأس
في .2014
وأنهى أرسنال توال املوسم املاضي في املركز  14ضمن  16فريقا ونجا
من الهبوط ،بعد فوزه في جولة فاصلة مع فريق من الدرجة الثانية.

تسونغا إلى املركز العاشر
في تصنيف العبي التنس

ً
التشيلي أرتورو فيدال محتفال بهدفه في مرمى الكاميرون

صحيفة «صن» البريطانية عن إمكانية
دخ ــول تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي أي ـضــا على
الـخــط مــن أجــل مـحــاولــة الـحـصــول على
خدماته.
لـ ـك ــن أيـ ـ ــا م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي أو
ري ــال مــدريــد ،لــم يــؤكــد أن الــالعــب قــرر أو
ه ـ ّـدد بإمكانية الــرحـيــل عــن «سانتياغو
برنابيو».
ل ـك ــن ص ـح ـي ـفــة «مـ ــاركـ ــا» الــريــاض ـيــة
اإلس ـبــان ـيــة ،ذك ــرت أن املـ ــدرب الفرنسي
لــريــال مــدريــد زي ــن الــديــن زيـ ــدان ،اتصل
ً
هــات ـف ـيــا بــال ـن ـجــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي مـ ـح ــاوال
إقناعه بعدم ترك النادي «امللكي».
وبـحـســب الصحيفة ،الـتــي ال تستند
الــى أي مـصــدر ،قطع زي ــدان اجــازتــه في
إيطاليا لالتصال برونالدو املوجود في
روسـيــا لخوض كــأس ال ـقــارات ،والتأكد
من أنه يريد فعال ترك إسبانيا.
واض ــاف ــت «م ــارك ــا» ان قــائــد الـفــريــق
س ـ ـيـ ــرخ ـ ـيـ ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،اتـ ـ ـص ـ ــل بـ ـ ـ ــدوره
برونالدو من اجــل اقناعه بالعدول عن
هذه الفكرة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـتـ ـكـ ـه ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــالم
بمستقبل رونالدو ،أحتفظ فلورنتنيو
ب ـيــريــز بـمـنـصـبــه رئ ـي ـســا ل ـن ــادي ري ــال
مـ ــدريـ ــد بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء م ـه ـل ــة ال ـت ــرش ــح
للمنصب من دون ان يتقدم أي شخص
ملنافسته ،وذلك بحسب ما أعلن ،أمس
اإلثنني ،النادي «امللكي».

(أ ف ب)

بــاريــس  -أ ف ب  -عــاد الفرنسي جــو ويلفريد تسونغا إلــى املــراكــز
الـعـشــرة األول ــى فــي تصنيف العـبــي الـتـنــس املـحـتــرفــني ال ـص ــادر ،أمــس
اإلث ـنــني ،بتقدمه مــركـزًا واحـ ـدًا وحـلــولــه عــاشـرًا فــي التصنيف ال ــذي لم
يشهد أي تغيير ملحوظ.
وتقدم مواطنه لوكاس بويي من املركز السادس عشر إلى الخامس
ع ـشــر ،عـلــى ح ـســاب مــواطـنــه غــايــل مــونـفـيــس ،بـعــد إحـ ــرازه لـقــب دورة
ش ـتــوت ـغــارت األمل ــان ـي ــة ،ب ـف ــوزه ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى اإلس ـبــانــي
فيليسيانو لوبيز  6-4و )5-7( 6-7و.4-6
وهنا ترتيب العشرة األوائل -1 :البريطاني أندي موراي  9390نقطة،
 -2اإلسباني رافايل نادال  -3 ،7285السويسري ستانيسالس فافرينكا
 -4 ،6175الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش  -5 ،5805السويسري روجيه
فـيــدرر  -6 ،4765الكندي ميلوش راونيتش  -7 ،4150الـكــرواتــي مارين
سيليتش  -8 ،4025النمسوي دومينيك تييم  -9 ،3985الـيــابــانــي كي
نيشيكوري -10 ،3785تسونغا .3040
ولــدى السيدات ،تقدمت األستونية أنيت كونتافييت  13مركزًا في
تصنيف العبات التنس املحترفات ،وذلك غداة إحرازها باكورة ألقابها
بفوزها في نهائي دورة زهرتوغنبوش الهولندية على الروسية ناتاليا
فيخليانتسيفا.
وأصبحت األستونية البالغة من العمر  21عاما ،في املركز السادس
والثالثني في أعلى تصنيف لها.
وهنا ترتيب الالعبات العشر األوليات -1 :األملانية أنجيليك كيربر
 6965نقطة -2 ،الرومانية سيمونا هاليب  -3 ،6850التشيكية كارولينا
بليسكوفا  -4 ،6690األميركية سيرينا وليامس  -5 ،4810االوكرانية
إيلينا سفيتولينا  -6 ،4765السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا ،4420
 -7البريطانية جوانا كونتا  -8 ،4400الدنماركية كــارولــني فوزنياكي
 -9 ،4345الروسية سفتالنا كوزنتسوفا  -10 ،4310البولندية أنييسكا
رادفانسكا .3985

الرياح تلغي أسرع زمن
لدي غراس في 100م

مستقبل رونالدو
يكتنفه الغموض
مدريد  -أ ف ب  -قد يدفع نــادي ريال
مدريد اإلسباني لكرة القدم ،ثمن غضب
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو،
الذي تصدر العناوين في األيام األخيرة
ليس بسبب قضية تهربه من الضرائب
وحسب ،بل ألن وسائل االعــالم تتحدث
عـ ـ ــن تـ ــوج ـ ـهـ ــه ملـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة «س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
برنابيو» بسبب املالحقة القضائية.
وأطلقت صحيفة «آ بــوال» البرتغالية
شـ ـ ــرارة ال ـت ـخ ـم ـي ـنــات ف ــي شـ ــأن مستقبل
رونالدو مع النادي «امللكي» ّ
املتوج بلقبي
ال ــدوري اإلسباني ودوري أبـطــال أوروبــا
فــي املــوســم املـنـصــرم ،بـعــدمــا أش ــارت إلــى
أن صــاحــب ال ـكــرة الــذهـبـيــة ألفـضــل العــب
في العالم ،قرر ترك إسبانيا لشعوره بأن
ريال مدريد ال يسانده بما فيه الكفاية في
قضية تهربه من الضرائب.
وبدأ الحديث عن الفرق التي بإمكانها
ً
دف ــع ثـمــن الــالعــب األع ـلــى دخ ــال فــي عالم
اللعبة ،بحسب مجلة «فوربس» األميركية
( 93مليون دوالر عــام  ،)2016وذكــر اسم
مانشستر يونايتد اإلنكليزي الذي تركه
النجم البرتغالي عام  2009لاللتحاق في
نادي العاصمة اإلسبانية ،وباريس سان
ّ
املمول قطريا.
جرمان الفرنسي
وأضيف اسم بايرن ميونيخ األملاني
إلــى الئـحــة األنــديــة الـتــي يمكن أن تضم
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ب ـح ـســب ص ـح ـي ـفــة «غ ــازي ـت ــا
ديلو سبورت» اإليطالية ،فيما تحدثت
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وقـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي فــي
ب ـي ــان« :ب ـم ــا أن أح ــدا
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـت ــرشـ ـح ــه
الـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة .نعلن
ف ـلــورن ـت ـن ـيــو ب ـي ــري ــز رودري ـغ ـي ــز
رئيسا لريال مدريد».
وأن ـت ـهــت م ـســاء األح ــد املــاضــي،
مهلة الترشح لرئاسة الـنــادي من
دون أن يـكـشــف أي مــرشــح بشكل
عـ ـلـ ـن ــي ،ان ـ ـ ــه يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي م ـنــاف ـســة
الرئيس الحالي.
وأعلن ريال مدريد في الثامن من
ال ـجــاري ،فتح بــاب الـتــرشــح لرئاسة
ال ـنــادي ،م ـحـ ّـددًا منتصف ليل األحــد
 االث ـ ـنـ ــني ك ـم ـه ـل ــة ن ـه ــائ ـي ــة ل ـت ـقــديــمالترشيحات.
وأمضى بيريز رجل األعمال الثري
القادم من عالم املقاوالت 15 ،عاما في
رئاسة النادي حامل الرقم القياسي في
عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (.)12
وتولى بيريز الرئاسة للمرة األولى
عـ ــام  2000واس ـت ـم ــر ح ـتــى  ،2006ثم
انتخب مجددًا في  ،2009وهو مستمر
في منصبه منذ ذلك الوقت.

ستوكهولم  -أ ف ب  -حقق العداء الكندي اندريه دي غراس ،أسرع
زمــن لهذا العام في سباق  100متر ،دون أن يحتسب بسبب سرعة
الــريــاح ،وذل ــك خــالل لـقــاء ستوكهولم الــدولــي أللـعــاب ال ـقــوى ،الــذي
يشكل املرحلة السادسة من الدوري املاسي.
وسـ ـج ــل دي غ ـ ـ ــراس ( 22عـ ــامـ ــا) ،املـ ــرشـ ــح ل ـك ــي يـ ـك ــون خـلـيـفــة
«األسطورة» الجامايكية اوساين بولت ،الذي سيعتزل بعد بطولة
العالم في لندن ( 4الى  13اغسطس) 9.69 ،ثانية في طريقه الى الفوز
بالسباق ،لكن هذا التوقيت لم يحتسب بسبب سرعة الرياح (+4.8
متر في الثانية).
وفي سباق غاب عنه النجوم األميركيون مثل كريستيان كوملان،
كاميرون باريل ،كريستوفر بيلتشر وروني بيكر بسبب انشغالهم
بالتصفيات األمـيــركـيــة املــؤهـلــة الــى مــونــديــال لـنــدن ،تـفــوق دي
غراس ،وصيف بولت في سباق  200م وصاحب برونزية سباق
 100م في اوملبياد ريو  ،2016على العاجي بن يوسف ميتيه
والجامايكي راين شيلدز .ويبقى أفضل زمن لهذا العام من
نصيب األميركي كوملان الذي حقق  9.82ثانية.
وف ــي س ـب ــاق  110ام ـت ــار ح ــواج ــز ،وب ـع ــد ان ـطــالق
خــاطــئ م ــن ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي انـتــونـيــو ال ـكــانــا ال ــذي
س ـج ــل ت ــوق ـي ـت ــا م ـم ـي ـزًا فـ ــي  5الـ ـ ـج ـ ــاري (13.11
ثانية) ،والبريطاني انــدرو بوتزي بطل أوروبا
داخــل صالة في سباق  60م حواجز ،تمكن
االس ـ ـبـ ــانـ ــي م ـ ــن اص ـ ـ ــل كـ ــوبـ ــي اورالنـ ـ ـ ـ ــدو
اورتيغا ،صاحب امليدالية الفضية في
العاب «ريو» االوملبية من احراز املركز
األول بزمن  13.09ثانية ،متفوقا على
الــروســي سيرغي شوبنكوف ،بطل
العالم  2015والذي سجل  13.10ث.
وفي املسافات املتوسطة ،حسم
املغربي سفيان البقالي ،صاحب
ث ـ ــان ـ ــي اف ـ ـض ـ ــل تـ ــوق ـ ـيـ ــت لـ ـه ــذا
العام ،سباق  3آالف م موانع
( 8.15.01د) ،ف ـي ـم ــا تــأل ــق
ال ـك ـي ـن ــي ال ـ ـشـ ــاب ت ـي ـمــوثــي
شيرويوت في سباق  1500م
وسجل أسرع زمن لهذا العام
وقدره  3.30.77دقيقة.

