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الثالثاء -  ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ هـ

األمناء / متابعات :
أعلنــت محكمة التحكيــم الريايض 
"كاس" إســقاط العقوبة املوقعة عىل 
مانشسرت ســيتي باإليقاف ملدة عامني 

عن املشاركة بالبطوالت األوروبية.
كام أمــرت املحكمة بتقليص الغرامة 
املالية املوقعة عىل السيتي والتي قدرت 
بـ30 مليون يورو، إىل 10 ماليني فقط. 
القدم  االتحــاد األورويب لكرة  وكان 
)يويفا(، قرر يف فرباير/ شباط املايض، 
حرمان مانشسرت ســيتي من املشاركة 
يف البطوالت األوروبية يف املوســمني 
يورو،  املقبلــني وتغرميه 30 مليــون 
بدعوى "ارتكاب انتهاكات جسيمة فيام 

يخص قواعد اللعب املايل النظيف".

األمناء / متابعات :
اقرتب مدافع بوروسيا دورمتوند، 
من مغادرة ملعب ســيجنال إيدونا 
فقط عىل  ونصف  عــام  بعد  بارك، 

انضاممه لصفوف الفريق.
ووفًقــا لصحيفة "بيلــد"، فإن 
أوملبيــك مارســيليا الفرنيس يهتم 
ليوناردو  األرجنتيني  املدافــع  بضم 

بالريدي هذا الصيف.
وأشارت إىل رغبة النادي الفرنيس 
يف اســتعارة صاحب الـ 21 عاًما، 
مع وضع بند خيار الرشاء يف العقد، 

مقابل حوايل 12 مليون يورو.
وكان بالــريدي قــد انضــم إىل 
دورمتوند يف شــتاء 2019، قادًما 
من بــوكا جونيــورز مقابل 15.5 
مليون يــورو، لكنه مل يحصل عىل 
الفريق  مع  بانتظــام  اللعب  فرصة 

األملاين.
من جانبه، فتح مايكل زورك املدير 
الرحيل  بــاب  لدورمتوند،  الريايض 
أمام بالــريدي، بقولــه: "نحن يف 
الدفاع،  مستوى  عىل  مناسب  وضع 

مــن املمكن إبرام هــذه الصفقة إذا 
كانت مناسبة لكافة األطراف".

وفرة  فافر،  لوسيان  املدرب  وميلك 
يف الخط الخلفــي، الذي يتواجد به 
زاجادو،  أكسيل  دان  هوميلز،  ماتس 
بيشتشيك،  ولوكاس  أكانجي  مانويل 

باإلضافــة إىل إمكانية االســتعانة 
بإميري تشان.

الخيار  بالــريدي  يبقــى  وبذلك، 
السادس بالنســبة ملدرب دورمتوند، 
مام يحول دون مشــاركته بكرثة مع 

الفريق يف املوسم املقبل.

األمناء / متابعات :
ذكر تقرير إخبــاري، أمس االثنني، 
يف  واألخالق  االنضبــاط  لجنــة  أن 
االتحاد السعودي لكرة القدم، تبدأ هذا 
األسبوع، مخاطبة األندية الصادر يف 
حقها، قرارات مــن غرفة لجنة فض 

املنازعات، للتأكد من تنفيذها.
وقالت صحيفــة "الرياضية" نقاًل 
عن مصادر خاصــة، إن عدد القضايا 
املرفوعــة ضد األنديــة يتجاوز 100 
قضيــة، ما بني حقــوق أندية أخرى 
والعبني ووكالء أعامل، وذلك منذ عام 

2016 وحتى اآلن.
وأشارت إىل منح تلك األندية، مهلة 
قصرية حتى نهاية األسبوع املقبل، من 
أجل تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة 

من غرفة فض املنازعات.
أن  نفســها،  املصادر  وأوضحــت 
اللجنة مل ترصد أي قضية ضد الهالل، 
فيام سجلت عىل النرص قضية واحدة 
فقــط، ورصدت عىل أندية الشــباب 

واالتحاد واألهيل، أكرث من 10 قضايا 
مل تنفذ قراراتها بعد.

الئحة  "بحســب  أنــه  وأوضحت 
االنضباط واألخالق، ســتكون األندية 

القرارات معرضة  التي ال تلتزم بتنفيذ 
لغرامــة مالية، ثم خصــم نقاط من 
رصيدها، ييل ذلك منعها من التسجيل، 

وأخرًيا الهبوط".

ر�سمًيا.. اإ�سقاط عقوبة مان�س�سرت �سيتي الأوروبية

دورمتوند يفتح باب رحيل مدافعه للدوري الفرن�سي

جلنة الن�سباط تواجه اأندية ال�سعودية باأكرث من 100 ق�سية

األمناء / متابعات :
لكرة  الكامريوين  االتحاد  أعلن 
القدم، اعتذاره بشــكل رسمي عن 
عدم استضافة بطولة دوري أبطال 

أفريقيا.
رئيس  مبومبو  ســايدو  وعقد 
مؤمتًرا  الكامــريوين،  االتحــاد 
إلعالن  االثنــني،  يــوم  صحفًيا، 
استضافة  بخصوص  بالده  موقف 
لقاءات نصف نهايئ ونهايئ دوري 

األبطال.
وقــال مبومبــو يف املؤمتــر 
الصحفــي: "نعتــذر عــن عدم 

هذا  األبطــال  دوري  اســتضافة 
املوسم النتشــار فريوس كورونا 
املســتجد، ووجود أخطار صحية 

داخل البالد".
يتقبل  أن  "نتمنــى  وأضــاف: 
االتحاد األفريقي اعتذارنا الرسمي 
البطولة  منافسات  استضافة  عن 
القارية، ونتمنــى التوفيق للقارة 

السمراء".
أشار يف وقت سابق،  قد  وكان 
الكامريون  استضافة  صعوبة  إىل 
انتشار  بســبب  القارية  للبطولة 

فريوس كورونا املستجد.

األمناء / متابعات :
ذكــر تقرير صحفــي، أن إنرت 
عىل  كبرية  غرامــة  فرض  ميالن 
بروزوفيتش،  مارسيلو  الكروايت 
وهو  للسيارة،  قيادته  خلفية  عىل 

يف حالة سكر.
وألقت قــوات الرشطة، القبض 
القيادة  بسبب  بروزوفيتش،  عىل 
تحت تأثــري الكحــول، وتجاوزه 
مرور  إشــارة  يف  األحمر  الضوء 

مبيالنو.
"كوريري  صحيفــة  وقالــت 
إنــرت ميالن  إن  ديللو ســبورت" 

فرض غرامة كبرية عىل مارسيلو 
إىل  وصلت  كعقوبة،  بروزوفيتش 

100 ألف يورو.
وأشــارت إىل أنــه رغم عقاب 
النادي لربوزوفيتش، إال أنه ال يزال 
من املتوقــع أن يبدأ مباراة فريقه 
اليوم  املقرر لهــا  أمام تورينــو، 

االثنني يف إطار الكالتشيو.
ويحتل إنرت ميالن، املركز الرابع 
اإليطايل  الــدوري  ترتيب  بجدول 
عىل  فاز  وحال  نقطة،   65 برصيد 
تورينــو، ســيقفز للمركز الثاين 

متفوًقا عىل التسيو وأتاالنتا.

الكامريون تعتذر ر�سمًيا عن عدم 
ا�ست�سافة دوري الأبطال

اإنرت ميالن يعاقب بروزوفيت�ش

رياضة


