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كشف مدرب ريال مدريد اإلسباني، زيدان، أن 
نجم الفريق كريستيانو باٍق مع النادي »امللكي«، 

وفي تصريحات ملحطة )إسنب مكسيكو( قلل 
املدرب من أهمية التكهنات التي دارت حول رحيل 

كريستيانو، مبينًا »إنه في عطلة لكي يستريح 
وهو يستحق ذلك، سيعود معنا، هو العب ريال 
مدريد وسيبقى«. كما تحّدث عن الالعب كيليان 

مبابي حيث أشار »إنه جيد جدًا أليس كذلك؟ هو 
موهوب وعمره 18 عامًا، يتمتع بشخصية«.

وافقت محكمة االستئناف بوالية نيفادا األميركية 
على طلب أو جاي سيمبسون، النجم السابق في 

كرة القدم األميركية، بإطالق سراحه بشكل مشروط 
خالل شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل، وذلك 

بعدما قضى تسع سنوات من فترة عقوبته بتهمة 
السرقة تحت تهديد السالح واالختطاف. ووجهت 
تهمتي سرقة واختطاف بائعي قطع أثرية قديمة. 

وخالل جلسة االستماع أجاب سيمبسون عن 
استفسارات عديدة من هيئة القضاة.

تعاقد املدرب اإلسباني خوسيه بيبي مورسيا 
غونزاليز مع فريق الشحانية القطري، ليعود 

بذلك ملهنة التدريب بعد تعرضه ألزمة صحية 
حني كان يقود انتر ليجيروس الفنلندي. وأكد 

بيبي مورسيا للوكالة اإلسبانية التحاقه الفوري 
بالنادي القطري، والذي سيكون رابع تجاربه 

التدريبية الخارجية، بعد أن درب براسوف 
الروماني عام 2011 وانتقل بعدها بثالثة أعوام 

لتولي تدريب ليفسكي صوفيا البلغاري.

زين الدين زيدان: 
كريستيانو رونالدو

باٍق مع الريال

إطالق سراح 
مشروط لالعب أميركي 

سابق بعد سجنه

اإلسباني خوسيه 
مورسيا يعود لتدريب 

الشحانية القطري

كشفت تقارير 
صحفية فرنسية 
أن إدارة باريس 
سان جرمان 
والرئيس ناصر 
الخليفي ابتكرا 
خطة للتعاقد 
مع البرازيلي 
نيمار، وهي 
توقيع نيمار 
وقطر عقدًا 
ينص على لعب 
البرازيلي دور 
سفير كأس 
العالم 2022، 
وذلك عبر دفع 
حوالي 300 
مليون يورو 
للشركة التي 
ترعى حقوقه 
الدعائية. بعد 
ذلك يمكن لنيمار 
شراء عقده من 
برشلونة ودفع 
البند الجزائي 
الذي تبلغ 
قيمته حوالي 
220 مليون يورو، 
وعندها سيوّقع 
مع باريس سان 
جرمان مجانًا ألنه 
أصبح العبًا ُحرًا.

)Getty / هل ينتقل نيمار إلى باريس سان جرمان؟ )ديفيد راموس

خّطة نيمار
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الصين بقيت 
بصدارة ترتيب الميداليات 

في البطولة

المكسيك تضرب موعدًا مع جامايكا
ملنتخبات  الذهبية  الــكــأس  بطولة  نهائي  نصف  إلــى  املكسيك  منتخب  تــأهــل 
هندوراس  على  بفوزه  )كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا 
إقــصــاء كندا.  فــي  التي نجحت  مــع جامايكا  مــوعــدًا  بهدف دون رد، ليضرب 
الرابعة من عمر  الدقيقة  بالتهديف في  »التري«  بادر منتخب  املباراة،  وخالل 

اللقاء عبر رودولفو بيزارو، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.
وبذلك يتأهل منتخب املكسيك إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، وهي البطولة 
بها  الفوز  مــرات  عــدد  القياسي في  الرقم  أنــه صاحب  لقبها كما  التي يحمل 
)سبع مرات(. وسيواجه »التري« في املربع الذهبي منتخب جامايكا الذي حقق 
الفوز على كندا بهدفني لواحد. وبادر شارون فرانسيس بالتهديف لجامايكا 
في الدقيقة السابعة من عمر املباراة لينتهي الشوط األول بتقدم هذا املنتخب، 
بينما أضاف سيولفيدا الهدف الثاني )د.50(، فيما حمل هدف كندا الوحيد 
أن  للبطولة بعد  الذهبي  املربع  توقيع جونيور هويليت )د.61(. وبذلك يكتمل 
تأهلت الواليات املتحدة مساء األربعاء/فجر الخميس، إلى قبل النهائي بفوزها 

على السلفادور بهدفني دون رد.

مواجهة إسبانية بين فيرداسكو وراموس
تغلب كل من فرناندو فيرداسكو وألبرت راموس على منافسيهما األرجنتيني 
نهائي  ثمن  في  الترتيب  على  مونتيرو  تياغو  والبرازيلي  باجنيس  فاكوندو 
بطولة باشتاد املفتوحة للتنس، التي تقام في السويد، ليضربا موعدًا إسبانيًا 
أن  النهائي. واستطاع فيرداسكو، املصنف 39 عامليًا،  الــدور ربع  خالصًا في 
 )2 - - 3( و)6   6( بواقع  رد  األرجنتيني بمجموعتني دون  يتخطى منافسه 
البرازيلي  هــزم  بعدما  رامــوس  به  لحق  بينما  فقط،  دقيقة  خــالل ساعة و12 
مونتيرو بمجموعتني لواحدة بواقع )3 - 6( و)6 - 4( و)6 -3( بعد مباراة دامت 

ساعتني وتسع دقائق.

مانشستر يونايتد يفوز على سيتي

الــدولــيــة  الــوديــة  اســتــهــل مانشستر يــونــايــتــد مــشــواره ببطولة كـــأس األبــطــال 
أول  فــي  نظيفني،  بهدفني  سيتي  مانشستر  غريمه  حــســاب  على  بانتصار 
دربــي إنكليزي يقام خــارج البالد، حيث استضاف اللقاء ملعب »ان آر جي« 
في هيوسنت. وجاء الهدفني من هجمتني مرتدتني، سجل األول )د.37( املهاجم 
البلجيكي املنضم حديثا للمانيو، روميلو لوكاكو، بعدما راوغ حارس سيتي، 
إيــدرســون، وســدد بيسراه في املرمى الخالي. وبعد دقيقتني أضــاف املهاجم 
الشاب ماركوس راشفورد الهدف الثاني بعدما تسلم كرة تخطت املدافعني من 

زميله هنريك مخيتاريان ليسدد بيمناه كرة قوية في شباك السيتي.

أتلتيكو مينيرو يقيل مدربه روجر ماتشادو
النهائي بكأس  ثمن  للدور  تأهل  الــذي  البرازيلي،  أتلتيكو مينيرو  نــادي  أعلن 
ليبرتادوريس، عن إقالة مدرب الفريق روجر ماتشادو الذي كان يقود الفريق 
منذ نهاية العام املاضي. وجاءت إقالة املدرب صاحب الـ42 عامًا عقب خسارة 
الفريق في عقر داره بثنائية نظيفة أمام باهيا سلفادور بدوري الدرجة األولى 
البرازيلي وهي الخسارة الرابعة له أمام جماهيره، أي نصف عدد املباريات التي 

لعبها على ملعبه، والثانية على التوالي.
ملارسيلو  خلفًا  املاضي  العام  بنهاية  مينيرو  تدريب  مهمة  ماتشادو  وتولى 
أولــيــفــيــرا، الـــذي أقــيــل بعد خــســارة مــبــاراة ذهـــاب نهائي كــأس الــبــرازيــل أمــام 
جريميو الذي توج باللقب فيما بعد. وساهمت املسيرة الطيبة ملاتشادو على 
رأس اإلدارة الفنية لجريميو، خالل الفترة من مايو/أيار 2015 وحتى سبتمبر/
أيلول 2016 ، في وجود توقعات كبيرة أثناء قدومه كمدرب ألتلتيكو مينيرو. 
وحقق ماتشادو خالل الفترة التي قضاها مع مينيرو 23 انتصارًا و9 تعادالت 

و11 خسارة.

أهـــدى الــســبــاحــان مـــارك أنـــطـــوان أوليفييه 
وأوريـــلـــي مــولــر الــخــمــيــس فــرنــســا الذهبية 
للسباحة 2017  الــعــالــم  فــي بطولة  الــرابــعــة 
فــي املــجــر، وكــانــت فــي ســبــاق الــبــدل ملسافة 
5 كـــلـــم لـــلـــفـــرق املــخــتــلــطــة، بــيــنــمــا واصـــلـــت 
الروسية سفتالنا كوليسنيتشنكو تفوقها 

في السباحة اإليقاعية. 
أيضًا  الــذي يضم  الفرنسي  الفريق  وأنــهــى 
أوســـــيـــــان كـــاســـيـــنـــيـــول ولـــــوغـــــان فـــونـــتـــن، 
الـــســـبـــاق فـــي بــحــيــرة بــــاالتــــون بـــزمـــن قـــدره 
ثانية   12،2 بــفــارق  متقدمًا  دقيقة،   54:05,9
دقيقة على  املــتــحــدة، و1:25  الــواليــات  على 
ــا فــــي الــبــطــولــة  ــقـــت فـــرنـــسـ ــقـ إيـــطـــالـــيـــا. وحـ
الحالية أفضل نتائج لها في سباقات املياه 
املفتوحة، إذ رفعت رصيدها فيها إلى ثالث 
ــان ســجــلــهــا يــتــضــمــن ذهــبــيــة  ــ ذهـــبـــيـــات. وكـ
واحــــدة فــقــط أحــرزتــهــا مــولــر فــي ســبــاق 10 
كلم في النسخة السابقة في قازان بروسيا 

عام 2015.
وكــانــت مــولــر )27 عــامــًا( احتفظت بذهبية 
سباق 10 كلم، ثم حلت ثانية بفارق ضئيل 

أمـــر قــاضــي الــتــحــقــيــقــات فــي مــدريــد بحبس 
ــاد اإلســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــحــ ــ رئــــيــــس االتــ
خلفية  على  غوركا  وابنه  فيار،  ماريا  آنخل 
واختالس  منصبيهما  باستغالل  اتهامهما 
مــبــالــغ بــاملــاليــن، وفــقــًا ملــصــادر مــن النيابة 

العامة في إسبانيا.
تهم  األربعة  للمسؤولن  السلطات  ووجهت 
سوء اإلدارة واالختالس والفساد والتزوير، 
وذلـــــك حــســب الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي بـــــدأت عــام 
2016، بــعــد بـــالغ مــقــدم مــن املــجــلــس األعــلــى 
للرياضة، على خلفية استغالل فيار منصبه، 
إسبانيا  منتخب  مــبــاريــات  مــن  لــالســتــفــادة 
األول ومنتخبات الشباب من أجل منح نجله 
غوركا، حقوق خدمات وإعالنات خالل هذه 

األحداث الرياضية.
ونص القرار أيضًا على سجن رئيس اتحاد 
منطقة تينيريفي، خوان بادرون، دون كفالة 
أيــضــًا، فيما فــرضــت كــفــالــة قــدرهــا 100 ألــف 
يورو على السكرتير العام، رامون إيرنانديز 
بــاوســو، وذلـــك بعد اســتــجــواب األربــعــة على 
ــدار يـــوم الــخــمــيــس. وكـــان قــد تــم اقتيادهم  مـ

سباق  فــي  تويتشل  آشلي  األميركية  خلف 
5 كلم لفردي السيدات، بينما فاز أوليفييه 
)21 عامًا( بذهبية سباق 5 كلم، وبرونزية 
يــــذكــــر أن مــولــر  ــال.  ــلــــرجــ لــ ــلـــم  كـ ســــبــــاق 10 
أقصيت بقرار من الحكام من سباق 10 كلم 
 2016 الصيفية  األوملبية  األلــعــاب  دورة  في 
في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على 
األخــريــات.  السباحات  إحــدى  خلفية ملسها 
البطولة  فــي  الــرابــعــة  الفرنسية  والــذهــبــيــة 
حتى اآلن أتت في الغطس للمرة األولى في 
تــاريــخــهــا ضــمــن مــنــافــســات الــفــرق )منصة 
ــتـــار( عــبــر لــــورا مــاريــنــو ومــاتــيــو  3 و10 أمـ

روسيه.
الروسية  أحــرزت  اإليقاعية،  السباحة  وفــي 
الـــذهـــبـــيـــة  ــًا(  ــ ــامـ ــ عـ  23( كــولــيــســنــيــتــشــنــكــو 
الــرابــعــة فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــفــوزهــا مع 
مواطنتها ألكسندرا باتسكيفيتش باملركز 
الــحــر. وجمعت  الــزوجــي  األول فــي مسابقة 
كما  وتقدمتا  نقطة،   97,0000 الــروســيــتــان 
تينغ  الصينيتن  على  الفني  الــزوجــي  فــي 
تينغ جيانغ ووين وين جيانغ )95,3000(، 

جــمــيــعــًا ملــقــر الــنــيــابــة الــعــامــة ألخـــذ أقــوالــهــم 
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليهم الــثــالثــاء املــاضــي. 
وأوضــــحــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أن هــــذا الـــقـــرار 
الــــذي أعــلــنــه الــقــاضــي يــأتــي بــســبــب خــطــورة 
االتهامات املوجهة للمتهمن، وهي: استغالل 
ــر  ــزويــ املـــنـــصـــب واالخــــــتــــــالس والــــفــــســــاد وتــ
ــك ملـــنـــع هــروبــهــم  ــ مـــســـتـــنـــدات والــــفــــســــاد، وذلــ
في  الجارية  التحقيقات  وإعــاقــة  العدالة  مــن 
الوقت الحالي وتحليل املستندات التي تمت 
املعتقلن  أن هــؤالء  مصادرتها. ويشتبه في 
الــخــاضــعــن لــلــتــحــقــيــقــات اســـتـــفـــادوا بشكل 
ــبـــر شــــركــــات عـــــديـــــدة، مــضــريــن  شـــخـــصـــي عـ
بــاالتــحــاد اإلســبــانــي لكرة الــقــدم عبر تنظيم 
هــذه املــبــاريــات. وبحسب مــا ذكــرتــه املصادر 
ــــي(، يشتبه فــي أن  الــتــي تــواصــلــت معها )إفـ
هـــــؤالء املــعــتــقــلــن دعـــمـــوا تــنــظــيــم مــبــاريــات 
أخــرى،  ومنتخبات  اإلســبــانــي  املنتخب  بــن 
ليحصلوا عبرها على مقابل مادي مستغلن 
ــامـــي الـــخـــبـــيـــر فــي  ــار، املـــحـ ــيــ وظـــيـــفـــة نـــجـــل فــ

القانون الرياضي.
ــتـــم الــتــحــقــيــق  ــتــــي يـ ــن بــــن املــــبــــاريــــات الــ ــ ومــ
األول  اإلسباني  املنتخب  لــقــاءات  تبرز  فيها 
أمـــــــام فـــنـــزويـــال وكـــوســـتـــاريـــكـــا، وذلـــــــك قــبــل 
ــــأس الـــعـــالـــم 2010 فــــي جــنــوب  مـــنـــافـــســـات كـ
»املاتادور«  وديــة جمعت  ومباريات  أفريقيا 
ضــد البوسنة فــي مــايــو/أيــار 2016 وكــوريــا 
الجنوبية في يونيو/حزيران من نفس العام، 
ــدة الــعــمــلــيــات املـــركـــزيـــة،  ــ حــســب تـــقـــاريـــر وحـ

التابعة لقوات الحرس املدني.

ويليزافيتا  فولوشينا  آنــا  واألوكــرانــيــتــن 
ياخنو )93,2667(. وكانت كوليسنيتشنكو 
أحرزت ذهبيتي الفردي الحر والفني رافعة 
رصيدها إلى 16 ذهبية في بطوالت العالم. 
وفي مسابقة الغطس من منصة متحركة 3 
أمتار، فاز الصيني سي يي تشي بالذهبية 
ــقـــدم على  وتـ نــقــطــة،   547,10 بــعــدمــا جــمــع 
األملاني باتريك هاوزدينغ صاحب برونزية 
كانت  فيما  نــقــطــة(،   526,15( ريــو  أوملــبــيــاد 
العالم  بطل  وصيف  نصيب  من  البرونزية 
ــازان، الــروســي ايــلــيــا زاخــــاروف  2015 فــي قــ
سيئة  املـــفـــاجـــأة  ــانـــت  وكـ نـــقـــطـــة(.   505,90(
يــوان  بــحــلــول بطلها  الــصــن  الـــى  بالنسبة 
ــيـــاد 2016، في  ــبـ أوملـ كــــاو صـــاحـــب ذهــبــيــة 
بعد  نقطة   453,70 برصيد  الــعــاشــر  املــركــز 
محاولتن فاشلتن في النصف الثاني من 
الثانية  امليدالية  وهــي  املسابقة.  منافسات 
لتشي الذي أحرز أيضًا فضية الغطس من 
أفلتت  التي  الصن  وتتصدر  م.   10 منصة 
الغطس،  فــي  اآلن  ألــقــاب حتى  أربــعــة  منها 
اليوم السادس  جدول امليداليات في نهاية 
برصيد 13 ميدالية )6 ذهبيات و6 فضيات 
وبرونزية واحــدة( أمام روسيا )6 ذهبيات 
ــان(، وفـــرنـــســـا )4  ــتــ ــزيــ ــرونــ و3 فـــضـــيـــات وبــ
ــة(. وحــصــلــت  ــزيــ ــرونــ ذهـــبـــيـــات وفــضــيــة وبــ
على ميدالية ذهبية واحدة كل من الواليات 
املــتــحــدة وإيــطــالــيــا ومــالــيــزيــا وأســتــرالــيــا 

وهولندا.
)فرانس برس(

وتتواصل أزمة الكرة اإلسبانية، بعد القبض 
عــلــى رئـــيـــس االتـــحـــاد املــحــلــي، أنـــخـــل مــاريــا 
فيار، وحبسه على ذمة قضايا فساد، بعدما 
ــي  ــ ــادان الـــدولـــي )فــيــفــا( واألوروبــ قـــرر االتــــحــ
اإلسباني  املسؤول  استبعاد  للعبة،  )يويفا( 

من مناصبه في املؤسستن. وقال الفيفا في 
بيان له الخميس »الفيفا لن يسمح بتواجد 
ــن، وخـــاصـــة  ــه داخــــــل الـــســـجـ نـــائـــب رئـــيـــس لــ
بــعــد كــل مــا حـــدث فــي الــفــتــرة املــاضــيــة، ومــع 
انتظار القضاة في الواليات املتحدة لنتائج 

التحقيقات«. وأكدت التقارير إلى أن االتحاد 
ــه ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــريــن،  ــيـــسـ األوروبــــــــــي ورئـ
ــرار مـــشـــابـــه فــــي الـــســـاعـــات  ــ ســـيـــكـــون لــهــمــا قــ
املقبلة، خاصة مع عدم رغبة املؤسسة القارية 
في مواجهة أزمات بسبب وجود متهمن في 

قضايا فساد بن مسؤوليه.
وتــــشــــدد قــــوانــــن االتــــحــــاد الــــدولــــي عـــلـــى أال 
يسمح ألي عضو متهم في أي قضية بمزاولة 
مهام عمله فــي املؤسسة، وهــو مــا أكــد عليه 
في  إنفانتينو  جياني  السويسري  رئيسها، 
أكثر من مناسبة، وينتظر االتحادان الدولي 
والقاري أن يستقيل فيار بنفسه خالل الفترة 
الــلــوائــح عليه،  يــتــم تطبيق  أن  قــبــل  املــقــبــلــة، 
خالل األيام املقبلة، وحتى قبل ثبوت تورطه 

في أي قضية.
ويشغل فيار منصب نائب الرئيس في الفيفا 
والــيــويــفــا، ويــصــل راتــبــه إلـــى 12 ألـــف يــورو 
شهريًا من االتحاد اإلسباني، باإلضافة إلى 
االتــحــاد  فــي  يوميًا على منصبه  يـــورو   500

الدولي، و250 ألف يورو من اليويفا.
وكان فيار قد انتخب في مايو/أيار املاضي 
لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة لـــتـــولـــي رئـــــاســـــة االتــــحــــاد 
أعــوام، وهو  لفترة تستمر ألربعة  اإلسباني 
في املنصب منذ 29 عامًا، وهو املنصب الذي 
أصبح مهددًا بفقدانه في حالة ثبوت تورطه 
في قضايا الفساد، والتي قد تصل العقوبات 
فيها للحبس والحرمان من مزاولة أي نشاط 

إداري له عالقة بكرة القدم مدى الحياة.
)العربي الجديد، إفي(

الحبس االحتياطي لرئيس االتحاد اإلسباني في قضايا فسادفرنسا تواصل حصد الذهب في مونديال السباحة
واصلت بعثة فرنسا التألق 

في منافسات بطولة 
العالم للسباحة بعد 

حصد الذهبية الرابعة

تتواصل معاناة رئيس 
االتحاد اإلسباني لكرة 

القدم بعد حبسه على 
ذمة قضايا فساد

بعثة فرنسا تقدم أداء مميزًا في المسابقة )أتيال كيسبندك/فرانس برس(

الترجي يدخل وعينه على اللقب )صالح حبيبي/فرانس برس(

العهد يشارك بدون الدوليين واألجانب )فرانس برس(

)Getty( أنخل ماريا فيار مهدد بالحبس واإليقاف مدى الحياة

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــطــلــع الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــــى الـــيـــوم 
الذي تعود فيه البطولة العربية 
لألندية لكرة القدم للحياة عندما 
تــســتــضــيــف مـــصـــر نـــســـخـــة جــــديــــدة خـــالل 
الــفــتــرة مـــن22 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري إلــى 6 
أغسطس/آب املقبل بمشاركة 12 فريقا من 
أكبر األندية يتنافسون على 3 مالعب، وهي 
القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  السالم  ستاد 
ــرج الـــعـــرب وســـتـــاد اإلســكــنــدريــة،  وســـتـــاد بـ
 22 السبت  اليوم  االفتتاح  يقام حفل  حيث 
بالقاهرة،  السالم  ملعب  على  يوليو/تموز 
بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة إقــامــتــه 

عودة 
البطولة العربية

األندية تخوض المباريات بأزمات فنية

الساحة  على  الظهور  العربية  البطولة  تعاود 
الكروية اليوم بعد غياب دام لسنوات، وستحاول 
أجل  من  البطولة  استغالل  المشاركة  الفرق 
المنافسات  من  المقبلة  للفترة  االستعداد 

المحلية والقارية

تقرير

عــلــى ســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي. واســتــعــدت 
األندية العربية للبطولة بعد راحة قصيرة 
لــبــعــضــهــا إثـــر انــتــهــاء املـــوســـم املــحــلــي، وال 
راحـــة للبعض اآلخـــر، ففي األهــلــي املصري 
انتهاء  البطولة إال بعد  التفكير في  لم يتم 
مــبــاراة الــقــمــة 114 أمـــام الــزمــالــك فــي ختام 

الدوري املصري، والتي انتهت بفوز األحمر 
بهدفن دون رد، بل إن املدرب حسام البدري 
يغيب عــن مــبــاراة االفــتــتــاح أمـــام الفيصلي 
األردنــــــي الــتــي يــقــود الــفــريــق فــيــهــا املــــدرب 
الــبــدري-  أي   – أيــوب لسفره  أحمد  املساعد 

إلى كندا في زيارة أسرية.
وكان الجهاز الفني لألهلي يرفض املشاركة 
في البطولة خوفا على الالعبن من اإلرهاق 
ــابـــات، ولــكــن اإلدارة ســال  واإلجـــهـــاد واإلصـ
في  للمشاركة  لــلــدوالرات فضغطت  لعابها 
الــبــطــولــة، وإن كــــان حــســام الـــبـــدري مـــدرب 
الفريق قال مؤخرا إن األهلي سيلعب على 

اللقب.
ويـــدخـــل الــزمــالــك املـــصـــري الــبــطــولــة ساعيا 
للقب واملقابل املالي بعد أن فقد الفريق درع 
الــدوري املحلي وودع  دوري أبطال أفريقيا 
أمــام األهلي مرتن في موسم واحد  وخسر 
مــن أجــل إســعــاد جماهيره والــحــصــول على 
بطولة  مــشــوار  استكمال  قبل  معنوي  دافـــع 

كأس مصر.
وحرص فريق الوحدة اإلماراتي على إقامة 
البطولة  معسكر قصير بمصر قبل انطالق 
تــحــت قــيــادة الــرومــانــي لــوريــنــت ريغكامب، 
وجـــاء فـــي  بعثة تــضــم  22 العــبــا مفتقدا 8 
ــارق  ــ ــيـــل مـــطـــر وطــ ــبــــن أبـــــرزهـــــم إســـمـــاعـ العــ
ــبـــي املــنــتــخــب  ــــى العـ الـــخـــديـــم، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــبــــي املــــشــــارك بــالــتــصــفــيــات اآلســيــويــة  األوملــ
ــا بــالــصــن،  ــيـ ــأس آسـ ــ ــلـــة لــنــهــائــيــات كـ املـــؤهـ
والـــالعـــب الــبــرازيــلــي ديــنــلــســون، فـــي الــوقــت 
الــــذي رحــــب فــيــه الــفــريــق بــمــوافــقــة االتــحــاد 
الــعــربــي عــلــى مــشــاركــة 4 العــبــن أجــانــب مع 

كل فريق.
ــل فــــريــــق الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي– ثــالــث  ــ ــ ووصـ
إلــــى مــصــر متسلحا   - الـــســـعـــودي  الـــــــدوري 
باملشاركة في ست 6 بطوالت سابقة تعطيه 
ابتعاده عن منصة  من  بالرغم  كافية  خبرة 
اإلنــــجــــازات. واســتــبــعــد الــبــرازيــلــي ريــكــاردو 
هــم عبدالله  الفريق 4 العبن  مــدرب  غوميز 
الــعــنــزي ومــحــمــد الــحــارثــي وحــمــد العقيلي 
والــكــرواتــي إيــفــان توميتشاك ألســبــاب فنية 

وانضباطية.
أما فريق نفط الوسط العراقي بطل الدوري 
املمتاز العراقي في أول مشاركة له، فكان أول 
األندية العربية وصوال إلى مصر التي أقام 
بها معسكرا شهد تدريبات مكثفة ومباراة 
ودية طامحا في إنجاز كبير، وإن كان يفتقد 
ــب أمـــيـــر صـــبـــاح لــخــضــوعــه  ــات الــــالعــ ــدمــ خــ
لتدخل جــراحــي جـــراء اإلصــابــة الــتــي لحقت 

الترجي مرشح بقوة 
لحصد اللقب متسلحا 

بأدائه المتميز 

األهلي والزمالك يسعيان للظهور بشكل مميز في البطولة العربية )نزار بلوط/فرانس برس(

به مع املنتخب األوملبي. ووســط ترشيحات 
الرياضي  الترجي  أتــم  اللقب  على  بحصوله 
قــيــادة  الــتــونــســي اســتــعــداده للبطولة تــحــت 
املــدرب املخضرم فوزي البنزرتي تحت دافع 
مــعــنــوي كبير وهـــو الــفــوز بـــالـــدوري املحلي 
والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ــتـــرجـــي أول فـــريـــق تــونــســي يـــشـــارك في  والـ
أتبعها   ،1986 نسخة  فــي  العربية  البطولة 
حصد  وفــيــهــا  و2009،  1993و1995  بــنــســخ 
الــلــقــب مــرتــن واملــركــز الــثــانــي مــرتــن، ودعــم 
ــى الــــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ــي إلـ ــاعــ ــســ ــــي  الــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ
الالعب  مقدمتها  في  عناصر  بعدة  صفوفه 
الــكــامــيــرونــي فـــرانـــك كـــوم إلـــى جــانــب مــاهــر 
بــالــصــغــيــر وهــيــثــم الـــجـــويـــنـــي، وهــــو ضمن 

من  العــبــا معظمهم   11 واســتــقــدم  الصيفية 
الـــشـــبـــاب مــعــســكــرا قــصــيــرا بــمــصــر ســاعــيــا 
لتجربتهم في البطولة، ويغيب عنه حسن 
املصاب وزميتي وفرحات وروديــن  العرفي 
فنية،  ألســبــاب  كومباسا  ومحمد  وقوجيل 
ــو مـــا يــجــعــل مــهــمــة الــفــريــق صــعــبــة في  وهــ
الـــوصـــول إلـــى أدوار مــتــقــدمــة مــن الــبــطــولــة، 
حيث يعاني الفريق أيضا من ضعف اإلعداد 

لعدم اكتمال قوامه.
ــعـــودي حــول  وثـــــار الـــجـــدل فـــي الـــهـــالل الـــسـ
الفريق  مــدرب  ورأي  البطولة،  فــي  املشاركة 
األرجنتيني رامون دياز املتوج بلقب دوري 
جــمــيــل الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــن املـــشـــاركـــة 
بــالــفــريــق األوملـــبـــي بــســبــب مــعــســكــر الــفــريــق 

قــائــمــة ضــمــت 23 العــبــا أعــلــن عنها الجهاز 
الفني. وفي الفتح  الرباطي املغربي– خامس 
رفع  البطولة-  في  مشاركة  املغربية  األنــديــة 
املــــــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي درجـــــة االســـتـــعـــداد 
للبطولة من خالل برنامج تدريبي متكامل، 
وبروح معنوية عالية بعد التأهل ربع نهائي 
الكونفدرالية األفريقية، وإن كان يغيب عنه 
بمعسكر  الفريق  واكتفى  الــكــنــاوي،  يوسف 
اإلسباني بسبب  املعسكر  إلغاء  بعد  محلي 
التأشيرات، كما تم استبعاد ياسن جريسي 

ألسباب فنية.
وأقـــــام فـــريـــق نــصــر حــســن داي الــجــزائــري 
تحت قيادة املــدرب نبيل نغيز الــذي  سرح 
ــتـــرة االنـــتـــقـــاالت  50 % مــــن الـــالعـــبـــن فــــي فـ

بــدالء  ببعض  تطعيمه  مــع  بالنمسا  األول 
الــفــريــق األول خــوفــا مــن تــهــديــدات االتــحــاد 
الـــعـــربـــي، وأقــــــام الـــفـــريـــق مــعــســكــرا بــمــديــنــة 
اإلســمــاعــيــلــيــة قــبــل انــطــالق الــبــطــولــة بــأيــام 
أدى خالله مباراة ودية أمام فريق منتخب 

اإلسماعيلية حسمها بهدفن دون رد.
للمشاركة   السوداني  املريخ  فريق  واستعد 
بعد إخطاره رسميا بالعودة بناء على قرار 
التجميد عن  برفع  »فيفا«  الــدولــي  االتــحــاد 
لتحقيق  الفريق  ويسعى  السودانية،  الكرة 
على  التجميد  تسبب  أن  بعد  عربي  إنــجــاز 
خــلــفــيــة تـــدخـــل حــكــومــي فـــي شـــــؤون الــكــرة 
دوري  مــن  الفريق  استبعاد  فــي  السودانية 
أبــطــال أفــريــقــيــا الــــذي كــانــت فــرصــتــه قائمة 

فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى ربــــع الـــنـــهـــائـــي. أمــــا فــريــق 
مشاركة  األكــثــر  األردنــــي  الفيصلي  الــنــادي 
فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة بـــرقـــم ثــمــانــي مـــرات 
فأقام معسكرا في مصر تحت قيادة املدرب 
نيبوشا أدى خالله مــبــاراة وديــة أمــام حفر 
الباطن السعودي وانتهت بتعادل الفريقن 
الطبي  الجهاز  لكل منهما، ويسابق  بهدف 

الزمن لتجهيز الالعب البولندي لوكاس.
واستعد العهد حامل لقب الدوري اللبناني 
تحت قــيــادة مـــدرب الــفــريــق الــجــديــد موسى 
املنضمن  الدولين  بــدون  للبطولة  حجيج 
التونسي  الثالثة  واألجــانــب  لبنان  ملنتخب 
يــوســف املــويــهــبــي والــســنــغــالــيــن وابــنــو با 

وداوودا ديوب.
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حسين غازي

كـــان املــوســم املــاضــي قــاســيــا على 
فــبــعــدمــا انتقلوا  الــنــجــوم،  بــعــض 
ــدة وكـــــان هــّمــهــم  ــديـ ــة جـ ــديـ إلــــى أنـ
الوحيد التألق وتحقيق األحالم، لم ينجحوا 
فــي تــدويــن اسمهم بــأحــرف مــن ذهــب مثلما 
كانوا متوهجني في السابق ليخفت بريقهم 
بــعــد ذلــــك. فــي كــل عـــام تــبــرز بــعــض األســمــاء 
وتــــحــــاول مــتــابــعــة الـــتـــألـــق لــكــنــهــا تــصــطــدم 
ببعض الصعوبات ليخفت بريقها بعد ذلك، 

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هؤالء.

غابي غول
التحق  باربوسا  غابريال  البرازيلي  الالعب 
ــــالن قـــــادمـــــا مــن  ــيـ ــ ــر مـ ــ ــتـ ــ ــفــــوف نـــــــــادي إنـ بــــصــ
سانتوس البرازيلي مقابل 30 مليون دوالر، 
وكان الجميع يتوقع حينها أن يثبت قدراته 
في القارة األوروبــيــة العجوز على الرغم من 
العشرين من  لم يكن يتجاوز  إذ  صغر سنه 

العمر.
كان الجميع يتمنى أن يسير باربوسا على 
ــالـــدو، وذلــك  خــطــى الــظــاهــرة الــبــرازيــلــيــة رونـ
بعدما كان قد حصد ذهبية أوملبياد ريو دي 
دا سيلفا،  نيمار  إلــى جــانــب  جــانــيــرو 2016 

نجوم خفت 
بريقهم

تبرز بعض األسماء في الكثير من األوقات وتفرض نفسها بشكل كبير أمام 
الجميع لتنتقل إلى أندية أخرى، لكنها تعود وتفشل ليخفت بريقها على 
غرار ما حصل مع الجزائري إسالم سليماني وكذلك البرازيلي الشاب غابريال 

باربوس، والذي لم ينجح في حجز مكاٍن أساسي في إنتر

3031
رياضة

قضية

ــام  وهـــــو الــــــذي ُعــــــرف بـــمـــهـــارتـــه الـــكـــبـــيـــرة أمــ
املرمى حني كان في بالد السامبا، لكن حني 
الكثير من  النيراتزوي واجــه  الرحلة مع  بــدأ 
الصعاب، فسجل هدفا واحدًا فقط وفشل في 
الهولندي  للمدرب  أول  كخيار  نفسه  إثــبــات 
بيولي،  ستيفانو  اإليطالي  ثم  ديبور  فرانك 
وأكــد قبل أيــام أنــه يعمل بكل جهد مــن أجل 
املقبل تحت قيادة  املــوســم  فــي  تثبيت نفسه 
املدرب لوتشانو سباليتي، خاصة أن الالعب 
يــحــلــم بـــاملـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
2018 التي تجري في روسيا الصيف املقبل، 
الفصل،  الكلمة  املقبلة هي  وستكون األشهر 
مــع الــعــلــم أن بــعــض الــتــقــاريــر تــشــيــر إلـــى أن 

نادي فنربخشة التركي مهتم به.

إسالم سليماني
غــــادر املــهــاجــم الــجــزائــري إســــالم سليماني 

نـــــادي ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي مع 
انــتــهــاء املـــوســـم املـــاضـــي لــيــنــضــم إلـــى نـــادي 
جانب  إلـــى  للعب  اإلنــكــلــيــزي  سيتي  ليستر 

مواطنه رياض محرز.
وكــــان ســلــيــمــانــي قـــد تــألــق بــشــكــل كــبــيــر في 
فــي 44  البرتغالي وسجل 31 هدفا  الـــدوري 
وتهافتت   ،2016-2015 موسم  خــالل  مــبــاراة 
 حـــدب وصـــوب لكنه 

ّ
عليه الــعــروض مــن كـــل

فــي نــهــايــة األمــــر اخــتــار الــلــعــب تــحــت قــيــادة 
اإليـــطـــالـــي كــــالوديــــو رانـــيـــيـــري فــــي لــيــســتــر 
ليفشل في تقديم ما هو مطلوب منه فسجل 
ثمانية أهداف فقط في 28 مباراة، ومن دون 
شـــك يــتــوجــب عــلــيــه فـــي املـــوســـم الــحــالــي أن 
يعود إلــى بريقه وهــو الــذي يبلغ من العمر 

29 عاما.

ريناتو سانشيز
ــالـــي الــــشــــاب ريـــنـــاتـــو  ــبـــرتـــغـ ــرز الــــالعــــب الـ ــ بــ
يــورو 2016 وهذا  في  كبير  سانشيز بشكل 
األمـــر فتح الــبــاب أمــامــه لالنتقال إلــى نــادي 
لعب موسما  بعدما  األملــانــي  ميونخ  بــايــرن 
واحدًا في فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 

.2016-2015
الــيــورو  بلقب  البرتغال  مــع  وتـــوج سانشيز 
الـــذي جــرى فــي فــرنــســا، وكـــان الجميع يظن 
أنــــه ســيــتــألــق فـــي الـــنـــادي الـــبـــافـــاري، إال أن 
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي لم يعتمد 
االعتماد  لتفضيله  عليه بشكل كبير، وذلــك 
عــلــى أســـمـــاء خــبــيــرة فـــي الـــوســـط، ورغــــم أن 
به  مهتمة  األنــديــة  لكن بعض  خــفــت،  بريقه 
في الوقت الحالي على غرار ميالن اإليطالي.

أردا توران
ــان الـــنـــجـــم الـــتـــركـــي أردا تـــــــوران مــــن أبــــرز  ــ كـ
ــد، فــقــد تــمــّيــز  الـــالعـــبـــني فـــي أتــلــتــيــكــو مــــدريــ
ــه الــبــدنــيــة  ــه الــقــتــالــيــة الــعــالــيــة وقـــوتـ بـــروحـ
وكذلك تحضير اللعب وحتى التسجيل، لكن 
بعد تركه تشكيلة املدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني، فشل في إثبات نفسه في الفريق 
الــكــتــالــونــي تــحــت قـــيـــادة املـــــدرب اإلســبــانــي 

لويس إنريكي.
ولــم يتمكن تــوران من إيجاد مكاٍن أساسي 
البالوغرانا، وذلــك بسبب تواجد ثالثي  في 
ميسي  ليونيل  األرجــنــتــيــنــي  أي   »MSN« ـــ ــ الــ
والبرازيلي نيمار دا سيلفا واألوروغوياني 
لويس سواريز، ليجلس على دكة البدالء في 
الكثير مــن األوقـــــات، وهـــو اآلن عــلــى أعــتــاب 

الرحيل.

ديمتري باييت
كبير  بشكل  باييت  ديمتري  الفرنسي  تألق 
خالل يــورو 2016 وقــاد بــالده نحوه املباراة 
ــتــــي خـــســـرهـــا أمــــــــام املــنــتــخــب  ــة الــ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الــبــرتــغــالــي، وتـــوقـــع الــجــمــيــع أن يــعــود إلــى 
ويــســتــهــام يــونــايــتــد لــكــي يــتــألــق مــن جــديــد، 

G G

غابي غول فشل في 
إثبات نفسه في نادي إنتر 

ميالن اإليطالي

الكولومبي إيبارغوين أغلى صفقة 
في تاريخ راسينغ األرجنتيني

وصل الجناح الكولومبي أندريس إيبارغوين إلى األرجنتني من أجل االنضمام لصفوف 
دوالر،  ماليني   4 مقابل  الكولومبي  ناسيونال  أتلتيكو  من  قادمًا  األرجنتيني  راسينغ 
أن  )تــيــالم(  املحلية  الحكومية  األنــبــاء  وكالة  الــنــادي. وكشفت  تاريخ  كأغلى صفقة في 
من  بالقرب  الدولي،  بيستارينيي  مينيسترو  ملطار  اليوم  عامًا( وصل   25( إيبارغوين 

العاصمة بوينوس آيرس، قادما من مدينة ميديني الكولومبية.
وقال الالعب في تصريحات لوسائل اإلعالم من داخل املطار »سعيد للغاية بتواجدي 
في األرجنتنني وأتمنى إنهاء الكشف الطبي واالنضمام رفقة الفريق تحت قيادة املدرب 
دييغو روكا. أعلم حجم التطلعات الكبيرة ألنني قدمت إلى فريق كبير وعلي أن أكون على 
قدر املسؤولية والتعبير بشكل جيد عن قدراتي«. وأضاف »أشكر الجميع في أتلتيكو 
والتطور على  الفرصة وتحقيق خطوة هامة في مسيرتي  ناسيونال على منحي هذه 

املستوى الشخصي واآلن يجب علي أن أعبر عن قدراتي«.

الفرنسية كارولين غارسيا تودع بطولة باشتاد
بطولة  غارسيا  كــارولــني  الفرنسية  ودعــت 
بــاشــتــاد املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــتــي تــقــام في 
خسرت  بعدما  النهائي  ثمن  مــن  السويد، 
ــيــــريــــزا مـــارتـــيـــنـــكـــوفـــا  أمـــــــام الـــتـــشـــيـــكـــيـــة تــ
7(و)6   -  5( بــواقــع  رد  دون  بمجموعتني 
ستلتقي  النتيجة  وبــهــذه   .)7  - و)1   )7  -
األملانية  مــع  الثمانية  دور  فــي  مارتينكوفا 
السويسرية  أقصت  التي  لوتنير  أنطونيا 
باتي شنايدر بمجموعتني لواحدة )7 - 6(، 
)7 - صفر( و)2 - 6( و)6 - 3( بعد مباراة 

دامت ساعتني و5 دقائق.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، حـــجـــزت الـــهـــولـــنـــديـــة كــيــكــي 
بــيــرتــنــز، املــرشــحــة الــثــانــيــة لــلــقــب، فــي ذات 
ــدور بــعــدمــا فـــازت عــلــى األملــانــيــة آنـــا زيــا  ــ ال
بمجموعتني دون رد )6 - 4( و)6 - 2( خالل ساعة و27 دقيقة. وستواجه بيرتنز في 
ربع النهائي السويدية جوانا الرسون، املرشحة الخامسة للقب، التي هزمت النمساوية 

باربرا هاس بمجموعتني لواحدة )1 - 6( و)7 - 5( و)6 - 1(.

تشيتشاريتو يوقع لوست هام يونايتد اإلنكليزي
أكد نادي وست هام اإلنكليزي أن املهاجم املكسيكي خابيير هرنانديز »تشيتشاريتو« 
ســيــوقــع عــلــى عــقــود انــتــقــالــه للفريق الــلــنــدنــي األســبــوع املــقــبــل بــعــد تــوصــلــه التــفــاق مع 
بــايــر لــيــفــركــوزن األملــانــي حـــول كــافــة الــتــفــاصــيــل. وكــشــفــت وســائــل اإلعــــالم املحلية أن 
تشيتشاريتو، الذي أصبح الهداف التاريخي ملنتخب بالده برصيد 47 هدفا في مايو/
أيار املاضي، سينتقل لصفوف »الهامرز« مقابل أكثر من 13 مليون جنيه استرليني 

)14 مليون يورو(.
الــذي لعب أيضا مع ريــال مدريد  الناديني التفاق، سيعود تشيتشاريتو،  وبعد توصل 
اإلسباني، للبريميير ليغ من جديد بعدما لعب مع مانشستر يونايتد خالل الفترة من 
2010 وحتى 2015. وحسبما كشف النادي اللندني، سيصل تشيتشاريتو )29 عاما( 
إلى العاصمة البريطانية خالل األيام القليلة املقبلة من أجل وضع الرتوش األخيرة على 

التعاقد والخضوع للكشف الطبي.

»يويفا« يختار اإليطالي روكي إلدارة مباراة السوبر األوروبي
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »اليويفا« 
عن اختيار الحكم اإليطالي جانلوكا روكي 
إلدارة مواجهة السوبر األوروبــي بني ريال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــطـ أبـ بــطــلــي دوري  اإلنـــكـــلـــيـــزي، 
والـــــدوري األوروبـــــي عــلــى الــتــرتــيــب، يـــوم 8 
أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل عــلــى مــلــعــب »فيليب 
الثاني أرينا« بالعاصمة املقدونية سكوبيه. 
وفي بيانه املنشور، ذكر اليويفا أن روكي 
، هـــو من  الـــدولـــي مــنــذ 2008  )43 عـــامـــا( 

سيدير املباراة بني الفريقني العريقني.
وأشـــار االتــحــاد الــقــاري فــي البيان إلــى أنه 
مــنــذ ظـــهـــوره فـــي الـــبـــطـــوالت الـــدولـــيـــة، أدار 
روكي »72 مباراة في بطوالت اليويفا«. وأوضح »كما أدار تسع مواجهات في بطوالت 
األبطال  إيــاب ربع نهائي دوري  األوروبــيــة موسم )2016-17(، بما فيها مباراة  األندية 
بني ليستر سيتي اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني، وإياب ثمن النهائي بني موناكو 

الفرنسي ومانشستر سيتي اإلنكليزي«.

إنتر  نــادي  فترته في  بداية  كالنيراتزوري. في  فريق مميز 
ميالن شكل ثنائيًا مميزًا مع الالعب األملاني لوثر ماثيوس، 
واستطاع حينها أن يحصد لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم 
موسم 1988-1989 بالرغم من تواجد منافسة قوية من عدة 
أندية، على غرار ميالن الذي كان يضم ماركو فان باسنت 
يمتلك  كــان  الــذي  ونابولي  بــاريــزي،  وفرانكو  غوليت  ورود 
ليوفنتوس  إضــافــة  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  األرجنتيني 

الذي كان يعتمد على الفرنسي ميشيل بالتيني.
فــي ذلــك املــوســم حقق الفريق إنــجــازًا مــع املـــدرب جيوفاني 
تراباتوني، ولم يخسر سوى مرتني، وكان بيرتي قد سجل 
في ذلــك املوسم سبعة أهــداف، عــاد بعدها الالعب لتحقيق 
الــدوري  بلقبني في  تــوج  اإليطالي سنة 1989، كما  السوبر 
األوروبي أولهما على حساب روما سنة 1991 وسجل آنذاك 
هدف الفوز بعدما افتتح ماثيوس باب التسجيل، أما اللقب 

الثاني فكان عام 1994 على حساب أوستريا سالزبورغ.
دافع بيرتي عن ألوان إنتر في 229 مباراة وسجل 29 هدفًا 
طــوال عشرة أعــوام حتى سنة 1998 قبل أن يقرر الرحيل 
إلى نادي توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، فلعب هناك موسمًا 
واحـــدًا وسجل 3 أهـــداف فــي 21 مــبــاراة قبل أن يرحل إلى 
له موسمني وسجل بصحبته  الــذي لعب  أالفيس اإلسباني 
خمسة أهــداف في 51 لقاء، ليعود ويعتزل سنة 2002 مع 

فريق نورثن سباييرت.
مــّثــل بــيــرتــي منتخب بــــالده فــي 39 مـــبـــاراة وســجــل ثالثة 
أهداف بني فترة 1988 حتى 1995، وشارك في بطولة كأس 
العالم مرتني فحّل ثالثًا في مونديال 1990 الذي استضافته 
أمام  العالم 1994  كــأس  نهائي  أن يخسر في  قبل  إيطاليا، 

البرازيل بركالت الترجيح.
حسني...

العٌب إيطالي سابق دافع عن ألوان الكثير من األندية ومّثل 
امليدان نيكوال  العالم، هو متوسط  كــأس  بــالده في  منتخب 
بــيــرتــي، الـــذي ولــد فــي ســالــســومــادجــوري تيرمي بمقاطعة 
العمر  أبــريــل/نــيــســان سنة 1967 ويبلغ مــن  يــوم 14  بــارمــا 
حاليًا 50 عامًا. بدأ بيرتي مسيرته بعمر الـ17 عامًا في نادي 
بارما وهناك شارك في دوري الدرجة الثالثة موسم 1983-

1984، وحقق اللقب هناك تحت قيادة املدرب أريغو ساكي، 
فبقي في الفريق حتى عام 1985 وخاض 28 مباراة ليقرر 

الرحيل بعد ذلك.
بعد تأهل بارما للدرجة الثانية رحل بيرتي إلى فيورنتينا، 
وهناك بقي ثالثة أعوام حتى 1988 فشارك في 80 مباراة 
لقب  أي  فــي حصد  ينجح  لــم  لكنه  ــداف،  أهــ ثمانية  وســجــل 
ليقرر الرحيل إلى نادي إنتر ميالن مقابل 3.6 ماليني جنيه 
مع  أعــلــى  مستوى  على  املنافسة  بــهــدف  وذلـــك  إسترليني، 

نيكوال بيرتي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
دافع عن ألوان 

نادي إنتر لفترة 
طويلة وعاش 
معه لحظات 

رائعة

سليماني لم 
ينجح في 
التألق مع 
ليستر كما فعل 
في سبورتينغ 
)مايكل ريغان/
)Getty

يبرز بشكل كبير في الموسم  بيلوتي، أن  أندريا  النجم اإليطالي،  استطاع 
نادي تورينو، فبعدما كان قد سجل في موسم 2015- الماضي مع 
2016 اثني عشر هدفًا في 36 مباراة، أبدع في موسم 2016-2017 وأحرز 
28 هدفًا في 38 لقاء، ليصبح محط أنظار الكثير من الفرق على غرار 
نادي تشلسي وكذلك ميالن اإليطالي، الذي يسعى بشكل كبير للتعاقد 
معه في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، لكن رئيس النادي كايرو يطلب 

100 مليون يورو.

بيلوتي برز بشكل كبير

وجه رياضي

ويساعد الفريق من أجل تحقيق مركز مؤهل 
إلــى املسابقة األوروبــيــة، لكنه خــذل الجميع 
حني تمّرد وقرر الرحيل، فلم يكن من ناديه 
إال التخلي عنه، لينتقل بعدها إلى مارسيليا 
الــفــرنــســي فــلــعــب هـــنـــاك 15 مـــبـــاراة وســجــل 
أربــعــة أهــــداف فــقــط، ولـــم يــعــد اســمــه يــتــردد 
كما كان في املاضي، فهل ينجح في املوسم 
الحالي من العودة إلى الواجهة وحجز مكاٍن 
أساسي في تشكيلة املدرب الفرنسي ديدييه 

ديشامب في مونديال 2018؟

بعض األخطاء التي لم تشفع له لالنتقال إلى 
ناٍد كبير أو حتى اللعب في السيتي، وها هو 
اليوم قرر اللعب في نادي ويستهام يونايتد، 
الرئيسي  وربما هــذا األمــر يؤثر على مكانه 
في تشكيلة املدرب اإلنكليزي ساوثغيت في 

منتخب األسود الثالثة.

كارلوس باكا
كـــان املــهــاجــم الــكــولــومــبــي كــارلــوس بــاكــا من 
أفـــضـــل املـــهـــاجـــمـــني فــــي الــــــــدوري األوروبـــــــي 

جو هارت
كــان الــحــارس اإلنكليزي جو هــارت من أبرز 
الحراس في العالم في السنوات املاضية لكن 
مع وصول املدرب اإلسباني بيب غوارديوال 
إلى مانشستر سيتي تعقدت األمور كثيرًا، إذ 
املركز األساسي، وفضل  أنه ال يستحق  رأى 
يتعاقد  أن  قبل  كاباييرو  األرجنتيني  عليه 

مع الحارس التشيلي كالوديو برافو.
اضطر جو هارت إلى الرحيل للعب في نادي 
تورينو اإليطالي ملوسم واحد، وهناك ارتكب 

حني   ،2015-2014 مــوســم  إشــبــيــلــيــة  ــادي  ــ ونـ
وصل إلى ميالن في عام 2015 قدم في املوسم 
األول مستوى جيدًا نسبيا، لكن وبسبب عدم 
تــواجــد العــبــني قــادريــن عــلــى صــنــاعــة اللعب 
ظــهــر بــمــســتــوى مـــتـــدٍن فـــي املـــوســـم املــاضــي، 
املـــــدرب اإليـــطـــالـــي فيتشنزو  اعــتــمــاد  ــم  ــ ورغـ
مــونــتــيــال عــلــيــه بــشــكــل أســاســي فــي الــبــدايــة، 
فضل بعدها عليه املهاجم اإليطالي البادوال، 
وها هو اليوم يجد نفسه بعيدًا عن الخطط 

األساسية وقد يترك الفريق قريبا.

أكد سيرجي روبرتو، العب وسط برشلونة اإلسباني، أنه مستعد للعب »في أي مركز 
يختاره املدرب«، إال أنه لم يخف رغبته باللعب هذا املوسم »لوقت أطول في وسط امللعب«. 
البالوغرانا في مدينة نيو  أمــام وسائل اإلعــالم بعد أول مــران يخوضه  وظهر روبرتو 
بعدما  الــقــادم،  للموسم  الفريق  قائمة  الجديد ضمن  موقفه  وحلل  األميركية،  جيرسي 
ــنــادي مــع الظهير األيــمــن الــبــرتــغــالــي، نيلسون ســيــمــيــدو. وأبــــدى الــالعــب ثقته  تــعــاقــد ال
إرنستو  الجديد،  الفني  املدير  قيادة  تحت  امللعب  وســط  في  أكبر  بشكل  املشاركة  في 

فالفيردي، إال أنه ترك القرار في النهاية بيد املدرب.

صورة في خبر

سيرجي روبرتو وبرشلونة
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