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أعلن نادي تولوكا، خوضه مباراة أمام أتلتيكو 
مدريد اإلسباني في 25 يوليو/ تموز املقبل، 

احتفااًل بمئويته. وقال املدير الرياضي ألتلتيكو 
مدريد، خوسيه لويس بيريز كامينيرو »إنه ملن 
دواعي الشرف والفخر بالنسبة ألتلتيكو مدريد 

تلقي هذه الدعوة للمشاركة في مباراة مئوية 
ديبورتيفو تولوكا«. وأضاف »نرغب في خوض 

مباراة كبيرة في هذه األراضي التي لطاملا ارتبط 
بها فريقنا«. 

أكد رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي بييترو 
غراسو أنه ال يمكن تجريم حارس املرمى 

جانلويجي دوناروما، الذي تالحقه منذ أيام 
انتقادات عنيفة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع 

ميالن. وقال غراسو »كرة القدم ككل تقوم على 
املال، ال يمكن تجريم العب يرغب في تأمني نفسه، 
حتى لو كان يريد فعل ذلك في أندية أخرى«. وأكد 
غراسو »لم يرق لي الجزء املتعلق باملال. اعتقد أنه 

يجب دومًا منح كل فرصة للشباب«.

استدعى قاضي التحقيقات في العاصمة 
اإلسبانية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
نادي ريال مدريد، للمثول أمامه في 31 يوليو/

تموز املقبل، الستجوابه بشأن بالغ قدمته 
النيابة ضده وتتهمه فيه بالتهرب من سداد 

ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو. وذكرت صحيفة 
»الكونفيدنشيال« أنه تم استدعاء كريستيانو 

للمثول أمام القاضي الذي يباشر التحقيقات في 
القضية في اليوم األخير من شهر يوليو/تموز.

أتلتيكو مدريد ضيف 
احتفال مئوية تولوكا 

المكسيكي

رئيس مجلس الشيوخ 
اإليطالي يطالب بعدم 

»تجريم« دوناروما

قاضي تحقيقات 
يستدعي كريستيانو 

الستجوابه نهاية يوليو

بّرأ االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم، فريق 
مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، من 
أي عمل مشبوه 
في صفقة 
النجم الفرنسي 
بول بوغبا 
القياسية التي 
انتقل بموجبها 
من يوفنتوس، 
وذلك بعد أن 
أنهى التحقيق 
الالزم في 
القضية التي 
ربما تورّط 
النادي اإليطالي. 
وكشفت 
صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية أن 
االتحاد الدولي 
لكرة القدم 
سيتخذ إجراءات 
قانونية تجاه 
يوفنتوس 
اإليطالي.

)Getty /رايوال حصل على أموال مشبوهة من صفقة بوغبا )مايك هويت

فيفا يبرّئ مانشستر
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البرتغالي مورينيو يدين 
بمبلغ 3.3 ماليين يورو 

للضرائب اإلسبانية

غريميو يهدر فرصة اعتالء صدارة الدوري البرازيلي
أهدر فريق غريميو فرصة اعتالء صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله 
الجولة  لكل منهما في ختام منافسات  أهــداف  أمــام ضيفه كــروزيــرو بثالثة 
الثامنة من عمر البطولة. بادر غريميو بالتهديف عبر إيفرتون سوسا )د.16( 
للفريق )د.42( ولكن تياجو تيفيز  الثاني  الهدف  ثم أضــاف دوس سانتوس 
سجل أول أهــداف كروزيرو في الدقيقة األخيرة من الشوط األول. ومع بداية 
الشوط الثاني أدرك سوبيس التعادل ألصحاب األرض، ثم تقدم بينيتي للزوار 
)د.60( ولكن سرعان ما أدرك جريميو التعادل بهدف حمل توقيع سنيوريني.

وبهذه النتيجة يظل جريميو في وصافة البطولة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة 
واحدة خلف كورينثيانز الذي ما زال متصدرًا، بينما يحل كروزيرو تاسعًا 
بـ11 نقطة. واحتفظ كورينثيانز بصدارة الدوري البرازيلي بعد تعادله السلبي 

أمام مضيفه كوريتيبا، الذي يحتل املركز الثالث بـ15 نقطة.
وشهدت  املاضي،  السبت  مساء  انطلقت،  قد  الثامنة  الجولة  مباريات  وكانت 
نظيف  بهدف  أتلتيكو جويانيينسي  على مضيفه  باراناينسي  أتلتيكو  فوز 
بريتا سلبيًا،  بونتي  أمــام ضيفه  وتــعــادل سانتوس  )د.4(.  سجله سيدكلي 
الــزوار املركز  الرابع بـ13 نقطة بينما يحتل  ليحل أصحاب األرض في املركز 

العاشر بـ11 نقطة.

أثلتيك يعتزم إقامة معسكر 
في سويسرا وخوض 3 وديات

يعتزم نادي أثلتيك بلباو اإلسباني إقامة معسكر في سويسرا بني يومي 10 
و18 يوليو/تموز املقبل، وسيخوض خالله ثالث مباريات ودية. وأعلن النادي 
يوليو،  يــوم 12  أمــام فريقني سويسريني: سيون  وديــًا  أنــه سيلعب  الباسكي 
وسيرفيتي في 15 من نفس الشهر، بينما سيواجه فنربخشة التركي قبل يوم 
من ختام املعسكر، ومن املقرر أن يبدأ أثلتيك اإلعداد للموسم الكروي الجديد 

في الثالث من يوليو املقبل.

داني ألفيش على وشك 
فسخ تعاقده مع يوفنتوس

كشفت وسائل إعالم إيطالية أن الظهير البرازيلي داني ألفيش على وشك فسخ 
تعاقده مع ناديه اإليطالي يوفنتوس، بعد سوء العالقات بني الطرفني بسبب 
تصرفات لالعب مثيرة للجدل. وكتبت صحيفة »توتو سبورت« على غالفها 
نشره  مــا  على  بتشديدها  بالكالم  اللعب  على  وعــولــت  ألــفــيــش«،  دانـــي  »وداع 

الالعب على حساباته في شبكات التواصل االجتماعي أخيرًا. واجتمع ممثلو 
ألفيش مع مسؤولي يوفنتوس ومن املنتظر أن يعلنوا قريبًا بشكل رسمي عن 
رحيل الالعب، املطلوب من أندية إنكليزية بينها مانشستر سيتي الذي يقوده 
اإلسباني بيب غوارديوال. وأثار العب برشلونة السابق، الجدل في يوفنتوس 
التي نصح فيها األرجنتيني باولو  بــالده  بعد مقابلته األخيرة مع تليفزيون 

ديباال بالرحيل عن اليوفي لكي يواصل تحسنه.

فلورنتينو: نريد االستمرار 
مع العبينا بمن فيهم جيمس

صرح رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، فلورنتينو بيريز، أن امللكي يرغب 
في االستمرار مع العبيه بمن فيهم العب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز. 
وكشف فلورنتينو أنه »لم يرسل أحد أي عرض من أجل العب وال حتى من 
أجل جيمس وال موراتا« وهما العبان شاركا هذا املوسم لدقائق أقل من التي 

يريدانها ومن املحتمل أن يبحثا إمكانية الرحيل عن الفريق امللكي.
أن  أكــد فلورنتينو  املاضية،  الليلة  اإلذاعــيــة  )أونــدا سيرو(  وفــي مقابلة ملحطة 
»الـ24 العبًا الذين نحظى بهم جيدون للغاية و)مدرب الفريق زين الدين( زيدان 
قاد الفريق بشكل جيد«. وصرح فلورنتينو الذي أعيد انتخابه أخيرًا رئيسًا 
للنادي املدريدي لوالية خامسة، أن »أول« شيء سيقوم بفعله هو »تجديد« عقد 

زيدان املقرر انتهاؤه في 2018.

ــام دعـــوى ضد  قـــال االدعــــاء اإلســبــانــي إنـــه أقـ
جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، 
فـــي تــهــمــتــني بــالــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي 2011 
لــــريــــال مـــدريـــد.  ــــان مــــدربــــا  كـ و2012 عـــنـــدمـــا 
وأضــــاف االدعـــــاء فــي مـــدريـــد، عــبــر بــيــان، أن 
البرتغالي مورينيو يدين بمبلغ 3.3 ماليني 
يورو )3.7 ماليني دوالر( لسلطات الضرائب 
اإلسبانية، وأكد أيضا أنه تقدم بما يفيد ذلك 

إلى محكمة محلية. 
ــال مــدريــد فــي 2013  ورحـــل مــوريــنــيــو عــن ريـ
وتـــولـــى قـــيـــادة تــشــيــلــســي اإلنــكــلــيــزي لــلــمــرة 
الثانية قبل االنتقال إلى مانشستر يونايتد 
في 2016. وقال االدعاء إن مورينيو لم يكشف 
عن دخله من بيع حقوق امللكية لصوره في 
»بغرض  و2012   2011 فــي  الضريبي  إقـــراره 
الــكــســب غــيــر املـــشـــروع«. وأضــــاف االدعــــاء أن 
مورينيو توصل قبل ذلك لتسوية بخصوص 
اإلسبانية  بالضرائب  تتعلق  سابقة  دعــوى 
وأســفــر ذلــك عــن دفــع 1.15 مليون يـــورو في 
بعد  اكتشفت  الضرائب  سلطات  لكن   .2014
ذلك أن بعض املعلومات املقدمة في التسوية 

كان اليوم الثاني من دورة كوينز اإلنكليزية 
ــيـــًا« على  ــرة املـــضـــرب »كـــارثـ الـــدولـــيـــة فـــي كــ
الــكــبــار، إذ خـــرج الــبــريــطــانــي أنــــدي مـــوراي 
حـــامـــل الــلــقــب ووصـــيـــفـــه الـــكـــنـــدي مــيــلــوش 
ــتــــش والــــســــويــــســــري ســتــانــيــســالس  ــيــ راونــ
فــافــريــنــكــا، املــصــنــفــون الــثــالثــة األوائـــــل، من 

الدور األول.
وكان موراي يبحث عن االستعداد بأفضل 
طريقة لبطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، 
 لدورة كوينز، املقامة 

ً
من خالل تتويجه بطال

السادسة في  للمرة  العشبية،  املالعب  على 
مسيرته لكن املفاجأة تحققت عندما سقط 
أمام األسترالي جوردن تومسون بالخسارة 
أمام الالعب املصنف 90 عامليًا بنتيجة 7-6 
لــم يكن  تــومــســون  أن  .والــالفــت  )4-7( و6-2 
الـــالعـــب الــــذي ســيــواجــه مـــــوراي فـــي الــــدور 
األول ألن األسترالي لم يتجاوز التصفيات 
الــدورة،  الرئيسية لهذه  القرعة  إلى  املؤهلة 
بيديني في  إلياز  البريطاني  أن إصابة  إال 
املباراة  من  االنسحاب  إلــى  دفعته  معصمه 
ــاد  ضـــد مــواطــنــه املــصــنــف أول عــاملــيــًا. وأفــ

ــال املــــســــؤولــــون عــن  ــ ــ لــــم تـــكـــن صـــحـــيـــحـــة. وقـ
وهي  وكــالــة جستيفوت،  فــي  مورينيو  ملف 
وتتخذ  مورينيو  أعمال  إدارة  عن  املسؤولة 
من البرتغال مقرا لها، في بيان، إنه لم يصل 
أي إشـــعـــار لــلــمــدرب يــخــص مـــزاعـــم سلطات 
الضرائب واملــدعــني. وأضــاف املسؤولون عن 
بالفعل  تعامل  مورينيو  أن  مورينيو  أعمال 
مـــع أســئــلــة أثـــارتـــهـــا ســلــطــات الـــضـــرائـــب في 
الخاصة  املشكالت  بتسوية  وقــام   2015 عــام 
2011 و2012  لــعــامــي  الــضــريــبــيــة  بـــإقـــراراتـــه 
وتوصل لتسوية تخص عام 2013. وتابعت 
الــوكــالــة »الــحــكــومــة االســبــانــيــة... عــبــر إدارة 
الــضــرائــب فــيــهــا، أصــــدرت شــهــادة تــقــر فيها 
التزاماته  أوفــى بكافة  بأنه قنن موقفه وأنــه 

الضريبية«.
كما نفى مورينيو من جهته كل هذه التهم، 
ــلـــه مــع  ــدم تـــواصـ ــ ــد فـــيـــه عـ ــ وأصـــــــدر بـــيـــانـــًا أكـ
التشديد  الــضــرائــب اإلســبــانــيــة، مــع  سلطات 
على تسديده ضرائب بقيمة 26 مليون يورو 

أثناء وجوده في سانتياغو برنابيو.
وتأتي هذه االدعــاءات ضد مورينيو لينضم 

تــومــســون )23 عـــامـــًا( عــلــى أكــمــل وجـــه من 
انسحاب بيديني وواجه موراي وألحق به 
الـــ15 األخيرة  الهزيمة األولــى في مبارياته 
على املالعب العشبية، واألولى في مبارياته 
التي ودعها  الـــ11 األخيرة في دورة كوينز 
باكرًا بهذه الطريقة للمرة األولى منذ 2012.

ــام  ــ ــا، فـــســـقـــط أمـ ــكـ ــنـ ــافـــريـ ــفـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
اإلسباني فيليسيانو لوبيز 6-7 )4-7( و5-
الــدور األول خطوة  7. ويشكل الــخــروج من 
نــاقــصــة بــالــنــســبــة لــوصــيــف بــطــولــة روالن 
غــاروس لهذا العام، ألنه كان يأمل الذهاب 
ــن أجـــــل الـــتـــحـــضـــر بــأفــضــل  بـــعـــيـــدًا فــيــهــا مــ
الــغــرانــد سالم  بطولة  لــويــمــبــلــدون،  طريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــغــيــب لــقــبــهــا عـــن خـــزائـــه. 
املفتوحة  ألستراليا   

ً
بطال فافرينكا  وتــوج 

 2015 فــــي  غـــــــاروس  روالن  ــم  ثــ  2014 عـــــام 
وفــالشــيــنــغ مـــيـــدوز فـــي 2016، لــكــن أفــضــل 
نــتــيــجــة لـــه عــلــى عــشــب مــالعــب ويــمــبــلــدون 
تبقي وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتني 
فــي 2014 و2015، فــي حــني خــرج مــن الــدور 

الثاني العام املاضي. 
ولـــم تــكــن حـــال راونــيــتــش املــصــنــف ســادســًا 
عــاملــيــًا أفـــضـــل مـــن مــــــواري وفـــافـــريـــنـــكـــا، إذ 
تواصلت معاناته هذا املوسم بخروجه من 
األسترالي  أمـــام  خسارته  بعد  األول  الـــدور 
ثاناسيس كوكيناكيس املصنف 698 عامليًا 
وكـــان   .)10-8( و7-6   )7-5(  7-6 بــنــتــيــجــة 
راونــيــتــش، املــصــنــف ثــالــثــًا فــي هـــذه الـــدورة 
والــــســــادس عـــاملـــيـــًا، يــمــنــي الــنــفــس بــتــكــرار 

ــقـــدم فـــي إســبــانــيــا  ــرة الـ لــقــائــمــة مـــن نـــجـــوم كــ
تـــعـــرضـــوا التــــهــــامــــات بـــالـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
بلقب  عــامــا(،   54( مورينيو  ويشتهر  أيــضــا. 
»االســتــثــنــائــي«، ويعد مــن أنجح مــدربــي كرة 
الــقــدم فــي الــوقــت الحالي. وفــاز مورينيو في 
موسمه األول مع مانشستر يونايتد بثالثة 
أدائــه  بسبب  النتقادات  تعرض  ولكنه  ألقاب 
الهزيل في الدوري املمتاز الذي أنهاه سادسا. 
وفـــي املــســابــقــات الــقــاريــة، قـــاد بــورتــو للفوز 
أبطال  ودوري   2003 فــي  األوروبــيــة  بالكأس 
إنترناسيونالي  قــاد  كما   ،2004 فــي  ــا  أوروبــ
بــــــدوري األبــــطــــال فـــي 2010، وحــصــد  لــلــفــوز 
وأندية  مع تشيلسي  بطوالت محلية عديدة 
أخــــــــرى. وذكــــــــرت املـــحـــكـــمـــة أن كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــالـــــــدو، هــــــــداف ريــــــــال مــــــدريــــــد، ســـيـــدلـــي 
بــشــهــادتــه فــي قضية تــهــرب ضــريــبــي فــي 31 
يوليو/ تموز املقبل بعد ادعاءات بأنه أخفى 
دخله عن سلطات الضرائب بني 2011 و2014. 
ــم يــتــســن الــحــصــول عــلــى تعليق مــن ريــال  ولـ
مدريد بخصوص االدعـــاءات حول مورينيو 
فلورنتينو  لكن  بشهادته،  رونــالــدو  إدالء  أو 
بيريز، رئــيــس ريـــال مــدريــد، قــال إن رونــالــدو 
لــم يــتــحــدث ملــســؤولــي الــنــادي بــشــأن الرحيل 
ــا هــذا الصيف عقب اتهامه  عــن أبــطــال أوروبـ
ــــدو )32  ــالـ ــ ــع رونـ ــ بـــالـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي. ووقــ
عاما(، عقدا جديدا مع ريــال حتى عام 2021 
الشرط  ويبلغ  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/  فــي 
الجزائي فيه مليار يورو )1.11 مليار دوالر(.
)رويترز(

ســيــنــاريــو املــوســم املــاضــي حــني وصـــل إلــى 
املباراة النهائية قبل أن يخسر أمام موراي 
الذي جدد تفوقه على الالعب الكندي بالفوز 

عليه أيضًا في نهائي بطولة ويمبلدون. 
وتعتبر الخسارة أمام كوكيناكيس مفاجأة 

ــبـــرى بــالــنــســبــة لـــروانـــيـــتـــش الــــــذي خــســر  كـ
ــذا املـــوســـم )ديـــلـــراي  مــبــاراتــني نــهــائــيــتــني هـ
بــيــتــش واســـطـــنـــبـــول( فــيــمــا ودع بــطــولــتــي 
أستراليا وروالن غــاروس من الدورين ربع 
الالعب  أن  النهائي والرابع تواليًا، السيما 

ــارك ببطاقة  األســتــرالــي الــبــالــغ 21 عــامــًا شـ
دعــوة كونه عــاد إلــى املنافسات فــي مايو/ 
أيار بعد غيابه 22 شهرًا بسبب اإلصابات.

مــن جــانــب آخــر فــي وبــطــولــة هــالــه األملانية 
لــلــتــنــس عـــلـــى األراضــــــــي الــعــشــبــيــة أيـــضـــًا، 
ــــب الـــتـــنـــس الـــســـويـــســـري روجـــيـــه  حـــقـــق العـ
فيدرير فــوزه رقم ألف ومائة )1100( طوال 
الياباني  مسيرته، وذلك بعدما تغلب على 
يويتشي سوجيتا بواقع 6-3 و6-1 في 51 
دقــيــقــة فــقــط، ضــمــن مــنــافــســات الــــدور األول 
أنه رقم صعب في  للبطولة، ليؤكد بالفعل 
سماء هذه الرياضة، بدوره تغلب الياباني 
كـــي نــيــشــيــكــوري عــلــى اإلســبــانــي فــرنــانــدو 
فــيــرداســكــو، حــيــث احــتــاج إلـــى ســاعــة و24 
دقيقة للفوز في املباراة بنتيجة 7-6 )9-7( 

و6-3 و4-6. 
وكــــــان فـــيـــرداســـكـــو قــــد خـــضـــع لـــلـــعـــالج فــي 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد مــعــانــاتــه مـــن آالم 
أســفــل ظــهــره. وهـــذه هــي املـــرة الثالثة التي 
يــفــوز فيها الــيــابــانــي عــلــى فــيــرداســكــو هــذا 
األميركية  ميامي  في  فعلها  بعدما  املوسم 
فــي روالن  على األراضــــي الصلبة وبــعــدهــا 
ــــي الــتــرابــيــة ليصبح  ــاروس عــلــى األراضــ ــ غـ
إجـــمـــالـــي االنـــتـــصـــار عــلــيــه فـــي املـــواجـــهـــات 
فــي  نـــيـــشـــيـــكـــوري  ويـــــواجـــــه   .2-5 بــيــنــهــمــا 
ــدور الــثــانــي لــلــبــطــولــة الـــالعـــب الـــروســـي  ــ الــ
كارين كاشانوف الذي انتصر على الالعب 

الفرنسي جيل سيمون.
)فرانس برس(

موراي ونجمان آخران يودعان بطولة كوينز للتنسمورينيو ينضم لقائمة المتهمين بالتهرب الضريبي
التحق البرتغالي جوزيه 
مورينيو بقائمة نجوم 

الكرة المتهمين بالتهرب 
الضريبي

عاش نجوم التنس في 
بطولة كوينز البريطانية 

لحظات صعبة حين ودع 
أكثر من العب المنافسات

مورينيو وتهمة التهرب الضريبي )فرانس برس(

جماهير الزمالك ترفض التفريط في حقها )األناضول(

أبو ريدة في موقف محرج )بروس برونكلي/فرانس برس(

)Getty/موراي المصنف األول عالميًّا وبطل دورة كوينز العام الماضي )كليف برونسكيل

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

الكرة املصرية في منعطف  دخلت 
ــــاري  ــــجـ ــــدد املـــــوســـــم الـ ــهـ ــ خـــطـــيـــر يـ
بــــأكــــمــــلــــه، ويــــعــــرضــــهــــا لـــعـــقـــوبـــة 
ــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم  ــاد الــ ــحــ الــتــجــمــيــد مـــن االتــ
»فــيــفــا« عــلــى خلفية الــتــدخــل الــحــكــومــي بعد 
صدور قرار من محكمة القضاء اإلداري بقبول 
دعوى نادي الزمالك التي طالب فيها بإعادة 
التي  الفريق األول أمام مصر املقاصة  مباراة 
تــم إلــغــاؤهــا مــن أرض املــلــعــب بــعــد انــســحــاب 
ــه إلـــــى ســتــاد  ــابــ ــيــــض وعــــــدم ذهــ ــــادي األبــ ــنـ ــ الـ
بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة 
املــصــريــة الــقــاهــرة ألداء املـــبـــاراة املــؤجــلــة من 

أزمة الكرة 
المصرية

فيفا يرفض التدخالت

بعد  الزملكاوية  العائلة  كل  السعادة  عمت 
صدور قرار محكمة القضاء اإلداري برفض قرار 
اتحاد الكرة، وإعادة مباراة مصر المقاصة، لكنه 
ظل  في  بالتجميد  المصرية  الكرة  يهدد  قرار 

رفض الفيفا للتدخل الحكومي

تقرير

املرحلة الثانية والعشرين من بطولة الدوري 
املحلي.

بــعــد الــحــكــم واجــــب الــنــفــاذ بـــإعـــادة املـــبـــاراة، 
ــاد املــــصــــري الـــذيـــن  ــ ــحـ ــ ارتــــبــــك مـــســـؤولـــو االتـ
تنفيذه  الحكم إليقاف  الطعن على  يــدرســون 
أو تجاهله مــن األســـاس لــعــدم االخــتــصــاص، 

ــة  ــريــــاضــ والــ ــبــــاب  الــــشــ وزارة  تـــبـــحـــث  فـــيـــمـــا 
املــوقــف مــن كــل جــوانــبــه قبل الــتــدخــل بعد أن 
الشباب  وزيــر  القضائية  الــدعــوى  اختصمت 
والـــريـــاضـــة ورئـــيـــس االتـــحـــاد املـــصـــري لــكــرة 
قــرار اعتبار الزمالك  القدم، واستندت إلى أن 
وحسم  رد،  دون  بهدفني  ومهزوما  منسحبا 
ــيـــده فـــي نــهــايــة املــوســم  ثــــالث نـــقـــاط مـــن رصـ
ــادة املــبــاراة بــنــاء على طلب الــنــادي  وعـــدم إعـ
األبـــيـــض بـــاطـــل، لـــصـــدروه مـــن مــجــلــس إدارة 
قــرار القضاء اإلداري بحل  باطل قانونا بعد 
مجلس اإلدارة على خلفية بطالن االنتخابات 

التي جاءت به.
ــم مـــن قـــــرار إعــــــادة املــــبــــاراة فـــإنـــه لن  ــالـــرغـ وبـ
التي  البطولة  الزمالك في  يؤثر على حظوظ 
فــاز بها الــنــادي األهــلــي رســمــيــا، إال أن فــوزه 
على  املنافسة  يدخله  إعادتها  حالة  فــي  بها 
الذي يؤهل صاحبه للمشاركة  الثاني  املركز 
أبطال  دوري  بطولة  مــن  املقبلة  النسخة  فــي 

أفريقيا.
ومن ضمن السيناريوهات املطروحة لتجنب 
عــقــوبــات »فــيــفــا« بــعــد رفـــض نــــادي الــزمــالــك 
للوائح  ملخالفتها  القضائية  الدعوى  سحب 
ــــي، صـــــــدور قـــــــرار مــــن لــجــنــة  ــدولــ ــ االتـــــحـــــاد الــ
الــتــظــلــمــات بــاالتــحــاد املــصــري ســـواء بــإعــادة 
املــبــاراة أو تأييد قـــرارات االتــحــاد املصري أو 

إحالة األمر إلى املحكمة الرياضية الدولية.
القضاء  بمحكمة  الثانية  الــدائــرة  واســتــنــدت 
بــإعــادة  فــي حكمها  الــدولــة  بمجلس  اإلداري 
املــبــارة وإلــغــاء قــرار االتــحــاد املصري بتغريم 
الزمالك 200 ألف جنيه إلى أن االتحاد املصري 
املباراة عن املوعد املقرر باملسابقة، ولم  أجل 
يـــقـــدم مــســتــنــدًا يــفــيــد بـــاألســـبـــاب الـــتـــي دعــت 
خالف  التأجيل  بشأن  اقترفه  ومــا  للتأجيل. 
بالذهاب  اإللــزام  من  الزمالك  الصواب ويحل 
إلى املباراة في غير املوعد املحدد لها، وهو ما 
يجعل قرار لجنة املسابقات املعتمد باعتبار 
فريق نادي الزمالك مهزوما صفر/2 وتوقيع 
غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 200 ألـــف جنيه وحسم 
ــيـــده فـــي نــهــايــة املــوســم  ثــــالث نـــقـــاط مـــن رصـ
الجهة  القانون، ويعد مسلك  مخالفا ألحكام 
اإلداريــة املختصة بالسلبي من االمتناع عن 
الــتــدخــل إلعــــالن بــطــالن هـــذا الـــقـــرار املــخــالــف 
نظر  عند  بإلغائه  الحكم  يرجح  ما  للقانون، 

املوضوع.
وقالت املحكمة إن القرار املطعون فيه استقام 
على ركنيه املستعجل واملوضوعي، لذا قضت 
القرار املطعون فيه مع  املحكمة بوقف تنفيذ 
مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن آثـــار أهــمــهــا تحديد 

قرار إعادة المباراة 
لن يؤثر على حظوظ 

الزمالك في البطولة

قرار المحكمة أسعد العبي الزمالك )فاضل سنا/فرانس برس(

موعد آخر إلقامة هذه املباراة ضمن الفريقني 
ووقف العقوبات املفروضة على نادي الزمالك.
املقاصة  مــصــر  وفــريــق  التحكيم  طــاقــم  وكـــان 
املــبــاراة قبل املوعد املحدد،  ذهبوا إلــى ملعب 
وانـــتـــظـــر الــجــمــيــع املـــســـرحـــيـــة الـــهـــزلـــيـــة الــتــي 
انــتــهــت بـــصـــفـــارة مـــن الــحــكــم بــعــد اســتــشــارة 
تنص  التي  املسابقة  لالئحة  تطبيقا  املــراقــب 
على إلغاء املباراة بعد مرور 20 دقيقة كاملة 

وعدم وصول الفريقني أو أحدهما.
وشدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
ــان األزمـــــة، عــلــى أنـــه تــحــدث مـــع هــانــي أبــو  إبــ
ريدة، رئيس االتحاد املصري، وأبلغه بنفسه 
املقبل، في  الثالثاء  يــوم  إلــى  املــبــاراة  بتأجيل 

ــه إلـــى الــزمــالــك ومــصــراملــقــاصــة بــشــأن  ــالـ إرسـ
ــاراة قــــائــــال: »تــــمــــت ســــرقــــة خــاتــم  ــ ــبــ ــ إقــــامــــة املــ
ثـــــروت ســـويـــلـــم، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد، 
الـــذي لــم يكن مــتــواجــدا فــي اتــحــاد الــكــرة. كان 
هــنــاك حــديــث بــيــنــي وبـــني الــقــيــادات األمــنــيــة، 
تأجيل  يطلب  لــم  األمـــن  أن  على  التأكيد  وتــم 
مباراة الزمالك ومصر املقاصة إلى األحد. لن 
أتــرك حــق الــنــادي، وأوجـــه رســالــة تحذير إلى 
أحــمــد مــجــاهــد ومــجــدي عــبــد الــغــنــي، وثـــروت 
ســويــلــم أن الــخــاتــم تــمــت ســرقــتــه، ولــــن أوقـــع 
على خطاب اتحاد الكرة ولن أخوض املباراة، 
الــثــالثــاء أو ألجـــل غير  إلـــى  وأطــلــب تأجيلها 
بسبب  الــعــام  للنائب  بــبــالغ  سأتقدم  مسمى. 

الــوقــت الـــذي خــاطــب فيه – أي اتــحــاد الــكــرة - 
موعدها  في  املــبــاراة  بإقامة  رسميا  الناديني 
وهو السابعة من مساء األحد طبقا لتأكيدات 
املقاصة  الوقت نفسه تخلى مصر  أمنية، في 
عـــن مــوقــفــه املــتــضــامــن مـــع الـــزمـــالـــك بتأجيل 
اللقاء، وأكد تراجعه عن طلبه وموافقته على 
الجهات  الــذي حددته  املوعد  املــبــاراة في  أداء 

األمنية حتى ال يقع تحت طائلة العقوبات.
ــنــــادي لـــم يطلب  وقـــــال رئـــيـــس الـــزمـــالـــك إن الــ
بل  البداية،  من  املقاصة  مــبــاراة مصر  تأجيل 
املسابقات، هو  إن عامر حسني، رئيس لجنة 

من قام بالتأجيل من تلقاء نفسه.
وعلق على خطاب االتــحــاد املــصــري الــذي تم 

الالئحة  وتنص  الكرة«.  اتحاد  تزوير خطاب 
بعد انسحاب الزمالك على حسم 3 نقاط من 
املباراة  واحتساب  املوسم  نهاية  في  رصيده 
مع  2/صــفــر،  املقاصة  مصر  منافسه  لصالح 
تــوقــيــع غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 200 ألـــف جنيه 
وتحميله تكاليف املباراة واإلعالنات وحقوق 
مــبــاراة طالئع  البث. وفــي حالة انسحابه من 
املسابقة.  من  منسحبا  يكون  املقبلة  الجيش 
وتــنــص الــالئــحــة عــلــى تــجــمــيــده ملـــدة مــوســم، 
ويعود في املوسم التالي من الدرجة الرابعة، 
ويحق لالعبيه خالل موسم التجميد االنتقال 
املجاني إلى أي ناد آخر. وكان الزمالك خسر 
املقاصة  مــصــر  أمـــام  مــبــاريــات متتالية  أربـــع 

لجنة  وإنــبــي. وأصـــدرت  والشرقية وسموحة 
الــحــكــام الــرئــيــســيــة تــعــلــيــمــات لــلــحــكــم املــعــني 
بــاالنــتــظــار ملدة  فـــاروق  املــبــاراة محمد  إلدارة 
20 دقــيــقــة وإطــــالق صــفــارة اإللــغــاء حـــال عــدم 
حــضــور أحـــد الــفــريــقــني أو كــلــيــهــمــا. وهـــو ما 
حدث بالفعل، ليتخذ اتحاد الكرة قراراته في 
ومهزوما  منسحبا  الزمالك  باعتبار  بعد  ما 
مــن  نــــقــــاط  ــــالث  ثــ بـــهـــدفـــني دون رد وســــحــــب 
رصــيــده فــي نــهــايــة املــوســم وتــغــريــمــه مــالــيــا، 
وهــو مــا رفضته املحكمة فــي قــرارهــا األخير، 
وهـــو مــا يــعــرض الــبــالد لــعــقــوبــات دولــيــة في 
ــبـــات أن الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة جـــاءت  ــال إثـ حــ

نتيجة تدخل حكومي.
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حسين غازي

ــســتــكــمــل الـــيـــوم مــنــافــســات كــأس 
ُ
ت

الــــقــــارات الــتــي تــجــمــع الــكــثــيــر من 
املنتخبات املميزة، ونجومًا كبارًا 
في عالم كرة القدم، ويلعب في هذه األمسية 
املنتخب الكاميروني أمام نظيره األسترالي، 
فيما يواجه املنتخب األملاني نظيره التشيلي 

في املجموعة الثانية ضمن الجولة الثانية.

االختبار الحقيقي
اســتــطــاعــت أملــانــيــا فـــي املـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة 
األســتــرالــي بشق  املــنــتــخــب  عــلــى  أن تنتصر 
األنــفــس 3-2، فــي مـــبـــاراة كــانــت صعبة على 
يعلم  لـــوف، والجميع  املـــدرب يواخيم  رجـــال 
أن املنتخب األملاني شــارك في هــذه البطولة 
بالفريق الرديف، وذلك من أجل إعطاء فرصة 
لبعض الــالعــبــني مــن أجـــل الــلــعــب واكــتــســاب 
الــخــبــرة الــدولــيــة، إضــافــة إلـــى إراحــــة بعض 
األسماء التي نافست على أعلى مستوى في 
املوسم املاضي، إذ تعّرض البعض إلصابات 

مع فرقهم.
وستكون املباراة بني تشيلي وأملانيا صعبة 
تلقت  بعدما  وذلـــك   ،2014 الــعــالــم  بطل  على 
ــام أســتــرالــيــا،  شــبــاكــه هــدفــني فـــي املـــبـــاراة أمــ

الجولة الثانية 
الصعبة

يتابع عشاق كرة القدم حول العالم مجريات كأس القارات المقامة حاليًا 
الكاميروني،  نظيره  أمام  األسترالي  المنتخب  اليوم  ويلعب  روسيا.  في 
ويسعى الطرفان إلى تحقيق الفوز األول، فيما يتطلع الجميع إلى قمة 

المجموعة الثانية بين ألمانيا وتشيلي

3031
رياضة

تقرير

كما أن كتيبة لوف عانت من مشاكل دفاعية، 
ــورة الـــحـــارس لينو،  إضـــافـــة إلـــى اهـــتـــزاز صــ
ــركـــوزن، والـــــــذي تــم  ــفـ ــيـ ــر لـ ــايـ ــريـــن بـ ــامـــي عـ حـ
ــارك تير  مــ ــارس بــرشــلــونــة  تفضيله عــلــى حــ
نــادي  ــراب، حـــارس  تــ شتيغن وزمــيــلــه كيفن 
باريس سان جيرمان الفرنسي. مع العلم أن 
األملــانــي  املنتخب  ومــحــبــي  املــتــابــعــني  جميع 
يفضلون مشاركة شتيغن الذي قدم موسمًا 
مميزًا مع فريقه بعدما بات الخيار رقم واحد 

في ملعب الكامب نو.
على املقلب اآلخر، يسعى منتخب تشيلي إلى 
حقق  بعدما  وذلــك  الطيبة،  نتائجه  متابعة 
انتصارًا على حساب منتخب الكاميرون في 
الجولة االفتتاحية بهدفني نظيفني، وتمتلك 
الالزمة الختراق شباك  األسلحة  كل  تشيلي 

املاكينات األملانية.
وسيتوجب على بطل العالم 2014، أن يحذر 

في  الــذي يضم  التشيلي  املنتخب  مــن  كثيرًا 
صــفــوفــه العــبــني مــمــيــزيــن، عــلــى غـــرار املــدافــع 
ــل، العــــــب نــــــــادي إنــــتــــر مـــيـــالن  ــديــ ــيــ غــــــــاري مــ
فيدال  أرتـــورو  الوسط  اإليطالي، ونجم خط 
الـــذي يتمتع بــتــســديــدات هــائــلــة، وهـــو الــذي 
الــحــارس شتيغن فــي دوري  ــه  ســبــق أن واجـ
أبــطــال أوروبـــا عــام 2015 حــني كــان العبًا في 
يــوفــنــتــوس، إضـــافـــة إلـــى نــجــم خـــط املــقــدمــة، 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، هــــداف نــــادي أرســنــال 
اإلنكليزي، والذي يتمتع بسرعة وقوة بدنية 
هــائــلــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، مــمــا قـــد ُيــمــكــن من 
اختراق الدفاعات األملانية التي سبق وذكرنا 
أنها ليست بأفضل حال، إضافة إلى املندفع 

دائمًا فارغاس. 
ــان عــشــاق مــنــتــخــب أملــانــيــا قـــد انــقــســمــوا   وكــ
إلى معسكرين، األول اتفق على أن االنتصار 
األسماء، وهذا  بهذه  للغاية  االفتتاحي مهم 
يــعــتــبــر بـــــــادرة أمـــــل نـــحـــو املـــســـتـــقـــبـــل، فــيــمــا 
رأى جـــزء آخـــر أن تلقي هــدفــني لــيــس بــاألمــر 
الجيد، إضافة إلى تخّوفهم من املباراة التي 
ستجمعهم بتشيلي وبأنها ستكون صعبة 

للغاية.
وكان لوف قد أكد، خالل املؤتمر الصحافي، 
أن املنتخب التشيلي صعب للغاية، وهو من 
الــعــالــم، ولــديــه أسماء  أفــضــل املنتخبات فــي 
مميزة في التشكيلة، إضافة إلى طريقة لعبه 
فـــي الــهــجــوم املــكــثــف، ويـــجـــب الــحــفــاظ على 
ــم أن  نــظــافــة الــشــبــاك أطـــول وقـــت مــمــكــن. ورغـ
املــــدرب األملــانــي لــم يــكــن راضــيــًا عــلــى نتيجة 
املباراة األولــى، إال أنه أكد أن فريقه استحق 
ثالثة أو أربعة أهداف بسبب إهدار كم هائل 
من الفرص، وقــال عن قائد الفريق دراكسلر: 
»لـــديـــه خـــبـــرة كــافــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــره، 
لــقــد كـــان مــعــنــا فــي مــونــديــال الــبــرازيــل وفــي 
يورو 2016 بفرنسا، أنا راٍض جدًا عن تطور 

مستواه«.
بـــــــدوره، صــــرح املــــــدرب األرجــنــتــيــنــي خـــوان 
ــام أملــانــيــا  ــ ــاراة أمـ ــبــ أنــطــونــيــو بـــيـــتـــزي، أن املــ
ستكون صعبة للغاية، بالرغم من أنه أبدى 
ــه ملـــا قـــدمـــه املــنــتــخــب الــتــشــيــلــي في  ــاحـ ــيـ ارتـ
مباراة الكاميرون، والتي سيطر فيها الفريق 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب وضــغــط بــشــكــل كبير 

حتى سجل الهدفني في وقت متأخر.
وتتمثل قوة املنتخب األملاني في كثرة العبيه 
فـــي خـــط الـــوســـط، حــيــث يــلــعــب لـــوف بنظام 
4-5-1، وهذا ما فعله أمام أستراليا، حتى إن 
األهداف الثالثة جاءت من األسماء املتواجدة 
في املنتصف، وبالتالي فإن الصراع سيكون 
املنتخب  أن  املنطقة، السيما  هــذه  فــي  كبيرًا 
فإن  وبالتالي   ،3-3-4 بنظام  يلعب  التشيلي 
املنافسة على االستحواذ على الكرة لن تكون 

سهلة املنال على األخير.

الكاميرون في مواجهة أستراليا
هي مباراة التعويض لكال الطرفني، فاالثنان 

G G

الكاميرون تسعى 
لالنتصار ألول مرة في 

القارات منذ 2001

اإلسباني كارلوس جاريدو يتولى تدريب الرجاء المغربي
ســيــتــولــى اإلســبــانــي كـــارلـــوس جـــاريـــدو تــدريــب 
فريق الرجاء البيضاوي املغربي لكرة القدم، وفقا 
ملا أكدته مصادر مقربة من املدير الفني. وصرح 
ع عقدا يمتد ملوسم 

ّ
جاريدو )47 عامًا(، الذي وق

لهذا  للغاية  »متحمس  أنــه  )إفـــي(،  لوكالة  واحـــد، 
العرض، وفخور بالثقة التي يبديها مجلس إدارة 

النادي املغربي«.
ويــعــد فــريــق الــرجــاء البيضاوي واحـــدًا مــن أكثر 
األندية أهمية في كرة القدم املغربية، وفي خزائنه 
11 لقبًا للدوري وسبعة لكأس العرش محليا، أما 
ــوج 3 مــرات ببطولة 

ُ
الــقــاري فقد ت على املستوى 

دوري أبطال أفريقيا أعوام 1989 و1997 و1999 
ومرة واحــدة في كل من كأس االتحاد األفريقي 
 
ً
، فضال األفريقي 2000  السوبر  وكــأس   2003
الــذي خسره أمــام بايرن ميونخ  العالم لألندية عام 2013  عن وصوله إلى نهائي كأس 

األملاني بهدفني نظيفني.

جديدًا  مدربًا  بوتشي  كريستيان  مع  يتعاقد  ساسولو 
للفريق

أعلن نادي ساسولو اإليطالي رسميًا تعاقده مع كريستيان بوتشي ليكون مدربًا جديدًا 
الــذي رحــل عن تدريب »ذئــاب رومــا« بعد 5  للفريق خلفًا إلويزيبيو دي فرانشيسكو 
مواسم على رأس اإلدارة الفنية. ونشر ساسولو بيانًا رسميًا جاء فيه أن النادي »يعلن 

أنه أسند املهمة الفنية لتدريب الفريق األول للسيد كريستيان بوتشي«.
ارتــدى قميص ساسولو حني  الــذي  النادي اإليطالي أن يستكمل بوتشي،  وبذلك، يأمل 
كان العبا، العمل الذي قام به دي فرانشيسكو الذي قاد الفريق إلى تأهل تاريخي لدوري 
أوروبــا منذ عامني. ُيذكر أن بيروجيا، تحت قيادة بوتشي املوسم املنقضي، كان قاب 
قوسني أو أدنــى من التأهل للعب في السيري آ، لوال سقوطه في الــدور نصف النهائي 
ملباريات امللحق أمام بينيفينتو الذي اقتنص البطاقة ليلعب في دوري األضــواء موسم 

2017-18 املقبل.

دانيلو عن زيدان: عمله رائع
أشاد البرازيلي دانيلو، ظهير ريال مدريد، بعمل 
إياه  واصفا  زيـــدان،  الدين  زيــن  الفرنسي  مدربه 
لالعبني،  ليعلمه  لديه جديد  يوم  بالرائع، ألن كل 
كما أنه يقّدر الالعبني البرازيليني. وفي مقابلة مع 
برنامج »Bem Amigos!«، أكد دانيلو أن زيدان 
كان أحد كبار الالعبني، مشيرا إلى أنه ليس من 
املمكن مقارنته برافائيل بنيتيز الذي لعب تحت 

إمرته في الريال قبل وصول املدرب الفرنسي.
وأشــاد دانيلو الذي دائما ما يجلس على مقاعد 
البدالء، بمدربه الحالي، ليس فقط ملا يقوم به وقت 
االستعداد للمباريات، بل أيضا لـ«خبرته« كالعب 
من النخبة. في وقت أوضح أن واحدة من السمات 
الــرائــعــة فــي عــالقــتــه بـــزيـــدان هــي تــقــديــر املـــدرب 
بشكل خاص«،  البرازيليني  لـ«الالعبني  الفرنسي 

ألنه يأخذ في اعتباره »مهاراتهم«.

موراي يعتزم التبرع بإيراداته 
في بطولة كوينز لضحايا حريق لندن

تعهد العب التنس البريطاني، آندي موراي، املصنف األول عامليًا، بالتبرع بكل إيراداته 
التي سيحصل عليها في بطولة كوينز للتنس، والتي تستمر حتى 26 يونيو/حزيران 

الجاري، لصالح املتضررين من الحريق الذي التهم برجًا سكنيًا قبل أيام في لندن.
وسقط 79 شخصا بني قتيل ومفقود جراء الحريق الذي اندلع في 14 يونيو/حزيران 
العاصمة، على بعد ما يزيد بقليل عن 3  السكني غــرب  بــرج »جرينفيل«  الــجــاري في 
كلم من مقر إقامة البطولة في نادي كوينز. وأكدت رابطة محترفي التنس 500 نقطة أن 
موراي )30 عاما( سيتبرع للضحايا بكل إيراداته في البطولة، ما قد يصل إلى 346 ألفا 

و700 جنيه إسترليني )394 ألفا و200 يورو( إذا فاز بلقبه السادس.
وليست هذه هي املرة األولى التي يتبرع فيها العب التنس املنحدر من دانبلني )اسكتلندا( 
بجزء من أرباحه في بطولة كوينز، إذ إنه قدم قبل أربعة أعوام 73 ألف جنيه )83 ألف 
يورو( إلى مستشفى كان يعالج فيه أحد أصدقائه. وال يعتبر موراي أول رياضي يعلن 
مانشستر سيتي،  نجم  ذكر  »جرينفيل«، حيث  برج  لضحايا  تقديم مساعدات  عزمه 
رحيم ستيرلينج، املنحدر من غرب لندن، أنه سيقدم »مبلغا كبيرا« لهم، وهو ما كرره 

اإلسباني هيكتور بيليرين مورونو العب أرسنال.

بكأس إيطاليا موسم 1991-1992 على حساب ميالن وكان 
هو الحارس األساسي، وكذلك توج بكأس الكؤوس األوروبية 
سنة 1993 وكـــان أيــضــًا هــو مــن خــاض الــدقــائــق التسعني، 

إضافة إلى التتويج بلقب السوبر األوروبي في ذات العام.
بريشيا،  نـــادي  إلــى   1994 عــام  الرحيل  بعدها  بالوتا  قــرر 
فقضى هناك موسمًا لعب خالله 32 مباراة، ومنه رحل إلى 
ريجينا سنة 1995 فتطور مستواه أكثر ولعب 72 مباراة، 
ورغم أن التسيو ضمه في سنة 1997 إال أنه لم يتمكن من 
الحارس األساسي فشارك في 13 مباراة فقط،  أن يصبح 
ن خالل هذه الفترة من التتويج بلقب 

ّ
وبالرغم من ذلك تمك

واحــدة موسم 1999-2000، إضافة  مــرة  اإليطالي  الـــدوري 
إلى كأس إيطاليا 1998 و2000، وكأس الكؤوس األوروبية 
والسوبر األوروبــي سنة 1999 على حساب ريال مايوركا 
اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي على التوالي، وكان 

حينها الحارس لوكا ماركجياني خيار املدرب زفني غوران 
إريكسون. في سنة 2000 رحل بالوتا إلى إنتر، وكان يعلم 
العمالق فرانشيسكو  اللعب أساسيًا مستحيل بتواجد  أن 
إلــى مودينا، قبل أن يشتريه  تــولــدو، فأعير في عــام 2001 
األخــيــر مــن جــديــد ســنــة 2002، فــاســتــمــر مــعــه حــتــى سنة 
2004 حني انتقل إلى نادي تريفيزو، ليعود بعدها إلى نادي 
التسيو في سنة 2005 ويقضي ثالثة مواسم حتى 2008 
شارك خاللها في 49 مباراة، وبعدها عاد إلى املالعب من 
أنــديــة مغمورة فــي درجـــات متأخرة فــي إيطاليا على  بــوابــة 
له 37 مباراة وسجل  غــرار كاالكار ساموجيا، والــذي لعب 
24 هدفًا، إذ بــّدل مركزه من حــارس إلــى مهاجم، ثم سان 
سيزاريو موسم 2011-2012، ليعتزل عام 2015 بقميص 

نادي كاستلفيرتو.
)العربي الجديد(

لم يمثل ماركو بالوتا املنتخب اإليطالي أبدًا خالل مسيرته 
اللعب  في املالعب، لكن عشقه لكرة القدم دفعه إلى متابعة 
حتى عــام 2015 حني كــان قد تجاوز عامه الخمسني، وقد 
ولـــد الــحــارس اإليــطــالــي يـــوم 3 إبــريــل ســنــة 1964 فــي بلدة 

كازاليكيو دي رينو بمقاطعة بولونيا.
للفئات  »بــولــونــيــا 1909«  فــريــق  فـــي  بــالــوتــا مــســيــرتــه  بـــدأ 
ع لفريق املنطقة التي ولد فيها »آس بوكا 

ّ
العمرية، قبل أن يوق

سان التزارو« في سنة 1982، وهناك قضى موسمني شارك 
خاللهما في 22 مباراة، قبل أن يقرر الرحيل سنة 1984 إلى 
نادي مودينا، واستمر في الدفاع عن ألوانه حتى عام 1990، 
حيث خاض بصحبته 188 مباراة وفاز بلقب دوري الدرجة 
اإليطالي  الحارس  الثالثة مرتني. في مطلع سنة 1991 لعب 
لصالح نادي تشيزينا خمس مباريات، قبل أن يضمه نادي 
بارما، لكنه لم يشارك سوى 33 مرة، وبالرغم من ذلك فاز 

ماركو بالوتا

على هامش الحدث

حارس إيطالي 
سابق استمر في 

ممارسة كرة 
القدم إلى ما بعد 

الخمسين عامًا

المنتخب 
التشيلي مرعب 
بقيادة فيدال 
وسانشيز 
)ألكسندر 
نيمونوف/فرانس 
برس(

على  مستحقًا  فوزًا  حقق  حين  الطيبة  نتائجه  اإلسباني  المنتخب  تابع 
حساب نظيره البرتغالي في الجولة الثانية من مسابقة يورو 2017 تحت 
21 عامًا، وذلك بنتيجة 3-1 على ملعب غوسير، وتقدم ساؤول نيغيز 
زميله  يضيف  أن  قبل  فــردي  مجهود  من  للراوخا   21 الدقيقة  في 
ساندرو راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكن أرميندو توي نا بانيا 
سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77، قبل أن يضيف ويليامس 

الهدف القاتل في الدقيقة 93.

إسبانيا تنتصر

وجه رياضي

يريدان تحقيق االنتصار من أجل إبقاء آمال 
تكون  لــن  التعادل  فنتيجة  حــاضــرة،  التأهل 
حــاوال  املنتخبني  أن  مــن  بالرغم  أبـــدًا،  كافية 
إقــحــام العبني شباب مــن أجــل أخــذ الفرصة، 
قبل متابعة تصفيات أفريقيا وآسيا املؤهلة 

إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
ويلتقي الطرفان ألول مرة في التاريخ، وكان 

ــلـــى الـــالعـــب  ــة عـ وســــتــــكــــون األعـــــــني شـــاخـــصـ
كريستيان باسوغوج الذي فشل في املباراة 
األولـــى أن يــقــدم مستوى جــيــدا، وارتــمــى في 
التشيلي، وبالتالي  املنتخب  أحضان العبي 
فـــإن عليه الــعــودة إلـــى مــســتــواه املــعــهــود من 
فــي بطولة  األول  الــفــوز  بــــالده  أجـــل تحقيق 
انتصرت على  يــوم  عــام 2001  كالقارات منذ 

بروس،  البلجيكي هوغو  الكاميرون،  مــدرب 
قــد أعـــرب، فــي وقــت ســابــق، عــن انــزعــاجــه من 
نتيجة املباراة أمام تشيلي، لكنه أكد أن األداء 
كان جيدًا بالنسبة له، ومن املتوقع أن يبقي 
املـــــدرب عــلــى مــعــظــم األســـمـــاء الـــتـــي شــاركــت 
فــي املــبــاراة األولــــى، الــتــي شــهــدت الكثير من 
التوتر بسبب تقنية الفيديو وإلغاء األهداف، 

املنتخب  آخــر، سيحاول  البرازيل. من جانب 
ذاتها  بالطريقة  املباراة  يتابع  أن  األسترالي 
الــتــي قدمها أمـــام املنتخب األملــانــي مــن أجل 
الــروح الحماسية التي  الــفــوز، وهــي  تحقيق 
اآلسيوية،  التصفيات  الفريق  على  تظهر  لم 
بالرغم من أن املدرب آنجي بوستيكوغلو قد 

يجري بعض التبديالت في خط الوسط.

الدولي السابق، خــوان رامــون ريكيلمي، أنه غير مهتم بــرأي مواطنه دييغو  أكد الالعب 
أرماندو مارادونا الذي انتقده بشدة مؤخرًا، وأقر أنه يغير قناة التلفزيون التي يرى فيها 
أراه  وعندما  يقوله  ما  يهمني  »ال  ريكيلمي:  وأكــد  يتحدث.  األرجنتينية  القدم  أسطورة 
أغير القناة«، وذلك بعد تبادل التراشق بالتصريحات بينه وبني مواطنه كارلوس تيفيز. 
 إن 

ً
وانحاز مارادونا  في مقابلة  مع قناة )تي واي سي سبورتس( لجانب تيفيز قائال

»رامــون قدم لنا الكثير، ولكن في حالة االختيار، فأنا أختار كارليتوس، إذا كان هناك 
العب محبوب وشعبي فهو تيفيز«.

صورة في خبر

ريكيلمي يهاجم مارادونا
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