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اعترف العب التنس األميركي السابق أندريه 
أغاسي بأن زوجته، العبة التنس السابقة شتيفي 

غراف، أقنعته بتدريب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الذي سيتمرن تحت إمرته طوال بطولة روالن 

غاروس التي تنطلق في غضون ثالثة أيام. وقال 
أغاسي بلهجة مرحة »قلت ال لنوفاك في البداية، 

لكن زوجتي شتيفي أخبرتني: ربما عليك أن تجرب، 
وبالفعل هذا ما حدث، اعتقد أنها في الحقيقة كانت 

تود التحرر مني نوعًا ما«.

أعلن يوفنتوس اإليطالي عبر موقعه الرسمي عن 
تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 

عاما إضافيا وحتى يونيو/حزيران عام 2020. 
ونشر في البيان: »ماندوزكيتش هو أحد رموز 
هذا الفريق وسيظل كذلك لفترة طويلة. املهاجم 

الكرواتي وقع على تجديد تعاقده مع النادي حتى 
2020«. وانضم ماندزوكيتش، املهاجم السابق في 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، 

لبطل إيطاليا في صيف 2015.

استدعي كل من كريستيانو رونالدو وبيبي 
العبي ريال مدريد ملعسكر منتخب البرتغال 

استعدادًا ملواجهة التفيا في التاسع من يونيو/
حزيران املقبل ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة 

لكأس العالم 2018. كما تم أيضا استدعاء ناني 
العب فالنسيا وأندريه غوميش العب برشلونة، 

من أجل مواجهة قبرص الودية في الثالث من ذلك 
الشهر التي سيغيب عنها العبا الريال لخوض 

نهائي دوري األبطال األوروبي.

أغاسي: شتيفي غراف 
أقنعتني بتدريب 

ديوكوفيتش 

ماندزوكيتش يمدد 
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حتى عام 2020

استدعاء رونالدو وبيبي 
وناني وأندريه غوميش 

لمنتخب البرتغال

تأهل بطل 
السلة األميركية 
كليفالند 
كافالييرز 
في الموسم 
الماضي إلى 
المباراة النهائية 
للسنة الثالثة 
على التوالي 
بعد أن تخطى 
عقبة فريق 
بوسطن 
سلتيكس في 
نهائي المنطقة 
الشرقية )4 – 1( 
في مجموع 
المباريات 
الخمس، إذ 
فاز في اللقاء 
األخير بنتيجة 
كبيرة )135 – 
102(. وسيلعب 
كليفالند للمرة 
الثالثة تواليًا 
في مواجهة 
غولدن ستايت 
ووريورز.

)Getty ،كليفالند يتأهل إلى النهائي لمواجهة ووريورز )إلسا

النهائي الثالث تواليًا

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017



القاهرة ـ العربي الجديد

لم تغب الدوريات العربية، خاصة 
فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي عــــن مــرمــى 
ــرفـــن املـــصـــريـــن  ــتـ الــــاعــــبــــن املـــحـ
منذ سنوات طويلة وخاض التجربة عشرات 
البيع  أو  ــارة  اإلعـ الاعبن ســواء على سبيل 
الــنــهــائــي، ولــكــن الــظــاهــرة ليست عــلــى الــقــوة 
ــرات، إذ تـــمـــر بــفــتــرات  ــتــ ــفــ ــل الــ ــي كــ نــفــســهــا فــ
ازدهار وبفترات اندثار يغيب فيها الاعبون 
ــريـــون عـــن املـــاعـــب الــعــربــيــة فـــي آســيــا  املـــصـ

وأفريقيا.
األولى  للتجربة  الكبير  النجاح  من  وبالرغم 
قبل دخول االحتراف إلى عالم الكرة املصرية، 
بما قدمه نجم مصر والزمالك األسبق حسن 
شحاتة مع نادي كاظمة الكويتي عام 1968، 
إال أن أغــلــبــيــة الــصــفــقــات املــصــريــة لــم تحقق 
املرجو منها، ولم يظهر الاعب السوبر الذي 
ــــو بــــدرجــــة بــســيــطــة مــــن الــاعــبــن  يـــقـــتـــرب ولـ

األجانب الذين يلعبون في الخليج.
العربية  املاعب  التجربة املصرية في  وفشل 
بــالــرغــم مــن دخــــول الــنــجــوم وكــبــار الــاعــبــن 
فيها يعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها 
التي تجعل أي  الحساسية العربية الشديدة 
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تصرف من الاعبن أو الجماهير أو املدربن 
مــكــانــا  تــجــد  أزمـــــة  مــحــل  ــة  ــديــ األنــ إدارات  أو 
متسعا لها على صفحات الجرائد وشاشات 

القنوات الفضائية.
التعاقد  الكبيرة  العربية  األنــديــة  تفضل  وال 
أزماتهم  كثرة  بسبب  املصرين  الاعبن  مع 
وخروجهم عن النص وعدم تطبيقهم لقواعد 
االحتراف السليمة، إضافة إلى عدم التزامهم 
نجوم  تفضيل  وأيــضــا  وخــطــطــيــا،  تدريبيبا 
لجماهيريتهم  الــاتــيــنــيــة  وأمــيــركــا  ــا  ــ أوروبــ
رواج  مــن  معهم  التعاقد  يقدمه  ومــا  الكبيرة 
تــســويــقــي لــأنــديــة واملـــســـابـــقـــات، فـــي الــوقــت 
اللعب  املــصــريــون  الــاعــبــون  يعتبر  ال  نفسه 
فـــي املـــاعـــب الــعــربــيــة فـــي آســـيـــا أو أفــريــقــيــا 
هــدفــا نهائيا ومــرضــيــا، ويــعــتــبــرونــه محطة 
الكبير  أملهم  الــذي هــو  لاحتراف األوروبـــي 
بـــالـــرغـــم مــــن املـــبـــالـــغ املـــالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
في  عليه  بما يحصلون  مقارنة  يتقاضونها 
مــصــر وســهــولــة الــتــعــامــل لــعــدم وجـــود عائق 
في اللغة كما يحدث في االحتراف الخارجي 
بــمــا يقلل إحــســاس الــغــربــة. وبــالــرغــم مــن أن 
ــا لــاعــبــن  ــدفـ الـــــدوريـــــات الـــعـــربـــيـــة لــيــســت هـ
ــريـــن، إال أنـــهـــا تــحــولــت فـــي الــســنــوات  املـــصـ
األخيرة إلى مرحلة انتقالية بالنسبة لاعب 
يصطدم بـــإدارة ناديه أو مــدربــه، وآخــر محل 
ــك قــطــبــي الــكــرة  ــالـ ــزمـ ــلـــي والـ صـــــراع بـــن األهـ
املـــصـــريـــة، حـــيـــث تـــتـــم إعـــــــارة الــــاعــــب لــفــتــرة 
تــحــايــا عــلــى الــلــوائــح والــعــقــود قــبــل إعــادتــه 
إلى مصر. ولم تتعد حدود احتراف الاعبن 
املصرين في املاعب العربية أفريقيا دولتي 
الــجــوار فــي ليبيا والــســودان إال قــلــيــًا، فيما 
العديد  آســيــا  فــي  العربية  املــاعــب  استقبلت 
مــــن الـــاعـــبـــن فــــي الــخــلــيــج وغــــيــــره، كـــمـــا أن 
فـــتـــرة تـــجـــارب احـــتـــراف الــاعــبــن املــصــريــن 
والسمة  للغاية،  العربية قصيرة  املاعب  في 
الــعــامــة أزمــــات وشـــكـــاوى، يــأتــي عــلــى رأســهــا 
الـــرازق شيكاباال عند  أثـــاره محمود عبد  مــا 
إعــارتــه إلــى نــادي الوصل اإلمــاراتــي ومحمد 
زيــــــــدان فــــي بـــنـــي يـــــاس اإلمــــــاراتــــــي وعـــصـــام 
الحضري في املريخ السوداني وحسني عبد 

ربه في نادي النصر السعودي.
وهناك العبون حققوا نجاحات في الدوريات 
ومن  يتراجعوا،  أن  قبل  الــبــدايــة  فــي  العربية 
هـــؤالء الــاعــبــن حــســام غــالــي الـــذي تــألــق مع 
نادي النصر السعودي، إال أن مستواه تراجع 
بعد عــودتــه مــع املنتخب املــصــري مــن أنغوال 
عــام 2010 بكأس األمــم األفريقية، ودخــل في 
دوامـــــــة مــــن األزمــــــــات بـــعـــد اتـــهـــامـــه بــتــعــاطــي 

ليبتعد  البراءة  قبل حصوله على  املنشطات 
عن املاعب وينتهي األمر بفسخ عقده.

ــعـــــض الــــاعــــبــــن أثــــبــــتــــوا وجــــــودهــــــم فــي  ــ وبـ
الشافي  عــبــد  الــعــربــيــة، منهم محمد  املــاعــب 
فــي األهــلــي الــســعــودي، ومــحــمــود عبد املنعم 
ــدة الـــســـعـــودي، وهــو  »كـــهـــربـــا« فـــي اتـــحـــاد جــ
الباب  الخليجية على فتح  األنــديــة  مــا شجع 
لتواضع  املصرين  املحترفن  املزيد من  أمــام 
الاتينية  أميركا  لاعبي  بالنسبة  رواتــبــهــم 
ــا، وهــو مــا يناسب أوضــاعــهــا املالية  ــ وأوروبـ
الصعبة في الفترة الحالية، إضافة إلى رغبة 
التشجيع  اللعب تحت  في  املصرين  النجوم 
الجماهيري الذي حرموا منه في مصر بسبب 

أحداث ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
ــــي جــــدة  ــلـ ــ ــــد ســـلـــيـــمـــان إلـــــــى أهـ ــيـ ــ وذهـــــــــب ولـ
السعودي عام 2009 على سبيل اإلعارة ملدة 
ستة شهور كحل وسط لخافاته مع ناديه 
بــتــروجــت بسبب رغــبــتــه فــي الــلــعــب لأهلي 
املصري، ولكنه عاد با بصمة، وهناك أمير 
ــــذي لــعــب لـــنـــادي الــشــبــاب  عـــزمـــي مــجــاهــد الـ
السعودي قادما من باوك سالونيك اليوناني 
الــبــدالء حتى  2007، ولكنه ظــل حبيس دكــة 
عــاد إلــى مــصــر، وأيــضــا عــمــرو سماكة الــذي 
تخلص منه األهلي املصري عــام 2007 بعد 
تحليل دم أثبت تعاطيه مخدر »الحشيش« 
ونصف  ملوسمن  الكويتي  لكاظمة  ليلعب 

املــوســم لــم يــقــدم فيهما أي شـــيء يــذكــر. أمــا 
عــمــاد متعب فلعب فــي صــفــوف اتــحــاد جدة 
وحــصــل   ،2009/  2008 مـــوســـم  ــعـــودي  ــسـ الـ
الــدوري املحلي، وهناك وائل  معه على لقب 
جمعة الــذي احــتــرف عــام 2007 فــي السيلية 
القطري مــعــارا ملــدة ستة أشــهــر بعد وقوعه 
ــلـــي املــصــري  تــحــت ضـــغـــوط طــائــلــة فـــي األهـ
فقدان  فــي  أخــطــاء فنية تسببت  على خلفية 
األهلي لبعض البطوالت ليتألق ويساهم في 
إنقاذ الفريق القطري من الهبوط ويستعيد 
مــســتــواه ويــجــيــد مـــع املــنــتــخــب املـــصـــري في 
ــم األفــريــقــيــة فـــي غـــانـــا عــــام 2008  ــ كــــأس األمـ
الــذي  إلــى األهــلــي، وحسني عــبــدربــه  ليعود 
لعب لــنــادي أهلي دبــي اإلمــاراتــي مــعــارا من 

اإلسماعيلي ملدة موسمن.
ومعارا ملدة 6 أشهر لعب النجم الكبير محمود 
أبــو تريكة لنادي بني يــاس اإلمــاراتــي ليقدم 
عروضا جميلة تسببت في التفاف الجماهير 

العبون حققوا نجاحات 
في الدوريات العربية في 

البداية قبل أن يتراجعوا

سانيا: كان شرفًا 
كبيرًا لي أن ألعب 

في هذا النادي

فــي تجربة  اإلمــاراتــي  الفريق  العربية  حــول 
شبهها البعض بأول تجربة احتراف لاعب 
مــصــري فـــي املـــاعـــب الــعــربــيــة والـــتـــي مثلها 
حسن شحاتة عام 1968 في كاظمة الكويتي 
حتى إنه تم تجنيده بالكويت ولعب لصالح 
املنتخب العسكري الكويتي في بطولة كأس 
العالم في تاياند كما حصل على لقب أحسن 

العب في آسيا. 
ــــع الـــعـــروبـــة  ــوفــــق إبــــراهــــيــــم صــــــاح مـ ولــــــم يــ
السعودي وعاد إلى الزمالك، وفسخ نادي أم 
إلى  ليعود  القطري عقد أحمد فتحي  صــال 
األهلي، وعاد إلى إنبي نور السيد من تجربة 
ــاع الــحــســنــي الــجــديــدي  ــدفــ االحــــتــــراف فـــي الــ
الترسانة  املغربي، وأحمد فتحي بوجي إلى 

من شباب بلوزداد الجزائري.
ــي الـــهـــال  ــــرف أيـــضـــا أشــــــرف قـــاســـم فــ ــتـ ــ واحـ
ــادي الــوطــنــي  ــنــ ــــام 1984 ثــــم الــ ــعـــودي عـ الـــسـ
ــعــــودي  ــســ ــي الــ ــ ــلــ ــ ــي األهــ ــ ــات فــ ــ ــركــ ــ ــد بــ ــمــ ــحــ ومــ
القطري وإســام الشاطر في اتحاد  والعربي 
جــدة الــســعــودي عــام 2004 وحــســن مصطفى 
فــي الــوحــدة الــســعــودي وعــمــرو الــســولــيــة في 
الشعب اإلماراتي بعد رحيله عن اإلسماعيلي 
ورضا سيكا عام 2001 في األهلي السعودي 
ــحــــاس فـــــي الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي  ــنــ وعـــــمـــــاد الــ
عـــام 2004 وأحـــمـــد عــلــي فـــي صــفــوف الــهــال 

السعودي عام 2011.

ألكمار يضع قدما في الدوري األوروبي
الثاني بالدوري األوروبــي في املوسم  الــدور التمهيدي  وضع ألكمار قدما في 
على  »أفــــاس«  ملعبه  على  نظيفة  بثالثية  فــاز  بعدما   )2018-2017( املقبل 
الهولندي املؤهلة  الــدوري  حساب ضيفه أوترخت في ذهاب نهائي تصفيات 
النتيجة  في  متقدمني  األول  الشوط  األرض  أصحاب  وأنهى  القارية.  للبطولة 
بثنائية عبر يوريس فان أوفريم في الدقيقة 17 والعب الوسط ياسني أيوب، ذو 
األصول املغربية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني، أمن 
املهاجم الهولندي فوت فيغهورست االنتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 65، 
وبهذا يضع ألكمار أكثر من قدم في »اليوروبا ليغ« للعام الثاني على التوالي، 

قبل مباراة اإلياب التي تقام بعد ثالثية أيام على ملعب »خالخينفارد«.

صراع  في  واردة  االحتماالت  يبقي  وحيد  هــدف 
البقاء بالدوري األلماني

حقق فولفسبورغ فوزًا غير مطمئن على حساب ضيفه آينتراخت براونشفايغ 
بهدف نظيف في مباراة ذهاب تصفيات البقاء في الدوري األملاني لكرة القدم 
»البوندسليغا«. وحمل الهدف الوحيد للقاء الذي احتضنه ملعب »فولكسفاغن 
أرينا« توقيع املهاجم املخضرم ماريو غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 35 
البوندسليغا على  من عمر الشوط األول. وبهذا يضع فولفسبورغ بقاءه في 
املحك السيما أنه سيخوض مباراة اإلياب على ملعب منافسه »آينتراخت« يوم 
29 من الشهر الجاري. وكان فولفسبورغ قد أنهى املوسم الجاري في املركز 
الثالث في  املركز  براونشفايغ  إحتل  فيما  نقطة،  السادس عشر برصيد 37 
ترتيب دوري الدرجة الثانية ليخوض الفريقان مواجهتني فاصلتني من أجل 
تحديد الطرف الذي سيشارك في البوندسليغا في املوسم املقبل. وهبط فريقا 
السابع عشر  املركزين  احتال  الثانية بعدما  للدرجة  إنغولشتات ودارمشتات 
والثامن عشر على الترتيب، بينما صعد كل من شتوتغارت، البطل، وهانوفر 

من الدرجة الثانية.

فافرينكا ونيشيكوري يتأهالن لنصف نهائي 
بطولة جنيف

بــلــغ أول مــرشــحــني لــلــقــب فــي بــطــولــة جــنــيــف املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــســويــســري 
ستانيسالس فافرينكا والياباني كي نيشيكوري على الترتيب، نصف نهائي 
الــذي شهد أيضا صعود كــل مــن األملــانــي ميشا زفيريف والــروســي  البطولة 
أمام  يقلب تأخره  أن  اللقب،  أندريه كوزنيتسوف. واستطاع فافرينكا، حامل 
األميركي سام كويري بمجموعة للفوز بمجموعتني لواحدة بواقع )4 - 6( و)7 
- 5( و)6 - 4(، ليواجه الروسي كوزنيتسوف الذي عانى من أجل الفوز على 
األملاني سيدريك مارسيل ستيبي بمجموعتني لواحدة بواقع )6 - 2( و)1 - 6( 
الذهبي  املربع  نيشيكوري مقعده في  اآلخــر، حجز  الجانب  - 5(. وعلى  و)7 
بعدما أقصى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتني لواحدة بواقع )4 
الــذي تغلب على األميركي  - 6( و)7 - 5( و)6 - 2( لينتظر األملاني زفيريف 

ستيف جونسون بمجموعتني دون رد )6 - 4( و)7 - 5(.

فيتل األسرع في التجارب الحرة الثانية لسباق موناكو
العاملي  الترتيب  فــيــراري ومتصدر  فيتل سائق  األملــانــي سباستيان   تصدر 
الكبرى  الــجــائــزة  لسباق  الثانية  الــحــرة  الــتــجــارب   ،1 للفورموال  العالم  لبطولة 
بموناكو. وحقق األملاني زمنًا قدره دقيقة و12 ثانية و720 جزًءا من الثانية 
متقدما على األسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول. وحقق فيتل زمنه 
األفضل قبل نصف ساعة من نهاية التجارب الحرة الثانية على حلبة مونتي 
كارلو والتي تفوق فيها تقريبا بنصف ثانية على ريتشاردو، والفنلندي كيمي 
رايكونني )فيراري( الذي حل ثالثًا. وكان البريطاني لويس هاميلتون، سائق 
مرسيدس، قد حقق في وقت سابق الزمن األسرع في التجارب الحرة األولى 

بزمن قدره دقيقة و13 ثانية و425 جزءا من األلف من الثانية.

ــذي خــرج  ــ ــم املــخــيــب لــلــفــريــق والــ بــعــد املـــوسـ
خـــالـــه خـــالـــي الـــوفـــاض دون الــتــتــويــج بــأي 
لقب، أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي 
عـــن ثــــورة فـــي صــفــوف الــفــريــق بــاالســتــغــنــاء 
عـــن أربـــعـــة العـــبـــن مـــن املــخــضــرمــن فـــي 30 
يونيو/حزيران املقبل وهم الجناح اإلسباني 
خيسوس نافاس، بطل العالم مع »الروخــا« 
والـــحـــارس   ،  2012 فـــي  وأوروبــــــــا   2010 فـــي 
ــرو والـــثـــنـــائـــي  ــيـ ــايـ ــابـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي ويـــلـــي كـ

الفرنسي بكاري سانيا وغايل كليشي.
وبــالــنــســبــة لــنــافــاس، فـــإن الــاعــب األنــدلــســي 
انضمامه من  »السيتيزنس« منذ  شــارك مع 
فــي 123  فــي صــيــف 2013  صــفــوف إشبيلية 
»البريميير  اإلنــكــلــيــزي  ــدوري  ــ الـ فــي  مـــبـــاراة 
أهـــداف، باإلضافة  أربعة  ليغ« أحــرز خالها 
إلى أكثر من 50 مباراة في جميع املسابقات 

األخرى.
فــي  ــا  ــامـ هـ دورا  عــــامــــا(   31( نــــافــــاس  ولـــعـــب 
أول  في  ليغ  البريميير  بلقب  الفريق  تتويج 
مواسمه في إنكلترا، وهو املوسم الذي حقق 
فيه الفريق أيضا لقب كأس رابطة املحترفن، 

قبل أن يفوز بنفس البطولة العام املاضي.
وقــبــل أن يــرحــل عــن صــفــوف إشبيلية، حقق 

يــلــتــقــي نــــجــــوم ألــــعــــاب الــــقــــوى فــــي يــوجــن 
من  الثالثة  املرحلة  فــي  للتنافس  األميركية 
الـــــدوري املـــاســـي، بــعــد حـــوالـــي تــســعــة أشــهــر 
مــن ألــعــاب ريــو دي جــانــيــرو األوملــبــيــة 2016 

وشهرين من بطولة العالم 2016 في لندن.
ويــتــقــدم املــشــاركــن نــجــم املــســافــات الطويلة 
ــرح وبـــطـــلـــة ســبــاقــات  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي مــحــمــد فـ
الــســرعــة األمــيــركــيــة ألــيــســون فــيــلــيــكــس. لكن 
فـــرح الـــذي حــقــق ثــنــائــيــة مـــزدوجـــة تاريخية 
في سباقي 5 و10 آالف متر في ريو، يخوض 
سباقه في جامعة أوريغون، في ظل عاصفة 
جديدة من مزاعم املنشطات املحيطة باملدرب 
ألبرتو ســـاالزار. وكــان ســـاالزار، العقل املدبر 
ــلـــتـــجـــهـــيـــزات فــي  ملـــــشـــــروع شــــركــــة نـــايـــكـــي لـ
أوريغون حيث يتدرب فرح، ضالعا في تقرير 
انتقد  املنشطات  ملكافحة  األميركية  للوكالة 
األســـالـــيـــب املــســتــخــدمــة مـــن املـــــــدرب. ويــتــهــم 
باستخدام  ســــاالزار  269 صفحة  مــن  تــقــريــر 
منشطات بشكل خطير لتعزيز أداء رياضييه، 
معتبرًا أنه »من املؤكد تقريبا« كسره قواعد 
مكافحة املــنــشــطــات عــن طــريــق تــجــربــة حقن 

ــي كـــــأس مــلــك  ــع الـــفـــريـــق لــقــبــن فــ ــاس مــ ــافــ نــ
السوبر  وكـــأس  و2010،   2007 فــي  إســبــانــيــا 
اإلسباني في 2007 ولقبن في كأس االتحاد 
األوروبي، الدوري األوروبي حاليا، في 2006 

و2007، وكأس السوبر األوروبي في 2006.
وأوضــــــــــــح تـــشـــيـــكـــي بــــيــــغــــريــــســــتــــن، املــــديــــر 
الــريــاضــي بــالــنــادي اإلنــكــلــيــزي، فــي بــيــان أن 
ــادي تـــشـــرف بــالــعــمــل مــــع خـــيـــســـوس«،  ــ ــنـ ــ »الـ
وأبــرز في الوقت ذاتــه »عمله الجاد وتفانيه 
واحـــتـــرافـــيـــتـــه ورغـــبـــتـــه الـــشـــديـــدة فـــي الــفــوز 

دائما«.
وأشـــــار »كــمــا أظــهــر لــنــا إمــكــانــاتــه املــتــعــددة 
املوسم  مــدار  املناسبات على  العديد من  في 
والقيام بدور كبير في مركز الظهير. أتمنى 

له حظا طيبا في خطوته املقبلة«.
وكان النادي قد أعلن أيضا عن رحيل كل من 
للمان  انــضــم  الـــذي  كليشي،  غــايــل  الفرنسي 
سيتي فــي صــيــف 2011 قــادمــا مــن أرســنــال، 
والـــــحـــــارس األرجـــنـــتـــيـــنـــي املـــخـــضـــرم ويــلــي 

كاباييرو )35 عاما(.
ــــدى كــابــايــيــرو قــمــيــص املــــان ســيــتــي في  وارتـ

مادة كارنيتن املشابهة لأحماض األمينية. 
ورد فـــرح بغضب عــلــى ضــلــوعــه فــي تعاطي 
املزاعم في شباط/  املنشطات عندما ظهرت 
فبراير املاضي، مصرًا على أنه ليس لديه ما 
يخفيه: »أنا عداء نظيف لم يخالف القوانن 
الجرعات،  أو  باملواد، األساليب  فيما يتعلق 
ومــــن املــقــلــق أن يـــقـــوم الــبــعــض مـــن وســائــل 
اإلعـــــام، بــرغــم الــوقــائــع الـــواضـــحـــة، بــالــربــط 

بيني وبن استخدام املنشطات«.
وقــد يختبر فــرح إعـــادة لنهائي 5 آالف متر 
الكيني بــول  فــي ريـــو، ضــد حــامــلــي الفضية 
ــيـــوبـــي هــاغــوس  ــة اإلثـ ــزيـ ــبـــرونـ شــيــلــيــمــو والـ
ــع اقـــتـــراب بــطــولــة الــعــالــم  غــيــبــرهــيــويــت. ومــ
يــوجــن بروفة  لــنــدن، ستكون منافسات  فــي 
آب/ أغسطس  املحتملة مطلع  املــبــارزات  عن 
املــقــبــل. وتــتــركــز األنـــظـــار الــيــوم الــســبــت على 
سباق 200 متر لدى السيدات، في ظل تواجد 
الجامايكية إياين طومسون حاملة الذهبية 
األوملبية والتي من املتوقع أن تلقى منافسة 

قوية من عدة عداءات.
ويــنــافــس مــع طــومــســون، املــتــوجــة فــي سباق 
100 متر أيضا في األلعاب األوملبية األخيرة 
ة الــهــولــنــديــة  ــعــــداء فـــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو، الــ
دافــنــي شــيــبــرز ونظيرتها األمــيــركــيــة تــوري 
بوي املتوجتان في ريو في سباق 200 متر، 
سيكون  الفائزة  هوية  معرفة  فــإن  وبالتالي 
عـــداءة  كــل  لــلــغــايــة بسبب تمتع  أمـــرًا صعبا 

بسرعة كبيرة وقوة بدنية هائلة.
ــة إلـــيـــســـون  ــيــ ــيــــركــ ــد األمــ ــ ــواجـ ــ ــيـــف تـ ــيـــضـ وسـ

صيف 2014 قادما من ملقة اإلسباني حيث 
شـــارك خـــال تــلــك الــفــتــرة فــي 48 مـــبـــاراة، 27 
ــيـــادة  مـــنـــهـــا فــــي املــــوســــم املـــنـــقـــضـــي تـــحـــت قـ
ــــوال، وتــــحــــول كــبــل  ــوارديــ ــ اإلســـبـــانـــي بـــيـــب غــ
بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر الســـيـــمـــا بــتــصــديــاتــه 
الــحــاســمــة فــي ركــــات الــتــرجــيــح الــتــي أهــدت 
الفريق لقب كأس الرابطة العام املاضي على 
لــيــفــربــول. وفــيــمــا يــتــعــلــق بالظهير  حــســاب 
للقطب  انضم  فقد  الفرنسي سانيا،  األيــمــن، 
اآلخر في مدينة مانشستر في يوليو/تموز 
عام 2014 قادما من أرسنال، وخال مواسمه 
الثاثة مع الفريق خاض 85 مباراة، 50 منها 

كأساسي، في الدوري اإلنكليزي.
ــان  ــــع الـــفـــرنـــســـي »كــ ــــدافـ ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال املـ
شــرفــا كــبــيــرا لـــي أن ألــعــب فـــي هــــذا الـــنـــادي. 
مسيرتي  فــي  لــي  دقيقة  بكل  استمتعت  لقد 
أتــذكــره بحب شديد«،  السيتي، وســأظــل  مــع 
وأضاف »أردت أن أشكر الجميع من عاملن 
وإداريــن والعبن وجماهير بجعل كل هذه 

السنوات ال تنسى بالنسبة لي«.
ــلـــن األســــبــــوع املـــاضـــي  ــان الــــنــــادي قــــد أعـ ــ وكــ
أيضا عن رحيل مدافعه وأحــد قــادة الفريق، 
املوسم  نهاية  زابــالــيــتــا،  بابلو  األرجنتيني 
الجاري بعد تسعة مواسم دافــع خالها عن 
ألوان النادي. وانضم املدافع الدولي للسيتي 
في صيف 2008 قادما من إسبانيول وخاض 
خـــال تــلــك الــفــتــرة 332 مـــبـــاراة فـــي مختلف 

املسابقات.
)أفي(

فــي ظل  الــســبــاق،  فــي  نكهة جميلة  فيليكس 
تاريخها الحافل في السباقات وكذلك الخبرة 
الــطــويــلــة الــتــي تمتع بــهــا عــلــى مـــّر الــســنــوات 
أوملبية  6 ذهبيات  تكن حاملة  ولم  الطويلة. 
قادرة على الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في 

ألعاب لندن 2012 األوملبية، وذلك بعد فشلها 
فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى ألـــعـــاب ريــــو عــنــدمــا عــانــت 
للتعافي من إصابة في ظهرها. وقررت ابنة 
متر  لسباق 200  التفرغ  والــثــاثــن  الــحــاديــة 
هذه السنة، وستقارن نفسها مع طومسون، 

بوي وشيبرز اللواتي تملكن ثاثة من أسرع 
4 أوقات هذه السنة.

ومـــن املـــواجـــهـــات املــنــتــظــرة ســبــاق 100 متر 
األميركي جاسنت  يتبارز  الرجال حيث  لــدى 
الكندي  مــع  األوملبية  الفضية  حامل  غاتلن 
أندريه دو غراس حامل البرونزية، وهو من 
ابتعاد  بــعــد  األول  املــركــز  املــرشــحــن لحصد 
األسطورة أوسن بولت عن مضمار املنافسة، 
كــمــا تــبــرز فــي ســبــاق فــي 400 مــتــر لــلــرجــال، 
املواجهة بن األميركي الشون ميريت املتوج 
5 مـــرات فــي يــوجــن، والــبــوتــســوانــي كــارابــو 
الثامنة  بعمر  ريــو  ألــعــاب  خــامــس  سيباندا 
السيدات،  لــدى  عــشــرة. وفــي سباق 800 متر 
تـــواجـــه الــبــطــلــة األوملــبــيــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة 
كاستر سيمينيا منافسة املتوجتن في ريو 
نــيــونــســابــا والكينية  فــرانــســن  الــبــورونــديــة 
ــوي. ويـــتـــواجـــه أيـــضـــا بطل  ــبــ مـــارغـــريـــت وامــ
براز  تياغو  البرازيلي  بالزانة  القفز  في  ريــو 
سام  واألميركي  الفيلني  رينو  الفرنسي  مع 
هـــنـــدريـــكـــس، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــكـــنـــدي شــون 
ــــذي تـــراجـــع في  بـــاربـــر بــطــل الــعــالــم 2015 الـ
ريو إلى املركز العاشر. وقال الفيلني، حامل 
فــرانــس بــرس: »هدفي  العاملي، لوكالة  الــرقــم 
هــو الــفــوز، ألنــنــي تــوجــت فــي الــنــســخ األربـــع 
السابقة، وال أذهب إلى مسابقة ألحرز املركز 
الثاني أو غــيــره«. وتــابــع: »حــتــى لــو ارتقيت 
أعلى من 6 أمتار )في يوجن(، سيعاد توزيع 

األوراق في لندن«.
)فرانس برس(

فرح على رأس المشاركين في ملتقى يوجينغوارديوال يقود ثورة في صفوف مانشستر سيتي

بــاالتــحــاد  الــحــكــام  لجنة  ــدت  أســن
مباراة  إدارة  القدم،  لكرة  األفريقي 
األهلي المصري والوداد المغربي، 
الجولة  في  يونيو/حزيران،   4 يوم 
الثالثة من دور المجموعات بدوري 
تحكيم  لطاقم  أفريقيا،  أبــطــال 
يوسف  المباراة  ويقود  تونسي. 
للساحة، ويعاونه  السرايري كحكم 
أنور هميلة كمساعد أول، وسعد 
اهلل  ونصر  ــان،  ث كمساعد  مــروان 
ويراقب  رابـــع،  كحكم  ــجــوادي  ال

اللقاء السوداني أسامة عطا.

حكم تونسي 
لألهلي والوداد

بدأ غوارديوال االستعداد 
للمواسم القادمة وأجرى 

غربلة كبيرة داخل فريقه

تتجه األنظار إلى ملتقى 
يوجين من الدوري 

الماسي والذي يشهد 
تواجد أسماء كبيرة

محمود كهربا قدم موسمًا رائعًا مع اتحاد جدة )األناضول(

أبو تريكة وتجربة سابقة في الدوري اإلماراتي )كريم جعفر/فرانس برس(

وائل جمعة خاض تجربة قصيرة بالدوري القطري )فرتسوا كسافييه/فرانس برس( 

عبد الشافي العب أهلي جدة )فرانس برس(

)Getty/(غوارديوال يبدأ موسمه الجديد بقوة )كليف ماسونGetty/محمد فرح عاش فترة صعبة بسبب شائعات المنشطات )كاميرون سبنبر

المحترفون 
المصريون

عاد الالعب المصري إلى واجهة األندية 
 العربية في المواسم األخيرة التي رأت 

فيه خيارًا أفضل من القادمين من أميركا 
الالتينية ومن أسيا، ألسباب مادية وكذلك 

ألسباب رياضية

اتجاه إجباري إلى المالعب العربية

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

أســـــــــدلـــــــــت مـــــعـــــظـــــم املـــــســـــابـــــقـــــات 
األوروبـــيـــة الــســتــارة عــلــى بطولة 
التي  إيطاليا  باستثناء  الــــدوري 
ــيـــوم  ــرة، الـ ــ ــيــ ــ ــا الـــجـــولـــة األخــ ــهـ تــــخــــوض فـــرقـ
العلم أن يوفنتوس  السبت وغــدًا األحــد، مع 
تبقى  لكن  املاضية،  الجولة  باللقب في  توج 
إذ ستجري  لــلــغــايــة،  الــكــأس مهمة  مــســابــقــة 
أربـــع نــهــائــيــات كــبــيــرة ينتظرها عــشــاق كــرة 

القدم في مختلف أنحاء العالم.

كأس الملك
ــار إلــــى ملعب  ــظــ فـــي إســبــانــيــا ســتــتــجــه األنــ
الــعــاصــمــة مــدريــد،  »فيسنتي كــالــديــرو« فــي 
والــــــذي يــســتــضــيــف نــهــائــي كــــأس املـــلـــك بني 
بــرشــلــونــة ونــظــيــره أالفـــيـــس، وتــعــتــبــر هــذه 
ــاول الـــنـــادي  ــنـ ــتـ املـــــبـــــاراة عـــلـــى الـــــــورق فــــي مـ
الــكــتــالــونــي، الــــذي ســيــودع بــعــد ذلـــك مــدربــه 
األخير  إذ سيترك  إنريكي،  لويس  اإلسباني 
الفريق تمهيدًا لوصول اسم جديد. ستكون 
الكتالوني  للنادي  مهمة  امللك  كــأس  بطولة 
من أجــل تعويض خيبة أمــل املــوســم، بعدما 
فــشــل الــفــريــق فــي املــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا حـــني ودع املــســابــقــة مـــن ربــع 

نهائيات 
الكؤوس األوروبية

أالفيس  يواجه  حين  الــدوري  في  أمله  خيبة  لتعويض  برشلونة   يسعى 
كأس  نهائي  في  أرسنال  نظيره  تشلسي  يلتقي  فيما  الكأس،  نهائي  في 
كأس  في  أنجيه  فريق  جيرمان  سان  باريس  ويواجه  اإلنكليزي،  االتحاد 
الختامية  المباراة  في  فرانكفورت  بإينتراخت  دورتموند  ويلتقي  فرنسا، 

لكأس ألمانيا

3031
رياضة

تقرير

الذي عاد  اإليطالي  أمام يوفنتوس  النهائي 
ووصل إلى املباراة الختامية وسيواجه ريال 
مــدريــد يـــوم 3 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، كما 
خــســر ســبــاق الــلــيــغــا أمــــام غــريــمــه التقليدي 
الريال بالرغم من املنافسة الشديدة بينهما 
ــيـــحـــاول زمـــاء  حــتــى الـــجـــولـــة األخــــيــــرة. وسـ
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي تقديم 
ستزحف  التي  الكتالونية  للجماهير  هدية 
إلى مدريد ملساندة فريقها، إضافة إلى أنها 
إنريكي، وفي  لتوديع  بــادرة مميزة  ستكون 
حـــال الــتــتــويــج فـــإن الــبــرســا ســيــرفــع رصــيــده 
إلى 29 لقبًا ليعزز بذلك الرقم القياسي، كما 
الثالث تواليًا بعدما فاز  اللقب  سيكون ذلك 
في موسم 2014-2015 و2015-2016، مع العلم 
أن لقبه األول كان في موسم 1928-1929. في 
املقابل، سيحاول نــادي أالفــيــس الــذي أطــاح 
أن يحقق  النهائي،  بسيلتا فيغو في نصف 

لقبه التاريخي األول في هذه املسابقة وأيضًا 
لــم يــتــوج سوى  لــه، إذ  سيكون اللقب األبـــرز 
الثانية والثالثة، وهــو الذي  الــدرجــة  بــدوري 
وصــل لنهائي الــــدوري األوروبــــي عــام 2001 

وخسره.

كأس االتحاد اإلنكليزي
ــــذه الـــبـــطـــولـــة مــهــمــة لــلــغــايــة نــظــرًا  تــعــتــبــر هـ
للقيمة التاريخية، حيث إنها األعرق واألقدم 
كل موسم حوالي  فيها  إنكلترا ويشارك  في 
الــنــهــائــيــة  املـــــبـــــاراة  ــًا، وســتــجــمــع  ــقـ ــريـ فـ  736
نـــــــادي تــشــلــســي بـــطـــل الــــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي 
املــمــتــاز، مــع املـــدرب أنطونيو كونتي وجــاره 
فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن نــــادي أرســـنـــال صــاحــب 
أرسني  الفرنسي  املــدرب  مع  الخامس،  املركز 
للغاية.  صعبًا  موسمًا  عــاش  والـــذي  فينغر، 
وتــطــالــب جــمــاهــيــر أرســـنـــال بــرحــيــل املــــدرب 
الدائم  والغياب  النتائج  ســوء  بسبب  فينغر 
ــدام مــــدرب  ــقــ ــتــ ــتـــويـــج، واســ ــتـ ــن مـــنـــصـــات الـ عــ
الــتــي قضاها  الطويلة  الــســنــوات  جــديــد بعد 
كأس  لقب  تحقيق  لكن  اللندني،  الفريق  مــع 
االتحاد اإلنكليزي سيكون ربما سببًا لبقائه 
والخسارة ستعني رحيله بنسبة كبيرة. من 
جانب آخر، يتطلع كونتي لحصد هذا اللقب 
ــــدوري فــي املــغــامــرة األولــــى له  وضــمــه إلـــى الـ
فــي إنــكــلــتــرا، والــتــي نــجــح خــالــهــا فــي جــذب 
الجميع  الثناء من  إليه وكذلك تلقي  األنظار 
بعدما أعاد البلوز إلى الواجهة من جديد إثر 
إلى  تخبطهم في املوسم املاضي وتراجعهم 
لتحقيق  ويــســعــى تشلسي  الــتــرتــيــب.  وســـط 
الــلــقــب الــثــامــن فــي تــاريــخــه، إذ كـــان قــد تــوج 
فيما   ،2012-2011 مــرة موسم  بالكأس آلخــر 
يونايتد  مانشستر  لتخطي  أرســنــال  يتطلع 
ــن أجــــل االنــــفــــراد بــــصــــدارة هــــذه املــســابــقــة،  مـ
المتاك كل نادي منهما لـ12 لقبًا، مع العلم أن 
الغانيرز أقصى مانشستر سيتي فيما تفوق 

تشلسي على توتنهام في املربع الذهبي.

كأس ألمانيا
أملانيا يعتبر  فــي  لقب  الــصــراع على تحقيق 
أمــــرًا صــعــبــًا بــســبــب ســيــطــرة بـــايـــرن مــيــونــخ 
ــدوري، لــكــن الــكــأس يــبــقــى فــي بعض  ــ عــلــى الــ
األوقـــات متاحًا، وهــذا املوسم نجح بروسيا 
دورتــمــونــد فــي إقــصــاء الــفــريــق الــبــافــاري في 
املواجهة  في  وهــو سيلتقي  النهائي،  نصف 
ــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت  ــتـ ــنـ ــادي إيـ ــ ــ الـــخـــتـــامـــيـــة نـ
بــدوره بوروسيا مونشنغادباخ  أزاح  الــذي 

الصعب.
رفع  فــي  فــرانــكــفــورت  فــريــق  وتحلم جماهير 
اللقب الغالي بامللعب األوملبي في برلني للمرة 
األولـــى مــن عــام 1988، إذ حقق الفريق خال 
اللقب أربـــع مـــرات، وخــســر النهائي  تــاريــخــه 
في مناسبتني عامي 1964 و2006، في املقابل 
املـــدرب تــومــاس توخيل النفس  يمني رجـــال 
فــي تاريخ  الرابعة  للمرة  الــكــأس  فــي معانقة 

أرسين فينغر يسعى
إلنقاذ موسمه عبر 

التتويج بلقب الكأس

حبس رئيس برشلونة السابق بتهمة غسيل األموال
برشلونة  رئيس  حبس  الميال  كــارمــن  اإلسبانية  الوطنية  باملحكمة  القاضية  قــررت 
السابق ساندرو روسيل لتربحه 6.5 مالين يورو في صورة عموالت غير قانونية من 
بيع حقوق بث 24 مباراة ودية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم وغسل املبلغ فيما بعد في 
أنــدورا. وأصــدرت القاضية القرار بعد استجواب روسيل وباقي املعتقلن في القضية 
املعروفة باسم »ريميت«، والتي حبست منهم أيضًا املحامي والسياسي االندوري خوان 
األمــوال.  في غسيل  اإلمـــارة الستخدامها  في  وهمية  إنشاء شركات  بتهمة  بيسولي، 
وبلغ إجمالي املبالغ التي جرى اختالسها من وراء تلك املباريات والتي تم دفعها لشركة 
عربية في جزر كيامان مرتبطة برجل أعمال سعودي حوالى 15 مليار يورو، ويشتبه 
في أن الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا حصل منها 

على 8.3 مالين يورو.

فينيسيوس بعد انتقاله لريال مدريد: 
سأظل بكامل تركيزي مع فالمنغو

املواهب  املهاجم فينيسيوس جونيور، أحد  قال 
تعاقد معه  والـــذي  البرازيلية  الــكــرة  فــي  الــواعــدة 
ــرًا، إن تــركــيــزه  ــانـــي مــــؤخــ ــبـ ريـــــال مـــدريـــد اإلسـ
سيظل مع ناديه الحالي فالمنغو البرازيلي، الذي 
سيبقى في صفوفه على األقل حتى يوليو/تموز 
الــرغــم مــن صفقة انتقاله  الــعــام املقبل، على  مــن 
الكبيرة لصفوف امليرينغي. وقال املهاجم الشاب 
)16 عامًا( في تصريحات تلفزيونية مع شبكة 
)فوكس سبورتس( »لم أكن أنا من أنهى الصفقة 
ولكن وكالئي باإلضافة لوالدي ونادي فالمنغو. 
ال أفكر في املال، فقط في اللعب وإدخال الفرحة 

على جماهير فالمنغو«.
وأكد »أنا سعيد للغاية بهذه املفاوضات، ولكني 
ال أفكر حاليًا في ريال مدريد ولكن في فالمنغو، 
الــذي تحقق، ولكن يجب علي أخــذ األمــور خطوة بخطوة من أجل  أنــا سعيد بالهدف 

حصد ألقاب كثيرة بقميص فالمنغو، ومن ثم التفكير في ريال مدريد«.

يونايتد وسيتي يتبرعان بمليون إسترليني 
لصندوق طوارئ مانشستر

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وسيتي أنهما سيتبرعان سويًا بمليون جنيه إسترليني 
لصندوق طوارئ »وي لوف مانشستر« الذي تأسس عقب هجوم يوم اإلثنن املاضي 
نــادي مانشستر سيتي،  الــذي خلف 22 ضحية و64 مصابًا. وقــال رئيس  اإلرهــابــي 
التي  التحديات  تخفيف  على  ما  بطريقة  النادين سيساعد  تبرع  إن  املــبــارك،  خلدون 

يواجهها في هذا الوقت املتضررون بشكل مباشر من الهجوم.
وأبــرز املبارك أن تضافر جميع األطــراف سيتحول إلى رمز يبرهن للعالم على »القوة 
لنادي  التنفيذي  املدير  نائب  أشــار  ملانشستر«. من جانبه  بها  املساس  يمكن  التي ال 
النادين  مانشستر يونايتد، إد وودوارد، إلى أن التبرع يمثل بــادرة تضامن نظرًا ألن 
طــوارئ مانشستر  أن صندوق  ُيذكر  مناطق مانشستر.  قلوب جميع  في  دومــًا  كانا 
مدعوم من بلدية املدينة الواقعة بإنكلترا ومن الصليب األحمر البريطاني ويهدف بشكل 

رئيسي ملساعدة أسر القتلى والجرحى بهجوم اإلثنن املاضي.

غريزمان: أتمنى تحقيق البطوالت مع أتلتيكو مدريد
قال الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو 
مدريد اإلسباني والذي اختارته جماهير الفريق 
أفـــضـــل العــــب خــــالل املـــوســـم املــنــقــضــي، خــالل 
مقابلة ينشرها املوقع الرسمي للنادي اليوم أنه 
يتمنى تحقيق األلقاب مع الفريق وتقديم كل ما 

لديه من أجل تحقيق هذا الهدف.
في تصريحات  الفرنسي  الــدولــي  املهاجم  وأكــد 
لــلــمــوقــع الـــرســـمـــي لــــ«الـــروخـــيـــبـــالنـــكـــوس« على 
ــت: »أنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بـــدعـــم الــجــمــيــع،  ــرنـ ــتـ اإلنـ
ــان عــامــًا جيدًا  ــاء، لــقــد كـ ــدقــ والــجــمــاهــيــر واألصــ
وأتمنى أن أتحسن في كل عام وتحقيق األلقاب 
مع هذا الفريق وتقديم أفضل ما لدي من أجله«.

كما أعــرب هــداف الفريق خــالل املــوســم الحالي 
بعدما سجل 26 هدفًا في جميع املسابقات عن 
سعادته بتحقيق املركز الثالث في الليغا، وقال في هذا الصدد »أعتقد أننا كنا نطمح 
القادم سنضع أهدافًا  العام  الهدف وفي  للمزيد ولكننا لم نتمكن من ذلك. لقد حققنا 

وتحديات جديدة أمامنا«.

آخر، واختار أن يحط الرحال في نادي التسيو اإليطالي عام 
1992، في تلك الفترة كانت إيطاليا تعتبر صاحبة الدوري 
النجوم هــنــاك، ورغــم  الكثير مــن  العالم بتواجد  فــي  األقـــوى 
أنه قضى ثالث سنوات في الكالتشيو لم يخض سوى 43 
مباراة وسجل خاللها ستة أهداف ولم ينجح في التتويج بأي 
األسكتلندي  رانجرز  بنادي  بعدها غاسكوين  التحق  لقب. 
عام 1995 ليبدأ رحلة جديدة وأفضل في مسيرته، فشارك 
العديد من األلقاب  في 74 مباراة وسجل 30 هدفًا، وحقق 
على غرار الدوري املحلي في موسمي 1995-1996 و1996-

1997، إضــافــة لــكــأس اســكــتــلــنــدا ســنــة 1996 ولــقــب كــأس 
الدوري في ذات العام.

بعد هذه املغامرة في اسكتلندا الواقعة ضمن بريطانيا، لعب 
غاسكوين لصالح نادي ميدلزبره ملوسمن من 1998 حتى 
2000 فشارك في 41 مــبــاراة وأحــرز أربعة أهــداف ليرحل 

نــادي إيفرتون ويلعب معه حتى 2002، لكن  إلــى  إثــر ذلــك 
لقاء سجل خاللها  إذ خــاض 32  لم تكن كثيرة  مشاركته 
هدفًا واحدًا، ما دفع الفريق لبيعه لنادي بيرنلي، إال أن بقاءه 
هناك لم يدم طويال فترك النادي ورحل إلى غانزو تانياما 
ولعب 4 مباريات قبل أن يعتزل عام 2004 بقميص نادي 

بوسطن يونايتد.
سنوات  عشر  اإلنكليزي  املنتخب  لصالح  غاسكوين  لعب 
من عام 1988 حتى 1998، فشارك في 57 مباراة وسجل 
التي  العالم 1990  أهـــداف، وخــاض منافسات كــأس  عشرة 
توجت بلقبها أملانيا على حساب األرجنتن، بالرغم من أن 
منتخب األسود الثالثة احتل املركز الرابع، إذ ودع املسابقة 
قبل  ملثله  بهدف  أملانيا  مع  تعادل  النهائي حن  من نصف 

الخسارة بركالت الجزاء 4-3.
)العربي الجديد(

ــيــوم ببلوغه  ال بـــول غــاســكــويــن  الــالعــب اإلنــكــلــيــزي  يحتفل 
الخمسن من العمر، وهو الذي ولد يوم 27 مايو/ أيار 1967 
في مدينة دوتسون ولعب في خط الوسط، وبدأ ممارسة هذه 
الرياضة في سنة 1980 في صفوف الفئات العمرية لنادي 
نيوكاسل يونايتد قبل أن يتم ترفيعه إلى الفريق األول عام 

1985 ويبدأ الرحلة االحترافية.
قضى غاسكوين في نادي نيوكاسل يونايتد ثالثة مواسم 
لــكــنــه لــم يــتــوج بـــأي لــقــب، ســـوى كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي 
للشباب في عام 1985، وخالل هذه الفترة سجل 21 هدفًا 
في 92 مباراة، وقدم مستوى مميزا، ما دفع نادي توتنهام 
صفوفه  فــي  فلعب   ،1988 عــام  فــي  معه  للتعاقد  هوتسبر 
أكثر من 90 وسجل أكثر من 20 هدفًا كما فاز بلقب كأس 

االتحاد اإلنكليزي، وكانت تلك بطولته االحترافية األولى.
قرر الالعب اإلنكليزي بعد ذلك خوض تجربة جديدة في بلٍد 

بول غاسكوين

على هامش الحدث

العب إنكليزي 
سابق دافع عن 

ألوان توتنهام 
والتسيو وفرق 

أخرى وشارك في 
كأس العالم 

إنريكي يسعى 
للظفر بالكأس 
قبل ترك برشلونة 
)ألبرت ليوب/ 
األناضول(

حامل لقب الدوري اإلسبان

نادي  بين  الكأس  نهائي  إلى  رومانيا  في  القدم  كرة  مشجعو  يتطلع 
األولى  للمرة  اللقب  لتحقيق  األول  ويسعى  أسترا،  ونظيره  فولونتاري 
في تاريخه حيث لم يسبق له أن فعل ذلك في أي مناسبة. في المقابل 
يتطلع الطرف اآلخر للقب الثاني، إذ كان قد توج به موسم 2014-2013، 
أسترا في ثالث مناسبات  الطرفين فاز  بين  وفي آخر خمس مواجهات 
وتعادل في اثنتين، بالتالي فإن حظوظه بالتتويج تبدو أكبر للصعود 

إلى منصة التتويج.

بطولة رومانيا

وجه رياضي

النادي، بعدما كان البعض منهم على غرار 
ماركو رويــس قد فعل ذلك في موسم 2011-
النهائي  خسر  معظمهم  أن  العلم  مع   ،2012
 2014-2013 فــــي  مــتــتــالــيــة  ــم  ــواســ مــ لـــثـــاثـــة 

و2014-2015 و2016-2015.

كأس فرنسا
تصطدم أحــام نــادي أنجيه بطموح نادي 

عـــن إمــكــانــيــة بــقــائــه أو رحــيــلــه عـــن الــفــريــق 
بالرغم من أنه وصل مطلع املوسم الحالي، 
لتحقيق لقب الكأس بقيادة املهاجم املتألق 
أكد  والــذي  إديسون كافاني  األوروغوياني 
ــان  ــه خــيــر خــلــيــفــة لــلــنــجــم الــســويــدي زالتـ أنـ
ــان جـــيـــرمـــان قد  ــان ســ ــ إبــراهــيــمــوفــيــش. وكـ
وّدع مسابقة دوري أبطال أوروبــا في دور 
فاز  بعدما  برشلونة،  يــد  على  عشر  الستة 

ــان جـــيـــرمـــان فــــي نـــهـــائـــي كـــأس  ــ بــــاريــــس سـ
فرنسا، الساعي لتعويض خيبة أمل الدوري 
ــــذي خـــســـره لــصــالــح مــونــاكــو  الــفــرنــســي، الـ
عــلــى أثـــر ســيــطــرتــه عــلــى املــســابــقــة املحلية 
لسنوات طويلة، قبل أن يتراجع هذا املوسم 
ويحتل املركز الثاني في الترتيب. ويسعى 
ــمـــري،  رجــــــال املـــــــدرب اإلســـبـــانـــي أونـــــــاي إيـ
الشائعات  الكثير مــن  تــحــوم حــولــه  والـــذي 

أن يخسر  قبل  نظيفة  برباعية  أرضــه  على 
فـــي الــكــامــب نـــو بــنــتــيــجــة )6 - 1( بــطــريــقــة 
اللقب  تحقيق  سيكون  ولذلك  دراماتيكية، 
فــي هــذه املسابقة  القياسي  الــرقــم  وتــعــزيــز 
فــي نهاية  للجميع  إلــى 11 جــائــزة ترضية 
املوسم، أما نادي أنجيه والذي احتل املركز 
الثاني عشر في الدوري فإنه يحلم في رفع 

اللقب األول في تاريخه.

التي أعلن عنها مدرب  القائمة  خرج املهاجم وايــن رونــي، قائد مانشستر يونايتد، من 
كان  وكما  وفرنسا.  اسكتلندا  ملباراتي  استعدادًا  ساوثغيت،  غاريث  إنكلترا،  منتخب 
منتظرًا ومثلما حدث في مواجهات سابقة، خرج روني من قائمة املنتخب بعدما خاض 
14 مباراة فقط بالدوري هذا املوسم وفقد دوره البطولي بفريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الذي توج  بلقب دوري أوروبا على حساب أياكس الهولندي، في املباراة التي 
شارك في دقائقها األخيرة فقط. ويعتبر روني الهداف التاريخي ملنتخب األسود الثالثة 

برصيد 53 هدفًا في 119 مباراة دولية.

صورة في خبر

ساوثغيت يستبعد روني
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