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رياضة

أعلن قائد روما 
اإليطالي دانييلي 
دي روسي، 
رحيله عن النادي 
الذي نشأ في 
صفوفه ولعب 
لفريقه األول 
طوال 18 عامًا 
نهاية الموسم 
الجاري. وقال 
بيان للنادي 
إنه »منذ نحو 
18 عامًا، كان 
الشاب دانييلي 
دي روسيل 
يخوض أول 
مباراة مع روما 
أمام أندرلخت. 
وأمام بارما في 
الملعب األولمبي 
سيخوض آخر 
مباراة بقميصنا. 
ستكون نهاية 
حقبة«. وسيتابع 
صاحب الـ35 
عامًا، مسيرته 
في عالم كرة 
القدم خارج 
دي روسي حمل شارة القيادة بعد رحيل توتي في عام 2017 )أوكتافيو باسوس/Getty(إيطاليا.

رحيل الملك األخير

تعّرض منزل املدرب األرجنتيني املخضرم، 
رامون دياز، الذي يتولى حاليًا مسؤولية نادي 

بيراميدز املصري، للسطو في حي تيجري الواقع 
بالعاصمة بوينس آيرس. وبحسب ما أفاد 

مصدر من الشرطة لوكالة أنباء »تيالم« املحلية 
األرجنتينية، فإن مجموعة من املجرمني سرقوا 

مبلغًا ماليا من الدوالرات ومجوهرات من منزله. 
وكان دياز قد تعّرض منزله لحادث سطو آخر 

خالل أعياد امليالد في عام 2016.

كشفت تقارير إخبارية أن مدرب ريال مدريد، 
الفرنسي زين الدين زيدان، طلب أن يكون نجله 

 للبلجيكي تيبو كورتوا، 
ً
لوكا، حارسًا بديال

خالل املوسم املقبل. ونشرت صحيفة )ماركا( 
في غالفها صورة ضخمة للوكا وذكرت أن طلب 

زيدان يتعارض مع رغبة اإلدارة الرياضية للنادي 
امللكي. وأوضحت أن النادي يرغب أن يكون 

األوكراني آندري لونني )20 عامًا( حارسًا ثانيًا 
خلف كورتوا، واملعار حاليًا لصفوف ليغانيس.

أقّر الحارس األملاني مانويل نوير أنه قد ال 
يكون جاهزًا لخوض مباراة فريقه بايرن ميونخ 

الحاسمة في الدوري املحلي ضد أينتراخت 
فرانكفورت. ويغيب نوير عن املالعب منذ منتصف 

نيسان/ أبريل املاضي إلصابة بربلة ساقه، وكان 
يأمل للعودة إلى  الفريق في مباراته األخيرة، التي 

تعادل فيها ضد اليبزيغ. ويبحث بايرن عن لقبه 
السابع تواليًا في الدوري، وسيضمن هذا اإلنجاز 

بحال عدم تعثره أمام فرانكفورت.

السطو على منزل 
المدرب األرجنتيني 

رامون دياز

زيدان يطلب تصعيد 
نجله لوكا ليكون حارسًا 

بديًال لكورتوا

مانويل نوير يُشكك في 
إمكانية مشاركته أمام 

آينتراخت فرانكفورت
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الجماهير هتفت 
باسم زياش في مباراة 

أياكس السابقة

ريفر بليت يواجه كروزيرو 
في ثمن نهائي ليبرتادوريس

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لألندية األبطال 
األرجنتيني،  بليت  ريفر  بني  قوية  مواجهة  الجنوبية، عن  أميركا  قــارة  في 
حامل اللقب، وكروزيرو البرازيلي. وأجريت القرعة في مقر اتحاد أمم أميركا 
الجنوبية )كونميبول( في مدينة لوكي بباراغواي، التي أسفرت عن مواجهة 
أخرى قوية بني بوكا جونيورز األرجنتيني، وصيف بطل النسخة املاضية، 
وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي، واللذان التقيا في دور املجموعات. وبحسب 
القرعة، فسيكون من املستحيل أن يشهد النهائي سيناريو مشابها ملا حدث 
املوسم املاضي حني التقى ريفر بليت مع بوكا، ما يعني أنهما قد يصطدمان 
النهائي حال واصل كّل منهما مشواره في  ببعضهما البعض في نصف 
البطولة. كما سيواجه جودوي كروز األرجنتيني نظيره بامليراس بطل الدوري 
البرازيلي، وإيمليك اإلكــوادوري منافسه فالمنغو البرازيلي، وسيلعب ليغا 
دي كيتو اإلكوادوري أمام أوليمبيا الباراغواياني، وناسيونال األوروغواياني 
أمام إنترناسيونال البرازيلي وليبرتاد الباراغوياني أمام غريميو البرازيلي 
وسان لورنزو األرجنتيني أمام سيرو بورتينيو. وستختتم البطولة يوم 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، عندما ستقام للمرة األولى في تاريخ املسابقة 

مباراة واحدة للنهائي على امللعب الوطني في سانتياغو دي تشيلي.

بولونيا يبتعد عن مناطق الخطر بالفوز على بارما
أضاف بولونيا 3 نقاط ثمينة لرصيده أبعدته أكثر عن منطقة الخطر في 
»السيري آ« بعد أن أكرم ضيافة بارما برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي 
الــدرجــة األولـــى اإليطالي لكرة  الــــ36 مــن دوري  الجولة  جــرى بينهما ضمن 
القدم. وعلى ملعب )ريناتو داالرا( جاءت األهداف الخمسة في الـ45 دقيقة 
الدقيقة 52 عن طريق  في  التسجيل  الضيافة  افتتح أصحاب  الثانية، حني 
ريكاردو أورسوليني. لم تكد تمرُّ 7 دقائق حتى أضاف بولونيا الهدف الثاني 
مرماه.  في  بالخطأ  سيبي  لويجي  طريق  عن  الصديقة  النيران  بمساعدة 
وفي الدقيقة 62 لعب بارما منقوصًا من العب، بعد طرد املدافع البرتغالي 
واستغل  الدقيقة.  نفس  في  صفراوين  ببطاقتني  ألفيش  برونو  املخضرم 
العبو بولونيا النقص في صفوف الضيوف وأضافوا هدفًا ثالثًا في الدقيقة 
72 بواسطة ليانكو إيفانغليستا. وقبل نهاية الوقت األصلي بتسع دقائق 

سجل روبرتو إنغليسي هدفًا شرفيًا لبارما، قبل أن تختتم النيران الصديقة 
فرانشيسكو سييرالتا.  طريق  عن   84 الدقيقة  في  بولونيا  رباعية  مجددًا 
الفوز ليضيف 3 نقاط ثمينة  النتيجة الكبيرة طعم  واستعاد بولونيا بهذه 
لرصيده الذي أصبح 40 ويرتقي بها للمركز الـ13 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن 
الهبوط قبل جولتني من النهاية. بينما ظل رصيد بارما عند 38 نقطة في 
املركز الـ15 ويستمر مسلسل فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة التاسعة 

تواليًا )5 تعادالت و4 هزائم(.

األولمبي القطري يتحضر لكأس آسيا تحت 23 عامًا
الــقــدم فــي معسكر خــارجــي، يقام  لــكــرة  الــقــطــري األوملــبــي  ينتظم املنتخب 
في فرنسا، خالل الفترة من العشرين من شهر مايو وحتى نهاية الشهر 
الفرنسية  تــولــون  فــي بطولة  للمشاركة  اســتــعــداداتــه  الــجــاري، وذلـــك ضمن 
الدولية. وتأتي املشاركة في بطولة تولون التي تعتبر محطة مهمة لإلعداد 
لكأس آسيا املقبلة تحت 23 عامًا، املقررة في تايالند بشهر يناير 2020، 
وُتعتبر هذه البطولة مؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020، إذ يشارك أصحاب 
املــراكــز الثالثة األولـــى. وتــقــام بطولة تــولــون الدولية خــالل الفترة مــن 1 الى 
األوملــبــي ضمن  القطري  املنتخب  البطولة  قرعة  وأوقــعــت  املقبل،  يونيو   15
منتخبات املجموعة الثانية التي تضم بجانبه فرنسا والبرازيل وغواتيماال.

ــدٌد مـــن الــنــجــوم الــكــبــار فـــي عــالــم   عــ
ُ

يــعــيــش
القدم أيامهم األخــيــرة مع أنديتهم في  كــرة 
املوسم الحالي، بعدما لفت بعضهم أنظار 
الجيد  أدائهم  إليهم، بسبب  األندية  إدارات 
جلوسهم  نتيجة  فرقهم،  مــع  معاناتهم  أو 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء فــي املــبــاريــات الــقــويــة 
وسعيهم  للمشاكل،  إثــارتــهــم  أو  الحاسمة 
إلــى الرحيل مهما كّلف األمــر. وبــات النجم 
العربي املغربي حكيم زياش مهاجم نادي 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي قـــاب قوسني 
ــــى، مـــن االنــتــقــال إلـــى فــريــق أوروبــــي  أو أدنـ
كــبــيــر ُيــلــبــي طــمــوحــاتــه الــتــي يــحــلــم فــيــهــا، 
ــّدم مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا مـــع أبــنــاء  بــعــدمــا قــ
املــدرب إيريك تان هاغ ســواء في البطوالت 
املــحــلــيــة أو الــقــاريــة الــتــي وصـــل فــيــهــا إلــى 
أبطال أوروبـــا، وخرج  نصف نهائي دوري 
عــلــى يـــد تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي. لــكــن زمــيــلــه 
ــادي  ـــري ريــــــاض مـــحـــرز مـــهـــاجـــم نــ ــزائـ ــجــ الــ
بــات حبيس  اإلنــكــلــيــزي،  مانشستر سيتي 
ــة الـــبـــدالء فـــي أهــــم مـــبـــاريـــات فــريــقــه في  دكــ
ــة، إال أنــــه كــان  ــاريـ ــقـ الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة والـ

ــا تــــتــــويــــج مـــوســـمـــه  ــ ــتـ ــ ــــانـ يـــــأمـــــل نــــــــــادي أتـ
ــراز لــقــب مسابقة  ــ الــتــاريــخــي مـــن خـــال إحـ
كأس إيطاليا للمرة األولى منذ 1963، وذلك 
حني يتواجه اليوم األربعاء مع التسيو في 
امللعب  الــتــي يحتضنها  الــنــهــائــيــة  املـــبـــاراة 

األوملبي في العاصمة. 
وبعد أن احتكر يوفنتوس لقب الكأس في 
املواسم األربعة املاضية، فتح أتانتا الباب 
أمام تتويج بطٍل جديد للمسابقة من خال 
إقصاء رجال املدرب ماسيميليانو أليغري 
من الدور ربع النهائي باكتساحهم 3-صفر 
دوفـــان  املــتــألــق  للكولومبي  ثنائية  بفضل 

زاباتا.
وفــي نصف النهائي، تخلص فريق املــدرب 
مـــن فيورنتينا  غــاســبــيــريــنــي  بــيــيــرو  جـــان 
الذي أذل روما في ربع النهائي 7-1، ليحجز 
مـــقـــعـــده فــــي الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة األولـــــــى مــنــذ 
1996 والـــرابـــعـــة فـــي تــاريــخــه املـــتـــوج بلقب 
الكأس  املسابقات، وكــان في  يتيم في كافة 
ــام 1963 عــلــى حـــســـاب تــوريــنــو.  بـــالـــذات عــ
إلى  بالوصول  أتانتا  إنــجــاز  ينحصر  وال 

املــدرب اإلسباني  يثبت نفسه عندما يتيح 
الصحراء  مــحــاربــي  لنجم  غـــوارديـــوال  بيب 
ــيـــر تــطــالــبــه  ــمـــاهـ ــا جـــعـــل الـــجـ ــ الــــفــــرصــــة، مـ
ــي كــبــيــر يجعله  ــ بــالــرحــيــل نــحــو نــــاٍد أوروبـ
مــتــواجــدًا فـــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة، حتى 
يــقــدم ســحــره الـــكـــروي الــكــبــيــر الـــذي يتمتع 
تــراقــب جماهير تشلسي  إنكلترا،  بــه. وفــي 
قــرار النجم البلجيكي إيــديــن هـــازارد حول 
مستقبله مع الفريق باملوسم املقبل، بعدما 
أبدت إدارة ريال مدريد اإلسباني اهتمامها 
الــبــلــوز، وُمطالبة  بقائد خــط وســط  الكبير 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان بــالــتــعــاقــد مع 
ابــن الـــ28 عاما، ألنــه ُيلبي طموحات امللكي 
الساعي للعودة بقوة في البطوالت املحلية 

والقارية باملوسم املقبل.
الــويــلــزي غــاريــث بيل كثيرًا  النجم  وعــانــى 
مع ريــال مدريد في املوسم الحالي، بعدما 
خذل الجماهير التي ظّنت أن جناح امللكي، 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  رحــيــل  ســيــعــوض 
ــتـــوس فــــي الــصــيــف  ــنـ ــدو نـــحـــو يـــوفـ ــ ــالــ ــ رونــ
املاضي، بسبب تعرضه لإلصابات، وغيابه 

نهائي مسابقة الكأس وحسب، بل ينافس 
أيــضــا مــن أجـــل املــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبــا للمرة األولــى في تاريخه، إذ يدخل 
الـــدوري وهو  إلــى املرحلتني األخيرتني من 
للمسابقة  املؤهل  األخير  الــرابــع،  املركز  في 
 من 

ّ
ــل ــام كــ ــ ــارق ثــــاث نـــقـــاط أمـ ــفـ ــة، بـ ــاريـ ــقـ الـ

العماقني روما وميان، ونقطة خلف جار 
األخير إنتر الثالث.

ــاء فــي  ــ ــعـ ــ ــيــــوم األربـ ــكــــأس الــ ــفــــوز بــلــقــب الــ الــ
الـــعـــاصـــمـــة، ســـيـــكـــون أفـــضـــل تـــتـــويـــج لــهــذا 
املــوســم االســتــثــنــائــي ألتــانــتــا الـــذي »يــريــد 
تحقيق حلم املشجعني الذين كانوا رائعني 
غاسبيريني  قاله  مــا  بحسب  بحماسهم«، 
ــنـــوى 2-1 فــي  الـــســـبـــت بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى جـ
باملشاركة  الفريق  وتعزيز حظوظ  الــدوري 

في دوري األبطال.
أما فريق التسيو الذي ُيعتبر من املتمرسني 
في مسابقة الكأس، كونه يخوض النهائي 
الــــرابــــع مــنــذ 2013 والـــعـــاشـــر فـــي تــاريــخــه 
ألــقــاب )آخـــرهـــا عـــام 2013(،  املــرصــع بستة 
ففقد األمل في الوجود بني األربعة األوائل 
في الدوري، وحتى أن مشاركته في مسابقة 
»يــوروبــا ليغ« مستبعدة من خــال ترتيبه 
فـــي »ســـيـــري آ«، مـــا يــجــعــل تــتــويــجــه بلقب 
الــــكــــأس مـــصـــيـــريـــا ألنـــــه ســيــمــنــحــه بــطــاقــة 

املشاركة في الدوري األوروبي.
ويــــدخــــل فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
ــاء،  ــعــ ــاراة األربــ ــبــ ــزاغــــي إلــــى مــ ســيــمــونــي إنــ
متمتعا بأفضلية اللعب على امللعب األوملبي 

عليه  الــذي ظهر  الكبير  الفني  عن مستواه 
ــنــــوات األولــــــــى مــــع املــيــريــنــغــي،  خـــــال الــــســ
لــيــواصــل مشجعو الــريــال إطـــاق صــافــرات 
إدارتهم  استهجانهم نحوه، مع مطالبتهم 
الدين  زيــن  الفرنسي  املـــدرب  وقــيــام  ببيعه، 
زيــــدان بــاســتــبــعــاده فــي آخـــر املــبــاريــات من 
ــانـــي، لــكــن وجــهــتــه لم  ــبـ عــمــر الـــــــدوري اإلسـ

تحدد حتى اآلن.
ــرم  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــالــــــــي املـ أمـــــــــــا الــــــــــحــــــــــارس اإليــــــــطــــــ
ــانـــي مــع  ــإنــــه يـــعـ جـــيـــانـــلـــويـــجـــي بـــــوفـــــون، فــ
باريس سان جيرمان، بسبب جلوسه على 
دكة البدالء، وعدم قيادة الفريق إلى تحقيق 
لــقــب بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، الـــذي 
الـــ16 على يد مانشستر  خــرج منه في دور 
يونايتد اإلنكليزي، لتسارع وسائل اإلعام 
إلى الحديث عن احتمالية عودته إلى فريقه 

السابق يوفنتوس خال الصيف املقبل.
ــاورو  ونــخــتــم مـــع املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي مــ
الــذي يعيش موسما متباينا مع  إيكاردي، 
إنــتــر مــيــان تــحــت قــيــادة املــــدرب لوتشانو 
ــارة الــقــيــادة  ســبــالــيــتــي، إذ ُســحــبــت مــنــه شــ
ودخل في معارك مع اإلدارة بسبب زوجته 
واندا نارا، على خلفية عملية تجديد العقد 
ــــن املــــرجــــح أن يــــغــــادر العـــب  مــــن عــــدمــــه، ومـ
ســمــبــدوريــا الــســابــق الــفــريــق فــي امليركاتو 
الصيفي فــي ظــل رغــبــة الــعــديــد مــن األنــديــة 
وريــال  يوفنتوس  غـــرار  على  معه  التعاقد 

مدريد.
)العربي الجديد(

الــذي يتشاركه مع جــاره اللدود رومــا، لكن 
ذلــك ال يعني أنــه قـــادر على اســتــغــال هذه 
األفــضــلــيــة لــصــالــحــه فــي مــواجــهــة أتــانــتــا، 
وأبرز دليل ما حصل قبل أقل من أسبوعني 
من  فريق غاسبيريني منتصرًا  حني خــرج 

الخامسة  املــرحــلــة  فــي   1-3 مــنــافــســه  ملعب 
والثاثني من الدوري. وبعد خسارة الدوري 
أمـــام أتــانــتــا، تــطــرق إنــزاغــي إلـــى مواجهة 
نــهــائــي الـــكـــأس بـــالـــقـــول: »نــعــلــم أن مــبــاراة 
ويتوجب  مفتوحة،  ستكون  الكأس  نهائي 

علينا أن نرتكب أقل عدد ممكن من األخطاء 
)5 مايو/ اليوم  أن يتكرر ما شهدناه  دون 

بالنقاط  الـــعـــودة  يستحق  أتــانــتــا  أيــــــار(... 
الثاث«.

ورغم بدايته الصعبة وتخّلفه بعد أقل من 
دقيقتني ونصف بهدف ملاركو بارولو، كان 
أتانتا الطرف األفضل في اللقاء واستحق 
من  الــخــالــي  على سجله  الــفــوز ومحافظته 
الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا )قبل 
أن يضيف الثالثة عشرة السبت بفوزه على 
فــي معقل  األول  فـــوزه  جــنــوى 2-1(، محققا 
التسيو )1-صفر( منذ 9 مــارس/آذار 2014. 
وساهم بهذا الفوز الذي تحقق في العاصمة 
ــدرب  ــ ــبــــان رائــــعــــني« بــحــســب املـ بــفــضــل »شــ
غاسبيريني، زابــاتــا الــذي عــزز رصيده في 
املــركــز الــثــانــي عــلــى الئــحــة هــدافــي الـــدوري 
بـ22 هدفا خلف مخضرم سمبدوريا فابيو 

كوالياريا )26(. 
بالنسبة  األســبــوع مصيريا  هــذا  وسيكون 
بلقبه  فـــوزه  إمكانية  بسبب  ليس  ألتانتا 
األول على اإلطـــاق منذ 1963 وحــســب، بل 
ألنه يخوض مواجهة مفصلية أيضا األحد 
فــي املرحلة قبل األخــيــرة مــن الـــدوري، حني 
 ضــيــفــا عــلــى يــوفــنــتــوس املــتــوج بطًا 

ّ
يــحــل

للموسم الثامن على التوالي، في لقاء ثأري 
لألخير كونه تنازل عن لقب الكأس نتيجة 
خــســارتــه الــقــاســيــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي ضد 

رجال غاسبيريني.
)فرانس برس(

أتالنتا والتسيو... أحالٌم متباينة في نهائي كأس إيطالياميركاتو الصيف: نجوم يستعدون لمغادرة أنديتهم
يتحضر العديد 

من النجوم لمغادرة 
فرقهم في الصيف 

المقبل

تتجه األنظار إلى نهائي 
كأس إيطاليا، الليلة، حين 

يالقي نادي التسيو 
نظيره أتالنتا

)Getty/إيكاردي سُيغادر إنتر بنسبة كبيرة )إيميليو أندريولي

انقسامات كبيرة شهدها االتحاد المصري )فرانس برس(

أبو ريدة قرر فّك وديعة مالية تصل قيمتها إلى مليون دوالر )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty/أتالنتا انتصر قبل أسبوعين في أرض التسيو بالدوري )ماتيو كيامبيلي

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

فيما ُيمكن وصفه بالكارثة املالية، 
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مــــن اســتــضــافــة 
مــنــافــســات كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة 
املـــقـــررة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل، اتــخــذ 
اتحاد كرة القدم املصري برئاسة هاني أبو 
أفريقيا،  ألمــم  املنظمة  اللجنة  رئيس  ريـــدة، 
قرارًا يقضي بفك وديعة مالية تصل قيمتها 
إلـــى مــلــيــون دوالر فــي أحـــد الــبــنــوك. وتــأتــي 
هـــذه الــخــطــوة مــن أجـــل الــوفــاء بــااللــتــزامــات 
املــالــيــة الــشــهــريــة لــاتــحــاد، وصــــرف رواتـــب 
الــعــامــلــني فــي الــجــبــايــة )مــقــر االتـــحـــاد(، في 
ظل اإلفاس الذي تعاني منه الشركة الراعية 

مصر 
في أزمة

كارثة مالية قبل بطولة أفريقيا

هناك،  المحلي  واالتحاد  المصرية  الكرة  تعيش 
أزمة مالية قبل فترة قصيرة من انطالق بطولة 
ومشاكل  كبيرة  بخسائر  يُنذر  مما  أفريقيا،  أمم 

أكبر في قادم األيام

تقرير

الوقت  في  الــراعــي  »بريزنتيشني«،  لاتحاد 
نفسه لكبري األندية. واتخذ أبو ريدة قرارًا 
أحمد مجاهد  يتقدمهم  أعضاء مجلسه  مع 
 فــــي فــــك االتــــحــــاد 

ُ
عـــضـــو املـــجـــلـــس، يـــتـــمـــثـــل

لــوديــعــة مــالــيــة تــصــل إلـــى 40 مــلــيــون جنيه 
في أحد البنوك، من أجل ضخها في خزينة 

االتحاد للوفاء بالرواتب الشهرية للعاملني 
واألجــــهــــزة الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
املدير  أغيري  خافيير  املكسيكي  يتصدرهم 
الفني للمنتخب الذي يتقاضى راتبا شهريا 
يصل إلى 145 ألف دوالر، فضًا عن طاقمه 
املــعــاون. ورفـــض أبــو ريـــدة نصائح البعض 
فـــي املــجــلــس بــالــتــفــاوض مـــع مــحــمــد كــامــل، 
ــم أفــريــقــيــا  ــ رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــســـويـــق فــــي أمـ
ــل ســــداد  ــ ورئــــيــــس الـــشـــركـــة الـــراعـــيـــة مــــن أجـ
يحق  ســنــويــا،  مليون جنيه   100 مــن  حصة 
لاتحاد الحصول عليها، وفقا لعقد الرعاية 
الطرفني في وقــت سابق، في ظل  املبرم بني 
األزمة املالية الطاحنة التي تعيشها الشركة، 
وتعدد طلبات األندية مثل األهلي والزمالك، 
الــلــذيــن هـــددا فــي وقـــت ســابــق بفسخ عقود 
الــرعــايــة مــعــهــا بــســبــب وصــــول املــديــونــيــات 
لهما إلــى نحو 250 مليون جنيه. ونــال أبو 
ريــــدة تــأيــيــدًا كــبــيــرًا مـــن جــانــب أعـــضـــاء في 
مثل  بريزنتشني  شركة  في  عاملني  املجلس 
ــام،  ــــر وحـــــازم إمــ أحـــمـــد شــوبــيــر وســـيـــف زاهـ
وآخــريــن رفــضــوا االقــتــراب مــن بريزنتيشني 
في الوقت الحالي خاصة مع تعهدات كامل 
 األزمـــة املالية فــي أســرع وقــت، ورهانه 

ّ
بحل

على عائدات التذاكر الخاصة بأمم أفريقيا، 
االتحاد  مليار جنيه حصة  إلــى  التي تصل 
ــة املــالــيــة لشركته.  والــشــركــة فــي إنــهــاء األزمــ
وامُلــثــيــر فــي األمـــر أن اتــحــاد الــكــرة بـــاع قبل 
نحو عام حقوق الرعاية، بعقد يمتد لخمس 
سنوات بمقابل مالي يصل إلى 450 مليون 
ــــرى اإلعـــــان  ــــى بــريــزنــتــيــشــني، وجــ جــنــيــه إلـ
وقتها عن تخصيص املقابل املالي في بناء 
مقر جديد بمجموعة من الفنادق في منطقة 

السادس من أكتوبر.
ــــات تتوالى  فــي الــوقــت نــفــســه، ال تـــزال األزمـ
الـــتـــي  الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة  ــوة عـــلـــى رأس  ــقــ بــ
يــتــرأســهــا هــانــي أبــــو ريـــــدة، عــضــو اللجنة 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ الــتــنــفــيــذيــة لـــاتـــحـــاد الــــدولــــي لـ
»فيفا«، ورئيس االتحاد املصري لكرة القدم. 
ــرزت أزمــــة أخــــرى لــلــعــلــن، وهـــي تسويق  ــ وبـ
إلى  رئــاســة لجنتها  تــم منح  الــتــي  البطولة 
مـــحـــمـــد كــــامــــل رئــــيــــس شــــركــــة بــرزنــتــيــشــني 
الــكــرة، إذ لم تظهر  الــراعــي الرسمي التحاد 
للترويج  أو حــمــات  مــلــصــقــات دعــائــيــة  أي 
لــلــبــطــولــة فـــي ظـــل األزمـــــة املــالــيــة الــضــخــمــة 
التي تعيشها الشركة، والتي لم ُتسدد قرابة 
400 مــلــيــون جــنــيــه ديـــونـــا عــلــيــهــا لــصــالــح 
األنــديــة الــراعــيــة لها مثل األهــلــي والــزمــالــك 
واإلسماعيلي واملصري عن املوسم الجاري، 

»بريزنتيشين« 
الراعية لالتحاد تعاني 

من أزمة مالية

)Getty( حقوق صور النجوم تعد من أبرز المشاكل أيضًا

بسبب خــســائــر الــبــث وعـــدم الــحــصــول على 
»إعانات بمعدل مالي ضخم«.

وشــهــدت األيـــام األخــيــرة رفــض شركة إعــام 
قدمه  تصورًا  لبرزنتيشني  املالكة  املصريني 
ألـــف دوالر من  فــي رصـــد 800  كــامــل يتمثل 
ــتــــتــــاح والـــخـــتـــام  أجـــــل اإلعـــــــــداد لــحــفــلــي االفــ
بــالــبــطــولــة، وطــالــبــت بتخفيض  الــخــاصــني 
امليزانية للنصف على األقل أو تمويلها من 
خال عقود إعانية يجرى إبرامها وهو ما 
لــم يوفق بــه حتى اآلن كامل فــي ظــل عــزوف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــعـــلـــنـــني الـــكـــبـــار مــــن شـــركـــات 
ــن املــــشــــاركــــة فــــي أي  اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة عــ

هاني  مــن  مقربة  مجموعة  حــصــول  بسبب 
الكاف  أبــو ريــدة على مناصب ضمن لجنة 
املــنــظــمــة، وتــحــديــدا الــثــاثــي أحــمــد مجاهد 
ــردي وعــــصــــام عـــبـــد الـــفـــتـــاح، الــتــي  ــ ــرم كــ ــ وكــ
لن  »مــصــروف جيب« ضخم،  لها  ُيخصص 
 وفقا لسعر العملة املصرية عن 6 آالف 

ّ
يقل

جنيه يوميا، وهو أمر أثــار حفيظة أعضاء 
آخرين في املجلس، يتقدمهم أحمد شوبير 
نــائــب رئــيــس االتــحــاد ومــجــدي عــبــد الغني 
أبــو ريــدة بضرورة  وخالد لطيف، وطالبوا 
املــعــامــلــة بــاملــثــل لــجــمــيــع األعـــضـــاء، ليدخل 
ومثير  داخلي غريب  نــزاع  في  الكرة  اتحاد 

االقتصادية  األزمـــة  بسبب  دعائية،  حمات 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا مـــصـــر، وســــط تـــوجـــه جــديــد 
ــع الــبــنــوك  يـــدعـــو إلـــــى إبـــــــرام بــــروتــــوكــــول مــ
املــصــريــة الــكــبــرى مــن أجـــل دخــولــهــا كــراعــي 
للبطولة، أمًا في تمويل التكلفة املالية سواء 
الصغيرة بشأن حفلي االفتتاح والختام، أو 
الــضــخــمــة املــنــصــوص عــلــيــهــا، فــيــمــا يخص 
البطولة نفسها التي لن تقل عن مليار جنيه 
في  التطوير  عــن عمليات  بعيدًا  األقـــل،  على 

اإلنشاءات الرياضية.
ووســـط هــذه األزمــــات، بـــرزت مشكلة أخــرى 
مــــدويــــة تــمــثــلــت فــــي انـــقـــســـام اتــــحــــاد الـــكـــرة 

في وقت تقترب خاله البطولة من االنطاق 
وسط مشاحنات كبيرة.

وتـــفـــّجـــرت أزمــــة جـــديـــدة تــهــدد اســـتـــعـــدادات 
الــقــاريــة،  نــفــســه للبطولة  املــصــري  املــنــتــخــب 
وهــــو مـــرشـــح لــلــفــوز فــيــهــا، بــعــد صـــيـــام دام 
9 ســنــوات، وبــطــل األزمــــة هــو اإلعـــانـــات، إذ 
الكبار محمد صاح ومحمد  النجوم  رفض 
الــنــنــي وأحـــمـــد حـــجـــازي وأحـــمـــد املــحــمــدي 
وضــع صــورهــم أو أسمائهم فــي أي حمات 
قبل  البطولة،  االتحاد خــال  دعائية تخص 

أن يجرى التفاوض على حقوقهم املالية.
ووصلت األزمة إلى نقطة صدام كبيرة بعدما 

شــدد نجوم املنتخب على عــدم ارتـــداء الــزي 
الــتــدريــبــات  الــتــدريــبــي للمنتخب ســـوى فــي 
فــقــط وخــلــعــهــا فـــي غــرفــة خــلــع املـــابـــس، إذا 
ــات  ــن اإلعــــانــ ــم يـــتـــم تــعــويــضــهــم مـــالـــيـــا عــ لــ
املوجودة، في زي املنتخب واملتعاقد عليها 
من جانب برزنتيشني وعدم تكرار ما حدث 
في كأس العالم املاضية في روسيا. حينها، 
أثـــــار صــــاح أزمـــــة الــــصــــورة الــشــهــيــرة على 
طـــائـــرة املــنــتــخــب ولــــم يــنــضــم لــلــمــعــســكــر إال 
بعد رفعها مــن الطائرة وهــو مــا تسبب في 
الراعية والتحاد كرة  خسائر مالية للشركة 

القدم وصلت إلى 70 مليون جنيه.
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مدريد ـ العربي الجديد

انـــطـــلـــقـــت ثـــــــورة الـــتـــصـــحـــيـــح فــي 
ــي،  ــانـ ــبـ ــد اإلسـ ــدريــ نــــــادي ريــــــال مــ
الــــــذي قـــــدم أحـــــد أســــــوأ مــواســمــه 
الــكــرويــة خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، نتيجة 
خروجه من املنافسة على البطوالت املحلية 
والــقــاريــة، لــذلــك بـــدأت اإلدارة بــإبــاغ بعض 
الاعبني بضرورة إيجاد البديل أثناء سوق 
إدارة  وقــامــت  املــقــبــلــة.  الصيفية  االنــتــقــاالت 
نــادي ريــال مدريد اإلسباني، بعقد اجتماع 
نــافــاس،  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس  مــع 
ــه بـــأنـــه بــــات فــائــضــا عـــن مــتــطــلــبــات  وإبــــاغــ
ــن الــــديــــن زيــــــــدان فــي  ــ ــفـــرنـــســـي زيــ املــــــــدرب الـ
املـــوســـم املــقــبــل، وطــالــبــتــه بــمــغــادرة الــفــريــق 
خـــال مــوســم االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة املقبلة، 
بــعــد خــمــس ســنــوات قــاضــاهــا حــامــي عرين 
ليفانتي السابق، بحسب ما ذكرته صحيفة 

»آس« اإلسبانية.
وانــضــم الـــحـــارس كــيــلــور نــافــاس إلـــى نــادي 
ريال مدريد اإلسباني قادما من ليفانتي في 
صــيــف عـــام 2014، مــقــابــل 10 مــايــني يـــورو، 
أداًء  الكوستاريكي  املنتخب  مع  قــدم  بعدما 
الــبــرازيــل، ليساهم  مــونــديــال  فــي  استثنائيا 
ـــ32 عــامــا بــحــصــول املــلــكــي عــلــى ثاثة  ابـــن الــ

رحيل 
كيلور نافاس

تحقيق  في  المساهمة  من  نافاس،  كيلور  الكوستاريكي  الحارس  تمكن 
نادي ريال مدريد اإلسباني لقب دوري أبطال أوروبا في ثالث سنوات متتالية، 
مع التتويج بالليغا مرة وحدة، من خالل تصدياته الحاسمة والمهمة أثناء 

السنوات الخمس التي قضاها في التشكيلة األساسية للفريق

3031
رياضة

تقرير

ألقاب في دوري أبطال أوروبــا، ولقب وحيد 
فـــي الــــــدوري اإلســـبـــانـــي خــــال مــســيــرتــه مع 
الفرنسي  املــدرب  أن  البيضاء. ويبدو  القلعة 
ــدان املــديــر الفني لــنــادي ريــال  زيــن الــديــن زيـ
مدريد اإلسباني، قرر االعتماد على الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا كحامي عرين الفريق 
 ،2020/2019 املــقــبــل  املـــوســـم  فـــي  األســـاســـي 
فيما ســيــعــود األوكـــرانـــي أنــــدري لــونــني إلــى 
انتهاء إعارته  ثــاٍن، بعد  امليرينغي كحارس 
مــــع فـــريـــق لــيــغــانــيــس، فــــي حــــني ســيــحــتــفــظ 
لوكا زيدان بمركزه الثالث مع الفريق األول. 
وسيتعني على كيلور نافاس البحث عن ناٍد 
نادي  مع  الحالي  املوسم  نهاية  بعد  جديد، 
ريال مدريد في الدوري اإلسباني، لكن مهمة 
ــارس الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي ســـتـــكـــون ســهــلــة،  ــحــ الــ
ألنــه محل اهتمام عــدد من كبار األنــديــة في 
الدوريات األوروبية الخمسة الكبرة، بسبب 

مساومة  على  وقــدرتــهــم  الجيد،  عقده  سعر 
إدارة امللكي على تخفيض قيمة عقده الذي 

سينتهي في الصيف املقبل.

مانشستر يونايتد
ــبـــانـــي ديــفــيــد دي خيا  ُيـــعـــد الــــحــــارس اإلسـ
ــاريـــس ســان  ــادي بـ ــ هـــدفـــا أســـاســـيـــا إلدارة نـ
جيرمان الفرنسي، الذي يطمح إلى التعاقد 
مـــع حـــامـــي عـــريـــن الــشــيــاطــني الــحــمــر، الـــذي 
ــه مــوســمــا صعبا للغاية مــع فــريــقــه في  واجـ
ــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، وبــطــولــة دوري  الــ
أبطال أوروبا لكرة القدم. وسيكون الحارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس مــحــط أنــظــار 
سولسكاير  غونار  أوليه  النرويجي  املــدرب 
املدير الفني ملانشستر يونايتد في حال قرر 
ديــفــيــد دي خــيــا الــرحــيــل إلـــى فــرنــســا، خــال 
املــقــبــلــة. وتطمح  الصيفية  االنــتــقــاالت  فــتــرة 
ــال مـــدريـــد إلـــى قــيــام نــظــيــرتــهــا في  إدارة ريــ
مانشستر يونايتد بطلب التعاقد مع كيلور 
نافاس في الصيف املقبل، حتى يتسنى لها 
بالتعاقد  انــتــظــاره،  قــديــم طــال  تحقيق حلم 
مع الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، كجزء 

أساسي في الصفقة املحتملة.

روما
ــــس إلـــى  ــورايــ ــ ــام إديــــــرســــــون مــ ــمــ بـــعـــد انــــضــ
مــانــشــتــســر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي أحــــد أهــــداف 
نــــادي رومــــا، قــامــت إدارة الــفــريــق اإليــطــالــي 
قادما  أولسن  روبــن  السويدي  مع  بالتعاقد 
مــن كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، لــكــنــه لــم يثبت 
قوته مثل البرازيلي، بعدما تلقت شباكه 58 
هدفا في 35 مباراة خاضها مع »ذئاب روما« 
ــدوري اإليــطــالــي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم.  ــ فـــي الــ
ويطمح روما إلى التعاقد مع الكوستاريكي 
السويدي،  مكان  يحل  حتى  نــافــاس،  كيلور 
وال توجد لدى إدارة الفريق أي نية بتكليف 
ميرانتي،  أنطونيو  االحتياطيني  الحارسني 
ودانـــيـــيـــل فــــوزاتــــو، كــأســاســيــني فـــي املــوســم 

املقبل 2020/2019. 

أرسنال
تــفــاقــمــت مــشــاكــل مــركــز حـــراســـة املـــرمـــى في 
نــادي أرســنــال، بعد أن أعلن التشيكي بيتر 
اللعب بشكل رســمــي، وعــدم  اعــتــزالــه  تشيك 
انـــتـــظـــام الـــبـــديـــل األملــــانــــي بـــيـــرنـــد لــيــنــو فــي 
ــة لـــلـــمـــدرب اإلســـبـــانـــي  ــيـ ــاسـ الــتــشــكــيــلــة األسـ
أوناي إيمري، الذي يخطط إلى دخول سوق 
بمبلغ محدود،  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 
بــســبــب األمــــــــوال الــكــثــيــر الـــتـــي صـــرفـــهـــا فــي 
أونــاي إيمري املدير  السنة املاضية. ويــدرك 
الــفــنــي الــســابــق لــنــادي إشــبــيــلــيــة اإلســبــانــي 
حجم القيمة الفنية للحارس الكوستاريكي 
كيلور نافاس، وبخاصة أن سعر انتقاله من 
ريـــال مــدريــد إلـــى أرســنــال لــن يكلف خــزائــن 

املدفجعية الكثير من األموال.

يطمح زيدان 
بتحقيق ثورة في سوق 

االنتقاالت الصيفية

فوغل مدربًا لنادي لوس أنجليس ليكرز
قرر لوس أنجليس ليكرز أن يضع ثقته بمدرب 
شــــاب آخــــر فـــي شــخــص فـــرانـــك فــوغــل ملــحــاولــة 
استعادة مكانته في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، وذلك بعدما أعلن تعاقده مع املدرب 
السابق إلنديانا بيسرز وأورالندو ماجيك فرانك 
فوغل، لإلشراف عليه بعقد لعدة أعوام. والتزامًا 
بالسياسة املعتمدة في ثاني أكثر الفرق تتويجًا 
بــلــقــب الـــــدوري )16(، لـــم يــعــلــن لــيــكــرز عـــن مــدة 
مديره  لسان  على  ببيان  واكتفى  وقيمته،  العقد 
متحمسون  »نحن  فيه:  قــال  بيلينكا  روب  الــعــام 
إلضـــافـــة فـــرانـــك فــوغــل كـــمـــدرب مــقــبــل لــلــيــكــرز. 
النجاح  مــن  فــوغــل بسجل حــافــل  املـــدرب  يتمتع 
في بالي أوف الدوري األميركي للمحترفني، وهو 
يعكس الصفات األساسية التي كنا نبحث عنها في املدرب، بما في ذلك، اإلعداد املفصل 
للمباريات، العمل الدؤوب، ومحاسبة الالعبني بأعلى معايير كرة السلة«. وأصبح فوغل 
املدرب الـ27 في تاريخ ليكرز والـ23 بعد انتقال الفريق من مينيابوليس إلى لوس أنجليس 
البعد عــن سجل املــدربــني الكبار  ـــ45 عــامــًا بعيد كــّل  الـ ابــن  فــي عــام 1960، لكن سجل 
الذين عرفهم الفريق األصفر واألورجواني مثل بات رايلي )أحرز معه ثالثة ألقاب( وفيل 
جاكسون )5 ألقاب( أو الراحل جون كوندال )5 ألقاب(. وسيحل فوغل بداًل من الشاب 
الــذي تّم االستغناء عن خدماته نتيجة غياب الفريق عن  اآلخــر لوك والتون )39 عامًا( 
األدوار اإلقصائية »بالي أوف« للموسم السادس تواليًا، وذلك على الرغم من التعاقد مع 
»امللك« ليبرون جيمس الذي يغيب بدوره عن البالي أوف للمرة األولى منذ 2005 بعد أن 

وصل إلى نهائي الدوري في املواسم الثمانية املاضية وأحرز اللقب ثالث مرات.

ميكل يعود لقيادة نيجيريا في أمم أفريقيا
أكد العب الوسط املخضرم جون أوبي ميكل أنه 
أمم  كــأس  فــي  نيجيريا  منتخب  لقيادة  سيعود 
أفريقيا، املــقــررة فــي مصر فــي حــزيــران/ يونيو 
املقبل. ومثل ميكل )32 عامًا( بالده في مونديال 
أنه لم ُيشارك في التصفيات  روسيا 2018 بيد 
اتحادي  مسؤول  وقــال  القارية.  للبطولة  املؤهلة 
غــرنــوت(  )األملــانــي  بــاملــدرب  ميكل  »التقى  كبير: 
رور في إنكلترا، وأكد له أنه سيشارك في كأس 
األمــم في مصر«. وشــارك ميكل في 85 مباراة 
دولية مع منتخب »النسور املمتازة« سجل فيها 
6 أهداف، بدءًا من املواجهة األولى ضد ليبيا عام 
2005. وستكون خبرة ميكل هامة في تشكيلة 
ــك بعد  ــ تــضــم الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــوه الـــشـــابـــة، وذلـ
وُتعد  األخيرتني.  النسختني  عن  نيجيريا  غياب 
القارية وقد توجت بلقب كأس األمم أعــوام 1980 و1994  نيجيريا من أبرز املنتخبات 
و2013 وحلت وصيفة في 1984 و1988 و1990 و2000. وحمل ميكل الوان تشلسي 
اإلنكليزي بني 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري أبطال 
أوروبا في 2012 والدوري األوروبي في 2013. ودافع ميكل بعدها عن ألوان تيانجني تيدا 

الصيني وميدلزبره اإلنكليزي.

طاقم تحكيم نسائي للمرة األولى 
في تاريخ كأس االتحاد اآلسيوي

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن طاقم تحكيم نسائيًا سيقود مباراة للرجال للمرة 
يونايتد من ميانمار وناغا  يانغون  تاريخ مسابقته، وذلــك في مباراة فريقي  األولــى في 
وورلد الكمبودي اليوم األربعاء ضمن كأس االتحاد. وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا 
الحكم الرئيس للمباراة بمعاونة مواطنتيها ماكوتو بوزونو ونومي تيشيريغو. وكان على 
الرجال  الحكام من  متطلبات  البدنية، ومطابقة  اللياقة  اختبار  اجتياز  التحكيمي  الثالثي 
قبل اختيارهن وتعيينهن في الوقت املناسب »ألنهن أيضًا جزء من 12 َحَكَمًا من اإلناث 
حزيران/يونيو«،  في   2019 للسيدات  القدم  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  في  آسيا  سيمثلن 
بحسب ما أفاد به االتحاد القاري. وقالت ياماشيتا التي شاركت في نهائيات كأس العالم 
أحد  »هــذا هو  األردن:  للسيدات 2018 في  آسيا  وكــأس  للسيدات تحت 17 عاما 2018، 
أحالمي. لقد عملنا بجهد كبير وهذه هي النتيجة. يجب أن أشكر االتحاد اآلسيوي ملنحنا 
هــذه الفرصة والــدخــول فــي كتب تــاريــخ التحكيم اآلســيــوي«. وأضــافــت: »إنــه إنــجــاز مهم 
بالنسبة لنا، ألن هذه هي املرة األولى التي تتولى فيها ثالث سيدات التحكيم في بطوالت 
األندية التي ينظمها االتحاد اآلسيوي، وتأتي أهمية ذلك أيضًا كونها قبل نهائيات كأس 
بــدورهــا، رأت تيشيروغي:  مــبــاراة«.  نبذل قصارى جهدنا في كل  للسيدات، حتى  العالم 
»نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ألن الالعبني لديهم شخصيات ومزاجات مختلفة. عملت 

بجد مع مدربي الشخصي وأنا سعيدة ألنني اجتزت اختبار اللياقة البدنية«.

إلــى تورينو اإليــطــالــي فــي موسم  اإلنكليزي قـــررت إعــارتــه 
إدارة  وقـــررت  مــبــاراة.   23 فــي  معهم  ليلعب   ،2009/2008
الــفــريــق اإليــطــالــي شـــراء عقد املــدافــع الــســويــســري مقابل 2 
الثانية،  النادي إلى دوري الدرجة  مليون يــورو، بعدما هبط 
لكن املدافع طالب بسماع عرض بارما، الذي أراد ضمه إلى 
مــبــاراة   19 فــي  معهم  ليعلب  ــارة،  اإلعــ على سبيل  صفوفه 
سجل فيها هدفًا وحيدًا. انضم املدافع بشكل نهائي لنادي 
بارما في موسم 2011/2010، مقابل 7 ماليني يورو، لكنه 
بـــ11 مليون يــورو،  عــاد وانتقل إلــى نابولي، بصفقة قــدرت 
البطوالت  ولعب معهم 86 مباراة سجل فيها 16 هدفًا في 
املحلية، لكنه فكر بخوض تجربة جديدة بعيدة عن إيطاليا، 
الـــذي لم  ــراي،  ليتجه إلــى تــركــيــا، حتى ينضم إلــى غلطة سـ
يشارك معه سوى في 11 مواجهة فقط. وعاد السويسري 
مرة أخرى إلى إيطاليا في موسم 2016/2015، تحديدًا إلى 

نادي جنوى على سبيل اإلعارة، ليلعب معه في 27 مواجهة 
لــتــتــواصــل إدارة بــولــونــيــا مــع وكيل  ســجــل فيها 3 أهــــداف، 
مليون   1.3 مقابل  الفريق  إلــى  بالقدوم  يقنعه  أعماله، حتى 
يــورو. ولعب دزيمايلي مع نادي بولونيا في 61 مباراة في 
الدوري اإليطالي وكأس إيطاليا، تمكن خاللها من تسجيل 
إدارة  بعدما قدمت  إلــى كندا،  الرحيل  ليقرر  أهــداف،  تسعة 
رحل  املــخــضــرم.  للمدافع  عرضًا  إمباكت  مونتريال  فريق 
السويسري إلى نادي مونتريال إمباكت في ديسمبر/كانون 
األول عام 2016 على سبيل اإلعارة، حتى يواصل مسيرته 
يجعله  لــم  الــســن  فــي  تقدمه  أن  للجميع  ليثبت  االحــتــرافــيــة، 
أهــداف مع فريقه في 22 مباراة  يتراجع، بعدما سجل 10 
بليريم دزيمايلي  الدولي، فلعب  الصعيد  أما على  خاضها. 
69 مباراة دولية سجل فيها 10 أهــداف، كما شارك املدافع 

مع سويسرا في مونديال 2006، و2014، و2018.

قتيبة خطيب

الحرب  بسبب  كثيرًا،  طفولته  فــي  دزيمايلي  بليريم  عانى 
نحو  الهجرة شمااًل  والــداه  ليقرر  مقدونيا،  في  وقعت  التي 
سويسرا، حتى ينقذا أطفالهما من ويالت الحرب، ويتمكنا 
بليريم دزيمايلي  ولد  الكريمة ألوالدهــمــا.  الحياة  تأمني  من 
فـــي مــديــنــة تــيــتــوفــو املــقــدونــيــة فـــي 12 إبــريــل/نــيــســان عــام 
السويسري  نــادي زيوريخ  ليبدأ مشواره مع شباب   ،1986
في سن التاسعة من العمر، وصعد بعد سنوات إلى فريقه 
األول، حتى تنطلق مسيرته االحترافية في عالم كرة القدم. 
خاض دزيمايلي مع نادي زيوريخ السويسري 111 مباراة 
في البطوالت املحلية سجل فيها تسعة أهداف، لفتت أنظار 
إدارة نادي بولتون وانــدررز، التي تعاقدت مع املدافع القوي 
في سوق االنتقاالت الشتوية عام 2007، لكن إدارة الفريق 

بليريم دزيمـايلي

على هامش الحدث

تمكن المدافع 
بليريم دزيمايلي 

من المشاركة 
مع المنتخب 

السويسري في 
ثالث بطوالت كأس 
عالم، أعوام 2006 

و2014 و2018

غاب نافاس عن عدد 
من المباريات في 
الموسم الحالي مع 
)Getty( ريال مدريد

الفني  المدير  سولسكاير  غونار  أوليه  النرويجي  المدرب  أنظار  ستتجه 
قرر  حال  في  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  الحارس  إلى  يونايتد  لمانشستر 
ديفيد دي خيا الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خالل فترة 
تضيع  لن  اإلسباني  مدريد  ريال  إدارة  لكن  المقبلة.  الصيفية  االنتقاالت 
الفرصة في حال رحل نافاس إلى اليونايتد، حتى يتسنى لها تحقيق حلم 
قديم، بالتعاقد مع الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، كجزء أساسي في 

الصفقة المحتملة.

دي خيا حلم ريال مدريد القديم

وجه رياضي

مرسيليا
لدى نادي أوملبيك مرسيليا الفرنسي أربعة 
حـــــراس فـــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
ــان كانيو  اثــنــان مــن الــشــبــاب الــواعــديــن رومــ
البالغ 21 عاما، وفلوريان إسكاليس صاحب 
ــن املـــحـــاربـــني الـــقـــدامـــي،  ــا، واثــــنــــان مـ ــامـ 23 عـ
ستيف مــانــدانــدا )34 عــامــا(، ويــوهــان بيليه 
)36 عـــامـــا(، شـــاركـــوا مــع فــريــقــهــم فــي موسم 
الكوستاريكي  الحارس  وُيمثل   .2019/2018

بسبب املشاركة األوروبية في املوسم املقبل، 
ــن تــقــديــم الــــحــــارس الـــحـــارس  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
البوسني سمير هاندانوفيتش أداء جيدًا مع 
فريقه باملوسم الحالي في البطوالت املحلية 
اإليــطــالــي  الـــفـــريـــق  إدارة  ــريـــد  والـــقـــاريـــة. وتـ
البوسني  للحارس  حقيقي  منافٍس  إيــجــاد 
ســمــيــر هــانــدانــوفــيــتــش فـــي املـــوســـم املــقــبــل، 
ولـــن تــجــد أفــضــل مــن الــكــوســتــاريــكــي كيلور 
إلـــى تشكيلة  الـــذي سيمثل إضــافــة  نــافــاس، 

كــيــلــور نـــافـــاس الــحــاصــل عــلــى 3 ألـــقـــاب في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، مـــع خــبــرة جــيــدة في 
ــــاده، مــشــروعــا  كــــأس الـــعـــالـــم مـــع مــنــتــخــب بــ
تريد  التي  مرسيليا  أوملبيك  إلدارة  مناسبا 

بناء فريٍق جديد في املوسم املقبل.

إنتر ميالن 
تتطلع إدارة نادي إنتر ميان اإليطالي إلى 
فريقها،  إلى تشكيلة  الخبرة  إضافة عنصر 

املدرب لوتشيانو سباليتي، بسبب القدرات 
الــفــنــيــة الــهــائــلــة الــتــي يمتلكها فـــي املــاعــب 
األوروبـــيـــة. يــذكــر أن كيلور نــافــاس، قــد ولد 
في مدينة بيريس سيليدون الكوستاريكية 
 ،1986 عــــام  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   15 فـــي 
ليبدأ مسيرته االحترافية مع فريق مدينته، 
ويــرحــل بــعــدهــا إلـــى إســبــانــيــا، حــتــى ينضم 
إلى ألباسيتي، ثم ليفانتي، ليصل إلى ريال 

مدريد في صيف 2014.

لن يكون العب دوري كرة السلة األميركي للمحترفني املخضرم باو غاسول، بصحبة 
املنتخب اإلسباني خالل مشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها الصني بني 31 آب/ 
لها العب  وذلــك بسبب عملية جراحية خضع  املقبلني،  أيلول/ سبتمبر  و15  أغسطس 
ارتكاز ميلووكي باكس األسبوع املاضي في قدمه اليسرى. وسُيحرم ابن الـ38 عامًا من 
املشاركة في مونديال السلة للمرة الرابعة، علمًا بأنه كان أفضل العب عام 2006 حني 
العاملي للمرة األولــى والوحيدة. ولن يكون غاسول أيضًا بصحبة  ُتوجت بــالده باللقب 

.NBA زمالئه في ميلووكي الذي بلغ نهائي املنطقة الشرقية في

صورة في خبر

غياب باو غاسول

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019


