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أحـــاط لــــيــــفـــربــــول أول تــــدريب له
ــعـــســكـــره الــتـــدريــبي فـي مــركــز
مــاربــيال لـــكــرة الــقــدم بـــإســبــانــيــا
بــالــسـريــة الــتـامــة وذلك في بــدايـة
ــواجـــهــة تــوتــنــهــام اســـتــعــداداته 
ـبــاراة الـنــهـائــيـة لــدوري أبـطـال بــا
قررة بالعاصمة مدريد أول أوروبا ا
ـــقــبـل. واتــخـــذ الـــنــادي الــشـــهـــر ا
اإلنــكـلــيـزي تـدابــيـر أمــنـيــة مـشـددة
حلمايـة العبـيه وجهازه الـفني وعدم
تـصـويـر الــتـدريب صـبـاح اول امس
ــركــز الــثـالثــاء الــذي فــرض حــول ا
ـقــام فـيه طـوقــا أمـنـيـا ا
سـافـة خمـس مـترا
بواسطـة خمس من
أفـــــراد الــــــشــــــرطـــــة
اإلسبانية. ولم ينشر
مــــوقع لــــيــــفــــربـــول
الـــــرســـــمي ألـــــبــــوم
الــــتــــدريب كــــعــــادته
مكتفيا بصور الوصول
إلى الــفـــنــدق فــقط في
وقـت نــــشــــر عــــبــــر
حــــــــــســــــــــابـه
الرسـمي
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عـركته القضائـية ضد النادي. وأفادت يبدو أن تـشيلسي اإلنكلـيزي سيضطـر لدفع مبلغ مالي قدره 10.3 مليون يورو كـتعويض للمـدرب اإليطالي أنطونيـو كونتي بعدمـا فاز األخير 
كن للقضية أن تنتهي في احملكمة العليا إذا رفض تشيلسي قبول احلكم.  درب ولكن  ز" اإلجنليزية بأن محكمة التحكيم الرياضي قضت لصالح ا صحيفة "ذا تا

درب أكدوا أنه كان يستحق احلصول على مبلغ 10.3 مليون يورو.  اضي قبل عام من انتهاء عقده ولكن محاميي ا وأقال النادي اإلجنليزي كونتي الصيف ا
ـقابل رأى النادي أن سـلوك كونتي (49 عـاما) خرق شروط تـعيينه بعـدما وقع في مشادات مع العـب أمثال دييـغو كوستـا. وأنفق رومان أبراموفـيتش مالك تشـيلسي أكثر من في ا
قـال مـنذ شرائـه النادي في 80 حيث أصـبح كونـتي تاسـع مدرب يـقال من تـشيـلسي مـنذ شـراء أبرامـوفيـتش النـادي حيث أتـاح الفـرصة  2003 مـليـون يورو كـتعـويض للـمدربـ ا

اوريتسيو ساري الذي بات مستقبله مهددا مع الفريق أيضا. 
ـنتـخب الفـرنسي بـلقب مـونــــــديـال روسيا وسم إضافـي حتى عام 2020. وسـجل جيـرو الفـائز مع ا الى ذلك أعـلن نادي تـشيلـسي أنه مدد عـقد مـهاجـمه الفـرنسي أولـيفـيه جيـرو 
أهـداف سـاهـمت في بـلوغ 10 قـادمـا من جـاره أرسـنـال. وأحـرز الالعب الـفـرنسي 2017 مـبـاراة خـاضهـا مع الـفـريق مـنـذ أن انـتقـل إليه في  62 هـدفا لـتـشـيـلسي في  17 /2018

باراة النهائية للبطولة في الـ29 من الشهر اجلاري في العاصمة األذربيجانية باكو. وسم حيث يلتقي أرسنال في ا تشيلسي نهائي مسابقة الدوري األوروبي هذا ا
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وطــأت أقـدام الـســويـسـري روجـيه
العب فــيــدرر األراضي الـتــرابــيـة 
روالن جـاروس اول امس الـثالثاء
من أجل التـدرب استـعدادًا لـلعودة
لـثــاني الــبـطــوالت األربع الـكــبـرى
"اجلـــرانـــد سالم" الـــتـي تــنـــطـــلق
ــــقـــبـل بـــعــــد غــــيـــاب 4 األحــــد ا

سنوات.
ــيًـا ــصــنف الــثــالـث عــا وتــدرب ا
خـالل ســــاعــــتــــ تـــــقــــريــــبــــا مع
األرجـنـتـيـني ديـيجـو شـفـارتـزمان
لعب الرئيسي بعد أيام من على ا
انـسـحـابه مـن بـطولـة رومـا لـتـنس
األسـاتذة ذات الـ 1000نقـطة من
ربع الـنــهــائي بـســبب آالم بــسـاقه
اليمـنى. وظهر النـجم السويسري
ـتوج في بـاريس مـرة وحـيدة في ا

دون وضع أي ضمادة طبية 2009
عــلى مــكــان اإلصــابــة. ولم يــخض
صاحب الـ 37عامًا أي بطولة على
األراضي الــــتـــرابــــيـــة عــــلى مـــدار
الـثـالث سـنــوات األخــيــرة قـبل أن
ــوسم اجلـاري يــقــرر الـعــودة في ا
منذ أسـبوع بـبطولـة مدريد التي
ودعـهــا من ربع الــنـهــائي عــلى يـد
الـنــمـســاوي دومـيــنـيك ثــيم. وكـان
العب الظهور األخير لفيدرر على ا
الـباريـسيـة في نسـخة 2015 التي
بــلغ فــيـهــا دور الــثــمـانــيــة قـبل أن
يــــــســــــقـط عــــــلى يــــــد مــــــواطــــــنه
ستـانيـسالس فافريـنكـا الذي توج

في النهاية بلقب البطولة.
ــــاني من جــــانب اخــــر حــــجــــز األ
ـرشح األول ألــكـســنـدر زفـيــريف ا
لـلــقب أولى بــطـاقــات ربع نــهـائي

ـفـتوحـة لـلـتنس بـبـطـولـة جنـيف ا
إثـــر فــوزه اول امس الــثالثــاء في
الــــدور الـــــثـــــاني عـــــلى الالتـــــفي
إرنــســـتــو جـــولــبـــيس. ولم يـــجــد
زفــيــريف أي صــعــوبــة في حــسم
الــلــقـــاء لــصــاحله ســريــعًــا (6-2)
و( 1-6) خالل 65 دقـــيــــقــــة فـــقط.
ـواجـهـة الـثـانـية وتـعـد هـذه هـي ا
ب الالعب بـعدما انتهت األولى
32 ــــــاضـي في دور الـ الــــــعـــــــام ا
فـتوحـة بفوز بـلدون ا ببـطولـة و
الالعب الالتفـي في مفـاجأة كـبيرة
. وسـيواجه بـ3 مـجـموعـات الثـنـ
يًا 22 عامًا صنف اخلامس عا ا
في الـــدور الــــثـــالـث الـــفــــائـــز من
مـــــواجـــــهـــــة مـــــواطـــــنه بـــــيـــــتــــر
جـوجـوفـيـتـسك والـصـربي يـانـكو

تيبساريفيتش. 
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ـكن قــلـيــلـون هـم الالعـبــون الــذين 
مقارنتهم بالنجم األرجنتيني ليونيل
ميسي قائد برشلونة الذي يعد أحد
أفضل الالعـبـ في تاريـخ السـاحرة
ـستـديـرة. وخلـصت دراسـة شـملت ا
أكثـر من سـبعـ ألف العب كـرة قدم
إلى أن النجم البلجيكي إيدن هازارد
وهـبة "الـبولـغا" هو أقـرب الالعبـ 

االستثنائية. 
ونـال قـائـد مـنـتـخب بـلـجـيـكـا -الـذي
يــقـتــرب من االنــتـقــال لــريـال مــدريـد
ـقبل-  %92في اخـتـبارات ـوسم ا ا
ــقـارنــة مع مــيـسي مــتــقـدمــا عـلى ا
كـــلـــيــان مـــبــابـي جنم بـــاريس ســان

جيرمان. 
واعـــتـــمـــدت الـــدراســـة مـــعـــطـــيـــات
وإحـــصــاءات من شــركـــة مــخــتــصــة
تـضـمـنت بـيـانات  71ألـفـا وسـتـمـئة
العب مــوهــوب من ألــفـ وثالثــمــئـة
فريق وتابع الـقائمـون على الدراسة

ألف مباراة.  وأعلنت النتائج 73
شاركة بعد حتديد  12معيارا هي: ا

ــونـــديـــال. وعـــاد إلى تـــشـــكـــيـــلــة ا
نـتـخب للـمـرة األولى منـذ اخلروج ا
من ثـمن الـنـهـائي أمـام فـرنـسـا الذي
تـــوجت بـــالــلـــقب دي مـــاريــا العب
بـــاريـس ســـان جــرمـــان الـــفـــرنـــسي
وأغويورو مـهاجم مانـشستـر سيتي
اإلنـكـلــيـزي. ولم يـسـتــدع سـكـالـوني
عار هاجمـ اآلخرين هيـغواين ا ا
من يـــــوفــــنــــتـــــوس اإليــــطـــــالي إلى
تــشـيــلــسي اإلنـكــلــيـزي وإيــكـاردي
العب إنتر ميالن اإليطالي الذي غاب
لفترة عن صـفوف الفـريق ب شباط
ومطلع نـيسان عـلى خلفـية خالفات
مع النادي بشأن عقده وسحب شارة
القيادة منه. وسيحتفل ميسي خالل
الـبطـولـة الـتي تـقـام ب 14 يـونـيو
والـسـابـع من يـولـيـو بــعـيـد مـيالده
الثاني والثالث وهو ال يزال يلهث
وراء لـــقب أول مع مـــنـــتـــخب بالده.
ويشارك في البطولة القارية منتخبا
قطـر بـطل آسيـا والـيابـان كـضيـف
من خـــــارج الــــقـــــارة إضــــافـــــة إلى
مـنتـخـباتـهـا الـعشـرة وهي الـبرازيل
ــضــيــفــة األرجــنـتــ بــولــيــفــيـا ا
تـشـيـلـي حـامـلـة الـلـقب كـولـومـبـيـا
اإلكـــــوادور بـــــاراغــــــواي بـــــيـــــرو

األوروغواي وفنزويال. 
وتــلــعب األرجــنــتــ فـي اجملــمــوعـة
الــثـــانــيـــة إلى جـــانب كــولـــومــبـــيــا
وبــاراغـــواي وقــطـــر وهي لم حتــرز
الـــلــقب مـــنــذ 1993 رغم بـــلــوغـــهــا
الـــنــهـــائي أربع مـــرات في الـــنــسخ
اخلــــمـس األخــــيــــرة (2004 2007 
و2015 و2016). وبـــعــد الـــنـــهــائي
األخـير أعـلن مـيسـي اعتـزال الـلعب
دولـيا بـعـد فـشـله في إحـراز لقب في
ثالث مـبـاريات نـهـائـيـة خالل عـام
(كــوبـــا أمـــريـــكـــا مـــرتـــ ونــهـــائي
مــــونـــديـــال الــــبـــرازيل 2014 أمـــام
ـانــيـا) قـبل أن يـــــــعـود عن قـراره أ
في 2017. وتـــســتـــعـــد األرجــنـــتــ
ـبـاراة ـسـابــقـة الـقـاريـة  خلـوض ا
وديـة مع نـيـكـاراغوا فـي السـابع من

يونيو.
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ـــــرمـى: أغـــــوســـــتـــــ حلـــــراســـــة ا
مــاركــيــســـ (أمــريــكــا مـــكــســيــكــو
ـكـسـيــكي) فـرانـكـو أرمـاني (ريـفـر ا

على تويتر صورا مقتضبة للتدريب.
هاجم ـوقع بإعالن عـودة ا واكتفى ا
روبــيـرتـو فــيـرمـيــنـيـو إلـى الـتـدريب
اجلـــمــاعـي مع زمالئه بـــعــد إجـــهــاد
عضـلي أبعـده عن مبـاريات لـيفـربول
ثلث الثالث األخيـرة ليـكتمل بـذلك ا
ــثــلث الــرعب ــلــقـب  الــهـــجــومي ا

(صالح فيرمينيو ساديو ماني).
ـهـاجم الـبـرازيـلي وقـال الـنـادي إن ا
شارك فـي احلصـة الـتدريـبـية األولى
ــعــســكــره الــتــدريــبي في لــلــريــدز 
مـاربيـال صبـاح الـثالثـاء بـعـد عودته
إلى الـليـاقـة الـبدنـيـة الـكامـلـة. تدرب
روبيرتـو فيـرميـنو إلى جانب زمالئه
في الفريق بـعد إجهاد عـضلي أبعده
عن مـــبـــاريـــات لـــيـــفـــربـــول الـــثالث
ـــــوقـع إلى أن األخـــــيـــــرة. وأشـــــار ا
فيـرميـنـيو يـتدرب مع الـطاقم الـطبي
لـــلـــعـــمل عـــلـى إعـــادة تـــأهـــيـــله من
اإلصابة وسيتم دخوله في تدريبات
الــفـــريق الـــكــامـــلـــة بــعـــنـــايــة حتت
إشـرافـهم مع بـرامج مـتـخـصصـة له

خالل األيام القادمة.
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أعـــلن مــدرب مــنــتـــخب األرجــنــتــ
لــــيــــونــــيل ســــكـــــالــــوني اول امس
الــثـالثــاء تــشــكـــيــلــة من 23 العــبــا
استـعدادا خلـوض منـافسـات بطـولة
كــوبـا أمـريــكـا الـتي تــنـطـلق الــشـهـر
قبل في البرازيل. وتضم الـتشكيلة ا
القـائد ليـونيل مـيسي ويـغيب عـنها
ماورو إيكاردي وغونـزالو هيغواين.
ـدرب في مؤتـمر صـحافي في وقال ا
مــــركـــز تـــدريب إزيـــزا بـــالـــقـــرب من

بويـنس آيـرس إن الالعبـ الذين 
اســـتــدعــاؤهـم وبــيــنــهـم الــعــائــدان
سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا
"هم من نـــعــتــبــرهم األفــضل".
وبـعــد فـتــرة ابـتــعـاد عن
نتخب عقب مونديال ا
2018  فـي روســـــــيــــــا
خـاض ميـسي في اذار
ـــاضي مـــبـــاراة وديــة ا
خـسـرتــهـا األرجـنـتـ أمـام
فـنـزويال 3-1 في مـدريــد. ولم يـلـعب
جنم بـــرشــلـــونــة اإلســبـــاني إال تــلك
ــــــدرب ــــــبــــــاراة حتـت إشــــــراف ا ا
ــهـمـة بـعـد سـكـالــوني الـذي تـولى ا
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قال رحـيم ستـرليـنغ مهـاجم مانـشسـتر سيـتي الذي يـقود حـربًا ضـد العـنصـرية في كـرة القدم إنه
ـكـافحـة هذه ـمـتاز  يتـمـنى أن يتـنـاقش مع مسـؤولي الـلعـبـة في االحتاد اإلجنـلـيزي ورابـطـة الدوري ا
اآلفـة. وأبـلغ سـتــرلـيـنغ خالل مـؤتــمـر صـحـفي في نــيـويـورك اول أمس الـثالثــاء أن طـبـيـعـة اجلـدول
قـابلـة. وأضاف الالعب بـاريـات كرة الـقدم هي الـشيء الوحـيـد الذي مـنعه من إجـراء تـلك ا ـزدحم  ا
ران كل يـوم وتلـعب مبـاراة كل يوم أو 3 ـيرلـيغ "في كرة الـقدم تكـون مرتـبطًـا با الـفائـز بلقب الـبر
أيـام لـذا ال تـمـلك الـكـثـيـر من الـوقت لـلـذهـاب واحلـديث مع الـنـاس". وتـابع "لـكن بـكل تـأكـيـد في وقت
فراغي واإلجازة فإنه إذا استـطعت أن أذهب وأحتدث مع االحتاد اإلنكلـيزي ومسؤولي رابطة الدوري
ـستـقـبل فإني سـأكـون هنـاك بـشكل شـخصي ـكن فـعله بـشكل أفـضل في ا ـمـتاز والـتـفكـير فـيـما  ا
سـابقـة هذا الـعام في اسـتفـتاء حملاولـة تنـفيـذ ذلك". وسجل سـترلـينغ الـذي اختـير كـأفضل العب بـا
رابطة الـكُتاب في االنـتصار (0-6) على واتـفورد في نـهائي كأس االحتـاد اإلجنليـزي ليصـبح سيتي
ـاضي. وكرر سـترلـينغ مـطالـبته أول فريق يـحرز ثالثـية مـحلـية من األلـقاب في إجنـلتـرا يوم الـسبت ا
بفرض عقـوبات تلقائية بخصم 9 نقاط من الفريق الـذي تتصرف فيه جماهـيره بشكل عنصري. وقال
ثال فإني ال سترليـنغ "إذا ذهبت إلى مباراة كـرة القدم وكنت أشـجع مانشسـتر يونايـتد على سبـيل ا
أريد أن أكون الشخص الذي يتسبب في إسقاط فريقي عن طريق قول تعليقات ساذجة في االستاد".
وخـتم "إذا كنت تـعرف أن فـريقك سـيتعـرض خلصم  9 نـقاط من رصـيده في مـشواره بـالدوري فإنك
ثل هذه الـتعلـيقات حـتى لو كانت مـوجودة في رأسك". وتعـرض سترلـينغ إلساءة عـنصرية لن تـدلي 
اضي كما خالل اللعب مع إنكلـترا أمام اجلبل األسود في تصـفيات بطولة أوروبا  2020 في آذار ا
حدثت وقائع أخرى في الكـرة األوروبية. ورغم ذلك يشعر الالعب صاحب الـبشرة السمراء أن سلوك

شجع في الوقت احلالي حتسن عما كان عليه األمر منذ  10 سنوات. ا

فـي الـــلــــعب وعـــدد األهــــداف الـــتي
سـجـلـهـا مقـارنـة بـعـدد الـتـسـديدات
ـباراة ـتـوقـعـة في ا وعـدد األهداف ا
وعدد التسديدات وعدد اللمسات في
مــــنــــطــــقــــة جــــزاء اخلــــصم وعــــدد
ــبـاراة ــتـوقــعـة في ا الــتـمــريـرات ا
والتـمريـرات احلاسـمة والـوقت التي
يــفــقـــد فــيـه الــكـــرة والــضـــغط عــلى
اخلــصم والــتـســديــدات الـنــاجــحـة.
والالفـت أنه في ثـالثــــة من أصل 12
معيارا تفوق هازارد (28 عاما) على
مــيــسي (31 عــامـــا) وهي: خــســارة
ــنــافس كــرات أقل والــضــغط عــلى ا
ــراوغـات الــنــاجـحــة. ويــعـد وعــدد ا
هــازارد -الــذي أســهم في  31هــدفــا
وسم أي أكـثر من أي العب في هذا ا
ــمــتــاز- أحـد الــدوري اإلنــكــلــيــزي ا
راوغ في تاريخ واهب وا أفضل ا
اللعبة ولهذا لـيس مفاجأة أن تقترب
مــوهـبـتـه لـهـذه الــدرجـة من مــيـسي.
وحل مبـابي ثانـيا بـ%91.3 ثم جاء
األرجـــنــتــيــني ســـيــرجــيــو أغــويــرو
ـــركــز الــثــالث مــواطـن مــيــسي في ا

بـ91.1%.
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هاجم الـصريح إلى صفوفه ركـز ا اتخذ بـرشلونة اإلسـباني خطـوة أولية لضم العـب جديد 
رغم رفض ناديه الـتفريط في خدماته. ووفـقًا لصحيـفة "سبورت" الكـتالونية فـإن برشلونة قدم
عرضًا أولـيًا بقـمية 25 مـليـون يورو إلى سيـلتـا فيجـو للـحصول عـلى خدمـات األوروغواياني
ماكسي جوميـز وهو نصف قيمة الشرط اجلزائي في عقد الالعب " 50 مليون يورو". وأفادت
ـاضيـة حيث يـبحث عن التـقاريـر أن برشـلونـة بدأ في مـتابـعة مـاكسي خالل الـشهـور القـليـلة ا
مـهـاجم بـديل للـويس سـواريـز خاصـة بـعـد فشل كـيـف بـرنس بـواتـينج فـي تقـد مـستـوى جـيد
خالل فترة إعارته. ويتمتع ماكـسي بصداقة جيدة للغاية مع سـواريز وهو ما يرجح إتمام الصفقة
وانتقـال الالعب لكامب نـو. ويرتبط مـاكسي بعقـد مع سيلـتا فيـجو حتى عام 2022 لكن سـيلتا

وافقـة على بيعه مقابل قـد يرضخ في النهايـة حملاوالت برشلونة وضـغط الالعب ويقرر ا
بلغ 40 مليون يورو خوفًا من تراجع مستواه فيما بعد وفقدان الفرصة لبيعه 
كـبيـر. وخاض مـاكسي جـوميز 36 مبـاراة بقـميص سـيلـتا فـيجو فـي جميع
ـوسم وجنح في تـسـجـيل 13 هـدفًا أقـل من أهدافه ـسـابـقـات هـذا ا ا

اضي بفارق  5 أهداف. وسم ا ا
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باليت) وإســتــيــبـان أنــدرادا (بــوكـا
جونيـورز).. للدفـاع: جرمان بـتسيال
(فيـورنتـيـنا اإليـطالي) خـوان فويث
(تــوتـنــهـام اإلجنــلـيــزي) نـيــكـوالس
أوتـــامــنــدي (مــانــشــســتــر ســيــتي)
نــيـــكــوالس تـــالــيـــافـــيــكـــو (أيــاكس
أمستردام الهولـندي) رنزو سارافيا
(راســيـنغ كــلـوب) رامــيـرو فــونـيس
موري (فياريال اإلسباني) وميلتون
غـــاســكـــو (ريــفـــر باليت). لـــلــوسط:
ليـاندرو بـاريـديس وأنخل دي مـاريا
(بــــاريس ســــان جــــرمــــان) غــــيــــدو
رودريــغــيــز (أمــريــكــا مــكــســيــكــو)
جـيوفـاني لـو سـيـلسـو (ريـال بـيتس
اإلسباني) روبرتو بـيريرا (واتفورد
اإلجنــــلـــيـــزي) رودريـــغـــو دي بـــول
(أوديــنــيـزي اإليــطــالي) إيـزيــكــيـيل
باالسيـوس (ريفـر باليت) وماركوس
أكــونـيــا (سـبــورتـيــنغ الــبـرتــغـالي).
للهجوم: لـيونيل ميـسي (برشلونة)
ســيــرخــيــو أغــويـــرو (مــانــشــســتــر
سـيــتي) بـاولــو ديـبـاال (يــوفـنـتـوس
اإليـطالي) الوتـارو مـارتـينـيـز (إنـتر
مــيالن) ومــاتــيـاس ســواريــز (ريــفـر
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عـلى أن تقـوم شركـة "أوريكس قـطر
ســبـــورتس إنــفــســتــمــنت" بــشــراء
حـقــوق الـنــقل الـتـلــــفـزيــوني لـقـاء
مـــــلـــــيـــــون دوالر شـــــرط أن 32.6
حتصل الـدوحة على تـنظيم نـسخة
حــسب مــصــدر آخـر مــقـرب  2017

إنــفـــســتــمــنـت" الــعــائـــدة لــنــاصــر
اخلـلـيــفي وشـقـيـقه خــالـد لـشـركـة
تــســويق ريــاضــيـة يــديــرهــا بــابـا
مـاسـاتـا ديـاك جنل رئـيس االحتاد
الدولي الـسابق الم ديـاك البالغ
حـالـيا 85 عـامـا والـذي شـغل هـذا

نصب من 1995 إلى 2015. ا
وأعـربت الــدوحـة في تــلك احلــقـبـة
عن طمـوحهـا ورغبـتها بـاستـضافة
مــونــديــال 2017 أللــعــاب الــقــوى.
ويحاول قـضاة التحقـيق حتديد ما
إذا كان المـ دياك عـمل في مقابل
احلــصـول عـلى هــذه األمـوال عـلى
تــأجــيل مـواعــيــد إقـامــة الــبـطــولـة
رتفعة في اإلمارة بسبب احلرارة ا
اخلــلــيـجــيــة وأثــر عــلى تــصـويت
أعــضـــاء االحتــاد الــدولـي لــصــالح
قــطــر. و الــتـحــويل األول في 13
تـشرين االول 2011 والـثاني في 7
تشـرين الـثاني أي قـبل أربعـة أيام
فـقـط من عـمــلـيــة الــتـصــويت الـتي
صبت في النهاية لصالح لندن على
حــســاب الــدوحــة. لــكن بــعــد ثالث
سنـوات منحت الـعاصـمة القـطرية
حق تـنـظــيم هـذه الـنــسـخـة من 27

ايلول إلى 6 تشرين االول. 
ـدفوعـات في محـضر ووردت هذه ا
اتفاق مع شـركة بابا مـاساتا دياك
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اتــهـمت فــرنـســا الــقـطــري يـوسف
الـعبـيدلي رئـيس مـجمـوعة "بي إن
سبورتس" والسنغالي الم دياك
بــالــفــســاد عــلى خــلــفــيــة تــرشــيح
الـدوحـة السـتـضافـة بـطـولـة الـعالم

أللعاب القوى 2019. 
وأوضح مــصــدر قــضــائي لــوكــالــة
"فـرانس بـرس" أن قـضاة الـتـحـقيق
ــالــيــ يــتـــهــمــون الــعــبــيــدي بـ ا
"الـفـسـاد الـنـشط" فـيـمـا اتـهم دياك
أمـس بـ "الـفـسـاد الـسـلـبي" مـؤكـدا
بـذلك مـعـلـومـات أوردتـهـا صـحـيـفة

"لوموند". 
والعـبيـدلي هو أيضـا رئيس شـبكة
"بـي إن ســـبــــورتس" في فــــرنـــســـا
ومــــقــــرب جــــدا مـن رئــــيس نــــادي
بــــاريس ســــان جــــرمــــان نــــاصــــر
وضوع على غرار الم اخلليفي ا
ديــاك كـشــاهـد في هــذا الــتـحــقـيق
الـقـضـائي الـذي يـسـتـهـدف أيـضـا
ـبـيـادي ظـروف مـنح اسـتـضـافـة أو
إلــى ريـــــــــــــــــو دي 2020 و 2016
جـانــيـرو وطــوكـيــو عـلى الــتـوالي.
ويـتسـاءل الـقضـاة حـول دمفـوعات
إجـمـالـيـة بـقـيـمة 3.5 مـلـيون دوالر
قــدمــتــهـا فـي خــريف الــعـام 2011
شــركــة "أوريــكس قــطــر سـبــورتس

تيبو
كورتوا
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نـشــر تـقــريـر صــحـفي إســبـاني اول امس
الـثالثاء صـورًا لـلبـلـجيـكي تـيبـو كـورتوا
حـارس ريال مـدريد خالل قـضـائه لفـترة
اإلجـــازة فـي جـــزيــــرة إيـــبــــيـــزا. ووفــــقًـــا
لـصحـيفـة "مـوندو ديـبورتـيـفو" اإلسـبانـية
فـإن الـصـور أظـهـرت حـارس ريـال مـدريـد
وهو يـدخن "الشـيشـة" على الـشاطئ بـرفقة

عدد من أصـدقـائه. وتـسبـبت الـصـورة في أزمة
لـكـورتـوا الـذي لـم يـرق إلى مـسـتــوى تـوقـعـات ريـال

وسم احلـالي بعد أن قدم أداء مـهتزًا في معظم مدريد في ا
ـباريـات. وتشيـر العـديد من الـتقاريـر إلى أن كورتـوا سيـصبح احلارس ا
ـقبل بينـما سيتم الـتخلي عن زميله وسم ا األول في ريـال مدريد خالل ا
ـيـركـاتـو الصـيـفي. يـذكـر أن كـورتوا الـكوسـتـاريـكي كـيـلـور نافـاس في ا
ـباراتي كـازاخـستـان واسـكتـلـندا اختـيـر ضمـن قائـمـة منـتـخب بلـجـيكـا 
ؤهـلة إلى كأس ضـمن منافـسات اجلولـت الثـالثة والـرابعة لـلتصـفيات ا

األ األوروبية 2020.

ــلف. ويــنص الــعــقـد عــلى أن من ا
ــدفـــوعــات الــتي تـــمت قــبل قــرار ا
االحتـــاد الــدولي في 11 نـــوفــمــبــر
 منح التنظيم للندن "ال يعاد2011
تـســديـدهـا" وهــذا مـا أثــار شـكـوك

القضاة. جاريث بيل

راكـــــيــــــتـــــيـــــتـش العب خـط وسط
بــرشـــلــونــة: "أريــد الــفــوز بــدوري

األبطال مرة أخرى هنا". 
وأضافت: "راكيتـيتش كان واضحًا
لـــلــغــايـــة وصــرح: لـــدي عــقــد مع
البارسا ولم أفـكر أبدًا في الرحيل
وجريـزمان يعجـبني كـثيرًا وأريده

معنا في الفريق". 
وتـابـعت: "راكـيتـيـتش يـتـحدث عن
الــــــتـــــــوقــــــيـع مع دي يـــــــــــــوجن
والـضــربـة الــقـاضـيــة في أنـفــيـلـد
وإمـكــانــيــة الـثــنــائــيـة واهــتــمـام

اإلنتر". 
وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة
"ســــبـــــورت": "جس نـــــبض من دي

ليخت". 
وأضـافت: "بـرشـلونـة يـضـغط على
قـلب الدفـاع الهـولـنـــــــدي التـخاذ
ـــــــــشروع الرياضي قرار بشأن ا
والعـب أيـــــاكس أظـــــهـــــر لـــــفـــــتــــة
ليونية للبلوجرانا قبل العروض ا

التي تلقاها". 
وتابعت: "مـيسي سيـلعب في كوبا

أمريكا".
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ســـلـــطت الـــصـــحـف اإلســـبـــانـــيــة
الـصــادرة صــبــاح امس األربــعـاء
الــضـــوء عـــلى حـــسـم الــفـــرنـــسي
رافـائـيل فـاران مـدافع ريـال مـدريـد
مـــصــيــره بــاالســـــــــتــمــرار ضــمن
ـــوسم ــــيـــرجني فـي ا صــــفـــوف ا

قبل.  ا
كــــذلك أعــــلـن الـــكــــرواتـي إيــــفـــان
راكـيــتـيــتش في الــتـتــويج بـدوري
األبـــطــــال مع بـــرشــــلـــونـــة وهـــو
التصـريح الذي اهتـمت به مختلف

الصحف اإلسبانية. 
وتـصـدر تـصـريح فـاران صـحـيـفـة
قبل سـأستمر "ماركا": "في الـعام ا

في مدريد". 
وأضــافت: "أســـبــوع اإلقـــصــاء من
أيــاكس كـان األصــعب لــنــا وهــيـا
نـــســتـــمــتـع بــالـــعــودة والـــتـــطــلع
ـــشــاعـــر قــويــة". لـــلــمـــســتــقـــبل 
وتابـعت: "بيل و 100ملـيـون سبب

للبقاء". 
وخــــرجـت صــــحــــيــــفــــة "مــــونـــدو
ديــبــورتـــيــفــو" بــتـــصــريح إيــفــان

الــفـريق نـظـرا خلـروجـه من حـسـابـات زيـدان
ـقبل. وبـينت الـصحـيفـة أن عدم ـوسم ا في ا
وداع بـيل لــزمالئه يـنـطـلق مـن ثـقـته بـالـعـودة
قبل خاصة وسم ا لكي ا مجددا إلى قـلعة ا
وأنه مـرتـاح لـلـحـيـاة في مـديـنـة مـدريـد والتي
تـفــضـلـهـا أيـضـا أسـرته وبـأنه غـيـر مـسـتـعـد
ديـنة أخـرى قـريبـا. ويعـد راتب بيل لالنـتقـال 
الــكــبــيــر الـذي يــصل إلى  17 مــلــيــون يـورو
سـنـويـا أكـبـر عـوائق رحـيل الـنـجم الـويـلـزي
ـتد حـتى عام 2022 مع الـذي يـرتبط بـعقـد 
الريال ويـحاول وكيل أعماله جوناثان بارنيت
إقـنـاع الـنــادي بـضـرورة بـقـائه وعـدم رحـيـله.
وحـاول بيل تـفسـير ابـتسامـته الـعريضـة التي
رصدتهـا الكاميرات رغم خـسارة فريقه أمام
سـوسيـداد في ختـام مشوار الـليـجا مـشيرا
ـشـاركة ولـو لـدقائق في إلى أنه كـان يـتمـنى ا
بـاراة لتـوجيـه التـحيـة للـجـماهـير في خـتام ا
ـنـحه هـذه الـفـرصة ـوسم لـكن زيـدان لم  ا
ـثــابــة األمـر الــطــريف الـذي واعــتـبــر األمــر 

ضحك عليه مع زميله توني كروس. 
وتــوقـعت الــصــحـيــفــة أن يـكــون إصــرار بـيل
ووكيل أعمـاله على عدم االلتفات لطلبات ريال
مـدريد فـي البـحث عن نـاد آخـر يتـحـمل راتبه
الضخم مع االسـتعداد لـلتضحـية بجانب من
قيمـة االنتقال والـتفاوض عـلى مبلغ يصل إلى

 مليون كان100مليون يورو بدال من  60
الـنـادي قــد حـددهـا ثـمــنـا لـصـفــقـة االنـتـقـال
سـيـربك خـطط زين الديـن زيدان الـذي يـبحث

عن العب بديل جلاريث بيل.
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يــبـدو أن الــنـجم الــويــلـزي جــاريث بـيل غــيـر
غادرة نادي ريال مدريد في الصيف مستـعد 
ديـر الـفني زين ـقبـل حسب مـا يـخطط لـه ا ا
الدين زيدان بـالتنـسيق مع الرئـيس فلورنـتينو

بيريز. 
وحـسب صحـيفـة مـاركا اإلسـبانـية فـإن بيل
لم يــودع زمالءه بــعــد نـهــايــة مـبــاراة الــفـريق
األخـيـرة مـع بـيـتـيس عـلى الـعـكس من زمـيـله
ــرمى كـيــلـور نـافــاس الـذي حـرص حـارس ا
على وداع جميع رفقاء الدرب قبل بدء إجازة

رئيس قناة فضائية متهم بالفساد
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