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أوقفت الشـرطة اإلسبـانية عددا من
الالعــبــ احلــالـــيــ مــثل الــدولي
الــســـابـق راوول بــرافـــو وآخـــرين
مـــعـــتـــزلــ إضـــافـــة الى عـــدد من
ــســؤولــ عــلى خــلــفــيــة تالعب ا
بــالـنـتــائج في بـطـولــتي الـدرجـتـ
األولــــــــــــــــــــــــــى
والـــثــــانـــيـــة
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ـيـة في احلـضـور إلى مـديـنـة دبي مع انـتـهـاء الـدوريـات األوروبـيـة الكـبـرى بـدأ جنـوم كـرة الـقـدم الـعـا
اإلماراتية لقضاء عطالتهم.

يزة لنجوم الرياضة في العالم لالستمتاع بالعطالت. وباتت اإلمارات وجهة 
مـتاز لكـرة القـدم وهم آشلي يوجن جنم ويتـواجد في دبي حالـياً عـدد من جنوم الـدوري اإلجنليـزي ا

مانشستر يونايتد وإلكاي جوندوجان وليروي ساني ثنائي مانشستر سيتي.
ارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية مع عائالتهم وعدد يزة و ويستمتع الثالثي بقضاء إجازة 

من أصدقائهم.
وتتمـيز مدينـة دبي حاليـاً بأجواء جاذبـة للسـياحة األوروبيـة مع وجود معـالم سياحيـة حديثـة وأنشطة

ترفيهية تناسب كافة أفراد العائلة. 
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احــــتــــفـل االمــــيــــر ويــــلــــيــــام دوق
ـفضل كـامـبريـدج بـصـعود فـريـقه ا
أستـون فـيال إلى الدوري اإلنـكلـيزي

ـــــــــــوسـم ـــــــــــمــــــــــــتـــــــــــاز خـالل ا ا
قبل.والـتقطـت عدسات الـكاميرات ا
فــرحـة األمــيــر ويــلـيــام الــغــامـر في
ـبـلـي بـعـد فـوز مــدرجـات مـلــعب و

أســتــون فـيال عــلى ديــربي كــاونـتي
ـيـرليغ.وظـهر وتـأهله رسـمـيًا لـلـبر
األميـر ويلـيام وهـو يحـتفل بـالتأهل
بــجـنــون بـرفــقـة العب اســتـون فـيال

السابق جون كارو.
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وعاد فريق أستون فيال الى الدوري
ـمـتاز بـعد ثالثـة أعوام اإلنـكلـيزي ا
من ســــقــــوطه الـى الـــدرجــــة األولى
(الـثـانـيـة فعـلـيـا) بـفـوزه على دربي
ـبـاراة الـنـهـائـيـة كـاونتي 1-2 في ا
لـلـمــلـحق الـتي أقــيـمت عــلى مـلـعب

بلي. و
 واحــــتـــفل فــــيال بـــفــــوزه بـ "أغـــلى
مــبـاراة" اذ أن مــشــاركـته في دوري
األضواء سـتـدر علـيه عائـدات مالـية
تــراوح بـ  170مـــلــــيـــون جــــنـــيه
استرليني (216 مليون دوالر) كحد
أدنى و200 مـــلــيـــون جــنــيه (253

ملـيون دوالر). وافـتتح أسـتون فيال
الــتــســجـــيل عــبــر رأســيــة مــهــاجم
منـتخب هـولندا دون  21عاما أنور
ـصـري الــغـازي بــعـد تــمـريـرة مـن ا
أحـــمـــد احملـــمـــدي (44)  وضـــاعف
الــــنـــتــــيــــجــــة عـــبــــر العب وســــطه
االسـكــتـلــنـدي جــون مـاكــغـ (59)
بينـما قلص دربي كـاونتي النـتيجة

عبر البديل جاك ماريوت (81).
وجنح فـيـال الـفـائـز بـكـأس األنـديـة
األوروبية البطلة عام ) 1982دوري
األبــطـال حـالــيـا) في احلــفـاظ عـلى
تقدمه عـلى رغم إضافـة سبع دقائق

كوقت محتسب بدل ضائع.
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عـلى صـعـيـد اخر هـدد الـسـويـسري
جــوزيف بالتـــر الــرئــيـس الــســابق
لالحتـاد الـدولي لـكرة الـقـدم (فـيـفا)
الـــهــيــئــة الــدولــيـــة بــالــلــجــوء الى

أخبار النجوم
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مــــغـــادرة الـــنـــادي الـــفــــرنـــسي في
ـقــبل. ووفـقًـا لــصـحـيـفـة الـصـيف ا
"موندو ديـبورتيـفو" اإلسبـانية فإن
نــيــمــار لم يــشــعــر بــالــســعــادة في
ــوســمـــ الــلــذين فــرنــســـا خالل ا
لعبهما رفقة باريس سان جيرمان.
وأشـارت الصـحـيفـة اإلسـبانـية إلى
أن تـخـلي سـان جـيـرمـان عن نـيـمار
في الـــوقت احلـــالي أمـــر غــايـــة في
الــصــعــوبـــة ال ســيــمــا أن الــنــادي
الـفـرنسـي أنفق الـكـثـيـر من األموال
عـلى الـالعب سـواء قـيـمـة الـتـعـاقـد
الـضـخـمـة (222 مـلـيـون يـورو) أو
راتـبه الـسـنـوي الذي يـصل إلى 50
مـلـيـون يـورو. وأوضـحت أن نـيـمار
إذا أراد االنــضــمــام إلى بـرشــلــونـة
فـعــلــيه الـتــضـحــيــة بـنــصف راتـبه
السنوي احلـالي على األقل للعودة

إلى "كامب نو". 
ويدرك نـيـمار تـمامـا أن أمر رحـيله
ـــوسـم احلـــالي عن الـــقـــلـــعـــة في ا
الــبـاريــســيـة ســيــكـون بــيــد رئـيس
تلك النادي ناصر اخلليفي الذي 
األوراق الـقانـونـية الـتي تـبـقي على
نـيــمـار أســيـره بــسـبب عــدم وجـود
شــرط جـزائي في عــقـده لــكن األمـر
لن يـسـتـمـر طـويال عـلى هـذا احلـو.

ـــنــتـــخب اإلســـبـــاني وبـــورخــا وا
عـتزل الذي دافع سـابقا فرنانـديز ا
عـن ألـوان بــلـد الــولـيــد وكـارلـوس
ـنافـسات بـعد أراندا الـذي اعـتزل ا
دفـــاعه عن ألــوان أنـــديــة عــدة. الى
الحـقات رئـيس نادي ذلك تشـمل ا
هـويــسـكــا الــذي ارتـقى فـي نـهــايـة
ـاضي الى الدرجة األولى وسم ا ا
قـبل أن يـعـود الى الـثانـيـة بـإنـهائه
ـركـز التـاسع عـشـر ما ـوسم في ا ا
صدر الذي لم قبل األخير. وأشـار ا
يـؤكد مـا اذا  تـوقـيف األشـخاص
شـتبه بـهم الى أن الشـكوك حول ا
هــويــسـكــا "تــتــعــلق بــضـلــوعه في
ــبـاريــات عــنــدمــا كـان ال تالعب بــا
يــــزال فـي الــــدرجــــة الـــــثــــانــــيــــة".
وأوضـحت الـشـرطـة أن االشـخـاص
عـني يـشتبه بـقيامـهم بالتالعب ا
ــبـاريــات االنــتــمـاء الى بـنــتــائج ا
عـصـابـة جرمـيـة وتـبـيض األموال
ـمـتـدة مــشـيـرة الى أن حتـقـيــقـهـا ا
شتبه بهم على أشهر عدة "أكد ان ا
تـوصـلـوا الى اتـفـاقـات مع عـدد من
الـالعـبـ لــلـتالعب بــنـتــيـجـة ثالث
مــبــاريـات عــلى األقل في الــدرجـات
األولى والثـانية والـثالثـة". وتابعت
ـــرتـــبط بـــالـــدرجـــة أن "الـــتالعـب ا
الـثالـثة لم يـنـجح ما دفع الالعـب
ـتـورطـ الى تـعـويض اخلـسـارة ا
(الـــتـي لم تـــتــــحـــقق) بــــأخـــرى في
ــسـتــقـبل". وكــشـفت الــشـرطـة أنه ا
خالل إحــــدى مـــبـــاريـــات الـــدرجـــة
ـشـتـبه بـحـصـول عـمـلـية الـثـانـيـة ا
تـالعب فـــيــــهـــا "ســـجــــلت مـــراكـــز
راهـنات زيادة في حـجم السـيولة ا
الـتي  ضـخـهـا يـقدر بـ 14ضـعـفا
عتاد لهذه الدرجة". ستوى ا عن ا
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من جـهتـهـا أشارت رابـطـة الدوري
اإلســبــاني "ال لـــيــــــــغــا" الى أنــهــا
قـــــدمـت شـــــكــــــــــــوى أولـــــيــــــة في
أيــار/مــايـو 2018. وكـشـف رئـيس
الـــرابــطـــة خــافـــيــيـــر تــيـــبــاس في
تـصـريـحـات لـصـحـيـفـة "مـاركـا" أن
الــرابـطــة حتـقق في هــذه الـقــضـيـة
مــنـذ أكـثـر مـن عـام. وأضـاف "األمـر
مــؤلم ألنه يــطـال نــاديـا أحــبه لـكن
األهم هم إنــهـــاء الــفـــســاد في كــرة
الــــــقــــــدم" فـي إشــــــارة الـى نـــــادي
هــويـسـكــا الـذي تـولـى رئـاسـته في
الـتـسـعيـنـات. من جـهـته أكـد نادي
بلد الوليد "التـزامه مكافحة الفساد

لــكـرة الـقــدم. وأعـلـنت الــشـرطـة في
بيان تنفيذ مداهمات في أماكن عدة
لم تـــســـمــهـــا بــهـــدف تـــوقــيف 11
شـخــصــا هم "مـعــتــزلـون والعــبـون
حاليـون في الدرجـة األولى العبون
حـــالـــيــون فـي الــدرجـــة الـــثــانـــيــة
ومسؤولـون في نادٍ". وأشـار مصدر
مـــقـــرب مـــــــن الـــتـــحـــقـــيق إلى أن
ــشــكــوك بــوجـود ـبــاريــات ا ا
تالعب بـنـتائـجـهـا جرت
في مـــــــوســـــــمي -2018
2019 و2017-2018.
باريات التي ومن ب ا
تـــدور شـــبـــهـــات حــول
تالعب بـنتـائـجهـا كان
فريق بـلـد الولـيد طـرفا
في الــــعـــديـــد مــــنـــهـــا.
ويــــشــــارك الــــنــــادي في
منافسات الدرجة األولى
ــهـاجم واســتـحــوذ ا
الـــــــبــــــرازيـــــــلي
الــــــــســــــــابق
رونالدو على
غـــــالــــبـــــيــــة
أســـهـــمه في
أيلول/سبت
مـــــــــــــبـــــــــــــر

اضي. ا
وكـــــــــــــشـف
ـــــــصــــــدر ا
الــذي طـلب
عـــدم ذكـــر
اســــــــــمه
أســـــمـــــاء
بــــــــــــعـض
الالعـبــ الـذين
تـــدور شــبــهــات
حـــــــــــولـــــــــــهـم
وأبـــــــــــــــــرزهـم
بـــــرافـــــو (38
عـاما حـالـيا)
ويــــدافع عن
ألـــــــــــــــــوان
فـــــــــــــــريـق
قــــرطــــبــــة
(درجـــــــــــة
ثــــانــــيــــة)
وسـبق له
الـــــدفــــاع
عن ألوان
ريــــــــــــــال
مــــــدريـــــد
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يُـخـطط نـادي تـشـيـلـسـي حلـسم الـتـعـاقـد مع الـبـرازيـلي فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو العب خط وسط
قبل. برشلونة خالل سوق االنتقاالت الصيفية ا

وبحـسب صحـيفـة "مـترو" اإلجنـليـزية فـإن تشـيـلسي مـستـعد لـتـقد عـرضًا بـقيـمة 158
ملـيون يورو لـضم كوتيـنيو.  وأضافت الـصحيـفة: "إدارة تشـيلسي تـسعى الستـغالل قيمة
بيع إيـدين هازارد في االسـتثمـار لضم كـوتينـيو والـذي تألق في لـيفربـول قبل انـتقاله إلى
برشلونة لـكن سينتظر النادي موقفه من احلظـر على التعاقدات الذي فرضه عليه االحتاد
ـدة عامـ حـيث مـتـوقع أن يـعرف مـوقـفه في األيـام األولى من شـهر الـدولي لـكرة الـقـدم 
ـقبل". وسيستفيد برشلونة حال تـخلى عن كوتينيو لتشيلسي مقابل 158 يوليو - تموز ا
ملـيون يورو نظرًا ألن البارسا دفع 135 ملـيون يورو من أجل البرازيلي حتى اآلن حيث
كـان التـعـاقـد مـعه من ليـفـربـول مـقابل 120 مـلـيـون يـورو بـاإلضـافة إلى 40 مـلـيـون يورو

متغيرات لم يدفع منها البارسا سوى 15 مليون يورو.
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كشف تقـرير صحفي بريطاني اول امس اجلمعة عن سبب
تــأجــيل صــفــقــة انــتــقــال الــبــلـجــيــكي إيــدين هــازارد جنم
ـيـركــاتـو الـصـيـفي تـشـيـلـسي إلى ريــال مـدريـد خالل ا

قبل.  ا
ووفـقًـا لصـحيـفـة "ذا صن" فإن إيـدين هـازارد كان
ـــفــــتـــرض أن يـــســـافـــر إلى مـــدريـــد امس من ا
ـه رســـمـــيًـــا في الـــســــبت عـــلى أن يــــتم تـــقـــد

. "سانتياجو برنابيو" غدا اإلثن
وأشـارت الــصـحـيــفـة إلى أن الــصـفــقـة تـأجل
مـوعــد اإلعالن عــنــهـا ألن تــشــيـلــسي رفض
الـعـرض الذي تـقدم بـه ريال مـدريد يـذكر أن
تـقاريـر إسـبانـية أوضـحت  أن صـفقـة إيدين

هــــازارد لـن يــــتم اإلعـالن عــــنــــهـــــا قــــبل يــــوم 11
قبل. يونيو/حزيران ا

وأفـادت الـصـحـيـفـة الـبريـطـانـيـة بـأن هـازارد سـيـتـقاضـى مع الـفريق
ـلـكي راتـبًا أسـبـوعـيًـا يـبلغ 400 ألف جـنـيه إسـتـرلـيـني خالل عـقد ا
ـتد إلى 4 أعـوام. وصرح هـازارد عقب الـتتـويج مع تشـيلـسي بلقب
ـاضـي أن مـبــاراة آرســنــال قــد تــكـون الــدوري األوروبي األربــعــاء ا

ثابة وداع له مع جماهير البلوز.

أو أي شــكل من الــنــشــاطــات غــيــر
الـقــانـونــيـة الــتي تــقـلل من نــزاهـة

نافسات الرياضية". ا
بـاريات مـسألـة دائمة والتالعب بـا
احلضـور في كرة الـقدم اإلسـبانـية.

فــــفي شـــبــــاط/فـــبــــرايـــر 2018 
توقيف 24 شخصـا على األقل على
ـــبـــاريــات في خـــلـــفــيـــة تالعب بـــا
درجات دنـيا. واتـهم هؤالء بـالطلب
من العـــبــ فــرض ركالت جــزاء أو
ركـالت ركـــنــــيــــة خالل مــــبــــاريـــات
الدرجت الـثالثة والـرابعة قبل أن
عنـيون بوضع رهانات على يقوم ا
ــاثــلــة وتــالــيــا حتــقــيق حــاالت 

أرباح. 
كـمـا طـال الـتالعب ريـاضـات أخـرى
ـضرب في إسـبـانـيـا أبـرزهـا كـرة ا
وآخـرهــا في كـانـون الـثـاني/يـنـايـر
اضي مع تفـــــــكيك شبكة ضالعة ا
بـاريات وتوقيف 15 في تالعب با
شــخـــصــا والــتــحــقـــيق بــعــشــرات

آخرين.
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على صعيـد اخر أكد تقـرير صحفي
إســبـــاني اول امس اجلـــمـــعــة أن
الــبـرازيـلي نـيـمــار دا سـيـلـفـا جنم
بــاريس سـان جــيـرمــان عـازم عـلى

سؤول على خلفية تالعب بالنتائج في بطولتي الدرجت األولى والثانية ZzU²M∫ أوقفت الشرطة اإلسبانية عددا من الالعب احلالي وعدد من ا UÐ VŽöð W×OC

الــــقـــــــــضــــاء الــــســــويــــســـــــــــري
الســتــعــادة 12 ســاعــة  فــاخـــــــــرة
تـركهـا في مـكـتبه غـداة إقـصائه من
رئــــاســـة الــــفـــيـــــــــــفـــا عـــام 2015
باإلضـافة إلى ماليـ من الدوالرات
الـتـي لم يـتــمــكن من اســتـرجــاعــهـا
حــتى اآلن دون ان يــحـدد قــيــمـتــهـا

بدقة.
وبــــحـــسب مـــا اوردتـه صـــحـــيـــفـــة
ـز" األمـيــركـيـة فـإن "نــيـويـورك تــا
بالتـر يـطـالب "الفـيـفـا" بـإعادة 120
سـاعـة فـاخــرة قـيـمـتـهــا اإلجـمـالـيـة
تـعـادل نـصف مـلـيـون يـورو  كـانت
فـي مــكـتــبـه الـذي تــركـه عـام 2015
حيث عجز عن اســـــــتعادتها خالل
األعـوام األربـعـة الـتي تـلت خـروجه
من "الــــفــــــــــيــــفــــا" في وقـــــــت ان
االحتـاد الـدولي اكـد في بـيــــــــانات
رسـمــيـة بــأن بالتــر اسـتــعـاد كــافـة

بلغ مادي يقل علـى إتمام هذه الصفقة 
عن  10 مـاليـ يــورو عــلــمـا بــأن عــقـد
مـاجنـاال مع الـسـيـتـي يـنـتـهي في صـيف
.2020ويعاني إيلياكيم ماجناال من قلة
مـــشــاركـــاتـه إضــافـــة إلـى إصــابـــة في
الــركــبــة حــيـث كــان آخــر ظــهــور له مع

الفريق في فبراير 2018.
وحـال االسـتـغـنـاء عن مـاجنـاال سـيـكون
ـدافع الـثـاني الـذي يـرحل عن صـفـوف ا
الـفريق صيـف العام اجلـاري بعد
انتـقال الـقائد فـنسنت كـومباني
إلى صـــــــفــــــــوف أنـــــــدرخلت
كالعب ومدرب في آن واحد.
وارتــــدى مـــاجنــــاال قــــمـــيص
مـانـشسـتـر سـيتـي في صيف
2014 وفي ظل قلة مشاركاته
تـمت إعــارته مــرتـ لــنـاديي
فـــالـــنـــســـيـــا اإلســـبـــاني

وإيفرتون.
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اني مـسعود أوزيل انتـقد سـيسك فـابريـجاس العب وسط مـوناكو نـطيـره األ
صـانع ألـعاب آرسـنـال عـلى خلـفـيـة خسـارة اجلـانـرز بنـتـيـجة 4-1 األربـعاء

اضي في نهائي الدوري األوروبي أمام تشيلسي. ا
وصـرح فـابـريـجـاس عـبـر قـنـاة بـي تي سـبـورت "أعـتـقـد أحـيـانـا أن مـقـومـات

القيادة ألي العب إما تتوافر به أو ال تتواجد من األساس".
وأضــاف الالعب اإلسـبـاني "عــنـدمـا لـعـب أوزيل بـصـفـوف ريــال مـدريـد كـان
محاطا بـأفضل العبي العـالم إضافة إلى كريسـتيانو رونـالدو ال أقصد بذلك

ا حققه في إسبانيا لقد كان جيدا للغاية". التقليل 
واسـتدرك قـائد آرســــــــنـال السـابق "لكن عـندمـا تــــــلعب فـي فريق أقل قوة
ال بــد أن تـبــذل أقـصـى مـا لــديك ألنك لن تــكـون مــحـاطــا بــنـــــــفس الالعــبـ

ميزين". ا
ــقـومــات الـكــافـيــة لـتــحـمل وأ فــابـريــجـاس "أعــتـقــد أن أوزيل لــيــــــس لـديه ا
ـتــــــــلك هذه مـسـؤوليـة الـفريـق لم أتـــــــدرب مـعه يـومـيا ولـكن ال أعـتقـد أنه 

يزة".  ا
وينتهي تعاقد مسعود أوزيل مع النادي اللندني في صيف عام 2021.

دير بيب جوارديوال ا
انشستر سيتي الفني 

اإلجنليزي

يرليغ عدسات الكاميرات تلتقط فرحة األمير ويليام الغامر بعد فوز أستون فيال وتأهله رسميًا للبر
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الـصحـيفـة بيـنت أن نـيمـار بإمـكانه
االسـتــفـادة مـن بـنــد في تـعــلـيــمـات
الـــفــيــفـــا الــتي تــــــــــنــظم انـــتــقــال
الالعـبـ والـتي تـنــــــص عـلى أنه
في حال إكمال الالعب ثالثة مواسم
أو ثـالث ســـــــنـــوات (أيــهـــمــا أوال)
بـعـد تــــــوقيع الـعـقـد وقـبل إكـماله
سن الـ 28 فـــإنـه يــحـق له مـــغــادرة
الـــنــادي بـــشــرط دفـع الــتـــعــويض
ــنــاسب لـــلــرحــيل. ونــظــرا لــعــدم ا
جتديد نيمـار عقده مع باريس سان
جـيــرمـان وبـقـاء سـنـة واحـدة فـقط
من مـدة الـعقـد فـإن نـيمـار سـيـكون
قــادرا عـلـى الـرحــيل عـام 2020 مع
دفع الــــتـــعــــويض الالزم لــــلـــنـــادي
الــبـــاريــسي والـــذي يــقــدر بـ 170
مـلــيـون يـورو وهـي تـمــثل عـمــلـيـة
ــا أنـــفــقه الـــنــادي في حـــســابــيـــة 
شرائه والرواتب التي قـام بدفعها
ـبلغ وقيـمته في الـسوق. ورغم أن ا
يعـد باهـظا إال أن نيـمار سـيحاول
اســتــخـدامه كــسالح لــلـضــغط عـلى
بـــاريس ســـان جـــيـــرمـــان إلقـــنـــاعه
بــإطالق ســـراحه لـــلــرحـــيل ســواء
لـبـرشـلونـة أو ريـال مـدريـد خـاصة
مع ارتـفـاع أسـعـار الالعـبـ بـشـكل

جنوني في سوق االنتقاالت.
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ـديـر الــفـني يـواصل بــيب جـوارديــوال ا
ــانـشــســتـر ســيــتي اإلجنـلــيــزي إعـادة
هــــيــــكل الــــقــــوام األســــاسي لــــلــــفــــريق

وسم اجلديد. نافسات ا استعدادا 
وفي هـــذا الــصــدد أشـــارت صــحـــيــفــة
ــــدافع الـــفــــرنـــسي "لــــيـــكــــيب" إلى أن ا
إيـلياكـيم ماجناال بات عـلى وشك مغادرة

الـسـيتي والـعـودة مـجددا إلى
نــــاديه الــــقـــد بــــورتـــو

البرتغالي.
وأضـــــــــــــــــافـت أن

الــــــنـــــاديـــــان
اتـفـقـا

التسـيـو خالل مـدة االنتـقـاالت الـصيـفـية
قـبلـة. وذكر مـوقع "كالـتشـيو مـيركـاتو" ا
ــديـر الــريـاضي أن فـابــيــو بـاراتــيـسي ا
ليـوفنتـوس مقتـنع بأن الصـربي سيرجي
ميـليـنـكوفـيتش سـافيـتس مـتوسط مـيدان
التـــســـيـــو هــو الـــرجـل الـــذي يــحـــتـــاجه
يـوفـنـتـوس لـتـجـديـد خط وسـطـه. وأضاف
ــكن أن يــسـتــخـدم أن الــبــيـانــكــونـيــري 
سالحـــا جـــديــدا حملـــاولـــة الــتـــعـــاقــد مع
مـيــلـيــنـكــوفـيـتـش من خالل الـتــخـلي عن
بــعض العــبـي الــفــريق إلقــنــاع كالوديــو
لوتـيتـو رئيس التـسيـو بتـخفـيض القـيمة
طـلـوبة لـبـيع سـافيـتش والـتي تصل إلى ا
وقع إلى أن 100 مليون يورو. ولفت ا

لـوتـيـتـو سـيـكــون مـنـفـتـحًـا بـشـكل خـاص
ــنـاقـشـة ضـم بـعض العـبي الــيـوفي مـثل
دانـييـلي روجـاني وريـكاردو أورسـولـيني
ثـنــائي الــسـيــدة الـعــجـوز. يــشـار إلى أن
مــيــلــيــنـــكــوفــيــتش ســـافــيــتش هــو أحــد
ــرغـوب الـتـعـاقــد مـعـهـا مـنـذ الـعـنـاصـر ا
ـــاضي وحــتـى االَن من قــبل الـــصــيف ا
أنديـة كبـيرة مثل ريـال مدريـد مانشـستر

يونايتد يوفنتوس وغيرهم.
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عـبــر سـتـيـفن تـشــاجن رئـيس نـادي إنـتـر
مـيالن اإليطـالي عن سعـادته عقب تـعي
أنطـونيو كونتي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق
ـوسم اجلــديـد. وقـال تـشـاجن بــدايـة من ا
فـي تـــصـــريــــحـــات لـــلــــمـــوقع الــــرســـمي
للـنيـراتزوري: "أنـا متـأكد من أن أنـطونـيو
درب هنا". كونتي هو واحد من أفضل ا
وأضاف: "أنـا مـتأكـد من أنه سـيـساعـدنا
عل حتقـيق هـدفـنا ومـهـمـتنـا والـذي يظل
دائمًا كما هو من حيث جعل هذا النادي
واحـدًا من أفـضل األنديـة في الـعـالم مرة

أخرى". 
وكــان إنـتـر مـيالن قـد أعـلن يـوم األربـعـاء
ـاضي رحـيل لـوتـشـيـانـو سـبـاليـتي عن ا
وسم القـيادة الفنيـة للفريق عـقب نهاية ا
ـــنـــصـــرم. وتـــأهـل الـــنـــيـــراتـــزوري إلى ا
مـــنــــافـــســـات دوري أبـــطـــال أوروبـــا في
ـربع ـقـبل بـعــدمـا تـواجـد في ا ــوسم ا ا
ركـز الرابع برصيد 69 الـذهبي واحتل ا
نــقــطــة. عــلى صــعــيــد اخــر قــال تــقــريــر
صحـفي إيطالـي إن يوفنتـوس عازم على
الـــــتــــعـــــاقـــــد مع العب خـط وسط فـــــريق
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ــبـــاراتــ ـــنــتـــخب خـالل ا بـــدالء ا

حلـاجـته لـلــبـقـاء بـشـكل ضـروري في
ـقبـلة بـسبب دة ا سـتشـفى خالل ا ا
أزمـــة صــحـــيــة. وقـــال إن لــوف دخل
ـسـتـشـفى بـسـبب حـادث مـوضـحـاً ا
أنه يتلقى الـعالج بعد حادث رياضي

أدى للضغط على الشريان.
ــــاني في وأوضح احتــــاد الـــكـــرة األ
بـيانه أنّ "الـعالج يـسـير بـشـكل طيب
ـسـؤول نـصح مـدرب لـكن الـطـبــيب ا
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني بـــالـــراحـــة في ا
قـبلـة".وأضاف "مـاركوس األسابـيع ا
سـورج وانـدي كـوبـكه (مـدرب حراس
ــرمى) وأولــيــفــر بـيــرهــوف (مــديـر ا
تلكون الكثير من اخلبرات الفريق) 
ـرحلة".وقال وسويا سنـتخطى هذه ا
ــــهـم هـــو أن بـــيــــرهــــوف "الــــشيء ا
يـسـتــعـيـد لـوف صـحــته الـكـامـلـة في
قبلة حتى لو غضون األيام القليلة ا
كــان يـــفـــضل الـــتـــواجــد فـي مــلـــعب
الــتــدريب بـالــتــأكــيـد من األفــضل له
ــانــيــا خلــوض الـــراحــة".وتــســعـى أ
مسـيرة قـويـة في التـصفـيات وإعادة

11 الــــــــــــــيــــــــــــــورو يــــــــــــــومـي 8 و
ــقـــبل. وأعــلن يـــونــيـــو/حــزيـــران ا
اني لكـرة القدم في بيان االحتاد األ
رســمـي اول امس اجلــمــعــة تــولي
مــاركـــوس ســورج مــســـاعــد لــوف
ـــبــاراتــ ــاكـــيــنــات في ا قــيـــادة ا
. وأوضح الـبـيـان أن لوف ـقـبـلتـ ا
لن يـتـمكن من الـتـواجـد على مـقـاعد
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تــأكــد غــيــاب يــواكــيم لــوف مــدرب
ـــانـــيـــا عن مـــبـــاراتي مـــنـــتـــخـب أ
ــــانــــشــــافت أمــــام بــــيـالروســــيـــا ا
ـؤهـلة وإسـتـونـيـا في الـتصـفـيـات ا

لبطولة يورو .2020
ــنــتــخب ــقــرر أن يــخــوض ا ومن ا
ـواجـهـتــ في تـصـفـيـات ــاني ا األ

ـه بـنـاء صفـوفـهـا بعـد اخلـروج ا
من الـــدور األول فـي كـــأس الــــعـــالم
ـاضي ومفاجـأة الهبوط في العام ا

دوري األ األوروبية.
ـركــز الــثــالث في ــانــيــا ا وحتــتل أ
اجملموعـة الثالـثة بتـصفيـات بطولة
أوروبــا 2020 بـــرصـــيـــد 3 نـــقـــاط
وبـــفــارق 3 نــقـــاط خــلـف أيــرلـــنــدا
ــتـصـدرة لــكن تـتــبـقى الـشــمـالــيـة ا
مبـاراة لـفريق لـوف. من جانـبه قال
لوف: "أشعـر بتحـسن حالتي وأنني
أصـــبــحـت عــلـى مــا يـــرام مـــجــددًا
لـــكــنــنـي بــحــاجـــة لــتــجـــنب بــعض
األشـــــــيــــــــاء فـي األســـــــابــــــــيع الـ4
اني: "أنا درب األ قبلة".وأضاف ا ا
عــلـى اتــصــال مـع اجلــهــاز الـــفــني
وســنــكــون عــلى اتــصــال وثــيق مع

." بارات بعضنا البعض خالل ا
ــانـشــافت أن سـورج وأكــد مـدرب ا
أندي كوبكي وأوليفر بيرهوف
يـتــمـتـعــون بـخــبـرات هــائـلـة
ـكــنــهم من جتـاوز وهــو مــا 
همة بنجاح في غيابه. هذه ا انيا غياب يواكيم لوف مدرب منتخب أ
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ــا فـيـهـا مـتــعـلـقــاته الـشـخــصـيـة 
الـسـاعـات  وقـد امـضى عـلى وصل

استالمها.
وهـدد بالتـر بـالـلـجـوء إلى الـقـضـاء
الــسـويــســري ضـد االحتــاد الـدولي
لـــكــرة الـــقـــدم من أجل إســـتـــعــادة
ـــتــــــــــــلـــكــاتـه اخلــاصـــة ســواء
ــالـيـة أو الـعـيـنـيـة الـتي يــــــــؤكـد ا
بــأنه تــركــهـــا بــعــد إيــــــــــقــافه عن
ـــــــارسة نـشاطه اإلداري كرئيس
لــلــفــيــفــا عـام 2015 عــلى خــلــفــيـة
اتـــهـــامـه بـــالـــفــــســــــــــاد وتـــقـــد
الرشــــــــاوى في شكل هدايـا ثمينة
لـــرؤســــاء عــــدد من االحتـــــــــــادات
الوطنية في مخـتلف القارات لدعمه
بالـبقاء فـي منصـبه رئيـساً لالحتاد

الدولي .
وكــــان بـالتــــر قــــد تــــرأس االحتــــاد
الدولي عام 1998 بديالً لـلبـرازيلي

الـــــــــــــــــراحـل
جــــــــــــــــــــــواو
هــــافــــيالجن 
ثـم اعــــــــــيـــــــــد
انـــــــتــــــخـــــــابه
وتــزكــيــته عـدة
مــــرات غـــيـــر ان
نـــــهـــــايــــتـه عــــام
2015 كانت

دراماتـيـكيـة بعـدما
اجــــبـــــر عـــــلى تــــرك
مـنــصـبه حتت ضـغط
تـــــــدخل الـــــــقــــــضــــــاء
األمـيـركي عـلى خـلـفـيـة
بـــيـع أصـــوات أعـــضــاء
ـــكــتـب الـــتــنـــــــفـــيــذي ا
لــــلـــفـــيـــفـــا في اخـــتـــيـــار

مـنـــظـمي مـونـديـال 2018
و2022.
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