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ا�س��تفزاز  الإيطالي��ة،  اجلماه��ر  بع���ض  حاول��ت   
مرم��ى  وحار���ض  قائ��د  بوف��ون،  جيانلويج��ي 
يوفنتو���ض، بعد هزمية فريق��ه يف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم، هذا ال�سهر اأمام ريال 
مدري��د. كان بوفون، ياأم��ل يف اأن يحمل لقب 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا، اإل اأن فريق��ه من��ي 
بهزمية مذلة اأمام ريال مدريد يف نهائي 
البطولة، الذي اأُقيم يف مدينة كارديف 
بويل��ز )4-1(. وقام��ت 
اجلماه��ر،  بع���ض 
بتعليق لفتة على �سور 

ل  بوف��ون، مكتوب عليها من��ز
�س��بانية:  مدريد". بالإ ري��ال  "�س��كًرا 

لبوف��ون واخل�س��ارة كانت  الثالث��ة  ه��ي 
بالبطول��ة الأوروبي��ة الت��ي مل يتوج به��ا اأبًدا، واخل�س��ارة 
ال�س��ابعة للي��ويف ب�س��كل ع��ام م��ن اأ�س��ل 9 مرات، و�س��ل 
فيه��ا الفريق للنهائ��ي. يذكر اأن بوف��ون، كان قد علق على 
م�س��اعر فرحة كثري��ن من اجلماه��ر الإيطالية بخ�س��ارة 
يوفنتو�ض، للدرجة التي مت اإطالق فيها األعاب نارية مبدينة 
ناب��ويل، باأن اليويف هو الأقوى باإيطاليا، ما يجعل كثرين 
ي�س��عرون مب�ساعر عدائية جتاهه.  و�رصح بوفون يف مقابلة 
مع قن��اة �س��كاي �س��بورت "بن�س��بة %99.9 �س��اأعتزل بعد 
املوندي��ال، ولكن هن��اك اتفاق م��ع الرئي�ض اأنييل��ي )رئي�ض 
ن��ادي يوفنتو�ض(، اإنه اإذا حدث اأمر بعين��ه قد اأوؤجل اعتزايل 
لع��ام )اإ�س��ايف("، م�س��يفا اأنه "اأم��ر معقد للغاية".  وي�س��ر 
كالم بوف��ون، رغم اأنه مل ي���رصح بذلك، اإىل البطولة الوحيدة 
التي تنق�س��ه على م�ستوى الأندية وهي بطولة دوري اأبطال 
اأوروب��ا، ليفهم من حديثه اأنه قد ميدد عقده لعام اإ�س��ايف، 

فقط، يف حالة الفوز بها العام املقبل.

 ذكرت تقارير �س��حفية اإ�س��بانية، اأن نادي ريال مدريد 
ي�سعى ل�س��م روبرت ليفاندوف�سكي، مهاجم بايرن 

ميوني��خ الأمل��اين، ح��ال مغ��ادرة كري�س��تيانو 
رونالدو، �س��فوف الفريق امللكي، هذا ال�سيف. 
واأ�سارت التقارير اإىل رغبة رونالدو يف الرحيل 
ع��ن ريال مدريد، ب�س��بب م�س��اكل �رصيبية يف 

اإ�س��بانيا، كما اأن ليفاندوف�سكي ل يعي�ض اأف�سل 
اأوقاته يف ميونيخ، خا�س��ة بعد �س��ياع لقب 

هداف البوند�سليجا يف اجلولة الأخرة 
من البطولة. وقالت �س��حيفة ماركا 
يف  �س��عيًدا  لي���ض  "ليفاندوف�س��كي 
ميوني��خ، خا�س��ة بع��د ت�رصيحات 
وكي��ل اأعماله مايك بارث��ل، والتي 
اأكد خاللها اأن موكله ي�س��عر بخيبة 
اأم��ل جت��اه مدرب��ه وزمالئ��ه يف 
الفريق، لع��دم تقدمي الدعم الكايف 
ل��ه من اأج��ل التتوي��ج بلقب هداف 

البوند�سليجا". واقتن�ض اأوبامياجن، 
لق��ب  دورمتون��د  بورو�س��يا  مهاج��م 

الهداف، بعدما �سجل هدفني يف املباراة 
الأخرة من البوند�س��ليجا، لرفع ر�س��يده 

اإىل 31 هدًف��ا، مقاب��ل 30 هدًف��ا لل��دويل 
البولندي. واأمتت ال�س��حيفة "ليفاندوف�سكي 
�س��جل 43 هدًف��ا يف 47 مباراة م��ع بايرن 
اأف�س��ل  �س��من  وه��و  املا�س��ي،  املو�س��م 
مهاجم��ي الع��امل، و�س��يكلف خزائ��ن ري��ال 
مدري��د 80 ملي��ون ي��ورو". وحت��دث مايك 
بارث��ل وكي��ل اعم��ال ليفاندوف�س��كي، ع��ن 
�سعور موكله بالإحباط، خل�سارة لقب هداف 
البوند�سليجا يف اجلولة الأخرة، وعدم دعم 

الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي املدير الفني للفريق 
البافاري، له يف �سباق الهدافني. وقال بارثل 
يف ت�رصيحات ل�س��حيفة "كيك��ر" الأملانية: 
اأره  "ليفاندوف�س��كي كان حمبًط��ا ب�س��كل مل 

عليه م��ن قبل". واأ�س��اف: "روب��رت اأخربين 
باأن املدرب مل يقدم اأي دعم، اأو يطلب من لعبي 

الفريق م�س��اعدته للح�س��ول على لقب ه��داف الدوري اآخر 
مباراة".

تعرف على أسوء 10 صفقات أبرمتها األندية اإليطالية في الموسم الماضي

روسيا تدافع عن صدارتها في مواجهة البرتغال بكأس القارات
 تداف��ع رو�س��يا ع��ن �س��دارة املجموع��ة الوىل عندما 
تلتق��ي الربتغ��ال الربع��اء يف مو�س��كو يف اجلول��ة 
الثاني��ة م��ن مناف�س��ات املجموعة الوىل �س��من 
كاأ���ض القارات لكرة القدم املقامة يف رو�س��يا، 
نيوزيلن��دا  م��ع  املك�س��يك  تلتق��ي  يف ح��ني 
الرو�س��ي  املنتخ��ب  وت�س��در  �سوت�س��ي.  يف 
الرتتي��ب بعد فوزه يف املب��اراة الفتتاحية 
على نيوزيلندا -2�س��فر، ويحتل املنتخبان 
الربتغ��ايل واملك�س��يكي املركز الث��اين بنقطة 
واح��دة بع��د تعادلهم��ا 2-2. ويخو���ض املنتخب 
الرو�س��ي الذي ي�ست�س��يف نهائيات كاأ�ض العامل ال�سنة 

املقبل��ة، اول اختبار حقيقي اذ ل ميكن احلكم على عر�س��ه 
يف مواجهة نيوزيلندا املغمورة ن�س��بيا. ويقف التاريخ بعد 
تفكك الحتاد ال�س��وفياتي اىل جانب املنتخب الرو�س��ي يف 
املواجه��ات التي جمعت��ه بنظره الربتغايل عل��ى ملعبه اذ 
ف��از مرتني وتع��ادل مرة واح��دة يف 6 مواجه��ات بينهما 
حيث ف��ازت الربتغ��ال يف املباريات الث��الث الخرى لكن 
على ار�س��ها. ويقود املنتخب الرو�س��ي حار�س��ه املخ�رصم 
ايغ��ور اكينفيي��ف ال��ذي �س��يخو�ض مبارات��ه الدولي��ة رقم 
100. و�س��تكون املباراة مميزة اي�س��ا بالن�س��بة اىل لعب 
منتخب رو�س��يا ديني�ض غلوكا�سوف ل�سيما انها تقام على 
ار�ض ملعب فريقه �س��بارتاك مو�س��كو، وقال يف هذا ال�سدد 

"�س��تكون املباراة مميزة بالن�سبة اإيل. �سيكون الأمر رائعًا 
اإذا جنحت يف الت�سجيل يف مرمى الربتغال على ملعبي".

وتثر املباراة �س��د الربتغال الهتمام يف رو�سيا ويلخ�ض 
غلو�س��اكوف هذا الأمر بقوله: "هذا الأمر طبيعي لأن العديد 
م��ن الأ�س��خا�ض يري��دون روؤي��ة كري�س��تيانو رونال��دو يف 
النهاية، اإنها املرة الأوىل التي تقام فيها كاأ�ض القارات يف 
بالدن��ا وهي حلظ��ات موؤثرة من دون اأدنى �س��ك. من املهم 
جداً بالن�س��بة الين��ا اأن نحظى بالدعم م��ن املدرجات". يف 
املقابل، اكد فرناندو �سانتو�ض مدرب الربتغال بطلة اوروبا 
2016 ان��ه �س��يلجاأ اىل بع���ض التعديالت على الت�س��كيلة 
ال�سا�س��ية التي خا�س��ت املباراة �س��د املك�سيك، ورمبا زج 

مبهاجم بر�سلونة ال�سباين اندريه �سيلفا ا�سا�سيا اىل جانب 
كري�س��تيانو رونال��دو، واجلن��اح برن��اردو �س��يلفا املنتق��ل 
حديث��ا م��ن موناكو اىل مان�س�س��رت �س��يتي بدل م��ن لوي�ض 
ن��اين. واع��رب رونالدو قائ��د الربتغ��ال عن ثقت��ه بالقدرة 
عل��ى تخطي اخليبة بعد التعادل مع املك�س��يك التي �س��جلت 
يف الوقت بدل ال�سائع، وقال يف هذا ال�سدد "�سيطرنا على 
املب��اراة بالكامل، لكن �س��باكنا ا�س��تقبلت هدفا يف الوقت 
القاتل. هذه هي كرة القدم". وا�ساف "مل تكن النتيجة التي 
نرغب بها.. تبقى لنا مباراتان، ونحن واثقون من اننا منلك 
المكان��ات وبالتايل نحن مطمئنون من هذه الناحية. الن 

يجب التفكر باملباراة املقبلة" مع رو�سيا.

ليفاندوفسكي "المحبط" قريب 
من ريال مدريد

كرستيانو أمام التحقيق نهاية الشهر المقبل

فورموال 1: فرنسا الكبرى تعود إلى حلبة كاستيليه

 اأ�سارت و�سائل اإعالم اإ�سبانية، اإىل اأنَّ كري�ستيانو 
رونال��دو، هداف ريال مدريد، �س��ُيديل ب�س��هادته 
يف ق�سية التهرب ال�رصيبي يف 31 يوليو/متوز 

املقبل.
كانت نيابة مدريد، اتهمت كري�ستيانو، بالتهرب 
ي��ورو ب�س��كل  14.7 ملي��ون  ال�رصيب��ي بقيم��ة 
د"، م�س��رة اإىل اأنه ا�ستغل �رصكة تاأ�س�ست  "متعمَّ
يف ع��ام 2010، ك��ي ُيخفي الدخ��ل الذي حققه 
يف اإ�س��بانيا نظر حقوق ت�س��ويق �سورته. وقال 
الدعاء، اإن رونالدو تهرب من �سلطات ال�رصائب 
مببلغ 1.4 مليون يورو يف 2011، و1.7 مليون 
يورو يف 2012، و3.2 مليون يورو يف 2013، 

و8.5 ملي��ون يورو يف 2014. واأ�س��ارت تقارير 
�س��حفية اإ�س��بانية، اإىل اأن الربتغ��ايل، وبالنظ��ر 
للجرائ��م ال�رصيبي��ة املتهم بها، فاإن��ه قد يواجه 
عقوبة �سجن، قد ت�سل اإىل 7 �سنوات. وعن ق�سية 
ال�رصائ��ب الت��ي اتهم به��ا كري�س��تيانو رونالدو، 
قال رئي�ض الن��ادي امللكي فلورنتينو بريز: "اأنا 
اأع��رف كري�س��تيانو فه��و رجل حمرتف ج��ًدا، كل 
م��ا يح��دث غريب و�س��وف اأحت��دث اإليه، و�س��وف 
اأداف��ع عنه ك�س��خ�ض، من حي��ث املب��داأ يجب اأن 
يفي بالتزامات��ه ال�رصيبية واأعتق��د اأنه فعل هذا 
من��ذ اأن ج��اء من اإجنل��رتا". واختتم بقول��ه: "لقد 
دافعنا عنه ببيان عام، ومل يقل لنا اأنه غا�س��ب. 

اإن��ه �سخ�س��ية قوية خارج امللع��ب ويقوم 
بالكثر من الأعمال اخلرية، اأنا متاأكد 

اأنه ل ينتهك الواجبات ال�رصيبية". 
الت��ي  التقاري��ر  ق��وة  وا�س��تدت 
الربتغ��ايل  الالع��ب  اإن  تق��ول 
كري�ستيانو رونالدو، يرغب يف 
الرحي��ل عن الن��ادي امللكي، 
وحت��ى الآن مل يخ��رج اأح��د 
الطرف��ني �س��واء كان ري��ال 
مدريد اأو الالعب الربتغايل 
لنفي هذه الأنباء مما يزيد 

من فر�ض �سحتها.

 اأعلن��ت اجلهة املنظمة لبطول��ة العامل فورمول 1 
لل�س��يارات، جدول �س��باقات البطول��ة يف 2018، 
بينم��ا  واأملاني��ا،  فرن�س��ا  �س��باقا  �س��يعود  حي��ث 

�سيتوقف �سباق ماليزيا.
و�س��يعود �س��باق جائزة فرن�س��ا الكربى اإىل جدول 
بطولة الع��امل فورمول 1 لل�س��يارات العام املقبل 
لأول م��رة من��ذ 2008 لتك��ون امل��رة الأوىل يف 
البطولة التي تقام فيها ثالثة �س��باقات يف ثالثة 

اأ�سابيع متتالية مع �سباقي النم�سا وبريطانيا.
ون���رص الحت��اد ال��دويل لل�س��يارات الي��وم الإثنني 
ج��دول �س��باقات 2018 املوؤل��ف من 21 �س��باقا 
حيث �س��يعود �س��باقا فرن�س��ا وهوكنهامي الأملاين 

بينما ا�ستبعد �سباق ماليزيا.

و�س��يقام ال�س��باق يف ل��و كا�س��توليه يف جن��وب 
فرن�س��ا يف 24 يونيو/ حزيران حتى ل يتعار�ض 
مع �س��باق لومان 24 للتحمل املقرر يف 16 و17 
يونيو/ حزيران يليه �س��باق النم�س��ا يف الأول من 
يوليو/ متوز و�سباق جائزة بريطانيا الكربى على 

حلبة �سيلفر�ستون يف الثامن من يوليو/ متوز.
ومل ي�س��بق اأن اأقي��م ثالث��ة �س��باقات متتالي��ة يف 
تاريخ فورمول 1 ويرجع ذلك لأ�سباب لوجي�ستية.
�س��باق يف حلب��ة  باإقام��ة  اق��رتاح  وكان هن��اك 
�س��وارع يف نيوجرزي بني �سباقي موناكو وكندا 
يف جدول �س��باقات فورم��ول 1 لعام 2014 لكن 
ال�سباق الأمريكي مل يتحقق وقتها لأ�سباب مالية.
و�س��ينطلق املو�س��م يف اأ�س��رتاليا يف 25 مار�ض/ 

اىل  الف��رق  �ست�س��افر  وبعده��ا  اآذار 
�س��نغهاي والبحري��ن خلو���ض �س��باقني 

متتالي��ني يف الثام��ن و15 م��ن اأبريل/ 
ني�س��ان قبل جائ��زة اأذربيج��ان الكربى يف 

اأبريل/ ني�سان.  29
وكان �س��باق رو�س��يا ه��و اجلول��ة الرابعة هذا 

الع��ام لكن��ه �س��يقام يف �س��بتمرب ايل��ول الع��ام 
املقبل.

مو�س��م  ال�س��بانية  بر�س��لونة  حلب��ة  و�س��تق�ض 
ال�س��باقات الوروبي��ة يف 13 ماي��و/ اآي��ار يلي��ه 
�س��باق موناكو ال�س��هر قب��ل اأن تع��رب فورمول 1 
املحيط الأطل�سي اإىل كندا يف 10 يونيو/ حزيران 

وتعود بعدها اإىل فرن�سا.

 عادل تعرابت | من بنفيكا اإىل جنوى | اإعارة جمانية 
�ستوية

لع��ب جن��وى واحًدا من اأ�س��واأ موا�س��مه يف ال�س��ري اآ 
من��ذ عودته ل��دوري الأ�س��واء الإيطايل يف منت�س��ف 
العق��د املا�س��ي، وال�س��بب يف ذلك ه��و الأداء املخيب 
م��ن جنوم ع��ول عليه��ا الفريق ويف مقدمته��م النجم 
املغربي الذي اكتفى ب�6 مباريات فقط خالل ن�س��ف 
املو�سم الثاين، دون اأن يرتك اأي ب�سمة حقيقية. عول 
عليه الرو�سوبلو كثًرا لتقدمي املزيد، لكن بال جدوى.

�سلوبودان رايكوفيت�ض | من دارم�ستات اإىل بالرمو | 
�سفقة �سيفية ب�1.5 مليون يورو

ملاذا هبط الروزانرو اإىل ال�س��ري ب��ي؟ هنا الإجابة 
.. مداف��ع راأت علي��ه الن�س��ور الوردي��ة خياًرا منا�س��ًبا 
لقيادة الدفاع، وقد ا�س��تطاع قيادة اخلط اخللفي نحو 
الهاوي��ة باقت��دار يف 4 مباري��ات يف بداية املو�س��م 
اأدت اإىل اإبع��اده عن ت�س��كيل الفريق متاًما .. تلك التي 

ي�سمونها بحق �سفقة للن�سيان.
ليوناردو بافوليتِّي | من جنوى اإىل نابويل | �س��فقة 
�س��توية ب�18 مليون ي��ورو كان وا�س��ًحا منذ البداية 

اأنه غر منا�س��ب لأ�سلوب نابويل، لكن ذلك مل يكن ما 
راآه رئي���ض الفري��ق اجلنوبي اأوريلي��و دي لورينتي�ض 
ومدربه ماوريت�س��يو �س��ارِّي. ي�س��عب تقب��ل دفع 18 
ملي��ون ي��ورو يف لعب بديل، وحت��ى اإذا كان قد جاء 
اأ�سا�س��ًيا، فف��ي كلتا احلالتني ف�س��لت ال�س��فقة ف�س��اًل 
ذريًع��ا بعدم��ا �س��جل 3 اأه��داف فق��ط يف 15 مباراة 
يف ال�س��ري اآ ككل هذا املو�س��م، منها 6 مباريات مع 

نابويل بال اأي اأهداف.
خوان اإيتوربي | من روما اإىل تورينو | اإعارة جمانية 
��ي اجلديد، لكن��ه الآن  �س��يفية ذات ي��وم لقب��وه مبي�سِّ
اأ�س��بح �س��بًحا ملا كان عليه يف اأف�س��ل موا�س��مه يف 
ال�س��ري اآ م��ع فرون��ا قب��ل انتقاله اإىل روم��ا. اعتقد 
الأرجنتين��ي اأنه �سي�س��بح اأف�س��ل حاًل حني يح�س��ل 
على ففر�سته العادلة للَّعب مع التورو عما كان عليه 
احل��ال م��ع روما، لكن��ه خي��ب الآمال بج��دارة وترك 
مكان��ه لآدم لياييت���ض وياجو فالك��ي واكتفى بهدف 

واحد يف 21 مباراة يف ال�سري اآ و28 مباراة ككل.
األيرتو بالو�س��كي | من �سوانزي اإىل اأتالنتا | �سفقة 
�رصاء �س��يفية ب�6 ماليني يورو قد تكون لديه فر�سة 

�س��ئيلة يف حال البق��اء مع النرادزوري ل�س��تعادة 
امل�س��توى ال��ذي كان علي��ه م��ع كييف��و قب��ل الرحلة 
الق�س��رة اإىل اإجنل��رتا. ظن اأن مهمته �س��تكون �س��هلة 

يف �سفوف الأوروبيت�س��ي لكن اأندريا بيتانيا فاجاأه 
ب��اأداء مميز للغاي��ة يف الوقت الذي قدم ه��و فيه اأداًء 
متو�س��اًعا ب��ال اأي اأهداف يف 13 مباراة. امل�س��اركة 

الأوروبية �س��تمنحه فر�س��ة اأخرة يف برجامو، واإل 
ف�سيبقى �سفقة فا�سلة بامتياز.

من روما اإىل بر�سلونة | اإعارة �سيفية جمانية
مل يتمك��ن النج��م البلجيك��ي م��ن الرتق��اء مل�س��توى 
الطموح��ات خالل املباريات القليل��ة التي لعبها قبل 
اأن تعر�س��ه لالإ�س��ابة ث��م الت��زام دك��ة الب��دلء دون 
م�س��ا�ض اأر�ض امللع��ب. ابن ال�31 عاًما اأ�س��بح بعيًدا 
كل البع��د عما كان عليه مع اأر�س��نل، وروما دفع ثمن 
اختي��اره اخلاط��ئ بعدما عان��ى الفريق م��ن افتقاده 

للعمق يف خياراته الدفاعية.
جابريي��ل باربو�س��ا "جابيجول" | من �س��انتو�ض اإىل 

الإنرت | �سفقة �رصاء �سيفية ب�29.5 مليون يورو
هل هو �س��حية تغر املدربني وم�رصوع غر م�س��تقر، 
اأم اأن اإجم��اع املدربني مع اختالفهم على اإبعاده عن 
الت�س��كيل الأ�سا�سي هو اإ�س��ارة لأنه ل ي�ستحق ما ُدِفَع 
فيه وبحاجة لعمل كبر من اأجل امل�ساركة كاأ�سا�سي؟ 
ال�س��جة الت��ي اأثارته��ا �س��فقة �رصائه من �س��انتو�ض 
وخطف��ه من بر�س��لونة رفعت �س��قف الطموح��ات، لذا 
من الطبيعي اأن يراه الكثرون رمبا اأف�س��ل �س��فقة يف 

اإيطاليا يف املو�سم املا�سي.
نوربرت بالوغ | من ديربي�سني اإىل بالرمو | �سفقة 

�رصاء �سيفية مقابل 2.2 مليون يورو
اأًيا كان ما راآه ال�سقليون يف مهاجم قادم من اأق�سى 
���رصق اأوروبا، فاإن ابن ال�23 عاًما مل يقدم اأي �س��يء 

ي�سفع له يف 16 مباراة يف ال�سري اآ.
لورين��زو تونيلِّ��ي | من اإمب��ويل اإىل نابويل | �س��فقة 

�رصاء �سيفية مقابل 10 ماليني يورو
يف مو�سم 16-2015 كان من اأبرز مدافعي ال�سري 
اآ م��ع اإمب��ويل، لكن��ه يف املو�س��م الفائ��ت عان��ى من 
متالزم��ة اإ�س��ابات مل متنحه �س��وى 3 مباريات فقط 
خالل منت�س��ف املو�سم. بالن�س��بة لالعب كان ُيتوقع 
له اأن يكون زميل خاليدو كوليبايل الأ�سا�سي يف قلب 
دف��اع نابويل وواحًدا م��ن مدافعي منتخ��ب اإيطاليا، 
كان مو�س��مه فا�س��اًل ب��كل املقايي���ض ورمب��ا يحتاج 
نابويل لإعارته يف ال�س��يف من اأجل ال�س��تفادة من 
ال�س��فقة قدر امل�س��تطاع، �س��واء عرب بيعه يف �س��يف 
الع��ام املقب��ل اأو ا�س��تعادته والتعوي��ل عليه يف حال 

ا�ستعاد م�ستواه.
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