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 ك�سف��ت تقارير �سحفي��ة �إجنليزية، ع��ن �إ�رص�ر ن��ادي �أر�سنال، 
عل��ى �لتعاق��د مع كيلي��ان مبابي موهب��ة موناكو، خالل 
فرتة �النتق��االت �ل�سيفية �حلالي��ة. ووفًقا ل�سحيفة 
"ذ� �سن"، فاإن �أر�سنال يجهز حل�سم �ل�سفقة مقابل 
121.8 ملي��ون جنيه ��سرتلين��ي، وهو ما ُيعادل 
140 ملي��ون يورو تقريًب��ا ، للتعاقد مع مبابي. 
وتقدم �جلان��رز بعر�ض �الأ�سب��وع �ملا�سي بقيمة 
�إد�رة  ورف�ست��ه  ��سرتلين��ي،  جني��ه  ملي��ون   87
موناك��و. و�أ�ساف��ت �ل�سحيفة "فينج��ر ال يتو�جد 
يف فرن�س��ا م��ن �أج��ل ق�س��اء �لعطل��ة، ولك��ن من 
�أج��ل �إقن��اع مو�طنه مبابي باالنتق��ال ل�سفوف 
�جلانرز، حي��ث ير�فق فينج��ر �لرئي�ض �لتنفيذي 
للنادي �إيفان جازيدي���ض". و�سي�ستعل �ل�رص�ع 
على مبابي خالل �لفرتة �ملقبلة، نظًر� الحتد�م 
�ل�رص�ع على �لتعاقد معه من قبل كبار �الأندية 
"�ل�س��ن"،  �الأوروبي��ة. حي��ث قال��ت �سحيف��ة 
ا  �إن ن��ادي ري��ال مدري��د �الإ�سباين ق��دم عر�سً
جديًد� لنادي موناكو �لفرن�سي، للظفر بخدمات 
�ملهاجم �لفرن�سي �ل�س��اب كليان مبابي. و�أكدت 
�ل�سحيف��ة �أن "�لعر���ض �جلدي��د �ل��ذي قدم��ه ريال 
مدري��د ملوناكو بلغ 118 مليون جني��ه �إ�سرتليني، بعد 
�أن ق��دم عر�س��ن �سابق��ن بقيم��ة 100 و 115 مليون 

يورو".
ا  و�أ�س��ارت تقاري��ر �سحفي��ة �إىل �أن �أر�سنال ق��دم عر�سً
لالع��ب �لفرن�سي بقيم��ة 100 مليون جني��ه �إ�سرتليني 
يف وق��ت �ساب��ق. وياأمل �لن��ادي �مللك��ي يف بيع العبه 
�ل��دويل �لكولومبي خامي�ض رودريجز، مببلغ 70 مليون 
يورو عل��ى �الأقل و��ستخ��د�م �أمو�ل �ل�سفق��ة يف �لتعاقد 
م��ع مباب��ي. ويعترب ري��ال مدريد �ملر�س��ح �الأول خلطف 
�جلوه��رة كلي��ان مباب��ي، وذل��ك لع��دة �أ�سب��اب �أبرزها 
�ملدرب �لفرن�س��ي لريال مدريد زين �لدين زيد�ن، �لذي 

يعتربه العب موناكو مثله �الأعلى.

 �س��ارك �لنج��م �الأرجنتيني ليونيل مي�سي �أم���ض �الثنن يف �ملر�ن �الأول له 
م��ع منتخب بالده بقيادة �ملدي��ر �لفني �جلديد خورخي �سامباويل. و�ن�سم 
مي�س��ي �إىل �ملنتخ��ب �الأرجنتين��ي يف مدين��ة ملبورن �الأ�سرت�لي��ة، و�سارك 
يف �حل�س��ة �لثانية م��ن تدريبات �لفريق �أم���ض، ��ستع��د�د� ملبار�ته �لودية 
ي��وم �جلمعة �ملقب��ل �أمام �لرب�زي��ل. وو�سل جنم بر�سلون��ة وقائد �ملنتخب 

ح�رص �فتت��اح �إحدى �الأرجنتين��ي �إىل �أ�سرت�ليا قادما من �ل�سن بعد �أن 
�سامب��اويل ي��وم �ملتنزه��ات �لت��ي حتم��ل ��سم��ه.   وتوىل 

�ملدي��ر  من�س��ب  �ملا�س��ي  �لفني للمنتخب �خلمي���ض 
ل�سحف��ي �الأرجنتين��ي، وق��ال خ��الل �ملوؤمت��ر  �
و�سائ��ل  �إىل  في��ه  تقدمي��ه  مت  م �ل��ذي  ع��ال الإ �
���ض و�جلمه��ور: روؤية مي�س��ي متمتعا بهذ�  حلما �

للغاي��ة". خ��الل ه��ذه �لف��رتة يجعلن��ا �سعد�ء 
مي�س��ي  �إىل  وباالإ�ساف��ة 

و�سل �إىل ملب��ورن العبون 
�آخرون قادمون من �لقارة 
�الأوروبي��ة مث��ل �حلار�ض 

روي  جريونيم��و 
فيديريك��و  و�ملد�ف��ع 
فازي��و والعبي �لو�سط 
�يف��ر بانيغا وخو�كن 

و�أليخان��درو  كوري��ا 
غوميز و�ملهاج��م ماورو 

تدريب��ات  خا���ض  �ل��ذي  �ي��كاردي، 
خا�س��ة ب�سب��ب معانات��ه م��ن �إ�سابة 
يف �لفخ��ذ �الأي���رص. وينتظ��ر �ملنتخب 
�الأرجنتيني �ن�سمام العبي يوفنتو�ض 

وغونز�ل��و  ديب��اال  باول��و  �الإيط��ايل، 
هيغو�ي��ن، بع��د �نته��اء م�ساركتهما يف 

نهائ��ي دوري �أبطال �أوروب��ا يوم �ل�سبت 
�ملا�س��ي. وي�ستهل �سامب��اويل م�سو�ره مع 

�ملنتخ��ب �الأرجنتين��ي ي��وم �جلمع��ة �ملقبل 
مبو�جه��ة �لرب�زي��ل ودي��ا. ويلتق��ي �ملنتخبان 

�لكبري�ن يف مبار�ة كال�سيكو جديدة لقارة �أمريكا 
�جلنوبي��ة، يف �إطار ��ستعد�د�تهم��ا خلو�ض �ملر�حل 

�ملوؤهل��ة  �جلنوبي��ة  �أم��ريكا  ت�سفي��ات  م��ن  �الأخ��رية 
لنهائي��ات كاأ���ض �لع��امل. وحتت��ل �الأرجنت��ن �ملرك��ز 
�خلام���ض يف �لت�سفي��ات، فيم��ا ترتب��ع �لرب�زي��ل عل��ى 
�ل�سد�رة، و�سمنت �لو�سول �إىل �ملونديال، فيما حتتاج 
�الأرجنت��ن �إىل خو���ض ملحقا فا�س��ال �إذ� ��ستمرت يف 

ه��ذ� �ملركز حت��ى �لنهاية. وبع��د مب��ار�ة �لرب�زيل 
باأربع��ة �أي��ام يخو�ض منتخ��ب "�لتانغو" مبار�ة 

ودية �أخرى مع �سنغافورة.

شيخ تيوتي ووفيات أخرى أبكت الجماهير وهزت عالم كرة القدم 

سانشيز وروني وثالثة آخرون مرشحون للرحيل عن البريميرليغ الموسم المقبل
  يعترب �لربميريليغ �أحد �لوجهات �ملف�سلة لدى العبي 
ك��رة �لقدم نظ��ر�ً لالأ�سو�ء �مل�سلطة عل��ى هذه �لبطولة 
�إىل جانب �س��دة �لتناف�ض مما يزيد من خربة �لالعبن 
ولك��ن هن��اك بع���ض �ل�سك��وك ح��ول ��ستم��ر�ر بع�ض 
�لالعب��ن يف �لربميريلي��غ الأ�سباب خمتلف��ة ويف هذ� 

�لتقرير ن�ستعر�ض �أبرز هذه �الأ�سماء.
 �أليك�سي�ض �سان�سيز

�أ�سب��ح �آر�سن��ال مهدد�ً بفق��د�ن �أهم جنوم��ه بعد ف�سل 
�لغانرز يف �لتاأهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�سم 
�لق��ادم فاأ�سبح بق��اء �أليك�سي���ض �سان�سيز على �ملحك 
م��ع �لفري��ق و�سيو�ج��ه �آر�سنال �سعوب��ات كربى من 
�أج��ل �حلفاظ على خدم��ات جنم��ه �لت�سيلياين يف ظل 

�سعي �أندية مثل بايرن ميونيخ وباري�ض �سان جريمان 
للظفر بخدمات جنم �لفريق �للندين.

�سريجيو �أغويرو
فقد �سريجيو �أغويرو مركزه يف ت�سكيلة مان�س�سرت �سيتي 
بن�سب��ة كبرية ولع��ل م�ساركاته �الأخ��رية كانت ب�سبب 
�الإ�ساب��ة �لتي �أبع��دت �لرب�زيل��ي غابريي��ل خي�سو�ض 
لفرتة كبرية و�سيكون هناك حتدي كبري �أمام �ملهاجم 
�الأرجنتين��ي من �أجل ��ستع��ادة مركزه �الأ�سا�سي وبكل 
تاأكي��د يف حال �أ�سب��ح �لنجم �الأرجنتين��ي متاحًا يف 
�س��وق �الإنتق��االت ف�سيك��ون هن��اك �لعدي��د م��ن كبار 

�الأندية �لتي �سترتب�ض من �أجل �لتعاقد معه.
 نوليتو

 مل يك��ن هذ� �ملو�سم جيد�ً لالإ�سب��اين نوليتو فلم ينجح 
يف �إقن��اع بي��ب غو�ردي��وال م��ن �أج��ل حج��ز �ملرك��ز 
�الأ�سا�س��ي يف ت�سكيلة مان�س�سرت �سيتي و�أ�سبح وجوده 
غ��ري مهم يف �لفريق ل��ذ� بعد مو�سم و�ح��د فقط �أ�سبح 
�لالع��ب قريبًا من �لرحيل ع��ن �لربميريليغ فقد �رتبط 
��سم �لالعب باالإنتقال �إىل �إ�سبيلية يف �ل�سيف �لقادم.

 دييغو كو�ستا
�أث��ريت بع���ض �ل�سك��وك حول بق��اء دييغ��و كو�ستا مع 
ت�سيل�س��ي يف �ملو�سم �لقادم خا�سة و�أن �لالعب �أ�سبح 
حم��ط �إهتمام كب��ري لالأندي��ة �ل�سينية وهن��اك بع�ض 
�لتقاري��ر �لت��ي ت�س��ري �إىل �أن هناك عرو���ض فلكية قد 
تقدم لالعب ومل تك��ن هذه �الأخبار جديدة فقد تكررت 

يف �س��وق �الإنتق��االت �ل�ست��وي وبالت��ايل ف��اإن تعاقد 
�لبل��وز مع مهاجم �آخر يف ه��ذ� �ل�سيف قد يدل بن�سبة 
كب��رية عن رحيل �ملهاج��م �مل�ساغب �إىل �أح��د �الأندية 

�ل�سينية.
  و�ين روين

�أ�سبح��ت مع��دودة م��ع  �أي��ام و�ي��ن روين  يب��دو و�أن 
مان�س�س��رت يونايت��د فالالع��ب مل يع��د يق��دم م�ست��و�ه 
�ملعه��ود و�فتقد �لكثري من مميز�ت��ه و�جتاه مان�س�سرت 
يونايت��د نح��و تعاقد�ت جدي��دة قد ي�سع��ف كثري�ً من 
حظوظ �لالعب يف �مل�سارك��ة كاأ�سا�سي مع �ل�سياطن 
�حلمر ورمبا تكون �لوجهة �لقادمة لالعب يف �لدوري 

�الأمريكي �أو �أحد �الأندية �ل�سينية.

ميسي يشارك في أول مران تحت 
قيادة مدرب التانجو الجديد

فيراتي يغادر معسكر "االتزوري" مصابًا

بيبي: لن أبقى في ريال مدريد

 �أعل��ن �الحتاد �الإيط��ايل لكرة �لق��دم �أن العب منتخبه 
�الأول مارك��و فري�ت��ي �ملح��رتف يف �سف��وف باري���ض 
�سان جريمان �لفرن�سي غ��ادر مع�سكر �لفريق ��ستعد�د�ً 
يف  ولي�ستني�ستاي��ن  �لودي��ة  �أوروغ��و�ي  ملو�جه��ة 
ت�سفي��ات كاأ�ض �لعامل. و�أو�سح بيان �الحتاد �الإيطايل 
�أن �لالع��ب الز�ل يع��اين من �إ�ساب��ة يف �لفخذ ما �أجرب 
م��درب �ملنتخب جامبي��ريو فينتور� عل��ى �لتخلي عن 
خدماته �أم��اًل يف حت�سن حالته قب��ل مو�جهة �إ�سبانيا 
و�إيطالي��ا �ملرتقب��ة �سم��ن ت�سفي��ات كاأ���ض �لعامل. 
و�ستو�ج��ه �إيطاليا لي�ستني�ستاين ي��وم �الأحد �لقادم 
2017-6-11 يف مدين��ة �أوديني �الإيطالية علمًا 
ب��اأن �الأزوري �سيخو���ض مو�جهت��ه �ملرتقب��ة �أم��ام 
م�سيف��ه �ملنتخ��ب �الإ�سب��اين يف مدري��د يف �لثاين من 

�أيلول/�سبتمرب �لقادم. وحتتل �إيطاليا �ملركز �لثاين يف 
�ملجموع��ة �ل�سابع��ة بر�سيد 13 نقط��ة متخلفة بفارق 
�الأه��د�ف خل��ف �ملنتخ��ب �الإ�سب��اين �ملت�س��در، وذل��ك 
�سم��ن �لت�سفيات �الأوروبي��ة �ملوؤهلة ملونديال رو�سيا 
2018. و�أعل��ن فري�ت��ي، يف وق��ت �ساب��ق ��ستم��ر�ره 
يف "حديق��ة �الأم��ر�ء" �ملو�س��م �ملقبل نافًي��ا �سائعات 
�ن�سمامه لرب�سلون��ة �الإ�سباين. وذكرت تقارير �سحفية 
ميوني��خ  وباي��رن  بر�سلون��ة  فري�ت��ي مطل��وب يف  �أّن 
�الأمل��اين ويوفنتو���ض �الإيط��ايل، فيم��ا ل��ن يتخلى عنه 
ن��ادي �لعا�سم��ة �لفرن�سية باأقل م��ن 85 مليون يورو. 
وق��ال فري�تي يف ت�رصيح��ات نقلتها جمل��ة "فور فور 
ت��و" �لربيطانية: "�لق��ر�ر بي��د �الإد�رة، ولكني و�ثق من 
بقائ��ي هناك �ملو�سم �ملقبل".  و�أ�ساف: "ال يز�ل هناك 

4 �سنو�ت متبقية يف عقدي، و�سعيد لكوين 
جزء� من هذ� �مل�رصوع �لعظيم. طاملا 

قل��ت �إّن �لف��وز مع باري���ض �أف�سل 
من �أي فريق �آخر الأنني معهم منذ 
5 �سنو�ت و�أحلم بتحقيق بطولة 

كبرية يف بي �إ�ض جي".
قوًي��ا  مدرًب��ا  "منتل��ك  وتاب��ع: 
�لف��وز  حتقي��ق  �س��وى  يح��ب  ال 
وجل��ب  �ملتو��س��ل  و�لهج��وم 
�الألق��اب، ونتطور مب��رور �لوقت 
و�سياأت��ي �ليوم �ل��ذي ننجح يف 
�أبط��ال  دوري  بطول��ة  حتقي��ق 

�أوروبا".

 �أعل��ن �ملد�ف��ع �لدويل �لربتغايل بيب��ي )34 عاما( 
�أن��ه �سيرتك هذ� �ل�سيف ري��ال مدريد، بطل �لدوري 
�الإ�سب��اين ودوري �أبط��ال �أوروب��ا لكرة �لق��دم، بعد 
10 مو��س��م مع �لفري��ق �مللكي، من دون �أن يحدد 
وجهت��ه. وق��ال يف ت�رصيح��ات الإذ�ع��ة "كادين��ا 
كوب��ي" �الإ�سبانية "من �لو��س��ح �أنني لن �أبقى. لقد 
ق��ررت �لرحي��ل من��ذ كان��ون �لثاين/يناي��ر عندما 
الحظ��ت �أن م��ا يقرتحه عل��ي �لنادي لي���ض مثاليا 
بالن�سب��ة �إ�يل". و�أ�س��ار بيب��ي �ملول��ود يف �لرب�زيل 
و�لفائز بكاأ�ض �أوروبا 2016 مع منتخب �لربتغال، 
�إىل �أن ري��ال مدري��د �قرتح عليه متدي��د عقده �لذي 
ينتهي �أو�خر حزير�ن/يونيو، �سنة و�حدة. و�أ�ساف 
بيبي �لذي يكن بع�ض �ل�سغينة جتاه مدرب �لفريق 

�لفرن�س��ي زي��ن �لدين زيد�ن، "ط��رق ريال مدريد مل 
تكن �سحيحة".

و�عت��رب �لربتغايل �ل��ذي حمل �سارة قي��ادة �لنادي 
�مللك��ي �أك��ر م��ن م��رة يف غي��اب زميل��ه �سريخيو 
ر�مو���ض، �أن "ما حققه )زيد�ن( لري��ال مدريد ر�ئع 
ج��د�، لكن ثمة �أ�سياء ما زل��ت ال �أفهمها. ال �أ�ستطيع 
تف�سريه��ا". �أ�س��اف "ال �أع��رف مل��اذ� �ختفي��ت من 
�لفري��ق )�لت�سكيل��ة �الأ�سا�سية(". و�أ�س��ارت �ل�سحف 
جريم��ان  �س��ان  باري���ض  �هتم��ام  �إىل  �الإ�سباني��ة 
�لفرن�س��ي و�ن��رت مي��الن �الإيطايل به، لك��ن �ملد�فع 
�ملخ���رصم �أق��ر باأن��ه تلق��ى عرو�سا م��ن �أندية يف 
ع��دة دول. وق��ال "ثمة عرو���ض �أخ��رى. لي�ض فقط 
من باري���ض �سان جريمان و�نرت مي��الن، و�إمنا من 

�إنكلرت� �أي�س��ا. مل �أوقع �سيئا مع �أي 
ن��اد. كان يف �إم��كاين �لقي��ام بذل��ك 
يف وقت �ساب��ق، لكني �آثرت �لرتيث 
رغبة مني يف عدم زعزعة ��ستقر�ر 
�لفري��ق". وتر�جع��ت مكان��ة بيبي 
ه��ذ� �ملو�سم وب��ات �خلي��ار �لثالث 
لزيد�ن يف قلب �لدفاع بعد مو�طنه 
ر�فاي��ل فار�ن ور�مو���ض. وتعر�ض 

بيب��ي الإ�ساب��ات ع��دة يف �الأ�سه��ر 
�الخ��رية بد�أت يف �لفخ��ذ �الأي�رص يف 
ت�رصي��ن �الأول/�أكتوبر، ث��م يف ربلة 

�ل�س��اق �لي���رصى يف كانون �لثاين/
يناير.

 ت��ويف العب �لو�سط �الإيف��و�ري، �سيخ تيوتي، عن عمر 
يبل��غ 30 عاًما، بعد �سقوط��ه �أثناء �لتدريب مع فريقه 
�ل�سيني بك��ن �إنرتبر�يز�ض، لي�سب��ح �أحدث �ل�سحايا 
يف مالع��ب ك��رة �لق��دم. �ل�سكت��ة �لقلبي��ة ه��ي �ل�سبب 
�ل�سائع يف تلك �حلاالت، لكن كما يقول �ملثل »تعددت 
�الأ�سباب و�ملوت و�حد«.. وهن��ا ن�ستعر�ض معكم �أبرز 
�لالعب��ن �لذين لقو� حتفهم عل��ى �لع�سب �الأخ�رص يف 
�الألفي��ة �جلديدة وهم مُيار�سون �أحب �سيء �إىل قلوبهم 

�لتي توقفت فجاأة.
 جون �إيكوروما - فرب�ير 2000

�سق��ط العب منتخ��ب نيجريي��ا دون 17 عاًم��ا، جون 
�إيكوروم��ا عل��ى �أر���ض �مللع��ب يف �الإم��ار�ت خ��الل 
مب��ار�ة ودية رفقة فري��ق �لوحدة �أمام ن��ادي �أ�ستونا 
�لكاز�خ�ستاين قب��ل 20 دقيقة من نهاية �ملبار�ة بعد 
تعر�س��ه الأزمة قلبية، وت��ويف يف �مل�ست�سفى يف وقت 

الحق.
 كاتالن هالد�ن - �أكتوبر 2000

�سدمة كبرية ه��زت �أركان �لكرة �لرومانية، بعد وفاة 
�لالع��ب �ل��دويل كاتالن هال��د�ن، �إثر �سكت��ة دماغية 

خالل �إح��دى �ملباري��ات �لودية رفقة فريق��ه دينامو 
بوخار�ست، وكان يبلغ من �لعمر 24 عاًما.

 �سريهي بورخون - �أغ�سط�ض 2001
تعر���ض حار���ض �سي�س��كا مو�سك��و، �سريه��ي بورخون 
الإ�ساب��ة بعد حادث ت�سادم بالر�أ�ض مع مهاجم �أجني 
��ا ب�سدمة خطرية  بودون بدون��وف، �لذي �أ�سيب �أي�سً
يف �لر�أ���ض. يف �لبد�ية �عتثد �أن �الإ�سابة طفيفة، حيث 
��ستب��د�ل بورخون بعد تعر�س��ه لك�رص يف �الأنف، لكنه 
دخ��ل يف غيوبة فج��اأة بعد ذل��ك، وتعر�ض لنزيف يف 

�ملخ نتج عنه وفاته بعد 9 �أيام.
 يو�سف بلخو�جة - �سبتمرب 2001

يف �ملغ��رب، تويف الع��ب �لود�د يو�س��ف بلخوجة بعد 
�أن و�فت��ه �ملني��ة �إث��ر �سكت��ة قلبية يف ن�س��ف نهائي 
كاأ���ض �ملغرب �أم��ام �لرجاء، حيث �سق��ط على �الأر�ض 
يف �لدقيق��ة 35 م��ن عم��ر �ل�س��وط �الأول. ُنقل �لالعب 
�إىل �مل�ست�سف��ى قب��ل ��ستئن��اف �ملب��ار�ة �لت��ي �نتهت 
بانت�س��ار �ل��ود�د، لك��ن فرح��ة �لفوز حتول��ت لدموع 

حزن بعد و�سول خرب وفاته يف �مل�ست�سفى.
  كري�ستيان نيامتو - فرب�ير 2002

تعر�ض نيامتو ل�رصبة من دون ق�سد بالركبة �أ�سابت 
فك��ه �الأ�سفل من قبل زميله ماريو�ض �سولياب، ليدخل 

م�ست�سفى نيقو�سيا ويتوفى بعد �أ�سبوع.
 هرين��ان جافريي��ا، جيوف��اين كوردوب��ا - �أكتوب��ر 

2002
تعر���ض فريق ديبورتيف��و كايل �لكولومب��ي ل�ساعقة 
ب��رق خ��الل ح�س��ة تدريبي��ة، ت�سببت يف وف��اة �ثنن 
من �لالعبن، وهم هرين��ان جافرييا �لذي تويف على 

�لفور، لكن مل يتم �الإعالن عن وفاته حتى و�سوله �إىل 
�مل�ست�سف��ى، حيث كان يبلغ من �لعمر 32 عاًما وترك 

زوجة وطفلن، �أما كوردوبا فتوفى بعد 3 �أيام.
 مارك فيفيان فو - يونيو 2003

و�ح��دة م��ن �أ�سهر ح��االت �لوفاة على �أر���ض �مليد�ن. 
�سق��ط �لالع��ب �لكام��ريوين م��ارك فيفي��ان ف��و فجاأة 
عل��ى �أر�ض �مللعب خالل مب��ار�ة ملنتخب بالده �أمام 
كولومبي��ا يف ليون �لفرن�سية يف بطولة كاأ�ض �لقار�ت 
وتويف نتيج��ة �سكتة قلبية، وقيل �أنه��ا جاءت نتيجة 

ت�سخم ع�سلة �لقلب.
 ميكلو�ض فيهر - يناير  2004

�س��ارك فيه��ر كبدي��ل يف مب��ار�ة فريقه بنفي��كا �أمام 
فيتوري��ا جيماري���ض و�سن��ع �لهدف �لوحي��د يف تلك 
�ملبار�ة، قبل �أن ي�سقط على �الأر�ض فجاأة بعد معاناة 
من عدم �نتظام �رصب��ات �لقلب. تويف يف وقت الحق 

من تلك �لليلة.
بع��د وفات��ه ق��ام بنفي��كا بتجمي��د �لقمي���ض رقم 29 
تكرمًي��ا ل��ه، وق��د و�س��ع جثمان��ه يف ملع��ب �لن��ور 
�خلا���ض بالن��ادي قبل دفن��ه يف بالده �ملج��ر. �سافر 

فري��ق بنفيكا بكامله �إىل �ملجر، وقدم �لنادي لعائلته 
ميد�لي��ة بطول��ة �ل��دوري 2004/2005، كم��ا �سيد 

متثال ن�سفي له خارج �مللعب.
 حممد عبد�لوهاب - �أغ�سط�ض 2006

عا�س��ت �لك��رة �مل�رصي��ة فاجع��ة كب��رية، بنب��اأ وفاة 
�لظهري �الأي�رص ملنتخب م�رص و�لنادي و�الأهلي، حممد 
عبد�لوه��اب، �إث��ر �أزم��ة قلبية ح��ادة وه��و يف ح�سة 

تدريبية مع ناديه.
 �أنتونيو بويرتا - �أغ�سط�ض 2007

كان بويرت��ا يبلغ من �لعمر 22 عاًما عندما �نهار يف 
منطق��ة �جلز�ء خالل مبارة فريقه �إ�سبيلية �الفتتاحية 
للمو�س��م يف �ل��دوري �الإ�سباين �أم��ام خيتايف يف عام 
2007، بع��د �أن عان��ى من �سكتة قلبية. توفى بعد 3 
�أي��ام يف �مل�ست�سف��ى، وح�رص جنازته العب��ي �إ�سبيلية 
�إىل جانب العبي مناف�سيهم يف �ملدينة ريال بيتي�ض.

كل العبي �إ�سبيلية �رتدو� ��سمه على قم�سانهم عندما 
و�جهو� ميالن يف كاأ�ض �ل�سوبر �الأوروبي 2007، وقد 
ا يحم��ل ��سمه عندما  �رت��دى �سريجيو ر�مو���ض قمي�سً

حققت �إ�سبانيا يورو 2008، وكاأ�ض �لعامل 2010.
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