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طلب االإيطايل ماركو فرياتي، العب باري�س �سان جريمان الفرن�سي، 
مغللادرة "حديقة االأمراء" خللال ال�سيف اجلاري دون حتديد 
وجهته املقبلللة بعد الرحيل. واأ�سارت تقارير �سحفية اإىل 
رغبللة اأندية بر�سلونة االإ�سباين وبايرن ميونيخ االأملاين 
ويوفنتو�للس االإيطايل يف احل�سول على توقيع الاعب 
يف الوقللت الللذي اأبدى فرياتي كثللرًيا رغبته يف البقاء 
مع نللادي العا�سمة الفرن�سية. ونقلت �سحيفة "اآ�س" 
االإ�سبانيللة عن "ليكيللب" الفرن�سية خرًبا يوؤكد 
اأن فرياتللي حتللدث مللع املديللر الريا�سللي 
اجلديد للنادي الباري�سللي، اأنتريو هرنيك، 
ملطالبتلله باملوافقللة للله علللى مغللادرة 
ال  الللذي  الوقللت  يف  جريمللان،  �سللان 
ميانع نا�رص اخلليفي، رئي�س النادي، 
بيع الاعب مقابللل 80 مليون يورو. 
وجهللة  اأّن  ال�سحيفللة  واأو�سحللت 
بر�سلونللة  �ستكللون  االأوىل  االإيطللايل 
االإ�سبللاين، بح�سللب مللا اتفقللت عليلله 
ال�سحللف الكتالونيللة، اإال اأن اأنطونيللو 
كونتي، مدرب ت�سيل�سي، يحاول التعاقد 
ا �سابًقا و�سل اإىل  مع الاعب حيث قّدم عر�سً
اأّن  65 مليون يورو. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل 
هنللاك عدًدا من االأنديللة �ستقرر التعاقد معه 
بعد اإعان رغبتلله يف الرحيل، ومن اأبرزها 
يونايتللد.  ومان�س�سللر  �سيتللي  مان�س�سللر 
واأفللادت �سحيفة )�سبورت( الكتالونية باأن 
الرب�سا يرغب يف تعزيز خط و�سطه بفرياتي، 
العن�للرص االأ�سا�سي يف باري�س �سان جريمان 
واملنتخللب االإيطللايل. ول�سللم فرياتللي، يللدرك 
بر�سلونة اأن املفاو�سات لن تكون �سهلة، فباري�س 
�سللان جريمان الللذي ميلكه رجل االأعمللال القطري 
نا�رص اخلليفي، يرف�س بيع جنومه، ال �سيما خل�سم 

مثل بر�سلونة.

 اقللرب نللادي ت�سيل�سللي االإجنليللزي، مللن التفللوق علللى مان�س�سللر يونايتد 
وباري�س �سان جريمان الفرن�سي، واإنرميان االإيطايل، يف �سباق التعاقد مع 
الكولومبي خامي�س رودريجيز، العب ريال مدريد االإ�سباين. وذكرت �سحيفة 
"ذا �سللن" الربيطانية اأن االإيطللايل اأنطونيو كونتي، مدرب البلوز، جنح يف 
اإقنللاع رودريجيز، باالن�سمام لقلعللة "�ستامفورد بريدج" متفوًقا على باقي 
االأنديللة التللي حتاول �سملله. واأو�سحت ال�سحيفة اأن ريللال مدريد لن يتخلى 
عللن الاعب باأقل من 70 مليللون اإ�سرليني، مع اإ�للرصار ت�سيل�سي على �سمه 
الللذي بداأ منذ رحيل الربازيلي اأو�سكار، للدوري ال�سيني. ويقرب رودريجيز، 
�ساحللب الللل 25 عاًمللا، مللن الرحيل عللن قلعللة "�سانتياجللو برنابيللو" بعد 
م�ساركته يف 13 مباراة فقط اأ�سا�سًيا هذا املو�سم يف الدوري االإ�سباين، وعدم 
اقتنللاع الفرن�سي زين الدين زيدان، املدير الفنللي للملكي، به لدرجة اإخراجه 
مللن قائمللة نهائللي دوري اأبطال اأوروبللا �سللد يوفنتو�س االإيطللايل. وان�سم 
رودريجيللز يف 2014 للفريللق امللكللي قادًما من موناكللو الفرن�سي ب�سفقة 
بلغت 75 مليون يورو، كما حقق لقب هداف كاأ�س العامل يف ن�سخته االأخرية 
بالربازيللل. وكانت �سحيفة "�سن" الربيطانية نقًا عن "فران�س فوتبول" ثد 
ذكللرت اأن "نادي العا�سمة الفرن�سية ح�سم �سفقة انتقال رودريجيز، على اأن 
يتللم االإعان الر�سمي عللن ال�سفقة خال اأيام، ما يوؤكد عودة الاعب للدوري 

الفرن�سي، بعدما لعب من قبل بقمي�س موناكو".

 ودع اأ�سطللورة األعللاب القوى اجلامايكي اأو�سايللن بولت الذي �سيعتزل يف 
نهايللة املو�سللم احلللايل، جماهللريه بفوزه يف �سبللاق 100 مللر يف لقاء 
كين�سغتللون على امللعللب الوطني يف العا�سمة. وقطللع البطل االأوملبي 8 
مللرات م�سافة ال�سبللاق املف�سل لديه بزمن 10.03 ثللوان بعيداً عن رقمه 
القيا�سللي العاملللي )9.59 ثللوان(. وتقدم بولللت على مواطنيلله جيفوغن 
ماينللزي )10.15 ثللوان( ونايللكل اأي�سميد )10.18 ثللوان(. وح�رص نحو 
30 األللف متفللرج تو�سحوا باألللوان العلم اجلامايكي، هللذه االأم�سية التي 
اأطلقللت عليها ت�سمية "وداع اأ�سطللورة" يف اأجواء مليئة 
بالفرح وامل�ساعر واالإثللارة. ومت ا�ستقبال بولت على 
حلبة امللعللب الوطني يف كينغ�ستللون قبل قليل من 
بللدء �سباقلله من طللرف رئي�للس الللوزراء اجلامايكي 
اأندرو هولني�س ورئي�للس االحتاد الدويل الألعاب 
القللوى الربيطللاين �سيبا�ستيان كو. وعقب 
نهايللة �سبللاق 100 مللر، قللام رمز 
اأن  قبللل  �رصفيللة  بجولللة  البللاد 
يقبللل خللط النهايللة. و�سيعتزل 
الرجللل االأ�للرصع يف العامل 
عقللب بطولللة العللامل 
الألعاب القوى 

املقررة يف 
لندن يف اآب/اأغ�سط�س 

املقبل حيللث ياأمل يف تكرار 
ثاثيته التللي �سجلها يف اأوملبياد 
ريو دي جانريو ال�سيف املا�سي 
)100 مللر و200 مر والتتابع 
100 مللر(. وقبللل  4 مللرات 
�سي�سللارك  العاملللي،  العر�للس 
بولللت يف لقاءيللن اأوروبيللن 
همللا: اأو�سرافللا الت�سيكي يف 
احلايل،  حزيران/يونيو   28

يف  وموناكللو 
22 متوز/يوليو 

املقبل.
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يلينا أوستابنكو من هاوية للرقص إلى بطلة روالن غاروس
 كان رق�س ال�سالونات الع�سق االأول لاتفية يلينا اأو�ستابنكو، 
اإال اأن ال�سابة التي اأمتت قبل اأيام عامها الع�رصين، حتّولت على 
ماعللب التن�للس العبللة ال ترحللم بت�سديداتها القويللة، ما جعل 
منها بطلة لبطولة فرن�سا املفتوحة. اأحرزت اأو�ستابنكو ال�سبت 
باكللورة األقابهللا، بفوزهللا يف نهائي ثللاين البطللوالت االأربع 
الكللربى على الرومانية �سيمونللا هاليب امل�سنفة ثالثة 4-6، 
4-6 و3-6، يف مبللاراة حققللت فيهللا الاتفيللة 54 �رصبة 
رابحللة، وعللادت فيهللا مرتن بعللد تاأخرها، لتكبللد الرومانية 
)25 عامللًا( خ�سارتهللا الثانية يف نهائللي روالن غارو�س بعد 
عللام 2014. فاجللاأت اأو�ستابنكللو اجلميللع، وحققللت اأكرث من 

اإجنللاز، اإذ باتت امل�سنفللة 47 عامليًا اأول العبللة غري م�سنفة 
حتللرز لقللب البطولللة الفرن�سية منللذ عللام 1933، واالأوىل من 
بادهللا حترز لقللب بطولة كللربى يف كرة امل�للرصب. كما اأنها 
اأ�سغر العبة حترز لقب هذه البطولة منذ الكرواتية اإيفا مايويل 
عللام 1997، واأول العبة حترز باكللورة األقابها ببطولة كربى 
منذ الربازيلي غو�ستافو كويرتن يف العام نف�سه، علمًا اأنه اأحرز 
لقللب روالن غارو�للس يف يللوم والدة اأو�ستابنكللو. يف كوالي�س 
روالن غارو�للس، مل تخللف اأو�ستابنكللو ع�سقها الدائللم للرق�س، 
علللى رغم خجلهللا وابتعادها عللن و�سائل االعللام. اإال اأن هذا 
اخلجللل مل ينعك�س علللى اإقدامها على اأر�للس امللعب، اإذ حققت 

يف روالن غارو�للس هللذه ال�سنة، 299 �رصبللة رابحة حا�سمة، 
وهللو اأكرث من اأي العب اأو العبللة، وقدمت اأداء يخالف االجتاه 
الدفاعي يف دورات ال�سيدات، ال�سيما على املاعب الرابية. اإال 
اأن اأداء اأو�ستابنكللو ال يقت�رص علللى القوة والهجوم، فهي اأي�سًا 
تتحللرك ب�سكل مثايل، وحتافظ علللى اتزان يعطيها اأف�سلية يف 
حتديد م�سار ال�رصبات التي توجهها للخ�سوم. وقالت الاعبة 
ال�سابللة لوكالة فران�للس بر�س يف وقت �سابللق، اإنها كلما زارت 
بادهللا "اأحاول الذهاب اإىل رق�س ال�سالونات اأربع مرات يف 
االأ�سبللوع"، م�سيفة "االأمللر ي�ساعدين فعللًا يف حركة القدمن 
علللى اأر�س امللعب. رق�ستي املف�سلة؟ ال�سامبا طبعًا!". وتقول 

اأو�ستابنكللو اإنهللا زاولت رق�للس ال�سالونات مللدة �سبعة اأعوام 
خللال طفولتها، واأخذت ا�سراحة من ذلك ل�سبعة اأعوام اأخرى، 

قبل اأن تعود اإىل هوايتها املف�سلة منذ 2014.
وتو�سللح "لللدي الف�ستان، االأحذيللة... كل �سيء يجللب اأن يكون 
متنا�سقًا. اأذهللب اإىل ناد للرق�س واأرق�س مع ا�ستاذ هناك. هو 
راق�للس حمرف". يف التفيا، غالبًا ما تعرف حاملة ا�سم يلينا 
بل "األونا"، وهو اال�سم الذي يطلقه عليها اأهلها واأ�سدقاوؤها. اإال 
اأن القيود املفرو�سة على بع�س االأ�سماء يف بادها يجعل من 
ا�ستخللدام ا�سللم "األونا" م�ستحيًا، ما يدفعهللا اإىل اعتماد يلينا 

يف التعامات الر�سمية وللتنقل ب�سكل اأ�سهل.

صراع ثالثي للظفر بخدمات 
خاميس رودريجيز

بولت يودع عشاقه بفوز خاص

مورينيو يوافق على بيع هيريرا لبرشلونة بشرط واحد

خليفة كرستيانو يسيل لعاب كبار أوروبا

مورينيللو،  جوزيلله  الربتغللايل  وافللق   
املدير الفنللي لنادي مان�س�سللر يونايتد 
االإجنليللزي، علللى بيللع اأندريلله هرييللرا، العب 
و�سللط ال�سياطللن احلمللر، لرب�سلونللة االإ�سباين يف 
حللال وافق البلوجرانللا على التخلللي عن جوردي 
األبا، ظهري اأي�للرص الفريق الكتالوين. وان�سم هرييرا 
ل�سفللوف مان�س�سللر يونايتللد قادًمللا مللن اأتليتك 
بلبللاو يف 2014 ب�سفقة بلغللت 36 مليون يورو، 
وح�سللل علللى بطولللة كاأ�للس االحتللاد االإجنليزي 
والللدرع اخلريية وكاأ�للس الرابطة واأخللرًيا الدوري 

االأوروبي.
وذكللرت �سحيفة "ديلللي اإك�سربي�للس" الربيطانية 
اإيرني�ستللو فالفللريدي، املديللر الفنللي اجلديللد  اأّن 

لرب�سلونة، يريد ا�ستغللال عاقته اجليدة بالاعب 
منللذ اأن لعب حتت قيادته يف اأتليتللك بلباو، اإال اأّن 

مورينيو اأبلغ البلوجرانا باأن الاعب لي�س للبيع.
واأ�سللارت ال�سحيفللة اإىل اأن املللدرب الربتغايل قد 
يوافللق علللى بيع هرييللرا يف حال وافللق بر�سلونة 
علللى بيللع األبللا الللذي مل يجللد مكاًنللا اأ�سا�سًيا يف 
اإنريكللي، املديللر الفنللي ال�سابللق  ت�سكيللل لوي�للس 
للنللادي الكتالللوين، اإال اأّن املدرب اجلديد قد يعيده 
للم�ساركللة. ووجلله الربتغللايل جوزيلله مورينيللو، 
املدير الفني ملان�س�سر يونايتد االإجنليزي، ر�سالة 
غري مبا�رصة لرب�سلونللة االإ�سباين، بخ�سو�س فرة 

االنتفاالت ال�سيفية احلالية.
ونقلللت �سحيفللة "�سبللو  االإ�سبانيللة، املقربللة من 

نللادي بر�سلونة، ت�رصيًحا مقت�سًبا ملورينيو، قال 
فيه: "اأندير هرييرا لي�س للبيع، لن يباع باأي ثمن".
ووفًقللا لتقاريللر �سحفية اإجنليزية، فللاإن مورينيو 
طلب من اإدارة مان�س�سر يونايتد عر�س عقد جديد 
ملدة 4 �سنوات على هرييللرا، لو�سع حد للتكهنات 

حول م�ستقبله.
وذكللرت و�سائل اإعام اإ�سبانيللة اأن املدرب اجلديد 

يريللد  كان  فالفللريدي،  اإرن�ستللو  لرب�سلونللة، 
املو�سللم  البلوجرانللا  يف  العًبللا  هرييللرا 

املقبل، اإال اأن الاعب رف�س الرحيل.
�سيكللون  مورينيللو  قللرار  اأن  ويبللدو 

حا�سًمللا يف م�سري الاعللب االإ�سباين 
خال املو�سم املقبل. 

يف  وبقللوة  يونايتللد  مان�س�سللر  نللادي  دخللل 
ل�سبونللة  �سبورتينللغ  اإدارة  مللع  مفاو�سللات 
الربتغللايل مللن اأجللل احل�سللول علللى خدمللات 

اجلناح جيل�سون مارتينز.
كانللت عديد التقاريللر ال�سحفية قللد اأ�سارت اإىل 
اهتمللام نللادي بر�سلونللة بالاعللب ال�سللاب، ثم 
تكهنللت ال�سحللف بانق�سا�للس ليفربللول عليلله 
خا�سللة مللع اخلللاف الكبللري بللن اإدارة الريدز 
ونادي اي ا�س روما وتعرث �سفقة حممد �ساح. 
اجلديد يف االأمر اأن اإدارة ال�سياطن احلمر قررت 
الدخللول يف هللذا ال�للرصاع، وبح�سللب مللا تقوله 
ال�سحللف الربيطانية فاإن جوزيه مورينيو يدفع 
باجتاه التعاقد مللع مواطنه املوهوب الذي قدم 

مو�سما كبريا توجه بالت�سجيل 6 مرات و�سناعة 
9 اأهداف اأخرى يف الدوري الربتغايل، كما برز 
ب�سللكل الفللت يف دوري اأبطال اأوروبللا وخا�سة 
يف مباراتللي ريال مدريد الللذي توج باللقب يف 

نهاية املطاف.
يبلللغ مارتينز 22 عاما فقللط، )طوله 174 �سم، 
ووزنه 66 كغللم(، وينظر له العديللدون على اأنه 
املوهبللة اجلديدة يف الكللرة الربتغالية الإظهاره 
قللدرات كبللرية علللى املللراوة خا�سللة و�سناعة 
الفر�س ب�سكل عام.  ويتوقع اأن يطالب �سبورتيغ 
ل�سبوبللة بللل40 مليللون يورو مللن اأجللل ال�سماح 
برحيل مريتينز، خا�سة مع احتدام ال�رصاع بن 

االأندية الثاثة.

وجذب الاعب الربتغللايل االنتباه 
اأبطللال  دوري  يف  م�ستللواه  بعللد  اإليلله 

اأوروبا مع فريقه الربتغايل املو�سم املا�سي، 
وخا�سة يف مباراتللي ريال مدريد االإ�سباين 
النهاية.و�ساهللم  يف  باللقللب  فللاز  الللذي 
جيل�سللون مارتينز )22 عاًمللا( يف ع�رصين 

هدًفللا لفريقلله، حيللث �سجللل 4 اأهللداف، 
وقللدم 16 متريللرة حا�سمللة يف الللدوري 

الربتغايل املو�سم املا�سي.
وت�سللري و�سائل االإعللام الربيطانية اإىل 
اأن الاعللب الربتغايل قد ي�سري على نهج 
مواطنه كري�ستيانو رونالدو، واالنتقال 

للعب يف اإجنلرا اأواًل.

 قبل عللام واحد علللى ا�ست�سافتهللا بطولة كاأ�س 
العللامل 2018 لكللرة القللدم، تاأمللل رو�سيللا يف 
توجيلله نظللر العامل جمللددا اإىل ماعبهللا بعدما 
اأف�سللدت ف�سائللح املن�سطللات املتتاليللة �سمعللة 

الريا�سة الرو�سية على مدار العامن االأخريين.
وت�ست�سيللف رو�سيللا فعاليات الن�سخللة العا�رصة 
يونيللو/  17 مللن  القللارات  كاأ�للس  مللن بطولللة 
الثللاين مللن يوليو/متللوز  اإىل  حزيللران احلللايل 
املقبللل مب�ساركللة اأبطال القللارات ال�ستة وحامل 
لقللب كاأ�للس العللامل اإ�سافللة للمنتخللب الرو�سللي 
ممثللل البلد امل�سيللف.  وتقام فعاليللات البطولة 
يف اأربللع مللدن هللي �سللان بطر�سللربج ومو�سكللو 
وكازان و�سوت�سللي لتكللون اأول فر�سللة الختبللار 
ا�ستعللدادات رو�سيللا ال�ست�سافللة املونديللال يف 
العام املقبل. وتقام البطولة هذه املرة مب�ساركة 
منتخبللات الكامللريون بطللل اإفريقيللا واأ�سراليا 
بطللل اآ�سيللا واأملانيا بطل العللامل والربتغال بطل 
اأوروبا وت�سيلي بطل اأمريكا اجلنوبية ونيوزيلندا 
بطللل اأوقيانو�سيللا واملك�سيك بطللل احتاد منطقة 

كونللكاكاف  ورو�سيللا ممثللل الدولللة امل�سيفللة 
لت�سهد البطولة بهذا م�ساركة ثاثة منتخبات من 
القللارة االأوروبية وهو ما يزيدهللا قوة. وي�ستهل 
املنتخللب الرو�سللي م�سريتلله يف البطولللة بلقللاء 
االفتتاحيللة  املبللاراة  يف  النيوزيلنللدي  نظللريه 
�سمللن  بطر�سللربج  �سللان  مدينللة  يف  للبطولللة 
فعاليات املجموعة االأوىل بالدور االأول للبطولة 
والتللي ت�سم معهما منتخبي الربتغال واملك�سيك 
فيمللا ت�سم املجموعة الثانيللة منتخبات اأملانيا 
واأ�سراليا وت�سيلي والكامريون. وال تبدو االأجواء 
براقللة يف هذه الن�سخة على عك�س ما كانت عليه 
يف الن�سخة املا�سية التللي ا�ست�سافتها الربازيل 
قبللل اأربعللة اأعللوام. وتللوج املنتخللب الربازيلللي 
باللقللب قبللل اأربعة اأعوام ليكللون الثالث له على 
التللوايل والرابع له يف تاريللخ البطولة علما باأن 
الن�سخللة املا�سيللة �سهللدت م�ساركللة منتخبللات 
اأخللرى من العيللار الثقيل مثل اإ�سبانيللا واإيطاليا 
واأوروجللواي. كمللا ي�سللود �سعللور متزايللد بللاأن 
البطولللة، التللي انطلقللت يف عللام 1992 حتللت 

ا�سللم كاأ�س امللللك فهد، رمبا لللن تتمتع مب�ستقبل 
طويللل يف ظللل متديد حجللم بطولة كاأ�للس العامل 

واملطالللب املتزايللدة علللى اأبللرز العبللي العامل. 
وقال ال�سوي�رصي جياين اإنفانتينو رئي�س االحتاد 

الللدويل للعبة )فيفا(، على هام�س ح�سوره قرعة 
بطولة كاأ�س القللارات يف مدينة كازان الرو�سية، 

اإن الفيفا يدر�س م�ستقبل البطولة.
كما ي�سكك كثريون، مبن فيهم راينهارد جريندل 
رئي�للس االحتللاد االأملللاين للعبللة، يف مللدى قيمة 
البطولللة، حيللث و�سفهللا جريندل باأنهللا بطولة 

"عفا عليها الزمن".
واحلقيقة اأن يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب 
االأملاين )مان�سافت( ف�سل منح الراحة لعدد كبري 
من العبيه االأ�سا�سين وا�ستدعى �ستة العبن جدد 
�سمن قائمته التي اأعلنها للم�ساركة يف البطولة 
كمللا �سمللت القائمللة عددا مللن الاعبللن الذين 
�سللارك كل منهللم يف عللدد قليل مللن املباريات. 
وقللال لوف: "كاأ�س القارات بطولة مثرية ومهمة 
بالن�سبة لنا الأننللا ن�ستطيع من خالها احل�سول 
علللى اخلللربة واكت�سللاب انطباعات عللن م�ستوى 

الاعبن".
كمللا حتر�س رو�سيللا ب�سدة علللى اأن تظهر للعامل 
مللدى ا�ستعدادها لبطولة كاأ�للس العامل.  وو�سف 

فيتللايل موتكللو رئي�للس االحتللاد الرو�سللي للعبة 
كاأ�س القللارات باأنهللا "اأهم االأحللداث الريا�سية 
يف 2017". واأ�سللدر الرئي�للس الرو�سي فادميري 
بوتللن مر�سومللا بتنفيللذ اإجللراءات اأمنيللة اأكللرث 
�رصامللة لتاأمللن كاأ�للس القللارات 2017 وكاأ�س 
العللامل 2018 وهللو مللا يعني فر�للس قيود على 
عمليللة النقللل بالقللرب مللن اال�ستللادات �سمللن 
اإجراءات اأمنيللة اأخرى. وعلى امل�ستوى الريا�سي 
، تاأمللل رو�سيا اأي�سا يف دفعة قوية من منتخبها 
قبللل  التفللاوؤل  بع�للس  الفريللق  ليثللري  الوطنللي 
م�ساركتلله يف بطولة كاأ�س العللامل. ولكن الفريق 
ميللر حاليللا بفللرة انتقاليللة حتت قيللادة مديره 
الفنللي �ستاني�ساف �سري�سي�سللوف بعد امل�ساركة 
الهزيلة للفريللق يف بطولة كاأ�س االأمم االأوروبية 
املا�سية )يورو 2016( بفرن�سا. وفيما ال ينتظر 
اأن يتللوج املنتخب الرو�سي بلقللب البطولة، يبدو 
املنتخللب االأملللاين بللن املر�سحن بقللوة للفوز 
بلقب كاأ�س القارات رغم غياب العديد من العبيه 

االأ�سا�سين.

فيراتي يقترب من التوقيع لبرشلونة


