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 ي�سع��ى ناديا يوفنتو���س الإيط��ايل ومان�س�سرت يونايت��د الإجنليزي، 
ل�ستغالل طل��ب الربتغايل رينات��و �سان�سيز، لع��ب بايرن ميونيخ 
الأمل��اين، الرحيل عن "األيان��ز اأرينا"، ب�سبب خروجه من ح�سابات 
الإيط��ايل كارل��و اأن�سيلوت��ي املدي��ر الفني للفري��ق. وذكرت 
�سحيفة "�سن" الربيطاني��ة، اأن رف�س �سان�سيز ال�ستمرار 
م��ع باي��رن ميوني��خ، بعدم��ا �س��م الن��ادي الباف��اري 
كورنت��ن تولي�س��و م��ن لي��ون الفرن�س��ي، اأث��ار اهتمام 
ال�سياط��ن احلم��ر، خا�س��ة واأن الالع��ب كان قريب��ا 
م��ن "اأولد تراف��ورد" ال�سي��ف املا�س��ي. واأو�سحت 
ال�سحيف��ة اأن يوفنتو���س يف مفاو�سات مع بايرن 
ميونيخ ل�سم الربازيل��ي دوجال�س كو�ستا، ويرغب 
ا بعد اقرتابه  م�سوؤول��ه يف التعاقد مع �سان�سيز اأي�سً
من الرحيل عن اأملانيا. وان�سم �سان�سيز ل�سفوف 
بايرن ميوني��خ ال�سيف املا�سي، مقابل 35 
م��ن  قادًم��ا  ي��ورو،  ملي��ون 
الربتغ��ايل،  بنفي��كا 
ولع��ب 25 مب��اراة 
بجمي��ع  فق��ط 
ت  بق��ا مل�سا ا
املو�س��م  يف 

لق��اءات اأ�سا�سًي��ا يف 6 املن���رم، منه��ا 
مب��اراة  واأمت  واحدة فق��ط للنهاي��ة، اإل اأّنه مل يتمكن البوند�سليج��ا، 

م��ن الت�سجي��ل اأو �سناعة اأي هدف. وح�سل �سان�سي��ز على جائزة الفتى 
الذهب��ي الع��ام املا�س��ي، بعدم��ا �ساه��م يف تتويج منتخ��ب الربتغال 
ببطول��ة ي��ورو 2016 لأول م��رة يف تاريخ��ه. وطال��ب اأويل هوني���س 
رئي���س باي��رن ميونيخ مبن��ح الربتغ��ايل ريناتو �سان�سي��ز، الذي خيب 
الآمال خالل املو�سم املا�سي مع الفريق البافاري، مزيًدا من الوقت، 
معرًبا عن تاأييده للمراهنة على لعبن �سباب لتجديد دماء النادي. 
وق��ال هويني�س، يف ت�ريحات ملجل��ة "كيكر" الريا�سية: "اأوؤيد 
منحه عاًما اآخر. الفتى مل يتمكن من خو�س مباراتن متتاليتن 

دون التعر�س ل�سغط".

ا للتعاقد م��ع البلجيكي رادجا   يجه��ز ن��ادي مان�س�سرت يونايت��د الإجنليزي، عر�سً
ناينج��ولن، لعب روم��ا الإيطايل، ي�سل اإىل 70 مليون ي��ورو، بعدما حاول اإنرت 
مي��الن التعاق��د مع��ه. وذك��رت �سحيفة "ديل��ي �ست��ار" الربيطاني��ة اأّن مان�س�سرت 
ا بقيمة  يونايت��د ل��ن يتخلى عن رغبت��ه يف التعاقد م��ع ناينجولن، وجه��ز عر�سً
70 ملي��ون ي��ورو وراتًبا �سنوًيا ي�سل اإىل 6.6 ملي��ون اإ�سرتليني بعد ال�رائب، 
يف الوق��ت الذي يخط��ط اجليالرو�سي لتمديد عقد الالعب، الذي ينتهي يف 2020، 
ول��ن يتخل��ى عنه باأقل م��ن 80 مليون يورو. وطل��ب النريات��زوري احل�سول على 
خدم��ات ناينجولن بقيمة 60 مليون يورو، مع اإ�سافة بع�س املكافاآت املتعلقة 
ب��اأداء الالع��ب، وراتب �سن��وي ي�س��ل اإىل 7.5 مليون يورو. وكان ن��ادي ت�سيل�سي 
الإجنلي��زي قريًبا من التوقيع مع ناينج��ولن يف �سيف 2016، ولكّن ال�سفقة مل 
تتم، ولذلك اجته ل�سم الفرن�سي جنولو كانتي من لي�سرت �سيتي. وان�سم ناينجولن 
يف 2014 ل�سف��وف روم��ا قادًما من كالياري مقابل 15 ملي��ون يورو، وينتهي 
عق��ده يف 2020، كم��ا �سهد املو�سم املنتهي ت�سجي��ل البلجيكي 14 هدًفا يف 53 

مباراة لعبها.

 ج��دد نادي باري�س �سان جريم��ان الفرن�سي، عق��د الربازيلي ماركو�س 
كوري��ا )ماركينو���س( حتى عام 2022، ليقط��ع الطريق على مان�س�سرت 
يونايت��د وت�سيل�س��ي الإجنليزي��ن، الراغب��ن يف �س��م الالع��ب. واأعل��ن 
ن��ادي باري�س �س��ان جريمان ر�سمًي��ا، متديد عقد لعب��ه حتى 2022، 
و���ّرح ماركينو���س للموقع الر�سم��ي باأنه ي�سع��ر بالراحة يف "حديقة 
الأم��راء"، مف�س��اًل البقاء م��ع الفريق لف��رتة طويلة وح�س��د البطولت. 
وذك��رت �سحيف��ة "�س��ن" الربيطاني��ة اأّن الربتغايل جوزي��ه مورينيو، 
للتعاق��د  �ساب��ق  وق��ت  ��ا يف  ق��ّدم عر�سً يونايت��د،  مان�س�س��رت  م��درب 
م��ع ماركينو���س مببل��غ 62 ملي��ون اإ�سرتلين��ي، كم��ا يت�س��ارع علي��ه 
ت�سيل�س��ي وبر�سلون��ة الإ�سباين ويوفنتو�س الإيط��ايل. ولعب ماركينو�س 

 13 �سج��ل  الفرن�س��ي،  الن��ادي  م��ع  مب��اراة  ًفا 161  هد
الرابط��ة  كاأ���س  و4  دوري  بط��ولت   3 3 وحق��ق  و
مع كوؤو���س فرن�س��ا، كم��ا حق��ق امليدالي��ة الذهبي��ة 
منتخ��ب ب��الده يف اأوليمبي��اد ري��و دي جانريو 
ع��ام 2016. وتعاق��د مان�س�س��رت يونايت��د م��ع 

املداف��ع ال�سوي��دي فيكت��ور ليندول��ف من 
بنفي��كا الربتغايل، يف الوقت الذي بات 

ت�سيل�س��ي يف قريًبا من �س��م املدافع 
اأنطونيو روديجر من روما الإيطايل. 

وكان ن��ادي يوفنتو���س الإيطايل 
الربازيل��ي  م��ع  للتعاق��د  يخط��ط 

باري���س  مداف��ع  ماركينو���س، 
الفرن�س��ي،  جريم��ان  �س��ان 
ليكون بدياًل لالعب ليوناردو 
يف  املطل��وب  بونوت�س��ي، 
ت�سيل�س��ي ومان�س�سرت �سيتي 

الإجنليزين.
�سحيف��ة  وذك��رت 
"كوريري ديللو �سبورت" 

الإيطالي��ة اأن بي��ب ماروتا، 
املدير التنفيذي للبيانكونريي، 

ميسي وأنتونيال يتألقان في حفل زفافهما بحضور العبي الكرة والمشاهير في روزاريو

نهائي كأس القارات: ألمانيا تواجه تشيلي في مباراة األهداف المتباينة
 تتج��ه الأنظار، م�س��اء اليوم، اإىل �سان بطر�سب��ورغ حيث تختتم 
كاأ�س القارات 2017 باملباراة النهائية التي جتمع اأملانيا بطلة 
الع��امل بت�سيلي بطلة اأمريكا اجلنوبي��ة يف مواجهة حتمل اأهدافا 
خمتلف��ة بالن�سبة للطرفن واللقب ه��و ال�سبيل الوحيد لتحقيقها. 
وت�سع��ى اأملاني��ا اإىل التاأكيد باأن جيله��ا اجلديد قادر على حتمل 
امل�سوؤولي��ة وخالفة اجليل الذي قاد "نا�سيون��ال مان�سافت" يف 
2014 اإىل الف��وز بلقبه العامل��ي الرابع. وا�ستغل مدرب اأملانيا 
يواكي��م لوف كاأ�س الق��ارات 2017 من اأجل �س��خ دماء جديدة 
يف ت�سكيل��ة اأبط��ال الع��امل قب��ل ع��ام م��ن املوندي��ال الرو�سي، 
وه��و �ساف��ر اإىل رو�سي��ا دون العدي��د م��ن النج��وم وبت�سكيل��ة 
رديف��ة ل ت�س��م �س��وى ثالث��ة لعبن م��ن الذين توج��وا باللقب 

العامل��ي. و�سمت الت�سكيلة �سبع��ة لعبن مل يخو�سوا اأي مباراة 
دولي��ة بعدما ف�سل لوف اإراحة لعبن م��ن طينة م�سعود اأوزيل 
وتوما���س مولر وج��ريوم بواتنغ ومات�س هومل��ز وطوين كرو�س، 
اإل اأن ذل��ك مل مينع املنتخ��ب الأوروبي من الو�سول اإىل املباراة 
النهائي��ة بعرو�س قوي��ة، اآخرها يف الدور ن�س��ف النهائي حن 
اكت�سح املك�سيك بطلة الكونكاكاف 1-4. وبدل من و�سع نهائي 
الأح��د ن�س��ب عينيه، ف�سل ل��وف التفكري مبا ينتظ��ر لعبيه بعد 
12 �سهرا عندما يعودون اإىل رو�سيا للدفاع عن لقبهم العاملي 
الذي��ن اأح��رزوه على ح�س��اب الأرجنت��ن، موؤكدا ع�سي��ة انطالق 
البطول��ة "كاأ���س الع��امل 2018 والفوز باللقب جم��ددا، هذه هي 
روؤيتن��ا". وو�سل الأمر باملدرب الأمل��اين اإىل القول باأنه يتمنى 

اإلغاء هذه البطولة لأنها ترهق الالعبن وتوؤثر على حت�سرياتهم 
لكاأ���س الع��امل، لأن رو�سي��ا 2018 �ستك��ون امل�سارك��ة الك��ربى 
الثالث��ة لأملانيا يف ثالثة اأعوام بع��د كاأ�س اأوروبا 2016 حيث 
و�سل��ت اإىل ن�س��ف النهائ��ي وكاأ���س الق��ارات 2017. وخا�س 
ل��وف البطول��ة بت�سكيل��ة �ساب��ة يبلغ مع��دل اأعم��ار لعبيها 24 
عام��ا واأربع��ة اأ�سه��ر، ومل يتج��اوز جمم��وع املباري��ات الدولية 
الت��ي خا�سها لعبوها قبل انطالق املناف�س��ات ال�179 مباراة. 
لك��ن الفتقاد اإىل اخل��ربة مل يحل دون تاألق الأمل��ان وو�سولهم 
اإىل النهائ��ي بف�سل جهود لعبن مثل لي��ون غوريت�سكا ولر�س 
�ستين��دل وتيم��و فرين��ر.  واإذا كان الأملان يبحث��ون عن التجديد 
وع��ن جيل جديد قادر على خالفة اأبطال مونديال 2014 الذين 

�سيع��ود معظمه��م اإىل ت�سكيل��ة رو�سي��ا 2018، ف��اإن املنتخ��ب 
الت�سيل��ي ي�سع��ى للتاأكي��د باأنه اأ�سب��ح من الالعب��ن الكبار على 
ال�ساح��ة العاملي��ة. واأ�سب��ح "ل روخ��ا" على بعد مب��اراة واحدة 
م��ن اإحراز لقبه الثالث يف ثالثة اأع��وام، ببلوغه النهائي يف اأول 
م�ساركة له يف البطولة بعد فوزه الأربعاء بركالت الرتجيح على 
الربتغ��ال بطلة اأوروبا التي تخو���س الأحد �سد املك�سيك مباراة 
املرك��ز الثالث دون جنمه��ا وقائدها كري�ستيان��و رونالدو الذي 
ت��رك املنتخب لروؤي��ة تواأميه احلديثي ال��ولدة.  وفر�س حار�س 
ت�سيلي كالوديو برافو نف�سه بطال قوميا يف مباراة الأربعاء التي 
اأقيم��ت يف قازان، ب�سده الركالت الرتجيحية الثالث التي نفذها 

اأبطال اأوروبا بعد انتهاء الوقتن الأ�سلي والإ�سايف.

مانشستر يخطط لضم نجم روما

PSG يجدد عقد ماركينهوس

NBA: أوكالهوما سيتي يضم نجم إنديانا بيسرز

صدام محتمل بين الكبار في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

 ذك��رت ع��دة و�سائل اإعالمي��ة، اأن فري��ق اأوكالهوما 
�سيت��ي ثان��در ال��ذي يناف���س يف دوري ك��رة ال�سل��ة 
الأمريك��ي للمحرتفن، �سم ب��ول جورج لعب فريق 
كل النجوم م��ن مناف�سه اأنديان��ا بي�رز. وا�سافت 
التقاري��ر اأن��ه من املتوق��ع ان ي�ستغن��ي ثاندر عن 
خدمات فيكتور اأولديبو ودومانتا�س �سابوني�س، 
ال�سفق��ة. وث��ارت  ل�سال��ح بي���رز، كج��زء م��ن 
�سائع��ات حول انتقال ج��ورج يف اآخر اأ�سبوعن، 
عقب اإبالغ��ه بي�رز اأنه لن يج��دد عقده ويخطط 
لأن ي�سب��ح لعب��ا ح��را، عندما ينته��ي ارتباطه 
بالفري��ق ال�سيف املقبل. ومت ت��داول اأ�سماء فرق 
لو�س اأجنلي�س ليكرز وكليفالند كافالريز وبو�سطن 
�سيلتيك�س وهيو�ستون روكت�س، باعتبارها الوجهات 

املحتمل��ة لالع��ب البال��غ من العم��ر 27 عام��ا، الذي 
�سيلع��ب الآن اإىل جانب را�س��ل و�ستربوك، اأف�سل لعب 
يف الدوري المريكي املو�سم املا�سي، �سمن �سفوف 
اأوكالهوم��ا �سيتي. ويبلغ متو�سط النقاط التي �سجلها 
جورج 23.7 نقطة، اإ�سافة ل�ستحواذه على 6.6 كرة 
مرت��دة مع بي�رز الذي خرج من الدور الأول بالأدوار 
الق�سائي��ة. وخرج ثاندر من ال��دور الأول من الأدوار 
الإق�سائي��ة يف املو�س��م املا�سي اأي�س��ا. ومن جانبه، 
ذك��رت ع��دة تقارير اإعالمية، اأن �ستيف��ن كوري، وافق 
عل��ى �سفقة قيا�سية بقيم��ة 201 مليون دولر للبقاء 
�سمن �سفوف جولدن �ستيت وريورز الذي يناف�س يف 
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفن، ملدة 5 �سنوات. 
جاءت تلك ال�سفقة عقب بداية فرتة النتقالت احلرة، 

يف دوري ال�سلة الأمريكي. ووفًقا 
لقاعدة من�سو�س عليها يف عقد 

العم��ل اجلماعي احل��ايل لدوري 
ال�سلة الأمريك��ي كان بو�سع كوري 

عل��ى  �سخ��م احل�س��ول  عق��د 
نظ��ًرا لف��وزه 
ة  ئ��ز بجا
لعب  اأف�س��ل 

دوري  يف 
3 موا�س��م. ون��ال  اآخ��ر  ال�سل��ة الأمريك��ي يف 

الالع��ب، 29 عاًم��ا، جائزة اأف�س��ل لعب خالل 
مو�سم��ن، �ساع��د فيهما وري��ورز عل��ى نيل لقب 

البطولة، خالل املوا�سم الثالثة الأخرية.

 �سيتع��ن عل��ى روجر في��درر، املر�س��ح الأبرز يف 
بطول��ة وميبلدون للتن���س، بذل اأق�س��ى اجلهد اإذا 
اأراد الو�سول لرقم قيا�سي بالتتويج باللقب للمرة 
الثامن��ة، بعدما اأوقعته القرع��ة التي �سحبت يوم 
اجلمع��ة، اأمام اأق��وى املناف�س��ن يف نادي عموم 
اإجنل��رتا. لك��ن حام��ل اللقب اآن��دي م��وراي، الذي 
يع��اين لي�سل لأف�سل حالة بدني��ة ب�سبب اآلم يف 
اأعل��ى الفخذ، تلقى دفعة بعدما اأبعدته القرعة عن 
اأخطر املناف�سن يف الأ�سبوع الأول. ويظل فيدرر 
)35 عاما(، الذي يطمح لأن يكون اأكرب لعب �سنا 
يت��وج باللقب يف ع���ر الح��رتاف، الأوفر حظا 
للف��وز نظري��ا، بعدما ن��ال لقب بطول��ة هاله يوم 
الأحد املا�سي، والتي متثل ا�ستعدادا لوميبلدون.

 ولك��ي ين��ال لقبه الثام��ن، �سيتعن عل��ى فيدرر 
وجريج��ور  زفريي��ف  األك�سن��در  عل��ى  التغل��ب 
دمييرتوف وميلو�س راونيت�س، الذي تاأهل لنهائي 
الع��ام املا�سي، ونوف��اك ديوكوفيت���س البطل 3 
م��رات، يف طريقه لبلوغ املب��اراة النهائية. وقبل 
القرعة قال مات�س فيالن��در، امل�سنف الأول على 
الع��امل �سابق��ا اإن في��درر الذي ن��ال لقبه 18 يف 
البطولت الأربع الكربى يف ل�سرتاليا مطلع العام 
اجل��اري، يج��ب اأن يحذر م��ن بع���س املناف�سن 
ال�سب��ان.  واأ�س��اف "اأعتقد اأن في��درر هو املر�سح 
لكن يوجد العديد من املواهب ال�سابة التي تتمتع 
باجلراأة ول تخ�سى املخ�رمن يف هذه الأيام". 
وتاب��ع "ل ي�سع��رون باخل��وف حق��ا، كرييو���س 

وراونيت���س وزفريي��ف ل ت�سغله��م اأف�س��ل 
الأ�سم��اء، بل يلعب��ون بج��راأة واإذا �سارت 
الأم��ور ل�ساحله��م ف��ال باأ���س". وب��دا اأن 
م��وراي ل يزال يعرج، عق��ب تدريب له يف 
وميبلدون اأم���س اجلمعة، بعد غيابه يومن 

للتاأهيل ب�سبب اأمل يف اأعلى الفخذ.
وبخروجه من الدور الأول يف بطولة كوينز 

الأ�سب��وع املا�س��ي، �سيك��ون م��وراي بط��ل 
وميبل��دون مرت��ن ممتن��ا لتجن��ب راونيت�س 

ودميي��رتوف وزفريي��ف وخ��وان مارتن 
اإ�ساف��ة  دي��ل بوت��رو ودوميني��ك تي��م 
لفلي�سيانو لوبيز الفائز بلقب كوينز يوم 

الأحد.

ج النجم ليوني��ل مي�سي، مهاج��م بر�سلونة من   ت��زوَّ
مبدين��ة  روك��وزو  اأنتوني��ال  طفلي��ه،  واأم  �سديقت��ه 
رو�ساريو الأرجنتينية، يف حفل زفاف �سخم، �سهده 
ع��دد كبري م��ن املدعوي��ن البارزي��ن م��ن كل اأنحاء 
الع��امل. وعقد مي�سي، قرانه على اأنتونيال التي ارتبط 
بعالق��ة ح��ب معها من��ذ �سن��وات طويل��ة، يف اإحدى 
قاعات فن��دق "بوملان �سيتي �سن��رت" يف رو�ساريو، 
الت��ي تبعد عن العا�سم��ة الأرجنتينية بوين�س اآير�س 
300 كيلوم��رت. وبع��د ن�س��ف �ساع��ة م��ن الزفاف، 
�س��ار الزوج��ان عل��ى الب�س��اط الأحم��ر م��ع توجي��ه 
التحي��ة لأكرث م��ن 150 �سحفًيا وم�س��وًرا، ح�سلوا 
عل��ى ت�ساري��ح لتغطي��ة اأح��داث احلف��ل. وارت�سم��ت 
البت�سام��ة على وجه العرو�س��ن، خالل حتية رجال 
الإع��الم، وال�سحاف��ة. ورًدا على اأ�سئل��ة ال�سحفين، 
ق��ال مي�س��ي: "كل �س��يء على م��ا ي��رام". وا�ستجاب 
العرو�س��ان ملطالب ال�سحفي��ن، وامل�سورين؛ حيث 
التق��ط لهم امل�سورون، 3 قب��الت. وارتدت اأنتونيال، 
ا بيت الأزياء الإ�سباين روزا  رداء �سممه لها خ�سي�سً
كالرا؛ حي��ث �سم��م الرداء بظهر مك�س��وف، كما ظهر 

�سعره��ا م�سفًفا على اجلانب الأي���ر. ويف املقابل، 
ارتدى مي�س��ي، حلة من ت�سمي��م "جورجيو اأرماين" 
م��ع رابطة عنق ف�سية. واخت��ار مي�سي، مقر الزفاف 
بالق��رب م��ن منطق��ة "ل باخ��ادا" املتوا�سعة التي 
ن�س��اأ فيه��ا، وب��داأ فيها مداعب��ة الك��رة. و�سهد احلفل 
ح�سور 260 مدعًوا م��ن خمتلف اأنحاء العامل، ومن 
بينه��م ع��دد كبري من جن��وم ك��رة الق��دم البارزين، 
وب��رز من ب��ن احل�سور، ع��دد من زم��الء مي�سي يف 
بر�سلون��ة، الذين ا�سطحبوا زوجاته��م، و�سديقاتهم 
للحفل. والتقط امل�سورون بع���س ال�سور التذكارية 
لكل من �سي�س��ك فابريجا�س، و�سريجي��و بو�سكيت�س، 
وجوردي األبا، وت�س��ايف هرينانديز، والأرجنتينين 
رودريجي��ز،  وماك�سيميليان��و  اأجوي��رو،  �سريجي��و 
واإيزكويل لفيت��زي، والأوروجوياين لوي�س �سواريز، 

والكامريوين �سامويل اإيتو.
وج��رت مرا�س��م الرتب��اط الر�سم��ي يف نف���س مكان 
مدي��ر  كاري��و،  جونزال��و  اإ���راف  حت��ت  احلف��ل، 
الت�سجي��ل الر�سمي للزيج��ات يف "�سانتا يف"، وهي 
املقاطع��ة الت��ي تق��ع فيه��ا رو�ساري��و. و�سه��د على 

مرا�سم الرتب��اط الر�سمي، الأ�سق��اء اخلم�سة ملي�سي 
واأنتونيال، وهم رودريجو، وماتيا�س، وماريا اأ�سقاء 
مي�سي.. وب��اول، وكارل روك��وزو، �سقيقتا اأنتونيال. 

وبع��د انتهاء مرا�سم القرتان الر�سم��ي، فاجاأ مي�سي 
عرو�سه بهدية خا�سة؛ حيث قدم املغني الأرجنتيني 
املحب��وب اآبيل بينتو�س اأغني��ة "ل بداية ول نهاية" 

وهي الأغنية املف�سلة ل��دى اأنتونيال. والتقى مي�سي 
واأنتوني��ال، وهم��ا يف مرحل��ة الطفول��ة لكونها ابنة 
عم لوكا�س �سكالي��ا اأبرز اأ�سدقاء النجم الأرجنتيني 
خالل مرحلة الطفولة وال�سبا. ويف 2007، وبعد 7 
�سن��وات من رحي��ل مي�سي ع��ن الأرجنتن مع بع�س 
اأف��راد عائلت��ه اإىل بر�سلون��ة، التقى الثن��ان جمدًدا 
يف رو�ساري��و، وب��داأت عالق��ة احلب بينهم��ا. وظهر 
الطف��ل تياجو ابنهم��ا الأكرب برفقتهم��ا خالل حفل 
الزف��اف م�س��اء اجلمع��ة، كما ظه��ر �سقيق��ه الأ�سغر 
ماتيو يف احلفل. وطالب مي�سي واأنتونيال، املدعوين 
بع��دم تق��دمي هداي��ا اإليهما يف حف��ل الزف��اف، واأن 
ي�ستبدل��وا هداياه��م بتربع��ات اإىل موؤ�س�س��ة خريية، 
تخ�س�س��ت يف بن��اء امل�ساكن مل�ردي��ن يف العامل. 
وعم��ل على تاأمن احلف��ل، قوة مكونة من 400 فرد 
منهم بع���س الرجال الأم��ن يف "�سانتا يف" اإ�سافة 
ل�رك��ة اأمن خا�سة. وخ��ارج الفندق، ا�سطف مئات 
املواطن��ون الذين يقطنون بالقرب م��ن هذا الفندق، 
يف حماولة منه��م مل�ساهدة املدعوين البارزين عرب 
ال�سي��اج املحيط بالفندق. ومنذ الأربعاء، حطت اأكرث 

م��ن ع�ر طائ��رات خا�سة يف مط��ار روزاريو ناقلة 
املدعوي��ن ل�سيما من بر�سلونة، علما ان الرحلة بن 
املدينتن ت�ستغرق نحو 14 �ساعة. وفر�ست �سلطات 
املدين��ة اإج��راءات اأمني��ة اإ�سافية حت�س��ريا للحفل، 
ومت ن���ر 300 �رط��ي عل��ى الطري��ق املمت��د ب��ن 
املط��ار حتى "�سيتي �سنرت" والبال��غ طوله نحو 21 
كلم. وقام��ت البلدية بتنظي��ف امل�ساحات اخل�راء 
وتاأهيله��ا، واإبع��اد الباعة املتجولن م��ن ال�سوارع. 
اأم��ا الأم��ن اخلا���س مبي�س��ي، ف�سيت��وله فري��ق من 
املتخ�س�س��ن ال�رائيلين الذي��ن يرافقونه يف كل 
حتركاته ح��ول العامل. ونال 157 �سحافيا اعتمادا 
للم�سارك��ة يف تغطي��ة احلدث، علما ان ه��وؤلء تلقوا 
تعليم��ات �سارمة باأنه ل��ن يتاح له��م التوا�سل مع 
املدعوي��ن. و�سعى منظمو احلف��ل اىل اإحاطته بغطاء 
م��ن ال�رية، م��ع احلر�س على ع��دم ت�ريب اأي من 
تفا�سيل��ه، وعلى �سبي��ل املثال، �سرتت��دي روكوتزو 
ف�ستان زفاف من ت�سميم ال�سبانية روزا كالرا، نقل 
بطائ��رة خا�سة م��ن بر�سلونة برفق��ة عن�ري اأمن 

ل�سمان عدم ت�ريب �سورة له. 
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