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 روميرو خارج املونديال 

 إميري مدرباً للمدفعجية 

 أظهرت دراسة أعدتها شركة «كاي بي 
ام جــي» املالية ان نادي مــان يونايتد االجنليزي هو 
األكثر قيمة بني أندية كرة القدم العاملية هذا املوســم، 
متقدما على العمالقني االسبانيني ريال مدريد وبرشلونة.
  وبحسب الدراســة، زادت قيمة «الشياطني احلمر» 
بنســبة ٥٪ عما كانت عليه في العام ٢٠١٧، لتصل الى 
٣٫٢ مليارات يورو، متقدما على ريال الثاني (٢٫٩ مليار 

يورو) وبرشلونة الثالث (٢٫٨ مليار يورو).
  ومــن بني ٣٢ اندية مت تقييمها، حل بايرن ميونيخ 
االملانــي رابعا بقيمة ٢٫٥٥ ملياري يورو، ويوڤنتوس 
االيطالي تاسعا (١٫٣ مليار يورو)، في حني حل باريس 
سان جرمان في املركز احلادي عشر بقيمة ١٫١٤ مليار 
يورو. وفي املجموع، بلغت القيمة املالية لألندية التي 
شملتها الدراسة، ٣٢٫٥ مليار يورو، بزيادة قدرها ٩٪ 

عن العام ٢٠١٧. 

 استدعي احلارس ناويل غوزمان إلى تشكيلة األرجنتني 
املونديالية بديال لســيرجيو روميرو بعد استبعاد العب 

مان يونايتد من الفريق بسبب إصابة في الركبة.
  وينضم غوزمان، الذي يلعب في تيغريس املكسيكي 
إلى ويلي كاباييرو حارس تشلسي وفرانكو أرماني حارس 
ريفر بليت، الذي لم يســبق له اللعب دوليا، في تشكيلة 

التانغو املكونة من ٢٣ العبا في نهائيات روسيا.
  واحتاج خورخي سامباولي مدرب األرجنتني إلى عدة 
دقائــق فقط ليقرر اختيار غوزمان بعد إعالن اســتبعاد 
روميرو. وقال االحتاد األرجنتيني لكرة القدم في موقعه 
على االنترنت إن روميرو، الذي كان من املتوقع على نطاق 
واسع أن يكون اخليار األول في حراسة مرمى األرجنتني، 

يحتاج إلى جراحة لعالج ركبته اليمنى.
  وميثل فقــدان روميرو صاحب اخلبــرة ضربة قوية 
لألرجنتني التــي واجهت صعوبات دفاعية في مبارياتها 

الودية األخيرة. 

 كشــف اإلسباني أوناي إميري املدير الفني السابق 
لفريق باريس سان جرمان الفرنسي، عن توليه مهمة 
قيادة آرسنال اإلجنليزي خلفا للفرنسي أرسني ڤينغر.

  ونشر إميري عبر موقعه الرسمي، تصريحا مقتضبا 
عن توليه قيادة الغانرز، قائال: «فخور بأن أكون جزءا 

من عائلة آرسنال».
  يذكر أن الكثير من التقارير الصحافية اإلســبانية 
نشــرت خالل الســاعات األخيرة عن اتفاق إميري مع 
مسؤولي املدفعجية، بعد أن مت استبعاد ميكيل أرتيتا، 
مساعد بيب غوارديوال في مان سيتي من الترشيحات 

لقلة خبرته. 

 ارتبط اســم كارلو انشيلوتي بقيادة اجلهاز الفني 
لنابولي بصورة كبيرة خالل اليومني املاضيني، حيث 
سيكون خلفا لساري الذي يقترب بدوره من التعاقد مع 
تشلسي خلالفة كونتي. وشوهد انشيلوتي مع مسؤولي 
نابولــي بينما تدور األخبار حول قيام محامي النادي 
اإليطالي بالعمل على إنهاء التعاقد مع ساري وجتهيز 
عقود انشيلوتي ليكون مدرب الفريق في املوسم املقبل. 
وتشــير تقارير صحافية إلى أن أنشــيلوتي سيوقع 
عقــدا مع فريق اجلنوب ملدة عامــني مع خيار التمديد 
لعام ثالث، مقابل ٦٫٥ ماليني يورو في املوسم الواحد. 

 إجراءات تأديبية ضد الليڤر وروما  فاسوني: «يويفا» خذل ميالن 
 رفض االحتاد األوروبي لكرة 

القدم (يويفا) مقترح نادي 
ميــالن اإليطالــي بشــأن 

التســوية املاليــة بعــد 
اختــراق قواعد اللعب 

املالي النظيف.
شــبكة    وذكــرت 
«برمييوم سبورت»، 
رفــض  اليويفــا  أن 
إبــرام اتفاق تســوية 

مع ميالن، مشــيرا إلى 
أن النادي اإليطالي مهدد 

بعقوبة من قبل االحتاد، قد 
تصل إلى الغرامة أو االستبعاد 

مــن املســابقات األوروبيــة، في 
املوسم املقبل. وكشــفت أن العقوبات قد 
تشمل أيضا غرامات مالية قاسية، باإلضافة 
إلى منع النادي من إبرام التعاقدات، موضحة 

أن اإلجراءات التأديبية ســيتم 
اتخاذها في يونيو املقبل.

املديــر  قــال    بــدوره، 
العام لنادي اللومباردي 
ماركو فاسوني: «أشعر 
واملــرارة  بالدهشــة 
ألنني كنت أتوقع أن 
إلينــا «يويفا»  يقدم 
اتفــاق تســوية على 
املخالفات السابقة، هذا 
تشويه لصورة النادي، 
نحــن نســتحق اتفــاق 
التســوية ونديــر النادي 
بطريقة صحيحة»، مضيفا: 
«سنقدم بيانات إلى اليويفا تشير 
إلــى أن ميالن اليوم ســيدفع ثمن أخطاء 
النادي من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، عندما كان هناك 

مالك مختلف متاما». 

 اتخذ االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) 
إجراءات تأديبية بحق ليڤربول االجنليزي 
وروما اإليطالي بسبب االحداث التي رافقت 
مباراتهما على ملعب انفيلد في ذهاب الدور 
نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

  وحســم ليڤربول املباراة االولى 
٥-٢ في أجواء مشحونة 

أديــن صاحب  وقــد 
بعــد  األرض 

قيــام أنصــاره 
بإشعال األلعاب 
النارية وإلقاء 
املقذوفات على 
ارض امللعب.

  وهوجــم احــد 
الليڤــر  انصــار 

شــون  ويدعــى 
كوكس (٥٣ عاما) من 

قبل مشــاغبي روما خارج أســوار ملعب 
انفيلد قبل مباراة الذهاب، حيث نقل الى 
املستشــفى ودخل في غيبوبــة وال تزال 

حالته حرجة.
  ومت ايقاف اثنني من أنصار روما لالشتباه 
بقيامهمــا بهــذا اجلــرم مــا دفع 
بأسطورة روما فرانشيسكو 
الى مناشــدة  توتــي 
الفريــق  أنصــار 
التحلي «بالروح 
 ، ضيــة يا لر ا
حسن الضيافة 
م  ا حتــر ال ا و
للخصم» وقد 
مبــاراة  جرت 
االياب في امللعب 
االوملبــي من دون 

حوادث تذكر. 

 يريدون مواصلة الهيمنة األوروبية أمام رجال كلوب 

 مارادونا: صالح مؤهل لنيل الكرة الذهبية 

 جنوم امللكي: سنترك أرواحنا على أرض امللعب 

 توقع دييغو مارادونا أسطورة األرجنتني 
أن يكون محمد صــالح مهاجم مصر وهداف 
ليڤربول ضمن أبرز الالعبني في كأس العالم 
بروسيا، ورشحه للمنافسة على 
الكرة الذهبية التي متنح ألفضل 

العب بالعالم.
  وقال مارادونا في تصريحات 
تلفزيونيــة في مراســم تقدميه 
كرئيس لنادي دينامو بريست البيالروسي: 
«صالح العــب رائع ميتاز بالســرعة وال 
يعتمد على قدميه فقط بل يستخدم عقله 

ببراعة».
  وأضاف مارادونا الفائز بكأس العالم 
١٩٨٦: «يســتخدم صالح قدمه اليسرى 
باقتدار وينفذ متريرات ساحرة خاصة 
إلى فيرمينو زميله في ليڤربول جتعله 
في وضع انفراد باحلارس، لذا أتوقع أن 

يكون أحد جنوم كأس العالم».
  وأضاف مدرب األرجنتني السابق: «ما 
قدمه صالح هذا املوسم يؤهله ملنافسة 

كريســتيانو رونالدو وليونيل ميســي على 
الكرة الذهبية، هيمن االثنان على اجلائزة في 
السنوات املاضية لكن التنوع بوجود صالح 

أو نيمار على منصة التتويج سيساعد 
في تطور اللعبة».

  وستكون فرص صالح كبيرة 
فــي نيل هــذه اجلائــزة إذا قاد 
ليڤربــول للتغلب علــى ريال 
مدريد، في نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، يوم الســبت املقبل. 
وتابــع مارادونا: «ســتكون 
مهمة صعبة على الريال ألنه 
يواجه ضغطا شديدا ويريد 
حتقيق اللقب للعام الثالث 
علــى التوالــي». وختــم: 
«سيعاني امللكي أمام قوة 
هجوم الريدز وســرعة 
صــالح وفيرمينو، كما 
أن املدرب يورغن كلوب 
ميتاز بالدهاء واحلنكة». 

 
  

البرتغالي    تصــدر 
كريســتيانو رونالــدو جنــم 
منتخب البرتغال لكرة القدم للعام الثالث 
على التوالي قائمة الرياضيني األكثر شعبية في 

العالم التي تضعها شبكة (إي.اس.بي.إن).
  وتفوق رونالدو على ليبرون جيمس جنم دوري كرة 
الســلة األميركي للمحترفني، وغرميه ليونيل ميسي مهاجم 

برشلونة واألرجنتني.
  واختيــر «الدون» مهاجم ريال مدريــد احلائز جائزة أفضل 
العب في العالم خمس مرات، كأكثر رياضي يحظى بشعبية 
في العالم، على أساس عدد متابعيه عبر مواقع التواصل 
االجتماعي واتفاقات الرعاية اخلاصة به، وعدد مرات 
كتابة اسمه عبر محركات البحث على اإلنترنت.

  واحتفظ العمالق جيمس بطل دوري 
الســلة األميركي للمحترفني 
ثالث مرات باملركز 

الثاني في القائمة، بينما حل البرغوث 
ميســي ثالثا بعد حصوله على تاســع 

ألقابه في الدوري مع برشلونة.
  وجــاء في املركز الرابــع البرازيلي 
نيمــار الــذي أصبح أغلــى العب كرة 
قدم في العالم بعد انتقاله مقابل ٢٢٢ 
مليون يورو (٢٦١٫٦ مليون دوالر) من 
برشلونة إلى باريس سان جرمان في 

أغسطس املاضي.
  واحتل السويسري روجيه فيدرر 
أحد أكثر الالعبني تتويجا باأللقاب في 

تاريــخ التنس املركز اخلامس متفوقا 
علــى كيفن دورانت جنم دوري الســلة 
األميركــي للمحترفــني والعــب التنس 

اإلسباني رفائيل نادال.
  وحلــت أيقونة التنــس األميركية 
سيرينا وليامز بدال من بطلة الفنون 
القتاليــة املختلطة روندا راوزي، في 
صدارة قائمة األكثر شعبية في رياضة 

السيدات. 

 حتدث ســيرجيو راموس قائد 
ومدافع ريــال مدريد خالل مقابلة 
صحافية مع راديو كوبي قبل نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا فــي كييڤ 

بأوكرانيا.
  ونقلت صحيفة ماركا اإلسبانية 
تصريحــات رامــوس الــذي قال: 
كريســتيانو يقول إننا أفضل من 
ليڤربــول؟ مــن اجليــد أن نكــون 
مقتنعني بذلك، نحن فريق يعرف 

كيف يتغلب على التحديات.
  وأضاف: نحن وليڤربول بذلنا 
جهدا كبيرا للوصول إلى النهائي، 
قد يصنع صالح أو فيرمينو الفارق 
لكــن هم أقوياء وخطيرين للغاية 

على املستوى اجلماعي.
  وتابع: يوم الســبت قد حتدث 
العديد من األشياء، لكننا سنترك 
أرواحنا على أرض امللعب وهذه هي 

الطريقة الوحيدة لنكون راضني.
  من جهته، قال ماركو أسينسيو 
جنم وســط امللكي: هنــاك رغبة 
كبيرة بني صفوف الفريق حلصد 
البطولة للمرة الثالثة على التوالي 

نأمل في ذلك.
  وأضاف أسينســيو: هناك ثقة 
بداخل اجلميع، ونحن قادرون على 
التتويج بلقب البطولة، ال أستطيع 
االنتظار خلوض املباراة النهائية 

أنا متحمس لذلك جدا.
  بدوره، أكد كاسميرو أن امللكي 
يعمل اآلن للفوز بلقب آخر، واعترف 
بأن مباراة نهائي التشامبيونزليغ 

ستكون «صعبة جدا».
  وأضــاف «نريد مواصلة صنع 
التاريخ، من الصعب الوصول إلى 
نهائي، عملي هو مساعدة زمالئي، 

ومنح توازن للفريق.
  أما املدافع فاران فقال: إن الفوز 
بثالثــة ألقــاب مــن دوري أبطال 
أوروبا شــيء رائــع، لكن إن فزت 
للمــرة الرابعة مع النــادي امللكي 

فسيكون «إجنازا هائال».
  وأضــاف فــاران «ال أدرك أننــا 
صنعنا تاريخا ألننا مازلنا نرغب 
في مواصلة صناعته، ثالثة ألقاب 
شــيء رائع، لكن أربعة ســيكون 

إجنازا هائال». 

 رياضة 

 مان يونايتد أكثر أندية العالم «قيمة» 

 أظهرت دراسة أعدتها شركة «كاي بي 
ام جــي» املالية ان نادي مــان يونايتد االجنليزي هو 
األكثر قيمة بني أندية كرة القدم العاملية هذا املوســم، 
متقدما على العمالقني االسبانيني ريال مدريد وبرشلونة.
  وبحسب الدراســة، زادت قيمة «الشياطني احلمر» 

٥بنســبة ٥بنســبة ٥٪ عما كانت عليه في العام 
٣٫٢ مليارات يورو، متقدما على ريال الثاني (

يورو) وبرشلونة الثالث (
  ومــن بني ٣٢ اندية مت تقييمها، حل بايرن ميونيخ 

٢٫٥٥االملانــي رابعا بقيمة ٢٫٥٥االملانــي رابعا بقيمة ٢٫٥٥
االيطالي تاسعا (١٫٣ مليار يورو)، في حني حل باريس 

 مارادونا: صالح مؤهل لنيل الكرة الذهبية 
كريســتيانو رونالدو وليونيل ميســي على 
الكرة الذهبية، هيمن االثنان على اجلائزة في 
السنوات املاضية لكن التنوع بوجود صالح 

أو نيمار على منصة التتويج سيساعد 

  وستكون فرص صالح كبيرة 
فــي نيل هــذه اجلائــزة إذا قاد 
ليڤربــول للتغلب علــى ريال 
فــي نيل هــذه اجلائــزة إذا قاد 
ليڤربــول للتغلب علــى ريال 
فــي نيل هــذه اجلائــزة إذا قاد 

مدريد، في نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، يوم الســبت املقبل. 
وتابــع مارادونا: «ســتكون 
مهمة صعبة على الريال ألنه 
يواجه ضغطا شديدا ويريد 
حتقيق اللقب للعام الثالث 
علــى التوالــي». وختــم: 
«سيعاني امللكي أمام قوة 
هجوم الريدز وســرعة 
صــالح وفيرمينو، كما 
أن املدرب يورغن كلوب 
ميتاز بالدهاء واحلنكة». 

 أنشيلوتي خلفاً لساري 

البرتغالي    تصــدر 
كريســتيانو رونالــدو جنــم 
منتخب البرتغال لكرة القدم للعام الثالث 

الثاني في القائمة، بينما حل البرغوث 
ميســي ثالثا بعد حصوله على تاســع 

ألقابه في الدوري مع برشلونة.
  وجــاء في املركز الرابــع البرازيلي 
نيمــار الــذي أصبح أغلــى العب كرة 
قدم في العالم بعد انتقاله مقابل ٢٢٢

 «الدون» يتفوق على العمالق والبرغوث 


