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»ميتشو« األقرب لتدريب الزمالك..

والفريق يستعد لبطل الصومال

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يختتم اليوم فريق الزمالك بقيادة طارق 
يحيى املديــر الفني املؤقت، آخــر تدريباته 
في معسكره بأحد فنادق منطقة برج العرب 
باإلسكندرية، استعدادا ملواجهة ديكاداها بطل 
الصومال، غدا اجلمعة على ملعب ستاد برج 
العرب، في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري 
أبطال أفريقيا، بعد ان فشــلت كل محاوالت 
رئيس الزمالك مرتضى منصور إلقامة املباراة 
في القاهرة، وهو ما تســبب في تأجيلها من 

األحد املاضي الى اجلمعة.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الفريق لهذه 
املهمة اتسعت دائرة البحث عن املدير الفني 
اجلديد للفريق لتشمل 7 مدربني، خرج منهم 
بشــكل مؤكد األرجنتيني رامون دياز، حيث 

صرح منصور بأن دياز اعتذر.
وقــال منصور فــي تصريحــات للموقع 
الرســمي للزمالك »ديــاز كان خيارنا األول، 
املــدرب وافق فــي البداية علــى أن يتقاضى 
راتبا قدره ٢ مليون يورو سنويا، مع وجود 
شرط جزائي بقيمة شهرين، وتنازل كثيرا عن 
شروطه لرغبته في خوض هذه التجربة مع 
فريق كبير، قبل ان يتلقى حتذيرات جعلته 

يبتعد ويعتذر«.
وتكشــف »األنباء« ملف املدربني الســتة 
املرشــحني امــام الزمالك، حيث مــن املتوقع 
ان يكــون الصربي »ميتشــو« هــو صاحب 

احلــظ األوفــر بتدريــب الزمالــك، وهــؤالء 
الســتة هم: دي بياســي )63 عاما(، ويحمل 
اجلنســيتني اإليطالية واأللبانية، وقاد عدة 
أنديــة إيطالية من بينها تورينو وأودنيزي 
وسبال والسويسري رينيه فايلر )4٥ سنة(، 
وقاد عدة أندية سويسرية على رأسها سانت 
جالني.. واليونانــي مارينوس أوزونيديس 
٥٠ عامــا، وليس مرتبطــا حاليا بتدريب أي 
فريق. اضافة الى 3 مدربني من صربيا، ابرزهم 
الصربي أليكساندر ستانوڤيتش )4٥ عاما( 
ومواطنه فالدان ميلويڤتش )4٩ عاما( وأخيرا 
صاحب احلظ األوفر املدرب الصربى ميتشو 
)4٩ عاما( ألنه له جتارب مع الكرة األفريقية.

اإلسماعيلي يطلب جناح األهلي
حتركت إدارة نادي اإلســماعيلي صوب 
جناح األهلي السابق أحمد حمودي لالنضمام 
للفريــق، لدعم الهجوم قبل انطالق املوســم 
اجلديــد، بعد ان مت فســخ عقده مــع النادي 
األهلي بالتراضي وأصبح العبا حرا. وتراجع 
اإلســماعيلي عــن ضم ظهير أيســر الوحدة 
الســوري مؤيد العجان بسبب مغاالة ناديه 

في طلباتهم املادية.
إلى ذلك حسم اجلهاز الفني لألهلي بقيادة 
األوروجوياني مارتن السارتي، مصير مؤمن 
زكريا صانع ألعاب الفريق بعدم قيده في قائمة 
الفريق احمللية بعد ثبوت اصابته وحاجته 

لعالج ملدة ثالثة شهور قادمة.

الصربي »ميتشو« يقترب من قيادة فريق الزمالك

السد يطيح بالدحيل ويصطدم بـ »العاملي« في »أبطال آسيا«
الدوحةـ  فريد عبدالباقي

ضمن نادي الســد القطري مشاركته 
في بطولة كأس العالم لألندية ٢٠١٩ املقرر 
إقامتها في الدوحة ديسمبر املقبل، كصاحب 
األرض ومستضيف للبطولة، وذلك بعد 
خروج مواطنه الدحيل من املنافسة على 
اللقب، حيث كان فيفا يشترط أال يزيد عدد 
الفرق من الدولة املضيفة على فريق واحد، 
وبات السد خامس الصاعدين إلى كأس 
العالــم لألندية بعد ليڤربول اإلجنليزي 
والترجي التونسي ومونتيري املكسيكي 
وهاينجن سبورت من كاليدونيا اجلديدة، 
وهي املرة الثانية الذي يشارك السد في 
مونديال األندية بعد عــام ٢٠١١. ومتكن 
السد من اإلطاحة بالدحيل والفوز عليه 
بنتيجــة 3-١ خالل اللقاء الذي جمعهما 
أول من أول على ســتاد جاســم بن حمد 
بنادي السد ضمن مواجهات جولة اإلياب 
لدور الـ ١6 من دوري أبطال آسيا. سجل 
أهداف املباراة أكــرم عفيف وعبدالكرمي 
حسن )هدفني( في الدقائق ٢٠ و34 و٩١، 
فيما سجل هدف الدحيل الوحيد احملترف 
البرازيلي ايدميلسون جونيور في الدقيقة 
٥6، وكانــت نتيجة لقــاء الذهاب انتهت 
بالتعادل إليجابي ١-١ األسبوع املاضي. 
ومن املنتظر أن يلعب السد ضد النصر 
الســعودي »العاملي« في منافسات دور 

الثمانية.
مــن جانبه، صرح املدرب اإلســباني 
للســد تشــاڤي هيرنانديز، بعد جناحه 
في أولى خطواته التدريبية، بأنه سعيد 
للغاية بتحقيق الفوز على الدحيل والتأهل 
إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، 
مشــيدا بأداء العبيه خــالل اللقاء. وعن 
املواجهة املقبلة في الــدور ربع النهائي 
قال: بال شك ستكون مباراة صعبة أمام 
النصر السعودي الذي شاهدت مباراته 
األخيرة أمام الوحدة اإلماراتي والتي حقق 
خاللها الفوز بثالثة أهداف مقابل هدفني 
أمام الوحــدة اإلماراتي وهو فريق قوي 
ومميز ويضم العبني على مستوى عال، 
لكــن هدفنا هو العبور إلى الدور نصف 
النهائي، ونحن اآلن نفكر في كأس الشيخ 
جاسم )بطولة كأس السوبر(. وحول ما 
يطلق عليه أنه مشروع مدرب مانشستر 
سيتي اإلجنليزي بيب غوارديوال جديد 
وان كان ذلك يشكل ضغطا عليه، رفض 
تشافي هذه املقارنة مؤكدا أنه سعيد في 
عمله، وأنه يتطلع إلى النجاح دائما. في 
املقابل، أبــدى املدرب البرتغالي للدحيل 
روي فاريا حزنه الشديد خلسارة فريقه 

أمام السد وتوديع دوري األبطال.

ضمن مقعده في »مونديال األندية« بالدوحة

فرحة العبي السد بالتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا

عبور سهل لديوكوڤيتش وفيدرر وصعب لفافرينكا
وانسحاب سيرينا من دورة سينسيناتي

»فيفا« يُغرم »السيتي« 340 ألف يورو
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن تغرمي 
مان سيتي اإلجنليزي مبلغ 370 ألف فرنك سويسري 
)قرابــة 340 ألف يورو(، ملخالفتــه قاعدة التعاقد مع 

الالعبني القصر.
وكانت هناك مخاوف من أن يتعرض »الســيتي« 
لنفس العقوبة التي نالها مواطنه تشلسي بسبب مخالفة 
مماثلة، وحرمانه من اجراء تعاقدات لفترتي انتقاالت، إال 

أن اللجنة التأديبية في االحتاد الدولي اكتفت بتغرميه، 
مبررة هذا احلكم املخفف بأنه »أخذنا في عني االعتبار 

واقع اقرار مان سيتي مبسؤوليته«.
وكان االحتاد الدولي الذي عاقب أيضا في فترة سابقة 
ثالثي إسبانيا برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو بحرمانه 
من التعاقدات بسبب مخالفة مماثلة، أن برأ العام املاضي 
»السيتي« من أي مخالفة فيما يتعلق بقضية تعاقده 

مع األرجنتيني بنخامني غاري من فيليز سارسفيلد 
عام 2016 حني كان الالعب في السادســة عشرة من 
عمره. وفي 2018، كشــف العبان من أكادميية »درمي 
فوتبول« الغانية، السيراليوني جورج ديفيس والغاني 
دومينيك أودورو، في تصريح لصحيفة »ييالندز ـ 
بوســن« الدمناركية أنهما وقعا ملان سيتي ولعبا مع 
فريق الشباب قبل بلوغهما الثامنة عشرة من عمرهما.

عبر الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
املصنف أول والسويســري روجيه 
فيدرر الثالث بسهولة الدور الثاني 
مــن دورة سينســيناتي االميركية 
للماســترز في التنس، فيما أعلنت 
االميركية سيرينا وليامس انسحابها 
بســبب أوجاع مستمرة في ظهرها، 
ما يعزز الشكوك حول مشاركتها في 
بطولة الواليات املتحــدة املفتوحة 

بدءا من ٢6 اجلاري.
في املقابل، عاد ديوكوڤيتش وفيدرر 
إلى املنافسات منذ فوز الصربي على 
السويسري في نهائي بطولة وميبلدون.
ولم يؤثر توقف مباراة فيدرر لساعة 
بسبب االمطار على النجم املخضرم، 
فتخطــى منافســه االرجنتيني خوان 
ايغنايسو لونديرو 6-3 و6-4، ليبلغ 
الدور الثالث فــي دورة أحرز لقبها 7 

مرات.
وبعد خســارته مباراة ماراثونية 
تاريخية ضد ديوكوڤيتش في نهائي 
وميبلدون، يبحث فيدرر عن لقبه الـ 
٢٩ في بطوالت املاسترز ١٠٠٠ نقطة.
وقال فيدرر )38 عاما( حامل لقب 
٢٠ دورة كبرى )رقم قياســي( والذي 
يلتقــي الفائز بــني مواطنه املخضرم 
ستانيســالس فافرينــكا والروســي 
اندري روبليف املتأهل من التصفيات 
»أنا سعيد جدا، حتى عندما اصبحت 
االمــور مخادعة بعــد هطول االمطار، 
هذه بداية مرحلة طويلة من املنافسة 
على االراضي الصلبــة، من اجليد ان 

ابدأ بتحقيق الفوز«. 
من جهته، خرج فافرينكا )33 عاما( 
فائزا من معركة مع البلغاري غريغور 
دمييتروف ٥-7 و6-4 و6-7 )4-7(. 
ورغم خســارة ارساله في الشوط 
االول بثالثــة اخطــاء مزدوجة، جنح 
ديوكوڤيتش في تخطي االميركي سام 
كويري 7-٥ و6-١ ليلتقي االســباني 
بابلــو كارينيــو بوســتا املتأهــل من 

التصفيات والفائز على االميركي جون 
ايسنر الثالث عشر 6-4 و7-6 )١-7( 

و6-7 )6-8(. 

فينوس مستمرة 
ولدى الســيدات، أبقــت فينوس، 
الشقيقة الكبرى لسيرينا، اسم العائلة 
متواجدا في الــدورة بعد فوز ابنة الـ 
3٩ على الهولندية كيكي برتنز حاملة 
اللقب واملصنفة خامســة 6-3 و6-3 

و7-6 )7-4( في الدور الثاني.
وودعت التشــيكية بتــرا كفيتوفا 
املصنفة سادسة امام اليونانية ماريا 
ساكاري 6-4 و٢-6 و6-3، فيما خرجت 
التونسية أنس جابر من الدور االول 
أمــام االميركية جنيڤــر برايدي 6-٢ 

و6-٢.
كما شهد الدور االول خسارة االملانية 
اجنليك كيربر الثالثة عشرة وحاملة 
لقب 3 بطوالت كبرى امام االستونية 
انيــت كونتافيت 7-6 )٩-7( و6-٢، 
واالسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة 
لقب روالن غاروس ووميبلدون سابقا 
امام االميركية ماديسون كيز السادسة 
عشرة 6-7 )4-7( و7-6 )7-٥( و4-6.

إصابة دل بوترو 
وبعيدا عن البطولة، أعلن منظمو 
بطولــة الواليات املتحدة املفتوحة أن 
البطل السابق االرجنتيني خوان مارتن 
دل بوترو سيغيب عن النسخة املقبلة 

بداعي االصابة في ركبته.
وأشار منظمو البطولة التي تنطلق 
في ٢6 اجلاري، الى ان بطل نسخة ٢٠٠٩ 
ووصيف ٢٠١8 يتابع عملية إعادة تأهيل 
ركبته التي خضعت جلراحة في يونيو 
املاضي بعد اصابته في دورة كوينز. 
وبغيابه سيدخل بدال منه في القرعة 
االميركي دنيس كودال الذي حصل سابقا 
على بطاقة دعوة حتولت الى مواطنه 

كريستوفر يوبانكس. )أ.ف.پ(  سيرينا وليامس تذرف الدموع بعد إعالن انسحابها 

»غالدباخ« يضم بن سبعيني

بن يدر يوقع مع موناكو بـ 4٥ مليون دوالر

انتقــل املدافع الدولي 
بــن  رامــي  اجلزائــري 
ســبعيني، املتــوج مــع 
األمم  بــكأس  بــالده 
االفريقية ٢٠١٩، من رين 
الفرنســي الى بوروسيا 
مونشــنغالدباخ األملاني 

بعقد حتى ٢٠٢3.
وأعرب املدير الرياضي 
لـ »غالدباخ« ماكس إيبرل 
عــن ســعادته بضــم بن 
سبعيني »الذي بإمكانه 
أن يلعب كظهير أيسر أو 

قلب دفاع، سيجلب معه الكثير من اخلبرة 
التي كسبها خالل 3 أعوام ناجحة مع فريق 

جيد جدا من الدوري الفرنسي«.
وينضم بن ســبعيني ابــن الـ ٢4 عاما 
الذي مر مبونبلييه وتوج بلقب كأس فرنسا 
املوسم املاضي مع رين حيث لعب منذ ٢٠١6، 
الى فريق أنهى املوسم املاضي من الدوري 

انتقل املهاجم الفرنسي 
وسام بن يدر من اشبيلية 
االســبانية الــى موناكو 
خلمس سنوات في صفقة 
مقدرة بـ 4٥ مليون دوالر 
أميركي، بحســب ما ذكر 

نادي االمارة امس.
وفي غضون 3 مواسم، 
التونسي  الالعب  اصبح 
اجلذور رابع أفضل هداف 
في تاريخ النادي االندلسي 
)7٠ هدفا في ١38 مباراة(، 
كما خاض 4 مباريات مع 

منتخب فرنسا سجل فيها هدفا وحيدا.
وسيعود بن يدر )٢٩ عاما( الى الدوري 
الفرنسي الذي تركه عام ٢٠١6 بعد أن حمل 
ألوان تولوز لســتة مواســم. وفي الوقت 

وافــق مهاجــم أتلتيكو مدريد االســباني   
دييغو كوســتا على تسديد مبلغ ١.7 مليون 
يورو ملصلحة الضرائب اإلسبانية التي سبق 
واتهمته بالتهــرب الضريبي، وفق ما أفادت 

صحيفة »ال موندو« اإلسبانية.

وصف املدير الفني لنــادي بايرن ميونيخ   
األملاني، نيكو كوفاتش، نادي هيرتا برلني الذي 
سيواجه فريقه في مستهل مشوار الدوري غدا 

بأنه منافس صعب وغير مريح.

عــزز نادي خيتافي اإلســباني خط دفاع   
فريقه بالتعاقد مع اإلسباني الدولي خافيير 
إتشيتا من أتلتيك بيلباو، ملدة موسمني حتى 

يونيو ٢٠٢١.

كشف نادي بوروســيا دورمتوند األملاني   
لكرة القدم أن موســم 2019/2018 شهد تراجعا 
في حجم أعمال النادي وكذلك في أرباحه، مقارنة 
باملوسم السابق الذي سجل خالله رقما قياسيا، 
لكن مسؤولي النادي أبدوا حالة من الرضا إزاء 

األرقام التي أعلنت.

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف األملاني   
أنه ســيفتقد جهود العب خط وســطه أمين 
بركوك في بداية مشــواره باملوســم اجلديد 

من الدوري األملاني )بوندسليغا(.

كشف نادي هامبورغ األملاني املنافس في دوري   
الدرجة الثانية أن قائده الياباني جوتوكو ساكاي 
بصدد العودة لبالده للعب ضمن صفوف فريق 
فيسيل كوبي املنافس في الدوري الياباني املمتاز.

مدد نــادي هوفنهامي األملاني عقد مدافعه   
بنيامني هيبنر ملدة عام واحد، ليستمر بذلك 

ضمن صفوف الفريق حتى عام ٢٠٢٢.

قرر االحتاد الدولــي لرفع األثقال إيقاف 5   
رباعني روس بســبب مخالفات محتملة للوائح 
مكافحة املنشطات بناء على معلومات حصل عليها.

أعلنت وكالة مكافحة املنشطات الصينية   
إيقــاف إحدى جنمات منتخب الكرة الطائرة 
املتوج بذهبية اوملبياد ريو دي جانيرو ٢٠١6، 

وهي »يانغ فانغ جو« ملدة 4 سنوات.

األملاني في املركز اخلامس ويلعب املوسم 
احلالي في مسابقة »يوروبا ليغ«.

وبإمكان بن سبعيني أن يبدأ مشواره 
مــع الفريق الفائز بلقب الدوري األملاني ٥ 
مرات منذ نهاية األسبوع احلالي حني يفتتح 
مونشنغالدباخ مشواره في املوسم اجلديد 
من الدوري السبت على أرضه ضد شالكه.

عينه، سيســلك املهاجــم البرتغالي روني 
لوبيــش املرتبط بعقد مــع موناكو حتى 
٢٠٢٢، الطريق املعاكس منتقال الى اشبيلية 
في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.

رامي بن سبعيني يرفع قميص فريقه اجلديد بوروسيا مونشنغالدباخ 

وسام بن يدر عقب اكمال اجراءات انتقاله الى موناكو 

متفرقات عاملية

حجز الهالل السعودي بطاقته الى الدور ربع النهائي 
من مسابقة دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام ضيفه 
ومواطنه األهلي 0-1 في إياب ثمن النهائي. وكان الهالل 
حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 4-2، ما جعل األهلي 
بحاجة الى الفوز بثالثية نظيفة من أجل خطف البطاقة من 
مواطنه، وبالتالي الهدف الذي سجله عبدالفتاح عسيري 
في الدقيقة 42 لم يكن كافيا لقلب الطاولة على مضيفه.
وبعد أن تخلص من عقبة األهلي، يجد الهالل نفسه 
أمام مواجهة ســعودية أخرى فــي ربع النهائي، حيث 
يلتقي االحتاد الذي عاد بفوز مثير على مضيفه ذوب 
آهــن أصفهان اإليراني 4-3، بعــد أن فاز أيضا ذهابا 

على ملعبه 1-2.
وبدأ األهلي املباراة مهاجما سعيا لتعويض خسارة 
الذهاب لكن دون أن يشــكل خطورة باستثناء فرصة 

واضحة من ركلة حرة للصربي دانيال اليكسيتش لم 
جتد طريقها الى الشباك.

وجاءت أولى الفرص الفعلية لصالح الهالل في الدقيقة 
29 عندما انطلق الفرنســي بافيتمبي غوميس بالكرة 
وشــق طريقه بني مدافعني، قبل أن يسددها من حافة 
املنطقة لكن احلارس محمد العويس أبعدها إلى ركنية. 
وعادت احلياة الى األهلي عندما سجل هدف التقدم عبر 
عبدالفتاح عسيري الذي سقطت الكرة أمامه بعدما ارتدت 
من الدفاع، فسددها من مشارف املنطقة الى الشباك )42(.
وتواصل بحث األهلي عن هدف ثان في الشــوط 
الثاني، مع تركيز الهالل علــى إغالق منطقته. وكانت 
أخطــر فرص األهلي عندما انطلق جيانيني من الرأس 
األخضر ومر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من زاوية 

ضيقة، لكنها هزت الشباك اجلانبية.

..والهالل يحجز بطاقته على حساب األهلي


