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أبدى النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو العب فريق 
يوڤنتوس اإليطالي لكرة القدم، تساؤالت بشأن مدى أحقية 
وجدارة بعض الالعبني بالقيم الكبيرة لصفقات انتقاالتهم خالل 
الوقت احلالي. وكان رونالدو قد حطم الرقم القياسي العاملي في 
صفقات العبي كرة القدم في عام 2009 عبر صفقة انتقاله من 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي إلى ريال مدريد اإلسباني مقابل 
94 مليون يورو، وذلك قبل أن ينتقل من ريال إلى يوڤنتوس 
في العــام املاضي في صفقة قيمتهــا 100 مليون يورو. 
وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية: »من الصعب إجراء 
عمليات حسابية في كرة القدم احلديثة، فاألندية تراهن كثيرا 

باإلمكانيات وصناعة كرة القدم باتت مختلفة«.
وأضاف رونالدو: »فلننحي جانبــا حالة جواو فيليكس 
)املنضم حديثا من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد اإلسباني 
مقابــل أكثر من 125 مليون يورو(، أي العب ميكن أن ينتقل 

مقابل 100 مليون يورو دون أن يقدم شيئا«.
وتابع: »األموال باتت أكثر في كرة القدم، وأصبح من املمكن 
أن ينتقــل العب قلب دفاع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 

مليون يورو، ال أتفق 
مع ذلك ولكن هذا هو 

العالم الذي نعيش فيه 
ويجب احترامه«.

اعتبر رونالدو ان  وقد 
عــام 2018 كان »األصعب« لــه على الصعيد 
الشخصي بعد اتهامه باالغتصاب قبل ان توقف 
العدالة األميركية إجراءات مقاضاته، وذلك في 
مقابلة عرضها يوم الثالثاء التلفزيون البرتغالي. 
وتابع جنم مانشستر يونايتد االجنليزي وريال 
مدريد االسباني سابقا: »عندما يشكك الناس 
في شرفك فهذا جارح، يؤلم كثيرا ألنني لدي 
عائلــة كبيرة وزوجة وطفل ذكي يفهم الكثير 
من األشياء«. وقرر القضاء األميركي في يونيو 
املاضي عدم توجيه االتهــام الى الالعب لعدم 
كفاية االدلة، رغم ان امللف لم يوضح ما اذا كان 

قد وافق على تسوية. 

نابولي يتسلح باالستقرار وأنشيلوتي للفوز بالدوري اإليطالي
يعــول نابولــي علــى أفضليــة 
االستقرار الفني في ظل التغييرات 
التــي طالــت منافســيه، الســيما 
يوڤنتــوس بطل املواســم الثمانية 
املاضية، من أجل محاولة الفوز بلقب 
الدوري اإليطالي ألول مرة منذ حقبة 
أسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا 

عام ١٩٩٠.
وكان نابولي الوحيد من بني الفرق 
الكبــرى الذي لم يجــر تعديال على 
طاقمه الفني باإلبقــاء على خدمات 
املدرب الفذ كارلو أنشــيلوتي الذي 
ســيقود الفريق اجلنوبي للموســم 
الثاني تواليا، على أمل الصعود درجة 
إضافيــة على منصــة التتويج بعد 
أن حل معه وصيفا املوســم املاضي 
خلف يوڤنتوس. ويبدأ أنشــيلوتي 
والعبوه حملتهم السبت حني يحلون 
ضيوفا على فيورنتينا، أي بعد يوم 
من انطالق مشوار يوڤنتوس البطل 
مــن ملعب بارما فــي أول مباراة له 
في »ســيري A« مــع مدربه اجلديد 
ماوريتســيو ســاري الذي كان قبل 
عامني قاب قوسني أو أدنى من إزاحة 
»الســيدة العجوز« عن عرشها قبل 
أن يكتفــي نابولي بالوصافة بفارق 

4 نقاط عن البطل.
قــرر بعدها ســاري تــرك ملعب 
»سان باولو« وخوض جتربة أولى 
خارج إيطاليا باالشراف على تشلسي 
اللندني الذي قاده الى املركز الثالث 
في الــدوري املمتاز ولقب مســابقة 

الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«، لكنه 
لم يتمكن من كســب مــودة العبيه 
وجمهــور النــادي اللندني بســبب 
أســلوبه، ما دفعه لالفتــراق عن الـ 

»بلوز« والعودة الى بالده.
فــي »ســان باولــو«، يخــوض 
أنشــيلوتي عامــه الثانــي من عقد 
األعوام الثالثة الذي يربطه بنابولي، 
وســيحاول جاهــدا أن يضيف لقبا 
جديدا الى خزائنه التي تضمن كؤوس 
الدوريات األوروبية اخلمسة الكبرى، 
بينها لقب »سيري A« الذي أحرزه 
عام ٢٠٠4 مع ميالن الذي انتقل اليه 
بعد أن كان مدربا ليوفنتوس بالذات 

بني ١٩٩٩ و٢٠٠١. 
ووصــل ابن الـ 6٠ عاما الى 

نابولي مع كثير من التوقعات 
والطموحات، الســيما أنه 
مدرب متوج بـ 3 ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا مع 
ميالن )٢٠٠3 و٢٠٠7( 

وريال مدريد اإلسباني 
)٢٠١4(، إضافــــــة 
الى لقــب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز 
الذي أحرزه مع 
تشلســي عام 

.٢٠١٠

»سان جرمان« يبعثر أوراق برشلونة.. 
ودميبلي يتمسك بالبقاء

رفض العرض الرسمي األول لضم البرازيلي نيمار

ذكــر تقرير إخبــاري أن نادي باريس ســان جرمان 
الفرنسي لكرة القدم رفض العرض األول املقدم من نادي 
برشلونة اإلسباني لضم النجم البرازيلي نيمار، وأشارت 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية عبر موقعها على اإلنترنت إلى 
أن سان جيرمان اليزال يفتح الباب أمام السماح لنيمار 

بالرحيل إلى برشلونة على سبيل اإلعارة.
وتقدم برشــلونة بعرض لضم العبه الســابق نيمار 
على سبيل اإلعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي 
مقابل ١5٠ مليون يورو في الصيف املقبل، لكن العرض 

قوبل بالرفض من قبل سان جرمان.
ويقدر النادي الفرنسي قيمة الالعب مببلغ ٢5٠ مليون 
يورو ويسعى للحصول على ضمانات بالتزام برشلونة 
بالشــراء بهذه الشــروط في حالة التوصــل إلى اتفاق. 
وأضافت الصحيفة اإلســبانية أن املفاوضات ستستمر 

بني اجلانبني خالل األيام القليلة املقبلة.
إلــى ذلك، أكــد وكيل أعمال الالعب الفرنســي عثمان 

دميبلي أن موكله ال يفكر مطلقا في الرحيل عن برشلونة 
اإلسباني هذا الصيف. وقال موسى سيسوكو وكيل أعمال 
دميبلي في بيان له أن الالعب سيبقى في برشلونة »بنسبة 
١٠٠٠%، ودميبلي ال يخطط للرحيل عن برشلونة مطلقا، 
يشعر بالسعادة في النادي، ويعتزم البقاء لفترة طويلة«.
وذكر أن »دميبلي مقتنع بالبقاء رغم العروض التي 
تلقاها من أندية أوروبية كبرى، هو بالفعل في أكبر ناد 

على اإلطالق«.
وأعلن نادي برشلونة أن دميبلي سيغيب عن املالعب 
ملدة 5 أسابيع بسبب معاناته من إصابة بتمزق في عضلة 
الفخــذ األيســر، وبذلك، لن يكون مبقــدور املدير الفني 
لبرشــلونة، ارنســتو فالفيردي، االستعانة مبجهودات 
دميبلي في مواجهات الفريق املقبلة في الليجا أمام ريال 
بيتيس وأوساسونا وبلنسية وغرناطة ورمبا ڤياريال، 
باإلضافة إلى اجلولة األولى من دور املجموعات لبطولة 

دوري أبطال أوروبا التي ستقام.

انتقادات حقوقية لـ »فيفا« 
بسبب الرياضيني الفلسطينيني

انتقدت منظمــة حقوقية أمس االحتاد 
الدولــي لكــرة القدم »فيفا« بســبب قيود 
إسرائيل على تنقل الرياضيني الفلسطينيني.

وأعرب »املرصد األورومتوسطي حلقوق 
اإلنســان« عن أســفه البالغ إزاء استمرار 
الفيفا »غض الطرف عن تعطيل السلطات 
اإلســرائيلية للشــهر الثاني على التوالي 
إقامة مباراة إياب نهائي كأس فلسطني بني 
فريقــني أحدهما من قطاع غزة واآلخر من 

الضفة الغربية«.
وقال املرصد في بيان له إن اســتمرار 
السلطات اإلسرائيلية منع 3٠ فردا ميثلون 
بعثــة فريق خدمات رفح، من الســفر من 
غــزة إلى الضفة الغربيــة خلوض مباراة 
نهائــي بطولة كأس فلســطني لكرة القدم 
أمــام فريق مركز شــباب بالطة في 
نابلس، خرق واضح للقانون 
الدولي ولشعار الفيفا الذي 
يؤكد »احلق في اللعب« 
للجميــع. وأضاف أن 
الســلطات  »تــذرع 
اإلســــرائيلــــــية 
باألسباب األمنيـــة 
ال يعــدو كونــه 
غطاء لسياسة 
العقـــــــــاب 
اجلمــــاعي 
لتــــــــي  ا

ينتهجها ضد سكان قطاع غزة«.
وتقام في كل عام سلسلة مباريات في 
بطولة كأس قطاع غزة والضفة الغربية، 
من أجل اختيار الفائز في كلتا املنطقتني، 
متهيدا ملباراة نهائية جتمع الفريقني الفائزين 
لتحديد هوية حامل بطولة كأس فلسطني 

املعترف بها من قبل الفيفا.
وذكر املرصد احلقوقي أن »القيود التي 
تفرضها السلطات اإلسرائيلية على تنقل 
الرياضيني الفلسطينيني في ازدياد«، مذكرا 
بأنه سبق لتلك السلطات أن رفضت السماح 
لبعثة ألعاب القوى الفلسطينية باملشاركة 
في بطوالت خارجية، وتكرر األمر مع بعثة 
منتخــب الكرة الطائرة أيضا وفق توثيق 

مراكز حقوقية محلية.
واعتبر أن »التدخل الســافر للسلطات 
اإلســرائيلية بحرمــان الفلســطينيني من 
ممارسة حقهم األساسي في لعب كرة القدم 
يتعارض من قيم منظمة الفيفا التي لم حترك 
ســاكنا إزاء القيود اإلسرائيلية املفروضة 

على الرياضيني الفلسطينيني«.
وشــدد املرصد احلقوقــي الدولي على 
أن قرار منع سفر فريق كرة قدم يثبت أن 
السياسة القمعية للسلطات اإلسرائيلية في 
األراضي الفلســطينية احملتلة لم تأت من 
دوافع أمنية، بل هدفها املركزي واألساسي 
»قمع واضطهاد الفلسطينيني بأي طريقة 

ممكنة«.

ريبيري إلى فيورنتينا ملوسمني
أعلن فيورنتينا املنتمي لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم 
تعاقده مع فرانك ريبيري العب بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا السابق 
أمــس، وأظهــر موقع النادي ڤيديو لالعب البالــغ عمره 36 عاما أثناء 
نزوله من طائرة خاصة في مطار فيورنتينا قبل اجتماع مع املسؤولني.
وذكرت تقارير إعالمية إيطالية أن حوالي 3٠٠ مشجع لفيورنتينا 

كانوا في انتظار اجلناح الفرنسي الستقباله.
وقال ريبيري إن زميله السابق في بايرن لوكا توني، مهاجم إيطاليا 
السابق الذي قضى فترتني مع فيورنتينا، ساعد على إقناعه باالنتقال. 
وأضاف ريبيري الذي ســيخضع لكشــف طبي قبل التوقيع على عقد 

ملدة عامني: »لقد أبلغني أنه ناد عظيم وأنها مدينة رائعة«.
وانضم ريبيري إلى بايرن في ٢٠٠7 وأحرز ٢١ لقبا كبيرا مع العمالق 
األملاني منها دوري أبطال أوروبا ٢٠١3 وكأس العالم لألندية إضافة إلى 

5 ألقاب لكأس أملانيا و٩ ألقاب للدوري أملاني.
وسجل ريبيري ١6 هدفا في 8١ مباراة مع فرنسا رغم اعتبار كثيرين 

أنه لم يصل إلى مســتوى الطموحات املنتظرة منه على الصعيد 
الدولي. وجتنب فيورنتينا الهبوط بصعوبة املوسم املاضي.

»التنمر« يقيل 
مدير التطوير في أستون ڤيال

قدم نادي استون ڤيال اإلجنليزي اعتذاره 
الكامــل بعــد رحيل كيفــني ماكدونالد عن 
منصب مدير تطوير قطاع كرة القدم بالنادي 

في أعقاب حتقيقات تتعلق بالتنمر.
وأكد النادي اإلجنليزي في بيان له أن 
ماكدونالد العب الوسط السابق  لليڤربول 
والذي تولى تدريب استون ڤيال بشكل مؤقت 
ثالث مرات رحل عن منصبه بشكل فوري.

وقــرر اســتون ڤيال إيقــاف ماكدونالد 
انتظارا ملا ستسفر عنه نتيجة التحقيقات 
املســتقلة بعــد أن نشــرت صحيفة »ذي 
جارديــان« البريطانية تقريرا عن حدوث 

وقائع تنمر من قبل العبني سابقني.
وأشــار اســتون ڤيــال فــي بيانــه إلى 
أنه»يعتــذر لــكل الالعبــني الذيــن تأثروا 
بالتصرفات التي لن يتسامح معها النادي«.

املنشطات تقضي على مسيرة العداء باكولني
أوقف العداء الروســي سيرغي باكولني، 
بطل العالم السابق في سباق 5٠ كلم مشيا، 
ملدة 8 أعوام بســبب عدم انتظام في جوازه 
البيولوجي بحســب ما أعلنت وحدة نزاهة 

ألعاب القوى أمس.
وسبق لباكولني أن أوقف من قبل االحتاد 
الروسي أللعاب القوى في يناير ٢٠١5 بسبب 
مخالفــات أيضا في جوازه البيولوجي، ومت 
تعديــل العقوبة مــن قبل محكمــة التحكيم 
الرياضي »كاس« في ٢٠١6 حيث جردته من 
لقــب بطل العالــم لعام ٢٠١١ في ســباق 5٠ 
كلم مشيا، واملركز السادس في السباق ذاته 

خالل أوملبياد لندن ٢٠١٢. عاد ابن الـ 3٢ عاما 
الى املنافســات عام ٢٠١6 لكنه لم يتمكن من 
خوض سوى سباقني محليني، وذلك بسبب 
قــرار االحتاد الدولي أللعــاب القوى بإيقاف 
االحتاد الروسي للعبة على خلفية التنشط 
املمنهج الذي كشف عنه تقرير احملقق الكندي 
ريتشارد ماكالرين. وبقرار اإليقاف لثمانية 
أعوام الذي اتخذته وحدة نزاهة ألعاب القوى 
انتهت مسيرة باكولني منطقيا ألنه سيكون في 
األربعني من عمره عندما تنتهي فترة العقوبة 
املفروضة عليه، لكنه ميلك أقله حق استئناف 

القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

رونالدو: الـ 100 مليون أصبحت في متناول محدودي املوهبة


