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رياضة

بنزميا يطالب ديشامب بتوضيح أسباب استبعاده من املنتخب الفرنسي
اتهم الع��ب ري��ال م��دري��د ،ال��دول��ي الفرنسي كرمي
بنزميا ،املدير الفني ملنتخب ب�لاده ديدييه ديشامب
بـ»التناقض» ،وأعرب عن رغبته في أن يوضح له املدرب
ما إذا كانت األسباب وراء عدم استدعائه للفريق الوطني
فنية أم تعود لدوافع أخرى.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة ليكيب أمس األربعاء،
شدد بنزميا على أنه ما زال «حتت إمرة» املنتخب وأنه
يتمنى العودة الرتداء قميص «البلوز».
ول��م يتم اس��ت��دع��اء الع��ب ري���ال م��دري��د للمنتخب
الفرنسي منذ  8أكتوبر  ،2015بعد أن ت��ورط أواخر
العام نفسه في قضية ابتزاز مزعومة ضد زميله في
الفريق الوطني ماثيو بالبوينا.
وبسبب هذه القضية ،قد يتم توجيه اتهامات لبنزميا
في جرمية تصل عقوبتها للسجن  5سنوات ودفع غرامة
مالية قدرها  75ألف يورو.
وفي املقابلة ،ندد الالعب الفرنسي بوجود «تناقض»
في تصريحات ديشامب ،موضحا« :ال ميكنه أن يقول
منذ ع��ام إن كل ال��دول حتسدنا على بنزميا وبعدها
بأسبوع يغير كالمه ورأيه ،إنه يعلم بشأن كرة القدم ،ال

أفهم وهذا األمر ال يحتمل».
وأضاف« :لذلك ال أريد تفسيرات من أي أحد غيره هو،
الباقون يقولون أنني قابل لالستدعاء لكن هو ال ،إذا قال
لي املدرب في وجهي أن السبب وراء عدم استدعائي فني،
سأواصل العمل ..إذا كان هناك سبب آخر فليواجهني به
وينتهي األمر».
واعتبر بنزميا أن عدم استدعائه ألسباب فنية أمر غير
مبررا ،مشيرا إلى أن لديه انطباع بأنه في فرنسا «كلما
تقدم مستواي زادت احملاوالت إليقافي ألتفه األسباب،
هناك الكثيرون الذين ال يرغبون في جناحي».
وعن ترقب إعالن ديشامب غدا اخلميس ،عن قائمة
ال�لاع��ب�ين للمباريات ال��ث�لاث��ة ال��ت��ي يستعد منتخب
«الديوك» لها ،أقر الالعب الفرنسي بأنه لم يعد ينتظر
شيئا.
وقال« :هناك مدرب له احلق في اتخاذ القرار ،أنا ألعب
مباراياتي مع الريال وأعتقد أنه يشاهدها ..سأشارك في
نهائي آخر في التشامبيونز ليغ ،ستكون نهاية موسم
مثيرة في ظل سعينا للفوز بالليغا أيضا ،وتركيزي
منصب على هذا األمر فحسب».

بنزميا يعيش فترة تألق مع ريال مدريد

نيمار :ال ألعب للتتويج بالكرة الذهبية
قال العب برشلونة اإلسباني ،البرازيلي نيمار ،إنه ال
يتعجل أن يصبح أفضل العب في العالم ،مشيرا إلى أن هذا
الشرف ينتمي حاليا إلى زميله في الفريق ،األرجنتيني
ليونيل ميسي.
وقال نيمار ( 25عاما) في حوار نشرته مجلة «فرانس
فوتبول» الثالثاء« :أحلم بأن أصبح األفضل بكل تأكيد،
لكن البعض يتحدث كأنني لن أقدر على فعل هذا وأنا في
البرسا ..أعتقد أنني ق��ادر على حتقيق األم��ر ،لكن بهدوء
وروية ،ال أتعجل ،ال ألعب من أجل حتقيق هذا األمر فقط».
وأشار الالعب إلى أنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية،
لكن دون تسرع.
وأضاف نيمار« :ما أرغب فيه هو اللعب بجانب أفضل
العبي العالم وأفضلهم جميعا هو ليو ميسي ..أنا سعيد
بدوري هذا العام».
وأش���ار ال�لاع��ب أن��ه «ي��رى ه��ذا ال��ع��ام األف��ض��ل ل��ه على
الصعيد الفردي مع برشلونة ،واعتبر أنه لكي يصبح هذا
األمر صحيحا فإنه يأمل في الفوز بالليغا وكأس امللك».
وأب��رز الالعب أن «الفضل في تطور منتخب البرازيل
مؤخرا يعود إلى مدرب الفريق اجلديد تيتي».

نيمار

أوروجواي تطرح مبكرا تذاكر مباراتها
أمام األرجنتني في تصفيات املونديال
دفع شغف اجلماهير املتطلعة لرؤية أشهر جنوم كرة القدم مثل
لويس سواريز وايدنسون كافاني وليونيل ميسي ،وأخرين ،السلطات
في أوروجواي إلى التعجيل بطرح تذاكر مباراة أوروجواي أمام
األرجنتني في أغسطس املقبل في تصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة
لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقامت السلطات في أوروج��واي الثالثاء بطرح  15ألف تذكرة
للبيع للجماهير احمللية واألجنبية من أجل املباراة املنتظرة التي تأتي
في إطار منافسات املرحلة اخلامسة عشرة من تصفيات املونديال،
والتي من املقرر إقامتها في  31أغسطس املقبل.
وكشفت مصادر داخ��ل احت��اد أوروج���واي لكرة القدم أن هناك
 35ألف تذكرة أخرى سيتم طرحها للبيع مع اقتراب موعد املباراة،
حيث من املتوقع أن تنفد هذه التذاكر فور طرحها وأن ميتلئ ملعب
«سينتيناريو» مبدينة مونتفيديو ،عاصمة أوروج��واي ،باجلماهير
التي يتوقع أن يصل عددها إلى  50ألف متفرج.
وباإلضافة إلى ميسي ،الذي أصبح جاهزا خلوض املباراة املقبلة
أم��ام أوروج���واي ،بعد أن رفعت عنه مؤخرا عقوبة اإليقاف ألربع
مباريات دولية ،ينضم الالعب الكبير ايدنسون كافاني ،أفضل العب في
الدوري الفرنسي هذا املوسم ،إلى أهم عوامل جذب اجلماهير حلضور
املباراة بأعداد غفيرة .وتشهد املباراة املرتقبة أيضا مشاركة املدافع
دييجو جودين ،جنم أتلتيكو مدريد ولويس سواريز ،مهاجم برشلونة.
ويعتبر طرح تذاكر املباريات للبيع مبكرا أمرا معتادا في أوروجواي،
ولكنه لم يكن في أي مرة بهذا الشكل املبالغ فيه ،مما يعطي انطباعا عن
مدى اهتمام اجلماهير األوروجويانية واألجنبية بحضور هذه املباراة.

غاريث بيل يقترب من نهائي كارديف
قال املدير الفني لريال مدريد اإلسباني ،الفرنسي زين
الدين زيدان ،إن الويلزي غاريث بيل بدأ التدريب على أرض
امللعب في مدينة فالديبيباس الرياضية ،ويتعافى بشكل
إيجابي.
وسيغيب بيل ( 27ع��ام��ا) ع��ن مواجهة سلتا فيغو
احلاسمة املقررة غدا األربعاء ،في مباراة مؤجلة من اجلولة
 21بالليغا ،ولكنه يواصل التعافي من إصابة في العضلة
النعلية بالساق اليسرى على أمل اللحاق بنهائي بطولة
دوري األبطال األوروب��ي لكرة القدم ،املقررة في  3يونيو
(حزيران) املقبل أمام يوفنتوس اإليطالي.
وق��ال زي��زو في مؤمتر صحافي« :اليوم ليس مناسبا
للحديث عن نهائي ك��اردي��ف» ،مشيرا إل��ى أن غياب بيل
عن مواجهة سلتا فيغو ال يعني أنه ال يسير بشكل جيد
في التعافي وال يقلل أيضا من احتماليات مشاركته أمام
اليوفي.
وتابع امل��درب الفرنسي« :غاريث بيل اآلن في وضع
أفضل بكثير ..هو ليس معنا ولكن حتسنه إيجابي ..نحن
سعداء بهذا ..ونفكر فقط في مباراة سلتا فيغو ،التي لن
يشارك فيها».

غاريث بيل

الكازيت على وشك مغادرة أسوار ليون
أشار رئيس أوملبيك ليون ،رابع «ليغ ،»1
جان ميشال أوالس ،الثالثاء إلى أنّ املهاجم
الهدّاف ألكسندر الكازيت ميلك «بطاقة خروج
إلى النادي الذي يعشق».
وصرّح أوالس« :حتى اللحظة ،هناك العب
وحيد ميلك ورقة اخل��روج وأنتم تعرفونه..
إنه ألكسندر (الكازيت) وااللتحاق بناد واحد،
إ ّن��ه النادي ال��ذي يعشق» دون أن يذكر اسم
هذا النادي.
وأجرى الكازيت محادثات متقدمة مع نادي
أتلتيكو مدريد اإلسباني الذي يضم املهاجمني
الفرنسيني أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو.
وتوصل نادي العاصمة اإلسبانية إلى
ّ
اتفاق مع الالعب الفرنسي ،لكن عليه رفع
املنع املفروض عليه من قبل محكمة التحكيم
الرياضي (ك��اس) بعدم ضم العبني جدد،
م��ن أج��ل اختتام م��ف��اوض��ات اإلن��ت��ق��ال مع
الكازيت.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أع��ل��ن ن���ادي ب���وردو س��ادس
ال��دوري الفرنسيأنّه لن مي �دّد عقد احل��ارس
ال��دول��ي سيدريك ك��اراس��و ،وق��ال في بيانه:
«استقبلت إدارة ال��ن��ادي سيدريك كاراسو
وأبلغته بأنّ عقده لن يجدّد (ينتهي في يونيو)
للموسم املقبل».

ألكسندر الكازيت

وانض ّم كاراسو ( 35عاما) الذي نشأ في
مرسيليا ،إلى بوردو في  2009بعد أسابيع
من إح��راز النادي آخر ألقابه ،ولعب معه
خالل  8مواسم  313مباراة ،وأح��رز معه

كأس فرنسا عام .2013
وسيح ّل محله الدولي بونوا كوستيل (29
عاما) القادم من رين دون مقابل والذي سيوقع
على عقد ملدة  4أعوام.

مجري كرس حياته ملقاضاة «أديداس»
الزل��و أوروس���زي اس��م مغمور في عالم
كرة القدم ،اال ان هذا املجري يخوض منذ
نحو  15عاما معركة قضائية مضنية مع
ش��رك��ة «أدي�����داس» األمل��ان��ي��ة للتجهيزات
الرياضية ،على خلفية حقوق ابتكار أحد
أشهر األح��ذي��ة التي أنتجتها .ع��رف حذاء
«بريداتور» ال��ذي أنتجه العمالق األملاني
قبل نحو عشرين عاما ً ،جناحا منقطع النظير
ل��دى الالعبني ،وبينهم جن��وم تلك احلقبة
كالفرنسي زي��ن الدين زي��دان واالنكليزي
ديفيد بيكهام .ويعود اإلقبال على احلذاء
لكونه وفر لالعبني قدرة ركل الكرة بشكل
أقوى ودقة أكبر.
وفي ظل هذا النجاح ،طورت «أدي��داس»
احل��ذاء غير مرة .فعام  2000ومع انطالق
كأس أوروبا لكرة القدم ،استعاضت الشركة
ع��ن ال��ن��م��وذج األول بنموذج «ب��ري��دات��ور
بريسيجون» (دقة) ،وأتبعته بـ «بريداتور
مانيا» امل��زود في جزئه األمامي بخطوط
دقيقة متنح حتكما ً أفضل بالكرة.
زاد احلذاء من مكانة «أدي��داس» في عالم
كرة القدم ،وأكسبها سمعة ومداخيل إضافية.
اال ان احل��ذاء بالنسبة إلى أوروس��زي (63

عاماً) ،هو مرادف لوقت وجهد ومال ذهبوا
حتى اآلن أدراج الرياح ،في ن��زاع قضائي
مستمر منذ العام  ،2002يسعى فيه لدفع
الصانع األمل��ان��ي ل�لإق��رار بحقوق ملكيته
لتقنية «اخلطوط الدقيقة» في مقدم احلذاء.
واألرب��ع��اء ،وبعد نحو  15ع��ام�اً على
ان��ط�لاق امل��س��ار القضائي ،يدخل األخير
مرحلة جديدة مع بلوغ القضية احملكمة
العليا في املجر ،والتي من املقرر أن تعقد
جلسة استماع في هذا امللف.
في منزله الصغير املعزول على مسافة
 30كلم م��ن العاصمة ب��وداب��س��ت ،ي��روي
أوروس����زي ال���ذي عمل سابقا ف��ي املجال
الزراعي وانتقل بعدها إلى عالم احللويات،
قصته مع احل��ذاء و»أدي����داس» ،وتفكيره
املتواصل بكيفية حتسني ح��ذاء كرة القدم
التي يزاولها كهواية.
وي��ق��ول لوكالة ف��ران��س ب��رس «ل��م أكن
أفهم السبب الذي يدفع الالعبني مرارا ً لعدم
إصابة املرمى ،وملاذا كان ينتهي األمر بالكرة
م���رارا ً إل��ى جانب املرمى أو فوقه ،أو أنها
تصيب احلارس بشكل مباشر».
يضيف «الحقا فهمت ان املشكلة هي في

االحتكاك بني الكرة الناعمة جدا ً ،واألحذية
التي كانت أيضا ناعمة».
ويشير إل��ى أن��ه بعد أع��وام «م��ن العمل
والتجارب ،وبذل العرق والدم» ،توصل إلى
ما يعتقد أنه «احلذاء املثالي» ،وسجل براءة
اختراع في العام  1996وبدأ بلقاء شركات
التجهيزات الرياضية لهذا الغرض .يضيف
«أرسلت من��اذج أولية إلى األندية السيما
في أملانيا ،وعلى إثر ذلك تواصل معي مدير
التطوير في «أدي���داس» بهدف التعاون».
مرت األعوام من دون أي متابعة ،بحسب ما
يقول أوروسزي ،قبل أن «أرى بيكهام يرتدي
حذائي في قدميه في إعالن ألديداس».
وعلى رغ��م ان الشركة ط��ورت احل��ذاء
بشكل أكبر من النموذج الذي كان املجري قد
اقترحه ،إال أن األخير تعرف بشكل أكيد إلى
«اخلطوط» التي كان قد أضافها إلى اجلزء
األمامي من احلذاء.
رفع أوروسزي امللف إلى القضاء املجري
منذ العام  ،2002ساعيا للحصول على حكم
بأن أديداس «استولت» على اختراعه ،وهو
ما تنفيه الشركة االملانية التي آث��رت عدم
التعليق على القضية املستمرة.

حذاء «بريداتور»

وبعد أكثر م��ن عقد م��ن ال��زم��ن ،أص��در
القضاء املجري في  2014حكماً يؤكد أن
«خاصية أح��ذي��ة ب��ري��دات��ور بريسيجون
وبريداتور مانيا تعود إلى اخلطوط الدقيقة
(في اجلزء االمامي) .هذا االبتكار يعود الى
الزلو أوروسزي الذي طوره ما بني العامني
 1995و.»1996
اال ان أوروس����زي واج���ه مصاعب في
تطبيق احلكم ،وذلك بسبب خطأ في صياغة
ب���راءة االخ��ت��راع األوروب��ي��ة التي ك��ان قد
استحصل عليها ،وعليه لم يكن في إمكانه
التقدم بطلب تعويض س��وى بحق الفرع
املجري لشركة «أدي��داس» وبشأن األحذية
التي يبيعها الفرع حصرا ً.
ويقول اخلبير في األع��م��ال الرياضية

فيرينك دينس «خالل التسعينات من القرن
املاضي ،كانت القدرة الشرائية في املجر
منخفضة ج��دا ،ورمب��ا مت بيع اآلالف من
أحذية بريداتور (ف��ي ال��ب�لاد) ،اال ان هذه
الكمية ال تقارب بعشرات بل مئات اآلالف
التي بيعت عامليا ً».
وعليه ،كان التعويض الذي استحصل
أوروس���زي على ق��رار قضائي به ضئيال،
واقتصر على  200ألف يورو .إال أنه يطالب
بتعويض أكبر بكثير ،وهذا ما دفعه إلى رفع
القضية للمحكمة العليا.
ويقول «كرست كل حياتي لهذه القضية،
اضطررت لبيع متجري للحلويات املبلغ
الذي أقرته احملكمة ضئيل إلى حد أنه ال يكفي
حتى لتغطية كلفة تطوير هذه األحذية».

مدير رابطة احملترفات
ينتقد عدم دعوة شارابوفا
رابطة محترفات التنس لم يعجبها جتاهل منظمي بطولة روالن غاروس
الفرنسية للروسية ماريا شارابوفا رغم انتهاء عقوبة اإليقاف.
أبدى املدير العام لرابطة العبات كرة املضرب احملترفات ستيف سيمون
األرب��ع��اء ع��دم رض��اه عن رفض
االحتاد الفرنسي منح الروسية
م��اري��ا ش��اراب��وف��ا ال��ع��ائ��دة من
اإليقاف ،بطاقة دعوة إلى بطولة
فرنسا املفتوحة على مالعب
روالن غاروس ،ثاني البطوالت
األربع الكبرى.
وق�����ال س��ي��م��ون ف���ي ب��ي��ان
«لست موافقاً على أس��س قرار
االحت��اد الفرنسي ،خصوصاً أن
شارابوفا نفذت العقوبة التي
انزلتها بحقها محكمة التحكيم
ال��ري��اض��ي» ،وذل��ك على خلفية
ثبوت تناولها املنشطات.
أض����اف «ي��ت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج شارابوفا
م��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات ف��ي ك��رة
املضرب ،تعاوناً مشتركاً بني منظمي بطوالت الغراند سالم ورابطتي
الالعبني والالعبات احملترفني واحملترفات واالحت��اد ال��دول��ي .ال مكان
في املقابل لقيام عضو في هذا البرنامج مبعاقبة العب بعد انقضاء مهلة
عقوبته» .وكان رئيس االحتاد الفرنسي للعبة برنار جيوديسيلي أعلن
الثالثاء أن شارابوفا لن تنال بطاقة دعوة خاصة للمشاركة في البطولة
املقررة بني  28مايو و 11يونيو.
وأوض��ح أنه «إذا كانت هناك بطاقات دع��وة مخصصة للعائدين من
االصابات ،فال توجد بطاقات مماثلة للعائدين من عقوبة االيقاف بسبب
املنشطات .يتعني عليها وحدها أن تفوز بألقابها».
وفي تعليق لها على القرار ،قالت شارابوفا األربعاء عبر حسابها على
موقع «تويتر»« ،إذا كان هذا ما يتطلبه األمر ألنهض مجددا ً ،فأنا ماضية
في ذلك حتى النهاية ،كل يوم» .وأضافت «ال الكلمات أو املباريات أو ردود
األفعال ستحول دون حتقيق أحالمي ،ولدي الكثير منها».

محامو بوشار يتهمون االحتاد
األميركي للتنس بالغش

اتهم محامو العبة التنس أوجيني بوشار ،االحتاد األمريكي للتنس،
مبسح فيديو كاميرات املراقبة لسقوط الالعبة في غرفة املدربني في
بطولة أمريكا املفتوحة  ،2015مما أدى إلى تعرضها لإلغماء وإقامة دعوى
قضائية ضد االحتاد.
وقال فريق الدفاع« :سقوط الالعبة كان بسبب مواد النظافة مما أدى إلى
إصابتها وانسحابها من بطولة أمريكا  ،2015وعدة بطوالت تالية.
وأشار محامي بوشار ،بنديكت موريلي ،إلى أن االحتاد األمريكي مسح
فيديو كاميرات املراقبة حتى بعد إخباره بضرورة االحتفاظ باللقطات،
وطالب محكمة احتادية في بروكلني بأن توضح لهيئة احمللفني أن ذلك كان
سيضر مبوقف االحتاد األمريكي.
وأض��اف« :تعمد االحت��اد األمريكي مسح فيديو كاميرات املراقبة في
محاولة حلرمان املدعي من أدلة ذات صلة مبطالباتها في هذه القضية».
وتابع»:هذه املخالفة الصارخة نتيجة ملمارسة من قبل املدعى عليهم في
جميع مراحل عملية الكشف عن األدلة التي متت بسرعة».

