
قدم نادي ليفربول االنكليزي وصيف 
دوري ابطال أوروبا في كرة القدم عرضاً 
قياسياً لروما اإليطالي من أجل ضم حاس 
مرمى منتخب البرازيل أليسون، بحسب 
م��ا ذك���رت وس��ائ��ل اإلع���ام البريطانية 

األربعاء.
وذكرت شبكة »بي بي سي« البريطانية 
أن ليفربول ع��رض 62 مليون جنيه 
إسترليني )80 مليون دوالر أميركي( 
على روما لضم احلارس الذي حمل ألوان 
منتخب باده حتى ربع نهائي مونديال 

روسيا 2018 في كرة القدم، فيما أشارت 
»غارديان« أن الفريق االحمر رفع عرضه 

الى 66،9 مليون جنيه استرليني.
ويدافع اليسون )25 عاماً و31 مباراة 
دولية( عن شباك روم��ا منذ 2016 بعد 
انتقاله إليه من انترناسيونال، وقد خاض 
37 مباراة في ال��دوري اإليطالي املوسم 
املاضي وساهم في بلوغ فريق العاصمة 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وب��ح��ال امت���ام ال��ص��ف��ق��ة، سيصبح 
اليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ 

اللعبة محطماً الرقم القياسي لإليطالي 
جيجي بوفون الذي انتقل من بارما الى 
يوفنتوس مقابل 53 مليون ي��ورو في 
2001، فيما يعد البرازيلي إيدرسون 
األغ��ل��ى ف��ي البرميرليغ بعد انتقاله 
من بنفيكا البرتغالي إل��ى مانشستر 
سيتي مقابل 40 مليون يورو في صيف 

.2017
وك����ان احل�����ارس األمل���ان���ي ل��وري��س 
كاريوس ارتكب خطأين فادحني خال 
نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا ض��د ري��ال 

مدريد االسباني )1-3(، بررها الحقا 
بتعرضه الرجت���اج دم��اغ��ي، علماً بأن 
احل���ارس البالغ 25 ع��ام��ا وق��ع م��ج��دداً 
فريسة األخ��ط��اء خ��ال ودي���ة ترامنير 
روف��رز االسبوع املاضي بإفاته ضربة 

حرة تسببت بهدف ثان خلصمه )2-3(.
وك���ان م��رك��ز احل���ارس األس��اس��ي في 
ليفربول مصدر قلق للمدرب األملاني 
يورغن كلوب الذي فضل كاريوس املوسم 

املاضي على البلجيكي سيمون مينيوليه.
وخ��اض أليسون امل��ب��اري��ات اخلمس 

للبرازيل في املونديال حافظ فيها 3 مرات 
على نظافة شباكه، قبل توديعه أم��ام 

بلجيكا في ربع النهائي.
وبحال قدومه، سيصبح أليسون رابع 
العب يتعاقد معه ليفربول للموسم املقبل، 
بعد العبي الوسط الغيني نابي كيتا من 
اليبزيغ االملاني )52،8 مليون جنيه(، 
البرازيلي فابينيو من موناكو الفرنسي 
)40 مليون جنيه( والسويسري شيردان 
شاكيري من ستوك سيتي )13،5 مليون 

جنيه(.
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حاس روما البرازيلي أليسون

كندا تخطط لبلوغ مونديال 2022
بدأ جون هيردمان، مدرب منتخب كندا، التخطيط للتأهل إلى النسخة 
املقبلة في كأس العالم، بعد 4 سنوات. وتأهلت كندا إلى النهائيات مرة 
واحدة في نسخة 1986، لكنها خسرت مبارياتها الثاث دون تسجيل أي 
هدف. ووضعت كندا مصيرها في يد اإلجنليزي هيردمان، الذي يعتمد على 
التحفيز واإللهام بالقدر ذاته على اخلطط، ولم يسبق أن قام بتدريب أي 
فريق للرجال، لكنه جنح في منافسات السيدات بقيادة كندا إلى برونزية 

األوملبياد في 2012 و2016.
وتعول كندا على حماس هيردمان وتفكيره خارج السياق واالنتباه 
للتفاصيل، لتحقيق ما عجز عنه كل املدربني أصحاب سير ذاتية أفضل منه، 

تولوا تدريب الفريق والتأهل إلى النهائيات في 2022.
وقال هيردمان، الذي يتطلع للنسخة املقبلة بعد 4 سنوات »سنقاتل من 

أجل كل شيء لنقود الفريق إلى 2022 أو منوت«.
وتابع »منلك 3 أندية في دوري احملترفني األمريكي، و3 أكادمييات 
وبطولة دوري كندي للمحترفني ستنطلق قريبا، ل��ذا يجب أن نكون 
مؤهلني«. وأض��اف »بعد 4 سنوات، سنكون أسسنا قاعدة للنجاح في 
املستقبل، لكنها ستبنى على أساس أننا جنحنا ولو تأهلنا إلى 2022، 

سنعلم أن هناك فرصة لتحقيق املزيد«.
ولو فشلت كندا في التأهل للنسخة املقبلة، ستكون مستعدة عندما 

تستضيف النهائيات في 2026 مع الواليات املتحدة واملكسيك.
ويأمل هيردمان في زرع عقلية االنتصارات في فريقه، عندما تنطلق 
تصفيات دوري األمم الحت��اد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
)الكونكاكاف(. وتتأهل أول 10 منتخبات إلى الكأس الذهبية الحتاد 

الكونكاكاف في 2019.
ويبدأ الطريق إلى مونديال 2022، مبواجهة جزر فيرجني األمريكية 
وجويانا الفرنسية وسانت كيتس ونيفيس وجزيرة دومينيكا التي تلعب 

ضدها في 16 أكتوبر املقبل، في تورونتو.
وبينما لن جتد كندا صعوبة في مواجهة تلك املنتخبات، فإن هيردمان 
يتعامل مع األم��ر بجدية. وق��ال »ه��ذه مباريات ذات معنى. نقوم بضم 
مجموعة من الاعبني تقع عليهم الكثير من اآلمال والتدقيق والنتائج التي 
تقود إلى املنافسة والوصول إلى أعلى مستوى«. وأضاف »متنحك تركيزا 

حقيقيا على أنه يجب الفوز باملباريات. هذا هو األمر ببساطة«.

إنييستا يصل اليابان لالنضمام 
إلى فيسيل كوبي

انضم العب الوسط اإلسباني أندريس إنييستا، أمس األربعاء، لفريقه 
اجلديد، فيسيل كوبي الياباني، حيث سيبدأ موسما جديدا، بعد أن أنهى 

مشاركته في مونديال روسيا 2018 مع املاتادور.
ووصل إنييستا، الذي كان قد مت اإلعان عن انضمامه للفريق في مايو 
املاضي، وقدم في مدينة كوبي، يوم 26 من نفس الشهر، ملطار كانساي 

مبدينة أوساكا، اليوم األربعاء.
وك��ان في انتظار الرسام، بصالة الوصول، العشرات من مشجعي 

فيسيل كوبي، الذين حصلوا على توقيعات من العب برشلونة السابق.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن مسؤولو كوبي قولهم إن 

إنيستا سيلتحق مبران الفريق يوم اجلمعة استعدادا ملباراة يوم األحد.
وقال إنييستا )34 عاما( الذي حظي باستقبال حوالي 300 مشجع عند 
الوصول إلى املطار »كانت رحلة طويلة لكني كنت أتطلع إلى القدوم إلى 

اليابان. أنا متحمس للعب مع زمائي في فيسيل«.
وأضاف »أريد اللعب في أسرع وقت ممكن. سأكون في قمة مستواي يوم 
األحد وأمتنى أن أقدم أداء جيدا أمام املشجعني«. وسيتعاون إنييستا مع 
لوكاس بودولسكي مهاجم أملانيا السابق في فريق كوبي وسيرتدي العب 

الوسط رقمه الشهير 8.

أليسون على مشارف »أنفيلد«

بيل من العناصر األساسية في خطة لوبيتيغي 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس 
األرب��ع��اء، ع��ن م��وق��ف ج��ول��ني لوبيتيجي، 
امل���درب اجل��دي��د ل��ري��ال م��دري��د، م��ن إمكانية 
رحيل الويلزي جاريث بيل، جنم الفريق 

امللكي، هذا الصيف.
وب��ح��س��ب م��ا ن��ش��رت��ه صحيفة م��ون��دو 
ديبورتيفو، فإن جاريث بيل، يعد من العناصر 

األساسية في خطة جولني لوبيتيغي مع ريال 
مدريد في املوسم املقبل.

وأضافت الصحيفة، أن جولني سيعطي 
ج��اري��ث ب��ي��ل، احل��ري��ة وال��ق��ي��ادة ف��ي ري��ال 
مدريد، بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو 

يوفنتوس.
وت���اب���ع���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ب��ي��ل غ��اب 

ع��ن 50 باملئة م��ن م��ب��اري��ات ري���ال م��دري��د، 
 ف���ي آخ����ر 5 س���ن���وات ب��س��ب��ب اإلص���اب���ات 

املتكررة.
ويتمتع جاريث بيل، باهتمام كبير من 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، الساعي لضمه 
ف��ي الصيف اجل���اري، مقابل 150 مليون 

يورو.

استقالة رئيس اللجنة املنظمة 
2021 ملونديال ألعاب القوى 

استقال فني النانا من منصبه كرئيس اللجنة املنظمة لبطولة العالم 
أللعاب القوى 2021، في والية أوريجون األمريكية.

وبعدما لعب النانا دورا أساسيا في إقامة بطوالت مهمة في يوجني 
وبورتاند، اضطر إلى احلصول على عطلة من منصبه كرئيس لاحتاد 
األمريكي أللعاب القوى، في فبراير مع حتقيق وزارة العدل في ملف 

استضافة بطولة العالم 2021.
وأشارت صحيفة يوجني ريجيستر-جارد إلى أن النانا نفى أن تكون 

استقالته بسبب حتقيقات وزارة العدل.
وقال النانا في خطاب إلى اللجنة املنظمة أوريجون 21، إنه كان يفكر 
في كيفية املساعدة على منو الرياضة حيث تستعد أمريكا الستضافة 

بطولة العالم وأوملبياد 2028 في لوس أجنليس.
وأض��اف »من أجل تدعيم جهودي واالستفادة من هذه اللحظة فإنني 
أستقيل من منصبي كرئيس منظمة تراكتاون واللجنة املنظمة أوريجون 

.»21
وتابع »مع وجود العمل اليومي في تراكتاون وأوريجون 21 في أيد 
أمينة، ال يوجد أفضل من الوقت احلالي لنقل تركيزي على مستقبل ألعاب 

القوى«.
وقال النانا إن مايكل رايلي الرئيس التنفيذي سيقود منظمة تراكتاون، 
وهي منظمة خيرية أسسها النانا لتنظيم بطوالت كبرى في أوريجون، فيما 

مت التعاقد مع كاثي هيرمان لتكون املدير التنفيذي املؤقت ألوريجون 21.
ولم يتسن لرويترز احلصول على تعليق من االحتاد االمريكي أللعاب 

القوى أو االحتاد الدولي للعبة.
وحتت قيادة النانا حصلت أوريجون في 2015 على حق استضافة 

بطولة العالم 2021 بدون منافسة.

احملكمة االحتادية السويسرية 
جتيز لغيريرو اللعب مع فالمنغو

احملكمة االحتادية السويسرية جتيز لقائد منتخب البيرو باولو غيريرو 
اللعب مع ناديه البرازيلي فامنغو مع تعليق عقوبة اإليقاف املفروضة 

عليه في وقت سابق.
أجازت احملكمة االحتادية السويسرية الثاثاء لقائد منتخب البيرو 
باولو غيريرو، اللعب مع ناديه البرازيلي فامنغو لدى استئناف املنافسة 
في الدوري البرازيلي هذا األسبوع، مع تعليق عقوبة اإليقاف املفروضة 
عليه في وقت سابق على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايني 

في جسمه.
وك��ان��ت احملكمة السويسرية علقت أواخ���ر مايو امل��اض��ي العقوبة 
املفروضة عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضي »كاس« ومقرها لوزان 
في سويسرا، وسمحت له املشاركة مع منتخب باده في نهائيات كأس 

العالم التي استضافتها روسيا بني 14 يونيو و15 يوليو.
ولم يوضح القرار الصادر عن احملكمة االحتادية السويسرية وقتذاك، 
ما اذا كان تعليق العقوبة يتضمن السماح لغيريرو اللعب مع ناديه 

البرازيلي، ما اثار حيرة لدى جماهير االخير.
لكن ناطقا باسم احملكمة االحتادية السويسرية قال إن القرار الصادر 
أواخ��ر مايو املاضي »ال يزال ساري املفعول حتى تصادق احملكمة على 

تدابير أخرى، أو أن تتخذ قرارا نهائيا في القضية«.
وكان غيريرو )34 عاما(، خضع لفحص منشطات بعد مباراة البيرو 
واألرجنتني )صفر - صفر( في 5 اكتوبر املاضي، في التصفيات األميركية 
اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم. وأظهر الفحص وجود آثار كوكايني، املادة 
املدرجة في قائمة احملظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية 
ملكافحة املنشطات. وعوقب غيريرو بداية باإليقاف سنة، ثم تقلصت 
العقوبة لستة أشهر في ديسمبر املاضي.  وانتهت العقوبة في 3 مايو 
املاضي، ليصبح بإمكان غيريرو املشاركة في املونديال الروسي. لكن 
غيريرو مضى في رفض العقوبة، وتقدم باستئناف إلى »كاس« في سعيه 
لتنظيف سجله.  وقررت »كاس« في 14 مايو، رفع عقوبة اإليقاف من ستة 
أشهر إلى 14 شهرا، ما كان سيؤدي حلرمانه من خوض مونديال روسيا. 
وأبلغ األمني العام ل«كاس« ماثيو ريب وكالة فرانس برس الثاثاء، أن 
احملكمة االحتادية السويسرية قد تقرر إعادة فرض  العقوبة، بعد تلقيها 
احلجج التي تدعم القرار املتخذ من قبل »كاس«، واملرجح حصولها أواخر 

الشهر احلالي.

بيريس يشيد باملدرب اجلديد إميري 
ويصفه بأنه »أفضل تعاقد«

 ق��ال روبير بيريس اجلناح السابق ألرس��ن��ال إن ال��ن��ادي املنافس 
في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أب��رم أفضل صفقة في سوق 

االنتقاالت بالتعاقد مع املدرب اإلسباني اجلديد أوناي إميري.
واختار النادي اللندني إميري مدرب أشبيلية وباريس سان جيرمان 
السابق ليخلف أرسني فينجر. وتعاقد املدرب البالغ عمره 46 عاما مع 

خمسة العبني حتى اآلن في عملية إعادة هيكلة الفريق.
وأبلغ بيريس، الذي لعب حتت قيادة فينجر بني 2000 و2006، شبكة 
سكاي سبورتس التلفزيونية ”أفضل تعاقد بالنسبة لي هو املدرب أوناي 

إميري وبالتأكيد أثق في الاعبني وخاصة املجموعة اجلديدة.
”حقق ألقابا في إسبانيا وفرنسا. إنه ميلك خبرة كبيرة وأمتنى له 

وألرسنال النجاح“.
وأصبح لوكاس توريرا الع��ب منتخب أوروج���واي والشاب ماتيو 
الغندوزي أح��دث صفقات أرس��ن��ال األس��ب��وع املاضي فيما رح��ل العب 
الوسط جاك ويلشير في وقت مبكر من الشهر احلالي وانضم إلى وست 
هام يونايتد. وقاد إميري فريقه اجلديد للفوز 8 -صفر على بورهام وود 
املنافس في الدرجة اخلامسة في أول��ى مبارياته السبت املاضي لكنه 
سيخوض اختبارات صعبة ضد أتليتيكو مدريد اإلسباني وفريقه السابق 

باريس سان جيرمان في بطولة ودية في سنغافورة األسبوع املقبل.

استقالة مدرب بنما بعد النتائج 
املخيبة في املونديال

أعلن االحتاد البنمي لكرة القدم، الثاثاء، استقالة مدرب املنتخب األول 
هيرنان داريو جوميز. وجاء رحيل جوميز، بعدما قاد منتخب بنما للمرة 
األولى في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، لكن الفريق تعرض إلى 3 هزائم 
متتالية ليودع مونديال روسيا مبكرا. وقال جوميز للموقع الرسمي الحتاد 
الكرة البنمي: »اآلن بالنسبة لي حان الوقت لكي أزيح قدمي عن املكان الذي 
أحبه«. وختم بالقول: »بنما تسير على الطريق الصحيح وستواصل كتابة 

تاريخ كرة القدم«.

اليابان تستعرض أعمال البناء مبلعب طوكيو
تتقدم أعمال بناء »امللعب األوملبي اجلديد« في طوكيو بشكل جيد، 
استعدادا الستضافة أوملبياد 2020 في إطار اخلطط التي تستهدف إمتام 

عملية التشييد، بحلول آواخر 2019، وذلك بعد تعديل املشروع املبدئي.
واستعرضت اللجنة املنظمة لطوكيو 2020 أمس األربعاء، أمام وسائل 
اإلعام، التقدم احملرز في أعمال البناء بامللعب األوملبي، في حني يتبقي أكثر 
من عامني قبل استضافته حفل تدشني دورة األلعاب األوملبية الصيفية في 

24 يوليو 2020.
وبدأت أعمال بناء امللعب األوليمبي اجلديد آواخر عام 2016، حيث مت 
بناء كامل بنيته ويتبقى فقط الغطاء اخلارجي والسقف الذي سيغطي 
املدرجات والساحة الرياضية ومم��رات دخ��ول اجلماهير من بني أمور 

أخرى.
وأكد مجلس الرياضات في اليابان، مالك امللعب، أنه مت االنتهاء من 
حوالي %40 من أعمال بنائه وأن »كل شيء يسير وفقا ملا مخطط له« 
بهدف االنتهاء من األعمال في 19 نوفمبر 2019، حسبما أوضح متحدث 
باسمه للصحافة. وكان امللعب يسع فقط 68 ألف متفرج ويتم العمل على 
توسيعه ليسع 80 ألف متفرج، وحتت اسمه الرسمي »امللعب األوملبي 
اجلديد« سيكون مقرا رئيسيا الستضافة دورة ألعاب 2020، كما أنه 
يتم بناءه في نفس املوقع الذي أقيم فيه »امللعب الوطني« الذي مت هدمه، 

واستضاف دورة ألعاب طوكيو 1964.

ستوريدج يسعى الستعادة مكانته في ليفربول
أبدى املهاجم داني ستوريدج، رغبته في البقاء 
بليفربول، واستعادة مكانه في خط هجوم الفريق.

وقضى املهاجم اإلجنليزي األش��ه��ر األخيرة 
من املوسم املاضي معارا إلى ويست برومويتش 
ألبيون، لكنه عاد إلى ليفربول متمتعا بلياقته، 
ليكون ضمن ص��ف��وف ال��ف��ري��ق ف��ي جولته إلى 

الواليات املتحدة، استعدادا للموسم اجلديد.
وق��ال س��ت��وري��دج، 28 ع��ام��ا، ف��ي تصريحات 
ملوقع ليفربول »أرغ��ب في االستمرار واملشاركة 
ضمن تشكيلة الفريق، »االس��ت��ع��دادات للموسم 
تسير بشكل ج��ي��د... أشعر بحماس شديد إزاء 
املوسم املقبل والعودة من جديد، وال أطيق انتظار 

البداية«.
وت��اب��ع »ن��ق��وم ب��ه��ذه اجل��ول��ة ل��ن��واج��ه فرقا 
كبيرة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 

وبوروسيا دورمتوند«.
وسجل ستوريدج 63 هدفا بقميص ليفربول، 
ولكن بعد أن قضى موسما ناجحا في 2013 / 

2014، عانى من سلسلة من اإلصابات.

Thursday 19th July 2018 - 12 th year - Issue No.3234 اخلميس 6 ذو القعدة 1439 ه�/ 19 يوليو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3234

داني ستوريدج
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