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تخفيض أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم إفريقيا
ق��ررت اللجنة املنظمة لنهائيات ك��أس األمم
اإلفريقية لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر الدرجة
الثالثة ملباريات املنتخب املصري في الدور األول
إلى  150جنيهاً بدالً من  200جنيه ،بعدما تسبب
ارتفاع أسعارها في جدل واسع وانتقادات حادة من
املشجعني املصريني.
وأوضحت اللجنة املنظمة في بيان على موقع
االحتاد املصري للعبة أن تخفيض األسعار «جاء
حرصاً منها على تخفيف العبء عن اجلماهير
املصرية وزي��ادة تواجدها في املدرجات لتشجيع
منتخب بالدها واالستمتاع بالبطولة التي تقام على
أرض مصر».
وأضفت اللجنة قائلة عبر البيان« :إن القرار
مت بالتنسيق م��ع اجل��ه��ات املعنية وب��ن��اء على
الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها
عدد من العوامل احمل��ددة ألسعار التذاكر مقارنة
بالبطوالت السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل
الفرد وتكاليف جتهيز املالعب والقيمة التسويقية
للبطولة احلالية».
وأكدت اللجنة أنها «كانت تود لو باستطاعتها
تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة ألقل من ذلك أو
جعلها مجانية ،إال أن عوامل حتديد أسعار التذاكر
في البطوالت الكبيرة حالت دون ذلك».
وق��ال هاني أب��و ري��دة رئيس االحت��اد املصري
للعبة واللجنة املنظمة للبطولة القارية إن «جلنة
التذاكر راجعت أسعار مباريات البطولة مبا يحقق
أحد أهم أه��داف تنظيمها بعودة اجلماهير بشكل
كامل إلى املدرجات».
وكشف أبو ريدة عن أن تلك املراجعة «استهدفت
باألساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة
ملباريات املنتخب الوطني مبا متثله من عصب
جماهيري مهم للمنتخب والبطولة بشكل عام».

رياضة

نهاية حقبة بوسكيتس
في برشلونة
أكدت تقارير صحافية إسبانية ،أن العب خط وسط فريق برشلونة،
سيرجيو بوسكيتس ،انتهت حقبته مع النادي الكاتالوني بعد تراجع
مستواه مؤخرا ً.
قالت صحيفة ماركا اإلسبانية« :إذالل برشلونة أمام ليفربول أثبت
أن بوسكيتس لم يعد قادرا ً على املساهمة في البرسا ،بنفس الطريقة
التي اعتاد عليها».
أطلقت جماهير برشلونة صافرات االستهجان على العبي برشلونة
في كامب نو أمام خيتافي ،على الرغم من تتويج البرسا بـ»الليغا».
ومنح بيب غوارديوال بوسكيتس فرصة اللعب مع برشلونة في
فريق الشباب ثم الفريق األول ،ألنه كان يعلم أن االعب ميلك ما يتطلبه
األمر ،وال يوجد العديد من الالعبني الذين ميكنهم اللعب بنفس الطريقة
في مركز الوسط املدافع.
الكل الم على بوسكيتس بعد سقوط برشلونة أمام ليفربول ،خاصة
بعد رؤية الشغف والقتال الذي أظهره أرتورو فيدال ،ولكن من الصعب
توجيه اللوم إلى العب منح حياته إلى البرسا.

الظاهرة رونالدو :بقاء بلد
الوليد في «الليغا» يعني الكثير
وك��ان��ت اللجنة ح��ددت أواخ���ر الشهر املاضي
أسعار التذاكر حلضور مباريات البطولة التي
تقام بني  21يونيو و 19يوليو املقبلني ،وذلك
بكلفة  100جنيه (نحو  6دوالرات) ملقاعد الدرجة
الثالثة ،و 300جنيه ( 17دوالرا ً) للدرجة الثانية،
و 500جنيه ( 30دوالرا) للدرجة األول��ى .لكن ما
أث��ار اجل��دل بشكل أوس��ع كان فرض أسعار أعلى

«الليغا» تكرم ميسي باعتباره
الالعب األبرز في تاريخها

لتذاكر مباريات املنتخب املصري ،اذ بلغت 200
جنيه للدرجة الثالثة ،و 400جنيه للثانية ،و600
جنيه لألولى.
وشهدت األيام األخيرة حالة غضب عارم من قبل
اجلماهير على مواقع التواصل االجتماعي إضافة
إلى كافة وسائل االعالم والشكوى من غالء اسعار
التذاكر وحتديدا الدرجة الثالثة.

وت��دخ��ل وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة أش��رف
صبحي وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة املنظمة
للبطولة برئاسة أبو ري��دة حيث مت مناقشة عدد
من املقترحات اخلاصة بأسعار تذاكر مباريات
البطولة ،وعلى وج��ه اخلصوص تذاكر الدرجة
الثالثة ملباريات املنتخب املصري باعتبارها متثل
االهتمام األكبر لشرائح جماهير الكرة املصرية.

جنوة أقدم أندية إيطاليا ..معروض للبيع

أكد رئيس نادي بلد الوليد ،الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو ،أن
بقاء الفريق في «الليغا» املوسم املقبل يعني الكثير ،ألن اجلميع داخل
النادي عانى ملدة طويلة.
أش��ار رونالدو خلل مشاركته في مراسم االحتفال بالذكرى 90
لرابطة ال��دوري اإلسباني« :ك��ان حدثاً مميزا ً للغاية خ�لال حياتي
الرياضية ،واجهتنا مشاكل كبيرة مع قلة امل���وارد ،حققنا إجن��ازا ً
تاريخيا ً ،ونهدف إلى أن يكون حجم املعاناة أقل في األعوام املقبلة».
وبسؤاله حول مستقبل املدير الفني للفريق ،سرجيو غونزاليس،
أزال النجم البرازيلي أي شكوك حول رحيله« :سرجيو مستمر معنا،
نحن سعداء للغاية بالعمل الذي قدمه ،وسنحسن من أوضاع النادي
تدريجياً ،ميكننا التطور كثيرا ً ،سعيد للغاية بكل اخلطط التي نقوم
بها».
وحت��دث النجم البرزيلي عن خ��روج برشلونة من نصف نهائي
دوري األبطال على يد ليفربول اإلجنليزي ،وق��ال في ه��ذا الصدد:
«البرسا والريال فريقان كبيران للغاية ،وتطلعاتهما دائماً عظيمة،
ولهذا كان غضب اجلماهير كبيرا ً ،أرى أن هناك مبالغة ،ألن الفوز بلقب
دوري األبطال ال يخضع ألي حسابات».

عقوبات ضد خمسة من مشجعي
جراسهوبرز بسبب أحداث شغب

نادي جنوة تأسس عام 1893

ميسي أبرز العبي «الليغا» عبر تاريخها

احتفلت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا» ،مبرور  90عاماً
على انطالق هذه البطولة العريقة ،كما قامت بتكرمي أبرز جنوم املسابقة
عبر تاريخها الذي بدأ مبباراة جمعت بني نادي إسبانيول وريال يونيون.
قامت الرابطة خالل احلفل الذي أقيم بهذه املناسبة ،بحضور رئيس
املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا ،ماريا خوسيه ريندا ،بتكرمي
األندية والالعبني واإلداريني الذين تألقوا وفرضوا أسماءهم في «الليغا»
طوال  90عاماً املاضية .وكان األرجنتيني ليونيل ميسي أبرز الغائبني
عن احلفل ،الذي نال فيه التكرمي باعتباره الهداف التاريخي لـ»اليغا»،
حيث تسلم مدير العالقات املؤسسية والرياضية في النادي الكاتالوني
غويرمو امور ،كأس التكرمي بدالً من قائد برشلونة.
وقال أمور« :نشعر برضا كبير ألننا نستطيع االستمتاع به في كل يوم،
إنه الالعب األعظم في التاريخ وهو يدلل على هذا في كل يوم».
وتلقى ميسي أيضا ً جائزة أكثر الالعبني حتقيقا ً لالنتصارات في تاريخ
«الليغا» ،فيما منحت جائزة أكثر الالعبني مشاركة في املباريات باملسابقة
لالعب ريال مدريد السابق ،باكو خينتو.

أعلن جنوة أقدم األندية االحترافية
على صعيد كرة القدم اإليطالية في
بيان أنه معروض للبيع.
والنادي الذي تأسس عام 1893
مملوك النريكو بريتسيوزي وهو
رئيس أكبر شركة مصنعة للعب
األطفال في إيطاليا ،منذ  16عاما.
وأض����اف ال��ب��ي��ان ”يعلن ن��ادي
جنوة للكريكيت وكرة القدم أنه منح
تفويضا ملجموعة أسيتا وهي شركة
اس��ت��ش��ارات مالية متخصصة في

متويل الشركات للعمل كمستشار في
عملية بيع الشركة“.
وجاء اإلعالن في ظل ابتعاد جنوة
ب��ف��ارق نقطة واح���دة وم��رك��ز واح��د
فوق منطقة الهبوط بدوري الدرجة
األول��ى اإليطالي قبل مباراتني على
نهاية املوسم.
واس��ت��ح��وذ ب��ري��ت��س��ي��وزي على
ال��ن��ادي ف��ي  2003ف��ي ظ��ل وج��ود
الفريق في دوري ال��درج��ة الثانية
وصعد معه ل��دوري الدرجة األولى

بعدها بأربع سنوات ورسخ مكانته
منذ ذل��ك الوقت كأحد أندية دوري
األضواء.
ومع ذل��ك ،بدت األم��ور بعيدة عن
أي قدر من السالسة وعني املالك 14
م��درب��ا خ�لال تلك الفترة والبعض
منهم تولى املهمة لعدة مرات.
وح��اول بريتسيوزي بيع النادي
خ�ل�ال ع���دة س��ن��وات ب��س��ب��ب س��وء
النتائج التي تسببت في احتجاجات
من قبل اجلماهير.

نقاط كوري متنح ووريرز التقدم في نهائي املنطقة الغربية

بيل لن ينتقل لتوتنهام
في حال الرحيل عن الريال
أف��ادت تقارير صحافية بريطانية ،أن جناح فريق ري��ال مدريد
اإلسباني ،الدولي الويلزي غاريث بيل ،سوف يرفض عرض توتنهام
هوتسبير اإلجنليزي.
أش��ارت صحيفة ميرور البريطانية ،إل��ى أن بيل يرفض فكرة
االنتقال إلى توتنهام في املوسم املقبل ،ويفضل الرحيل عن ريال مدريد
إلى ناد كبير فقط.
بيل ال يريد إجباره على الرحيل عن ريال مدريد ،والتنازل عن راتبه
الضخم « 600ألف جنيه إسترليني في األسبوع».
النجم الويلزي انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2013
قادماً من فريق توتنهام هوتسبير مقابل  86مليون جنيه إسترليني،
وميكن القول إنه أكثر العب بريطاني جنح في اخلارج بعد بيكهام.
زيدان استبعد بيل من قائمة ريال مدريد ملواجهة ريال سوسيداد
األحد املاضي في اجلولة  37من «الليغا» ،على الرغم من مشاركة
الالعب في  42مباراة هذا املوسم.
كما يخطط زي��دان إلص�لاح كبير في موسم االنتقاالت الصيفي،
حيث يرغب في ضم هازارد وبوغبا ،بعد خروج «امليرنغي» من دوري
أبطال أوروبا ،واحتالله املركز الثالث في «الليغا».

دورمتوند يقترب من ضم براندت
مل ّح العب املنتخب األملاني يوليان براندت ( 23عاما ً) إلى أن رحيله
عن بايرن ليفركوزن مرتبط بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال براندت لصحيفة بيلد« :دوري أبطال أوروبا هو سبب مهم
(للبقاء) ..أن��ا ممنت للسنوات اخلمس وأع��رف جيدا ً م��اذا ل��دي في
ليفركوزن ..هنا يكبر شيء جيد قمنا به معاً ..هذه إشارة إلى العبي
الفريق».
أما عن احتمال رحيله عن ليفركوزن فقال النجم األملاني الشاب:
«في هذا األسبوع ما يهمنا بالدرجة األولى هو الوصول إلى دوري
أبطال أوروبا ،كل شيء آخر يأتي بعد ذلك».
ويحتل بايرن ليفركوزن املرتبة اخلامسة في الترتيب احلالي
للدوري األملاني (بوندسليغا) قبل اجلولة األخيرة التي يواجه فيها
هيرتا برلني يوم السبت املقبل.

ستيفن كوري سجل تسع ثالثيات لغولدن ستايت ووريرز

زرع ستيفن ك���وري تسع ثالثيات
وسجل  36نقطة ليقود غولدن ستايت
ووري����رز ح��ام��ل اللقب ف��ي آخ��ر سنتني
إل��ى الفوز على ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز  ،94-116في باكورة مواجهات
نهائي املنطقة الغربية في دوري كرة
السلة األم��ي��رك��ي للمحترفني .وأض��اف
كوري  7متريرات حاسمة و 6متابعات،
ليتقدم ووري����رز 1-صفر وي��أم��ل في
مضاعفته ع��ن��دم��ا يستقبل ب��ورت�لان��د
اخلميس في مباراة ثانية ضمن سلسلة
قد متتد إلى سبع مباريات .وبرغم غياب
جنمه وه��داف��ه كيفن دوران����ت املصاب
بربلة ساقه ،بقي غولدن ستايت متقدماً
طوال املباراة على بورتالند الذي أقصى
دنفر ناغتس بصعوبة من نصف نهائي
املنطقة .وبجانب كوري ،حمل زميله كالي
تومسون رفاقه من الناحية الهجومية
وسجل  26نقطة ،إض��اف��ة إل��ى م��ردوده
الدفاعي في ظل غياب دورانت ،كما أضاف
دراميوند غرين  12نقطة 10 ،متابعات5 ،
متريرات حاسمة و 3صدات.
وك���ان دام��ي��ان ل��ي�لارد أف��ض��ل مسجل
لبورتالند م��ع  19نقطة ( 4م��ن  12من
خارج القوس) ،وأضاف كل من سي جاي
ماكولوم وموريس هاركليس  17نقطة

والتركي إينيس كانتر  10نقاط و16
متابعة.
وعزز غولدن ستايت تقدمه إلى عشر
نقاط ف��ي ال��رب��ع الثاني ،قبل أن يقلص
ب��ورت�لان��د النتيجة إل��ى  .45-48ورد
ك���وري بثالثيتني ث��م ك��رة خ��اس��رة من
ليالرد ،ليدخل إلى غرف املالبس متقدماً
 .45-54م��رة جديدة ،ضغط بورتالند
وقلص فارقاً بلغ  17نقطة إلى ست نقاط
في الربع األخير ( ،)73-79لكن ابناء
كاليفورنيا اس��ت��ع��ادوا ال��ف��ارق املريح
عبر الثنائي الضارب كوري-تومسون،
مستغلني تراجع جناعة العبي بورتالند
من خارج القوس ( 7من  28مقابل  17من
 33لووريرز).
وق��ال ك��وري إنه استفاد من السالسة
الهجومية لفريقه «كان تدفقا ً جميالً .يضع
ضغطا ً كبيرا ً على الدفاع».
وك���ان ب��ورت�لان��د ض��م��ن ت��أه��ل��ه بعد
سلسلة مرهقة مع دنفر ( ،)3-4فيما تأهل
غولدن ستايت بتخطيه هيوسنت روكتس
وجنمه جيمس هاردن .2-4
ورأى مدرب غولدن ستايت ستيف كير
«البرنامج ساعدنا» ،مشيرا ً إلى انتهاء
سلسلته مع روكتس اجلمعة« .اعتقد أننا
استفدنا من الوضع وحققنا بداية طيبة».

وجنح سيث العب بورتالند ،الشقيق
األصغر لكوري ،بتسجيل سلة واحدة في
املباراة من خ��ارج القوس في  19دقيقة
لعبها بعد دخوله بديالً.
وك��ان��ت امل���رة األول����ى ي��ت��واج��ه فيها
شقيقان في نهائي منطقة.
وارتدى والدهما ديل ،الالعب السابق،
قميص غولدن ستايت ووالدتهما صونيا
قميص بورتالند ،بعد جلوئهما إلى قرعة
لتجنب أي ات��ه��ام��ات ب��دع��م الع��ب على
حساب آخر.
وقال ستيفن «كان األمر مميزا ً وخياليا ً
أن أت��واج��ه مع شقيقي في م��ب��اراة بهذه
األهمية .كان غريبا ايضا رؤية والدي على
املدرجات يحتفالن بسالت الفريقني .كان
االمر أكثر عصبية بالنسبة اليهما».
ول��ع��ب ال��ب��دالء دورا ً ف��اع�لاً ف��ي فوز
غ��ول��دن س��ت��اي��ت ،خ��ص��وص��اً ف��ي الربع
األخ��ي��ر وه��و أم��ر اعتبره ك��وري رئيساً
في فوز املضيف «عمل رائع لبدالئنا .إذا
جنحنا بشراء الوقت لألساسيني ووسعنا
الفارق ،يكون األمر جيدا لنا».
وم���ا جن��ح ب��احل��د م��ن ه��زمي��ة كبرى
ل��ب��ورت�لان��د ،جناعته م��ن خ��ط الرميات
احلرة ( 27من  )31وتفوقه في املتابعات
(.)42-47

عوقب خمسة مشجعني باحلرمان من دخول املالعب في سويسرا
خالل فترة تتراوح بني عامني وخمسة أع��وام لتورطهم في أحداث
شغب خالل مباراة بالدوري السويسري لكرة القدم بني لوتسيرن
وجراسهوبرز ما تسبب في إلغاء اللقاء.
وأشارت رابطة الدوري السويسري أيضا إلى تعرض أحد الالعبني
إلساءة عنصرية خالل اللقاء.
وك��ان لوتسيرن متقدما 4-صفر ،وه��ي نتيجة كانت ستدفع
جراسهوبرز إلى دوري الدرجة الثانية بعد  68عاما بدوري األضواء،
عندما هددت جماهير جراسهوبرز باقتحام امللعب وتسببوا في إلغاء
اللقاء.
وطالب املشجعون العبي جراسهوبرز بتسليم قمصانهم معتبرين
أنهم ال يستحقون ارتدائها ومت تسليم بعض القمصان بالفعل بعد
مفاوضات مع مسؤولي النادي.
وقالت رابطة الدوري إنها عاقبت اثنني من املشجعني بسبب الهجوم
على العب كما عوقب ثالثة آخرين القتحام امللعب مشيرة إلى حتديد
هوية  57من مثيري الشغب وستوقع عقوبات ضدهم في وقت الحق.
ولم يتم تأكيد النتيجة النهائية للقاء حتى اآلن لكن جراسهوبرز
بطل سويسرا  27مرة تقبل بالفعل هبوطه للدرجة الثانية.

بوتاس سائق مرسيدس
األسرع في اختبارات برشلونة
أكمل فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس في بطولة العالم لسباقات
فورموال  1للسيارات بتسجيله أسرع لفة في اختبارات بحلبة قطالونيا
في برشلونة.
وسجل السائق الفنلندي ،صاحب املركز الثاني في بطولة العالم بعد
أن خسر أمام زميله بالفريق لويس هاميلتون في سباق جائزة إسبانيا
الكبرى يوم األحد ،أسرع زمن لفة خالل دقيقة واحدة و 15.511ثانية.
وهذا الزمن أقل من الذي سجله يوم السبت (دقيقة و 15.406ثانية)
حني انتزع مركز أول املنطلقني لكنه يبقى أسرع من زمن هاميلتون في
التجارب التأهيلية.
وقطع بوتاس  131لفة وهو ما يعادل مسافة السباق مرتني تقريبا.
وف��از مرسيدس بكل السباقات اخلمسة ه��ذا املوسم واحتل أول
مركزين في كل سباق.
وج��اء ش��ارل لوكلير سائق فيراري خلف بوتاس مسجال دقيقة
و 16.933ثانية ثم دانييل كفيات سائق تورو روسو في املركز الثالث
وسجل دقيقة و 17.679ثانية.
وقطع الكندي نيكوالس لطيفي السائق االحتياطي في وليامز أكبر
مسافة بعد أن اجتاز  134لفة لكنه كان األبطأ.
وخاض البريطاني كالوم لوت االختبار مع ألفا روميو لكنه تعرض
الصطدام كبير وجنا من اإلصابة لكن السيارة حتطمت.

هيبي املتعثر يعلن رحيل املدرب كوملان
أعلن نادي هيبي سي.إف.إف.سي املتعثر في الدوري الصيني املمتاز
لكرة القدم عبر منصات التواصل االجتماعي ترك امل��درب الويلزي
كريس كوملان ملنصبه.
وبات كوملان ،الذي قاد ويلز لقبل نهائي بطولة أوروبا  ،2016أول
مدرب يتم إقالته خالل موسم  2019في دوري الصني مع تراجع هيبي
نحو منطقة الهبوط بعد أن حقق انتصارا واحدا حتى اآلن هذا املوسم.
وترك املدرب البالغ من العمر  48عاما منصبه عقب أقل من عام من
تعيينه بديال ملانويل بليجريني ،الذي ترك املهمة لتولي تدريب وست
هام يونايتد ،لكن املدرب السابق لسندرالند وفولهام عانى منذ قدومه
إلى الصني.
واستغرق األم��ر من كوملان ست مباريات ليحقق أول انتصار له
وأشرف على الفريق عندما أنهى الدوري الصيني املوسم املاضي في
املركز السادس وهي نتيجة محبطة للنادي بعد أن فشل في نيل مكان
في دوري أبطال آسيا في املوسم الذي يسبقه.
وتراجع مستوى هيبي منذ بداية املوسم احلالي بشكل أكبر وطالبت
اجلماهير برحيل كوملان بعد أن حقق الفريق انتصارا واحدا منذ بداية
املوسم.
ويحتل هيبي حاليا املركز  15ضمن  16فريقا يتنافسون في الدوري
الصيني بعد أن جمع خمس نقاط من تسع مباريات عقب خسارته
أمام هينان جياني مطلع األسبوع احلالي كما غادر كأس الصني أمام
تشونغهينغ دانغداي ليفان في مطلع مايو أيار اجلاري.
وفاز هيبي في املجمل بسبع مباريات من بني  30خاضها حتت قيادة
املدرب الويلزي الذي سيخلفه شي فينغ كمدرب مؤقت.

