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أعلن املدير الرياضي لنادي غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، أن فريقه يرغب في االحتفاظ 

بخدمات جنميه كيفن دورانت وكالي تومسون.
  ويأتي هذا القرار على الرغم من اإلصابتني اخلطيرتني اللتني 

تعرضا لهما في الدور النهائي أمام تورونتو رابتورز )4-2(.
وقال روب مايرز غداة اخلسارة أمام تورونتو رابتورز )110-
114( في املباراة السادسة من الدور النهائي والتي منحت اللقب األول 
للفريق الكندي في الدوري »نِكّن تقديرا كبيرا جدا لهذين الالعبني. ولن 

أكون مديرا جيدا إذا لم أفهم القيمة التي يحظيان بها في فريقنا«.
وأضاف »إنهما رائعان، إنهما من نوعية الالعبني الذين يتعني علينا 

بذل كل ما في وسعنا إلبقائهما في صفوفنا«.
وتعرض دورانــت )30 عاما( اإلثنني املاضي لقطع في وتر أخيل 
في املباراة اخلامسة التي فاز بها فريقه في تورنتو وخضع لعملية 
جراحية األربعاء املاضي، ويقدر أن يغيب عن املالعب ملا بني ثمانية 

أشهر وسنة واحدة.
مــن جهته، تعرض طومسون )29 عــامــا( إلصــابــة فــي الرباط 
الصليبي األمامي لركبته اليمنى في أواخر الربع الثالث من املباراة 
السادسة اخلميس، ولم تكشف مدة غيابه التي قد تصل الى أشهر 

عدة.
وكان من املتوقع أن يكون الالعبان محط عروض عدة مع بدء فترة 
االنتقاالت في الدوري األميركي للمحترفني في األول من يوليو املقبل، 

لكن إصاباتهما ميكن أن تغير املعطيات.
ــح مــدرب ووريــرز ستيف كير »إصابة كيفن غيرت كليا  وأوض
املعطيات بخصوص ما ميكن أن يحدث. ال أعــرف ما يريد كيفن أن 

يفعله، لكنني أعلم أننا جميعا نريده أن يبقى معنا«.
وميلك دورانـــت خيار فسخ العام األخير من عقده مع غولدن 

ستايت، ما يسمح له باالنضمام إلى فريق جديد بعقد أغلى قيمة من 
الذي يربطه حاليا بووريرز.

في املقابل، سيصبح طومسون حرا اعتبارا من يوليو، لكن من 
املتوقع أن يبقى في غولدن ستايت حيث لعب منذ بداياته في الدوري 

االميركي للمحترفني.
ــدوري األميركي،  وقــال والــده مايتشال، وهو العب سابق في ال

لصحيفة »سان فرانسيسكو كرونيكل« إنه ال يشك في أن ابنه سيمدد 
عقده.

وأملح مايرز إلى أنه سيقدم عقود »احلد األقصى« )أعلى أجر ممكن، 
وفًقا جلدول الرواتب احملددة في االتفاقية اجلماعية( إلى دورانت 
وطومسون، موضحا »إنهما العبان مهمان جدا يستحقان املكافأة، 

ومن الصعب العثور على العبني من هذه النوعية«.

  يتواجد املنتخب املغربي »أسود األطلس« في 
املجموعة الرابعة مبرحلة املجموعات في بطولة 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم، التي ستقام في 
مصر خالل الفترة من 21 يونيو اجلــاري حتى 
19 يوليو املقبل، رفقة منتخبات كوت ديفوار 

وجنوب أفريقيا وناميبيا.
ويتأهل إلــى األدوار اإلقصائية، للبطولة 
التي تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة األولى في 
تاريخ املسابقة القارية، متصدر ووصيف كل 
مجموعة، باإلضافة إلى أفضل أربعة منتخبات 
حاصلة على املركز الثالث في املجموعات الست 

مبرحلة املجموعات.
وفي حال تأهل املنتخب املغربي لدور الـ16 

كمتصدر للمجموعة، سوف يلتقي في 5 يوليو 
املقبل على ملعب الــســالم مــع صــاحــب املركز 
الثالث في املجموعة الثانية، التي تضم منتخبات 
نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبــورونــدي، أو 
صاحب املركز الثالث في املجموعة اخلامسة، 
التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا 
وأنغوال، أو صاحب املركز الثالث في املجموعة 
السادسة، التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا 

وغينيا بيساو وبنني.
وفــي حــال صعود املنتخب املغربي، الفائز 
باللقب عــام 1976، إلــى دور الثمانية، سوف 
يلتقي في العاشر من نفس الشهر بإستاد القاهرة 
مع الفائز من مباراة وصيف املجموعة األولى، 

التي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزميبابوي 
والكونغو الدميقراطية، مع وصيف املجموعة 
الثالثة التي تضم منتخبات اجلزائر والسنغال 

وتنزانيا وكينيا.
وفي حالة تأهل منتخب املغرب لــدور الـ16 
كوصيف ملجموعته ســوف يلتقي في 8 يوليو 
املقبل مبلعب الــســويــس مــع متصدر ترتيب 
املجموعة اخلامسة، وفــي حــال صعوده لدور 
الثمانية ســوف يلتقي فــي 11 يوليو مبلعب 
السويس أيضاً مع الفائز من مــبــاراة متصدر 
املجموعة الثالثة مع صاحب املركز الثالث ألي 

من املجموعات األولى والثانية والسادسة.
ــدور  ــرب ل ــغ ــي حـــال تــأهــل منتخب امل أمـــا ف

الـ16 ضمن أفضل 4 ثوالث، فسوف يسلك أحد 
مسارين، املسار األول يتمثل في لقائه يــوم 7 
يوليو مبلعب اإلسكندرية مع متصدر املجموعة 
الثانية، وفي حال صعوده لدور الثمانية سوف 
يلتقي في 11 من الشهر ذاته مبلعب السالم مع 
الفائز من مباراة متصدر املجموعة السادسة مع 

وصيف املجموعة اخلامسة.
أما املسار الثاني، فهو أن يلتقي منتخب املغرب 
يوم 6 يوليو بإستاد القاهرة مع متصدر ترتيب 
املجموعة األولـــى، وإذا صعد لــدور الثمانية، 
فسوف يلتقي في العاشر من الشهر ذاته بنفس 
امللعب مع الفائز من مباراة وصيف املجموعة 

الثانية مع وصيف املجموعة السادسة.

منتخب املغرب

صالح يرفض عرضني
 من ريال مدريد ويوفنتوس

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أمس األحد، أن جنم منتخب مصر 
ونــادي ليفربول اإلجنليزي، محمد صــالح، رفض عرضني من ريال 

مدريد اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي هذا الصيف.
ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا 
نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صالح ولكن الالعب املصري 
يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة 

املاضية من دوري أبطال أوروبا.
وكــان صــالح مرشحاً بقوة للرحيل عــن ليفربول هــذا الصيف 
واالنتقال إلى الدوري اإلسباني أو العودة إلى الدوري اإليطالي حيث 

سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.
ولكن النجم املصري صاحب الـ71 هدفاً خــالل 104 مباراة مع 
ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق مبستقبله رمبا إلى ما بعد نهاية 

املوسم املقبل.

2019..  بداية  الكأس الذهبية 
قوية للمكسيك وكندا

شهد افتتاح الكأس الذهبية لكرة القدم اخلاصة مبنطقة الكونكاكاف 
)أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي( بداية قوية ملنتخبي 

املكسيك وكندا.
وضربت املكسيك وكندا بقوة في افتتاح الكأس الذهبية اخلاصة 
مبنطقة الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي( 
بفوزهما على كوبا -7صفر ومارتينيك 4-0 على التوالي في اجلولة 

األولى من منافسات املجموعة األولى.
في املباراة األولى على امللعب الشهير »روز بول« في باسادينا الذي 
استضاف املباراة النهائية ملونديال 1994 في الواليات املتحدة وأمام 
65 ألف متفرج، حسمت املكسيك الساعية إلى تعزيز رقمها القياسي 
في عدد األلقاب في املسابقة عبر الظفر باللقب الثامن، نتيجة املباراة 
في شوطها األول بتسجيلها رباعية، قبل أن تعزز بثالثية في الشوط 
الثاني. وفرض مهاجم غرونينغن الهولندي أوريال أنتونا نفسه جنما 
في صفوف املنتخب املكسيكي الذي يخوض أول بطولة بقيادة مدربه 
األرجنتيني خيراردو »تاتا« مارتينيث، بتسجيله ثالثية »هاتريك« 
في الدقائق 2 و44 و80 في ثاني مباراة دولية له، وأضــاف مهاجم 

ولفرهامبتون اإلنكليزي راوول خيمينز ثنائية في الدقيقتني 31 و64.
وسجل مدافع فنربهتشه التركي دييغو رييس )38( ومهاجم 

ديبورتيفو غوادا الخارا إرنستو فيغا الهدفني الثالث والسادس تواليا.
وتخوض املكسيك البطولة في غياب العديد من العناصر األساسية 
بسبب اإلصــابــة فــي مقدمتها كــارلــوس فيال وخافيير هرنانديث 

»تشيتشاريتو« وهيكتور هيريرا وخيسوس كورونا.
وفي الثانية على امللعب ذاتــه، أنهت كندا، الوحيدة التي كسرت 
احتكار املكسيك )7 الــقــاب( والــواليــات املتحدة )6 الــقــاب( أللقاب 
املسابقة عندما توجت بلقبها عام 1991، الشوط األول بهدف وحيد 

سجله مهاجم الغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد في الدقيقة 33.
وضربت كندا بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثالثة أهداف حيث 
أضاف دافيد هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، وسجل مهاجم 
كارديف سيتي الويلزي جونيور هويليت الثالث )63(، وختم العب 
وسط غالسكو رينجرز االسكتلندي سكوت أرفييلد املهرجان بالرابع 

في الدقيقة 67.
وتقام االحد مباراتا املجموعة الثانية فتلعب هايتي مع برمودا، 
وكوستاريكا مع نيكاراغوا، على ان تقام مباراتا املجموعة الثالثة 
اإلثنني فتلتقي كــوراســاو مع السلفادور، وجامايكا الوصيفة مع 
هندوراس، واملجموعة الرابعة األربعاء، فتلعب الواليات املتحدة 

حاملة اللقب مع غويانا، وبنما مع ترينيداد وتوباغو.

- كالي تومسون يحتفل مع كوري 

مستمران وتومسون  دورانت 
ستايت غولدن  مع   

ــرة القدم  حضر الــعــديــد مــن مشاهير ك
الدوليني حفل زفــاف قائد منتخب إسبانيا 
ــوس من  ــادي ريــال مدريد سيرخيو رام ون
صديقته مقدمة البرامج بيالر روبيو في 

إشبيلية.
وقـــال الثنائي »نــعــم« فــي كاتدرائية 
إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم 

يقتصروا على عالم كرة القدم.
ــن الفضوليني الــذيــن  ــات م ــئ ومتــكــن امل
اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة العبني 
مثل الكرواتي لوكا مودريتش، جــوردي 
ألبا أو اإلنكليزي املعتزل ديفيد بيكهام 
وزوجته فيكتوريا ورئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز، فيما غاب زميل راموس 
السابق في ريــال البرتغالي كريستيانو 
ــدو املنتقل فــي املــوســم املــاضــي إلى  ــال رون

يوفنتوس اإليطالي.
ووصل راموس )33 عاماً( ممسكاً بذراع 
والدته ثم أتى دور روبيو )41 عاماً( بثيابها 
البيضاء مع والدها، وبــدأت عالقة راموس 

وروبيو عام 2012 ولهما ثالثة ابناء.
دام االحتفال نحو ساعة غنت خاللها فنانة 
الفالمنكو نينا باستوري صــالة »سالفي 

روسييرا« األندلسية.
قال رامــوس: »هذا يوم ال ينسى، شعور 
فريد أن تــرى الدخول الرائع للمرأة التي 

حتب )إلى الكاتدرائية(، أعتقد اّن احلب هو 
محرك العالم ولدينا عائلة رائعة جتمع كل 

هذا«.
بدورها، قالت روبيو »هذا مؤثر للغاية«.

توجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة 
راموس الفسيحة »ال أليغريا أس آر 4« في 
بوليوليوس دي ال ميتاسيون القريبة من 
إشبيلية، بعد ترك هواتفهم احملمولة عند 
املدخل خلصوصية احلفل بحسب تقارير 

صحافية. 
ويشهد احلفل حضور فريق »آي سي دي 

سي« املوسيقي الشهير املعجبة به روبيو.
وقـــال رامـــوس »ســيــكــون هــنــاك اجــواء 
مختلفة، اماكن مختلفة كي يشعر اجلميع 
بالراحة. حضرت الكثير من حفالت الزفاف 
في حياتي، لكن هذا الزفاف لن يكون له مثيل 

بحسب اعتقادي«.
غياب رونالدو 

مــن جهة أخـــرى أثـــار النجم اإلسباني 
سيرجيو راموس اجلدل، في حفل زفافه على 
املذيعة بيالر روبيو، في مسقط رأسه مدينة 
إشبيلية، بعدما وجه الدعوة إلى العديد من 
جنوم كرة القدم، بينما كان الغائب األبرز هو 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ــوس مع  ورغــم الزمالة التي جمعت رام
ــال مدريد ملــدة 9 سنوات،  رونــالــدو في ري

ولكن العب يوفنتوس اإليطالي كان خارج 
قائمة املدعوين إلى احلفل.

ورجحت وسائل إعالم إسبانية أن سبب 
غياب كريستيانو رونالدو عن حفل زفاف 
رامــوس، يعود إلى بدء املهاجم البرتغالي 
إجازته مع عائلته في اليونان، خاصة أنه 
خاض أخيراً نهائي دوري األمم األوروبية، 
وقــاد منتخب بــالده للتتويج باللقب على 

حساب هولندا.
ــه مــع جورجينا  ــازت ــدو إج ــال وبـــدأ رون
رودريغيز وأوالده األربعاء املاضي، بالسفر 
إلى اليونان، بينما أقيم حفل زفاف سيرجيو 

راموس.
في املقابل أشارت وسائل إعالم إسبانية 
إلى أن قائد ريــال مدريد تعمد عدم توجيه 
ــدو، وذلــك  ــال الــدعــوة إلــى كريستيانو رون
بسبب غضب راموس من الطريقة التي رحل 
بها الالعب البرتغال عن »امللكي« في صيف 

العام املاضي إلى يوفنتوس اإليطالي.
وأوضحت أن راموس رغم عالقته القوية 
مع رونالدو طوال 9 سنوات في ريال مدريد، 
ولكن العب منتخب إسبانيا لم يعجبه توقيت 
قرار كريستيانو بالرحيل عن »امللكي« عقب 
فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا على 
حساب ليفربول، حيث أن التوقيت أسهم في 

3 أطفالضياع فرحة الفوز بلقب »األبطال«. 7 سنوات من الزواج و  راموس عقد قرانه على صديقته بيالر روبيو بعد 

اإلفريقية األمم  كأس  في  األطلس«  »أسود  لـ  مختلفة  مسارات 

محمد صالح

رونالدو غياب  في  وروبيو  لراموس  املشاهير  زفاف 


