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الرياضة الدولية

مورينيو مكان بيلليغريني
قريبًا في مدريد
يبدو أن أيام مدرب ريال مدريد التشيلياني مانويل
امللكي ،إذ اتفقت عدة
بيلليغريني معدودة في النادي
ّ
صحف محلية على ان املدرب الذي تسلم تدريب الفريق
في مستهل املوسم املنتهي سيرحل قريبًا
اكدت الصحف االسبانية امس ان
ري��ال مدريد ،وصيف بطل الدوري
سيقيل
االس� �ب ��ان ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق � ��دم،
نّ
ويعي
بيلليغريني
مدربه مانويل
ً
البرتغالي جوزيه مورينيو بديال
له.
وك� �ت� �ب ��ت ص �ح �ي �ف��ة «إل موندو»:
«وداع � � ��ًا ب�ي�ل�ل�ي�غ��ري�ن��ي ،م ��و (وهو
ل �ق ��ب م ��وري� �ن� �ي ��و) ي� �ق� �ت ��رب» ،فيما
اش� ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «إل ب��اي��س» الى
ّ
ان بيلليغريني «ي �ع��د الساعات»
قبل إقالته من منصبه بعد موسم
ٍ
واح � ��د ع �ل��ى رأس االدارة الفنية
لنادي ريال مدريد.
من جهتها ،اك��دت صحيفتا «آس»
و«م��ارك��ا» ان رئيس ال�ن��ادي امللكي
فلورنتينو بيريز قرر التخلي عن
خ��دم��ات ب�ي�ل�ل�ي�غ��ري�ن��ي ( 56عامًا)
ال��ذي يمتد عقده م��ع الفريق حتى
ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ،وذل� ��ك ع �ل��ى الرغم
م� ��ن ق� �ي ��ادت ��ه ال� � �ن � ��ادي ال� � ��ى املركز
الثاني في ال��دوري ودع��م الالعبني
له.
وت �ح� ّ�ول��ت االن �ظ��ار ن�ح��و مورينيو
( 47ع��ام��ًا) ال��ذي اك��د رئ�ي��س ناديه
ال� �ح ��ال ��ي ان� �ت ��ر م �ي�ل�ان��و االيطالي
ماسيمو موراتي ،أول من أمس ،أنه
ال يعرف م��ا سيقرره عقب املباراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة مل �س��اب �ق��ة دوري أبطال
أوروبا أمام بايرن ميونيخ السبت
على ملعب «سانتياغو برنابيو»
الخاص بريال مدريد.
وبحسب صحيفة «آس» ف��إن ذلك
يعني موافقة م��ورات��ي على رحيل
م��وري�ن�ي��و ال� ��ذي ي�ن�ت�ه��ي ع �ق��ده مع
النادي االيطالي بعد عامني.
واوض� �ح ��ت «آس» و«إل موندو»
ان هناك ات�ص��االت واتفاقًا شفويًا
بني ممثلي ريال مدريد وخورخي
منديز وكيل اعمال مورينيو.
وم� � ��ن ال� �ن ��اح� �ي ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ،سيدفع
ري� ��ال م��دري��د  4م�ل�اي�ي�ن ي� ��ورو الى
بيلليغريني بسبب فسخ عقده ،و8
م�لاي�ين ي ��ورو ع�ل��ى االق ��ل ال��ى انتر
ميالنو لفسخ عقد مورينيو الذي

سيتقاضى  8ماليني يورو سنويًا
مع نادي العاصمة االسبانية.

كأس اسبانيا
يلتقي اشبيلية مع اتلتيكو مدريد
ال �ل �ي �ل��ة ال� �س ��اع ��ة  23.00بتوقيت
ب � �ي� ��روت ع �ل ��ى م �ل �ع��ب «نوكامب»
في برشلونة في امل�ب��اراة النهائية
ملسابقة كأس اسبانيا.
وي� �س� �ع ��ى ات� �ل� �ت� �ي� �ك ��و م � ��دري � ��د الى
اس�ت�غ�لال امل�ع�ن��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة لدى
العبيه بعد تتويجه بلقب «يوروبا
ل �ي��غ» األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،م��ن اجل
م �ع��ان �ق��ة ال � �ك� ��أس امل �ح �ل �ي��ة للمرة
االول��ى منذ عام  1996عندما حقق
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،وال �ع��اش��رة ف��ي تاريخه
ب �ع��د اع � ��وام  1960و 1961و1965
و 1972و 1976و 1985و1991
و 1992و.1996
وي �م �ل��ك ات �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د هجومًا
قويًا يقوده االوروغوياني دييغو
ف � ��ورالن واالرج �ن �ت �ي �ن��ي سيرجيو
اغويرو وخوسيه انطونيو رييس
والبرتغالي سيماو سابروسا.
ي ��ذك ��ر أن ات �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د خسر
النهائي  8مرات اعوام  1921و1926
و 1956و 1964و 1975و1987
و 1999و.2000
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي�س�ع��ى اش�ب�ي�ل�ي��ة إلى
إن� � �ق � ��اذ م ��وس� �م ��ه ب� �ل� �ق ��ب مسابقة
الكأس بعدما خرج خالي الوفاض
م��ن م�س��اب�ق��ة دوري اب �ط��ال أوروبا
وف �ش �ل ��ه ف� ��ي امل �ن ��اف �س ��ة ع �ل ��ى لقب
ال��دوري بانهائه املوسم في املركز
الرابع وضمانه املشاركة في الدور
ال �ت�م �ه �ي��دي ل�ل�م�س��اب�ق��ة االوروبية
العريقة املوسم املقبل.
ّ
ويعول اشبيلية على نجومه الفارو
ن �ي �غ��ري��دو وامل��ال �ي��ان��ي فريديريك
كانوتيه والبرازيلي لويس فابيانو
ومواطنه ريناتو لرفع الكأس للمرة
ال�خ��ام�س��ة ف��ي ت��اري�خ��ه ب�ع��د اعوام
 1935و 1939و 1948و ،2007علمًا
ب��أن��ه خ�س��ر ال�ن�ه��ائ��ي م��رت�ين عامي
 1955و.1962
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بواتنغ يعتذر ومحامي باالك يريد مقاضاته
أصبح كيفن برينس ـ
بواتنغ فجأة عدو الشعب
األملاني ،وهو رغم اعتذاره
عن اإلصابة التي ّ
سببها
لكابنت منتخب أملانيا
ميكايل باالك وبالتالي
املونديال ،فإن
إبعاده عن
ّ
محامي األخير مصر على
رفع دعوى قضائية بحق
الالعب األملاني املولد
بواتنغ خالل مباراة تشلسي وبورتسموث (أ ب)

خ��رج كيفن ب��ري�ن��س ـ ب��وات�ن��غ أمس
إلى العلن ،معتذرًا عن اإلصابة التي
ّ
سببها مليكايل ب ��االك ،فنقلت عنه
ص�ح�ي�ف��ة «س �ب��ورت��س ب�ي�ل��د» قوله:
«أن ��ا آس ��ف .ل��م ي�ك��ن ذل ��ك مقصودًا.
األمر يبدو في منتهى الغباء».
ووصف العديد من مواقع اإلنترنت
بواتنغ بأنه «ع��دو الشعب األول»،
ف� �ي� �م ��ا وص� � ��ف ب� �ع ��ض األشخاص
أنفسهم ب��أن�ه��م «م�ج�م��وع��ة مناوئة
لبواتنغ».
وف��ي ال�س�ي��اق ع�ي�ن��ه ،أع �ل��ن ميكايل
رفع
بيكر محامي ب��االك أن��ه ي�ن��وي ً
دعوى قضائية بحق بواتنغ ،قائال
في تصريح لوكالة األنباء األملانية
الرياضية «س�ي��د»« :بالنسبة ّ
إلي،

ً
م��ا ارت�ك�ب��ه ب��وات�ن��غ ليس فقط خطأ
ف � ��ي إط � � ��ار امل� � � �ب � � ��اراة ،ب � ��ل مقصود
إلصابة باالك».
بتقويم
للقيام
الحق
«نملك
وأضاف:
ً
قانوني (للحالة) ،وه��ذا يشمل كال
من العواقب املدنية والجنائية».
ُ
وأص�ي��ب ب��االك خ�لال م�ب��اراة فريقه
ت� �ش� �ل� �س ��ي م� � ��ع ب � ��ورت� � �س� � �م � ��وث في
امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ك��أس إنكلترا
ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ح �ي��ث خ� ��رج قبل
ن �ه��اي��ة ال� �ش ��وط األول ب �ن �ح��و عشر
دق��ائ��ق ،حيث خضع إث��ره��ا للعالج
وع � � ��اد إلك � �م� ��ال امل � � �ب� � ��اراة ،ل �ك �ن��ه لم
يتمكن من التحرك جيدًا وخرج من
امللعب.
وكان بواتنغ قد أشار أول من أمس

إل��ى أن��ه ل��م تكن لديه أي نية سيئة
لدى تدخله بحق باالك.
وأصبح بواتنغ الذي نشأ في برلني
قبل أن ينتقل إلى إنكلترا عام ،2007
موضوعًا لحملة مشينة في أملانيا،
سواء في الصحف املحلية أو هواة
الكرة املستديرة.
وس�ي�م�ث��ل ب��وات�ن��غ ( 23ع��ام��ًا) غانا
في النهائيات العاملية ،لكون والده
غانيًا (أم��ه أملانية) ،علمًا ب��أن غانا
هي أحد املنتخبات الثالثة املنافسة
ألمل ��ان � �ي ��ا ف � ��ي ال � � � ��دور األول ضمن
املجموعة الرابعة ،ما دف��ع البعض
إلى القول بأن بواتنغ ّ
تعمد إصابة
باالك.
(أ ف ب)

