
استدعي وكيل الالعبني الشهير جورج منديش للتحقيق من قبل 
القضاء اإلسباني على خلفية قضية التهرب الضريبي املتهم فيها 

املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.
خضع وكيل أعمال الالعبني امللقب ب���«اخل��ارق« البرتغالي 
جورج منديش، لالستجواب للمرة األولى أمام محكمة إسبانية 
الثالثاء، ضمن قضية تهرب ضريبي للمهاجم الكولومبي راداميل 
فالكاو، أحد موكليه الذين استخدموا تقنيات مشابهة للتهرب من 

دفع الضرائب.
واستدعي منديش للمثول صباح الثالثاء أمام القاضية املوكلة 
متابعة القضية في محكمة بوسويل دي االرك��ون، الواقعة في 
األحياء الراقية للعاصمة مدريد ومقر سكن عدد كبير من جنوم 

كرة القدم.
وبحسب مصدر قضائي، حضر منديش )51 عاما( الذي حصد 
أكثر من مرة جائزة أفضل وكيل في العالم بحسب جوائز »غلوب 
سوكر«، الستجوابه في احملكمة. ولم يوضح املصدر ما هي التهم 

املوجهة إليه.
لكن هناك نقاطا مشتركة بني بعض عمالء شركته »جيستيفوت« 

وهي تهم التهرب من الضرائب.
وبحسب احت��اد وسائل اإلع��الم ال��ذي حلل ماليني الوثائق 
حول سلوكيات العبي الكرة القدم الضريبية »فوتبول ليكس« 
)تسريبات كرة القدم(، يعد منديش العقل املنفذ لشركات وهمية 
وحسابات أوف شور انشئت لتخفيض املستحقات الضريبية 
للرياضيني، أقله على إيرادات اإلعالنات أو ما يعرف ب�«حقوق بيع 

الصورة«.
وك��ان البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو، جن��م ري��ال مدريد 
االسباني واملقرب جدا من منديش، آخر العب تالحقه السلطات 
القضائية اإلسبانية في قضية مماثلة، لترتيبات مزعومة في 
جنات ضريبية مثل ج��زر ال��ع��ذراء البريطانية، أيرلندا، بنما، 

سويسرا.
ويتوقع مثوله أيضا في 31 يوليو املقبل في بوسويلو لتهرب 

ضريبي بقيمة 14،7 مليون يورو )16،5 مليون دوالر(.
ويتهم فالكاو بالتهرب من تسديد 5،66 ماليني يورو مرتبطة 
بحق بيع صورته عندما كان في صفوف أتلتيكو مدريد في 2012 

و2013.

وم��ن الالعبني اللذين متت مالحقتهم في قضايا مماثلة في 
اسبانيا، البرتغاليون فابيو كوينتراو وريكاردو كارفاليو واملدرب 

جوزيه مورينيو واألرجنتيني أنخل دي ماريا.     

استشارة مالية
شركة جستيفوت التي تأسست عام 1996 وتتخذ من البرتغال 

مقرا لها، نفت بشكل قاطع أي ترتيبات غير قانونية في عملها.
أكدت في بيان الذي حتدثت وسائل اإلعالم عن استدعائها أمام 
احملكمة »ال يشارك جوج منديش أو شركة جستيفوت التي يديرها 
أو يقدم خدمة ذات صلة مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة في 

االستشارة املالية، الضريبية أو القانونية لزبائنه«.
لكن بحسب مجلة »در شبيغل« األملانية األسبوعية التي 
حصلت على التسريبات، سمح منديش لعمالئه بإخفاء على األقل 

185 مليون يورو عن أعني السلطات الضريبية.
واستخدم، من بني أمور أخرى، شركة »مولتي سبورتس & إمياج 
ماناجمنت« األيرلندية املذكورة أكثر من مرة في التحقيقات ضمن 

قضية فالكاو.              

منديش الغامض
وبنى جورج منديش، ابن عامل في صناعة البتروكيماويات، 
إمبراطوريته مبفرده بعدما كان منسقا موسيقيا ومديرا لناد ليلي 

في شبابه.
ال يظهر كثيرا في األماكن العامة، ويعرف عنه التصاقه بهواتفه 
اخللوية الكثيرة. وبحسب مجلة »فوربس« ميلك محفظة لعمالئه 

بقيمة 727 مليون دوالر أميركي.
لكن منديش والعبيه ليسوا أول من يعلق في شباك السلطات 

الضريبية في اسبانيا.
ف��ي 2016، دف��ع برشلونة ثمنا كبيرا خصوصا م��ع جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي، غرمي رونالدو، إذ حكم عليه في يوليو 

بعقوبة سجن ميكن استبدالها بغرامة مالية.
حتى رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ميضي عقوبة 

حجز احتياطي راهنا في إطار قضية أخرى.
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جورج منديش

القضاء اإلسباني ُيخضع وكيل الالعبني منديش للتحقيق في قضية فالكاو

روما يضم الهولندي كارسدورب
أعلن روما وصيف بطل ال��دوري اإليطالي لكرة القدم أنه بصدد 

التعاقد مع املدافع الهولندي ريك كارسدورب من فيينورود.
وجاء في بيان للنادي اإليطالي إن كارسدورب )22 عاماً( وصل 
إلى روما صباح أمس الثالثاء واجتاز الفحص الطبي في العاصمة 

اإليطالية، قبل انتقاله إلى »جالوروسي« من ناديه احلالي فيينورد«.
ويريد روما تعزيز دفاعه استعداداً للموسم املقبل الذي يشارك فيه 

مباشرة في دوري أبطال أوروبا.
وتخلى روم��ا ال��ذي سيشرف عليه م��درب ساسوولو السابق 
أوزيبيو دي فرانشيسكو األسبوع املاضي عن مهاجمه املصري محمد 
صالح إلى ليفربول اإلنكليزي مقابل 42 مليون يورو زائد 8 ماليني 

اضافية بحسب نتائجه.
وتعاقد نادي العاصمة مع دي فرانشيسكو في 13  يونيو احلالي 

خلفاً للوتشانو سباليتي الذي انتقل لتدريب إنتر.
وذكرت تقارير أيضاً أن روما سيبيع املدافع اليوناني كوستاس 

مانوالس إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

موراي ينسحب من مواجهة ودية 
انسحب أندي موراي املصنف األول عاملياً من مباراة ودية في لندن 
أمس الثالثاء بسبب ألم في ال��ورك وقبل أقل من أسبوع واحد على 

انطالق بطولة وميبلدون للتنس.
وقال متحدث باسم الالعب االسكتلندي الذي كان من املفترض أن 

يواجه الفرنسي لوكا بوي »يشعر ببعض األلم في وركه«. 
وأضاف املتحدث أن انسحاب موراي جاء كإجراء احترازي وأن 
الفائز ببطولة وميبلدون مرتني ينوي خوض مباراة ودية أخرى يوم 

اجلمعة املقبل. 
وقّرر موراي خوض املباراتني الوديتني بعدما خرج مبكراً من الدور 

األول لبطولة كوينز األسبوع املاضي.
ويعاني موراي من حالة تراجع في مستواه خالل موسم 2017 

وتأثر ببعض اإلصابات. 
وتنطلق بطولة وميبلدون في الثالث من يوليو املقبل.

رئيس وزراء سلوفاكيا يصف 
لقاء إيطاليا وأملانيا باملهزلة

طلب روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا من االحتاد األوروبي 
لكرة القدم التحقيق في الظروف احمليطة بخروج منتخب بالده من 

دور املجموعات في بطولة أوروبا حتت 21 عاما في بولندا.
وخرجت سلوفاكيا بعد فوز إيطاليا 1 -صفر على أملانيا يوم 
السبت ليتأهل املنتخبان إلى الدور قبل النهائي بعد منافسة متقاربة 
في املجموعة الثالثة. وتصدرت إيطاليا املجموعة وج��اءت أملانيا 

كأفضل منتخب باملركز الثاني في املجموعات الثالث.
وكانت هذه النتيجة الوحيدة التي تؤهل املنتخبني معا ووصف 
فيكو املباراة »باملهزلة« وقارنها مبواجهة مثيرة للجدل بني أملانيا 
الغربية والنمسا ف��ي ك��أس العالم 1982 وتسببت ف��ي خ��روج 

اجلزائر.
ورف��ض مسؤولو أملانيا وإيطاليا تعليقات فيكو والتي جاءت 

مشابهة لشكوى من بافيل هابال مدرب سلوفاكيا.
وكتب فيكو ف��ي خطاب أللكسندر تشيفرين رئيس االحت��اد 
األوروب��ي »قدم موهوبو كرة القدم السلوفاكية كل شيء ممكن في 

إطار األداء الرياضي من أجل التأهل للدور التالي من البطولة«.
وأضاف »لكن رغم ذلك الشيء الذي لم يكن الفريق مستعدا له هو 
املهزلة التي حدثت من العبي البلدين املتقدمني في كرة القدم.. إيطاليا 

وأملانيا«.
وتابع »ذكرتني نتيجة هذا املوقف بتاريخ كرة القدم القدمية 
عندما لعبت أملانيا مع النمسا في كأس العالم 1982 في مشهد مماثل 

أمام مشجعي هذه اللعبة اجلميلة على حساب اجلزائر«.
وق��ال لويجي دي بياجيو م��درب إيطاليا للصحفيني إن هذه 
اإلدع����اءات »سخيفة« وأن��ه ينبغي معاقبة امل���درب ه��اب��ال على 

تعليقاته.
وعبر كارلو تافيكيو رئيس االحت��اد اإليطالي لكرة القدم عن 

استيائه الشديد من هذا األمر أيضا.
ونفى ه��ورس��ت هروبيش، امل��دي��ر الرياضي ل��الحت��اد األملاني 
وصاحب هدف أملانيا الغربية الوحيد أمام النمسا، ذلك أيضا وقال 

»أعتقد أنه من الطبيعي خوض الدقائق األخيرة بحذر«.
ولم يتسن احلصول على تعليق من االحتاد األوروبي بخصوص 

هذا األمر.
وفي كأس العالم 1982 في إسبانيا تعرضت أملانيا الغربية 
لهزمية مفاجئة 2-1 أمام اجلزائر في مباراتها االفتتاحية لكنها 

فازت -1صفر على النمسا لتطيح باملنتخب العربي.
وبعدما سجل هورست هدف األملان في الدقيقة العاشرة بدا أنه ال 

توجد أي رغبة من أملانيا الغربية أو النمسا في التسجيل.
وطلب فيكو من تشيفرين إج��راء حتقيق في نتيجة لقاء أملانيا 

وإيطاليا وتغيير لوائح البطولة ملنع تكرار ذلك في املستقبل.
وكتب رئيس وزراء سلوفاكيا »أثق أنك ستجري حتقيقا في األمر 
بأكمله وأن االحتاد األوروبي سيغير لوائحه في البطولة املقبلة بشكل 

مينح األفضلية لألداء الرياضي على حساب االتفاقات غير العادلة«.
وأضاف »هذا أمر يفتقر لالحترام نحو الرياضيني أنفسهم وكذلك 

املشجعني والدول التي ميثلوها«.
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260 ضيفا في زفاف ميسي
سيحضر 260 م��دع��و حفل زف���اف جن��م برشلونة اإلس��ب��ان��ي، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا ملا أعلنته شركة 6 بوينتر املسؤولة 

عن إدارة صورة »البرغوث«
ويقام حفل الزفاف في منتجع سيتي سنتر في روزاريو في موعد 

مسائي.
ويقيم املدعوون للزفاف في فندق بوملان املوجود داخل املنتجع، 

وفقا ملا أعلنته الشركة.
ويبرز من ضمن املدعوين عدد من أصدقاء الالعب طوال مسيرته 
اإلحترافية، وعدد من أقاربه ومعارفه هو وزوجته املستقبلية. ومن 

املقرر أن يصل أغلب املدعوين للمدينة األرجنتينية اجلمعة املقبلة. 

رانييري: طويت صفحة ليستر سيتي
قدم اإليطالي كالوديو رانييري رسميا مدربا جديدا لفريق نانت 
الفرنسي لكرة القدم بعقد ميتد ملوسمني، حيث أكد أنه طوى صفحة 
الفترة التي قضاها مع ليستر سيتي االجنليزي، الذي قاده للتويج 
بلقب البرمييير ليغ موسم 2015-2016، قبل أن تقيله اإلدارة بعدها 

بأشهر معدودة.
وقال رانييري في مؤمتر صحافي بصحبة رئيس نانت والدميار 
كيتا إن »احلب الذي غمرني به الناس في ليستر حني رحلت كان وال 
يزال أكثر تأثيرا من حلظة التتويج باللقب.. كان شيئا فريدا، لكن اآلن 
أريد طي هذه الصفحة، إذ أتيت لناٍد توج 8 مرات بطال للدوري في 

فرنسا، ناٍد تاريخي ذي منشئات رائعة. إنه شرف لي«.
وأش��اد امل��درب اإليطالي، ال��ذي لم يعد اجلماهير بالعودة للفوز 
باللقب، بسلفه البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي رحل لتدريب 
فريق بورتو، وقال: »قام بعمل كبير مع الالعبني، وأريد املواصلة في 
نفس االجتاه«، موضحا أن أسلوب كونسيساو تأثر بالفترة التي لعب 

فيها في إيطاليا ألندية التسيو وإنتر وبارما.

مالك فيورنتينا : النادي للبيع
أعلن ن��ادي فيورنتينا ال��ذي ينافس في دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإليطالي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي على االنترنت يوم 

االثنني أن مالك النادي مستعدون لبيعه.
وأض��اف البيان »امل���الك... مستعدون قطعا في ضوء حالة عدم 
الرضا لدى اجلماهير للتنحي جانبا وتسليم النادي ملن يريد شراءه 

وإدارته بالشكل الذي يراه مناسبا«.
وتابع البيان أنه وفي الوقت احلالي فإن الشركة اخلاصة بالنادي 

»ستدار بعناية وكفاءة من قبل مديريها«.
وتعود ملكية فيورنتينا، ال��ذي أنهى في املركز الثامن ب��دوري 
الدرجة األولى اإليطالي املوسم املاضي، لعائلة ديال فالي والتي تضم 
رجل األعمال دييجو ديال فالي الذي يسيطر على مجموعة تود للسلع 

الكمالية.
وباع رئيس ال��وزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني نادي 
ميالنو ملشترين صينيني بينما سيطر مستثمرون صينيون على 
نادي انترناسيونالي املنافس عقب سنوات من إدارته بواسطة عائلة 
موراتي اإليطالية التي تسيطر على شركة ساراس للتنقيب عن النفط.

ليون يضم تراوري من تشيلسي
أعلن نادي اوملبيك ليون الذي ينافس في دوري الدرجة االولى 
الفرنسي لكرة القدم االثنني انه ضم برتران تراوري مهاجم تشيلسي 
في عقد ميتد خلمس سنوات مقابل 10 ماليني يورو )11.18 مليون 

دوالر(.
وك��ان مهاجم منتخب بوركينا فاسو معارا الياكس امستردام 
املوسم املاضي حيث سجل تسعة اه��داف في 24 مباراة باملسابقة 

لينهي فريقه في مركز وصيف بطل دوري الدرجة االولى الهولندي.
وبلغ اياكس نهائي ال��دوري االوروب���ي وخسر ام��ام مانشستر 
يونايتد االجنليزي. وسجل تراوري هدفني مع اياكس في الدور قبل 

النهائي عندما فاز الفريق الهولندي على منافسه ليون.
وانضم ت��راروي )21 عاما( لتشيلسي في عام 2013 قبل ان تتم 

إعارته لفيتيس ارنهيم في العام التالي.
وعاد ت��راوري ليخوض اول مباراة له مع تشيلسي بعد ان اكمل 
عامه العشرين بقليل وذل��ك ام��ام مكابي تل ابيب في دوري ابطال 

اوروبا في سبتمبر ايلول 2015.
وسجل الالعب اربعة اهداف في 16 مباراة مع النادي اللندني مبا 

في ذلك التسحيل في ثالث مباريات متتالية في عام 2016.
وانهى ليون في املركز الرابع ب��دوري الدرجة االول��ى الفرنسي 

املوسم املاضي ليتأهل للعب في الدوري االوروبي املوسم املقبل.

محرز يقترب من أرسنال
أكدت تقارير إعالمية إنكليزية قرب انتقال الدولي اجلزائري رياض 

محرز من ليستر سيتي إلى أرسنال.
وأض��اف��ت التقارير أن ن��ادي شمال لندن سُيقدم عرضا للظفر 

بخدمات »محرز« ملّدة أربعة أعوام.
يذكر أّن محرز قد  أعلن في نهاية املوسم املاضي رغب�ته في الّرحيل 
عن فريق�ه احلالي بعد أن ق�َاده للتتويج بلقب ال��دوري اإلنكليزي 

املمتاز موسم 2016-2015.

»NBA« وستبروك ينال جائزة أفضل العب في الـ
ت����وج راس����ل وس���ت���ب���روك جنم 
أوك��اله��وم��ا سيتي ث��ان��در موسمه 
االستثنائي بجائزة أفضل العب في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
ملوسم 2016-2017 في حفل توزيع 

جوائز البطولة في نيويورك االثنني.
وخ��ل��ف وس��ت��ب��روك )28 عاما( 
جنم غولدن ستايت ووريرز ستيفن 
كوري احلاصل على هذه اجلائزة في 

2015 و2016.
وخسر أوكالهوما أم��ام هيوسنت 
روك��ت��س 1-4 ف��ي ال���دور األول في 
»بالي أوف« البطولة التي اختتمت 
بتتويج غولدن ستايت بطال على 

حساب كليفالند كافالييرز.
ون��ال وستبروك 888 نقطة في 
تصويت الصحافيني األميركيني، 
متقدما على جنم هيوسنت روكتس 
جيمس ه���اردن زميله السابق في 
أوك��اله��وم��ا )753 نقطة(، وك��اوي 
ليونارد العب سان أنطونيو سبيرز 

)500 نقطة(.
وحل ليبرون جيمس الفائز بهذه 
اجل��ائ��زة أرب��ع م��رات أع���وام 2009 
و2010 م��ع كليفالند كافالييرز 
و2012 و2013 م��ع ميامي هيت 
في املركز الرابع بفارق بعيد )333 

نقطة(.
وه���ي امل���رة األول����ى ال��ت��ي يفوز 
وستبروك بهذه اجلائزة، التي يبقى 
العمالق ك��رمي عبد اجل��ب��ار األكثر 
تتويجا بها برصيد ست م��رات مع 
ميلووكي ولوس أجنليس ليكرز بني 

1971 و1980.
وي��أت��ي بيل راس���ل )بوسطن 
سلتيكس( واألس���ط���ورة مايكل 
جوردان )شيكاغو بولز( في املركز 
الثاني بخمسة ألقاب لكل منهما، 
ويتعادل ليبرون جيمس في املركز 
الثالث مع ويلت تشامبرالين جنم 
فيالدلفيا. ق��دم وس��ت��ب��روك أداء 
استثنائيا في ال��دور املنتظم من 
امل��وس��م وأن��ه��اه برقم قياسي في 
عدد الثالثيات املزدوجة »تريبل 
دبل« برصيد 42 مرة، محطما رقم 
أوسكار روبرتسون )41( الصامد 

منذ موسم 1961-1962 مع فريق 
سينسيناتي رويالز.

كما حقق ال��ع��دي��د م��ن األرق���ام 
القياسية األخ���رى فأصبح أول 
العب يحقق »تريبل دب��ل« مع 50 
نقطة أو أكثر في البالي أوف )51 
نقطة ف��ي امل��ب��اراة الثانية التي 
خسرها فريقه(، وثاني العب في 
ت��اري��خ البطولة يحقق »تريبل 
دب���ل« على م���دار امل��وس��م مبعدل 
31.6 نقاط و 10.7 متابعات و 
10.4 متريرات حاسمة في املباراة.

دموع وستبروك
وق��ال وس��ت��ب��روك بعد تسلمه 
اجل���ائ���زة »إل����ى ك��ل ش��خ��ص في 
أوك��اله��وم��ا سيتي س��اع��دن��ي في 
ك��ل م��ب��اراة للمنافسة على أعلى 
مستوى، شكرا على ذل��ك«، ودعا 
رف��اق��ه ف��ي الفريق للوقوف إلى 

جانبه على املنصة.
وت��اب��ع جن��م أوك��اله��وم��ا »ك��ان 
موسما مذهال بالنسبة ل��ي، لكن 

من دون هؤالء الالعبني لم يكن من 
املمكن أن أحقق شيئا. هذه اجلائزة 

ليس لي فقط، إنها لنا جميعا«.
وشكر جميع محبيه في أنحاء 
العالم الذين يقدرونه، وبكى حني 
شكر زوج��ت��ه ووال��دي��ه، مضيفا 
»لم أكن أستطيع حتقيق شيء من 

دونكم، وكلمة شكرا ال تكفي«.
ون��ال وستبروك جائزة أخرى 
ألفضل أسلوب أيضا، وجائزة من 
اجلمهور لسلة املباراة احلاسمة 

في العام.                 

غرين أفضل مدافع
فاز دراميوند غرين العب غولدن 
ستايت بجائزة أفضل مدافع في 
البطولة، ومايك دي أنطوني مدرب 

هيوسنت بجائزة أفضل مدرب.
وق���ال غ��ري��ن ال���ذي ت��ق��دم على 
ليونارد والفرنسي رودي غوبير 
العب يوتا جاز »إنها ليست جائزة 
فردية، هناك خمسة العبني دائما 
على أرض امل��ل��ع��ب، وال ميكنني 

حتقيق ذل��ك مب��ف��ردي وأن��ا أشكر 
زم���الئ���ي«. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال دي 
أنطوني الذي تقدم على مدرب سان 
أنطونيو غريغ بوفوفيتش ومدرب 
ميامي هيت إري���ك سبويلسترا 
»إنها جائزة الفريق ككل وال تفوز 
بها ل��وح��دك«. وحصل اليوناني 
ج��ي��ان��ي��س أن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و جنم 
ميلووكي باكس على جائزة أكثر 
الالعبني تطورا، متقدما على غوبير 
والصربي نيكوال يوكيتش من دنفر 
ناغتس. كما فاز مالكولم بروغدون 
من ميلووكي أيضا بجائزة أفضل 
العب مبتدئ في البطولة، وعلق 
على ذل��ك قائال »إنهم يثقون بي، 
لقد منحوني فرصة هائلة. ميكنك 
دائما حتقيق أحالمك إذا كان لديك 

اإلميان وبذلت اجلهد«.
واخ��ت��ي��ر إري���ك غ�����وردون من 
هيوسنت أفضل الع��ب احتياطي، 
والعمالق األملاني ديرك نوفيتسكي 
)39 عاما(، املتوقع أن يعود مع 
داالس مافريكس في املوسم املقبل، 

أفضل زميل في الفريق.

دي بور يأمل في حتويل كريستال باالس ألحد 
األندية القوية في الدوري اإلجنليزي

أع��ل��ن ن���ادي كريستال ب��االس 
املنافس ف��ي ال���دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم يوم االثنني إنه 
عني الهولندي فرانك دي بور مدربا 
جديدا له بعقد ميتد لثالث سنوات 
فيما اكد املدرب اجلديد انه يريد ان 
يجعل الفريق »احد االندية القوية 

في الدوري املمتاز«.
وظل دي بور )47 عاما( مدرب 
أي��اك��س ال��س��اب��ق ب��ال ع��م��ل منذ 
أقيل من تدريب انترناسيونالي 
االي��ط��ال��ي ف��ي نوفمبر تشرين 
الثاني املاضي بعدما فاز خمس 
م���رات ف��ي أول 14 م��ب��اراة من 

املوسم.
وق����ال دي ب���ور ان���ه سيقيم 
تشكيلة ب���االس ق��ب��ل ان يعود 
ب��ت��ق��ري��ر ق��ب��ل ب���داي���ة املعسكر 
التدريبي الذي سيقام الشهر املقبل 

ويسبق املوسم اجلديد.
وق���ال دي ب��ور مل��وق��ع ال��ن��ادي 
»أق���وم بعملي ومنتلك تشكيلة 
قوية. بالطبع فقد عانى الفريق في 
املوسم املاضي خاصة في بدايته 
لكنهم متكنوا مع سام االردايس من 

االبتعاد عن منطقة الهبوط.

»هدفي الرئيسي هو ان اشكل 
فريقا قويا في ال��دوري املمتاز ال 
يعاني في مواجهة شبح الهبوط. 
لو استطعنا القيام بأكثر من ذلك 

فسيكون أمرا رائعا«.
وسيتولى دي بور املهمة خلفا 
ل��س��ام االرداي����س ال���ذي استقال 
بنهاية املوسم املاضي بعد ضمان 

البقاء بدوري األضواء.
وق���ال ستيف ب��اري��ش رئيس 
باالس انه شعر بالسعادة بسبب 
سجل دي بور اخل��اص بتصعيد 
الناشئني في اياكس ليفوز األخير 
بأربعة القاب متتالية للدوري 
الهولندي في الفترة من 2011 

وحتى 2015.
في بيان »أجرينا مقابلة شاملة 
للتأكد م��ن تعيني م���درب يتمتع 
بكفاءة وخبرة مثل التي سيجلبها 

فرانك معه«.
وأض���اف »ان���ا سعيد للغاية 
الج��ل ه��ذا ال��ن��ادي وه���ذا اجن��از 
بالنسبة لنا. أنا سعيد للعمل معه 

ومبا ميكننا حتقيقه للنادي«.
وب���ات دي ب���ور، ال���ذي لعب 
ألياكس وبرشلونة خالل مسيرة 

رائعة خاض فيها 112 مباراة مع 
منتخب هولندا، ثاني م��درب من 
خارج بريطانيا يقود باالس بعد 
االيطالي اتيليو لومباردو الذي 
تولى املسؤولية بشكل مؤقت في 

عام 1998.
وجمع ب��االس 44 نقطة لينهي 
ال��دوري في املركز 14 في املوسم 
املنقضي محققا 12 انتصارا في 

38 مباراة.

دي بور


