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ُعيين اإليطالي باولو سكاروني، أمس 
السبت، رئيًسا ومستشاًرا تنفيذًيا مؤقًتا 
مليالن، عقب اجتماع الشركاء املساهمن 
لي«الروسونيري« الذي أقيم في مقر النادي 

)كاسا ميالن(.
وأعييليينييت وسييائييل اإلعييييالم احملييلييييية أن 
جمعية املساهمن قررت أيًضا االستغناء 
عيين املستشار التنفيذي األسييبييق ماركو 
فيياسييونييي ومييعيياونيييييه الصينين، وذلييك 
متهيًدا لبداية مرحلة جديدة حتت اإلدارة 
األمريكية اجلييديييدة للنادي، املتمثلة في 

.)Elliott Advisors( شركة
واجييتييمييع الييشييركيياء املييسيياهييمييون أمييس 
السبت، لتعين مجلس إدارة جديد، بعدما 
لم يرد املالك السابق للنادي، الصيني لي 
يييونييهييوجن، مبلغ 32 مليون يييورو الييذي 
أقرضه له صندوق أمريكا الشمالية، من 

أجل امتالك غالبية أسهم »الروسونيري«.
ومت تعين سكاروني، املستشار التنفيذي 
السابق لبعض شركات الطاقة مثل )إيني( 
و)إينيل(، رئيسا للنادي باإلجماع، وسيظل 
في منصبه حتى عام 2020 بجوار كل من 
ماركو باتوانو وفرانك تويل وجيورجيو 
فورالني وستيفانو كوكيريو وسالفاتوري 
تشيرشيوني وألفريدو كراكا وجيانلوكا 

دافانزو.
وجييياءت تلك التغييرات بعدما ألغت 
احملكمة الرياضية قرار استبعاد ميالن من 
البطوالت األوروبية، والييذي أقره االحتاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( في 27 يونيو 
املاضي، النتهاك الفريق اإليطالي قانون 
اللعب املالي النظيف، وخصوصا النقطة 
اخلاصة بالتوازن بن مصروفات النادي 

ودخله.
من جهته أعرب باولو سكاروني، رئيس 
نييادي ميالن اجلديد، عن سعادته بتولي 

مهمة قيادة النادي اإليطالي.
وقال سكاروني، في تصريحات نقلتها 
شبكة »سييكيياي سييبييورت« أمييس السبت: 
»أنييا مشجع للميالن. تخيلوا مييدى الفخر 
واالعيييتيييزاز اليييذي أشييعيير بييه، وأنيييا رئيس 

للنادي«.
وأعييليين صيينييدوق إيييليييييوت األمييريييكييي 
لالستثمار، الشهر اجليياري سيطرته على 
النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمن 

»استقراره املالي«.
وتلقى النادي أنباء جيدة اجلمعة، بإلغاء 
احملكمة الرياضية الدولية »كيياس« لقرار 
االحتاد األوروبييي »يويفا« باستبعاده من 

اإليطالي باولو سكارونيبطولة الدوري األوروبي.
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ستخضع كييرة القدم األفريقية 
جللسات استشفاء على مدار يومن 
فييي املييغييرب، بعد فشل 5 ميين دول 
القارة في اجتياز الييدور األول في 

كأس العالم في روسيا.
وخرجت مصر، املغرب، تونس، 
نيجيريا، والييسيينييغييال، ميين دور 
املجموعات فييي روسيييييا، لتصبح 
أفريقيا دون ممثل لها فييي أدوار 
خيييروج املييغييلييوب ألول ميييرة منذ 

نهائيات 1982 في إسبانيا
وسيناقش مدربون ومسؤولون 
من الييدول اخلمس أسباب النتائج 
املخيبة، خييالل اجتماع بالرباط 
ينظمه االحتادان األفريقي واملغربي 

للعبة يومي األحد واإلثنن.
وقييال العييب نيجيريا السابق، 
وعضو مجموعة للدراسات الفنية 
تييابييعيية لييالحتيياد الييدولييي »فيفا« 
لتحليل كييأس الييعييالييم، إميانويل 
أمييونيييييكييي: »كيييانيييت خيييييبيية أمييل 

ملنتخبات أفريقيا وللقارة«.
وأضيييياف: »تييوقييع كييثيييييرون أن 
حتييرز منتخبات أفريقيا تقدماً، 
وأن تبني على النتائج السابقة، 
لكن لألسف لم يتحقق هييذا، ندرك 
جميعاً أن كرة القدم تطورت كثيراً 
وستستمر فييي التغيير، وإذا لم 
نتحمل املييسييؤولييييية فييي أفريقيا، 
ونتوصل لطرق لتطوير املواهب 
الييصيياعييدة سيينييواصييل العيش في 

األحالم«.
وخالل تاريخ كأس العالم، كان 
أكبر إجناز أفريقي هو وصول ثالثة 
فرق فقط لييدور ربع النهائي وهي 
الكاميرون في 1990، والسنغال 

في 2002، وغانا في 2010.
منتخب السنغال يودع جماهيره عقب اخلروج من املونديال

أفريقيا تبحث عن حلول بعد مشاركة كارثية في مونديال روسيا

قيييال الييرئيييييس اليييروسيييي فييالدميييييير 
بييوتيين، اجلمعة، إن املييالعييب 12 التي 
أقيمت عليها مييبيياريييات كييأس العالم 
األخيرة، يجب أن تبقى مخصصة بشكل 
أساسي لكرة القدم، وال تتحول لقاعة 
إلقيياميية حييفييالت موسيقية، أو مراكز 

تنظيم معارض.
وتييلييقييت روسيييييا الييتييي استضافت 
نهائيات كييأس العالم 2018 فييي 12 
ملعباً، وزعييت على 11 مدينة، دون 
أن تقع أي حييوادث أمنية أو عنصرية 
كييبيييييرة، إشييييادة كييبيييييرة ميين اجلمهور 

واالحتاد الدولي »فيفا« على حد سواء.
وقال بوتن في اجتماع ضم مسؤولن 
حكومين ومييسييؤوليين رييياضييييين في 
إستاد كالينينغراد: »احلكومة ستدعم 
مالياً منشآت كأس العالم ملدة 5 أعوام 

أخرى، لضمان قدرتها على العمل بشكل 
مستقل بحلول 2024.

وقيييال الرئيس الييروسييي عيين خطط 
كالينينغراد الستخدام اإلسييتيياد بعد 
نهائيات كأس العالم: »ذكرمت معارض 
وحفالت موسيقية وسياحة ومناطق 
جتارية، حسناً، يجب أن يكون اإلستاد 
ممتلئاً، لكن احلل النموذجي الذي يجب 
أن نبذل من أجله اجلهد هو أن يكون 
لكل فريق إستاد، وأن يكون لكل إستاد 
فريق يلعب عليه، وإال فلن تكون املنشأة 
في هذه احلالة إستادا، بل ستكون قاعة 

حفالت موسيقية«.
وعندما فازت روسيا بحق استضافة 
كييأس العالم 2018، تعهد بوتن أن 
تصبح اإلستادات التي سيتم تشييدها 

الرئيس الروسي فالدميير بوتنمعاقل ألندية كرة قدم كبيرة.

بوتني: مالعب املونديال ستخصص فقط لكرة القدم

رغم اقتراب هوكنهامي من هيبنهامي مسقط رأسييه، لم يسبق 
للسائق األملاني الشهير سيباستيان فيتيل، الفوز بسباق جائزة 
أملانيا الكبرى على مضمار هوكنهامي، في إطار منافسات بطولة 

العالم اجلائزة الكبرى لسباقات سيارات فورموال1.
ولكن فيتيل سيكون في أمس احلاجة غييداً األحييد للفوز بلقب 
هذه النسخة من السباق األملاني في هوكنهامي، لتعزيز صدارته 

للترتيب العام للبطولة.
ويتصدر فيتيل الترتيب العام للبطولة قبل سباق الغد، وذلك 
بفارق 8 نقاط فقط أمام سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس 

هاميلتون.
ويأمل فيتيل في الفوز بالسباق ليوسع الفارق مع هاميلتون 

الذي فاز بآخر نسختن سابقتن.
وكان هذا السباق استبعد من جدول سباقات البطولة في العام 

املاضي، كما يبدو مستقبل هذا السباق في مهب الريح.
ويأمل منظمو السباق في حضور أكبر عدد من اجلماهير لهذا 
السباق منذ )12 عيياميياً(، عندما كييان األسييطييورة األملييانييي مايكل 

السائق األملاني الشهير سيباستيان فيتيلشوماخر هو نقطة اجلذب الرئيسية للسباق.

فيتيل يتطلع لتعزيز صدارته في هوكنهامي

»يويفا« يوقف رئيس نادي روما
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، اجلمعة، فرض اإليقاف ملدة 
ثالثة أشهر على رئيس نادي روما اإليطالي، جيمس بالوتا، في بطولة 

دوري أبطال أوروبا، وذلك إثر تعليقاته املسيئة بشأن أحد احلكام.
وحرم »يويفا« بالوتا بذلك من أداء مهام وظيفته في البطولة، اعتباراً 
من أول مباراة أوروبية لروما في املوسم املقبل، وستكون في دوري أبطال 
أوروبا بأحد يومي 18 و19 سبتمبر ، ويستمر اإليقاف في البطول حتى 

11 أو 12 ديسمبر.
ووجييه »يويفا« تهمة السلوك غير الالئق لرئيس نييادي رومييا، إثر 
توجيهه انتقادات حلكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب الدور نصف 

النهائي من دوري أبطال أوروبا باملوسم املاضي.
كذلك فرض »يويفا« غرامة مالية على نادي روما قيمتها 19 ألف يورو 

)22 ألف و200 دوالر(، بسبب سلوك مشجعيه.

أملانيا تشارك بفريق قياسي 
في بطولة أوروبا أللعاب القوى

أعلن أمس السبت أن أملانيا ستشارك بعدد قياسي من الرياضين في 
البطولة األوروبية أللعاب القوى التي حتتضنها العاصمة برلن، في 

الفترة ما بن السادس و12 من أغسطس.
وقال إدريس جونشينسكا، املدير الرياضي في االحتاد األملاني أللعاب 

القوى، إن »أكثر من 120 رياضيا« سيمثلون أملانيا في البطولة األوروبية.
جتدر اإلشييارة إلى أن 131 رياضيا أملانيا حققوا املعايير املطلوبة 

للمشاركة في البطولة حتى اآلن.
وكان أكبر متثيل سابق ألملانيا في البطولة، في نسختي هلسنكي 1994 
وبودابست 1998، حيث ضم الفريق األملاني في كل من البطولتن 104 

رياضين.
وقال يورجن كيسينج، رئيس االحتيياد األملاني، على هامش البطولة 
احمللية املقامة حاليا في نورنبرج »نشعر بثقة كبيرة. نتوقع املشاركة 

بفريق هائل وقوي يقدم مستويات رائعة في البطولة األوروبية.«
وكانت أملانيا قد حصدت 16 ميدالية، منها خمس ذهبيات، في البطولة 

األوروبية املاضية التي استضافتها أمستردام قبل عامن.

األمطار تعرقل التجربة احلرة 
الثالثة بسباق أملانيا

عرقلت األمطار الغزيرة أمس السبت، فعاليات اجلولة الثالثة من 
التجارب احلرة لسباق اجلائزة الكبرى األملاني املقرر اليوم األحد، ضمن 

منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال1.
وقد ظل العديد من السائقن عالقن في مرائبهم لفترات طويلة ولم 
يسجيل أزمنة في جولة التجارب احلييرة األخيرة سوى أقل من نصف 

إجمالي عدد السائقن.
وكان أفضل زمن من نصيب تشارل ليكريلك سائق ساوبر حيث سجل 
دقيقة واحدة و34.557 ثانية على مضمار هوكنهامي، متأخرا بنحو 21 
ثانية عن أفضل زمن مسجل أمس اجلمعة على املضمار البالغ طوله 4574 

مترا.
وحاول عدد من السائقن التقدم للمشاركة في التجربة، لكنهم فضلوا 
عدم املخاطرة قبل التجارب الرسمية املقررة في وقت الحق اليوم لتحديد 

مراكز االنطالق في سباق الغد.
وكان دانييل ريتشاردو، وماكس فيرستابن، سائقا ريد بول قد سجال 
أفضل زمن أمس اجلمعة في التجربتن األولى والثانية، بينما جاء األملاني 
سيبستيان فيتيل سائق فيراري، ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقن 

ببطولة العالم ، في املركز الرابع بكلتا التجربتن.
ويتصدر فيتيل الترتيب العام بفارق ثماني نقاط أمييام حامل اللقب 

البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

الغموض يحيط مبستقبل 
سترول مع ويليامز

قال بادي لو، املدير التقني في ويليامز، إن كل االحتماالت مفتوحة بشأن 
مستقبل السائق الكندي الشاب النس سترول، وسط تكهنات بانتقاله إلى 

فورس إنديا، منافسه في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات.
وتتكهن وسائل إعالم بأن سترول )19 عاما( يتطلع لترك الفريق الذي 
يتذيل الترتيب ببطولة العالم ومير مبوسم كارثي. وأبلغ لو، الصحفين 
على هامش سباق جائزة أملانيا الكبرى: »لست قلقا، في هذا الوقت من 
املوسم تتناثر قصص بوسائل اإلعالم حول السائقن«. وأضاف: »صحيح 
أننا لم نتفق على االرتباط به في العام املقبل، حتى اآلن لكن االحتماالت 

مفتوحة.. من يدري؟«
وواصل: »نحب أن يبقى سترول وهذا ما نفترضه في الوقت احلالي«.

وأحرز فورس إنديا، الذي يستخدم محركات مرسيدس أيضا، تقدما في 
آخر موسمن باحتالل املركز الرابع.

وأملح سترول، الذي يقضي موسمه الثاني مع ويليامز بعد أن احتل 
املركز الثالث في سباق أذربيجان العام املاضي، يوم اخلميس املاضي بأن 

مستقبله مع بطل العالم السابق يتوقف على إيجاد الفريق حلل ملشاكله.


