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 أعلن توتنهام هوتسبير املنافس في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم أمس األربعاء تعيني جوزيه مورينيو 
مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-

.2023
ويعود املدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب 
ألول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر كانون 
األول. وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام 

أول من أمس.
وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان مبوقع النادي 
على اإلنترنت ”منتلك اآلن واحدا من أكثر مدربي كرة القدم 

جناحا“.
وأضاف ”لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام الفرق وهو 
مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل ناد تولى قيادته. نؤمن بأنه 

سيجلب طاقة وثقة للفريق“.
وقاد بوكيتينو النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال 
ــا ألول مرة في تاريخه املوسم املاضي، حيث خسر  أوروب
أمــام ليفربول، لكنه أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة 
في 2019 حقق خاللها الفريق ستة انتصارات فقط في 24 
مباراة بالدوري. وسيكون توتنهام، الذي يحتل املركز 14 
حاليا في الدوري، ثالث ناد إجنليزي يقوده مورينيو الذي 
فــاز بــالــدوري املمتاز ثــالث مــرات مع تشيلسي في فترتني 
مختلفتني. وقال املدرب البرتغالي ”أنا متحمس لإلنضمام 
إلى ناد لديه مثل هذا اإلرث الرائعواجلماهير املتحمسة. 
الكفاءة املــوجــودة في التشكيلة وأكادميية الشباب تثير 

حماسي. العمل مع هؤالء الالعبني هو ما يجذبني“.
وفاز مورينيو بألقاب في كل ناد كبير تولى قيادته، مبا 
في ذلك التتويج مرتني بطال لدوري األبطال مع بورتو وإنتر 
ميالن، بينما لم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة 
األندية عام 2008. وأحرز املدرب البرتغالي لقب الدوري 
األوروبي في موسمه األول مع يونايتد واحتل املركز الثاني 

في الدوري في املوسم التالي، وهو أفضل مركز للفريق منذ 
اعتزال مدربه السابق أليكس فيرجسون.وأقيل في ديسمبر 

املاضي بعد الهزمية 3-1 أمام ليفربول، وهي نتيجة بددت 
عمليا آماله في إحراز اللقب.

تأهل املنتخب املصري األوملبي لكرة القدم 
للمباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا حتت 
23 عاماً، وإلى أوملبياد طوكيو 2020، وذلك 
بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا 0-3 

في الدور قبل النهائي من البطولة.
وسجل أهــداف املنتخب املصري رمضان 

صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وعبد 
الرحمن مجدي )هــدفــان( في الدقيقتني84 

و88.
ــرب املنتخب املصري  وبــهــذا الــفــوز، ض
مــوعــداً مع املنتخب اإليــفــواري في املباراة 
النهائي، فيما يلعب املنتخب اجلنوب أفريقي 

مع نظيره الغاني في مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع يوم اجلمعة املقبل.

وكـــان املنتخب اإليـــفـــواري تغلب على 
نظيره الغاني 3-2 بركالت الترجيح في 
وقت سابق من اليوم بعدما انتهى الوقتني 

األصلي واإلضافي بالتعادل 2-2.

وتأهل املنتخب املصري لهذا الدور بعدما 
تصدر املجموعة األولى برصيد تسع نقاط، 
فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا، بعدما 
احتل املركز الثاني في املجموعة الثانية 
برصيد خمس نــقــاط بــفــارق نقطة خلف 

املنتخب اإليفواري.

جانب من احتفال العبي منتخب مصر

فضائح »فيفا«.. إنفانتينو يؤكد 
رفضه للفساد في كرة القدم

دعــا رئيس االحتـــاد الــدولــي لكرة الــقــدم، السويسري جاني 
إنفانتينو، أول من أمس، إلى عدم تكرار رؤية فضائح الفساد التي 
هزت الكرة العاملية في السنوات األخيرة وأدت إلى سجن العديد من 

املسؤولني حول العالم.
وقــال إنفانتينو في مؤمتر صحافي في كوستاريكا مبناسبة 
جولته في اميركا الوسطى والكارايبي »ال نريد أبــداً أن نكرر ما 
عشناه في فيفا وفي الكونكاكاف )أمريكا الشمالية والوسطى 

والبحر الكاريبي( وفي كوستاريكا«.
وعاد إنفانتينو إلى احلديث عن الفضائح التي هزت »فيفا« عام 
2015، وتورط فيها عدد كبير من املسؤولني على رأسهم الرئيسان 
السابقان لالحتاد الدولي السويسري جوزيف بالتر واالحتــاد 

األوروبي الفرنسي ميشال بالتيني.
وأوضح إنفانتينو »إن هذه الفضيحة التي عصفت أظهرت أن كرة 

القدم كانت أكثر من سيئة، وأنها كانت ميتة سريرياً«.
وكــان »فيفا« أوقــف إدواردو لــي الرئيس السابق لالحتاد 
الكوستاريكي لكرة القدم مدى احلياة، ومت اعتقاله مع العديد 
من املسؤولني في سويسرا، وحكم عليهم في الواليات املتحدة 
األميركية لقبولهم رشــاوى من شركات التسويق الرياضي، مبا 
في ذلك استغالل النفوذ لدى شركات خاصة في إطار إعــادة بيع 
حقوق النقل التلفزيوني لبطوالت قارية بينها كوبا أميركا وكأس 

ليبرتادوريس.
وأكد إينفانتينو أن »ليس هناك عودة إلى الوراء، إذا كان هناك 
أي شخص في كوستاريكا أو أمريكا الوسطى أو أمريكا الشمالية 
أو منطقة البحر الكاريبي ما زال يعتقد أنه قادر على املجيء والغش 

من أجل الثراء ضد مصالح كرة القدم، فنحن ال نريد هؤالء الناس«.
كما أعلن إنفانتينو أن »فيفا« يدرس إمكانية تنظيم كأس العالم 

للسيدات حتت 20 عاما في عام 2021 في كوستاريكا وبنما.
وقال املسؤول الدولي بعد لقائه الرئيس الكوستاريكي كارلوس 
ألــفــارادو »حتدثنا عن اإلمكانية احلقيقية لتنظيم كــأس العالم 

للسيدات حتت 20 عاماً باالشتراك بني كوستاريكا وبنما«.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي لتسمية الدولة املضيفة في ديسمبر 
املقبل، علماً بــأن كوستاريكا سبق لها استضافة كــأس العالم 

للسيدات حتت 17 عاماً في عام 2014.

استقالة رئيس رابطة
 الدوري اإليطالي

ـــدوري اإليطالي لكرة الــقــدم غايتانو  أعلن رئيس رابــطــة ال
ميتشيكي  استقالته، على خلفية فتح حتقيق من قبل الهيئة 
التأديبية في االحتاد احمللي للعبة يتعلق بنزاهة انتخابه في مارس 

.2018
وقال ميتشيكي في بيان له »أود أن أعلن استقالتي الفورية من 
ــدوري. إن التقارير التي نشرت اليوم  منصبي رئيسا لرابطة ال
واملتعلقة بكيفية انتخابي قبل 20 شهراً غير مقبولة وفرضت علي 

اتخاذ هذا القرار«.
ومت فتح التحقيق بعد تصريحات رئــيــس جــنــوى إنريكو 
بريتسيوسي الذي قال »عندما ال تتم األمور بشكل صحيح، تنفجر 

احلقيقة في النهاية«.
ووفقا لوسائل اإلعالم الرياضية اإليطالية، كان رئيس جنوى 

يشير إلى العديد من العيوب اإلجرائية في انتخاب ميتشيكي.
وقبل تعيني ميتشيكي الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس 
االحتــاد اإليطالي لكرة القدم، ظلت الرابطة ألكثر من عام بدون 
ــاد منذ مــارس 2017، ثم  رئيس حيث كانت حتت وصاية االحت
اللجنة األوملبية، علما بأن الرئيس السابق كان ماوريتسيو بيريتا، 

الذي ظل في منصبه من 2010 إلى 2017.
ولم يعلن ميتشيكي ما إذا كان سيتخلى أيضاً عن منصبه في 

االحتاد.

مارادونا يترك تدريب خيمناسيا 
إسجرميا األرجنتيني

ترك دييجو مارادونا منصبه كمدرب خليمناسيا ئي إسجرميا 
األرجنتيني لتنتهي قبل األوان مهمة تدريبية أخــرى لالعب 

السابق الكبير الفائز بكأس العالم لكرة القدم.
وكتب مــارادونــا على إنستجرام ”هذا القرار يــؤذي روحي 

كلها“.
وكان مارادونا، الذي تولى املسؤولية في سبتمبر أيلول، قال 
إنه سيستمر فقط إذا بقي جابرييل بليجرينو رئيسا للنادي بعد 

االنتخابات.
لكن بليجرينو، الــذي أعلن رحيل مارادونا في محطة الريد 
اإلذاعية احمللية، انسحب من السباق بعد انهيار حتالف انتخابي.

ومت تكليف مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986 والذي ُينظر 
إليه باعتباره من أعظم الالعبني على مر العصور، بإنقاذ النادي 

القادم من البالتا من الهبوط.
وخسر مارادونا أول ثالث مباريات في منصبه ورغم فوزه 
بثالث من مبارياته اخلمس بعد ذلــك، فــإن الفريق ال يــزال في 
منطقة الهبوط. وقال مارادونا ”شعرت أنه باحتاد اجلميع... 
عثرنا على طريق لإلبقاء على خيمناسيا في الدرجة األولــى. 
هذه كان اللحظة املناسبة ملواصلة املضي قدما في هذا املشروع 

والبحث عن الدعم املطلوب“.
وأضاف ”أمتنى من أي شخص يأتي لتدريب النادي أن يواصل 
العمل الذي بدأناه وينجح في وضع خيمناسيا في املكان الذي 

يستحقه. أمتنى لكم كل التوفيق من كل قلبي“.
ــا السريع مــن العالمات املميزة ملسيرته  ــارادون ورحــيــل م
التدريبية. ومن بني آخر ستة أندية قادها، لم يستمر مارادونا 

ألكثر من عام إال مع ناد واحد.
والفريق الوحيد الذي تولى تدريبه لفترة أطول هو الوصل 

اإلماراتي الذي قاده ملدة 14 شهرا في 2012-2011.
وقبل عودته لألرجنتني، كان مارادونا يقود دورادوس دي 
سيناالو املكسيكي الذي تركه في يونيو حزيران بعد تسعة أشهر 

من تعيينه.

جوزيه مورينيو بقميص توتنهام

2023 خلفًا للبوكيتينو مورينيو مدربًا لتوتنهام حتى 

أعلن نــادي بورتالند ترايل بــاليــزرز عن تعاقده 
مع العب نيويورك نيكس السابق املخضرم كارميلو 
أنطوني، بعد نحو شهر من انطالق دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
وقــال رئيس الــنــادي  نيل أولشيه »كارميلو جنم 
مؤسس في هذا الدوري وسيفرض حضوره االحترام 
فــي غرفة تبديل املــالبــس وجـــودة لعبه على أرض 

امللعب«.
ولــم يكشف بورتالند شــروط العقد الــذي يربطه 

بأنطوني الذي سيرتدي الرقم 00.
وفقا لشمس شارانيا الصحفي في »ذي أثلتيك«، 
التزم الالعب بـ »سنة واحدة غير مضمونة«، مما يعني 
أن النادي قد يختار أو ال يختار إنهاء عقده حتى بداية 
يناير القادم. وفي حال بقائه فإنه سيكمل العقد حتى 

نهاية املوسم.
وقال أنطوني عبر قناته على موقع يوتيوب »لقد 
راقبت دائما بورتالند، لم يكن من املمكن القيام به 
)االنتقال(، لكن اليوم هي فرصة مثالية، أنا وداميان 
)ليالرد( نتحدث معا بشكل منتظم سي جاي )ماكولوم( 
يأتي للتدريب في صالتي منذ أربع سنوات، ساقول لهم 
هذا ما ميكنني القيام وهكذا استطيع املساعدة لن ينجح 

األمر إال إذا رأينا كل األشياء بالطريقة نفسها.
ويعود أنطوني )35 عاما( إلى عالم كرة السلة بعد 
ما يقارب العام من االبتعاد عن املالعب، حينما خاض 
آخر مباراة له في الدوري مع فريقه السابق هيوسنت 

روكتس في نوفمبر 2018.
وبدأ أنطوني مسيرته االحترافية في دنفر ناغتس 
عام 2003، قبل االنتقال إلى نيويورك نيكس 2011 
حيث أمضى ستة مواسم، قبل االنتقال الى أوكالهوما 

سيتي ثاندر ملوسم ومنه الى روكتس.
وسجل الالعب 25551 نقطة خالل مسيرته التي 
شهدت تتويجه بالذهبية األوملبية ثــالث مــرات مع 
منتخب بالده، ومبعدل 24 نقطة في املباراة الواحدة، 
ما يضعه في املركز الـ19 بني أفضل املسجلني عبر 

كارميلو أنطونيالتاريخ.

23 عامًا وتتأهل ألوملبياد طوكيو مصر تصعد لنهائي أمم أفريقيا حتت 

بورتالند بوابة  من  يعود  أنطوني  كارميلو 

إنفانتينو


