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مان�ش�ستر �سيتي لت�أهل تاريخي �إلى ربع نهائي الأبطال...
و�أتلتيكو لحجز مقعده بين الثمانية الكبار
يملك مانشستر سيتي اإلنكليزي
األفضلية على منافسه دينامو كييف
األوك��ران��ي عندما يستضيفه على
ملعب االتحاد اليوم في إياب الدور
ثمن النهائي م��ن مسابقة دوري
أبطال أوروب��ا وذل��ك بعد أن كسب
الجولة األولى خارج ملعبه .1-3
ولم يسبق لمانشستر سيتي أن
تخطى عقبة هذا الدور في المسابقة
لكنه سيكون مرشحا ً لوضع ح ٍّد
لهذه السلسلة السلبية وقد يكون
ممثل إنكلترا الوحيد في ربع النهائي
خصوصا ً بعد خروج تشيلسي على
يد باريس سان جيرمان الفرنسي،
واحتمال كبير أن يلحق به أرسنال
ال���ذي ي��ح� ّل ضيفا ً على برشلونة
اإلسباني القوي بعد غ ٍد األربعاء وقد
خسر على ملعبه صفر -2ذهاباً.
وكان مانشستر يونايتد الممثل
ال��راب��ع للكرة اإلنكليزية فشل في
تخطي دور المجموعات أيضاً.
وعلى الرغم من إحراز مانشستر
سيتي كأس رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة ب��ف��وزه ع��ل��ى ليفربول
ب��رك�لات ال��ت��رج��ي��ح ن��ه��اي��ة الشهر
الماضي ،فإ ّنه يسجل نتائج مخيبة
ف��ي ال���دوري المحلي حيث يحتل
المركز الرابع ،علما ً ب��أنّ تشكيلته
على ال��ورق هي األق��وى من الفرق
الثالثة التي تتقدمه وه��ي ليستر
سيتي مفاجأة الموسم ومتصدر
الترتيب وتوتنهام الثاني وآرسنال
الثالث ،لكنه لم يتمكن من المنافسة
بقوة.
وق���ال م���درب س��ي��ت��ي التشيلي
مانويل بيليغريني ال��ذي سيترك
منصبه في نهاية الموسم الحالي
حيث سيستلم المهمة ب���دال ً منه
اإلس��ب��ان��ي ب��ي��ب غ���واردي���وال« :إذا
نجحنا في بلوغ ربع النهائي دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى ،سيكون
ذلك إنجازا ً كبيرا ً بطبيعة الحال».
وأض����اف« :ال��ش��يء األخ��ط��ر أن
نشعر ب��أن��ن��ا حسمنا األم����ور في
مصلحتنا ،دينامو كييف فريق قوي
ويعتمد أسلوبا ً هجوميا ً ويتعيّن
علينا أن نكون حذرين منه».
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال الع���ب ال��وس��ط

الم�سايفة منى �شعيتو
تت�أهل �إلى �أولمبياد
ريو دي جينيرو
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تأهلت المسايفة اللبنانية منى شعيتو
إلى أولمبياد ريو دي جينيرو مباشرة
بعد أن نجحت في احتالل المركز األول
متفوق ًة على نظرائها.
وف��ي وق��ت ك��ان��ت شعيتو ق��د ف��ازت
ببطولة مانغوليا ف��ي المسايفة قبل
شهرين نجحت في المحافظة على فارق
مع نظيرتها اليابانية لتحسم تأهلها
بالنقاط إلى أولمبياد ريو.

الفي�صلي يواجه طرابل�س للتم�سك بال�صدارة الآ�سيوية...
ثان على ح�ساب الحد البحريني
والعهد يطمح �إلى فوز ٍ

البرازيلي فرناندينيو« :إ ّنها المرة
األولى التي تتاح لنا الفرصة للمضي
قدما ً نحو دور الثمانية ،إنها خطوة
كبيرة بالنسبة للنادي وللجميع».
وي��س��ت��ض��ي��ف أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
اإلسباني أيندهوفن الهولندي اليوم
لحساب إي��اب ال��دور ثمن النهائي
ل��دوري األبطال وعينه على خطف
بطاقة التأهل إلى مرحلة الثمانية
الكبار.
وي���س���ت���ق���ب���ل «ل�������وس روخ����ي
بالنكوس» بطل هولندا وهو يملك
أفضلية نسبية بعد انتزاعه التعادل
السلبي ذهاباً.
ويتمتع أتلتيكو بصالبة دفاعية
إذ لم يدخل مرماه سوى  3أهداف
في  14مباراة خاضها على ملعبه
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب����ا ،كما أن
ال��ح��ارس ال��ب��ول��ن��دي ي���ان أوب�ل�اك
حافظ على نظافة شباكه  27مرة في

 42مباراة خاضها فريقه في مختلف
المسابقات ه��ذا الموسم ،وه��و في
طريقه لتحطيم الرقم القياسي في
عدد األه��داف التي تدخل مرماه في
ال��دوري اإلسباني والمسجل حاليا ً
باسم باكو ليانو الذي منيت شباكه
بـ  18هدفا ً طوال موسم واحد.
وحتى اآلن دخل مرمى أوبالك 12
هدفا ً في  29مباراة في ال ليغا بينها
أربعة أه��داف ج��اءت في مباراتين
في مواجهة الثالثي الناري ليونيل
ميسي ولويس سواريز ونيمار.
ويعتبر أوبالك أغلى حارس مرمى
في ال��دوري حاليا ً بعد انتقاله إلى
أتلتيكو قادما ً من بنفيكا عام 2014
مقابل  17.8مليون دوالر.
لم تكن مهمته سهلة في تعويض
الثغرة التي تركها انتقال البلجيكي
العمالق تيبو كورتوا إلى تشيلسي
اإلنكليزي ،وعانى كثيرا ً في البداية

حيث لعب احتياطيا ً لميغيل أنخل
مويا قبل أن يصاب األخير ويحل
محله أوب��ل�اك ال��م��وس��م الماضي
ليستغل الفرصة وي��ف��رض نفسه
أساسيا ً بين الخشبات الثالث.
وأش�������اد ب����ه م������درب ال��ف��ري��ق
األرجنتيني دييغو سيميوني بقوله:
«ل��ق��د ان��ت��زع ي��ان فرصته وعندما
سنحت له استغلها بأفضل طريقة
ممكنة .يملك مستقبالً رائ��ع�ا ً وهو
يعمل بجهد ولديه تصميم كبير على
مواصلة تطوير مستواه».
وي��ق��ود خ��ط ال��دف��اع قلب األس��د
األوروغ���وي���ان���ي دي��ي��غ��و غ��ودي��ن
ويساعده في مهمته الظهير األيسر
البرازيلي ال��دول��ي فيليبي لويس
وعلى الجهة اليمنى الظهير اإلسباني
الدولي خوان فران.
وأشاد غودين بالمدرب سيميوني
بقوله« :إنه األب الروحي لمشروع

أتلتيكو م��دري��د .لقد ق��ام بتقوية
المجموعة وجعل الالعبين وأنصار
الفريق يؤمنون بقدراته ليس فقط
من خالل الكلمات بل أيضا ً من خالل
األفعال».
وبالفعل وعلى مدى أربعة مواسم
أشرف فيها سيميوني على الفريق،
حقق أتلتيكو مدريد لقبا ً على األقل
في كل موسم بينها الدوري والكأس
ال��م��ح��ل��ي��ان ،وال�����دوري األوروب����ي
(ي���وروب���ا ل��ي��غ) وك����أس ال��س��وب��ر
األوروب���ي���ة ،وح���ده دوري أب��ط��ال
أوروب��ا كان عصيا ً عليه ،علما ً بأنه
كان على بعد ثوان قليلة من التتويج
به عندما تقدم على غريمه التقليدي
ف��ي العاصمة ري��ال م��دري��د بهدف
حتى الوقت بدل الضائع عام 2014
قبل أن يدرك ريال التعادل  1-1ثم
يفوز  1-4في الوقت اإلضافي.

جماهير دورتموند تعطي در�س ًا في الت�ضامن
قوبل تصرف الجماهير التي تابعت مباراة
بوروسيا دورتموند مع ماينز األحد في الدوري
األلماني لكرة القدم (بوندسليغا) باإلشادة
بعدما تلقوا خبر وفاة أحد المشجعين.
وبعدما انتشرت األخبار في الشوط الثاني
من المباراة بأن اثنين من المشجعين انهارا،
توقف المشجعون عن الهتاف ومضت المباراة
في جو ساده الصمت على نحو غير طبيعي.
وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وقف
الـ 81ألف مشجع ورفعوا أوشحتهم ورددوا
نشيد فريق ليفربول «لن تسير وحدك مطلقاً».
وق��ال راينهارد راوب��ول رئيس بوروسيا:
«يجب أن أعبر عن عميق احترامي لهذا الموقف
ال���ذي يظهر م��دى عمق وأص��ال��ة المفاهيم،
كالشرف واالح��ت��رام لآلخرين وال يمكن أن
توصف بغير ذلك».
وأض���اف« :تصرف الجماهير ك��ان عفويًا
للغاية وشيء لم يسبق أن شاهدته من قبل».
وأك���د دورت��م��ون��د وف���اة رج��ل ( 79ع��ام�اً)
باشتباه في تعرضه لسكتة قلبية وحاجة
شخص آخر ( 55عاماً) لإلنعاش ولكن ذكر أن
حالته مستقرة اآلن في المستشفى.
ح��االت الوفات ليست غريبة على المالعب،
ولكن ات��ص��ال االس��ت��اد باإلنترنت واستخدام
وسائل التواصل االجتماعي خلق ظاهرة جديدة.

وعالوة على ذلك ،يتأكد «الكابو»  -الذين
ينسقون هتافات الجماهير خلف المرمى
مستخدمين مكبرات صوتية  -م��ن التزام
الجماهير الصمت ووضع اللوحات التشجيعية
جانباً.
ولم يكن الالعبون والمدربون على علم ،في
البداية ،بالسبب وراء الهدوء الذي ساد الملعب.
وق��ال مارتن شميدت م��درب ماينز« :كنت

أرغ��ب في حث الالعبين في الشوط الثاني
ولكن في بعض النقاط سألت نفسي لماذا هذا
الجو الغريب؟»
وأض��اف« :إن��ه أم��ر ملهم أن يهدأ  80ألف
في دقائق قليلة كدليل على االح��ت��رام .مثل
هذا التضامن مثير لإلعجاب .كل من كان في
الملعب أصبح وحدة واح��دة .وه��ذا ،لألسف،
ليس هو الحال دائماً».

العهد  -الح ّد

يأمل فريق العهد بطل لبنان لكرة القدم في تحقيقه
ف��وزه الثاني عندما يواجه الحد البحريني اليوم ،في
المنامة ،ضمن المجموعة األول���ى م��ن ك��أس االت��ح��اد
اآلسيوي التي تضم أيضا ً الوحدات األردني والتين آسير
التركمانستاني.
ويملك العهد ثالث نقاط بعد خسارة أمام التين أسير
( )0-2وفوز على الوحدات األردني ( ،)2-3بينما يملك
الحد نقطة واح��دة من خسارته أم��ام الوحدات ()0-2
وتعادل مع التين اسير (.)1-1
وأجرى العهد مرانه األخير عصر السبت على ملعبه.
وق��ال المدير الفني للفريق ،األلماني روب��رت غاسبرت:
«كان الفريق جيدا ً في مباراة الوحدات .نعرف أن فريق
الحد صعب جدا ً لكننا سنلعب للفوز ونتمنى الحصول
على ثالث نقاط والتقدم نحو صدارة المجموعة .أجواء
الفريق جيدة وال اصابات باستثناء طارق العلي الذي بقي
في بيروت».
وجائت قائمة الفريق للمباراة كالتالي :حسن بيطار،
محمد حمود ،نور منصور ،عباس كنعان ،حسين دقيق،
عباس عطوي ،مهدي فحص ،هيثم فاعور ،احمد زريق،
حسين زي���ن ،خليل خميس ،حسن شعيتو ،حسين
عواضة ،يوسف مويهبي ،عبد ال��رزاق الحسين ،محمدو
درام ،دينيس ايغوما ،حسين حيدر.

مدرب الغازية :البقاء �صعب لكنه لي�س م�ستحي ًال
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال م���ارك���و روي����س الع��ب
دورتموند الذي سجل الهدف األول في المباراة
التي انتهت « :0-2في الملعب ،كنا ال نعلم
شيئا ً عما يحدث في االستاد» .وأضاف« :حتى
الحكم سألني م��اذا ي��ح��دث ،ل��م��اذا أصبحت
األجواء هادئة جداً».
وبعد نهاية المباراة مباشرة أخبرنا المدرب
باألمر .وظهر وقتها أن المباراة غير مهمة ،إنه
أمر مأساوي.
وق��ال ماتس هوملز مدافع دورتموند إنه
للحظة تذكر الهجوم اإلره��اب��ي ف��ي باريس
عندما كان يلعب مع المنتخب األلماني ضد
فرنسا في ملعب «ستاد دو فرانس» في تشرين
الثاني الماضي .وقال« :ثم الحظت األجواء في
الملعب وتذكرت هذا» .وأضاف« :من الصعب
الحفاظ على تركيزك في مثل ه��ذه األج��واء
الغريبة».
وأش���اد ت��وم��اس توشيل م���درب دورت��م��ون��د
ب���أداء العبيه ،خاصة وأن ال��ف��وز حافظ على
فارق الخمس نقاط بين فريقه وبايرن ميونيخ
المتصدر.
وقال« :من الصعب جدا ً الوقوف على طرف
الملعب أو داخله وال تعرف ماذا يحدث ولكن
عليك أن ت��ؤدي واج��ب��ك بتقديم أفضل أداء
عندك».

بطل ال غنى عنه في �صفوف �أتلتيكو مدريد
ف��رض النجوم الشبان أن��ط��وان غريزمان
وأوب�لاك وكوكي وآنخل كوريا أنفسهم بقوة
على عناوين الصحف ووس��ائ��ل اإلع�لام في
الفترة الماضية من خالل األداء المتميز لهم
مع أتلتيكو مدريد اإلسباني وينتظر أن يكون
لهم دور بارز في المواجهة المرتقبة غدا ً أمام
آيندهوفن الهولندي ولكن الالعب األكثر أهمية
في صفوف أتلتيكو قد يظل هو القائد غابي.
ودار الجدل كثيرا ً في إسبانيا خالل اآلونة
األخيرة بشأن الالعبين الشبان الذين يحرص
األرجنتيني دييغو سيميوني على جعلهم نواة
في محاوالته الحالية لبناء فريق للمستقبل في
النادي المدريدي.
وكان أوبالك وخيمينيز ولوكاس هيرنانديز
وماتياس كرانيفيتر وكوكي وأوليفر وغريزمان
ولوسيانو فيتو من أب��رز الالعبين الشبان
الذين لفتوا األنظار إليهم في الموسم الحالي
من خالل األداء الراقي مع الفريق.
وي��ح��رص سيميوني على منح الفرصة
للشباب بحكمة شديدة ولكنه ما زال يدرك أن
نجمه الرئيسي ال يزال القائد المخضرم غابي
الذي يتمتع بجهد ال ينضب في وسط الملعب
إض��اف��ة إل��ى تميزه ب��إج��ادة اختيار موقعه
في منطقة ال��م��ن��اورات وق��درات��ه الرائعة في
استخالص الكرة من المنافس والتمرير المتقن
والتسديد الذكي والماكر من الضربات الحرة
بخالف الروح القيادية والملهمة التي يتميز
بها.
وجعلت هذه الصفات واإلمكانيات من غابي
محورا ً أساسيا ً في نجاح أتلتيكو منذ . 2011
وقال سيميوني« :غابي كان عنصرا ً مهما ً
للغاية في ك� ّل ش��يء أنجزناه في السنوات
القليلة الماضية ،غابي هو عيناي وأذناي على
أرض الملعب ،إ ّنه قائد حقيقي ،يمكن االعتماد
عليه في تقديم عروض قوية ومتماسكة خالل
 40أو  50مباراة في غضون العام».
وأض��اف« :غابي قائد رائ��ع ،ويبدو وكأنه

يستضيف فريق طرابلس الرياضي اللبناني على ملعبه
اليوم ،فريق الفيصلي األردني في مباراة مهمة تجمعهما
في ثالث لقاءاتهما ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس
االتحاد اآلسيوي بكرة القدم.
ويمني طرابلس النفس لتحقيق الفوز في أرضه وبين
جماهيره والتقدم صوب الصدارة ،في الوقت الذي يسعى
الفيصلي األردني لالحتفاظ بها من خالل العودة بنقاط
الفوز.
ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد « »4نقاط
يليه برصيد « »3نقاط فريقي طرابلس اللبناني ونفط
الوسط العراقي وفي المركز األخير يقبع دوشنبه استقالل
الطاجيكي برصيد نقطة واحدة.
وكان فريق الفيصلي قد وصل لبنان األحد وخاض مرانا ً
خفيفا ً بقيادة مديره الفني محمد اليماني ال��ذي يسعى
إلى إبعاد العبيه عن اإلرهاق وال سيما أن الفريق خاض
الجمعة الماضي لقاء في ال��دوري المحلي فاز به على
الصريح بهدفين نظيفين.
وأكد اليماني في تصريحات سابقة بأنه رصد قدرات
فريق طرابلس الذي يمتلك عناصر مميزة وبخاصة في
الخط الهجومي واصفا ً الفريق بالعنيد في أرضه وبين
جماهيره.
ويعيش فريق الفيصلي بنشوة بعدما حقق في لقائه
اآلسيوي الماضي الفوز الثمين على ضيفه نفط الوسط
العراقي « »1-2وهو يتطلع للمحافظة على انتصاراته،
وهو ذات الشيء الذي يسعى له طرابلس اللبناني الذي
تعثر بالبداية أم��ام الوسط العراقي قبل أن يستعيد
انتصاراته عبر محطة دوشنبه استقالل الطاجيكي.
وينتظر أن يدفع مدرب طرابلس السوري نزار محروس
بتشكيلة نموذجية وال سيما أنه مطلع على قدرات الفيصلي

األردني.
ويبرز من فريق طرابلس حارس مرماه سراج الصمد
إل��ى جانب ايمانويل ايفوري ومحمد اسطنبلي وسعد
يوسف وعازي الحسين ومصطفى القصعة ومايكل كوفو
هيليغبي وأحمد دياب وعبد العزيز عبدول.

بدأ فريق الشباب الغازية المهدد بالهبوط إلى الدرجة
الثانية مسيرته مع المدرب الجديد فؤاد ليال بشكل جيد،
فقدم عرضا ً قويا ً أمام النبي شيت في المباراة التي انتهت
بالتعادل  ،1 – 1ضمن الجولة  15من ال��دوري ،وكان
فيها الفريق الجنوبي األقرب إلى تحقيق فوزه األول هذا
الموسم.
وق��ال المدرب الجديد« :الشباب الغازية في وضع
صعب .أح���اول التركيز على العامل النفسي حالياً،
واستنهاض معنويات الالعبين خصوصا ً بعد الخسارة
القاسية أمام األنصار  7 – 1في الجولة الماضية ،والتي
تركت الالعبين في وضع نفسي مهزوز».
أضاف« :كنا األقرب إلى الفوز أمام النبي شيت ،لكننا
واجهنا صعوبات أب��رزه��ا إصابة ال��ح��ارس راش��د ليال
والمهاجم النيجيري إيزيوداوي .كنت أفضل متابعة ليال
للمباراة ،لكن طبيب الفريق طلب إخراجه من الملعب،

فشارك الحارس البديل محمد حجازي ،الذي ارتكب خطأ
قاتالً جاء منه هدف التعادل للنبي شيت».
تابع نجم األنصار السابق« :لحسن الظن فإن الفترة
التي سيتوقف فيها الدوري ستكون كافية لعالج إصابتي
الحارس ليال والمهاجم إيزيوداوي .وهما عنصران مهمان
في سعينا للبقاء في دوري القسم األول».
واعتبر ليال أن البقاء في القسم األول صعب لكنه ليس
مستحيالً ،خصوصا ً أن الفريق ضم العبين من طراز جيد
هما إيزيوداوي واإليفواري إيمانويل أسيري ،ما سيساعده
على «حل األزمة الهجومية».
وأشار إلى أنه سيستغل فترة توقف الدوري لتحضير
الفريق بدنياً ،سعيا ً إلى النجاح في البقاء بدوري األضواء،
مؤكدا ً أن هذه المهمة تعني له الكثير ،ليس لكونه مدربا ً
للفريق فحسب ،بل لدوافع أخرى أبرزها أنه ابن مدينة
الغازية.

المهاجم لي يعود لكوريا الجنوبية قبل مواجهة لبنان
عاد المهاجم لي جونغ هيوب إلى تشكيلة منتخب كوريا
الجنوبية بعد غياب أسابيع عدة عن المالعب بسبب إصابة
بكسر في الوجه ،حيث ضمه المدرب أول��ي شتيلكه أمس
االثنين قبل مواجهة لبنان في تصفيات كأس العالم.
وخرج سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير من
التشكيلة في ظل ابتعاده عن اللعب لكنه في المقابل قد
يستطيع المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو إذا وافق
النادي اإلنكليزي على السماح له بذلك.
وضمنت كوريا تصدر المجموعة السابعة في الدور الثاني
من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم وستحاول
الحفاظ على نسبة النجاح الكاملة عندما تستضيف لبنان
في  24آذار الجاري.
وكان من المفترض أن تلعب كوريا الجنوبية قبل ذلك
بخمسة أيام مع الكويت لكن ألغيت المباراة بسبب استمرار
إيقاف االتحاد الكويتي من االتحاد الدولي (الفيفا) بسبب

التدخل الحكومي في إدارة اللعبة.
وقررت كوريا الجنوبية في المقابل السفر واللعب وديا في
ضيافة تايالند في  27آذار.
وق��ال األل��م��ان��ي شتيلكه إن االت��ح��اد ال��ك��وري دخ��ل في
اتصاالت مع توتنهام لسؤاله عن إمكانية السماح للمهاجم
سون باللعب في األولمبياد في الفترة بين الخامس و 21من
أغسطس المقبلين .ويحق لألندية وفقا للوائح الفيفا الموافقة
أو الرفض .وأضاف لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء
أمس االثنين« :طلبنا من توتنهام السماح لسون باللعب في
األولمبياد ...وفي المقابل عرضنا عدم ضم الالعب لخوض
مباراتي آذار».
وتابع« :توتنهام يصارع على لقب ال��دوري اإلنكليزي
الممتاز ولديه مباريات في ال��دوري األوروب��ي ،لكن في ظل
اهتمام اتحاد الكرة بموقف النادي فإننا نتطلع إلى أن نتلقى
ردا ً إيجابياً».

بيليه يعر�ض ك�ؤو�سه وتاجه للبيع في مزاد

يعلم دائما ً ما يحدث في المباراة».
وينتظر أن يعتمد سيميوني مجددا ً على
المخضرم غابي ( 32سنة) في قيادة الفريق
خالل مباراة الغد علما ً بأنّ مباراة الذهاب بين
الفريقين انتهت بالتعادل السلبي على ملعب
أيندهوفن.
وقبل خمس سنوات فقط ،كانت مسيرة
غابي الكروية ف��ي طريقها لتتوارى بشكل
متواضع حيث كان في الثامنة والعشرين من
عمره بعد انتهاء فترة إعارته من أتلتيكو إلى
خيتافي ثم إلى ريال سرقسطة.
وساعد الالعب فريق سرقسطة في 2011

على تجنب الهبوط ل��دوري الدرجة الثانية
بتسجيل هدفين رائعين ليفوز سرقسطة 1-2
على ليفانتي في المرحلة األخيرة من الدوري
بموسم  2011-2010ليثير غابي دهشة
الجميع.
وأق��ي��م��ت دع����اوى ق��ض��ائ��ي��ة ض��د ك��� ّل من
سرقسطة وليفانتي حيث ات��ه��م ال��ن��ادي��ان
بالتالعب في نتيجة المباراة وذلك في قضية
غير مسبوقة.
ولكن غابي ابتعد سريعا ً عن هذه العاصفة
وعاد لصفوف أتلتيكو رغم أ ّنه لم يكن واضحا ً
ما إذا كان سيستقر في النادي الذي بدأ معه

مسيرته االحترافية.
وقال غابي« :لم أكن أعلم بالفعل مدى رغبة
أتلتيكو في عودتي لصفوفه قبل خمس سنوات،
شعرت بالسعادة لدى علمي بهذه الرغبة،
السنوات الخمس األخيرة كانت مدهشة وهي
األكثر إثمارا ً في مسيرتي الكروية ،عملياً ،سار
ك ّل شيء لصالحنا خاصة منذ عودة سيميوني
لتدريب الفريق».
وقال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو
حديثا ً إ ّن��ه يرغب ف��ي استمرار غابي قائدا ً
للفريق حتى  2020حيث سيكون وقتها في
السابعة والثالثين من عمره.

قرر أسطورة كرة القدم البرازيلية
بيليه ،ع���رض ن��ح��و أل��ف��ي��ن م��ن أه��م
مقتنياته للبيع عبر مزاد ،بما في ذلك
ك��أس غ��ول ريميه ،التي ك��ان يسلمها
االتحاد الدولي (فيفا) ألبطال المونديال
حتى عام .1970
ويشمل المزاد الميداليات الذهبية،
التي حصل عليها بيليه ف��ي بطولة
كأس العالم مع منتخب بالده في أعوام
( 1958و 1962و ،)1970والحذاء
الذي ارتداه خالل تصوير فيلم «الهروب
إلى النصر» ،وكرة القدم التي سجل بها
هدفه رق��م أل��ف ،وال��ت��اج ال��ذي حصل
عليه بعد هذه المناسبة ،إضافة إلى
كأس جول ريميه (كأس العالم) ،وهي
الوحيدة من نوعها في العالم ،وقد تباع
بمبلغ يصل إلى مليون دوالر.
كما سيبيع بيليه ،ال��ذي يعتبره
ك��ث��ي��رون أع��ظ��م الع���ب ك���رة ق���دم في
التاريخ ،قمصانا ً ارتداها وهو يلعب
مع نادي سانتوس ،ونادي نيويورك
ك���وزم���وس ،ف��ي أول ع���رض ع���ام له
لمقتنيات من مشواره المهني ،وفقا ً
لوكالة «رويترز».
وقال خوسيه فورنوس رودريجس
«بيبيتو» المستشار الشخصي لبيليه،
لوكالة «إي أف اي» إن األم��وال التي
سيجمعها من المزاد ستخصص في

المستقبل ل��م��س��اع��دة ذوي ال�لاع��ب
السابق البالغ من العمر  75سنة.
وأش��ارت دار «جولينز» للمزادات
إل��ى أن جانبا ً صغيرا ً م��ن إي���رادات
المزاد سيخصص لمستشفى «بيكينو
ب��ري��ن��س��ي��ب��ي» ل�لأط��ف��ال ف���ي مدينة
سوريتيبا البرازيلية.
وأوض������ح ب��ي��ل��ي��ه ،ال�����ذي خضع
ل��ج��راح��ة الس��ت��ب��دال ع��ظ��م ال��ح��وض
وجراحة البروستاتا ،في بيان له «لقد
قررت السماح للجماهير وه��واة جمع
المقتنيات أن يحصلوا على جانب من

تاريخي .آمل أن يقدروا هذه التحف
ويحكوا قصتي ألطفالهم ولألجيال
المقبلة» .وكان بيليه قد تبرع بعدد كبير
من مقتنياته لمدينة سانتوس .وقال إن
ج��زءا ً من إي���رادات المزاد سيخصص
لمستشفى بيكوينو برينسيبي لألطفال
في مدينة سوريتيبا البرازيلية.
ونظرا ً الى حجم المقتنيات الكبير،
قررت دار «جولينز» إقامة المزاد خالل
ثالثة أي��ام بين السابع والتاسع من
حزيران المقبل ،في لندن ،وسيسبقه
معرض عام في األول من حزيران.

