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اختتام بطولة لبنان في �ألعاب القوى
برعاية شركة «سايفكو هولدينغ» ،اختتم
االتحاد اللبناني أللعاب القوى بطولة لبنان
اإلفراديّة للرجال والسيّدات للعام الحالي على
مضمارالمدينة
الرياضية.
وحضر رئيس االتحاد روالن سعادة ونائبه
إيلي سعادة واألمين العام نعمة الله بجاني،
وأعضاء االتحاد وأهالي الالعبين والالعبات
ّ
وعشاق اللعبة.
وفي ما يلي النتائج:
رمي الكرة الحديديّة سيدات:
 .1نتالي بجاني  -جمهور 9.28م.
 .2كارين ناجي  -إنتر ليبانون 8.47م.
 .3ماريا أبو فرحات  -جمهور 7.90م.
رمي الكرة الحديديّة رجال:
 .1أيمن عكاش  -جيش 13.42م.
 .2علي عباس  -جيش 13.30م.
 .3جورج هاشم – جيش 13.03م.
وثب ثالثي سيدات:
 .1جوي أبو سليمان – جمهور 10.29م.
 .2لوري تاشجيان  -شانفيل 9.65م.
 .3شيرين كرم  -بلو ستارز 9.54م.
وثب ثالثي رجال:
 .1رفعت مطر -جيش 13.57م.
 .2مازن شريم  -األبطال 12.50م.
 .3غسان زغيب – جمهور 12.43م.
 110م حواجز رجال:
 .1علي حازر  -األبطال 15.69ث.
 .2لقمان خضر  -جيش 16.78ث.
 .3حسين الحسيني  -األبطال 18.35ث.
100م حواجز سيدات نهائي:
 .1كريستال الصانع  -الشانفيل 15.52ث.
 .2اياند ضو  -الشانفيل 18.95ث.
 .3سماح شقير  -األبطال 21.04ث.
 3000م موانع سيدات:

 .1ديانا فخران  -أنصار 14.50.54د.
 .2تمارا زين  -إنتر ليبانون 15.52.96د.
 .3كلوي كرم  -شانفيل 16.24.58د.
3000م موانع رجال:
 .1حسين قيس  -جيش 9.53.52د.
 .2عصمت غريزي  -جيش 9.55.77د.
 .3محمد قدوح  -جيش 10.01.88د.
400م رجال
 .1حسن منصور  -جيش 49.59ث.
 .2أحمد محسن  -جيش 50.37ث.
 .3نور الدين حديد  -جيش 50.46ث.

400م سيدات:
 .1غريتا تسالكيان -
إنتر ليبانون 56.90ث.
 .2س�������������������اره ج��������و ق������رط������ب������اوي
 شانفيل 1.02.00د.5000م سيدات:
 .1صونيا حنا  -إنتر ليبانون 20.16.60د.
 .2ندين كالوت -
إنتر ليبانون 20.46.20د.
 .3ألين متى  -إنتر ليبانون 21.22.80د.
10.000م رجال:

 .1نادر جابر  -إنتر ليبانون 32.51.63د.
 .2حسين عواضه  -جيش 33.35.93د.
 .3بالل عواضه  -جيش 33.47.45د.
سباق التتابع 400*4م سيدات:
 .1الشانفيل 4.23.76 -د.
 .2الجمهور 4.35.85 -د   .
 .3إنتر ليبانون 4.43.37 -د.
سباق التتابع 400*4م رجال:
 .1جيش 3.23.90 -د.
 .2الجمهور 3.26.07 -د.
 .3األبطال 3.43.85 -د.

تريزيغيه وماتيراتزي يكمالن فريق نجوم العالم في «مباراة العمر»
بطالن للعالم سيُكمالن فريق النجوم في «مباراة العمر»
التي سيستضيفها ملعب مجمع ف��ؤاد شهاب الرياضي
في جونية في العاشر من أيلول المقبل ،حيث سينض ّم
النجم الفرنسي دافيد تريزيغيه ونظيره اإليطالي ماركو
ماتيراتزي إلى كوكبة النجوم العالميّين القادمين لخوض
فريق مؤ ّلف من نجو ٍم سابقين
مباراة استعراضية مع
ٍ
وحاليّين في كرة القدم اللبنانية.
ّ
المنظمة للحدث
ومع إعالن شركة «أرابيكا سبورت»
االستثنائي عن قدوم الثنائي المذكور ،يكون فريق نجوم
العالم قد اكتمل بنجومه الثمانية ،بوجود الحارس األلماني
ينس ليمان ،واإلسبانيّان ميشال سالغادو وكارليس
بويول ،والبرازيلي روبرتو كارلوس ،والبرتغالي لويس
فيغو ،واإلنكليزي بول سكولز.
ويُع ّد تريزيغيه واح��دا ً من أبرز الهدّافين الذين م ّروا
على كرة القدم في عصرها الحديث .المهاجم الذي ُل ّقب
بـ«تريزيغول» ،بالنظر إلى غزارة أهدافه لمع اسمه مع
سجل  52هدفا ً في  93مباراة،
موناكو في ب�لاده ،حيث ّ
لينتقل بعدها إلى يوفنتوس مؤ ّكدا ً عل ّو كعبه في الدوري
ّ
فتخطت
اإليطالي الذي يُع ّد االختبار الصعب للمهاجمين،

سجل  138هدفا ً
أهدافه مع «اليوفي» الرقم  ،100بحيث ّ
في  245مباراة بقميص «البيانكونيري».
سجل تريزيغيه  34هدفا ً في  71مباراة،
ومع فرنساّ ،
أه ّمها الهدف الذهبي الذي ه ّز به الشباك اإليطاليّة في
المباراة النهائيّة لكأس أوروبا عام  ،2000ليقود بالده إلى
اللقب القا ّري بعدما ساهم في فوز منتخب «الديوك» بكأس
العالم قبلها بعامين.
كما ح � ّل تريزيغيه مع فرنسا وصيفا ً في مونديال
 ،2006ال��ذي ك��ان من نصيب ماتيراتزي والمنتخب
اإليطالي بعد مباراة نهائيّة كان اإليطالي أحد نجومها
من خالل تلك اللقطة الشهيرة ،عندما تل ّقى «نطحة» على
صدره من النجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي ُطرد من
اللقاء ،ليفوز «اآلزوري» باللقب بركالت الترجيح (،)3-5
سجل
حيث أهدر تريزيغيه الركلة الثانية لفرنسا ،بينما ّ
ماتيراتزي الركلة الثانية إليطاليا.
ولمع اسم ماتيراتزي مع إنتر ميالنو الذي فاز معه بلقب
الدوري اإليطالي  5مرات ،وكأس إيطاليا  4مرات ،إضافة
إلى لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية عام
.2010

ي�ضم كانتي لخم�س �سنوات
ت�شيل�سي ّ
أعلن ن��ادي تشيلسي اإلنكليزي لكرة القدم تعاقده
م��ع الع��ب منتخب فرنسا ون���ادي ليستر سيتي بطل
البريميرليغ نغولو كانتي لخمس سنوات.
وقال العب خط الوسط البالغ من العمر  25عاما ً في
تصريح نشره موقع البلوز على اإلنترنت« :أنا سعي ٌد
جدا ً لتوقيعي مع واحد من أكبر األندية في أوروبا ،إ ّنه
حلم تح ّقق بالنسبة لي».
وأض��اف« :إ ّنها فرصة للعمل مع ال��م��د ّرب أنطونيو
كونتي ،م��د ّرب رائ��ع ،واللعب مع أفضل الالعبين في
العالم».
أ ّم��ا مدير الكرة في ن��ادي تشيلسي مايكل إيمينالو،

مي�سي ّ
جدد مع بر�شلونة ل�سنتين معلن ًا �إلغاء زيارته تركيا
ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أمس األحد،
أنّ نادي برشلونة سيجدّد عقد أيقونته األرجنتيني ليونيل
ميسي فور عودة الالعب من إجازته السنويّة.
توصل التفاق مع نجمه األول
وقالت الصحيفة ،إنّ النادي ّ
لتجديد العقد ليغلق باب الشائعات التي ربطته باالنتقال إلى
نادي تشيلسي اإلنكليزي.
ونجح برشلونة منذ أسابيع قليلة في تجديد عقد نجمه
البرازيلي نيمار ،ويتطلّع اآلن إلى التجديد مع ليونيل ميسي
وبعض الالعبين اآلخرين ليتف ّرغ النادي إلى االستعداد
النطالق الموسم الجديد ،الذي يطمح خالله إلى استعادة لقب
دوري أبطال أوروبا.
وينتهي العقد الحالي بين ميسي وبرشلونة في العام
 ،2018ويرغب النادي في تمديده عامين إضافيّين لينتهي
بحلول صيف العام  ،2021وهو العام الذي سيفتتح فيه
النادي ملعبه «كامب نو» بشكله الجديد .ومن المنتظر أن

تن�س «الأولمبياد» بال نجوم!

راونيت�ش وهاليب  ...خافا من «زيكا» فاعتذرا
أ ّكد الكندي راونيتش المصنف سابعا ً عالم ّيا ً في لعبة
التنس ّ،أنّ الحسرة تعتصر قلبه إزاء القرار الذي ا ّتخذه على
موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» ،قائالً« :بكثير من
األلم ،أعلن انسحابي من أولمبياد ريو .»2016
وطالب راونيتش ( 25عاماً) سائر الرياضيّين في معرض
حديثه بعدم السير على خطاه« :كان قرارا ً شخص ّيا ً محضاً.
أتم ّنى ألاّ يؤ ّثر قراري على سائر الرياضيّين الراغبين بخوض
غمار األلعاب األولمبيّة في ريو دي جانيرو».
من جهتها ،ذك��رت هاليب ( 24ع��ام�اً) ،وصيفة بطولة
فرنسا المفتوحة  ،2014أنّ قرارها جاء بالتشاور مع األطباء
والعائلة .وأشارت هاليب إلى أهميّة األولمبياد بالنسبة لها،
مؤ ّكدة أسفها للقرار الذي ا ّتخذته نظرا ً للمخاوف التي يش ّكلها
فيروس زيكا بالنسبة لها كأنثى.
وفي السياق عينه ،تأ ّكد غياب األميركي جون إيسنر،
النمساوي دومينيك ثييم ،المخضرم اإلسباني فيليسيانو
لوبيز واألستراليين ب��رن��ارد توميتش ونيك كيرغيوس،
ألسباب مختلفة عن أولمبياد ريو.
ورفضت اإليطاليّة فرانتشيسكا سكيافوني ،حاملة لقب
بطولة فرنسا المفتوحة سابقاً ،فرصة المشاركة في ألعاب
ريو ،كما ستغيب الروسيّة ماريا شارابوفا بداعي اإليقاف،
والبيالروسية فيكتوريا أزارنكا بداعي حملها.
ووصف النجم الالتفي إيرنست غولبيس أولمبياد ريو
بـ»جولة سياحيّة» كون األلعاب األولمبيّة ال تمنح جوائز
ماديّة للفائزين.
ولن يم ّثل بطل الغولف العالمي روري ماكلروي منتخب
أيرلندا الشمالية المشارك ف��ي أل��ع��اب ري��و دي جانيرو
األولمبيّة ،تخ ّوفا ً من فيروس زيكا ،بحسب ما ذكر في شهر
حزيران المنصرم.
وعادت الغولف إلى األلعاب األولمبيّة بعد غياب دام 112
عاماً.
ّ
المنظمة لدورة
الصحة البرازيليّة واللجنة
وزارة
وكانت
ّ
األلعاب األولمبية أعلنتا عدم نيّة تأجيل أو إلغاء األولمبياد،

مثلما طالب  150خبيرا ً للصحة بسبب المخاطر التي يش ّكلها
فيروس «زيكا».
الصحة البرازيليّة في بيان لها على حجج
واستندت وزارة
ّ
للصحة ،والتي بحسبها أنّ شهر آب (الشتاء
المنظمة العالميّة
ّ
الجنوبي) هو الشهر الذي يكون فيه العدد قليالً للبعوض
الناقل لفيروس حمى الضنك وزيكا وشيكونغونيا.
وينتقل فيروس زيكا بلسع بعوض يسمى «البعوض
النمر» ،وهو يتسبّب بأعراض شبيهة باألنفلونزا (ارتفاع
الحرارة وألم في الرأس وفي المفاصل) ،لك ّنه يمكن أن يؤدّي
لدى الحامل إلى تش ّوه خلقي لدى الجنين الذي يمكن أن يولد
بجمجمة أصغر من الحجم الطبيعي ،وهو ما يعرف بصغر
الرأس .وأعلن النجم اإلسباني الكبير رافايل نادال مشاركته
في أولمبياد ريو عقب االستئناف الذي تقدّم به إلى االتحاد
الدولي لكرة المضرب ،كونه لم يشارك في التصفيات.
وتأ ّكدت مشاركة حاملي الميداليّة الذهبيّة البريطاني آندي
موراي واألميركيّة سيرينا ويليامس عند الرجال والنساء
توالياً ،والمص ّنف األول عالم ّيا ً نوفاك ديكوفيتش ،إضاف ًة إلى
السويسري روجيه فيدرر حامل  17لقبا ً في البطوالت الكبرى
في عالم الكرة الصفراء.

انحصر لقب ال���دوري العالمي
في الكرة الطائرة ال��ذي تستضيفه
بولندا ،بين صربيا والبرازيل.
ف��ف��ي ال�����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي،
ح ّققت صربيا فوزا ً مثيرا ً جدا ً على
إيطاليا ( )25-23( )2-3و(-25
 )21و( )23-25و()25-18
و( ،)11-15فيما ج� ّردت البرازيل
منافستها فرنسا من لقبها بفوزها
عليها ( )16-25( )1-3و(-23
 )25و( )26-28و( )31-33بعد
مباراة حماسيّة.
وأقيمت المباراة النهائيّة يوم
أمس األحد ،وسبقتها مباراة المركز
الثالث بين فرنسا وإيطاليا.
ُي��ذك��ر أنّ ال��ب��رازي��ل تحمل الرقم
ال��ق��ي��اس��ي ف��ي ع���دد األل���ق���اب منذ
ان��ط�لاق المسابقة ع��ام  ،1990إذ
ُت ّوجت بطلة  9مرات أعوام1993 :
و 2001و 2003و 2004و2005

و 2006و 2007و 2009و،2010
علما ً أ ّنها خسرت المباراة النهائية
 5مرات أعوام ( 1995أمام إيطاليا
 ،)3-1و( 2002أمام روسيا ،)3-1
و( 2011أمام روسيا  ،)3-2و2013
(أمام روسيا ( ،)3-0و( 2014أمام
الواليات المتحدة األميركية .)3-1
وق��د ك��ان النهائي ي��وم أم��س هو
السادس لصربيا ،والرابع لها كدولة
منفردة باسمها الحالي ،وقد خسرت
اللقب في المرات الخمس السابقة.
وكانت األول��ى  2003حين سقطت
في النهائي أمام البرازيل (،)3-2
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت��ح��ت اس���م صربيا
ومونتينغرو ،والثانية عام 2005
حين سقطت مجدّدا ً أم��ام البرازيل
( ،)3-1قبل أن تنفصل مونتينغرو
عنها ،والثالثة  2008حين سقطت
للمرة الثالثة أمام البرازيل (،)3-1
وال��راب��ع��ة ع���ام  2009وخ��س��رت

النهائي م��ن جديد أم��ام البرازيل
( ،)3-2والخامسة في نهائي العام
ال��م��اض��ي  2015وخ��س��رت��ه أم��ام
فرنسا ( )3-0ف��ي البطولة التي
استضافتها البرازيل.
و ُتعتبر إيطاليا من الدول العريقة
في البطولة ،إذ سبق لها إحراز اللقب
 8م���رات ،أع���وام 1990 :و1991
و 1992و 1994و 1995و1997
و 1999و ،2000وحلّت وصيفة 3
مرات ،أعوام( 1996 :خسرت أمام
هولندا  ،)3-2و( 2001خسرت
أم���ام ال��ب��رازي��ل  ،)3-0و2004
(خسرت أمام البرازيل .)3-0
أ ّم��ا فرنسا ،فتملك لقبا ً واح��دا ً
أح��رزت��ه ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي على
حساب صربيا ( ،)0-3علما ً أ ّنها
خسرت النهائي م��رة واح���دة عام
 2006حين سقطت أمام البرازيل
(.)3-2

يصبح ميسي الالعب األغلى راتبا ً في العالم بموجب العقد
الجديد .ويعاني ميسي من معضالت قضائيّة بعد الحكم
عليه بالسجن  21شهرا ً مع وقف التنفيذ من جانب القضاء
اإلسباني.
ه��ذا ،وأجبرت محاولة االنقالب في تركيا ليل الجمعة
الماضي ،نجم برشلونة على إلغاء سفره إلى تركيا للمشاركة
ّ
ستنظمها المؤسسة الخيريّة
في المباراة الخيريّة التي كانت
الخاصة بالنجم الكاميروني صامويل إيتو.
ووفقا ً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ،فقد ق ّرر
النجم األرجنتيني إلغاء سفره إلى تركيا الذي كان مق ّررا ً
السبت المقبل ،بسبب األوض��اع التي تشهدها تركيا ،عقب
إعالن عسكريّين االستيالء على السلطة في البالد ،وفرض
حالة الطوارئ في البالد.
وأضافت الصحيفة أنّ ميسي ّ
فضل البقاء في جزيرة إيبيزا
اإلسبانية ،حيث يقضي إجازته.

بنعط ّية من بايرن �إلى يوفنتو�س

ذكرت إدارة نادي يوفنتوس في بيانها الرسمي ،أنّ الدولي المغربي بنعطيّة انض ّم
رسميا ً على سبيل اإلعارة إلى بطل إيطاليا من صفوف بايرن ميونيخ مقابل ثالثة
ماليين يورو .وأضاف يوفنتوس ،أنّ االتفاق الذي ت ّم مع بايرن ميونيخ يشمل خيار
الشراء على أساس دائم مقابل قرابة  17مليون يورو (يُدفع المبلغ خالل سنتين) ،مع
شرط ا ّتخاذ القرار بتفعيل هذا الخيار قبل  30أيار .2017
خاصة وأ ّنه لعب مع أودينيزي
ويملك بنعطيّة خبرة كبيرة في الدوري اإليطالي،
ّ
من  2010إلى  ،2013ومع روما في موسم  2014 - 2013قبل االنتقال إلى بايرن
ميونيخ .وتوحي صفقة انتقال بنعطيّة ( 29عاماً) بالعديد من المعطيات ،أه ّمها
خروجه مبكرا ً من حسابات المد ّرب الجديد اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،وإمكانيّة
تخلّي يوفنتوس عن أحد نجومه في خط الدفاع مثل كيليني أو بونوتشي وسط
مالحقتهم من قِبل كبار األندية اإلنكليزيّة.
و ُتع ّد صفقة ض ّم بنعطية صفقة ذكيّة لصالح يوفنتوس ،بعد نجاحه في جلب
البرازيلي داني ألفيش والبوسني ميراليم بيانيتش.
وفاز بنعطيّة بلقب الدوري األلماني مع بايرن ميونيخ في الموسمين الماضيين،
ولقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي.
وتبدو حظوظ يوفنتوس هي األكبر لمتابعة هيمنته على الدوري اإليطالي ،نظرا ً
للصفقات التي قام بها مقارن ًة بمنافسيه نابولي وروما وميالن وإنتر.

بر�شلونة بمواجهة بيتي�س
في بداية الدوري الإ�سباني

يسته ّل نادي برشلونة حملة الدّفاع عن لقب بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم،
الذي س ُتقام مبارياته في الفترة بين  21آب  2016و 21آيار  ،2017بمواجهة ضيفه
ريال بيتيس على ملعب «كامب نو» .ويخوض برشلونة ،وفقا ً للقرعة التي أجراها
االتحاد اإلسباني يوم الجمعة الماضي ،مباراة «الكالسيكو» األول��ى ض ّد غريمه
التقليدي ريال مدريد على ملعب «كامب نو» في  4كانون أول ،وذلك ضمن منافسات
الجولة  14لليغا ،أي قبل أربعة أيام فقط من انطالق بطولة كأس العالم لألندية
 ،2016التي سيشارك فيها النادي الملكي بصفته بطالً ألوروبا.
بينما سيُقام كالسيكو اإلياب في معقل ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو»
في 23نيسان ،2017على ملعب «سانتياغو برنابيو» ،وذلك ضمن منافسات الجولة
الـ 33من الدوري ،أي قبل خمس جوالت على اختتام البطولة.
أ ّما الدربي الكتالوني بين البرسا وإسبانيول ،فسيُقام األول على ملعب «كامب نو»
يوم  18كانون األول ،ضمن منافسات الجولة الـ ،16بينما الثاني سيكون في ملعب
«باور  »8يوم  30نيسان  ،2017وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 35من الدوري.

فقال« :سعداء لتم ّكننا من جلب العب موهوب إلى نادينا،
إ ّنها صفقة رائعة قبل بداية الموسم الجديد».
وتابع« :لقد راكم كانتي خبرات كبيرة رغم صغر س ّنه،
من دون ّ
شك سيش ّكل إضافة نوعيّة
للفريق».
وسبق لتشيلسي الساعي للعودة إلى المنافسة على
األلقاب ،بعد موسم مخيّب ح ّل فيه عاشرا ً في الدوري
الممتاز ،أن ض ّم المهاجم الدولي البلجيكي الشاب ميتشي
باتشواي ( 22عاماً).
كما أعلن النادي اللندني تمديد عقد الع��ب الوسط
الدولي البرازيلي ويليان ألربعة أعوام إضافيّة.

ح�سين ح�سون مد ّرب ًا لل�شباب الغازية
ف��ي س��ي��اق اس��ت��ع��داده��ا ل��ع��ودة
فريقها الشباب الغازية إلى موقعه
الطبيعي بين أندية الدرجة األولى،
أوكلت إدارة النادي ابن البلدة حسين
حسون مه ّمة تدريب الفريق ،ومعه
وسام حسني مساعداً ،وأحمد خليفة
م��د ّرب��ا ً للحراس م��ع تعيين أحمد
القرص مديرا ً للفريق ،على أن تنطلق
تمارين الفريق اليوم (االثنين) على
ملعب ال��ب��ل��دة ،حيث م��ن المتو ّقع
مشاركة  24العبا ً غالبيّتهم من أبناء
الغازية ،على أن يلتحق بالتمارين
العبان أفارقة األسبوع المقبل.

ّ
ي�ستعد للأولمبياد
اللبناني مرجان
واص��ل الع��ب الـ»كانوي ك��اي��اك» اللبناني ريتشارد
مرجان تحضيراته المك ّثفة للمشاركة في دورة األلعاب
األولمبيّة الصيفيّة ،والتي ستجري فعاليّاتها بين  5و21
آب المقبل في مدينة ريو دي جانيرو (البرازيل).
فبعد خضوعه لمعسكرين تدريبيّين في الريو على
المسار األولمبي الذي س ُتجرى عليه األلعاب ،وذلك خالل
الفترتين بين  18أيار و 29أيار الماضي ،وبين  22حزيران

و 8تموز الماضي من أجل تنمية وتطوير مهاراته ،إضافة
إلى التغلّب على بعض النقاط الواجب تطويرها ،فقد انتقل
مرجان إلى مدينة «بو» الفرنسية حيث سيخضع لمعسكر
حصتين تدريبيتين يومياً .وترتكز
تدريبي آخر بمعدّل
ّ
الحصة األولى على التناسق والسرعة والتركيز ،والثانية
على اإلعداد الجسدي ،ويستمر المعسكر إلى حين موعد
بدء دورة األلعاب األولمبيّة.

كابيلو منقذ ميالن
تحدّثت بعض الصحف اإليطالية
م� ّ
�ؤخ��را ً عن رغبة نادي إنتر ميالن
في التعاقد مع المد ّرب فايبو كابيلو
خالل الصيف الحالي ،من أجل قيادة
الفريق الموسم المقبل والعودة به
منصات التتويج من جديد.
إلى ّ
وأ ّك��دت تلك التقارير أنّ المدرب
ال��ح��ال��ي ل��ل��ف��ري��ق م��ان��ش��ي��ن��ي غير
س��ع��ي��د ،وال تجمعه ع�لاق��ة ج� ّي��دة
ب��اإلدارة الجديدة الصينيّة للفريق
اإليطالي ،وربما يجعله ذلك يرحل
هذا الصيف.
ن��ش��رت ال��ص��ح��ف اإلي��ط��ال��ي��ة أنّ
اإلدارة الصينيّة الجديدة تحدّثت مع
المد ّرب اإليطالي المخضرم من أجل
قيادة الفريق هذا الصيف ،وذلك بعد
أن رفض العرض المقدّم له من نادي
غوانرو الصيني.
وكما يعلم الجميع ،فإنّ المد ّرب
اإليطالي صاحب الـ 70عاما ً يملك
خ��ب��رة كبيرة ف��ي ع��ال��م ال��ت��دري��ب،
حيث قاد نادي ميالن أكثر من مرة،
وكذلك نادي ريال مدريد اإلسباني

وأيضا ً يوفنتوس وروما.
ومن جانب قيادته للمنتخبات،
فقد تو ّلى تدريب المنتخب اإلنكليزي
منذ العام  2008حتى العام ،2012
ث ّم قاد المنتخب الروسي منذ العام
 2012وحتى العام  2015وخاض
معه بطولة ك��أس ال��ع��ال��م 2014

في البرازيل .ويُذكر أنّ كابيلو يعد
أح��د عباقرة التدريب في المدرسة
اإليطاليّة ،والتي يعتمد عليها نادي
إنتر ميالن ،وربما تكون شفرة عودة
الفريق إلى المنافسة على ال��دوري
اإليطالي والبطوالت األوروب ّ��ي��ة مع
هذا المد ّرب.

