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الدون يطلب التخلي عن هيغواين  ...ومارسيلو في الطريق

إضراب في إيطاليا بسبب تعاقد
يوفنتوس مع رونالدو
�أع��ل��ن ع��دد م��ن العمال يف م�صنع «فيات»
لل�سيارات ب�إيطاليا ،بدء �إ��ضراب احتجاجا
على تعاقد نادي يوفنتو�س مع جنم كرة القدم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ووفقا ملا ذكرته «بلومربغ» �سبب االحتجاج
هو �إنفاق مبلغ �ضخم للتعاقد مع رونالدو ،يف
الوقت الذي تطالب فيه ال�رشكة العمال على
مدار �سنوات بتقدمي ت�ضحيات اقت�صادية.
و�أ�صدرت نقابة العمال الإيطالية بيانا ،جاء
فيه «هل هذا عدل؟ هل من الطبيعي �أن يتقا�ضى
�شخ�ص واحد املاليني فيما تعاين �آالف الأ�رس
من نفاد املال قبل نهاية ال�شهر؟!
وطالبت النقابة امل�صنع باال�ستثمار ب�شكل
�أكرب يف �إنتاج ال�سيارات لتوفري فر�ص عمل
بامل�صنع.
ومن املقرر �أن تبد�أ فرتة الإ�رضاب م�ساء يوم
الأح��د املقبل وت�ستمر حتى �صباح الثالثاء
التايل.
وبات رونالدو �أغلى العب يف تاريخ يوفنتو�س،
�إثر �ضمه من ريال مدريد الإ�سباين مقابل 112
مليون يورو،ويعد يوفنتو�س من ممتلكات
عائلة �أنييلي التي تهيمن على �رشكة فيات.
ويف �سياق مت�صل ك�شفت و�سائل الإع�ل�ام
الإ�سبانية �أن كري�ستيانو رونالدو �أبلغ �إدارة
يوفنتو�س االي��ط��ايل رغبته يف ع��دم بقاء

جونزالو هيغواين �ضمن �صفوف ال�سيدة
العجوز املو�سم املقبل.
وذكر موقع «دياريو جول» �أن رونالدو حتدث
مع �أنيلي خالل املقابلة التي حدثت بينهما
يف اليونان ،و�ألبغه برغبته يف عدم م�شاركة
جونزالو هيغواين خط الهجوم املو�سم املقبل
يف يوفنتو�س.
وارتبط ا�سم جونزالو هيغواين بااللتحاق
مبدربه ال�سابق ماور�سيو �ساري يف ت�شيل�سي
الإنكليزي خ�لال �سوق االنتقاالت ال�صيفية
احلالية.
ولعب رونالدو مع هيغواين لفرتة ق�صرية
يف ريال مدريد بعد انتقال النجم الربتغايل
من مان�ش�سرت يونايتد �إل��ى النادي امللكي
ع��ام  ،2009قبل �أن ي��غ��ادر الأرجنتيني
جونزالو هيغواين �صفوف الفريق �إلى نابويل
الإيطايل.
امل�شوار ال��ذي ب��د�أه رون��ال��دو يف  2009مع
ريال مدريد انتهى ،بعد الإع�لان ر�سمي ًا عن
انتقاله �إلى يوفنتو�س الإيطايل� 9 ،سنوات من
الإجنازات والألقاب التي مل يحققها �أحد غري
رونالدو.
وتُ تابع ال�صحافة الإيطالية ما ي��دور حول
النجم الربازيلي مار�سيلو بعد ت�رسيب �أنباء
رحيله �إلى يوفنتو�س الإيطايل ليلتحق بزميله

كري�ستيانو رونالدو.
مار�سيلو جتمعه �صداقة كبرية مع كري�ستيانو
رونالدو خالل الت�سع �سنوات ال��ذي ق�ضاها
ُ
حيث يجمعهم
النجم الربتغايل يف ريال مدريد
كثري من التفاهم داخل �أر�ضية امللعب وكانا
دائم ًا ما يحتفالن بالأهداف مع ًا بالإ�ضافة �إلى
ق�ضاء وقت كبري خارج امللعب �أي�ض ًا.
ويف املقابل ال�صحافة الإيطالية كانت قد �أ�شارت
الى �أن رونالدو قد ن�صح زميله بالإن�ضمام �إليه
يف نادي يوفنتو�س خالل املريكاتو ال�صيفي
احل��ايل دون وج��ود �أي رد فعل من الالعب
الربازيلي ،حتى ن�رشت �صحيفة الكازيتا ديللو
�سبورت الإيطالية �أن مار�سيلو قد قام مبتابعة
ح�ساب يوفنتو�س على الإن�ستجرام لتُ�شري �أنها
�أولى خطوات رحيل الالعب عن الريال.
ُيذكر �أن مار�سيلو جتمعه عالقة كبرية بجماهري
ُ
حيث �أن��ه القائد الثاين خلف
ري��ال مدريد
�سريجيو رامو�س لذلك رحيله �سيكون م�ؤثر
للغاية خا�صة و�أنه �أحد �أف�ضل الأظهرة الي�رسى
بالعامل خالل ال�سنوات الأخرية.
جدير بالذكر �أن مار�سيلو يق�ضي �أجازته
بالوقت احلايل بعيد ًا عن �ضغوط املريكاتو
ال�صيفي بعد خ��روج منتخب ال�برازي��ل من
ك�أ�س العامل يف دور ربع النهائي �أمام منتخب
بلجيكا.

• كريستيانو رونالدو

ليفربول حسم صفقة شاكيري رسمي ًا

دورتموند يعلن ضم المغربي حكيمي
�أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري �أبطال �أوروبا انتقال
مدافعه املغربي �أ�رشف حكيمي �إلى بورو�سيا دورمتوند
الأملاين على �سبيل الإعارة ،الأربعاء.
وقال ريال يف بيان مبوقعه على الإنرتنت �إنه تو�صل
التفاق بانتقال حكيمي ،الظهري الأمين� ،إلى دورمتوند
على �سبيل الإعارة ملدة مو�سمني .وظهر حكيمي «19
عاما» مع ري��ال يف املو�سم املا�ضي و�شارك كبديل
للظهري الأمين الأ�سا�سي داين كارفاخال.
و�شارك حكيمي مع منتخب املغرب يف مونديال رو�سيا،
لكن املنتخب مل ي�ستمر طويال وودع البطولة من الدور

�أكدت و�سائل الإعالم الإنكليزية
تو�صل ن��ادي ليفربول التفاق
�شبه ر���س��م��ي م��ع ال�سوي�رسي
�شكوردان �شاكريي مهاجم وجناح
�ستوك �سيتي ،من �أجل االنتقال
�إلى �صفوف الريدز خالل �سوق
االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
وذكر بول جوي�س �صحايف جريدة
«التاميز» الإنكليزية املوثوقة �أن
ليفربول �أنهى اتفاقه مع �شاكريي
ونحن يف انتظار الإعالن الر�سمي
عن ثاين �صفقات الريدز يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية.
و�أف���ادت ه��ذه املعلومات� ،أن
ليفربول واف��ق على دف��ع قيمة
ال�رشط اجلزائي من �أج��ل ف�سخ
عقد �شاكريي مع ناديه احلايل
�ستوك �سيتي مقابل  13مليون
جنيه ا�سرتليني « 16مليون
يورو».
وتابعت �صحيفة «التاميز»� ،أن
�شاكريي يرغب يف �إمتام انتقاله
لليفربول من �أجل اللعب حتت
قيادة امل��درب الأمل��اين يورغن
ك��ل��وب ،وموا�صلة جتربته يف
ال��دوري الإنكليزي املمتاز بعد
هبوط �ستوك �سيتي �إلى الدوري
الدرجة الأول��ى الإنكليزي هذا
املو�سم.
وانتقل �شاكريي �إلى �ستوك �سيتي
يف �صيف عام  2015قادم ًا من
�صفوف �إنرت ميالن الإيطايل ،حيث
خا�ض مع �ستوك  84مباراة جنح
يف ت�سجيل  15هدف ًا و�صناعة 17
يف خمتلف امل�سابقات املحلية.

الأول بعد الوقوع يف جمموعة �صعبة �ضمت �إ�سبانيا
والربتغال و�إيران.
وكان ريال �أعلن الأ�سبوع املا�ضي تعاقده مع الظهري
الإ�سباين �ألفارو �أودري��وزوال من ريال �سو�سيداد يف
عقد ميتد حتى  ، 2024لذا مل يعد حكيمي ميلك
فر�صة كبرية يف اللعب مع «امللكي»،وي�أتي
رحيل حكيمي بعد يوم واحد من موافقة
ري��ال على انتقال هدافه التاريخي
كري�ستيانو رونالدو �إلى يوفنتو�س
الإيطايل يف �صفقة �ضخمة.

• أشرف حكيمي بعد توقيع العقد

شعلة أولمبياد طوكيو 2020
تنطلق من فوكوشيما

رغم الحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد

«سبورت الكتالونية» :برشلونة
بدأ مفاوضاته مع هازارد

�أكدت �صحيفة «�سبورت» الكتالونية �أن نادي بر�شلونة الإ�سباين قد بد�أ مفاو�ضاته مع
البلجيكي �إيدين ه��ازارد جنم فريق ت�شيل�سي الإنكليزي ،متهي ًدا ل�ضمه خالل �سوق
االنتقاالت ال�صيفية.
عاما بالرحيل عن �صفوف ت�شيل�سي هذا
وارتبط ا�سم �إيدين ه��ازارد �صاحب الـ ً 27
ال�صيف ،بعد ت�أكيدات وكيل �أعماله حول �إمكانية مغادرة البلوز هذا العام.
و�أ�شارت التقارير ال�صحافية يف الأيام القليلة املا�ضية عن اهتمام نادي ريال مدريد
ب�ضم النجم البلجيكي ،ليكون خليفة الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي رحل
ب�شكل ر�سمي عن املرينجي ،لين�ضم للعب يف يوفنتو�س الإيطايل مببلغ 100
مليون يورو ملدة �أربع �سنوات براتب �سنوي يقدر بـ  30مليون يورو.
وذكرت �صحيفة «�سبورت» �أن بر�شلونة قد عرب عن اهتمامه بالتعاقد مع �إيدين
هازارد ،ولكن االهتمام حتول لرغبة قوية يف �ضمه.
و�أ�شارت ال�صحيفة �أن التعاقد مع �إيدين هازارد �أ�صبح من �ضمن �أولويات
�إدارة بر�شلونة هذا ال�صيف ،حيث �أن م�س�ؤويل النادي الكتالوين متحم�سني
للغاية حل�سم هذه ال�صفقة .وك�شفت ال�صحيفة الكتالونية �أن بالفعل توا�صلت
مفتوحا �أمام
�إدارة بر�شلونة مع الالعب الأ�سبوع املا�ضي ،والباب �أ�صبح
ً
البلوغرانا للتفاو�ض مع ت�شلي�سي يف الأيام القليلة املقبلة ،وقد يخطف
بر�شلونة الالعب من مناف�سه التقليدي ريال مدريد.
وتابعت ال�صحيفة �أن �سبب اهتمام بر�شلونة ب�ضم هازارد بعد ف�شل التعاقد مع
الفرن�سي �أنطوان غريزمان الذي ّ
ف�ضل اال�ستمرار مع �أتلتيكو مدريد الإ�سباين،
وا�سرتاتيجية النادي وا�ضحة ،وهي التعاقد مع العب من جنوم ال�صف الأول،
لتعزيز خط و�سط الفريق الهجومي.
و�أنهت ال�صحيفة تقريرها قائلة �أن هازارد يعد من النجوم القالئل الذي
ب�إمكانهم الرحيل عن �أنديتهم هذا ال�صيف ،لذلك �سيكون هدف م�س�ؤويل
بر�شلونة يف الفرتة املقبلة هي كيفية التعاقد مع هازارد،يذكر �أن �إيدين
هازارد �سينتهي عقده مع ت�شلي�سي عام .2022

• شيردان شاكيري

• إيدين هازارد

�ستنطلق �شعلة �أومل��ب��ي��اد طوكيو  2020من
فوكو�شيما التي كانت �ضحية كارثة نووية
وت�سونامي دمر املنطقة يف  ،2011يف رمزية
�إل��ى �إع��ادة �إعمار البالد ،بح�سب ما �أعلنت
اخلمي�س اللجنة الأوملبية اليابانية.
وينطلق البدل الأوملبي يف  26مار�س 2020
من فوكو�شيما ،ثم ي�صل �إلى جزيرة �أوكيناوا
اال�ستوائية حيث انطلقت �شعلة �أوملبياد طوكيو
 ،1964قبل �أن يتجه �شماال لو�صول متوقع �إلى
العا�صمة يف  10يوليو بح�سب املنظمني.
ومتت املوافقة على هذا امل�سار من قبل �أع�ضاء
اللجنة املنظمة اليابانية خالل اجتماع مع
ممثلي احلكومة.
وق��ال��ت يوريكي كويكي حاكمة طوكيو
«م��ن املنطقي م��رور ه��ذه ال�شعلة ،رمز
�إع��ادة الإعمار ،يف انحاء البالد بدءا من
فوكو�شيما».
ووقع زلزال يف  11مار�س  2011بقوة 9,1
درجات يف املحيط الهادي ،مما ت�سبب
بت�سونامي �أدى �إلى مقتل وفقدان � 18ألف
�شخ�ص وحادث كبري يف حمطة فوكو�شيما
للطاقة النووية.
و�أ�ضاف وزير عادة الإعمار ما�سايو�شي
يو�شينو «م��ن خ�لال �إط�لاق ال�شعلة
الأوملبية من فوكو�شيما،
ن ��ؤك��د رغبتنا يف �أن
ت��ك��ون �أل��ع��اب �صمود
• شعار البطولة
و�شفاء».
وت����اب����ع
«ن�أمل يف م�شاركة ناجني من الكارثة يف حمل ال�شعلة االوملبية،
لتقدمي الدعم للجميع يف هذه املناطق املدمرة»،ويف االجمال،
�ستعرب ال�شعلة االوملبية  47مقاطعة يابانية قبل ايقاد ال�شعلة الكبرية
مبنا�سبة االفتتاح الر�سمي يف  24يوليو .2020

