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أبرز جنـم البـرازيل نـيـمار دا سـيـلفـا أهـمـية االنـتـصـارين اللـذين حـقـقهـمـا مـنتـخب بالده عـلى الـواليات
بكر في مونديال  .2018 وخـرج (راقصو السامبـا) من دور الثمانية تـحدة والسلفادور عقب السـقوط ا ا
اضي  2/0 ثم اكـتسـاح الـسلـفادور  5/0 صـباح ونـديـال قبل الـفـوز وديًا عـلى أمـريكـا اجلـمعـة ا في ا
امس األربـعاء. وسـجل نـيـمـار الـهـدف األول لـلـمـنـتخـب البـرازيـلي في مـبـاراة الـسـلـفـادور كـمـا صنع 3 
أهداف أخـرى. وأعرب الالعب عن سعادته بهذا األداء القوي الذي قدمه في اللقاء حيث قال: "عانينا في
كأس الـعالم وعانيت بشـكل خاص.. ولهذا من الرائع أن أعـود بهذا الشكل لـلفريق". وأوضح: "استعادة
االنـتـصــارات وتـسـجـيل األهـداف ومــسـاعـدة زمالئي هـو أفــضل وسـيـلـة بــالـطـبع (لـلـنــهـوض من سـقـطـة

ونديال)". ا
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أكد رئـيس رابـطـة األنديـة األوروبـية
اإليـطالـي أندريـا أنـيـيـلي أن االحتاد
األوروبي لـكـرة الـقـدم أعـطى الـضـوء
األخضر الطالق مـسابقـة قارية ثـالثة
لألنــديـــة الى جــانب دوري األبــطــال
و"يوروبـا لـيغ" وذلك بعـد عـقدين من
الـــزمن عــلـى الــغــاء كـــأس الــكــؤوس

األوروبية. 
وقال أنييلي العـضو ايضا في جلنة
ـــســـابــــقـــات في االحتـــاد األوروبي ا
ورئيس نادي يوفنتوس بطل إيطاليا
ـاضـيـة بـعـد ـواسم الـســبـعـة ا في ا
اجلـمعـيـة العـمـوميـة لـرابطـة األنـدية
في ســبـلــيت الـكــرواتـيــة أن "الـضـوء
األخــضــر قــد مُــنِح إلطالق مــســابــقـة
ثالـثة لألنـدية مـا يرفع مـجمـوع عدد
ــســابــقــات ــشــاركــة فـي ا األنـــديــة ا
الـقـاريـة الى  96 اعـتـبـارا من مـوسم
 "2022-2021وذلك عبر احلساب

الرسمي لرابطة الالعب على تويتر.
ويــجب الـتــصــديق عـلـى هـذا الــقـرار
ـــقـــبل لـــلـــجـــنــة خالل االجـــتـــمـــاع ا
التـنـفيـذية لالحتـاد الـقاري الـذي قال
في بـــيــان وصـل الى وكــالـــة فــرانس
برس أنه "يـفكـر على الـدوام في شكل

مسـابقـاته ويدرس مجـموعـة متـنوعة
من اخلــيـارات" مــضـيـفــا أن الـهــيـئـة
القاريـة "تناقش أفـكارا مخـتلفة داخل

جلـنـة مـسـابـقـات األنـديـة قـبل اتـخاذ
قـرار بــشـأن الـتــغـيـيـرات احملــتـمـلـة".
وفي حــال  الـتــصـديـق عـلى اقــامـة

ــســابــقــة الـثــالــثــة الــتي لم يــعـرف ا
اســمــهـــا حــتى اآلن ســيــقــلص عــدد
ـشـاركـة في دور اجملـمـوعات الـفرق ا

ـتحدة مبـاراة كل سنة في الـواليات ا
تــرحـيب اجلــمـيـع وحـتى أن رابــطـة
ـــاضي الـالعـــبـــ هــددت الـــشـــهـــر ا
بــــاإلضـــراب مـــشــــيـــرة إلى أن هـــذه
ــال اخلـــطـــوة تــســـتــنـــد فــقـط إلى "ا

واألعمال". 
وقـال رئيس الـرابـطـة دافيـد أغـانـسو
"لــقـــد ســـئـــمــنـــا من هـــذه الـــقــرارات
األحــاديـة الـتـي تـؤثــر مـبـاشــرة عـلى
الالعــبــ عــلى غــرار خــطــة الــلــعب

خارج إسبانيا". 
وفي بيـانهـا أشارت رابـطة الالعـب
الى أنها "نقلت انزعاج الالعب (الى
رابــــطــــة الـــــدوري) بــــســــبـب نــــقص
علومات حول االتفاق بشأن خوض ا
مــــبــــاراة بــــالـــــدوري في الــــواليــــات
تـحـدة" مضـيـفة أن رابـطـة الدوري ا
وافقت على تقد "تقرير وصفي" عن
ـــشــروع وســتــنــقـــله الــرابــطــة الى ا

 . الالعب
وقـال رئـيس رابـطـة الـدوري خـافـيـير
تيباس الذاعـة "أوندا سيـرو" اجلمعة
أن مـبــاراة "جـيـرونــا ضـد بـرشــلـونـة
ـتحدة بـنسبة ستلـعب في الواليات ا
ئة" كاشفا أنه وحدها األندية  90با
الـــتـي تـــتـــطـــوع لـــلـــعب في اخلـــارج
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أنه رغم اســتـمــتـاعي بــالـلـحــظـة فـإن
عـلي الـتـفكـيـر بـهـا كمـنـافـسـة." كانت
أوسـاكا تـبـلغ من الـعمـر عـامـا واحدا
عنـدما فازت سـيرينـا ببـطولة أمـريكا
فتوحة أول مرة عام  .1999في عام ا
 2014التقطت اوساكا هذه الصورة
الـسيـلـفي مع مـثلـهـا األعـلى سيـريـنا
وليـامـز وكان عـمـرها  16عامـا وبـعد
باراة نـصف النهائي أثارت فوزها 
ــؤتــمــر الــصــحــفي إجــابــاتــهــا في ا
ضـــحـك اجلـــمـــيع. وولـــدت نـــعـــومي
أوسـاكـا البـالـغـة من الـعـمر  20عـاما
في أوساكـا باليـابان ألب من هـاييتي
وأم يــابــانـيــة وانــتــقـلـت األسـرة إلى
نيـويـورك وعمـرها  3سنـوات قبل أن

تستقر في فلوريدا. 
وتقول أوساكـا التي حتمل اجلـنسية
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تــقـول نــعـومـي أوسـاكــا إنـهــا "كـانت
ـواجهـة مثـلهـا األعلى حتلم دائـما" 
سـيـريــنـا ولـيـامـز في نــهـائي بـطـولـة
ــفـتــوحـة وهــو األمـر الـذي أمــريـكـا ا
حتــقق لــهـا هــذا الــعـام فــقــد وصـلت
لـــلــنــهــائي ضـــد ولــيــامــز بل وفــازت
بــالــبــطــولــة. وهــكــذا بــاتت أوســاكـا
الــبــالـــغــة من الــعــمــر  20عــامــا أول
يابانية حتـصد هذه البطـولة بفوزها
على ولـيامز الـتي نالـتها  6مرات من
ـباراة:" ال قـبل. وقالت أوسـاكـا قـبل ا
يجب أن أفـكر فـيهـا باعـتبـارها مـثلي
األعلى بل كمنافسة". وأضافت قائلة:
ـواجـهة "عـندمـا كـنت طـفـلة حـلـمت 
سـيـريــنـا في نـهـائي بــطـولـة أمـريـكـا
ـفتـوحـة وفي ذلك احلـ كـنت أفـكر ا

أخبار النجوم
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أعـلن االحتاد التـشيكي لـكرة القـدم الثالثاء عـن إقالة مدرب
ــنــتـــخب الــوطــني كــاريل يــارولـــيم وذلك عــلى خــلــفــيــة ا
ــبـاراة الـوديـة ـذلــة أمـام روسـيـا  5-1في ا اخلـسـارة ا
الــدولــيـة الــتـي أقــيـمـت اإلثــنــ في روســتــوف.  وقـال
االحتــاد فـي حــســابه عــلى تــويــتــر "ســيــتــرك كــاريل
يـاروليم منـصبه كمدرب لـلمنتـخب الوطني الـتشيكي
ـقــبـلـة بـاتــفـاق مــتـبــادل" كـاشــفـا أنه "في األيــام ا
رشح سيجتـمع االحتاد التشيكي لكـرة القدم با

ـكن أن يـحلـوا بـدالً منه. شـكـراً للـمدرب". الذين 
ــنـصب في وتـأتـي إقـالــة يـارولــيم الــذي اسـتــلم ا

 2016 بعد خسارة أخرى أمام أوكرانيا (-1
اضي  في مالدا بوليسالف 2) اخلميس ا

ــبــاراة األولى لــتـــشــيــكــيــا في دوري األ خالل ا
ـدرب البـالغ من الـعـمر  62 عامـاً فـشل أيـضاً في األوروبيـة عـلمـاً بـأن ا
نتـخب إلى مونديـال روسيا الـذي أقيم هذا الـصيف. وبعـدما تلقت قيـادة ا
ة لها منـذ االنفصال عن سلـوفاكيا عام تـشيكيا عـلى يد روسيا أسوأ هـز
 1993 اعتذر ياروليم قائالً "يراودني شعور فظيع أعتقد أني أستحق

أن أعدم أمام العامـة كل هذا خطأي" قـبل أن يقر بأن الفـريق يحتاج على
درب السابق لنادي األرجح إلى "محفـز". ورأت وسائل اإلعالم احمللية أن ا
نتخب دون  21 عاماً درب احلالي  سالفيا بـراغ ياروسالف سيلهافـي وا
رشحـان األوفر حظاً خلالفة يـاروليم الذي حقق فـيتيشالف الفـيسكا هـما ا
نـتـخب بقـيادته  10انـتـصارات في  22مبـاراة مـعظـمهـا ضـد منـتخـبات ا

متواضعة.
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ــــاضي في دوري األ الــــســــبـت ا
األوروبـــــيــــــة.وركـــــزت الــــــصـــــحف
اإلجنـليـزيـة الـصـادرة صـباح امس
األربعـاء عـلى فـوز منـتـخب األسود
الـثالثـة عـلى نـظـيـره الـسـويـسري
بـهــدف نـظـيف اول أمـس الـثالثـاء
في مبـاراة وديـة. وخرجت صـحيـفة
ميرور بعنوان "توب مارك" مضيفة
"راشفورد يعيد البسمة مجدّدا على
وجه ساوثجيت". ونوهت أن جيمي
ح إلى فاردي جنم ليستر سيتي أ
إمـكـانــيـة الـعـودة بــعـدمـا أعـلن في

وقت سابق اعتزاله دوليًا.
أمــا صـحــيـفــة الـديــلي إكـســبـريس
ذكــرت "هـــدف مــاركــوس راشــفــورد
ينهي سلسلة خسائر إجنلترا" التي
امتـدت لـلمـبـاريات الـثالث األخـيرة.
وأكــــدت الـــــصــــحـــــيــــفـــــة أن العب
مانشستر يونايتد لوك شاو ينوي
الـعـودة سـريـعـا إلى صـفـوف فريـقه
بعـد إصابـته بارجتـاج خالل مباراة
إجنــلــتــرا أمــام إسـبــانــيــا الــسـبت
اضي.   ووجـهت صحـيفـة الديلي ا
ـــان ســــتـــار رســــالـــة إلـى مـــدرب ا
يـــونـــايـــتـــد جــــوزيه مـــوريـــنـــيـــو

األ األوروبـي بـــعــــد فــــوزه عــــلى
ضـيـفه أســتـونـيـا (0 -1) اول امس
الـــثالثـــاء في اجلـــولـــة الـــثـــانـــيـــة
لـلـبـطـولـة. ويـدين مـنـتـخب فـنـلـنـدا
بــالــفــضـل في هــذا الــفــوز لالعــبه
تـــيــمـــو بــوكـي الــذي ســـجل هــدف
اللقاء الوحيد في الدقيقة .12 وفي
ـبـاراة األخرى بـاجملـمـوعـة ذاتـها ا
فــازت اجملـر عــلى الــيــونـان (1- 2)
وســجـل رونــالــد ســاالي والزالــزلــو
كــلــيـــنــهـــيــســـلــر هـــدفي اجملــر في
الــــدقــــيــــقــــتـــ  15و 43 وتــــكـــــفل
كوستاس مانوالس بالهدف الوحيد
لــلـيــونـان في الــدقـيــقـة  .18وبـهـذه
الـنـتـائج يـتصـدر مـنـتـخب فـنـلـندا
تـــرتــــيب اجملـــمـــوعـــة بـ 6 نـــقـــاط
ــركـز ويــقــتــسم اجملــر والــيــونــان ا
الثـاني بـ 3نقـاط ويـأتي أستـونـيا
ــركـــز األخــيــر بال رصــيــد من في ا

النقاط.
 «bMK ¹√ 5Nð UJO−KÐ

واستـهل منـتخب بـلجـيكـا مشواره
في دوري األ األوروبـيــة بـالــفـوز
عـلى مـضـيـفه األيـسـلـنـدي بـثالثـية
دون رد اول امـس الــــــثـالثــــــاء في

تـقـريـبًـا كـمـا وجهـت له حتـيـة حارة
عـنــده خـروجه فـي الـدقــيـقـة  65من

عمر اللقاء.
سطوة مدريدية

اشترك العبو قطـبي عاصمة مدريد
سواء الريـال وأتلتـيكو في األهداف
سجلة الليلة سواء بالتهديف الـ 6ا
أو الصناعة حيث شهد اللقاء تألق
كل من أســـيــنـــســيـــو وســـيــرجـــيــو
رامـوس وداني كــارفـخــال وسـاؤول
وإيــسـكــو. وحـقق أســيـنــسـو رقــمًـا
ــيــزًا بــعـــدمــا أصــبح ثــاني العب
ــنـتــخب إســبــانـيــا يــسـاهم في 3
أهــــداف خالل مــــبـــاراة واحــــدة في
الــســنـوات الــعــشــرة األخـيــرة بــعـد
نــولــيـتــو أمــام لـيــشــتـنــشــتـاين في
نتخب الكرواتي  .2016 وتكبد ا

أكـــبـــر خـــســارة في تـــاريـــخه بـــعــد
الــسـقـوط بــسـداسـيــة نـظـيــفـة أمـام
باراة التي جمعتهما إسبانيا في ا
ضــــمـن مـــــنـــــافـــــســــات دوري األ
األوروبــيـة. وكــانت اخلــســارة أمـام
إجنـلـتــرا بـنـتـيـجـة  1-5 عام 1994
هي األكـبـر في تــاريخ كـرواتـيـا قـبل
لقاء اول امس. لوكسمبورغ تتصدر
اجملمـوعة الـثـانيـة وتصـدر منـتخب
لـوكــسـمـبـورج اجملـمــوعـة الـثـانـيـة
لـدوري األ األوروبـيــة بـعـد فـوزه
الـكـبـير عـلى مـضـيـفه سـان مـاريـنو
(0-3) اول امـس الــــــــــثالثــــــــــاء في
اجلـولـة الـثـانيـة لـلـبـطـولـة. وافـتتح
ـنتخب ماكسـيم شانـوت التسـجيل 
لوكـسمـبورج في الدقـيقـة التـاسعة
ثـم أضــاف خـــواكـــيم أوريـــلـــيــان
الـهدف الـثـاني في الـدقـيـقة 45
وتـــبــــعـه دانـــيـل ســــيـــنــــاني
بتسجـيل الهدف الثالث في
الـــــدقــــيـــــقــــة  .52   وفي
ــــــــبــــــــاراة األخــــــــرى ا
بــاجملــمــوعــة ذاتــهــا
خــــــيم الـــــتـــــعـــــادل
الـسـلــبي عـلى لـقـاء
مولدوفـا مع روسيا
الــــــــــبــــــــــيــــــــــضـــــــــاء
(بيالروسـيـا). ويتـصدر
مــنــتــخب لــوكــســمــبـورج
ترتـيب اجملـمـوعة بـ 6 نـقاط
ـركز ثم تـأتي بيالروسـيـا في ا
الثـاني ب` 4 نـقـاط ثم مـولـدوفـا
ــركــز الـثــالث بــنــقـطــة واحـدة في ا
وأخيـرا سان مـارينو بـال رصيد من

النقاط.
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وتصـدر مـنتـخب فـنلـنـدا اجملمـوعة
ـسـتـوى الـثـالث لـدوري الـثـانـيــة بـا

ســـتـــفــعل ذلـك وأن حــامـــلي تـــذاكــر
ــبـــاريـــات ســيـــســـافــرون مـــجـــانــا ا
ــتــحـدة. حلــضــورهـا فـي الـواليــات ا
ووافق جــيـرونـا عــلى الــعـرض وقـال
ــاضي "إنـــهــا فـي بــيـــان األســبـــوع ا
فرصـة رائـعة لـلتـوسع والـنمـو ليس
ــديـنــتـنــا وأرضـنـا فــقط لـلــنـادي بل 

أيضا".  
إال أن جنم وسط برشـلونـة سيـرجيو
بـــوســـكـــيــــتس كـــان مـن بـــ الـــذين
حـضـروا االجـتـمـاع بـصـحـبـة رابـطـة
الالعب في آب/أغسطس عندما عبر
الالعبون عن معارضتهم للفكرة التي
يـعـارضـهــا أيـضـا االحتـاد االسـبـاني
لــكــرة الــقــدم.  كــمــا لــقــيت اخلــطـوة
نتسب شجع وا انتقاد رابطات ا
) في األنــديـــة والــذي ـــســاهـــمـــ (ا
يـــجــمــعـــهم احتــاد واحـــد. وتــســعى
رابطة الدوري اإلسبـاني الى منافسة
متاز في جاذبية الدوري اإلنكـليزي ا
آســـيــا وأمــيــركــا الـــشــمــالــيــة. وهي
اخــتــارت الــتــحــالف مع "ريــلــيـفــنت"
مـنظم الـكـأس الـدوليـة لالبـطـال التي
تشـارك فيـها االنـدية االوروبـية خالل
جــوالتــهــا الــســنـويــة االســتــعــداديـة

للموسم اجلديد.
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نشر نـادي وست هام يونـايتد اإلجنـليزي مـقطع فيـديو صغـير على حـسابه الرسـمي على موقع
ـصـاب األرجـنـتـيـني مـانـويل النـزيـني الـتـواصل االجـتـمـاعي تـويـتـر في تـغـريـدة تـلـخص حـالـة ا
احلــالـيــة. وحتـدث ريــتــشـارد كــولـيــنج الـطــبــيب األول لـنــادي وست هــام اإلجنـلــيـزي عن حــالـة
العب بسـبب إصابـة خطيـرة في الركـبة. وأعطى األرجـنتيـني مانـويل النزيـني الذي يبـتعـد عن ا
ريـتشارد كـوليـنج مؤشرات إجـابيـة حول حالـة مانـويل النزيـني احلاليـة حيث أكـد أنه يقاتل من
وسم مع وست هـام يونايتد. ونـشر األرجنتـيني مانويل العب هذا ا أجل الـعودة والظهـور في ا
ـا أعطى النـزيني بـعض من الـصـور وهو يـتـدرب في صالـة الـليـاقـة البـدنيـة بـنادي وست هـام 
مؤشراً قوياً القتـراب عودته. ويعاني مانويل النزيني من إصابة خطيرة في أربطة الركبة تعرض

لها خالل معسكر منتخب األرجنتيني االستعدادي لكأس العالم األخيرة روسيا 2018. 

بــخــصــوص راشــفــورد الــذي يالزم
مقاعد الـبدالء مع الشيـاط احلمر.
وأكدت الصـحيفـة أن صفقـة انتقال
جـون تـيـري إلى سـبـارتـاك مـوسـكو
مـــهــدّدة بــاإللــغــاء فـــيــمــا عــنــونت
صـــحــيـــفــة اجلــارديـــان "راشــفــورد
لإلنـقــاذ" مـضـيـفـة "إجنــلـتـرا عـانت
أمام سـويسـرا قبل تـسجيـل مهاجم

مانشستر يونايتد هدف الفوز".  
«bM d¹√Ë «bM uÐ ‰œUF² «

وخيم الـتـعادل اإليـجابي  1ـ  1على
ـــبــــاراة الـــوديــــة الــــتي جــــمـــعت ا
ـــنــتـــخب الــبـــولــنــدي مـع ضــيــفه ا
األيــرلـــنــدي اول امس الـــثالثــاء في
بوزنان. وتقدم إيدين اوبرين بهدف
ــنـتــخب أيــرلـنــدا في الــدقـيــقـة 54
ولـكن مـاتيـوز كـلـيتـش أنقـذ بـولـندا
ــــة وســــجل هــــدف مـن فخ الــــهـــــز
الـتــعــادل قـبل  3 دقـائـق من نـهــايـة
ـبـاراة. واسـتـهل مـنـتـخب بـولـنـدا ا
مسـيرته في الـنسـخة األولى لدوري
األ األوروبي بالتعادل مع مضيفه
اإليــطـــالي  1ـ  1بـــيـــنــمـــا تـــعــرض
ـة قاسية على منتخب أيـرلندا لهز

يد مضيفه الويلزي  1ـ .4
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اعتـدنا ظهـور اسطـورة كرة الـقدم ومانـسشـتر يونـايتـد سابـقاً إيريـك كانتـونا بـ احل واآلخر
عـبـر وسـائل الـتـواصل اإلجـتـمـاعي من أجل تـوضـيح أمـر مـا أو إبـداء رأيه في مـسـألـة مـتـعـلـقة
رة ولكنه بالشياط احلمـر. وقد ظهر النجم الفرنسي السـابق في موضوع مختلف عنه هذه ا
خـتلف عن عـالم كرة القـدم وهو اخـتيـاراته الشخـصيـة ألفضل فـريق في عالم الـساحرة لـيس 

ستديرة.  ا
رمى ريني : في حراسة ا وتعد تشكيلـة كانتونا مدججة بالنجوم القدامى وإليكم عناصرها: أوالً
: في خط الوسط : في الدفاع ليجفيلـدو جونيور فرانز بيكنـباور وفاشيتي. ثالثاً هيجيتا ثانيـاً
: في خط مـاني جاريـنشـا كارلـوس فالـديرامـا روي ك وديـيجـو أرماندو مـارادونا. رابـعاً

الهجوم جورج بست ماريو كبمس ويوهان كرويف.
وقـد أكد إيـريك كـانـتـونـا أن جـوزيه مـوريـنـيـو مدرب رائـع لكـنه غـيـر مـنـاسب لـلـشـيـاط
متع كما يفعل بيب جوارديوال مع السيتي مشيراً في احلمر بسبب افتـقاره لألسلوب ا
ستـقبل القريب. الوقت نفـسه إلى أنه مستـعد ليـكون ربان سـفينة الـفريق األحمـر في ا
وقـال كــانـتــونـا في تــصـريـحــات مـطــولـة أبــرزتـهـا صــحـيــفـة (ديـلـي مـيل) الـبــريـطــانـيـة:
“مانشستر يونايتد نادٍ رائع وسيظل دائماً رائعاً سوف يفوزون بالبطوالت وأنا أعلم
ذلك لـكن الـطـريقـة الـتي يـلـعـبـون بـهـا اآلن غـيـر جـيـدة موريـنـيـو يـلـعب بـطـريـقـة خـاطـئة

للجماهير ال متعة وال إبداع.”
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يـبـدو أن إسـبـانـيـا ستـنـتـعش حتت
قــيـادة لــويس إنـريــكي الــذي حـقق
بـداية مـثـاليـة بالـفـوز علـى إجنلـترا
ـــة تــــاريـــخـــيـــة قـــبل إحلــــاق هـــز
ــنـتــخب كــرواتـيــا وصــيف كـأس
الــعـــالم  .2018 واضـــطـــر ســيـــمي
فــيــرسـالــيـكــو ظـهــيــر إنـتــر مـيالن
وكـرواتـيـا لـلـخـروج بـعـد مـرور 19
دقـيـقـة فقـط من عمـر الـلـقـاء بـعـدما
اشــتـــكى مـن مــشـــكـــلــة فـي ركــبـــته
الـيـسرى لـيـنـهـار الكـروات بـعـدها.
ولم يسـبق إلسبـانيـا أن خسرت في
مــــديـــــنــــة إلـــــتــــشـي إذ خــــاضت 6
مباريات هـناك بلقـاء الليلـة تمكنت
من الــفـوز خاللــهـا جـمــيـعًــا كـمـا لم
تستقبل أهدافًا في  5 منها. وحظي
ســــاؤول نــــيــــجـــويــــز جنم
أتـــلـــتـــيــــكـــو مـــدريـــد
ــــــــنــــــــتــــــــخب وا
اإلســــــــــبــــــــــاني
بــتـحــيـة خــاصـة
ـــــبـــــاراة خـالل ا
الــتي أقــيــمت في
مـــديـــنـــة إلــتـــشي
مـــــــــســـــــــقط رأس
الـالعـب. وكـــــــــانت
اجلماهيـر تتفاعل مع
كل كـرة يــلـمــسـهـا
ســـــاؤول

اجلـــولــــة األولـى من مــــنــــافــــســـات
ـسـتوى األول اجملـموعـة الـثانـيـة با
لــلـبـطــولـة. وافــتـتح إيــدين هـازارد
التسـجيل لـبلجـيكا من ضـربة جزاء
في الــدقــيــقـة  29 وتــكـفل رومــيــلـو
لـوكاكـو بـالـهدفـ الـثـاني والـثالث
فـي الـــدقـــيــــقـــتـــ  31 و .81 وحل
ـركـز الـثاني مـنتـخب بـلـجـيكـا في ا
باجملموعة الثـانية برصيد  3 نقاط
بـفـارق األهـداف عن سـويـسرا الـتي
ــبــاراة اكــتـــســحت أيــســلــنــدا في ا

األولى .6-0. 
ـنــتـخب اإلجنـلـيـزي عـلى وتـغـلب ا
ضــــيــــفه الــــســـويــــســـري (0-1) في
باراة الودية التي جمعت بينهما ا
اول امس الثالثاء على ملعب كينج
بــاور في لـيــسـتـر. ويــدين مـنــتـخب
إجنــلــتـرا بــالــفـضل فـي هـذا الــفـوز
اركـوس راشفورد جنم مـانشـستر
ـباراة يـونـايتـد الـذي سـجل هـدف ا
الــوحــيــد في الــدقــيــقــة  .54 وجـاء
الــفــوز في مــبــاراة الــيــوم لــيـمــنح
مـــنـــتـــخب االســود الـــثالثـــة دفـــعــة
ـة عـلى مـلـعب مـعـنـويـة بـعـد الـهـز
بـلي (2-1) أمـام إسـبـانـيـا يـوم و
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ـفــتـوحــة. فـرغم كــونـهـا أســتـرالــيـا ا
نــصف يــابــانــيــة نــصف هــايــيــتــيــة
أمــريـكــيـة وبــالـتــالي فـإنــهـا ال تــبـدو
يابـانيـة تمـاما ولـكن اسمـها تـقلـيدي
تمـاما في الـيابان كـما أن تـصرفـاتها
لعب يابـانية جدا وبـالتالي فإن في ا
الــتــعــارض بــ شــكــلــهــا من جــانب
واسمـها وتـصـرفاتـها من جـانب آخر
مـنـحـهـا شـخـصـيـة ذات حـضـور بـ

 . الياباني
وقـــد ال يــكــون الـــوقت مــنـــاســبــا في
الـــيــابــان لــلــســعــادة مع األعــاصــيــر
ؤكد أن فوز أوساكا والزالزل ولكن ا
جــذب اهـتــمـام الــيـابــانـيــ الـذين ال
ؤكد يلتفـتون عادة لـلعبة الـتنس. وا
أيــــضـــــا أنــــهـــــا بـــــاتت من أشـــــهــــر

الرياضيات في العالم حاليا.

ــزدوجـة (يــابــانـيــة وأمــريـكــيـة) إن ا
ثـابة عـطلـة رائعة الذهـاب للـيابـان 
أكــثــر مـنــهـا عــودة لــلـوطن ولــكــنـني
سعـيدة بأنـني أحمل آمـال أمة. وكان
لــوصـولـهــا لـلــدور قـبل الـنــهـائي مع
ـثــابـة الــيـابــاني كي نــيـشــيـكــوري 
ـرة األولى الـتي سـابـقـة فــقـد كـانت ا
يــصل فـيـهــا يـابـانــيـان لـقــبل نـهـائي
فـردي الرجـال والـسيـدات في بـطـولة
ـفـتوحـة. وقـبل فـوزهـا على أمـريكـا ا
سـيـريـنـا ولـيـامـز فـازت أوسـاكا عـلى
صنفة عدد من جنمات اللعبة منهم ا
األولى سـيـمــونـا هـالـيب واخلـامـسـة
كارولينا بليسـكوفا وماريا شارابوفا
الفـائزة خـمس مرات بـبطـولة أمـريكا
ـفـتـوحـة وكل ذلك بـعـد عـامـ فـقط ا
من ظـــهــورهــا ألول مــرة في بــطــولــة

االحتاد االوربي يعتزم اطالق مسابقة جديدة لالندية بكرة القدم

من "يوروبـا ليغ" الى  32 عوضـا عن
48 مع االبقاء على   32 فريقا في

ــســابــقــة دوري األبــطـال و 32 في ا
اجلــــديــــدة من أجـل الـــوصــــول الى
الرقم  96 الـذي حتـدث عـنه أنـييـلي.
ويـخـتـلف مـا صـدر عن أنـيـيـلي عـمـا
قــــــالـه رئــــــيس االحتــــــاد الــــــقــــــاري
السـلوفيـني ألكـسندر تـشيـفيرين في
ـاضي ح قلل من موناكـو الشهر ا
أهـمـيـة مـا ذكـرته وسـائل االعالم عن
ـوضـوع بــالـقـول "إنـهـا مـجـرد هـذا ا
مـنـاقـشات هـل من األفـضل أن يـكون
لـــــديك (64 فــــــريـــــقـــــا) في الـــــدوري
األوروبــــــــي أو  32و فــــــــي دوري
األبــطـال)? انـهــا مـجــرد مـنــاقـشـات".
وأقــيــمت مــســابــقــة كــأس الــكـؤوس
األوروبــيـة طــيــلـة  40 عـامــا قـبل أن
تــــلــــغى في  1999 بــــعــــد تـــوســــيع
ــشــاركــة في دوري األبــطــال وكـان ا
التـسـيـو اإليـطالي الـفـائـز بـالـنـسـخة
األخيرة لكن نتيجة "لطلبات أعضاء
رابطـة األندية األوروبـية بـزيادة عدد
ــشـــاركــة في مــســـابــقــتي األنـــديــة ا
االحتــاد األوروبي لــكـرة الــقــدم كـان
فـضل أن نـنـشىء مـسـابـقة اخلـيـار ا
ثالثة تضم  32 فريقا" وذلك بحسب

مــا قــاله أنــيــيـلي فـي بـيــان لــرابــطـة
األنديـة األوروبـية مـضـيفـا "احلـاجة
الى زيـــادة الــــقـــيـــمـــة اإلجــــمـــالـــيـــة

للمسابقات كان العامل احلاسم".
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سـتكـون الـكلـمـة األخـيرة بـخـصوص
اقـامة مـبـاراة الـدوري اإلسـبـاني ب
برشلونـة ومضيفه جـاره الكاتالوني
ــتــحـدة من جــيـرونــا في الــواليـات ا
عدمه بيـد الالعب وذلك بـحسب ما
أكـــدت رابـــطـــة الـالعـــبـــ اإلســـبــان
. وأشـارت الـرابـطـة في بـيـان اإلثـنـ
الى أن "الالعـــبــ من خالل رابــطــة
الالعـــبــ اإلســـبــان هم من يـــتــخــذ
باراة في القـرار النـهائي بـأن تقـام ا

تحدة".  الواليات ا
وكـشــفت رابـطـة الالعــبـ أن رابـطـة
الدوري اقترحت "بأن تكون جيرونا-
ـبـاراة الــتي سـتـقـام في بـرشـلــونـة ا
ـتحـدة خالل شـهر كـانون الواليـات ا
الـثـاني  ."2019 ومن خالل بـرنـامج
ـوسم كان الـدوري اإلسبـاني لـهـذا ا
فترض أن يضيف جيرونا هذه من ا
ـبــاراة ضـد جـاره الــعـمالق في 27 ا
كـانون الـثـاني عـلى ملـعـبه "اسـتادي
مـونـتيـلـيـفي". وال تالقي فـكـرة اقـامة

قبـلة. وذكر فـترة االنـتقاالت الـشتويـة ا
مــوقع تــرانـســفـيــر مـاركت أن الــفـريق
الـبـافـاري يـسـعى لـلـتـعـاقـد مـع لـوكاس
فـاسـكـيـز جنم ريـال مـدريـد بـعـد تـقدم
الــعـمــر بـنــجــمـيه فــرانك ريـبــيـري (35
). وأظـهر ) وآري روبن ( 34عـامـاً عـاماً
مــدرب بــايـرن نــيـكــو كــوفـاتش رغــبـة
واضـحـة في الـتـقـلـيل من دور الـثـنـائي
روبـن وريــــبـــــيــــري وسـط أنــــبـــــاء عن
احـتـمـالـيـة عـدم جتـديـد عـقـديـهـمـا بـعد
وقع وسم احلـالي. وبحسب ا نـهاية ا
فإن بايرن ميونخ يريد ضم فاسكيز في
ـقـبل مـقـابل 30 ـيـركـاتـو الـشـتـوي ا ا
مــلـيـون يـورو مـســتـغـلًـا قــلـة مـشـاركـة
الـالعب مع نــاديه اإلســـبــاني. وتــغــيــر
ــلـــكي مـــنــذ وضـع فــاســـكـــيــز داخـل ا
ـــــدرب اجلـــــديـــــد جـــــولــــ وصـــــول ا
ــبـاراة لــوبـيــتـيــجي إذ لم يــلـعب في ا
األولى لــريـال مــدريـد في الــلـيــجـا أمـام
خيتافي سوى  13دقيقة فقط في ح
لـم يدخل في مـباراة الـسوبر األوروبي

إال في الدقيقة  .83.

عـــظـــيــمًـــا لـــرئــاســـة ريـــال مـــدريــد في
ـستـقبل". ويُعـد نادال صاحب الـ 32 ا
عـامًــا من أبـرز مـشـجـعي ريـال مـدريـد
وحـصل على العضوية الفخرية للفريق
في آذار  .2011 يُـــذكــر أنـه من شــروط
لـكي أن يكون الشخص تـولي رئاسة ا
ـــدة  20عـــامًـــا عـــضــــوًا في الـــنـــادي 
وبـحاجة إلى ضمان شخصي بأكثر من
 67 مليون جنيه إسترليني من بنك

ــــالي فـــإن إســــبـــاني. ومـن اجلـــانب ا
نــادال تــصل ثــروته إلى  124 مــلــيـون
جــنــيه إســتــرلــيــني ولــكــنه لـن يــكـون
ـنـصب حـتى عـام 2031 مــؤهال لـهـذا ا
عـندمـا يبـلغ من الـعمر  45 عـامًا. وكان
بــيــريـز قــد فــاز مـجــددًا بــرئـاســة ريـال
مــدريـد فـي حـزيـران 2017 بــالـتــزكـيـة
ـنــافـسـته حــيث لم يـتــقـدم أي مــرشح 
وسـيـظل في منـصـبه حتى  2021 عـلى
األقـل. الى ذلك ذكـرت تقـاريـر صـحـفـية
ــانـي يــفــكــر في أن بــايـــرن مــيــونخ األ
ــيـزة من تــعــزيـز صــفـوفـه بـصــفـقــة 
نــظــيـره ريــال مـدريــد اإلســبـاني خالل

وقـال بـيريـز خالل تـصريـحات نـقـلتـها
صــحــيــفــة ذا صن "رافــائــيل نــادال من
أفـضل سـفـراء ريـال مـدريـد في الـعالم".
وأضـاف بيـريز "نـادال سيـكون مـرشحًا
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رشح فــلـورنـتـيـنـو بـيـريـز رئـيس ريـال
مـدريـد اإلسـبـاني جنم مالعـب التـنس
ـسـتـقبل. ـلـكي في ا لـرئـاسـة الـنادي ا
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رئيس ريال مدريد يرشح نادال لرئاسة النادي


