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تــقــام الــيــوم االربــعــاء مــبــاراتــان
مهمتان في اياب ربع نهائي دوري
ابــطــال اوربــا بــكــرة الــقــدم حــيث
ـاني مع يــلـتـقي بـايــرن مـيـونخ اال
لـيـفـربـوب االنــكـلـيـزي وبـرشـلـونـة

االسباني مع ليون الفرنسي.
وأكـدت تـقـاريـر صـحـفـيـة جـاهـزية
األرجــنـتـيـنى لـيـونـيل مـيـسي جنم
فـريق بـرشـلـونـة اإلسـبـانى لـقـيادة
ـبــيك لــيـون الــبـلــوجــرانـا ضــد أو
الــــفــــرنـــــسى فى إيــــاب دور الـ16
لــــدورى أبــــطــــال أوروبــــا الــــيـــوم

األربعاء على ملعب "كامب نو".
وبــــيـــنـت صـــحــــيـــفــــة "ســـبـــورت"
الكتالونيـة أن ليونيل ميسي قائد
بــرشــلــونــة بــات جـاهــزًا بــنــســبـة

%100 خلــــــــــــــــــوض
مـــواجـــهـــة لـــيــون
بــــدورى أبـــطـــال
أوروبـا بـعـدمـا
كان يـعانى من
ألم عضلى فى
ن الـفـخـذ األ
خالل الــفــتـرة
ـــــــاضــــــيــــــة ا
بـســبب ضـغط
ـــــبـــــاريـــــات. ا
وأوضــــــــــــــحـت
الــصــحــيــفـة أن
لــيــونــيل مــيـسي

ـــــران اجلــــمــــاعى قــــاد ا
لـفـريق بـرشـلـونـة صـبـاح
امــس الـــــــــــــثــالثـــــــــــــاء
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كسيـكي امس اليوم إنه يتـمنى لو كـان باستطـاعته أن يرتدي قال األرجـنتيني ديـيجو أرمانـدو مارادونا مـدرب دورادوس ا
ـدرب "أتمنى أن ـكسـيك. وقال ا جـسد أحـد العبـيه من أجل الفـوز على بـوماس أونـام اليـوم االربعـاء في ربع نهـائي كأس ا
ـرحـلة يـتـحفـز الالعـبون ويـقـدمـون مبـاراة جـيدة أمـام بـومـاس وددت أن أرتدي جـسـد أحدهم وأن يـتـخـطى دورادوس هذه ا
ـبـاشر الـوضع أصعب". ويـحل دورادوس ضيـفا الـصعـبة الـوضع صعـب خارج الـكأس واآلن ونـحن في مرحـلة اإلقـصاء ا

كسيك 1986. بيكو الذي احتضن مبارات للمنتخب األرجنتيني في مونديال ا على بوماس على ملعب األو
ـلعب على كـوريا اجلنـوبية 1-3 في افـتتاح تـلك النـسخة مـن البطـولة واختـتمت دور اجملـموعات وفازت األرجنـت على ذلك ا
بفـوز على بلغاريا 0-2 خالل الـلقاء الذي سـجل فيه مارادونا. وقـال مارادونا "أنا إنـسان كبيـر وال يتبقى لي غـير الذكريات.
ـدى القـصيـر هـو أن يتـحسن فـريقي لـعب انتـصـارين وأتمـنى أن تكـون ثالثـة غدا مـا يهـمني عـلى ا لـقد حـققت عـلى هـذا ا
ويـكون لـديه احلافـز للفـوز". ويلـتقي الفـريقـان في ربع نهـائي الكـأس الذي تأهل إلـيه دورادوس بعـدما أقـصى أطلس في ثمن

النهائي بركالت الترجيح.
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بـــعــد اقــتــحـــام مــشــجــعــ ألرض
لـعب في مبـاريات كـرة القدم في ا
إنــكــلـــتــرا وأســكــتـــلــنــدا بــاأليــام
األخـــيـــرة ثـــارت مـــخـــاوف حـــول
سالمــة الالعـبــ وسط حتـذيـرات
ــعـنــيـ بــالـلــعـبــة بـضـرورة من ا
اتــخـــاذ إجــراءات صــارمــة مــنــعًــا
لـــتــكـــرار مـــثل هـــذه احلــوادث في

ستقبل. ا
وقـال جــوردون تـايــلـور الــرئـيس
التنفيذي لـرابطة العبي كرة القدم
احملـتـرفـ في إنـكــلـتـرا إنَّ هـنـاك
مـــخــــاوف حـــقـــيـــقــــيـــة من وقـــوع
اعـتــداءات "سـخـيــفـة وإجــرامـيـة"
ـــشـــجـــعـــ ضـــد الالعـــبــــ من ا

قتحم للمالعب. ا
وتــعـــرض جــاك جــريـــلــيش العب
أسـتـون فـيال لـلـكـمة في وجـهه من
رجـل خـالل مــــــــبــــــــاراة في دوري
الــدرجـــة الـــثــانـــيـــة أمــام الـــغــر
بـرمــنـجـهـام ســيـتي كــمـا تـعـرض

كريس سمولينج مدافع مانشستر
يـونـايــتـد لـدفـعـة مـن مـشـجع عـنـد

اللعب بضيافة أرسنال.
وفي أسـكـتـلـنــدا تـعـرض جـيـمس
تـافـرنـيـيـر قـائـد ريـنـجـرز العـتداء

في ملعب هايبرنيان. 
و تـــوجــيـه اتــهـــامــات رســـمــيــة
لــلـــمـــشــجـــعــ الـــثالثـــة في هــذه

الوقائع. 
وقـــال تـــايـــلـــور حملـــطـــة "ســـكـــاي
سـبـورتس" الـتـلــفـزيـونـيـة: "هـنـاك
تــزايـــد فـي مـــثل هـــذا الـــتـــصــرف

وسم.  باألندية هذا ا
هناك إساءات عـنصرية وإساءات
مــعــاديــة لــلـســامــيــة واآلن هــنـاك
." مخاوف تتعلق بسالمة الالعب
 وأضـاف "يـجب الـتـعـامل مع هـذه
األمـــور من اجلــــهـــات الــــكـــرويـــة
ـراقــبـ واألنـديـة. والــشـرطـة وا

هذه مسؤولية جماعية. 
يــجب احلــديث عــنــهـا اآلن. لــو لم
نــفـــعل ذلك ســنــصـــبح مــتــأخــرين

كــثـــيــرًا وســوف حتـــدث بــعــد ذلك
مأساة". 

وأدان االحتـــاد اإلنــكـــلــيـــزي يــوم
األحـــد هــذه الـــوقــائع ووصـــفــهــا

قبولة.  بغير ا
وقـــال االحتــــاد اإلنــــكـــــــــــلــــيـــزي
"ســــنـــعــــمل مع األنــــديـــة وروابط
نـاقشـة العمل الدوري والـشرطـة 
ـــطــــلـــوب من أجل اجلـــــــمــــاعي ا
ـسـؤول في حـمايـة الالعـب وا

لعب".  ا
وأضــــــــــاف االحتــــــــــاد أنـه أرسـل
خــطـابــا إلى بــرمـنــجــهـام ســيـتي
وأرســنــال بــخــصــوص تــفــاصــيل
ـتــخـذة بـعـد اإلجـراءات األمـنــيـة ا

 . وقوع احلادثت
وطــالــبت مــيــمـس ديــفــيــز وزيـرة
الــريــاضــة الــســلــطــات الــكــرويــة
واألنـدية بـاتـخاذ إجـراءات رادعة.
وقـالت ديــفـيـز فـي بـيـان: "حــمـايـة
سالمـة الالعـبــ حتـظى بــأهـمـيـة
بــالـغــة ويــجب اتــخــاذ كل خــطـوة

ـكنـة لضـمان عـدم تعـرضهم ألي
خطر".
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وأشــــــار تـــــايــــــلـــــور إلـى وجـــــود
اقــتـراحــات عـديــدة لــعــــــــقــوبـات
مـنهـا الغـرامة وخــــــــصم النـقاط
والـلـعب دون حـضــــور مـشـجـعـ
وقال إن اجلـماهيـر حتتـاج أيضًا
إلى إبـالغـــهـــا بــــتـــبــــــــعـــات هـــذا
الـتـصـرف. وقـال سـتـيـفن جـيرارد
مـدرب ريـنـجـرز وقـــــائـد إنـكـلـتـرا
السابق إن هـناك "قلــــــقًـا كبيرًا"
ووافــــق عــلى أن اجلــمــاهـــــــــيــر
يـجب أن تـــــــؤدي دورهـا في هـذا

األمر. 
وأضـاف لـلـصـحـفـيـ "اجلـمـاهـير
ـــســؤولـــيــة يــجـب أن تــتـــحـــمل ا
وتــفـــكــر قــبل أن تــفـــعل مــثل هــذه
األمـــور ألنـــهـــا إذا اســـتـــمــــــــــرت
كـــذلك ســـيــــتـــعـــرض شـــخص مـــا
لـلـضرر وسـيــــــــــحـدث ضــــــــرر
كــــــــــــــبـــــــيــــــر وال أحـــــــد يـــــــريــــــد

5³Žö « W öÝ ÊQAÐ ·ËU<« dO¦¹ «d²KJ½≈ w  VŽö*« ÂU×² ≈

W u³I*« dOGÐ lzU u « nB¹ wK;« œU%ù«

أخبار النجوم
VzUG « tL$ bOF² ¹ b½uLð—Ëœ

n u  V³ Ð dzUŠ ÍœdOH U

wK³1œ

وإنـهـاء فـتـرته الـرئـاسـيـة بـضـمان
تــواجــد أفــضل العب فى الــتــاريخ
ـدة عـامـ عـلى األقل داخـل قـلـعة
"كـــامـب نـــو". وأوضـــحت مـــونـــدو
ديــبـورتــيــفـو أن لــيـونــيل مــيـسي
سيشـارك بالتأكيـد فى كأس العالم
2022 وســـــيـــــكـــــون فى الـ 35من
عــمــره وتــســعى اإلدارة لــضــمــان
اسـتـمـراره لـيكـون فى نـادى الـقـمة
كـمـكـافـأة له عـلى إخالصه خـاصة
أنـه يـــتــــلـــقـى عـــروضًــــا مـــغــــريـــة
باسـتـمـرار لكـنه يـرفـضـها جـمـيـعًا

من أجل برشلونة.
وكـــشف االحتــــاد األوروبى لـــكـــرة
الـقـدم عن حــكم مـبـاراة بــرشـلـونـة
ــبــيك لــيــون وكــان فــريق ضــد أو
بـرشـلـونـة قــد تـعـادل سـلـبـيـاً ضـد
بيك لـيون فى ذهاب دور الـ 16 أو
ـسابـقـة دورى أبطـال أوروبا 19
ـــاضـى. وعـــ االحتـــاد شــــبـــاط ا
األوروبى "يويـفا" احلـكم البـولندى
سيـمون مـارسيـنيـاك إلدارة مباراة
ـبــيك لـيـون فى بـرشـلــونـة ضـد أو
إيـــاب ثــمن نـــهــائـى دورى أبــطــال
أوروبـــا. ولـم يــحـــقق بـــرشـــلـــونــة
اإلســـــبـــــانـى الـــــفـــــوز مع احلـــــكم
البـولنـدى سيـمون مـارسيـنياك فى
دورى أبــطــال أوروبــا حــيث لــعب
حتت إدارته حتـكيـمـياً 3 مبـاريات
خسر فى مـبارات ضد يـوفنتوس
بثالثـية نظـيفة وأمـام باريس سان
جيرمان 4-0 ثم تعادل بنـتيجة -1

1 ضد إنتر ميالن اإليطالى.
‰uÐdHO   UŠuLÞ

وحتـدث جـيـمس رودريـجـيز العب
ــانى عن وسـط بـايــرن مــيـونخ األ
مـــبـــاراة لــيـــفـــربـــول اإلنــكـــلـــيــزى
احملــتــرف ضــمـن صــفــوفه الــنــجم
ـصرى مـحمـد صالح احملدد لـها ا
الـيوم األربـعـاء على مـلـعب "أليـانز
أريـــنـــا" فى "إيـــاب" ثـــمن نـــهـــائى
دورى أبـــــطـــــال أوروبـــــا. وكـــــانت
مـــبـــاراة الـــذهـــاب الـــتى جـــمـــعت
الفريق على مـلعب "أنفيلد" معقل
نـادي لـيـفـربـول انــتـهت بـالـتـعـادل
السـلبى. وقال جـيمس رودريـجيز
فى تـصـريـحـات لــلـمـوقع الـرسـمي
لـنـادي بــايـرن مـيـونخ "عــلـيـنـا أن
نــقـدم مــبـاراة مــثــالـيــة عـلى أرض
ــلـعـب من أجل حتــقـيـق نـتــيــجـة ا
إيــجـــابــيـــة تــؤهـــلــنــا لـــلــدور ربع
ـســابـقــة دوري ابـطـال الـنــهـائي 

ـبـيك لـيون ـواجـهـة أو اسـتـعـدادًا 
الــفــرنــسـى فى إيــاب ثــمن نــهــائى
تــــشــــامــــبــــيــــونــــزلــــيج. وخــــاض
األرجــنــتــيــنى لــيــونــيل مــيــسي 5
مــبـاريــات مع بـرشــلـونـة فى دورى
ـوسم وأحـرز أبـطـال أوروبـا هـذا ا
6 أهـــداف وصــــنع هـــدف وحـــيـــد.
وكـشــفت تـقــاريـر صــحـفــيـة عن أن
إدارة نـــادى بــرشــلــونـــة تــســتــعــد
لـتـجديـد عـقـد األرجنـتـينى لـيـونيل
مــيــسي الــذى يـنــتــهى فى صــيف
ـلف قبل 2021 لالنـتهـاء من هـذا ا
مـعـركـة انـتـخابـات رئـاسـة الـنادى.
وقـــــالـت صـــــحـــــيـــــفـــــة "مـــــونـــــدو
ديـــبـــورتـــيــفـــو" إن إدارة الـــنــادى
تــســعى لـــتــجــديــد عـــقــده مــجــددًا
لـيــنـتـهى فى 2023 بدالً من 2021
حــيث ســتــجـرى انــتــخــابـات
الــرئـاســة فى الــعـام الـذى
يــنـــتــهى فــيـه عــقــد جنم
بـــرشـــلـــونـــة. وأشــارت
الــــصـــحـــيــــفـــة إلى أن
جـــــوســـــيـب مـــــاريـــــا
بـــارتـــومـــيـــو رئـــيس
بـــرشــــلـــونـــة احلـــالى
والــذى ســيــنــافس فى
انــــتــــخــــابـــات 2021
أيـــضًــا يـــتـــمــسك
بـــــاســــتـــــمــــرار
لـــــيــــــونـــــيل
مـــــيـــــسي
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اني عودته إلى تدريبات الفريق بعد غياب دام أعلن جنم بـوروسيا دورتموند األ
ـوسم احلالي. ـتبـقيـة من ا شـهرًا لـيـعزز قـوة أسـود الفـيسـتـيفـال خالل الـفتـرة ا
ـانيـة قال لـوكاس بـيـشتـشيك وخالل تـصريـحات أبـرزتـها صـحيـفة "WAZ األ
ـقبل". وكان الالعب فـترض عودتي لـلتدريبـات األسبوع ا ظهـير دورتمـوند: "من ا
البـولنـدي قد عـانى من آالم في الكـاحل مـا دفعه لـلغـياب عن مـباريـات دورتمـوند
اضـيـة. وتـعـود آخر مـشـاركـة لظـهـيـر أسـود الفـيـسـتيـفـال لـبـداية شـهـر شـباط ا
ــاضي خالل مــواجــهــة هــوفــنـهــا الــتي انــتــهت بــالــتــعـادل (3-3). وأوضح ا
بـيـشــتـشـيـك أنه يـواصل الـتــدرب داخل صـالــة "اجلـيم" في اآلونـة األخــيـرة لـكن
نحه فرصة العودة لـلتدريبات اجلماعية خالل أيام. يذكر حتسن حـالته البدنية 
أن دورتمـوند يـحتل وصـافة جـدول تـرتيب الـبونـدسلـيجـا برصـيد 57 نـقـطة رغم

تصدر الذي يتفوق بفارق األهداف. تساويه مع بايرن ميونخ ا

فـان ديك لـوسـائل إعالم بريـطـانـية
"نـتــائج دور اجملــمــوعـات لـم تـكن
جـيــدة بـالـشــكل الـذي كـنــا نـريـده
لـــــكــــنــــنــــا وصـــــلــــنــــا إلى األدوار
اإلقصائية ستصبح األمور صعبة
ونحن في حـاجة إلى اللـعب بشكل
باريات السابقة خارج أفضل من ا
أرضنـا في دوري األبطـال نريد أن
ــــكـن من أجل نـــــفــــعـل كل شـيء 
الــتـــأهل". وكـــان بــايـــرن ســعـــيــدا
بالـدفاع في لـقاء الـذهاب لـكن فان
ديك يـترقـب مبـاراة هجـومـية أكـبر
في مـيـونخ ويـثق في قـدرة فـريـقه
عـلى الـتـسـجـيل واسـتـغـالل قـاعدة

الهدف خارج األرض. 
ــدافع الـــهــولــنــدي "في وأضــاف ا
بعض األوقـات سنتـعرض لـلضغط
لك إمكـانيات عالية نافس  ألن ا
لــكن بــكل تــأكـيــد ســنــحـصـل عـلى
بـعض الـفرص بـسـبب اإلمكـانـيات

وجودة لدينا أيضا".  ا
وتـابع "نـحن نحـتـاج إلى أن نـكون
عـلى مـسـتـوى الـقـتـال الـكـبـير ألن
ـنـافس سـيلـعب بـكل قـوة خـاصة ا
في الـبـدايـة احلـفــاظ عـلى نـظـافـة
الشباك يكون جيـدا دائما للفريق
ذهـابا لـكننـا ندرك أنـه إذا سجـلنا
ـــنـــافس إلى هـــدفــا ســـيـــحـــتــاج ا
هـدفـ هـكـذا تسـيـر األمـور نـريد

الفوز والتأهل".
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قرر لها اليوم يواجه بـرشلونة أزمة محتملة في خط هجومه خالل مباراة ليون ا
األربـعــاء بـإيـاب دور الـ 16 من بــطـولـة دوري أبـطــال أوروبـا. ووفـقًـا لــصـحـيـفـة
بلي يـواجه شبح الـغياب "موندو ديـبورتـيفو" اإلسـبانـية فإن الـفرنسـي عثمـان د
عن هجـوم برشلونة أمـام ليون بسبب إصـابته في أوتار الركبـة التي تعرض لها
أمام رايو فـايكانو باللـيجا. وأوضحت الصحـيفة أن اإلسباني إرنـستو فالفيردي
ديـر الفني لبرشلونـة في حيرة من أمره حيث يفاضل بـ عدة حلول لتعويض ا
ـبـلي احملـتـمل وفي مـقـدمتـهـا احلـفـاظ عـلى خـطة 3-3-4 مع مـشـاركة غـيـاب د
فيـليب كوتـينـيو بدال من الـنجم الـفرنـسي. وأشارت إلى أن البـرازيلي مـالكوم دي
أوليفـيرا يأتي في الترتيب الثـاني باختيارات فالفيـردي إذا لم يقرر األخير تغيير
اخلطة األساسية للفريق. وفي حالة تغيير فالفيردي اخلطة إلى 2-4-4 مع تأم
ن وأمامه سيرجي ركز الـظهيـر األ خط دفاعه فـإنه سيدفع بـنيلسـون سيمـيدو 
ركزه الطـبيعي في الدفاع عـلى يكون أمامه أرتورو روبرتـو أو قد يلعب األخيـر 

فيـدال. ويعد آخـر حلـول فالفـيردي هـو التحـول إلى خطة -4
ن 1-3-2 عن طريق الدفع بسيميدو في مركز الظهير األ
ن وكوتـينـيو كـجناح بيـنمـا سيـشارك روبـرتو كـجنـاح أ

أيسر وبينهما ليونيل ميسي خلف لويس سواريز.

ـتلك مـجمـوعة اوروبـا ليـفربـول 
من الالعـــبــ أصــحــاب الــســرعــة
الـفـائــقـة فـهم يـشــعـرون بـالـراحـة
سـاحات عـندمـا يحـصـلون عـلى ا
ولــهـذا الــسـبب يــتـعــ عـلــيـنـا أن
نـلـعب بـشـكـل قـوي ونـقـدم مـباراة

جيدة". 
وأضــــاف العب بــــايــــرن مـــيــــونخ
"عـلـيـنـا احلـذر من نـتـيـجـة مـبـاراة
تلك األفـضلية الذهاب لـيفربـول 
ــرتــدة في تـــنــفــيـــذ الــهـــجــمـــات ا
الـسـريـعـة لـكن أعـتـقـد أن حـظـوظ
الـبــايـرن في الــوصـول لــلـدور ربع
ـســابـقــة دوري ابـطـال الـنــهـائي 
اوروبا كبيرة". وعن سجله اخلالى
ـبــاريـات الـثالث مـن الـهـزائـم فى ا
الـتى خـاضـهـا أمـام لـيـفـربـول قـال
جـيــمس رودريــجـيــز "لـدى دائــمـاً
ان وأريـد دائمـاً أن أفوز أريد اإل
دائـمــاً أن ألـعب فى دورى األبـطـال
وهـذا هـو الـسـبب فى أنـنى أتـمنى
ـضى قـدماً أن نـكـون بخـيـر وأن 
هـذا مــا نـريــده جــمـيــعـا". وواصل
جــيـــمس رودريــجــيـــز حــديــثه عن
مـبـاراة بـايـرن مــيـونخ ولـيـفـربـول
ــشــجــعــ فى قــائالً "أتــوقـع أن ا
ـــلـــعب ســـيــدعـــمــونـــنـــا كــثـــيــرا ا
ويــدفــعـونــا لألمــام حــتى نــشــعـر
بالثقة ونـقدم كل ما لدينا". ورفض
العب بـايـرن مـيـونخ اخـتـيـار العب
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الـــوصـــــــــــول إلـى مـــثـــــــل هـــذه
ـرحـــــــلـة". ومع ارتـفاع مـعدالت ا
جرائم السكـ وحاالت الوفاة من
الــطـــعن فــإن آالن شــيـــرر مــهــاجم
إنكلترا السابق يخشى من حدوث
تـــصـــعــيـــد في قـــضـــيــة اقـــتـــحــام
ــهــاجـم الــســابق العب. وقـــال ا ا
لــصــحــيـــفــة "ذا صن": "إذا لم نــقم
قـبلة رة ا بإيـقاف ذلك اآلن ففـي ا

. قد يتم استخدام السك
األمـر بـهـذه اخلطـورة.. الـسـلـطات
الـــــكــــــرويـــــة يــــــجب أن تــــــعـــــاقب
بـــرمــــنــــجـــــــهــــام عـــلـى ســــلــــــوك

مشجعه". 
ويعتقد آخرون أن خصم نقاط من
أي فـــريق عـــقـــوبـــة عـــلى ســـلـــوك
ـا يـشـجع جـمـاهـير ـشـجـعـ ر ا
منافسة على اصطناع عمـــــــليات
اقــــتـــــحــــام إلحلــــاق الــــــــــــضــــرر

 . بــــــفريق غر
وكـــــانت األســـــوار مــــوجـــــودة في
العب اإلنـكلـيـزية في سـبـعيـنات ا

بياد 2020 شعار او

الـطـوابـع الـتي أصـدرتـهـا شـركـة بـريد
ــبــيــاد الــيــابـــان عــلى تــمــيـــمــتي األو
ـبـيـاد ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة وأو
مـيـرايـتـوا وسـومـيـتي إضـافـة لـصورة
ـبي اجلــديـد الــذي ال يـزال ـلــعب األو ا
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طـرحت اليـابان طـوابع تـذكاريـة للـبيع
ـــبــيــاد امس الــثـالثــاء احـــتــفـــاال بــأو
طـــوكـــيـــو 2020 قـــبل 500 يـــوم عـــلى
انـطالق األلـعـاب الـصــيـفـيـة. وحتـتـوي

األرمـيـني هنـريك مـخـيتـاريـان حيث
إنه خالل  41مباراة تـمكن من إحراز
5 أهــداف فـــقط. ويـــعـــد ســانـــشـــيــز
اخـتـيـارًا ثـالـثًا لـدى سـولـسـكـاير في
هــجــوم الـيــونــايـتــد بــعـد الــثــنـائي
اإلجنـــلـــيـــزي مـــاركـــوس راشـــفــورد
والبلجيكي رومـيلو لوكاكو. ويعاني
ســانـشــيــز حـالــيًــا من إصــابـة في
الـركـبـة سـتـبـعـده عن
ــشــاركــة في ا
بـاريات مع ا
مــانـشــسـتـر
يـــونـــايـــتــد
6 ــــــــــــــــدة 
أســـــابـــــيع.
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وضـع مـانــشــسـتــر يــونــايـتــد خــطـة
جـــديـــدة لـــلـــتــــخـــلص من خـــدمـــات
الـتــشــيــلي ألــيــكـســيس ســانــشــيـز
ـــيـــركـــاتــو مـــهـــاجم الـــفـــريق فـي ا
ـقـبل. ووفـقًــا لـصـحـيـفـة الـصـيــفي ا
"صن" الــبـريـطــانـيــة فـإن سـانــشـيـز
لـيس في حـسـابـات الـنرويـجي أولي
ــديـر الــفـني جــونـار ســولـســكــايـر ا
انشـستر يـونايتد والـذي سيصبح
ــقــبل. مــدربًــا دائــمًــا في الــصــيف ا
وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد
أدرك صـعـوبـة بـيع سانـشـيـز بـسبب
ـرتـفع ولـذلك جلـأ إلى خـطة راتـبه ا
جـديـدة بـالـتـفـكـيـر في إعـارة الالعب

قبل.  وسم ا التشيلي خالل ا
يزًا يذكر أن سـانشيز ال يـقدم أداء 
منذ ارتـداء قميص الشـياط احلمر
في كــــانــــون ثـــان 2018 قــــادمًــــا من
آرســنــال في صـــفــقــة تــبـــادلــيــة مع
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هـمة األولى للمدرب الفرنسي كشف تـقرير صحفي إسباني عن ا
زين الـدين زيــدان في ريـال مــدريـد والـذي  تــعـيـيــنه رسـمـيًــا اإلثـنـ

ـوقع "ديـفـنـسـا سـنـتـرال" خلالفـة األرجـنـتـيـني سـانـتـيــاجـو سـوالري. ووفـقًـا 
اإلسـبـاني فـإن زيـدان عـلـيـه أن يـنـهي الـفـوضى الـتي تـركـهـا سـوالري في غـرفـة
مالبس ريال مـدريد خاصة في الشهـر األخير قبل أن يرحل عن قلـعة سانتياجو
بـرنـابـيـو. وأشـار إلى أن الـثالثي إيـسـكــو ومـارسـيـلـو وكـيـلـور نـافـاس عـلى قـمـة
ـيرجني الالعبـ الذين لم يـستـمتـعوا بـفتـرة تواجـد سوالري علـى مقـاعد بدالء ا
ـبـاريات. ورغم أن الـثالثي كـان سبـبًا حيث أنـهم نـادرًا ما كـانوا يـشـاركون في ا
رئـيـسـيًـا في فـوز ريـال مـدريـد بـدوري أبـطـال أوروبـا حتت قـيـادة زيـدان لـكـنه لم
ـدرب األرجـنتـيني. ولم يـحصل مـاركـو أسيـنسـيو أيـضًا يلـعب أي دور بارز مع ا
على فـرصـة لدخـول الـتشـكـيل األساسي لـريـال مدريـد مع سـوالري في ح أنه
كــان من أبــرز األوراق الــرابــحــة في في عــهــد زيــدان بــالــفــتــرة األولى. وامــتـدت
شاركة الفـوضى إلى ماريانو دياز الذي عاد إلى ريـال مدريد من ليون من أجل ا

درجات. يرجني وليس مشاهدتها من ا باريات ودعم هجوم ا با

 أليكسيس
سانشيز

wzUNM « lÐdÐ ‰uÐdHO  l  a½uO  Êd¹UÐ lL& W¹u  WNł«u

≤∞≤∞ œUO³*Ë_ WOzUM¦²Ý≈ lÐ«uÞ ÕdDð ÊUÐUO «
حتت اإلنشاء. وهـناك مليـون مجموعة
حتـتـوي كل واحـدة عـلى عـشـرة طوابع
معروضة للبيع مقابل 920 ين ياباني
ـبـلغ تـبـرعـا ( 8.26دوالر) ويــتـضـمن ا
قـيـمته 100 ين من أجل االسـتـعدادات

بياد.  لألو
واصطف العشرات خـارج مكتب البريد
الرئـيـسي بـالـقـرب من مـحـطـة طـوكـيو
من أجـل احلــــصــــول عــــلـى الــــطــــوابع
االسـتـثنـائـية. وقـال مـاساكي نـاكـامورا
(77 عاما) في محطة طوكيو: "كل طابع
يـتـضـمن تـبـرعـا قـيـمـته  10ين لـصالح
ـــبـــيــاد ذوي ـــبـــيـــاد وأو أعـــمــال األو
االحـــتــيــاجــات اخلــاصـــة في طــوكــيــو
2020 لذا أود اإلسهام في األلعاب
ـبلغ بـسيط". وأكد بـية حـتى لو  األو
أكــيــرا تــامــاكي مــصــمم الــطــوابع أنه
اســتـمــد اإللــهـام مـن طـوابع تــذكــاريـة
ـبـيــاد طـوكـيـو 1964 وهي صــدرت ألو
آخــر ألـعــاب صــيــفــيــة اسـتــضــافــتــهـا

اليابان. 
وأضــاف تــامـاكـي: "مــا نـرغـب فـيـه هـو

بـعيـنه كأفـضل العب في لـيفـربول
قـائالً "كــلــهم العــبـون رائــعـون ال
ـكـنك الـتـركــيـز عـلى واحـد فـقط
كـلــهم  جــيـدون جــداً ولـهــذا يـجب
عـلــيــنــا الـعــمل مــعــاً كــمـجــمــوعـة
لـلـتـغـلب عــلـيـهم واالنـتـقـال لـلـدور
ـقـبل".ويـكـفى لـيـفـربـول الـتـعادل ا
اإليــجـابى أو الــفـوز بــأى نــتـيــجـة
لـلــعــبـور إلـى الـدور ربع الــنــهـائي
ــســابــقــة دوري ابــطــال اوروبـا
بـيـنـمـا يـكفى بـايـرن مـيـونخ الـفوز
بـهـدف دون مقـابل لـتـخطى دور الـ
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وقـــال فـــيـــرجـــيل فـــان ديك مـــدافع
لـيفـربـول إن ناديه يـجب أن يـكون
مــســتــعــدا خلــوض "قــتــال كــبــيـر"
عـنــدمـا يــلـعب في ضــيـافــة بـايـرن
ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري
أبطـال أوروبا األربـعاء. وسـيلعب
ـانـيا بـعـد الـتـعادل لـيـفـربـول في أ
ذهـابــا عـلى أرضه دون أهـداف في

اضي.  أنفيلد الشهر ا
وعــانى لـــيـــفــربـــول الــذي خـــســر
نـهــائي دوري األبــطــال أمــام ريـال
اضي خارج أرضه مدريـد العـام ا
ـوسـم اجلـاري في أوروبـا خالل ا
حــيث خـــســر أمــام نــابــولي وريــد
ســـتـــار بـــلـــجـــراد وبـــاريس ســـان
جيرمان في دور اجملموعات. وفان

زين الدين زيدان

تـصــمـيم وإنــتـاج طــابع نـفــخـر به ألن
الـعالم بـأكمـله ينـتظـر األلعـاب". وتابع:
"لم أسـتــمـد اإللـهــام من تـصــمـيم طـابع
(1964) نــفــسه لــكن من واقع أنـه كـان
مــشــروعًـا وطــنــيًــا وكل الــنــاس كـانت
رجح أن رة من ا متحمسة له". وهذه ا
ــبــيــاد غــيــر مــلــمـوس يــكــون إرث األو
بـشـكل أكـبـر لـكن شـركـة بـريـد الـيـابان
تــأمل أن تـــســاهم الــطـــوابع في زيــادة
ــبـــيــة. احلــمـــاس جتــاه األلـــعـــاب األو
ـسـؤول وأوضح شـيـنـودا أتـسـوشي ا
عن إصـدار الـطـوابع في بـريـد الـيـابان:
ـبيـة تقام "هذه سـتكـون ثاني ألـعاب أو
في هــذا الــبـــلــد تــمــنى أن تـــســتــمــتع
الــيــابــان بـهــذا احلــمـاس طــيــلــة ثـاني
ـبـيـة سـيـكـون من الـرائع أن ألــعـاب أو
تصـبح طوابعـنا جزءا من صـناعة هذه
األجـواء احلـماسـيـة". وتـنطـلق األلـعاب
ـبيـة في طـوكيـو يوم 24 تموز من األو
ـقبل والـــــــتي تسـتقـبلـها بالد الـعام ا
ـــشـــــــــرقــــة ألول مــــــــــرة الـــشــــمـس ا

مــــــــنذ عام 1964.
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أعـلن نـادي ســانـتـوس امس الـثـالثـاء رحـيل أحـد
أسـاطيـر مـنـتـخب الـبـرازيل فـي كأس الـعـالم 1962
أنـطونـيو ويـلسـون فيـيرا "كـوتيـنيـو" والذي صـعد
رفـقة بـيلـيه للـتربع عـلى عرش كـرة القـدم قبـل نحو

نصف قرن من الزمان.
وقال سانتوس في بيان رسمي: "من احملزن للغاية
أن نـعـلن عن وفـاة أنـطـونـيـو فـيـيـرا الـرمـز اخلـالد

كوتينيو عن عمر  75عامًا". 
ويــعـــد كــوتــيــنــيـــو الــذي تــوفى في مـــنــزله ثــالث
الــهــــــدافــ الـــتــاريــخــيــ لــنــادي ســانــتــــــــوس
الـبــرازيــلي بــرصــيـد 368 هــدفًـا في 457 مــبـاراة.

ونعى
 بـيـلـيه صـديـقه الـقـد في تـصـريـحـات صـحـيـفة:
"إنـهـا خـسـارة كـبـيـرة تـمـريـرات بـيـلـيه-كـوتـيـنـيـو

جعلت البرازيل أكثر شهرة في العالم". 
وحـصد كـوتيـنيـو بطـولة الدوري الـبرازيـلي خمس
مـــرات مع ســانــتـــــــــوس وكـــأس لــيــبــرتــادورس
مرت وكأس إنتركونتنينتال مرت وبطولة ساو

باولو 6 مرات.

وثمـان
ات

الـــــــقـــــــــــرن
ـاضي لـلـحد ا
من ظــــــــــاهـــــرة
العــــــب اقتحام ا
لــكـن تــــــم إزالـــتـــهــا

بــــــعـــــــــــــد مــــــقــــــتل 96
مشجـعا في كــــــارثة
مـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعـب
هـيــــــلـزبـــــــره

في 1989.


