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كشف كريستـيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال تفاصيل اإلصابة التي تعرض لها خالل مواجهة صربيا
لـعب في الدقـيقة 28 بـعدما ـؤهلـة لنـهائـيات يورو 2020. وسقط رونـالدو عـلى أرض ا ضمن الـتصفـيات ا
ركض بـشـكل سـريع جتاه الـكـرة لـيطـلب الـتـبديل مـبـاشـرة خوفـا من تـفـاقم اإلصابـة. وقـال رونـالدو خالل
تصـريحات نـقلتـها صحـيفة "مـترو" البـريطانـية: "إصابـتي? أنا لست قـلقا وأعـرف جسدي وخالل أسـبوع
واجـهـتي أيـاكس بربع فـقط سـأكون جـاهـزا لـلعب مـرة أخـرى". وبـحسب تـصـريح رونـالـدو فإنه سـيـلـحق 
نهائي دوري األبطـال بينما سيغـيب عن مواجهات إمبولي كـالياري وميالن بالكالـتشيو. وأضاف: "بصدق
باريات التي ال تريد فيها الكرة بارات ومباراة اول امس واحدة من ا أعتقد أنـنا لعبنا بشكل جيد خالل ا
اذا غير موجودة : "ركلة اجلزاء? إذا كان لديـنا تقنيـة الفار في كل البطوالت األخـرى  دخول الشبـاك". وأ

." بارات هنا? أي شخص يفهم كرة القدم سيرى أن البرتغال تستحق االنتصار في ا

7 t UAŽ s¾LD¹Ë WÐU ù« Èb×²¹ Ëb U½Ë—

œuÝ_« q³'« UN²O×{ W¹eOKJ½≈ WOÝULš 

Êu Uł w³¹œ ≠ ÊbM

رأة الـوحيدة الـتي تشارك مـاغز هي ا
ــصــارعــة في بــرنـامج في مــســابــقـة ا
"روج تــو ريــسـلــر" نــشــأت مـارغــريــتـا
فـونرال في ظـروف صعـبة في مـساكن
اإلعـــانـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة فـي مـــديـــنــة
غالســغـو لــكـنــهـا كــانت تـعــرف أنـهـا

مختلفة. 
ـا جاء شعـورها باالخـتالف ألنها ور
حــفــيـدة وولــتـر نــورفــال أكـثــر رجـال

دينة.  العصابات إثارة للرعب في ا
وتـعـترف مـارغـريـتا بـأنـها تـنـحدر من
أســـرة لــهـــا ســجل إجـــرامي لــكـــنــهــا

ليست "مجرمة". 
ونـشـأت ماغـز كـما يـناديـهـا أغلب من
يـعــرفـونـهـا في مـيـلـتـون مع والـدتـهـا
الـــــتـي قـــــامت ربـــــتـــــهـــــا إلـى جـــــانب

شقيقيها. 
وقـــالت إن جــدهـــا كــان يــشـــبه أبــاهــا
كـــثـــيـــرا. كـــان وولـــتـــر نـــورفـــال جـــد
مـــارغــريــتــا هـــو االسم األكــثــر إثــارة
لــلـرعب في غالســغـو  وشق نـورفـال
جـــد مــــارغـــريـــتــــا طـــريـــقـه في عـــالم
ة مبكرا إذ عمل في في البداية اجلـر
مع أحد أكبر احملتال في غالسغو. 

لـكنه بـنى إمبراطـوريته اإلجـرامية في
الـستـيـنيـات والسـبعـينـيات من الـقرن
ـــا فـي ذلك احلــــانـــات الــــعــــشـــريـن 
الهـي الـــلــيـــلـــيـــة الـــتي أســـســـهــا وا
بــاألمـوال الـتي حــصـدهـا مـن أنـشـطـة
عـــصــــابـــات احلـــمـــايـــة الــــتي كـــانت
الـــــشـــــركــــات وأصـــــحـــــاب األعـــــمــــال
يـستأجرونها حلماية أعمالهم في ذلك

سلحة.  الوقت والسرقة ا
لـــكــنه عــلـى الــنــقــيـض من غــيــره من
رجـال العصـابات رفض االنخراط في

جتارة اخملدرات.
ــدة 14  وسُــجـن جــد مــارغــريـــــــــتــا 
ســنــة عــام 1977 وتــوفـي عـام 2014

عن عمر يناهز 85 سنة. 
وقـالـت مـارغـريـتـا لـبي بي سي نـيـوز:
ـة ولم أرغب "تــفــاديت مـوجــة اجلــر

في دخول هذا العالم". 
وأضـافت "كـنت أسـتـمع إلـى القـصص
الـتي يـرويهـا جـدي لنـا. كـانت غريـبة
وكــنت أعـرف أن مـا يــفـعـلــونه لم يـكن

صوابا". 
كانت مأساة مارغريتا الشخصية بعد
فــقـــد خــطــيــبــهـــا وراء اجتــاهــهــا إلى

احتراف كمال األجسام. 

وأشــارت إلى أنــهم أرسـوا مــجـمــوعـة
من الـقيم منـها "الوالء والـثقة وحتى
روح الــفــريق لــكـنــهــا جـمــيــعــا كـانت

توظف في االجتاه اخلطأ." 
وتـابعت: "تبنيت هذه القيم القوية أنا
أيــضـا لـكـني اســتـخـدمـتـهــا بـطـريـقـة

مختلفة وأصبحت معلمة". 
كـانت مـاغـز تـدرس الـفن لكن لـكـنـتـها
القوية كانت تثير انتباه من حولها. 
وأضــافت: "عـنـدمـا أصـبح لي صـديق
كــان يــصــفـنـي بـأني 'مــشــاغــبـة وكــان
يـقصـد بذلك إهانـتي لكني كـنت أفخر

بذلك". 
وأكــدت أنـهـا لم تـكن مــجـرد "شـخـصـا
عـاديـا قرر أن يـصبح مـعلـما" فـعنـدما
الـتـحـقت بـكلـيـة الـفنـون كـان اجلـميع
يــصــابــون بــالــفــزع عــنــدمـا تــبــدأ في

احلدث بسبب لكنتها. 
وكـانت مـأسـاة شـخـصـيـة وراء تـوقف
مـاغـز عن الـتـدريس وااللـتـحـاق بـعمل
آخـر هو عارضة لياقـة بدنية. انهمكت
مــارغــريــتــا في الــتــمــرين عــلـى كــمـال
األجـسـام ألربع سـنـوات حـتى وصـلت
إلـى مــــســــتــــوى احــــتــــرافي في هــــذه
الـرياضة وتـوفي دايف براون خطيب

مــارغـريــتـا مــنـذ أربع ســنـوات أثــنـاء
ـــنـــزل مـن مـــنـــافـــســـات عـــودتـه إلى ا

مسابقة لكمال األجسام فاز بها. 
تــقــول مــاغــز: "كــنــا في طــريــقــنــا إلى
ـنزل ودار بـيننـا حديث وبدا سـعيدا ا

أكثر من أي يوم آخر". 
وأضــافت: "ال أتـذكـر آخــر مـا قـاله لي
لــكـنـه تـوقف عـن الـكالم وصــدرت مـنه
أصــوات حــشـرجــة  ثم حتــول وجـهه

إلى اللون األحمر." 
وتــــابـــعـت: "اســـتــــمـــر فـي االنـــهــــيـــار
فـتـوجهـنـا إلى مسـتـشفـى وورنغـتون
لـكن أحـد األطبـاء قال لي 'لـقـد حاولـنا

دة  45دقيقة لكننا فشلنا".  إنقاذه 
وقــالت "عـنــدمـا عـدت إلـى هـنـا لــلـمـرة
األولـى كــــنت أجــــلس أمــــام مالبــــسه
وأتفقد متعلقاته كل يوم بألم شديد". 
وأضـافت: لـم أكن أسـتطـــــــــــيع األكل
وال الــنـوم وكـنت أشـعــر بـفـزع شـديـد

نزل".  إذا خرجت من ا
لـكن مـاغز قـررت بـعد ذلك الـذهاب إلى
صالة األلعاب الرياضية وانهمكت في
ا أحدث تغـييرا كبيرا في الـتدريب 

حياتها. 
وقــالت: "اعـتـقــدت أنـني عــنـدمـا أكـون
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مــايـكل كـ فــوضع الـكـرة بــالـشـبـاك
بأناقة من بعد 15 ياردة.

ـــنـــتـــخب اإلنـــكـــلــيـــزي من ضـــاعف ا
ضــغـطه بـعـد تــلـقي الـهـدف وذلك من
خالل هـجمات متنوعـة عبر اجلناح
سـتـرليـنج وهـودسون أودوي وتـمكن
فـي الدقـيـقة 30 مـن معـادلـة الـنتـيـجة
بــعـدمـا نــفـذ بـاركــلي ركـلــة حـرة عـلى
رأس مـــايــــكل كـــ الـــذي لـم يـــخـــطئ

رمى.  ا
واسـتـمر الـضغط فـقـام أودوي بجـهد
ـيز قـبل أن يـرسل كـرة أبعـدها فـني 
سـافـيتش من أمـام مرمـاه في الـدقيـقة
34 وقـام العب تشـيلسي الـواعد بدور
كـبـيـر في هـدف بـالده الثـانـي عـنـدما
راوغ أكـــثــر من مــدافع فـي الــنــاحــيــة
الـيـسـرى ثم سـدد بـيـمـنـاه كرة وضع
بــاركــلي قـدمـه أمـامــهــا وأكـمــلــهـا في
نـتخب ـرمى بـالـدقيـقة 38. افـتـتح ا ا
اإلنــكـلـيـزي الـشـوط الـثــاني بـتـشـكـيل
اخلـــطــورة عــبـــر روز الــذي وجه كــرة
ــــرمى فـــشل ســـتــــرلـــيـــنج في أمـــام ا
مـتابعتهـا ورد منتخب اجلبل األسود
بـــتـــســديـــدة من مـــاروســـيــتـش عــلت
الــعــارضــة وأنــقــذ حــارس أصــحــاب
األرض بـتكوفـيتش مرمـاه من محاولة
جـديدة لـهودسـون أودوي في الدقـيقة

.51
وأضــاع بـيـكـيـراي فـرصــة لـلـمـنـتـخب
ـضـيف في الـدقـيـقة 54 بـعـدمـا ضل ا
رمى من منطقة الـ 6 ياردات طـريق ا
وفـي الـدقــيـقـة 59 مــر ســتـرلــيـنج من
الـناحـية اليـمنى لكن تـمريرته أبـعدها

وأحـرز كـيـليـان مـبابـي الهـدف الـثالث
لـفرنسا في الدقيقة 78 قـبل أن يختتم
انــطـــوان جــريــزمــان الــتـــســجــيل في
الـدقيقة 84. ويـتصدر مـنتخب فـرنسا
تـرتيب اجملموعة الثـامنة برصيد ست
نــقــاط بــفــارق األهــداف عن مــنــتــخب
تــركـيــا الـوصــيف وحتل الــبـانــيـا في
ــركــز الــثــالث بــثـالث نــقــاط بــفـارق ا
األهــداف عن ايــسـلــنــدا وحتل انـدورا
ـــركـــزين اخلـــامس ومـــولـــدوفـــا فـي ا

والسادس بال رصيد من النقاط.
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عـلى ملعب أسكيشـيهر اتاتورك حقق
مــنــتــخب تــركــيــا فــوزه الـثــاني عــلى
باراة األولى التوالي بعد أن فاز في ا
عـلى مضـيفه مـنتـخب البـانيا 2 صـفر
ـاضي. وتــقـدم حـسن يــوم اجلـمـعــة ا
عـلي كالديـر العب فناربخـشة بهدف
لــتــركــيــا في الــدقــيــقـة 24 ثـم أضـاف
جـــــيـــــنـك تـــــوسن العـب إيـــــفـــــرتــــون
اإلجنـليزي الهدفـ الثاني والثالث
فـي الـدقـيــقـتـ  26 و54 قــبل أن
يـختتم كان ايـهان العب فورتونا
اني الـتسـجيل دوسـلـدورف األ
ـلعب فـي الدقـيقة 70. وعـلى ا
الــــوطـــني فـي انـــدورا قـــاد
أرمـاندو سـاديكـو وبيـكيم
بـــاالج وامــيـــر ابــراشي
مـنـتـخب الـبـانـيـا لـلـفوز
عـــلـى أصـــحــاب األرض
بــــــثالثــــــة أهـــــــــــــداف
جــاءت في الــدقـائق 22
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ــــــــنـــــــتــــــــخب واصـل ا
اإلنـــكــــلـــيـــزي عـــروضه
الــــــقــــــويــــــة فـي اآلونـــــة
األخـيرة بعدما حقق فوزا
كـبيـرا على مضـيفه مـنتخب
اجلـــبـل األســود  1-5 مـــســاء
اول امـس اإلثــــــنـــــــ ضــــــمن
مـنافسات اجملموعة األولى من
تـصـفـيـات كـأس أوروبـا 2020

لكرة القدم. 
وسـجل مايـكل ك (30) وروس
بـاركـلي (38  و(59) وهـاري ك

(71) ورحـــيم ســـتـــرلـــيــنج (81)
نـتخب اإلنكـليزي فـيما أهـداف ا
أحـرز مـاركو فـيسـوفيـتش هدف
اجلـبـل األسـود الـوحـيد (17).
نتخب اإلنـكليزي قد وكـان ا
ســحق ضـيــفه الـتــسـيـكي
بـخماسـية نظيـفة مساء
اجلــمــعــة لــيــتــصــدر
اجملـــــمــــوعــــة األولى
بـــرصـــيـــد 6 نـــقـــاط
بـيـنـمـا جتـمـد رصـيد
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نتخب فرنسـا سعادته بتحقـيق االنتصار برباعـية نظيفة على دير الفـني  أبدى ديـديه ديشامب ا
ـؤهلـة لـنهـائـيات كـأس أ أوروبا 2020. وقـال أيـسلـنـدا اول امس اإلثنـ ضـمن التـصـفيـات ا
ديشـامب خالل تصريـحات نـقلـتها صـحيـفة لـيكـيب "اخلصم مع اإلرهاق تـرك مسـاحات جنـحنا
زيـد من الثغـرات في الشـوط الثـاني". وأضاف "خالل التـصفـيات حتى في اسـتغاللـها ووجدنـا ا
باراة ـطلوبـة استـمتعت بـا نـحنـا الراحة ا اآلن سـجلنا 8 أهـداف وحصدنا 6 نقاط وهـو أمر 
وهو نـفس حال الالعب األجـواء كانت رائعة". وخـتم ديشامب حديـثه بقوله "األمر مـسألة تكامل
حيث لعبنا بالفعل مع نفس الالعب الهجومي ولم يُحققوا دائما نفس النجاح وهم اآلن يعرفون
بعضهم البعض وهذا أمـر غير واضح لالعب على مقاعد البدالء كـما أشيد بالتكامل ب مبابي

وجريزمان".

ـتـحــفـز بــاركـلي الــدفـاع لــتـصل إلـى ا
رمى. ولم الـذي وضـعهـا بثـقـة داخل ا
يـكتف اإلجنليز بذلك فأضافوا الهدف
الـرابع بالـدقيقة  71 مـن هجمـة مرتدة
انـطلق خـاللها سـترلـينج مـن النـاحية
الـيـمـنى لـيـمرر كـرة "مـقـشـرة" إلى ك

الـذي تـابـعـها دون رقـابـة في الـشـباك.
ثـم تـرك الــبــديل جــوردان هــنــدرسـون
ـيزة بـصمـته عنـدما مـرر كرة بـينـية 
إلى سـتـرلـيـنـج الـذي انـفـرد بـاحلارس
لـــيــــســـجل خـــامـس أهـــداف بالده في
الـدقـيـقـة 81 وهـو مـا دفع سـاوثـجـيت
ـهــاجم إلخــراج هــاري كــ وإشــراك ا
كـــالــوم ويــلــســـون في الــدقــائق الـ10

األخيرة.
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فــاز مـنـتـخب أوكــرانـيـا عـلـى مـضـيـفه
لـــــوكـــــســـــمـــــبــــورج (1-2) فـي إطــــار
ــؤهـلـة لــبـطــولـة يـورو الــتـصـفــيـات ا
2020 عــلـى مــلــعب خــوسي بــارثــيل.
تـقدم مـنتـخب لوكسـمبـورج بهدف عن
طـريق دافيـد توربـيل في الدقـيقة ?34
ولــكن رد مـنــتـخب أوكــرانـيـا بــهـدفـ
حـمال تـوقـيع فـيـكـتور تـسـيـجـانـكوف
وجــيـرسـون رودريــجـيـز بــاخلـطـأ في
مــــرمـــاه فـي الـــدقــــيـــقــــتـــ 40 و90.
ويـتصـدر منـتخب أوكـرانيـا اجملمـوعة
الـثانـية بـرصيد  4نـقـاط يلـيه منـتخب
ركـز الثـاني بثالث لـوكسـمبـورج في ا
ـركـز الـثـالث نـقــاط ثم الـبـرتـغـال في ا
ـركـز الـرابع بـنـقـطـتـ وصـربـيـا في ا
بـنـقـطـة واحـدة وتـبـقى لـيـتـوانـيـا في

ركز األخير بدون نقاط. ا
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تأهـلت التـشيكـية بـيترا كـفيتـوفا إلى دور الـثمانـية لـبطولـة ميامي
فـتوحـة للـتنـس بفـوزها علـى الفـرنسـية كـارول جـارسيا 6-3 ا
و3-6 اول امـس اإلثـنـ في الــدور الـرابع. وبــإمـكــان كـفـيــتـوفـا
ي إذا فـازت بلقب بطولة ميامي. الصعود لصـدارة التصنيف العا
ـبـاراة". وأضـافت وقـالت كـفـيـتــوفـا "سـعـيـدة بـقـدرتي عـلى إنـهـاء ا
الالعـبـة الـتـشـيكـيـة "ال تـعـرف كـيف سـتـسيـر األمـور عـنـدمـا تـتأجل
ـباراة بـسبب األمـطـار حاولت الـتـركيـز لكن األمـور كـانت صعـبة". ا

وختـمت بالقـول "حاولت فـرض الضغـوط عليـها ولعـبت بشكل
ا مـنحني قـدر كبـير من الـثقة". هجومـي منذ الـبدايـة 

وتــلـتـقي كــفـيـتــوفـا في دور الـثــمـانـيـة مع
األسـتـراليـة أشـلي بـارتـي التـي فازت
عـلى الـهولـنـديـة كـيكـي بيـرتـيـنز 4-6
و3-6 و2-6.كـمـا تـأهـلت اإلسـتـونـية
انــيت كــونـتــافــيت لــدور الـثــمــانـيــة بــعـد

انسحاب منافـستها الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو. وفي
فئة الرجـال تأهل األسترالي جوردان تومـسون لدور الستة
يتروف 5-7 و-7 عشر بفـوزه على البلـغاري جريجـور د
5. ويـلتقي تـومسون في مـباراته التـالية مع اجلـنوب إفريقي

كـيف أنـدرسون الذي تـغلب على الـبرتغـالي جواو سوسا -6
4 و(6-8) 7-6.

مــنــتــخب جــبـل األســود عــنــد نــقــطـة
. واعـتـمد واحـدة بـعـد مـرور جولـتـ
ـدرب ــنـتـخب اإلجنـلـيــزي بـقـيـادة ا ا
جـــاريث ســاوثــجـــيت عــلـى طــريــقــة
الـلـعب 3-3-4 فـتـكـون اخلط الـدفاعي
مـن الربـاعي كـايل والـكر ومـايـكل ك
وهــاري مـاجـوايــر وداني روز.  فـيـمـا
وقـف ديـــكالن رايس كالعـب ارتـــكــاز
مــانــحــا اجملــال أمــام الــثـنــائي روس
بــاركــلي وديــلي ألـي لــلــتـقــدم لـألمـام
ـكون ومـسـانـدة الـثالثي الـهـجـومي ا
من رحـيم ستـرلينج وكـالوم هودسون
. أمـــا مـــنـــتـــخب أودوي وهـــاري كـــ
اجلـبل األسـود فـاعـتـمـد عـلى طـريـقة
الـــلــعب 2-4-4 فـــعــاد قــائـــد الــفــريق
سـتـيـفـان سـافـيـتش لـلـمـشـاركة بـخط
الــــــدفـــــــاع إلـى جــــــانـب فــــــيــــــلـــــــيب
ســتـويـكـوفـيـتش ومــاركـو سـيـمـيـتش
وزاركـو توماسيفيتش ولعب في خط
الـــــوسط كـل من آدم مـــــاروســــيـــــتش
ومـــيـــركـــو إيــــفـــانـــيـــتش ونـــيـــكـــوال
فـوكـسيـفـيـتش وماركـو فـيسـوفـيتش
فــيـمـا تـواجـد فـاتــوس بـيـكـيـراي إلى
جـــانب ســتـــيــفـــان مــوجــوســـا بــخط
ـنتخب اإلجنليزي الـهجوم. وسيطر ا
ـبـاراة مـنـذ الـبـدايـة وأهـدر له عـلى ا
ـــدافع مــاجــوايـــر فــرصــة افـــتــتــاح ا
الـتسجيل في الدقيقـة السابعة بعدما
ـرمى إثـر مــرت رأسـيـتـه بـعـيــدا عن ا
ـضـيف ـنـتـخب ا ركـلــة ركـنـيـة لـكن ا
تـقدم بعكس اجملريات في الدقيقة 17
عـندما حاول فيـسوفيش إرسال الكرة
إلى زمـيـلـه بيـكـيـراي لـتـرتـد إلـيه من
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أقـوى بدنـيا سوف أكـون أقوى عقـليا
أيــــضـــــا." وبــــعــــد أربـع ســــنــــوات من
الــــــــتـــــــــدريب وصـــــــــلـت إلى أعـــــــــلى
ــســــــــــتـويــات في كـمــال األجـسـام ا
وهـي اآلن بـــصــدد الـــدخـــول فـي حتــد

جديد. 
ــرأة الـوحــيـدة بـ فــمـارغــريـتـا هي ا
ـــتــســـابـــقــ في بـــرنـــامج "روج تــو ا

كون من ثالثة أجزاء.  ريسلر" ا
تسـابقون في إطار وسـوف يتنـافس ا
ــعـرفــة من يــســتـحق هــذا الــبـرنــامج 

الوصول إلى احللبة بجدارة. 
وتـتـكـون جلـنـة التـحـكـيم في مـسـابـقة
هـــــذا الـــــبــــرنـــــامج مـن مــــارك داالس
مــؤسس إنــســايـن تــشـامــبــيــونــشــيب
ـــصــارع احملـــتــرف لـــلــمـــصـــارعــة وا
ـعـروف أدريــان مـاكـلــوم ولي غـراي ا

باسم جاك جيستر. 
ــســابـقــة عـلى ويــحـصـل الـفــائـز في ا
ـصارعـة األشـهر فـرصـة لـيكـون جنم ا

في اسكتلندا. 
تـــأمل مــارغـــريــتـــا في أن تـــنــضم إلى
ية الترفيهية صارعة العا مـؤسسى ا
WWE وتـــرى مــارغــريــتــا إن حتــدي
تـعة ـصـارعة الـذي دخلـته جتربـة  ا
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ســاني وإيــلــكــاي جــونــدوجـان العــبي
بـاراة الودية انـي خالل ا ـنتـخب األ ا
أمـام نـظـيره الـصـربي. وبدأت الـشـرطة
ــديـنـة فــولـفـســبـورج حتـقــيـقـات إثـر
جنــاح صـحـفي في تـصــويـر مـجـمـوعـة
ـشـجــعـ لـدى قــيـامـهم صــغـيـرة مـن ا
باراة. بـتوجيه إساءة عنـصرية خالل ا
ويـتـوقع أن ترفع الـشرطـة الـقضـية إلى
قـبلة هـيئـة اإلدعاء في األيام الـقليـلة ا
تـحدث الـذي أشار إلى حـسبـما ذكـره ا
ــبـــلغ عـــنــهم أن أعـــمــار األشـــخـــاص ا
تــتــراوح بـ 30 و40 عـــامـــا. وأوضح
الـصحـفي أن إساءات عـنصـرية وجهت
لالعـبـ وتـبـعـتـهـا تـعـلـيـقـات مـسـيـئة.
وطــالب لـيــون جـوريــتـســكـا العب خط
اني والذي سجل له نتخب األ وسـط ا
هــدف الـتــعـادل اجلـمــاهـيــر بـأن حتـذو
حـذو الـصـحـفي وتنـشط في اإلبالغ عن
ستـقبل. وقال مـثل هذه اإلسـاءات في ا
كنني جـوريتسكا في مؤتمر صحفي "
فــقـط مــطــالــبـــة اجلــمــيع بـــالــتــصــرف
بـشــجـاعـة هـائـلـة من أجل وضع هـؤالء
األشــخـاص في حـجـمـهم". وأضـاف أنه
ـصـور مـؤكدا شـاهـد مـقطع الـفـيـديو ا

ـانـي لـكـرة الـقـدم يـتـعـلق بـادعـاءات األ
ـشـجـعـ تـورطا في بـشـأن اثـنـ من ا
اعـتـداء عـنصـري مـباشـر بـحق عدد من
ـبــاراة أمــام صـربــيـا الـالعـبــ خالل ا
الــتي انــتــهت بـالــتــعـادل 1-1. وكــشف
ـانـيـة يـوم مــتـحـدث بـاسم الـشــرطـة األ
ـاضـي أن الـشــرطــة تــلـقت اجلــمــعــة ا
بـالغـــا ضــــد ثالثــــة أشــــخـــاص يــــزعم
تـورطـهم في إسـاءات عـنصـريـة وجهت
ــشــجــعــ ضــد لــيــروي مـن عــدد من ا
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حتــقق شــرطــة مــديــنــة فــولــفــســبـورج
ــانــيـة في ثــاني حــادثـة مــحــتـمــلـة األ
ــبـاراة تــتــعــلق بــالــعــنــصــريــة خالل ا
اضي الـوديـة التي جـمـعت األسبـوع ا
ـانــيـا وصــربـيــا. وقـال مــتـحـدث بــ أ
بـاسم الشـرطة اول امس اإلثـن إنهم
راحل األولى من الـتـحقـيق بـشأن فـي ا
وقـائع مـحتـمـلة لـلـتحـريض واالعـتداء.
يـأتي ذلك بـعـد ورود تقـريـر من االحتاد

بيترا
كفيتوفا

ولـدت فـيه والتـي أحبـبـتهـا  لقـد أمـضيت
عـدة سـنـوات فـي اخلارج ورأيـت الـثـقـافة
الريـاضـية  خالل عـامـ في إجنلـترا لم
أتـعـرض لـإلهـانـة أبـداً عــلى عـكس هـنـا 
لذا يـجب تطوير مالعبنا .”ويحتل نابولي
ـركـز الـثـاني في جـدول الـتـرتـيب الـعـام ا
لــلـدوري اإليـطـالـي بـرصـيـد  60 نـقـطـة 
تصدر  بفارق  15نقـطة عن يوفنـتوس ا
لـكــنه مـا زال يـنــافس في بـطــولـة الـدوري
األوروبـي حــــــــــيث
ســــــــــيــــــــــواجه
آرســـــــنــــــال
اإلنـكـلـيزي
في الــدور
ربـــــــــــــــــع
النهائي.
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أعـرب كــارلـو أنـشــيـلــوتي مـدرب نــابـولي
اإليطـالي عن أسـفه الشـديد من اإلهـانات
ـسـيـئة الـتـي يـسـمـعـهـا هذا والـهـتـافـات ا
ــشــجــعـ ــوسم بــشــكل مــنــتــظم من ا ا
ـالعب. وتـــــعــــرض اإليــــطـــــالـــــيـــــ في ا
ـسيـئة أنـشيـلـوتي للـعـديد من الـهـتافـات ا
من جانـب اجلمـاهـير اإليـطـالـية  رغم أن
مــسـيــرته الـتــدريـبـيــة تـثــبت بـأنه رجل ذو
قــيـمــة عــقب قــيـادة أنــديــة كـبــيــرة خـارج
إيــطـالـيــا مـثل بــايـرن مـيــونخ تـشــيـلـسي
ـدرب اإليـطالي في وريـال مدريـد. وأكـد ا
تـصــريح نــشــرته صــحــيــفـة “ســبـورت”
اإلسـبـانـيـة إنه يـتـمـنى بـأن تـكـون كـرة
الـقـدم في بالده مـصـدر إلـهام مـثل
ـمـتـاز عـلى الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ثال  ولكن من دون أن سـبيل ا
يسـمي البطولـة بشكل صريح.
وقــال أنـــشــيـــلــوتي : “أرغب
بـأن تــبـقى كــرة الـقــدم كـمـا
ــــكـــان الــــتي هـي  مــــثل ا
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كشـفت صحيـفة ماركا اإلسبـانية أن نادي ريـال مدريد اإلسبـاني قد قطع الشك
بـاليقـ فيمـا يتعـلق بارتبـاطه بالـتوقيع مع كـيليـان مبابي جنم فـريق نادي باريس

سان جيرمان الفرنسي. 
ـوهبة األبرز عـلى اإلطالق في كرة القدم ويعـد الالعب البالغ من العمر 20 عاماً ا
سـتقـبل باهـر عالوة على حتـقيقه األوروبـية في الـوقت احلالي ويـتنـبأ له اجلمـيع 
الـكـثـيـر من الـنـجاحـات بـالـفـعل في هـذه الـســـــــن الـصـغـيـرة مع نـيل لـقب كأس
ـهـمـة مـع الـنادي الـعـالم  2018 مـع مـنتـخـب فـرنـسـا وبعـض األلـقـاب احملـلـية ا

الباريسي.
ــيــريــنــجي يــرغـب في الــتــعــاقــد مع مــبــابي خالل ســوق ــفــهــوم أن ا ومن ا
ـلكي ـقـبلـة مع رد فلـورنتـينـو بـيريـز رئيس الـنادي ا االنـتقـاالت الصـيفـية ا
عـلى سـؤال الـصـحـفـيـ بـشـأن نيـمـار ومـبـابي حـيــــنـمـا قال “أريـدهـما

” سوياً
 .إال أن مـتحـدث رسمي مـعـتمـد من جانب نـادي العـاصـمة اإلسـبانـية
قـربة من أسـوار سانـتياجـو بيـرنابـيو قائالً صرح وفـقاً لـلصـحيفـة ا
ـبابي .”يُـذكـر أن بعـض التـقـارير ادعت أن “لن نقـدم أي عـرض 
الـلـوس بالنـكــوس قـرر تـقـد عـرضه األول لـضـم مـبـابي مـقـابل

280 مليون يورو.

أنه جـعله يشعر بالصدمة والفزع. ومن
جـــــانـــــبه قـــــال مـــــاركـــــو رويس العب
بـوروسيا دورتـموند "هـذا ببسـاطة أمر
ال يــفـتــرض أن يـحــدث". وأدان االحتـاد
ـزعومة ـاني لكرة الـقدم اإلساءات ا األ
مــؤكـدا أنه اســتـطـاع حتــديـد مــشـتـري
ــقــاعـد مــحل اإلدعـاءات وذلك تــذاكـر ا
. ويــنـحـدر ــشـجــعـ ــسـاعــدة أحـد ا
ســاني من أصــول ســنـغــالــيــة بـيــنــمـا
يـنتـمي جوندوجـان ألصول تركـية. كان
جـونـدوجـان الـذي ارتـدى شـارة قـيادة
ـــنــتـــخب خـالل الــشـــوط الــثـــاني من ا
انـيـا قبل ـبـاراة قـد أثار ضـجـة في أ ا
انـطالق مـنـافـسـات كـأس الـعـالم 2018
بـــروســـيـــا عـــنـــدمــا الـــتـــقط وزمـــيـــله
ــنـتــخب حــيــنـذاك مــســعـود أوزيل بــا
صــور مع الـرئـيس الــتـركي رجب طـيب

أردوغان. 
وأسـفر هذا الـتصرف بـعدها بـفترة عن
اعـتـزال مـسـعـود أوزيل الـلعـب الدولي
بـيـنـما واصـل جونـدوجـان مـشواره مع
ــنــتـخب رغـم صـافــرات االســتـهــجـان ا
الـــتي واجـــهـــهـــا مـن اجلــمـــاهـــيـــر في

مباريات سابقة.

مارغريتا
فونرال

انيا وصربيا في تصفيات اوربا جانب من مباراة ا
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تـغلب عـلى ضيـفه منتـخب ايسـلندا 4
/صــفـر اول امس االثــنـ فـي اجلـولـة
الـــثــانــيـــة من مــبـــاريــات اجملـــمــوعــة
الثامنة. وفي باقي مباريات اجملموعة
فـــاز مــنـــتــخـب تــركـــيــا عـــلى ضـــيــفه
مـــولــدوفــا 4 صـــفــر والــبــانـــيــا عــلى
مــضــيـفــتـهــا انـدورا / 3صــفـر.
وعـلى ملعب فـرنسا تقدم
صــــامـــويل اومــــتـــيـــتي
نتخب الديوك بـهدف 
فـي الـدقـيـقـة  12 ثم
أضــاف اولـيـفـيـيه
جــيـرو الـهـدف
الــثـاني في
الـدقيـقة
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أحـــــرز رودي جـــــوبــــرت 27 نـــــقـــــطــــة
واسـتحوذ على 10 كـرات مرتدة ليقود
يـوتا جاز لـلفوز 92-125 عـلى فينكس
صـــنـــز في دوري الـــســـلـــة األمـــريـــكي

اضية.  للمحترف الليلة قبل ا
وسـجل ديـفـ بـوكر  59نـقـطـة لـصـالح
صـــنـــز وهـي أعـــلى حـــصـــيـــلـــة له هـــذا

وسم.  ا
وحـقق جـوبرت رقـمـ مـزدوجـ لـلـمرة
ــــــوسـم وأضــــــاف كـل من 59 هــــــذا ا
ديـريك فـيفـورز وريـكي روبـلو  18نـقـطة
لــصــالـح جــاز الــذي حــقـق انــتــصــاره

السابع في ثماني مباريات. 
وجنح بـــوكــر في 19 من 34 مــحـــاولــة
تـصـويب و16 من 17 رمـيـة حـرة لـكن
ذلك لم يكن كافيا ليتجنب فينكس سابع

ة في تسع مباريات.  هز
وسـجل بـرونـــــــــو كـابـوكـلـو 24 نـقـطـة
ـفــيــــــــس جــريـزلــيــز لـلــفـوز لــيـقــود 

 103-115عـــلى أوكـالهـــومــا ســـيـــتي
ثاندر. 

ولم يـسجل كابـوكلـو أكثر من 16 نـقطة
في مبارياته 60 السابقة في دوري كرة
الــســلــة األمــريــكي عــلى مــدار خــمــسـة

مواسم. 
وتـصدر بول جورج العبي ثاندر وسجل
فيس 30 نـقطة. ورغم الفـوز ال يزال 
قــريــبـا مـن مـؤخــرة تــرتــيـــــــب الــقـسم
الـغـربي ودخل أوكـالهـــــــــومـا سـيـتي
ــــركـــز الــــســـادس ــــبــــاراة وهـــو في ا ا
مــــتــــــــــــســــاويــــا مع يــــــــــــوتــــا جـــاز
ومـتقـدمـا بـنـصف مـبـاراة فـــــــقـط على
ـركـز سـان أنـطـونـيـو سـبـيـرز صـاحب ا

الثامن.
 وفـاز أورالنـدو مـاجـيك 98-119 عـلى
فيالدلـفـيـا سـيفـنـتي سـيكــــــــسـرز كـما
تـغلب بـورتـــــــالند تـريل بلـيزرز -148
144 عــلى بــروكــلــ نــيــتس بــعــد وقت

إضافي.

وتـــــتــــوقع أن يـــــكــــون لــــهــــا
مــســـتــقــبال جــيــدا في هــذا

اجملال. 
وتــــســـتــــعـــد مــــاغـــز في
الـــــــــــــوقـت احلـــــــــــــالـي
الســتـئـنـاف الـتـدريب
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادا

للمسابقة. 
وقـــــــــــــــالـت: "أدرس
االنــــــضــــــمــــــام إلى
صـارعة مـؤسسـة ا
ـيـة الـتـرفـيـهـيـة الـعـا

WWE وهذا هو هدفي
األكبر." 

وأضـــافت: "لـــكــني أريـــد أن أفــعل
ذلك بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة. فــقــد
ـــدربـــون بـــأنـــهم ســـوف أخـــبـــرنـي ا
يــــرســـــلــــون صــــورتـي إلى مــــدرســــة
ــؤسـســة وأنـهــا سـوف الــتـدريـب بـا

تقبل انضمامي اآلن". 
وتــابـعت: "أرى أنــني مـنــاسـبــة لـهـذا
الــدور لـكـني ال أريــد أن أتـوقف عـنـد

هذا احلد. أ
ريــد الــذهــاب إلى هــنــاك ومــصــارعـة

األفضل بينهم". 


