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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول
ـــكــنه إنـه مــقــتـــنع بــأن فـــريــقه 
ة 3-0 من برشلونة جتاوز الهز
فـي دوري أبـــــــــطـــــــــال أوروبـــــــــا
والــــتــــركــــيـــــز في الــــفـــــوز عــــلى
مــسـتــضــيــفه نــيـوكــاسل في ظل
ثـيـر عـلى لـقب الدوري الـصـراع ا

اإلجنليزي.
وتفصل ليفربول نقطة واحدة عن
ـتـصـدر مـانشـسـتـر سـيـتي قبل ا
ـوسم ويرى آخر مـباراتـ هذا ا
اني أنه ال يـحتاج لرفع درب األ ا
مـعـنـويـات العـبـيـه بـعـد اخلـسارة
في إسـبانـيـا في ذهاب الـدور قبل

النهائي بدوري األبطال.
ــــؤتــــمـــر وأضــــاف كــــلـــوب فـي ا
الصحفي "لم نكن بحاجة لتجميع

الالعـــــــبــــــ في
بــرشــلــونـة
واحـتـضا
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اضي سيضـطر إيكر كـاسياس حـارس مرمى بورتو الـبرتغالـي الذي تعرض ألزمـة قلبيـة األربعاء ا
سـتـشفي بـضـعة أيـام. ومن احملـتمل أن يـحصـل على اإلذن الـطبي خالل مـران الـفريق لـلـمكـوث في ا

غادرتها يوم غدا االثن
ـستـشفى خالل وقـالت الصـحفـية اإلسـبانـية سـارا كاربـونيـرو زوجة كـاسيـاس إن زوجهـا سيـغادر ا
.وجـاء ذلك خالل تصـريحـات مقـتضـبة لـوسائل اإلعالم أيام ومن احملـتمل أن يـحدث ذلك غـدا االثنـ
ديـنة بورتو.وأكدت كـاربونيرو أن حالـة كاسياس تتطـور بشكل جيد وأن 'CUF'  من أمـام مستشفى

عنوية مرتفعة.وجتنبت الدخول في التفاصيل الفنية وأشارت فقط إلى التقارير الطبية. روحه ا
وأكد مدرب بـورتو سيـرجيو كونـسيساو اول امس اجلـمعة خالل مؤتـمر صحفي أن جـميع الالعب

سيزورون احلارس اخملضرم.
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خــيم شـبح اإلصـابــات مـبـكـرًا عـلى
بـطولـة كـأس األ األفريـقـية 2019
وبـــدأ يـــحــصـــد في جنـــوم الـــفــرق
ــــشــــاركــــة بــــالــــبـــطــــولــــة الــــتي ا
دة من تـسـتـضـيـفـهـا مـصر خـالل ا
21 يــونــيـــو / حــزيــران وحــتى 19

. قبل يوليو / تموز ا
وتــشـهــد بــطـولــة أ أفـريــقــيـا في
نــســخــتــهــا الـقــادمــة مــشــاركـة 24
منتـخبًا ألول مرة بـعد قرار االحتاد
األفـــريــقـي "كـــاف" بـــزيـــادة الـــعــدد
وإقــامـة الــبـطـولــة صـيــفـاً لــتـفـادي
الصـدام مع األنديـة األوروبيـة التي

تضم النجوم األفارقة.
ويــرصـد  أبـرز األسـمـاء الـتي تـأكـد
غـيـابـهـا عن مـنـتـخـبـات بالدهـا في
قـبلـة خالل الـتقـرير أ أفـريقـيـا ا

التالي:
U²O  wÐU½

ـدير ـاني يـورجن كـلـوب ا أعـلن األ
الــفـني لـفـريـق لـيـفـربـول اول امس
اجلــمــعــة غـيــاب الـالعب الــغـيــني

نـابـي كـيـتــا عن الـبــطـولـة الــقـاريـة
بسبب اإلصابة.

وغـادر نـابي كـيـتـا لـقـاء فـريـقه ضد
بــرشـــلــونـــة اإلســبـــاني األربـــعــاء
اضي بـسـبب اإلصابـة في ذهاب ا

نـصف نـهـائي بطـولـة دوري أبـطال
أوروبـا وبعـد الفـحص تـأكد غـياب
الالعب بـشـكل رسـمي عن الـبـطـولة

القارية.
وســبـق أن شــارك نـــابي كــيـــتــا في

بـــطـــولـــة األ األفـــريـــقـــيـــة 2015
بغينيا االستوائية وصعد إلى ربع

النهائي.
wK¹UÐ p¹—≈

تـأكـد غيـاب اإليـفـواري إريك بـايلي
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أخبار النجوم
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كسب السـباق األوروبي لكن دون
جـــدوى. أكـــبـــر حتـــدٍ وهـــو دوري
أبـطـال أوروبـا تـلـقى فـيه بـاريس
ضربة كبيرة كانت أمام برشلونة
فـي مـــــــوسم 2017 حــــ أُقـــصِي
الفريق بعد أن فاز 0-4 في مباراة
ذهاب ثـمن نهائـي الكأس الـقارية
لكنه في مـباراة اإلياب عـلى ملعب

كامب نو خسر 6-1.
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ــدربــ الــذين ال أحــد من كــبـــار ا
الـتـجأ إلـيهـم ناصـر اخللـيـفي كان
قـــادرًا عــلـى حتــقـــيق االخــتـــراقــة
ـــنــشـــودة ال الـــداهـــيـــة كـــارلــو ا
ثـابر لوران بالن. أنشيـلوتي وال ا
ري وكـذلك التـجـربة مع أونـاي إ
لم تـكن أفـضل. الـيـوم مـع تـوماس
ــؤشــرات تـدل عــلى تــوخـيـل كل ا
طالق قريب.عالقة القطري أيضًا
مع االحتـاد األوروبـي لـكـرة الـقـدم
لــيـــست أحــسن حـــالًــا والــســبب
ــالي الــنــظــيف. قــانــون الــلـــعب ا
صفقة كيليان مبابي (135 مليون
يــورو) ونــيــمــار دا ســيـلــفــا دقت
ــسـؤولـ نـاقــوس اخلـطــر لـدى ا
بـالــيـويـفــا وكـان البــد من إيـقـاف

مباراة تتويج مرتقبة".
qL²×  qOŠ— 

سنوات علـى صعـيد اخـر مرت  8 
عــلى امـتالك صـنـدوق االسـتـثـمـار
الـــقــطـــري لـــنـــادي بـــاريـس ســان
جـيـرمـان الـفــرنـسي. الـطـمـوحـات
كانت كـبيرة لكـن لم يتحـقق منها
شيء مـا جـعل مـسـتـوى اإلحـباط
لدى القطري كبيرًا وفق صحيفة

"لوباريزيان" الفرنسية.
مـــا حـــقــــقه فـــريـق بـــاريس ســـان
وسم ال يـرقى إلى جـيـرمـان هـذا ا
طـموح الـقـطريـ مـالكي الـنادي.
ـا تـسـبب لـيـس هـذا فـحـسب وإ
أيــضًـا في إحـبــاط شـديـد دفع إلى
إعادة التـفكير في مـستوى دعمهم

للفريق الباريسي.
VŽô …œuŽ

صفقة نيمار القياسية بنحو 220
اني مليون يورو والتعاقد مع األ
تــومــاس تــوخــيل كــانت من بــ
اخلطوات الـتي أقدم علـيها رئيس
الـنـادي نـاصـر اخللـيـفي لـتـحـقيق
احلـــلم الــدفـــ والــوحـــيــد وهــو

." الفوز بـ "الكأس ذات األذن
ولكن في النـهاية خـرج حامل لقب
الـدوري الـفرنـسي من ثـمن نـهائي
دوري األبــطـال كـمـا أن الـثـنـائـيـة
احملــلـيــة تــبــخـرت ألول مــرة مــنـذ
بـــخــــســـارة مـــوسم 2012-2013 
الــفـريق لــقـب كــأس فــرنـســا أمـام
سـتـاد رين بـــــضـربـات الــتـرجـيح
(5-6© بـعــد الــتـــــعـادل فـي الـوقت

األصلي 2-2.
أمـور اســتـدعت تـقــيـيـمًــا شـامـًلـا
خــــلُـص بـــــحــــسـب صــــحـــــيـــــفــــة
"لــوبــاريـــزيــان" الـــفــرنــســـيــة إلى
خـــيــارات مـــفـــتــوحـــة تـــتـــضــمن
"إمــكـانــيـة الــتـخــلي (عن الــنـادي)
ــــتـــوسط أو ـــســــتـــوى ا عـــلـى ا
الي تـقلـيص كـبـير حلـجم الـدعم ا

قدم له". ا
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نــحـو  1.5مــلـيــار يــورو ضــخــهـا
صــنـدوق االسـتـثـمـار الـقـطـري في
خزيـنة الـنادي الـباريـسي منذ أن
ـلـوكًا لـه في عام 2011. أصـبح 
ــــدة صـــعــــد ســـان وخـالل هـــذه ا
جـــيـــرمـــان إلى صـــفـــوة األنـــديـــة
ـنطق األوروبيـة إثر اجـتذابه و
الــسـوق مــاركـات كـبــرى من حـجم

نهم. األمر داخلي. إذا أردت الفوز
في كــرة الــقـــدم يــجب أن تــتــقــبل
ــشــاعـر ــة أنـا احــتــفظ  الــهــز
إيـجابـيـة أكـبـر من الـسـلـبـيـة بـعد

باراة ألننا لعبنا بشكل جيد". ا
ولـم يـظـهـر كـلـوب أي قـلق بـشـأن

معاناة العبيه من اإلرهاق.
وتـابع كـلـوب "الـفـتـيـة مـتـحـفزون
بــشــكل تــام نــحن في ســبــاق وال
ــــكن الــــشـــعــــور بــــالـــتــــعب بل
كننا فعله اآلن بالطموح كل ما 
هـو الــفـوز عـلـى نـيـوكــاسل وهـذا
ا أمر بالغ الصعـوبة ال ننشغل 
تـفــعـله بــقـيــة الـفــرق" في إشـارة
ـواجــهـة مــانـشــسـتـر ســيـتي مع

ضيفه ليستر.
وعـــــاد العـب الـــــوسط ألــــــيـــــكس
أوكسليد تشامبرل إلى تدريبات
لـــيــفـــربـــول بــشـــكل كـــامل بـــعــد
الـتــعـافي من إصـابـة تـسـبـبت في
دة عـام وشارك كـبديل في غيـابه 
الفوز 0-5 على هيديرسفيلد تاون

اضي. في الدوري األسبوع ا
غير أن كلـوب رفض تأكيد إن كان
تـشــامـبـرلــ سـيـشــارك أسـاسـيـا

أمام نيوكاسل يونايتد.
وقـال كلـوب "سنـرى. سيـكون
ضـمن التـشـكيـلة بـالـتأكـيد
وسـنـقرر إن كـان سـيـشارك

أساسيا أم ال".
وردا عـلى احـتـمـال خوض
مبـاراة فاصلـة حلسم لقب
الـــــــدوري إذا تـــــــســـــــاوى
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر
سـيتي فـي النـقـاط وفارق
األهـــــداف وفي رصـــــيــــد
ــــســــجــــلــــة األهــــداف ا
أيـــضًــا أوضح كــلــوب
"لـم أفــــــكــــــر فـي هـــــذا
االحـتـمـال لـكي أكـون
صـــادقــا. ســـيـــكــون
أمـرا جـيـدا لـكـنـني
ال أرجـح حـــــدوث

ذلك.
وأ "مـــــــــــــــــتـى
ســــتـــــقــــام تــــلك
ـــــــبـــــــاراة? في ا
ــــدة بـــ آخـــر ا
مــــــــــبــــــــــاراة في
ــوسم ونــهــائي ا
كـــــأس االحتـــــاد أم
بـــعــــد ذلك? ســـتـــكـــون
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ديح عـلى األرجنـتيني لـيونـيل ميسي انهال جـوسيب بـارتومـيو رئيس نـادي برشـلونة بـا
قائـد الـبـلـوجـرانـا اول امـس اجلـمـعـة بـعد الـفـوز الـكـبـيـر عـلـى لـيـفـربول (0-3) األربـعـاء
ـاضي في ذهـاب نــصف نـهـائي دوري أبـطــال أوروبـا. وقـال بـارتـومـيــو في مـقـابـلـة مع ا
صحـيـفة "اجلـارديان" الـبريـطانـية: "نـحن نعـيش مع عبـقري عـبقـري كمـا لو كـان شخـصًا
عاديًـا لكنه في احلـقيقة غـير عادي.. ما يـقوم به ميسي أصـبح بالنسـبة لنا روتـينيًا". وعن
هدف بـرشلـونة الثـالث الذي أحرزه جنـم التاجنـو من ركلة حـرة مبـاشرة قال: "لـقد كانت
لقطة مثالـية من مسافة بعيدة قلـيلًا وهي أماكن يفضلهـا ميسي". وأضاف: "عندما التقط
الـكـرة كـنــا نـعـلم جـمـيـعًـا أنه ســيـسـجل.. كل من حـولي كـان واثــقًـا أنه سـيـسـجل".وعـمـا
سيحدث عـندما يعتزل مـيسي كرة القدم أجاب بـارتوميو: "سنلعب 3 أو 4 أو 5 سنوات
بلي وآرثـر ولينـجليت يـستعـدون بشكل ال نعـرف كم قبل أن يعـتزل.. لكـن العب مـثل د
جيد لقيادة الـفريق مستقبلًا". وتابع: "سيكون بحوزتنا فريق قوي عندما يتوقف ميسي عن
اللعب لكني ما زلت أرى اعتزاله بعيدًا.. ال أعتقد أن هذا اليوم قريب من يدري يستطيع
". وواصل رئـيس برشـلـونـة: "احملادثـات لـتـجديـد تـعـاقده اللـعب حـتى اخلـامسـة واألربـعـ
جاريـة بالفـعل لكن ال داعٍ للـقلق ليـو أحد أفراد عـائلة الـبارسا ولن يـنفصل عـنها أبدًا..
سيـبقى مـعنـا". وأ بقـوله: "هو حـالة شـبيـهة لـبيـليه الـذي كان مـرتبـطًا دائـمًا بـسانـتوس

الفريق الوحيد الذي لعب فيه.. ليو كذلك لعب لبرشلونة فقط ولن يلعب لغيره".

طـــمـــوح الـــقـــطــريـــ فـي إنـــفــاق
األموال كما يحلو لهم.

يُـذكر أن هـذا القـانـون يقـضي بأن
مـــســـتــــوى اإلنـــفــــاق يـــجب أن ال
يـتـجاوز سـنـويًـا مـبلغ 30 مـلـيون

داخيل.  يورو عن مستوى ا
وهـذا هـو السـبب الـرئـيـسي الذي
ـنع الـنادي الـبـاريـسي من إبرام
درب صفقات جديدة. بينما بات ا
تـومـاس تـوخـيل يـتـذمـر عـلـنًـا في
ــتـلك مـا اآلونــة األخـيـرة ألنه ال 
بـاريات يـكفي من اخلـيـارات في ا
ــلــفت أنه في الــوقت احلــاسـمــة.ا
ذاته تـتحـدث الصـحافـة اإليطـالية
واإلجنـلـيــزيـة عن اهـتــمـام قـطـري
بنـادي روما أو بـأحد أنـدية دوري

الدرجة الثانية في إجنلترا.
ـعسـكر ـقابل لـم يصـدر عن ا في ا
الــــقـــــطـــــري مــــا يـــــؤكــــد مـــــزاعم

"لوباريزيان". 
ويــــواصل اخلــــطـــــاب الــــرســــمي
ــشـاريـع الـقــائــمـة احلــديث عن ا
ـلــعب ـــــــــا فـي ذلك تــوسـيـع ا
ركـز التـدريبي ضـي في بنـاء ا وا
زمع افتتاحه في التابع للنـادي ا

عام 2021.

  ôU Ë ≠ U Ë—

ديـر الـفني إلنـتر مـيالن إنه ال يعـاني من أي أزمـة مع مهـاجمه قـال لوتـشيـانـو سبـاليـتي ا
اإليطالي ماورو إيكاردي مشددًا على أن األخير يتدرب بشكل جيد في الوقت احلالي.

وأضاف سـبـاليـتي في تـصريـحات أبـرزهـا موقع كـالـتشـيو مـيـركاتـو "ال أواجه مـشكـلة مع
ثـيرة لـلجـدل إليكـاردي رفقـة زوجته أوضح ـستـقـبل حالـيًا   وحـول الصـور ا إيـكاردي ا
لـوتـشـيـانـو "عنـدمـا يـأتي إيـكـاردي إلى الـتـدريـبـات يـرتـدي مالبس جـيـدة وهـذا هـو األمر
الـوحيد الذي يـهمني". وتابع "كل مـباراة حاسمة بـالنسبـة لنا التـأهل لدوري أبطال أوروبا

يـعــتـمـد عــلى عـدد الــنـقــاط الـتي يــجـمــعـهـا
اخلـصـوم ونـوه "عـقــلـيـة إنـتـر مـيالن ثـابـتـة
سواء على أرضه أو خارج الديار ال أعتقد
أنـنـا نعـتمـد عـلى العب واحد". وأ "عـادة ما
ــهـاجــمـ أكــثـر من الـالعـبـ يـتم اإلشــادة بـا

اآلخريـن لكن عـنـدما تـقـوم ببـنـاء فريق فـأنت حتـتاج إلى
تـــكـــوين حـــائـط صـــد أمـــام مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء ضـــد اخلـــصم".
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زالتـان إبـراهـيـمــوفـيـتش وديـفـيـد
ـدة الراهنة بيكـهام وصولًا إلى ا
التي يقوده فـيها نيمـار دا سليفا

وكيليان مبابي.
ـــقــــابل كــــرويًـــا لم يــــنـــجح في ا
الــــفـــريـق في مــــجــــاراة الـــكــــبـــار
الـتـقـلـيـديـ عـلى غـرار بـرشـلـونة
وريـال مـدريـد. فـلم يـخـرج الـفـريق
عن مـســتــوى الـدوري الــفــرنـسي.
وحتى داخـل فرنـسا فإن شـعبـيته
لـيست بـالـقدر الـذي كـان يرغب به

القطريون.
اني ويذكر موقع شبورت بيلد األ
أن خسـارات الـفريق "تُـستـقبل في
فـرنـسا بـالـتـهكم والـسـخريـة. كـما
أنه يواجه معـسكرًا مـن الرافض
بـقـيــادة رئـيس نـادي لــيـون جـون
مــيـــشــيل أوالس. بـــيــنـــمــا تـــزيــد
صـحـيـفـة "لــوبـاريـزيـان" عـلى ذلك
بـالقـول: "سـمعـة الـنادي تـضررت
. وأمـير ومعـهـا سـمـعـة الـقـطـريـ
قـطـر تـميـم بن حمـد بن خـلـيـفة آل

ثاني يتابع األمر بقلق".
محاوالت متكررة

رئـيس الــنـادي نــاصـر اخلـلــيـفي
حـاول من جــهــته كــثـيــرًا من أجل

وسم ال يرقى إلى طموح مالكي النادي وتسبب بإعادة التفكير في مستوى دعمهم للفريق الباريسي q∫ ما حققه فريق باريس سان جيرمان هذا ا « W³Oš
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مــدافع مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد عن
بطـولة أ أفريـقيا بـعد أن تعرض
لإلصـابـة خالل مـبـاراة فـريـقه أمام

تشيلسي في الدوري اإلجنليزي.
ويـــعـــانـي بـــايـــلي من إصـــابـــة في
أربطـة الركبـة أنهت موسـمه بشكل
رســـمي وأبـــعـــدته عن الـــبــطـــولــة
الـقـارية وهـو مـا وجه ضربـة قـوية
لـلـمـنـتـخب اإليـفـواري الـبـاحث عن

حتقيق اللقب على أرض مصر.
وكــان بـايــلي أحــد أفــراد مــنــتـخب
كـــوت ديــفــوار الـــفــائـــز بــلــقب أ
أفـــريـــقـــيــا 2015 كـــمـــا شـــارك في
اضية باجلابون 2017. النسخة ا
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تـعرض مـحمـد أم بن عـمر العب
وسط مـــنـــتــخب تـــونس إلصـــابــة
ـة بـقطـع في الربـاط الـصـلـيبي مـؤ
خالل لـقـاء فريـقه الـنجم الـسـاحلي
ـــصــري بـــذهــاب ضـــد الــزمـــالك ا
نصف نهائي بطولـة الكونفيدرالية

األفريقية.
وأعـلن الـنـجم الـسـاحـلي غـيـاب بن
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صـارم بـشـأن لــيـونـيل مــيـسي قـبل

موقعة اإلياب على ملعب أنفيلد.
يـــذكــــر أن مـــبــــاراة الـــذهــــاب بـــ
برشلونة وليـفربول قد انتهت بفوز
وأحــرز الــبـــارســا بـــنـــتــيـــجــة 3-0 
الـبرغـوث هدفـ في شـباك الـفريق
اإلجنـلـيزي. عـلى صـعيـد اخـر بعث
قـائــد بـرشــلـونـة لــيـونـيـل مـيـسي
بــــرســــالـــة إلـى زمــــيـــلـه الـــســــابق
واحملـتـرف حالـيًـا في قطـر تـشافي
هـيــرنـانـديـز يــشـيـد فــيـهـا قـدراته
ويـؤكـد أنه يـفـتقـده مـنـذ رحـيله عن

Æ2015 البلوجرانا في عام
وذكر ميـسي في رسالته عـبر موقع
إنـــســــتـــجـــرام "كـــان من الـــرائع أن
البس قضينا أتشارك معك غرفة ا
الـكـثـيـر من الـسـنـوات والـكـثـير من
اخلـبــرات سـويًــا واحلـقــيـقــة أنـنـا
نفتقدك منذ اليوم األول الذي قررت
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شـنـت جـمـاهــيـر لـيــفـربـول حــمـلـة
غـاضـبـة عـلى األرجـنـتـيـني لـيـونيل
مــيــسـي جنم بــرشــلـــونــة من أجل
إيـــقــــافه في مـــبـــاراة اإليـــاب أمـــام
الريـدز بنـصف نهـائي دوري أبطال
أوروبا. ووفقًا لصحيفة "صن" فإن
 3500 من جماهير ليفربول وقعوا
عــلى عـــريــضـــة تــطـــالب بـــإيــقــاف
ميسي بعد أن اعتدى على فابينيو

العب الريدز في مباراة الذهاب.
وأظـهـرت اإلعـادة الـتـلـفـزيـونـيـة أن
اخلــطـأ الـذي  احـتـسـابه لـصـالح
مـــيــسـي و إحــراز مـــنه الـــهــدف
الثـالث لبرشـلونة سبـقه اعتداء من

البرغوث على فابينيو بلكمة.
وطــلــبت جــمــاهــيــر لــيــفــربــول من
االحتاد األوروبي لكرة القدم إعادة
الـنـظــر في الـواقـعــة واتـخـاذ قـرار

لوتشيانو
سباليتي 

تكرار هفواته في األسابيع األخيرة.
وارتـكب دي خـيـا عــدة أخـطـاء مـؤخـرا
تـتــضـمن الـسـمـاح لـتـشـيـلـسي بـإدراك
ـا ـاضي  الـتـعـادل 1-1 يـوم األحـد ا
وسم قـلص فرص يـونـايـتد في إنـهـاء ا

ربع الذهبي للدوري. با
وبـدد سولـشـار الشـكـوك حول اخـتـيار
احلـــارس األســـاسي كــمـــا أن اتـــخــاذ
الـقرار أصبح أكثـر سهولة بـعد إصابة

احلارس البديل سيرجيو روميرو.
وأبـلغ سـولشـار مـؤتـمـرا صـحـفـيا اول
امـس اجلـمــعـة "أصــيب ســيـرجــيـو في
الركـبـة ولم يـتـدرب بيـنـمـا تدرب ديـفـيد

بشكل جيد وسيخوض اللقاء".
وأضــاف "خــاض (دي خــيــا) مــوســمـا
رائعـا يتصدر العـناوين مؤخرا بسبب
أشــيـاء سـيــئـة لـكــنه يـتــعـامل مع األمـر

باراة اليوم األحد". وهو مستعد 
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قـــال أولي جـــونـــار ســـولـــشـــار مــدرب
مــانــشــسـتــر يــونــايــتــد إنه ســيــواصل
االعـتماد عـلى احلارس ديفـيد دي خيا
في مـواجهة هـدرسفـيلد تـاون بالدوري
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم الـيـوم االجنــلـيـزي ا

األحــــــد
رغـم
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أعرب كـريسـتيـانو رونالـدو جنم ريال مـدريد الـسابق ويـوفنـتوس احلالـي عن سعادته
يـرجني بعدما رحل للبيانكونيري طالبة اجلمـاهير له بالعودة مرة أخرى لصفوف ا
ـاضي. وقال رونـالدو خـالل تصـريحـات نقلـها مـوقع "كـالتـشيـو ميـركاتو" الـصيف ا
اإليطالي: "اجلـمهور اإلسباني عـاملني جيدًا وأردت أن أبـذل كل ما لدي في العمل
شكـلة التي واجـهتـني (هناك) وهـو شيء لن أنساه من أجـلهم بغض الـنظـر عن ا
عـلى أي حال". وأضـاف: "أنا أسيـر لألمام برأس مـرفوع وحيـاتي كتاب مـفتوح
واجلـمـاهـير فـي مدريـد يـحـبـوننـي ومشـجـعـو ريـال مـدريد يـعـلـمـون أنـني قدمت
الـكـثـير لـلـنـادي. الـنـاس يـوقـفونـني فـي الشـارع ويـطـالـبـوني بـالـعـودة إلى ريال
مـدريد ويـقولـون لي هذا بـيـتك وهو شيء أحب أن أسـمعه". وتـابع: "في الوقت
ثال نـفسه تكـون اجلماهـير دائمًـا على استـعداد إلطالق األحكـام. على سبـيل ا

يركزون عـلى العمر ويقولون أشياء مثل لقد انتهى ووصل إلى الـ 33أو الـ 34أو الـ35
من عمـره ويجب أن يـعـتزل لـكنـني أريد أن أفـاجئ اجلمـيع". وأوضح: "يعـتقـدون أنني ال
ـكن أن أكـون حـزينًـا بـسبب األمـوال الـتي لدي أواجه أي مشـاكل في حـيـاتي وأنني ال 
ال فلن تـعيش حلظات صعبة شـاكل وأنك إذا امتلكت ا ال يلغي كل ا فهم يعتـقدون أن ا
في حـياتك". واخـتتم: "ينـتظرون أن أضـيع ركلة جـزاء أو أن ألعب بشـكل سيء في مباراة

مهمة إنها احلياة وأنا مستعد لها".

فــيه الـرحـيل".وأضــاف "تـعـلم أنـني
ـــرحـــلــة أتـــمـــنى لـك األفــضـل في ا
اجلــديـــدة من حــيــاتك بــالــتــأكــيــد
سـتــواصل حتـقـيق الـنـجـاحـات في
كل مـــا ســـتـــقــوم بـه في عـــالم كــرة

القدم. عناق حار!".
ـوسم وكـان تــشــافي قــد أعـلـن أن ا

ديفيد دي خيا

احلـــالـي ســـيـــكـــون األخـــيـــر له في
مالعـب كـرة الــقــدم بــعــد تــتــويــجه
بـلــقب الـدوري الــقـطـري مـع فـريـقه
السد ليكشف أنه سيتجه إلى عالم
الـتدريب.ونـشـر "البـرغـوث" صورة
جتـمـعه بــتـشـافي وهـمــا يـحـتـفالن

بلقب دوري األبطال.

ـسـتـطـيل ـدة  6شـهــور عن ا عـمـر 
األخـــضــر بــســـبب اإلصــابـــة الــتي

تعرض لها.
وتلقى منتخب تونس ضربة
قـــويــة خـــاصــة أن بن عـــمــر
عـــنــصـــر أســـاسي في خـــطــة
ـدرب الفـرنـسي آالن جـيريس ا

وشــارك الالعب أيــضًــا في بـطــولـة
اضية. األ األفريقية ا

محمد محمود
افـتقـد منـتخب مـصر خـدمات العب
الوسط مـحمد مـحمـود الذي انضم
لألهــلـي في يــنــايــر / كــانــون ثــان
ـــــاضـي إذ يـــــعـــــاني الـالعب من ا
إصابـة بقـطع في الربـاط الصـليبي
وسـيـغـيب حـتى شـهـر أغـسـطس /

قبل. آب ا
ولن يــتــمـكـن أيـضًــا ســعـد ســمــيـر
مدافع األهلي من الـعودة لصفوف
صري إذ كـان متواجدًا نتـخب ا ا
بـقـائـمـة الـفـراعـنـة في كـأس الـعالم
بـروسيـا وتعـرض الالعب إلصـابة
بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

شنت جماهير ليفربول حملة غاضبة على ميسي جنم برشلونة إليقافه في مباراة اإلياب أمام الريدز  

ـــــنــــتــــخب قــــائـــــــد وحـــــارس مــــرمى ا
وفــريـــدريش كـــورتــيـــوس األمــ الـــعــام

لالحتاد.
وفي الـــنــسخ الــســابـــقــة كــان كل العب
يـــحــصـل عــلى 20 ألف يـــورو مــكـــافــأة
كافآت للـمباراة بالتصفـيات لكن نظام ا
تـغيـر بـعـد الـعـروض اخملـيـبـة لـآلمال في
2018 واخلــــــروج الـــــــصــــــادم من دور
اجملـموعات بكأس الـعالم في روسيا إلى
جانـب الهبوط بالنـسخة األولى من بطولة

دوري األ األوروبية.
ـنـتـخب وقــال أولـيـفـر بــيـرهـوف مـديــر ا
ـاني إن التزام الفـريق بالتـركيز على األ

األداء يـعد مؤشـرا جيـدا مضـيفا أنه 
كن التـعهـد بالـتأهل بـأفضل سـينـاريو 

إلى نهائيات البطولة األوروبية.
ــاني الــفــوز في ــنــتــــــــخب األ وحــقق ا
مـبـاراته األولى بــالـتـصــفـيـات حـيـــــــث
تــغــلب عـــلى نــظــيـــره الــهــولــنــدي 3 ـ 2
ـبــاراة الـثـانـيــة مع نـظـيـره ويـلــتـقي في ا
الــبـــيالروسي في 8 يــونــيـــو/ حــزيــران
قـبل ومنـتخــــــــب إستـونيا بـعدها بـ3 ا

أيام.
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ــاني لـكـرة الـقـدم اول أعـلن االحتـاد األ
كـنه ـنـتخـب األول  امس اجلـمـعـة أن ا
احلـصول عـلى مكـافآت مـاليـة تصل إلى
 3ماليــ يــورو ( 3.4مـــــلــــيــــون دوالر)
ؤهلة إلى خالل مـشواره بالتصــــفيات ا
نـهـائــيــــــــات كــأس األ األوروبــــــــيـة

(يورو 2020).
ـكــافــآت ســتـصل وأوضح االحتــاد أن ا
نـتخب بـلغ في حـالة جنـاح ا إلى هـذا ا
ـديـر الــفـني يـواكـيم لـوف الـذي يـدربه ا
فـي الـــتــــأهل من صــــدارة مــــجـــمــــوعـــته
بالـتـصفـيات والـتي تـضم معه مـنـتخـبات
هولـنـدا وبيـالروسيـا وإسـتونـيـا وأيرلـندا

الشمالية.
ـــركــز الـــثــاني أمــا فـي حــالـــة إحــراز ا
والـذي يؤهل أيـضـا إلى الـنهـائـيـات التي
تـشــهــد مــشــاركـة 24 مـنــتــخـبــا وتــقـام
مـنــافــســاتــهـا في 12 مــديـنــة أوروبــيـة

كافآت مليوني يورو فقط. فستبلغ ا
ـنـتخـب سيـقرر وأشـار االحتاد إلى أن ا
ـالية بـ الالعب ـكافآت ا آليـة توزيع ا
وذلـك طـبـقـا التـفـاقـيـة بـ مـانـويل نـويـر

شبح اإلصابات
يخيم مبكرًا
على بطولة
كأس األ
األفريقية
 2019


