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صـرية أمـينـة خلـيل صورة لـها عـبـر حسـابهـا الشـخصي في "إنـستـغرام" مع مـثلـة ا { الـقاهـرة - وكاالت: نـشـرت ا
النـجم محمد صالح العب فـريق ليفربـول اإلنكليـزي أثناء وجوده في الـغردقة لقـضاء إجازته الصـيفية. وتداول رواد
مـواقع التواصـل االجتمـاعي الصـورة التي أثارت ردود أفـعال مـتبـاينة بـ تعـليقـات ساخـرة وأخرى ناقـدة لتـصرفات
صري في هذه الفترة التي تسبق انطالق بطولة كأس األ اإلفريقية. وانتقد البعض قضاء صالح الوقت في النجم ا
نافسات كأس أ صري في معسكر مغلق منذ أسبوع حتضيرا  نتخب ا االستجمام والراحة مقابل وجود العبي ا

صرية. وغمز قبل على األراضي ا إفريقيا  2019والتي تنطلق في  21من الشهر اجلاري وحتى  19من شهر تـموز ا
ـنـتخب. ـصري والـتي قـد تـؤثر عـلى الـتزام صـالح با ي واحتاد الـكـرة ا آخـرون بالـعالقـة الـسلـبـية بـ الالعب الـعـا
ـتوج مـؤخـرا بـلقب دوري أبـطـال أوروبا صـري مـحـمد صالح جنم فـريق لـيـفربـول اإلجنـليـزي وا ويـقـضي الفـرعـون ا
ـنتخب نـتخب الـوطني يـذكر أن قـرعة بـطولة كـأس أ إفريـقيـا أوقعت ا ـعسـكر ا إجازته فـي اجلونة قـبل االنضـمام 
صـري الساعي لـتعزيز رقـمه القيـاسي كأكثـر منتـخب في القارة حـاصل على لقب الـبطولة بـ 7ألـقاب في اجملموعة ا

بابوي وأوغندا. قراطية وز األولى إلى جوار منتخبات الكونغو الد
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ــنــتــخب { مــدن - وكــاالت: اكــتــسح ا
ـتـحـدة نـظـيـره الـتـايـلـنـدي الــواليـات ا
-13صفر مساء اول امس الثالثاء

ضـمن مباريات اجملموعة السادسة من
نـهـائـيات كـأس الـعـالم للـسـيـدات التي
ــنــتـخب تــضــيـفــهــا فـرنــســا. وحـقق ا
األمــيـركي حـامل الـلـقب رقـمـاً قـيـاسـيـاً
بــتــســجـيــله أكــبــر نـتــيــجـة فـي تـاريخ
ـــســابــقــة حــتـى اآلن. وكــان نــصــيب ا
الـنجمة أليكـس مورغان خمسة أهداف
افـتتحتـها من ضربة رأس   12 قبل أن
تـــســـجل روز الفـــيل ( 20 ولـــيـــنـــدسي
هــوران 32 هــدفـ آخــرين في الـشـوط
األول. وشـهـد الـشـوط الـثـانـي انـهـيارا
تـاما للـتايالنديات فـاستقبـلت شباكهن

ورغان 81 74 53  7أهداف أخرى 
و 87 الفيل ( 56 سـامنـتا مـيفيس (50
و   54 مــيـغـان رابـيـنـو ( 79مـاتـلـوري
بوف 85   وكارلي لويد 2+90  وباتت
سابقة مـورغان ثاني العبة في تاريخ ا
تـسـجل خمـسة أهـداف بعـد مواطـنتـها
مـيـشـيل أكيـرز في الـعام  1991أيـضا.
ـنـتــخب األمـيـركي أول ثالث وحــصـد ا
نـقاط له في الـبطـولة ليـعتـلي الصدارة
ـــــنــــتــــخب بـــــفــــارق األهــــداف أمــــام ا
الـسـويـدي الـذي تـغلب فـي وقت سابق
عـلى تـشيـلي بهـدف دون مـقابل. وظل

ـنتـخب التـايلـندي بال رصـيد في قاع ا
سجلة خلف الـترتيب بفارق األهداف ا

منتخب التشيلي.
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حــقــقت الــســويـد فــوزاً مــتــأخــراً عـلى
تـشيلي بهدف نظـيف ضمن مباريات
اجملـموعـة السادسـة من نهائـيات كأس
الــعـالم لــلـســيـدات.  وتــسـبـبـت أمـطـار
دة  45دقيقة باراة  غزيرة في توقف ا
على ملعب رين في الشوط الثاني لكن
ــواجــهــة مـــنــتــخب تــشــيــلي اضــطــر 
عــاصـفـة مـن نـوع مـخــتـلف عـلى أرض
ــــلـــعب بــــعـــد أن فـــرضـت الـــســـويـــد ا
سـيـطرتـها الـكامـلـة على أحـداث اللـقاء
ولـم تـــتـــمـــكن العـــبــــات تـــشـــيـــلي من
االسـتحواذ عـلى الكـرة لفتـرات طويلة.
وتـصدت كـلوديـا إندلر حـارسة تـشيلي
لــلــعــديــد من احملــاوالت اخلــطـيــرة من
مــنــتــخب الــسـويــد قــبل أن تــسـتــفــيـد
كـوسوفـاري أسالني من إخفـاق كاميال
سـايز مدافعة تشـيلي في تشتيت الكرة
ـرمى. فـي الـدقـيـقة  83لـتـسـدد داخل ا
وضــاعــفت الـالعـبــة الــبــديــلــة مــادلـ
جـهود فردي يـانوغي الـغلة لـلسـويد 
بــعــد تــخــطي ثالث مــدافــعــات قـبل أن
تــــســـكن الـــكـــرة الـــشـــبـــاك في الـــوقت
احملــــتـــسب بـــدل الـــضــــائع. وافـــتـــتح

ـــنــتــخب الــهــولـــنــدي مــشــاركــته في ا
نـهائيات كأس العالـم للسيدات "فرنسا
 "2019بتحقيق فوز مثير على نظيره
مــنــتـخب نــيــوزيـلــنـدا بــهـدف دون رد
ضـمن مـنـافـسـات اجملمـوعـة اخلـامـسة
بـاراة في ملعب مـن البطـولة. أقيـمت ا
ــديــنــة لـوهــافــر واســتــمـر أوســيــان 
الــتـعــادل قـائـمــاً فـيـهــا حـتى الـدقــيـقـة
الــثـانـيـة من الـوقت احملـتـسب بـدالً من
ضــائع عـنــدمـا تــمـكــنت جـيل رورد من
تـــســجـــيل هــدف الـــفــوز لـــلــمــنـــتــخب
الــهـولــنـدي. وضـمـن اجملـمـوعــة ذاتـهـا
كـانت كـندا قـد تغـلـبت على الـكامـيرون
بــالــنــتــيـجــة نــفــســهـا (.(0-1و بــيع
مـليون تذكرة في كأس العالم للسيدات
ـقامة حالـياً في فرنسا من  7حزيران ا
لــغــايـة  7تــمــوز. وال يـزال هــنـاك 300
ألـف تـذكـرة مــتـاحـة لــلـبــيع عـلى طـول
ـسابقة. ونفذت تـذاكر مباراة منتخب ا
قـبـلة ضـد الـنـرويج في نيس فـرنـسـا ا
ـباراة ضـد نيجـيريا امـس األربعاء وا
ـقبل. واسـتحوذ فـي رين يوم االثـن ا
ــئــة من الــفــرنــســيــون عـلى ( ( 76 بــا
ــرتــبـة ــقــاعــد وجــاءت أمـيــركــا في ا ا
ـئة ثم بـريـطانـيا (3 الـثانـية بـ( (15بـا
ئة انيا  با ئة وأ ئة وهولندا (2 با با
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الــتي اخـتــارهــا في وقت ســابق إذ كـان
مـعظم الـنجـوم ضمن خـياراته الـسابـقة.
وحتـمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات
الـفـوز في الـبطـولـة الـقـارية 7 وقـد حـلّت
وصـيــفـة في مــشـاركــتـهــا األخـيــرة أمـام
الكاميرون 2-1عام  .2017وتفتتح مصر
ــبــابــوي يـوم 21 مــبــاريــاتــهــا أمــام ز
حـزيــران في الــقـاهــرة ضــمن مـبــاريـات
اجملــمـــوعـــة األولى الـــتي تـــضم أيـــضــاً
ــقــراطــيــة جــمــهـــوريــة الــكــونــغــو الــد
وأوغـنــدا.  وجـاء في الــقـائـمــة: حـراسـة
ـــرمـى: مـــحـــمــــد الـــشـــنــــاوي أحـــمـــد ا
الـشـنـاوي مـحـمـود جـنش. خط الـدفـاع:
ن أشرف أحـمد احملمدي عمر جابر أ
مـحـمـود الـونش بـاهـر احملـمـدي أحـمد
ن مـحمود عالء. خط حـجازي أحـمد أ
الـوسط: وليد سليمان عبد الله السعيد
مـحـمـد الـنـني طـارق حـامـد علـي غزال
مـحـمــود تـريـزيـغـيـه عـمـرو وردة نـبـيل
عـماد دونغا محمد صالح. خط الهجوم:
مـروان محسن أحـمد حسن كـوكا أحمد

علي.

سـتشارك في كأس األ اإلفريـقية توتال
 –مـــصــر  .2019ولم تـــخــتـــلف قــائـــمــة
ـكسيكي خافـيير أغيـري مدرب منتخب ا
مـصـر بـشـكل كـبـيـر عن الـقـائـمـة األولـية

{ الــقـــاهـــرة - وكــاالت: أعـــلن حـــســاب
مــنـــتــخـب مــصـــر في مـــوقع الـــتــواصل
االجـتــمـاعي تــويـتــر عـبـر اإلنــتـرنت اول
امس الـثالثاء عن القائـمة النهـائية التي
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الـقـدم األمر مـجرد أن بـعض الفـترات
تذهب أفضل من غيرها.. الهدف ضد

." البوسنة كانا رائع
ـنــتــخب األيـســلـنــدي عـلى انــتـصــر ا
نـظيـره التـركي بنـتيـجة  1-2فـي إطار
ـؤهــلـة لــيـورو .2020 الــتـصــفـيــات ا
تـقدم منتـخب أيسلنـدا في الدقيقة 21
مـن خالل العبه راجـنـار سيـجوردسن
قــبل أن يــضــيف الالعـب ذاته الــهـدف
الـثـاني في الـدقيـقة  .31وفـي الدقـيقة
 41ســـجل مـــنـــتــخـب تــركـــيـــا هــدفه
الــوحـيـد عن طــريق دوروكـان تـوكـوز.
وفي مـباراة أخرى فاز منتخب ألبانيا
عـلى ضـيفه مـولدوفـا بهـدف دون رد.
نـتـخب الفـرنـسي رصـيده إلى ورفـع ا
 9نـقـاط في صـدارة اجملـمـوعـة بـفارق
األهـــداف أمــام تـــركــيـــا وأيــســـلــنــدا
ــركـزين الــثــاني والــثـالث صــاحــبي ا
عـلـى الـتـرتـيب أمـا مـنــتـخب ألـبـانـيـا
ـركز الـرابع بـرصـيد  6نـقاط يـحـتل ا
ـــركـــز ثـم مـــنـــتـــخب مـــولـــدوفـــا في ا
اخلـامس برصيد  3نـقاط قبل مـنتخب
أنــدورا مــتـــزيل الــتــرتــيب بال نــقــاط.
وانـتــزع مـنـتـخب أيـرلــنـدا الـشـمـالـيـة
فـوزا صـعبـا من مضـيفه الـبيالروسي
 / 1صــفـر في تـصـفـيـات أ أوروبـا.
ـبــاراة الـوحـيـد بـادي وســجل هـدف ا

مــــاكـــنــــيـــار في
الـــدقـــيـــقـــة

رمى بـنجاح حيث سدد أعلى  ا
ــنــتـخب ويُــضــيف الــهـدف اخلــامس 
بـالده في الــدقـــيــقــة  .37ومـع بــدايــة
ــانــيـا الــشــوط الــثــاني قــرر مــدرب ا
ـارسيل هـالسـتنـبرج بـدلًا من الـدفع 
شـــــولــــــز ودراكـــــســـــلـــــر بــــــدلًـــــا من
جــونـدوجـان وآخـر الـتــغـيـيـرات كـان
ـهـاجم تـيـمـو فيـرنـر بـدلًـا من مـاركو ا
رويس لزيادة الضغط الهجومي على
اخلـــصم. وجـــاءت فـــرصـــة خـــطـــيــرة
إلسـتونيا فـي الدقيقة  ?56حث أرسل
تـــايــخـــو كــرة عـــرضــيـــة لـــلــمـــهــاجم
زيـنخوف والذي قام بالـتسديد بقدمه
ن في وسط الـيسرى من اجلانب األ
ـرمى وتصدى لهـا احلارس مانويل ا
نــويــر. وجنح ســيـرجي جــنــابـري في
ـانـيا في تـسـجـيل الـهدف الـسـادس أل
الـــدقــيــقــة  62 حـــيث اســتــقــبل أمــام
ـــرمى كـــرة عـــرضـــيـــة من الـــطــرف ا
األيـسر من زميله هالستنبرج وأسكن
الـكـرة في الـشـبـاك. واسـتـمـر الـضغط
ـواصــلـة تـســجـيل األهـداف ــاني  األ
وبـالفـعل جنح البديل تـيمو فـيرنر في
تـسـجـيل الـهـدف الـسـابع في الـدقـيـقة
 ?79حـــيـث اســـتـــقـــبـل تـــمـــريـــرة من
جـــولــيــان دراكــســـلــر وســدد كــرة من
اجلـبهـة اليـسرى في شبـاك إستـونيا.
واخــــتـــــتم لــــيـــــروي ســــاني أهــــداف
ـاكينات بـالهدف الثـامن في الدقيقة ا

ــانـيــا مـاركـو رويس ســجل أهـداف أ
" فـي الـــدقـــيـــقـــتــ  10و37 "هـــدفـــ
" في الدقيقت  17و وجـنابري "هدف
 62وجــوريـتــســكـا في الــدقـيــقـة ?20
وجـونـدوجان في الـدقيـقة  26وفـيـرنر
فـي الدقـيـقة   79وسـاني في الـدقـيـقة
ـانـيـا  .88وبــهـذا االنـتـصـار حتــتل أ
ـركـز الـثـاني فـي اجملـمـوعـة الـثـالـثة ا
بـرصيد  9نـقاط بيـنما يحـتل منتخب
ـركـز األخـيـر بـدون نـقاط. إسـتـونـيـا ا
ـبـاراة بطـريـقة ـانـيا ا بـدأ مـنتـخب أ
ـــرمى  3-3-4نــــويـــر فـي حـــراســــة ا
أمـامه الرباعي كيرير وجينتر وسولي
وشــولــز وفي الــوسـط جــوريــتــســكـا
وكـــيــمــيــتش وجـــونــدوجــان وثالثي
هـــجــومي مـــكــون مـن رويس وســاني
وجـنابري. على اجلـانب اآلخر اعتمد
ــنـتــخب ــديــر الــفــني  مــارتــ لــيم ا
إســـتـــونـــيـــا عـــلـى طـــريـــقــة 5-4-1 
ـرمى أمامه سـيـرجي في حراسـة ا
اخلـماسي بـيك وميتس وفـيمان
وتــام وتـاخـيـو وفي الـوسط
ســانــدر وكـونــســتـانــتـ
ـيـتـريف وكـامس ود
ومــــهـــاجـم وحـــيـــد
زيـنـخـوف. بدأت
ـبـاراة بـضغط ا
ـــانـي كـــبـــيــر أ
وســدد جــوشــوا
كــيــمـيــتش كـرة
قـــــويــــة بــــقــــدمه
الــــيــــمــــنى مـن خـــارج
ـنطـقة لكن احلـارس تصـدى لها في ا
الـدقيـقة الـثالـثة. وجنح مـاركو رويس
ـانـيا في فـي تسـجـيل الـهـدف األول أل
الدقيقة العاشرة حيث استلم كرة من
كـيرير وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية
ان في شـبـاك إستـونـيا. ولـم يتـرك األ
إلســـتــونــيـــا فــرصـــة الــعــودة وجنح
سـيرجي جـنابـري في تسـجيـل الهدف
الـثاني في الـدقيقة   17وبـصناعة من
زمـيـله لـيـروي سـاني حـيث سـدد كرة
من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء لـيُـضـاعف
انية اكينات األ النتيجة. واستمرت ا
في هـز شبـاك إستـونيـا وسجـل ليون
جـوريتسكـا الهدف الثـالث في الدقيقة
 20مـن كــــرة رأســــيــــة عـــــلى يــــســــار
احلـــارس ســيــرجـي وبــصــنـــاعــة من
زمــيــله جــوشـوا كــيــمــيـتـش. وحـصل
لـيون جوريتسكا على خطأ في منطقة
ـباراة جـزاء إسـتـونـيـا وأعـلن حـكم ا
عـن وجود ركلة جزاء في الدقيقة ?26
نــفـذهــا إلـكــاي جـونــدوجـان بــنـجـاح
حـــيث ســـدد أســفـل يــســـار احلــارس
لـيُـضـيف الـهـدف الـرابع لـلـمـانـشافت.
ــاكــيـنــات الـســيـطــرة عـلى وواصل ا
ـــبـــاراة أمـــام تـــراجع إســـتـــونـــيــا ا
لــيـحـصل جـوريـتـســكـا عـلى خـطـأ من
ـنـطـقـة ونـفـذه مـاركـو رويس خـارج ا

{ بـاريس - وكـاالت: اعـتـرف أنـطـوان غـريـزمـان العب أتـلـتـيـكـو مـدريـد بـأنه ال يـسـتـطـيع
ـقبل ـوسم ا الـصبـر حـتى مـوعـد اإلعالن عن نـاديه اجلـديـد الذي سـيـنـتـقل له بـدءًا من ا
وذلك في أعـقـاب فـوز فـرنــسـا عـلى أنـدورا. وحـقــقت فـرنـسـا فـوزًا عــريـضًـا عـلى أنـدورا
ؤهـلة لكـأس األ األوروبية بربـاعية نـظيفـة مسـاء اول امس الثالثاء ضـمن التـصفيـات ا
 .2020وردًا على سؤال الصحفي عن موعد اإلعالن عن ناديه اجلديد قال: "أنا أيضًا
غـيـر صبـور". وأضـاف: "الـقـلـيل من الـصبـر.. أنـا أيـضًـا آمل أن يـكـون يوم اإلعالن في
قبلة ولكن القليل كن". وتابع: "أتـفهم أن الناس يريدون معرفة وجهتي ا أسرع وقت 
ـقـبـلـة مثل: من الـصـبـر". واخـتـتم غـريزمـان تـصـريـحـات بجـمل رددهـا خالل األيـام ا
ـقبل". ـوسم ا ـهـا" أو "أعـلم أين سـألـعب ا "أعرف الـتـضـحـيـات الـتي يجـب علـي تقـد
يُذكر أن جريزمـان بات قريبًا من االنتـقال لبرشلونـة وفقًا للعديـد من التقارير الواردة
ـقـبل وهـو مـوعـد من إسـبـانـيــا لـكـنه لن يـســتـطـيع الـتـصــريح بـذلك قـبل أول تـمــوز ا
تـخـفيض قـيمـة الـشرط اجلـزائي في عـقده إلى  120ملـيـون يورو بـدلًا من  200مـلـيون

يورو.

 .86ورفع مـنـتخب أيـرلـندا الـشـمالـية
رصـــيــده إلى  12نـــقــطـــة في صــدارة
ـانــيـا بـ9 الــتـرتــيب أمــام الـثــانـيــة أ
نـتخب الـبيالروسي بال نـقـاط وظل ا

ركز الرابع. نقاط في ا
WOŁö¦Ð «bMK²JÝ« W UO{ ÂdJð UJO−KÐ

نتخب البلجيكي فوزه الرابع حـقق ا
ـؤهـلة عـلى الـتـوالي في التـصـفـيات ا
ليورو  2020بعد فوزه على اسكتلندا
بـثالثـيـة نـظـيفـة في اجلـولـة الـرابـعة
من مـنافسات اجملموعة التاسعة لدور
اجملــمـــوعــات. وفي بــقـــيــة مــبــاريــات
ـنــتـخب اجملــمـوعــة الــتـاســعـة فــاز ا
الـروسي على ضيـفه القبـرصي بهدف
نـظــيف كـمـا فـازت كـازاخـسـتـان عـلى
ضـيـفـتهـا سـان مـاريـنو بـربـاعـية دون
رد. ويــتـــصــدر مــنـــتــخب بــلـــجــيــكــا
اجملـموعة التاسـعة برصيد  12نـقطة
ـركز الثاني يـليه منـتخب روسيا في ا
ركز بـتسع نقاط ثم كازاخستان في ا
الثالث برصيد  6نقاط بفارق األهداف
ركـز الرابع عن اسـكـتلـنـدا صاحـبـة ا
ــركــز اخلــامس وتـــأتي قــبــرص فـي ا
بــثالث نـقــاط وتـتــذيل سـان مــاريـنـو
الـتـرتـيب بال رصـيـد مـن النـقـاط. وفي
بــروكـــسل تــقــدم رومــيـــلــو لــوكــاكــو
بـهـدفـ لـبـلـجـيـكـا في الـدقـيـقـت 45
و 57وتـكفل كيفـ دي بروين بالهدف

الثالث في الدقيقة األخيرة.

{ باريس - وكاالت: احتـفل كيليان مبابي جنم باريس سان جيرمان ومنتخب
فرنسا بـإجناز جديد في مسيرته خـالل مواجهة أندورا في إطار اجلولة
ؤهـلة ليورو  .2020سـجل مبابي الهدف الرابعـة من عمر الـتصفـيات ا
األول لـيــسـاهم في فــوز مـنــتـخب بالده بــربـاعــيـة دون رد. ويــعـد هـذا
نـتخب واألندية التي لعب الهدف رقم  100في مسيـرة كيليان مع ا
لــهـا حــيث سـجل  5أهـداف بــالـرأس و 76بـالــقــدم الـيــمـنى و19
بـالـقـدم اليـسـرى. وأحـرز مـبابي  13هـدفا في  33مـبـاراة دولـية
ـباراة الـواحدة مـقابل ـعدل  0.39هدف في ا بقـميص الـديوك 

عدل  0.45هدف في  27هدفا في  60مباراة مع موناكو 
ــعـدل 0.69 ــبــاراة الــواحـدة ثم  60هــدفـا في  87مــبـاراة  ا
بـاراة الواحدة.  ووزعت مئويـة مبابي ب هدف في هدف في ا
ـؤهلة لـكأس العـالم وآخر في دوري أ أوروبا التصـفيات ا
ـؤهـلة لـليـورو وثالثيـة في كأس و 3أهـداف في التـصفـيات ا
رابـطة احملـتـرف و 4أهـداف في كـأس الـعـالم ومـثـلـها في
مـبـاريـات وديـة لـلـديـوك. كـمـا سـجل كـيـلـيـان  8أهـداف في
كــأس فــرنــسـا و 14هــدفـا فـي دوري أبـطــال أوروبـا و62
هـدفا في الـدوري الـفرنـسي. وتفـوق مـبابي في الـوصول
لـهذا اإلجناز عـلى النـجم لـيونيل مـيسي وكـريستـيانو
رونالدو حـيث سجل الالعب الـفرنـسي هذه احلصـيلة
بـبلوغه  20عـاما و 5أشـهر مقابل  22عـاما و 3أشـهر

يسي ثم  22عاما و 11شهرا لكريستيانو.

UO dð W³IŽ “ËU−²ð «bMK ¹√Ë UO½u²Ý≈ ` ²Jð UO½U*√
ـــنــتـــخب { مـــدن - وكـــاالت: حـــقق ا
ـاني انتصارًا كـاسحًا بنـتيجة (-8 األ
 (0عــلى إســتـونــيـا مــسـاء اول امس
الـــــثـالثـــــاء ضـــــمن
الــــتــــصــــفــــيـــات
ـــــــؤهــــــلــــــة ا
لـــــــــيـــــــــورو

2020.

88حـيث استـقبل تمـريرة من جـوليان
دراكــسـلـر وسـدد الـكــرة أسـفل يـسـار

رمى بنجاح. ا
UO UD¹ù VF  “u

ـدير الفني كـشف روبرتو مـانشيني ا
إليــطــالـيــا عن ســر صــعـوبــة مــبـاراة
مـنـتـخب بالده والـبـوسـنـة والـهرسك
بـعد الفـوز الصعب لـألتزوري بنـتيجة
 1-2 فـي اجلـــــولــــــة الـــــرابــــــعـــــة من
اجملــمــوعــة الـعــاشــرة بــالـتــصــفــيـات
ـؤهلة ليورو  .2020وقـال مانشيني ا
في تـصريـحات لـشبـكة "راي سـبورت"
ـبـاريـات صـعـبـة اإليـطـالـيـة: "جـمـيع ا
ــوسم خـــاصــة وأنـــهــا في نـــهــايـــة ا
الــبـوسـنــة مـنـتــخب مـليء بــالالعـبـ
ـوهـوبـ من النـاحـيـة الفـنـيـة لذلك ا
باراة ستكون صعبة". كـنا نعرف أن ا
ـا لم نكن بـالشـكل األمثل وأضـاف "ر
فـي الشوط األول لكن بـعد االستراحة
حتـسننا.. ليس سهًال أن تقلب مباراة
مـثل هـذه كـنـا نواجـه مخـاطـر عـديدة
ـرتدة لـكن كـان عـليـنا في الـهـجمـات ا
فـعـل ذلك". وتـابع "لـقـد سـيـطـرنـا بـعـد
االسـتـراحة وكـان فـوزًا مسـتـحقًـا لـنا
ـا لم نـضغط بـالشـكل الـكافي وكـنا ر
ـا هــذا هـو الـسـبب في مــتـعـبـ ور
رتدة". تـلقينـا اخملاطر في الهـجمات ا
وخـتم مـانشـيـني: "إيطـالـيا دائـمًا هي
مــنـــتــخب ذو مــســتــوى عــالٍ في كــرة

صري بكرة القدم نتخب ا ا
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ردت تـركـيـا بـغـضب عـلى مـا تـعرض له
مـنــتـخــبـهــا الـوطــني لـكــرة الـقــدم عـنـد
وصـوله إلى مطار أيسـلندا الدولي قبل
ؤهـلة لبـطولة مـباراته في الـتصفـيات ا
كـــــأس أ أوروبـــــا. وقـــــدمت أنـــــقـــــرة
احـتـجـاجا دبـلـومـاسيـا. وتـقـول وسائل
إعالم تــــركــــيــــة إن الالعــــبــــ األتـــراك
أجــبــروا عـــلى االنــتــظـــار لــنــحــو ثالث
سـاعـات بـيـنـمـا كـانت جـوازات سـفـرهم
تـفــحص وحـقـائـبــهم تـفـتش. وأرسـلت
مـذكرة دبلـوماسيـة إلى أيسلـندا منددة
ـعـامـلـة السـيـئـة لـلـفـريق التـركي في بـا
ــذكـرة عــبـر ــطـار. وبــعــثت أنــقـرة بــا ا
سـفـارتـهـا في أوسـلو مـطـالـبـة بـاتـخاذ
ــزيـد من اإلجـراءات األمــنـيـة حلــمـايـة ا
تحدث . وقال إبـراهيم قالـ ا الالعـب
بـاسم الـرئـيس رجب طـيب أردوغان إن
ـعــامــلـة غــيــر مـحــتــرمـة وغــيـر هــذه ا
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تحدة في مونديال الكرة فوز كبير لسيدات الواليات ا

nOF{ “u∫ حققت إيطاليا فوزاً صعباً على البوسنة في تصفيات اليورو
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{ مـدن - وكـاالت: تصـدر جنم نادي بـرشلـونة اإلسـباني
ليونـيل ميـسي ألول مرة صدارة تـصنيف مـجلة “فوربس”
األمــريــكــيـة كــأعــلى ريــاضي دخالً في الــعــالم.  إصـدار
القـائمة من قـبل مجلة “فوربس ”اول امس الـثالثاء  وضمت
 100ريـاضي األعـلى أجـراً في الـعـالـم وسيـطـر عـلـيـهـا العـبي
كـرة القـدم كأكثـر الرياضـي دخالً في الـعالم. تصـدرت ميسي
الــقـائــمــة ألول مـرة بــفــضل راتـبـه في بـرشــلــونـة بــاإلضــافـة إلى
ـكـافـآت  حيـث بلـغ دخله  127مـلـيـون دوالر. ويأتي احلـوافـز وا

رتـبة الثـانية بـ النـجم البـرتغالي كـريسـتيانـو رونالـدو في ا
 109مالي دوالر  حـيث يبلـغ أجره في يوفـنتوس

مقارنة مع ميسي البالغ 92  65ملـيون دوالر 
مـلـيـون دوالر في بـرشـلـونـة  لـكن رونـالدو

حـــقق  44مـــلــــيـــون دوالر كــــحـــوافـــز 
والبـوجلـا  35مـلـيــون دوالر. فـيـمـا جـاء
جنم بـاريس سـان جــيـرمـان نــيـمـار في
ـركــز الـثــالث بـإجــمـالي أربــاح بـلـغت ا
 105مـاليــــ دوالر  في حــــ احــــتل
ـركز الرابع بـ الكم كانـيلـو ألفـاريز ا ا

 94مليون دوالر. 

مـقـبـولـة وإن الفـريق سـيـقـدم أفضل رد
ـــلــعـب. وفــازت تـــركـــيــا عـــلــيـــهـــا في ا
بـاريات الـثالث التي خـاضتـها حتى بـا
اآلن في الـتـصـفـيات كـان أحـدثـهـا أمام
فـرنسا بطلـة العالم بهدفـ مقابل صفر
ــنــتـخب ـاضـي. وقـد وصل ا الــســبت ا
الـتركي إلى مطار كيـفالفيك في أيسلندا
ـاضي وخـاض مــبـاراة الـتـأهل األحــد ا
في اجملــمـوعــة (هـ) اول امس الـثالثـاء.
وتـوجـه الـسـفـيـر الــتـركي في الـنـرويج
فـازلي كورمـان إلى أيسـلنـدا ليـعبر عن
عــدم ارتـيــاح بالده بــسـبـب الـتــطـورات
األخـــيـــرة. ووصف وزيـــر اخلـــارجـــيــة
مـولود جاويش أوغلـو معاملـة منتخب
بالده في مــطـار أيــسـلــنـدا بــأنـهــا غـيـر
مـقـبـولـة. وقـال: "إن مـعـامـلـة مـنـتـخـبـنـا
الـوطني في مطار أيسلنـدا غير مقبولة
ال عـلى الـصعـيد الـدبـلومـاسي وال على

الصعيد اإلنساني".

{ مدن - وكاالت: قدم ثـورجان هازارد التهنئـة لشقيقه إيدين على
االنـتــقـال مـن تـشــيـلــسي اإلنـكــلـيــزي إلى ريــال مـدريــد اإلسـبــاني هـذا

الصـيف. وقال ثورجـان في تصـريحات أبـرزتها صـحيفـة ليكـيب الفرنـسية
"أنـا سعـيـد للـغـاية من أجـله لـقـد حقق إيـدين حـلم طفـولـته وحصـد ثـمار
ثـابة مـكافـأة عـلى ما قـدمه بقـميص عـمـله فاالنـضمـام إلى ريال مـدريـد 
تـشيلـسي". وأضاف "لقـد غادر هازارد تـشيلـسي أميرًا واحـتفظ بعالقات
جـيدة فالـكل يحـترمه في ستـامفورد بـريدج وانضم إلى ريـال مدريد في
ـقـدوره مـسـاعـدة احلـارس تـيـبـو كورتـوا في ـنـاسب وسـيكـون  الـوقت ا
باراة الـتي انتهت بفوز الفوز بـاأللقاب". وأشاد ثورجـان بأداء زمالئه في ا
بلجيكا على اسكتلندا  0-3في تصفيات أ أوروبا مشيرا إلى أن الفريق
سـتوى الدفـاعي وأن الالعب بـذلوا جهـدا كبيرا رغم حتـسن كثيـرًا على ا

وسم. معاناتهم من اإلجهاد البدني في نهاية ا

s¹b¹≈ ∫œ—«“U¼ oOIý

Î«dO √ w KOAð —œUſ


