
ليحصد اللقب عن جدارة.
تـقــدم مـنــتـخب كــوريـا اجلـنــوبـيـة
بـهـدف في الـدقـيـقـة اخلـامـسة عن
طريق لي كاجن إن من ضـربة جزاء
أثــــــــارت بـــــــعض اجلــــــــدل لـــــــكن
فالديسالف سوبرياها تقمص دور
البطولة ورد بهدف الوكرانيا في

Æ52الدقيقت 34 و
وقبل دقيقـة واحدة من نهاية
ــــــبــــــاراة أكــــــد هــــــيـــــاري ا
تـزيـتـايشـفـيلـي فوز أوكـرانـيا
بـــتــســجــيــلـه الــهــدف الــثــالث

للفريق.
وكــانت أفـــضل نــتـــيــجــة ســـابــقــة
ألوكـرانـيـا في مـونــديـال الـشـبـاب
هـي الــــــوصــــــول لــــــدور
الـــســـتـــة عـــشـــر
بــيــنـــمــا كــان
أفـــــــــــــــضـل
إجنـــــــــــاز
لــــكـــوريـــا
اجلنوبية
 احـــتالل
ــــــركـــــز ا
الــــــــرابع
عـــــــــــــــام

Æ1983
وبالعود
ة إلــــــــى
مـجـريات
الـــلــــقـــاء
وبعد مرور
دقــيـقــتـ فـقط
ـــبــاراة من بـــدايــة ا
احتسب احلـكم إسماعيل
الــــفــــاحت ضـــــربــــة جــــزاء
ـنـتـخب كوريـا اجلـنـوبـية
بـعـد الـرجـوع لـتـقـنـيـة حـكم

ساعد. الفيديو ا
وتـقـدم لي كاجن إن لـتـسـديد
ضـــربـــة اجلـــزاء لـــيــســـجل
الــهــدف األول لــلــمـنــتــخب
الـــكــــوري في الــــدقـــيــــقـــة
اخلــامــســة حــيث تــوقف
الـــلـــعـب لـــبـــعض الـــوقت
نظرا للجوء احلكم لتقنية
الـــفـــار. وخالل الـــدقـــائق
الــتـالــيــة كـثف مــنــتـخب
أوكــرانــيــا من مــحــاوالته
الهجـومية أمال في إدراك
التعادل لكنه لم ينجح في
تــــهـــديــــد مــــرمى احلـــارس
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تزوج العب ريال مـدريد اإلسبـاني سيرجـيو راموس من مـقدمة الـبرامج التـليفـزيونيـة بيالر روبيو
اول امس الـسـبت في كـاتـدرائـيـة إشـبـيـلـيـة فـي حـفل شـهـد حـضـور شـخـصـيـات بـارزة في عـالم
ية.وحـضر مراسم الزفاف العديد من الـشخصيات البارزة في عالم كرة الرياضـة اإلسبانية والعا
القدم أمـثال الالعب السابق دافيد بـيكام وزوجته فيكتـوريا وسانتي كازورال وسيـرجيو بوسكيتس

يليو بوتراجينيو. وخواك سانشيز وخيسوس نافاس وإ
كمـا حـضـر أيـضا الـعـديـد من الالعـبـ الـسابـقـ واحلـالـي أمـثـال بـريـدراج مـياتـوفـيـتش ولـوكا
مـودريتش وروبـرتـو كارلـوس ولوكـاس فاسـكيـز ومـاتيـو كوفـاسيـتش وألـبرت لـوكي وكيـلور نـافاس
ومـاركـو أسـيـنـسـيـو ومـاركـوس يـوريـنـتي وفـرنانـدو إيـيـرو وجـوردي ألـبـا وألـفـارو مـوراتـا وجـولـيو

لكي فلورنتينو بيريز من ب آخرين. بابتيستا وبيبي رينا ورئيس الفريق ا
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مـنـذ ثالثـة أعـوام هـزّ لــيـونـيل مـيـسي عـشـاق
الــكــرة والــوسط الــريـــاضي بــخــبــر اعــتــزاله
ــنـــتـــخب قــرار اتـــخـــذه وقــتـــذاك وعــيـــنــاه ا
ة األرجـنـت مـغـرورقتـان بـالـدموع عـقب هـز
في نــهــائي كــوبـا امــيــركــا أمــام تــشـيــلي في
مـبــاراة أطـاح خاللـهــا بـالـركـلــة الـتـرجــيـحـيـة

األولى في السماء!
عــزا مـيــسي قــراره حــيـنــهـا إلـى اإلخـفــاقـات
تـتاليـة مع الفريق الـوطني لكـنه لم يلبث إال ا
أن تراجع عن كالم عاطفي أكثر منه عقالني

بعد أن جفت دموعه وتعافى معنوياً.
ـاضي في كــازان حـجّـمت فــرنـسـا الـعــام ا
األرجـنــتـ في دور الــسـتـة عــشـر من كـأس
ـرة لم يعلـن ميسي الـعالم 2018 لـكن هذه ا
اسـتــقــالــته من مــســؤولــيــاته الــدولــيــة ومـرت
ـة بـهـدوء فـكـانت اخلالصـة أن في نـيـة الـهـز

ليو احملاولة مجدداً.
اآلن عـــاد أفـــضل العب عـــلى مـــر الـــتــاريخ
بـرأي خـبراء كـثـر على األقـل لتـجـربة جـديدة
قــد تــكــون األخــيــرة لــقــيــادة بالده في كــوبــا
2019 إلى مـجــد قـاري طـال انـتــظـاره طـيـلـة
26 عامـاً لدى عشاق الـتانغو الـذين قد يكون

بــإمـكــانــهم (عــلى مــضض) االنــتـظــار أكــثـر
بـخالف الـسن الـريـاضـية "لـلـبـرغـوث" التي ال

تسمح بذلك.
ورغم أن اعجازات ميسي الكروية الكاتالونية
تـتوالى مـنذ نـحو 12 عامـاً عـلى نحـو متـتال
إال أنّه مــا زال في األرجــنـتــ يــجـلـس خـلف
مـارادونـا الفـوضـوي الذي لـم يقـدّم فـعلـياً إال
أربــعــة مـواسم عــبـقــريـة مــنح خاللــهـا بالده
كـأس الـعـالم في حـ أن لـيـو مـا زال يـنـتـظـر
بـاكـورة األلـقـاب مع الـفـريق األول امـر أبـقاه

قابعاً في الصف الثاني أرجنتينياً.
إذا الــفــرصـة تــعــود مـع لـيــونــيـل سـكــالــوني
الشـاب الذي خـلف خورخي سامـباولي (كان
مـسـاعـده) وقـاد األرجـنـتـ حتـى التـاريخ في
تـسع مـنـاســبـات وديـة خـسـر خـاللـهـا مـرتـ

أمــــام الـــبـــرازيل 1-0 فـي أكـــتـــوبـــر 2018
وفــــــنـــــــزويال 3-1 في مــــــارس 2019 وهـي
ـيـسي بـعـد مـبـاراة شـهـدت اول عـودة دولـيـة 
ـونـديال مـقـابل حتـقيق خـمـسة انـتـصارات ا
عـلى مـنـتـخبـات مـتـوسـطـة او أقل وتـعادل مع

كولومبيا.
ـبــاريـات الـتي غــاب مـيـسي عن طـبـعــاً هـذه ا
ــدرب لـلـتــركـيـز عـلى مـعــظـمـهـا بــاتـفـاق مع ا

كن ناديه ال تـعكـس شيـئاً في الـنـهايـة وال 
ــــكن أن تـــقـــدم احلــــكم من خـاللـــهـــا مـــاذا 
األرجــنــتـ في كــوبـا 2019 الــتي تــدخــلــهـا
مـرشــحـة "غـيــر طـلـيـعــيـة" بـإقــرار من مـيـسي
نفسـه وبفريق غـير مـعهود تـغيب عـنه الكـثير
ـعـتـزلـ دولـيا من األسـمـاء الـتقـلـيـديـة مـثل ا

. خافيير ماسكيرانو وغونزالو هيغواي
إخفاقات بقدر الترشيحات!

…b¹bł V¼«u

ـيـز الـتـشـكـيـلـة احلـالـيـة انـهـا غـنـية لـكن مـا 
واهـب اجلديـدة الـيـافـعـة بـعد تـغـيـيـر هـوية بـا
مـنتخب 2018 بـشكل جـذري ولعل في ذلك
أكــثــر من امــر إيـجــابي فـي مـقــدمــته غــيـاب
الضـغوط عن العناصـر التي لم تدرك جنومية
األجـيـال الـسـابـقـة الـتي حـصـدت اإلخـفـاقات
بـقـدر الـتـرشيـحـات. فـمـنذ 2007 تـاريخ أول
ـيـسـي في كـوبـا خـبـر األخـيـر كل مـشـاركـة 
أنواع الالعـب والنـجوم دون حتقـيق ما يليق
بـبـطلـة الـعـالم مـرتـ فتـشـكـيـلة 2011 عـلى
ـثـال الـتي زخـرت بـهـدافي الـدوريات سـبـيل ا
الــكـبـرى األوروبــيـة مـثـل أغـويـرو وهــيـغـوايـ
وكـارلوس تـيـفـيـز ودي ماريـا وديـيـغـو ميـلـيـتو
إلى جنـــوم أمـــثـــال كـــامـــبـــيـــاســـو وزانـــيـــتي

ومـاسـكيـرانـو وباسـتوري والفـيـتزي وغـيرهم
ي قفلت عائدة كتيـبة يحلم بها أي منـتخب عا
إلى بالدهـا من ربع النـهـائي باخلـسـارة أمام
أوروغـواي. أمـا هــذا الـعــام وفـيـمــا يـخـوض
معـظم العبي الـتـانغـو أولى جتاربـهم القـارية
يـســتـعــد مـيــسي الـذي ســيـدرك الـ 32عــامـاً
خالل الـبطولة ( 24يـونيو) خلامـس مشاركة
ــزيج في مـــهــمــة "فك الـــنــحس" ولــعـل هــذا ا
تـمـثلـة بـبضـعـة عنـاصر الـشاب مـع اخلبـرة ا
يقودهـا ليو قد تكون الوصفة السحرية لبالد
الــشــمس. وفــيــمــا رأيــنــا أن مــردود مــيــسي
ـنـتـخب الـبـدني تـراجع بـشـكل مـلـحـوظ مع ا
سيـكون وجود عناصر شابة أمر إيجابي هنا
ـبـاريات أقـله بـدنـيـاً لـقـدراتـهم عـلى خـوض ا
بكفاءة اعلى من تشكيالت األرجنت السابقة
الـتـي وفي آخـر نـســخـهــا في روسـيـا 2018
رأيـنـا كـيف أنّ ارتفـاع مـعـدل اعـمار العـبـيـها
جــعــلــهـا مــفــكــكــة غـيــر قــادرة عــلى مــجـاراة
ــثــال األوضح كـان مع مــنــتـخــبـات شــابـة وا
فرنـسا.وفي هـذا السـياق نـذكر أن 14 العـباً
في مونـديال روسيـا كانوا فـوق سن الثالث

وقـد قـلص سـكـالــوني هـذا الـعـدد حـالـيـا إلى
ثـمـانـية فـقط مـقـابل ضخ أسـمـاء لـهـا سـمـعة
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ــنــتـــخب األوكــراني بــلــقب تــوج ا
كـأس الـعـالم لـكـرة القـدم لـلـشـباب
لــلـــمــرة األولى في تـــاريــخه بــعــد
فوزه على نظيره الكوري اجلنوبي

بــنـــتــيـــجــة 1-3 اول
امس الـسبت في
بـاراة النهـائية ا
لــلـبــطـولــة الـتي
جــــــــــــــــــــرت فـي

بولندا.
وجنح مــنـتـخب
أوكــــرانــــيــــا في
حتـــويل تـــأخــره
بــــــهــــــدف أمـــــام
كوريـا إلى الـفوز
بــــثالثــــيــــة
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كـشف إيدين هـازارد بعـد إتـمام انـتقـاله رسمـيًا من تـشيـلـسي إلى ريال مـدريد عن أول ذكـرياته مع
ـدهشة ضد باير لـيفركوزن في نهائي دوري لكي والتي كانـت تسديدة زين الدين زيدان ا الـنادي ا
درب ريال مدريد واعـترف بأنه كان السبب وراء أبطال أوروبا 2002. وأعلن هازارد عن إعجـابه 
اهتمامه بكرة القدم.وقال هـازارد في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد "بدأت أشاهد كرة القدم
بـسـبب زيـدان. لـقد عـشت في بـلـجـيـكـا لـكنـي دعمـت فرنـسـا بـسـبب زيـدان".وأضـاف "كانـت ذاكرتي
األولى عندمـا سجل زيدان هدفه الـطائر أمام بايـر ليفركـوزن".وتابع النجم القـادم من تشيلسي "اآلن
ـقبل ـوسم الـشهـر ا ـكـننـا الـعمل سـويًـا وهـذا شعـور خـاص للـغـايـة.. سأتـواجـد في مـدة ما قـبل ا
ألضع نفسي في خـدمته". وعلق هازارد على حضور 50 ألف مشجع لـريال مدريد في استقباله على
ملعب سانتـياجو برنابـيو قائلًا "قـميص ريال مدريد يـعني الكثيـر بالنسبـة لي ريال مدريد هو أفضل
ناد في الـعالم ومن الصـعب أن أصف ما أشعر به".وأردف الـدولي البلـجيكي "منـذ اليوم األول الذي
بـدأت فـيه ركل الــكـرة وكـان عــمـري حـوالي 4 أو 5 سـنـوات كــنت أحـلـم بـالـلــعب مع ريــال مـدريـد
ـكنـني الـبدء فـي اللـعب لـهذا شـغلـتـني مسـيـرتي عبـر عـدة فرق لـكـنني اآلن في الـ28 من عـمـري و
النـادي الرائع".وبـعد مـوسم كارثي لم يـرفع فيه ريـال مدريـد سوى كـأس العـالم لألنديـة أكد هازارد
زيد من البـطوالت إلى متحف بيرنابيو قائـلًا "عندما تلعب في هذا النادي فإنك حرصه على إضافة ا
ـشجـع تريـد الفـوز باأللـقاب. تـريد الـفوز بـكل شيء ليس فـقط من أجـلك ولكن بـالنـسبـة للـفريق وا
حول العالم". وختم "أول ما تفكـر فيه عندما تستيقظ هو إنك تلعب مع ريال مدريد وتريد الفوز بشيء
ـــوسم إذا لـــعــــبـــنـــا كـــفـــريـق واحـــد بـــشـــغف وعــــمل شـــاق فـــســــوف نـــحـــقق ذلك". في نـــهــــايـــة ا

ـنـتـخب اإليـطالي أولـيـفـري العب ا
ركـلــة جــزاء في الــشــوط اإلضـافي
األول وحتــديــدا في الــدقــيــقـة 95
قبل أن يسجل ريتشارد مينا هدف
ـــنـــتــخـب اإلكــوادور في الـــتـــقــدم 
ـنــتـخب الــدقـيــقـة 104. وخــســر ا
اإليــــطــــالي مــــبــــاراة الــــدور قــــبل
النهائي أمـام نظيره األوكراني 1 ـ
0 فيـمـا خسـرت اإلكوادور في ذات
الـدور من كـوريـا اجلنـوبـيـة بـهدف

نظيف أيضا.
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ودخـل لي كـــــــــاجن إن العـب وسط
فــريق فـالـنـسـيـا اإلسـبـاني تـاريخ
كوريا اجلنـوبية من أوسع أبوابه
وأصـــــــــــــــبـح أول العــب فـي بـالده
يحصد جـائزة أفضل العب بإحدى
البطوالت الدوليـة التابعة لالحتاد

الدولي لكرة القدم "الفيفا".
ولـم يـــتـــمــــكن مــــنـــتـــخـب كـــوريـــا
اجلـنوبـية للـشبـاب من حصـد لقب
كأس الـعالم 2019 حتت 20 عـامًا
فـي بــولـــنـــدا بـــعــد خـــســـارته في
ـبـاراة الـنـهــائـيـة أمـام أوكـرانـيـا ا
بنتـيجة (3-1) والتي شهـدت تقدم
لي كاجن منذ الدقـيقة اخلامسة من

جواجن يون لي بشكل صريح.
وسـيـطـر مـنتـخب أوكـرانـيـا بـشكل
كبير عـلى مجريات الـلعب لكنه لم
يــكن قــريــبــا أبــدا طــوال الــنــصف
ســـاعــة األول من تـــســجـــيل هــدف
التعـادل سواء بسـبب التسرع في
إنـهاء الـهجـمـات أو بسـبب صالبة
الـدفاع الـكـوري.وتمـكـنت أوكرانـيا
من تـــســجــيل هـــدف الــتــعــادل في
الدقـيـقة 34 عن طـريق فالديسالف
سـوبـريـاهـا إثر ضـربـة حـرة لـعبت
داخل مـنـطـقـة اجلـزاء لـكن الـدفاع
الــكـوري أخـطـأ في تـشـتـيت الـكـرة
لـتـصل إلـى سـوبـريـاهـا الـذي سدد
بــــــــــــــــــكــل هـــــــــــــــــــدوء إلــى داخـل
الشباك.واقتسم الفريقان السيطرة
على الـدقائق الـعشـر األخيرة دون

أن يكون ألي منهما اليد العليا.
وبــعــد مـضي  7 دقــائق من بــدايـة
الشـوط الثـاني أضاف سـوبريـاها
ـــنــــتـــخب الــــهـــدف الـــثــــاني لـه و
أوكــرانـيــا بـعـدمــا تـلــقى تــمـريـرة
رائـعــة داخل مــنـطــقــة اجلـزاء من
كــوهــيم كــونــوبــلـيــا لــيــســدد كـرة
زاحــفــة عـرفت طــريــقـهــا لــلـشــبـاك
الكـورية.وأنقـذ احلارس األوكراني
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أوروبـــيــة ال تـــرتــقي إلى
ـطـلـقـة الـنـجــومـيـة ا
مـــثـل لـــيــــانـــدرو
بــــــاريـــــــديس

24)
عـاماً) من
بـــــاريس
ســــــــان
جـيرما

ن
وبـيــتـز
يــــــــــلـال

27)
عـامـاً) من فـيـورنـتـيـنـا ومـاركـوس اكـونا (27
عامـاً) من سبورتنغ ولـو سيلسو (23 عاماً)
عـول عليه كثـيرا من ريال بـتيس ورودريغو ا

دي بول ( 25عاماً) من أودينيزي وغيرهم.
dOš_« dD «

مـن هــنــا يـــدخل مــيــسـي ورفــاقه الـــنــســخــة
احلالـية وهم مـرشحـو الصف الـثاني أو أقل
ففي ظل اقـتصار النجومـية على بطل فرنسا
دي مــاريــا وبـطـل إنـكــلــتـرا أغــويــرو وبـطل
إسـبـانــيـا مـيــسي ووجـود مـدرب يــتـحـسس

أرتورو
فيدال
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وعــد العـب الــوسط الـــتــشــيـــلي أرتــورو
فـيـدال اول امس الــسـبت بـتـقـد أداء
قـوي في بطولـة كوبا أمـريكا 2019 في
الـــبــــرازيـل وأكـــد أن مــــنــــتــــخب بالده

سيكون خصما يخاف منه اجلميع.
ــؤتــمـر وقــال العب بــرشــلــونــة خـالل ا
الـصــحـفـي لـلــمـنــتـخب الــتــشـيــلي قـبل
مـواجهـة الـيـابان "سـيـخـاف اجلـميع من

نـتـخب مـنذ الـبـداية هـذا ا
وحتى النهاية".
وأكــد فــيــدال أن
بــطـولــة كــوبـا
أمـــــريــــكــــا
تـــأتي في
"تـوقـيت

أنـــدري لـــونـــ مـــرمـــاه مـن هــدف
وتـصـدى مــحـقق فـي الـدقــيـقـة 70 
لـضـربـة رأس رائـعـة نـفـذهـا جـايك
رمى مباشرة.وفرض لي من أمام ا
منتخب كوريا اجلـنوبية سيطرته
بـشكل كـامل علـى مجـريات الـلعب
ووصل الـفــريق بـأكــثـر مـن فـرصـة
مـحـقــقـة لــلـمـرمى األوكــراني لـكن
دون أن يــنـجح في إدراك الــتـعـادل
حــتى الــدقــيــقـة Æ75 وقــبل دقــيــقـة
ــبـاراة سـجل واحــدة من نـهــايـة ا
هـيــاري تــزيــتــايــشــفــيــلي الــهـدف
الثالث ألوكرانيـا بعدما استخلص
الـكـرة من العـبي كـوريا اجلـنـوبـية
ـــلـــعب لـــيــشق قــبـل مــنـــتـــصف ا
مشواره صوب مرمى اخلصم قبل

أن يسدد كرة متقنة في الشباك.
  —Ëœ«u ù« V ²M

ـركز وانـتـزع منـتـخب اإلكـوادور ا
الــثــالث في بــطــولــة كــأس الـعــالم
لـلـشـبـاب لكـرة الـقـدم بـفـوزه عـلى

نظيره اإليطالي بهدف نظيف  
ــبــاراة وانــتــهى الـــوقت األصــلي 
ــركـــز الـــثــالث حتـــديـــد صــاحـب ا
بــالــتــعــادل الــســلــبي لــيــحــتــكــمـا
.وأهـدر مـاركـو لـشـوطـ إضـافـيـ

إيدين هازارد

عظـيم" بالـنسـبة له ولـلمـنتـخب التـشيلي
الــذي تــمــكـن من الــعـــــــــمل ألكــثــر من
أســبــوع بــكــامل الـالعــبــ ودون وجـود

إصابات.
وأضـاف "نـأمل في تـقـد بـطـولـة جـيـدة
ـبـاراة تـلو األخـرى ولـكن وسـنـخـوض ا
سـتــرون مــنــتـخــبــا يـقــوم بــالـضــغط من

الدقيقة األولى".
ر مـنتـخب "ال روخا" الـفائز بـالبـطولة و
ـرحـلــة تـغــيـيـر عـامي 2015 و2016 
ـــدرب الـــكــولـــومــبي حتت قـــيــادة ا
ريـــــنـــــالــــدو رويـــــدا والـــــهــــدف
الـــرئــــيـــسي لـه هـــو الــــتـــأهل

ونديال 2022.
وأوضــــــح العــــــب وســــــط
الـفـريق الـكـتـالـوني أنـهم
لـن يـــتـــنــــــــــــازلـــوا عن
حتــقـــيق لــقب الـــبــطــولــة
لــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عـــلى

التوالي.

الـــــــرباط في 16 حزيـران/يونيو.
وأضــــــاف: "اتـــــخــــــذت الالعــــــبـــــة
الـترتـيبـات الالزمة وحـجزت رحـلة
من بـــــاريس إلـى الــــربـــــاط في 12
حـــزيـــران/يــــونـــيـــو لــــكن في 11
حـزيران/يـونـيـو أبلغ ألن بـلـونديل
فـــجـــأة وكــيـل كــاســـتـــر أن رئــيس
ــغـربي أللـعـاب الـقـوى ال االحتـاد ا
يـريد أن تـركض كـاستـر إذ لم يكن
لـكـاســتـر احملـبـطــة من هـذا الـظـلم
ـتـأخـر اي خـيـار سـوى والـرفض ا

العودة إلى جنوب إفريقيا".
14 تـــــــــــابـع الــــــــــبـــــــــــيــــــــــان "فـي 
حــزيـــران/يــونـــيـــو غــيـــر االحتــاد
مسـاره مجدداً وقـال لوكيل كـاستر
إنـــهــــا مــــدعـــوة لــــلــــركض في 16
حــزيـران/يــونـيــو في ذلك الـوقت
كـانـت الـرحالت اجلـويـة الـوحـيـدة
ـتـوافـرة إلى الربـاط تـعـني رحـلة ا
ـــدة 20 ســــاعــــة مــــا يــــعــــني أن
ـكـنة ـشـاركـة لم تـكن مـنـطـقـيـاً  ا

لكاستر".
وحـصـلت سـيـمـيـنـيا عـلـى الـضوء
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اتـهـمت الـعـداءة اجلنـوب إفـريـقـية
كـاسـتــر سـيـمـيـنــيـا الـتي تـخـوض
مـعـركة مع االحتـاد الـدولي أللـعاب
الـقـوى لوقف قـواعـده "التـمـييـزية"
حـول مسـتـويات الـتسـتـوستـيرون
ـغـربي جلـعل ــرتـفـعـة االحتــاد ا ا
مـشـاركتـها "مـسـتحـيـلة" في سـباق
800 م ضــــمـن لــــقـــاء الــــربــــاط في

اسي. الدوري ا
ـبـيـة فـي بـيان وقـالـت الـبـطـلة األو
اول امس الـسـبت إنّـهـا لم "تـرفض
الدعوة" كمـا أوضح لوكالة فرانس
بـرس مـدير لـقـاء الـرباط الـفـرنسي
ألـن بــــلــــونـــــديل لــــكـن "الــــدعــــوة
ـتــأخـرة" جـعــلت مـشـاركــتـهـا في ا

غرب "مستحيلة". ا
وبـحسب سـيمـينـيا فــــــــقد دعـاها
ــغــــــــــربي في الــبــدايـة االحتـاد ا
لــــكـــنه تـــراجـع قـــبل أن يـــقــــــــــوم
بـدعـوتـهـا مـجـددا "في الـســــــــابع
من حزيران/يونيو 2019 قبـــــــلت
كاستر دعوة االحتاد للمشاركة في

◊UÐd « ¡UI  w  UN² —UA  WK dFÐ »dG*« rN²ð UOMOLOÝ

VI∫ اوكرانيا حتصد لقب بطولة العالم للشباب بفوزهم على كوريا

العداءة اجلنوب
افريقية كاستر
سيمينيا لدى

وصولها الى خط
النهاية في سباق
800 م في لقاء
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ضـــربـــة جــــزاء إال أنه خـــســـر في
النـهايـة.بعـد نهايـة اللـقاء حتصل
موهوب فالنسيا على جائزة الكرة
الذهبـية كأفضل العب في الـبطولة
ـسـاهـمـته في ـيـة لـلـشـبـاب  الـعـا
ـــبــاراة وصــول مـــنـــتـــخـــبه إلـى ا
النهائية ألول مرة في تاريخه عبر
تــســجــيـــله هــدفـــ وصــنــاعــة 4

. هاجم أهداف لزمالئه ا
هـاجمة قبل لي كـاجن إن تمـكنت ا
يـو م جي 26 عـامــاً من حـصـد
جـائـزتي الــكـرة الـذهـبــيـة كـأفـضل
العـبــة واحلـذاء الــذهــبي كـهــدافـة
بـــرصـــيـــد 8 أهـــداف خالل كـــأس
الـعالم لـلـناشـئات 2010 حتت 17
عــامًـــا في تــريــنــيــداد وتــوبــاجــو
لــتــكـــون أول العــبــة أنــثى كــوريــة
حتصد اجلائزت ببطوالت الفيفا.
وعــلى مــســتــوى الــرجــال اكـتــفى
ـعتـزل هوجن مـيوجن بو دافع ا ا
50 عامًـا بحـصد الكـرة البـرونزية
كثالث أفضل العب في كأس العالم
2002 ي كـــــوريــــا اجلـــــنــــوبـــــيــــة
ــهـاجم والـيــابـان خــلف الــثـاني ا
الـــــبـــــرازيــــلـي رونـــــالــــدو واألول

اني أوليفر كان. احلارس األ

ــنـافـسـات األخـضـر لــلـعـودة إلى ا
بــعــدمـــا أعــلــنت مــحـــكــمــة عــلــيــا
سـويــسـريـة جلـأت إلــيـهـا الــبـطـلـة
اجلـنوب إفـريقـية تـعلـيقـها مـؤقتاً
قـــواعــد االحتـــاد الـــدولي أللـــعــاب
الـقوى الـتي تـلزم بـعض الـعداءات
ــســتــويــات الــلــواتي يــتــمــتــعن 
مــرتــفــعـة من الــتــســتـوســتــيـرون
بـخــفـضــهـا إذا مــا أردن مـواصــلـة
نافسات.وسيكون مفعول خوض ا
احلــكم الــســويــســري قــصــيـراً إذ
يتـع على االحتـاد الدولي وبـطلة
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يـفـاضل أدريــان رابـيـو العب وسط بـاريس سـان
ـيرليج أو جـيرمـان الفرنـسي ب االنـتقـال للـبر
الـكــالـتـشــيـو خـالل مـدة االنـتــقـاالت الــصـيــفـيـة
وقع "كالتشيو ميركاتو" فإن رابيو قبلة.ووفقًا  ا
يفـكـر بـ اللـعب لـصـالح يـوفنـتـوس اإليـطالي أو
مـانـشـستـر يـونـايتـد اإلجنـلـيـزي.وكان يـوفـنـتوس
قـريـبًا من ضم أدريـان رابـيـو إال أن مانـشـسـتر
ــفــاوضــات لــضم يــونــايــتــد دخل مـــؤخــرًا في ا

ــبــيــادي 2012 ســبــاق 800 في أو
ـزيـد من الـطـلـبات و2016 تـقـد ا
لــلـمـحـكــمـة الـتـي سـتـقــرر تـمـديـد
ـقـرر أن الــتـعـلـيق مـن عـدمه.ومن ا
تــصـــدر احملـــكـــمــة قـــراراً جـــديــداً
بـــشـــــــــأن تــمــديــد الـــتــعــلــيق في
ـــقــــــبــلـــة ويــتــحــرك األســابــيع ا
الـقــــــضـاء الـسـويـسـري بـبطء ما
يـــــــعني أن قراراً نــــــهـائياً بشأن
قـبول إجـراءات االحتـاد الـدولي قد

يستغرق سنوات.

خــطــواته
األولــــــــــى

وقد كان العباً
في مــــــــونـــــــديـــــــال

2006 سـيـكـون احلـكم
صـعـبـاً لـكن من يـدري قـد
ـتـمرس يـقـود هذا الـثـالثي ا
جـيال شابـا إلى حـيث عـجزت
الــنـــجــوم دون إغــــــــــفــال أن
طــــريق الــــكـــرة الـــذهــــبـــــــــــيـــة
ــر حُـكــمـاً في الــســادسـة لــلـيــو 
مـاراكــانـا فـهـل تـصــيب الـتــجـربـة
اخلـــامـــســـة أم أن الـــنـــحس الـــدولي

سيستمر?
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مازال الـفرنـسي بول بـوجبـا مصـممًـا على الـرحيل عن مـانشـستر
يـونــايـتـد واالنــضـمــام لـريـال مــدريـد في الــوقت الـذي يــرفض فـيه
الفـريق اإلجنلـيزي رحـيل جنـمه الفـرنسي.ووفـقًـا لصـحيـفة "مـاركا"
اإلسـبانية فإن مـينو رايوال وكيل بـوجبا يدرك أن علـيه حسم صفقة
ــدافع الــهـولــنــدي مـاتــيــاس دي لـيــخت قــبل االنــخـراط فـي صـفــقـة ا
بـوجـبا.ولـم يخف زين الـدين زيـدان أبـدًا رغبـته في الـتـعاقـد مع بـوجـبا
لعب وبالتالي يريد فلورنتينو بيريز إرضاء مدربه بجلب النجم الفرنسي 

سؤولي سانـتياو بـرنابـيو رغم صعـوبة إتـمام الصـفقة.وأعـلن بوجـبا رغبـته 
مانشستر يونـايتد صراحة بأنه يريد االنتقال لريال مدريد.واألكثر من ذلك أنه

اضي بـرحـلـة إلى آسيـا لـلمـشـاركـة في حمالت إحـدى شـركات قـام يوم األربـعـاء ا
ـكـن تـسـويـقـهم في عـالم كـرة الـقـدم ـا يـثـبت أنه واحـد من أكـثـر 5 العـبـ  البس  ا

بالوقت احلالي وهذا ما يعـرفه قسم التسويق في ريال مدريد جيدًا وينتظرون وصوله بفارغ
الصبـر.لكن احلـقيقـة هي أنه سيـكون من الصـعب للغـاية ضم بـوجبا لـريال مـدريد هذا الـصيف لكن
األمر لـيس مسـتحـيلًـا فكل من زيـدان وبوجـبا يصـران على االجـتمـاع في سانـتيـاجو بـرنابـيو.ويدرك
مـسؤولو يـونايتد أنه من الـصعب للـغاية خـسارة العب بجودة بـوجبا في ظل احلـاجة لتـكوين الفريق
وسم اجلديـد.يشـار إلى أن ريال مدريـد ليس الوحـيد الذي يـهدف لضم بـوجبا بـصورة قويـة خالل ا
لعب بارك دي برنس في فـهناك أيضًا بـاريس سان جيرمان الـذي يراقب الالعب ويأمل أن يضـمه 
إطـار مشـروعه الـضخم.ويـهـدف النـادي الـباريـسي إلى الـفوز بـدوري أبـطال أوروبـا حـيث مازال في

محاوالت لضم الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي ماتياس دي ليخت.
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يرى جيـمي كاراجـر جنم ليفـربول الـسابق أن األرجنـتيـني ليونـيل ميـسي قائـد برشلـونة هو
رشح األقرب للتتويج بلقب الكرة الذهبية كأفضل العب في العالم لعام 2019. ا

وقال كاراجر خالل تصريحات نـقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "رأيت أن فيرجيل فان ديك
ـراهنات لـلفوز بالـكرة الذهـبية لـكن نادرًا ما نرى مـدافع ليفـربول تخطى مـيسي في سوق ا
مدافعًـا يحـصل عليـها". وأضـاف "أعتقـد أن فابـيو كانـافارو فـعل ذلك بحصـد لقب مـونديال
وسم كان موسمًا رائعًا له لكن يجب 2006 أعتقد أن فيرجيل فان ديك تغير كثيرًا هذا ا
ـوسم حتـدثنـا كـثيـرًا عن بـيكـيه وراموس الـفوز بـأشـياء كـبـيرة". وتـابع كـاراجر "في بـدايـة هذا ا

لـيس بالـضـرورة يكـون أدائهـمـا أفضل من فـيرجـيل فـان ديك لكـنـهمـا توجـا باأللـقـاب".وختم كـاراجر
حديثه بـقوله "فـيرجيل فـان ديك أثبت نـفسه لكن الـكرة الـذهبيـة ستذهب لـلبـرغوث ميـسي". وقاد فان
يـرليج ضد ديك ليـفربول لـلتتـويج بلقـب دوري أبطال أوروبـا والقتـال حتى اجلولـة األخيرة في الـبر
مانشـستر سيتي.  بيـنما توج ميـسي بلقب الليجـا فقط بعد اإلقصـاء من نصف نهائي دوري األبطال

لك ضد فالنسيا. ضد الريدز وخسارة نهائي كأس ا

الـالعب. ولم يلـعب رابـيـو أي مـبـاراة مع باريس
ســـان جـــيـــرمــــان أو مـــنـــتـــخب فــــرنـــســـا مـــنـــذ
ديسـمـبـر/كـانون أول 2018 بعـد قـرار جتـمـيده
من قــبل نـاديه الــفـرنــسي لــرفـضه الــدخـول في
مفاوضـات حول جتديد تعاقده.وكان رابيو قريبًا
من االنـضـمـام لـبـرشـلـونـة حـيث اتـفق الـطـرفـان
عـلـى بـنــود الــتــعـاقــد قــبل أن يــتــراجع الــفـريق
الكتالـوني عن الصفـقة بعد الـتعاقـد مع فرينكي

دي يوجن العب أياكس.

جانب من
احدى
مباريات
الدوري
االنكليزي


