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ذكرت وسـائل إعالم أن ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة األمير البريطاني هاري حضرت نهائي
ؤازرة صديقتها سيرينا وليامز. فتوحة للتنس للسيدات امس السبت  أمريكا ا

دعـوات حلـفل زفـاف مـاركل بـ كـوكـبة من وسـعت األمـريـكيـة ولـيـامـز الـتي كـانت واحـدة من أبـرز ا
فتوحة ـشاهير إلى الفوز بلقبها رقم  24 في البـطوالت األربع الكبرى ح تخوض نـهائي أمريكا ا ا

أمام الكندية بيانكا أندريسكو.
ـز" أن ماركل سـافرت إلى نـيويـورك اول امس اجلمـعة بـعد أن شـاهدت ولـيامز وذكرت صـحيفـة "تا

صنفة اخلامسة في الدور قبل النهائي للبطولة. تتغلب على األوكرانية إيلينا سفيتولينا ا
اضي حـ خسرت ولـيامـز الفائـزة بالـلقب سبع بلـدون في يولـيو تمـوز ا وحضرت مـاركل نهـائي و

مرات أمام الرومانية سيمونا هاليب.
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سـتـصـبح العـداءة اجلـنـوب إفـريـقـية
كاسـتر سـيميـنيـا العبـة كرة قـدم بعد
عــدم تــمـــكــنــهــا من الــدفــاع عن لــقب
ســـبــاق 800 م في بـــطـــولـــة الــعـــالم
ـقــررة في الــدوحـة أللــعـاب الــقــوى ا
خالل شـــهـــري أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبــر
وتــــشـــــريـن األول/أكــــتـــــوبـــــر وذلك
لـــــرفــــضـــــهــــا تــــخـــــفــــيـض مــــعــــدل

التستوستيرون.
ـبـيـت وتـتـدرب حامـلـة ذهـبـيتـ او
مع فـــــريـق جـــــاي فـي دبـــــلـــــيـــــو في
ـقـدورها جـوهـانـسـبـرغ لـكن لـيس 
قبل بسبب اغالق اللعب قبل العـام ا

باب التواقيع.
ــوقع قــالت ســيـمــيــنــيـا (28 عــامـا) 
النادي "أتطلع لهـذه الرحلة اجلديدة.

أقدّر احلب والدعم من الفريق".
وقـالت جـانـ فـان فايـك التـي يحـمل
الـنادي اسـمـهـا لوكـالـة فـرانس برس

"متـشـوقة الخـتيـار كـاستـر االنضـمام
الى الفريق".

ومـــشت ســـيـــمـــيــــنـــيـــا عـــلى خـــطى

اجلامـايكي اوسـ بولت الـذي تدرب
مع ســــنــــتــــرال كــــوسـت مــــاريــــنـــرز
االسترالي بعـد اعتزاله الـعاب القوى

ـيـ في سـبـاقي 100 مع رقـمـ عــا
و200 م لــــــــــكـن مـن دون جنــــــــــاحه

باحلصول على عقد احترافي.
وكان قاض سويـسري قد ألغى قرارا
ـوقت لـلـقواعـد اجلـديدة بـالتـعـليق ا
ــفـروضــة من قــبل االحتــاد الـدولي ا
لــلـعـبــة الـتي تــلـزم بــعض الـعـداءات
ـــــــســتــويـات الــلــواتي يــتــمــتــعن 
مــرتــفـــعــة من الـــتــســتـــوســتــيــرون
بـــخــفــضــهـــا اذا مــا أردن مــواصــلــة

نافسات. خوض ا
ويـقـول االحتــاد الـدولي إن الـقـواعـد
ـقـرر بـدء الـعـمل بـهـا الـتي كـان من ا
اضي في تشـرين الثـاني/نوفـمبـر ا
لــكن  تــأجـيــلــهـا خلــمــسـة أشــهـر
ــســـاواة بــ تـــهــدف الـى ضــمـــان ا
ـسافات ب ضمار  العداءات علـى ا

يل. 400 م وسباق ا
وأكـــد االحتــاد الـــدولي في بـــيــانــات
سـابقـة أن الـقـواعد تـطـال الـعداءات
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الـفـوز عـلى مـضيـفه سـان مـاريـنو
(0-4)اول امـس اجلــــــمـــــعــــــة في
اجلولة اخلـامسة ضمن مـنافسات
اجملـمـوعـة الـتاسـعـة بـالتـصـفـيات
ؤهلـة لبطـولة أ أوروبا "يورو ا

.2020
وأحــــرز أهــــداف الــــلــــقــــاء كل من
ـهاجم مـيتـشي باتـشواي هـدف ا
بــالــدقـــيــقــة (43)من ركـــلــة جــزاء
و(2+90) ودرايــز مــيــرتــنــز (57)

وناصر الشاذلي (63).
وبــهــذا الــفــوز عــززت بــلــجــيــكــا
صدارتـها لـلمـجمـوعة بـرصيد 15
نـقـطـة فـيـما تـذيـلت سـان مـاريـنو

الترتيب بدون نقاط.
وضمن منافـسات اجملموعة جنح
ـنـتـخب الـروسي في الـفـوز عـلى ا

اسكتلندا (2-1).
ــهــاجم وســجل لــلــروس كـل من ا
أرتـــيم دزيــوبـــا بــالــدقـــيــقــة (40)
ومـــدافع اســـكـــتـــلـــنـــدا ســـتـــيـــفن
أودونـيل باخلـطـأ في مـرماه (59)
بــيــنــمـا ســجل الســكــتــلــنـدا العب

الوسط جون ماكج (11).
وبـهــذه الـنـتــيـجـة رفــعت روسـيـا
رصـــيــــدهــــا إلى 12 نـــقــــطــــة في

عـلى الــكـرات الـعــالـيـة والــثـابـتـة
الــتي أُرســلت إلى داخـل مــنــطــقـة
اجلــزاء مـسـتـغـال أطـوال العـبـيه
لـكن فـيـرجيل فـان دايك ومـاتـياس
دي لــــيـــــخت وجـــــهــــا عـــــددا من

رمى. الضربات الرأسية خارج ا
ــــاني من ــــنــــتـــخـب األ وعـــانـى ا
ارتـــبــاك مـــدافـــعـــيه خـــصـــوصــا
جــونــاثـــان تــاه الــذي حــول كــرة
باخلطأ في مرماه مسجال الهدف
الثـاني لهولـندا كمـا أظهر ضـعفًا
في الــتـــغــطـــيــة فـي الــعـــديــد من
الكرات وتعثر متسببًا في الهدف
.واســـتـــمـــرت األول لـــلـــطـــواحـــ
األخطاء القـاتلة من اخلط اخللفي
لــلــمــانـشــافت وهــو مــا اســتــغـله
العـــبـــو الـــضـــيــوف فـي الــدقـــائق
األخـيـرة لـيـنـجـحـوا في اقـتـناص

االنتصار الكبير.
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واكـتـسح مـنتـخب الـنـمسـا ضـيفه
الالتـفي بــسـداســيـة نـظــيـفـة في
بـاراة التي جمـعتـهما اول امس ا
اجلمـعة ضـمن منـافسـات اجلولة
اخلـامـسـة لـلــمـجـمـوعـة الـسـابـعـة
ـؤهلـة لـبطـولة أ بـالـتصـفيـات ا
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أكـد جوسـيب ماريـا بارتـوميـو رئيس بـرشلـونة األنـباء الـتي قالت إن عـقد لـيونيـل ميسي
قائـد الـفـريق يسـمح له بـالـرحـيل قبـل نهـايـته مـشيـرا في الـوقت نـفـسه أنه واثق من بـقاء

النجم األرجنتيني.
ـكن أن يغـادر برشـلونـة قبل وقال بـارتومـيـو في مقـابلـة مع تلـيـفزيـون برشـلونـة "ميـسي 

موسم 21-2020 إما العتزال كرة القدم أو اللعب في أي مكان يريد".
وأضاف: "إنه شيء سبق وأن حدث مع بـويول وتشافي وإنييستا لكن ليس لدينا ما يدعو
للـقلق فـإن ليـو رائع لدرجـة أنني أشك في أنه سـيغـادر".وأوضح بارتـوميـو: "ذهب تشافي
إلى قطـر وذهب إنيـيستـا إلى اليابـان واعتـزل بويول بـسبب إصـابته لكن هـؤالء الالعب

قـدموا الـكثـير لـلنـادي بحـيث يجب أن يـكون لـديهم هـذا االحتـمال". وأكـد رئيس الـبارسا:
"بـالـطــبع ال أشك في أي شيء وأنــا مـتــأكـد من أن مــيـسي ســيـظـل هـنـا حــتى عـام
Æ2021  على صعيد اخر توقع جاريث بيل مهاجم ريال مدريد أن تشهد عالقته

وسم بـعد احلديث زيد من االضـطراب رغم انـطالقته الـقوية هـذا ا السـيئـة بناديـه ا
عن احـتمـال رحيله خـالل الصيف. وسـاءت عالقة الالعب الـويلـزي البـالغ عمره 30
ـدرب الفـرنـسي عن رغـبته عـامـا مع زين الـدين زيدان خـالل الصـيف عـنـدما حتـدث ا
في رحيل بيل. وأبلغ بـيل شبكة سكاي سبورتس قبل مـواجهة أذربيجان في تصفيات
بـطولـة أوروبا اول امس اجلـمعة: "أتـفهم أنـني كنت كـبش فداء وأحتـمل ذلك بألم رغم

أن ذلك لم يكن عادال".

أوروبا "يورو 2020.
وعلى ملعب (رد بول أرينا) أحرز
ألصــحـــاب األرض كل من مـــاركــو
أرنـاوتـوفـيـتش هـدف ( (7و((53
من ركلة جـزاء ومارسيل سـابيتزر
(13)  وحــارس التــفــيــا بـافــيــلس
شــتـــايــنــبـــورس في مــرمــاه (76)
ـر (80) ومــيــكــائـيل وكــونــراد ال

جريجوريتش (84) 
وبــهــذا الــفـــوز رفــعت الـــنــمــســا
رصــــــيـــــدهــــــا إلى 9 نـــــقــــــاط في
الــوصــافـة فــيـمــا تــذيـلـت التـفــيـا

الترتيب بدون نقاط.
وفي نـــفـس اجملـــمــــوعـــة تــــمـــكن
منـتخب سلـوفيـنيا من الـفوز على
بــولــنــدا -مـتــصــدرة اجملــمــوعـة-
بـــهــــدفـــ نــــظـــيــــفـــ وإيــــقـــاف
تقدمها.وأحرز هدفي اللقاء كل من
ـدافع أليـاز ستـرونا في الـدقيـقة ا

(35) وأندراج شبورار (65).
وبهـذه النتـيجة رفـعت سلوفـينيا
ـركـز رصـيــدهـا إلى 8 نـقــاط في ا
الثالث فـيما جتـمد رصيـد بولندا

عند 12 في الصدارة.
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ـنـتـخب الـبـلـجـيـكي من وتـمـكن ا
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الطواح الهولندية
انشافيت تكتسح ا
برباعية في عقر
دارها في مستهل
تصفيات يورو

.2020

 ŸÒœu¹ u²¹≈ q¹u U

VŽö*«

بـشكل عـام وال تـسـتهـدف سـيـميـنـيا
مــــوضـــــحـــــا أن تـــــمــــتـع أي عــــداءة
ـــــــســــــتـــــــويـــــــات ذكــــــوريـــــــة من "
الـتـسـتــوسـتـيـرون يـؤدي الى زيـادة
في حجم الـعظم والـعضالت والـقوة
ـاثلـة لتـلك الـتي يـختـبـرها الـذكور
ـنح في مـرحــلـة الـبـلــوغ وهـذا مـا 
الــذكـور أفــضـلـيــة في األداء مــقـارنـة
بـــــــاإلنـــــــاث (...) لـــــــذلـك ومـن أجل
احلــفـاظ عــلى مــنـافــســة عـادلــة لـدى
اإلنـــاث من الـــضـــروري الــطـــلب من
الــعـداءات الــلـواتي يــتـمــتـعن بــنـمـو
جـنـسي مخـتـلف خـفض مـسـتـويات
نـافسـة على التـسـتوسـتيـرون قبـل ا

ستوى الدولي". ا
بية مرت وتُعدّ حاملة الذهـبية األو

في ســــبــــاق 800 م ( 2012و2016)
وبــطــلــة الــعــالم ثالث مــرات (2009

2017.2011 ). من الرياضيات
األكـثــر تـأثـرا بـهـذه الــقـواعـد. وعـلى
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ـاضي إن إنـسـتـجـرام يـوم اإلثـنـ ا
كرة القدم تتراجع في مسألة محاربة

العنصرية.
وردت واحدة من مجموعات مشجعي
إنتـر ميالن عـلى فيـسبـوك بالـقول إن
جمهور كـالياري أظهـر "احتراما" إلى
لــــوكـــاكــــو رغم أنه قــــلـــدوا أصـــوات
الـقــردة".وقـالت في رســالـة مـفــتـوحـة
وجــهــتــهــا إلى لــوكــاكــو "نــتــفــهم أن
األمـور بـدت كـأنـهـا إسـاءة عـنـصـريـة
لــكن الـوضع مــخــتـلف. في إيــطـالــيـا
نــســتـخــدم بــعض األسـالــيب بــهـدف
مــســاعـدة فــريــقـنــا وجلــعل الــفـريق
ـنـافس يـفــقـد أعـصـابه. األمـر لـيس ا
بـــدافع عــنـــصــري بـل من أجل إربــاك

نافس". ا
وأضافت: "لسـنا عنـصري وجـمهور
كـالـيـاري لــيس عـنـصـريـا.. نـرجـو أن
تنظـر للمـسألة من زاويـة أن ما جرى
نــــوع من االحـــتــــرام ألن اجلـــمـــهـــور
يـخاف أن تـهـز شبـاك فـريقـهم بـهدف
وليس ألنه يكرهك أو ألنه عنصري".
ــبـا بـا مـهـاجم وردا عـلى ذلك قـال د
الــسـنـغــال الـســابق إنه يـتــعـ عـلى
الالعــبــ الـســود مــقـاطــعــة الـدوري

االيطالي.
وقــال "لـهــذا الــسـبب رفــضت الــلـعب
هـنـاك رغم الـعـروض الـتي تـلـقـيـتـها.
أطــــــالـب كل الـالعــــــبــــــ الــــــســــــود

باالنسحاب من هذا الدوري".

وافقته ح  حتقيق انتصـارات.لكنه أ
ــلـعب حـال عـلـى مـغـادرة الالعــبـ ا
تــعــرضــهم إلســاءة عــنــصــريــة.وقـال
"بالطبـع يتع أن تـتخذ موقـفا ألنها
قضية حتتاج إلى حل".وأشار إلى أن
ـشـاكل من إجنـلـتـرا شــهـدت بـعض ا
هذا النوع مـؤخرا مضيـفا "كرة القدم
يـة وعابـرة للـثقـافات ولذلك لعـبة عـا
إذا أردت أن تـــــســـــتـــــقـــــطب أفـــــضل
الالعب في الـعالم فإنه يتـع عليك
أن تـضـمن اسـتــقـبـالـهم بـكل تـرحـاب
ألنهم يرغـبون أيـضا في التـأقلم على

الثقافة اجلديدة".
هم حـقـا عدم وتابـع "أعتـقـد أنه من ا
الــتـمـيــيـز ضـدهم وتــقـديـر االهــتـمـام
الـــكـــبـــيـــر الـــذي يـــجــلـــبـــونـه لـــهــذا
البلد".وقـال لوكاكو عـبر حسابه على
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قــال الــبـلــجــيـكـي رومـيــلــو لـوكــاكـو
مــهــاجـم إنــتــر مــيالن الــذي وجــهت
جمـاهير كـالياري إسـاءة عنـصرية له
ـاضي إنه يتعـ على كرة االسبوع ا
الـقدم اإليـطـاليـة مـحاربـة الـعنـصـرية
العب إذا أرادت استقطاب أبرز في ا
ـــيــا لـــدوري الـــدرجــة الـالعــبـــ عـــا
األولى.وبـــدا مــهـــاجم مـــانـــشـــســـتــر
يـونــايـتــد الـسـابق الــذي انـضم إلى
ــاضي هــدفـا إنــتــر مـيالن الــشــهـر ا
لعب لهتافات من جماهـير كالياري 
سردينـيا أرينـا مع استعـداده لتنـفيذ
ركلة اجلزاء في انتصار فريقه 2-1.
وقال لـوكـاكو لـلنـسـخة اإليـطالـية من
مـجلـة رولـيـنج سـتون إنـه يرغب في
الـتــركـيـز عـلـى مـسـاعـدة فــريـقه عـلى

ليونيل
ميسي
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أعـلن الـكامـيـروني صـامـويل إيـتـو مـهاجم
بــرشـلــونـة وإنــتـر مــيالن الـســابق اعـتــزاله كـرة

الـقـدم اول امس اجلـمعـة بـعد مـسـيرة طـويـلـة سواء مع مـنـتخب بالده أو
األنـدية التي لـعب لها.وكـتب إيتو عـبر حسـابه على "إنسـتاجرام": "الـنهاية

إلى األمــام نـحـو حتـدٍ جــديـد شـكـرًا لــكم جـمـيـعًــا مع حـبي الـكــبـيـر لـكم".
العـب األوروبيـة وارتـدى قمـصـان العـديد وخـاض إيـتو مـسـيرة طـويـلة في ا
من الـفـرق الـكـبـرى مـثل ريـال مـدريــد وبـرشـلـونـة وإنـتـر مـيالن وتـشـيـلـسي.
وتـعتبـر مدة لـعبه في بـرشلونـة هي األفضل في مـسيـرته على اإلطالق حيث
ـمـكنـة مع الـبـلـوجرانـا كـمـا فـاز مع إنـتر مـيالن بـالـثالثـية حـقق كل األلـقـاب ا
التاريخيـة.وعلى الصعيد الدولي شارك إيتو في تـتويج الكاميرون بلقبي كأس
أ أفــريـقـيـا عـامي 2000 2002 كـمـا فـاز بـجـائــزة أفـضل العب أفـريـقي 4

مرات.
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حـسم جــوسـيب مـاريــا بـارتـومــيـو رئـيس
بــرشــلـونــة مـوقف نــاديه من الــتـعــاقـد مع
نـــيـــمــار دا ســـيـــلـــفــا جنـم بــاريـس ســان
جــيـرمــان في مــدة االنــتـقــاالت الــشـتــويـة

قبلة بعدما فشل في ذلك مؤخرا. ا
وقال بـارتوميو عندمـا سُئل في مقابلة مع
قـنـاة بـرشـلـونـة عن إمـكـانـيـة الـتـعـاقـد مع
قبل: "ال نيـمار في ينايـر/ كانون الـثاني ا

لن يحدث".
وأضـاف: "بـ 10 و15 يــولـــيـــو/ تـــمــوز
ــاضي  عــمل كل شيء بــشــكل عــمـلي ا
على مـستـوى التـعاقـدات حيث كـان هناك
تــخــطــيط واضح لــلــغــايــة ثم هــنــاك جــزء

إضافي هو نيمار".
ــديـر وأوضح: "وقــتــهــا فــتح لــيــونــاردو (ا
الـــريــــاضي لـــســـان جــــيـــرمـــان) األبـــواب
لــلـتـفــاوض وكـان بـرشــلـونـة أحــد األنـديـة
وجـودة هناك لكن لم يكن هـناك إمكانية ا

لتلبية مطالب سان جيرمان".
ونــفى بـارتــومـيـو أن يــكـون بـرشــلـونـة قـد
عـــرض الـــتـــخـــلي عن بـــعـض العـــبـــيه في
الـصـفـقـة موضـحـا أن سـان جـيـرمـان هو

من كان يطلب ذلك.
وكـــانت تـــقـــاريــر قـــد حتـــدثت عـن عــرض
ـبـلغ مـالي بجـانب بـعض العـبيه بـرشـلـونة 
بـلي وراكيـتيـتش لضم أبرزهم عـثمـان د
راهنة على عودة نيـمار.وتابع بارتوميـو: "ا

العداءة اجلنوب إفريقية كاستر سيمينيا تتحول الى العبة كرة قدم
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ـاركي كـريـسـتـيان إريـكـسن جنم تـوتـنـهـام من حـسم وجـهته اقـترب الـد
ـقبلـة حيـث أكد تـقرير صـحفـي أنه اختـار الدوري الـذي يريد أن ا
يـلــعب فـيه.وبــحـسب مــوقع "كـالــتـشـيــو مـيـركــاتـو" اإليــطـالي فـإن
إريكـسن بات بـعيـدًا بشـكل كبيـر عن االنتـقال لـيوفـنتوس في ظل
رغـبته في الـلعب بإسـبانيـا.وقرر إريكسـن عدم جتديـد عقده الذي

وسم مفضلًا خوض حتد جديد. ينتهي بنهاية هذا ا
ويــتـــنــافس ريــال مــدريـــد وأتــلــتــيـــكــو مــدريــد عــلـى ضم الــنــجم
ـرحلة ـقرر أن يـحسم األخـير مصـيره خالل ا اركي ومن ا الـد
قـبلـة حـيث يحق له الـتوقـيع ألي نـادٍ في ينـاير/ كـانون الـثاني ا
قـبل.وبـاتت فرص يـوفنـتـوس صعـبـة للـغايـة في ضم إريـكسن ا
ـقـبل لـلـحـصـول عـلى حـيث كـان يـرغب في االنـتـظـار لـلـصـيف ا
خـدمـاته مـجـانًـا لكن الـالعب ال يـفضل االنـتـقـال إلى إيـطـالـيا.

ب يوهان كرويف أرينا (3-2© في

 مستهل تصفيات يورو 2020.
ــــنح ومن بــــدايــــة الـــلــــقــــاء لم 
الـــهــولـــنــديـــون أصــحــاب األرض
فــرصــة الــتــمــريـــر بــســهــولــة في
ـنـاطق اخللـفـيـة حيث اعـتـمدوا ا
ـتقـدم خالل مـعظم عـلى الضـغط ا

باراة. فترات ا
ـــنــتــخب ومـن جــانــبه اعـــتــمــد ا
ـرتـدات الــسـريـعـة ـاني عـلـى ا األ
في بـدايـة الــلـقـاء وهــو مـا تُـرجم
ســريـعًــا لــهـدف مــبــكـر عـن طـريق

سيرجي جنابري.
واســتـمــرت هــذه الــطـريــقــة حـتى
نــهــايــة الــشـوط األول لــكـن اآليـة
انـقــلــبت في الــنــصف الـثــاني من
ـــبـــاراة فـــســـرعـــان مـــا خـــطف ا
الهـولنـديون هـذا السالح وشـنوا
ـرتدة عـددا كبـيـرا من الهـجـمات ا
ـنتـخـبان في الـسـريعـة.واشتـرك ا
االعـتـمـاد عـلى الكـرات الـعـرضـية
في أغلب فتـرات اللقـاء حيث جلأ
انيا إلرسال العرضيات ظهيرا أ
األرضــيـــة الــزاحــفـــة الــتي
شكـلت خطـورة بالـغة
عــــــــلـى احلــــــــارس
يــــــــــاســــــــــبــــــــــر

. سيليس
وهـذا بـيـنـما
اعــــــتـــــمـــــد
مــنــتــخب
هـولـندا

الــوصــافــة فــيـمــا جتــمــد رصــيـد
ـركز اسـكتـلـندا عـند 6 نقـاط في ا

الرابع.
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وســـجل الـــويــلـــزي جــاريـث بــيل
ــنــتــخب بالده في هــدفًــا مــهـمًــا 
الـــوقت الـــقـــاتـل من مـــبـــاراته مع
أذربيـجان لـيقوده لـلفـوز بنتـيجة

1-2 ضمن تصفيات أ أوروبا.
وبـــــحـــــسب شـــــبـــــكـــــة "ســـــكــــاي
سـبـورتس" فـقـد سـجل بـيل هـدفه
الــــدولي األول في  5مــــبــــاريـــات
بــعـدمــا صـام عن الـتــهـديف في 4

مواجهات متتالية.
ـــدة هي األطـــول مــنــذ أن وهــذه ا
فـشل بيل فـي التـسـجيل خالل 20
مــبــاراة وحتـديــدا من أغــسـطس/
أب 2007 وحتى أكـتوبـر/ تشرين

األول 2010.
أمـا شـبـكـة "أوبــتـا" فـقـد أنـصـفت
بــيل عـنــدمـا ذكــرت أنه شـارك في
 19هدفا خالل آخر 19 مباراة

أقيمت على أرض ويلز.
وجنح بــيـل عــلى أرض مـــنــتــخب
بالده في تــــســــجـــيل 14 هــــدفـــا

وصناعة 5 في آخر 19 مباراة.
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مــا يـريــد لــكــنه ســيـلــعب هــذا الــعـام في
بـاريس". وأكـد: "نـيـمـار مـسـتـبـعـد حـالـيًـا
ـدة من يناير/ كانون الثاني إلى لكن في ا
ـقـبـل أثـنـاء الـتـخـطيط فـبـراير/ شـبـاط ا

للموسم اجلديد سنتحدث مرة أخرى".
وأشار: "باريس سان جيرمان ال يريد بيع
الالعـبـ اجلـيدين ألنـنـا جـميـعًـا نـريد أن
: "كـان يـكـون لــديـنـا أفـضـل الـنـجـوم".وأ
هنـاك أكـثر من نـادٍ يرغـب في ضم نيـمار
مــا ال يــقل عن 3 تــقــريــبًـا لــكــنـي أعـرف
أيـضًـا أن الـالعـــــــب قـال إنه إذا غــــادر
فـــــــســـــــيـــــــكـــــــون
لـــبـــرشـــلـــونــة".

الرياضيات مثل سـيمينيا
الــلــواتـي لــديــهن نــســبــة
عــــــالــــــيــــــة مـن انــــــتــــــاج
الـتـسـتـوسـتـيـرون العـمل
عــلى خـــفض مــســتــويــاته
ـــشـــاركـــة في ـــواصــــلـــة ا
ـنــافـســات وهـذا مــا تـراه ا

الـعـداءة اجلـنـوب إفـريـقـيـة انـتـهـاكـا
لقواعد االحتاد الدولي أللعاب القوى

بية. والشرعة األو
ويــرى مــتــخــصــصــون أن الــقــواعــد
تـــفــرض ثالثـــة حتــديــات أســـاســيــة
تشـمل صعـوبة تطـبيق نـظام مـحايد
بــــتــــحــــديــــد ســــقف مــــســــتــــويــــات
التستوستـيرون وصعوبة إثبات أن
الــــعــــداءات الــــلــــواتي يــــتــــمــــتــــعن
ستويات مرتفعة يحظ بأفضلية
ــتـوسـطـة ــسـافـات ا في ســبـاقـات ا
واآلثـار اجلـانـبـيـة احملـتـمـلـة لـلـعالج

بالهورمونات.

نيـمار كانت بقـرار رياضي وعنـدما يكون
في الـسوق أي جنم مـثـله يجب أن نـحاول
ضــمه عــلى الــرغم من أن ذلك جــاء بــعـد
االنـتـهـاء من خـطـطـنـا الـتـعـاقـديـة وقـررنـا
تلك التـقدم نحوه ألننـا كنا نرغب في أن 
أفـضل فريق".وزاد: "ضم نيـمار كان أمرا

صعبا سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا".
وبسـؤاله عن جديـة برشلـونة في اسـتعادة
ـيــركــاتـو األخــيــر أجـاب: نــيــمـار خـالل ا
ـكـن لـضم "نــعم لــقــد فـعــلــنـا كـل شيء 

الالعب البرازيلي".
وعن طــلب مـيـسي عـودة نــيـمـار أكـد: "لم

يقم بذلك فهو أسطورة".
وواصل: "لم نــعـد العـبـي بـرشـلــونـة بـضم
نيـمار لـكن في الوقت الذي فـتح فيه سان
جـيـرمــان أبـوابه لـلـتــفـاوض حـوله حتـدث

الالعبون مع بعضهم البعض".
وأكـمل: "هـنـاك حلظـة طـلب فـيهـا نـيـمار
من بــاريس سـان جـيـرمــان الـتـفـاوض
فـقط مع بـرشـلـونـة.. لقـد فـعل مـا كان
عــلــيه الــقــيــام
بــه وبـــــــــــــــذل
قــــــــــصـــــــــارى
جــهـده لـتــحـقـيق

 WÐdC  jD ¹ ”u²M u¹

WO½U−  WOÝULš
  ôU Ë ≠ U Ë—

كـشف تـقـريـر صحـفي إيـطـالي امس
الـسـبت أن نادي يـوفـنـتـوس يـخطط
ـيـركـاتو لـلـتـعـاقـد مع  5العـبـ في ا

قبل. الصيفي ا
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية
واصلة عادته فإن يوفنتوس يـسعى 
بضم الالعب بشكل مجاني بعد أن
تـنتـهي عـقودهم.وأشـارت الـصحـيـفة
إلى أن األهــداف اجلــديــدة لــلــســيـدة
الــــعــــجــــوز هي خــــمــــاسي الــــدوري
ـمـتـاز: دافـيـد دي خـيـا اإلجنـلـيـزي ا
إريـك بــايــلي ونــيــمـــانــيــا مــاتــيــتش
(مـانـشـسـتر يـونـايـتـد) وكـريـسـتـيان
إريـــكـــسن وتـــوبي ألـــديـــرفـــيـــريـــلـــد

(توتنهام).
وأوضــحت أن إنــتــر مــيالن يــصــارع
الــســيــدة الـــعــجــوز حــالـــيًــا لــلــفــوز
بـــخـــدمـــات ثـــنـــائي الـــســـبـــيـــرز في
ــيــركــاتــو الــصــيــفي إال أن خــبــرة ا
اليوفي تـفوق النـيراتزوري في حسم

الصفقات اجملانية.
وتضم قائمة يوفنـتوس احلالية أكثر
من العب  التـعاقد مـعه مجـانًا مثل
ري أدريـان رابـيـو وآرون رامـزي وإ

كان.
عـلى صعـيـد اخر قـال تـقريـر صـحفي

إجنــــــلــــــيــــــزي امس الــــــســــــبت إن
مـانـشــسـتـر سـيــتي أعـد جـيـدًا ألولى

يركاتو الشتوي. صفقات ا
فــــقــــد ذكــــرت صــــحــــيــــفــــة "ذا صن"
الــبــريــطــانــيــة أن الـســيــتي تــوصل
التـــــــــفــــــــاق نــــــــهـــــــــائي مـع نــــــــادي
تشـوكـاريتـشـكي ستـانـكوم الـصربي
ــهـاجم سـلـوبــودان تـيـديـتش لـضم ا

مقابل 2.7 مليون إسترليني.
وأشارت الـصـحـيفـة إلى أن الـصربي
صاحب الـ 19عـامًـا جنح في إحـراز
4 أهـــداف خالل 9 مــــبــــاريــــات هـــذا

وسم. ا
وقال نـينـاد ميـروسافـليـفيـتش مدير
الـــكــرة في نــادي تــشـــوكــاريــتــشــكي
ستـانـكوم إن مـانـشسـتـر سيـتي كان
ــدة طــويــلــة قـبل أن يــراقب الالعب 

يقرر التعاقد معه.
وأضـــاف: "لــــقـــد شــــاهـــدوا جــــمـــيع
مــبــاريــات الالعب وكـل خــطــوة كـان
يــقــوم بــهــا وهــذا أمــر طــبــيــعي في
الصفقات التي تقوم بها أكبر األندية

في العالم".
وأ بــقــوله: "عــنـدمــا اتــصـلــوا بــنـا
(مـانــشـسـتــر سـيـتي) بــشـكل رسـمي
تــوصـلــنــا إلى اتـفــاق نــهـائي بــشـأن

الصفقة بسهولة وسرعة".

الـــبــلـــجـــيــكي
رومـــــــيـــــــلـــــــو
لـــــــوكــــــاكــــــو
مــهــاجم إنــتـر

ميالن


