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انــتــزع أتــلــتـيك بــلــبــاو الــصـدارة
مؤقتا بفوزه على ضيفه أالفيس 2
ــرحـلـة ≠ صــفـر اول امس في ا

اخلـــــــامـــــــســـــــة مـن الــــــدوري
اإلسبـاني لكـرة القـدم. وسجل
راوول غـارسـيـا (38 من ركـلـة
جـزاء) وإيــكـر مـونـيـاين (72©
. وحـــافظ أتــلــتــيك الــهــدفــ
بــــلــــبــــاو عــــلى
سجله خـاليا
من اخلـــســارة
ـــوسم هـــذا ا
وحـــــــــــــقـق
فــــــــــــــــوزه
الــــثــــالث
فــــــــــــــي
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ـدير الـفـني البـرتـغالي اخملـضرم أنه اسـتـحق اإلقالـة من مـنصـبه كـمديـر فـني لفـريق نادي اعتـرف جـوزيه موريـنيـو ا
اضي ـاضي. وكـان الرجل قـد تـعرض لإلقـالة فـي كانـون االول ا وسم ا مـانشـسـتر يـونـايتـد اإلجنلـيـزي منـتـصف ا
سؤولية بـدالً منه النرويجي أولي جنار سولشاير في البداية بشكل مؤقت إلى أن حصل على عقد دائم بعد وتولى ا
حـفـنـة من النـتـائج اإليـجـابيـة. ومـنـذ ذلك احلـ لم يـدرب صاحب الـ 56 عامـاً أي فـريق آخـر وبـيـنمـا هـو مـتـشوق
ية. وأثناء تواجده خلوض جتربته التدريبـية اجلديدة يخوض جتربة أخرى كمحلل فني لشبكة سكاي سبورتس العا
لتحليل مبـاراة اليونايتد ضد وست هام في  الدوري اإلجنليزي سُئل عن مشاكل الشياط احلمر فقال “أنا لست
ـناسـب لإلجابـة عن ذلك. لـقد تـأخـروا كثـيراً .”وأضـاف “من الـصعب بـالـنسـبـة لي أن أجيب. لـقـد كنت الشـخص ا
كـنني الـشعـور باالجتـاه الذي ـدة موسـم وكـنت قادراً عـلى الشـعور بـالـكثـير من األشـياء اإليـجابـية وكـان  هـناك 
ـا فيه الكفاية .”وتابع “لقد أقلت من وسم الـثالث لم يكن جيداً  ضي فيه وبـعد ذلك كان من الواضح أن ا كن ا

ا سبق.” ا استحقيت اإلقالة ألنني كنت مسؤوالً كمدرب ولكن احلقيقة احلزينة هي أنهم أسوأ  منصبي ر
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واصل نيمار جونيور تألقه للجولة
الـثـانـية عـلى الـتـوالي وقـاد فـريقه
باريس سان جيرمان لفوز ثم في
ــبـاراة ــبــيك لـيــون في ا مـلــعب أو
الــتي جـمـعت الــفـريـقـ اول امس
األحــد في قـمـة مـنـافـسـات اجلـولـة
الـــســــادســــة لــــبــــطــــولــــة الـــدوري

الفرنسي. 
ـباراة الـوحيد سجل نـيمـار هدف ا
بالدقيقة 87  ليرفع رأس فريقه في
الــقـــمــة ويـــتــربـع عــلى الـــصــدارة
بـرصـيـد 15 نـقـطــة بـيـنــمـا جتـمـد
ركز رصيد لـيون عند 8 نقـاط في ا
الــتـاسع. كــان بي إس جي األفـضل
ـرمى بأكـثر واألكـثر خـطورة عـلى ا
مـن مــحـــاولـــة آلنــخـــيل دي مـــاريــا

وماكسيم تشوبو موتينج. 
كـمـا أضـاع نـيـمـار جـونـيـور أخـطر

الفرص من انفراد تـام بالدقيقة 22
إال أن أنـطوني لـوبيـز حارس لـيون
أنـقـذ مـرمـاه بــبـراعـة كـمـا تـصـدى
أبـعــد تـســديـدة أخــرى لـنـيــمـار من

ن.  قص األ ا
ــقــابل لـم يــتــعـــرض كــيــلــور فـي ا
ــرمى الـبــاريـسي نـافــاس حـارس ا
ألي اخـــتـــبــار حـــقــيـــقي بـل كــانت
مــــــــحـــــــاوالت أصـــــــحـــــــاب األرض
تسـديدات طـائشـة لديـباي وموسى
ـبـلي ويــوسف كـونـيـه وتـيـاجـو د

مينديز.
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لم يخـتلف احلـال كثيـرا في الشوط
الثـاني لكن مع قلـة احملاوالت على
ــرمـيــ حــيث أضــاع دي مــاريـا ا
فـرصـة بـعـدمـا تـوغل داخل مـنـطـقة
اجلـزاء ثم سـدد فـوق الـعـارضـة. لم
يـفـقد الـعـمالق الـبـاريسي األمل في

ـتبـقيـة بل حاول تـشوبو الـدقائق ا
مـوتـيـنج الـتــسـجـيل بـرأسـيـة فـوق
رر فيراتي كرة العارضة قـبل أن 
جهود لنيـمار ليـراوغ البرازيـلي 
فـردي ويـسـدد في الـشبـاك لـيـتـقدم
الـــضــــيـــوف في وقـت قـــاتل.أســـرع
ـكن إنـقاذه سـيـلفـيـنـيو إلنـقـاذ ما 
فـور تلـقي الـهدف بـإشـراك برتـراند
تراوري مـكان مـينديس بـينـما جلأ
تـوخـيل لـلـتـأمـ الـدفـاعي بـإشراك
كــورزاوا مـكـان نـيـمـار لـيـنـجح في
اخلــروج بـثالث نـقـاط ثــمـيـنـة رغم
مـحــاولـة خـطــيـرة لـيــوسف كـونـيه
بــتــســديــدة قــويــة بــجــوار الــقــائم
األيـــســر لــكــيـــلــور نــاوفي الــدوري
االيـطــالي فـاز فــريق التـســيـو عـلى
ضـيـفه بـارمـا بـهـدفـ نظـيـفـ في
ــبـاراة الــتي جــمـعــتــهـمــا ضـمن ا
مـــنــافـــســات األســـبــوع الـــرابع من

بــطـولــة الــدوري اإليــطـالـي. وعـلى
ــبــيــكــو أحــرز هــدفي مــلــعـب األو
وبيلي أصحاب األرض تشـيرو إ
وآدم مــاروشـيــتش. وبـهــذا الـفـوز
رفع التــسـيــو رصـيـده إلى 7 نـقـاط
ـركــز اخلــامس فـيــمـا جتــمـد في ا

رصيد بارما عند  3نقاط.
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ركز الثاني دورتموند يتنازل عن ا
تـعـادل بوروسـيـا دورتمـونـد خارج
مـيـدانه في مـبـاراة صـعـبـة لـلـغـاية
مع إنـتـراخـت فـرانـكـفـورت بـهـدف
درب لوسي لهدف ليترك فريق ا
فافر الفـرصة لنادي بـايرن ميونيخ
الحـــتالل مـــركــز الـــوصــافـــة خــلف
تـصدر اليـبزيج ولـيتـوقف رصيد ا
دورتــمـونــد عـنـد 10  نـقــاــــط بـعـد
مــرور خــمـســة جــوالت من الـدوري
ـــانـي. تـــقــــدم دورتـــمــــونـــد في األ
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واصل ليفربول سـلسلة انتصاراته
مـتاز هذا في الدوري اإلجنـليـزي ا
ــوسم فــحــقق فــوزًا شــاقًــا عــلى ا
مـضـيفه تـشـيـلسي 1-2 مـساء اول
امس األحد على مـلعب "سـتامفورد
بــريــدج" ضـمـن مـبــاريــات اجلــولـة
الـسـادسة. وسـجل هـدفي ليـفـربول
كـل من ألـــكــــســـنـــدر أرنـــولـــد (14)
وروبرتو فيرمينو (30) فيما أحرز
جنــولــو كــانــتي هــدف تــشــيـلــسي
الـــوحـــيـــد (71) ورفع لـــيـــفـــربـــول
رصـــــيــــده إلى 18 نــــقـــــطــــة من 6
مـبـاريـات مـبـتـعـدًا بـفـارق 5 نـقاط
عـن مـــطـــارده الـــرئـــيـــسي وحـــامل
الــلــقب مــانــشـــســتــر ســيــتي أمــا
تــشـيــلـسي فــتـجــمـد رصــيـده عــنـد

النقطة الثامنة. 
وحــقق أرسـنــال  فـوزا قــاتال عـلى
نـظـيـره أسـتون فـيال بـنـتـيـجة 3-2
ـــــبـــــاراة الـــــتـى جـــــمـــــعت خـالل ا
الـفــريـقـ عــلى مـلــعب "اإلمـارات".
تـــقـــدم أســتـــون فـــيـال مــبـــكـــرا فى

االلـــتــزام والـــصالبـــة الـــدفـــاعـــيــة
ألصــــحــــاب األرض. وقـــــام إيــــفــــر
بانيجا العب إشبيلية بتسديد كرة
قــويـة من خــارج مــنـطــقــة اجلـزاء
لــكــنــهـــا اصــطــدمـت بــدفــاع ريــال
مـدريــد في الــدقــيــقـة 7. وجـاء رد
ريـال مـدريــد عـبـر الـفــرنـسي كـر
ا في الـدقـيـقة 19 بتـسـديدة بـنـز
من حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء لـكـنـهـا
اصطدمت بدفاعات إشبيلية ومرت
بـــعــيـــدًا. أول تــهـــديــد صـــريح في
باراة جاء عبر الـبلجيكي إيدين ا
هــازارد العب ريـــال مــدريــد الــذي
اســتــقــبـل تــمــريــرة من زمــيــله في
ـا فـي مـنـطـقـة الـفـريق كــر بـنـز
ــــــ اجلـــــــزاء وســــــدد أســــــفـل 
احلــارس فــاتــشــيك الــذي تــصــدى
لــلـــكــرة وحــولــهــا إلى ركــنــيــة في

الدقيقة 34.
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وكــاد داني كـارفــاخــال أن يــفــتـتح
التسجـيل لريال مدريـد في الدقيقة
38 حيث اسـتقـبل تمـريرة سـحرية
من خـــامــــيس رودريــــجـــيــــز عـــلى
ن واســتـــلم وتــوغل الــطـــرف األ
وســـدد عــــلى احلـــارس فـــاتـــشـــيك

تصدى ببراعة للتسديدة. 
وحصل ريال مدريد على ركلة حرة
مباشـرة على حدود منـطقة اجلزاء
في الــدقـيـقـة 39 نــفـذهـا الــويـلـزي
جـاريث بـيل لكن تـسـديـدته لم تكن
ـا يـكـفي حـيث أمـسك بـهـا قــويـة 
حارس إشبـيليـة بسهـولة وانتهى
الـشـوط األول بــالـتـعـادل الــسـلـبي

بدون أهداف. 
ومع بـدايـة الشـوط الـثـاني سارت
األمور كـمـا كانت في الـشوط األول
بــــدون أي فـــرص خــــطــــرة من كال

الفريق وسط حتفظ شديد. 
ــديــر الــفـني وقــرر لــوبــيـتــيــجي ا
إلشـبـيـلـية الـدفع بـأولـيـفـر توريس
وتـشـيـتـشـاريـتـو بـدال من الـثـنـائي
فــــازكـــويــــز وجــــوردان وأخــــيـــرًا

نوليتو بدال من كاريكو. 
ا في وجنح الـفرنـسي كـر بنـز
تسـجيل الهـدف األول لريـال مدريد
في الدقـيقة 64 حيث اسـتقـبل كرة
ن عــبـر عــرضـيــة من الــطــرف األ
كـارفـاخــال سـددهـا بــالـرأس عـلى

يسار حارس إشبيلية. 
وجـاء الـرد ضـعـيـفـا من إشـبـيـلـية
حـيث أرسـل ريـجــيـلــيـون تــمـريـرة

خـــمس مــراحل ورفـع رصــيــده إلى
ـركـز األول 11 نـقـطـة انـتــزع بـهـا ا
بــفــارق االهـــداف عن ريــال مــدريــد
الـذي تـغـلب عـلى اشـبـيـلـيه بـهـدف
نــظـيف. وحلـق ريـال ســوســيــيـداد
بــغـرنـاطــة وإشـبــيـلـيــة وأتـلـتــيـكـو
ـركز الثـاني بفوزه مدريد إلى ا
الـــــثــــمــــ عــــلـى مــــضــــيــــفه
إسبـانيول Æ3-1 وضرب ريال
سوسيـيداد بقوة مـنذ البداية
وحـسم الشـوط األول بـثنـائـية
نــظــيـفــة سـجــلــهـا الــبــرازيـلي
ويــلـيـان جـوزيه دا ســيـلـفـا في
وسـجل الــدقـيــقـتـ  18و 34. 
إسبانيول هـدف الشرف بفضل
الـنـيـران الـصــديـقـة عـنـدمـا هـز
دافع خوسـيبا زالـدويا شباك ا
هاجم فريقه باخلطأ (72) لكن ا
الـسـويـدي ألـكسـنـدر إيـسـاك أحبط
مـــعــنـــويـــات أصـــحــاب األرض في
ســــعـــــيــــهم إلـى إدراك الــــتــــعــــادل
بتسجـيله الهدف الـثالث بعد ثالث
دقـائق. وهـو الـفـوز الـثـاني تـوالـيا
لــريـال ســوسـيــيــداد والـثــالث هـذا
ــوسم فـــرفع رصــيـــده إلى عــشــر ا
نـقاط فـلحق بـغرنـاطة الـفائـز على
بـــرشــــلـــونـــة -2صـــفــــر الــــســـبت
تعادل مع ضيفه وأتلتيكو مدريد ا
سـلتـا فـيـغـو سـلـبـا الـسـبت أيـضا.
ـوسم وحـقـق خـيــتــافي مـفــاجــأة ا
ـــوسم ـــاضي فـــوزه األول هـــذا ا ا
عــنــدمــا تــغــلب عــلى ضــيــفـه ريـال
مـايـوركـا العـائـد حـديـثا إلى دوري

Æ4-2 األضواء
وتـــعــادل فـــالـــنــســـيـــا مع ضـــيــفه  

لـيـغانـيس بـهدف لـدانـيال بـاريـخو
(21  من ركــلـة جـزاء) مــقـابل هـدف
وحقق   Æ©35) ألوسـكـار رودريـغـيـز
ريـال مـدريـد انـتـصـارا ثـمـيـنًـا على
مُـضـيـفه إشـبيـلـيـة بـهدف دون رد.
ـباراة الوحـيد كر وسجل هدف ا
ــا في الــدقــيــقـة 64 من كـرة بــنـز

رأسية. 
وبـهـذا االنـتـصـار رفع ريـال مـدريـد
رصيده إلى 11 نـقطـة في وصـافة
جــدول الــتــرتــيب بــفــارق األهـداف
ُـتـصدر فـقط عن أتـلـتـيك بـيلـبـاو ا
بـينـما جتـمـد رصيـد إشبـيلـية عـند
ركـز اخلامس. ظـهر 10 نقـاط في ا
ُـبـكـر من أجل سـعـي ريـال مـدريـد ا
تسجيل هدفا لكن باءت احملاوالت
رمى بـالـفـشل أمام لـلـوصول إلـى ا
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سـجل الـنـجم الـفـرنـسي فـرانك ريـبـيـري أولى اهـدافه بـقـمـيص نـادي فـيـورنـتـيـنـا وذلك في
مـبـاراة اجلـولة الـرابـعـة من بـطـولة الـدوري اإليـطـالي ضـد أتـاالنتـا عـلى مـلـعب آتـلـيتي دي

آتزوري. 
تـقـدم الفـيـوال بـهـدفـ لكـالً من فيـديـريـكـو كـيـيزا وفـرانك ريـبـيـري إال أن أتـاالنتـا جنح في
العودة بالنتيجة في الدقائق األخيرة عبر هدف من يوسيب إيليشيتش وتيموتي كاستانيي

باراة.  في الدقيقة 95 من عمر ا
تناول . ورغم خسارة الفيـوال لنقطت في ا بـاراة بالتعادل اإليجابي ب الـفريق لتنتهي ا
إال ان الهدف يُـعد اجنـازاً شخـصياً هـاماً لـفرانك ريبـيري الـذي انتـقل للنـادي التـوسكاني
ليـئة باإلجنـازات مع بايرن مـيونيخ فـقد أصبح هذا الصـيف بعد نـهاية مـسيرته الـطويلـة ا
جنم بايرن ميـونيخ السابق هو أكبـر العب أجنبي يسجل هـدفاً في تاريخ الدوري اإليطالي

 . وذلك بعمر الـ36 عاماً و168 يوماً
ركز األخير درب فـينشنزو مونتـيال فإنه يحتل ا لكها فريق ا ميزة الـتي  واهب ا ورغم ا

في ترتيب الدوري اإليطالي برصيد نقطت فقط.

الـدقـيـقة 20 إثـر عـرضـيـة من أنور
الـغـازي قـابـلـهـا جـون مـاكـجـ فى
الـشـبـاك مبـاشـرة لـينـتـهي الـشوط
األول 0-1 للفـيالنز. وتعرض العب
أرسـنـال مـيـتالنـد نـيـلـز لـلـطـرد من
ـــبـــاراة فـى الـــدقـــيـــقــة 41 بـــعــد ا
حــــصـــوله عـــلـى اإلنـــذار الـــثـــاني.
وشهـد الشـوط الثـاني قمـة اإلثارة
إذ تـعادل نـيكـوالس بـيبي لـلجـانرز
فى الــدقـيـقـة  59عـبــر ركـلـة جـزاء
وبعـدهـا بـدقـيـقتـ تـقـدم الـفـيالنز
مـجـددا عــبـر ويـسـلي فـى الـدقـيـقـة
61. ثـم أحـــــرز الـــــبـــــديل كـــــالـــــوم
تـشـامـبـرز هـدف الـتـعـادل ألرسـنـال
فـى الــدقــيــقــة 81 قــبـل أن يــســجل
ــريك الــنــجم اجلــابــوني بــيــيــر إ
أوبامـياجن الـهدف الـثالث مـن ركلة
حـــرة مــبـــاشــرة فـى الــدقـــيــقــة 84
ويـقـود فـريـقه لـثالث نـقـاط غـالـيـة.
بـهــذه الـنـتـيــجـة قـفــز أرسـنـال إلى
ركز الرابع برصيد 11 نقطة فى ا
ـقـابل تـوقف رصـيـد أسـتـون فيال ا
ركز الـ 18بجدول عن 4 نقاط فى ا

يرليج. البر
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كشف العب ليفربـول ترينت ألكسندر-أرنولد عمـا دار بينه وب زميله محمد صالح قبل
تسجـيله الهدف األول لفـريقه في مرمى تشـيلسي. ولم تمض سوى  14 دقـيقة

حتى سجل ألكـسندر-أرنولد هدف ليفـربول األول بعدما احتسب احلكم
ركلـة حرة مبـاشرة عـلى مشـارف منطـقة جـزاء تشـيلسي هـيأهـا النجم
ـصـري مـحمـد صالح بـطـريقـة ذكـيـة إلى الالعب الـشاب الـذي دكـها ا

بقوة في الشباك. 
وقـال أرنـولــد في تـصـريـحـات لـشـبــكـة "سـكـاي سـبـورتس": "هـنـدو
(هـندرسون) أراد تـنفيذ الـركلة في البـداية تقـريبًا ظن أنهـا قريبة

جدا بالنسبة إليه".  
وأضـاف: "تـنـاقــشت مع مـو (صالح) وقــلت له أنـني أريـدك أن
ـا يــرتـبك تـمــررهـا لي لــتـجــعل الـزاويــة واضـحـة أمــامي ور
احلارس قلـيال وتمكنت من تـسديدها بـنجاح". وتابع: "كانت
ـا إذا سددتـهـا مـبـاشرة سـتـصـطدم الـكرة قـريـبـة للـغـايـة ر
باحلائط البشري لذا توجب علي الذهاب إلى جهة احلارس
ـكن مع ـسـة جـيــدة وحـاولت تـسـديـدهــا بـأقـوى مـا  كـانت 

بعض التركيز".

عــرضـيــة من الـطــرف األيـسـر إلى
زميـله أوكامبـوس الذي سـدد بقوة
بـــعــــيـــدًا عن مــــرمى كــــورتـــوا في

الدقيقة 69.
ودفع الــفـرنــسي زين الــدين زيـدان
ـديــر الـفــني لـريــال مـدريــد بـأول ا
أوراقه فــيـدي فــالــفــيــردي بـدال من
خـامـيس رودريـجـيــز ثم فـاسـكـيـز
بــدال من هـازارد. وأهــدر دي يـوجن
مـهـاجم إشــبـيـلـيــة فـرصـة خـطـرة
ُعادلة النتيجة حيث استقبل كرة
عـرضيـة وسـدد بالـرأس لـكن مرت
ـــن تــسـديـدته بـجــانب الـقـائم األ

لكورتوا في الدقيقة 78. 
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ــــكــــســــيــــكـي الــــبــــديل وســـــجل ا
تــشــيــتــشــاريــتــو هــدف الــتــعــادل
إلشبيليـة في الدقيقة 87 لكن حكم
ــبــاراة ألـــغــاه بــداعي الــتــســلل. ا
وفــشـلت بـاقي مــحـاوالت أصـحـاب
األرض في تسـجيل هدف الـتعادل
كـــمـــا أهـــدر جـــاريث بـــيل فـــرصــة
خــــطـــرة فـي الــــثـــوانـي األخــــيـــرة
باراة ُضاعفة الـنتيجة لـتنتهي ا

u“∫ حقق ليفربول فوزاً مهماً على تشيلي بالدور االنكليزي

الـنــتـيــجـة عـنــد الـدقــيـقـة 11 عـبـر
البـلجيـكي أكسيل فـيتسل بـعد كرة
عـــرضـــيـــة من اجلـــهـــة الـــيـــســـرى
وضــعــهــا فــيــتــسل بــلــمــســة أولى
بـيمـنـاه في شبـاك أصـحاب األرض
قـبل أن يـتـعـادل الـبـرتـغالـي أندريه
سيـلفا لـلضيـوف في نهايـة الشوط
األول. إلـى أن وضـع جــــــــــيــــــــــدون
سـانـشــو أسـود الـفـيـســتـفـالـيـا من
ـقــدمـة بـعــد مـتــابـعـته جـديــد في ا
لـــلــــكـــرة الـــتي ارتـــدت من حـــارس
فـرانــكـفـورت لـيــمـررهـا له فــيـتـسل
بـبـراعـة ولـيـنـهـيهـا الالعـب الدولي
اإلجنـلـيزي في الـشـباك. ولـكن عـند
الــدقــيــقــة 88 ســجل العب الــوسط
تـــومـــاس ديـالني هـــدفـــاً قـــاتــــــالً
بـاخلـطـأ في مـرمـى فـريـقه لـيـخـرج
دورتمـوند بـنتيـجة سـيئة بـفـــقدان

. نقطت
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ــة وأخــبـــروني أن زوجي لم مــكـــا
يعد عـلى قيد احلـياة. كل شيء كان
سـتـحيل أمـرا مـتوقـعـا ولكـن من ا

وت.  حتضير كلمات عن ا
ال أذكــر مــاذا حــدث الحــقــا في ذلك
اليـوم". وكشـفت عن مشـاعرها ومن
حـولـهـا بـعـد رحـيل زوجـهـا قـائـلة:
"رد الفعل كـان عاطفيـا جدا خاصة
من قـبل نـادي رينـجـرز ومشـجـعيه.

ــرضـته دائـمــا". وأردفت قـائــلـة: "
مثلت دعما حقيقيا لعائلتنا. 

لقد كانت معه باسـتمرار تقريبا في
الـعــام األخـيــر. كـتــبت لـهــا قـبل أن
ـــــدرســـــة أرافق إيــــــزابـــــيال إلـى ا
فـأجـابت أن كل شيء عـلى مـا يرام
." وأن فـــــرنـــــانــــــدو نـــــائم وهـــــاد
ـنـزل وكـنت وأضـافت: "عـدت إلى ا
ـنـزلـيــة وتـلـقـيت أقـوم بـاألعــمـال ا
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حتـدثت فيـرونـيكـا زوجـة العب كرة
الـقدم الـهولـنـدي فرنـاندو ريـكسن
عن أيــــامه األخــــيــــرة حــــيـث قـــرر
التوقف عن تـلقي العالج من مرض
غيـر قابل لـلشفـاء وإنهـاء حياته بـ
ــوت الـرحـيم أو الــقـتل الـرحـيم". "ا
وقالت فـيرونيـكا في تصـريحات لـ
"Daily Record : أصــر (فــرنــانـدو)
عــلى أن أغـادر. كـان ذلـك اخـتـيـاره.
هـذا هـو آخـر شيء أردته. فـرنـاندو
كــان حـب حـــيــاتـي أردت أن أكــون
إلى جــانـــبه حــتى الــنــهــايــة. كــنت
ـا كـان بـإمـكـانـنـا سـأعـتـني به لـطـا

رض".  مواجهة ا
وواصــــلت: "حــــتى آخـــر حــــيـــاتي
ـوافـقـتي عـلى عدم سـأوبخ نـفـسي 
رؤيـتـه في األيـام األخــيــرة. أحــتـرم
ا للغاية. اختياره رغم أنه كان مؤ

كنت أعرفه جيدا. 
كــان يـجب أن أحــتـرم هــذا الـقـرار".
وتـابـعت حـديـثهـا: "كـان يـفـهم مدى
ـــوقـف من الـــنـــاحـــيــة صـــعـــوبــة ا
الــعـاطــفـيــة بـالــنـســبـة لي والبــنـته
إيـزابـيال. إنـهـا صـغـيـرة جـدا لـترى

وت والدها.  كيف 
كانت تـطلب مـنه كل ثانـية: (هل لي
أن آتي إلـــيك?) لـــكـــنه كـــان يــرفض

فرانك
ريبيري 

بــــحــــضــــور مــــواجــــهــــة إيـــران
وكمـبوديا ضـمن تصفـيات كأس
الــعـالم 2022 في الـعــاشـر من
ــقــبـل. ومــنــذ الــثـورة أكــتــوبــر ا
اإلسالمـيــة عـام 1979 يـحــظـر
العب في عـلى الـنسـاء دخـول ا
إيران حـيث اعتـبر بـعض رجال
الــدين أنـه يـجـب حــمـايــتــهن من

"األجواء الذكورية". 
شـجعـة سحر وتوفـيت مؤخـرا ا
ـــعــروفـــة بـــاسم خـــضـــيـــاري ا
"الـفـتـاة الــزرقـاء" بـسـبب ألـوان
فضل استقالل قميص فريقها ا
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أكد رئـيس االحتاد الـدولي لكرة
الــقـدم جـيـاني إنــفـانـتـيـنـو اول
امـس األحـــد أنـه حـــصـل عـــلى
تـأكـيـد من الـسـلـطـات اإليـرانـية
بــالــســمــاح لــلــنــســاء بــحــضـور
ـونـديال في مـبـاراة بتـصـفـيات ا
ــقــبل. وقــال طــهــران الــشــهــر ا
إنـفـانـتيـنـو فـي مـؤتمـر صـحـفي:
"نـحـتاج لـلـحـضور الـنـسائي في
ـــدرجــات ويـــجب أن نـــشــجع ا
ذلك بطـريقـة محـترمـة وقوية وال
زيد من الوقت". كن االنـتظار 
وأضـاف: "حـصـلـنـا عـلى تـأكـيد
بــأنه سـيـسـمح لــلـنـسـاء بـدخـول
ـــبـــاراة الـــدولـــيـــة ـــلـــعب في ا ا

القادمة إليران".
وتابع رئـيس "الـفيـفا": "هـذا أمر
مهم جدا ولم يحدث (في إيران)
مـنـذ 40 عـامــا مع اسـتــثـنـاءات
ـهـم االنـتــقـال إلى قــلـيــلــة ومن ا

مرحلة جديدة". 
وكــانت وكــالـة األنــبـاء اإليــرانـيـة
"إرنـــا" قــــد أشـــارت اجلـــمـــعـــة
ــــســــؤولــــ ــــاضي إلى أن ا ا
اإليـــرانــــيــــ أكــــدوا لـــوفــــد من
"الـــفـــيـــفــا" إجـــراء تـــغـــيـــيــرات
لـلــسـمــاح لـلــسـيــدات "رسـمــيـا"
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ــا مــهــاجم ريـال جنـح الـفــرنــسي كــر بــنـز
مـدريد في تـسجـيل هدف الـفوز لـفريـقه ضد
إشـبيـليـة خالل مواجـهـة الفـريقـ باجلـولة

اخلامسة من الليجا. 
ــا الـهـدف بــالـرأس مــسـتـغال وسـجل بــنـز
عـرضيـة من زميـله كارفـاخال لـيمـنح فريقه

التقدم في اللقاء. 
وبـحـسب شــبـكــة "أوبـتـا" لـإلحـصـائــيـات فـإن
ـا سـجل 9 أهــداف بـالـرأس أكـثـر من أي بـنـز

العب آخـر في الـدوريـات اخلـمس الـكـبـرى في أوروبا
خالل عام 2019.

كـان فرنـاندو سـيشـعر بـالفـخر جدا
. الـتـقيـنا شـجـع جتـاه ردة فـعل ا
عـنـدمـا كان يـلـعب مع فـريق زيـنيت
بـــطـــرســبـــورغ لـــكـن كــان لـــفـــريق
ريــنـجــرز مـكــانـا خــاصـا في قــلـبه.
أعـتـقـد أنه لـيس من قـبـيل الـصـدفة
لعب. سوف أنه توفي بالقرب من ا
يـتـم ذكـره دائـمـا كالعب لـغالسـكـو.
واختـتمت حديـثها قـائلة: "ال أعرف

ماذا سأفعل. 
مـن الـصــعب الـتــحــدث عن اخلـطط
بعـد يوم األربـعاء (25 كانون االول

يوم جنازة ريكسن). 
كـان فرنـاندو زوجي ويـضع خطـطا
مشـتركـة حتى أثـناء مـرضه". توفي
فـرنـاندو ريـكـسن عن عمـر نـاهز 44
عـامـا بعـد صـراع طـويل مع مرض
التصلب اجلانـبي الضموري الذي

الزمه منذ عام 2013.
وقــرر ريــكــسن الــتــوقف عن تــلــقي
ـــعــانـــاته من الـــعالج لــوضـع حــد 
مـرض غـيـر قـابل لـلـشـفـاء واإلقدام
ـــوت الـــرحــــيم" الـــطـــوعي عــــلى "ا
الـسلـبي وهـو مصـطـلح يشـير إلى
ـيــؤوس مـنــهـا إنـهــاء احلـــــــيــاة ا
عــــــلـى نـــــحــــــو يـــــخــــــفف مـن األلم
ــــعــــانــــاة ويــــســـمـح بــــذلك في وا

بريطانيا.

نيمار يحتفل بالفوز الثم
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ــلف الـتــربــيـة الــذي ظـهــر بــعـد تــسـريب
صورة عن قـرار باحلـجز االحـتيـاطي على
ـعلومات نحو 140 شخـصية. وأشارت ا
ــؤكــدة تــمــامـا أن األمــر له عـالقـة غـيــر ا
ــدرسـيــة لـرجل ـواد ا بـشــركـة لــتـوريــد ا
لحم الذي يرد اسمه على األعمال سامر ا
رأس الــقـــائــمـــة في الــقـــرار وهــو شــريك
ـتحـدة لالستـثمارات مؤسس في "شـركة ا
ن ونـوس وهو الـصـناعـيـة" إضافـة إلى أ
الـذي عمل فـي مجـلـة "األزمنـة" لـصاحـبـها
رجل األعمـال وعضو مجلـس الشعب نبيل
طــعـــمـــة وكــان ونـــوس قــد أصـــيب جــراء
انــفـجـار فـي دمـشق وفــقـد رجـلــيه. وكـان
الـدبـاس وهـو شقـيق زوجـة رجل األعـمال
وعضو مـجلس الشـعب محمد حـمشو قد
اســتــقــال من رئــاســة احتــاد الــكــرة بــعــد
إخفاقـات كبيرة للمنتخب وانتقادات حادة
ألدائـه وقــد غــادر الــدبـــاس ســوريــا مــنــذ
فترة إلى بـلجيكا حسب ما ذكره البعض.
يـــذكـــر أن قـــرار احلـــجـــز شـــمل زوجـــات
ـــذكـــورة وهـــو إجــراء الـــشـــخـــصـــيـــات ا
اعــتـــيــادي روتـــيــنـي إذ إن احلــجـــز عــلى
أموال أي شـخص يستدعي بـشكل تلقائي
احلــجـــز عــلـى أمــوال زوجـــته كــمـــا ذكــر
ــركــزيــة لــلــرقــابــة مــصــدر في الــهــيــئـــة ا
ـذكورين والتـفتـيش وأكد أن زوجـة أحد ا
لـيست مـفتـشة في الـهيـئة بل تـعمل بـصفة

إدارية في الديوان.
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ــالــيــة الـــســوريــة قــرارا أصـــدرت وزارة ا
ـنقـولة بـاحلجـز االحـتيـاطي علـى األموال ا
ــنـقـولــة لـرئـيس احتــاد كـرة الـقـدم وغـيـر ا
الــسـابق فــادي الـدبــاس واثـنــ آخـرين.
واسـتـنـد القـرار رقم 2585 إلى "حـاشـية
سـطرة على كتاب رئيس مـجلس الوزراء ا
ـركزيـة للـرقابـة والـتفـتيش بـتاريخ الهـيـئة ا
17/9/2019.وأفـادت مـصـادر مـتـقـاطـعة
إلى أن قــــــــرار احلــــــــجــــــــز ال عـالقــــــــة له
ــا صـار يــعـرف بـالــريـاضــة بل يـتــعـلق 

الالعب الهولندي مع عائلته

فادي الدباس

ستشفيات بعد طهران بـأحد ا
أن أقـدمت عـلى إحـراق نـفـسـهـا
أمـام مـحـكـمـة خـوفـا من إصدار
ـدة ستـة أشهر حكم بـسجنـها 
نـتـيـجــة مـحـاولـتـهـا الـتـسـلل إلى
أحـد مالعب كـرة الـقـدم مـتـنـكرة
في زي رجل.  وتـــســبـــبت وفــاة
خـــضـــيـــاري في حـــالـــة غـــضب
واســـــــعـــــــة فـي إيـــــــران وعـــــــلى
ــســتــوى الـــدولي وانــتــشــرت ا
دعـوات عــبــر وسـائل الــتـواصل
االجــتـــمـــاعي إليـــقـــاف االحتــاد

اإليراني للعبة أو حظره.


