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كشف لـيونـيل ميـسي جنم برشـلونة عـن مفاجـأة بشـأن نيـمار جونـيور مـهاجم بـاريس سان جيـرمان بـعد تـعثر
صفقة انتـقال البرازيلي إلى صـفوف العمالق الكتـالوني صيف العام اجلـاري. وقال ميسي في حوار مع "راديو
كتالونيا": "بأمـانة.. اعتقدت في فترة االنتقاالت األخيرة بأنه إذا لم ينـضم نيمار لبرشلونة سوف ينتقل إلى ريال
مـدريد; ألنَّه كـان يبـحث بـجديـة عن التـغـييـر". وأضاف الـنـجم األرجنـتيـني "كـما رأيت أيـضًا أن فـلورنـتـينـو بيـريز
رئيس نـادي ريال مـدريد سـيقـوم بخـطوة ما لـلتـعاقـد مع نيـمار". وتـطرق أيـقونـة البـارسا لـلحـديث عن طرد زمـيله
ـكنه أن ـبلي ال  ـباراة األخـيرة ضـد إشبـيلـية بـاللـيجـا موضـحًا: "لـقد أبـلغت احلـكم بأنَّ د ـبلي في ا عثـمان د
ـؤتـمر ـدرب إرنـستـو فـالـفيـردي عـلى كالمي في ا يـنطق بـجـمـلة إسـبـانـية فـهـو ال يـجيـد الـتـحدث بـهـا كـما أكـد ا
بلي الكثير ـباراة". وأشار ليونيل "اندهشنا من قرار احلكم; ألن تعـلم اإلسبانية ما زال يكلف د الصحفي بعد ا

وتعجبت أيضًا أنه (ماتيو الهوز) أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".
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ـانـيـا الـسـابق أعـلن قـائـد مـنـتـخب أ
بـاسـتـيـان شـفايـنـشـتـايـغر اول امس
الـثـالثـاء اعتـزالـه اللـعـب نـهائـيـاً في
سن الـ  35عـامـا بعـد مـسـيرة حـافـلة
باأللقـاب واالجنازات ومحـطة أخيرة

مع فريق شيكاغو فاير األميركي.
ـتـوج بـطالً وكـتب شـفـايـنـشـتـايـغر ا
ــانـــيــا في لــلـــعـــالم عــام  2014مـع أ
حـــســـابه عـــلى تـــويـــتـــر "مع بـــعض
احلــنــ أعــلـن انــتــهــاء مـــســيــرتي
كالعب نـهـايـة العـام احلـالي ولـكني
ثـيرة أتـطـلع أيضـا إلى الـتحـديـات ا
الـتي تـنتـظـرني قريـبـا. سأبـقى وفـيا

لكرة القدم". 
وأثـنـى يـواكـيم لـوف مـدرب مـنـتـخب
ـانـيـا عـلى العـبـه الـسابـق بـالـقول أ

"إنه من دون أدنـى شك أحـــــد أعــــظم
الـالعـــبــــ الـــذيـن مـــروا فـي تـــاريخ
انـيا". وتـابع "لقـد كان العـبا كـبيرا أ
وشـخـصــيـة قـويـة" قــبل أن يـضـيف
"كـل واحـــد مـــا زال يـــتـــذكـــر صـــورة
نـهائي مـونـديال 2014  عـنـدمـا تابع
شفايـنشتـايغر الـلعب على الرغم من
الـدمـاء الـتي كـانت تـسـيل من وجـهه
بــعــدمـــا تــلــقـى ضــربــة حتـت عــيــنه
بـاراة النـهائـية أمام الـيمـنى خالل ا
انـيا االرجـنتـ التي انـتـهت بفـوز أ

1- صفر بعد التمديد. 
ــانـيــا قـائالً ـديــر الـفــني أل وأردف ا
"قــــاتل إلـى درجـــة االنــــهــــاك. في كل
حـركـة كـنـا نـشـعـر بـرغـبـته بـالـفـوز".
ورحب لـوف بـشـفـايـنشـتـايـغـر ضمن
ـاني اجلــهـاز الــفـنـي لـلــمـنــتــخب األ

مـؤكدا "سـيـكـون لـديـنـا دائـمـاً مـكـانا
لـه" وأنه "ال أعــرف مــا هـي خــطــطه"
ولكن "أي العب ســـــــــبق له أن لعب
ـــنــتـــــــــــــخب الــوطـــني ولــديه مع ا
هدف أن يكون مدربا فهو مرحب به
دائــمــا مـــعــنــا لــكي يـــخــتــــــــبــر مــا

ينتظره". 
ــــهــــاجم الــــدولي الــــســـابق وكـــان ا
مـــيــروسالف كـــلــوزه انــضـم لــفــتــرة
قــصـيــرة إلى اجلـهــاز الــتـدريــبي لـلـ
"مـانـشـافت كمـدرب لـلـمهـاجـمـ قبل
أن يــتـخــلى عن مــهـامـه بـعــد نـهــايـة

مونديال روسيا 2018. 
ـــكــنى بـ بـــدأ  شــفـــايــنــشـــتــايـــغــر ا
"شفـايني" مـسيـرته كمـهاجم قبل أن
يــتـــراجع إلى خـط الــوسط لـــيــعــود
ــدافع ويــشـــغل دور العـب الــوسـط ا

خالل مغامرته في الدوري األميركي.
ودافع عن قـميص مـنـتخب بالده في
 121مـباراة سـجل خاللـها 24 هدفا
وفـــاز بــكـــأس الــعـــالم في الـــبــرازيل
ـركـز الثـالث مـرت 2014 وحل في ا
عامي  2006و2010 ووصـيـفـا لـبطل

أوروبا 2008. 
وحـمل شفـاينـشتـايغـر شارة الـقيادة
ي اني بعـد اللقب العا للمنـتخب األ
2014 واحــتـفظ بــهــا حــتى اعــتـزاله

اللعب دوليا عام 2016. 
أمـضى مــعـظـم فـتــرات مـســيـرته مع
فريق بايرن ميونيخ الذي انضم إلى
صـــفــوفـه في سن الــثـــالــثـــة عــشــرة
وخــاض مــعه أكــثـر من 500 مــبـاراة
وسـجل له 68 هـدفــا وأحـرز مـعه 22
لــقــبــا مــنــهــا دوري أبــطــال أوروبــا

ÎUOzUN½ VFK « t «e²Ž≈ sKF¹ dG¹U²AM¹UHý

أخبار النجوم
…—u  V³ Ð ‰b'« dO¦¹ ”u «—

WC Uſ

 dJHð ôU³¹œ WI¹b  …b «Ë

—U×²½ùUÐ

مـوقع الـتـواصل تـويـتـر "لـقد حتـقق
احلـــلم إنه حـــلم حتـــول حلــقـــيــقــة
بــاحلـصــول عــلى دعــوة االنـضــمـام

األولى للمنتخب اإلجنليزي".
منتخب اليونان يستدعي كوتريس
اسـتـدعى اجلـهاز الـفـني لـلـمـنـتخب
الـيـونـاني لـيـونارد كـوتـريس العب
باراة تصـفيات كأس بياكـوس  أو
أ أوروبــــــا (يـــــورو 2020) أمـــــام
إيــــطـــــالــــيـــــا وذلك بـــــعــــد خــــروج
كـونسـتـانـتيـنـوس تـسيـمـيـكاس من

القائمة. 
ــــــقــــــرر أن يــــــلــــــتـــــــــــــــقي ومن ا
قبل ضمن نتخبان يـوم السبت ا ا
مـــبــــاريـــات اجلــــولـــة الــــســـابــــعـــة
لــلــمــجــمــوعـة الـ10 من تــصــفــيـات

البطولة األوروبية. 
وكان الظهير األيسر تسيميكاس قد
تعرض لإلصابة لـيتم استبعاده من
الـقـائـمـة واسـتـدعـاء كـوتـريس بـدلًا
ــنــتـخب الــيــونـاني مــنه. ويــحـتل ا
ــــركــــز اخلـــامس (قــــبل األخــــيـــر) ا
بــرصـــيــد 5 نـــقــاط فـي اجملــمـــوعــة
ـنـتخب الـعاشـرة الـتي يـتـصدرهـا ا

مــنــتــخب الــشــبــاب دون  21عــامـا.
ــقـــيــمــون في وانـــضم الالعــبـــون ا
ـعــسـكــر "ال روخـا". وحتـتل مـدريــد 
إسبانيا صدارة اجملموعة السادسة
بـالـعالمــة الـكـامـلـة 18 نـقـطـة من 6
انتـصـارات وبـفارق 7 نقـاط كـامـلة
عن الـــســويـــد ويــعــنـي فــوزهــا في
قـبلـت خارج قـواعدها بـارات ا ا
أوال أمـــــام الــــنـــــرويج يــــوم  12من
الـشهـر اجلـاري ثم بـعدهـا بـثالثـية
أيـام أمـام السـويـد تـأهـلهـا رسـمـيا

لليورو.
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خــرج كـيــلـيــان مـبــابي جنم بـاريس
ـنـتـخب سـان جـيـرمــان من قـائـمـة ا
الفـرنـسي بسـبب اإلصـابة. ويـعاني
مـبابي من إصـابـة في أوتـار الـساق
ــا ســـيــحــول دون مـــشــاركــته في
ـقـبـلـت أمـام أيـسـلـندا ـبـارات ا ا
وتـركـيـا في تـصـفـيـات يورو 2020.
وأعـلن احتـاد الــكـرة الـفـرنـسي اول
امس الــثـالثــاء أنه قــرر اســتــبــعــاد
الالعب من قائمة الديوك نظرا لعدم
ـبـارات ـشـاركـة في ا قـدرته عـلى ا

تصدر أوكرانيا ( 13نقطة). ا
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ــديــر الــفــني أبــدى الرس الجــربك ا
للنرويج قناعته التامة بقدرة فريقه
عــلـى مـــبــاغـــتـــة إســـبـــانــيـــا خالل
ــقـــبل في مــبـــاراتــهـــمــا الـــســـبت ا
ـؤهـلة أوسـلـو ضـمن التـصـفـيـات ا

ليورو 2020.
وقال الجـربك خالل مـؤتمـر صـحفي
"ليس هناك مـستحيل. في احلـقيقة
لم أخسر على ملعبي أمام إسبانيا.
لـقـد واجـهـتـهم مـرتـ من قـبل عـلى
ملـعـبنـا وفزنـا في مـباراة وتـعادلـنا

في األخرى". 
ــفــاجــأة قــد ـــدرب أن ا ويـــعــتــقــد ا
حتـدث عــلى أرض الــواقع من خالل
حتس اجلـانب الدفـاعي للمـنتخب

النرويجي. 
وأكـد الجـربك "إذا أردنـا الـفـوز عـلى
إسـبــانـيــا يـجب أن نـدافـع بـأفـضل
ــكن. هـذا هـو الـعـنـصـر مـسـتـوى 
األســـاسي الـــذي يـــجـب حتــســـيـــنه
ــــبــــاراة الــــذهــــاب في مــــقــــارنـــة 

فالنسيا". 
وحـسـمت إسـبـانـيـا مـواجـهـة الدور
األول بــصــعــوبــة  1-2عــلى مــلــعب

يستايا. ا
وبدأ منـتخب إسبـانيا اسـتعداداته
ــبـــاراتي الــنــرويـج والــســويــد في
ـؤهـلـة لـبـطـولـة األ الـتـصـفـيـات ا

األوروبية (يورو 2020).
ــــران خـــروج العب وسط وشـــهـــد ا
آرســــــنـــــــال اإلجنــــــلــــــيـــــــزي داني
ـعـسكـر لإلصـابة سيـبـايوس من ا
ـو الـذي لـيــدخل بـدال مـنـه داني أو
درب ينـضم ألول مـرة حتت قيـادة ا
روبـرت مــوريـنــو. وشـارك في مـران
اول امس الـثالثـاء جـمـيع الالعـبـ
الذين استدعاهم مورينو باستثناء
ــواجـهــتـ ســيـبــايــوس لـهــاتـ ا
اللت تبـحث فيهمـا إسبانيا عن

تأكيد التأهل ليورو 2020.
وغــادر الـالعب األنـــدلــسي
قـــبـل نـــهـــايـــة احلـــصــة
التدريبية بسبب آالم
عـضــلـيــة لـيــنـضم
بـــــــدال مـــــــنـه داني
ــــــــــــــــــــو العــب أو
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أثـار النـجم اإلسـبـاني سـيرجـيـو رامـوس قائـد ريـال مـدريد جـدالً عـلى حـسـابه في موقع
الـتواصل االجـتماعي “انـستـجرام ”بـسبب نـشره صـورة يـظهـر فيـها بـدون أي وشم على
ظهـره رغم أنه مـن أشهـر الالعـبـ حـبـاً لـرسم الـرموز والـشـعـارات عـلى جـسـده. اكـتفى
راموس بكتـابة كلمت فقط في التـعليق على الصورة: #شباك_نـظيفة و #إعالن… دون أن
ـكن فـهم أن راموس يـوضح أي تـفـاصـيل أخـرى عن أسـباب إخـفـاء الـوشم من جـسـده. 
يستـعد لـلظـهور في حمـلة إعالنـية وكـانت فكـرة ظهوره بـدون وشم بغـرض خطف االنـتباه
وإثارة اجلدل قبل تـوضيح فكرة اإلعالن بشكل كامل. يذكر أن راموس أثناء مشاركته مع
يرجني في الدوري اإلسباني.  ريال مـدريد أمام غرناطة لعب مباراته رقم 427 بقـميص ا
وعادل سيرجيـو راموس بهذا الرقم رقم خينتو أسطورة ريال مدريد السابقة ليحتل قائد
ـدريديـستـا األكثر ـرتبـة السـادسة في تاريخ الـالعب ا ـلكي ا مـنتـخب إسبـانيـا والنادي ا
مشـاركة في اللـيجـا. ويترأس راؤول جـونزالـيس قائمـة العبي ريـال مدريـد األكثر مـشاركة
في اللـيجـا برصـيد 550 مبـاراة يلـيه كالً من سانـشيز (523) مـباراة كـاسياس 510

سانتيانا 461 هييرو 439 ثم ســـــيرجيو راموس وخيــنتو 427.
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. وقـرر ديـديــيه ديـشـامب ـقــبـلـتــ ا
ـــنــتـــخب فــرنـــســا ــديـــر الــفـــني  ا
اســـتــدعــاء احلـــسن بــلــيـــا مــهــاجم
اني بـوروسيـا مـونشـنـجالدبـاخ األ

ليحل محل مبابي.
ساوثجيت يستدعي حارس شيفيلد
دير الفني قرر جاريث ساوثجـيت ا
نـتـخب إجنـلتـرا اسـتدعـاء حارس
ـرمى دين هـنـدرسـون بـــــــدال من ا
تـــوم هــــيـــتـــون الــــذي يـــعــــاني من

اإلصابة. 
وانضم هنـدرسون حـارس شيفـيلد
إلى تدريـبات مـنتـخب إجنلـترا على
ملــــــــــعب سـانت جورج بـارك قبل
واجـهتـ أمـام التـشيك وبـلغـاريا ا

في تصفيات يورو 2020.
ونـال هـنـدرسـون االسـتـدعـاء األول
نـتـخب األسـود الثالثـة عـقب عودة
هـــيـــتـــون لـــفـــريـــقه أســـتـــون فـــيال
لـلـخضـوع لـلـمزيـد من الـفـحـوصات
الطبية بسبب اإلصابة التي تعرض
لهـا خالل فـوز فـريقه عـلى نـوريتش

سيتي. 
وقـال هـنـدرسـون عـبـر حسـابه عـلى

قبل جولة جديدة من منافسات تصفيات كأس العالم UNł«u ∫ تقام يوم السبت ا
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(2013) وثـمـانـيـة في الـبـونـدسـلـيـغا
وسبعة في الكأس. وغادر في موسم
2016-2015 إلى مانـشسـتر يـونايـتد
اإلنـــكـــلـــيـــزي وأحـــرز مـــعه الـــكـــأس
احملـلــيـة عـام 2016 وكـأس الــرابـطـة
والـدوري األوروبي "يـوروبا لـيغ" في
العام التالي قـبل أن يخوض جتربة
الـــدوري األمــــيـــركـي في عـــام 2017.
وخاض شفاينشتايغر األحد مباراته
األخـيـرة مع شـيـكـاغـو فـايـر وانـتهت

بـفـوز أورالنـدو
سـيـتي -5

.2
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ــصـريــة بــعـد أن ــبـيــة ا األو
مـــنع االحتـــاد الـــدولي لـــرفع
ـصري من نـتخب ا األثقـال ا
ــشـاركـة في بـطــولـة الـعـالم ا
اضي الـتي أقـيـمت الـشـهـر ا
في تـايـالنـد وأوقف االحتـاد
ــدة عـامـ ـصــري لـلـعــبـة  ا
بــــدءاً من 12 أيــــلـــــول عــــلى
خــلــفــيــة سـبــعــة اخــتــبـارات
إيجابية لـرباع ناشئ في
عــام 2016 قـــبل أن تــتـــفــاقم
األمــور بــالــكــشف عن خــمس
حاالت تنشط أخرى في دورة
األلـعـاب اإلفـريـقـيـة األخـيـرة
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أعــلن مـجــلس إدارة الـلــجـنـة
ـصـريــة بـرئـاسـة ـبـيــة ا األو
هـــشـــام حـــطب عن جتـــمـــيــد
احتــاد رفع األثــقـال بــرئـاسـة
مـــحـــمـــد كـــمـــال مـــحـــجـــوب
وتــــشـــكــــيل جلــــنـــة لــــبـــحث
اخلــــروج مـن أزمــــة ايــــقـــاف
االحتاد. جاءت هـذه اخلطوة
عـلـى خـلـفــيـة قــضـيــة تـنـشط
خــــمـــســـة ربــــاعـــ في دورة
األلـــعــاب اإلفـــريـــقـــيـــة الـــتي
غرب خالل شهر أقيمت في ا
آب. ويــــأتي قـــرار الـــلـــجـــنـــة

باولو
ديباال
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ـدرب األرجـنـتـيني مـاوريـسـيو يـعيش ا
بـوتـشـيـتيـنـو أيـامـاً عـصـيـبـة حيث
أصبح مهدداً باإلقالة في األسابيع
قـبلة بعد تراجع نتائج القليلة ا
فــريــقه تــوتـنــهــام هــوتـســبــيـر
ــوسم بــشــكلٍ واضح خالل ا
ــواسم احلــالي مــقــارنــة بــا
ــاضــيـة. صــحــيــفــة ديـلي ا
مـيـرور الـبـريـطـانـيـة ذكـرت
في تـقـاريـرهـا مـؤخـراً بأن
ـــدرب األرجـــنـــتـــيـــني ال ا
يتمتع باحلصانة الكافية
الـتي جتعـله مـحـمـياً من
اإلقـالـة من قـبل دانـييل
ليفي رئيس توتنهام
في حـال اسـتـمـرار
النتـائج السلـبية
خـالل الــــفــــتــــرة
ـقــبـلــة. وتـلـقى ا
تــــوتــــنــــهــــام عـــدة
صـــفـــعـــات مـــدويـــة في
اني في األيام األخـيرة حيث سـقط أمام بـايرن مـيونخ األ
وتلقى اجلولـة الثـانيـة من دوري أبطـال أوروبا بـنتـيجة 2-7 
ـة أخرى قاسـية بعـدها بأيـام على يـد برايتـون بنتـيجة 0-3 هز
متـاز علـماً أنه أقصي من ضمن مـنافسـات الدوري اإلجنـليـزي ا
كـأس رابطـة احملـترفـ اإلجنلـيـزية قـبل نـحو أسـبـوع عـلى يد
لك الـشغف الكافي فريقٍ مغـمور. ورغم أن بوتشـيتينـو لم يعد 
قبلة إال أن واسم ا وسم احلـالي وا لقيادة فريق تـوتنهام في ا
الـنادي الـلـندني ال يـبـدو أنه قادر عـلى الـتخـلص مـنه بـسهـولة.
دانييل لـيفي رئيس توتـنهام سـيتريث قبل إصـدار قرار إقالة
درب حـسن كثيـراً من جودة فريق بوتشـيتـينو لـيس ألن ا
توتنهام بل ألن النادي سيكون مضطراً لدفع 30 مليون
جنيه اسـترلـيني له في حال تـخلصـوا منه قبل انـتهاء
لـك بعض عـقـده. اجلـديـر بـالذكـر أن بـوتـشـيـتـيـنـو 
الوقت لتـجمـيع أفكاره حـالياً وذلك بـسبب توقف
مــنـافـسـات األنــديـة إفـســاحـاً لـلــمـجـال أمـام
نتـخبات الـدولية فيـما يعـرف بأسبوع ا
الفيفا. كر أن أوريانا ساباتيني البالغة
من العمر (23 عاماً) هي حفيدة العبة
التنس السابق جابـرييال ساباتيني
وهي دائمـاً تعـيش برفـقة ديـباال في
إيطاليـا وتظهر معـه في الكثير من
نـشورة على ناسـبات والـصور ا ا
مـــوقـع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
“انستجرام.
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صري  جتميد احتاد رفع االثقال ا
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أعـلن مـيالن اإليـطالي بـشـكل رسـمي اول امس الـثالثاء عن
إقـالـة مـدربه مـاركـو جـامـبـاولـو من مـنـصـبه. وجـاء بـحـسب
قتضب الذي نشره ميالن في موقعه الرسمي على البيان ا
اإلنـتـرنت: "يـعـلن مـيالن عن إعـفـاء جـامـبـاولـو من مـنـصـبه
كمـدرب للـفريق األول" شـاكراً صاحب الـ 52عـاماً على
مـا قـدمه لـلـروسـونـيــري خالل األشـهـر الـفـائـتـة. وتـولى
ــيالن في تـمـوز/يــولـيـو جـامــبـاولـو مــنـصـبه كــمـدرب 
الـفائت بـعد مـسيـرة جيـدة مع سامـبدوريـا بدأت في
ـركز ـوسم الـفـائت بـاحـتالل ا  2016وخـتـمهـا ا
التـاسع. وتراجـعت نتـائج ميالن بـشكل واضح
حتت قـيــادة جــامـبــاولـو إذ لم يــحـقق الــفـوز
ســــوى في ثالث مــــبــــاريـــات خـالل ســـبع
مـــراحل في الــــدوري اإليـــطـــالي األمـــر
ـركــز الـثـالث الــذي جـعـلـه يـقـبـع في ا
عـــشــر بــرصــيــد تـــسع نــقــاط. ومن
ــرشــحـــ أيــضـــاً مــدرب رومــا ا
الـــــســـــابق الـــــفـــــرنـــــسي رودي

غارسيا.
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تـسـبـبت احلـيـاة الـعـاطـفـيـة لـلـنــجم األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـبـاال العب وسط
ـوسـيقـيـة أوريـانا يـوفـنـتوس اإليـطـالي في غـضب والـدة حـبيـبـته الـفـنانـة ا
سـابـاتـيـني. قــالت األم في تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفـة “كـوريـري ديـلـو
نزل أو سبورت ”اإليطالية: لقد حرمني من أن أعيش مع ابنتي في نفس ا
ـفـردي وفـكـرت نـفس الـبـلـد هي اآلن بـرفـقـته في أوروبـا دائـمـاً صـرت 
كـثـيـراً في االنـتـحـار بـسبـب هذا الـوضـع. وأضافـت: لن أسـامحـه علـى ما
فعله كلـما قابلته أقول له بـصراحة أنني أكرهه وهـو يبتسم لي ويؤكد لي
دة  4 أشـهر وحيدة بأنه يعـتني بابنتي وال داعي لـلقلق علـيها. وظلت األم 
في األرجنـت دون أن تـتـمكن من رؤيـة ابنـتـها بـسبب تـواجـدها طـوال تلك
الفـتـرة في تـوريـنـو مـعـقل نـادي يـوفـنـتـوس اإليـطالـي وهذا األم تـسـبب في

إزعاج والدة أوريانا ساباتيني.

اإليطالي برصيد 18 نقطة.
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أكد الـفـرنـسي رافايـيل فـاران مدافع
ريـال مـدريـد أن مــشـكـلـة اسـتـقـبـال
األهـداف التـي يعـاني مـنـهـا الـفريق
لـيـست بـسـبب أخـطـاء الـدفاع فـقط
بل هي مـسـؤولــيـة الـفـريق بـأكـمـله
ـيرجني سـيتـحسن مشـيرًا إلى أن ا
ــقــبــلــة. وقــال فـاران في الــفــتــرة ا

The " خالل تـصــريـحـاته لــبـرنـامج
Transistor أنــا شــخص مــتــحــفظ
وأريــد أن يــتــذكــرني اجلــمـيـع حـ
أعتزل كرة القدم كيف كنت كشخص

والعب".
 وأضـــاف: "الــضـــغط في مـــنـــتــخب
فرنسا? عـلى مستوى الـضغط هناك
كن مقـارنتها بعض األشياء الـتي 
بـــكـــوني العـــبًــا فـي ريــال مـــدريــد".
وأشار فـاران إلى أنه يتـمنى دائـمًا
أن يـنـضـم مـواطـنه كـيــلـيـان مـبـابي
مهـاجم باريس سـان جيـرمان لـريال
مـــدريـــد. وعن رأيه فـي احلــيـــاة في
إســبـانـيــا أجـاب: "أشــعـر بـالــفـخـر
الشـديد لـلـعيش في إسـبانـيا وأرى
دائـمًـا أنـه بـلـد عـظـيم لــلـعـيش فـيه
وأســـلـط الـــضــوء عـــلـى الـــســـعــادة
هناك". وتابع: "افتقاد اجلوع للفوز?
ال عــــلـى اإلطالق نــــحـن في غــــايــــة
الـتــنـافس وهــنـاك دائـمًــا رغـبـة في
حتـقــيق االنـتــصـارات وقــد يـحـدث
ــوسم إرهـــاق ذهــنـي كــمـــا حـــدث ا
ــاضي لــكن لــكي تــلـعـب في ريـال ا
مدريـد يتـوجب أن تكـون لديك رغـبة
شــديـدة في الــفـوز إلـى حـد الــنـهم".
وأوضح: "اســتــقـبــال األهــداف? هـو
لـــيس خـــطــأ الـــدفــاع فـــقط واألمــر
يعتمد على الفريق بأكمله وحتسنا
ـباريـات األخـيرة واألمـر أكـبر في ا
من كونه استـرخاء من الالعب بل
ـــســــتـــوى طـــوال احلـــفـــاظ عــــلى ا
ـــبــــاراة". وواصل: "زيـــدان مـــدرب ا
عظيم ونحن جميعًا نثق فيه كثيرًا

ـــــا مـن ضـــــمن أفـــــضل 5 وبـــــنــــز
مــهــاجــمـــ في الــعــالم". واخــتــتم:
"مواجـهات مـايـوركا وجـلطـة سراي
عقب الـتـوقف? علـيـنا أن نـذهب بكل

قوتنا فال يوجد خيار آخر".
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وجه كــريــســتــيــانــو رونـالــدو جنم
يـوفـنـتــوس رسـالـة حـمـاسـيـة بـعـد
ــنــتــخب انــضــمــامه لـــتــدريــبـــات ا
ــبــاراتي الــبــرتــغــالي اســتــعــدادًا 
لـــوكــســمـــبــرج وأوكــرانـــيــا ضــمن
مــنـافـســات الـتــصـفـيــات األوروبـيـة
ؤهـلـة لـيورو 2020. وكتـب الدون ا
ـــوقع عـــبـــر حـــســــابه الـــرســــمي 
التـواصل االجتـماعي "تـويتـر": "أمر
يـسـعـدنـي دائـمًـا الـعـودة إلى بـلـدي
ــنـتـخب الــوطـني ورؤيـة وتـمــثـيل ا
ــــعـــارك زمـالئي في الــــعـــديــــد من ا
ـــقـــبــلـــة". وأضــاف "ســـنـــقــاتل ا
مـــجـــددًا مـن أجل إعـــادة اسم
الـبرتـغـال إلى الـقمـة مـجددًا
هـــــــيــــــــا بـــــــنـــــــا نــــــــذهب!".
وســـيـــخــــوض الـــبــــرتـــغـــال
مـبــاراتـ أمـام لـوكــسـمـبـرج
يوم  11تشـرين أول اجلاري
عـلى أن يـواجه أوكـرانـيـا يوم
 14من ذات الشهر. ويحتل
ـركـز ـنـتـخـب الـبـرتـغـالي ا ا
الـثــاني بـاجملــمـوعـة
الـــــثــــانـــــيــــة

بــرصــيــد 8
نـــــــقـــــــاط

بــفـارق 5
نـــــقــــاط
عــــــــــــن

مـــا يــهـــدد مــشــاركـــة ربــاعي
ــبـيــاد طـوكــيـو مـصــر في أو
صيف 2020. وقالت اللـجنة
ـصـريـة في بـيـان ــبـيـة ا األو
الـثالثـاء "حـرصاً من الـلـجـنة
ـــصـــريـــة عـــلى ـــبـــيـــة ا األو
الــشـفــافــيـة واحــتــرام الـرأي
العـام واطالعه على احلقـيقة
كـــمــا ســـبق وأوضــحـــنــا في
الـــبــيـــان الـــصـــادر بـــتـــاريخ
2019/9/18 بــــشــــأن أزمــــة
ـصري لرفع إيقـاف االحتاد ا
األثـــــقــــال مـن قــــبـل االحتــــاد
ـتـخـذة الـدولي واخلـطـوات ا
ــبــيـة من قــبـل الــلــجــنــة األو
ــصــريـــة حلل هــذه األزمــة ا
أخذنا عـلى عاتقنـا مسؤولية
الـتــصـدي لـهـذا األمــــــــــــــــر
واتــــخـــاذ كــــافـــة اإلجـــراءات

الالزمة...". 
ـبــيـة وأشـارت الــلــجـنــة األو
إلى أنــــــهـــــا تــــــتـــــواصـل مع
مـــســـؤولي االحتـــاد الـــدولي
لرفع األثـقال وأعـضاء مـكتبه
التـنفيـذي "بعد إرسـال تقرير
مــعـــد من جـــانـــبــنـــا يـــشــرح
التناقضات ومظاهر البطالن
الــــتـي شــــابت هــــذا الــــقـــرار
اجملحف" وأوضـحت "بالـفعل
تـوصـلـنـا التـفـاق مع االحتـاد

 jIÝ wMO²Mł—√ VŽô …U Ë

”œU « —Ëb « s

مــأســاويــة من الــطــابق
الــــــســــــادس عــــــلى

األرض
مـبـاشرة.
ووصل
ت

قــــــوات
الشرطة
بــــــعـــــد أن

تـــــلـــــقت بـالغـــــاً عن وقـــــوع
احلـــــــــــــادث وبـــــــــــــدأت فـي
ــــعــــرفـــــــــــة الــــتــــحـــقــــيق 
ـالبـــــــســــــــات الــــــــتي أدت ا
لــسـقـوط الالعـب إسـبـيـرون
بـتـلـــــــك الطـريـقة والـتـأكد
من عــدم وجــود أي شــبــهــة

جنائية. 
وفي أول رد فـــــــــــعـل بــعـد
إعالن وفــــــــــاة إسـبـيـرون
كـسيـكي عبر نعى الـنادي ا
حــســابـــاتـــــــــه الــرســمــيــة
عـــــلى مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجــتــمـــاعــــــــي لــتــنــهــال
رســـائل الـــدعم والـــتـــعــازي
لالعـب وأســـــرتـه من قــــــبل
ــكـــســيك ـــشــجــعـــ في ا ا

. واألرجنت
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في حـــادث مــــأســــــــــــاوي
تــوفي أزيـكـويـل إسـبـيـرون
ــيــو العـــــــــــب فــريق جــر
ـكـسـيـكي ــعـار ألتـلـنـتي ا ا
بــــــعــــــد ســــــقــــــوطـــــــــه من
الـــطــابــــق الـــســادس خالل
حــــــفل فـي الــــــعــــــاصــــــمــــــة
األرجنتيـــــــنية بوينــــــــس

آيرس. 
ــــا ذكــــرته وســــائل وفــــقــــاً 
اإلعـالم األرجـنـتــيـنــيـة وقع
احلـادث بعـدمـا فـقد الالعب
البالغ 23 عاماً تـوازنه عند
وقــوفـه عــلى حــافـــة شــرفــة
أثنـاء احتـفاله مع أصـدقائه
في فيال ديفوتو في بوينس
آيـــرس مــســـاء يـــوم األحــد

اضي.  ا
ونـقـلت صـحـيـفـة “ذا صن”
البريطانية تصريحات على
لسان شهود عيان تواجدوا
حلظـة وقوع احلـادث قالوا
فـيــهــا إن إسـبــيــرون حـاول
إنــقـــاذ نـــفــسـه بــالـــتـــمــسك
بـالسـيـاج إال أنه لم يـنجح
ليـسقط في النـهاية بـطريقة

الـــــدولي بـــــرفع طـــــعن أمــــام
احملـكـمـة الـريـاضـيـة الـدولـية
(مـحكـمـة التـحـكيم الـرياضي
-كــاس-) لـــلــتــظـــلم من قــرار
ـــصـــري إيــــقـــاف االحتــــاد ا
وبــــعـــــد ذلك يــــتـم الــــتــــقــــدم
لالحتاد الـدولي لرفع األثـقال
بـــتـــعـــلــــيق اإليـــقـــاف حلـــ
الـفــصل في الــطـعن نــهـائــيـاً
باحملكـمة الرياضـية الدولية
حـــرصــاً عـــلى عـــدم حـــرمــان
الـالعـــــــبـــــــ والـالعـــــــبــــــات
ـــــــصــــــريــــــ مـن خــــــوض ا
مــنــافـســات الــتــأهــيل لـدورة
ــــــــبــــــــيـــــــة األلــــــــعــــــــاب األو
طـــــــــــــوكــيــو 2020 والــتي
تـــبـــدأ في األول من تـــشـــرين
ــقــبل. وقــرّر وزيــر الــثــاني ا
ـصري الـشـبـاب والريـاضـة ا
أشــــرف صــــبــــحي اول امس
الـثالثــاء فـتح حتـقـيق شـامل
بـــــشــــــأن أزمـــــة احتــــــاد رفع
األثـقـال مـطـالبـاً بـالـتـحـقـيق
مع مـــــجــــلس إدارة االحتــــاد
بــــاإلضـــافـــة إلـى الـــربـــاعـــ
اخلمسة الذين ثبت تعاطيهم
تسبب في نشطات وكل ا ا
هــذه الـفــضــيـحــة لــلـريــاضـة
ـصـرية ومـعـرفة اخملـطـئ ا

عاقبتهم.


