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قــوي من قــبل أنــديــة ريــال مــدريــد
وآرسـنــال ومـانــشـسـتــر يـونــايـتـد

باإلضافة إلى يوفنتوس.

أهــداف وضـعــته عـلى رأس قــائـمـة
سابقة القارية. الهداف في ا

يـذكــر أن هـاالنـد يــحـظى بـاهــتـمـام
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كشف تـقريـر صحـفي إيطالي  اول
امس الـسـبت أن نـادي يـوفـنـتـوس
تـقـدم بـالـعـرض األول لـلـتـعـاقـد مع
إيـــرلــيــنـج هــاالنــد جنـم ريــد بــول

سالزبورج النمساوي.
ـوقع "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتو" ووفـقًـا 
اإليــــطــــالـي فــــإن الــــعــــرض األول
لـيوفـنـتوس يـبلغ 40 ملـيـون يورو

كافآت. باإلضافة إلى ا
ـــوقـع اإليـــطـــالي إلى أن وأشـــار ا
عـرض يوفـنتـوس يبـتعـد كثـيرًا عن
شـــروط ســالـــزبــورج الــذي يـــطــلب
احلــصــول عــلى مـقــابل من 80 إلى
100 ملـيون يـورو للـسمـاح برحيل
هـاالنـد. وأكد الـتـقريـر أن مـسؤولي
يـوفنـتـوس يراهـنون عـلى عالقـتهم
اجلـــيـــدة مع مـــيــنـــو رايـــوال وكــيل
الالعب للنجاح في خطف هاالند.
وســــجل جنم ســــالـــزبــــورج في كل
مـشــاركــاته بــدوري أبـطــال أوروبـا
ـوسم رافـعًــا رصـيـده إلى 7 هــذا ا
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ـقـبل من دخول سـيُمـنع اجلـمـهـور في نـهائي كـأس لـيـبـرتادوريـس الذي سـيـقـام في بـيرو األسـبـوع ا
ـشجـعون الخـتبـارات لقـياس مـكن أن يـخضع ا ـلعب بـأحزمـة أو قـبعـات أو نظـارات شمـسيـة.ومن ا ا
نسبـة الكحول في الدم عبـر الفم.ونشر احتاد أمريـكا اجلنوبية لـلعبة قواعد صـارمة قبل أسبوع على
لـعب مونومـينتـال في ليمـا.وذكر االحتاد فـي بيان الـليلة مواجهـة فالمنجـو وريفر بـليت في النـهائي 
ـاضيـة "ستسـتخـدم الشرطـة احمللـية أجـهزة قيـاس نسـبة الكـحول في الـدم في اختبـارات عشـوائية ا
شروبـات الكحولية شجع من الـدخول إذا كانت العينـة إيجابية".وأضـاف "لن يسمح با وسيتم مـنع ا
ـنشطات ولن يـسمح أيضـا بدخول الـقبعـات والنظارات ؤثـرات العقـلية وا واد اخملـدرة وكذلك ا أو با
الشمسية واألحزمة".وسيسمح فقط باستخدام األشرطة الورقية والبالونات وأعالم ال يزيد طولها على

لعب. وشدد البيان على أن القواعد تمثل جزءا من القانون في بيرو. مترين داخل ا
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ـاني دشن نــادي بـايــرن مــيــونـيـخ األ
لكـرة القـدم مـرحلـة جـديدة مع رئـيسه
هـــربـــرت هـــايـــنــــر الـــذي خـــلف أولي
هـونـيس بــعـد نـحـو أربــعـة عـقـود في
ـــســؤولـــيــة بـــأربــاح مـــالــيــة ســدة ا

قياسية.
ــســـؤولــيــات ـــلــعـب وا وبــ أرض ا
( اإلدارية أمـضى هـونيس ( 67 عـاماً
نحو 49 عامـاً في العـمالق البـافاري
في حـقبـة شـهـدت حتـقـيق الـعـديد من
األلـقاب احملـلـيـة والـقـاريـة والـتـحول
الى قـوة مـالـيـة كــبـرى عـلى الـصـعـيـد
ـي ولم تــــخلُ مـن مـــدة خــــلف الــــعـــا
قضـبـان السـجن عـلى خلـفـية الـتـهرب

الضريبي.
ووضع هونيس والدموع تغالبه حدا
سيرة بتسليم مقاليد الرئاسة لهذه ا
وجب تصويت اجلمعـية العمومية
الى هاينر الرئيس الـتنفيذي السابق
لــعــمـالق الــتــجــهــيـــزات الــريــاضــيــة
"أديـداس" في مـدة حــرجـة بـالــنـسـبـة
ـاني لـكـرة الـقدم الى بـطل الـدوري األ

اضية. في األعوام السبعة ا
درب خليفة ا

فـبــايـرن ال يــزال في طـور الــبـحث عن
دربه الـكرواتي نيكو كوفاتش خليفة 
الذي أعـفي من منـصبه مـطلع تـشرين
الثـاني/نـوفمـبر عـلى خـلفـيـة النـتائج

الـسـيـئــة لـيـتـولى مــسـاعـده الـسـابق
ـرجح دة كـان ا فـلـيك اإلدارة الـفـنـيـة 
أن تـــمــتـــد ثالثـــة أســابـــيع بـــحــسب
ـفـاجــأة الـتي هـونــيس نـفــسه. لـكـن ا
سجلت كانت تأكيد الـرئيس التنفيذي
للنادي كـارل-هاينتس رومـينيغه أن

"هــانــزي" ســيــبــقـى في مــكــانه حــتى
ـا أبــعـد أواخـر الــعـام احلــالي... ور
مـن ذلك. رغـم هـــــــذا االعـالن غـــــــيـــــــر
ــســـرح الــوداع ــتـــوقع كـــان جنم ا ا
الـكبـيـر لـهـونـيس الـثـري الـذي تدرج
في الـهــيـكـلــيـة اإلداريـة لـبــايـرن عـلى
مــدى أربـــعــة عـــقــود وتــرك بـــصــمــة
يــصــعب عــلى أي كــان أن يــتــغــاضى

عنها.
فعـلى وقع الـهـتـافـات "أولي هـونيس
أولي هــونــيس" من قــبـل نــحــو ســتـة
آالف شخص في اجلمعـية العـمومية
جــاهـــد الـــرئــيس اخملـــضـــرم حلــبس
نـبر قـبل أن يقـول "كان دموعه عـلى ا
وقتا مذهال. لقد انتهت مهمتي. شكرا

لكم".
تــلـقـى هـونــيس هــدايــا تــذكــاريـة من
جنـوم سـابـق مـثـل الفـرنـسي فـرانك

. ريبيري والهولندي آري روب
ـــقــابل كـــانت الــوضع "هــديـــته" في ا
ـتـ لــلـنـادي مع اإلعالن عن ـالي ا ا
إيــرادات بـلــغت  750,4ماليـ يورو
ـالـية (829,5 ماليـ دوالر) للـسـنـة ا
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طـريق بـاخــتـيـار زايــنـديـنـوف في
الدقيـقة السادسـة قبل أن يضيف
زمـيـله جـافـورزهـان سـيـومـبـاييف
الـهـدف الثـاني في الـدقـيـقة 22 ثم
سجل ألـيكـسي شوشـتكـ الهدف

Æ27 الثالث في الدقيقة
وأحــرز أدلـفـو هــيـرش هـدف سـان

Æ77 مارينو الوحيد في الدقيقة
ورفع منتخب كازاخستان رصيده
ـــــركــــز إلـى عــــشـــــر نــــقـــــاط في ا
اخلــامس فـيــمـا يــتـذيـل مـنــتـخب
سـان مــاريـنــو تـرتــيب اجملـمــوعـة
ـــنـــتـــخب بـــدون رصـــيـــد.وكـــان ا
األســكــتــلــنــدي فــاز عــلى نــظــيـره
الــــقـــبـــرصي 2 ـ Æ1وتــــقـــدم ريـــان
كريـستي بـالهدف األول لـلمـنتخب
قبل األسـكـتـلنـدي في الـدقـيـقة 12 
أن يـسـجل جــيـورجـيــوس إيـفـر
هدف التعادل للـمنتخب القبرصي
في الــــدقـــيــــقـــة Æ47 وجنح جـــون
ماكـج الـنقـاط الثالث لـلمـنتخب
األسـكـتــلـنـدي بـتـســجـيـله الـهـدف

Æ53 الثالث في الدقيقة

اضية. واسم الثمانية ا ا
وسـبق لكـونتـي أن قاد يـوفنـتوس
إلـى إحــــراز الــــلــــقب ثالث مــــرات
توالياً ب العام 2012 و2014
ــــنــــتــــخب قــــبل تــــولـي تــــدريب ا

الوطني اإليطالي.
وفي صـيف 2016 أشـرف كـونـتي
عــــلى اإلدارة الــــفــــنــــيــــة لــــنـــادي
تـشيـلسي حـيث أمـضى موسـم
أحرز خاللـهمـا لقـباً واحداً في كل
متاز وكأس إنكلترا من الدوري ا
قـبل إقالـته بـنهـايـة موسم -2017
Æ2018وعـاد كـونـتي إلى إيـطـالـيـا
لــتـدريب إنــتـر خــلـفــاً لـلــوتـشــانـو

سباليتي.
اكتساح روسيا

ـنتخب على صـعيد اخـر اكتسح ا
الــبــلـــجــيــكـي مــضــيـــفه الــروسي
بـنـتـيـجة  4ـ 1 اول امس الـسبت
في اجلولة التاسـعة من اجملموعة
الــتـاســعــة بـتــصــفـيــات كـأس أ
والـتي أوروبــا لـكــرة الـقـدم 2020 
شهدت فوز كازاخستان على سان
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أكــد نـادي إنــتــر مــيالن اإليــطـالي
لـكـرة الـقـدم تـلـقـيه رسـالـة تـهـديـد
لـكن غـيـر مـوجـهـة بـشـكل مـبـاشـر
إلى مـدربه أنـطـوني كـونتي وذلك
في أعــقــاب تـقــاريــر صـحــافــيـة
مـحــلـيــة عن تـوفــيـر الــشـرطـة
حـمـايـة لـلـمـدرب بـعـد تـلـقيه

رسالة مرفقة برصاصة.
وأشــــارت صــــحـــــيــــفــــة
"كـوريـيـري ديال سـيـرا"
ـدرب الـسابق إلى أنّ ا
ليـوفنتـوس وتشـيلسي
ــنـتـخب اإلنــكـلــيـزي وا
اضـية الـوطني تـلـقى في األيـام ا
مــغــلـفــاً يـتــضـمـن رسـالــة تـهــديـد
صدر إضافة إلى طلقة مجهولة ا

رصاص.
لـكن الـنـادي أشـار في بـيـان أرسل
إلى وكـالة "أنـسـا" لألنـباء إلى أنّ
الـرسـالـة "وصـلت إلى الـنـادي ولم
تـكن مـوجهـة بـشـكل شـخصي إلى

درب". ا
وأوضـح "في إشـــارة إلى األنـــبـــاء
ـتداولـة (...) يوضـح إنتـر ميالن ا
أنّ أنطونيو كونتي لم يتلق بشكل
شـــخـــصـي أيّ رســـائل تــــهـــديـــد
وبالـتالي لم يـذهب بنـفسه لـتقد

شكوى" أمام دوائر الشرطة.
وأضــاف: "الــنــادي هــو من تــلــقى
تـبعة الرسـالة وكـما االجـراءات ا
ـاثـلة قـام بـاالتـصال في حـاالت 

بالسلطات اخملتصة".
وأشـارت صـحـيـفـة "غـازيـتـا ديـلـو
ســــــبــــــورت" إلى أنّ الــــــشــــــرطـــــة
اإليـطـالـية فـتـحت حتـقيـقـاً لـكشف
مـالبـسـات هــذه الـرســالـة وقـامت
في الـوقت الراهن بـتـوفيـر حمـاية
درب ومقـر التدريب خارج منـزل ا

التابع للنادي.
ويــتـولى كــونـتي (50 عـامــاً) مـنـذ
ـوسم تدريب إنـتر ويـبرز بـداية ا
كمنافس جـدي على اللقب احمللي
ركـز الـثاني في إذ يـحتـل حالـيـاً ا
تــرتـيـب "سـيــري أ" بــفـارق نــقــطـة
واحــــدة عن يــــوفــــنـــتــــوس بــــطل
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كـشف تـقـرير صـحـفي إيـطالي عن تـطـور جـديد بـشـأن مـستـقـبل جنم بـرشلـونـة في مـلعب
قبلة. دة ا الكامب نو خالل ا

وارتبط التشيـلي أرتورو فيدال بالرحيل عن برشلونـة واالنتقال لصفوف إنتر ميالن خالل
قبلة لكن البارسا قرر التمسك ببقاء الالعب. مدة االنتقاالت الشتوية ا

وبحسب صحـيفة "كوريري ديال سيـرا" فإن برشلونة لن يـفرط في خدمات أرتورو فيدال
ـيـركـاتـو الـشـتـوي حـيث أن بـطل الـلـيـجـا لـم يـفـكـر في رحـيل الالعب من األسـاس خالل ا

قبل ا
وأشــارت الـصـحـيــفـة إلى أن بـرشــلـونـة مـسـتــعـد لـلـســمـاح بـرحـيـل العب واحـد فـقط وهـو

الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وسم اجلاري على أقل انع أرتـورو فيدال البقاء مـع برشلونة حتى نـهاية ا من جهته ال 

تقدير علمًا بأن عقده مع البارسا سينتهي في صيف 2021.
ـديـر الـفــني إلنـتـر مــيالن كـان يـرغب في ضم يـذكـر أن أنـطــونـيـو كـونــتي ا

ـدير التـنفيـذي للنـادي الباب في فـيدال قبل أن يـغلق بيـبي ماروتا ا
وجه قدوم الالعب التشيلي.

ـــنـــتــخـب األســكـــتـــلـــنــدي ورفع ا
ـركز رصـيده إلى  12 نـقـطـة في ا
الــثــالث  فـــيــمــا جتـــمــد رصــيــد
نتخب القبرصي عند عشر نقاط ا

ركز الرابع. في ا
الــنــيــران الــصــديــقــة تــرجح كــفـة

سلوفينيا على التفيا
انـتـزع مـنـتـخـب سـلـوفـيـنـيـا فـوزا
صعبا من ضـيفه التفيا  / 1صفر
باراة التي جمعتهما  اول خالل ا
ـرحلة الـتاسعة امس السبت في ا
قــــبل األخــــيــــرة مـن اجملــــمــــوعـــة
ـؤهـلـة الـسـابـعـة بــالـتـصـفـيـات ا

ليورو 2020.
ورفع مـنـتخب سـلـوفيـنـيا رصـيده
ـركـز الـثالث إلى  14 نـقـطـة في ا
وظــلت التــفــيــا بال نــقـاط فـي قـاع

الترتيب.
ـنـتخب الـسـلوفـيني وجـاء هدف ا
عن طريق النيران الصديقة حيث
ســجـله إيــجـور تــاراسـوفس العب
التفيا باخلطأ في مرمى فريقه في

الدقيقة 53.
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شــكك إريك أوالتـس مــكــتـــشف أنــطـــوان جــريــزمــان
ووكــيـله الـســابق  اول امس الـسـبـت في صـحـة قـرار
ـوسم احلـالي قـادمًَا من انتـقـاله إلى بـرشـلـونة مـطـلع ا

أتلتيكو مدريد.
وقـال أوالتس في تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفـة "مـوندو
ديبـورتيـفو" الـكـتالـونيـة: "إذا كنت مـسؤولًـا عن جريـزمان
فـإنني لـست متأكـدًا من موقفي جتـاه انتقـاله لبرشـلونة ال

أدري كنت سأغضب أم ال".
وأضـــاف: "صـــحـــيح أنـه ســيـــحـــصـل عــلـى أمـــوال أكـــثــر
واستمـرارية في اللعب وحتقيق األلقاب لكنه اآلن ال يشارك
في مركـزه وهذا شيء حذرته مـنه.. كنت أعرف أنه سـيكون
من الصعب عليه اللعب في برشلونة مثلما كان في أتلتيكو".

وأ بقوله: "لدي انـطباع بأنه انتقل إلى برشلـونة للمشاركة في مركز
مع وهذا لم يتحقق بسبب ميسي".

ولعب جـريزمـان مع البـارسا  1210 دقـائق حتى اآلن خالل 15 مـباراة حيث
سجل  4 أهداف وصنع  3 آخرين لكنه لم يظهر بعد بأفضل مستوياته.
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مــاريــنـو 3 ـ 1 وأسـكــتــلــنــدا عـلى
Æ2 / 1 قبرص

نتخب الـبلجيكي الشوط وأنهى ا
األول مــتــقــدمًـا  3ـ 0 حــيث تــقـدم
ثــورجـان هـازارد في الــدقـيـقـة 19
قـــبل أن يــضــيـف شــقــيـــقه إيــدين
الـهـدف الثـاني في الـدقـيـقة 32 ثم
أضاف الالعب ذاته الهدف الثالث

Æ39 في الدقيقة
وفي الــدقـيـقـة 71 سـجـل رومـيـلـو
لـوكـاكـو الـهدف الـرابع لـلـمـنـتخب
الـــبـــلــــجـــيـــكي قــــبل أن يـــســـجل
جـورجي ديـجيـكـيـا هدف تـقـليص
الــفـارق لــلــمــنـتــخب الــروسي في

Æ79 الدقيقة
نـتخب الـبلـجيـكي رصيده ورفع ا
إلى 27 نقـطة لـيتـصدر اجملـموعة
ـــنـــتـــخب بـــفـــارق 6 نـــقـــاط عـن ا
ــــــــركــــــــز الــــــــروسـي صــــــــاحب ا
الــثــاني.وفي مــبــاراة أخـرى جنح
مـنــتـخب كــازاخـســتـان فـي الـفـوز

Æ1 على مضيفه سان مارينو 3 ـ
ــنـــتــخب الــكــازاخي عن وتــقــدم ا

u“∫ حقق منتخب

بلجيكا فوزاً
عريضاً في

زدوجة الصفيات ا
2020
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2019-2018بزيادة نـحو مـئة مـليون
عن الـتي سـبـقــتـهـا. أمـا األربـاح بـعـد
اقـتــطــاع الـضــرائب فــسـجــلت رقــمـا

قياسيا بلغ  52,5مالي يورو.
حــضــرت هـذه االجنــازات فـي الـوداع
ـســؤول اخــتــصــر مــسـيــرته ــؤثــر  ا
بالقول "لم نقم على اإلطالق بخطوات
مجنونة لكننـا لعبنا بنجاح في أغلب
األوقات" مذكّرا بأنـه يترك النادي مع
" 293ألف عـضـو (...) وأجــمل مـلـعب
في الـعــالم" أي "ألـيــانـز أريــنـا" الـذي
دشن رسميا عام 2005 ) بكلفة قدّرت
بـ 340مـلــيـون يـورو) وتــبـلغ ســعـته

أكثر من  70ألف متفرج.
—U²  q¹bÐ

إزاء كل مـا حتـقق كـان علـى هونـيس
أن يضـمن اسـتـمراريـة مـا في الـنادي
ــالـــيــة والــريـــاضــيــة ــصـــالح ا ذي ا
ـتـقـاطـعـة بـانـتـقـائه خـلـفـا يـثق به ا
ـقبـلـة ستـشـهد السيـمـا وأن األشهـر ا
أيـــضـــا رحـــيـل مـــدمـــاك أســـاسي في
احلـــقـــبـــة الـــراهـــنـــة لـــبـــايـــرن وهــو
رومينيغه الذي سيترك منصبا يعرف

كر
ا بنز

األسود الثالثة.
ـدافع جـو جومـيـز في ركـبته خالل كـما أصـيب ا
كـرة مــشـتـركــة مع كـيــران تـريـبــيـر في تــدريـبـات

منتخب إجنلترا.
ـيـرلـيج يـذكـر أن لــيـفـربـول يـتــصـدر تـرتـيب الــبـر
حـاليـا برصـيد 34 نـقطـة مـتفـوقًا بـ 8نـقـاط على
ــركـزين تـشــيـلــسي ولـيــسـتـر ســيـتي صــاحـبي ا

الثاني والثالث.
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تعـرض ليفربـول للعديـد من اإلصابات في صفوفه
مـــؤخــرا وهـــو مـــا قــد يـــؤثــر عـــلى حــظـــوظه في
ـمـتـاز ـنــافـسـة عـلى لـقب الــدوري اإلجنـلـيـزي ا ا

عقب نهاية مدة التوقف الدولي.
وأبرزت صـحـيفـة "مـيرور" الـبـريطـانـية  اول امس
السـبت أن يورجن كـلوب مـدرب ليـفربـول يفـتقد

حاليا 6 العب لإلصابة.
فـقبل التوقف الدولي كـان جويل ماتيب وشيردان
شاكـيـري غـائبـ ثم ثـبـتت مـعانـاة مـحـمد صالح
ــعـسـكـر من إصــابـة في الـكــاحل بـعـدمــا انـضم 

منتخب مصر ولم يتحدد بعد موعد لعودته.
كـما أن أندي روبرتسون  استبعاده أيضًا
من تـشـكـيـلـة اسـكـتـلـنـدا في تـصـفـيـات يورو
2020  بـسبب إصابـة في الكـاحل واعترف

. دة أسبوع الالعب أنه لم يكن يتدرب 
وأعـلن االحتـاد اإلجنــلـيـزي مــعـانـاة جـوردان
هـنـدرسـون العب وسط لـيـفـربول مـن مرض
قبـلة برفقة ـباراة ا شاركة في ا نـعه من ا

  ôU Ë ≠ f¹—UÐ

ـا جنم ريال مدريد بقوة عـلى التصريحات الـتي أطلقها مؤخرًا رد كر بنز
نويل لو جريت رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم.

ـا مع فــرنـسـا انــتـهت. إنه العب رائع وال وكـان لــو جـريت قـال: "مــغـامـرة بــنـز
أشـكك إطالقـا في قدراتـه وفي ريال مـدريـد أثـبت أنه واحـد من أفـضل الالعـب
وقع ا عـلى حسـابه  في مركـزه لكن مـغامـرته مع الـديوك انـتهت". وكـتب بنـز
درب الـتـواصل االجـتـماعـي "تويـتـر": "نـويل. اعـتـقـدت أنك ال تـتـدخل في قـرارات ا

ولكن عليك أن تعرف أنني فقط من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية".
وأضاف: "إذا كـنت تعـتقـد أنني انـتهـيت فـدعني ألـعب مع أحد الـبلـدان التي أكـون مؤهالً

للتواجد معها وسنرى ما سيحدث".
ـا -هداف الـدوري اإلسبـاني حالـيًا بـرصيد 9 أهداف- لـم ينـضم لصـفوف يُـذكر أن بـنز
ـنـتـخب الفـرنـسي مـنـذ عام 2015 عـلى خـلـفـيـة األزمـة الشـهـيـرة مع زمـيـله في صـفوف ا

الديوك آنذاك فالبوينا رغم تبرئة الالعب ذو األصول اجلزائرية بعد ذلك.
ا من ـديـر الفـني احلـالي لـلـمـنتـخب الـفـرنـسي اسـتـبعـاده لـبـنـز وبـرر ديديـيه ديـشـامب ا

خططه بأنه قرار فني فقط وليس ألي أسباب أخرى.

يورجن كلوب

الالعب ايرللينج هاالند
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غــيـر مــحــتــرم".وتــابع: "هـذا
الــقـمـيص مــشـهـور ألن كـان
يــرتــديه جنــوم مــثل بــيــلــيه
وريفـيلـينو وزيـكو وريـفالدو
وكاكا ورونالدينيو ونيمار".
وواصل: "ال ألوم باكيتا على
اإلطالق لـكن تيـتي وجـهازه
الـفني يـجب أن يـعـرفوا وزن
القمـيص الذي يضـعوه على

." عاتق الالعب
: "يــــجـب أال يــــحــــرقـــوا وأ
العــبــا يــبــلغ من الــعــمــر 22
عــامًــا مـثـل بـاكــيــتــا والـذي
ـــــكـن أن يــــــكـــــون أمــــــامه
مستقبل عظيم. يجب أن يتم
حـــمــايــتـه عــلى شـــاكــلــة مــا
يـــحــــدث مع رودريــــجـــو في

ريال مدريد".

ومـــحل تـــقـــديــر فـي جــمـــيع
كن أنـحـاء الـعـالم لذلـك ال 
مـنحه لالعب يـجب أن يـكون
على مـقاعـد البـدالء أو يلعب
نصـف مبـاراة فقط. هـذا أمر

 ôU Ë ≠ q¹“«d³ «

شـن ريــــفــــالــــدو أســــطـــورة
مـنـتــخب الـبـرازيـل هـجـومًـا
ضــاريًـا عـلى اجلــهـاز الـفـني
احلـالي لــراقــصي الــسـامــبـا
بقيـادة تيتي.وخسـر منتخب
الــــــــبـــــــرازيـل وديًـــــــا أمـــــــام
األرجــنــتــ بــهــدف دون رد
ــــبـــاراة ارتـــداء وشــــهـــدت ا
لـوكـاس بـاكـيـتـا العب وسط

ميالن القميص رقم .10
وكـتب ريـفالـدو عـلى حـسابه
بـشــبـكـة "إنــسـتـجــرام": "لـقـد
شـــاهــــدت لـــقــــاء الــــبـــرازيل
واألرجـنـت وأشـعـر بـاحلزن
لـرؤيـة الـقمـيص رقم  10وقد
 مـنـحه لـبـاكـيـتـا".وأضاف:
"هــــذا الـــقـــمــــيص مـــعـــروف

من اآلن من ســيـخــلــفه فــيه: احلـارس
األسـطــوري أولـيــفــر كـان. بــعـد نــيـله
غالبية أصوات اجلمعية وقف هاينر
(65 عـامـا) أمـام األعـضـاء لـيـعـبـر عن
"سرور وفـخر كـبيـر بالـوقوف أمـامكم
هنا بدأ هاينر من حيث يجب "أنحني
أمـام أولي عـلى الـعـمل الـذي أجنزه
في حـــيـــاته" مـــتــوجـــهـــا إلــيه
بـالــقـول "مـا حــقـقــته لـهـذا
الــنـــادي هــو بـــبــســـاطــة

استثنائي".
مــــهــــمـــتـه األولى كــــانت
تسمـية هـونيس لـيكون
الــــرئــــيس الــــفــــخــــري
الـسـادس لــلـنـادي في
خـــــــطــــــوة قـــــــوبـــــــلت
بـالـتصـفـيق احلـاد من
احلاضرين في القاعة
قــبل أن يــســلم ســلــفه
قـمـيـصـا لـلـنـادي كـتب
عـلـيه اسـمه وشـهـادة
رمزية لتعـيينه رئيسا

فخريا.

ريفالدو


