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ـاضي مـواطنـهـا مـهاجم تعـتـزم عـارضـة األزياء الـبـرازيـليـة نـاجـيال تريـنـداد الـتي اتـهمت في الـعـام ا
باريس سان جـيرمـان نيمـار باالغـتصاب تـعتزم إقـامة دعـوى قضائـية جـديدة ضد العب كـرة القدم.
وفقا لصـحيفـة "موندو ديبـورتيفو" اإلسـبانيـة فإن ترينـداد تتهم نـيمار بتـنظيم شـبكة من الدعـارة لكبار
الـشــخـصـيـات وتـدعـي أن الالعب يـقـوم بــتـأمـ نـقل الــفـتـيـات من الــبـرازيل إلى فـرنــسـا لالسـتـغالل
ـكن الـنظـر في الـقـضـية اجلـنسي. وسـيـتم تـقـد الـشكـوى في إحـدى احملـاكم الـفـرنسـيـة بـحـيث ال 
تعـلقة بهذه التهمة في البـرازيل. وفي وقت سابق أفيد أنه  فتح قضية ضد تـرينداد بتهمة االحتيال ا
ـلف قـضيـة االغـتصـاب الـتي أثارتـهـا العـارضة والـتشـهيـر واالبـتزاز عـقب إغالق الـعدالـة الـبرازيـلـية 
ـاضي وذلك لعدم عـثور الشـرطة على أدلـة كافية البرازيـلية بـحق نيمـار في أحد فنـادق باريس بايار ا

التهام النجم الكروي.
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{ باريس  (أ ف ب) - ستقـام نهائيات
كــأس أوروبــا لــكــرة الــقـدم 2020 عـلى
امـتـداد 12 بــلــدا مـخــتــلـفــا في الــقـارة
الــعــجــوز فـي ســابــقــة تـــاريــخــيــة مــا
سيـتسبب بـانبـعاثات كـثــــــيـفة نتـيجة
آالف الـكــيـلـومـتــرات الـتي سـيــقـطـعـهـا
ــشــجــعــون واالنـــــــــديــة خالل شــهـر ا

كامل.
وكـــان االحتـــاد االوروبي لــكـــرة الـــقــدم
(ويـــفـــا) أعـــلن عـــام 2012 حـ كـان ال
يزال برئاسة الفرنسي ميشال بالتيني
منح حق االستضافة لـ 12دولة احتفاال
بالـذكرى الـستـ للـبطـولة فـيمـا توعد
نظمـون احلاليـون بأن تكون الـبطولة ا
صـديـقـة لـلــبـيـئـة.اال أنه إذا نـظـرنـا الى
الوقـائع جنـد انه سـيكـون من الـصعب
ثال االلتزام بهـذا الوعد; فعـلى سبيل ا
سـيـتـحـتـم عـلى اجلـمـاهـيـر الـبـولـنـديـة
الـسـفــر اكـثـر من 6 آالف كـيـلــومـتـر في
ـتـابـعـة مـبـاريـات غـضـون عـشــرة ايـام 
دور اجملـمـوعـات حـيث تـلـعب بـولـنـدا
الـتـي اوقـعـتـهــا الـقـرعــة في اجملـمـوعـة
اخلامـسة الى جانـب اسبانـيا الـسويد
ــــلـــحق ومـــنــــتـــخب ســــيـــتــــأهل عن ا

مــبــاريــاتــهـا فـي دابـلـن ومن ثم بــلــبـاو
االسـبـانـيـة قـبل الـعـودة الى الـعـاصـمـة

االيرلندية.
بـاريات في بـاكو كمـا وستـقام بـعض ا
عــاصــمـة اذربــجــيــان في أقــصى شـرق
اوروبـــا عــلى بـــعــد مـــا يــقــارب 5 آالف
كــيـلـومــتـر من لــنـدن الــتي تـســتـضـيف
ـــبــاراة مـــبـــارتي نـــصف الـــنــهـــائي وا

بلي". النهائية في ملعب "و
عـلى عـكس نـسـخة 2016 الـتي أقـيمت
ـقــبـلــة الـتي في فــرنـســا والـنــسـخــة ا
حيث ـانـيـا عام 2024   تـسـتـضـيـفـهـا ا
سافات قصيرة كفايـة للتنقل بسهولة ا

عبر القطار.
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ـا ديلي الـعضو وقالت الـفرنسـية كار
دافعة عن في أحد االحزاب الفرنـسية ا
البـيئة ورئـيسة جلـنة الـنقل والسـياحة
في االحتــاد االوروبي لـوكــالــة فـرانس
بـرس "هـذا هـراء كــامل من وجـهـة نـظـر

بيئية. 
يقولـون إن النظـام اجلديد من شأنه أن
يظـهر وحدة اوروبـا لكـنهم يـنسون أن

هناك حالة طورا مناخية".

اال ان ويـــفــــا يـــؤكــــد أنه أخـــذ "حــــالـــة
" هذه بع االعتبار مؤكدا أنه الطوار
"يأخذ اخلطوات لـضمان أن تكون كأس
أوروبـا 2020 اكــثــر الــبــطــوالت وعــيـا

جتاه البيئة حتى اآلن".
ـــعــتـــمــد بــفـــضل نـــظــام الـــبــطـــولــة ا
ـنـتـخـبـات الـكـبـرى سـيـخـوض بـعض ا
ـانـيـا ايـطـالـيـا اسـبـانـيـا كـإنـكـلـتـرا ا
ــعـروف ان جــمــاهــيــرهـا وهــولــنــدا "ا
تـسـافـر بـعـشـرات اآلالف في الـبـطـوالت
الدولـية الـكبـرى" جمـيع مبـارياتـها في

دور اجملموعات على ارضها.
وقـال مـسؤول في ويـفـا لـوكـالـة فرانس
بــرس إن هــذا االمــر "ســيـقــلل بــنــســبـة
كــبــيــرة من انـــبــعــاثـــات الــكــربــون في

البطولة".
الى ذلك مــلـعب "بــوشـكــاش أريـنـا" في
الــعـــاصــمـــة اجملــريـــة بــودابـــست هــو
الــــوحــــيــــد الــــذي  بــــنـــــاؤه من أجل
البطولة حيث يعتبر ويفا أن هذا االمر
وفّـر "تـكـلـفـة بـيـئـيـة ضـخـمـة في مـجـال
وارد" الطاقة اخلرسـانة وغيرها من ا
فـي حـــ  بـــنــــاء اربـــعـــة مـالعب في

فرنسا قبيل يورو 2016.

هـذا ويعـتـبـر أندرو ويـلـفـلي باحث في
ـناخي مـركـز تيـنـدال ألبـحـاث التـغـيـر ا
في جـامـعــة مـانـشـسـتـر أن الـبـنـاء هـو
ـــســـبب الـــرئـــيــــسي لـــلـــتـــلـــوث" في "ا
الـبطـوالت الـكبـرى" مـا يعـني أن هـناك
"فـــارق كــبــيــر" بــ االنــبــعــاثــات الــتي
سـيـسـبـبـهـا يورو 2020 وكـأس العـالم
ـثال حيث 2022 في قطر عـلى سبيل ا
العب الثـمانيـة جميـعها في يتم بنـاء ا
الـدولة اخلـلـيجـية مـن نقـطـة الصـفر او

تخضع العادة ترميم.
ويــشــيــر ويـلــفــلي الى أن االنــبــعــاثـات
ـسـافـرة هي الـنـاجتــة عن اجلـمـاهـيــر ا
ـكن حتـديـده بالـكـمـية. إذ "أصـعب ما 
سـتـسـتـنـد الـتـقـديـرات عـلى الـكـثيـر من
الفرضـيات اخملتـلفة الـتي ستكـون بحد

ذاتها واقعية الى حد ما".
وأشار االحتـاد االوروبي لكـرة القدم أن
اجلـمـاهـيـر والـفـرق سـتـنـتج مـا يـقـارب
425 الف طـنـا من انــبـعـاثـات الـكـربـون
طيلة فـترة البطـولة مقارنة بـ517 الف
طـــــنــــا خـالل كــــأس أوروبــــا 2016 في

فرنسا.
هذا وأفادت تـقارير صـادرة عن منظمي
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5) عـــقـب نـــهـــايـــة الـــوقت األصـــلي
واإلضافي بالتعادل (2-2).
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أعـلن نـادي برشـلـونـة ثـاني الدوري
اإلســـبــانـي لــكـــرة الـــقــدم اول امس
الــــثالثــــاء أن مــــهــــاجـــــمه الــــدولي
ـبيـلي سيـغيب الفـرنسي عـثـمان د
ـدة سـتة أشـهـر بـسبب العب  عن ا
ن إصابته بقطع في وتر فخذه اال
وبـالـتــالي لن يـشـارك فـي نـهـائـيـات
قررة من  12حزيران كأس أوروبا ا
. وكـــتب ـــقـــبـــلـــ إلى 12 تـــمـــوز ا
بـــرشــلــونـــة في بــيـــان أن "عــثــمــان
ـبـيـلي خـضع لـعـمـلـيـة جـراحـيـة د
نـاجــحـة في تــوركـو (فـنــلـنـدا) وأن
العب تقـدر بنـحو فتـرة غيـابه عن ا
ستـة أشـهر". وتـعتـبـر فتـرة الغـياب
الـطـويـلــة ضـربـة قـاسـيـة لـلـمـهـاجم
الــواعــد (22 عــامـــا) ولــكـــنــهــا في
قابل فرصة لنـاديه برشلونة الذي ا
بات بإمكانه التعاقد مع العب جديد
رغم إغالق فترة االنتقاالت الشتوية
اضي وذلك بـسبب نهـاية الـشهـر ا
فترة الغياب الطويلة في حال سمح
له االحتـاد اإلســبـاني لـلــعـبـة بـذلك.
ـبـيلي (9 مبـاريـات وهدف وكان د
ـوسم) تـعـرض الصـابة واحـد هذا ا
ن فـي تــــمــــارين في الــــفــــخـــــذ األ
ــاضي في بــرشــلـــونــة االســبــوع ا

رونــــالـــدو ثالثــــيـــة وزالتـــان أحـــرز
. ولعب الفـريقان مباراة ودية هدف
أخرى مطلع عام 2014 ووقتها فاز
الريـال بهـدفٍ نظـيف سجلـه جيسي

رودريجز. 
وفي دور اجملمـوعـات لدوري أبـطال
أوروبا 2016-2015 انتـهت مباراة
الـذهاب بـالـتـعادل الـسـلـبي قبل أن
يــفــوز ريــال مــدريــد بــهــدفٍ سـجــله

ناتشو.
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حجز بنفيكا مقعده في نهائي كأس
البرتغال بعد تعادله خارج قواعده
1-1 أمـــام فـــامــالـــيـــكــاو اول امس
الـثالثـاء في إيـاب نـصف الـنـهائي.
وظل "النسور" متقدم في النتيجة
بـفضـل هدف الـنـجم لـويس مـيـجيل
أفونسو بـيتزي في الـدقيقة 24 قبل
أن يسجل أنـطونيـو مارتيـنيز هدف
الــتــعــادل ألصــحــاب الــضــيـافــة في
الدقـيقة 78. وبهـذه الـنتـيـجة يـبلغ
بـنـفـيـكـا نـهـائي الـبـطـولـة بـإجمـالي
ـواجـهـت (3-4) بـعــد فـوزه أمـام ا
اضي بنـتيجة جماهـيره األسبـوع ا

(2-3) على ملعب (النور). 
ويــنــتـــظــر الــفــريق الــعــاصــمي في
ربع تـأهل من مواجهة ا النهائي ا
الــــذهـــــبي األخـــــرى بــــ بـــــورتــــو

وفيسيو.

مـبـاريـات خـاضـهـا في حـ يـتـألق
ــــوسـم احلــــالي رونـــــالــــدو خـالل ا
بتـسـجـيله 23 هدفـاً في  26مـباراة
خـاضــهـا وأحـرز 11 هـدفــاً وصـنع
هـــــدف واحـــــد في كـل مــــبـــــاراة من
ـاضـية. وقـامت ـبـاريـات الـسـبع ا ا
أبوال ”الـبـرتــغـالـيـة في صـحـيـفـة “
سـيــاق مـبــاراة مـيالن ويـوفــنـتـوس
ـبـاريـات التي بـنـشر قـائـمـة بأبـرز ا
لعب بهـا إبراهيـموفيـتش ورونالدو
ضد بـعـضهـمـا. التـقى الـنجـمان في
اجلولة الثالثة من أول مجموعة من
ؤهلـة إلى كأس العالم التصفـيات ا
2010 وحتـــديــــداً في 11 تـــشــــرين
ــبـاراة االول 2008 حــيث انـتــهت ا
وقـتـهـا بالـتـعـادل الـسـلـبي إال أنـها

Æ—UE½ú  …uIÐ WÐ–Uł كانت
إنتر ميالن ضد مانشستر يونايتد
ولـعـب إبـراهـيـمــوفـيـتـش مـبـاراتـ

ضــــد رونـــالـــدو فـي مـــوسم -2008
2009  عــنــدمـا أســفــرت قــرعـة دور
الستة عشر من دوري أبطال أوروبا
عن مـــواجــــهـــة بــــ إنـــتــــر مـــيالن
ومانشستر يونايتد ووقتها انتهت
مـباراة الـذهـاب بـالـتعـادل الـسـلبي
قــبل أن يـســجل رونــالـدو هــدفـاً في
مــبـاراة اإليــاب الــتي انـتــهت بــفـوز

فريقه بثنائية نظيفة.
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ــــــبـــــاراة فــــــاز زالتـــــان في هــــــذه ا
إبــراهـــيــمــوفــيــتش بــهــدفٍ ســجــله
بـنـفــسه بـعـد دخـولـه بـديالً عـنـدمـا
اجـتــمع بـرشــلـونـة مع ريــال مـدريـد
ضـمن ذهـاب الــدوري اإلسـبـاني في
29 نوفمبر 2009 على ملعب كامب
نو. وفي أول موسم له مع ميالن
القــاة رونــالـدو اضــطــر إبــرا 
مـــــرة أخــــرى حتـــــديــــداً في
مــوسم 2011-2010 ضــمن
دور اجملـــمـــوعـــات من دوري
أبـطــال أوروبـا وفي الــذهـاب
سجـل رونالـدو هـدفاً قـادر فـريقه
للـفـوز بثـنائـية نـظـيفـة بيـنمـا فشل
الالعبان في التـسجيل خالل اإلياب
وعاد الـذي انـتــهت بـالـتـعـادل 2-2. 
ـواجــهــة بـعــضــهــمـا في الــثــنـائـي 
مـوسم 2014-2013 ضـمن مــبـاراة
ــوسم وفـــاز الـــفــريق وديـــة قــبـل ا
اإلســبـــاني وقــتــهــا بــهــدفٍ ســجــله
ــا. وعــادت الــفـــرنــسي كــر بــنــز
القـــاة الـــبـــرتـــغـــال في الـــســـويـــد 
تصـفـيات مـونـديال 2014 وفي عام
2013 فازت البـرتغال بـهدفٍ نظيف
سـجـله رونــالـدو وفي اإليـاب أحـرز
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ـانويل هـاجم الـتـوجـولي إ أعلن نـادي أولـيـمـبـيا الـبـارجـويـاني اول امس الـثالثاء ضـم ا
أديبايور. وكـتب مهاجم ريال مدريد اإلسباني األسبق: "نلتقي يوم غد اجلمعة" في إشارة
ـه أمـام وسـائل اإلعالم في الـعـاصـمـة أســونـسـيـون. من جـانـبه أوضح رئـيس لـيـوم تـقـد
النادي ماركو تـروفاتو أن مراسم تقد الالعب األسمر ستـشهد حضور الفريق بأكمله.
وكـان تروفـاتو قـد وعد جمـاهيـر النـادي بضم صاحب الـ 35 عامـا في حالة انـضمام 20
ألف عضـوية جـديدة لـلنادي. وبـعيـدا عن إمكانـات الالعب الفـنيـة ترى وسائل اإلعالم في
ـقـام األول تـسـويـقـيا مـن جانب الـبـلـد الالتـيـني أن اإلعالن عن ضم أديـبـايـور يـعـتبـر في ا
هاجم التوجولي ـشترك في النادي. وانـضم ا تروفاتو من أجل اجـتذاب عدد أكبر من ا
ألوليمـبيـا في صفـقة انـتقـال حر بعـد أن ظل دون فريق مـنذ رحـيله عن صـفوف قـيصري
ـاضي. وسيـلعب أديبـايور إلى جـانب زميلـه في مانشـستر سبـور التـركي في كانون أول ا
سـيتي اإلجنـلـيزي في 2009 الـنجم الـبـاراجـوياني اخملـضـرم روكي سـانتـا كـروز هداف
رحلـة االفتتاحـية (أبيرتـورا) برصيد 6 أهداف. وعلى مـدار مسيرته االحـترافية الـطويلة ا
ارتــدى أديــبـايــور قـمــصـان الــعــديـد من األنــديــة مـثل ريــال مـدريــد وأرســنـال وتــوتـنــهـام
ومانشستر سـيتي وكريستال باالس في إجنـلترا وإسطنبول باشـاكشهر وقيصري سبور

. التركي

وقت كـان يــسـتـعـد فــيه لـلـعـودة الى
العب الشـهر اجلـاري بعـد تعـافيه ا
من إصابـة سابـقـة في الفـخذ ذاتـها.
وتعـرض بطل الـعالم لـست اصابات
في عــــام 2019  لـــــيــــغـــــيب عن 63
مــبــاراة رســمــيــة مـنــذ وصــوله الى
برشـلـونـة في صيف 2017 بصـفـقة
خـيـالــيـة قـد تـصل الى 145 مـلـيـون
يورو. وكـان الالعب تـعرض الصـابة
ــا في فـخــذه االيـسـر في ـاثــلـة ا
ثــالث مــبــاريــاته مع بــرشــلـونــة في
ايلول 2017 عنـدما حـاول ان يلعب
كرة بـالـكعب امـام خيـتـافي ليـبتـعد
العب خـــمـــســة أشـــهـــر بـــعــد عـن ا
خضـوعه جلراحـة ايضـا في فنـلندا.
ــنــتـخب ــبـيــلي مع ا ولم يــلــعب د
الـفـرنــسي مـنـذ 20 تـشـريـن الـثـاني
2018) مـــــــــبـــــــــاراة وديـــــــــة ضــــــــد

األوروغواي).
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قــــال يــــحـــــيى مـــــحــــمــــدي مــــدرب
بيـرسبـولـيس اإليراني إن فـريقه لم
يــســتــحق اخلــســارة أمــام الــدحــيل
الـقــطـري (0/2) اول امس الــثالثـاء
ضــمن اجلــولــة االفــتــتــاحــيــة لــدور
اجملــمـوعــات بــدوري أبـطــال آســيـا.
ــؤتــمــر وأوضح مـــحــمــدي خـالل ا
الصحفي بعد اللقـاء: "مثلما توقعنا
كـانت مـبـاراة قـوية لـكـنـنـا ارتـكـبـنا
أخــطـاء فـي الـدفــاع جـعــلــتـنــا نـدفع
." الثمن غاليا من خالل تلقي هدف
وأردف: "حاولنا بعد ذلك العودة في
الـنـتــيـجـة لـكن الــدحـيل عـرف كـيف
ــســاحـات وصــعب عــلــيــنـا يــغــلق ا
ـــبــاراة ورغم أنـه كــان بـــاإلمــكــان ا
تسجيل أهداف إال أن حارس مرمى
ــرصـاد وتــصـدى ــنـافـس كـان بــا ا
لـلعـديـد من الـفرص". وأضـاف: "كـما
شاهـد اجلمـيع الـدحيل صـوب على
مـــرمـــانـــا ثالث كـــرات وتـــمـــكن من
.. أعـتـقد أنـنـا فقـدنا تـسجـيل هـدف
ـبــاراة ولـذلك الــتـركـيــز في بــدايـة ا
خــــســـرنـــا". وعـــمـــا إذا كـــانت هـــذه
النتيجـة ستشكل ضغـطا كبيرا على
ـفـروض أن فـريـقه قـال مـحـمـدي: "ا
ـباراة الـثانـيـة على أرضـنا نلـعب ا
لكـن ألسبـاب معـيـنة لـن يحـدث هذا
وهـــذا مــا ســيـــشــكل ضــغـــطــا عــلى
الـفــريق بـشــكل عـام". وخـتـم بـقـوله:
"لــكـن لــيس لــديـــنــا حل آخــر ســوى
االستمرار في العمل من أجل إعداد
الفـريق بشـكل جيـد لتـحقـيق نتـيجة

أفضل وتعويض اخلسارة".

وواصل ستاد رين حمـلة الدفاع عن
لـــقب كـــأس فـــرنـــســا حـــيث أنـــهى
مـغـامــرة بـلـفـور الــقـادم من الـقـسم
الرابع بالفوز عليه بـثالثية نظيفة
اول امـس الـــثالثـــاء في مـــســـتـــهل
مـواجـهـات دور الـثـمـانـيـة لـيـحـجز
بذلك أولى بطـاقات نصف الـنهائي.
وعــلـى مــلــعـب (روجي ســورزيــان)
اكـتـفى ريـن بـهـدف وحـيـد في الـ45
دقيـقـة األولى حـمل توقـيع اجلـناح
الـــبــرازيــلي الــشـــاب رافــيــنــيــا في

الدقيقة 23. 
وفي الــشــوط الــثــاني عــزز الــنــجم
السنغالي مباي نياجن من تقدم رين
بــهـدف ثــان من عالمــة اجلـزاء في
ـهاجم الدقـيقة 71 قبل أن يـخـتتم ا
الـــــفــــــرنـــــسي الــــــشـــــاب جـــــوردان
سـيـبـاتـشـيـو الـثالثـيـة في الـدقـيـقة

األخيرة من اللقاء. 
وكان بلفور قد فجر مفاجأة في دور
الـ32 بــاإلطـاحــة بـنــانـسي (الــقـسم
الـــثــــانـي) قـــبـل أن يــــتـــأهـل لـــدور
الــثـــمــانــيــة عــلى حــســاب الــعــريق

مونبلييه. 
ــوسم وكــان ريـن قــد تــوج بــلـــقب ا
ــاضي الــثــالث في تــاريــخه بــعـد ا
عامي (1965 و71) في مـفـاجأة من
العـيـار الثـقـيل على حـسـاب باريس
سان جيرمان بركالت الترجيح (-6

WNł«u∫ يسعى ميالن الى جتاوز عقبة يوفنتوس بكأس ايطاليا

كـأس الــعـالم  2018الـتـي أقـيــمت عـلى
شـاركة امتداد 11 مديـنة فـي روسيـا 
 32مـنـتـخـبا (بـدال من  24في الـيورو)
أن كـمـيـة االنـبـعـاثـات بـلـغت مـا يـقـارب

 1,5مليون طنا.
ولـــتــعــويض كل ذلـك يــتــعــهــد "ويــفــا"
بـــاالســـتــثـــمـــار في "مـــشــاريـع خلــفض
االنـــبــعـــاثــات" ويـــزعم زراعــة 50 ألف
شـجرة فـي كل مديـنـة مـضـيـفة من أجل
"تـــــرك إرث دائـم". اال ان ذلك ال يـــــقـــــنع

اخلبراء.
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إذ يـعـتـبـر ويـلـفـلي أن "زراعـة االشـجـار
أمر جيـد ولكن زراعـة االشجار ومن ثم

شكلة.  الرحيل ال يحل ا
طـاف فإن ذلـك لن يغـير من في نهـايـة ا
كــمـــيــة االنـــبــعـــاثـــات الــنـــاجتــة خالل

البطولة".
كمـا ويسـعى االحتـاد االوروبي خلفض
االنبعاثات من خالل االتاحـة للجماهير
استخدام وسائل النقل العام مجانا في
ـزيد من ـباريـات وإعادة تـدوير ا ايام ا

النفايات.
ورغم كـل تــــــــلـك اخلــــــــطــــــــوات اال ان

31 نقـطة في أفـضل حصـيلـة في مسـيرته
ليـقود نيـو أورليـانز بـليكـانز لـلفوز -138
 117على بورتالند تريل بليزرز في دوري
كرة السلة األمريكي للمحترف مساء اول
امس الثالثاء. وعاد وليامسون بعد غياب

90) قبل حوالي 7 دقائق من النهاية قبل
أن يـنال أفـضـلـيـة بـفـضل أكـثـر من ثالثـية
من ريـــتــشــاردســـون لــيـــتــقــدم (105-94)

باراة مبكرًا. ويحسم ا
وأحرز الـشـاب الـصاعـد زيـون وليـامـسون
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حقق بن سيمونز 3 أرقام مزدوجة ليهدي
فـيالدلـفـيا سـيـفـنـتي سـيـكـسـرز االنـتـصار
(103-110) عـلى لـوس أجنـلـوس كـلـيـبرز
في دوري كرة السلة األمريكي للمحترف

مساء اول امس الثالثاء. وسـجل سيمونز
 26نقطـة واستـحوذ على 12 كرة مرتدة
كما مرر 10 كرات حاسمة ليحقق 3 أرقام

وسم.  مزدوجة للمرة السادسة هذا ا
وفاز سـيفـنتي سيـكسـرز للـمبـاراة الثـالثة
على الـتـوالي بيـنمـا خـسر كـليـبـرز للـمرة
الـثـانـيـة في  3مـبـاريــات مـتـتــالـيـة خـارج
أرضـه. وأحـــــرز جـــــويل إمـــــبـــــيـــــد العب
سـيـكـسـرز 26 نـقـطـة واســتـحـوذ عـلى 9
كــــرات مــــرتــــدة فـــيــــمــــا أضــــاف جـــوش
ريتشاردسون 21 نقطة وتوبياس هاريس

17 نقطة. 
وعزز سيـكسـرز سجـله الرائع على أرضه
. وتـصـدر ـتــ وفـاز 25 مـرة مــقـابل هــز
ـسجل في كـليبرز كواي ليونـارد قائمة ا
بـرصـيـد 30 نـقــطـة كــمـا مـرر تــسع مـرات
حـاسـمــة. وبـدأ فـيـالدلـفـيـا الــربع األخـيـر
متقدمًا (77-81) وحافظ على التقدم (-94

زالتان
إبراهيموفيتش
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كـشـفت إذاعة كـادينـا سـير اإلسـبانـية أن
إيــكــر كـاســيــاس أسـطــورة حــراسـة
ــرمى في نـادي ريـال مـدريـد ا
اإلسـباني ومنتخب إسبانيا
قــد اتــخــذ قــراراً بــاالجتــاه
نـــــحــــــو الـــــعـــــمل اإلداري
والـترشح لرئاسة االحتاد
اإلســـبــاني لــكــرة الــقــدم
أمـــام روبــيـــالس. وذكــر
بـــرنـــامج “الرجـــيـــرو”
عبر اإلذاعة اإلسبانية
الـشـهـيـرة أن صـاحب
الـ  38عــــــامــــــاً قـــــرر
الــــــــــــــتـــــــــــــرشـح فـي
انـــتــــخـــابـــات رئـــاســـة
االحتـــــاد اإلســــبـــــاني
ـــقــرر لـــهــا بـــشــكل وا
مــــــبـــــــــدئـي خـــــريف

عـــــام 2020.
وقـــــرر كــــاســــيــــاس
تـرشـيح نـفـسه على
مــــــقـــــعــــــد رئـــــيس
االحتـاد اإلسـبـاني
وفـي حـالة تـأجـلت
االنتخابات إلى ما
بـعد نـهايـة بطـولة
كــــــــــــــــــــــــأس األ

األوروبـــيـــة 2020
وفــقـاً لـطـلب لـويس
روبــيــالس فـإن رأي
كــاســيـاس هــو أخـذ
خـــــــطــــــوة لـألمــــــام
والــــقـــتــــال من أجل
رئــــــاســـــة االحتـــــاد
ــنــظم لــلــعــبــة في ا

إسبانيا. 
ووفـــقـــاً لــلـــمـــصــدر
ذاتـه فـإن كـاسـيـاس
قـد أفصح عـن نواياه
هـــــذه لــــــلـــــمـــــجـــــلس
الـوطــــني للـريـاضة في

إسبانيا. 
وأضــافت كــاديـنــا سـيـر أن
كــاســيـاس تــقــابل عــلى مـدار
األســـابــيع األخـــيــرة مع زمالئه
الـسابـق مـثل بويول وإنـييـستا
لـيـعـرف أسـطـورة ريـال مـدريـد مدى
إمـكانية حصـــــــوله على الدعم منهم
ــــنـــافــــســــة الــــشـــــــــرســــة مع فـي ا

روبيالس.
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مـباراة واحـدة بـسـبب إصـابـة في الـكاحل
وتألق في التـسجـيل واستحـوذ على تسع
كـرات مـرتـدة ومـرر خـمس كـرات حـاسـمة.
وشــارك جــوش هـــارت بــدال من بــرانــدون
ـنـضم لـفـريق كل الـنـجـوم لـكـنه إجنـرام ا
غـاب بـســبب إصـابـة في الــكـاحل وسـجل
17 نقطـة منها 12 نقطة فـي الربع الثالث
لـيـحـقق بـلـيـكـانـز انـتـفـاضـة رائـعـة. وكان

بلـيكـانز تـأخر بـفارق 16 نقـطة
في الــــشـــــوط األول لــــكــــنه
تـفــوق تـمــامــا في الـربع
الــثــالث 21-41 لــيــشق
طــريـقـه نـحــو انــتــصـار
كبـيـر. وسـجل سي.جيه
مكولوم وداميان ليالرد
20 نـقـطــة لـكل مــنـهـمـا
مع بـــلــــيـــزرز وأضـــاف
كـارمــيـلـو أنــطـوني 18

نقطة. 
وهذا االنـتـصار الـثالث
عـــلى الــتـــوالي لـــنـــيــو
أورليانز أمام بورتالند

وسم. هذا ا

إيكر كاسياس
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سيظهـر األسطورة دييجو مارادونا في مسلسل تلفزيوني
ـتطرفـة في األرجنت الـتي يطلق شـجع ا حول روابط ا
عــلــيــهـا (بــويــرتـا 7) والــذي ســيــعـرض في 21 شــبـاط
اجلـاري. وقــال مـارادونــا في مـشــهـد يــعـيــد لألذهـان
الـكــلـمـة الــتي قـالــهـا داخل مــلـعب ال بــومـبــونـيـرا في
مـبـاراة اعتـزاله في " 2001لـقـد وقعـت في اخلـطأ
ودفـعت الثـمن لـكن الـكـثيـرون أخـطـئـوا في الوقت

احلالي. كرة القدم تدفع الثمن غاليا.
 كـنـت أعـتـقـد أن هــذا لن يـحـدث ولــكـنه حـدث

بالفعل لقد تلوثت الكرة". 
ـسـلـسل من وسـتـعـرض شـبـكــة نـتـفـلـيــكس ا
إخــراج كــايــتـــانــو الــذي أشــرف عـــلى كــتــاب
(أبـاتشي) الـذي يـحكي الـسـيرة الـذاتـية لـنجم

بوكا جوينورز كارلوس تيفيز.
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حـصل السـويـدي زالتـان إبـراهيـمـوفـيـتش مـهاجم مـيالن عـلى جـائـزة سـاخرة
عقب خسارة الروسونيري في الديربي بنتيجة 2-4. 

ووفـقًا لـصحـيفـة "كوريـري ديللـو سبـورت" اإليطـاليـة فإن إبـراهيـموفيـتش حصل
على جائزة "اخلـنزير الذهبي" بسبب أدائه في ديـربي الغضب حيث سجل هدفًا

وصنع آخر. 
وتـعد "اخلـنزيـر الذهـبي" جائـزة ساخـرة في إيـطالـيا تـمنح لـلشـخصـيات الـبارزة في
الـفن والـريـاضـة والـسـيـاسـة ومن يـحـصل عـلـيـهـا يـجب أن يـشـعـر بالـذنـب أو احلزن

بسبب ما قام به أو ما حدث له. 
ـبــاراة فـمن وصـرح إبــراهـيــمـوفــيـتش بــعـد اسـتـالم اجلـائــزة: "إذا لم تـفــز بـا

الـطبيـعي أن تكون غـاضبًا. لدي شـغف كبيـر بكرة الـقدم وأردت اللعب
يالن في إيـطاليـا. أنا بخـير هنا". يـذكر أن إبراهـيموفـيتش عاد 
ـاضي بـعـقـد مـدته 6 أشـهـر مع بـند ـيـركـاتـو الـشـتـوي ا في ا

وسم آخر. يسمح بتجديده 
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سيكون نـصف نهائي كأس إيـطاليا
ــوسم احلــالـي خــاصــاً نــظـراً في ا
لـــلــمـــواجــهــة الـــتي جتــمـع الــنــجم
الـسـويـدي زالتـان إبـراهـيـمـوفـيـتش
نتقل إلـى آي سي ميالن اإليطالي ا
خالل فــتــرة االنــتــقــاالت الــشــتــويـة
ه فـي األعــوام ـــاضـــيـــة مع غـــر ا
ـاضـيـة الــبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو ا
رونـالـدو عــنـدمـا يـلــتـقي مـيالن مع
يوفنتوس مساء اليوم اخلميس في
مــبــاراة الـذهــاب عــلى مــلــعب سـان
ســـيــــرو ومن ثم إيـــابـــاً األســـبـــوع
الـقـادم في ألــيـانـز سـتـاديـوم. ووقع
مـيالن مع زالتــان إبـراهـيــمـوفـيـتش
في بداية شهـر كانون الـثاني ومنذ
ذلك الــوقت فــاز الــفــريق في
أربع مــبــاريــات وتــعــادل
مـــرتـــ وخـــســـر آخــر
مبـاراة أمام اإلنـتر في
الــــــــــديــــــــــربـي ورغم
صــنـاعــة الـســويـدي
هدف وتسـجيل أخر
نافس سجل إال أن ا
أربـــعــــة أهـــداف في
الشـوط الثـاني وفاز.
وسجل إبـراهيـموفـيتش
ثالثـة أهـداف وصنع
هــــــدفــــــاً خالل
ســــــــــــت
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درب جدد األرجنـتيني ماوريسيو بوكيتينو ا
الـسـابق لتـوتنـهـام اول امس الثـالثاء رغـبته
ـيـرلـيـج وسط تـقـاريـر في الــعـودة إلى الـبــر
صحفيـة تربطه بقيادة مانشستر يونايتد في
ـــدرب الـــنــرويـــجي أولي حــال اإلطـــاحـــة بــا

جونار سولسكاير. 
وقـال بـوكـيـتـيـنـو خالل تـصـريـحـات لـشـبـكـة
"ســـكـــاي ســبـــورتس": "كي أكـــون صـــادقًــا
متاز.. أرغب في العمل بالدوري اإلجنليزي ا
أعـرف أن األمر سـيكـون صعـبًا واآلن عـليـنا

االنتظار لنرى ما سيحدث". 
وأضاف: "أعيش حـاليًا فترة خـاصة للتعافي
والـتفـكيـر في أموري الـشـخصـية قـليال كـما
أن علي أن أكـون مستعدًا ألن في كرة القدم
دائـمًـا هـنـاك شيء مـا قـد يـحـدث.. واثق بـأن

التجربة التالية لي ستكون رائعة". 
وفـيـمــا يـتـعـلق بـالـشـائـعـات حـول مـسـتـقـبـله
أجـــاب: "ســـافــــرت إلى األرجـــنــــتـــ وقـــطـــر
وإسـبـانـيــا لـكن مـسـاعـدي خــيـسـوس يـتـابع
األخبـار أكثر قـليال.. الحـظت الشـائـــــــعات
ـدرب عـليـهم تقـبل هذا األمـر والتـعامل كل ا
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 وواصل: "بالـطبع أشعر بالـفخر جتاه كل ما
ـراجـعة حقـقـته في تـوتـنهـام وعـنـدما أقـوم 
الفتـرة التي عشتها هناك أجد أن الكثير من

األشياء اإليجابية حدثت". 
سؤولية في حلظة وأردف بوكيـتينو: "توليت ا
حاسـمـة للـنـادي حيث كـان تـوتنـهـام سيـدمر
وايت هـــارت لــ ويـــبـــني اســـتـــادًا جـــديــدًا
ــبــلي.. ال يــعــرف والــفــريـق ســيــلــعب فـي و
صعـوبة هـذه األمور سـوى األشخـاص الذين

يعملون في كرة القدم".
واسـتـطـرد: "لـقد كـان تـطـبـيق فلـسـفـة جـديدة
أمرًا صعبًـا للغاية لكنـني أشعر بالفخر جدًا
بـسبب الـنجـاح الـذي حقـقنـاه باإلضـافة إلى

ستوى مختلف".  الوصول بتوتنهام 
ـدة وأ بــقــوله: "الــلـعب فـي دوري األبـطــال 
ـــوسم في ثالث أو أربـع ســنـــوات وإنـــهــاء ا
مــركـز أفــضل من آرســنـال عــدة مـرات كـان

إرثًا عظيمًا.. 
الفوز بـلقب كان ليـصبح مكـافأة عظـيمة لكن
بالـنـسـبة لـنـا ما حتـقق كـان أكبـر من مـجرد

التتويج باأللقاب".

الـهــاجس االكـبـر الــذي يـقف في
وجه الــــبـــيــــئــــة هــــو تـــوســــيع
الـبـطـوالت الـكـبـرى بـعـد أن بات
24 مــنـتــخــبـا يــشــارك في كـأس
أوروبـــــــا بـــــــدال من 16 في ح
ونديال الى سيرتفع العدد في ا

48 بدال من 32.
وعــلّق ويـــلــفــلي "إذا مــا أصــبح
ـنـاخي أولـويـة هـناك الـتـغـيـر ا
الـعديـد من الـسـبل لتـنـظـيم هذه

البطوالت بطريقة مختلفة. 
ضـيف على اذا ال يـتم اختـيار الـبلـد ا

أساس مسألة النقل? 
باريات". ا بإمكانهم خفض عدد ا ر
واعتـرف رئـيس االحتاد األوروبي لـكرة
الــقـــدم الــســلـــوفــيـــني ألــكـــســنــــــــــدر
اضي تـشيـفـرين في أيـلول/سـبـتمـبـر ا
أن كرة الـقـدم "لم تفـعل الـكثـير من أجل
رجح أن يُـعـتمـد هذا البـيـئة".من غـيـر ا
النـظام عـلى امـتداد أوروبـا في االعوام
قبلة وقـد أشاد ويفا "بالبـنى التحتية ا
انـيـا مـضـيفـة الـنـسـخة ـمـتازة" فـي أ ا
ــقــبـلــة. فــهل يــكــون يـورو 2024 اول ا

بطولة صديقة للبيئة فعليا?
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