
في مقاطعة توبينجن في اجلنوب
إذ أعـــلــــنت شـــركــــة "كـــيـــور فـــاك"
اقترابها من التوصل للقاح
ضـد فـيـروس كـورونـا

(كوفيد 19).
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وبـالـنـظر إلى
هذه الـشركة
جنـــــــــــــد أن
رجــــــــــــــــــــل
األعـــــمـــــال
الـــشــهـــيــر
ديــــتـــمـــار
هـــــــــــــــوب
مـــــــــــــــالـك
نـــــــادي
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كشف تقـرير صحفي إسبانـي أن كريستيانو رونـالدو جنم يوفنتوس اإليـطالي عاش أجواء خطر
جديد خالل فترة تواجده في البرتغال.

دينة فـونشال في جزيرة وذكرت صـحيفة "سبـورت" أن رونالدو الذي يـتواجد في حجر صـحي 
مـاديرا كان عـلى بُعد 49 كيـلو متـرًا فقط من مركـز الزلـزال الذي تعـرضت له اجلزيرة الـبرتغـالية
أمس األحد.ولـفتت إلى أن الـدون بعـد أن عـاش خطـر تفـشي فيـروس كـورونا في إيـطالـيا وإصـابة
زميـله دانيـلي روجاني بـالوبـاء عاش عـن قرب أجـواء خطـر جديـد يتـمثل في الـزلزال الـذي ضرب
جـزيرة ماديرا بقوة 3.5 ريخـتر.ويتواجد رونالدو في البرتـغال بجانب والدته دولوريس أفيرو التي
أصـيبت بـسكـتة دمـاغيـة مطـلع الشـهر اجلـاري قبل أن يـدخل في حـجر صـحي بعـد تأكـد إصابة

زميله روجاني بفيروس كورونا.
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لندن- وكاالت
اخـتـتـمت بطـولـة إنـكلـتـرا للـريـشة
الـطـائـرة فـعـالـيـاتـهـا  حـيث توج
ـــاركي فـــيــكـــتــور بـــلـــقــبـــهــا الـــد

أكسلسن.
ـنافـسات الريـاضية ورغم توقف ا
في مـعـظم أنـحـاء الـعـالم أو إقـامة
الــــبــــعض مــــنــــهــــا دون حــــضـــور
جمـاهيـري; بسـبب تفـشي فيروس
ـسـتجـد إال أن الـبطـولة كـورونا ا

أقيمت بحضور جماهيري.
ـدينة برمـنكهام وجرت البـطولة 
ـقـرر الـبـريـطـانـيــة في مـوعـدهـا ا
عـاما) حـيث تــغـلب أكـسـلـسن (26 
عــلى الـتـايـواني تـشـو تـ تـشـ

ـــصـــنف األول لــــلـــبـــطـــولـــة في ا
ـبـاراة النـهـائيـة بـنتـيـجة 21-13 ا
و ?14-21لــــيــــصــــبح أول أوروبي
يـــفـــوز بـــلـــقب فـــردي الــرجـــال في

سابقة منذ  21عاما. ا
وشـهــدت الـبـطــولـة انــتـقـادات من
الالعب واالحتاد الـدولي للريشة

الــــطــــائـــرة الــــذي قـــرر تــــعــــلـــيق
مــنـافــســاته بـدءا مـن غـد اإلثــنـ
قبل. وحتى  12أبريل/نيسان ا

ـانيـة ألغت يـذكر أن الـسـلطـات األ
ـفـتـوحة انـيـا ا بالـفـعل بـطـولـة أ
ـقرر إقامتـها مطلع التي كان من ا

الشهر اجلاري.
ونـــاشـــد في وقت ســــابق  الالعب
ــاركـي هــانـــز كـــريــســـتـــيــان الـــد
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قال الفرنـسي الدولي إليـاكيم ماجناال العب فـالنسيـا اإلسباني إنه واحد من 5 أشخاص
نـافس في الدوري اإلسـباني الـذين أثبـتت الفـحوص إصـابتهم من العـبي وطاقم الفـريق ا
بـفيروس كـورونا.وكان إيـزيكيل جـاراي زميل ماجنـاال في فالنـسيا  أول العب في الدوري
اإلسباني تثـبت الفحوص إصابته بـالفيروس الذي أشاع الفـوضى والذعر في شتى أنحاء
العالم. وقال ماجنـاال عبر "تويتـر": "عرفت اليوم أن نتيـجة فحصي جاءت إيـجابية.. حالتي
جــيــدة ولم تــظـهــر عــلي أي أعــراض لـلــفــيـروس. لــكــنـنـي في عــزل مـنــزلي ومــنـفــصل عن
مكن أن يـكون الشخص حـامال للفيـروس دون أن تظهر أسرتي".وأضاف "علـمت أنه من ا
عـليه األعـراض ولهـذا أنصح اجلـميع بـاتبـاع تعلـيمـات العـزل جتنـبا خملـالطـة اآلخرين قدر

ستطاع حتى وإن شعروا أن حالتهم جيدة". ا
ـاضي خلوض مـباراة في دوري وكـان فالـنـسيـا سـافر إلى مـيالنـو اإليطـاليـة في الـشهـر ا
ـباراة في مدرجات مليئـة باجلمهور في ستاد أبطال أوروبا في مواجـهة أتاالنتا. وأقيمت ا
سان سـيرو قبـل فرض قيـود على األحـداث الريـاضيـة في إيطـاليـا الدولـة األوروبيـة األكثر
دة أسبـوع على أقل تأثـرا بالفـيروس. كمـا توقفـت كافة بـطوالت كرة الـقدم في إسبـانيـا 

تقدير جتنبا النتشار العدوى.

جنــحت شــركــته في الــوصـول إلى
مـــصـل يـــخـــلص الـــعـــالم مـن هــذا

الوباء.
وبــالـــفــعـل أكــدت وكـــالــة األنـــبــاء
انية أن احلكومة مهتمة للغاية األ
واد الفـعالة بتـطوير الـلقاحـات وا
ُـستجد واجـهة فيـروس كورونا ا

انيا وأوروبا. في أ
وتـتواصـل احلكـومـة بشـكل مُـكثف
ــمــلــوكـة مع شــركــة "كــيـور فــاك" ا
لـهــوب وتـبـحث كل سُـبل الـتـعـاون
ادي لـها لسـرعة حل هذه والدعم ا

األزمة.
اضية وشهدت السـاعات القليـلة ا
مــحـاوالت مـن الـرئــيـس األمـريــكي
دونـــالــــد تـــرامب جلــــذب عـــلـــمـــاء
ــــانــــيـــــة إلى بالده الــــشـــــركــــة األ
بـتحـويالت مالـيـة ضخـمة من أجل
ضــمـــان الــلــقــاح بــشــكل حــصــري

لبالده.
وأصـــدرت الــشــركــة تـــصــريــحــات
رسـمـيـة بـرفـضهـا لـهـذا الـتـصرف
مع التأكـيد على الرغـبة في تطوير
الـلقـاح للـعـالم بأكـمله ولـيس لدول

بعينها.
ـانـيـة فـهل تـتـراجع اجلـمـاهـيـر األ

هـوفـنهـا في الـبونـدسـليـجا
هـــو أحـــد أهم مـــؤســـســـيـــهــا

. ورؤسائها التنفيذي
ديتمار هوب الذي كان حديث
وسائل الـتـواصل االجتـماعي
ــانــيــا ووســـائل اإلعالم فـي أ
طـوال شــهــر فـبــرايـر/شــبـاط
اضي بـسبب مـباراة ناديه ا
ضـــد بــايـــرن مـــيــونـخ حــامل

اللقب باجلولة الـ.24
باراة آنـذاك مرت وتوقـفت ا
بقرار من احلكم لرفع جماهير
ـالك الــبـافــاري الفــتـات مُــسـيــئــة 
هوفـنها وقـام الالعبـون بإهدار
الـدقـائق األخــيـرة بـتـمــريـر الـكـرة
بــيــنــهــمــا حــتى أطــلــقـت صــافـرة
الــنــهــايــة لالعــتــراض عــلـى هـذا

التصرف من اجلماهير.
عداء متواصل

هــذه الـــواقـــعــة لم تـــكن األولى
ضــــد هـــوب حـــيث كـــررتـــهـــا
جــمـاهــيـر فــريــقي بـوروســيـا
دورتــــمـــونــــد وبــــوروســــيـــا
مـــونـــشــنـــجالدبـــاخ وبـــايــر

ليفركوزن.
ــــــاني وقــــــرر االحتـــــاد األ
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فــيـتــيـنــجــهـوس االحتــاد الـدولي
للـريشة الـطائـرة بضرورة تـعليق
بــطــوالت الــلــعــبــة عــلى مــســتـوى
الـعــالم بـسـبـب مـخـاوف انــتـشـار
فــيــروس كــورونــا مـثــلــمــا فــعـلت

رياضات أخرى.
وألــغـــيـت بــطـــولـــة لــلـــجـــولف في
أسـترالـيا كمـا ألغـى سبـاق جائزة
أسـتـراليـا الكـبـرى للـسـيارات بـعد
ثــبـوت إصـابـة أحـد أعـضـاء فـريق
ـــنـــافس في الـــســـبــاق مـــكالرين ا

بالفيروس.
وتـأثـرت عـدة مـنــافـسـات لـلـريـشـة
الـطـائـرة بانـتـشار الـفـيـروس لكن
االحتـاد الـدولي لـلـعـبة قـال إنه لن
يقوم بأي تغييرات بالنسبة لفترة
ؤهلة لدورة بية ا التصفيات األو

طوكيو الصيفية.
وقـال فـيـتـيــنـجـهـوس عـبـر تـويـتـر
"بـصـراحـة أنـا ال أفـهم ذلك. عـلـقت
جـــولــة بـــطــوالت العـــبي اجلــولف
احملتـرف لـستـة أسابـيع وتوقف لقطة تكر الفائزين ببطولة الريشة الطائرة

رودي
جوبير
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حـــرمـــان جـــمـــاهـــيـــر بـــوروســـيـــا
دورتـمـوند مـن التـواجـد في مـلعب
"راين نيكار أرينا" معقل هوفنها
ــقــبــلــ بــســبب ــوســمــ ا فـي ا
ــســيــئـة هــتــافــاتــهـم والالفــتــات ا

لهوب.
أصل الـعـداء مـن جـمـاهـيـر األنـدية
لــديـتــمــار هـوب بــسـبـب رفـضــهـا
إلــغــاء بــنـد (1+50) الــذي يـخص
ــسـتـثـمـرين لألنـديـة والـذي كـان ا
يــنص عـلى احــتــفـاظ اجلــمـعــيـات
العـمومـية بـنسـبة %51 من أسهم
ـتـبـقـية النـادي وتـكـون الـنـسبـة ا

وهي األقل للمستثمرين.
وترفض اجلـماهـير وجـود شركات
ا استثمارية تـتحكم في األندية 
ــنـافــســة بــسـبب يــقــلب مــوازين ا
األموال الباهظة التي يتم صرفها
اضية حيث ظهرت في الـسنوات ا
اليبزيج وهـوفنهـا لتقـارع الكبار

بفضل تلك األموال.
W¹dA³ « –UI½≈

الذ وســـيـــعـــود هـــوب لـــيـــكـــون ا
ـانـيـة في الـوحـيــد لـلـجـمـاهــيـر األ
قـبلة من أجل السـاعات الـقلـيلـة ا
إنــــقــــاذهـم من هـــــذا الــــوبــــاء إذا

روبرتو
مانشيني

اجلميع أن يفعل ذلك".
وجـــاء اإلعـالن عن إصـــابــة جـــوبـــيـــر قـــبل دقـــائق من
مــواجـهـة جــاز أمـام أوكالهـومــا سـيـتي ثــانـدر حـيث
أسفـر ذلك عن مشهد ركض اجلهـاز الطبي لثاندر إلى

. لعب إلبالغ احلكام أثناء فترة إحماء الفريق ا
ـدربـ عــدة دقـائق قــبل إعـادة وتـنـاقـش احلـكـام مـع ا
ـبـاراة بــيـنــمـا لم يـكن الالعــبـ إلى غـرفــهم وألـغــيت ا

لعب. جوبير موجودا في ا
ـسـابـقة في وقـررت رابـطـة الـدوري األمريـكي إيـقـاف ا
تــلك الـلـيـلـة وفي غـضـون 36 سـاعـة سـارت
بــاقي األلــعــاب األمــريــكــيـة عــلى نــفس
اخلــــطى ومــــنــــهــــا دوري هــــوكي
اجلــلــيــد ودوري احملــتــرفـ
األمـــريـــكي لـــكـــرة الـــقـــدم

ومسابقات اجلولف.
وتـأكد إصـابة دونـوفان
ميـتـشيل زمـيل جوبـير
فـي يـــوتـــا بــــفـــيـــروس
كــورونــا يــوم اخلــمـيس

اضي أيضا. ا

النارية وبطولـة العالم للراليات
بسبب انتشار فيروس كورونا.
وجاء كيـفن سيجي الـذي يعمل
ـركـز الـثـاني في مـكالرين فـي ا
مـتـقـدمـا عـلى رودي فـان بـورين
الفائـز بالنـسخة األولى لـبطولة
العـالم لأللـعـاب االفتـراضـية في
2017 وهــو مـا أتــاح له مــكــانـا

في مكالرين.
وكـــان الــــســــويــــدي فــــيـــلــــكس
روزنـكــفـيـست ســائق إنـدي كـار
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اكـتـفى مـاكس فـرسـتـابن سـائق
ـركز  11 في سـباق رد بـول بـا
لء كل الـــنــجــوم في مـــحــاولــة 
الفـراغ الذي تسـبب فيه انـتشار
ا أدى إللغاء فيروس كورونا 
جــائـزة أســتـرالــيــا الـكــبـرى في
بطولة العالم لـسباقات فورموال

 1للسيارات .
وفــــاز الــــســــلــــوفــــيــــني يــــرني
ســيــمــونــتــشــيــتـش بــالــســبـاق
ـكون من  12 لفة االفتـراضي ا
حــول حـــلـــبـــة نـــوربـــرجــريـــنج
وســيـطــر عـلــيه أبــرز مـحــتـرفي

األلعاب اإللكترونية.
وجـــــــمـــــــعت شـــــــركـــــــة تــــــورك
ئي.ســـبـــورتس مــجـــمـــوعــة من
الـــســــائــــقـــ بــــاإلضـــافــــة إلى
مـحـتـرفي األلـعـاب اإللـكـتـرونـية
ــشـاركــة في الـســبـاق من أجل ا
الـبـالغ مـجـمـوع جـوائـزه عـشرة

آالف دوالر.
وتـــلـــقـت جـــمـــاهــــيـــر ريـــاضـــة
احملـــركــات ضــربــة قـــويــة بــعــد
تـوقف فـورموال  1وفورمـوال ئي
وإنـــــدي كــــار والــــفـــــئــــة األولى
بـــبــطـــولــة الـــعــالم لـــلــدراجــات
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انية اجلماهير اال
تطالب بآستمرار
منافسات الدوري

اني اال

جانب من احدى سباقات الفورموال للسيارات
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وتـعـتــذر لـديـتـمـار هــوب مُـنـقـذهم
الوحيد?

أكد فابـيو كانافـارو العب منتخب
إيـطـالـيـا الـســابق والـفـائـز بـلـقب
كــأس الــعــالم مع األزوري فـي عـام
ونديال 2006 أن اجليل الفائـز با
ـكافحـة فيروس يسـاعد في حمـلة 

كورونا.
 وضـرب الفـيروس أنـحاء إيـطالـيا
ـــاضــــيـــة حـــتى في األســـابــــيع ا
أصــاب أكــثـر من 20 ألف شـخص
وتـســبب فـي مـقــتل أكــثــر من ألف

شخص آخر حتى اآلن.
وقــال كــانــافــارو في تــصــريــحـات
لـــصــحـــيـــفــة "الجـــازيــتـــا ديــلـــلــو
سبـورت": "أنا رفقـة زمالئي أبطال
الـعالم في 2006 نـتوجـه للـمـيدان

مرة أخرى للفوز بتحد جديد".
وأضـــاف "بـــدأنـــا حـــمـــلـــة جلـــمع
الـــتــبـــرعــات لـــلــصـــلــيب األحـــمــر
ـسـاعـدة بـلـدنـا في هذه اإليـطـالي 
احلـــالــة الـــطـــارئــة بـــعـــد تـــفــشي

الفيروس".
وخــــتـم "أنــــــتـم أيــــضًـــا جــــزء من
فـريـقـنـا بـإمـكـانـنـا الـفـوز إذا كـنـا

متحدين".
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نـتخب إيـطاليـا أن فريـقه بإمكـانه الفـوز بكأس األ ـدير الـفني  أكد روبرتـو مانـشيني ا
درب اإليطالـي على أن هناك أشـياء أكثر قبل.وشـدد ا األوروبـية إذا أجلت لـتلعب العـام ا
أهــمـيـة مـن بـطـولــة أوروبـا في الــتـوقــيت احلـالـي في إشـارة إلى وبــاء كـورونــا الـذي بـات
يـحـاصــر جـمـيع أنـحـاء أوروبـا. وتـوقـفت مـعـظـم الـدوريـات األوروبـيـة خالل األيـام الـقـلـيـلـة
اضـية بـسـبب كورونـا وفي حالـة اسـتئـنافـها سـتـؤثر عـلى موعـد انـطالق نهـائيـات كأس ا
األ األوروبية.وعن ذلك قال مـانشيني في تصـريحات لقنـاة راي سبورت: "يجب أن نترك
نـزل إنهم محتـرفون ويعـرفون ماذا يفـعلون".وأضاف: "لـو عاد الدوري مرة الالعـب في ا
ـنـتظـر أن يعـقد أخرى فـسـيكـون أمـامهم  10 أيام أو أسـبوعـ لـلتـدريب بانـتـظام".ومن ا
االحتـاد األوروبي لكرة القـدم (يويفا) قـمة حاسمـة  لتحـديد مصيـر البطولـة األوروبية لكن
مانشيني يـرى أن احلياة أكثر أهمية من بطولة كرة الـقدم.وأكد: "علينا أن ننتظر حتى يوم
شاكل الثالثاء لـنفهم ما إذا كان يويفا سيقرر تأجيل يورو 2020 أم ال".وتابع: "ستظهر ا
الـتي واجـهـنـاهـا في إيـطـالـيا فـي آخر 15 يـومًـا في بـلـدان أخـرى".وواصل: "أنـا ال أعـرف
كـيـف سـتـنـتـهي لـكن هـنــاك أشـيـاء أكـثـر أهـمـيـة من يـورو 2020 دون شك".وأردف: "إذا
هم هـو صحـة اجلميع ـكنـنا الـفوز بـها حـتى في غضـون عام الـشيء ا أجـلوا الـبطـولة 
ـلعب واالستمتـاع بكرة القدم".واسـتطرد: "رؤية الناس وأن نتمكن جمـيعًا من العودة إلى ا

نا كثيرًا". اضية يؤ وتون خالل األيام القليلة ا
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كــــــشـف جــــــيــــــروم روتـن العب
باريـس سان جـيرمـان األسبق
عن حــصـول نـادي بــوروسـيـا
دورتـمــونـد عـلى تــوقـيع أحـد
العـبـي الـفــريق الــبــاريـسي
ليـنضم إلى صفوفه الصيف
الــقـــادم.وخالل تــصــريــحــات
إلذاعة "مـونت كارلـو" الفرنـسية

أكـــد روتـن أن الــبـــلـــجـــيـــكـي تـــومــاس
وسم احلالي.وعن مونـييه ظهـير سان جـيرمان سـينضم إلى أسـود الفـيستـيفال بـنهايـة ا
ـكنـني أن أؤكـد لكم ذلك قـال: "االنتـقـال ليس وشـيـكًا لـكـنه وقع بـالفـعل في دورتـمونـد 
ذلك لكنني لن أخـوض في أي تفاصيل".وينتهي عقد الدولي الـبلجيكي مع نادي العاصمة
ا يـعني قدرته على التوقيع ألي نـادٍ واالنضمام إليه مجانًا وسم  الفرنسيـة بنهاية هذا ا
ـغــربي أشـرف حــكـيـمي مع في الـصــيف.يـأتي ذلك فـي ظل غـمـوض مــسـتـقــبل الـظـهــيـر ا

دورتموند.

وفـورمــوال ئي الـســابق صـاحب
أفــــضل تــــرتـــــيب لــــســـــائق من
الـسبـاقـات احلـقيـقـيـة بـاحتالله
ـركز الـسـابع وجـاء األمـريكي ا
شارك في إندي كولتون هيرتا ا

ركز العاشر. كار في ا
وحـــسم فـــرســتـــابن مـــركــز أول
ـنـطـلــقـ وفـاز في واحـدة من ا
ثالثـة سـبـاقـات في الـتـصـفـيـات
ـــــركـــــــــــز لـــــكـــــنه تـــــأهـل في ا
الــتــــــــاسع فـي الـنــهــائي الـذي

مـــــــــوسم دوري
الـسـلـة األمـريكي
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــ

وتــأجــلت مـبــاريـات
دوري كـرة الـقـدم في
الــكــثــيــر مـن الـدول..
لــكن االحتــاد الــدولي
لـــلـــريـــشـــة الـــطـــائــرة

يستمر في العمل".
وأضـــــــــــــــــاف الــالعـب
ــاركي "بــكل قـوة الــد
أنــــــــاشــــــــد االحتــــــــاد
الــــدولي لـــــلــــريــــشــــة
الـــــطـــــائــــــرة وكـــــذلك
االحتـــادات الــقـــاريــة
إظــــهـــــار جــــدارتــــهم
ـسـؤوليـة في هذا با
ـوقف االستـثـنائي ا
وتــــعـــــلـــــيق كـــــافــــة
االنـشــطــة الــدولــيـة
لــلـريــشــة الــطــائـرة

على الفور".
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ال صوت يعـلو فوق صـوت فيروس
كورونـا في كل أنحـاء العـالم فذلك
ــتـفـشي بـســرعـة الـبـرق الـوبـاء ا
ـثـابـة الـكـابـوس الـذي بـات 
يتمـنى اجلميع االسـتيقاظ

وكأنه لم يكن.
 اجلـــــمــــيـع في أنـــــحــــاء
الــعــالم يــنــتــظــر إيــجــاد
احلل لــلـتـخــلص من هـذا
الــفــيــروس الــذي أصـاب
عــشـــرات اآلالف وحـــصــد
أرواح اآلالف ومـتـوقع أن
تكون العـواقب وخيمة في

قبلة. األيام القليلة ا
ـاليــ إليــجــاد ومـع تــرقب ا
ُنقذ من هذا الوباء احلل ا

خـرج شـعـاع نور
ـــانـــيــا مـن أ
خـصـوصًا
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يـشـعـر رودي جـوبـيـر العب يـوتـا جـاز باألسـف بسـبب
عدم تـعامله بجدية مع خـطورة فيروس كورونا قبل أن
يتـسبب مـرضه في إيقـاف دوري كرة الـسلـة األمريكي
لــلـمــحــتـرفــ وبــاقي مـســابــقـات األلــعــاب األمـريــكــيـة

الشهيرة.
وكـتـب الالعب الـفــرنـسي الــبـالـغ عـمـره 27 عــامـا في
حـسـاب دوري السـلـة األمريـكي عـلى "تـويتـر": "حـالتي

تتحسن بشكل تدريجي طفيف كل يوم".
وتــأكـد إصـابــة جـوبـيــر بـالـفــيـروس بـعـد
يـومـ من سـخريـته من احلـديث عن
ـس أجـــهــزة كـــورونـــا وتـــعــمـــده 
ـوجـودة أمـامه في الـصــحـفـيـ ا
ــؤتـــمــر ــنـــضــدة في نـــهــايـــة ا ا

الصحفي.
وقال جـوبيـر "كنت أتـمنى لو

تـــــعــــامــــلـت مع هــــذا
األمــر بــجــديــة

أكـــــــبـــــــر
وأتمنى
مـــــــــــن
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يـــســـعـى نـــادي بــاريـس ســـان جـــيـــرمــان
الفـرنسي لربط جنمه كيليان مبابي بعقد
جـديـد يـضـمن اسـتـمـراره ضـمن صـفوف

الفريق الباريسي لفترة طويلة.
وبـحـسب صـحـيـفـة "سـبـورت" اإلسـبـانـية
فـإن بـاريس يـريد جتـديـد عـقد مـبـابي بأي
ثـمن لــعـامــ إضـافــيـ خــصـوصـا وأن

عقده احلالي ينتهي في صيف 2022.
وأضـافـت أن الـنــادي الـبــاريـسي يــعـرض
عـلى مبابي أن يكـون الالعب األعلى أجرًا
في الـعـالم مـتـفـوقًـا عـلى الـثـنـائي لـيـونـيل
مـيــسي وكــريـســتـيــانـو رونــالـدو ونــيـمـار
نـفسه. وأشارت إلى أن باريس قد يعرض

عـلى مبـابي راتب بقـيمة  60 مـليـون يورو
صـافي بــاإلضــافـة إلى مــكــافـآت إلقــنـاعه
بــتـــمـــديــد عـــقــده إال أن الـالعب ووكـــيــله
اطـالن في اتخاذ القرار مع وجود رغبة
مـن ريال مـدريـد لـلتـعـاقـد مـعه. ونوهت أن
مـبابي ال يرغب في الـتوقيع على أي شيء
حالـيًا ويسـتمع فقط لالقـتراحات ألنه يود
جتربـة حظه بـعيـدًا عن الدوري الـفرنسي

حيث يريد مشروعا رياضيا جديدا.
وختمـت بأن نظرية فلورنتينو بيريز رئيس
ريـال مـدريـد تـقـول إن بـاريس سـيـضـطـر
لـبـيع مـبابي فـي صيف 2021 ألنه إذا لم
يـتم جتـديـد الـعـقـد اآلن فـمن غـيـر احململ

ستقبل. شــاهـده 50 ألف مــتــفــرج عــبــرأن يفعل ذلك في ا
اإلنترنت.

وتــراجـع الــســائق الـــهــولــنــدي
ركز البالغ عمره 22 عاما إلى ا
18 بـعـدمـا فـقـد الـسـيـطـرة عـلى
نعطف األول لكنه السيارة في ا
نقل إمكاناته الـكبيرة من العالم
الــــواقــــعـي إلى الـــــســــبــــاقــــات
االفتـراضيـة وتقـدم في التـرتيب
رغـم فــقـــدانه الـــســيـــطـــرة عــلى

السيارة مرة أخرى.


