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ونـديال الروسي. { موسكو  –وكاالت  - نشر موقع  78 الرياضي الـروسي كشفـا بأسعـار أغلب جنوم كـأس العالم لـكرة القدم  ?2018وذلك بعد انـتهاء ا
ونديال بـ 30مليون يورو حيث بـلغت قيمته اجلديدة  150مليونا. وهناك العبان وحقق النجم الفرنسي الـصاعد كيليان مبـابي أعلى ارتفاع قيمة سـوقية بعد ا
اثنان فـقط أعلى قيـمة من مبـابي هما األرجنـتيني لـيونيل مـيسي جنم برشـلونة اإلسـباني والبـرازيلي نيـمار جنم باريس سـان جيرمـان الفرنسي بـ 180مليون
ــكن شـراء الــثالثي هــداف كـأس الــعـالم  2018اإلنـكـلــيـزي هـاري كـ بـ 6أهـداف والــنـجم ــوقع الـروسي فــإنه بــسـعــر مـبــابي  لـكـل مـنــهـمــا. وبـحــسب ا
صري محمد صالح جنم ليفربول اإلنكليزي مجـتمع واللذين لم تتغير قيمتهما بعد البلـــــــــــجيكي كيف دي بروين العب مانشستر سيتي اإلنـكليزي وا

ونديال.  ا
وهناك  3العب أيـضا زادت قيمـتهم ب  10و 20ملـيون يورو وبـلغـت قيمـتهم  120ملـيون يورو هـم الفرنـسي أنطـوان غريـزمان والـبرازيـلي فيـليب كـوتيـنيو
والبـلـجـيكي إيـدين هـازارد. وعـند مـرتـبة الـ 110مالي يـورو يـأتي األرجنـتـيني بـاولـو ديبـاال يـليه بـ 100ملـيـون يـورو كل من البـرتـغـالي كريـسـتـيانـو رونـالدو

واإلنكليزي ديلي آلي والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي زاد سعره  10مالي يورو بعد البطولة.
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{ مـــــدن - وكـــــاالت- فـض الـــــنـــــجم
الساحـلي التـونسي شراكـة الصدارة
مع مـــضـــيـــفـه مـــبـــابـــاني ســـوالـــوز
السـوازيالندي بـفـوزه علـيه بثالثـية
نظيفة اول امس الثالثاء في اجلولة
الـــثـــالـــثـــة من دور اجملـــمــوعـــات في
مــســابــقـــة دوري أبــطــال أفـــريــقــيــا.
وتــصــدر الــنــجم الــســاحـلـي تـرتــيب
اجملموعة الرابعة برصيد سبع نقاط
بــعـدمـا كــان يـتــقـاسـمــهـا ومــبـابـاني
سـوالـوز نقـاطـا ويـتقـدم عـلـيه بـفارق
االهـداف. وسـجل لـلـفـريق الـتـونـسي
ـبـاراة الـتي اقـيـمت عـلى مـلعب في ا
سـومـهولـو الـوطـني كـر الـعواضي
( (14ومــاهـــر احلــنــاشي ( (32وأم
الـشــرمــيـطي ( .(71ويـضــيف الــنـجم
الساحلي في اجلولة الرابعة منافسه
ـبي في سـوسـة في ـلـعـب االو عـلى ا
 27تــمـوز. وفي اجملــمـوعــة نـفــسـهـا
تــعــادل زيـســكـو يــونــايـتــد الــزامـبي
يـرو اغـوسـتـو االنغـولي سـلـبا وبـر
صـــفــر-صـــفـــر عـــلى مـــلـــعب لـــيـــفي

مـــواتـــاواســا ســـتـــاديـــوم في نــدوال.
ـبي الكـونـغـولي حامل وابـتعـد مـاز
الــــلــــقـب خــــمس مــــرات فـي صـــدارة
اجملموعة الثانية عن ضيفه مولودية
العـاصمـة اجلزائـري بفـوزه عليه -1
صــفــر بـهــدف سـجــله مــيــشـاك الــيـا
( ?(88لـيــحـقق صــاحب االرض فـوزه
الثالث تواليا. ويلتقي الفريقان ايابا
رحلة على ملعب  5تموز  1962في ا
الرابعة في  28تموز. وفي اجملـموعة
الـثـالثـة فـاجـأ توغـو بـور الـتـوغولي
ضيفه ماميلودي صن داونز اجلنوب
ـــســابـــقــة في 2016 افـــريــقـي بــطل ا
بـفـوزه علـيه  0-1عـلى مـلـعب كـيـغي.
وسجل االصـابة كـيسـيمـبو هـانديلي
( ?(39ليـحقـق فريـقه فوزه االول بـعد
. ويلتـقي الفريقان إياباً في خسارت
مـلعـب لوفـتـوس فـيرسـفـيـلد بـجـنوب

افريقيا في  27تموز
الى ذلك تــولـى أســطــورة كــرة الــقـدم
األرجنتينية دييغو مارادونا رئاسة
نـادي ديـنـامــو بـريـست الـبـيالروسي

ـدة لــكـرة الــقـدم بــعـدمــا وقع عـقــدا 
ثالث سنـوات. وأثار مـارادونا ضـجة
كـبـيـرة في بـيالروس عـقب مـوافـقـته

عـــلـى رئـــاســــة نــــاد  إنـــقــــاذه من
اإلفـالس قــبل عـــامــ بـــعــدمـــا تــرك
مـنصـبه كـمدرب لـلـفجـيـرة اإلماراتي.

ووصـل مـــــارادونـــــا إلى بـــــيالروس
بعدما حضر مونديال روسيا كسفير
لـالحتــاد الـــدولي (الـــفــيـــفـــا) حــيث

أثــارت تــصــرفــاته الــغــريــبــة دهــشـة
اجلـمـيع. وقــال مـارادونـا في مـؤتـمـر
صـــــــحــــــفـي بـــــــعــــــد وصـــــــولـه إلى
بــــريـــست:"أود الـــتــــقـــاط صـــورة مع
لـــوكــاشــيـــنــكــو (رئـــيس بــيالروس)
أتــمـــنى أن يــصــبح مــشــجــعــا لــنــا..
أســتــطــيع الــعــيش دون مــشــاكل في
بـيالروس". ولم يـفز ديـنـامـو بـريست
مـطـلـقــا بـالـدوري احملـلي وقـال أحـد
مشـجعيه مـنذ عـام لم يـكن النادي
ـال وكانت ـلك سـوى الـقـليـل من ا
اجلماهـير في بـعض األحيان تـتبرع
من أجل شـراء قـمصـان لـلـفـريق. لكن
مع قدوم مستثمر إماراتي جديد فاز
الـــنــادي بــالــكــأس احملــلــيــة مــرتــ

ويخطط لبناء مـلعب جديد بسعة 30
ألف مـشجع. وقـال فـيكـتـور رادكوف
مــديـر الــتـطــويـر في الــنـادي "في ظل
حـقيـقـة أن الرئـيس ديـيـغو سـيـعيش
في بـريــست فـأنـا أعــتـقـد أن الـنـاس

ســتــأتـي من جــمــيع أنــحــاء الــعــالم
ــشـاهـدة مــبـاريــاتـنــا". وتـولى العب
بـــرشــلــونــة ونــابـــولي الــســابق (57
عامـا) الفائـز بكـأس العالم  1986مع
األرجـنـتـ تـولى مـنـاصب تـدريـبـيـة
عــدة الســـيـــمـــا مع راســـيـــنغ كـــلــوب
( (1995ومنـتـخب األرجـنـت (-2008
 ?(2010والحـــقــا الـــوصل اإلمـــاراتي
ب  2011و ?2012وأخـيرا الـفـجـيرة
اإلمــــاراتي. فــــيــــمــــا أعــــلن االحتــــاد
األيسلندي لكرة الـقدم استقالة مدرب
ـسـون من ـنـتـخب هـيـمـيـر هـالـغـر ا
ـدرب مـنـصــبه بـعـد  7أعـوام. وقـاد ا
الـــبـــالغ عـــمــره  51عـــامـــاً مـــنــتـــخب
أيـسـلـنـدا لـلـتـأهل لـكـأس العـالم ألول
مـــــرة في روســــــيـــــا قـــــبل أن يـــــودع
ـــســـابـــقــة مـن الــدور األول. وكـــتب ا
االحتاد األيـسـلـندي في حـسـابه على
تويتر "يـستطيع االحتـاد  األيسلندي
لــكــرة الـــقــدم أن يـــؤكــد أن هــيـــمــيــر
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الـــشــهـــيـــر "سالحف الـــنــيـــنـــجــا".
وتـــعــــيش فـــايـــزة ( 44عـــامـــا) في
الـوقت احلـالي في بـوندي الـقـريـبة
مـن بــــاريـس مع زوجـــــهــــا ووالــــد
كيـليان ويـلفريـد مبابي ( 47 عاما)
وهـو ريــاضي قـد كـان العب كـرة
قـدم ويـدرب حـالـيـا نـاديـا صـغـيـرا
في منـطقته. ولـدى فايزة وويـلفريد
 3أوالد واحـــد مــنـــهم بـــالــتـــبــني.
وتـوّج مـبـابي بـجـائزة أفـضل العب
صاعـد في الـنسـخة الـ 21 لبـطـولة
كأس الـعالم التي ضـيفتـها روسيا.
وتـألق كـيـلـيــان مـبـابي أحـد العـبي
ـتــوّج بـلـقب ـنـتــخب الـفــرنـسي ا ا
كــأس الــعـالم  2018 لــكــرة الــقـدم
ـــونــــديـــال وســــطع جنــــمه خـالل ا
الـروسي بسـرعتـه الفـائقـة وأهدافه
احلــاســمــة. وإلـى جــانب مــهــاراته
الـكـرويــة يـتـمـيـز مــبـابي بـأصـوله
ـتنـوعة" فـهو من مـواليـد فرنـسا "ا
ألب من الكامـيرون وأم من اجلزائر
تدعى فايزة الـعماري والتي زرعت
في أبـنــائـهــا حب الـريــاضـة حـيث
كـانت العــبــة في نــادي يـنــافس في
متاز لكرة اليد. الدوري الفرنسي ا

بسبب سخريـتهم من مبابي وقالت
والــدة مــبـابـي إنه دخل في نــقـاش
حـاد مع نـيـمـار عـلى هـامـش إحدى
ـبــاريــات في الـدوري الــفــرنـسي ا
وإنهـا ال تتقـبل سلـوك داني ألفيس
ونــيــمــار جتــاه مــبــابي وحتــديــدا
تـشـبـهـهـمــا له بـ"دونـاتـيـلـو" الـذي
سلـسل الكارتوني يعد من أبـطال ا

ابـــنــهـــا الـالفت كـــيــلـــيـــان مــبـــابي
وحـصوله عـلى جـائـزة أفضل العب
صــاعـد في كــأس الــعــالم وهــو مـا
ية لالهتمام بكل دفع الصحف العا
تفـاصيل عـائلة الـظاهـرة الفرنـسية
اجلـــديــــد. ومـع أول ظـــهــــور لــــهـــا
تــسـبــبت فـايــزة في ضـجــة كـبــيـرة
بعدما هاجمت نيمار وداني ألفيش

{  مـدن  –وكــاالت - عـبــرت والـدة
الـظاهـرة الـفرنـسيـة كـيلـيان مـبابي
ـعـامـلـة الـتي عن اسـتـيـائـهــا من ا
يتعـرض لها ابنـها في باريس سان

جيرمان. 
وبـــ لــيـــلـــة وضـــحـــاهــا حتـــولت
األنــــظـــار إلـى فـــايــــزة الـــعــــمـــاري
اجلـــزائـــريــة األصـل بــفـــضل تـــألق
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الفني للريدز: "من الرائع أن يعودا
بـعد ذلك سـيعـود فيـرميـنو ويـنضم
لنا شاكـيري وفي النهـاية سينضم
لـــنــا جنـــوم مــنــتـــخــبـي إنــكـــلــتــرا
وبـلـجيـكـا وسـتكـتـمل صفـوفـنا في
اخلـامس من اب". لـيفـربـول كـان قد
بدأ اإلعداد للمـوسم اجلديد بالفعل
وخـــاض ثالثـــة لـــقـــاءات وديـــة في
إنــكــلـتــرا حــقق الــفــوز في لــقـاءين

اني لـنـدن - وكاالت - اسـتـبـعـد األ
ديـر الـفـني لـفريق يـورغن كـلـوب ا
ليفـربول اإلنكلـيزي الثنـائي محمد
ـشاركة صالح وساديـو ماني من ا
في أول لـــقـــاءين وديــ لـــلـــمــوسم
اجلـــديــد خالل مـــعــســكـــر الــريــدز

بأمريكا.  
واكــــد كـــلــــوب فى تــــصـــريــــحـــات
صحـفية أن تـأخر انـضمام الـثنائي
ــعــسـكــر الـفــريق ســيـكــون سـبــبـا
أساسـيا في إبـعادهـما عن تـشكـيلة
الــفـريـق. وسـيــعــود صالح ومــاني
إلـى لـــيــــفـــربــــول يـــوم  20تــــمـــوز
اجلـــاري وهـــو ذات الـــيـــوم الـــذي
ســيــســافـر فــيه الــفــريق لــلــواليـات
ــتــحـــدة األمــريــكــيـــة اســتــعــدادا ا
خلوض فترة اإلعـداد. وقال كلوب :
"ال يبـدو األمر مـنطـقيا بـالنـسبة لي
أن يـعـود كل من صالح ومـاني يوم
 20 تــمـوز ويــخــوضـان مــبــاريـات
ــا الحـقـا أيـام  22و 25 تــمـوز ر
ـديـر ـبـاراة الـثـالـثـة".وأكـمل ا فـي ا
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{  مـدن - وكـاالت - كـشـفت تـقـاريـر صحـفـيـة فـرنـسـيـة عن رغـبة
ـنـتـخب الـفـرنـسي أكـثـر من نـادٍ إنـكـلـيـزي في الـتـعـاقـد مع مـدافع ا
ستـوى الرائع الذي ظهـر به خالل بطولة كأس بنـيام بارفارد بـعد ا
الــعـالم  2018 بــروسـيــا. وأكـدت صــحـيــفـة "فــرانس فـوتــبـول" أن

فريـقي توتنهام اإلنكليزي يـسعى لضم بنيام بافارد العب
ـاني خالل فـترة نـتـخب الـفـرنـسي وشتـوتـغـارت األ ا

االنتقاالت الصيفية.
ـنـتخـب الفـرنـسي بـبطـولـة كأس الـعـالم بـعد  وفاز ا
االنتـصار على نظيره الكرواتي بنتيجة  4/2 وسجل
ـنتـخب األرجـنتـيني بافـارد هـدفًا رائـعًا في مـرمى ا

خالل الدور ثمن النهائي.
 وأوضحت أن تـوتـنـهـام سـيـقدم عـرضًـا بـقـيـمة 44
مـلــيـون يـورو لـلـظــفـر بـخـدمــات الالعب الـبـالغ من
ـاني للـتخلي عن الـعمر  22 عـامًا إلقنـاع فريقه األ
خدمـاته. وذكرت الصحـيفة أن فريق بـايرن ميونخ
يـتابع الالعب أيضًا وسيـحاول ضمه خالل الفترة

قبلة. ا
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{ رومــا - وكـاالت - كــشـفـت تـقــاريـر صــحـفــيـة
ـدرب الـسابق إيطـالـيـة عن أن أنـطـونيـو كـونـتي ا
لتشيلسي سيقود ثورة التغييرات في ميالن خالل
ــقـبـلــة. وذكـر مــوقع "فـوتــبـول إيـطــالـيـا" إن ـدة ا ا
صنـدوق إلـيوت حـصل عـلى ملـكـية مـيالن ويرغب
في إجـراء تـغيـيـرات جـذريـة من أجل إعـادة الـفريق
قـبل وسـيكـون أبـرزها وسـم ا ـنافـسـة في ا إلى ا

تعي كونتي بدلًا من جينارو غاتوزو.
وأوضح أن بــاولـو سـكـارونـي الـرئـيس الـتــنـفـيـذي
الـســابق لـشــركـة الــطـاقــة اإليـطــالـيـة إيــني سـوف
يالن في  21 من الـشهر يـصبح الـرئيس اجلـديد 
اجلــاري كــمـا أن إيــفــان جــازيــديس ســوف يـحل
محل مـاركو فاسوني في منصب الـرئيس التنفيذي
دير العام احلالي خلفًا وسيـتولى ليوناردو منصب ا

اسيمليانو ميرابيلي.
 وســيــحــدد كــونــتي تــعــاقــدات مــيالن في الــصــيف
احلالـي والتي سيكون أبرزها قدوم اإلسباني ألفارو

موراتا من صفوف تشيلسي.

{ روما - وكـاالت - اقتـرب نادي تـشيـلسي اإلنـكلـيزي من الـتعاقـد مع دانيـيلي
روجـاني مـدافع يـوفـنــتـوس اإليـطـالي في فــتـرة االنـتـقـاالت الـصــيـفـيـة اجلـاريـة.
وذكرت شـبكـة "سكـاي سبـورتس" البـريطـانيـة أن غاري كـاهيل قـائد تـشيـلسي
يفـكر في الرحيل عن الـبلوز في الصـيف اجلاري بعدمـا أوشك الفريق على ضم

روجاني. وأشـارت تقارير صـحفيـة إيطاليـة وبريطانـية إلى تفـاوض البلوز
مع الـبـيـانكـونـيـري أيـضا عـلى ضم األرجـنـتـيـني غونـزالـو هـيـغواين.
ولعب كاهيل  282مبـاراة مع تشيلسي وفـاز بلقب في الدوري

اإلنكليزي خالل  6 أعوام مع البلوز.
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ليوفنتوس أنه اختياره غير حقيقة ما يتم
ـانشـستر ترويـجيه عن رغـبتي في عـودته 
يونايتد إنـها مجرد أكـاذيب ابنى لم يتلقى
عـــروض من مـــانــشـــســتـــر من األســاس .”
وتابعت :   ”إنها مـغامرة جـديدة في حياة
ابـنـي أنـا سـعـيــدة من أجل وهـو ســيـجـعل
ا عـليه لـقد كان سـعيداً يوفـنتوس أكـبر 

في مدريد لكن االَن وقت حتدي جديد .”

وانــضم مــدرب ريــال مــدريـد الــســابق زين
الــــدين زيــــدان ,إلـى نــــادي يــــوفــــنــــتـــوس
كــمــسـتــشـار لــرئــيس الـنــادي بــعـد اتــفـاق
الــطــرفــ بــاإلجــمـــاع. وذكــرت صــحــيــفــة
“مـونـرو ”إن “زيـدان ســيـنـظم إلـى الـسـيـد
الـعــجـوز كـمـسـتــشـار لـلـنـادي ,”مـبـيـنـاً أن
“عـمـله سـيـبـاشـر به بـحـلـول شـهـر تشـرين
قبل .”وأعلن األسـطـورة الفـرنسـية األول ا
رحيله عن منصبه كمـدير فني لريال مدريد
ـاضي عـقب نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا ا
ــلــكي لــتـحــقــيق الــلـقب وقــيــادة الــفـريق ا
القاري الثالث على التوالي. وشهدت األيام
ـاضــيــة انـضــمــام الـبــرتــغـالي الـقــلــيـلــة ا
كـريسـتيـانـو رونالـدو لـصفـوف يـوفنـتوس
قـادمـاً من ريـال مدريـد بـصـفـقـة بـلغت 110

مليون.

الــثـانـي عـشــر من نـفـس الـشــهـر. يــذكـر أن
اجلولـة األمريـكيـة للـيوفي تـتضـمن مباراة
أمام بـايرن مـيونخ يوم  26تمـوز في والية
فيالدلفيـا ثم يالقي بنفيـكا البرتـغالي بعد
يوم في نيويورك يلـيها لقاء أمام جنوم
الــدوري األمـــريــكي في الـــثــاني من آب ثم
يـــواجه الــريـــال بــعـــدهــا بــثـالثــة أيــام في

واشنطن.
والدة رونادو سعيدة

حتدثت والـدة النجم كـريسـتيانـو رونالدو
مــاريــا دورلـوريس أنــهـا ســعــيـدة لــلـغــايـة
بـانـتـقال ابـنـهـا لـصـفوف نـادي يـوفـنـتوس
اإليــطـــالي نــافــيــة أن تــكــون حــدثــته عــلى
ـانــشــسـتــر يـونــايــتـد . رونــالـدو الــعــودة 
صاحب ال  33عـام كـان قـد انــتـقل رسـمـيـاً
مـنذ أيـام لـصـفوف نـادي يـوفـنتـوس قـادماً
من ريـال مـدريـد فـي صـفـقـة هى األغـلى في
تاريخ السـيدة العـجوز حيث قدرت ب 112
مـلـيـون يـورو .التـقـاريـر اإليـطـالـيـة اشارت
إلى أن والـــدة رونــالــدو غــيـــر راضــيــة عن
انــتـقـال ابــنـهــا لـلــيـوفي وكــانت تـرغب في
عودتـه لصـفوف نـادي مـانشـستـر يـونايـتد
وهـذا مـا نـفـته من خالل تـصـريـحـاتـهـا في
جـريدة ريـكـورد البـرتـغـاليـة . حـيث قالت :
“أنــا ســعـيــدة لـلــغـايــة بــانـتــقـال رونــالـدو

اجلـاري ولـكـنه لـن يـسـافـر مـعه في جـولـة
ــتــحــدة وبــالــتــالي الــفــريـق بــالــواليـات ا

لكي. سيغيب عن مواجهة ا
وأبـلغ يوفـنـتـوس الـيـوم وسائل اإلعالم أن
الــنـجم الــبـرتــغـالي ســيـنـضم لــلـتــدريـبـات
اجلماعـية يوم  30تموز اجلـاري ولكنه لن
ـلـكي فريـقه الـسابق يـلعب أمـام الـنادي ا
ــتـحـدة مع ألنه لن يــسـافـر إلـى الـواليـات ا
الفريق الذي يدربه اإليـطالي ماسيمـيليانو
ألــيـجـري لــلـمــشـاركـة فـي بـطـولــة األبـطـال

الودية.
وبالتالي سيبدأ كريـستيانو تدريباته يوم
 30فـي مـديــنــة تــوريــنــو مــعــقل الــســيـدة
الـعـجــوز بـصـحـبـة كـل من: بـاولـو ديـبـاال
ودوجـالس كــــوســـــتــــا وبـــــيــــنـــــتــــاكــــور
وهيجواين وكوادرادو وكلهم عائدون من
ــونـديــالــيـة مع مــنــتـخــبـات مـشــاركـتــهم ا

بالدهم.
ــقــرر أن يـعــود الــيــوفي من جــولـته ومن ا
ـقــبل لـيــبـدأ األمـريــكـيــة يـوم  6أو  7آب ا
تدريـباته فـي توريـنو بـكامل قـائمـته يوم 8
من نفس الشهر في ح سيعود الفرنسي
ـونـديال) ـتـوج بـلـقب ا بـلـيـز مـاتويـدي (ا
والــكــرواتــيــ مــانـدزوكــيــتش وبــيــاتــسـا
(حصال على فضيـة كأس العالم) في حدود

وأتــمـنى أن تــسـيـر األمــور عـلى أفــضل مـا
يرام هنـا". وفيمـا يتعـلق بصعـوبة الدوري
اإليــطــالي فــقــد أكّــد رونــالــدو بــأنّه جــاهـز
لـلــتـحـديـات الـقـادمـة مــتـمـنـيـاً أن يـسـانـده
بعض احلظ وواعداً جـماهيـر بطل الدوري

اإليطالي بأن يقدم كلّ ما لديه.
وفي رده على سؤال تـعاقـد يوفنـتوس معه
مـن أجل الــفــوز بــاألبـــطــال قــال رونــالــدو:
"دوري أبطال أوروبا بـطولة صعـبة لكنني
سـأحـاول مـساعـدة يـوفـنـتـوس عـلى الـفوز
بـهـذه الـبـطـولـة الـغـالـيـة عـلـيـنـا أن نـسـير
خـطـوة بـخــطـوة". وقـدّر رونـالـدو تـصـفـيق
جـماهـير يـوفـنتـوس له عـندمـا سـجّل هدفه
ـوسـم الـفـائت. الـرائـع في مـرمى بــوفـون ا
ولم يـنـكـر رونـالـدو أنّه حتـدّث مع ألـيـغـري
مدرب يـوفنـتـوس موضـحاً رغـبته بـخوض
أول مـــــبــــاراة في الــــدوري اإليـــــطــــالي مع
الـسـيـدة الـعجـوز. وعن احـتـمـالـيـة الـعودة
إلـى سـبــورتــيــنغ لــشـبــونــة في الــســنـوات
القـادمة قـال رونالـدو إنّ فريقه الـسابق في
قلـبه رافـضاً احلـديث مبـاشـرة عن احتـمال
عودته. وأصـرّ رونالـدو على رغـبته بـالفوز
بالـكرة الـذهبيـة مرة أخـرى مبـدياً صـعوبة
تـكـرار عـدد مــرات فـوزه بـهـا سـابـقـاً. وقـال
ـنـافــسـة مع مـيـسي جنم رونـالـدو بــشـأن ا
بــرشـلــونـة: "ال يــوجـد أيّ مــنـافــسـة مع أي
العب كـلّ العب يــحــاول تــقــد أفــضل مــا
لـديه كـان هنـاك مـنـافسـة قـويـة مع مـيسي
لكن كل العب كـان يحـاول الدفـاع عن فريقه
وحتـــقـــيق األلـــقـــاب مـع الــفـــريـق". وخــرج
الــبــرتـغــالي كــريـســتــيـانــو رونــالـدو جنم
يوفـنتوس اجلـديد الـقادم من ريـال مدريد
لــتـحـيـة اجلــمـاهـيــر الـعـريـضــة لـ"الـسـيـدة
العـجـوز" في توريـنـو قبل دخـوله اجراءات
ـئات من عـشاق الفـحص الطـبي. وجتمع ا
الــنـــادي اإليــطــالي في تــوريــنــو وهــتــفــوا
"رونـالدو أجـلب لـنـا األبطـال (دوري أبـطال
أوروبـا)" في حـ ظهـر الـبـرتغـالي لـلـمـحة
قـصيـرة. وسـيرتـبط الـنجم الـفـائز بـجـائزة
الكرة الذهبية خـمس مرات بعقد قيمته 30
ـوسم. ومـنذ اإلعالن عن ملـيـون يورو في ا
الــتــعــاقــد مع العـب ريـال مــدريــد الــســابق
ـتـاجر في اجـتاحت جـمـاهـير يـوفـنـتوس ا

CR7"." تورينو من أجل شراء قميص
وأعـلن نـادي يـوفــنـتـوس اإليـطـالي مـوقف
ـهاجـم البـرتـغالـي كريـسـتـيانـو رونـالدو ا
من مواجهة الـفريق الوديـة مع ريال مدريد
تحدة األمـريكية. اإلسباني في الواليـات ا
وقال النادي إن الدون سيـلحق بالتدريبات
اجلـمـاعـية لـلـفـريق األول مع خـتـام الـشـهر

{ رومـــا - وكـــاالت - كـــان الـــيـــوم األول
لــنـجم يــوفـنــتـوس اجلــديـد رونــالـدو في
إيطالـيا استـثنائيـاً بكل ما تـعنيه الـكلمة
من مـعـنى بـدءاً من وصـوله إلى تـوريـنـو
ـميـز الذي ـؤتـمر الـصحـفي ا وختـامـاً با
أجاب به على مـعظم األسـئلة
بـــشـــفـــافـــيـــة. وجـــاء
ؤتمر الصحفي ا
لـــــلــــبــــرتـــــغــــالي
ــتـعـاً رونـالـدو 
عـــــقب إجـــــابــــته
عــــــلـى مـــــعــــــظم
أســــــــــئـــــــــــلــــــــــة
الــــصــــحـــفــــيـــ
بشـفـافـية بـعـيداً
ـــــراوغـــــة. عـن ا
وقـــال رونـــالــدو
ــــــؤتــــــمـــــر فـي ا
الــــــــصــــــــحــــــــفي:
"الالعـبــون بـعــمـري
قـــــد يـــــذهــــبـــــون إلى
الـصـ أو مــنـافـسـات
ـســتـوى أقل لــكـنـني
أتــيت إلى هــنـا أشــكـر
يــوفـنــتـوس عــلى ثــقـته
الـــكــبـــيــرة". وتـــابع: "لم
يـــكن قـــراراً ســـهالً لـــكن
يوفـنتـوس فـريق كبـير
هم أفـــــضـل فـــــريق في
إيـطـالـيـا لـديهـم مدرب
رائـع" كــــــمــــــا أشــــــاد
برئيس نادي السيدة
الــــعـــجــــوز أيـــضـــاً.
وأكمل فـيمـا يتـعلق
بـطمـوحـاته: "أحب
الـتــفـكــيـر كلّ يـوم
بـــيــــومه أنـــا في
عـمــر يــسـمح لي
بلـعب كرة الـقدم
ودائمـاً ما أرغب
بـــــــــــــخـــــــــــــوض
التحـديات اجلديدة".
وعن نـاديه الـسـابق ريال
مدريد قال رونالدو: "كانت
مــــرحـــلــــة من مـــســــيـــرتي
اسـتمـتـعت بـها كـثـيـراً ما
قـــدمـــته مـع ريـــال مـــدريــد
واضح للـجـمـيع (األرقام ال
تـــــــكــــــذب) أحـب خــــــوض
الــــتــــحــــديــــات اجلــــديـــدة
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ـــــــوقع {مـــــــدن - وكــــــاالت - أعـــــــلن ا
الــرســمي لالحتــاد الــدولي لـكــرة الــقـدم
ـثـالي لـبـطـولـة "الـفـيــفـا" عن الـتـشـكـيـل ا
كأس العالم  2018 التي أقيمت مؤخرًا
نـتـخب الفـرنسي في روسـيا وفـاز بهـا ا
عـقب افـوز أمام كـرواتـيـا بـنـتـيـجة .4-2
وظهـرت مفـاجآت بـاجلمـلة في الـتشـكيل
ثـالي لفـيفـا بغـياب الالعـب اإلنكـليزي ا
هــاري كـــ هـــداف الــبـــطـــولــة وإيـــفــان
بيـريسيتش العب منـتخب كرواتيا وبول
بوغـبا جنم مـنتخب فـرنسـا فيمـا تواجد
ـنتخب آشـلي يوجن وكيـران تريبـير من ا
اإلنــكـلــيــزي بـاإلضــافـة إلـى الـبــرازيـلي
نيـمار دا سيلفا. وجـاء التشكيل كاألتي:
ـرمى: هوجـو لوريس "فـرنسا" حـراسة ا
خط الـدفاع: أشـلي يوجن"إنـكلـترا" ديان
لــــوفـــرين "كــــرواتـــيـــا" رفــــائـــيل فـــاران
"فرنـسـا" كـيـران تـريبـيـر "إنـكـلـترا" خط
الــوسط: بــاولـــيــنــيــو "الـــبــرازيل" لــوكــا
مـودريتش "كـرواتـيـا" أنطـوان غـريـزمان
"فرنـسا". وفي الـهجوم: نـيمار دا سـيلفا
"الــبـرازيل" كــيـلــيــان مـبــابي "فـرنــسـا"

هازارد "بلجيكا".

سون لن يـستمـر في منصبه هالغـر
كمدرب للمنتـخب الوطني األيسلندي
ـسـون لـلــرجـال".  وأضــاف "هـالـغــر
سيترك منصبه كمدرب أليسلندا بناء
على طلبـه بعدما قـضى سبع سنوات
ـــنـــصب مـــنــــذ انـــضـــمـــامه في في ا
ـــــســــون    ."2011وكــــان هـــــاجلــــر
يتـقاسـم مع السـويدي الرس الغـرباك
قيادة أيسلنـدا عندما تأهلت إلى دور
الثمانية في بطولة أوروبا  2016بعد
الـفـوز عــلى إنـكـلـتــرا في دور الـسـتـة
عــشـر.  وبــعــد رحـيل الغــربــاك تـولى
ـفـرده ــسـؤولـيــة  ــسـون ا هــالـغـر
وقـاد أيسـلـنـدا لـتصـبح أصـغـر دولة
من حــيث عـدد الــســكـان تــتـأهل إلى
نــهــائــيـات كــأس الــعــالم.  وخــسـرت
أيـســلـنـدا مــرتـ في ثالث مــبـاريـات
بــاجملـمــوعـة الــرابـعــة لـكــنـهــا قـدمت
عـــرضـــاً قـــويـــاً خـالل الـــتـــعـــادل مع

. األرجنت بطلة العالم مرت

مـنهـمـا وتعـادل في مـباراة وحـيدة.
يـذكـر أن لـيـفـربـول سـيـخـوض لـقاء
إضـــافـــيــــا في إنـــكــــلـــتــــرا الـــيـــوم
اخلــمـيـس قـبل الــســفـر لــلــواليـات
ـواجـهة كل من بـوروسـيا ـتـحدة  ا
ـاني ومــانــشــســتـر دورتــمــونــد األ
ســيـــتي ومــانـــشــســـتــر يــونـــايــتــد
اإلنــكـلــيــزيـ ونــابـولـي وتـوريــنـو

. اإليطالي
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