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أكـــــــــــــــــــــــــــــد
الــبـــرتـــغــالي
كـريــسـتـيـانـو
رونـــــــالـــــــدو
جنــــــــــــــــــــــــــــــم
يـوفـنـتـوس  أن
نــادي ريـال مــدريـد
كـــان له تـــأثـــيــر
كــبــيــر عــلــيه
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نـفى األرجـنتـيـني لـيـونـيل مـيسي العب وقـائـد بـرشـلـونة حـدوث مـشـاكل له  خالل وجـوده في جـزيرة
إيبيـزا اإلسبانية مع زوجته وبعض زمالئه في الـفريق الكتالوني.وكانت مقـاطع فيديو قد انتشرت على
وسـائل الـتواصل االجـتـمـاعي تُظـهـر مـغادرة مـيـسي حلفـل غنـائي بـرفقـة بـعض رجـال األمن.وحتدثت
تقـاريـر صـحـفـيـة عن حـدوث مـشـادة بـ "الـبـرغـوث" وأحـد األشـخـاص.لـكن مـيـسي قـال عـبـر حسـابه
الرسمي عـلى "إنسـتجـرام": "قضيـنا لـيلة رائـعة بـاألمس في إيبـيزا مع األصدقـاء ولن نرد عـلى أشياء
ــتـعـا واجلـمــيع عـامـلــنـا جـيـدًا كــمـا هـو احلـال لـيس لـهـا عـالقـة بـالـواقـع".وأضـاف: "قـضـيــنـا وقـتـا 
دائمًـا".وستنتهي عـطلة ميسي في جـزيرة إيبيزا يوم  31 يـوليو/تموز اجلاري بـعدما قضى جزءًا من
إجازته في األرجنـت وآخر في أنتيجـوا وبربودا بالكاريبي حـيث سينتظم في التـدريبات مع برشلونة

حتضيرا للموسم اجلديد الذي تنتظره فيه الكثير من التحديات.
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أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات
بـشـأن قـضيـة اغـتـصاب مـوجـهـة ضد
جنم كرة القدم البرازيـلية نيمار لعدم
ـدعي وجـود أدلــة بـحــسب مـا قــال ا

العام في ساو باولو.
وســـيــتم ارســـال قــرار الــشـــرطــة الى
دعي الـعـام الثالثـاء ويـكون مـكتـب ا
أمـامه  15 يـومــا لـتــقـيــيم الـقــضـيـة
بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب
ـدعي الــعـام لــوكـالـة فــرانس بـرس. ا
وســـيــتــخــذ قــاض قـــرارا نــهــائي في
القضية وكان نيمار نفى بشدة مزاعم
اغـتــصـاب فـتـاة بــرازيـلـيــة في فـنـدق

اضي. باريسي في أيار/ماريو ا
وخـيـمـت هـذه القـضـيـة عـلى عـنـاوين
الـريـاضـة في الـبـلـد اجملـنـون فـي كرة
الـقدم خـصـوصا عـلى هـامش بطـولة
كـوبـا امـيركـا االخـيرة الـتي احـرزتـها
الـبــرازيل عـلـى ارضـهــا وغـاب عــنـهـا
نيمار بـداعي التواء في كـاحله عشية

انطالقها في مباراة ودية ضد قطر.
وكــــانت عــــارضــــة األزيـــاء نــــاجــــيال
تـريـندادي مـنـديش دي سـوزا اتـهمت
العب بـاريس سـان جـرمـان الـفـرنسي

بــاغـــتــصـــابــهـــا في بـــاريس. وأقــرت
الـشابـة الـبالـغة 26 عامـا أنـها أرادت
ـارسـة اجلـنس مع نـيمـار لـكـنـها لم
تــــتــــوقع أن تــــأخــــذ الــــعالقــــة الــــتي
جــمــعـتــهــمــا في بــاريس خالل شــهـر

أيار/مايو منحنى عنفيا.
وفي مقطع فيديو  تسريبه لوسائل

اإلعـالم الـبـرازيـلـيـة ظـهـر خالف بـ
أغـــلـى العب فـي الـــعــــالـم وعــــارضـــة
األزياء التي تقـوم بصفعه بـينما يرد

هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.
وقــامت تــريــنــدادي بــتــغــيــيــر ثالثــة
مـحام فـي القضـية مـتطـرقة لـسرقة
مــزعــومـة جلــهــاز لــوحي الــكــتـروني

يــحـــتـــوي عـــلى اجلـــزء الـــثـــاني من
تسجيل الفيـديو الذي تقول أنه يوفر
أدلـة عـلى تـعـرضــهـا لالغـتـصـاب من
قـبل نــيـمـار كـمـا قـاضــتـهـا الـشـرطـة
التـهامـها بـالـفسـاد.وانسـحبت شـركة
ــــلف وقـت تــــقـــد مــــحــــامــــاة من ا
ترينـدادي للشـكوى بسبب تـناقضات
في أقــوالـهــا ثم رافــقـتــهـا مــحـامٍــيـة
أخــرى لـتـحـويل االتــهـام الى شـكـوى
رســمـــيـــة قــبل أن يـــتـــولى دانــيـــلــو
غــارسـيـا دي أنـدرادي الـدفـاع عـنـهـا
لـكـنه تخـلى بـعدهـا عن مـهـمة الـدفاع
احــتــجــاجــا عـلـى تــصــريــحــات لــهـا
افـتـرضت من خاللـهـا أنه مـتـورط في

زعومة للجهاز اللوحي. السرقة ا
وبث نـيــمـار في حــسـابه عــلى مـوقع
إنــسـتــاغـرام في  2حــزيـران/يــونـيـو
ــدة ســبع ـــاضي شــريط فـــيــديـــو  ا
دقــــائق يـــــنــــفـي فــــيه االتـــــهــــامــــات
بـاالغــتـصـاب ونـشـر خالله الـرسـائل
تـبادلـة مع الشـابة كـما احلـميـميـة ا
نـشر أيـضا صـورا حمـيمـية لـعارضة
األزيــاء دون نــيـل مــوافــقــتــهــا وهي
ـة اسـتـمـعت إلـيه بـخـصـوصـها جـر
شـــرطـــة ريــو دي جـــانـــيـــرو.ويــرغب
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اخلالف واجلـدل حتى بـعـد مرور
سنوات.
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واســتـمـر هـذا الــتـبـاين في اآلراء
حــول هـــويــة الالعب األفــضل في
الـــســنــوات األخــيــرة لـــيــشــتــعل
الــصــراع مـــؤخــرًا بــ رونــالــدو
ومـــيـــسي ال ســـيـــمـــا مـع وجــود
دالالت عــــــــلى تــــــــواصـل اخلالف
بــذات الــطـريــقــة الــتي لم حتــسم
أفــضـلــيــة بـيــلـيـه عـلى مــارادونـا

والعكس.
وألنـه لـم يــــــــخــــــــرج حــــــــتى اآلن
اســـتــفـــتــاء رســـمي حـــول هــويــة
األفــــــــضـل عــــــــلـى اإلطـالق بـــــــ
رونـــالـــدو ومــيـــسي واالكـــتـــفــاء
بـالــتـصــويت كل عــام بـنــاء عـلى
أداء ومـســتـوى كـل مـنــهـمــا عـلى
مــدار مــوسم كــامـل فــلن يُــحــسم

عــلى مـدار الـتــاريخ وكـأن عـرش
ــســـتــديــرة ال يــسع الـــســاحــرة ا
ســـوى لــنـــجـم وحـــيـــد اخـــتــاره
الــبــعض لــيــلــصق لــقب األفــضل

السمه.
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بـالـنــظـر إلى االسـتــفـتـاءات عـلى
جــــائـــــزة العـب الــــقـــــرن أجــــرى
االحتاد الدولي لـكرة القـدم "فيفا"
اســـتــفـــتـــاء رســـمـــيًــا و مـــنح
اجلــائــزة مــنــاصــفــة بــ بــيـلــيه
ومارادونا في حفل أقيم يوم 11
ديـــســـمـــبـــر/ كـــانــون األول 000

بالعاصمة اإليطالية روما.
تــقــاسم الــثــنــائي اجلــائــزة جـاء
بعـدما أجرى الـفيـفا استـفتاء من
نـــوعــ األول جـــاء بــفـــتح بــاب
التـصـويت لـلـجـمـاهـيـر فـقط عـبر
مــوقـعه عـلى اإلنــتـرنت الخـتـيـار
العـب الـقـرن لـتـذهـب اجلـمـاهـيـر
الخـــتـــيـــار مـــارادونـــا بـــنـــســـبـــة
تصـويت بـلغت %53.6  متـقـدمًا
على وصيفه بيـليه بفارق كبير
إذ حصل األخير على 18.53%.
وجـــاء االســـتـــفـــتــاء الـــثـــاني من
الـفــيـفــا بـاخـتــيـار جلـنــة حتـكـيم
كـــبـــرى لــــكن الـــنــــتـــائج جـــاءت
مـعـاكـسـة الخـتـيـارات اجلـمـهـور
بــــعـــدمــــا حـــصـل بـــيــــلـــيـه عـــلى
%72.75 من األصوات بينما لم

يختر مارادونا سوى 6%.
أمــا مـــجــلـــة "فــرانـس فــوتـــبــول"
الـفـرنـسـيـة والـتي تـمـنـح جـائزة
الــكــرة الــذهــبــيــة كل عــام لالعب
األفــضل في الـــعــالم فــقــد قــامت
بدورها أيضًا بطرح استفتاء عن
العب الـقـرن لـكـنـهـا اعـتـمدت في
الـتـصــويت عـلـى كـافـة الــفـائـزين
بــاجلــائـــزة مــنــذ بــدايـــتــهــا عــام

.1956
ومن ب 34 فـــــائـــــزًا بـــــالـــــكــــرة
الــــذهــــبــــيــــة بــــ عــــامي 1956
و1999 حــ إجـراء االسـتــفـتـاء
اكتفى 30 العبًا بالتصويت فقط
بـــعــدمــا امـــتــنع الــثـالثي لــوثــار
مـاتـيــوس جـورج بـيــست وعـمـر

من الناحية الشخصية وأنه يكن
له ودًا خـاصًـا بـعـدمـا قـضى بـ
جـدرانه  9ســنــوات قــدم خاللــهـا
أفضل مواسمه عبر مسيرته على

اإلطالق.
وقال رونـالدو بعـدما تسـلم اليوم
جــائــزة "أســـطــورة مــاركــا" الــتي
مـنــحــتــهــا له صــحــيــفــة "مــاركـا"
اإلســـبـــانـــيـــة: "أهم شـيء هــو أن
مـسيـرتي مـضت بشـكل جـيد بـعد
خـــروجي مـن ريـــال مـــدريـــد; ألنه
ـلكي لـيس من السـهل أن تـغادر ا
بالطريقة التي خرجت بها بعد 9
ســـــنـــــوات ثم تـــــنـــــضـم لــــدوري
مختلف مع زمالء مختلف

وفي عمر الـ ."33
وتابـع: "في رأيي كان
أحــــــــــــــد أفـــــــــــــضـل
مـــواســـمـي ســواء
عــــــلـى اجلــــــانب
الــــــــــفـــــــــردي أو
اجلمـاعي الـفوز
بـ 3ألــقـاب يــعـني
ـــــوسم كـــــان أن ا

رائعا".
و تكر رونالدو اليوم من قبل
صحيفة "ماركا" في حفل أقيم في
ـــلـــكـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا" مـــســـرح "ا

بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
هـاجم البـرتغـالي بأنه واعتـرف ا
يـفــتـقـد مـســيـرته مع مـانــشـسـتـر
يونايـتد ومع ريال مـدريد أيضا
ولكـنه أكد أنه يشـعر بحـن أكبر

لكي. للنادي ا
وأضــاف رونــالـدو قــائال: "مــكـثت
سنـ أطول في مـدريد وأطـفالي
ترعـرعوا هـنا وتـعرفت هـنا على

خطيبتي".
وتــابع: "مـديــنـة مــدريـد تـروق لي
كـثـيـرا هـنـا لـدي أعـمـال جتـاريـة
ولــعــبت مـع نــاد كــان له تــأثــيــره
على شـخصـيتي ألنـني لعـبت فيه
ــــــدة  9ســــــنــــــوات وأكـن له ودا

خاصا".
عـهــد عـشـاق كــرة الـقــدم اخـتـزال
األفــضــلــيــة في العب واحــد فــقط

هــــذا اجلـــدل عـــلـى غـــرار صـــراع
اضي. القرن ا

وهـــــنــــاك مــــؤشـــــرات تــــؤكــــد أن
التــــــباين الـواضـــــــــح ب آراء
اجلماهير والالعــــــــــب لم ينته
ـقــارنـة بــ بـيــلـيه عــنـد حــدود ا

ومارادونا.
وبالـنظر إلى تـصريـحات عدد من
ـالعب احلــــــــالـــــــيـــــــ جنـــــــوم ا
والــســابــقــ ســنــجــد أن هــنــاك
ـيـــــسـي الذي انـحـيـازا نـسـبـيـا 
يــــراه بــــعـــضــــهم أفــــــــــــضل من
رونـالـدو بـيـنـمـا يـجـد آخرون أن
الـــبــــرتـــغــــالي فـــعـل أشـــــــــــيـــاء
وخـــــاض حتـــــديـــــات أكـــــثـــــر من
البرغوث لكن غالبية االختيارات
تــصب في صــالح األرجــنــتــيــني
رغم اسـتـحـالـة اجلـزم بـذلك لـعدم

حصر كافة األصوات.

سـيـفـوري عن اإلدالء بـأصـواتهم
بـيــنـمـا لم يــصـوت لــيف يـاشـ

نظرًا لوفاته قبلها بـ 9سنوات.
وجــــاءت الـــنــــتـــيــــجـــة صــــادمـــة
ـــارادونـــا بــــعـــدمــــا قـــرر زمالء
اللـعـبـة جتـاهـله واخـتـيـار بـيـليه
العـــبًـــا لـــلـــقـــرن إذ حـــصــد 122
ـركز األول نـقـطـة وضـعـته في ا
مــقــابل 65 فــقط لألرجـــنــتــيــني
الـذي لـم يـخـتـره سـوى 3 العب
في الــــصــــدارة بــــيـــنــــمــــا وُضع
ـرتبـة األولى من الـبـرازيـلي في ا

قِبل 17 العبًا.
وظهر بوضوح تباين األراء حول
هـويـة األفـضل فـالالعـبـون يرون
أن بــيــلــيه هــو األفــضل وبــفـارق
هائل عن اجلميع بـينما انحازت
ـارادونــا وحــسـمت اجلــمـاهــيــر 
الــصــراع لــصــاحله وهــنــا ســاد

نافسة مستمرة ب رونالدو وميسي في عالم كرة القدم W∫ مازالت ا UM
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نــيـمــار أغـلى العب فـي الـعـالم (222
مـلــيـون يــورو) بـالــعـودة الى فــريـقه
السابق برشلونة االسباني واشارت
تقـارير انه سـيغيب عن مـباراة فـريقد
ضـد سـيـدني االسـتـرالي الـثالثـاء في
.واعتبر زمـيله اإليطالي ماركو الص
فــيــراتي أن عـلى نــاديه بــاريس سـان
جـــرمـــان بــــطل الـــدوري الــــفـــرنـــسي
الــســمـــاح بــرحــيــله بــحــال أراد ذلك
مــؤكــدا أنه لم يــســمع "عــلى اإلطالق"

الدولي البرازيلي يبدي رغبة بذلك.
وقــــال العـب الــــوسط اإليـــــطــــالي في
تــــصــــريــــحــــات لـــقــــنــــاة "أر أم سي"
الفرنسية "أنا لم أسمعه على اإلطالق
يقول إنه يرغب في الـرحيل  أبعد من

ذلك ال أعرف ماذا قال للنادي".
أضــــاف "عــــنـــــدمــــا يــــرغـب العب في
الـرحيل يـجب أن يـدعه الـنادي يـقوم
بذلك. األمر يرتبط بالـتأكيد بالشروط
ــكـنك أن تــبـقي ـالــيـة (...) لــكن ال  ا

العبا يريد الرحيل".
وأثـار نيـمـار غضب مـشـجعي الـفريق
الـــفــــرنـــسـي عـــنــــدمـــا اعــــتــــبـــر في
تــصــريــحــات صــحـــافــيــة مــنــتــصف
ـونتادا" تمـوز/يوليـو احلالي أن "ر
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أقــــيم أمـس األحــــد: "كـــان
سـبـاقـا عـظــيـمـا افـتـقـاده
ا".وحل سـيـكـون أمـرا مـؤ
ـركز الثاني في فيتل في ا
هــــــوكــــــنــــــهـــــا خــــــلف
الــــــهــــــولــــــنـــــدي مــــــاكس
فـيــرسـتــابـ ســائق ريـد
بــــــــــــول الــــــــــــذي فـــــــــــاز
بــالـســبـاق.وأضــاف فـيـتل
هم أن نـحمل قائال: "مـن ا
الـريـاضـة إلى هـنـاك حيث

يوجد الشغف".
وشدد فـيتل عـلى أن هناك
بـعـض الـســبــاقــات الـتي
يــــــجـب أن تــــــظل ضــــــمن
جـدول سـبـاقـات "فـورمـوال
1 كــتـلـك الـتـي تــقـام عــلى
ـضـامـيـر الـتـقـلـيـديـة في ا

مونزا وسيلفرستون.

ـنظمون هناك يواجهها ا
ـــــالـــــيــــة مع الـــــرســـــوم ا
رتفـعة التي تـدفع مقابل ا

تنظيم السباق.
وقــال فـيــتل ســائق فـريق
فـيـراري اإليـطـالي بـعـدما
ــركـــز الــثــاني في فــاز بــا
سـبـاق هـوكـيـنـهـا الذي
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ـــاني طـــالب الـــســـائق األ
سيـباستـيان فـيتل بإدراج
اني سبـاق هوكنـها األ
ضـــمن جـــدول ســـبـــاقـــات
بــطـولـة الـعـالم لـلـسـيـارت
"فــورمــوال 1 بـــشــكل دائم
ـــــــشــــــكـالت الــــــتي رغم ا

فرانك
ريبيري

"وصل زفـــــيـــــريـف إلى مـــــرحـــــلــــة
أصبحت طـريقة لعبـه محفوظة من
الالعـبــ فـهـو لم يــتـطـور فــعـنـد
الـنـظـر إلى العب مـثـل فـيـدرر جند
أن أسـلـوب لـعبه اخـتـلف عـمـا كان
عـــلــيـه مــنــذ 5 ســـنــوات يــجب أن
تـتطـور بشـكل مسـتمـر".وبدوره رد
زفــيـريف عـلى تــلك االنـتـقـادات: "ال
أؤمن بـتـلـك اآلراء بـيـكـر ومـاكـنرو
قـضـيـا مـســيـرتـيـهـمـا االحـتـرافـيـة
بالـكامل عـلى الشـبكـة وبدوري لن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــل ذلـــــك". أفـــــ
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انتقد الثنائي بوريس بيكر وجون
مــاكـنــرو والـلــذان سـبق أن وصال
ي من إلى صـدارة التـصنـيف الـعا
قبل أسـلوب الـلعب الـذي ينـتهجه

اني ألكسندر زفيريف. األ
وقــال بـيـكـر بـحـسب مـا نـقل مـوقع
"tennisworldusa: زفــــــــــيــــــــــريف
يــعــتـمــد عــلى األســلــوب الــدفـاعي
بـــصـــورة مـــبــــالغ بـــهـــا أرغب في
مـشـاهـدته يتـقـدم إلى األمـام عـليه
أن يـلـعب بـصـورة أفـضل وتـسـديد
الـــكـــرة مـــبـــكـــرًا والـــصـــعـــود إلى
ــلك الــشــبــكــة".وأضــاف بــيــكـر: "
زفيريف الـروح القتـالية ويرغب
في السيطرة على خصمه وهذا
شيء جـــــيـــــد ولـــــكن يـــــبـــــقى
الـــــــــســــــــؤال إلـى أي مــــــــدى
سيتمكن مـن السيطرة وأمام
من?".وبــدوره عــلق مـاكــنـرو:
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أعــلن نـادي رومــا اإليـطــالي عن تـعــاقـده مـع اجلـنـاح الــشـاب روبن
بـروفـيـدنس من صـفـوف بـاريس سـان جـيـرمـان الـفـرنـسي خالل

فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
ووقـع بروفـيـدنس الـذي أكـمل عـامه الـ 18هذا الـشـهـر عـقدا مع

قبل. وسم ا دة 5 موسم تبدأ من ا روما 
وشـارك بروفـيدنس في 6 مبـاريـات مع سان جـيـرمان في دوري
اضي حيث سـجل هدفًا وصنع وسم ا أبطال أوروبـا للشبـاب ا

. هدف
ـتوقع أن يـبدأ بروفـيدنس في قـطاعـات الناشـئ في روما ومن ا
ـزيد من اخلبرات قبل االسـتعانة به في الفريق من أجل إكسابه ا

األول.

ألكسندر زفيريف 

نتخب االمريكي بكرة السلة ا
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يـرغب نـادٍ إيـطـالي في الــتـعـاقـد مع الـنـجم الـفـرنـسـي اخملـضـرم فـرانك ريـبـيـري الالعب
ـاني بـحـسب تـقـريـر صحـفي.فـقـد ذكـرت صـحـيـفـة "بـيـلد" السـابق لـبـايـرن مـيـونخ األ

ـانية  أن فيـورنتيـنا مهتـم بالالعب الذي انتـهت مسيـرته مع بايرن بـنهاية األ
ــنـافـسـة عـلى ضم ـاضي.ويُـنــتـظـر أن يـدخل فـيــورنـتـيـنـا في ا ـوسم ا ا
الالعب صـاحب اخلبـرة الكـبيـرة علـما بـأن عددا من األنـدية تـسعى

أيــضــا لـلــتــعــاقـد مــعه ومــنــهـا آيــنــتـراخت
اني.وكانت تقارير قد ذكرت فرانـكفورت األ
أن ريـبـيـري (36 عـامـا) الـذي قضـى أبرز
سـنـوات مسـيـرته الـكـرويـة مع بـايـرن حامل
ــانـي يــفـــضل الـــلـــعب في لـــقب الـــدوري األ
الـبــونــدسـلــيــجــا.وتـألـق ريـبــيــري مع الــفـريق
الــــبــــافــــاري من 2007 إلى 2019 وأحـــرز
الـعديـد من األلقـاب منهـا لقب الـبونـدسلـيجا
تــسع مـرات إضـافـة لـســتـة ألـقـاب في كـأس
اني ـانـيا وخـمـسـة في كأس الـسـوبـر األ أ
ولـــــقب واحـــــد في كـل من دوري األبـــــطــــال
األوروبي وكـأس السـوبـر األوروبي وكأس

العالم لألندية.
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أفـاد تـقـريــر صـحـفي أن نــادي مـونـاكــو الـفـرنـسي
ـهاجم الـدولي اجلـزائري بـغداد مـهتم بـالتـعـاقد مع ا

بوجناح هداف السد القطري.
وكـشـفت مـجـلـة "فـرانـس فـوتـبـول" أن إدارة مـونـاكو
هاجم وضعت اسم بوجنـاح ضمن قائمة مصـغرة 
تـضم أيضـا كل من جيـوفاني سـيموني وكـريسـتيان
بيـنتـيكي ومـاريـو بالـوتيـلي لتـعويض الـرحيل احملـتمل

لراداميل فالكاو وستيفان يوفيتش.
وأشـارت اجملــلـة الـفــرنـسـيـة إلى أن الــبـرتـغــالي لـيـونـاردو
ـهارات بوجناح الذي ونـاكو معجب  ديـر الفني  جارد ا
ــاضي مــحل اهــتــمـام لــيل الــفــرنــسي.ويــرتـبط ــوسم ا كــان ا
بـوجناح بـعقـد مع السـد القـطري حـتى عام 2024 وتـبلغ قـيمته

السوقية 15 مليون يورو.
يـشـار إلى أن بـوجنـاح الــبـالغ من الـعـمـر 27 عــامـا سـجل الـهـدف
بـاراة التي تـغلب فيـها عـلى السـنغال في ـنتـخب بالده في ا الوحـيد 

نهائي بطولة كأس أ أفريقيا 2019.

بـرشـلـونـة عـلى حـسـاب سـان جـرمان
سابقة دوري في الدور ثمن النهائي 
أبـــــطــــال أوروبــــا عــــام 2017) فــــوز
الـفريـق الكـاتـالوني إيـابـا على أرضه
1-6 بــعـــد خــســارتـه ذهــابــا في
بـــــاريس -4صـــــفـــــر) هي من
أفــــضـل ذكــــريــــاته في كــــرة

القدم.
وبعد مـوسم في باريس
شابـتهمـا غيابـات مطولة
بسبب اإلصـابات وفشل
في حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج
ـــرجــوة الســـيـــمــا في ا
مـســابـقـة دوري أبـطـال
أوروبـــــــــا أشـــــــــارت
الـتـقـاريـر في اآلونة
األخـيــرة الى رغـبـة
نــيـمــار في الـعـودة
الى بــــرشــــلــــونـــة
الفـريق الذي دافع
عــــــــن ألــــــــــوانه
مـــــــنــــذ الـــــعــــام
2013 قـــــــــــــبل
االنـــتـــقــال الى

فرنسا.

نتخب (تورونتو رابتورز). ويبدأ ا
األمـريـكي اسـتعـداداته اعـتـبارا من
اخلـــــــامس مـن أغـــــــســـــــطس/ آب
وسيـتـنافس في كـأس العـالم ضمن
اجملـمـوعة اخلـامسـة مع مـنـتخـبات

التشيك وتركيا واليابان.

ــشــاركــة في مــهــرجــان خلــمــســة ا
مـبـاراة "كل الــنـجـوم" وهم كــيـمـبـا
ووكر (بـوسطن سـلتـيكس) وأندري
درامــونــد (ديــتــرويت بــيــســتــونـز)
وكـريس مــيـدلــتـون وبــروك لـوبــيـز
(مـــيــلـــواكي بـــاكس) وكـــايل الوري
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ــنـتــخب األمـريــكي قـائــمـته أعـلن ا
ـقبـلة من بـطولة األولـية للـنسـخة ا
كـــأس الــعــالم لــكـــرة الــســلــة الــتي
تــنـــطـــلق فـي الــصـــ في نـــهـــايــة
ـــقــبل وقــد غــاب أغــســطس/ آب ا
عـــنــهـــا عــدد من جنـــوم دوري كــرة

. السلة األمريكي للمحترف
وغـاب لــيـبــرون جـيــمس وسـتــيـفن
كــاري وجــيــمس هــاردن وأنــتــوني
ديفيز عن القائمـة األولية للمنتخب
ــديــر الــفــني جــريج الــذي يــدربه ا
بـــوبــوفـــيــتش قـــبل كــأس الـــعــالم
ــقــررة خالل الــفــتــرة مــا بــ 31 ا
أغـــســطس/ آب و 15ســـبــتـــمـــبــر/
أيــلـول. وقــال جــيــري كـوالجنــيــلـو
ــنــتــخب األمــريــكي مــسـاء مــديــر ا
اخلــــمــــيس إن 6 العــبـ من دوري
كـرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ
جـرى اسـتـدعـاءهم ضــمن الـقـائـمـة

التي تضم إجمالي 17 العبا.
ومن بــ الالعــبـ الــســتــة سـبق
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ـــاني وتــابـع الــســـائق األ
ـانـيـا وإسـبـانـيـا قــائال: "أ
لــديـهـمــا تـاريخ طـويل مع
السبـاقات ولذلك سـيكون
ـــؤلم افـــتـــقــادهـــمــا من ا
وبــدال مــنــذ ذلك ســنــذهب
إلى أمــــاكن نـــدفع فـــيـــهـــا
ـاليــ من أجل تـــنــظــيم ا
الـــســـبـــاقـــات في الـــوقت
الــذي ال يــوجـــد فــيه أحــد

درجات". جالسا في ا
ويــبــرز مــضــمــار مــديــنــة
هـوكـنــهـا ضـمن قــائـمـة
ــــــــــزمـع ـــــــــــقـــــــــــرات ا ا
اســتــبـــعــادهــا من جــدول
سـبـاقـات "فـورمـوال 1 كـما
هــو احلـــال مع مـــديـــنــتي
بـــرشــلــونــة ومــكــســيــكــو

سيتي. جانب من سباق الرالي للسيارات

جنم فريق باريس سان جيرمان نيمار


