
ـتـابــعـ حـول الــوضع الـصـحي ا
للـنجم األرجنـتيني. ويـحتل نادي
هددة خيمناسيا منطقة الفرق ا
بـالهـبـوط إلى الدرجـة الـثانـية
قـبل ثالث جـوالت من نـهـايـة

الدوري األرجنتيني. 
وخـــضـع مـــارادونــا (59
عــــامـــا) في وقت ســـاق
لـــلــــعالج مـن اإلدمـــان
عــــــــلـى اخملــــــــدرات
وعــانى أخــيــرا من
ــــتـــاعب بـــعض ا
الـــــــتـي أثــــــارت
الــقــلق بــشـأن
وضــــــــــــــعـه

الصحي. 
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قرر احلـارس اإلسـبـاني االسطـورة إيـكـر كـاسيـاس اعـتـزال كرة الـقـدم والـتركـيـز عـلى الـترشح
ـنصب رئيس احتاد كـرة القدم في بالده. وكـشف جورجي نونو رئـيس نادي بورتو الـبرتغالي
الـذي يـلـعب كـاسـيـاس بـ صـفـوفه فـي تـصـريـحات لـلـصـحـافـة احملـلـيـة اول امس الـثـالثاء أن
احلـارس اخملضـرم أبـلـغه بـقرار اعـتـزال كـرة الـقدم. ولم يـشـارك كـاسـياس في أي مـبـاراة مـنذ
تـعــرضه ألزمـة قــلـبــيـة في ايـار 2019. وقـال نـونــو :قـبل اطـالق حـمــلـة تـرشــحه صـمـم إيـكـر
كاسياس على الـقدوم لرؤيتي في بورتو إلبالغي بقرار اعتزال كرة القدم. وأعلن كاسياس "38

عـامـا" الـقـائـد الـسـابق لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني واحلـارس االسـطـوري
لـريـال مــدريـد عـبـر حــسـابه عـلى

شــــبـــــكــــة "تـــــويــــتــــر"
للـتواصل االجـتماعي
أمس االثـن اعتزامه

الـــــــــــتـــــــــــرشـح
النـتـخـابات
رئــــــاســــــة
احتــــــــــاد
الــــــكـــــرة
اإلســبـان

ي فـي وقت الحق
مـن الــــــــــــــعــــــــــــــام احلــــــــــــــالـي.
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أعلن نادي توتـنهام اإلجنليزي اول امس الـثالثاء أن مهاجمه سون هـيونغ م سيغيب عن
العـب لعدة أسابـيع إثر إصابتـه بكسر في الـذراع اليمنـى. وشكلت إصابـة سون صدمة ا
اني فـي ذهاب دور الـستة ـواجهـة اليبـزيغ األ قـوية لـتوتـنهـام في الوقت الـذي يسـتعـد فيه 
ـهاجم هـاري ك الذي عشـر من دوري أبطـال أوروبا حـيث يفتـقد الـفريق كـذلك جلهود ا
ـاضي. وكـان ــبـاراة أمـام سـاوثـهـامـبـتـون فـي كـانـون الـثـاني ا أصـيب في الـفـخـذ خالل ا
ـبـاراة الـتي انــتـهت بـفـوز ــهـاجم الـكـوري اجلــنـوبي سـون قـد تــعـرض لإلصـابـة خـالل ا ا
ـباراة وقد توتـنهـام على أسـتون فيال 2 - 3 يـوم األحد وواصل سـون اللـعب حتـى نهـاية ا
ـبـاراة هي سـجل ثـنـائــيـة لـلـفــريق مـنـهـا هــدف الـفـوز في الــثـواني األخـيـرة وقــد كـانت ا
اخلـامسـة عـلى التـوالي الـتي يسـجل فـيهـا سـون. وذكر الـنـادي في بيـان أنه بـعد خـضوع
الالعب لـعـمـلـيـة جراحـيـة سـيـبـحث الـفريـق الطـبي بـالـنـادي عن اخلـطـوات الالزمـة إلعادة
تـأهيـل سون مـضيـفا: يـتوقع أن يـغيب الالعـب ألسابـيع. وباتت اخلـيارات الـهجـوميـة لدى
دير الفني جـوزيه مورينيو مقتصرة بذلك على البـرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن ا

اضي وتروي باروت . نضم للفريق في يناير ا بيرغوين ا

يورجن كلوب مدرب ليفربول ديفوك
أوريــــجي بــــدال من ســـاديــــو مـــاني.
ووصـلت حملمـد صالح كـرة عـرضـية
ن سـددهـا بـالرأس من اجلـانب األ
بــجــانـب الــقــائم في الــدقــيــقــة 52.
وتــلـقى ألــفـارو مــوراتـا تـمــريـرة في
مــنـطــقــة اجلـزاء لــكــنه سـدد الــكـرة
بـــرعـــونــة فـي الــدقـــيـــقــة 68 وقــرر
سيـميـوني الدفع بـفيـتولـو بدال منه.
وأطــلق الــبــرازيـلي لــودي تــســديـدة
صاروخية من خارج مـنطقة اجلزاء
في الدقـيقة 70  لكـنهـا مرت بـجانب
الــقـــائم األيـــســـر أللـــيـــســـون. وكــاد
هنـدرسـون أن يُسـجل هـدف التـعادل
للـيفـربـول حيث تـلقى كـرة عرضـية
وصـوب عـلى الـطـائـر بـجـوار القـائم
ـن ألوبالك في الــــدقـــيــــقـــة 73. األ
وسـحـب كـلــوب مـحــمـد صالح ودفع
بــتــشــامــبــرلــ بـدال مــنه ثـم أشـرك
مــيـــلــنـــر مــحل هـــنــدرســـون وعــلى
اجلــانـب اآلخــر أشــرك ســيـــمــيــوني
ديـيـجو كـوسـتـا بـدال من كـوريا. ولم
يكتف العبو أتـلتيكو مـدريد بالدفاع
في الــــدقـــائق األخـــيـــرة بل
ضـغـطـوا بـشـراسة
عــــــــــــــــــلـى

لـــيـــفــربـــول في
منـتـصف مـلـعبه
لــتـــســجـــيل هــدف
ثــان. وسـدد ديــيــجـو
كــوسـتــا كــرة من خـارج
مـنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقة
91 لـكــنـهـا مــرت بـجــانب الـقـائم
ــبــاراة بـــفــوز الــروخي لـــتــنــتـــهي ا
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حل الــنـجم األرجـنـتــيـني لـيـونـيـل مـيـسي هـداف بـرشــلـونـة اإلسـبـانـي ضـيـفـاً عـلى 10 طالب مـدارس في إمــارة دبي عـلى هـامش زيــارته لـدولـة اإلمـارات بـصــفـته سـفـيـراً
ا ذكـرته صحـيفة “الـبيان ”اإلمـاراتيـة أن ميسـي التقى مع 10 طالب في قـلب موقع احلـدث الدولي ودرته سـاحة الـوصل وقد  اخـتيـار سعداء إلكـسبو2020 دبي. وفـقاً 
احلظ الذين التقـوى بقائد برشلونـة بواسطة قرعة أجراهـا برنامج إكسبو للـمدراس. خالل زيارته اصطحب ميـسي الطلّاب في جولة في ساحـة الوصل والتقط صوراً معهم
ووقّع لهم على هـدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم وانضمت للجولة شخصيتا إكسبو 2020 دبي راشد ولـطيفة. وقال ميسي في تصريحات إعالمية:
ستقبل في عالم الرياضة وفي الكثير من مجاالت احلياة لبناء سعدت كثـيراً بهذه الفرصة التي سمحت لي بقضاء وقت مع هؤالء الطلّاب الذين سيخرج من جيلهم جنوم ا

مستقبل عامر بالتفاؤل يقوده االبتكار واالستدامة والتعاون ب العالم على النحو الذي سيكون عليه إكسبو 2020 دبي. 
وأضـاف: من دواعي سروري أن أعـمل مع إكسـبو  2020دبي الذي يـضع الشـباب في قـلب رؤيته أترقـب مثل جمـيع النـاس انطالق إكـسبو 2020 دبي فـي تشرين االول
لـكي أرى بنـفـسي االبـتكـارات الكـثـيرة واالسـتـعراضـات احلـية والـفـنون والـثـقافـة من أكـثر من 190 بلـداً في احلـدث األروع في الـعالم واحملـفل األكـبر السـتـعراض نـبوغ

اإلنسانية ومنجزاتها.
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مارادونـا يـعـود لـتـدريب خـيـمـنـاسـيا
ــدة 48 ســـاعــة.. بـــعــد اســـتـــقــالـــته 
مارادونـا يـعـود لـتـدريب خـيـمـنـاسـيا
أمــــضى ثالثــــة أيــــام خــــارج كــــوكب
األرض.. قصـة اختطـاف مارادونا من
"كـائـنات فـضـائـية" أمـضى ثالثـة أيام
خارج كـوكب األرض.. قصة اخـتطاف
مـارادونـا من "كـائـنات فـضـائـيـة" أثار
الـنـجم األرجـنـتـيني ديـيـغـو مـارادونا
اجلـدل مجـددا بعـد ظـهوره في مـقطع
فـيـديو وهـو يتـنـاول شيـئـا غريـبا في
مــقـاعــد الـبــدالء خالل مــبـاراة فــريـقه
خــيـمــنـاســيـا مع روزاريــو سـنــتـرال.
وظهر مارادونا وهو يتسلم شيئا من
ـســاعـد قـبل أن أحـد أفـراد الــطـاقم ا
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حقق أتلـتيكـو مدريد انـتصارًا ثـمينًا
(0-1©على ضيفه ليفربول مساء اول
امس الــثالثــاء في ذهــاب دور الـ16
لــدوري أبــطـال أوروبــا عــلى مــلـعب
واندا مـيتروبـوليـتانـو. وسجل هدف
باراة الوحيـد ساؤول نيجويز في ا
الــدقــيــقـة  .4وبــدأ أصــحـاب األرض
الـضـغط مـبـكـرًا وجنح نـيـجويـز في
هز شبـاك الريـدز مستـغال دربكة في
مــنـطـقــة اجلـزاء إثــر ضـربـة ركــنـيـة
ليـسدد عـلى  احلـارس أليـسون.
وجـاء أول رد للـيـفـربول في الـدقـيـقة
10 بــتـســديـدة قــويـة من أرنــولـد من
خــارج مــنـطــقــة اجلــزاء مــرت أعـلى
مــرمى أوبـالك. وتــألق ألــيــســون في
التصدي لتسـديدة أرضية من ألفارو
مــوراتــا فـي الــدقــيــقــة 25 لــيــحــرم
أتـلـتـيـكـو مـدريـد من الـهـدف الثـاني.
وسجـل محـمـد صالح هدف الـتـعادل
للـيـفربـول في الـدقيـقة 26 لكن حكم
ـبـاراة ألــغـاه بـداعي الــتـسـلل عـلى ا

زمــيــله روبــرتــو فـيــرمــيــنـو
الـذي مـرر له الـكـرة. ووجه
أندي روبـرتـسـون الظـهـير
األيسر لليفربول تصويبة
قــويــة من خــارج مــنــطــقـة
اجلـزاء مــرت عـلى يــسـار
مــرمى احلــارس أوبالك
في الدقـيقة 29. ومع
بــــــدايـــــة الــــــشـــــوط
الثـاني دفع دييـجو
ســيــمــيـونـي مـدرب
أتـــلــتــيـــكــو مــدريــد
ـــــــــــــــاركــــــــــــــوس
يـــوريـــنـــتي بـــدال من

تــومــاس لــيــمــار. وعــلى
اجلــــانب اآلخــــر أشـــرك
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كــشف تـقـريـر صــحـفي إسـبـانـي اول امس الـثالثـاء عن تــطـور جـديـد بــشـأن االتـهـامـات
وجهة جلوسـيب ماريا بارتوميـو رئيس برشلونـة. وكانت إذاعة "كادينا سـير" اإلسبانية ا
زعمت مـؤخـرا بتـورط شـركة "I3 Ventures مع بـرشلـونـة وأنه  استـئـجارهـا حلمـاية
ـرتبط بالنادي سمعة بارتـوميو ومجلس إدارته ومهاجـمة بعض الالعب واألشخاص ا
عـبـر حسـابـات وهمـيـة. ووفقـا لـصحـيـفة "سـبـورت" فإن بـارتـوميـو اجـتمع الـيـوم مع قادة
I3 Ven-" برشلونـة عقب مران الفريق لتـوضيح الصورة بشأن تـعاقد النادي مع شركة
ـتضـررين من الـشركـة حيث tures وأشـارت الـصحـيفـة إلى أن مـيسي وبـيـكيه من بـ ا
عـانـى الالعـبـان من اتـهــامـات قـاسـيـة وسـخــريـة وأوضـحت أن بـارتـومــيـو جنح في تـهـدئـة
الالعبـ بعـدما أكـد أن النـادي قطع كل الـعالقـات مع الشـركة ولم يـسبق أن طـلب منـها

إطالق أي رسائل.

ببـراعة. وحمـلت الدقـيقة  69األنباء
الــســارة ألصــحــاب األرض بــعــدمــا
أرسل حـكيـمي كـرة عرضـيـة قابـلـها
جـيــريـرو بـلـمــسـة مـبـاشــرة لـكـنـهـا
اصطدمت بـأقدام الدفـاع لتصل إلى
هـــاالنـــد الــــذي لم يـــفــــوت فـــرصـــة
وضعهـا داخل الشبـاك محرزًا هدف
التقدم لدورتموند. وسرعان ما جنح
سـان جـيـرمان فـي معـادلـة الـنـتـيـجة
بعد مجهود فردي من مبابي جتاوز
به مـــدافــعي دورتــمــونــد ومــرر كــرة
عــرضـيــة إلى نـيــمـار الــذي قـابــلـهـا
بـلمـسـة مـباشـرة إلى داخل الـشـباك.
ـبـاراة مـجـددًا بـعد وأشـعل هـاالند ا
دقـــيــقــتــ فــقط بــعــدمــا ســدد كــرة
صــاروخــيــة بــيــســراه لم يــســتــطع
نــافــاس الـــتــصــدي لـــهــا لــيـــتــقــدم
دورتمونـد بهدف جـديد. وكاد نـيمار
أن يـعـادل الـنـتـيـجـة سـريـعًـا بـعـدمـا
اسـتـغل ارتـبـاك مـدافـعي دورتـمـونـد
واســتــخــلص الـكــرة داخل مــنــطــقـة
اجلـــزاء لــيــســدد بــقـــوة في الــقــائم

ن.  األ
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وأهـدر حـكـيـمي فـرصـة تـعـزيـز تـقدم
أصحاب األرض بـهدف ثالث بـعدما
مـرر سانـشـو الـكرة له داخل مـنـطـقة
ــغـربي اجلــزاء لـيـســددهـا الــنـجم ا
بـقــوة لـكـنــهـا مـرت بـجــوار الـقـائم.
وفي اللـحظـات األخيـرة كاد الـفريق
الضـيف أن يخـطف التـعادل بـضربة
ـرمى لـيـطلق رأسـيـة لكـنـهـا عـلت ا
احلـــكم صـــافـــرة الـــنـــهـــايـــة بـــفـــوز
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يـتــحـرك بــاقي أفــراد الـطــاقم حلـجب
الــرؤيــة عن الــكــامــيـرات الــتي كــانت
تنـقل الـلـقـاء. وانتـشـرت الـلقـطـة عـبر
مـواقع الــتــواصل وأثـارت تــكـهــنـات
بشأن تـناول النجم األرجـنتيني مواد
نـوعـة أو سقـوطه في فخ اخملدرات

مجددا. 
غـــيــــر أن صـــحــــيـــفــــة ال نـــاســــيـــون
األرجـنـتـيـنـيـة أكـدت أن األمـر يـتـعـلق
بدواء للـضغط تناوله مـارادونا خوفا
من تـــأثـــر صـــحــــته بـــســـبب ظـــروف
ـبـاراة التي انـتـهت بـخسـارة فـريقه ا

بهدف دون رد. 
وأوضــحت الــصــحــيــفــة أن تــغــطــيـة
ـارادونـا كان بـهـدف عدم ـسـاعدين  ا
جــلب االنــتــبــاه وجتــنب تــعــلــيــقــات

مارادونا يواجه
حتديات كبيرة في

كريستيانوحياته
رونالدو
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خصص الـنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق
يـوفـنـتـوس اإليـطـالي راتـبـا شـهـريـا لـصـديـقـته اإلسـبـانـيـة
جــورجــيــنــا رودريــغــيــز قـدره 96 ألف يــورو وذلك وفــقــا
لـصحيفة "The Sun البـريطانية. وستـنفق جورجينا هذا
ـبـلغ الـضخم لـيس عـلى نـفـسهـا فـقط بل وعـلى ابـنتـهـما ا
آالنا مـارتينا وأطفـال رونالدو الثالثة. وكـشفت صحيفة "ال
غـازيــتـا ديــلـو ســبـورت" اإليــطـالــيـة في ايــلـول 2019 أن
الـنــجم الــبـرتــغـالـي يـحــصل عـلـى راتب سـنــوي قـدره 31
مـــلـــيــــون يـــورو وهـــو الالعب األعــــلى أجـــرا في الـــدوري

اإليطالي. 
وانـتقـل كريـتـسـيـانـو رونـالدو (35 عـامـا) من ريـال مـدريد
إلى يـوفنـتوس في صـيف عام 2018 مـقابل صـفـقة بـلغت
 112ملـيون يـورو. وأحرز الـنجم الـبرتـغالي 20 هـدفا في

وسم احلالي "للكالتشيو" في 20 مباراة. ا
من جــانب اخــر حـكـم عـلى العـب فـريق نــيــوكـاسل

تـــاون لــكــرة الــقـــدم الــبــريـــطــاني جــوزيف
تـريـفـور بـالـسـجن مـدى احلـيـاة بـتـهـمـة
اغتـصاب وقتل فـتاة تبـلغ من العمر
18 عـاما. ووفـقـا لـصـحـيـفـة "ديلي
ســتـار" الـبــريـطـانــيـة وقع احلـادث
ــأســـاوي في نــيـــســان مـن الــعــام ا
ـاضي. وقالت الـصحـيفـة إن الفـتاة ا
ميـغـان نيـوتن ضـحيـة تـريفـور ذهبت
إلى مـلهى "كيـلن" الليـلي وعند اخلروج
مـنه التقت بـجوزيف زمـيلـها من أيام
ـدرسة ودعـته لـقضـاء الـليل في ا
مـنزلهـا فقبل الالعب الـدعوة بكل
سـرور. وعثرت الـشرطة عـلى جثة
الفـتاة مـتعرضـة لتسع طـعنات في
الـظهر وتب أن تريفور تناول في

وصوله حلـدود منطـقة اجلـزاء لكنه
فـضل الـتـسـديـد عـلى الـتـمـريـر ألحد
زمالئـه لــتــذهب الــكـــرة بــعــيــدة عن
ـــرمى. وكــاد مـــاتس هــومـــيــلــز أن ا
يصيب شبـاك نافاس بضـربة رأسية
رمى سـاقطـة لـكـنهـا ذهـبت أعـلى ا
قـبل أن يـتـبــ وجـوده في الـتـسـلل.
وأنقذ نافاس مـرماه من فرصة هدف
مــحـقـق بـعــدمـا تــصـدى لــتـســديـدة
سانشو الذي حاول وضع الكرة في
أقصى الزاوية الـيسرى لكن حارس
ـرصـاد. ســان جـيـرمــان كـان لــهـا بــا
وفي الدقيقة 35 تلقى هاالند تمريرة
على حـدود مـنطـقة اجلـزاء لـينـطلق
بــالـــكــرة قـــبل أن يــطـــلق تـــســديــدة
صاروخـيـة بيـسراه سـكـنت الشـباك
من اخلـارج. ولم يـستـطع الـفـريـقان
تبقية تقد أي جديد في الدقائق ا
لينتهي الشوط األول بالتعادل بدون
أهداف. وتواصل تألق نافاس ودافع
عن مرمـاه مع بـداية الـشوط الـثاني
بــعـــدمــا خــرج من مــرمــاه وتــصــدى
لفـرصة خـطيـرة من حكـيمي. ووصل
مـــبـــابي بـــأول فـــرصــة عـــلى مـــرمى
دورتـمــونـد في الـدقــيـقـة 65 بـعـدمـا
تـلـقى تـمـريـرة بـيـنـيـة داخل مـنـطـقـة
اجلـــزاء لـــيــســـدد كــرة قـــويـــة عــلى
الطـائر لـكن احلارس رومـان بوركي
ـرصــاد. وعـاد احلـارس كـان لــهـا بــا
الـسـويسـري إلنـقـاذ مـرمـاه من هدف
مـحــقق بـعـدمــا حـصل مــبـابي عـلى
تمريرة جديدة من نيمار ليطلق كرة
أرضـــيــة زاحـــفــة أبـــعــدهـــا بــوركي إيكر كاسياس
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تــغــلب بــوروســيــا دورتــمــونـد عــلى
ضيفه باريس سان جيـرمان بنتيجة
(1-2) عـلى مـلـعب سـيـجـنـال إيـدونا
بــارك مـســاء اول امس الــثالثـاء
في ذهــاب ثـــمن نــهــائي دوري
أبـــطـــال أوروبــــا. ثـــنــــائـــيـــة

دورتمو
نـد حـملـت توقـيع
هاالند في الدقـيقت
69 و77 بــيــنــمــا أحــرز
نيمار دا سيـلفا هدف سان
جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.
وغابت اخلطورة عن مرمى الفريق
في أول 10 دقــــائق قـــبـل أن يـــهـــدد
نيمار مرمى دورتمـوند بتسديدة من
ركلة حرة خـارج منطـقة اجلزاء لكن
الـكــرة مـرت بـجـوار الــقـائم األيـسـر.
وحـــاول رافـــائـــيـل جـــيـــريـــرو الــرد
دى لكـنها حادت بتسـديدة بعيـدة ا
عن مـرمـى احلـارس كـيــلـور نـافـاس.
وشـن دورتــمـــونـــد هـــجــمـــة مـــرتــدة
ســريــعـة عـن طـريق ســانــشــو الـذي
ــلــعب حـتى انــطـلق مـن مـنــتـصف ا

دورتموند (2-1).
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عـلـق اإليـطـالي مــيـنــو رايـوال وكـيل
بول بوجبا جنم مانشـستر يونايتد
عـلى مسـتـقـبل الالعب الـفـرنسي مع
الـشـيـاطـ احلـمـر. وقال رايـوال في
تـصـريـحات أبـرزتـهـا شـبـكـة "سـكاي
ســــــــبــــــــورتـس": "تــــــــواصــــــــلـت مع
سـولـسـكــايـر? ال.. ولـكـنـني سـأتـصل
بأولي ألنه ال يوجد شيء خـطير. أنا
بـالـتــأكـيـد لم أنـو الــقـيـام بـأي شيء
يــحـــمل عـــدم احـــتـــرام لـــلـــنــادي أو
ـــــــدرب". وكـــــــان أولـي جـــــــونـــــــار ا
ســولــســكــايــر مـــدرب مــانــشــســتــر
يونايتـد رد مؤخرًا على تـصريحات
رايـــوال فـي اإلعالم بـــشـــأن مـــصـــيــر
بـــوجــــبــــا. وأضــــاف رايــــوال: "لـــدي
العــبــون في مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد
ولــذلك أريـــد فــقط األفــضل لــلــفــريق
والــنــادي. لــيس لــدي أي شيء ضــد
سـولـسـكـايـر وال أعـتـقـد أن لـديه أي
شيء ضدي". وتـابع: "أعتـقد فقط أن
قـــول إن بــوجــبــا مــلـك مــانــشــســتــر
يــونـــايــتــد لم يــكـن رد فــعل صــائب
وأردت فقط الرد على كل من قال إنك
عــنــدمــا تـوقـع عـقــدًا مع العـب فـأنت
ـكــنك أن تـفــعل به كل مـا تــمـلـكـه و
تريـد". وواصل: "بـوجـبا لـديه الـتزام
كبـير مع مـانـشسـتر ال شك في ذلك
لديه عقـده ويريد أن يسـتعيـد لياقته
ـــكن كي يـــعـــود إلى بـــأســـرع مـــا 
الفريق ويكون عنصرًا إيجابيًا حتى
ـــوسم". وأكـــمل: "في هــذه نـــهــايــة ا
الـلـحـظــة ال تـوجـد مـفـاوضـات حـول
مسـتقـبل بوجـبا. إنه مـلتـزم فقط مع
مـانشـسـتر يـونـايتـد ويـحتـرم عـقده.
الكل قـلق بشـأن مغـادرة بول لـكنني
لست قـلـقًا". وأردف: "جتـديـد بوجـبا
مع مـانـشسـتـر يـونايـتـد? مـنفـتـحون
إلجـراء مـحـادثـات ولـكن بـعد عـودته
مـن اإلصــــابـــة. فـي الــــوقت احلــــالي
هـناك عـقـد ب الـطـرف وبـول يـركز
فقط عـلى استـعادة لـياقـته البـدنية".
واستطرد: "اعتقدت أن حديثي كانت
ـا يعود بـوجبا بريئًـا عنـدما قلت ر
يومًـا ما إلى إيـطالـيا ألن هـذا وطنه
الـثــاني لـكــنـني لم أقل أنه ســيـعـود
قبل أو الـعام الـتالي. ال أحد العـام ا
يــعـــرف مــا إذا كــان ســيــعــود أم ال".
: "اهتمام أنـدية أخرى بـبوجبا? وأ
ــكن هـــذا الــنـــوع من الالعـــبـــ ال 
للكثير االهتمام بضمه ألنه ال يوجد
أنـدية كـثـيـرة تسـتـطيـع حتمل قـيـمة
الصـفقة. ال تـوجد مـفاوضات مع أي

نادٍ في الوقت احلالي".

ا " ور تلك الـليـلـة الكـحول وتـعاطى اخملـدرات "الـكيـتامـ
. وسبق أن وجهت تهمة االغتصاب لالعب ولكن الكـوكاي
ــرة األولى لم تُــرفع الـقــضــيـة إلى احملــكــمـة. ووفــقـا في ا
ألقـوال الـريـاضي الـسـابق فـإن سـبـب شجـاره مـع مـيـغان
كـان نتيـجة حديث الـفتاة عن
تـلك القـصة ألصـدقائـها.
يـذكــر أن نــيــوكـاسل
تــــاون يــــشــــارك في
دوري الــــــــــدرجــــــــــة
الـثـامـنــة اإلجنـلـيـزي
Northern Pre-"
mier League
Division One
South East
ــركــز ويـــشــغل فـــيه ا
الـســابع عــشــر من بـ
20 فريقا.
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أعلن رئيس نـادي برشلـونة جوسيب
مــاريـا بـارتـومـيـو اول امس الـثالثـاء
فــسـخ الــعــقــد مع شــركــة لــلــعالقــات
الــعـــامــة عـــلى إثــر تـــقــاريــر بـــأنــهــا
استُخدِمت لتوجيه انتقادات لالعب
حـــالـــيـــ وســـابـــقـــ عـــبـــر مـــواقع
التـواصل االجتمـاعي وهو ما يـنفيه
بــشـدة بـطل الـدوري اإلســبـاني لـكـرة

القدم. 
وقـال بــارتــومـيــو خالل حــفل تـوزيع
جـوائـز صـحافـيـة أعـطيت شـخـصـيا
تـوجـيهـات إلنـهاء الـتـعاقـد مع شـركة

"آي 3 فنتشورز". 
ويـأتي ذلك غداة نـفي الـنـادي تقـريرا
إلذاعــة "كــاديــنــا ســيـر كــاتــالــونــيـا"
حتـدثـت فـيه عن تـعـاقـده مع الـشـركـة
الــــــتـي أشـــــرفـت عــــــلى "عــــــشـــــرات"
احلسابات لتحس صورة بارتوميو
عبر مهاجمة العب مثل قائد الفريق
دافع األرجنـتيني لـيونيل مـيسي وا
جـيرارد بـيـكيه وجنـوم سـابقـ مثل
تـشـافي هـرنـانـديـز كـارلـيس بـويول
درب احلالي وجوسيب غـوارديوال ا
ـانشـستر سـيتـي اإلجنلـيزي والذي
دافـع ســابــقــا عن ألـــوان بــرشــلــونــة
كالعب وأشـرف علـيه كـمديـر فني في
فــتـرة ذهــبــيــة في تــاريـخـه احلـديث.
ونـفى الـنـادي في بـيـانـه التـعـاقـد مع

خـدمـات مـرتـبـطـة بـحـسـابـات وسائل
التـواصل االجـتمـاعي نشـرت رسائل
سلـبية أو ازدراء يـتعـلق بأي شخص
أو كـيـان أو مـنـظـمـة لـديـهـا عالقـة مع
الـــنـــادي مـــؤكـــدا أنـه يـــتـــعـــاون مع
خــدمــات مــراقــبـة وســائـل الـتــواصل

لــتــتــبع مــا يــكـتـب عـنـه فـقـط. وعـاود
بـارتـومـيـو نـفي وقـوف الـنـادي خـلف
االنتـقادات مـشددا عـلى أن برشـلونة
لم يتـعاقـد على االطالق مـع أي خدمة

لتشويه سمعة أي كان.
وحـــذر بـــارتـــومـــيـــو من ان الـــنـــادي
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احـــتــفى احلـــســاب الــرســـمي لالحتــاد
الـدولي لـكرة الـقـدم (فـيفـا) عـلى تـويـتر
ـنـتـخب الـبـرازيـلي لـكرة بـإتـمـام جنم ا
القدم السابق أدريانو 38 عاما واصفا
إيــاه بــبـطل كــأس الــقــارات عـام 2005
وصـــاحب الـــكــرة الـــذهـــبــيـــة واحلــذاء
الــــذهــــبي كــــأفــــضل العب وهــــداف في
الـبـطـولـة. وبـلغ أدريـانو أوج تـألـقه في
ــانـيـا والــتي لم تـمـر كـأس الــقـارات بـأ
مباراة إال ووضع فيهـا بصمته خاصة
نــصف الــنــهــائي أمــام صــاحب األرض
ـبـاراة النـهـائـيـة التي اكـتـسح فـيـها وا
السـيـليـساو ونـظـيره األرجـنتـيني 4-1
وسجل فـيـها هـدف رائـعـ بتـصويـبة
صـاروخــيــة وضـربــة رأس. وأدى تـألق
أدريـــانــــو بــــشــــكل الفـت ألن يـــرشــــحه
الــبــعض لـــيــكــون خــلــيـــفــة الــظــاهــرة
رونـالدو لـكـنه خـيب ظن اجلـميع وأفل

سـيـتـخـذ إجـراءات قـانـونـيـة فـي حال
اسـتـمـرت الـتـقــاريـر عن وقـوفه خـلف

هذه احلمالت. 
وقـال :لــيـكن األمـر واضـحـا. ردا عـلى
راقبة سؤال عـلى تعاقـدنا مع شركـة 
شـــبــكـــات الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي?

اجلـواب هو نـعم. ردا عـلى سؤال هل
تعـاقدنـا لتـشويه سـمعـة أشخاص أو
مــؤسـســات عـبــر شـبــكـات الــتـواصل

االجتماعي? 
كال وســنـتـخــذ إجـراءات ضـد كل من

يتهمنا بذلك.

جنـــمه بــــعـــدمـــا أغــــواه بـــعض رجـــال
العـصـابات واخملـدرات لـينـطـفئ جنمه
وتــنـتــهي مــسـيــرته الــكـرويــة سـريــعـا.
ورغم قصـر سـنوات تـألـقه فإن أدريـانو
حــقق إجنــازات كـبــيــرة عـلـى مـســتـوى
األندية أيضا حيث فاز مع اإلنتر بلقب
الـدوري اإليـطـالي أربع مـرات مـتـتـالـيـة
بدايـة من موسم 2006-2005 كمـا فاز
مع منتخـب السامبـا بلقب كوبـا أميركا
عام 2007 وشـارك في مـونـديال 2006
انـيا.  وبعـدما وصل قمـة النجـومية بأ
تــوفي والــده الــذي كـان يــقــوم ســلـوكه
دائما فـهبط مـستواه فـجأة عام 2008
وتـخـلى عـنه اإلنـتـر لـنـادي سـاو بـاولو
البـرازيلي وكـانت هـناك نـهايـته حيث
التف حوله رجال العصابات في مسقط
رأسه بحي الصـفيح في مديـنة ريو دي
ة جانيرو الشهير بارتفاع نسبة اجلر
نظـمة فيه لـتتغيـر حياته ويـبدأ العد ا

الــتــنــازلي لــلـنــهــايــة بــعـد أن زاد وزنه
بشـكل كـبيـر حتى يـعـتزل الـكرة نـهائـيا
عام 2011. وأصيب أدريانو بـاالكتئاب
وأدمن اخلمـر حتى أنه حـاول االنتـحار

للتـخلص من حيـاته التي انقـلبت رأسا
عـلى عـقب من الـنـجـومـيـة إلى الـتسـكع
فـي حي الـــصـــفـــيح وسـط الـــبـــنـــايــات

العشوائية.


