
 ôU Ë ≠ uO uÞ
قــال يــوشــيــهــيــدي ســوجــا كــبــيــر أمــنـاء
مجلس الـوزراء اليابـاني امس األربعاء إن
بالده تـستـعـد الستـضـافة دورة األلـعاب
ــــبـــــيــــة في مـــــوعــــدهــــا وسط األو
تكهنات بإمكانـية تأجيلها; بسبب
اخملــاوف من مـــخــاطــر فــيــروس

كورونا.
 وأدلـى ســــــوجــــــا بــــــهــــــذا
الـــتــعـــلــيـق خالل مــؤتـــمــر

صحفي تقليدي. 
وكـانت سيـكو هـاشـيمـوتو
ـبـيـاد قـالت اول وزيـرة األو
امس الــــــثالثــــــاء إن عـــــقـــــد
ـبـية طـوكـيـو مع الـلجـنـة األو
الـــدولـــيــة "يـــنص عـــلى إقـــامــة

األلعاب في 2020. 
هـــذا قـــد يُــــتـــرجَم إلـى الـــســـمـــاح
بــتــأجــيــلــهــا" حــتى نــهــايــة الــعــام

اجلاري. 
وتـأتي تـصـريـحـات هـاشـــــــــيـمـوتـو
رغم أنـهـا أكـدت أن احلـكـومـة ال تزال
ــبـيـاد مـلــتـزمــة بـاسـتــضــــــــافـة األو
ــــقــــرر انــــطالقــــهــــا في 24 تــــمــــوز ا

قـــــــبل.  ا
ووفــقــا لـعــقــد االسـتــضــافـة تــمــتـلك
بية الـدولية وحدها حق اللجنـة األو

إلغاء األلعاب. 
وقــــال تــــومــــاس
بــــــــاخ رئـــــــــيس
بية اللجنة األو
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة
األســـــــــــــبــــــــــــوع
ــــــــــــــــــــــاضــي إن ا
مـــــــنــــــظــــــمـــــــــــــــته
"مـلـتـزمـة تـمـامـا" بـإقـامـة
ـــــبـــــيـــــاد طــــوكــــــــــــيـــــو في أو
مـــوعـــــــــدهــــا رغم انــــتـــــــــــشـــار

فيروس كورونا.

 كواي ليونارد 

ى بــعــد ســلــســلـة امــتــدت إلى 27
مباراة متتالية.

وأتت احملـاولــة األولى لـلــيـفــربـول
في الدقـيقـة الثالـثة بـعد توغل من
الالنـــــا فـي اجلــــانـب األيــــســـــر من
مـــنــطـــقــة اجلـــزاء أرسل بـــعــدهــا
أرضــيـــة جتـــاه مــاني اخلـــالي من
الرقابة ليـسدد األخير كرة أرضية
أمسك بهـا بسهولـة احلارس كيبا.
ورد تــــشـــيــــلـــسي فـي الـــدقــــيـــقـــة
السادسة بعـرضية من ويليان من
ركلـة ركنيـة ارتقى لهـا أزبلكـويتا
مـــســددًا رأســـيــة مـــرت إلى جــوار
القـائم. وأطلق باركـلي في الدقـيقة
11 صاروخية من خارج منطقة

اجلــــزاء تــــصــــدى لــــهــــا أدريــــان
بـصعـوبة. وكـاد ويـليـان أن يفـتتح
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 12 بـعـدما
وصـــلت إلـــيه الــكـــرة وهـــو خــالي
تـــمــامًــا مـن الــرقــابـــة في اجلــانب
ن من مـنـطـقة اجلـزاء لـيـسدد األ
كرة قوية تألق أدريان في التصدي

لها.
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وكـلل تشـيـلسي سـيطـرته بـافتـتاح
التسجيل في الدقيقة 13 بعد خطأ
من فـابـينـيـو افتك بـعـدها ويـلـيان
الـــكــرة وســـددهــا من عـــلى حــدود
رمى منطقة اجلزاء في منتصف ا
فــشل أدريــان في الــتـعــامل مــعــهـا
بـعــدمـا اصـطــدمت بـيــده وسـكـنت
الـشـبـاك. وحتـصل تـشـيـلسـي على
مـخـالـفـة من عـلى حـدود مـنـطـقـة
اجلـزاء فـي الـدقـيـقـة 17 نـفـذهـا
ألـــونـــســو مـــســـددًا كـــرة عــلت
الــــعـــارضـــة. ومـن مـــحـــاولـــة
بـثالثة أرواح أهـدر لـيفـربول
فـرصة مـحقـقـة للـتسـجيل في
الدقيقة 20  بعدما سدد ماني
كـــرة مـن داخل مـــنـــطـــقـــة الـ6
ياردة تصدى لهـا كيبا وعادت
ألوريـــجي ســـددهـــا وتـــصــدى
احلـــارس اإلســـبــــاني من
جــديــد قــبل يــتــابــعــهــا
جونز بتسديدة تصدى
لـهـا مـرة أخـرى كـيـبا.
وسـدد مانـي كرة من
داخـل مـــــنــــطـــــقــــة
اجلـــــــــــــــــــزاء فـي
الـــــدقـــــيـــــقــــة 30
تصدى لهـا كيبا
وتابعـها ويلـيامز
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دة شهر كامل بسبـب تفشي فايروس كورونا وتسببه بوفاة 27 شخصاً في آخر كـشفت وكالة األنباء اإليطالية “أنسا ”عن إمكانـية تعليق النشاطات الرياضيـة في إيطاليا 
. وقالت وكالة األنباء اإليطالية بأن اجملتمع العلمي قدم ناطق األكثر تضرراً من فايروس كورونا فحسب بل إيطاليا كاملةً صدر أن هذا القرار لن يشمل ا 24 ساعة. وأكد ا
سافة ـا في ذلك الرياضة وكرة القدم ويتضمن ذلك جتمع حشوداً من الـناس الذين ال يبتعدون عن بعضهم  دة 30 يوماً  اقتـراحاً للحكومة اإليطالية بتجنب أي أحداث 
ـترٍ واحد على األقل. وأضافت أنـسا أن هذا واحد من االقتراحـات التي قدمتهـا اللجنة العـلمية عن طريق رئيـس الوزراء جوزيبي كونتي وقـد يتم اعتمادها قدرة  األمان وا

رض. تأجيل قمة يوفنتوس وميالن عما قريب. وتسبب فايروس كورونا بـ 2263 حالة من بينها 79 متوفياً و160 شخصاً تعافوا من ا
وأعلن االحتاد اإليطـالي مساء اول امس الثالثـاء تأجيل مبـاراة يوفنتـوس وميالن بشكل رسمي فـي إياب نصف نهائي كـأس إيطاليـا إلى أجل غير مسـمى بسبب فيروس
بـاراة التي كان مـقررًا لهـا امس األربعاء عـلى ملـعب أليانـز ستاديـوم إلى أجل غير كـورونا. ووفقًـا لصحـيفة "الجـازيتا ديـللـو سبورت" فـإن االحتاد اإليطـالي قرر تأجـيل ا
مسـمى. يذكـر أن القرار أعـلن بشـكل رسمي بعـد وصول حـافلة مـيالن إلى مديـنة تـورينو بـعدة ساعـات. وكان لـقاء الذهـاب ب الـفريقـ على مـلعب "سان سـيرو" قـد انتهى

بالتعادل اإليجابي 1-1.
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أحـــرز كــواي لـــيـــونــارد 25 نـــقـــطــة
لـيسـاعد لـوس أجنلـوس كلـيبـرز على
الـــفــوز (94-109) عـــلـى أوكالهـــومــا
سـيــتي ثــانـدر في دوري كــرة الـســلـة
األمريكي للمحترف مساء اول امس
الثالثاء. وحـقق كليـبرز فوزين في 3
ــوسم مــبــاريــات أمــام ثــانـدر هــذا ا
بينـما غاب ليونـارد عن أول مبارات
. وجنح ليـونارد سـريعًا ب الـفريـق
في تـعـويض غـيـابه الـسابـق وسجل
أول 8 نـقـاط في الـربع األول لـيـتـقـدم
كـليـبرز مـبكـرًا. وحقق كـليـبرز الـفوز
في كل مباريـاته التسع الـتي خاضها
بـتشـكيـلـة مكـتمـلة من الالعـب خالل
ـــــــــــوسـم اجلــــــــــاري. ورغـم ذلـك لـم ا
ــبــاراة بــنـفس يـســتــكـمـل كـلــيــبـرز ا
التـشـكـيلـة األسـاسـيـة بعـدمـا تـعرض
مـونــتـريـزل هـاريل إلصـابـة في الـربع

الثالث حيث سقط أرضا بعد محاولة
مـتـابعـة كـرة مرتـدة. وعـاد هاريل إلى
ـبـاراة لـبـدء الــربع األخـيـر لـكن بـدا ا
أنه تـعــرض اللـتــواء جـديــد في قـدمه
ــبـــاراة وسط ســـيـــطــرة من وغـــادر ا
كـلـيــبـرز. وهـذا الـفــوز اخلـامس عـلى
الــتــوالي لــكــلــيــبــرز في ثــانـي أطـول
سـلــســلــة انــتــصــارات لــلــفـريـق هـذا
ـــوسم.  وخـالل هـــذه الـــفــتـــرة بـــلغ ا
ـباراة مـتـوسط تسـجـيل كلـيـبرز في ا
الواحدة 120.6 نقـطة. وخـسر ثـاندر
للـمباراة الـثانـية على الـتوالي. وهذه
أول مــرة يــخــســر فــيــهــا أوكالهــومـا
سـيـتي مـبـاراتــ مـتـتـالـيـتـ بـفـارق
ــرة عــشــر نــقــاط أو أكـــثــر لــكــنــهــا ا
الــثـامــنــة الــتي يــتــعـثــر فــيــهــا بـرقم

مزدوج.
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أحــرز كــاريس لـيــفـرت 51 نـقــطـة في

أفـضل حـصـيـلــة في مـسـيـرته لـيـقـود
بــروكــلــ نــتس النــتـفــاضــة مــذهــلـة
والــــفـــوز 120-129 عـــلـى بـــوســــطن
ســيــلــتــيــكـس بــعــد وقت إضــافي في
دوري كـــــرة الــــــســـــلــــــة األمـــــريــــــكي
للـمحتـرف مسـاء اول امس الثالثاء.
وسجل ليفرت  17من  26 رمية خالل
الـلعب وكل نـقاط نـتس الـبالغ عـددها

11 نقطة في الوقت اإلضافي
ليتعافى الفريق من التأخر بفارق 21
نقـطة ويـنهي سـلسلـة من أربع هزائم

متتالية. 
وأضـــاف الــــبـــديـل تـــيـــمــــوثي لـــواو
. كـــابــاروت 16 نــقــطـــة مع بــروكــلــ
وأحـــرز جـــايـــلن بـــراون 22 نــــقـــطـــة
وأضاف زميـله كيمـبا ووكر 21 نقطة
خالل عــــودته بــــعـــد غــــيــــاب خـــمس
مـبـاريـات بـسـبب إصـابـة فـي الـركـبة
لــكن ســيــلــتــيــكس خــســر مــبــاراتـ

مـتـتـالـيـتـ ألول مـرة مـنـذ يـومي 16
و18 كانون الثاني. 

وحــــقق نـــتـــــــس رقـــمـــا قــــيـــاســـيـــا
بتـسـجيل 51 نـقطـة في الـربع الرابع
ليـعوض الـتأخر بـنتـيجة 50-71 قبل
ست دقـائق و28 ثـانــيـة عــلى نـهــايـة

الربع الثالث. 
وبــدأ نــتـس الــربع األخــيــر مــتــأخــرا

بنتيجة 84-67. 
وسجل ليفرت رميته الثالثية الرابعة
على التوالي قـبل دقيقت و47 ثانية
من الـنـهـايـة ثـم أضـاف رمـيـة ثالثـيـة
أخـرى لـيــتـقــلص تـقـدم بــوسـطن إلى
108-110 قـــبل دقــيـــقـــة واحــدة و32

ثانية من النهاية. 
وتـقـدم ســيـلـتـيــكس بـــــــــفـارق ثالث
نقـاط وكان مسـتــــــــحوذا عـلى الكرة
قــبل 6.7 ثـــانــيـــة من الــنـــهــايـــة لــكن
روديــــــونس كــــــوروتس العـب نـــــتس
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حــجـز تــشــيـلــسي مــقــعـده في ربع
نــهـائي كــأس االحتـاد اإلجنــلـيـزي
وذلك بــعـد تـغـلـبه مـسـاء اول امس
الثالثاء عـلى ليفربـول بهدف دون
ــبـاراة الــتي احــتــضـنــهـا رد في ا
مـلـعب سـتـامـفـورد بـريـدج. وسجل
ثـنـائـيـة تـشــيـلـسي كل من ويـلـيـان
(13) وروز باركلي (64). اخلسارة
هي الثالثـة على التوالي
لـــلـــيـــفـــربـــول في 3
بـــــطــــوالت بـــــعــــد
اخلــــســـــارة أمــــام
أتلتيـكو مدريد في
دوري األبــــــطـــــال
وأمــــام واتــــفــــورد
بالدوري اإلجنليزي
والـتي كـانت
األول
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تغـنى فرانك المبـارد مدرب تـشيلـسي بالعبـيه بعـد الفوز عـلى ليـفربول بـهدف دون رد
باراة: ـؤتمر الصحفي عقب ا في ثمن نهائي كـأس االحتاد اإلجنليزي. وقال المبارد في ا
زيد أظهـرنا الروح واجلـودة وكان عليـنا الدفاع كـننا طـلب ا "قـدمنا مسـتوى مذهال ال 
ـيـزة لـلـحـفـاظ عـلى نـظـافـة شـبـاكـنـا". وأضـاف: "هـنـاك الـعـديـد من اإليـجـابـيات بـصـورة 
ـبـاريات الـسـابقـة كنـا الـطرف األفـضل في مـباراة الـسـوبر (األوروبي) والـسلـبـيات في ا
ولكننا تمـتعنا بروح أكبر هنا وتمتعنا بـالقليل من احلظ اليوم ولكن هناك أيضًا تصديات
". وتابع: "نـحـتـاج اآلن إلقامـة اجـتـماع لـلـتـحدث عن ـيـزة من كـيبـا واسـتـغالل لفـرصـتـ
كـان الذي نـرغب في الذهـاب إليه نـحن ليس تشـيلـسي منـذ زمن مضى نـحن في مكان ا
مـخـتـلف ودون الـعـمل اجلــاد في الـتـدريـبـات لن نـتـمـكـن من إحـداث تـلك الـقـفـزة".  وعـلق
وسم بـشكل عام عاني من حلظات يـز بالنظر إلى ا المبارد على أداء بـيدرو: "مستوى 
ـباراة ". كما أشاد بـجيلمور: "لدي ثـقة كبيرة فيه صعبة ولكـنه تألق في التدريبات وفي ا
فـإذا كان صغيـر في احلجم بعض الـشيء لكنه كـبير في الـشخصيـة وأظهر مـا يتمتع به

من مستوى في مباراة الليلة".

الثالثاء. وأهدر جويلينتون فرصة
مــبـكــرة لــنـيــوكــاسل الــذي حـظي
ـشــجـعـ خـارج بـدعم كـبــيـر من ا
أرضه بـــــضــــــربـــــة رأس قـــــبل أن
يـتــصـدى جـونــاثـان بــونـد حـارس
وست بروميتش لـفرصة أخرى من
نـــفس الـالعب. وســـدد آالن ســانت
مـاكـسـيـمــ العب نـيـوكـاسل كـرة
رر إلى ارتدت من الـقائم قـبل أن 
ـيــرون الـذي سـجل الـهـدف األول أ
في الـــدقـــيـــقــة 33. وأضــاف العب
بــاراجــواي الــهـــدف الــثــاني قــبل
االســتـراحـة ثم تــعـاون مـجـددا مع
سانت مـاكسيـم لـصناعـة الهدف
الــثــالث لــفـالــنــتـيــنــو الزارو الـذي
أحــرز هـدفـه األول مـنــذ إعـارته من
إنـــتــر مـــيالن فـي الــشـــتــاء. وردت
الـعــارضـة مــحـاولــة كـايل إدواردز
العب وسـت بـــرومــــيـــتـش قـــبل أن
يــقــلـص مــات فــيـــلــيـــبس الــفــارق
ألصحاب األرض ثم يضيف زميله
كينيث زوهـوري الهدف الثاني في

الدقائق األخيرة.
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حـجــز بـايــرن مـيــونخ مـقــعـدًا في
ـانــيـا بــعـد نــصف نـهــائي كــأس أ
فوزه على شـالكه في عقر داره (-1
0) اول امس الثالثاء في دور

الثمانية. انتصار الفريق البافاري
جـــاء بـــأقـــدام مـــدافـــعه جـــوشـــوا
كـيــمـيـتش الــذي أطـلق تـصــويـبـة

بـتــسـديـدة مــرت أعـلى الــعـارضـة.
وتـابع أوريــجي كــرة عــرضــيـة من
ركلة ركـنية في الـدقيقة 38 مسددًا
كرة ذهبت أعلى العارضة. وأجرى
المـــبــارد تــبـــديال اضــطـــراريــا في
الدقـيـقة 42  بـخروج كـوفـاسـيتش
بسبب اإلصابة ونزول مونت بدلًا
مـنه ليـنتـهي الشـوط األول بعـدها

بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.
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ومن جـــديــد أجـــبــر المــبـــارد عــلى
إجــــراء تــــبــــديـل اضــــطــــراري في
الدقيقة 51 بخروج ويلـيان بسبب
اإلصـابـة ونــزول جـورجـيــنـو بـدلًـا
مـــنه. وحتـــصل تـــشــيـــلــسـي عــلى
مــخـالــفـة من عــلى حـدود مــنـطــقـة
اجلــزاء في الــدقــيــقــة 62 نــفــذهــا
مونت مسـددًا كرة قويـة اصطدمت
بـالــعـارضــة. وعـزز تــشـيــلـسي من
تقـدمه بتسـجيل الهـدف الثاني في
الدقيقة 64 وذلك من هجمـة مرتدة
انطـلق عـلى إثرهـا باركـلي من قبل
ـــــلــــعـب حــــتـى وصل إلى وسط ا
حدود مـنطـقة اجلـزاء سدد بـعدها
صاروخـية سكـنت الشبـاك. وانفرد
ـرمـى لـيــفـربــول من قـبل بـيــدرو 
لـعب بعـد مراوغة جـوميز وسط ا
قـبل أن يـسـدد كرة أرضـيـة تـصدى
لها أدريان بنجاح في الدقيقة 67.
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خـــــــطف الــــــكــــــرة
وأعـــــــــــــــــــاد األمـل
لــفــريــقه في إدراك

التعادل. 
وتــعــرض لــيــفـرت
خلــــــــــطــــــــــأ خالل
مـحــاولـة تـصـويب
رمــيـة ثـالثـيــة قـبل
أن يــــــــســـــــجـل كل
الـــرمـــيـــات احلــرة
ويدرك الـتـــــــعادل
ثم يـتــــــم الـلـجـوء
إلــى الــــــــــــــــــــوقــت

اإلضافي. 
وبـــعــد ذلك تــفــوق
ـــفــرده لـــيـــفـــرت 
عـلـى سـيــلــتــيـكس
2-11 ليحسم

واجهة. ا

النجم البرتغالي يطمئن على صحة والدته
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واحـدة في الـدقـيـقـة  70بـنزول كل
من فـيرمـيـنو ومـيلـنـر على حـساب
أوريــجي وجـونــز عــلى الــتــرتـيب.
وأهـدر جــيـرو فـرصــة مـحــقـقـة في
الدقـيـقة 74 بـعدمـا انـفرد بـأدريان
مـــســددًا بــعــدهـــا كــرة اصــطــدمت
بـالــعـارضــة. ودفع كــلـوب بــورقـته
الــثـالــثــة في الـدقــيــقـة 80 بــنـزول
صالح عـلى حسـاب الالنـا. وارتقى
فـيـرمـيـنو لـعـرضـة من ركلـة ركـنـية
في الدقيقة 83 مسددًا رأسية مرت
بـــقـــلـــيـل إلى جـــوار الـــقـــائم. ومع
ـســاحـات الـعـديـدة في خط دفـاع ا
ليفربول مع تـقدم الفريق بحثًا عن
تـــقــلــيـص الــفــارق انـــفــرد مــونت
ـرمى الريـدز من اجلـانب األيـسر
ـنــطـقــة اجلـزاء إال أنه ســدد كـرة
ـــرمى. وفي ذهـــبـت بـــعـــيـــدًا عـن ا
الـدقـيـقة 90 دفع المـبـارد بـجـيمس
عــلى حــســاب جــيــرو ولم تــشــهـد
بـعـدها الـدقائـق التـالـية أي جـديد
لــيـنـتـهـي الـلـقــاء بـفـوز تـشــيـلـسي
بـــهــدفـــ دون رد ويـــتــأهـل لــربع

النهائي.
نــيـــوكــاسل يــتـــفــادى انــتـــفــاضــة

بروميتش
ـيرون هدف ليقود أحرز ميجيل أ
نـــيــــوكـــاسـل لـــلــــوصـــول إلى دور
الــــثــــمــــانــــيـــة فـي كــــأس االحتـــاد
اإلجنــلـيــزي بــالــتــفـوق 2-3 عـلى
وست بـــــــرومـــــــيــــــتـش اول امس كيليان مبابي

جورجـينـا رودريجـيز وابـنه األكبر
“جونيور وطلب هداف يوفنتوس
اإليطـالي من اجلمـيع أن يحـترموا
خـصوصيـة عائـلته فـي تلك الـفترة
. وأودعت الـصـعـبة عـلـيهـم جمـيـعاً
األم دولــوريـس أفــيــرو (صـــاحــبــة
الـ65 عـامـاً) فـي مـسـتشـفـى نـيـلـيو
مــــنـــدوســـا فـي مـــاديـــراً اول امس
الـــثالثـــاء حــــيث  عالجـــهـــا من
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رصــدت الـكــامــيـرا حلــظــة وصـول
الــنـجم الــبـرتــغـالـي كـريــسـتــيـانـو
ـستـشفى لـلتـواجد رونـالدو إلى ا
بـــجــــوار والـــدته الــــتي أصــــيـــبت
بـسـكـتـة دمــاغـيـة دون الـكـشف عن
تــــفـــاصـــيل أكـــثــــر عن حـــالـــتـــهـــا
الـــصـــحـــيـــة. ظــهـــر فـي الـــصــورة
رونــالــدو وهــو بــرفــقــة خــطــيـبــته
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أجبرت مـاركوس شوبـيرت حارس
شالكه عـلى االكتفـاء بالنظـر إليها
أثـنـاء ذهابـهـا إلى الـشبـاك. ووفـقًا
لـشبـكة "أوبـتـا" لإلحصـائيـات فإن
بــايــرن مـــيــونخ تـــأهل إلى نــصف
انيـا للموسم الـ 11 نهائي كـأس أ
على التوالي ليعزز رقمه القياسي

في البطولة. 
وشـــهـــد مــوسم 2009.2008 آخــر
إقصـاء للـفريق الـبافـاري من الدور
ربع الــنــهــائي لــيــنــجح مــنــذ ذلك
ــــربع الـــــوقت فـي الــــتـــــأهل إلـى ا

الذهبي في كل موسم.
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سـقط سـبـورتيـنج لـشـبـونة في فخ
اخلـسـارة أمام مـضيـفه فـامـاليـكاو
ـبـاراة الـتي بـنــتـيـجـة 3-1 خالل ا
جـمــعـتـهـمـا اول امس الـثالثـاء في
إطــــار اجلــــولــــة الـ 23 مـن عــــمــــر

الدوري البرتغالي. 
سـجل أهـداف فـامـالـيـكاو أوروس
راسـيـتش في الـدقـيـقة 5 وديـوجو
) في جــــونــــســــالـــفــــيـس (هـــدفــــ
الدقيقت 8 و66  فيما أحرز هدف
لـشـبـونة سـيـبـسـتـيـان كـواتس في
الــدقـيــقــة األخـيــرة من الــشـــــــوط

األول. 
ورفـع فـامـالــيـكــاو رصـيـده إلى 36
ـركـز الـسـادس بـيـنـما نـقـطـة في ا
تــوقف رصــيــد لـشــبــونــة عــنـد 39

ركز الرابع. نقطة في ا
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عـلق يورجن كلـوب مدرب ليفـربول على خسـارة فريقه أمـام تشيلـسي بهدف دون
ـؤتـمـر رد وتـوديـعه كــأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي في ثـمن الـنــهـائي. وقـال كـلـوب في ا
ـبـاراة: "اخلـســارة بـهـدفـ دون رد لـيـست جــيـدة ولـكن في تـلك الـصـحـفـي عـقب ا
رمى. احلـالة من السهـل التفسـير". وأضاف: "ارتـكبنـا خطأين كـبيرين بـالقرب من ا
قـدم أدريان تصديـا مذهال قبل ثوانٍ من تـسديدة ويلـيان الرائعة ولـكننا فـقدنا الكرة
يزة ولم يحظ قـبلها" وزاد: "األمـور سارت معنـا لفترة طـويلة بسـبب دفاعنا بصـورة 
اخلصوم بالكـثير من الفرص أمـامنا أما اآلن تستـقبل شباكنـا الكثير من األهداف
لك دائمًا فرصة للعودة". وأردف: "لم هذا صحيح ال أشعر بالقلق جتاه الزخم 
نـتـوقع أن نواجه مـباراة سـهلـة األمـر دائمـا صعب لـلغـايـة لم نقـدم أمورا جـيدة
ستوى لم ـا فيه الكفـاية في اللـحظات احلـاسمة وعـلينـا تقبل ذلك". وتـابع: "ا
يكن سيئا لم يـكن األمر مثل مباراة واتفـورد وال أشعر بالقلق ولكـننا ارتكبنا
لك مـدافعًا ـيزة  باراة  األخـطاء". وعلق كـلوب على العـبه ويلـيامز: "حـظي 
ـستـقـبل كمـا قدم تـاكي مبـاراة جيـدة وكان قـادمًا بـقـوة وهذا يـساعـدنا في ا
بـاراة وبالتالي هنـاك العديد من األمور بإمكاننـا استخدامه بـصورة أكبر في ا
اجلـيـدة". وعن عـدم تـسـجـيل لـيـفـربـول لألهـداف في اآلونـة األخـيـرة: "احلـقـائق
ـة األرقـام لـيست ـقارنـة عـنـد الـهـز أمـامـنـا من الـسهـل الشـرح عـنـد الـفـوز بـا
ـسابـقات جيـدة وخسـر ليـفربول 3 مـباريـات من آخر  4 خاضـها في جـميع ا

باريات الـ 66 التي سبقتها. وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها في ا

ســكـتــة دمـاغــيــة وغـادر رونــالـدو
تـورينـو مـسافـراً إلى مـسقط رأسه
في البرتغال ليكون بجوار والدته.
وثق وكتب رونالدو على حسابه ا
في مــوقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
“تويتر :”شكراً لكم على كل رسائل
دعـمـكم لــوالـدتي حـالـتــهـا حـالـيـاً
ستـشفى مـستقـرة وتتـعافى فـي ا
أنــا وعـائــلــتي نــود شـكــر الــفـريق
الطبي الذي يعتني بها وأطلب أن
نــحـظى بـبـعـض اخلـصـوصـيـة في

هذا التوقيت. 
ونــشـرت إحـدى الـصــحف احملـلـيـة
تـقـريـراً يـؤكـد أن مـاريـا دولـوريس
دوس ســانـتــوس أفـيــرو عـانت من
سـكـتـة دمـاغـيــة نـاجتـة عن جـلـطـة
ـــا أدى إلى مــنع دمــويــة حــادة 
وصــول الـغــذاء واألوكـســجـ إلى

خ.  ا
وأعـلـنت والـدة رونـالـدو في بـدايـة
اضي أنـها كانت تقاتل من العام ا
أجل حـيــاتـهـا بــعـد مـعـانــاتـهـا من
مــــرض ســـرطـــان الـــثـــدي والـــذي
تـعــافت مـنـه بـشــكل كـامل بــــــــعـد

رض في عام 2007. تشخيص ا
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وجــهت إدارة نـادي بــاريس ســان جـيــرمـان
صـدمــة جــديـدة لــكــيـلــيــان مـبــابي مــهـاجم

الفريق. 
وكـشفت صحـيفـة "ليكـيب" الفرنـسية أن
إدارة بي إس جـي أرسلت خـطـابا نـهـاية
ـــــاضي الحتـــــاد الـــــكـــــرة األســـــبـــــوع ا

الـفـرنسي تـؤكـد فـيه رفـضـها مـشـاركـة مـبابي
قبلة طوكيو 2020.  بية ا في دورة األلعاب األو

وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن اإلدارة الـبــاريـسـيـة بـررت رفـضـهـا بـأن دورة
طوكيو ال تدخل ضمن األجندة الدولية للفيفا. 

لف وينهي آمال وأضافت أن هذا اخلطـاب يكتب كلمة النهـاية في هذا ا
دة ـبية خالل ا ـبي. وتقام الدورة األو شـاركة باحملفل األو مبابي في ا
ـقبل مـا لم يتم تـأجيلـها لـوقت الحق بسبب ب 24 تـموز إلى 9 آب ا

تفشي فيروس "كورونا". 
ــديـر الــريـاضي لــلـنــادي الـبـاريــسي أشـار إلى وكـان لــيـونـاردو ا
ــبــيـــاد خــاصــة أن الالعب صــعــوبـــة مــشــاركــة مــبـــابي في األو
نـتخب الـفرنسـي في كأس األ األوروبـية (يورو سـيشـارك مع ا

قبل. 2020) الصيف ا
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االعـتمـاد على الئـحة الـفيـفا
الـــــتـي تـــــمـــــنح الـالعب حق
الرحيل عن ناديه بعد مرور
 3مواسم أو  3سنوات من
عـــقــده األول دون أن يـــقــوم
بــــتـــجــــديــــده مــــقــــابل دفع
تــعـويض يـتـحـدد بـنـاءً عـلى
ســعــر شــرائه ( 222مــلــيــون
يـــــــورو) والـــــــراتب الـــــــذي

يحصل عليه. 
ـتــوقع حتـديــد قـيــمـة ومن ا
الــــنـــجم الــــبـــرازيـــلي بـ180
مــلـيـون يـورو وهــو الـسـعـر
ـــكـن أن يـــكــــون في الــــذي 

متناول برشلونة. 
بـاإلضافـة إلى ذلك في حـالة
عـودة نــيــمـار إلـى الـبــارسـا
ســيــتــقــاضـى قــيــمــة الــعــقـد
ـنــصــوص عــلـيه فـي عـامه ا
الــرابع مع الـبـلــوجـرانـا قـبل
رحــيــلـه حــيث تـــقــاضى في
األول 18 مـلـيـون يـورو وفي
الثاني 20 مليون يورو وفي
الـثالث 22 مـلـيـون يورو أي
أنه سيـحـصل في أول موسم
بـعــد عـودته عـلى  24مـلـيـون

يورو.
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يتمسك البرازيـلي نيمار دا سيلفا
جنم باريس سان جيرمان برغبته
في الـعودة إلى بـرشـلونـة الـصيف
ــقــبل وفـــقــا لــتــقـــريــر صــحــفي ا

كتالوني. 
وبــــحـــسـب صـــحــــيـــفــــة "مـــونـــدو
ديبورتيفو" يرى نيمار أن العالقة
ـــديــر مـع مـــواطــنـه لــيـــونـــاردو ا
كن الـرياضي لـسـان جيـرمـان ال 
حتـــمــلـــهـــا. وهـــذا بـــعــدمـــا رفض
ليـوناردو الـتفـاوض مع برشـلونة
من أجل انـتـقــال نـيـمــار كـمـا مـنع
مـشـاركـته مع الــفـريق عـنـدمـا كـان
ستوى الئقًـا وبالتالـي لم يظهـر 
جـــيـــد أمـــام دورتـــمـــونـــد بـــدوري
األبــطــال عــنــدمــا انــهــزم الـفــريق

الباريسي (2-1).
وأشــار الــتـــقــريــر إلى أن نــيــمــار
سـيحـاول الضـغط عـلى إدارة سان
جــــيــــرمـــان مــــرة أخــــرى من أجل
الـرحــيل إلى بــرشـلـونــة مـعــتـمـدًا
على لوائح االحتاد الـدولي (فيفا)
والـتي ســتــقف في صــفه الــصـيف
ــــقــــبل عــــلـى عــــكس الــــصــــيف ا
ــــاضي الــــذي كـــــان فــــيه ســــان ا
جيرمـان سيد قراره. ويـنوي نيمار


