
حجر صحي بعـد اكتشاف إصابته
ـرض ـسـبب  بــفـيـروس كـورونـا ا
كـوفــيـد-19. يــأتي ذلك بـعــد ثالثـة
أيـام من إعالن الـنـادي اإلجنـلـيـزي
إصــــابـــة العـب الــــوسط ثــــيــــاغـــو
ألـــكـــانـــتــارا بـــالـــفـــيـــروس. وقــال
لـيــفـربــول إن اجلـنــاح الـسـنــغـالي
"ظــهــرت عــلـــيه أعــراض طـــفــيــفــة
لإلصـابـة بـالـفـيروس لـكـنه يـشـعر
أنه في حـالـة صحـية جـيـدة بصـفة
عامة"

.وشــــــــــار
مــــــــــانـي (28
ـباراة أمام عاما) في ا
فـــريـق أرســـنــــال يـــوم
االثــنــ الــتي انــتـهت
بـفـوز لـيـفـربول 3-1.
لــكـنه لم يــكن ضـمن
تــشـــكـــيل الـــفــريق
الــــــــــــــــــــذي واجـه
أرســـــنـــــال يـــــوم
اخلـــــمـــــيس في
مــبـاراة بــكـأس
رابطـة األندية
اإلجنــلــيــزيــة
احملـــتـــرفــة
انــــــتـــــــهت
بــــــــفــــــــوز
األخـــــيــــر
بـــركالت
الـترجي
ح.وقـــال
ليفربول
في بيان
ــوقـعه

AZZAMAN SPORT

دير الفني للـسد القطري بشأن توليه قيادة رشح لرئاسة برشـلونة عن كواليس احلوار الذي دار بينه وب تشـافي هيرنانديز ا { مدريد- وكاالت - كـشف فيكتور فونت ا
شروع الرياضي بيب الفريق الكتـالوني مستقبلًـا.وقال فونت في مقابلة مع إذاعـة "أوندا سيرو" اإلسبانيـة: "عندما بدأنا العـمل على مشروعنا فكـرنا في شخصيت لـقيادة ا

جوارديوال وتشافي".
وأضاف: "القرارات الريـاضية يجب أن يقوم باتخاذها الريـاضيون وحتدثنا مع تشافي ليكون فـيرجسون برشلونة لكنه أخبـرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب إذا

قام بعمل جيد".
وأكد فونت على صـعوبة وضع النادي احلـالي مشيرًا إلى أن جـوسيب ماريا بارتـوميو الرئيس احلـالي كان يجب علـيه الدعوة لعقـد انتخابات عـاجلة.وواصل: "أهميـة عملية
سحب الثقـة ليست تقد مـوعد اإلنتخابـات في حال جناحها فـسيتم منع هذه اإلدارة من اتـخاذ القرارات ولن نوقع عـلى حتالفات كمـا هو احلال في السـياسة إما أن نفوز
أو أن نـعود إلـى منـازلـنا".وتـابع: "كـان يـنبـغي عـلى بـارتومـيـو أن يـدعو لالنـتـخـابات وضع الـنـادي حـرج للـغـايـة".وزاد: "ال أتخـيل بـرشـلونـة يـلعـب في دوري آخر غـيـر الدوري

اإلسباني البارسا هو وسيلة تساعد على تقد شرح للعالم عن كتالونيا لكن ال يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة".
وافقة على رحيل سواريز إلى أتلتيكو وال أريد عودة نيمار إلى برشلونة". وختم: "كان يجب أال يتم ا
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ـجـلس ـا أثـار اسم الــنـائب  لــطـا
ـــصــري ورئـــيس نــادي الـــنــواب ا
الـزمالك مـرتضى مـنصـور اجلدل

عـبـر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
وفي األروقة الرياضية والسياسية
في جمـهوريـة مصـر العـربية.إال أن
ـصـرية قـرار الـلـجـنة األولـيـمـبيـة ا

ـنع مـنـصـور عـن مـزاولة األخـيـر 
ـــــدة أربع أي نـــــشــــــاط ريـــــاضـي 
ســنـوات وعــزلـه من رئــاســة نـادي
الـــزمــالك كـــان األكــثـــر جــدال خالل

.ورد الــنــائب ــاضــيـ الــيــومــ ا
ـــصــــري عــــلى قــــرر الــــلــــجــــنـــة ا
األولــيـمـبـيـة من خالل بـيـان نـشـره
عـــلـى صـــفـــحـــته الــــرســـمـــيـــة في
فـيــسـبــوك قـال فــيه: "بـدأت الــيـوم
اتـخــاذ أول خـطــوات الـلــجـوء إلى
ي مـذكـرة لـلـسـيـد الـقـضـاء بـتـقـد
وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة احملـترم
الدكتـور أشرف صبـحي طلبت منه
ادة  1من قانون 71 فيـها إعـمال ا
لـ2017 وبـاقي مـواد هـذا الـقـانون
أن يعـلن بطالن الـقرار الـصادر من
بـية بتاريخ  4أكتوبر اللجـنة األو
تضمن إيقافي عن مزاولة 2020 ا
دة  4 أعـوام وهو ذات أي نـشـاط 
الـقـرار الــذي سـبق وألـغــاه قـضـاء
مصر الـعادل منذ عامـ وتضمنت
ــذكـرة أنه في حــالـة عـدم اإلعالن ا
ـبـيـة عـن بـطالن قـرار الـلـجـنـة األو
سيكـون هذا قرارًا سلـبيًا من حقي
الـطـعن فـيه أمـام مـحـكـمـة الـقـضاء

اإلداري".
سـتشار مـرتضى مـنصور وشكـر ا
جــــمـــاهـــيــــر الـــزمـــالـك وأعـــضـــاء
اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة على وقـفـتهم
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– لـــــــــنـــــــــدن 
وكاالت

دخـــــــــــــــــل
ســـــاديـــــو
مــــــــــاني
مــــهـــاجم
فــــــــــريق
ليـفربول
 فــــــــــــي
حـــــــالــــــة

{ لندن- وكـاالت- أبرز الهولنـدي فيرجيل فان دايك مـدافع ليفربول صـعوبة بقاء فـريقه على القمة
ة مهـينة أمام أسـتون فيال (7-2) مشـيرًا أيضًـا إلى أزمة غيـاب اجلماهـير.وتكـبد الريـدز مؤخرا هـز
ــمـتـاز.وقـال فـان دايـك خالل تـصـريـحــات لـشـبـكـة ضـمن اجلـولــة الـرابـعـة من الــدوري اإلجنـلـيـزي ا
"BBC: أعـتقـد أن مـحـاولـة البـقـاء عـلى الـقـمة هـي أصعب شـيء عنـدمـا تـصل لـلـقمـة يـريـد اجلـميع
سقوطك.. هذا ما تدور حـوله احلياة خاصةً هذه األيام".وأضاف: "بالنسبة لي أريد أن أعطي كل ما
لدي حتى االعتـزال ال أريد الشعـور بأي ندم.. ستـكون هناك أوقـات صعبة قـادمة لكنـنا أبطال وهو
كن لـلجماهـير أن تلعب دورًا األمر الذي يـجب أن نستمـتع به طوال الوقت ونـستمر عـليه".وأردف: "
ـبـاريات وأيـضًـا في األوقات اجلـيـدة.. عنـدمـا تسـتـقبل أهـدافًا كـبيـرًا في األوقـات الصـعـبة خالل ا

شجعون وحينما تسجل فإنهم يجعلون اخلصم يبتعد عنك". سيرفع مستواك ا
وتابع: "هـذا هـو احلال بـالـنسـبة لـلـجمـيع لـكن بالـنـسبـة لنـا عـلى وجه اخلصـوص يـعرف الـكل مدى
ـكن ألنـنا صـعوبـة الـلعب فـي أنفـيـلد مع وجـود اجلـمـاهيـر.. نـأمل أن تـتغـيـر األمور في أقـرب وقت 
".وعن حتقـيق أحالمه قـال فان دايك: "أنت بـحاجـة إلى الـقلـيل من احلظ لكن ـشجـعـ بحـاجة إلى ا
بصـرف الـنـظر عن ذلك األمـر يـتـعلـق بالـعـمل اجلـاد.. حدد أهـدافك وعـلـيك أن تـؤمن بذاتك.. إذا لم
ـكن أن تكون لديك أحالم دى..  تفـعل ذلك بنفسك فـلن يفعله أحـد".وأكمل: "أحدد أهدافًـا قصيرة ا

كنة دائمًا.. أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود". وال تتوقف عن احللم أبدًا ألن األشياء 
وختم: "لقد مررت بالعديـد من األشياء في احلياة لكنها جعلتني ما أنا عليه اليوم.. اعط كل ما لديك

وثق بنفسك وال تستسلم أبدًا".

الـفــريق اإلجنـلـيـزي من خالل عـقـد
.ومنذ غادر باريس سان دة عام
جـــيـــرمــان فـي نــهـــايـــة يـــونـــيــو/
حــزيــران ال يــرتــبط كــافــاني بــأي
عــقـد.واكـتـنف الـغـمـوض مـغـادرته
الــفـريق الــفـرنـسـي بـعـد خالف مع
نــيـمـار. ويـشـعـر كـافـاني أن مـازال
لـديه الــكـثـيـر لــيـقـدّمه لــكـرة الـقـدم
األوروبـــيــة.ورصـــد مـــانـــشـــســـتــر
يـونـايـتد انـطـباعـا إيـجـابيـا بـشأن
رغـبـة كافـاني في الـلـعب لـصاحله
وإذا تـأكـد هـذا االنـطبـاع من خالل
قـابلـة وجها لـوجه فإن الـطرف ا

سيوقعان على اتفاق.
ـتـوقع أن يـتجـاوز أجر ومن غـير ا
كـافــاني الـهــيـكل احلــالي لألجـور.
وبـالـتـالي ال ترى إدارة مـانـشـسـتر
يـونــايــتــد وجــهــا لـلــمــقــارنــة بـ
كافاني وأليكسيس سانشيز الذي
كـان يـتقـاضى أسـبـوعـيا 350 ألف
جـنـيه إســتـرلـيــني دون أن يـبـرهن

بلغ. على استحقاقه هذا ا
كـــمــــا تـــرى إدارة الـــنـــادي أن سِن
كـــافـــاني لـــيس مـــــــــشـــكـــلــة وأن
خـبــرته سـتــسـهم في تــطـويـر أداء
الالعـبــ األصـغــر سـنــا في فـريق
ــدرب الـــنــرويــجـي أولي غــونــار ا

سولشاير.
ويـبـدو أن مـفـاوضــات مـانـشـسـتـر
يونايتد مع جـيدون سانشو جناح
فريق بوروسيا دورتموند لم حترز

على اإلنترنت "كما حدث مع ثياغو
ألـكـانــتـارا فـإن لـيـفــربـول يـتـبع -
وســـوف يــــســـتـــمــــر في اتـــبـــاع -
الـبـروتوكـوالت اخلـاصـة بكـوفـيد-
19 وســوف يــخـضع مــاني حلــجـر
ـطــلـوبـة".وأحـرز صـحي لـلــفـتـرة ا
ليـفربـول حتت قيادة كـلوب بـطولة
ـــمــتــاز في الــدوري اإلجنـــلــيــزي ا
ــــــاضي ومـــــا زالـت في ــــــوسم ا ا
جـعــبـته ســبع مـبــاريـاتـوســيـغـيب
مــاني الـــذي أحــرز ثـالثــة أهــداف
ــوسم عن لــفــريــقـه مــنــذ بــدايــة ا
مـباراة لـيفـربول أمـام أستـون فيال
ـقبل في إطـار الدوري يوم األحـد ا
ــمــتــاز قــبل تــوقف اإلجنــلــيــزي ا
الـــبــطـــولــة إلفـــســاح اجملـــال أمــام
ـنـافـسـات الدولـيـة.وسـتـكون أول ا
مـباراة لـليفـربول بـعد ذلك فـي قمة
مـرسـيـسايـد أمـام ايـفـرتون في 17
أكـتــوبــر/ تــشـريـن األول.وفي يـوم
ـاضي أعــلن الـقــائـمـون االثـنــ ا
ــمـتـاز عـلى الــدوري اإلجنـلــيـزي ا
لـكـرة الـقـدم إصـابـة عـشـرة العـبـ
بـــفـــيــــروس كـــورونــــا في أحـــدث
جـــوالت اخــتـــبـــارات الــكـــشف عن
اإلصــــابـــة. وهــــذا أعـــلـى عـــدد من
ـؤكدة مـنذ بـداية حاالت اإلصـابة ا
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وأعــلـن االحتــاد الــفــرنـــسي لــكــرة
الـقـدم الـثالثـاء ان نـتيـجـة اخـتـبار
ـســتـجــد الـذي فـيــروس كـورونــا ا
خـضع له مــدافع فـريـق لـيــون لـيـو

دوبــوا جــاءت إيــجــابــيــة وأنه 
عـزلـه بـعــد مــشـاركــته في تــمـارين
ــــــــنــــــــتــــــــخـب الــــــــوطــــــــنـي في ا

. كلـــــــيرفونت
ولن يـــشــارك دوبـــوا األربـــعــاء في
ــبـاراة الــدولـيــة الــوديـة ألبــطـال ا
العالم ضد أوكرانيا وسيحل محله
مــــدافع ريـــال مـــدريــــد اإلســـبـــاني
ـبــاراتـ ضـد فـيـرالن مــنـدي في ا
الــبــرتــغـــال األحــد في ســان دوني
وكــــــرواتــــــيــــــا في  14تــــــشــــــرين
األول/أكـــتــوبــر ضــمن دوري األ

األوروبية.
وقــال االحتـــاد في بـــيـــان له "جــاء
اختـبـار +كوفـيد- +19الذي أجراه
االحتــــاد األوروبـي لـــكــــرة الــــقـــدم
الـثالثـاء إيـجـابـيـا و وضـع لـيو
دوبـــوا في الـــعـــزل بـــعـــد وصــول
الــــنـــتــــائج فـي خــــتـــام احلــــصـــة
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مـعه في األزمـة األخـيـرة.وطـلب من
مـحـبــيه عـدم الـنــزول إلى الـشـارع
قـائال: "وأنـوه لـبـعض الـشـباب من
جـماهـيـر الـزمالك الـذين عـلمتُ من
ـواقع أنهـم ينـوون النزول بعض ا
في وقـفـات احـتـجـاجيـة لـلـتـضامن
مـعي وقد أعـلـنت في قنـاة الـزمالك
مــــنــــذ قـــــلــــيل أن مــــصـــــر أهم من
مـرتـضى مـنـصـور وأخـشى عـلـيهم
أن يــــنــــدس وســـطــــهم بــــعض من
اإلرهــابـيــ من جــمــاعــة اإلخـوان
ويـســتــغــلــوا جتـمــعــاتــهم لــنــشـر
الـفـوضى وهذا مـرفـوض ألني كـما
قـــــلت وأكــــدت أن مــــصـــــر أهم من
مـرتــضى مـنــصـور وأنــني أحـصل
عــلى حــقـي بــالــقــانــون عن طــريق

صري العادل". القضاء ا
وأضـاف: "لـذلك أنـاشـد اجلـمـاهـيـر
عــلـى مــخــتــلف انــتــمــاءاتــهم بــأن
تـــتـــوحـــد لـــيـس خـــلف مـــرتـــضى
مـنـصـور ولـكن خـلف بـلـدنـا مـصـر
في الــــظــــروف الـــتـي تــــمـــر بــــهـــا
والـتــربص من اخلــونــة والــعـمالء
الــذين يــحــاولــون بــشــتـى الــطـرق
إشــاعـة الــفـوضى في وطــنـنـا"ومن مرتضى منصور

ساء الـثالثاء".وأضاف التـدريبيـة 
"عــلى غـرار اجملــمـوعــة بـأكــمـلــهـا
خـضع لـيــو دوبـوا الخـتــبـار قـبـيل
عسكـر التدريبي وكانت الـنتيجة ا
ســـلــــبـــيـــة".وكــــان حـــارس مـــرمى
مـــرســـيـــلـــيـــا اخملـــضــرم ســـتـــيف
مانداندا قد عـاش أمرا مشابها في

معسكر شهر أيلول/سبتمبر. 
هاجم باريس سان كذلك بالنسـبة 
جرمان كيليان مبابي الذي اظهرت
نــــتــــائج فــــحــــوصه أنـه مــــصـــاب
بـالـفـيروس مـا تـسبـب بانـسـحابه
من الــــتــــشــــكــــيـــلــــة خـالل فــــتـــرة

االستعدادات.
ويـــخـــوض مـــنـــتــخـب أوكـــرانـــيــا
مــبـاراته ضـد فـرنـسـا األربـعـاء في
ســـان دونـي مــتـــأثـــرا بـــاصـــابــات
عــديـدة فـي صـفــوفه بــالــفــيـروس
بـيــنـهــا لـثالثــة من حــراس مـرمـاه

األربعة.
ـــنــتـــظــر أن يــصـل مــهــاجم ومن ا
بــاريـس ســان جــيــرمـــان الــســابق
إديــنـسـون كـافــاني يـوم األحـد إلى
إجنـلــتـرا لالنــضـمـام إلـى صـفـوف
فـريق مـانشـسـتر يـونـايتـد.وخاض
العـب مـنـتــخب أوروغـواي الــبـالغ
من العمر 33 عاما مـفاوضات مع
مانـشسـتر يـونايتـد بالـفعل. وعلى
الرغم مـن عدم الـتوصل إلى اتـفاق
ــرجـح عــلى حــتـى اآلن فــإن مـن ا
نحـو متزايـد أن ينضم الالعب إلى

 فيرجيل فان دايك

الـصـيـد.ويـؤكد هـايـكي لـوكـالـة "فراس
بــــرس" ان مــــشــــاركــــته فـي االلــــعـــاب
ــبـيــة ونـيــله مـيــدالـيــة هـو "أكــبـر االو
كن أن يـحـصل".ويـتابع "رجل شـرف 
شــرطــة هـو حتــد جــديــد. ولــكن أريـد
اسـتــخـدام قــدراتي في الــسـبــاحـة من
أجل مــســاعــدة الـنــاس. عــنــدمــا كـنت
صـغـيـرا كنـت فـعال أريـد الـقـيـام بـهذه
هنة".ويضيف صـاحب البنية القوية ا
واالبــتـسـامــة الـكــبـيـرة والــشـخــصـيـة
احملـببـة "إذا بعـد اعـتزالي (الـرياضي
عام 2015) حصلت على هـذه الفرصة
من أجل االنـضمـام إلى سـلك الشـرطة.
لـقـد حـقـقت حـلم طـفـولـتي".وال يـتـذكـر
هايـكي عدد االشـخاص الـذين انقذهم
ولـكـن تـشـيـر االرقـام إلى أن مـعـدل 30
ـيـاه كل عام شـخـصـا يـسـقـطـون في ا
إن كـــان بـــســــبب االســـراف في شـــرب
الـكـحول أو اللـتـقاط صـورة عـند حـافة
الــبــحــيـرة.تــمــكّن الــريــاضي الــسـابق
وزمـالؤه في الـشــرطــة من إنــقـاذ رجل
كـاد يـغـرق عن طـريـق إنعـاشـه بـجـهاز
الـصدمـات الـكهـربائـيـة.وال تغـيب هذه

{ شنغهاي, (أ ف ب) - يخدم السباح
الـصينـي جيانـغ هايكـي بالده بطـريقة
يداليـة برونزية مخـتلفة: بـعدما فـاز 
ـبــيــاد لــنـدن 2012 حتـوّل إلى فـي أو
شرطي يـعمل عـلى إنـقاذ النـاس الذين
يــســقــطــون في مـــيــاه شــنــغــهــاي من
الـغـرق.مـا زال هـايـكي يـرجتـف عـنـدما
ــركــز تــعــود بـه الــذاكــرة إلى إجنــاز ا
الــثـالث الـذي احـتـله في سـبـاق الـبـدل
ــبــيــة في لــنــدن عـام في االلــعــاب االو
ـثيـر للـجدل 2012 إلى جـانب زميـله ا
سون يـانغ. ولكن مـنذ عـام اسـتبدل
بــذلـة الـســبـاحــة بـبـذلــة زرقـاء تــابـعـة
لــلـشــرطـة.في سن الـ 28 عــامـا يــقـوم
هايكي صاحب القامة الكبيرة والطول
الـفـارع (88 كـلغ و 1,99م) بـدوريـات
عـلـى مـ قـارب في بـحـيـرة هـوانـغـبو
الـتي تـعـبـر شــنـغـهـاي امـام نـاطـحـات
الــسـحــاب الــعـصــريــة وجـادة "بــونـد"
التاريـخية.مهـمته االساسيـة: مساعدة
ــــيـــاه الــــنــــاس الــــتي تــــســــقط فـي ا
والـتعـامل مع اي نـشـاط غيـر قـانوني
عــــلى غــــرار عــــدم احـــتــــرام قــــوانـــ
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تقدُّما. 
وعـــــلى الـــــرغم مـن هــــذا تـــــرفض
مـصـادر في الـنـادي الـتـعـليـق على
ما إذا كانت محاوالت النادي لضمّ
ـــنـــتـــخب اإلجنـــلـــيــزي ذي العب ا
العشرين ربيـعا قد انتهت.ويتأهب
ــواجــهـة مــانــشـســتــر يــونــايــتــد 
انـتـقـادات لـكن إدارة الـنـادي تـرى
في سـجِلّ كـافـاني مـا يـبـرر خـطوة
ضـمّه.وسـجَلّ كـافـاني إجـماال 341
هدفا في 556 مباراة على مستوى
األنديـة بيـنها 200 هدف في 301
مـبـاراة مع بـاريس سـان جـيـرمـان.
كــمــا ســجل كــافـاني 50 هــدفـا في
116 مــبــاراة دولــيــة مع مــنــتــخب

أوروغواي.
WLBÐ „dð

وبـــــاإلضــــافــــة إلـى ذلك لـم يــــنسَ
مـســؤولــو مــانـشــســتــر يـونــايــتـد
اخملـضرمـون البـصـمة الـتي تركـها
زالتان إبراهيموفيتش على الفريق
عـنـدما انـضم إلـيه ح كـان عـمره

 34عاما في 2016.
وحــال إتــمـام الــصــفــقـة ســتــكـون
إحدى أوليات مباريات كافــــــــاني
في صفوف مانشـــــــــستر يونايتد
أمام ناديه الســــــابق باريس سان
ــــــــزمـعة في يوم 20 جيـرمان وا
أكــتــوبــر/ تــــــــــشــرين األول عــلى
مــلـــعب األخــيـــر في دوري أبــطــال

أوروبا.

دير الفـني إلنتر ميالن قائمة { روما- وكاالت- أعلن أنطونـيو كونتي ا
الـنـيـراتــزوري لـلـمـشـاركــة في مـنـافـسـات دوري أبــطـال أوروبـا. وشـهـدت
الـقائمة تواجد الـبلجيكي رادجا نـاينجوالن في ح  استـبعاد ماتياس

فيتشينو ودانييلي باديلي.
وحل إنـتـر مـيالن في اجملـموعـة الـثـانـيـة الـتي ضـمت إلى جـواره كـلًا من

ريال مدريد شاختار دونيتسك وبوروسيا مونشنجالدباخ.
وجاءت قائمة إنتر ميالن كالتالي:

رمى: سمير هاندانوفيتش  –إينوت رادو  –فيليب ستانكوفيتش. حراسة ا
خط الـدفـاع: أشـرف حـكـيـمي  –سـتـيـفـن دي فري  –ألـكـسـنـدر كـوالروف –
أنـدريـا رانـوكـيـا  –أشـلي يـوجن  –دي أمــبـروزيـو  –مـاتـيـو دارمـيـان  –مـيالن

سكرينيار  –أندريا باستوني.
خط الـوسط: روبـرتو جـالـيـارديني  –سـتيـفـانو سـيـنسي  –إيـفـان بيـريـسـيتش –
أرتــورو فـيـدال  –نـيـكـولـو بـاريال  –كـريـسـتـان إريـكـسن  –رادجـا نـايـنـجـوالن –

مارسيلو بروزوفيتش  –موريتي.
خط الهجـوم: أليكسـيس سانشيز  –روميـلو لوكاكو  –الوتارو مارتـينيـز - أندريا

بينامونتي.

احلـادثـة عن ذاكـرة الـسـبـاح الـصـيـني
الـسـابق إذ يـقـول "أنـقـذنـاه وهـو على

وت.  شفير ا
هي حادثة أثرت بي كثيرا".ولد هايكي
فـي شـنـغـهـاي وعـانى مـنـذ صـغـره من
صـعـوبـة فـي الـتـنـفـس وقـضى فـتـرات
ــســتــشــفى لــلــعالج من طــويــلــة فـي ا
ــتـكـررة الـتــهـاب الــشـعب الـهــوائـيـة ا
وااللـتــهــاب الــرئـوي إال أن مــرضه لم
ــــنـــعـه من الــــتـــألـق داخل أحـــواض
الـسبـاحة حـ جنح في حجـز بطـاقته
لـسـبـاق الـبدل  200 * 4مـتـر حرة في

بياد لندن 2012.  أو
حـيـنـها خـاض هـايـكـي البـدل الـثـالث
ـركز تـاركـا مـهمـة إنـهـاء السـبـاق في ا
الـثالث لاليـقونـة الـوطنـية سـون يانغ
ــنـتــخــبـ االمــيـركـي بـقــيـادة خــلف ا
االسـطـورة مـايـكل فـيـلـبس والـفـرنسي
يانـيك أنيـيل.وبخالف مـسيـرة هايكي
تــلــطخ اسم مــواطــنه يــانغ إذ فــرضت
عـلــيه مــحــكـمــة الــتـحــكــيم الــريـاضي
(كاس) هذا العام عقوبة اإليقاف لفترة
ثــمــانـيــة أعـوام عــلى خــلـفــيـة تــنـاوله

oÒK ð ‰ËUŠ ÍbM uÐ q²I

ÊU² UÐ w  q³ł
{ اسـالم ابـــاد (أ ف ب) -لــــقي مـــتــــســـلق
بــولـــنـــدي مــصـــرعه جـــرّاء ســقـــوطه خالل
مــحـاولـتـه بـلـوغ قــمـة أحـد جــبـال سـلــسـلـة
كاراكورام في شمال باكستان على ما أعلن
الــــســـــبت نـــــادي مــــتـــــســــلـــــقي اجلـــــبــــال
الـبــاكـسـتـانـي.وقـال الـنـاطـق بـاسم الـنـادي
كـــرار حــيـــدري لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
إيـلـتـشــوك مـايـكل جـاكــوب سـقط اخلـمـيس
أثـنـاء تـســلـقه جــبل دهي داست سـار الـذي
يبلغ ارتـفاعه نحـو ستة آالف مـتر وما لبث
أن فــــارق احلــــيـــــاة اجلــــمــــعــــة مــــتــــأثــــرا
بــجــروحه".واضــاف أن "فــريق االنــقــاذ اكـد
مـقـتل ايلـتـشوك مـايـكل جاكـوب".ولم يـنجح
ـتـسـلق في بـودغـانـسـكي جـاكـوب زمـيل ا
إنـقـاذه رغـم مـحاوالتـه وفـقًـا للـنـاطـق الذي
قـال إن الـظـروف اجلـويـة كـانت سـيـئة وقت
وقـوع احلـادث.وتــولت مـروحـيـة عــسـكـريـة
إنــقــاذ بــودغــانــســكـي جــاكــوب ونــقــله من
مــعـــســكــر الــقــاعــدة.تــقع ســلــســلــة جــبــال
كـاراكـورام في منـطقـة جـيلـجيـت بالـتسـتان
اجلـبلـية  الـواقعـة غرب جـبال الـهيـمااليا 

لــلـمــنـشـطــات بـرغـم اعـتـراف هــايـكي
بـــالـــدور الـــكـــبـــيـــر الـــذي لـــعـــبه جنم
رة الـسـبـاحـة الصـيـني الـغـارق هـذه ا

نشطات. في أحواض ا
وبـرغم الشـعبـيـة التي كـان يتـمتع بـها
والـنــجـومـيــة إال أن هـايـكي الــسـبـاح

جــهـتــهــا حــذرت وزارة الـداخــلــيـة
ـصـرية عـبـر صفـحـتهـا الـرسمـية ا
فـي فــيـــســبـــوك من أي جتــمـــعــات
خــارج اإلطــار الـــقــانــوني قــائــلــة:
"صرح مـصدر أمـني بتـداول بعض
صــــفـــــحــــات اإلنــــتـــــرنت دعــــوات
بــالـــتــجـــمع أمـــام نــادي الـــزمــالك
اعـــتـــراضــا عـــلى قـــرار الـــلـــجـــنــة

بية بشأن رئيس النادي". األو
وأضـــافـت: "حتــذر الـــوزارة من أي
جتـمـعات خـارج اإلطـار الـقـانوني
وســتــتـــخــذ حــيـــالــهــا اإلجــراءات
الــقــانـونــيــة الـفــوريــة بـكـل حـسم
وتـــؤكـــد عــــلى ضــــرورة االلـــتـــزام
بـالطـرق الـشرعـية فـي التـعامل مع
قـرار اللـجنة".وأطـلق مـستــخدمون
وسـم #مـــرتـــضي_بـــره_الــــزمـــالك
والـذي كـان من ضـمـن قـائـمـة أكـثر
الـــوســوم انـــتـــشــارا في مـــصـــــــر
حاصـدا أكـثر من 67 ألف تغـريدة
ــــــــغــــــــردون طـــــــــالب مـن خـاللـه ا
بــتــــــــــنـــفــيــذ الــقـــرار ومــعــاقــبــة

مرتضى منصور.
ـــعـــاطي زكي: "الـــلي فـــقـــال أبـــو ا
بـيـنتـقـد تـوقـيت الـقـرار لم نـسـمع
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- وكاالت- اعتـبر تقـرير صـحفي إسبـاني امس األربعاء أن الـبلـجيكي تـيبو كـورتوا حارس { برلـ
ـدريـديـة أن كـورتوا أقل ريـال مـدريـد هـو األفـضل في أوروبـا حالـيـا.فـقـد أبرزت صـحـيـفـة "مـاركا" ا
اضـي وهو موعد احلـراس استقـبالًا لألهـداف في الدوريات احملـلية األوروبـية منـذ يونيـو/حزيران ا
عـودة كرة الـقدم من الـتـوقف.وخاض كـورتوا 14 مبـاراة بـقمـيص الريـال في الـليـجـا منـذ اسـتئـناف
الـنـشاط جنـح في في اخلروج بـشـبـاك نظـيـفة من 9 مـنـهـا أمام "فـالـنـسيـا مـايـوركا إسـبـانـيول
خيـتافي أتـلتـيك بيلـباو أالفـيس ريال سـوسيداد بـلد الـوليـد ليـفانتي" بـينـما اسـتقبل 6 أهداف
نـافس لـكورتوا فقط.ويـعد السـلوفيـني يان أوبالك حـارس مرمى اجلار أتـلتيـكو مدريـد أقرب ا
ــواجــهــات وخـرج من  8مــبـاريــات بــشــبــاك نـظــيــفــة وتــلـقى 7 حــيث خــاض نــفس الـعــدد من ا
اني مارك أندريه تـير شتيـجن حارس برشلـونة الذي أبعدته ركز الثـالث األ أهداف.ويـأتي في ا
لك أرقـامًا جـيدة فـقد لعب  10مـواجهات بـعد اسـتئـناف الـنشاط بـاريات لكـنه  اإلصابـة عن ا

وخرج بشباك نظيفة من 6 لقاءات بينما استقبل  7 أهداف.
وخـاض مانـويل نويـر حارس بـايرن مـيونخ 10 مبـاريات في الـبونـدسلـيجـا واستـقبل 12 هـدفًا
بـينمـا حافظ على مـرماه نظـيفًا في  6 لـقاءات. أما البـرازيلي إيدرسون حـارس مانشسـتر سيتي
ـاضي واستقبل  11هدفًا متاز مـنذ يونـيو/حزيران ا فلعب 13 مبـاراة في الدوري اإلجنليـزي ا

ولم تهتز شباكه في  7مواجهات.

رأيه فـي تــــــوقــــــيت الــــــشــــــتــــــائم
واإلهانـات واخلوض في األعراض
واالفــتــراءات عـــلى مــدار ســنــوات
طويلـة صوتك كان فـ يا جنم ما
سـمـعنـاش صـوتك وأنت يـتم سبك
أنـت وأبــــوك دلـــــوقت تـــــنــــتـــــقــــد
الــــتــــوقــــيت طــــيب وإيـه رأيك في

أفعاله?! تقدر تنتقده".
rýË —UA²½«

ـقـابل عـبـر مـحـبـو مـنـصـور وفي ا
عن وقــوفــهم إلى جــانــبه من خالل
وسم #كــلــنـا_مــرتـضي_مــنــصـور
الـذي تـصـدر قـائـمـة أكـثـر الـوسوم
انـتشـارا فيمـصر حـاصدا أكـثر من
155 ألـف تــغـــريــدة.فـــقــال أحـــمــد
السعـيد: "طب لو مرتـضى منصور
رفض تــنـفــيــذ هـذا الــقــرار األهـبل
ـــتـــعـــجـــرف جلـــنه احلـــرامـــيـــة ا
ــــبي حــــتــــعـــــمل إيه? وقــــوف األو
مـــشـــجـــعـي الـــنـــادي أيـــد واحـــدة
ســـيـــزلــزل األرض حتـت أقــدامـــهم
وسيتم رحيلهم جميعا أيد واحدة

خلف رئيس النادي".
وبعـد انتهـاء التحـقيقـات التي قام
بها القاضي رئـيس جلنة التحقيق

ورئـيس مــحـكـمــة االسـتــئـنـاف في
اخملـالفـات التي تـناولـها الـتحـقيق
ضد رئـيس نادي الـزمالك مـرتضى
منـصور قرر مـجلس إدارة اللـجنة
ــصــريـــة بــاإلجــمــاع ــبــيـــة ا األو
وافقة على مـا انتهت إليه مذكرة ا
جلنـة التـحقـيق بتوقـيع العـقوبات
اآلتـيـة عـلى مـرتضى أحـمـد مـحـمد
مـــنــصـــور رئــيـس نــادى الـــزمــالك
لأللـــعـــاب الـــريـــاضــيـــة:أوالً: وقف
مــرتـضـى أحـمــد مـحــمــد مـنــصـور
رئيس مـجـلس إدارة نادي الـزمالك
لأللـعاب الـريـاضيـة عن مـزاولة أي
دة أربع نـشاط ريـاضي في مـصـر 
: إبالغ النيابة العامة سنوات.ثانياً
بـــالـــوقـــائع الـــتي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا
ة الـتـحـقـيقـات والـتي تـشـكل جـر
جـــنــــائــــيـــة إلعــــمــــال شـــؤونــــهـــا
حــيـــالــهـــا.ثــالـــثــاً: إبـالغ اجملــلس
األعــلـى لــتــنــظـــيم اإلعالم إلعــمــال
شؤونه حيـال ما يتم إذاعـته بقناة
الــزمــالك الـــفــضــائــيـــة من ألــفــاظ
وعـبــارات تـشــكل خـدشًــا لـلــحـيـاء
ــيـثــاق الـشـرف الـعــام بـاخملــالـفـة 

اإلعالمي.

والــــتي تــــضم 18 من أعــــلى 50 قــــمــــة في
ـعروف (8611 الـعـالم مـنـها جـبل "كي 2 ا
نـطقة أيضاً ثالثة من أطول متراً). وتضم ا
سـبــعـة أنـهـار جــلـيـديـة فـي الـعـالم  خـارج
ـنـاطق الـقــطـبـيـة.وتـشـكّل هـذه الـسـلـسـلـة ا
مـنــطـقـة مـهـمـة لـلـمــتـسـلـقـ نـظـراً إلى أن

الكثير من جبالها لم يتم تسلقها بغد.

السابق والشـرطي احلالي يعيش في
عـالم ال يـعــرف اضـواء الـشــهـرة مـنـذ
اعــتــزاله الــســبـاحــة. فــالــنــاس الـتي
ينقذهـا من الغرق غالـبا ما جتهل انه
ــيــدالــيـة ــبـي تــوج عــنـقـه  بــطل أو

برونزية.
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