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األمناء/ متابعات :

أعلن إيدين هــازارد، قائد منتخب 
بلجيكا، اعتزالــه اللعب الدويل، عقب 
قطر  مونديــال  من  املبكــر  الخروج 

.2022
وخرجــت بلجيــكا مــن مرحلة 
احتالل  بعد  العامل،  لكأس  املجموعات 
املغــرب وكرواتيا،  الثالث خلف  املركز 
املرشحة  الفرق  ضمن  كانت  أنها  رغم 

لتحقيق اللقب قبل انطالق البطولة.

وأصدر هــازارد، بيانا عرب صفحته 
الرســمية عىل »فيســبوك«، قال فيه: 
»الصفحة تغلق اليوم، شــكرا لكم عىل 
الالمتناهي،  دعمكم  عىل  شكرا  حبكم، 
شكرا عىل كل الســعادة املشرتكة منذ 

عام 2008«.
مســريت  إنهاء  »قررت  وأضاف: 

الدولية، سأفتقدكم يا رفاق«.
ولعب هــازارد بقميــص منتخب 
بلجيكا 126 مباراة، ســجل خاللها 33 

هدفا وصنع 36 أخرى.

األمناء/ متابعات:

الزلــزويل،  أشــاد عبدالصمــد   
املغريب  املنتخب  قدمه  الذي  باملستوى 
أمام إسبانيا، بعد فوزه بركالت الرتجيح 
0-3، عقب نهاية املباراة والشــوطني 

اإلضافيني بالتعادل 0-0.
الزلــزويل يف ترصيحات  وأكــد 
اســتثنائية  مباراة  »كانت  تلفزيونية: 
وكنا نعرف أنها تتطلب اســتعدادا من 
جميع املســتويات، لقد اشتغلنا كثرا 

عىل املباراة وكنا نعرف ما تتطلبه«. 
وتابــع أن الالعبــني كانت لديهم 

عزمية كبرة للفوز. 

وأوضــح: »الكثــر مــن األمور 
التقني  االستعداد  فوزنا،  يف  ساهمت 
وكذا الذهني، ال ننىس أيضا العمل الذي 
قام بــه الجهاز الفني قبل املواجهة ثم 

الروح الجامعية التي اشتغلنا عليها«. 
وأكمــل: »كنا نعــرف أن املنتخب 
اإلســباين يهوى امتــالك الكرة، لذلك 
كان علينــا أن نكــون حذرين يف هذا 
املعطى، ال ننــىس دور الجمهور الذي 

كان حاسام أيضا وساندنا«. 
وختم:« طموحنــا لن يتوقف عند 
هذا الحد، علينا أن نواصل املشوار بكل 

ثقة، الزلنا نطمح للمزيد«.

األمناء/ متابعات:

 أفــاد تقرير صحفي إيطايل، بأن نــادي يوفنتوس قد 
يتعرض لخطر االستبعاد من مســابقات االتحاد األورويب 

لكرة القدم »يويفا«.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، أن 
يوفنتوس يواجه حاليا اتهامات عديدة من قبل النيابة العامة 
يف تورينو، األوىل هي إجراء مكاسب رأساملية مزورة يف 
ميزانية النادي العمومية، بجانــب دفع أجور الالعبني رسا 

خالل الفرتة األوىل من تفيش جائحة كورونا.
وأضافــت أن االتحاد األورويب ال ينــوي انتظار انتهاء 
اإلجراءات الجنائية يف إيطاليا ضد يوفنتوس، حيث يخطط 

اليويفا للرد بشــكل عاجــل، مضيفة بــأن االتحاد ينتظر 
معلومات مفصلة من مكتب املدعي العام يف تورينو، وهو 
أمر غر متاح بالوقت الحايل، الفتة إىل أنها ســتخرج يف 

فرتة قريبة.
وتابعت أنه مبجــرد ظهور الوثائق ســيتمكن االتحاد 
األورويب من الترصف، حيث سيكون عىل استعداد لفحص 

الوضع االقتصادي الحقيقي للنادي.
وختمــت بأن يوفنتوس يف هذه الحالة ســيكون أكرث 
عرضة لخطر دفع غرامة كبرة، مشــرة إىل أن األمور قد 
تكون أكرث قســوة إذا تم تأكيد دفع النادي لرواتب الالعبني 
بطريقة رسية، حيث إن اليويف بهذه الحالة قد يتم استبعاده 

من مسابقات اليويفا.

األمناء / متابعات:

 قال تقرير صحفي إسباين، إن اإليطايل كارلو أنشيلويت، املدير الفني لريال 
مدريد، يشعر بحالة من القلق عىل العبه الكروايت لوكا مودريتش، والذي يشارك 

مع منتخب بالده يف نهائيات مونديال قطر 2022.
وقاد مودريتش منتخب بالده للتأهل إىل ربع نهايئ املونديال، حيث سيواجه 

الربازيل.
ولعب مودريتش املباريات األربع التي خاضهــا منتخب كرواتيا حتى اآلن، 

وشارك أساسًيا وخرج كبديل يف مباريت كندا واليابان.
وبحســب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن أنشيلويت يشعر 
بالقلق عىل مودريتش من اإلرهاق البدين، رغم اســتعداده املميز قبل البطولة، 

لكن هذا اإلرهاق قد يؤثر عىل أدائه بعد عودته من البطولة.
وأضافت الصحيفة: »ســيحصل مودريتش عىل قسط من الراحة بعد نهاية 
مشــواره يف كأس العامل، وســيكون للعائدين خطة بدنية من أنشيلويت واملعد 
البدين بينتوس، وســيكونون منتبهني للغاية لإلرهاق الجسدي الذي يعاين منه 

مودريتش«.
وأشــارت الصحيفة، إىل أن أنشــيلويت ال يريد أن يخوض الجزء الثاين من 

املوسم بدون مودريتش.

األمناء/ متابعات:

 يواجه ليونيل ســكالوين، 
لألرجنتني، خطر  الفنــي  املدير 
فقــدان خدمــات أحــد العبي 
املنتخب خالل املبــاراة املنتظرة 
أمام هولندا، التي ســتجمعهام 
الجمعة، مبنافســات الدور ربع 

النهايئ من كأس العامل.
 TyC« موقــع  وبحســب 
Sport« األرجنتيني، فإن الوتارو 
املنتخــب  مارتينيــز مهاجــم 
األرجنتينــي، يعاين من إصابة، 
قد تجعله غر قادر عىل الظهور 

بشكل كامل مع األرجنتني.
كاماتشو،  اليخاندرو  وقال 

وكيل أعامل الالعب يف ترصيحات 
أبرزها املوقع: »الوتارو مصاب، إنه 

يعاين من أمل شديد يف كاحله«.
وأضــاف :«يعمل بجد من أجل 
ومبجرد  األمل،  هــذا  من  التخلص 
حــدوث ذلك ســيطر يف امللعب، 
إنه العب هداف، كانت أهدافه ضد 
الصعب  من  )التسلالت(  السعودية 
اســتيعابها وصعبة، لكن الوتارو 
لديه قــوة ذهنية كبــرة للميض 

والعودة ألفضل نسخة منه«.
وأتم »الوتارو وجوليان ألفاريز 
يقويان نفسيهام باملنافسة، إنهام 
لبعضهام  جيــد  بشــكل  يعمالن 

البعض«.

رياضـــة

هازارد يعلن اعتزاله الدويل

الزلزويل: طموحنا لن يتوقف عند ربع النهائي

يوفنتو�س يواجه �شبح الطرد الأوروبي

مودريت�س يثري قلق اأن�شيلوتي يف املونديال �شربة للأرجنتني قبل موقعة هولندا


