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 "وجود موهبة ريال مدريد ماركو �أ�سن�سيو يف بطولة �أوروبا لتحت 21 
عامًا نعمة"، بهذه �لكلمات عّلق مدرب منتخب �إ�س��بانيا لل�سباب �ألربت 
�سيالدي���س على تاألق العب��ه يف �أوىل مباريات الورخ��ا �سد مقدونيا. 
وقاد �أ�سن�سيو منتخب بالده للفوز بخما�سية نظيفة حني �سجل هاتريك، 
وبد� �لالعب �لذي توج قبل نحو �أ�سبوعني ببطولة دوري �أبطال �أوروبا 
خب��ر�ً بني �أبناء جيل��ه. �ملدرب �ملولود يف بر�سلون��ة �أكد �أنه حمظوظ 
لوج��ود جوه��رة ري��ال مدريد مع��ه يف �لفري��ق وذل��ك يف ت�رصيحات 
ملوق��ع �الحت��اد �الأوروبي لك��رة �لقدم: "�إن��ه مثال لن��ا جميعًا كالعب 
يف �ملنتخ��ب �لوطني، عائد من تتويج مظف��ر يف دوري �أبطال �أوروبا، 
و�أظه��ر كل هذ� �لد�فع يف �أوىل مبارياتن��ا يف �لبطولة". و�أ�ساف "�إننا 
نتمن��ى �أن يكون لدينا �لعديد م��ن �لفتيان بجودته كالعب كرة 
ل �أ�سن�سيو بتو��سع جم �أن يحّول  قدم وك�سخ�س". بدوره ف�سّ
�نتباهه ف��ور�ً �إىل �للقاء �لقادم مع �لربتغ��ال يوم �لثالثاء، 
ح��ني قال "ت�سجيل �الأهد�ف هو �سبب كرة �لقدم، ولكن هذه 
�للعبة �نتهت و�الآن علينا �أن نركز على �لربتغال". و�أ�ساف 
"�سجلت ثالثة �أهد�ف و�ساعدت فريقي، �أنا �سعيد جد�ً بهذ� 
�لف��وز، �لفوز مه��م، و�أي�سًا عدد �الأه��د�ف". وت�سم ت�سكيلة 
الروخ��ا عدد من �لالعب��ني �لقادرين على م�ساعدة 
�أ�سن�سي��و يف �ل�س��ر قدم��ًا نحو ��ستع��ادة لقب 
�لقارة �لعجوز بع��د �أن خ�رصوه يف �لبطولة 
 .2015 يف  �ل�سوي��د  ل�سال��ح  �ملا�سي��ة 
ومن ه��وؤالء ج��ر�رد دولوفيو )ميالن( 
و�ساول )�أتلتيكو مدريد( �للذ�ن �أ�سافا 
هدفني عل��ى هاتريك �أ�سن�سيو. �إ�سافة 
لع��دد م��ن �لالعب��ني �لذي��ن متّر�س��و� 
�الأوىل  �لدرج��ة  دوري  يف  �للع��ب 
نذكر منه��م: �ساندرو ر�مري��ز )ملقا( 
وديني���س  )بيلب��او(،  ويليام���س  �ينياك��ي 

�سو�ريز )بر�سلونة(.

 �أك��دت تقاري��ر �إعالمي��ة �أوروبية خمتلف��ة، �أن �لالعب 
�لرب�زيل��ي �ل��دويل د�ين �ألفي�س، ق��د تو�سل التفاق 

مع ن��ادي مان�س�سرت �سيت��ي �الإجنليزي، للرحيل 
�إليه��م ه��ذ� �ل�سي��ف. وقال��ت كاًل م��ن "موندو 
ديل��و  كوري��ري   - �س��ن   ذ�   - ديبورتيف��و 
�سب��ورت"  �إن �لالعب �لرب�زيلي تو�سل التفاق 

م��ع مان�س�س��رت �سيتي عل��ى �رصوط 
عق��ده �ل�سخ�س��ي م��ع �لن��ادي. 

فيم��ا �أك��د موق��ع "فوتب��ول 
�أن  �الإيط��ايل  �إيطالي��ا" 

ن��ادي يوفنتو�س �سوف 
العب��ه  ببي��ع  يق��وم 

مقاب��ل  �لرب�زيل��ي 
ي�س��ل  ق��د  مبل��غ 
ملي��ون   5.7 �إىل 
بعدم��ا  ي��ورو، 

علي��ه  ح�س��ل 
�ل�سي��ف  جماًن��ا 

�ملا�س��ي بع��د �نته��اء 
عقده م��ع نادي بر�سلونة. 

وُيق��ال �إن عالق��ة �لالع��ب 
�لرب�زيل��ي ق��د تده��ورت مع 

�لن��ادي �الإيط��ايل، بع��د ت�رصيحاته 
�الأخ��رة حني ق��ال �أنه ق��دم ن�سيحة 
لديب��اال بالرحيل ع��ن يوفنتو���س �إذ� 

�أر�د �أن ي�سب��ح م��ن ب��ني �الأف�س��ل يف 
�لعامل. وُيعتق��د �أن يوفنتو�س مل يو�فق 

عق��ده  لتمدي��د  �لالع��ب  ���رصوط  عل��ى 
م��ع �لن��ادي �الإيط��ايل، �إذ يري��د �لالعب 

�ساح��ب �ل��� 34 عاًم��ا عقًد� طوي��ل �الأمد 
مع �لنادي �لذي يرف�س بدوره منحه عقًد� 

يطاب��ق متطلبات��ه و�رصوط��ه. و�رتب��ط د�ين 
�ألفي�س مع عدة �أندية مثل ت�سيل�سي ومان�س�سرت 

يونايت��د �الإجنليزيني، �إال �أنه يبدو �أن مان�س�سرت 
�سيت��ي ه��و �لوحي��د �لذي يري��د �لالع��ب بجدية، 

حي��ث يريد جو�ردي��وال �إعادة مل �سمله م��ع �ألفي�س 
�ل��ذي كان معه يف حقبت��ه �لتاريخي��ة يف بر�سلونة. 

و�أثار �الأرجنتين��ي جونز�لو هيجو�ي��ن �لتكهنات، حول 
م�ستقبل زميله �لرب�زيلي يف يوفنتو�س، د�ين �ألفي�س، بعدما 

ن���رص ر�سالة يودعه فيها ع��رب ح�ساباته �لر�سمية على مو�قع 
�لتو��سل �الجتماعي، قبل �أن يقوم بحذفها �رصيًعا، وفًقا ملا 

ذكره موقع "فوتبول �إيطاليا".

الكشف عن أسرار وتفاصيل حفل زفاف نجم برشلونة ميسي والبرازيلية روكوتزو

ألمانيا تختبر التجربة الشبابية أمام أستراليا في كأس القارات اليوم
 ي�سته��ل �ملنتخ��ب �الأملاين بط��ل �لعامل م�س��و�ره يف كاأ�س 
�لق��ار�ت مبو�جهة �سهلة ن�سبيا �أمام �أ�سرت�ليا، حيث يلتقي 
�لفريق��ان، �الإثنني، على ��ستاد في�س��ت يف �سوت�سي �سمن 
�جلولة �الأوىل من مباري��ات �ملجموعة �لثانية. �ملو�جهة 
�ستك��ون �ل�ساد�سة ب��ني �لفريقني حيث ف��ازت �أملانيا يف 
�أول ث��الث مو�جه��ات قب��ل �أن تخ�رص وتتع��ادل يف �أخر 
مبار�ت��ني وديتني بينهما، علم��ا باأنها �لتقيا يف كاأ�س 
�لقار�ت 2005 باأملانيا، يف مو�جهة �نتهت ل�سالح 
�ملاكينات بنتيجة 4/ 3. ويدخل �ملنتخب �الأملاين 
�لبطول��ة بجي��ل جدي��د م��ن �لنج��وم م��ن �أ�سحاب 

�مله��ارة و�ل�س��ن �ل�سغر يف حماول��ة من �مل��درب يو�خيم لوف 
الإن�س��اء فريق جديد قادر على �لتوهج عل��ى �ل�ساحة �لدولية بعد 
جن��اح جتربته يف �العتماد على جمموع��ة من �لالعبني �ل�سغار 
عل��ى �ساكلة م�سعود �أوزي��ل و�سامي خ�سرة، �لف��وز معهم بلقب 
موندي��ال �لرب�زيل 2014. ومير �لفري��ق �الأملاين بفرتة �نتقالية 
يف �أعق��اب �عتز�ل فيليب الم وبا�ستيان �سفاين�ستايجر، حيث �أن 
�لقائ��د �حلايل جولي��ان در�ك�سلر يعت��رب �الأكرثخربة يف �سفوف 
�لفريق حاليا بثالثني م�ساركة دولية. ومل يخ�رص �لفريق �الأملاين 
يف �أخ��ر ع�رص مباريات منذ خروجه من يورو 2016 يف فرن�سا، 
حي��ث حقق ثمانية �نت�سار�ت مقاب��ل تعادلني و�سجل 31 هدفا 

و�هتزت �سباكه مرتني فق��ط خالل تلك �مل�سرة. وخا�س �لفريق 
�ملع��دل ليو�خيم لوف مبار�تني حيث تع��ادل مع �لدمنارك وديا 

قبل �أن يكت�سح �سان مارينو 7/�سفر يف ت�سفيات كاأ�س �لعامل.
وعل��ى �جلان��ب �الآخ��ر ف��اإن �ملنتخ��ب �الأ�س��رت�يل �ل��ذي ي�سارك 
يف كاأ���س �لق��ار�ت بعد فوزه بلق��ب كاأ�س �آ�سيا للم��رة �الأوىل يف 
تاريخه، بعد �أن جاءت �مل�ساركات �لثالث �ل�سابقة له يف �لبطولة 
ع��رب �لتتوي��ج بلق��ب كاأ���س �أمم �وقيانو�سي��ا، يعاين م��ن تر�جع 
نتائج��ه و�أد�ئه. �أكرب م�سكلة تو�جه �لفري��ق �الأ�سرت�يل تتمثل يف 
�للع��ب خارج �أر�سه، حيث تع��رث �أمام فرق متو��سع��ة من �آ�سيا، 
ومل يحقق �أي �نت�سار خالل ثالث مو�جهات خارج �لديار. ولكن 

�ملنتخب �الأ�سرت�يل يعي�س حالة من �لثقة بالنف�س بعد �لفوز على 
�ل�سعودي��ة 3 2/ يوم �خلمي���س �ملا�سي يف ت�سفيات �ملونديال. 
وي�سم �لفريق �الأملاين ثالثة العبني فقط من �لفريق �لفائز بلقب 
�ملوندي��ال، وهم �سكورد�ن مو�ستايف وماتيا�س جينرت وجوليان 
در�ك�سلر، لك��ن مثل هوؤالء يعي�سون حالة من �لثقة �ملفرطة نظر� 
للنتائ��ج �لر�ئع��ة للفري��ق يف �لف��رتة �الأخرة. وميتل��ك �ملنتخب 
�الأ�س��رت�يل خ��ربة �أك��رب من نظ��ره �الأمل��اين يف كاأ���س �لقار�ت، 
حي��ث ي�سجل م�ساركته �لر�بعة يف �لبطولة بعد جتربته يف �أعو�م 
1997 و2001 و2005، فيم��ا ي�س��ارك �لفري��ق �الأمل��اين يف 

�لبطولة للمرة �لثالثة بعد جتربته يف عامي 1999 و2005.

الفيس يتفق مع مانشستر سيتي

موراي: سأنافس على البطوالت الكبرى لعامين آخرين فقط

فيلبس يسابق قرشًا ضخمًا

 �أك��د �لربيط��اين �آندي م��ور�ي �مل�سن��ف �الأول 
عاملي��ا ، ثقت��ه �لكب��رة بقدرته عل��ى �لتناف�س 
بق��وة والأعل��ى م�ست��وى لعام��ني �آخري��ن فقط 
،م�س��ر�ً �إىل كون��ه �سي�ستم��ر يف �ملناف�سة باأي 

بطولة طاملا ج�سده ي�ساعده على ذلك.
ق��ال �آن��دي م��ور�ي يف ت�رصيح��ات �أبرزته��ا 
و�سائ��ل �الإعالم �لربيطاني��ة : " �أعرف جيد� �أن 
هن��اك بع�س �لالعبني قدم��و� م�ستويات ر�ئعة 
موؤخر� حتى يف منت�سف �لثالثينات من �لعمر، 
عل��ى غ��ر�ر �ل�سوي�رصي روج��ر فيدرير 
�ل��ذي �أثبت �أن��ه من �ملمك��ن �لفوز 
�الأرب��ع  �لبط��والت  يف  باألق��اب 

�لكربى للتن�س".

�أ�س��اف �ساحب �ل���30 عامًا: " لك��ن ،�أنا رمبا 
�ستكون فر�ستي �الأخرة للتناف�س يف �لبطوالت 
�الأربع �لكربى خ��الل �لعامني �لقادمني، وبكل 
تاأكيد معظم �لالعبني ي�سافرون مع �أخ�سائيني 
بدنيني، ويق�سون وقًتا طوياًل يف قاعة �الألعاب 
�لريا�سية، حلماي��ة �أج�سادهم من �أي �رصر يف 

�مللعب".
�أ�س��ار: " بطول��ة وميبل��دون �ستظل �أك��رب بطولة 
خ��الل �ملو�س��م، وهن��اك �لكث��ر م��ن �ل�سغ��ط 
و�لكث��ر م��ن �لتوقع��ات، ل��ذ� ق��د يك��ون �الأمر 
مرهًق��ا، �أنا �أك��رب �سًنا و�أكرث خ��ربة ب�12 عاما 
يف م�سرت��ي �الحرت�فية، وقادر عل��ى �لتعامل 
م��ع �ملوقف، ورمبا لن �أتاأث��ر بال�سغط و�لتوتر 

مثلما كنت و�أنا �أ�سغ��ر و�ساألعب بكل قوتي يف 
�لن�سخة �لقادمة من وميبلدون وخالل �لعامني 
�لقادم��ني الأين �أعتق��د ب��اأين لن �أف��وز م�ستقبال 

باألقاب كبرة".
 �أمت م��ور�ي، بقول��ه: " �لفوز بع���رصة �ألقاب يف 
بطولة و�حدة �سيء قد ال نر�ه �أبد� يف �مل�ستقبل، 
ول�س��ت ق��ادر� عل��ى �يج��اد تف�سر كي��ف حدث 
ذل��ك، فالتتوي��ج بجر�ن��د �سالم و�ح��د �سيء يف 
غاي��ة �ل�سعوب��ة فم��ا بال��ك �أن حت�س��د 10 يف 
مكان و�حد و�أر�سي��ة حتتاج جمهود بدين �أكرب 
وح�س��ور ذهني قوي ونق��اط طويلة، ور�فائيل 
ن��اد�ل غ��ر حمظ��وظ ب�سب��ب �الإ�ساب��ات لك��ن 

باإمكانه �إ�سافة لقب �آخر من يعرف".

 رف��ع �ل�سب��اح �الأمركي ماي��كل فيلب�س حتديًا من 
ن��وع خا���س عندما ق��رر خو�س �سباق م��ع قر�س 
�أبي���س �سخ��م يف �لثال��ث و�لع�رصين م��ن يوليو/
مت��وز �ملقبل. وياأتي هذ� �لتح��دي �سمن �لربنامج 
 "Shark Week"  "ل�سن��وي "�أ�سب��وع �لقر���س�
وُتقّدم��ه قن��اة دي�سكف��ري �لت��ي �أعلن��ت ع��ن ه��ذ� 
�ل�سب��اق �خلطر، وقالت عن��ه "فيلب�س �سد �لقر�س: 

"�لعظيم ذو �لذهبيات �سد �الأبي�س �لكبر".
وح��ول ه��ذ� �ل�سب��اق �لغري��ب كت��ب فيلب���س عل��ى 
ح�ساب��ه يف �إن�ستغ��ر�م: "�أخ��ر�ً �ساأ�ستطي��ع �لقيام 
ب�س��يء لطاملا �أردت �أن �أقوم ب��ه وهو �أن �أ�سبح مع 

�أ�سماك �لقر�س �لبي�ساء �ل�سخمة د�خل قف�س!".
�جلدي��ر بالذك��ر �أن فيلب�س حقق 39 رقم��ًا قيا�سيًا 

عامليًا، وح�سل على 23 ميد�لية ذهبية �أخرها يف 
�أوملبياد ريو دي جانرو يف �لرب�زيل.

�الألع��اب  تاري��خ  يف  �الجن��ح  �لريا�س��ي  وكان 
�الأوملبية، قد حث �مل�رصعني يف �لواليات �ملتحدة 
عل��ى �ل�سغ��ط من �أج��ل �إ�س��الح �جله��ود �لعاملية 
ملكافحة �ملن�سطات يف �لريا�سة بعدما قال �إنه مل 
يثق مطلقا يف �أنه يتناف�س �سد ريا�سيني �رصفاء.

ويف �سهادت��ه �أمام جلنة �لطاق��ة و�ملالية مبجل�س 
�لن��و�ب �الأمريكي �أب��دى فيلب�س �إحباط��ه من عدم 
�لتط��ور يف �ملعركة �سد ��ستخ��د�م �ملو�د �ملحفزة 
ل��الأد�ء يف �لريا�س��ة. وقال فيلب�س �ل��ذي تت�سمن 
ح�سيلت��ه �الأوملبية 23 ميد�لي��ة ذهبية: "ال �أعتقد 
�أنن��ي خ�س��ت بطول��ة دولي��ة بينم��ا كان جمي��ع 

�ملت�سابق��ني �الآخرين م��ن �ل�رصف��اء. ال �أعتقد �أن 
هذ� �ل�سعور �نتابني من قبل."

و�أ�س��اف: "�أع��رف �أنه عندم��ا �أخو�س 
بطول��ة يف �لوالي��ات �ملتح��دة يكون 

من��ر  كلن��ا  الأنن��ا  �رصف��اء  �جلمي��ع 
م��د�ر  عل��ى  نف�سه��ا.  باملر�ح��ل 
بع���س  �أن  �عتق��دت  م�س��و�ري 
�لريا�سيني حمتال��ني ويف بع�س 

�حلاالت تاأكدت �سكوكي."
وتاب��ع: "عن��د �الأخ��ذ يف �العتبار 

كل �الختبار�ت �لتي خ�سعت لها �أنا 
و�الآخرين فاإنه من �ل�سعب ��ستيعاب 

ذلك".

 يت�س��اءل دييغ��و فاييخو���س عما �سرتدي��ه يف حفل 
زو�ج �سديق��ه الأنه يتوجب علي��ه �أن يكون يف �أف�سل 
حل��ة له ب��ني جمموعة �مل�ساه��ر �لت��ي �ستتو�جد يف 
حف��ل زفاف �سديق طفولته، �ل��ذي ما هو �إال هو جنم 
ك��رة �لق��دم ليوني��ل مي�س��ي. فاييخو���س �ل��ذي يعمل 
كن��ادل، ق��ال لوكال��ة فر�ن�س م��ن روز�ري��و، �ملدينة 
�الأرجنتيني��ة �ل�سمالي��ة �لت��ي ترع��رع فيه��ا ب�سحبة 
مي�س��ي، "�ساأطل��ق �لعن��ان ل�سع��ري لك��ي �أمتك��ن من 

�حل�سول على ت�رصيحة مماثلة للنجوم".
و�سيعق��د جنم بر�سلونة �الإ�سب��اين قر�نه بحب �لطفولة 
�نطوني��ال روكوت��زو )29 عام��ًا( يف �لثالث��ني م��ن 
حزير�ن/يوني��و �حل��ايل، �أي بعد �أ�سب��وع من �حتفال 
قائد �ملنتخب �الأرجنتيني مبيالده �لثالثني، يف حفل 

زفاف �لقرن بالن�سبة �ىل �أمركا �لالتينية.
�سيك��ون فاييخو�س من ب��ني 250 مدعو�ً على الئحة 
�ل�سي��وف �لت��ي ت�س��م زم��الء مي�س��ي يف بر�سلون��ة 
وبينه��م ج��ر�ر بيكي��ه وزوجت��ه �ملغني��ة �لعاملي��ة 
�ساك��ر�، و�لنج��م �لرب�زيل��ي نيم��ار، بح�س��ب و�سائل 
�الإعالم �الأرجنتينية. يوؤكد �سديق �لطفولة "�أهم �سيء 

بالن�سب��ة �إيل هو �أن �أكون م��ع ليونيل. لكني �ساأختلط 
بال�سي��وف �الآخري��ن بع�س �ل�س��يء" يف �حلفل �لذي 

�سيقام يف فندق وكازينو "�سيتي �سنرت".
مدينة كرة �لقدم      

 حت��دث فاييخو���س �إىل وكال��ة فر�ن�س بر���س بالقرب 
م��ن �ملدر�س��ة �البتد�ئية �لت��ي در�س فيها م��ع �لنجم 
�مل�ستقبلي لكرة �لقدم. لعبا كرة �لقدم معًا يف �ملنطقة 

�جلنوبية �ملتو��سعة ال�س هر��س حيث ترعرعا.
يعت��رب مي�س��ي على نط��اق و��س��ع كاأف�س��ل العب يف 
�لع��امل، لكنه لي���س �لنجم �لكروي �لوحي��د �لقادم من 

هذه �ملدينة �لتي يقطنها 1،2 مليون ن�سمة.
وتوؤك��د رئي�س��ة بلدي��ة �ملدين��ة مونيكا ف��ني لفر�ن�س 
بر���س �ن "روز�ري��و تعي�س وتتنف�س ك��رة �لقدم، وهذ� 
�سب��ب �آخ��ر يجع��ل مي�سي ي�سع��ر باالرتي��اح، هنا كل 
حيات��ه كانت مرتبط��ة بروز�ريو. �أعتق��د �أنه متحم�س 
الأن��ه من خالل حفل زفاف��ه، �سيتعرف �أ�سدقاوؤه )من 
�خلارج( على �ملدينة �لتي يحبها كثر�ً".                  

�سائعات حفل �لزفاف      
 �نت���رصت �ل�سائع��ات ح��ول تفا�سيل �لزف��اف، وكان 

هن��اك حدي��ث عن ح�س��ول �لكثر م��ن �لتغير�ت يف 
�لرتتيب��ات. و�أك��دت منظمة حف��الت �لزفاف �ملحلية 

فارينا-بافيا �أن��ه مت توظيفها لتنظيم �حلدث، لكنها 
�أك��دت باأنه��ا وقع��ت عقد�ً للحف��اظ عل��ى �ل�رصية، ما 

مينعها م��ن �حلديث ع��ن �لتفا�سيل. وتفي��د �لتقارير 
�أن مي�س��ي طل��ب باأن يك��ون �لطعام �ملق��دم يف حفل 
�لزف��اف من �الأطباق �لتقليدية �ملحلية مثل معجنات 
�مل�سوي��ة  "لوك��رو" و�للح��وم  وح�س��اء  "�مبان��اد�"، 
�لتقليدي��ة يف �الأرجنت��ني. وتوؤكد �ل�سلط��ات �أن �الأمن 
ل��ن يكون م�سكلة، على رغ��م �أن روز�ريو تعترب �إحدى 
�أخطر �ملدن يف �الأرجنتني وجممع "�سيتي �سنرت" يقع 

بالقرب من �أخطر �ملناطق يف �ملدينة.
وق��ال م�س��در يف �حلكومة �ملحلي��ة لفر�ن�س بر�س �أن 
عائل��ة مي�س��ي طلب��ت "�أال يوؤث��ر �لزفاف عل��ى �حلياة 
�ليومي��ة للمدين��ة �أو حركة �ملرور". وذك��رت و�سائل 
�العالم �الأرجنتينية �أن فري��ق �الأمن �خلا�س مبي�سي 
�سيت��وىل مهمة �أمنه �ل�سخ�س��ي. و�أوردت �سحيفة "ال 
كابيت��ال" �أن �لعرو���س �سرتت��دي ف�ستان��ًا للم�سممة 
�الإ�سباني��ة روز� كالر�. وبخ�سو���س هد�ي��ا �لزف��اف، 
�لتربع��ات  تق��دمي  �ل�سي��وف  م��ن  �لعرو�س��ان  طل��ب 
ملوؤ�س�س��ة مي�س��ي �خلرية �لتي تعن��ى باالأطفال، لكن 
لكب��ار  )�لطلب(ه��و  "ه��ذ�  فاييخو���س  �ىل  بالن�سب��ة 
�ل�سخ�سيات. �أنا �ساأق��دم �سيئًا �أكرث رمزية، رمبا زوج 

من �أزر�ر �الأكمام".
�حلب و�ل�سعادة         

   مي�س��ي و�ل�سم��ر�ء روكوت��زو يعي�س��ان يف بر�سلونة 
حي��ث يلع��ب �لنج��م �الأرجنتين��ي، لكنهم��ا ي��زور�ن 

روز�ريو بانتظام خالل �لعطل.
ويوؤكد فاييجو�س "لي�س من �مل�ستغرب �أنه �سيعود �إىل 
هنا للزو�ج. هو د�ئمًا �ل�سخ�س ذ�ته. �إنه �سخ�س عادي 
يريد فقط �أن يكون بالقرب من عائلته و�أ�سدقائه. �إنه 

�سخ�س متو��سع. �ملال مل يغّر �سخ�سيته".
�لزوج��ان عمد� طفليهم��ا يف روز�ريو �لعام �ملا�سي: 
تياغو، 4 �أعو�م، وماتيو �لبالغ من �لعمر �سنة و�حدة، 

وكالهما ولد� يف بر�سلونة.
�لتق��ى مي�س��ي بروكوت��زو ح��ني كان��ا طفل��ني. �نتقل 
�إىل �إ�سباني��ا عندما كان يف �لثالث��ة ع�رصة من عمره 
لالن�سم��ام �إىل ن��ادي بر�سلون��ة، لكنهم��ا بقي��ا على 
�ت�سال. ويوؤكد فاييخو���س "�أنهما يع�سقان بع�سهما. 
�أنا متلهف مل�ساركة هذه �للحظة معه. كان متو��سعًا 
مبا فيه �لكفاي��ة لدعوتي. �أنا، �أحد �أقدم �أ�سدقائه من 

عائلة متو��سعة". 

أسنسيو يخطف األنظار 
في بطولة أوروبا للشباب
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