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اأعل��ن باري�س �س��ان جريمان الفرن�سي، ع��ن اإعارة جناح��ه الإ�سباين خي�سي 
رودريغي��ز، اإىل �ست��وك �سيتي الإنكلي��زي حتى نهاية املو�س��م احلايل. وهي 
املرة الثاني��ة التي يعار فيها الإ�سباين البالغ 24 عامًا منذ ان�سمامه ل�سان 
جريمان ال�سيف املا�سي من ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو، اإذ اأم�سى 

الن�سف الثاين من املو�سم املا�سي يف م�سقط راأ�سه مع ل�س باملا�س.
واأك��د �سان جريم��ان الذي اأنف��ق 222 مليون يورو من اأج��ل �سم الربازيلي 
نيم��ار من بر�سلونة الإ�سب��اين، اأن "خي�سي ما زال مرتبط��ًا بعقد مع باري�س 
�س��ان جريم��ان حت��ى ع��ام 2021." ومل ي�سارك الالع��ب الإ�سب��اين، الفائز 

دوري اأبط��ال اأوروبا مرتني م��ع ريال مدريد، �سوى يف 9 بلق��ب 
مباريات م��ع النادي الباري�سي يف الدوري الفرن�سي 
)�سج��ل هدفًا واح��داً(، ويبدو اأن��ه ل يدخل يف 
اأون��اي اإمي��ري.  ح�ساب��ات مدرب��ه ومواطن��ه 
واأ�سب��ح خي�س��ي �ساد���س لع��ب ين�س��م ه��ذا 
ال�سي��ف اىل فريق املدرب الويل��زي مارك هيوز، 
بعد اجلناح الكامريوين اإيريك ماك�سيم ت�سوبو-
موتين��غ )من �سالك��ه الأمل��اين( والظهري جو�س 
تيمون )ه��ال �سيتي( وقلبي الدفاع الهولندي 
برونو مارتين��ز اإيندي )بورت��و الربتغايل( 
والفرن�سي كورت زوما )ت�سيل�سي( ولعب 
الو�سط ال�سكتلن��دي دارن فليت�رش )و�ست 
بروميت�س األبيون(. وب��داأ خي�سي م�سريته 
الكروي��ة يف اأكادميي��ة الكا�ستيا اخلا�سة 
بري��ال مدري��د ولع��ب يف الفري��ق الأول 
 ،2016 ع��ام  الرحي��ل  قب��ل   2013 يف 
ل�سفوف باري�س �س��ان جريمان الفرن�سي 
ب�سفق��ة بلغ��ت 25 ملي��ون ي��ورو. وب��داأ 
�ست��وك �سيتي م�سواره يف ال��دوري املمتاز 
باخل�س��ارة خ��ارج قواع��ده اأم��ام اإيفرتون 

�سفر- 1.

 ب��داأت جارب��ني موغ��وروزا، ا�ستعدادها الأخري لبطول��ة اأمريكا 
املفتوحة بطريقة رائعة، بعدما فازت على الربازيلية بياتري�س 
ببطول��ة  الثال��ث  ال��دور  لتبل��غ  و6-0،   ،6-2 ماي��ا  ح��داد 
�سين�سنات��ي للتن�س. واحتاج��ت موغوروزا، بطل��ة وميبلدون، 
اإىل 65 دقيق��ة فق��ط لتتخطى حداد مايا، وتبل��غ دور ال�ستة 
ع���رش. وبعد تبادل ك�رش الإر�سال م��ع الالعبة الربازيلية يف 
اأول 4 اأ�س��واط من املباراة، عرثت موج��وروزا على اإيقاعها 
لتف��وز ب���10 اأ�س��واط متتالي��ة لتنت��زع النت�س��ار. وقال��ت 

موغ��وروزا امل�سنف��ة ال�ساد�س��ة عاملًي��ا: "�سع��رت اأنَّ الأمور 
يف العدي��د م��ن الأ�س��واط كان��ت متكافئة. هي فارع��ة الطول، 

ومتل��ك اإر�ساًل و�رشب��ات قوي��ة. النتيجة غريب��ة؛ لأن املباراة 
كان��ت جيدة". و�ستلعب موغوروزا �س��د الفائزة من مباراة اليوم 

الأربع��اء، بني الأمريكية مادي�سون كي��ز امل�سنفة 16، والرو�سية 
داري��ا كا�ساتكين��ا. وتعاف��ت �سيمون��ا هالي��ب، امل�سنف��ة الثانية 
م��ن تاأخرها مبك��ًرا لتفوز عل��ى الأمريكية تيل��ور تاون�سند 6-4 

و1-6، لت�س��ل لل��دور الثال��ث. وتغلبت فينو���س وليامز، على 
ا  األي�س��ون ري�س��ك 2-6، و0-6 لت�سعد لل��دور الثاين. وربَّ
كان �سبب اأكرب م�سكالت فينو�س يف امللعب هو اهتمامها 
باملو�س��ة، حي��ث �سق��ط قرطها يف اإح��دى النق��اط ، قبل 

اأن تع��اين لحًقا ب�سب��ب ت�سابك قالدته��ا. و�رشبت فينو�س 
موعًدا يف الدور الث��اين مع الأ�سرتالية اآ�سلي بارتي، التي تغلبت 

عل��ى الأمريكية فارفارا ليبت�سنكو 4-6، و4-6. وخ�رشت الالتفية 
اإيلين��ا اأو�ستابنك��و امل�سنف��ة 12، اأم��ام ال�رشبي��ة غ��ري امل�سنف��ة 

األك�سن��درا كرونيت�س يف الدور الأول، كما ودع��ت البولندية اجني�سكا 
رادفان�س��كا، البطول��ة بع��د خ�سارته��ا اأم��ام الأملانية جولي��ا جورج. 

وتغلب��ت الربيطانية جوهانا كونتا امل�سنف��ة ال�سابعة على الهولندية 
كيك��ي بريتن��ز 3-6، و3-6. ويف الدور الأول، تغلب��ت الأمريكية �سلون 

�ستيفن��ز عل��ى الت�سيكية لو�س��ي �سفاروف��ا 4-6، و6-7، والفرن�سية اليز 
كورني��ه على المريكية كاثرين بيلي���س 6-7، و6-3، و2-6. وخ�رشت 
الفرن�سية كارولني جار�سي��ا، اأمام الرو�سية اإيلينا ف�سنينا 6-4، و6-4، 

و6-4.

     ي�سابق م�سوؤولو نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي، الزمن، للتخل�س 
من اأحد لعبي الفريق، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية.

واأ�س��ارت �سحيفة "ليكي��ب" الفرن�سية، اإىل اأن موقف ظه��ري اأمين الفريق، 
الإيف��واري �س��ريج اأورييه، بات معق��ًدا للغاية، حيث مينع��ه حكم ق�سائي 
�س��ادر �سده، من دخول الأرا�سي الربيطاني��ة، ليفوت بذلك الفر�سة على 
الأندي��ة الإجنليزية التي ترغب يف �سمه مثل مان�س�سرت يونايتد وت�سيل�سي 
وتوتنه��ام. واأ�ساف��ت "الأزم��ة الأخ��رى الت��ي تواجه اأوريي��ه، هي حتديد 
ع��دد الالعبني الأجانب من خارج الحتاد الأوروب��ي، وامل�سموح بقيدهم 
يف قوائ��م الأندي��ة الإيطالية، ما ميثل عقبة اأمام نادي��ي يوفنتو�س واإنرت 
مي��الن ل�سم مدافع الفريق الباري�سي". وتابعت "لذا فاإن جان كلود بالن، 
املدير التنفيذي لنادي باري�س �سان جريمان، بداأ حماولت منح اجلن�سية 
الفرن�سية لأورييه، ليكون لعًبا اأوروبًيا، مما يفتح له الباب اأمام النتقال 
لأح��د الأندية الإيطالي��ة". واأردفت "اإل اأن املهمة تب��دو معقدة، لأنه �سبق 
واأن رف�س��ت ال�سلطات الفرن�سية، منح اأوريي��ه اجلن�سية، عندما كان لعًبا 
ب�سفوف ن��ادي لن�س". وخرج اأورييه من ح�ساب��ات اأوناي اإميري املدير 
الفن��ي لباري���س �سان جريم��ان، وباتت فر�ست��ه معدوم��ة يف امل�ساركة، 
خا�س��ة بع��د التعاقد م��ع الربازيل��ي املخ���رشم داين األفي�س. فيم��ا اأكدت 
تقارير �سحفية فرن�سية �سادرة اليوم الثالثاء عن اقرتب جنم و�سط فريق 
باري���س �س��ان جريمان "بليز ماتوي��دي" من النتق��ال اإىل �سفوف نادي 

يوفنتو�س الإيطايل، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية حالًيا.

ليبرون جيمس: الكراهية موجودة دائمًا في أميركا

رحيل نيمار يدفع ميسي إلى تقديم موسم استثنائي في الليغا اإلسبانية 
ل ي��زال الدوري الإ�سب��اين لكرة القدم، عام��ًرا بالعديد من 
جن��وم اأمريكا الالتيني��ة املنتظر تاألقه��م باملو�سم الأخري 
قب��ل موندي��ال رو�سي��ا، رغ��م رحي��ل الربازيلي نيم��ار دا 
�سيلف��ا، والكولومب��ي خامي���س رودريجي��ز. وتنطل��ق يوم 
اجلمع��ة، فعالي��ات املو�سم اجلدي��د من ال��دوري الإ�سباين 
ال��ذي ي�س��م العدي��د م��ن جن��وم اأمري��كا الالتيني��ة، الذي 
يعت��رب موؤ���رًشا جيًدا ملا ميك��ن اأن يقدمه ه��وؤلء النجوم 
م��ع منتخبات بالده��م بونديال رو�سي��ا. وافتقدت 
البطول��ة يف املو�س��م اجلدي��د، كاًل م��ن خامي���س 
رودريجي��ز الذي رحل عن ريال مدريد اإىل بايرن 
ميونيخ على �سبيل الإعارة ملدة عامني، ونيمار 

الذي ترك بر�سلونة، لالن�سمام اإىل باري�س �سان جريمان.
ورغم ه��ذا، �سيوا�س��ل ال��دوري الإ�سباين، جذب��ه لهتمام 
ومتابع��ة امل�سجع��ني باأمري��كا الالتيني��ة، خ��الل املو�سم 
الأخ��ري قب��ل املوندي��ال الرو�س��ي. ويت�س��در الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�س��ي مهاج��م بر�سلون��ة، الفائ��ز بجائ��زة الكرة 
الذهبي��ة لأف�سل لع��ب يف العامل 5 م��رات �سابقة، قائمة 
جن��وم اأمري��كا الالتينية املحرتف��ني بال��دوري الإ�سباين. 
وُيعت��رب مي�س��ي، اأحد اأبرز النج��وم يف تاري��خ اللعبة، كما 
ينتظر الالع��ب مو�سًما مهًما للغاية، خا�سة يف ظل رحيل 
نيم��ار للدوري الفرن�س��ي، وهو ما يعيد الأ�س��واء بكاملها 
على مي�سي الذي يعتمد عليه بر�سلونة الآن ب�سكل �سبه تام.

وي�سع��ى مي�سي، اإىل تقدمي مو�س��م ا�ستثنائي ليكون حافًزا 
اإ�سافًي��ا له قبل املوندي��ال الرو�سي، الذي ينتظر املنتخب 
الأرجنتين��ي التاأهل اإلي��ه بقيادة مدرب��ه اجلديد خورخي 
ا عل��ى الأرجنتين��ي الآخر  �سامب��اويل. وينطب��ق ه��ذا اأي�سً
خافي��ري ما�سكريانو، زمي��ل مي�سي يف �سف��وف بر�سلونة. 
التاجن��و  منتخ��ب  م��ع  وما�سكريان��و،  مي�س��ي،  وُيواج��ه 
الأرجنتين��ي، اختباًرا �سعًب��ا بعد اأ�سبوع��ني؛ حيث يلتقي 
الفري��ق منتخ��ب اأوروج��واي، يف ت�سفي��ات ق��ارة اأمريكا 
اجلنوبية املوؤهلة ملوندي��ال 2018. وت�سهد هذه املباراة 
املرتقب��ة، مواجه��ة حمتمل��ة ب��ني مي�س��ي، وما�سكريان��و، 
والأوروجوي��اين لوي���س �سواري��ز، زميلهم��ا يف �سف��وف 

بر�سلون��ة. كما قد ت�سه��د املباراة نف�سه��ا م�ساركة دييجو 
جودي��ن، وخو�سي��ه ماري��ا خيميني��ز، مدافع��ي منتخ��ب 
اأوروج��واي اللذي��ن يلعب��ان لأتلتيكو مدري��د، حتت قيادة 
امل��درب الأرجنتين��ي دييج��و �سيمي��وين. وي�س��م اأتلتيكو، 
عدًدا اآخر من لعبي الأرجنتني، مثل اأوجو�ستو فرينانديز، 
واآنخي��ل كوري��ا، ونيكول���س جايت��ان، ولو�سيان��و فيتو، 
الذين ي�سعون للتاألق يف هذا املو�سم املهم، قبل املونديال 
الرو�س��ي. وي�س��م ري��ال مدريد، ه��ذا املو�س��م 3 من جنوم 
اأمري��كا الالتيني��ة، وه��م حار���س املرم��ى الكو�ستاريكي 
الدويل كيلور نافا�س، ولعبا الو�سط الربازيليني مار�سيلو، 

وكا�سيمريو.

موغوروزا تتقدم في بطولة 
سينسناتي للتنس 

الـ PSG في مهمة معقدة 
للتخلص من أورييه

كونتي يبحث عن مهاجم جديد

غوارديوال يتنفس الصعداء بعودة غاندوغان

 يرغ��ب اأنطوني��و كونت��ي، املدير الفن��ي لنادي 
ت�سيل�س��ي، يف التوقي��ع مع مهاج��م جديد، حتى 
بعد �سم الإ�سباين األفارو موراتا من ريال مدريد.
وقال��ت �سحيفة "ديلي �ست��ار" اإن كونتي اأخرج 
دييجو كو�ستا من ح�ساباته، كما اأنه غري مقتنع 
بالبلجيك��ي بات�سواي، ولذل��ك يريد �سم مهاجم 
اآخر، ويوجه اأنظاره نحو اأندريا بيلوتي، مهاجم 
تورينو. وذكرت ال�سحيفة، اأن تورينو لن يتخلى 
ع��ن بيلوت��ي باأق��ل م��ن 80 ملي��ون اإ�سرتليني، 
اإمت��ام ال�سفق��ة، خا�س��ة واأن  وه��و م��ا يعق��د 
كونت��ي يرغ��ب يف جلب �سفقات اخ��رى و�سجل 
بيلوت��ي 26 هدًفا يف ال��دوري الإيطايل املو�سم 
املا�س��ي، لي�سبح ثالث ه��دايف الكالت�سيو، كما 

ان�س��م املهاجم الإيط��ايل ل�سفوف تورينو يف 
2015 ببل��غ 6 مالي��ني جنيه اإ�سرتليني فقط 
و�سجل 12 هدًف��ا يف اأول مو�سم له. على �سعيد 
اآخر، ك�سفت ال�سحيفة عن م�سدر داخل النادي، 
اجت��اه ت�سيل�سي ملعاقبة دييج��و كو�ستا، ب�سبب 
عدم ان�سمام��ه ملع�سكر البلوز وال�سفر للربازيل، 
وتغرمي��ه 280 األ��ف جني��ه اإ�سرتلين��ي عن كل 
اأ�سبوع��ني، وه��و م��ا يع��ادل قيم��ة راتبه خالل 
الف��رتة ذاته��ا. واأو�سحت ال�سحيف��ة اأن النادي 
يتب��ع نف�س النهج الذي ق��ام به مان�س�سرت �سيتي 
م��ع الأرجنتين��ي كارلو���س تيفي��ز يف 2011، 
وال��ذي غ��اب وقتها ع��ن مع�سكر الفري��ق ثالثة 
اأ�سهر. ويعاين كونت��ي من ظروف �سعبة للغاية 

بعد 
ن  اأ

اأم��ام  �سق��ط 
برينل��ي  �سيف��ه 

بافتتاح ال��دوري اإ�سافة 
حلتمية غي��اب فابريغا���س وكاهيل 

ع��ن اجلول��ة القادم��ة وع��دم اكتم��ال 
جاهزي��ة بي��درو وباكايوك��و وبالتايل 

جاء خرب عودة ه��ازارد للتمرين لريطب 
اأج��واء البل��وز قلي��اًل ول��و اأن الالع��ب قد 

يحتاج بع�س الوقت ل�ستعادة لياقته.

ع��اد الأمل��اين اإل��كاي جوندوج��ان، 
للع��ب مع مان�س�س��رت �سيتي يف لقاء 
ودي اأم��ام جريون��ا يف اإ�سباني��ا، 
بعدم��ا غ��اب ثمانية اأ�سه��ر ب�سبب 

الإ�سابة.
الو�س��ط  لع��ب  يدخ��ل  ورب��ا 
لقط��ع  تعر���س  ال��ذي  الأمل��اين، 
للركب��ة  ال�سليب��ي  الرب��اط  يف 
اأمام واتف��ورد يف دي�سمرب/كان��ون اأول املا�سي، يف 
مناف�سة على مكان يف ت�سكيلة ال�سيتي اأمام اإيفرتون، 
يف اجلولة الثانية للدوري يوم الثنني املقبل. وخ�رش 
ال�سيت��ي 1-0 على جريونا، و�سارك جوندوجان )26 
عام��ا( كبدي��ل يف الدقيقة 71. وتف��وق ال�سيتي 2-0 

على برايتون اآند هوف األبيون، يف اجلولة الفتتاحية 
لل��دوري الإجنليزي يوم ال�سب��ت املا�سي. ويف �سياق 
مت�سل، ذك��رت تقارير �سحفية، اأنَّ بي��ب جوارديول، 
م��درب مان�س�سرت �سيتي، و�س��ع عينه على اأحد اأهداف 
بر�سلون��ة، للتعاقد معه ه��ذا ال�سيف.  وقالت �سحيفة 
"ديل��ي �ستار" الربيطانية، اإنَّ جوارديول، الذي �سبق 
ل��ه تدري��ب بر�سلون��ة، يرغ��ب يف التعاق��د م��ع اإدي��ن 
ه��ازارد، �سان��ع األع��اب ت�سيل�سي، بع��د ف�سله يف �سم 
األيك�سي���س �سان�سي��ز م��ن اأر�سن��ال. وعاد ه��ازارد من 
الإ�ساب��ة يف اأن��كل القدم، والتي اأبعدت��ه عن مباراتي 
اأر�سن��ال يف الدرع اخلريية، وبرينل��ي باجلولة الأوىل 

من الربمييري ليج، والتي خ�رشهما البلوز.
و�ساه��م ه��ازارد، 26 عاًم��ا، يف ح�س��د 

فريق��ه للق��ب ال��دوري الإجنلي��زي املو�س��م املا�س��ي 
ولفت��ت  كونت��ي.  اأنطوني��و  الإيط��ايل  قي��ادة  حت��ت 
ال�سحيف��ة النتب��اه، اإىل اأنَّ الالع��ب، ق��ال يف مايو/
ه مل يتفاو�س بعد مع اإدارة ت�سيل�سي،  اأي��ار املا�سي، اأنَّ
على متديد عقده مع الفريق، ول يعلم ما قد يحدث يف 
امل�ستقب��ل. وو�سع نادي بر�سلون��ة، البلجيكي هازارد 
�سم��ن الأ�سم��اء املقرتح��ة خلالفة نيم��ار، بالإ�سافة 
لالأرجنتين��ي باول��و ديب��ال م��ن يوفنتو���س، ومو�سى 
دميبلي جن��اح بورو�سيا دورمتوند، والربازيلي فيليب 
كوتيني��و، جن��م ليفرب��ول. يذك��ر اأنَّ جواردي��ول، كان 
يرغب يف التعاقد م��ع الت�سيلي األك�سي�س �سان�سيز، لكنَّ 
املدفعجي��ة اأبدوا مت�سكه��م بالالعب، رغم تبقي مو�سم 

واحد على انتهاء تعاقده.

انتقد ليربون جيم�س، جنم كليفالند كافاليريز و�سيف 
بط��ل دوري ك��رة ال�سل��ة الأمريك��ي للمحرتفني، موقف 
الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب من اأعم��ال العنف 
الت��ي هزت �سارلوت�سفيل، معتربا اأن الأخري جعل اأعمال 

الكراهية "رائجة جمددا".
انتخ��اب  معار���س  م��ن  كان  ال��ذي  واعت��رب جيم���س 
اجلمهوري ترامب، اأن عل��ى الأفراد مكافحة العن�رشية 
وع��دم التطل��ع اىل الرج��ل "امل�سم��ى رئي�س��ا للوليات 

املتحدة".
وراأى جيم�س يف تغريدة على تويرت "الكراهية موجودة 
دائم��ا يف اأم��ريكا، نعم نح��ن نعرف ذلك، لك��ن دونالد 

ترامب جعلها رائجة جمددا".!
واأث��ار الرئي���س الأمريكي عا�سفة م��ن ال�ستنكار عمت 
الولي��ات املتح��دة الثالث��اء بعدم��ا ع��اد اىل موقف��ه 
ال�ساب��ق، معتربا اأن م�سوؤولية اأعم��ال العنف التي هزت 
�سارلوت�سفيل يتحملها "الطرفان". ويف موؤمتر �سحايف 
�ساخب عقده يف برجه "ترامب تاور" بنيويورك، القى 
ترام��ب امل�سوؤولي��ة عل��ى ال�س��واء عل��ى اأن�س��ار اليمني 
املتطرف واملوؤمنني بنظرية تفوق العرق الأبي�س الذين 

جتمع��وا يف ه��ذه املدين��ة ال�سغ��رية بولي��ة فرجينيا، 
واملتظاهرين الذي��ن جتمعوا للتنديد بهم. وكان كالمه 
ال�سدي��د النربة متباينا ب�سكل كبري مع الإعالن الر�سمي 
ال��ذي ت��ال ن�س��ه الثنني يف البي��ت البي�س ون��دد فيه 
ب�"اأعم��ال عن��ف عرقي��ة" غ��ري مقبول��ة. وقتل��ت امراأة 
عمره��ا 32 عام��ا يف �سارلوت�سفيل حني قام �ساب من 
النازيني اجلدد عمره ع�رشون عاما يدعى جيم�س فيلدز 
بده�س جمموعة من امل�ساركني يف التظاهرة امل�سادة 
ب�سيارت��ه. وبا�رش ترامب الذي يواجه انتقادات متزايدة 
داخ��ل مع�سكره نف�س��ه، موؤمتره ال�سح��ايف معلنا اأمام 
امل�ساع��د الذهبي��ة يف برج��ه بانهات��ن اأن ت�رشيحه 
الأول يوم ال�سب��ت الذي كان مبهمًا ورف�س فيه توجيه 
اليميني��ة  اإىل املجموع��ات  العن��ف  باأعم��ال  الته��ام 
املتطرفة والعن�رشية، مرده قل��ة املعلومات املتوافرة 
لديه يف ذلك احلني. وقال مربرا رد فعله ذاك الذي اأثار 
عا�سف��ة م��ن التنديد "عندم��ا اديل بت�رشي��ح احب ان 
اكون دقيق��ا. اريد الوقائع. احل��وادث كانت قد ح�سلت 
لتوها لكن اأمام �سي��ل الأ�سئلة، عاد ترامب لحقا وكرر 
موقف��ه الأول - "جع��ل اأم��ريكا عظيمة جم��ددا، الي�س 

كذل��ك؟  وق��ال "اأعتق��د اأن هن��اك اأخط��اء ارتكب��ت من 
كال الطرف��ني"، فيما ب��دا كبري موظفي البي��ت الأبي�س 
اجلدي��د اجل��رال ال�ساب��ق يف املارينز ج��ون كيلي غري 
مرت��اح وبقي واقف��ا بال حراك كاأمن��ا مت�سنجا بجانبه 
ط��وال املوؤمتر ال�سحايف الطوي��ل". وكان جيم�س الذي 
يعت��رب من اأب��رز ال�سخ�سي��ات الريا�سي��ة يف الوليات 
املتح��دة، من امل�ستنكرين ملا ح�س��ل يف �سارلوت�سفيل 
وه��و غرد ال�سبت قائ��ال "من املحزن روؤي��ة ما يح�سل 
يف �سارلوت�سفي��ل"، مت�سائال "هل هذا هو الجتاه الذي 
ي�سلك��ه بلدن��ا؟". و�سخ��ر "املل��ك" جيم�س م��ن ال�سعار 
النتخاب��ي ال��ذي ا�ستخدم��ه ترامب يف حملت��ه، قائال 
"جع��ل اأمريكا عظيمة جم��ددا، الي�س كذل��ك؟".! وكان 
جيم���س نف�سه �سحية لالعمال العن�رشية ع�سية نهائي 
ال��دوري �س��د غول��دن �ستاي��ت ووري��رز يف حزي��ران/
يوني��و املا�س��ي، اإذ تعر���س منزل��ه يف لو���س اجنلي�س 

للتخريب وكتبت على مدخله عبارات عن�رشية.
وخالل ح��دث خا�س باجلمعية اخلريية لعائلة ليربون 
جيم���س يف �ساندو�سكي، اأوهايو، تط��رق جنم كليفالند 
م��رة اأخ��رى الثالث��اء اىل مواق��ف الرئي���س الأمريك��ي 

املث��رية للج��دل، قائ��ال "لدي ه��ذا املنرب واأن��ا �سخ�س 
يتمتع ب�سوت قي��ادي والطريقة الوحي��دة بالن�سبة لنا 
لكي نتطور كمجتمع وكاأ�سخا�س هي املحبة". ووا�سل 
"هذه هي الطريقة الوحيدة التي �ستمكننا من قهر �سيء 
م��ا موحدي��ن. الأمر ل يتعل��ق بالرجل امل�سم��ى رئي�سا 
للولي��ات املتحدة، اأو مهم��ا كان... الأم��ر يتعلق بنا". 
واردف قائ��ال "يتعل��ق الأم��ر بن��ا نحن، ب��اأن ننظر يف 
املراآة، من الأطفال و�س��ول اىل البالغني. على جميعنا 
النظر يف املراآة والق��ول: +ماذا ميكننا اأن نفعله ب�سكل 
اأف�س��ل من اأجل امل�ساع��دة يف التغيري؟". وعلى اجلانب 
 Sports Illustrated الخ��ر، وفقًا ملا اأورده موقع
ف��اإن �سبكة HBO ال�سهرية تعم��ل مع ليربون جيم�س 
قائ��د فريق كليفالن��د كافاليريز ، عل��ى تطوير م�سل�سل 
كومي��دي جدي��د. ومل تك�سف ال�رشك��ة الرائدة يف جمال 
الرتفي��ه ع��ن تفا�سي��ل التف��اق م��ع �رشك��ة “�سربينغ 
هي��ل” التي ميتلكها ليربون ، ولك��ن ح�سب الت�رشيبات 
ف��اإن امل�سل�س��ل �سيكون ع��ن �سديقني ميتل��كان متجراً 
لالأحذية الريا�سية يف لو�س اأجنلو�س ، وما ي�سادفهما 

من اأحداث يومية �سمن قالب كوميدي.

خيسي ينضم رسميًا إلى 
ستوك سيتي


