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كن كـشفت تـقاريـر صحـفية عن وجـود جتاوزات مـتعـلقـة بسـلوك العـمال في مـلعب تـوتنـهام اجلـديد ال 
وسم.  ونقلت صحيفة "ذا صن" نقلًا عن تقارير لعب هذا ا ا أدى إلى تأخير جتهيز ا التغـاضي عنها 
صحفـية وجود جتـاوزات من قبل الـعمّال مـتعلّـقة بـالعمل حتت تـأثير الـكحـول بجانب تـعاطي اخملدرات.
ـلـعب هـذه االدعاءات وقـال نـاطق بـاسمـهـا "أي ادعاء ونـفت شـركة "مـايس" الـتي تـتولـى أعمـال جتـهيـز ا
بشأن عدم قـيامنا بعملنا أو اتهامات متعلقة بالكحوليات واخملدرات سيتم التعامل معها بجدية". وأضاف
ـعايـيرنـا النـادي وفريق الـبناء "نـقوم بـفحوصـات دورية لـلعـاملـ في هذه الـناحـية لـلتأكّـد من التـزامهم 
كن".  وأشارت التـقارير إلى عدة شـجارات اندلعت بـ العمّال لعب في أسـرع وقت  يعـمالن إلجناز ا

البالغ عددهم  4 آالف عامل نتيجة سوء التواصل بينهم.
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غـاربة لم يـكن ظهـور احملـترفـ ا
في الــدوريــات األوروبــيــة جــيـدا
ــراحل هــذا األســبــوع بـــخالف ا

السابقة.
فــواصـل غـا ســايس غــيــابه عن
فريقه وولفرهـامبتون اإلجنليزي
في مــواجــهــة بـيــرنــلي بــاجلــولـة
مـتاز بعد أن اخلامسـة للدوري ا
اضي. وسم ا كان أساسيا في ا
وفي الـــدوري اإلســـبـــاني ســـجل
سفيان بـوفال العب سيلـتا فيجو
ــغـربـي يـاسـ هـدفــا في مـرمى ا
بونو حارس جيرونا غير أنه لم
ــنع فــريــقه من اخلــسـارة (3ـ2)
عـلمـا أن بوفال لـعب شـوطا ثـانيا

كامال.
وفـي نـــفس اجلـــولــــة لم يـــشـــارك
يـوسف الـنـصيـري مع لـيـجـانيس

ــنـــهــزم أمــام فـــيــاريـــال بــهــدف ا
نظيف.

ولم يشفع األداء اجليـد للنصيري
غـربي أمام ـنتـخب ا في مـباراة ا
مـــاالوي بـــتـــصـــفـــيـــات كــأس أ
إفــريــقـيــا لـه في احلــصـول عــلى

مقعد أساسي مع ناديه.
ــقـابـل شـارك نــبـيل الــزهـر في بـا
ـباراة كـأسـاسي وقدم مـسـتوى ا
جـيـدا ونـاور كـمـا هي الـعادة في
اجلــهــة الــيـمــنـى وأضـاع بــعض
الـفـرص فـيـمـا غـاب زهـيـر فـضال
عـن بـــيـــتـــيس أمـــام فـــالـــنـــســـيـــا

لإلصابة.
 وفي الــدوري الــهــولــنــدي تــألق
حـكــيم زيــاش مع أيـاكـس الـفــائـز
على جرونيـنج بثالثيـة نظيفة
ــغــربي وكــان حـــضــور الــدولـي ا
جـيـدا ورغم أنه لم يـسـجل لـكـنه

سـاهـم في صـنـاعـة الـهـدف األول
من تمريرة حاسمة.

وفي اجلــولـة اخلـامـسـة بـالـدوري
الـــتــركـي واصل خــالـــد بـــوطــيب
صـيـامه عـن الـتـهديـف مـنـذ بـداية
ـــوسم رغم أنه لـــعب كل أطــوار ا
ـبــاراة مع نـاديه مــلـطــيـة الـتي ا

خسرها أمام بشيكتاش (2ـ1).
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ومـــا زال نـــبـــيـل درار يـــغـــيب عن
مــبـاريــات نـاديه فــنــربـاخــشـة إذ
ــدرب يــبـــقى خــارج حـــســابــات ا
الــهــولــنـــدي فــيــلــيـب كــوكــو في
ـوسم الـصـعب الـذي إشـارة إلى ا
عـطيات أنه ر به إذ تـؤكد كل ا

سيغادر.
ـقـابل غـاب يـونس بـلـهـندة عن بـا
مـبـاراة فـريـقه جـلـطـة سـراي أمام

قاسم باشا بسبب اإليقاف.

وعاد مـروان داكوسـتا إلى أجواء
نافسة بعد تعافيه من اإلصابة ا
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العــبي الــفــريــقــ لــصــور مــا قــبل
ـقـابل حمـلت جـمـاهـير الـلـقـاء.في ا
شــتـوتــغــارت الفـتــة كـبــيــرة حتـمل
نــفس الــتـصــمــيم ولـكـن بـعــنـوان:
ـال.. الـفـساد "مـتـحـدون بـواسطـة ا

في قلب أوروبا".
كـمـا طـالـبت جـمـاهـيـر شـتـوجتارت
رايـنـهـارد جـريـنـدل رئـيس االحتاد
ـــانـي ونـــائــــبه رايــــنــــر كـــوش األ
بــاالسـتــقـالـة فـي اعـتـراض واضح
ـــانــيــا عــلى خـــطط اســـتــضـــافــة أ
لــلــبــطــولــة.وواصــلت اجلــمــاهــيــر
الــهــجـــوم عــلى جــريــنــدل وكــوش
بالفــتــة كــتب عــلــيــهــا: "وجه جــيـد
للبطولة التالية التي  شراؤها".
وكان االحتـاد األوروبي لـكرة الـقدم
ـانـيـا ح إلى تـمـتع أ "يــويـفـا" قـد أ
ـيـزة عن تـركـيـا مـنـافـستـهـا عـلى

استضاف يورو .2024
وستعلن اللجنة التـنفيذية لليويفا

لف الفائز باستضافة يورو 2024 ا
سـبـتـمـبر خالل اجـتـمـاعـها في  27 

اجلاري.

ضمن منافسات اجلولة الرابعة من
عــمــر الــبــونــدســـلــيــجــا وانــتــهت

بالتعادل السلبي.
ـباراة تـواجد الفـتة وقـبل انطالق ا
بـعـنـوان: "مـتـحـدون بـواسـطـة كـرة
لعب خـالل التقاط القدم" في قـلب ا
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هــاجــمت جــمــاهـيــر شــتــوتــغـارت
ــــاني لــــكــــرة الــــقــــدم االحتــــاد األ

الــسـاعـي السـتــضــافــة يـورو 2024
خـالل مــــــواجــــــهــــــة فــــــورتــــــونـــــا
دوسلدورف الـتي جمعـتهما الـليلة
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الـبـدالء بـعـدمـا أصـيب في عـيـنه
خـالل مــبـــاراة تـــوتــنـــهـــام عــلى
ــبـلي لــكن يــبـدو أنه مـلــعب و

تعافى تماما.
وأُثــيـر اجلـــــــــدل مــؤخـرًا حـول
عـالقـــــــــــة الـالعـب الـــــــــــدولـــــــي
ـصـري مـحـمـد صالح بـزمـيـله ا
فـي لــيــفــربـــــــــول الـــســنــغــالي
ســــــاديـــــــــــو مـــــانـي خـــــاصـــــة
بــــــــــــعــد مـــبـــاراة تـــوتـــنـــهــام
اضي في الدوري األســـــبـوع ا

اإلجنليزي.
واتـهـمت الـعـديـد من اجلـمـاهـير
مــاني بــاألنــانـيــة وتــعــمــد عـدم
تـــمـــريـــر الـــكـــرة إلى صالح في
مـــحـــاولــــة لـــلـــبــــحث عن اجملـــد

الفردي.
ونشرت صحيفة "ليفربول إيكو"
اخملـــتـــصــــة بـــأخـــبـــار الـــريـــدز
إحــصـائــيــات عن تــمــريـرات كال
الالعبـ إضافة لـلضـلع الثالث
في هـجــوم الــفـريق الــبــرازيـلي

روبرتو فيرمينو.

ـــثل تـــهـــديــدًا صالح ال يـــزال 
وقـــــــد قــــــــدم أداءً رائــــــــعــــــــا في
مبارياتنـا األخيرة. إنه في حالة

جيدة".
: "صالح ســجل أهــدافًـا أقل وأ
بـــهـــدف واحـــد فـــقط مـن الـــعــدد
ــرحـلـة الـذي ســجـله في نــفس ا
اضي هل هذه أزمة?  وسم ا ا
ال أحـــد يــــتـــذكـــر ذلك إنـــهـــا في

احلقيقة ليست مشكلة".
وقـال كـلــوب مـازحـا "يــا لـهـا من
كارثة" وذلك فـي معرض تـعبيره
عن رضــــاه جتــــاه إســــهــــامــــات
ــصــري في الــبــدايــة ــهــاجـم ا ا
ــثــالــيــة لـــلــنــادي اإلجنــلــيــزي ا

بالدوري حتى اآلن.
وأضــاف أن الـبـرازيــلي روبـرتـو
فــيـــرمـــيـــنـــو الـــذي دخل بـــديال
وسجل هدف الـفوز أمام باريس
ســان جــيـــرمــان بــدوري أبــطــال
أوروبـــــا  ســــيـــــكــــون جـــــاهــــزا

واجهة ساوثهامبتون.
وجـلـس فـيـرمــيـنــو عـلى مــقـاعـد

أخبار النجوم
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لـفت كريستـيانو رونالـدو جنم يوفنـتوس اإليطالي أنـظار العـالم بالدموع الـتي انهمرت من

عينيه لطرده في مباراة فالنسيا اإلسباني باجلولة األولى لدوري أبطال أوروبا.
ا يكـون لها وأشارت صـحيفـة (ليكـيب) الفـرنسيـة في تقريـر لهـا إلى أن دموع رونالـدو ر
مبرر ألنهـا ستؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة على األقل ما سيؤثر على فرصه في حصد

جائزة الكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه.
ولفتت إلى أن جنم التـشيك ويوفنتوس السابق ونائب رئيس النادي حاليًا بافل نيدفيد لم
شـاركة في نهائي دوري األبطال  2003 والتي تمنعه الـبطاقة الصفـراء التي حرمته من ا
توج بـها مـيالن بركالت التـرجيح من الـفوز بالـكرة الـذهبيـة ألفضل العب في نـفس العام.
واستدركت: "إال أن اعتداء زين الدين زيدان على العب هامبورج وطرد الالعب الفرنسي
كــان سـبـبًـا في ذهـاب اجلـائــزة لـلـبـرتـغـالي لـويـس فـيـجـو جنم بـرشـلــونـة حـيـنـهـا في عـام

2000".
وذكـرت أن بـدايـة "الـدون" مع الـيـوفي مـنـذ انـتـقـاله مـن ريـال مدريـد صـيـف الـعـام اجلاري
كـانت ضعـيـفـة حـيث اسـتهل أهـدافه في الـكـالـتـشيـو بـعـد غـياب  3 جـوالت. وتـابـعت بأن
حـضوره في كأس الـعالم مع منتـخب البرتـغال لم يتجـاوز حدود الدور الثـاني باخلسارة
أمـام أوروجواي 2-1 بـيـنـمـا كـان مـؤثرًا في أول  3 أشـهـر من  2018 في مـشـوار ريال

مدريد محليًا وقاريًا.
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ـاضي  حيث من الالفت الصيف ا
لـلـنــظـر انه تــعـرض حلـالــة الـطـرد
ـــلـــعب الـــذي شـــهــد عـــلى نـــفس ا
تــتـــويـــجه بــأول الـــقــابـه مع ريــال
مدريد اإلسباني عـندما أحرز كأس
ـــلك بـــتــســـجـــيــلـه هــدف الـــفــوز ا
والـتـتـويج ضـد بـرشـلـونـة في عـام

2011.
وبـحـسب تـقـريـر صـحـيـفـة "مـاركا"
اإلسـبـانيـة فـإن لـرونالـدو تـاريـخاً
حافالً بالبطـاقات احلمراء  والتي
بــلــغت  11بــطــاقـــة في مــســـيــرته
الكـروية  بعـدما نال أربع بـطاقات
حــمـــراء عــلى مــدار  292 مــبــاراة
أبـــان جتـــربـــته االحـــتـــرافـــيـــة مع
مـانـشـســتـر يـونـايـتــد اإلنـكـلـيـزي
بــيـنــمـا حـصـل عـلى ست بــطـاقـات
حـــمـــراء عـــلى مــدار  438مـــبــاراة
خالل تـمــثـيـله نـادي ريـال مـدريـد 
فيمـا تعتبـر البطاقـة احلمراء التي
نــالــهـا بــقــمــيص يــوفــنـتــوس هي
األولى خالل خمس مباريات فقط .
هـذا وتـعرض رونـالـدو لـلـطرد أول

عـن نـتـائـج الـتـحــقـيق فـي الـسـابع
والــعــشــرين من شــهــر ســبــتــمــبـر

اجلاري . 
ووفقًا لـلوائح االحتاد الـقاري فإن
رونـالدو سـيـواجه عـقوبـة اإليـقاف
ـــبــاراة واحـــدة  غـــيــر أن جلـــنــة
االنضـباط الـتابـعة لالحتـاد تمـتلك
الــصالحـيــات الــكـامــلــة لـتــســلـيط
عــقــوبـة اكــبــر بــعــد دراســة حــالـة
الـــــــطــــــرد  في حــــــال وجــــــدت أن
رونـــالـــدو أقـــدم عـــلى اســـتـــخــدام
العنف واخلشونـة ضد الكولومبي

جيسون موريلو مدافع فالنسيا.
وفـي ذات الــســيــاق تــعــتـزم إدارة
يـوفـنـتـوس استـئـنـاف قـرار الـطرد
الــذي تــعــرض له رونــالـدو رغم أن
الـلـوائـح ال جتـيـز له ذلك  حـيث ال
مــجـال لـلــطـعن في الــقـرارات الـتي
ــبــاراة يــتــخـــذهــا احلــكـم خالل ا
والــتي تـعـتـبـر نـهـائـيـة و ال يـجـوز
مـراجــعــتـهــا من قــبل الــهـيــئـات و
الـــلـــجــان الـــتــأديـــبـــيــة بـــاالحتــاد

األوروبي.
هـذا وتسـتـنـد إدارة يوفـنـتوس في
قرار الطعن الى أساس أن رونالدو
طـرد بسـبب سـلوكه الـعـنيف  وان
هذا الـسلـوك ال صحـة له بنـاء على
مـا أظهـرته اللـقطـات التـلفـزيونـية
معتبرة هذا الطرد تعسفياً من قبل
ـاني الـذي أدار مجـريات احلكم األ

اللقاء.
ويستحيل أن يتم تـقليص البطاقة
احلمراء إلى صفراء  لكن في حال
قــبل االحتـاد األوروبـي اسـتــئـنـاف
يوفنتوس  فإنه قـد يكتفي بتغر

الالعب بدال من إيقافه.
وفي حــــال  إيــــقــــاف رونــــالــــدو
ـبــاراة واحـدة فـإنه ســيـغـيب عن
مواجهة يانغ بويز السويسري في
اجلولة الثانية من دور اجملموعات
 و الـتي ســتـلـعب في تـوريـنـو في

قبل. الثاني من شهر أكتوبر ا
ورغـم أن يـوفــنــتــوس بــإمــكـانه أن
يــفـوز عـلى مــنـافـسه الــسـويـسـري
ـتـواضع بدون مـشـاركـة رونـالدو ا
إال أن النـادي يريـد ان يسـتفـيد من
حــضـــوره من اجل احلـــفـــاظ عــلى
باريات خاصة إيقاع الالعب في ا

ـرمـي الـتي أتـيـحت لـهمـا أمـام ا
ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شـــتـــوجتــارت رصـــيـــده إلى
ـركـز اخلامس عـشر نـقطـت في ا
كــمــا رفـع فــورتــونـــا دوســلــدورف
ــركــز رصــيــده إلى  5 نــقـــاط في ا

الثامن.
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على صعـيد اخر فـاز ساسولو اول
امس اجلــــمـــــعــــة في مـــــســــتــــهل
مـبــاريــات اجلــولــة اخلــامـســة من
الـــدوري اإليـــطـــالـي عـــلى ضـــيـــفه
إمـبـولي بـثالثـة أهـداف لـواحد في
ـبــاراة الـتـي احـتــضـنــهـا مــلـعب ا
مابي.وعلى الـرغم من أن الضيوف
تـقـدموا بـهـدف مبـكـر للـغـاية (ق1)
بواسـطة فـرانشـيسـكو كـابوتو إال
أن رد أصــــــــحــــــــاب األرض جــــــــاء

سريعا.
وتــعـــادل ســاســـولــو في الـــبــدايــة
(ق (13عن طــريق كــيـفــ بــريـنس
بــواتـيــنج ثم ســجل جـيــان مـاركـو

فيراري (ق57) الهدف الثاني.
وجــــاء الـــــهــــدف الــــثــــالث (ق(81
بواسطة فيدريكـو دي فرانشيسكو
بـعدمـا لعب إمـبولي مـنقـوصا مـنذ

(ق75) عقب طرد ميخا زايتس.
بــــهـــذا الـــفـــوز الــــذي جـــاء عـــقب
ـاضـية من اخلـسـارة في اجلـولـة ا
يـوفنـتـوس رفع سـاسولـو رصـيده
ـــركــز الــثــاني إلى  10نــقــاط في ا
مـؤقـتــا.عـلى اجلـانب اآلخـر جتـمـد
رصيـد إمـبولي عـند أربع نـقاط في

ركز السابع عشر. ا
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وفي مـوضــوع اخـر بـاشـر االحتـاد
األوروبي لـكـرة الـقـدم فـتح حتـقيق
تأديبي ضد البرتـغالي كريستيانو
رونــــالـــدو مـــهـــاجـم يـــوفـــنـــتـــوس
اإليــطـالي في أعــقـاب الــطـرد الـذي
تـــعـــرض له أمـــام فـــالـــنـــســيـــا في
اجلولة األولى من دور اجملـموعات
ـسـابقـة دوري أبـطـال أوروبـا يوم

اضي. األربعاء ا
وبـحـسب مـا ذكـره مـوقع "فـوتـبول
ايـطـالـيـا" فـإن االحتـاد الـقـاري قـد
أعــلن عن فـتـحه حتـقــيـقـاً تـأديـبـيـاً
ضد رونالدو  عـلى أن يتم الكشف
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ـدير تـشهـد أروقـة نادي بـاريس سان جـيـرمان الـفرنـسي صـراعا خـفـيا بـ تومـاس تـوخيل ا

دير الرياضي. الفني للفريق وأنتيرو هنريكي ا
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) أن العالقة ب توخيل وهنريكي وصلت إلى طريق مسدود.

ـاني من عـدم تلـبـية ـدرب األ ـناقـشـات بـ الثـنـائي انـقطـعت في ظل غـضب ا وأوضـحت أن ا
اضية. احتياجاته في سوق االنتقاالت ا

وسم اني مرارا التعـاقد مع العب وسط لتعـويض تياجو مـوتا الذي اعتزل بـنهاية ا وطـلب األ
اضي. ا

وأشـارت الصحيفـة إلى أن هذه األزمة ستجـعل القلق يتـسرب إلى نفوس جمـاهير باريس سان
دير الرياضي للنادي. جيرمان ال سيما أن توخيل رحل عن بوروسيا دورتموند خلالفه مع ا
ثل أي عـقبـة للـفريق الـذي فاز في وقالت الـصحـيفـة إن الفـراغ في خط وسط بي إس جي ال 

أول  5 جوالت بالدوري أمام مواصلة الهيمنة احمللية.
إال أن الـثـغـرة وبـحـسب الـصـحـيـفـة ظـهـرت في دوري أبـطـال أوروبـا والـذي افـتـتـحه الـعـمالق

اضي. الباريسي باخلسارة أمام ليفربول اإلجنليزي بنتيجة  3-2 يوم الثالثاء ا
ولـفـتت إلى أن نـاصـر اخلـلـيـفي رئـيس الـنـادي الـبـاريـسي يـلـتزم الـصـمت الـتـام في ظـل تـوتر

وسم اجلاري. دير الرياضي في انتظار ما سيحدث بنهاية ا العالقة ب مدرب الفريق وا

مـرة مع مــانـشــسـتــر يـونـايــتـد في
مـــبـــاراته ضــــد اســـتـــون فـــيال في
مــــوسم (2005-2004) بـــــعــــدمــــا
حـصل علـى بطـاقـت صـفـراوت 
ثم طــرد مــرتـ أمــام مــانــشــســتـر
سـيتي في دربي مـديـنة مـانـشسـتر
في مـــــــوســـــــمي (2006-2005) و
(2009-2008)   بـــيــــنـــمــــا كـــانت
الـرابـعـة أمـام بـورتـسـمـوث مـوسم

 (2007-2008)
أمـا مع ريـال مـدريـد فـقـد طرد أول
مـرة بــعـدمـا حـصل عـلى بـطـاقـتـ
ـيريا بـاراة ضد أ صفـراوت في ا
في أواخــــر عـــام   2009 ثم طـــرد
ـوسم  كـمـا ضـد مـلــقـة في نـفس ا
تعرض للطرد ضد اتـلتيك بيلباو 
وبـعدهـا طرد أمـام اتلـتيـكو مـدريد
ــلك في مــوسم فـي نــهــائي كــأس ا
(2013-2012)  وأخــيـــراً طــرد في
شـهر يـنـايـــــر من عام  2015 ضد
غـــرنــــاطـــة بــــســــــبـب تـــــــعــــمـــده
اخلـــشــونـــة ضـــد احـــــد مــدافـــعي

الفريق .
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يـرى العب تـشـيلـسي بـيدرو رودريـجـز أن زميـله في الـفـريق إيدين هـازارد يـجب وضعه

في نفس اخلانة إلى جانب األرجنتيني ليونيل ميسي.
وشـارك الالعب اإلسـبـاني إلى جانـب البـرغـوث في بـرشلـونـة قـبل أن ينـتـقل إلى صـفوف

البلوز في  2015 حيث يلعب حاليًا بجانب زميله البلجيكي هازارد.
 وقال بيدرو في تصـريحات أبرزتها صـحيفة "ميرور" البـريطانية: "من الواضح أن هازارد

من ب أفضل  4 العب في العالم مثل ليو وكريستيانو ونيمار".
وفـسّـر ذلك بقـوله: "ألن إيـدين في كل عـام يـظهـر كـرة القـدم اخلـاصـة به وأرقامه الـفـريدة.

يز". باريات بشكل  يسجل األهداف ويقدم التمريرات احلاسمة ويلعب الكثير من ا
ـا في سنوات مـقبلـة يتمـكن من الفوز بـالكرة الـذهبية أو أي وأضـاف بيدرو: "ال أعرف. ر
ـيزة بـالـنسـبة شيء آخر ألنه العب جـيـد جدًا. إنه جنـم ومن الرائع أن يـكـون في حالـة 

لنا. عندما يؤدي العب بهذه الطريقة ويساعد فريقه فيصبح من الصعب إيقافه".
ـا هو مـخـتلـف. إنه يلـعب بـثقـة جـيدة وإمـكـانيـات عـاليـة لـلغـايـة لتـسـجيل واخـتتم: "نـعم ر
األهـداف ومسـاعـدة الفـريق. ال يـلعب حتت ضـغـوط. وجيـد من الـناحـيـة البـدنيـة وهـذا مهم

للغاية للفريق".
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باراة خيم التـعادل السلـبي على ا
الـتي جـمـعت شتـوجتـارت بـضـيفه
فــورتــونــا دوســلــدورف اول امس
اجلــمـعـة في اجلـولــة الـرابـعـة من

اني لكرة القدم. الدوري األ
وفــــــــــــــــشـل
الــفــريــقـان
فــــــــــــــــــــــي
اســتــغالل
كـــــــــافـــــــــة
الــــــفـــــرص

بـعـدمـا جنح بـتـسـجـيل هـدفـ في
شـبـاك سـاسـولـو بـبـطـولـة الـدوري
اإليـطـالي بـعـدمـا كـان قـد صـام عن

التهديف ألربع مباريات.
اجلدير ذكره بـأن يوفنتـوس تعاقد
مع رونــالــدو مــقـابل  112مــلــيـون
يـورو مـن اجل تـعـزيــز فـرصـته في
الـفوز بـاللـقب الـقاري األغـلى الذي
لم يـحــصل عـلـيه الـنـادي مـنـذ عـام

1996.
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ــهـــاجم الـــبـــرتـــغــالي وتـــعـــرض ا
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو لـلـطـرد بـعد
ـدافـع الــكـولــومــبي اشـتــراك مـع ا
ــبـاراة جـيــســون مـوريــلــو خالل ا
الــتي جــمــعـت نــاديه يــوفــنــتــوس
ـضـيفـه نادي فـالـنسـيا اإليـطالي 
ـيـسـتـايا" اإلسـبـاني عـلى مـلعب "ا
فــي اجلـــــــــــولـــــــــــة األولـى مـن دور
اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويعـتبر هـذا الطـرد هو األول الذي
يتعرض له رونالدو بقميص فريقه
اجلــديـد الــذي انـضم إلى صــفـوفه

رحلة احلالية اني بكرة القدم يشهد منافسات قوية في ا U ∫ الدوري اال UM
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اني  3مـرات وأمام لـيـسـتر لم
رر له على اإلطالق.

ـصـري صـنع يـذكــر أن الـدولي ا
هـدفًـا وحـيدًا لـزمـيلـه السـنـغالي
ــــــــوسم هــــــــذا ا
وكــــــــــــــــــــان فـي
مبـاراة الفريق
أمام كريستال

باالس.

وأوضحت أن مـاني مرر لصالح
وسم حتى اآلن  16مرة هذا ا
بـيـنـمـا مـرر الـثـاني له  20 مرة
ـصـري ثـالث ويــعـتـبـر الــدولي ا
أكثر العب مرر له السنغالي منذ
ــســابـــقــة بـــعــد أنــدي بــدايـــة ا
روبــــرتــــســـون (26) وجــــيــــمس

ميلنر (22).
وأشـــــــــارت إلـى أن روبـــــــــرتــــــــو
فيرمينو الضلع الثالث للهجوم
مرر الكرة لساديو ماني  16مرة

فقط و 23 لصالح.
ـباراة االفـتـتاحـيـة أمام وفي ا
وست هـام مــرر مـاني الـكـرة
لـــــصالح  3مـــــرات وأمـــــام
كــريـسـتـال بـاالس اثـنـتـ
وضـــد بـــرايـــتــون  5 وفي

مواجهة باريس .4
وأمـــام لـــيـــســـتـــر ســـيـــتي
وتــوتــنــهــام فــكــان هــنـاك
تــــمــــريــــرة واحــــدة في كل
مــبـاراة فـقط بــيـنـمـا أمـام
السبيـرز مرر صالح الكرة اني WDI∫ جماهير فريق شتوتغارت اال

وشــارك مع نــاديه بــاشـكــســهــيـر
الــفــائــز عــلى أنــطـالــيــا بــثالثــيـة

نظيفة.
WODFMÐ …œuŽ

وفي اجلـولـة الـرابـعـة من الدوري
هـدي بنـعطـية اإليـطالي خـاض ا
أول مـباراة له مع يـوفـنتـوس هذا
ــوسم حــيـث واجه ســاســولــو ا
وســـاهم في الـــفــوز (2ـ1) بــأدائه
في الدفـاع  وشارك في كل دقائق

باراة. ا
وفي اجلـــــولـــــة اخلـــــامــــســـــة من
الـدوري الـفـرنـسي شـارك فـيـصل
فـجـر مع نـاديه كـاين الـذي تـعادل
مـع لــــيـــون (2ـ2) وقــــدم مــــبـــاراة
جــيـــدة حــيث كـــان وراء الــهــدف
األول لفريقه بعـد تمريرة من كرة
ثابتـة فيما دخل يـاس بامو في
الـــدقــيـــقــة  65 دون أن يـــقــدم أي

إضافة.
وفي نفس الدوري تعـادل موناكو
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يورجن
كلوب

 ôU Ë –  ÊbM  }
ــــاني يــــورجن كــــلـــوب أكــــد األ
دير الـفني لفريق لـيفربول أن ا
ــــصــــري ــــر به الــــدولي ا مــــا 
مــــحـــمــــد صالح من غــــيـــاب عن

التسجيل مجرد مسألة وقت.
وغـاب صالح عن الـتـسـجـيل في
آخر  3 مـبـاريـات شـارك بـها مع
الـفـريق وهي أطـول سـلـسـلـة له
بــدون أهـــداف مــنــذ انـــضــمــامه

لصفوف الريدز.
وقــال كـلـوب خالل تــصـريـحـات
نــــقــــلــــتــــهـــا شــــبــــكــــة "ســــكـــاي
ســبــورتس": "اجلــانـب الـدفــاعي
ـاضــيـتــ كـان ـبــاراتــ ا في ا

رائعا ومثاليا".
وأضــاف: "إنه أمـر مــهم لـلــغـايـة
ـــبــاريـــات عـــلى وجه في هـــذه ا
اخلـــــصـــــوص وصالح دائـــــمــــا
جاهز للـعمل مع الفريق في مثل

هذه اللحظات".
وتـابـع: "إنه أمـر طـبـيـعي تـمـامًـا
بالـنسبـة لالعبي الهـجوم ولكن

بــحـــضــور يــوسف أيـت بــنــاصــر
كأساسي ولعب حتى الدقيقة 82
ــبـاراة بـالــتـعـادل حـيث انــتـهت ا
(1ـ1) وكــان وراء تــمــريــرة هــدف

ناديه.
ــــــــــانـي وعن وفـي الــــــــــدوري األ
اجلـــولـــة الــثـــالـــثــة وقـع الــدولي
ـغــربي حـمــزة مـنــديل عـلى أول ا
ظــهــــــور له مـع شــالــكه غــيــر أن
هـذــــــه الــبـدايــة لم تـكن نــاجـحـة
أمــام مــونــشــنــجالدبــاخ الــفــائــز
(2ـ1)  حـــــيث غــــيَــــره مـــــدربه في
الـــدقــيــقــة  25 بـــســبب انـــدفــاعه

الزائد.
ــــبــــاراة بــــقي وفـي نــــفس ا

ـغـربي الـثـاني أم ا
حارث الـذي يـلعب
في شالـكه أيـضا
ره االحتياط. جانب من احدي مباريات الدوري الهولندي


