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بـيـة الـدولـية تـواجه الـلـجـنـة األو
أســوأ أزمــة مــنـذ عــقــود تــتــعـلق
ــــتـــقـــدمـــة ـــدن ا بـــنــــقص عـــدد ا
ــبــيــاد بــعــروض الســتــضــافــة أو
2026 بــعــد انــســحــاب عــدة مــدن
وبــقـاء عــرضــ فــقط في ســبـاق

استضافة الدورة.
وكــانت كــاجلــاري الــكــنــديــة آخـر
اضي مـدينـة تـتراجع الـثالثـاء ا

عن عرض استضافة
األلــــــــــــعــــــــــــاب
ـــبــــيـــة االو
الشـتـوية

2026
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ـنتـخب األرجنـتيـني وبرشـلونـة اإلسبـاني إجازة قـصيـرة في مديـنة دبي يـقضي لـيونـيل ميـسي جنم ا

اإلماراتية مع عائلته.
وزار ميـسي بعض معـالم دبي التي حضـر إليهـا أكثر من مـرة في السابق سـواء بشكل فردي أو مع

ي لالحتراف. عائلته وسبق له أيضاً أن حضر مؤتمر دبي العا
ويغيب مـيسي عن منتخب األرجنتـ في مدة التوقف احلالية كمـا أن الدوري اإلسباني متوقف بسبب

أيام الفيفا.
ــيــ الــذين يــحــرصــون عــلى زيــارتــهـا ــكــانــة خــاصــة لــدى جنــوم الـكــــــــــــرة الــعــا وحتــظى دبي 
ـسابـقات احملـــــــــلية وكـذلك في احـتـــــــــــفاالت لالستـــــــــمتـاع بطـقســـــــــــها الرائـع مع توقف ا

رأس الســــــــــنة.
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{ لـوزان (سويـسـرا (أ ف ب) عـقدت
مـجـموعـة عـمل االحتـاد الـدولي لـكرة
القدم "فـيفـا" التي أوكلت الـيها مـهمة
منـاقشة تـوسيع كـأس العـالم لألندية
ي لأل واسـتــحــداث الـدوري الــعـا

شـاركة أول اجتـمـاع لهـا اخلـميـس 
االحتــادات الـقــاريـة بــحـسب مــا عـلم

اجلمعة.
وتقرر إنشاء مجموعة العمل هذه في
نـــهــايــة تـــشــرين األول/أكـــتــوبــر في
اجـتـمــاع مـجـلس فـيــفـا في كـيـغـالي
للـرد علـى معـارضة عـدد من األطراف
الفـاعلـ لـفكـرة توسـيع كأس الـعالم
ي لأل لألندية واقامة الدوري العا

ــا في ذلك االحتــاد األوروبي لــكـرة
القدم.

وعـقدت مـجـمـوعة الـعـمل اجـتمـاعـها
األول اخلمـيس عبـر الهـاتف وشارك
فيـه أمنـاء عـام االحتادات الـقـارية أو

مـديـرو مـسابـقـاتـهـا بـحـسب مـصدر
لف. قريب من ا

ومُـثِل االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقدم
ــعـــارض الــرئـــيــسـي خلــطط وهـــو ا
رئـــيس فــيـــفــا الـــســويــســـري جــاني
سابـقات فيه إنفـانتيـنو عبـر مديـر ا
جـورجـيـو مــاركـيـتي.هـذه اجملـمـوعـة
الـعـامـلـة الـتي يـشـرف عـلـيـهـا مـكـتب
مــجـلس فــيـفــا مـسـؤولــة عن دراسـة
"الـعــنــاصــر الــتــقـنــيــة والــريــاضــيـة
ــتــعــلــقـة بــتــأســيس" كــأس الــعـالم ا
لـألنــديـــة (الـــتـــواريخ عـــدد الـــفــرق
ي حــصص الـتــأهل) والــدوري الــعـا
لأل (الــروزنـامـة الــشـكل الـتــأثـيـر
ـؤهـلـة لـلـبـطوالت عـلى الـتـصـفيـات ا

صدر. التقليدية) وفقا لنفس ا
وفي نهاية االجتـماعات سيتم إعداد
" وإذا لزم األمر "اقتراحـ منـفصلـ
"أكثر من اقتراح واحـد لكل مسابقة"

ـــصــدر بـــحـــسب مـــا أضـــاف هـــذا ا
كـاشفـا أن الـهـدف هـو أن تـعرض في
ـقـبل لــلـمـجـلس (في 15 االجـتـمــاع ا
ـــــقـــــبل فـي مــــيـــــامي اذار/مــــارس ا
األميركية) "خطة شاملة من العناصر
الــريــاضــيــة الــتي يــجب أخــذهــا في

االعتبار من أجل اتخاذ قرار".
ـــصـــدر الى أن االجـــتـــمــاع وأشـــار ا
ـقـبل جملمـوعـة الـعـمل سـيـكون "في ا

كانون األول/ديسمبر في باريس".
ــرشح إلعــادة وأمـل إنــفــانــتــيـــنــو ا
انــــتــــخــــابـه عــــلى رأس فـــــيــــفــــا في
حـزيــران/يـونــيـو  2019في بـاريس
في أواخـر تـشـرين األول/أكـتوبـر في
الــعــاصــمــة الــروانــديــة كــيــغــالي أن
تـعــتــمــد مــقــتــرحــاته لــكــنه اضــطـر
ا ـعـارضـ  لـلـتـراجع حتت ضـغط ا
يـأمل اجنـازه.وأرجــأ فـيـفـا في خـتـام
اجــتـــمــاع جملـــلـــسه في الـــعــاصـــمــة

الــروانـــديــة اتــخــاذ أي قــرار بــشــأن
مـقـترحـات لـتـعـديل صيـغـة مـونـديال
األنـــديـــة واســـتــحـــداث دوري لأل
واكتفى بانشاء مجموعة العمل.

والقت اقـــتــــراحـــات إنـــفـــانــــيـــتـــنـــو
لـلـتــعـديالت الـتي قــال أنـهـا سـتـوفـر
ــــلــــيــــارات الــــدوالرات عــــائــــدات 
انـــتـــقـــادات من أطـــراف مـــتـــعـــددين
ـباريات مزدحم يعتـبرون أن جدول ا
ـا فيه الـكـفـايـة وال يتـحـمل إضـافة

مسابقات جديدة. 
ووصـلت االنــتـقـادات الـى حـد اتـهـام
إنــفــانــتــيــنــو الــذي يــتــولى رئــاســة
االحتــاد مــنــذ مــطــلع 2016 بـالــدفع
نــحــو هـــذه االقــتـــراحــات لــتـــعــزيــز
حـظوظه بـالـفـوز بواليـة جـديـدة على

رأس الهيئة الدولية.
ــعـتــرضـ االحتـاد وكـان مـن أبـرز ا
األوروبـي ورئـــيــسـه الـــســـلــوفـــيـــني
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االسـتـفـتـاء ووافق  132ألـفا 832
مـنـهم (6ر%43) عــلى اسـتــضـافـة
احلــدث بــيــنــمــا رفض  171ألــفـا

و4) 750ر56%).
وجــــــــاء ذلـك ردا عــــــــلـى ســــــــؤال
االســتـفـتـاء "هل تـؤيـد أم تـعـارض
اســـتــضــافــة كـــاجلــاري لأللــعــاب
بية الشتوية عام بية والبارا األو

.2026
ومـن جــانــبــهــا أعـلــنـت الــلــجــنـة
ـبـيـة الـدوليـة عـلـمهـا بـنـتائج األو
االسـتفـتاء مـشيـرة إلى أن الرفض
لم يــشـكـل مـفــاجــأة في ظل حــالـة
اجلدل السياسي وكذلك الضبابية
الــتي أحـاطـت بـاألمـر حــتى األيـام
ـاضـيـة. وأكدت الـلـجـنة الـقـلـيـلة ا
ـبـية الـدولـيـة أنهـا سـتواصل األو
ـــــلــــفــــ اآلخــــرين الــــعــــمـل مع ا
ــتـــنــافــســـ عــلى اســتـــضــافــة ا
الــدورة وهـمـا مـلف ســتـوكـهـولم
ـدينتي ـشترك  لف اإليـطالي ا وا
مـيالنو وكـورتـينـا دامـبيـتزو "من
أجـل ضـــــــــــــــمــــــــان أفـــــــــضـــــــل
ـــبــــيـــاد 2026 اســـتــــضـــافــــة" ألو
ــقــرر أن تــعـلن الــشـتــوي.  ومن ا
لف بـية الدولية عن ا اللجنة األو
الفائز بطلب استضافة الدورة في

يونيو/ حزيران 2019.

دينـة الفائزة في يـونيو حزيران ا
2019 حملــاولــة وضع يــدهــا عــلى
أســــبــــاب هــــذه االنــــســــحــــابــــات
ـــتـــتــــالـــيـــة. ويــــحـــدث ذلك رغم ا
إصالحــات تــمت خالل الـســنـوات
األخيـرة حتت اسم "جدول أعـمال
ـســتـضـيـفـة ـدن ا 2020 تـشـجع ا
عـلى الـوصــول لـسـبل تــكـفل لـهـا
تنظـيم بطولة بـشكل أوفر وأيسر
لــكن يـبـدو أن هـذه الــطـرق فـشـلت

في جذب مدن جديدة.
وبــــــــدال من ذلـك ازداد مــــــــعـــــــدل
االنـــــــــســــــــحـــــــــاب مـن عــــــــروض
االســـتــــضــــافــــة وهـــو مــــا وضع
ـبـيـة ضـغـوطــا عـلى الـلـجــنـة األو

الدولية ورئيسها توماس باخ.
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ـاضي عـنـدما وقـال بـاخ الـشهـر ا
سـئل عـمـا سيـحـدث إذا انـسـحبت
كـــــاجلـــــاري "ال تـــــوجـــــد خـــــطـــــة
بـديـلـة".ويـذكـر اسم مـديـنـة سولت
لـــيك دومـــا بــــاعـــتـــبـــارهـــا احلل
السريع احملتمل الستضافة 2026

 بعد استضافتها لدورة 2002. 
وفي الوقت الذي قللت فيه اللجنة
ــــبــــيـــة الــــدولــــيـــة مـن أزمـــة األو
االنــســحــابــات وعــزتــهــا ألجـواء
ســـيــاســـيــة في بـــعض الــدول أو

ـئة بـعد أن صـوت أكـثر من  56بـا
واطـن لـرفض االستـضافة من ا
في اسـتـفـتـاء شــعـبي أظـهـر عـدم
اقتناع الناخب بجدوى البطولة
الـتي سـتـتطـلب ضخ اسـتـثـمارات
ـــلــيـــارات الـــدوالرات. ومن بــ
قــائـمـة أصـلـيـة ضـمت سـبع مـدن
تــبـــقى عـــرضـــان فــقـط أحــدهـــمــا
سويـدي واآلخر إيطـالي وكالهما
يواجه مشكالت في احلصول على

دعم محلي وحكومي.
وأصــــبــــحت كــــاجلــــاري الــــتي
ـــبـــيــاد 1988 اســـتــضـــافت أو
الــــشــــتـــــوي رابع مــــديــــنــــة
تـــنــــســـحب مـن مـــنــــتـــصف
الـــســــبـــاق بــــعــــد جـــراتس
الـــنـــمـــســــاويـــة وســـوبـــارو
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة وســـــيــــون
السويسـرية بينمـا استبعدت
ـبيـة الدولـية مـدينة الـلجـنة األو
أرضــروم الــتـركــيــة من الــســبـاق
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وتـبـقى عـرضـان فـقط هـمـا عرض
ســتـوكــهـولم الــســويـديــة الـتي
ســـبق أن ســــحـــبت عــــرضـــهـــا
ـــبــيــاد 2022 الســـتــضـــافــة او
بــســبـب ارتــفــاع الــتــكــالــيف
وعـرض إيـطالي مـشـتـرك ب
مـــــيـالنـــــو وكـــــورتـــــيـــــنــــا

دامبيتسو.
أمــا الــعــرض اإليــطـالي
الــــذي كــــان في إحــــدى
مــراحــله يـضـم مـديــنـة
تــــــوريــــــنـــــــو الــــــتي
انسحبت بعد خالف
مـع مـــــــــــــيـالنــــــــــــو
وكـــــــورتـــــــيـــــــنــــــا
دامـبـيـتـسـو فـهـو
أبعـد ما يـكون عن
ضــمــان احلــصـول
عــلى دعم ســيـاسي
بـسـبب احلـالـة االقـتـصـادية

الصعبة في البالد.
كــمــا يــواجه عــرض ســتــوكـهــولم
مـــــعـــــارضـــــة من جـــــانب اإلدارة
اجلــديــدة لــلــمــديــنــة الــتي قــالت
اضي إنـها ستعارض أي الشهر ا
عـرض يتـضمن فـرض أعبـاء على

كاهل دافعي الضرائب.
ــــوقف الــــلـــجــــنـــة ويــــدفع هـــذا ا
بـية الدوليـة والتي سـتختار األو

 ôU Ë ≠ b¹—b  }
يقترب منيـر احلدادي العب نادي برشلونـة من الرحيل عن الفريق الكـتالوني بعدما فشل في
الـتوصل التـفاق مع إدارة البـلوجـرانا بشـأن جتديـد عقده.وذكـرت صحـيفة "سـبورت" أن مـنير
قـبـلـة حـيـث أن عـقده احلـدادي سـيـبـحث عـن وجـهـة جـديـدة خالل مـدة االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
ـوسم اجلـاري. وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن إدارة بـرشـلـونة سـيـنـتـهي في بـرشـلـونـة بـنـهـايـة ا
ـطروح اإلسـباني لن تـتـقدم بـعرض جـديـد لتـجديـد عقـد مـنيـر احلدادي حـيث تـرى أن العـقد ا
الـية والـرياضيـة.من جانبه يـرى منيـر احلدادي أن عرض أمام الالعب يـفي بكافـة اجلوانب ا
الية.وتمسك برشلونة ببقاء قدمة له من أندية أخرى من الناحية ا برشلونة يبتعد عن العروض ا
ستويات اجليدة اضي بعد ا يركاتو الصيـفي ا منير احلدادي ولم يفـرط في خدماته خالل ا
اضي رفقة فالـنسيا وديبورتيـفو أالفيس حيث كان الالعب معارًا التي قدمها خالل العـام ا
عار في صفـوفهمـا.على صـعيد مـتصل قـال تقريـر صحفـي إن برشلـونة يسـتعـد لبيع الـثنـائي ا
.وذكـرت صحـيفـة "مـوندو ديـبـورتيـفو" أن اليـ قـبلـة إلنـعاش خـزيـنته بـعـشرات ا ـدة ا خالل ا
وسم النـادي الكـتالـوني يرغب في حـسم مـصيـر باكـو ألكـاسيـر الذي رحل مـعارا قـبل بدايـة ا
ـعـار إلـى جـواجنــزو إيـفــر جـرانـد احلـالي إلى بــوروسـيــا دورتـمــونـد بــاإلضـافــة لـبــاولـيــنـيــو ا
الـصـيـني.وتـدرس إدارة بـرشـلونـة االتـفـاق مع بـوروسـيـا دورتـمـونـد عـلى إنـهـاء صفـقـة الالعب
اني بندا بأحقية الشراء مقابل دة احلاليـة حيث يتضمن عقده مع النادي األ اإلسباني خالل ا
 23 ملـيون يـورو بجانب  5 مالي كـمتـغيرات.وعـلى الرغم من أن عقـد ألكاسـير مع برشـلونة
ــتـد حـتى عـام 2021 إال أن مـتـصــدر الـبـونـدســلـيـجـا واثـق من رغـبـة الالعب فـي اسـتـكـمـال
انيا. ويـرغب البلوجرانا في إنهاء االتفـاق مع بوروسيا دورتموند واحلصول على مشواره في أ
قـبل كما سيتـضمن العقد اجلـديد بندا يسمح تفق عـليه في يونيو ا وعد ا قيمـة الصفقة قـبل ا

لبرشلونة باحلصول على نسبة في حالة بيع ألكاسير لناد آخر.

وكانت مـدينـة كاجلـاري قد حـققت
ـبــيـاد جنــاحـا في اســتـضــافــة أو
 1988 الـشـتــوي كـمـا احــتـضـنت

فانكوفر دورة 2010.
ـــــاضـــــيـــــة أوقـــــفت ـــــدة ا وفـي ا
استفتاءات شـعبية وكذلك مواقف
ســيــاســيــة عــدة مـــلــفــات لــطــلب
ــبــيــة اســتــضـــافــة األلــعـــاب األو
الـشــتـويــة حـيث انــسـحــبت مـدن
مـيـونخ وسـان مـوريـتـز وكـراكوف
نافسة وأوسلو وستوكهولم من ا

بياد 2022. على استضافة أو
وتـتــعـلـق أسـبــاب الـرفض بــشـكل
رئـيـسي بـحـجم احلـدث وتـكـالـيفه
ـــالــيــة وقــد أشـــار الــرافــضــون ا
الســتـضـافــة احلـدث في كـاجلـاري
إلى التكالـيف الباهظـة الستضافة
ـقـتـرحات الـدورة وعـدم واقـعـيـة ا
ــيــــــــــزانـيــة وكـذلك اخلـاصــة بـا
عدم وضوح تفاصيل اخلطة لذلك.
ــؤيـــدين فـــيــرون أن خـــطــة أمـــا ا
ـكن الــتــكـالــيف واقــعــيــة حـيـث 
استخدام منشآت قائمة بالفــــــعل
بــدال مـن بــنــاء مــنــشــآت جــديــدة
مشيرين إلى أن استضافة احلدث
يــعــزز فــرص االســتــثـمــار وكــذلك
ـكــانـة عـلى الــسـاحـة األهـمــيـة وا

الدولية.
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أكـد الهولنـدي فيرجـيل فان ديك مدافع لـيفربـول أن سيرجيـو راموس قائـد ريال مدريد

ليس أفضل مدافع في الـعالم.وقال فان ديك في تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف"
الهـولـنديـة: "رامـوس ليس األفـضل. أحـترم مـا حـققـه ووصل إليه. إنه العب رائع
لكنه ليس مـن النوع الذي أحب طـريقة لعـبه".وأضاف: "أنا أفضل طـريقة لعب
ـــفـــضل لـــدي. ال يـــزال شــابـــا وحـــقق الـــكـــثــيـــر من زمـــيـــله فـــاران هــو ا
األشيـاء".وحتـدث مدافع لـيـفربـول عن خـسارة نـهـائي دوري أبطـال أوروبا
جرد استبدال محمد صالح تغير ريال مدريد أمام ريال مدريـد وقال: "
ـا كـثــيـرا من الـنـاحـيـة الــذهـنـيـة".وأردف "فـجـأة ضـغـط مـارسـلـيـو وبـنـز
ورونالدو عـلى أرنولد تارك خـلفهم فراغـا كبيرا وفي وجود صالح لم
يـكـونـوا لــيـجـرؤوا عـلى ذلك".وواصل: "تـلك الــلـيـلـة كـانت صـعـبـة جـدا
ولكنني آمل أن نـتمكن من لعب نهـائي آخر ولكن مع التتـويج بالبطولة
ألن غير ذلك هو يـعني أنهـا ستكون ذكـرى سيئة أخـرى كما حدث في
كييف".جديـر بالذكر أن ليـفربول خسر نـهائي دوري أبطال أوروبا في

اضي بنتيجة (3/1) أمام ريال مدريد. وسم ا ا
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استنادا إلى حصول الناخب في
ة" االستفـتاء على "معـلومات قد
عن تـكــالــيف االسـتــضـافــة سـرى
قـلق بـ بـعض احتـادات األلـعاب
الــشـتـويـة.وقــال مـسـؤول في أحـد
احتــادات الــريــاضــات الــشــتــويـة
"بـالـطبع نـشـعر بـالـقلق بـالـنسـبة
ـثـيــر لـلـقـلق لـكـاجلــاري كـان من ا
أيـضـا نسـبـة الـتصـويت بـالرفض
فـي االسـتــفــتــاء.. عــلــيــنــا إيــجـاد
حلول لكن علينا أيضا أن نتحلى
باألمـانة بشأن أسـباب ذلك عـلينا
إيـجاد طـريق للـوصول إلى قـاعدة
اجلــمــهـــور احملــلــيـــة فــاجلــهــود

السابقة لم حتقق جناحا".
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وكــشـــفت نــتـــائج غـــيــر رســـمــيــة
السـتـفتـاء شـعـبي رفض الكـنـدي
لــتــقــدم مــديـنــة كــاجلــاري بــطـلب
بـية استـضافـة دورة األلعـاب األو

الشتوية لعام 2026. 
وذكــر مـوقع االسـتـفــتـاء أنه شـهـد
مــشــاركــة أقل من نــصف عــدد من

يحق لهم التصويت.
ــوقع وكـذلك حــسـابـات وأوضح ا
ـواقع ـديـنـة كـاجلـاري  شـهـيـرة 
التـواصل اإلجتـماعي أن إجـمالي
 304 آالف و 774 شــــــاركــــــوا في

بياد تقدمة الستضافة االو دن ا بية الدولية من قلة عدد ا w³*Ë« ‚“Q∫ تعاني اللجنة االو
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ألكسندر تشيفيرين.
ـشارك ويشـمل االقتـراح رفع عدد ا
في كـأس الــعـالم لـألنـديـة من  7 الى
 24 وإقـامـتـهـا مـرة كل أربـعـة أعوام
بــدال من مــرة ســنـويــا واســتــحـداث
ي لـأل كل عــــامــــ مع دوري عــــا
وعد بعـائدات من مسـتثمـرين لهات
ـســابــقـتــ تـصل الى  25 مــلــيـار ا
دوالر على مدى  12عاما وتـوزيعها

على األندية واالحتادات القارية.
وتـــشـــيــــر الـــتـــقــــاريـــر الى أن أبـــرز
الـداعـم لـلـعـرض هـو "سـوفت بنك"
اليـاباني والـذي تـعد الـسعـودية من
خالل صنـدوق االستثـمارات الـعامة

ساهم الرئيسي فيه.  من ا
اال أن إنــفــانــتـيــنــو الــذي لم يــكـشف
ـســتـثـمـرين شـدد عـلى عـدم هـويـة ا
"انــخــراط أي صــنـدوق اســتــثــمـاري

أجنبي" فيه.
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الـنـاس ومــسـاعـدة الــغـيـر في وقت

احلاجة".
وحصل األسطـورة االسكتـلندي مع
لــيـفــربــول كالعب عــلى لــقب دوري
األبـــــطــــال  3 مـــــرات أعــــوام 1978
و 1981و1984 والدوري اإلجنليزي
  مرات وكأس االحتاد مرة واحدة.
عــلى صـــعــيـــد اخـــر انــضم نـــاديــا
ســامـــبــدوريــا وجـــنــوى اول امس

واألعــــمــــال اخلـــيــــريــــة ومـــديــــنـــة
ليفربول".

ـثل حصول وشهـدت االحتـفاليـة با
ــــهـــاجم ـــمـــثـل تـــوم هـــاردي وا ا
ــبــتــكــر جـو جــيــرمــان ديــفـوي وا

مالوني على نفس اللقب.
وقــال داجلـلـيش "أنـا فـخـور. تـفـعل
في احلـيــاة مـا عــلـمــته عـائــلـتك أن
تـفعـله أي أن تتـحـلى بالـتربـية مع

 ôU Ë ≠ Êb  }
حــــصل االســــكــــتــــلـــنــــدي كــــيــــني
داجلــلـيش أسـطـورة لــيـفـربـول في
الـسـبعـينـيـات والثـمانـيـنيـات على
لـقب فـارس مـن يـد األمـيـر تـشـارلز
اول امس اجلـمـعــة في احـتــفـالـيـة

احتضنها قصر باكنجهام.
وحصل داجلليش على هذا الشرف
ـوجب "خـدمـاته لـعـالم كـرة الـقدم

فيرجيل
فان ديك

اإلسباني.
ويتضمن عـقد إعارة ألكـاسير بندًا
يسمح لـبوروسيا دورتـموند ضمه
بــشــكل نـهــائي مــقـابل  23 مـلــيـون
يـــورو بــــجــــانب  5 ماليــ يــورو

كمتغيرات.
وذكـــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة "مـــــونــــدو
ـاني ديــبــورتـيــفــو" أن الــنــادي األ
سيـعلن عن استـكمال ضم ألـكاسير
بـــــصــــــفــــــة نــــــهـــــائــــــيــــــة في 27

نوفمبر/تشرين ثان اجلاري.
ويــعـــيش بـــاكــو ألـــكـــاســيـــر مــدة
مــثـــــــــالـــيــة مع نــاديه بــوروســيــا
ـركـز الـثـاني دورتــمـونـد ويـحـتل ا
فـي جـــــدول تــــرتـــــيب هــــــــــــــدافي
ـاني برصـيد  8 أهداف الدوري األ
ـتصـدر لـوكا بـفــــــــارق هـدف عن ا
جـوفـيـــــــتش العب آيـنـــــــــتـراخت

فرانكفورت.
ويــــــتـــــــصــــــدر بــــــوروســــــــــــــيــــــا
دورتـــــــــمــونـــد جـــــــدول تــرتــيب
الـبـوندسـلـيـجا بـرصـيد  27 نقـطة
بــــعـــد مـــرور  11جـــولـــة من عـــمـــر

البطولة.
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ـهــاجم اإلجنـلــيـزي جـادون تُــوج ا
سانشو جنم بوروسـيا دورتموند
بــجــائــزة أفــضل العب في الــدوري
ــاني عن أكــتــوبـر/تــشـرين أول األ
ــاضي.وأعـلن احلـســاب الـرسـمي ا
للبـوندسليـجا على "تويـتر" تتويج
الـدولي اإلجنـلـيزي بـاجلـائـزة بـعد
تـــألــــقه مع دورتـــمـــونـــد طــــــــــوال
نصرم مـسجلًا  3 أهداف الشهـر ا

خالله.
اني ماركو رويس وكان زميـله األ
قــــد تـــــوج بــــنــــفـس اجلــــائــــزة في

اضي. سبتمبر/أيلول ا
وأســهم تـألـق سـانـشــو في احـتالل
دورتـمـونـد صدارة الـبـونـدسلـيـجا
بـ 27نــقـطـة بــعـد مـرور  11 جـولـة

دون التعرض ألي خسارة.
عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر تـــنــوي إدارة
ـــاني بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونــد األ
تفـعيل بـند أحـقيـة الشـراء في عقد
الالعب بـاكو ألـكاسيـر الذي يـلعب
لـصـالح أسـود الـفـيـسـتـيـفـال عـلى
ســــبـــيل اإلعــــارة من بــــرشـــلــــونـــة
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ـاني تـفـعـيل بـند أحـقـيـة الـشـراء في عـقد تـنـوي إدارة بـوروسـيـا دورتمـونـد األ
الالعـب بـاكـو ألـكـاسـيـر الـذي يـلـعب لـصـالـح أسـود الـفـيـسـتـيـفـال عـلى سـبـيل
اإلعـارة من بـرشــلـونـة اإلسـبــاني.ويـتـضــمن عـقـد إعـارة ألــكـاسـيـر بــنـدًا يـسـمح

لـبـوروسـيـا دورتـمـونـد ضــمه بـشـكل نـهـائي مـقـابل  23 مـلــيـون يـورو بـجـانب 5
اني ماليـ يورو كـمـتغـيـرات. وذكرت صـحـيفـة "مـوندو ديـبـورتيـفو" أن الـنـادي األ
سـيـعلن عـن استـكـمال ضم ألـكـاسـير بـصـفـة نهـائـية في  27 نوفـمـبر/تـشـرين ثان
اجلـاري. ويعـيش بـاكو ألـكاسـير مـدة مثـاليـة مع ناديه بـوروسيـا دورتمـوند ويـحتل
اني برصيد  8 أهداف بفارق ركز الـثاني في جدول ترتيب هـدافي الدوري األ ا
ـتـصـدر لــوكـا جـوفـيــتش العب آيـنـتــراخت فـرانـكــفـورت. ويـتـصـدر هــدف عن ا
بـوروسيـا دورتـمـونـد جدول تـرتـيب الـبونـدسـلـيجـا بـرصـيد  27 نـقطـة بـعد

مرور  11 جولة من عمر البطولة.

اجلــمـعـة حلـمــلـة "بال أعـذار" الـتي
يـروج لـهـا إقـليـم لـيـجـوريـا (شـمال
ي ـنـاسـبة الـيـوم الـعا إيـطـالـيا) 
لـلـقـضاء عـلى الـعـنف ضد الـنـساء

في  25 من الشهر اجلاري.
وجـاء في بـيـان نـشـره سـامـبـدوريـا
"بال أعـــذار.. ألنـه ال يـــوجـــد مـــبــرر
لـلـعـنف الـقـائم عـلى أسـاس الـنوع
هـذا هـو الــشـعـار وهـذا هــو مـعـنى
احلـــمـــلـــة الـــتي أطـــلـــقـــهـــا إقــلـــيم
ــنــاســــــــــبــة الــيـوم لــيــجــوريــا 
ـي لـلقـضـاء عـلى الـعـنـف ضد الـعـا

النساء".
وأضـــاف الـــنـــادي فـي بـــيـــانه "هي
حـــمــــلـــة يـــشــــارك فـــيـــهــــا أيـــضـــا
ســـامـــبــــدوريـــا وقــــائـــده فــــابـــيـــو
كـوالــيـاريـال الـنــاطق الــرسـمي في
هـذا الــصـدد ونــظــيـره في جــنـوى

دومينيكو كريشيتو".
وســيــروج مــجـلس بــلــديــة جــنـوى
دينة الشمالية للحملة في أنحاء ا
عــبــر الفـــتــات يــظـــــــــهـــر عــلــيــهــا
كـوالـيـاريال وكـريـشـيـتـو وورائـهـما
خـلـفـيـة سوداء عـلـيـهـا شـعـار "بال

أعذار".

رئيس فيفا جاني إنفانتينو رويترز

كيني داجلليش
واألمير تشارلز
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ــنـصب حـيث خـاض مــنـذ تـولـيه ا
 51 دقيـقـة فقط في  4 مبـاريات مع

درب اجلديد. ا
وأكـدت الــصـحـيــفـة أن عــدم إكـمـال
الالعـب لــغــالــبــيــة مــبــاريــات ريـال
مدريد يتـسبب في ضيق لدى إدارة
النادي حـيث  استبداله في 116
مـــــبـــــاراة مـن أصل  178مـــــبـــــاراة
خـاضــهـا بـنـســبـة تـتــخـطى حـاجـز

الـ%65.
وأوضـحت أن إيـسـكـو لم يُـكـمل أي
مـبـاراة مـنـذ مـواجــهـة الـكالسـيـكـو
األخـيـرة إذ أثــبـتت اإلحـصــائـيـات
أنه كــان من أســوأ العـــبي الــفــريق
ـلـكي في تلـك اللـيـلة حـيث خـسر ا
أكــبـــر عــدد من الـــكــرات بــواقع 19

مرة.
وأشــارت الــصــحــيــفــة إلى أن وزن
ـــدة األخــيــرة الالعب الـــزائــد في ا
يـعد أحـد أسـباب رغــــــــــبة اإلدارة
في بيـعه خاصــــــــة في ظل حاجة
بـــــــــيـب جـــــــــوارديـــــــــوال مـــــــــدرب
مـانــشــــــــــسـتـر ســيـتي لـلــتـعـاقـد

معه.
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ـوسم الــفـرصـة ـا يـكــون هـذا ا ر
األخـيـرة لـلـنـجم اإلسـبـانـي إيـسـكو
مع ريـال مدريـد بـعدمـا بدأت إدارة
لكي التفكير في التخلص الفريق ا

من الالعب.
وبــــحــــسب صــــحــــيـــفــــة "مــــونـــدو
ديـبـورتـيـفو" اإلسـبـانـيـة فإن إدارة
ريــال مـدريـد تـرى أن إيـسـكـو يـقـدم
مـسـتويـات مـتـذبـذبـة مـنـذ الـتـعـاقد

معه من ماالجا في 2013.
وأوضــحت الـصــحــيــفــة أن تـراجع
ـــا يـــدفع مـــســـتـــوى إيـــســـكـــو ر
فـلـورنـتيـنـو بـيريـز رئـيس الـنادي
لـلــمـوافــقــة عـلى رحــيل الالعب في

وسم. نهاية ا
واســـــتــــشــــهــــدت الـــــصــــحــــيــــفــــة
ـدربـ بــإحـصـائـيــات الالعب مع ا
الـذين قادوا ريـال مـدريـد خالل مدة
ـلــكي مـشـيـرة تـواجـده بــالـنـادي ا
إلى أن أفضل فـتـراته كانت مع زين

درب السابق. الدين زيدان ا
درب احلالي للفريق ونوهت بأن ا
سانتياجو سـوالري ال يعتمد عليه


