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أيـام قـلـيـلـة تـفـصـلـنـا عن قـرعة دور
الـ 16لـدوري أبـطـال أوروبـا والـتي
ــقــر ســتـــقــام يــوم غــدا اإلثــنــ  
االحتــاد األوروبي لــكــرة الـقــدم في

مدينة نيون السويسرية.
ــتـوقع أن يــشـهــد هـذا الـدور ومن ا
مباريـات قويـة نتيـجة لوجـود أكثر
ــركــز الــثـاني من فــريق قــوي في ا
مثـل ليـفربـول ومـانشـستـر يـونايـتد

وتوتنهام وروما وأتلتيكو مدريد.
وتـــدخل الــفـــرق اإلجنــلــيـــزيــة هــذا
الـــدور وتــركـــيــزهـــا يــنـــصب عــلى
حتـــقــيق إجنـــاز غــائـب مــنــذ 2012
حـــيث كــان تــشــيـــلــسي آخــر نــادي

إجنليزي يحصد اللقب.
ÍœbŽ ‚uHð

قبل إجراء القرعة فإن فرق إجنلترا
كــلــهـا تــمــكـنـت من الـتــأهل من دور
اجملــــمـــوعــــات إلى الـــدور الــــثـــاني
لـلـبـطـولـة وعـددها 4 وهم
مــــانــــشــــســـــتــــر ســــيــــتي
ولـيــفـربـول ومـانــشـسـتـر

يونايتد وتوتنهام.
ويـعـتـبــر الـسـيـتي هـو
األفـضل في اإلجنـلـيـز
بدور اجملموعات بعد
أن احــــــــتـل صــــــــدارة
مــجـمــوعـته مــتـفــوقـا
عــلى فــرق هــوفــنــهــا
وليـون وشاخـتار
بـيـنـمـا جـاء
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ـصـري مـحمـد صـالح جنم لـيـفـربـول بـجائـزة هـيـئـة اإلذاعـة الـبـريـطـانـيـة "بي بي سي" تُـوج الدولـي ا

ألفضل العب إفريقي لعام 2018. 
غربي وتـفوَّق صالح البالغ من العمر  26عامًـا على كل زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني وا
مـهدي بـنعطـية مـدافع يوفنـتوس والـغاني تومـاس بارتي العب أتـليتـكو والـسنغـالي كالـيدو كولـيبالي
رة الثانية على الـتوالي التي يتوج فيها صالح باجلـائزة بعد فوزه بها العام مدافع نابـولي.وهذه هي ا

اضي. ا
وأصــبح صالح ثـاني العـب عـبـر تـاريـخ اجلـائـزة الــتي بـدأت في عـام 1992 الـذي يـظـفـر بـهـا لـعـامـ
متتـالي بعد الـنيجيري جـاي جاي أوكوشا.كان صالح ثـالث العب مصري يُتوَّج بـاجلائزة بعد كل من

محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على الترتيب.
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انــتـــقل أشــرف حــكـــيــمي من ريــال
مــدريـد إلى بــوروســيـا دورتــمــونـد
ـوسم عــلى سـبـيل اإلعــارة مـطـلع ا
احلـالي وبعـد جـلوسه فـي البـداية
عـلى مـقـاعـد الــبـدالء أصـبح ركـيـزة

اني. أساسية في الفريق األ
ولم يـكن يـتـوقع الـكـثـيـرون سـطوع
جنم حــكــيـــمي مع فــريــقه اجلــديــد
بــهـذه الـسـرعـة بل وأصـبح ركـيـزة
دير أساسية يسـتند عليهـا كثيرًا ا
الـفـني لـفـريق دورتـمـونـد لـوسـيـان

ن أو أيسر. فافر سواء كظهير أ
ــتــألـقــة مع وتـتــويــجــا لــبــدايــته ا
دورتـمـوند فـاز حـكـيمي (20 عـامًا)
للمرة الـثانية على الـتوالي بجائزة
"روكي" ألفــــــضل نـــــاشـئ جـــــديـــــد
ــاني (بـونـدســلـيـجـا) بـالـدوري األ
حيث أن جنم بـوروسيا دورتـموند
ولـود في إسبانـيا تـفوق في هذا ا
السباق على الـفرنسي جون فيليب
مـاتـيـتـا العب مـايـنـز والـبـلـجـيـكي
دودي لـوكـيــبـاكـيـو العـب فـورتـونـا

دوسلدورف.
ويــتــمــتع حــكــيــمي بــبــنــيــة قــويـة
ورشـاقـة أيـضـا فـطوله  1.81 مـتر

ووزنه 69 كيلوجراما.
…ezU'« l u

ويــــقــــول مــــوقع اجلــــائــــزة "روكي
أوورد" إن نـــــســــــبـــــة تـــــفـــــوقـه في
االلـتحـامـات الهـوائـية تـبلغ 80 في
ــــبـــاراة الــــواحـــدة ـــئــــة خالل ا ا
وأقـــــــصى ســـــــرعـــــــة لـه هي 34.6
كــيـلــومـتـر/ ســاعـة حــقـقــهـا خالل
ديربي دورتمـوند مع بايـرن ميونخ

في اجلولة 11. 
وخـــاض مـع الـــفـــريق إجـــمـــاالً 14
مـبـاراة سـجل فـيــهـا هـدفًـا وحـيـدًا
وبــحـصــوله عــلى اجلــائـزة مــرتـ
دخل حكيـمي السباق الـنهائي على
لقب أفضل ناشئ في البوندسليجا
ـوسم حـسب مـوقع اجلـائزة هـذا ا

على اإلنترنت.
ـيـة ريال حـكـيـمي هـو خـريج أكـاد
ــــوسم جــــاء إلى مــــدريــــد وهـــذا ا
دورتـمـونـد بـعـقـد إعـارة من الـريـال

ـديـر يـنــتـهي عـام 2020 غـيــر أن ا
الـتـنفـيذي لـنـادي لدورتـمـوند هـانز
يـواكيم فـاتـسكه يـرغب في الـتعـاقد

مـعه بـشـكل نـهـائي مـثـلـما فـعل مع
الـهـداف اخلـطـيــر بـاكـو الـكـاسـيـر

الذي قدم من برشلونة.
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األكثر تـتويـجا بجـائزة أفضل العب
قـدمة من هيئة اإلذاعة في أفريقيا ا
البريطانـية "بي بي سي" برصيد 3
صـري محمد مرات بفضل الـنجم ا
صالح الـــذي تـــوج بـــاجلــائـــزة في

. سنت متتاليت
ونــال الـســنــغـالـي احلـاج ضــيـوف
اجلــــــائــــــزة عــــــام 2002 وهــــــو في
صــفـوف لــيـفــربـول كــمـا حــصـدهـا
صـري العب الريـدز مرت النـجم ا

في عامي  2017و2018.
وبـــعــــد لـــيـــفــــربـــول تـــأتـي أنـــديـــة
مــارســيـــلــيــا تـــشــيــلـــسي األهــلي
صري مانشستر سيتي آرسنال ا
وبولتون برصيد مرت لكل منها.
جــديـــر بــالــذكــر أن مــحــمــد صالح
تفوق على الـسنغـالي ساديو ماني
العب لــيـفـربــول ومـواطـنه كــالـيـدو
ـغرب كـوليـبـالي مـدافع نـابـولي وا
مـهـدي بـنعـطـيـة مـدافع يـوفـنـتوس
والــــغــــانـي تــــومــــاس بــــارتي العب

أتلتيكو مدريد.
أكــــد حــــازم إمـــــام جنم الـــــزمــــالك
صـري محـمد السـابق أن الـدولي ا
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مـن جـــهــــته أخــــرى أعــــلن االحتـــاد
األوروبي لـكــرة الـقـدم (يــويـفـا) عن
ــوقــعــة عـــلى مــيالن الـــعــقــوبـــات ا
اإليــطــالي بــشــأن اخــتــراق قــواعـد

اضية. دة ا اللعب النظيف في ا
وأصدر اليويـفا بيانًا رسـميًا اتخذ
فــيه قــرارًا بــحــرمــان مــيالن من 12
مـلــيـون يـورو أربـاح مــشـاركـته في
بــطـــولــة الـــدوري األوروبي والــتي

ودع منافساتها.
وأضـاف أن الــيـويـفــا أشـار إلى أنه
إذا لم يستوف الروسـونيري رصيد
ـيـزانــيـة ويـحـافظ عــلى مـيـزانـيـة ا
متـوازنة حتى  30 يونيـو/ حزيران
2021 فـسيـتم اسـتـبعـاد الـنادي من
ــشـاركـة في مــسـابــقـات الـيــويـفـا ا
ـوسـمـ الـتي قــد يـتـأهل لـهــا في ا

الــتـــالــيــ (2022/2023) و(/2023
ـوقع أن الـنادي لن 2024). وتـابع ا
يــتــمــكن من تــســجـيـل أكـثــر من 21
قـبلة العبًـا في مسـابقـات اليـويفـا ا
في (2019/2020) ومـــوسم (/2020
2021). وخــتم بــيـان الــيــويـفــا بـأن
ميالن يـحق له الـطعن أمـام مـحكـمة

ليفربـول وصيفـا خلف باريس سان
جـيـرمـان وتــوتـنـهـام الـثـاني خـلف
بــرشــلــونــة وأخــيــرا مــانــشــســتــر

يونايتد ثانيا خلف يوفنتوس.
يرليج أكثر الدوريات ويعتبر البر
التي تـمتلك أكـبر عـدد من الفرق في
ـــوسم بـ 4فــرق دور الـ 16لـــهـــذا ا
مـقــابل 3 من إســبــانــيـا وهـم ريـال
مدريد وبـرشلـونة وأتلـتيكـو مدريد
ــــانـــــيــــا وهـم بــــروســــيــــا و 3من أ
دورتمـوند وبـايرن مـيونخ وشـالكه
واثــنــ مـن إيــطــالــيــا يــوفــنــتـوس
ورومــا ومن فــرنــســا بـاريـس سـان
جــــيـــــرمــــان ولـــــيــــون وفـــــريق من
الـبـرتـغــال وهـو بـورتـو وفـريق من

هولندا وهو آياكس.
عودة إجناز منتظر

وتبحث الفرق اإلجنليزية عن إعادة
دوري أبــــطــــال أوروبــــا ألحــــضــــان
يـرلـيج مـرة أخـرى والـغائب الـبـر
مــنــذ عـام  2012 حتــديــدا عــنــدمـا
تـفـوق تـشـيـلـسي في الـنـهـائي عـلى
بــــايـــــرن مـــــيـــــونخ ركـالت اجلــــزاء
الترجيحية في ملعب أليانز أرينا.

ـــــوسم 2011-2012 وخـالل هـــــذا ا
الـذي حـصـد تـشـيـلـسي فـيه الـلـقب
يرليج تواجد فريقان فـقط من البر
في دور الـ16 وهم البلوز وآرسنال
بــيــنــمــا كــان أكــبــر عــدد من الــفـرق
اإلجنـــلــيـــزيـــة في نــفـس الــدور في
ـــــاضي بـ 5فـــــرق وهم ـــــوسـم ا ا
مــانـــشــســتـــر ســيـــتي وتــوتـــنــهــام
والـــــيـــــونـــــايـــــتـــــد ولـــــيـــــفـــــربــــول
ـاضي ـوسـم ا وتــشــيـلــسي.وفـي ا
استطاع ليفربول أن يصل للنهائي
بـعـد تـخـطي مـانـشـسـتـر سـيـتي في
ربـع الـــنـــهـــائي ورومـــا في نـــصف
الـنهـائي ولـكـنه اصطـدم بـالـعمالق
اإلسبـاني ريال مـدريـد في النـهائي

الذي حصد اللقب وقتها.
وسم احلالي يحمل آمالًا ا
كــــــبـــــيــــــرة لـــــلــــــفـــــرق
اإلجنليـزية وحتديدا
عــــبـــــر الـــــثــــنـــــائي
لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول
ومـــــانــــشــــســــتــــر
سيتي والذي يتم
وضع اســـمـــهـــمــا
ضـــــــمـن الــــــــفـــــــرق
ــــرشـــــحـــــة لــــلـــــفــــوز ا
بــالــبــطــولــة مع يــوفــنــتـوس
وباريس سـان جـيرمـان وبـرشلـونة
في ظـل انــخــفــاض مــســتــوى ريــال

مدريد وبايرن ميونخ.
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درب األكثر دير الـفني لليـفربول بنـظيره جوزيه مـورينيو مـؤكدا أنه ا اني يورجن كـلوب ا أشاد األ
جناحـا في العـالم.ويسـتضـيف ليـفربـول نظـيره مانـشسـتر يـونايـتد الـيوم األحـد  في اجلولة  17من
ـؤتمـر الصـحفي لـلقاء الـيوم: "إنـها مـباراة كـبيـرة ومهـمة جدا الدوري اإلجنـليـزي.وقال كـلوب في ا
شاهدتها. إنها مواجهة صعبة". انيا كنت أفعل كل ما بوسعي  يزة للغاية. عندما كنت في أ إنها 
وأضـاف: "في بعض األحيان لـم نحصل على الـنتائج الـتي نستحـقها أمام مـانشسـتر يونايـتد. لم نفز
كـثيرا عـليهم ولـكننـا سنـحاول تغـيير ذلك".وتـابع كلوب: "أعـلم أنهـا مباراة قـوية وسنـكون مسـتعدين
باراة".وحـول اإلصابات الدفاعية لـذلك. لقد حققنا هـدفا كبيرا في دوري األبطـال وأتطلع اآلن لهذه ا
الـتي يعـاني منـها الـفريق: "لسـت في أزمة إال إذا كـنت تشعـر بهـا. إصابـة أرنولـد ليـست خطـيرة مثل
اآلخرين كان سيء احلظ كـما هو احلـال مع جويل ماتـيب وجو جوميـز. يجب علـينا إيـجاد حل لهذه

شكلة". ا
وسئل عمـا إذا كان هذا هو كالسيـكو إجنلترا فأجـاب: "الالعبون يتحـدثون لبعضـهم في غرف تغيير
البس. إنها مثل أي مباراة أخـرى يجب أن تعطي كل ما لديك حملاولة الفـوز بها. أنا فخور لسماع ا
أنهـا كالسيـكو إجنـلتـرا. إنهـا مبـاراة كبـيرة".وواصل كـلوب: "إذا كـان السـير ألـيكس فـيرجـسون قال
ـانيا".وأردف: إنهـا كالسيـكو إجنـلتـرا فهذا أمـر رائع جدا ألنـني سبق وأن شـاركت في كالسيـكو أ
ـا يحدث في مـانشستـر يونايتـد. كنت فقط عـلى دراية باالنتـقادات لكن عنـدما نحلل "لم أكن مـهتما 
ـرمى راشـفورد ولـوكـاكـو ولـيـنـجـارد. إنهم ال جـيـدا فـإن لـديهـم الكـثـيـر من اجلـودة ودي خـيـا في ا

ي ويجب أن نستعد له أيضا". يصدقون بول بوجبا العب من الطراز العا
وعـندمـا سئل عن بـوجبـا بشـكل خاص وإمـكانـية تـدريبه أجـاب ساخرا: "هـل سألت جـوزيه موريـنيو
كـن أن يحـدث. لـو أجـبت عـلى هـذا الـسـؤال لذا لن عن فـايـنالـدوم. أنـتم وحـدكم من تـعـرفـون مـاذا 

أجيب".

صالح يـسـتـحق كل مـا وصل إلـيه
مشيـرا إلى أن ما يـقدمه حالـيا أمر
ـيـز.مـن جـهـتـه قـال حـازم ـتـع و
إمام في تـصريـحات تـلفـزيونـية إن
"صـالح وفـي ظل حـــــــفــــــاظـه عــــــلى
مسـتواه لـلعـام الثـاني يدخل بـقوة
بــ صـفــوف الـكــبــار مـثل مــيـسي
ورونـالـدو وجـريـزمـان".وأشـار إمـام
إلى أنه سـعـيد بـتـصـريـحات صالح
الـدائـمـة حـول رغـبـته في احلـصـول
على لـقب مع ليـفربـول الفتا إلى أن
"صالح دائــمــا مـا يــحــاول االرتــقـاء
ـسـتـواه وتـطـويـر نـفـسه وهـو مـا

يزا". يجعله العبا 
واخــــــتـــــــتم احملـــــــلل الـــــــريــــــاضي
تصريـحاته بالتـأكيد عـلى أن محمد
صالح أصــــــبـح قــــــدوة جلــــــمــــــيع
الالعــبــ والـشــبـاب مــتــمـنــيـا "أن
يـسـتمـر عـلى هـذا الـنـسق ويـحصل
عـلى لــقب مع الـلـيــفـر ألنه أمـر مـهم
له".وتُـوج جنم لـيـفـربـول اول امس
اجلــمــعــة بــجـائــزة هــيــئــة اإلذاعـة
الـبــريـطــانـيــة "بي بي سي" ألفـضل

العب إفريقي لعام 2018.

{ مدريد - وكاالت
لعب بالـتوازي مع تألقه داخله.وفي بلي خـارج ا يتمـنى برشلونـة التزام جنمه عـثمان د
بلي هذا الصدد قالت صحيـفة "ماركا" اإلسبانية إن النادي الـكتالوني يدرك أهمية د
سـتقـبل لكن نظـرا للـموهـبة الـكبـيرة الـتي يتـمتع بـها والـتي باإلمـكان أن تـتحـسن في ا
يـدان.ووفـقًـا لـلصـحـيـفـة شدد بـرشـلـونـة على وكالء مـشـكلـته تـكـمن في حـيـاته خـارج ا
الالعب بضرورة مـتابعة حـياته الشـخصية وتـوجيه سلـوكه نحو األفضل خـاصةً بعد
دة سـاعـت وهـو مـا أثار اسـتـياء اجلـمـيع منه داخل ـاضي  تـأخـره عن مران األحـد ا
بلي مليئـة بالفوضى والعشوائية وفي هذا النادي.وترى إدارة البلوجـرانا أن حياة د
الصـدد ذكرت "ماركـا" أن الالعب أرسل رسالـة ألحد زمالئه في الفـريق يسأله فـيها
ران.وسبق لـبرشـلونـة أن تعامل مع العـب يـتمـتعون بـحيـاة صاخـبة خارج عن موعـد ا
لعب مثل البرازيلـي نيمار الذي كان يقضي عدة ساعات في اللهو والسهر حتى وقت ا
ارس ألعـاب الفيديو نزل لـكنه  بلي أغـلب الوقت داخل ا متـأخر.وعلى العـكس يظل د

ـسـلـسالت حـتى الـسـاعـات األولى مـن الـصـباح.وبـات صـاحب الـ21 ويشـاهـد ا
ــنـوعــا من إغالق هـاتــفه أو تـركه عــلى الـوضع الــصـامت لــيـلًـا عـامـا 
حتــســبًــا التــصـــال الــنــادي به في الــصـــبــاح في حــال تــأخــره عن

ـران.ويـتـطـلع مـسـؤولـو بــرشـلـونـة ألن يـغـيـر الالعب سـلـوكه ا
خـاصـةً أنه تـكـلف  150مـلـيـون يـورو لـلـتـعاقـد مـعه. ورغم
تغـر الدولي الـفرنـسي لتـأخره عن الـتدريـبات لكن إدارة
البارسا تـرى أن الدبلوماسية هي احلل األفضل للوصول

رجوة. للنتائج ا

الـتـحـكـيم الـريـاضـيـة في حـال رأى
بـأن األحـكـام غـيـر عـادلـة من وجـهـة

نظره.
وتعيّن على اليويفا إعادة النظر في
قضية ميالن بـعد الطعن الذي قدمه
األخــيــر أمــام مــحــكــمــة الــتــحــكــيم
الدولية اعتراضـا على عقوبة منعه
ـشـاركـة في الـدوري األوروبي من ا
بعـدما ثـبت انـتهـاكه لقـواعد الـلعب
ـــدة مــا بــ ـــالي الــنـــظــيف في ا ا
يـــــولــــــيـــــو/تــــــمـــــوز 2014 حـــــتى
يونيو/حزيران 2017. وكان النادي
اإليطـالي قـد استـثـمر أكـثر من 200
مــلــيـون يــورو في ســوق انــتــقـاالت
2018 و إحــــالــــة قـــــضــــيـــــته في
ـعـني ـاضي لـلــقـسم ا مـايـو/آيــار ا
بهذه الشؤون في اليويفا الذي قرر
ـــشـــاركــة فـي بــطـــولــة مـــنـــعه من ا
الـدوري األوروبي لـهــذا الـعـام قـبل
أن تــقـــضي مـــحـــكـــمــة الـــتـــحـــكــيم

الرياضي بإلغاء هذا القرار.
—bB²¹ ‰uÐdHO

من نــاحـيـة أخــرى انـفـرد لــيـفـربـول
اإلجنلـيـزي بصـدارة قـائمـة األنـدية
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لكن يـبدو أن األمـر لن يكـون سهالً
فقبل قدومه إلى دورتـموند بشهور
صرح حكيمي أنه يرى نفسه دائما
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"آســتـون فــيال يـقــيل مــاكـدونــالـد من
تدريـب الفـريق بعـد شـائعـات الـتنـمر
". وأشـارت صــحــيــفـة ضــد الالعــبــ
"مـــيـــرور" إلى أن العـــبي لـــيـــفـــربــول
ســيــحــتــفــلــون بــالــكــريــســمــاس مع
جـمـاهـيــر إيـفـرتـون. وأضـافت: "بـيب
وتشـيلويل.. الـسيـتي يستـعد لـتقد

أول عروضه لظهير ليستر مقابل 50
مــيـلــون إسـتــرلـيــني".وتـابــعت: "عـار
تـشيـلـسي اجلـديـد.. بـعد  5أيام فـقط

الدوري األوروبي
على صـعيـد متـصل اهتمـت الصحف
اإلجنــلــيــزيـة الــصــادرة صــبـاح اول
امس اجلمعـة بالـهتافـات العنـصرية
الـتي أطــلـقـتـهـا جـمــاهـيـر تـشـيـلـسي
خالل مـبـاراة فـريـقـهـا مع مـول فـيدي
اجملــري في خــتــام دور اجملــمــوعــات
وقـالت صــحـيـفـة بـالــدوري األوروبي
"تليجراف" في عددها الرياضي: "عار
جـديد يالحق تـشـيـلسـي.. اجلمـاهـير
أطلقت هتـافات معاديـة للسامـية بعد
 5 أيــــام فـــقـط من الــــهــــجــــوم عــــلى

ستيرلينج".
وأضافت: "جل يترك رئاسة االحتاد
اإلجنليزي بـعد الفـشل في بيع ملعب
بـلي". بيـنمـا عنـونت صحـيفة "ذا و
ـز": "عـار جـديـد يالحق جـمـاهـير تـا
تـشـيـلـسي.. الـنـادي يـدين الـهـتـافـات

العنصرية بعد حادثة ستيرلينج".
وذكـرت صــحـيـفــة "اجلـارديـان": "عـار
تــشــيــلــسي.. الــنــادي يــدين تــصـرف
اجلـمـاهـيــر بـسـبب هـتـافـات مـعـاديـة
لـــلـــســـامـــيــة فـي أوروبــا".وأضـــافت:
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ـيـرلـيج طـالـبت رابـطــة أنـديـة الـبـر
اول امس اجلـــمــــعـــة اجلــــمـــاهــــيـــر
بــاإلبالغ عـن أي هــتــافــات أو أفــعــال
ــــدرجــــات خالل عــــنــــصــــريــــة في ا
ــســـابـــقــة.وقـــال بـــيــان مــبـــاريـــات ا
للرابـطة عـبر حسـابها الـرسمي على
"تـويـتـر": "إذا رأى أي شـخص أفـعـال
غــيـر مـقــبـولـة بــرجـاء اإلبالغ عــنـهـا
ــــلــــعب أو ـــــتــــواجــــد فـي ا لألمن ا
علومات عبر تطبيق تزويدنا بهذه ا
ـسابـقـة الـرسـمي من خالل شـكوى ا
وسم رسمية".وأضاف الـبيان: "هذا ا
يــتـمـتع بــكـرة قــدم رائـعـة مـن جـمـيع
يزة العب  الفرق كمـا أن أجواء ا
لـكن وقـعت بـعض احلـوادث مـؤخـرا

وظهرت سلوكيات غير مقبولة".
ويــأتي ذلك بــعــدمــا هــاجــمت بــعض
جـماهـيـر تـشيـلـسي جنم مـانشـسـتر
سـيتـي رحيم سـتـيـرلـينج بـهـتـافات
عــنـــصـــريـــة وهـــو نـــفس مـــا فــعـــله
مــشــجــعــو الــبــلــوز خالل مــواجــهـة
فـريقـهم  مع مـول فـيـدي اجملري في

يــورو لـيـصـبح الـنـجم الــبـرتـغـالي مـطـالـبـا
بــدفع  18.9مــلــيــون يــورو في مــجــمــوع

الغرامات باإلضافة إلى الفوائد.
وكانت تـقارير صـحفيـة عديدة أشارت إلى
أن أزمــــــــــــــة الــــــــضــــــــرائـب كــــــــانـت من

األســبــــــاب الــتي
دفـعت رونالدو
ــغــادرة ريـال
مـــــــــــدريــــــــــد
واالنــــتـــــقـــال
إلــــــــــــــــــــــــــــــى

يوفنتوس.
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سـيــكـون الـنــجم الـبــرتـغــالي كـريــسـتــيـانـو
رونالـدو مهـاجم يوفـنتـوس اإليطـالي على
موعـد مع جلسـة استمـاع أمام محـكمة في
العاصمة اإلسبانية مدريد يوم  14يناير/
ـقبل بـسـبب قـضـيـة الـتـهرب كـانـون ثـان ا
الـــضــريـــبي.وذكـــرت صــحـــيــفـــة "مــيــرور"
الـــبـــريـــطــــانـــيـــة أن رونـــالــــدو وافق عـــلى
االعــــتـــراف بـــتــــهـــربـه من الـــضــــرائب في
ـدة بـ 2011 و2014 إســبـانـيــا خالل ا

عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.
وتــــعـــتـــبـــر كل ســـنـــة  الــــتالعب فـــيـــهـــا
ا ـة قانـونيـة منـفصـلة  بالـضرائب جر
يـــعـــني أن رونــالـــدو مـــتــهم ب4 جـــنـــايــات
ضـريــبــيـة ارتــكـبــهـا خـالل مـدة تــمـثــيـله

لكي. للفريق ا
ـنتـخب ـرجح أن يـواجه قـائـد ا ومن ا
الـبـرتغـالي حـكمـا بـالسـجن لـسنـت
مع إيقـاف التـنفـيذ بـاعتـــــــــبارها
الـــــســـــابــــــقـــــــــــــة األولى لـه في

إسبانيا.
ورفــضـت احملــكــمــة الــتــســويـة
الــــتي طـــــلــــبــــهــــا مـــــحــــامــي
رونـالــــــدو بـدفع  375ألف

من حادثـة سـتيـرلـينج.. مالك الـنادي
يـصفـون اجلـماهـيـر بقـلـة العـقل بـعد
الــهــتــافــات الـعــنــصــريــة". وعــنـونت
صحـيـفة "ديـلي سـتار": "ضـغط سوق
االنتـقاالت.. موريـنيـو خائف من عدم
دعم الــفــريـق في يــنــايــر". وأضــافت:
"جــمـاهــيـر الــبـلــوز تـكــرر الـهــتـافـات
الـعــنـصـريـة".وواصـلت: "بــوكـيـتـيـنـو
يـــضع لــيـــفي في الــصـــورة مع ريــال

مدريد".

أشرف
حكيمي
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 ôU Ë –  b¹—b  }
خــضع اجلــنــاح الـدولـي الـبــرتــغــالي جــونــزالـو
جـويـديس جنم فـالـنـسـيـا اول امس اجلـمـعـة
جلـراحـة نـاجـحـة في بالده لـلـتـخـلص من آالم
احلـوض الــتي عــانى مــنــهــا خالل األســابـيع
األخيرة.ويـنتظر أن يعود صاحب الـ 22عاما
الـذي تأهـل في صفـوف بنـفيـكـا إلى فالـنسـيا
قـبـلـة لبـدء مـرحلـة الـتـعافي من خالل األيـام ا
العب التي قد اجلراحة واإلعداد للعودة إلى ا

تستغرق شهرين وذلك بعد خضوعه للعملية في إحدى مستشفيات بورتو.
ـاضي بـشـكل نــهـائي إلى "اخلـفـافـيش" وكــان جـويـديس قـد انـتـقل الــصـيف ا
بعـدما كـان معـارا إلى صفوفـهم من قبل بـاريس سان جـيرمـان ليعـد الصـفقة
األغلى في تـاريخ الـنادي اإلسـباني لـكنـه لم يقـدم له الكـثـير بـسبب اإلصـابات.
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صاحب الـ 19عامًا.وشـددت صحـيفة
"ســـبــــورت" اإلســــبـــانــــيـــة عــــلى أن
بـرشـلـونـة لن يـدخل في مـنـافـسـة مع
أي من األندية الراغبة بضم الالعب.
وأشـارت إلـى أن بـرشـلــونـة يــعـلم أن
رغبة الـالعباجلـامحـة هي اللعب في
صفـوف بايـرن مـيونخ والـدخول في
مـــزاد من أجـــلـه ســـيـــكـــون خـــاســـرًا

للنادي.

 ôU Ë–  b¹—b  }
استبعد برشـلونة اإلسباني الدخول
ــــنـــافــــســـة عــــلى صــــفــــقـــة من في ا
البونـدسليـجا ربطـته أنباء صـحفية
ـــاضــيـــة.وكــانت ــدة ا بـــهــا خـالل ا
انية ذكرت صحية "سبورت بـيلد" األ
قـبل أيـام قـلـيـلـة أن بـرشـلـونـة مهـتم
ــاني الـشــاب كـاي بالعب الــوسط األ
هـــافــيــرتــز جنم بـــايــر لــيــفــركــوزن
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الالعب االماني هافيرت

يـحـمل قـمـيص الـريـال وأعـرب عن
أمـنـيـــــــــته بـالـبـقـاء لـســـــــــنـوات
ـــلـــكي رغم أنـه كــان عـــديـــدة في ا
ـــقـــاعــد مـالزمًــا فـي تـــلك األثـــنــاء 

البدالء.
ـــكـــنــــا تـــخـــيل دفـــاع ولم يــــعـــد 
دورتــمــونـــد بــدون حــكــــــــــــيــمي
فـبـعـد جـلوسـه على مـقـاعـد الـبدالء
في أول 4 مــــبــــاريـــات بــــالـــدوري
أصـــبح الـالعب مـــنـــذ اجلــــــــــولــة
اخلــامـســة أسـاسـيًــا في تــشـكــيـلـة

الفريق.
إنه ظـهـيــر مـرن يـشــارك أيـضـا في
الــــهـــــجــــوم ولــــعب  4 مــــرات في
ن ومثـلها في اجلانب اجلانب األ
األيــــســـر وخــــــــــالل مـــبــــاريـــاته
الــثــمــانــيــة مع دورتــمـــــــــونــد في
الـــدوري فــــاز الــــفـــريق  7 مـــرات
وتـــــــــــعــادل في مـــبـــاراة واحــدة
حــــســـبــــمــــا أوضـح مــــوقع "روكي

أوورد".
ـانــيـة ويــقـول أســطـورة الــكــرة األ
ـغربي لوتـار ماتـيوس عن الـنجم ا

الشاب "إنه صاروخ حقيقي
قـوي في ألـعاب الـهـواء وأنا
بــبـــســـاطــة اســـتــمـــتع حـــقــاً

شاهدته".
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تــعـلى صــعــيـد اخــر ُوج مــاركـو
رويـس جنـم بــــــــــوروســــــــــيــــــــــا
دورتـــمــونـــد اول امس اجلــمـــعــة
بــــــــجــــــــائــــــــزة أفــــــــضـل العـب في
البوندسـليجا عن نوفـمبر/تشرين

اضي. ثان ا
وأعـلن احلـسـاب الـرسـمي لـلـدوري
ــــاني عـــلـى "تـــويـــتـــر" إحـــراز األ
رويـس جلـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــزة العـب
الـشـــــــــــهـر لــلـمـرة الــثـانــيـة هـذا
ــوســــــــم بــعــدمــا فــاز بــهــا عن ا

سبتمبر/أيلول.
وكان رويس قـد حـصل على جـائزة
أفضل هدف عن شهــــــــــر نوفمبر
أيــضًـا حــــــــــــيـث وقع االخــتــيـار
عــلى هـــــــــدفه الــثــاني فـي شــبـاك
بـــايـــرن مـــيـــونخ خالل انـــتـــصــار

دورتموند (3-2). حكيمي يتألق مع دور دورتموند


