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غربي عبد الرزاق هاجم ا قاد ا
حـمـد الـله فـريــقه الـنـصـر لـفـوز
مـثيـر عـلى ضيـفه االتـفاق (3-2)
اول امـس اجلـمــعــة وسـط جـدل
حتـكـيــمي كـبـيــر وذلك حلـسـاب
اجلـــــــولـــــــة الـ 23مـن الـــــــدوري

. السعودي للمحترف
وبهذا الـفوز حافظ الـنصر على
ـــنـــافــســـة عـــلى حــظـــوظـه في ا
اللـقب ومزاحمـة الهالل صاحب
الــــصــــدارة بـــــوصــــوله إلى 52
نقطة في الوصافة بينما جتمد
رصـيــد االتـفـاق عـنـد 28 نـقـطـة

ركز التاسع. في ا
وتــقــدم االتــفــاق بـهــدفـي رامـون
أريــاس (ق26) وفــيـــلــيـب كــيس
(ق55) من ركنيت بينما سجل
لـلــنـصـر عــبـد الـرزاق حــمـد الـله
(ق 70ق97)  وفــهــد اجلــمــيــعــة
(ق88) لـيــقــلب الـفــريق األصــفـر

الطاولة على منافسه.
وبــــعــــد بـــدايــــة حـــذرة
لـــلـــمـــبـــاراة أهـــدر
حــمـد الــله فـرصـة
لـــلــــنـــصـــر أمـــام
ــــــــــــرمـى فـي ا
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قـال مـاتـياس مـورال مـحـامي أسـطـورة كـرة الـقـدم األرجـنـتـيـني ديـيـجـو أرمـانـدو مارادونـا اول امس
اجلـمعـة إن وكيـله لديه 3 أبنـاء من سيـدت مـخت...لفـت في كـوبا وعـلى هذا الـنحـو يصبـح إجمالي

أبنائه .
وذكر مورال أن مارادونا لم يعترف بعد بأبوة األشخاص الـ 3 مؤكدا أنه ينبغي عليه التحدث معه أوال
ا يـضـطـلع علـيه الـقـيام بـه".وأشار مـورال إلى وجـود أمر بـهذا اخلـصـوص وفـيمـا بـعـد "سوف يـقـوم 
قـضائـي في كوبـا يوجب مـثول مـارادونا أمـام احملاكم عـندمـا يعـود إليـها.وبـاحتـساب األبـناء الـ  3في

كسيكي 8 أبناء. درب احلالي لنادي دورادوس ا كوبا يصبح لدى ا
زاح تـعليـقا عـلى اخلبر "يـتبقى 3 من أجل تـشكيل فريق وقالت ابـنة مارادونـا جيانـينـا على سبـيل ا

من 11 العبا أنت تستطيع فعل ذلك".
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بـعـد مـدة عصـيـبـة شهـدت تـشـكيك
جـمـهـور مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد في
وسم قدرات روميلو لـوكاكو هذا ا
هـاجم الـبـلجـيـكي إلى أفضل عـاد ا
مستوياته ليـقود الشياط احلمر
إلـى حتـقـيق االنـتـصـار تـلـو اآلخـر
في مـرحلـة مهـمـة ملـيئـة باحملـطات

الصعبة.
وسم تعرض لوكاكو ومنذ بداية ا
إلى انـتقـاد حـادة من جانب أنـصار
ــانــيــو بــعــدمــا اتــهـمـه الـبــعض ا
بـالـكــسل وقـلـة احلـركــة واالنـتـظـار
كثـيرًا من أجـل استالم الـكرة فـيما
سخـر البـعض اآلخر من زيادة وزن

العب. الالعب عقب عودته إلى ا
هـاجم البلـجيكي لم الهجـوم على ا
يـتــوقف بـعـدمــا اعـتـبــر الـنـقـاد أن
لــــوكـــاكـــو بــــات غـــيـــر قــــادر عـــلى
ـعـهـود حيث اسـتـعـادة مـسـتـواه ا
ــدرب الــسـابـق جـوزيه فــقـد ثــقــة ا
مورينيـو وتأخر في فهم مـتطلبات
ـــــدرب اجلـــــديــــد أولـي جـــــونــــار ا

سـولـسكـاير وهـو مـا كلـفه خـسارة
مقعده في اخلط األمامي.

ثنائيات تاريخية
ــــجــــرد أن بــــدأت نــــتــــائج لــــكـن 
مانـشـسـتـر يـونـايـتـد في الـتـحسن
حـتى أدرك لـوكـاكـو أن عـلـيه تـقد
البراه على أحـقيته في استعادة
مــوقـــعه األســـاسي في الـــفــريق ال
ســـيــــمـــا في ظـل تـــألـق مـــاركـــوس
راشـفورد وأنـتونـي مارسـيال حتت

قيادة سولسكاير.
الــــبـــلـــجــــيـــكـي عـــمل بــــجـــد خالل
الــتـمـارين وتـمـكن في الـنـهـايـة من
زيــارة الـــشــبـــاك بــشـــكل مــنـــتــظم
مــســتــغـــلًــا في الــوقت ذاته غــيــاب
الفرنسي مارسيال بسبب اإلصابة
ـشـهد من جـديد خـاصة لـيتـصدر ا
بعد الثنـائية التاريـخية على ملعب
حــديـــقــة األمــراء مــســاء األربــعــاء

اضي. ا
ولـلـمـرة األولى في مـسـيـرته تـمكن
لـوكـاكــو من تـســجـيل هــدفـ عـلى
األقل في  3مـبـاريـات متـتـالـيـة كان

آخـرها أمـام باريس سـان جيـرمان
ــيـزًا سـاهم من عــنـدمـا قـدم أداءً 
خالله في تأهل الـفريق اإلجنـليزي

سابقة القارية. إلى ربع نهائي ا
…œuF « dÝ

قـبلة مـباراة مانـشسـتر يـونايتـد ا
ستـكون أمـام آرسنـال مسـاء اليوم
األحــــد فـي الـــدوري اإلجنــــلــــيـــزي

ــمــتــاز ومع تــوارد أنــبــاء حــول ا
باراة جاهزية مارسـيال خلوض ا
فــإن لــوكــاكــو ال يـــبــدو مــســتــعــدًا
لــلـتـخـلي عن مــوقـعه األسـاسي في
الـفــريق ولـهـذا الـسـبب فـإنه عـازم
عـلى تـسجـيل األهـداف مـجددًا من
أجل التـأكيـد علـى وجوده أسـاسيًا

وسم. حتى نهاية ا
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الدراويش من اإلصابات ليغادر
يـدان ويشارك محـمد الضـرف ا
مـحــمـود عــبـد الـعــاطي "دوجنـا"

على حسابه.
وأضــــــاع دوجنــــــا مــــــحــــــاولــــــة
لإلسـمــاعـيـلـي قـبل أن يـســيـطـر
ـــبـي مع إجــــهــــاد العــــبي مــــاز
ـصـري بـشـكل واضح الـفــريق ا
وتـــصـــدى الـــقــــائم لـــتـــســـديـــدة
صـــــــاروخــــــيـــــــة مـن الــــــفـــــــريق
الـكـوجنولـي مع فرصـة ضـائـعة
من كرة عـرضية وأنـقذ احلارس
فوزي كـرة أخرى لـينـتهي الـلقاء
بـــالـــتـــعـــادل اخملـــيـب واخلــروج

. ه ا
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في مــوضــوع اخـر أثــنى رؤسـاء
ــــــغـــــــربي أنــــــديـــــــة الـــــــدوري ا
لـلمـحتـرفـ اول امس اجلمـعة
على خـطوة فـوزي لقـجع رئيس
االحتـــاد احملـــلـي لـــكـــرة الـــقــدم
ووزير الشباب والرياضة رشيد
الـطـالبـي العـلـمي باجـتـماعـهـما

معهم في الرباط.
وسلط احتـاد الكرة الـضوء على
ـشاكـل التي تـعـاني منـهـا كرة ا
الـــقــدم ســـواء عـــلـى مـــســـتــوى
ظـــاهـــرة الـــشــــغب أوالـــبـــنـــيـــة
الـــتـــحـــتـــيــة وكـــذلـك مـــوضــوع

الــلـقــاء ســجل حـمــد الــله هـدف
الـفـوز لـلـنـصـر (2-3) بـعـد سـبع
دقــائق من الـوقت بــدل الـضـائع
مهديا الفوز لفريقه وسط غضب
اتــفــاقي كــبــيــر عـلـى احلـكـم مـا
صري تسبب في طـرد الالعب ا

حس السيد.
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في مــــبــــاراة أخـــرى ودع فــــريق
اإلسماعيلي بـطولة دوري أبطال
أفــريــقـــيــا من الــبــاب اخلــلــفي
بـعـدمـا تـبـخـرت آمـال الـدراويش
في الـــتــــأهل عـــبــــر اجملـــمـــوعـــة
الثالـثة بعد الـتعادل اخمليب مع
ــبي الــكــوجنـولي ضــيـفه مــاز
ــبــاراة الـتي ــثـله في ا بـهــدف 
جـرت مـسـاء اول امس اجلـمـعة
عـــــلى مـــــلــــــعب بـــــرج الـــــعـــــرب

باإلسكندرية.
وواصل الــــفــــريـق الــــســــاحــــلي
مـسـلـسل نزيـف النـقـاط حلـساب
دور اجملــمــوعــات من الــبــطــولـة
الــقــاريــة بـــعــدمــا وجـــد نــفــسه
مــــــتــــــأخــــــرًا أمــــــام الــــــضــــــيف
الكوجنولي بهـدف إيليا ميشاك
في الــدقـيــقـة 40 قـبـل أن يـحـفظ
عــبـد الـرحـمـن مـجـدي مـاء وجه
الــدراويش بـهـدف الــتـعـديل في
الـدقـيـقة 55 بـعـد مـبـاراة بـاهـتة
. ستوى ب الفريق وضعيفة ا
وودع اإلســمــاعـــيــلي الــبــطــولــة
األفـريـقيـة رسمـيـاً بعـدمـا ارتفع
رصــيــده إلى نــقــطـتــ فــقط في
ــركـز األخـيـر فــيـمـــــــــا ارتـفع ا
بي إلى 8 نقاط رصيـــــــــد ماز
ـــــركــــز الــــثــــاني بــــجــــدول في ا

الترتيب.
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ــبي فــرض سـيــطـرته مــنـذ مـاز
الــدقـائـق األولى عــلى مــجــريـات
األمــــــور وسـط أداء بــــــاهـت من
العـبي اإلسـمـاعـيـلي خـاصـة مع
التغييرات العديدة التي أجراها
ـدرب سـيــدومـيـر يـانــيـفـسـكي ا
ـــديــر الـــفـــني لــلـــدراويش في ا
الـتـشـكـيـلـة والـدفع بـالـعـديـد من

البدالء.
وأهــدر مــيــشـاك فــرصــة مــبــكـرة
لـــلــفـــريق الـــكــوجنـــولي وتــألق
محمد فوزي حارس اإلسماعيلي
فـي إبــعــاد فـــرصــة مــحـــقــــــــقــة
ـبي مـن كـرة عـرضــيـة ولم ــاز

الــدقـيــقـة 12 كــمـا أضــاع أحـمـد
مــــــوسى فــــــرصــــــة أخــــــرى في
الدقـيقة 15 قبل أن يـلغي احلكم
ــغـربي بــعـد هــدفًـا لــلـمــهـاجم ا
االســـــتــــــعـــــانـــــة بـــــتــــــقـــــنـــــيـــــة
الفيـديو.وانقـضى نصف الشوط
األول بـسـيـطـرة صـفـراء مـطـلـقة

وتراجع أخضر.
ومع مطلع النصف الثاني سدد
الـكـويـكبي كـرة أخـرجـهـا حارس
النصـر جونز إلى ركنـية أثمرت
عن هدف تقدم لالتفاق بواسطة
ـــــدافـع أريــــاس (ق26) عـــــكس ا
سـيـر الـلقـاء لـيـتحـرر الـضـيوف
ويــبــادلــوا الــنــصــر الــســيــطــرة

والهجمات.
ــــهــــدرة وتــــكــــررت الــــفــــرص ا
وأخـطـرها رأسـيـة أحـمـد موسى
في الــدقــيــقـة 44 حــيث أصـابت

العارضة.
وقـبـل خـتـام الـشـوط األول طـرد
احلـــكم بـــرايـــان ألـــيــمـــان العب
االتـفـاق بـعـد كــرة مـشـتـركـة مع

الغنام.
وفي الـدقيـقة 55 استـغل فيـليب
كــيس ركــنــيــة أخــرى لــيــســجل
الهـدف الثـاني لالتـفاق بـرأسية
جتاوزت يد احلارس النصراوي

براد جونز.
وازدادت خـــــطــــــورة مــــــرتـــــدات
االتــفــاق خــصــوصــا من جــانب
الـكويـكـبي الذي كـاد أن يـضيف

هدفا ثالثا في الدقيقة 66.
ووضـع حـمـد الـله حــدا لـلـفـرص
الـضـائـعـة بـرأسـيـة في الـدقـيـقة
70  بعد عرضية الغنام مسجال

الهدف األول للنصر.
واشــــتــــد احلــــمــــاس في
الدقائق األخيرة وسط
كــــــرات مــــــهــــــدرة من
الـــهــجـــوم األصـــفــر
أخـطـرهـا لـلـغـنام في
الـــدقــيـــقــة 84 حــيث
صــــدهــــا عــــبــــد الــــله
صالح حارس االتفاق
قــبل أن يـــتــدخـل فــهــد
اجلــمـيـعـة في الـدقـيـقـة
88 برأسه مستغال
عــرضــيــة مــتــقــنــة من
الــــغــــنــــام لــــيــــعــــادل

النتيجة (2-2). 
واســـتـــمـــرارا جلـــنــون
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قـرر لها اليوم باراة بلـد الوليد ا خـاض فريق ريال مدريد مـران اول امس اجلمعة استـعدادًا 
األحد ضمن اجلولة 26 من الدوري اإلسباني.وذكرت صـحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية أن
ران منفرد للتعافي من اإلصابة التي تعرض لها أمام جاريث بيل شارك في التدريـبات لكن 
ـاضي في إياب الـدور ثـمن النـهائي لـدوري أبـطال أوروبـا والتي أسـفرت عن أيـاكس الثـالثاء ا
ـلكي من الـبطـولة بـاخلسـارة بنـتيـجة 4/1 عـلى ملعـب "سانتـياجـو بيـرنابـيو".شارك في خروج ا
ـدافع الـشــاب لـوبـيـز بـعـد تـصـعــيـده من الـكـاسـتـيـا بـيــنـمـا واصل مـاركـوس يـورنـتي ـران ا ا
وفيـنيسـيوس جونـيور ولوكـاس فاسكـيز باإلضـافة لـداني كارفخـال عملـية التـأهيل للـتعافي من
اإلصابـة. وأضافت الـصحـيفـة أن سيـرجـيو رامـوس قائـد ريال مـدريد قـرر السـفر مع الـفريق
باراة بـداعي اإليقـاف.ويعيش إلى بلـد الوليـد من أجل دعم الالعبـ رغم أنه سيـغيب عن هـذه ا
ريال مدريد واحدة من أصعب الفترات في تاريخه بعد اإلقصاء من بطولتي كأس ملك إسبانيا
ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط وأصبح القتال على الليجا شبه مستحيل.

حتــــويل األنـــديــــة إلى شـــركـــات
رياضية.

وقـــال جــواد الـــورزازي رئـــيس
ـراكـشي إن االجتـماع الـكوكب ا
كان مـثمـرا وحقق مـجمـوعة من
األهــداف مـــشــيـــرا إلى أنه كــان
مــفـتــوحــا لـرؤســاء األنــديـة من
أجل احلديث حـول مجـموعة من

واضيع. ا
وتابع الورزازي في تـصريحات
خاصة لـ"": "سـلطنـا الضوء على
ظـاهرة الـشغب وكـيفـية التـغلب
عـليـها و اتـخاذ مـجمـوعة من

التدابير.. 
مـنــهــا الـتــواصل مع األلــتـراس
العب إلى جـــــانـب تـــــطـــــويـــــر ا
وإصالحــهـا وفــتــحـهــا لألنــديـة
الـتي تـضـطـر إلجراء مـبـاريـاتـها

خارج مدنها".
…Q UJ

وأكـد أن الــرؤسـاء تــلـقــوا خـبـرا
ــــكــــــــــــافـــأة ســــارا من خالل ا
اليـــــــــة التي ستحصل عليها ا
كل األنـديـة الـتي سـتـتـحول إلى
شـركات ريـاضـيـــــــــة وقـيـمتـها
تصل إلى 700 ألف دوالر مثنيًا
عـــلـى مـــجـــهـــــــــــودات االحتـــاد
ــــــغـــــربي ووزارة الــــــشـــــبـــــاب ا

والرياضة.

  ôU Ë–  ÊbM
لم يتعاف نادي مانـشستر سيتي اإلجنليزي حتى اآلن من لعنة العبه السابق جادون سانشو
مـتوسط مـيدان فـريق بـوروسيـا دورتمـوند احلـالي رغم رحـيل الالعب الـواعد عن قـلعـة االحتاد
في أغـسـطس/ آب 2017.وفي الـوقت الـذي يـحـاصـر الـنـدم الـنـادي اإلجنـلـيـزي عـلى خـلـفـيـة
الـتفـريط في مـوهبـة واعدة لـصالح دورتـمـوند فـإن السـيتي يـعانـي إيضًـا من توابع الـتعـاقد مع
سانشو في 2015  والتي كلفت الفـريق السماوي الوقـوع حتت مقصلة عقـوبات جديدة.ووفقًا
لصـحيفة "صن" البـريطانية فـإن االحتاد اإلجنليزي يـواصل التحقـيق في صفقة تعـاقد السيتي
ا من فـريق واتفورد مـشيـرة إلى أن األخير قـد يطـلب من السيـتيـزنز تعـويضًا مع سـانشو قـادمً
ا.وأشـارت الصحـيفـة إلى أنه إذا ثبت إدانة الـسيـتي بأنه أبرم الـصفـقة بطـرق غير مـاديًا ضخـمً
.وكـانت صـحـيـفـة "دير اليـ قـانـونـيـة فـإن واتـفـورد قـد يـحـصل عـلى تـعـويض يـبـلغ عـشـرات ا
يكـا أوباسي وكيل سـانشو في ذلك الـوقت حصل على 200 انـية نشـرت أن إ شبـيجل" األ
ألف إسـتـرليـني مـقـابل إتمـام الـصفـقـة وأكـدت أنه مذكـور في وثـائق الـسيـتي أن هـذه األموال

دفعت كرسوم وكيل.
وتـمنـع لوائح االحتـاد اإلجنلـيزي الالعـب حتت 16 عـامًا مـن أن يكـون لهم وكـيل فيـما ادعى
ه بعض اخلدمات مانـشستر سيتي أنه دفع 200 ألف إسترليـني لصالح أوباسي مقـابل تقد
.ومن بـ الوثائق اخملترقـة تزعم الصحـيفة أنهـا تمتلك نـسخة من خطاب في اكتـشاف الالعب
الية الدقيقة في عقد الالعب  إرساله إلى والد سانشو من الـسيتي لشرح تفاصيل النقاط ا

في الوقت الذي حتظر لـوائح االحتاد اإلجنليزي منح مكافآت لالعب الذين تقل أعمارهم
عن 16 عامًا.
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تــــظــــهــــر أي مــــحـــــــــــاوالت من
ــصـــري لــهـــز شــبــاك الـــفــريـق ا

عمالق الكوجنو.
ــبي بــكــرة عـرضــيـة وصل مـاز
أنـــقــــذهـــا بـــاهــــر احملـــمـــدي في
الــلــحــظــة األخـيــــــــــرة قــبل أن
يسـجل هدفـاً مع الدقـيقة 40 عن
طــريق إيــلــيــا مــيــشـاك مـن كـرة
عـــرضـــيـــة ســـريـــعـــة وســـــــــط
ـدافـعي اإلســمـاعـيـلي اخـتـفــاء 
لـــــيــــحـــــولــــهـــــا في الـــــشــــبــــاك
ويـــــــــــنــتــهي الــشــــــــوط األول

بي. بتقدم ماز
وأشـــرك اإلســـمـــاعـــيـــلي الالعب
أســامــة إبـراهــيم بــدالً من طـارق
طه في بــدايـة الــشــوط الــثـاني
وحتـــسـن أداء الـــدراويـش عـــلى
مـسـتـوى الـهـجـوم وأهـدر أوداه
مـارشــال كــرة عـرضــيــة قـبل أن
يسجل عبد الرحمن مجدي هدفاً
رائــعــاً مـن تــســديــدة قــويــة في
الـــــدقـــــيـــــقـــــة 55 لـــــيـــــتـــــعـــــادل

لإلسماعيلي.
اإلســمـاعــيــلي كــان األفــضل مع
بي تـراجع واضح في أداء مـاز
خالل الــشــوط الـــثــاني وأشــرك
يـانــيــفـســكي الالعب الــنـامــيـبي
بينسون شيلوجنو على حساب
إبــراهــيم عــبــد اخلــالق وعــانى

غربي عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر لفوز مثير على ضيفه االتفاق اول امس اجلمعة وذلك حلساب الدوري السعودي   هاجم ا W¹œuFÝ WL: قاد ا
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ويـعـتــقـد سـولـسـكـايــر في حـقـيـقـة
األمـر أن لـوكــاكـو لم يـتـغــيـر لـكـنه
استـفاد في الـوقت ذاته من العودة
هاجـم الصريح بـعدما إلى مركـز ا
لـــعـب مـــبــــاريـــات قــــلـــيــــلــــة عـــلى
.وأمـــام بــاريـس ســان اجلـــنـــاحـــ
ـدرب الـنــرويـجي جـيــرمـان جلــأ ا
ــهـاجــمــ هــمـا لــوكــاكـو لــلــعب 
وراشـفـورد وأثبت الـثـنائي أنـهـما
يــتـــمــتـــعـــان بــتـــفــاهم الفـت مــنح
الشياط بطاقة تأهل تاريخية في
عقر دار متصـدر الدوري الفرنسي

وهو ما قد يتكرر أمام آرسنال.
W×½UÝ W d

وأمــام لــوكـــاكــو فــرصـــة ســانــحــة
لـتــسـجـيـل ثـنـائــيـته الـرابــعـة عـلى
الــتـوالي ألنه يـعــلم تـمـام أن دفـاع
آرسـنال يـعيش مـأساة حـقيـقة هذا

وسم. ا
فبعد إصابة روب هولدينج وغيابه
ـوسم لم ينعم اخلط حتى نـهاية ا
اخلـلــفي لـلـ"جــانـرز" بــاالسـتــقـرار
ــاني حــيث تـــواصــلت أخـــطــاء األ
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انتهاكه لقوانـ التعاقد مع العب

قصر.
يــذكــر أن الـفــيــفــا أصــدر قـرارًا في
ــوسم بـــحــرمــان وقت ســابـق من ا
تـشـيـلـسي من إبـرام صـفـقات خالل
قـبلـت بـسبب فـترتي االنـتقـاالت ا
ه مــخـالـفـاته بـاإلضـافـة إلى تـغـر

600 ألف دوالر.
ولـفـتت الـشـبـكـة إلى أنه فـي حاالت
سـابـقة خـاصة مـع أنديـة إسـبانـية
وافق الـفـيـفا عـلى تـعـليـق العـقـوبة

حتى نظر االستئناف.
ويـعـاني تـشـيـلـسي من مـوسم غـير
جـيد حـتى اآلن حتت قـيـادة مدربه
ماوريسـيو ساري الـذي كان يرغب
ـقبل في دعم الـفـريق في الـصـيف ا
بـعــدد من الـصــفـقــات إلعـادته إلى
نافـسة على األلقـاب بقوة.ويحتل ا
ـــركــز الــســادس في تـــشــيــلــسي ا
الــدوري اإلجنــلــيــزي بــرصــيـد 56

نقطة.
من جــــهـــتــــهـــا أكــــدت إدارة نـــادي

تـشـيـلـسي لـتـعـلـيق قـرار منـعه من
إبـــرام صــفــقــات جــديـــدة لــفــتــرتي
انـتـقـاالت حـتى حـسـم االسـتـئـناف

الذي تقدم به على هذه العقوبة.
وكان تـشيـلسي قـدم استـئنـافًا لدى
االحتاد الدولي لـكرة القـدم إليقاف
الـعقـوبات التـي تعـرض لها بـسبب
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كــشف تــقــريــر صــحــفي عن وضع
االحتـاد الـدولي لكـرة الـقدم "فـيـفا"
نــادي تــشــيــلـسـي اإلجنــلـيــزي في

قبلة. دة ا ورطة كبيرة خالل ا
ووفـقًـا لـشـبـكـة "سـكـاي سـبورتس"
فإن الفـيفا رفض الـطلب الذي قدمه

جوزيه
مورينيو

وقـال بـوكـيـتــــــــيـنـو خالل تـصـريـحـات
نـقـلــتـهــا صـحـيــفـة "مـونــدو ديـبـورتــيـفـو"
اإلســبــانــيـــة: "إنه أمــر مــحـــبط ومــخــيّب
لـــآلمـــال أن فــــرقـــا مـــثـل بـــاريس ســـان
جــيــرمـــان وريــال مــدريـــد ال تــســـتــطــيع
مـــواصـــلــــة الـــقـــتـــال وتـــخـــرج من هـــذه

سابقة". ا
وأضــــاف: "أعـــــرف ســــوالري ألنه كــــان
كنني التحدث زميال سابقا لي لكن ال 
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انشستر يونايتد أنه لن دير الفني السـابق  أكد البرتغالي جـوزيه مورينيو ا
ـوسم مشيـرًا إلى أنه سيـنتظر حـتى بداية يتـعجل تولي تـدريب أي ناد هذا ا

وسم اجلديد. ا
وقال موريـنيو خالل تصريـحاته لقناة " "RT الروسـية: "تولي قيادة
ريـال مــدريـد? أنـا هـاد جـدًا ولـست في حـاجـة مـاسـة إلى الـتـدريب
ــكــــــــنــني الـقــيـام بــهـا أثــنـاء فــأنـا أتــعـلـم وأفـعل األشــيـاء الــتي ال 

التدريب".
ـوسـم".وعن مـواجــهـة وأردف "آمل أن أحــصل عــلى عـمـل في بـدايــة ا
أيـاكس وريـال مـدريـد تابـع: "أيـاكس فـعل مـا قـدمه في مـبـاراة الـذهاب

ولـكنه خـاض اإليـاب وهو لـيس لديه مـا يـخسـره بجـانب الـضغط عـلى ريال
مـدريـد وسـجـلـوا هـدفـا ولم يـكن لـلـريـال رد فـعل قـوي فـاسـتـقـبـلـوا هـدف

آخرين".
وأردف: "في الـدقيـقة األولى أو الـثـانيـة اصطـدمت رأسيـة فاران بـالقـائم وأعتـقد
ـباراة".واستـدرك "لكن لم أنه إذا كانت هـذه الكرة هـدفا لـسيـطر ريـال مدريـد على ا
يحدث ذلك وأيـاكس كان جـيدًا جـدًا ولم يكن خـائفـا في البـرنابـيو وعـمق جرح ريال

ستوى النفسي". مدريد الذي كان يُعاني العبوه على ا
واختتم: "مـانشستـر سيتي يقـدم موسمـا جيدا جدًا لـكن بصراحة أعـتقد أنهم مـحظوظ

في القرعة وأعتقد أنهم سيتخطون شالكه وبعد ذلك سيواجهون بورتو أو أياكس".
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أكـد األرجـنـتـيـني مـاوريـسيـو بـوكـيـتـيـنو
ديـر الـفني لـتوتـنهـام اإلجنلـيزي أنه ال ا
ـدة ـانع الـعــودة إلى إسـبـانــيـا خالل ا

قبلة. ا
ــــديـــر الـــفـــنـي الـــســـابق وارتـــبط اسم ا
إلسـبانـيـول بـتـولي تـدريب ريـال مـدريد
ُقبل مع اقتراب إقالة وسم ا بـداية من ا

مواطنه سانتياجو سوالري.

تشيلسي اإلجنـليزي أنها تعرضت
للظـلم من قبل االحتاد الـدولي لكرة
الـــقــدم "فـــيــفــا" بــــــــــعــد أن رفض
األخـيــر الـســمـاح لــهـا بــإجـــــــــراء
صــــفــــقـــات فـي مـــدة االنــــتــــقـــاالت

قبلة. الصيفية ا
وقـال تــشـيـلـسي في بـيـان رسـمي
اول امس اجلـمـعـة: "يـشـعـر الـنادي
بـــالـــدهـــشـــة بـــســـبب قـــرار جلـــنــة
االســتـئــنـاف في الــفــيـفــا اخلـاص
بــرفض تـــعــلــيـق الــعــقـــوبــة حــتى

استكمال عمل االستئناف".
وأضـــاف الــبـــيـــان: "الــنـــادي اتــبع
اإلجراءات الـقانـونيـة وفقًـا للوائح
وأبلغ الـفيفـا أنه ينوي الـطعن على

قرار اللجنة التأديبية".
ويـعـاني تـشـيلـسي من عـقـوبـة عدم
إبـرام صـفـقـات لــفـتـرتي انـتـقـاالت
بسـبب مخـالفته لـوائح التـعاقد مع

العب قصر.
وتــــابع الـــــنــــادي الــــلــــنــــدني: "من
ـعـامـلـة ـسـاواة فـي ا اإلنــصـاف وا

روميلو
لوكاكو

وفـقًا لـلقـانـون السـويسـري أن يتم
مـــنح الـــنـــادي احلق فـي عـــمـــلـــيــة
االسـتــئـنــاف قـبل أن تــتم تـطــبـيق

العقوبة".
وواصـل: "يــــعـــلـم الــــنــــادي أنه في
جــمــيـع احلــاالت الــســابــقــة الــتي
تـعرضت خاللـهـا أنديـة لـلحـظر من
إبـــرام صـــفـــقــات  اتـــخـــاذ قــرار
بتعليق العقوبة حتى يتم االنتهاء

من عملية االستئناف".
وأكـمل الـبيـان: "تـشيـلـسي يرى أنه
عـاملة التي ال يحصل عـلى نفس ا
وجــدتــهـــا أنــديــة أخــرى تــعــرضت
لنـفس العـقوبـة لذلك سـنسـتمر في
ـجـرد تــلـقي خــطـواتـنــا الـتــالـيــة 

أسباب قرار الفيفا".
واختـــــــــتم الفريق الـلندني بيانه:
"أوضـح بـيــان الـلـــــــــجــنـة أنه من
حق تشيـلسي تقد اسـتئـــــــــناف
فـي احملـــــكــــــمـــــة الـــــريــــــاضـــــيـــــة
وســــــــــيــواصل الــنــادي إجـراءاته

نحو ذلك". قبلة. دة ا وضع االحتاد الدولي لكرة القدم نادي تشيلسي  في ورطة كبيرة خالل ا
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ـركز اخلـامس برصـيد الـذي يحـتل به ا
44 نقطة وبفارق
3 نقاط عن

ــــــــــركــــــــــــــز ا
الــــــــــــــــــــرابـع
ــــــــؤهـل إلى ا
دوري أبــطــال

أوروبا.

لنـادي العـاصمـة حيث تـراجعت نـتائجه
فـي الـكـالـتـشـيــو مـؤخـرًا بـاإلضـافـة إلى
إقـــالــــة مــــديــــره الــــفــــني أزيــــبــــيـــو دي
فــرانــشـيــســكـو بــعــد اخلـروج األوروبي

على يد بورتو.
ويُـتوقع أن يـغـيب مـانوالس عن مـبـاريات

رومــــا أمـــام إمـــبـــولي
وســبـال ونــابـولي
فـي الــــدوري

 ôU Ë ≠ U Ë—
كـشف تقرير صـحفي إيطالي اول امس
اجلــمـــعـــة عن اصـــطـــدام رومـــا بـــأزمــة
ـبـاريـات جــديـدة قـد تـعــقـد مـوقـفـه في ا
ــقــبـــلــة. فــقــد ذكــر مــوقع "كــالــتــشــيــو ا
ـدافع اليونـاني كوستاس مـيركاتو" أن ا
مـانوالس يعاني من إصابة عضلية ومن
دة  3أسابيع. قرر أن يغيب عن روما  ا
وتـأتي هـذه اإلصـابــة في ظـروف صـعـبـة
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رحلة". خالل هذه ا
وعن إمـكانـيـة تـوليه تـدريب ريـال مـدريد
أجـاب: "هذا شيء إيـجابـي بالـنسـبة لي
والــعـودة إلى إســبـانــيـا ســتـكــون شـيــئـا

جيدا".
وتابع "أنا منفتح على التجارب اجلديدة
وأتـمـنى أن أقدم كـرة قـدم جـيـدة وأحقق
الـبـطـوالت واجلـــــــمــيع يـعـرف عالقـتي
اخلـــــــــاصــــــــــة بـــــــــإســـــــــبــــــــــانـــــــــيـــــــــا".

شــكـودران مــوسـتـافي
بـشـكل هـيـسـتـيـري في

بعض األحيان.
ــدافع الـيــونـاني وفــشل ا
ســـــــــــــــوكــــــــــــــــراتـــــــــــــــيـس
بــابـــاســتــاثـــوبــولــوس في
إثبـات نفـسه بعـد مجـيئه
لـــــلــــفـــــريـق قــــادمـــــا من
بوروسيا دورتموند كما
أن قــائــد الــفــريق لــوران

كوسيـلني لم يكن مقـنعًا هو
اآلخر منذ عودته من اإلصابة.

وسم ورغم بدايـته البـطيئـة هذا ا
يأمل لوكاكو إنهاء مسابقة الدوري
وسم برصـيـد تهـديفي أفـضل من ا
الــــســـابـق الـــذي أحــــرز خالله 16
ـلك في رصـيده هـدفًا عـلـمـا بأنه 
يرليج واألهم  12هدفًا في البر
من ذلـك أن زيـــــــارتـه لـــــــشـــــــبـــــــاك
اجلـــانـــرزســـتــســـاهم فـي حتــقـــيق
يـونـايتـد لـفوز ثـمـ يجـعلـه قريـبًا
ــوسم ضــمن األربــعــة من إنــهــاء ا

الكبار. وسم جمهور مانشستر يونايتد يشكك في قدرات لوكاكو هذا ا


