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حـقق بـرشــلـونـة االنـتــصـار بـهـدفـ
دون رد عـلـى أتـلــتـيــكـو مــدريـد اول
امس السبت على ملعب "كامب نو"
ضـمن مــنـافــسـات اجلــولـة الـ 31من

الليجا ليقترب من حسم اللقب.
وسـجل ســواريـز الــهـدف
األول في الدقيقة (85© ثم
مـيـسي بـالـهـدف الـثـاني
فـيـمـا في الـدقــيـقـة (87© 
شهد اللقـاء طرد دييجو
كـوستـا بـالـدقـيـقة (28©

من عمر الشوط األول.
وبـــهـــذا االنـــتـــصـــار

يــــنـــــفــــرد

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6318 Monday  8/4/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6318  االثن 2 من االثن 1440 هـ 8 من نيسان  (ابريل) 2019 م

   ôU Ë ≠ f¹—UÐ

بياد لندن 2012 بية الدولية أنها جردت أحد الرياضي من برونزية حصل عليها في أو أعلنت اللجنة األو
نشطات بعد اعادة فحص عيناتهم. وعاقبت اثن آخرين بسبب ا

بـياد لندن 2012 من أجل إعادة وعـمدت الوكـالة الدولـية لالختـبارات الى اخـتيار رياضـي شاركـوا في أو
حتـليـل عيــــنـاتهـم ومن بيـنـهم كـان األذربيـــــــجـاني فـالنـــــــتـ خـريسـتــــوف الذي جـرد من بـرونـزية رفع
األثـقـال لوزن 56 كـلغ لـيـصـبح بـذلك تـاسع ربـاع من ألـعاب  2012 يسـقط في االخـتـبـارات مـنـذ اخلريف

اضي. ا
ـأخوذة من خـريـستـوف أنه تـناول مـادة "تـورينـابـول" وهو عـبـارة عن مادة وتـبـ في اعادة فـحص الـعيـنـة ا
محـظـورة تـؤخذ عـن طريق الـفم.أمـا الـريـاضيـان اآلخـران الـلـذان سقـطـا بـعد إعـادة فـحص الـعـينـات فـهـما

بيالروسيان لم يتجاوزا مراحل التصفيات في مسابقتيهما.
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أكرم بـايـرن مـيونـيخ حـامل الـلقب في
األعوام الـسـتـة األخيـرة وفـادة ضـيفه
بـوروسـيـا دورتـمــونـد عـنـدمـا سـحـقه
بـخـمــاسـيـة نــظـيـفـة لــيـسـتــعـيـد مـنه
ــاني لــكـرة الــقـدم صـدارة الــدوري األ
الــسـبت عــلى مــلــعب "ألــيـانــز أريــنـا"
ــرحــلــة وأمـام 75 ألف مــتــفـــرج في ا

الثامنة والعشرين.
وتــقــدم الــفــريـق الــبــافــاري بــهــدفــ
للـنجـم الـسـابقـ لدورتـمونـد قطب
والدولي الدفـاع مـاتس هـوملس (10© 
البولـندي روبرت لـيفانـدوفسكي (17©
وأضـاف اإلسـبـاني خـافي مـارتـيـنـيث
الهدف ( (41وسيـرج غنـابري (43)  
اآلخرين قبل أن يحقق لـيفاندوفسكي

الثنائية في الشوط الثاني (89).
ورفع ليفانـدوفسكي رصيده إلى 201
هدفـا في تـاريخ مشـاركـته في الدوري
ــدفــعــجي" (284 مــبــاراة). ووحــده "ا
غيـرد مـولـر بـلغ حـاجز 200 هدف في

Æ©234) مباريات أقل
وبات ليفـاندوفسكي الـذي عزز موقعه
في صـدارة الئـحــة الـهـدافــ بـرصـيـد

 هدفا أول العب يهز شــــباك21

فريقه السابق 5 مباريات مـتتالية في
تاريخ البوندسليغا.

وأصـاب بـايــرن مـيـونـيـخ عـصـفـورين
بحـجر واحد حـيث ثأر خلـسارته 2-3
ذهـابـا أمــام دورتـمـونـد وانــتـزع مـنه
الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل ست
مـراحل وبـات حـسـم الـلـقب بـيـده في
ســعـيه إلـى الـثــنــائـيــة احملــلـيــة بــعـد
خـــروجـه من الـــدور ثــــمن الـــنــــهـــائي

سابقة دوري أبطال أوروبا.
ــرة األولى مــنــذ مـوسم يــذكـر أنــهــا ا
يكون فيها الفارق نقطة 2001-2002
باشر تصـدر ومطارده ا واحدة ب ا

رحلة 28. بعد ا
كأس إنكلترا

عـلـى صـعــيـد اخــر تـأهـل مـانــشـســتـر
ـسابـقة بـاراة النـهائـية  سيـتي الى ا
كأس االحتاد اإلنكليزي في كرة القدم
بفـوزه الصـعب الـسبت عـلى برايـتون
تـواضع -1صـفـر ليـبـقى عـلى درب ا

وسم. حتقيق رباعية تاريخية هذا ا
ـــــــدرب اإلســــــبــــــاني ودخـل فــــــريق ا
جــوسـيـب غـوارديــوال مــبــاراة مــلـعب

بلي في لندن مرشحا فوق العادة و
سابقة التي توج للعبور الى نهـائي ا
بلقبهـا للمرة اخلامـسة (األخيرة) عام

لكن حامل لقب الدوري .2011
اإلنـكـلـيــزي واجه فـريـقـا اعــتـمـد عـلى
الــتـكــتل الــدفـاعـي وبـنــاء الــهـجــمـات

رتـدة مـا دفع العـبي سيـتي لـلـجوء ا
بشكل أكبر الى التسـديد البعيد على
ـســتـنــد أكـثـر الى عـكس أســلـوبــهم ا
االختـراق السـريع والتـمريـر القـصير

رمى. للوصول الى ا
ـــرات الــتـي قــام بـــهــا ســـيــتي وفي ا
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أخبار النجوم

الـذي ارتــدى شــارة الـقــائــد بـغــيـاب
سيرخيو راموس إلراحته قال "كر
يــقـــدم مــوســـمــا كـــبــيــرا. بـــأهــدافه
ـــا أن يـــغــيـــر تـــصــور بـــإمــكـــانه ر
الــنـاس" مــلــمــحــا الى أنه ســيــبـني
ـــقـــبل من حـــول ـــوسـم ا الـــفـــريق ا

مواطنه.
داورة في تـشكـيلته وواصل زيدان ا
بــــإعـــادة الــــويـــلــــزي غـــاريـث بـــايل
وإيـسكـو الى الـتـشـكيـلـة األسـاسـية
ـانـي طونـي كروس بـيـنـما جـلس األ
ولوكاس فاسـكيز على مـقاعد البدالء

على غرار البرازيلي كاسيميرو.
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وفي الــعـاصــمــة أيـضــا حــقق رايـو
ــركـز الـتـاسع فـايـكـانــو الـقـابع في ا
ـفاجـأة بـايـقاف عشـر قـبل األخـيـر ا
ـتـتـالـيـة ـبـاريـات الـ 17ا سـلـسـلــة ا
ة التـي خاضـهـا فـالـنسـيـا دون هـز
ـــســابـــقـــات (أطــول في مـــخـــتــلـف ا
ســـلـــســـلـــة في الـــدوريـــات اخلـــمس
الـكـبـرى) بـفـوزه بـهـدفـ سـجـلـهـما
راوول دي تـــومـــاس (32) ومـــاريـــو
ســواريـز (90+1) في مــبـاراة كــانت
لـتــتـغـيــر مـجــريـاتـهــا لـو جنح داني
بــاريــخـــو في تــرجــمـــة ركــلــة جــزاء

للضيوف في الدقيقة 28.

إلى (1-4-4)  بـــوجـــود نــــيـــجـــويـــز
كـظــهـيــر أيـســر ومـوراتــا كـمــهـاجم
صــــــريـح.وواصل احلـــــــارس أوبالك
تــــألــــقه حــــيث مــــنع ســــواريــــز من
تـسـجـيل الــهـدف األول فـمن هـجـمـة
مـرتـدة انـطـلق مـيـسي ومـرر لـزمـيـله
ــــواجــــهـــة ســــواريــــز الـــذي كــــان 
احلـارس الـذي تــصـدى لـلــتـسـديـدة
.واقـتـنص بـبــراعـة في الــدقـيــقـة 61
لـويس سـواريــز مـهـاجم بــرشـلـونـة
هدف التقـدم للبـلوجرانا في الـدقيقة

 بتسديدة من على حدود منطقة85
اجلزاء لتسكن مرمى األتلتي أقصى
يـــــســـــار احلــــــارس أوبالك.وبـــــعـــــد
دقيقت سجل ميسي الهدف الثاني
لبرشلونة حيث انطلق على اجلبهة
الـيــمــنى وسـدد عــلى يــسـار أوبالك
بعـد مـراوغـة الـدفاع لـيـؤمن الـنـقاط
الثالث لـلبـلوجـرانا ويُـرسخ العـقدة
لـــســيـــمــيـــوني الـــذي لم يُـــحــقق أي
انـتصـار عـلى بـرشـلـونـة في الـلـيـجا
ـــــســــؤولـــــيــــة مع مـــــنــــذ تـــــولــــيه ا

الروخيبالنكوس.
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ــة وجـــنب الـــفــرنـــسـي كــر بـــنـــز
مــواطــنه ومــدربـه زين الــدين زيــدان
ــة ثــانـيــة تــوالـيــا في مــبـاراته هـز
الـرابـعـة بـعــد عـودته لالشـراف عـلى
ريـال مـدريـد وذلك بــتـحـويل تـخـلف
األخـــيـــر أمـــام إيــبـــار الـى فــوز 2-1
الــســبت عــلى مــلـعــبه "ســانــتــيــاغـو
ـــرحـــلــة الـ 31من بـــرنـــابـــيـــو" في ا

الدوري اإلسباني.
الى ذلك أوقف رايو فايكانو سلسلة
من  17مـبـاراة دون خـسـارة لضـيـفه
فـالـنـسـيــا بـإسـقـاطه عـلى أرضه -2

صفر.
وعـلـى رغم فــوزه أظـهــر ريــال الـذي
ـوسم خـالي الـوفاض سيـخـرج من ا
ــشـكــلــة الـتي مــحـلــيــا وقـاريــا أن ا
يعـاني مـنهـا ليـست مـرتبـطـة بهـوية
درب الذي يـشرف عليـه بل بسلوك ا
الالعــبـ ورغــبـتــهم بــتـقــد كل مـا

لديهم.
ـــوسم مع ـــلـــكـي ا وبـــدأ الـــنــــادي ا
ـنــتـخب إســبـانــيـا ـدرب الــسـابـق  ا
جـــولن لــوبـــيـــتــيـــغي ثم اســـتـــبــدله
بـاألرجـنـتـيـني سـانـتـيـاغـو سوالري
قــبل أن يــقــرر االسـتــعــانــة بــزيـدان

بــرشـلــونــة بـالــصــدارة بـرصــيـد 73
نقطة ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد
عـند 62 نقـطـة في الـوصـافـة بـفارق

نقطة ويقتل البلوجرانا أحالم 11
ـــــنـــــافــــســـــة عـــــلى األتـــــلـــــتي فـي ا
باراة حماسية حيث اللقب.وبدأت ا
شــهــدت أول تـــهــديــد ألصــحــاب
األرض حيث استلم جوردي
ألبـا كرة من مـيسي لـينـفرد
بـــاحلــــارس أوبالك وســـدد
ن لـكن تــصـدى الــقـائم األ

Æ14 للتسديدة في الدقيقة
وحـاول الــفـرنـسـي أنـطـوان
جـريـزمـان مـهــاجم أتـلـتـيـكـو
مـــدريـــد أن يـــرد اخلـــطـــورة
عندما استقـبل تمريرة في عمق
الـدفـاع وســدد كـرة قـويــة تـــــصـدى
لــهــا احلــارس تــيـــر شــتــــــيــجن في
الــدقــيــقــة 20. وحــصل لــيــونــيل
مــيـسي قــائــد بــرشـلــونــة عـلى
خطـأ من علـى حدود مـنطـقة
اجلــــزاء في الــــدقـــيــــقـــة 23
نــــفـــذهــــا الـــبــــرغــــوث لـــكن
الــــتــــســــديــــدة عــــلت مــــرمى
احلــارس أوبالك.وعــاد أوبالك
لـلـتـألق مـجـددًا عـنـدمـا تـصدى
لـتسـديـدة من فـيـلـيب كـوتـيـنـيو
الذي توغل بالكرة في منطقة اجلزاء
باراة في الدقـيقة 27.وأشهر حـكم ا
الـبـطـاقـة احلــمـراء في وجه ديـيـجـو
كوسـتـا بـالدقـيـقة 28  بعـد أن تـفوه
ـصائب بألـفاظ خـارجة ضده وألن ا
ال تـــأتي فـــرادى قـــرر ســـيـــمــيـــوني
إشراك أنخيل كوريا بدال من أرياس

الذي تعرض لإلصابة.
وقـرر األرجــنــتـيــني حتــويل طـريــقـة
الــــــلـــــــعـب إلى (2-3-4) بـــــــوجــــــود
جريـزمـان وكوريـا كـثنـائي هـجومي
بــعــد طــرد كــوســـتــا ورغم الــنــقص
الـــعـــددي لم تـــتـــأثـــر الــصـالبــة
الـدفاعـيـة لـلـروخـيـبالنـكوس
حتى نهاية الشوط األول.
وفي تغـييـر جديـد أشرك
ــهــاجم ســيــمــيــوني ا
ألـفـارو مـوراتـا بدال
من الظـهـيـر األيـسر
فـــيــلـــيـــبي لـــويس
وحــــول طـــــريــــقــــة
الـلــعب مــرة أخـرى
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قال ديفيد فـاغنر مدرب هدرسفيلد تاون السابق إنه مـستعد للعودة إلى العمل ويتطلع إلى
ــمـــتــاز لـــكــرة الـــقــدم أو دوري الـــدرجــة األولى قـــيــادة فـــريق في الـــدوري اإلجنــلـــيـــزي ا
اني.وكان فـاجنر قاد هدرسفيلد إلى دوري األضواء ألول مرة في 45 عاما وأنقذه من األ
اضي بـعد الفوز مرت ـاضي لكنه ترك منـصبه في يناير كـانون الثاني ا وسم ا الهبوط ا
درب وسم. وتـأكد هبوط النـادي إلى الدرجة الثـانية منذ أسـبوع واحد.وقال ا فقط طوال ا
ز الـبـريـطانـيـة إنه يـبدو جـاهـزا لـلعـمل في مـكـان ـاني في مـقابـلـة مع صـحيـفـة ذا تـا األ
سابقات قوة متاز هو أكثر ا انيا.وأضاف ”الدوري اإلجنلـيزي ا مختـلف هما إجنلترا وأ
ـاني يثير اهتمامي ألني ولدت درب واألفراد.”الدوري األ ستـوى األندية وا فيمـا يتعلق 
ـاني لـذا يـبـدو األمر ـانيـا. لم يـسـبق لي الـعـمل في دوري الـدرجة األولى األ ونـشـأت في أ
مـثـيـرا.“وقـال فـاجــنـر الـذي ســبق له تـدريب فــريق الـرديف في بــروسـيـا دورتـمــونـد قـبل
نصب الذي يـجد فيه التـحدي ويشعـر بثقة االنتـقال إلى إجنلترا في  2015 إنه سيقبـل ا

النادي فيه.

وجتـمــد رصـيــد فـالــنـســيـا عــنـد 46
نقـطـة وفـشل في إزاحـة خـيـتافي عن
ــــؤهل الى دوري ـــركــــز األخـــيـــر ا ا
األبــطـال ولــو مــوقـتــا  كــمــا أصـبح
ركز السابع مهددا بالتراجـع حتى ا
 وأالفيس على لـيغـانيس علـما بأن
بلباو يـتخلف عنه بـفارق ثالث نقاط
فــقـط. وفي مــبـــاراة أخــرى ابـــتــعــد
إسبانيـول نسبـيا عن منطـقة اخلطر
بـــــفــــوزه عــــلـى مــــضــــيـــــفه وجــــاره
الــكــاتــالــوني جــيــرونــا 1-2 رافــعـا
ــركــز رصــيــده الى  38نــقــطـــة في ا
الـثـالث عـشــر مـبـاشـرة أمـام األخـيـر

الذي جتمد رصيده عند .34
لـيــسـتـر ســيـتي يــضـرب بــقـوة أمـام
هـادرســفـيـلــدواصل لـيــسـتــر سـيـتي
صــحـــوته بــقـــيــادة مــدربـه اجلــديــد
بـرنــدن رودجـرز عـنــدمـا تـغــلب عـلى
ـغادرين مـضيـفه هـادرسـفـيـلـد أول ا
ـــيـــرلــيغ" 1-4 الــســـبت في لــلـ"بـــر

رحلة 33 من الدوري اإلنكليزي. ا
وسـجل الـبـلـجــيـكي يـوري تـيـلـمـانـز
(24) وجــيـــمي فــاردي (48 و84 من
ركلة جزاء) وجيمس ماديسون (79)

أهداف ليستر سيتي وأرون موي 
(52 مـن ركــــــــلـــــــــة جــــــــزاء) هــــــــدف

هادرسفيلد.
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قال كيفن دي بـروين العب وسط مانشستر سيتي إنه غيـر متأكد إذا كان بوسعه الوصول
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم بعـدمـا أجـبـرته إلى قـمـة مـسـتواه مـع حـامل لـقب الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـوسم. كيفن دي بـروين العب وسط مانـشستـر سيتي اإلصـابات على الـغياب طـويال هذا ا
في صـورة من أرشـيف رويـتـرز.وغـاب الـبـلـجـيـكي الـبـالغ عـمره 27 عـامـا لـفتـرتـ بـسبب
إالبـت في الـركبـة وعضالت الـفخـذ اخلـلفـية ودخل الـتشـكيـلة األسـاسيـة تسع مـرات فقط
وسـم بينما يتطلع النادي حلصد رباعية من األلقاب.وكان دي بروين ضمن بالدوري هذا ا
ـاضي بـعـدمـا سـجل ثـمـانـيـة أهداف ـوسم ا ـرشـحـ لـلـفـوز بجـائـزة أفـضل العب في ا ا
وصنع  16هدفا خالل مسـيرة سيتي نحو لقب الدوري لكنه أحرز هدف فقط في الدوري
وسم اجلـاري.وقال دي بروين لـلصحـفي ”ال أعرف كـيف سيكـون مسـتواي لكن خالل ا
وسم وأنـا أريـد فقط أن أفـعل ما حـتى أكـون أميـنا فـإني ال أهـتم كثـيرا.”اآلن مـدة نـهايـة ا
ـباريات. إذا كـان ذلك يعـني اللعب خـمس أو عشر سـاعدة الفـريق على الفـوز با بوسـعي 
مبـاريات فأنا أقبل ذلك.“وأضاف ”يتبقى حوالي  12 أو 13 مبـاراة كأس وسيكون األمر
رحلة من ا نخـسر كل شيء لكن على األقل نحن هـنا في هذه ا مثيرا. في الـنهاية ر
ـوسم.“وقــال دي بـروين إن الــتـعــافي من اإلصـابــات الـتي أبــعـدته أكــثـر من 19 ا
وسم أكثر صعوبة من اللعب مع سيتي.وأضاف ”أشعر أحيانا أن أسبوعـا هذا ا
مدة موسمي تـساوي مثلي باقي الالعب ألن في كل مرة أحتاج تقريبا إلى مثلي

عتادة من أجل دخول األجواء واللعب. الساعات ا
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درب الـذي قـاده الحـراز لقب دوري ا
ــواسم الــثالثـة أبـطــال أوروبــا في ا
ـاضــيـة.وبــعـد فــوزه في مـبــاراتـيه ا
األولــــيـــــ بــــإشــــرافـه مــــني ريــــال
ـته األولـى مع الـفـرنـسي أمـام بـهـز
ـرحـلـة مـضـيـفه فـالـنـسـيـا  2-1في ا
الـســابـقــة وكـاد أن يـتــلـقى الــسـبت
الثـانيـة علـى يد إيـبار الـذي سبق له
أن أحـــــرج مـــــنـــــافـــــسـه الـــــعـــــمالق
باكتساحه ذهابا بثالثية نظيفة ح

كان حتت إشراف سوالري.
وبفوزه الـثالث بقـيادة زيدان واألول
له مـن أصل تـــسـع مـــبــــاريـــات هـــذا
ــوسم تــخــلف في شــوطــهــا األول ا
رفع ريـال رصيـده الى 60 نـقطـة في
ـركـز الـثـالـث بـفـارق نـقـطـتـ و10 ا
عـلى الـتـوالي خــلف جـاره أتـلـتـيـكـو
ـتــصـدر وذلك ه بــرشـلــونـة ا وغـر
ــرتـقـبــة الحـقـا بـ ــواجـهـة ا قـبل ا
األخــــيـــرين.وفـي حتـــلــــيـــلـه لـــوضع
ـوسم لن الـفـريق قــال زيـدان "هـذا ا
نـفـوز بــأي لـقب والــلـعب من أجل ال
شيء (أي دون حــافـــز) أمــر مـــعــقــد.
لـكـنـنــا لن نـسـتـسـلـم (...) تـبـقى لـنـا
سـبع مبـاريـات وسـنـحـاول أن نـنهي
ــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــوســم فــي ا ا
ة ـنقـذ بـنـز الثـاني".وبـخـصـوص ا
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بـاالخـتــراق غـالـبـا مــا وجـد العـبـوه
السـيـمـا اجلــنـاحـ رحـيم ســتـرلـيـنغ
والبرتـغالي برنـاردو سيـلفا أنـفسهم
أمــام جــدار من العــبـــيَـن اثــنـ عــلى
األقل لــبــرايــتــون مــا كــان يــؤدي في
مــــــعـــــــــــــظـم األحـــــيــــــان الـى قــــــطع
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بــالــرعــايــة الـالزمــة وكــذلك الــشــأن

بالنسبة لوالدتهما.
وختم عويطة حديثه رافضا اإلجابة
عــلى أســئـلــة الــصــحـافــيــ بــكـون
صـرح سـيبـقى دائـمـا والده و أنه ا
يُــكِن لـه كل احلب و اإلحـــتــرام وأنه
مستعد ألن يزوره ويهتم به ألنه في
طـاف يبقى والـده كما وجه نهايـة ا
رسالة للجـهات التي اتهمـها بكونها
تقف وراء تصريـحات رجل مسن في
اخلــامـــســة والـــثــمـــانــ مـن عــمــره
صـــحــته الـــنــفـــســيـــة و اجلــســـديــة
مـــــوضــــوع تــــســـــاؤل بــــأنـــــهــــا لن
تســـــــتـفيـد شـيـئا ألنه لن يـــــتـمنى
إال الـــشــــــفــــاء ألبـــيه و أن أي نـــزاع
ــحـو الـعـالقـة الـتي مـهــمـا كـان لن 

جتمعه بوالده.
ـــغــربي خــرج وكــان والـــد الــعــداء ا
بتـصريـحات مـثيـرة أكد من خاللـها
أن ابنه عـويطة سـبق و أن طرده من
فيال في مـلكـيـته كمـا قام بـضربه و
أنه لم يزره مـنـذ عـشرين سـنـة وهو
مــا أثـار جــدال فـي مـواقـع الـتــواصل
اإلجـتمـاعي بـ من اسـتـنـكـر سـلوك

غربية. الرياضة ا
وأضاف عـويطة وهـو يغـالب دموعه
ـعــقـول أن يـسْــتـهـدف إنه من غـيــر ا
عـداء مــغــربي سـبـق لـلــمــلك الـراحل
ـوذجا احلـسن الـثـاني أن اعـتـبـره 
ـغــربي بـهــذه الـطــريـقـة لـلــشـبــاب ا
مــتــســائال عن الــهــدف من إثــارة كل
هذه الـزوبعـة و استـهدافه شـخصـيا

هو وزوجته و أسرته.
ـغربي وبدورهـا نفت والـدة الـعداء ا
مـــا جـــاء عـــلـى لـــســـان زوجـــهـــا في
ـثـيـرة من كـون ابـنـهـا تـصـريـحـاته ا
طـردهــا من الــفـيـال مـؤكــدة أن والـد
سـعـيـد عـويــطـة كـان واليـزال مـدمـنـا
عـلى الـكـحول و أن ابـنـه بذل كـل ما
ـــســـاعـــدته لـــكــنـه كــان في وســـعه 
يــرفض في كل مــرة الــعالج قــبل أن
يـتــزوج من امــرأة تــصـغــره بــأعـوام

كثيرة.
من جهتهـما أكد شـقيقا عـويطة بأن
والدهما مـدمن على الكحـول نافي
كل مـــا جـــاء عــلـى لــســـانه مـن كــون
شقيـقهـما سبق و أن طـرده أو عنفه
كما أشـارا إلى أنه كان دائمـا يحظى
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ـغربي سـعـيد عـويـطة وجه العـداء ا
اتهـامـات جلهـات لم يـذكرهـا باالسم
قـال إنــهـا تـقـف وراء الـتـصــريـحـات
الـــتي أدلى بـــهـــا والــده الـــبـــالغ من
العمر 85 سنة و التـي شكلت مادة
ــغــربــيــة دســمــة لــوســائـل اإلعالم ا
ومواقع التواصـل اإلجتماعي خالل
الـيـومـ األخيـرين حـ اتـهم ابـنه
(سعيد عويـطة) عبر فـيديو بثه على
موقع يوتيوب بكونه طرده من فيال
كان يـسكن فـيهـا و قام بـضربه كـما

فعل نفس الشيء مع والدته.
ــــؤتــــمـــر وذكــــر عــــويــــطــــة خالل ا
الـــصـــحـــافي الـــذي عـــقـــده بـــالـــدار
الـبيـضـاء عـقب الـتـصـريـحـات التي
جـاءت عــلى لـســان والـده أن هــنـاك
جهـات معـينـة يعرفـها جـيدا هي من
تـقف وراء تـشـويه سـمـعـته وسـمـعة
عـائـلــته عن طـريق الـلــجـوء لـوالـده
سن و استغالل وضـعه النفسي و ا
ـــتـــدهـــور لـــتـــصـــفـــيـــة الـــصـــحي ا
حــســابـــاتــهــا مــعه بـــســبب رفــضه
اإلنــصــيــاع لــرغـــبــتــهــا في تــدمــيــر

 كيفن دي
بروين
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قال السلوفـيني يان أوبالك حارس أتـلتيكو
مدريد عـقب اخلسارة من بـرشلونـة السبت
بهدف نظيـف في الليجـا إن زميله دييجو
كوسـتـا الذي تـعـرض للـطرد أخـبـره بأنه لم
ــبــاراة.وقـال ــا قـبــيــحــا" حلــكم ا يــقل "شــيــئً
ــبـاراة "لـقـد أضــر بـنـا الـطـرد أوبالك عـقب ا
كثيرا. كان العرض ليصبح أفـــضل بالنسبة
ـباراة بـ 11العبا للـجمـاهيـر إن استـمرت ا
ضد 11. وأضاف احلارس "كوستا أخبرني
بـأنـه لم يـتــفـوه بــشيء قــبـيح جتــاه احلـكم.
ا يكـون احلكم قـد سمع شـيئـا آخر. األمر ر
مـــؤسف".رغم ذلك أكـــد أوبالك اســـتـــحـــقــاق
البارسـا للـفوز إذ قال "إنه نـاد كبـير ولعـبنا
تـقريـبـا كل مـبـارياتـنـا ضـدهم ونـحن نـعاني
. ذهـبـنـا نـحـو الـفوز من نـقص. كـنـا قريـبـ
لـكن تـعــقـدت األمـور".وبـخــصـوص حـصـوله
ـــبــاراة في عـــلى جـــائــزة أفـــضل العـب في ا
فـــريـــقه قـــال "لم أجنح فـي الـــتــصـــدي لـــكل
طـاف سـجلـوا هـدف الفـرص فـفي نهـايـة ا

في مرماي".
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ـدير الـفني لـيوفـنتـوس العبه بـاولو ديـباال من حـذر ماسـيمـيلـيانـو أليـجري ا
قبلة على مكانه بتشكيل البيانكونيري. دة ا معركة منتظرة في ا

وساهم ديبـاال في فوز يوفنـتوس على ميالن بـنتيجة (1-2) الـسبت بعدما
سجل هدف الـتعادل من ركـلة جزاء لـيخرج في الـدقيقة 66 ويـظهر بشكل

غاضب.
باراة لشبـكة "سكاي سبورت إيطاليا": وقال أليجري فـي تصريحاته عقب ا
"ديـبـاال يـريد أن يـلـعب كـمـا هو احلـال بـالـنـسبـة لـلـجمـيع لـكن الـهـدف الذي
ـزيد من الـثـقة في األنـدية الـكـبيـرة يـحاول زمالءك سـرقة سـجله سـيـمنـحه ا
مكانك لذلك سـتكون هناك معركة دائمـة".وأضاف "كان مهمًا أن نفوز حيث
ـيـزة اآلن نـحن بـحـاجـة إلى فـوز أو تـعـادل لـتـحـقـيق ـبـاراة هي  أن هـذه ا
اللـقب لقـد كانت اسـتجـابة جـيدة مـن الالعبـ حتى من لم يـلعـبون بـنفس
القدر في اآلونة األخـيرة".وختم "أعتـقد أن التدرب مع األبـطال مفيـد للغاية

حيث إنه يـتعلم أن األمـر يحتـاج ألكثر من
قــدم جـيــدة لــكي يــكـون العــبًـا

مــحـتــرفًـا فـي نـاد كــبـيـر
أنت بـــــحـــــاجــــة إلى
الـعـقـلـيـة والـعـمل

اجلاد".

الـعـداء جتاه والـده و بـ من طـلب
الـتــروي وعــدم إطالق األحــكـام دون

جوسيب
غوارديوال
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قبل سبع مباريات من النهاية  
ــيالنـو ومـنـح كـشـيــشـتــوف بـيــانـتك الــتـقـدم 
ـركـز الـرابع في الـدقـيـقـة 39 بـعـد صـاحب ا
تـمــريـرة من تــيـمــوي بـاكـايــوكـو بــعـدمــا فـقـد

لعب. يوفنتوس الكرة في وسط ا
وأدرك باولو ديـباال التـعادل عنـد مرور ساعة
من الـلـعب من ركلـة جـزاء حـصل علـيـهـا قبل
أن يحسم الـبديل ك الذي تـعرض لهتافات
عنصـرية في الفوز في كالـياري يوم الثالثاء
ـــــــــــبـــــــــــاراة فـي الــــــــــدقـــــــــــيـــــــــــقــــــــــة 84. ا
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هـز الـشاب مـويـزي كـ الـشـبـاك مـرة أخرى
لـيــمـنح يــوفـنـتــوس فـوزا مــتـأخـرا 1-2 عـلى
مـــيالنــو فـي تــوريـــنــو اول امس الـــســبت في
دوري الــدرجـة األولى اإليــطـالـي لـكــرة الـقـدم
بعدمـا تقدم الفريق الضيف أوال وسيطر على

باراة. اللعب ألغلب فترات ا
ويـتــقـدم يـوفـنـتـوس في الـصـدارة بـفـارق 21
ــركــز الــثــاني نــقــطــة عن نــابــولـي صــاحب ا
وسـيحـصد اللـقب للمـرة الثـامنة عـلى التوالي
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التحقق من هذه التصريحات.
غربي السابق سعيد عويطة  العداء ا

الـــــــــهــجــمــات أو حتـــــــويــلــهــا الى
ضـــــربات ركنية.

وكـانت الـركـنـيـات سـمـة طـاغـيـة عـلى
أداء سـيـتي في مـبـاراة الـسـبت اذ
وصل عــددهـا الى تــســعـة أولــهـا
بـعـد مـرور 35 ثـانــيـة فــقط عـلى

باراة. بداية ا
ولم يتأخـر سيتي في تـسجيل
الهدف الـوحيد وذلك بـعدما
تقدم العبه البـلجيكي كيفن
دي بــروين عـــلى اجلــهــة
الــــيــــمــــنى ورفـع كـــرة
عـرضــيـة مــنـخــفـضـة
ارتــــمـى نــــحــــوهــــا
الــــــــبــــــــرازيــــــــلي
غــــــــابــــــــريــــــــال
جـــــــــيـــــــــزوس
وتـــابــــعـــهـــا
بـرأسه في
ـــــــرمى ا

.(4)

جك يهز
الشباك ليمنح
يوفنتوس فوزا

متأخرا

أكرم بايرن 
ميونيخ وفادة

ضيفه
بوروسيا
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نظيفة


