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حــصل تــوتــنــهــام عــلى أفــضــلــيـة
التـأهل إلى نصـف نهـائي مسـابقة
دوري أبــطــال أوروبــا بــعــد فـوزه
عــلى ضــيــفه مــانــشــســتــر سـيــتي
بنتـيجة (0-1)  اول امس الثالثاء
ـــبـــاراة االوروبـــيـــة األولى خالل ا
الـتي يـستـضيـفهـا مـلعب تـوتنـهام
اجلـــديـــد فـي ذهـــاب ربع نـــهـــائي
ـسـابـقـة. ويدين الـنـادي الـلـندني ا
لــنـجــمه الــكـوري اجلــنــوبي سـون
هــيــوجن مــ في تــســجـيـل هـدف
ـبـاراة الـوحيـد في الـدقـيـقة (78) ا
قبل أن يـلتفي الـفريقـان مجددًا في
ـقبـل على لـقـاء اإليـاب األربـعـاء ا
مـلــعب "االحتـاد". وجــاءت طـريــقـة
لـعب الفـريقـ مـتوقـعة حـيث جلأ
مـدرب مـانشـسـتـر سيـتي جـوسيب
جوراديوال إلى طريـقة اللعب -4-3

 فلعب األرجنتيني3
نــــــــــيــــــــــكــــــــــوالس
أوتـــامــــنــــدي إلى
جـانب الـفـرنـسي
يـريك البورت إ
في عـــــمق اخلط
اخلـــــــــــلـــــــــــفـي
ــــســـانـــدة من
الظهيرين فابيان
ديـلف وكـايل ووكر
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قالت ايريكا مدافعة منتخب الـبرازيل للسيدات في مقابلة مع رويترز اول امس الثالثاء إن العبات بالدها قطعن خطوات كبيرة على طريق زيادة شعبية كرة القدم النسائية محليا لكنهن يفتقرن
ميـزات واألجور نفسها الـتي يتمتع بها الالعـبون الرجال. وقال مـسؤولون إن االحتاد البرازيـلي لكرة القدم ألزم جـميع أندية الدرجة طالـبة با إلى التنظـيم لالقتداء بالالعبات األمـريكيات في ا
األولى هذا العـام بتـأسيس فريق نـسائي مع تـوفير دعـم مالي مبـاشر. لـكن دخل الالعبات في الـبرازيل ال يـزال أدنى كثـيرا من الالعبـ الرجـال وقالت ايريـكا إنـها تتـابع ما قـامت به العبات
اضي تضـمنت شكاوى بشأن األجور وظـروف العمل. وقالت ايريكا في تحدة بـطل العالم بعد أن أقامت 28 العبة دعاوى قضائـية ضد احتاد كرة القدم األمـريكي الشهر ا منتـخب الواليات ا
ة -1 صفـر وديا أمام اسـكتلـندا "أعتـقد أن ما فـعلته الالعـبات األمريـكيات أمـر مثير. مقابـلة عبـر الهاتف من اسبـانيا بـعد يوم واحد مـن تلقي البـرازيل اخلسارة الـتاسعة عـلى التوالي بـالهز
"لدينا القـوة لفعل الشيء نفـسه في البرازيل لكن ليس لـدينا الشجـاعة أو (أشخاص) يوجـهوننا".وأضافت "فـريق كرة القدم األمريـكي للسيدات يـتمتع بقوة كـبيرة حققت الالعـبات األمريكيات
انتصارات كثيرة وهذا سهل عليهن مهمة القتال من أجل حتقيق ما يردن. على العبات البرازيل البقاء متحدات لكن هذا لم يحدث".وبررت ايريكا ذلك بعدم وجود تقارب جغرافي ب الالعبات
ا يجـعل التـنظيم أكـثر صعـوبة. وأضافت مـدافعة كـورنثيـانز البـالغة من الـعمر 31 عـاما باريـات الدوليـة  البـرازيليـات ألن معـظمهن يـلع في أنـدية خارج الـبرازيل وال يجـتمعن إال خلـوض ا
ثـل مشكلة. الالعـبات البارزات يـلع خارج الـبرازيل وهذا يجعل األمـر أكثر تعـقيدا. إذا كانت الالعـبات جميـعهن قادرات على التـجمع هنا فـسيسهل هـذا عملية سافات  "أعتـقد أن تباعـد ا

التنسيق وسنصبح أقوى.
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أكــــد نــــويل لــــو جـــراي رئــــيس
االحتـاد الـفــرنـسي لـكــرة الـقـدم
أنه يأمـل في إقامـة مبـاراة ودية
بــ مـنـتـخب بـالده بـطل الـعـالم
ومـنـتـخب اجلـزائـر خالل الـعام

قبل 2020. ا
ونــقل االحتــاد اجلــزائــري عــبــر
مـــــوقــــعـه الــــرســـــمي اول امس
الـــثالثــاء تـــصــريـح لــو جــراي
بأنه يحلم بحضور مباراة ودية
بـــ مـــنـــتـــخب بالده ونـــظـــيــره
اجلـــزائـــري فـي اجلـــزائـــر قـــبل
نهـايـة واليته عـلى رأس االحتاد
ـــــوقع الـــــفـــــرنـــــسي. وأوضـح ا
الـــــرســـــمـي لالحتـــــاد أن وزيـــــر
اخلـارجـيـة الـفـرنسـي جون إيف
لــودريــان أعــرب هــو اآلخــر عن
رغــبـته الـشـديـدة في إقـامـة هـذه
ـــــــبـــــــاراة. وكــــــشـف االحتــــــاد ا

اجلــزائــري عن بــدء االتــصــاالت
مع نـــظــيــره الــفــرنــسي إليــجــاد
تــاريـخ مــنـــاسب ضــمـن أجــنــدة
االحتـاد الــدولي "فــيـفــا" يــسـمح

باراة.  بإجراء هذه ا
وسـبق لـفـرنـسـا أن تـغـلبـت على
اجلـــزائـــر بـــنـــتـــيـــجــة (1-4) في
ـبـاراة الوديـة التـي جمـعـتهـما ا
في تـــــــشــــــرين أول 2001 عــــــلى
ــواجـهـة مـلــعب فـرنــسـا وهي ا
الـــتي تــوقـــفت ربـع ســاعـــة قــبل
نـهـايـتـها بـسـبب اقـتـحـام بعض
ـشجـع اجلزائـري لـلمـلعب. ا
يشار إلى أن لـو جراي ذكر تلك
الـــتــصـــريــحـــات خالل افـــتــتــاح
مـــعــرض بـــعــنــوان "كـــرة الــقــدم
والــعـالم الــعــربي.. ثــورة الــكـرة
ــعـــهـــد الـــعــالم ـــســتـــديـــرة"  ا

العربي بباريس.
من جـانب اخـر أشـاد الـهـولـندي

ـديــر الــفـني فـرانك دي بــويــر ا
ألتـالنــتــا يـــونــايــتـــد األمــريــكي
ــواطــنه مــاتــيــاس دي لـيــخت
جنم أيــاكس أمـسـتـردام مـؤكـدًا

أنـه يــســـتـــطـــيع الـــلـــعب في أي
مـكـان بــالـعـالم. وقــال دي بـويـر
في تـــصـــريـــحــات لـــصـــحـــيـــفــة
تــيــلــيـــجــراف "دي لــيــخت العب
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سـدد الـكـرة لـتصـطـدم بـأحـد العبي
بـــورتـــو قـــبل أن تـــســـكن شـــبـــاك
احلــارس إيـكــر كـاســيـاس. وارتـبك
فـريق بورتـو بـعد الـصـدمة األولى
وتـفـكـكت خطـوطه نـسـبيـا وتـفوق
صالح كـثيـرًا على رقـيـبه ميـليـتاو
وسدد كرة أمسكـها إيكر كاسياس
ـــصــري بــعـــدهــا أضـــاع الــنـــجم ا
انـفــرادا صـريـحــا بـتـســديـد الـكـرة

بجوار القائم. 
·b¼ “«dŠ«

ووسط هــيـمـنــة تـامــة لـلـيــفـر مـرر
هـنـدرسـون كـرة بـيـنـيـة إلى أرنـولد
الــذي اخـتــرق الـدفــاع الــبـرتــغـالي
ولـعب عـرضـيـة من اجلـهـة الـيـمنى
قـابــلــهـا فــيــرمـيــنــو بـســهــولـة في
الــشــبــاك مـحــرزًا الــهــدف الــثـاني

للريدز. 
وتـراجع اللـيفـر نـسبـيا بـعد تـقدمه
بـــهــدف جـــديـــد وتـــرك الـــفـــرصــة
لضـيفه للـدخول في أجواء الـلقاء
حيث شكل موسى مـاريجا خطورة
رمـى وأهدر انـفرادا كـبيـرة عـلى ا
صـريـحـا بـتسـديـد الـكـرة في جـسد
ألـيـسون كـمـا أضاع فـرصـة أخرى
ذهـــــبـت في أحــــــضـــــان احلـــــارس

البرازيلي. 
وواصل بـورتــو ســعـيه لــتـضــيـيق
الفارق مع بداية الشوط الثاني إال

الدقـيـقة 37. بدايـة الـشوط الـثاني
كـانت مثـيـرة فنـقل أجـويرو الـكرة
من الـــيــمـــ إلى الـــيـــســار نـــحــو
سـترلـينج الـذي أرسل كـرة سريـعة
تألق لوريس رمى أبعدها ا أمام ا
قبل أن يشـتتها زمـيله ألديرفـيربلد
في الـدقـيـقة 47. وبـعـدهـا بـدقـيـقـة
واحــــدة شق ســــون طــــريــــقــــة في
النـاحية اليـمنى قبـل أن يسدد كرة
بـــيــســـراه مـــرت بـــجــانـب الــقـــائم
ـن. وسـيـطــر إيـديــرسـون عـلى األ
تـــســــديـــدة جـــديـــدة من ســـون في
الدقـيـقة 50 قبل أن تـرغم اإلصـابة
ـلـعـب بـعد كـ عـلى اخلـروج من ا
لـعـبـة مـشـتــركـة مع ديـلف لـيـدخل
مـكـانه اجلـنـاح الـبـرازيـلي لـوكاس
مورا. وهـدأ األمور قـليال بـعد ذلك
رغم مـحـاوالت مـانـشــسـتـر سـيـتي
ـضـنـيـة أمــام دفـاع مـتـمـاسك من ا
تــوتـنــهــام وقــام سـيــتي بــإخـراج
ـــــهــــــاجم أجــــــويــــــرو وإشــــــراك ا
الــبـرازيــلي جــابــريـال خــيــسـوس.
وافتـتح سون الـتسـجيل لـتوتـنهام
في الـدقـيـقة 78 عـنـدمـا حلق بـكرة
من إريــكـــسن قــبـل أن جتــتــاز خط
ـلـعب لـيـعـود بـهـا داخل مـنـطـقة ا
اجلــزاء مـتـجـاوزا ديــلف ثم يـسـدد
كـــــــرة مـــــــرت مـن حتـت جـــــــســـــــد
إيـــديــرســـون إلى داخل الـــشــبــاك
وسط اعــتـراض مـن العـبي ســيـتي
ظــنــا مـنــهـم أن الـكــرة خــرجت من
ــلــعب وهــو مــا أثــبــتت تــقــنــيــة ا
الـفـيـديـو عـكــسه. وعـمل تـوتـنـهـام
عــــــلى تـــــعـــــديـالت فـي صـــــفـــــوفه
لـلـمــحـافـظـة عـلـى الـهـدف فـأخـرج
ويــــنــــكـس وأشــــرك العب الــــوسط
الـكـيــني فـكـنـور وانــيـامـا ثم جـاء
الـدور عـلى آلي الـذي شـارك مـحـله
ــــهـــاجم اإلســــبــــاني فـــرنــــانـــدو ا
يـورنـتي. وقـام جوارديـوال بـتـبديل
مزدوج متأخر قبل النهاية بدقيقة
مـن خـالل إشــــــــــراك دي بــــــــــروين
ولــيــروي ســاني دون أن يــتــغــيــر
احلـــــال وسـط تــــألـق جــــديـــــد من
لـوريس الذي سـيطـر عـلى عرضـية

نخفضة. دي بروين ا
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فاز ليفربول اإلجنليزي على ضيفه
بورتو البرتـغالي بهدف دون رد
مـــســاء اول امـس الــثـالثــاء عـــلى
ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي
دوري أبـطال أوروبـا. سـجل هدفي

وقام الدولي البرازيـلي فرناندينيو
بدور العب االرتـكاز. ووقف الدولي
ــانـي إلــكــاي جـــونــدوجــان إلى األ
جـــانب قــائـــد الــفــريـق اإلســبــاني
دافـيـد سـيـلفـا في مـنـطقـة صـنـاعة
األلـعــاب عـلى حـســاب الـبـلــجـيـكي
كيـفن دي بروين وشـغل اجلزائري
ن ريــــاض مــــحــــرز اجلـــنــــاح األ
لـيـنـتـقل سـتـرلـينـج إلى األيـسر في
ظـل غــيــاب الـــبــرتــغـــالي بــرنــاردو
سيلفا وعاد األرجـنتيني سيرجيو
أجـويـرو إلى تشـكـيـلة سـيـتي عقب
تــعــافــيه من اإلصــابــة. أمــا مــدرب
تـوتـنـهـام مـاوريـسـيـو بـوكـيـتـيـنو
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تــــوبـي ألــــديــــرفــــيـــــريــــلــــد ويــــان
فـيــرتـونـخــ شـراكـة دفــاعـيـة في
ـسـانــدة من الـظــهـيـرين الـعـمـق 
كيران تـريبيـر وداني روز. وتناوب
الـثــنــائي هـاري ويــنــكس ومـوسى
سـيـسـوكـو عـلى الـقـيـام بدور العب
ــــاركي االرتـــكــــاز مــــا مـــنـح الـــد
كـريسـتيـان إريكـسن حريـة صنـاعة
ـواقع مع ديلي األلـعاب أو تـبـادل ا
آلي والـــثــنــائي الـــهــجــومي ســون
. أول هــــيــــوجن مــــ وهــــاري كـــ
ـرمـيـ جاء مـن قبل تـهـديـد عـلى ا
تـوتـنـهـام عنـدمـا أرسـل سـيـسـوكو
تــمــريــرة قــصــيــرة داخـل مــنــطــقـة
اجلـــــزاء إلى آلـي الــــذي ســـــددهــــا
ـرمى في الـدقـيـقـة مــبـاشـرة فـوق ا
الثامنـة. ورد مانشستـر سيتي عبر
تسديدة من سترلينج ارتدت من يد
روز واحتاج احلكم بيورن كوبيرز
لالستعانـة بتقنيـة الفيديو قبل أن
يـحـتــسب ركـلـة جـزاء تــصـدى لـهـا
أجـــــويــــرو وأنـــــقــــذهـــــا احلــــارس
الــفـرنـسي هـوجـو لـوريس بـبـراعـة
في الدقيقة  .13هدأت األمور قليال
قــبل أن يــهـــدر تــوتــنـــهــام فــرصــة
خطـيرة في الدقـيقة 24 عنـدما مرر
إريكسن الكرة من الناحية اليسرى
إلى كـ الـذي استـدار حـول نـفسه
وســـدد مـــبــــاشـــرة لــــكن احلـــارس
الـــبـــرازيـــلـي إيـــديـــرســـون تـــدارك
وقف. ومرت تسديدة من وينكس ا
فـوق مـرمى سـيتي في الـدقـيـقة 29
ثم حــاول ســيـــتي تــعــويض ركــلــة
اجلـزاء وأحـدث دربـكـة أمـام مـرمى
توتـنهـام قبل أن تـرتد تـسديدة آلي
ــدافع فــيــرتــونــخــ في من قــدم ا
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ـدير الفني لفريق ليـفربول اإلجنليزي سعـادته بالفوز الذي حققه اني يورجن كلوب ا أبدى األ
فـريقـه على حـسـاب بـورتو الـبـرتغـالي مـؤكـدًا عـلى استـحـقـاقه له. وتغـلب لـيـفربـول عـلى ضـيفه
بـورتـو بـهـدفــ دون رد اول امس الـثالثـاء فـي ذهـاب ربع نـهـائي دوري أبــطـال أوروبـا عـلى
بـاراة: "لقد ـؤتمر الـصحـفي عقب ا مـلعب "أنفـيلـد" معقل الـفريق اإلجنلـيزي.  وقـال كلوب في ا
كانت مباراة جـيدة سيـطرنا علـى اللعب معـظم الوقت واستـحقيـنا النتـيجة". وأضـاف: "دافعنا
رتـدة النتيجة (0-2) الزالت قريبة وعـلينا القـتال في لقاء العودة من بكل قوة أمام هـجماتهم ا
ـاني: "كـنت أتمـنى خـلق مـزيد من الـفـرص في الشـوط الـثاني درب األ أجل الـتأهل". وأوضـح ا
لكن هذا لم يحـدث". وأكمل كلوب: "أريد أن أوجه الـتحية لهـيندرسون العب رائع من الواضح
أنه يـحـب مـركــزه. لم يـشــارك فـيه مــنـذ 3 مــواسم ونــصف وعـنــدمـا شــارك قـدم أداءً رائــعًـا".
اضية (سـاثوهامبتون) باراة ا ا تطور دقـيقة بدقيقـة في ا وواصل: "نـابي كيتا أيضًا كـان رائعً
وواصل تـألقه كذلك جيمس مـيلنر شارك كظـهير أيسر ألول مـرة منذ فترة طويـلة وقدم مستوى
ـاضي في البرتغال حـسمنا تأهلـنا مبكرًا لكن اآلن جـيد جدًا".وأ كلوب حديـثه قائلًا: "العام ا
ـا". جديـر بالذكـر أن لقـاء العودة سـيقام األمور لم تـنته بـعد نعـلم أن لقـاء العودة سـيكـون صعبً

قبل على ملعب الدراجاو معقل فريق بورتو. مساء األربعاء ا

أن ألـيـســون حـرم مـاريــجـا من هـز
الـشـباك بـالـتصـدي لـفرصـة أخرى
بـينـمـا ارتـبك فان ديك مع ألـيـسون
فـي مــحــاولـــة أخــرى لــلـــضــيــوف.
وحتــرك كــونــســيــســاو لــتــنــشــيط
الــــصــــفـــــوف بــــإشـــــراك يــــاســــ
إبـــراهــيـــمي ثـم بــرونـــو كـــوســـتــا
وفـــرنــانــدو ســـانــتـــوس بــدلًــا من
الـثالثي تـيـكـينـو وأولـيـفـر توريس
ومـاكـسي بـيـريــرا. وحـاول الـلـيـفـر
امـــتــــصـــاص حـــمـــاس مــــنـــافـــسه
بـاالسـتـحـواذ عـلـى الـكـرة وتـهـديد
ــرمى عـــلى فـــتــرات بـــتــســـديــدة ا
لـــســاديـــو مـــاني بـــجـــوار الــقـــائم
األيــــســـر. أمــــا صالح عــــابه األداء
الـــفـــردي وعــدم الـــدقـــة في إنـــهــاء
الهـجمات بـتسـديد الكـرة في جسد
زمالئه أكـثـر من مرة. وألـقى كـلوب
بـــورقــتـه األولى في الـــدقــيـــقــة 73
بــإشـراك ديـفـوك أوريــجي بـدلًـا من
ماني بعـدها بدقائق قـليلة واصل
مـــوسى مــاريـــجــا إهـــدار الــفــرص
ـرمى. بـتـسـديـدتـ بـعـيـدتـ عن ا
وفـي الــــدقــــائق األخــــيــــرة شـــارك
دانــــيــــيـل ســـتــــوريــــدج بــــدلًــــا من
فيـرمينـو وسار الـلقاء كـر وفر ب
العــبـي الــفــريــقــ حــتى نــهــايــته
ليـنتزع ليـفربول فـوزا ثميـنا يعزز

من حظوظه قبل لقاء اإلياب.
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ه بـ10 آالف يورو انـية اول امس الـثالثاء أن جنم بـرشلـونة  تـغر  كشـفت وسائل إعـالم أ
زرية" الـتي ترك عليها مـنزله قبل انتقاله لـلنادي الكتالـوني. وأوضحت صحيفة بـسبب احلالة "ا
بـلي في دورتمـوند ـنزل الـذي كان يـقطن فـيه الفـرنسي عـثمـان د ـانيـة أن صاحب ا "بيـلد" األ
ـســكن بـاإلضـافـة إلى طــالب الالعب بـدفع مـبـلغ 21 ألـف يـورو بـسـبب تــأخـره في دفع أجـرة ا
األضـرار التي تسبب فيـها للمنزل ولـكنه في النهايـة توصل التفاق مع محـامي النجم الفرنسي
نـزل جـيرد فـايـسنـبرج 72 عـاما ـبلغ إلى 10 آالف يورو. وأشـار صـاحب ا لتـخفـيض هذا ا
ـياه كانت كـلها مـسدودة وأنه اضطر إلى أن منزلـه كان يعج بالـرائحة الـكريهـة وأن مصارف ا
نزل لالسـتعانة بأحـد الفنيـ إلصالح هذه األضرار. وأضاف: "كانـت هناك رائحة كـريهة في ا
رحاض كـله احلمـام كان في وضع سـيئ للـغاية عـامل الصـيانـة وجد قـطعـة من احلجـر في ا
نـزل لم نكن نـعرف كـيف نتـخلص مـن القـمامة األمـور كانت صـعبـة للـغايـة عنـدما دخـلنـا إلى ا
بلي الـتي كانت ملقاة في احلـديقة". وأكمل فايسـنبرج الذي قام بـتقد شكوى للـقضاء ضد د
اضي قائال: "كانت هناك قمامة في كل مكان كان هناك أطعمة عفنة في تشرين ثان/نوفمـبر ا
ـة ووجدنـا خـلـف باب ـبـرد وداخل اخلـزانـات والـعـديـد من األكـيـاس الـبالسـتـيـكـيـة الـقـد في ا

سددة يبدو أنني لست اخملدوع الوحيد". الدخول العديد من الفواتير غير ا

الـــلــقـــاء نـــابي كـــيــتـــا وروبـــرتــو
فــيـرمــيـنــو في الـدقــيـقــتـ  5و26
لـيـضع الــفـريق اإلجنـلــيـزي قـدمه
األولى في الـــدور قـــبل الـــنـــهــائي
بــيـــنـــمـــا بــاتـت مـــهــمـــة نـــظـــيــره

البرتغالي أكثر صعوبة. 
واعـتمـد يورجن كـلـوب على خـطة
بـــتـــواجــــد ألـــيــــســـون في  4-3-3
ــرمـى أمــامه الــربــاعي حــراســة ا
أرنولد ولوفرين وفان ديك وميلنر
ثم ثـالثي الـوسط فـابـيـنـيـو ونـابي
كــيــتــا وهــنــدرســون خــلف ثالثي
الهـجوم فـيرمـينـو وماني وصالح.
أمـا سـيـرجـيـو كـونـسـيـسـاو مدرب
بــورتــو جلــأ خلــطــة 2-4-4 إال أن
ربـاعي الــوسط كــورونــا ودانـيــلـو
بيريرا وأوتافـيو وأوليفر توريس
لـم يـوفـروا الــدعم الـكــافي لـربـاعي
الـدفـاع مـاكـسي بـيريـرا وفـيـلـيبي
وميـلـيتـاو وألـيـكس تيـلـيـز بيـنـما
شـكل تــيـكــيـنــو سـواريــز ومـوسى
مـــاريـــجـــا خـــطـــورة كـــبـــيـــرة في

رتدات.  ا
بـدأ الـلـقـاء بــإيـقـاع سـريع وفـرص
متبـادلة حيث هدد مـاريجا مرمى
الليـفر بكـرة بجوار الـقائم األيسر
ورد الريـدز سريعًـا بهجـمة منـظمة
بـدأهـا ساديـو مـاني بتـمـريرة إلى
فـيــرمـيـنــو ومـنه إلى كـيــتـا الـذي

u“∫ فاز فريق توتنهام على مانشستر امس بهدف في دوري ابطال اوربا
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رائع مسـتواه أجـبر الـعديد من
األنـديـة الكـبـرى عـلى متـابـعته".
وأضــاف "أيــاكس ال يــســتــطــيع
رفض رحــــــيـل مـــــاتــــــيـــــاس دي
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حــطـــ مـــبــلغ 200 ألـف لـــيـــرة
سوريـة بسـبب تعـدي جمـهوره
بــالــلــفظ عــلى فــريـق وجــمــهـور
الــوحـدة. وقـرر االحتــاد تـوجـيه
إنذار نهـائي جلمهـوري الوحدة
وحـطـ بـعدم الـتـعـرض لـطاقم

جـــمــهــوره بـــالــلــفظ عـــلى طــاقم
حـكـام مـبـاراته مع حـطـ وعلى
ــــنــــافس اجلـــمــــعـــة الــــفـــريق ا
ـــاضي في إطـــار مـــنــافـــســات ا
اجلــــــــولــــــــة الـ20 مـن الــــــــدوري
احمللي. وغرم احتاد الكرة نادي
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فــرض احتــاد الـــكــرة الــســوري
عــقــوبــات جــديــدة كــان أبــرزهــا
تـغـر نـادي الـوحـدة الـدمـشـقي
مـــبــلغ  600ألف لـــيــرة ســـوريــة
( 1200دوالر) بـــســــبب تــــعـــدي

عثمان
بلي د
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الــكـــامـــيــــــــــروني والـــكــونـــغـــولي بـــإقـــامــة
ـنـتـخب الـسـوداني في فـنـدق 5 وإعـــــــــاشـة ا

جنوم. 
بـاراة األولى ستلعب نان أن ا وأضاف عطـا ا
ـــــــــقبل بينما أمام الكاميرون يوم 26 أيار ا
بـاراة الــــــــثانـية أمام الـكونـــــــغو ستـلعب ا
يوم 30 من الـشــــــــــهـر نـفسه عـلى أن يـعود

نتخب للــــــــــسودان أول حــــــــزيران ا
لـيواجه نـظيـره النـيجـيــــــــري يوم
مــايـو. من جــانـبـه وعـد شـداد
قترح بينما قرر بدراسة ا
في الـوقـت ذاته االتـصـال
بسفير السودان فــــــــي
روانـــــدا عـــــبـــــد الـــــله
حسـ عـيسى لـبحث
تسهيل إقامة معسكر
ـبي لـلــمـنـتـخب األو
هـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاك
بــالــتــــــــــــنــســيق
مع االحتــــــــــــاد
الرواندي لكرة

القدم.
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أبدى هوجـو لوريس حارس مرمى توتـنهام رضاه عن الفوز
الـذي حققه فـريقه على ضـيفه مانـشستـر سيتي (0-1) اول
امس الثالثاء عـلى ملعب تـوتنهـام اجلديد في ذهاب ربع
نـهائي مـسابـقة دوري أبـطال أوروبـا. ولعب لوريس دورا
كـبيرا في حتـقيق هـذا الفـوز من خالل التـصدي لـركلة
جزاء في الشوط األول نـفذها مهاجم مانـشستر سيتي
سيرجيـو أجويرو. وقال لوريس في تصـريحات لشبكة
"بي تـي سـبـورت" عــقب انـتــهـاء الــلـقــاء: "إنـهــا مـبـاراة
كـبـيـرة ضـغـطـنـا حـتـى الـنـهـايـة األمـر كـان في غـايـة
يـزًا إنه فوز جيد". الـصعوبة لـكننـا قدمنا مـجهودًا 
وتـعرض مـهاجم توتـنهـام هاري كـ إلصابة في وقت
مبـكر من الـشوط الـثاني بـعد لـعبـة مشتـركة مع العب
مـانــشـسـتـر سـيـتـي فـابـيـان ديـلف وهــو مـا عـقب عـلـيه

لـوريـس بـالـقـول: "نـأمل أال تـكـون اإلصـابــة سـيـئـة ال أعـرف. تـدرك الـشـعـور
لـعب لـكنـنا بـقيـنا أقـوياء عنـدما يـغادر واحـد من أفـضل الالعبـ أرضيـة ا
ـناسـبة". وعن ركـلة اجلـزاء التي احـتسـبت على بـاراة بالـطريـقة ا وأنهـينـا ا
سة يد عـلى زميله داني روز قال فريـقه بعد االستـعانة بتـقنية الـفيديو إثـر 
لـوريس: "لم أر اللعبـة يجب أن نتـقبل هذا بقـينا في أجواء الـلقاء حتى أن

األمر منحنا طاقة إضافية".
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يــــدرس االحتـــاد الــــســـودانـي لـــكــــرة الـــقـــدم
ـبي ـنـتــــــــــخب األو مــــــــقـتـرحًـا بـخـوض ا
مـبــاراتـ وديـتـ أمــام مـنـتــخـبـ من قـارة
ــنـــتــخب ــواجـــهــة ا أفــريـــقــيــا اســـتــعـــدادا 
ـــقــبل ـــبي في حـــزيــران ا الــنـــيــجـــيــري األو
ـبـيـاد ـؤهـــــــــلـة ألو بــالـتـصـفـيــات الـقـاريـة ا

طوكيو 2020.
كما أجرى االحتاد إتصاالت بسفير السودان
في روانــدا لـبـحث إمــكـانـيــة إقـامـة مــعـسـكـر
ـبي هـنــاك قـبل نـهـايـة  أيـار لـلـمــنـتـخب األو
ــواجـــــــــهـة نــظــيـره ــقــبل اســــــــــتـعــدادًا  ا

بي.  األو
ـبـاراتـ الـوديـت مـن جانب وجـاءت فـكـرة ا
أم صندوق احتاد كرة السابق أسامة عطا
ـنــان الـذي اقـتـرح اول امس الـثالثـاء عـلى ا
رئــيـس االحتــاد الــســوداني الــدكــتــور كــمــال
شــداد إقـامــة مـبــاراتـ وديــتـ لــلـمـنــتـخب
ــبي الـسـوداني أمـام كـل من الـكـامـيـرون األو

والكونغو. 
قـترحت بـارات ا ـنان أن ا وأوضح عطا ا
ـبي الـكـاميـروني والـكـونـغولي لن أمـام األو
تكلفا االحتاد السوداني سوى التكفل بتذاكر
الــــســـــفــــر إذ ســــيـــــتــــكــــفـل االحتـــــــــــــادين

احلـكــام وتـأمـ خـروجه بـشـكل
ــلـعب وإيــقـاف قـصي آمن من ا
حــبـــيب العب الـــوحــدة وحــازم
جــــبـــارة العب حــــطـــ مـــبـــاراة
واحــدة. كـمــا قــرر احتــاد الــكـرة
إيـقـاف وائل عـقـيـل مـديـر الـكرة
بــــاالحتــــاد احلــــلــــبي مــــبــــاراة
واحـدة بــســبب اسـتــبــعـاده من
قـــبل حـــكـم مـــبـــاراة فــــريـــقه مع
اجلــيش وتـــغــر نــاديـه مــبــلغ
ألـف لـيـرة ســوريـة بــسـبب 400
شتم أنصاره لطاقم احلكام. كما
 إيــقــاف طـــارق جــبــان مــدرب
اجلـيـش مـبـاراة واحـدة بـسـبب
تـــهـــجــــمه عـــلى غــــرفـــة تـــبـــديل
ـالبس لــلــحــكــام بــعــد نــهــايــة ا
ــــبـــاراة. وقـــرر احتــــاد الـــكـــرة ا
إيـــقــــاف أحـــمـــد درويش إداري
فــريق الــسـاحـل مـبــاراة واحـدة
ــتــكــرر عــلى طــاقم العــتــراضه ا
احلــكــام وتــهــجــمه عــلـى غــرفـة
البس لـــلــحــكــام بــعــد تــبـــديل ا
نـــــهـــــايـــــة مــــبـــــاراة الـــــســـــاحل
والـشـرطـة. وأخـيـرًا قـرر إيـقـاف
مـحمـود موصـلي العب الطـليـعة
مــبـاراة واحــدة لـتــلـقــيه بـطــاقـة
حـــمــراء فـي مــبـــاراة فــريـــقه مع

تشرين.

فرانك دي بوير

فرحة العبي
نتخب الفرنس ا

بتحقيق فوز باحدى
مبارياته 
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لــــــيــــــخت فـي ظـل الــــــعـــــروض
الـضــخـمــة الـتي تــنـهــال عـلـيه".
ـكنـها أن وتـابع "موهـبـة مثـله 
تــلـعب في أي فــريق دي لـيـخت
ســـيــواصل مــســيـــرته الــرائــعــة
حتـت أي ظـــــــــرف". ونــــــــوه "دي
ـواصفـات فنـية لـيخت يـتمـتع 
تـلك عقـلية قـوية هذا عالـية و
مـا يــصـنـعـه أيـاكس في العــبـيه
ـــشــكــلــة الــصـــغــار". وأوضح "ا
الـتـي يـعـاني مـنـهـا أيـاكس هي
ـــــجــــرد ظــــهـــــور جنــــومه أنه 
الصـغـار بـشـكل مـبـهـر يـتـلـقون
الـعـديــد من الـعـروض الــكـبـرى
األنـديــة الـكـبــيـرة تـتــابع العـبي

أياكس باستمرار". 
يذكـر أن ماتـياس دي لـيخت في
طـــريــقه لـالنــضــمـــام لــصــفــوف
بـــــرشـــــلـــــونـــــة اإلســـــبـــــاني في

قبل. يركاتو الصيفي ا ا

لقطة من دوري الكرة السوري


