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اقـتـرب نـادي بـرشـلـونـة من حـصد
لقب الدوري اإلسـباني بـانتصاره
الـــثـــمـــ بـــهـــدفــ دون رد عـــلى
ديــبـــورتــيــفـــو أالفــيس اول امس
الـثالثــاء في إطـار اجلـولـة الـ 34
من عــمــر الــلــيــغـا. وســجل هــدفي
بــرشــلــونـة كــارلــيس ألــيــنــيـا في
الـدقـيـقـة 54 ولـويس سـواريـز من

ركلة جزاء في الدقيقة 60. 
وبــهـذا االنــتــصـار ارتــفع رصــيـد
برشلونة إلى 80 نقطة في صدارة
ترتيب الـليغا بـينما جتـمد رصيد
ـركـز أالفـيس عـنـد 46 نـقـطـة في ا
الثـامن. واعتـمد إرنـستو
ديـر الفني فالفـيردي ا
لــــبـــرشـــلـــونـــة عـــلى
طــــــريــــــقــــــة (4-3-3)
بوجـود تيـر شتـيجن
ــرمى في حــراســة ا
أمــــــامـه الــــــربــــــاعي
ســيــمــيــدو وبــيــكــيه
وأومـــــــتــــــيـــــــتي
وســـــيــــــرجي
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أوضح إرنستو فالـفيردي مدرب نادي برشلونة سـبب إشراك ليونيل ميسي كبديل أمـام ديبورتيفو أالفيس رغم أن الفريق الـكتالوني كان مطمئنـاً جتاه نتيجة اللقاء على
درب الـكتالوني إجالس ميـسي على مقاعد الـبدالء في اللقاء الـذي أقيم مساء اول أمس الثالثـاء ضمن فعاليات اعتبار أنه كـان متقدماً بـهدف قبيل دخول الـبوجلا. قرر ا

 . اجلولة 34 من مسابقة الدوري اإلسباني لكن “النملة ”فضَّل الدفع بالبوجلا في الشوط الثاني رغم تقدم فريقه بهدف
ـوقف بعـد عـدة أشهـر من هذه ن دواعي سـروري أن أكون فـي هذا ا وخالل تصـريـحات صـحفـيـة عقب الـلـقاء قـال فـالفـيردي: “نحن بـحاجـة إلى ثالث نـقاط أخـرى إنه 

طاردة على الصدارة .” ا
رحـلة.. أعرف أن أتـلتيكـو مدريد سـينافس حـتى النهـاية ال يهـمني متى أكون وتابع: “مـتى أريد أن أكون بـطالً لليـجا? ما يعـجبني هـو أن يسألـوني هذا السـؤال في هذه ا

بطالً عندما يحدث ذلك سيكون موضع ترحيب.”
هم أن يرتاح ـنافسة على احلـذاء الذهبي ولكـن بسبب التـحديات التي تـنتظرنا كـان من ا وحـول إشراك ميسي كبديل أوضح: “مشاركـة ليو لم يكن الـهدف وراءها هو ا

باراة واضحة.” في الشوط األول ومن ثم يدخل في الشوط الثاني في االستراحة ما ب الشوط قررنا أن يلعب ألن النتيجة كانت 0/0 ولم تكن ا
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تـوج دامــيـان لــيالرد مـبــاراة أحـرز
فيها  50نقطة بتسجيل ثالثية من
مــســافــة بــعـيــدة مـع اقـتــراب زمن
الـلقاء مـن نهـايته لـيقود بـورتالند
تريل بـليـزرز للـفوز 115-118 على
أوكالهـوما سـيتـي ثانـدر والتـفوق
في الــســلــســلــة الــتي حتــسم عــلى
أسـاس األفضل فـي سبع مـبـاريات
في األدوار اإلقـصـائـيـة بـدوري كـرة
السـلة األمريكي لـلمحـترف الـليلة
اضية. وانـتصر تريل بليزرز قبل ا
1-4 في مـواجــهـته ضـد ثـانـدر في
اجلــــــــــــــولـــــــــــــة األولـى مـن األدوار
اإلقصـائيـة بالـقسم الـغربي. وحقق
ليالرد رقما قيـاسيا في عدد النقاط
في تـــاريخ الـــفـــريق. وســـجل بــول
جورج 36 نقطة مع ثاندر وأضاف
راسل وســــتــــبــــروك 29 نــــقــــطــــة
واســـتــحــوذ عــلى 11 كـــرة مــرتــدة

ومرر 14 كرة حاسمة.
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أحـــرز كــــايـل لـــوري أول 9 نــــقـــاط
ــبــاراة لــتــورونــتــو رابــتــورز في ا
لــــيـــقـــوده لــــلـــفـــوز 96-115 عـــلى
ـاضـيـة أورالنـدو مـاجــيك الـلـيـلــة ا
والــتــفـوق 1-4 في اجلــولــة األولى
من األدوار اإلقـــصـــائـــيــة لـــلـــقـــسم

الــــشـــرقي فـي دوري كـــرة الـــســـلـــة
. ويــلــتـقي األمــريــكي لـلــمــحـتــرفـ
رابــتـــورز في قــبل نــهـــائي الــقــسم
الــشـرقي مع فــيالدلـفــيـا ســيـفــنـتي
سيكسرز الذي هـزم بروكل نيتس
100-122 لـيــحـسم الــسـلـســلـة في
خـــمس مــبـــاريــات أيــضًـــا. وأنــهى
باراة مسجلًا 27 كواهي ليونارد ا
نقـطة لـصالح رابـتورز بـينـما أحرز
باسـكال سـياكام 24 نقـطة. وسجل
لوري 14 نـقـطـة وأضـاف نـورمـان
باول 11 نـقطـة وسـيرج إيـبـاكا 10
نــقــاط لـصــالح رابــتــورز الــذي فـاز
بــآخـر 4 مــبـاريــات في الــسـلــســلـة
بـفـارق إجـمالـي بلغ 75 نـقـطـة بـعد
ته في اللقاء األول 104-101. هز
ولم يــســبق لــرابــتــورز الــفـوز بـ 4
مـبــاريــات مــتــتـالــيــة في ســلــســلـة
مــــــواجــــــهـــــات واحــــــدة بـــــاألدوار
اإلقــصـائــيــة.الى ذلك أحــرز جــمـال
موراي 23 نقـطة ومـرر سبع كرات
حاسمة لـيقود دنفر نـاجتس للفوز
90-108 عـــلى ســــان أنـــطــــونـــيـــو
اضـية. وجاء سبـيرز الـليـلة قـبل ا
ـبـاراة اخلامـسة بـيـنهـما ذلك في ا
مـن مـواجـهـتـهـمـا بـاجلـولـة األولى
حلـــســاب األدوار اإلقـــصــائـــيــة في
الـقـسم الغـربي بـدوري كرة الـسـلة

. ويــتــقـدم األمــريــكي لــلـمــحــتــرفـ
نـاجـتس 2-3 في الــسـلـسـلـة الـتي
حتـــسـم عـــلى أســــاس األفـــضل في
سبع مباريات قـبل اللقاء السادس
اليـوم اخلميس فـي سان أنطـونيو.
ــبــاراة وإذا كــانـت هــنــاك حـــاجــة 
ســابــعــة فــســتــقــام في دنــفــر يـوم
الــسـبت. وسـجل نـيـكـوال يـوكـيـتش
كرة 16 نـقـطـة واسـتـحـوذ عـلى 11 
مرتدة ومـرر ثماني كـرات حاسمة
وأحــــرز ويل بـــارتـــون  17نـــقـــطـــة

كبـديل وجـاري هاريس 15 نقـطة
مع دنـــــفـــــر. وأحــــرز المـــــاركــــوس
ألدريدج 17 نقـطة واستـحوذ على
ار عشر كرات مرتدة. كما سجل د
ديـــروزان 17 نــــقــــطــــة أيـــضــــا مع
سـبيـرز الذي خـسر لـلمـرة الثـانية
على الـتـوالي. من جانب اخـر اعلن
االحتــاد األمـريـكي لـكـرة الـسـلـة أن
ـديـر الـفـني لـفريق لـيـويـد بـيـرس ا
أتالنـــتــــا هـــوكـس الـــذي يــــنـــشط
بـــدوري كـــرة الـــســــلـــة األمـــريـــكي
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انـيا لكـرة القـدم عبر الـفوز على أ
مـلـعب مضـيفـه هامـبورج بـنـتيـجة
(1-3) اول امس الــــثـالثــــاء عــــلى
ـربع ــتــيش آريــنـا فـي ا مـلــعب آ

الذهبي للبطولة. 
وتــقـدم اليــبـزيج بـهــدف عن طـريق
ـاركي الـدولي يوسف بـولسن الد
في الـدقـيـقة 12 إثـر ضـربـة ركـنـية
ارتـــقـى لـــهـــا بـــولـــسن بـــرأسه في
الــشـبــاك قــبل أن يــدرك اجلــامـبي
بـاكـيـري جاتـا الـتـعادل لـهـامـبورج

في الدقيقة 24.
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 واســتــفــاد اليـــــــــــبــزيج مــــــــــن
هـــــــــدف عـكـسي سـجـله الـصربي
فــاسـيـلـجـى جـاجنـيـتش العـــــــــب
وسط هــامــبـــــــــورج بـاخلــطــأ في
مــــرمـــــاه في الـــــدقـــــــــــــيــــقــــة 53
وأكـــــــــــــد الـــــســــويـــــدي الــــدولي
ــــــــــــيل فـورسـبــيـرج فـــــــــــوز إ
الـــضــــيــــوف بــــتــــســـــــــــــجــــيــــله
الـــــــهــــــــــــــدف الـــــــثــــــــــــــالـث في

الدقـــــــــيقة 72.
ـركـز الـثالث في ويـحـتل اليبـزيج ا
البوندسليجا في الــــــــوقت الذي
اقــتـرب فـيه هـامــبـورج من الـعـودة
لــدوري الــدرجـــة األولى بــعــــــــــد
مـوســـــــــم واحــد من الـغــــــــيـاب
ـــركــز الـــثــاني في حـــيث يــحـــتل ا

ـمـيـزة ـنــظـومـة الــدفـاعـيــة ا ظل ا
ألصـــــحــــاب األرض. ومـع بــــدايــــة
الــــشـــوط الــــثــــاني دخـل العــــبـــو
أالفــيس بـــرغــبـــة وثــقـــة كــبـــيــرة
وجنـحـوا في الـوصـول إلى مـرمى
تـيـر شـتـيـجن أكـثـر مـن مـرة. وقرر
فـالـفــيـردي الـقـيـام بــتـغـيـيـر داخل
ـلـعب بجـلب نـيلـسـون سيـمـيدو ا
كــظـهــيــر أيــســر واجته ســيـرجي
ن روبيـرتو إلى مركـز الظـهير األ
مـن أجل االسـتــفـادة من روبــيـرتـو
ـســتـوى الـهـجــومي بـشـكل عـلى ا
أفـضل. وبـالــفـعل جنح بــرشـلـونـة
فـي تـــســــجـــيل الــــهـــدف األول في
الـدقـيـقـة  ?54حـيث قــام سـيـرجي
ـيـز ومرر روبـيرتـو بـأداء فردي 
لـزمـيـله كـارلـيس ألـيـنـيـا تـمـريـرة
بـيـنـيـة اسـتـغـلـهـا الالعب الـشـاب
وســـدد في شـــبـــاك بـــاتـــشـــيـــكـــو.
ـــبـــاراة بـــعــد واحـــتـــسب حـــكم ا
الــلـجــوء إلى تـقــنـيــة الـفــار ركـلـة
جــــزاء لــــبـــرشــــلــــونــــة نــــفــــذهـــا
األوروجــويـــاني لـــويس ســـواريــز
بنـجاح في الدقـيقة 60 ليُـضاعف
الــنــتـــيــجــة لــلــبـــلــوجــرانــا. ودفع
فالفيـردي بليونـيل ميسي بدلًا من
ـبـلي من تـنشـيط اخلط عـثـمـان د
الــهــجــومـي واســتــغالل الــفــرص
ـباراة والـسـيـطـرة من أجل قـتـل ا
ـــــــســــــــة لـه في والــــــــذي مـن أول 
باراة راوغ دفـاع أالفيس وسدد ا
كــرة لــكن الـــعــارضــة حــرمــته من
تــســـجــيل الــهـــدف الــــــــثــالث في
الــدقـيــقـة 68. وواصل فــالـفــيـردي
إجــراء الــتــعــديالت حــيث أخــرج
نـيلـسون سـيمـيدو ودفع بـجوردي
ألـبا لـدعم مـيسي بـشـكل أقوى في
اجلـــــبــــهـــــة الـــــيـــــســـــرى ســــواء
بالـتمـريرات أو الكـرات العـرضية.
واســتـغل جـوني مــهـاجم أالفـيس
خـــطـــأ جـــيـــرارد بــــيـــكـــيه مـــدافع
برشلونة في تمرير الكرة وانطلق
وســـدد كــرة قــويــة لـــكــنــهــا مــرت
ن للحارس تير بجانب القائـم األ
شـتـيـجن في الـدقـيـقة  .75وحاول
أبـيـالردو تـعـديل طـريـقـة لـعـبه من
أجل تقـليص الـفارق والـعودة إلى
(3-3-4) وأشـرك باتـريك تـوماسي
وجـــــون جــــويـــــديــــتـي بــــدلًـــــا من
رودريــجـو وجــوني لـتـنــشـيط خط
الــهـــجــوم ومــســـانــدة بـــاســتــون
لــلـتــســجـيل لــكن دون أي جــديـد
حـيـث اسـتـمـرت سـيـطـرة الـبـارسا

روبـــيــرتــو وفي الــوسـط ألــيــنــيــا
وبـــوســـكــيـــتس وفـــيـــدال وثالثي
بلي هجومي كوتـينيو وعـثمان د
وســواريـــز. عـــلى اجلـــانب اآلخــر
ـدير اعـتـمـد أبيالردو فـيـرنـانديـز ا
الـفـني لـديـبــورتـيـفـو أالفـيس عـلى
طريـقة (1-4-5) بوجـود باتـشيـكو
ــــــرمـى أمـــــــامه فـي حـــــــراســـــــة ا
اخلــمــاسي فــيــجــاراي وفــيــكــتــور
ورودريـــجــــو ونــــافـــارو ودوارتي
وفـي الــــــوسط روالن وواكــــــاســـــو
وبــيـنــا وجــوني ومـهــاجم وحــيـد
بـورخــا بـاســتـون. أول تـهــديـد في
ـبـاراة كـان لـلـضـيـوف بـانـطالقة ا
لــويس ســواريــز حـيـث ســدد كـرة
تــــصــــدى لـــــهــــا حــــارس أالفــــيس
بـاتـشـيـكـو لـتـرتـد أمـام كـوتـيـنـيـو
الـذي سـدد أيــضًـا لـكن تــسـديـدته
اصــطـدمـت بـالــدفــاع في الـدقــيــقـة
اخلـامــسـة. جــاء الــرد سـريــعًـا من
أًصــــحــــاب األرض حــــيث حــــصل
فيـجاري العب ديـبورتـيفـو أالفيس
على ركلة حرة مـباشرة على حدود
منطـقة اجلزاء في الـدقيقة 16 لكن
احلـارس تـيـر شـتـيـجن أمـسك بـها
بــســهــولـة. واســتــمــرت مــحـاوالت
بــرشــلــونــة لــتــســجــيل الــهـدف
األول حيث اسـتـقبل سـيرجي
روبـيـرتـو كـرة عـلى الـطرف
األيــسـر وســددهـا قــويـة
لكنهـا مرت أعلى مرمى
أالفـيس فـي الـدقـيـقـة

.24
وواصــــــــــــــــــــــــــل
بــــاتــــشــــيــــكـــو
حــــــــــــــــــــارس
ديـبــورتـيـفـو
أالفـــــــــــــيـس
تـــــــــــألـــــــــــقـه
وتـــــــصـــــــدى
لــــتــــســــديـــدة
لـــــــــــــــــــــويــس
ســـــواريـــــز في
الــــدقـــيــــقـــة .28
ورغـم الــســـيــطــرة
الــتـامـة لـبــرشـلـونـة
عــلى الـــكـــرة والــتي
ــئــة في بــلــغت  82بــا
الـــــــــشـــــــــوط األول لم
ينجح البلوجرانا في
ترجمة هذه السيطرة
إلـى فـــاعـــلــــيـــة عـــلى
مــــرمـى أالفـــــيس في
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وصف ماوريسـيو بـوكيتـينـو مدرب توتـنهـام هوتسـبير مـحادثـات جتديد عـقد العـبه كريسـتيان
إريكسن بأنها "موقف استثنائي". 

ـاركي هدف الفوز (0-1© على بـرايتون آند هوف ألبيون وجاء ذلك بـعد أن سجل الالعب الد
ـمتاز اول أمس الثالثاء. وكانت تقاريـر صحفية عديدة قد ربطت جنم في الدوري اإلجنليزي ا
قـبل. وقال بوكيـتينـو إنه يأمل أن يستـمر إريكسن توتنـهام بالرحـيل إلى ريال مدريـد الصيف ا
درب األرجـنتيني الصحفي مع النـادي الذي انضم إليه قادما من أياكس في Æ2013 وأبلغ ا

"إنه موقف استثنائي للغاية كريستيان شخص استثنائي ونحن جميعا مختلفون". 
ـا يـخـتـلف عن العـب ـنـاسب له ولـلـنـادي من أجل االتـفـاق على شـيء ما ر وتـابع "الـتوقـيت ا
سـتقبل نحن وكـريستيـان على مقربـة من التوصل التفاق آخرين.. أتـمنى أن يستـمر هنا في ا
وسم". وأشاد وسم لـيست بعيدة". وأضاف "اآلن األمر يتعلق بالتركيز على نهاية ا لكن نهاية ا
ستـوى البدني فقط بوكيتـينو بالعبـيه قائلًـا: "الفريق ليس مـنتعـشًا كما كـنا نرغب ليـس على ا
ولكـن ذهنـًيـا أيـضا.. لـذا عـلـينـا تـهـنئـة الالعـبـ أنـا فخـور جـدًا بـهم". وتـابع "برايـتـون مـنافس
شجاع حقا.. أهم شيء هو أنـنا كنا على يق ولم نيأس وحاولنا التسجيل بشتى الطرق إنها
ـركز ثالث نـقـاط مـهـمة لـلـغـايـة حـتى نـكـون في مـوقف جيـد في اجلـدول". وبـقي تـوتـنـهـام في ا
ـوسم. لـكـنه يتـقـدم اآلن بـثالث نـقـاط عـلى تـشـيـلسي الـثالـث قبـل ثالث مبـاريـات عـلى نـهـايـة ا

ركز الرابع. صاحب ا

دوري الـــــــدرجــــة الــــــثــــانـــيـــــــــة
حـــــاليًا
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عاد توتنـهام هوتسبـر لسكة الفوز
ــيـيــر لــيج بــعــد أن فـاز في الــبــر
بشق األنـفس على ضـيفه بـرايتون
آنـــد هــوف ألـــبـــيــون بـــــــــــــهــدف
نـظيف اول امـس الثالثـاء في لـقاء
مــــــؤجـل مـن اجلـــــــولــــــة الـ33 من
ـمـتــاز لـكـرة الـدوري اإلنــكـلـيــزي ا

القدم. 
وعـلى مـلـعب (تـوتـنـهـام هـوتـسـبر
ستـاديوم) انـتظر الـفريق الـلندني
حتى قبل صافرة النهاية بدقيقت
قــــبل أن يـــفـك شـــــــــــفـــرة شـــبـــاك
الــضـيــوف بــهــدف حــمل تــوقــــيع
ــاركي كــريـــســتــيــان الــنــجم الـــد

إريكسن. 
اضية وبعد أن خسر في اجلولة ا
أمـام مـانـشـسـتــر سـيـتي اسـتـعـاد
"الــسـبــيـرز" نــغــمـة الــفـوز مــجـددا
ليـرفع رصـيده لـ70 نـقـطة يـسـتـقر

ركز الثالث.  بها في ا
ـــقــابـل جتـــمـــد رصــــــــــــيــد فـي ا
بــرايـتــون عـنـد 34 نـقـــــــــــطـة في
ـــــركــــز الـ17 وال يــــزال مـــــهــــددا ا
بــدخــول مــنـطــقــة اخلــطــر الـتي ال
يــفـصـله عــنـــــــــهـا سـوى 3 نـقـاط
فـــــــقـــط قـــــــبل 3 جـــــــــــــــوالت من

النهاية.
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وضع الفرنـسي بول بوغـبا شرطًا لـالستمرار مع نـاديه مانشـستر يونـايتد اإلنـكليزي
ا لـصحـيفـة "ديلي مـيلي" فـإن بوجـبا سـيرحل عن مـانشـستر وسـم اجلديد. ووفـقً في ا
وسم اجلـديـد. وكان يونـايـتد حـال فـشل الـفريق في الـتـأهل لـدوري أبطـال أوروبـا في ا
اضية بسبب خالفات ا من الرحيل عن يونايتد في فترة االنتقاالت الشتوية ا بوغبا قريبً
ـديــر الـفـني الـسـابق قـبـل أن يـرحل مـوريـنـيـو عن أولـد بـيـنـه وبـ جـوزيه مـوريـنـيـو ا
تـرافــورد ويـخـلـفه الـنـرويـجي أولي جـونـار سـولــسـكـايـر لـيـتـحـسن وضع الـفـريق
نسبيًا. ويسعـى أكثر من نادٍ للتعـاقد مع بوغبا خالل فترة االنـتقاالت الصيفية
قـبـلـة في مـقدمـتـهم ريـال مـدريد اإلسـبـاني الـذي يراقـب موقف الالعب ا

الفرنسي مع ناديه. 
ـركز السـادس في الدوري اإلجنلـيزي بفارق ويحـتل مانشـستر يـونايتد ا

ركز الرابع. 3 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل ا
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حتى صافرة نهاية اللقاء.
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فـاز فــريق أيــاكس عــلى فـيــتــيـسه
أرنــهــا 2-4 اول امس الـــثالثــاء
ـــــرحــــــلـــــة 32 مـن الـــــدوري فـي ا

الهولندي لكرة القدم. 
وســـجل أهـــداف أيـــاكس كـــلًـــا من
حـــكـــيم زيـــاش في الـــدقـــيـــقــة 41
ودوشــان تـــاديـــتش (هـــدفــان) من
ركــلـتي جــزاء في الــدقــيـقــتـ 54
و81 ومـــــاتــــيـس دي لــــيـــــخت في
الــدقــيــقـة 58 فــيــمــا سـجـل هـدفي
فيتـيسه أرنها كـلًا من نافاروني
فــــــوور وأســــــامــــــة درفــــــلــــــو في

الدقيقت 67 و82.
ورفـع أيـــــاكس رصــــــيـــــده إلى 80
نقـطة في صـدارة التـرتيـب بفارق
3 نــقـــاط أمــام أيــنـــدهــوفن الــذي
يــواجـه فــيــلــيم تــيــلــبــورج الــيـوم
ــقـبل فـي حـ تـوقف اخلــمـيس ا
رصـيد فـيتـيسه عـند 47 نقـطة في
ـركــز الـســادس بـفــارق األهـداف ا

أمام أوتريخت. 
وشــهـدت هـذه اجلـولـة أيـضًـا فـوز
دي جــــرافـــشـــاب عــــلى إمـــ 1-0
وألكمار عـلى هيراكليس -2 بينما
تـعادل هـيريـــــــنـف مع فـينـلو -2

.2
لـلــمــرة األولى في تــاريـخـه تـأهل
فــريق اليــبـزيـج إلى نــهـائـي كـأس

u“∫ حقق توتنهام فوزاً صعباً على برايتون في الدوري االنكليزي
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للمـحترفـ  تعيـينه مدربا
ـنتـخب األمريكي مسـاعدا با
لـلـعـبـة بــديال لـلـمـدرب نـيت
ــديــر الـــفــني مـــاكــمــيـالن ا
لــفــريق إنــديــانــا بــيــســرز.
ويــــعــــمل بــــيــــرس في
ــقـــبــلــة الــفـــتــرة ا
ـــــــنــــــتـــــــخب بـــــــا
األمـــــريـــــكي حتت
قــــــيـــــادة جــــــريج
دير بوبوفـيتش ا
الــــفــــني احلــــالي
لـــــــفـــــــريـق ســـــــان
أنــطــونــيــو ســبــيــرز
نتخب والذي سيقـود ا
األمريكي في بطولة كأس
ـقررة بـالـصـ هذا الـعـالم ا

الـــعـــام وكـــذلك في دورة األلـــعــاب
ــبـيـة (طــوكـيـو 2020) حــال تـأهل األو
نتخب األمريكي الـفريق لها. وينتـظم ا
في مـعسكر تـدريبي بداية من اخلامس
ـــــقـــــبل فـي الس فـــــيـــــجــــاس مـن آب ا
اســتـعـدادا لـلـمـونــديـال الـذي يـقـام في
الص خالل الفترة من 31 آب إلى 15
. ويــخــوض الــفــريق ــقــبــلــ أيــلــول ا
فـعالـيات الـدور األول للـمونـديال ضمن
مـجمـوعة تـضم معه مـنتخـبات الـيابان

وتركيا والتشيك.

ـنح الـفـائز فـي نهـائي أي بـطـولة
شـروبات وغالباً كؤوساً من أحد ا
لعب بعد رفع ما يرش على أرض ا
الــكـــأس لــكن ســـيـــتم إلــغـــاء هــذا
وسم احلالي القـانون ابتـداءً من ا
حتـديـداً في الــنـهـائي الــذي يـجـمع
مــانــشـســتــر ســيــتي مع واتــفـورد.
وأضــافت الــصــحــيــفــة أن االحتــاد
سـيـقـوم بتـقـد مـشـروب خالي من
الـكحـول وسيـقـوم الالعبـون برشه
عـلى بــعـضــهم أثــنـاء االحــتـفـاالت

ألسباب دينية.
ويـلـعب في مـانـشـسـتـر سـيـتي عدد
ـــــســــلــــمــــ وهم مـن الالعــــبــــ ا
ـاني اجلـزائــري ريـاض مـحـرز واأل
إلـــكـــاي جـــونــــدوجـــان والـــفـــرني
بــنــيــامــ مــيــنــدي بــجــانب العب
واتفورد عبد الله دوكوري. ويحظر

اإلسـالم شـرب الــكــحــول ولـذلك 

احتراماً للمعتقدات الدينية لبعض
العـبي كـرة الـقـدم. وقـالـت صـحـيـفة
“ميرور ”البريطانية أن االحتاد

اإلنـكـلـيزي لـديه تـقـليـد طـويل األمد
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قـرر االحتاد اإلجنـليـزي لـكرة الـقدم
ــــشــــروبــــات الــــكــــحــــولــــيــــة من ا
االحـتــفــاالت بـالــكـؤوس واأللــقـاب

بول بوغبا 
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كـشـفت صـحـيـفة “كـوريـيـري ديلـو سـبورت ”اإليـطـالـيـة اول امس الـثالثاء عن
مطالـبة النجم الـبرتغالي كـريستيـانو رونالدو نـاديه يوفنتـوس اإليطالي بالـتعاقد
مع 6 العبـ في سوق االنـتـقاالت الـصيـفيـة. وأشارت الـصـحيـفة الـشهـيرة عـبر
مـوقـعـهـا اإللـكـتـروني الـرسـمي إلى أن بـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا صـداع في
رأس إدارة نادي يـوفنتـوس اإليطالي حـيث لم يفـز بها الـفريق منـذ فترة طـويلة
للغاية ولـهذا السبب لن يرفض اليـوفي مطالب كريستـيانو رونالدو. وقالت أن
كريـستيـانو رونالدو الـذي فاز بجـائزة الكرة الـذهبيـة ألفضل العب في العالم

5 مرات طالب إدارة ناديه يوفنتوس اإليطالي بالتعاقد مع تاجني
ــبـيـك لـيــون الـفــرنـسـي ومـواطــنه جـواو نــدومـبــيـلـي العب نـادي أو
ن لـنادي فـيـليـكس جوهـرة بنـفيـكـا وفيـديريـكو كـيـيزا الـظهـير األ
فيـورنـتـيـنا وبـاإلضـافـة إلى كـوستـاس مـانـوالس مـدافع روما. ولم
يـكتفي رونالـدو الهداف الـتاريخي لبـطولة دوري أبطـال أوروبا عند
هـؤالء الالعـب بل طـالب أيـضاً بـالتـعـاقد مع ثـنائـي ناديه الـسابق
ريال مـدريـد اإلسـبـاني فـرانـشـيـسـكـو إيـسـكـو والـفـرنسـي رافائـيل
فـاران. وذكـرت أن بـهـذه الطـريـقـة سيـكـون نـادي يـوفنـتـوس اإليـطالي

قــادراً بـالـفــعل عـلى الــفـوز بـبــطـولـة دوري أبــطـال أوروبـا في الــسـنـوات
القادمة حيث سيصـبح الفريق مليئاً بالنجوم ولديه الـقدرة على منافسة كبار األندية في أوروبا

مثل ريال مدريد وبرشلونة.

الـقـيـام بـذلك بـاإلضـافـة لـلـقرار من
نــاحــيــة ديــنــيــة فــهــنــالك العــبــون
ـــتـــنـــعـــون عن شـــرب الـــكـــحــول
وأخــرون حتـت الــسـن الــقـــانــوني.
يـذكــر أن نـهـائي كـأس االحتـاد بـ

الـسـيـتي وواتـفـورد سـيـقـام في 18
قبل.   من شهر ايار ا

صري من جانب اخر أثار الدولي ا
محمد صالح جنم ليفربول الكثير
من التساؤالت لدى جـماهير الريدز
بــــســــبب صــــورة لـه عــــلى مــــواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي في مـديــنـة
نـيـويورك األمـريـكيـة. ونـشر صالح
صـورة عـلى حـسـاباته الـشـخـصـية
في "تـويتـر" و"إنسـتجـرام" وأمامه
قــطــعــتي "بـيــتــزا" وكــتب عـلــيــهـا:
"عنـدما تـكون في مديـنة نـيويورك..
تــنـاول الــطــعــام وكـأنـك في رومـا".
ـوقع "لـيـفـربـول إيـكـو" فإن ووفـقًـا  ال مشروبات كحولية في احتفاالت البطوالت االنكليزية

صــورة صالح أربــكت الــكــثــيــر من
جـماهـير الريـدز الذيـن استـفسروا
صري في عن سبب تواجد النجم ا
نــيــويــورك الــتي يـــخــتــلف فــيــهــا
الــتـــوقــيـت بــفــارق  5ســـاعــات عن
ـديـنـة الـتي سـيـلـعب بـهـا مـبـاراة ا
ــوقع بـــعــد 3 أيــام فـــقط. وأشـــار ا
ـصـري اإلجنـلـيـزي إلى أن الـنـجم ا
تـــواجــد فـي نــيـــويــورك حلـــضــور
احلــفل الــذي أقــامــتـه مــجــلــة تـا

األمــريــكــيــة اخلــاص بــأكــثــر 100
شخصية مؤثرة في العالم. 

ـــقــــرر أن يـــعـــود صالح إلى ومن ا
إنــكــلــتــرا ســريـــعًــا عــقب حــضــور
احلـفل لـلـمشـاركـة في اسـتـعدادات
واجهة هيدرسفيلد تاون ليفربول 
يـوم غـد اجلـمـعة ضـمن مـنـافـسات
اجلـولة 36 من الـدوري اإلجنـلـيزي

متاز. ا
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يـجري االحتـاد اإلسبـاني لـكرة الـقدم
مفاوضات مع اجلهات ذات العالقة
ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية في ا
من أجل إقــامــة كــأس الــســوبــر
األســـبــــاني لــــكــــرة الـــقــــدم في
ـــوسم الـــســـعـــوديـــة بـــدأ من ا

قبل.  ا
وحــــسب صــــحـــيــــفـــة مــــاركـــا
ــفــاوضـات اإلســبــانـيــة فــإن ا
تـــتــــضـــمن إقـــامــــة الـــســـوبـــر

اإلســـبــاني لـ 6
مـــــــــواسم
قـــادمــة

في الــسـعـوديـة انـطالقــا من الـنـسـخــة الـقـادمـة الـتي
سـتـقـام في كـانـون الـثانـي من عام 2020 مـقـابل تـكفل
الــســعـوديــة بـدفع 30 مـلــيـون يــورو في الــنـســخـة

الواحدة. 
فاوضات ب اجلانب ما وبينت الصحيفة أن ا
زالت مـسـتـمـرة ولكـن لم يتـوصال التـفـاق بـشكل
نـهائي حـيث سـيتم عـرض األمـر على اجلـمعـية
قرر العمومية لالحتاد اإلسـباني لكرة القدم وا
انعـقادها في 29 نيـسان احلـالي التخـاذ القرار
الــنــهـائي بــهــذا االقـتــراح الـذي ســيــتـزامن مع
اقــتـراحـات أخـرى  اإلعالن عـنـهـا في الـسـابق
بتطوير مسـابقة السوبر اإلسباني
بــحــيث تـقــام عــلى شـكل دورة
مــجــمـــعــة بــ عــدة فــرق
ولـــيـس بـــشــــكـــــــلــــهـــا
احلـــالي بــ بـــطــلي
الـــلــيـــجـــا وكــأس

لك. ا
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داميان ليالرد 

جانب من منافسات الدوري االمريكي بكرة السلة


