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{ باريس  –وكاالت: أعـلن االحتـاد األوروبي لكـرة الـقدم "يـويـفا" اول امس اجلـمـعة عـقـوبة
النجم البـرازيلي نيمـار دا سيلفـا مهاجم بـاريس سان جيرمـان. ووفقًا لبـيان رسمي صادر
عن "يويـفا" تـقـرر إيقـاف نيـمار  3مبـاريات أوروبـية بـسـبب هجـومه عـلى حكـام مبـاراة سان
ـة فريقه أمـام الشـياطـ احلمر  1-3 في جيرمـان ومانـشسـتر يـونايتـد. وغاب نـيمـار عن هز
إياب دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا على ملـعب حديقة األمراء.  ووجه نيمـار انتقادات عنيفة
باراة عبر حسابه على "تويتر" حـيث قال: "هذا عار لقد وضعوا أربعة أشخاص ال حلكم ا
سؤولون عن النظر في تقنية الفيديو". وأضاف: "ال توجد يعرفون شيئًا عن كرة القدم وهم ا
ـسـة يـد عـنـدمـا تـضـرب (الـكـرة) ظـهـره!" وأتـبع كالمه بـلـفظ ـكن أن تـكـون  عـقـوبـة.. كـيف 

خارج.
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ـثـلـو { مدن  –وكـاالت :  يـجــتـمع 
روابط الـدوريات واألنـديـة األوروبـية
في العاصمـة اإلسبانيـة مدريد يومي

قبل بضيافة 7و 6 مايو/آيار ا
رابـطـة الـدوري اإلســبـاني "ال لـيـجـا"
وذلـك لــبــحث مــســتــقــبل الــبــطــوالت
األوروبية لألنـدية وحتديدا مـسابقة
دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا. ويـــــهــــدف
االجـــتــــمـــاع حملــــاولـــة لــــلـــتــــصـــدي
للـمقـترحـات األخيرة مـن قبل االحتاد
األوروبي لكرة القدم (يـويفا) ورابطة
األنـديــة األوروبـيـة ( (ECAالـتي من
سـابقة حـكرا على شأنهـا أن جتعل ا
األنـدية الـغـنيـة فـقط بـحسب الـبـيان
الـــصــادر اول امـس اجلــمـــعــة عن "ال
لــيــجــا". وأفــاد الـبــيــان بــأن الــتـأهل
ـثابـة حلم لـلتـشامـبـيونـز لـيج يعـد 
للـجـماهـير في جـمـيع أنحـاء أوروبا
ولــكن إذا  الـســمـاح بـالــتـغــيـيـرات
ـقـتـرحـة سـيـتم انـتـزاع هـذا احلـلم ا
ـلــتـقى وهــو مـا جــعل تـنــظـيم هــذا ا
االســتــشــاري مـهــمــا لـلــغــايــة حـيث
ســيــجــمع أنــديــة وروابط الــدوريـات
مختلف الدول األوروبية بهدف بحث
الــتـأثــيـر االقـتــصـادي احملــتـمل وراء
ـستقـبليـة ومناقـشة كيـفية اخلطط ا

الــرد اجلـمـاعي عــلـيــهـا قـبل انــعـقـاد
عــمـومـيــة رابـطــة األنـديــة األوروبـيـة
ـقررة مـطـلع شـهـر يونـيـو/حـزيران ا
قبل في مـالطا. ويأتي هـذا التجمع ا
في مدريـد لبـحث اخملاوف الـرئيـسية
ـقـتــرحـات إلنـشـاء مــسـابـقـة بـشــأن ا
مـغلـقـة ألغنـى األنديـة في أوروبـا ما
يــزيـد من الــفـجــوة بـ هــذه األنـديـة
الــنـخــبـة وبــقــيـة األنــديـة في الــقـارة
األوروبيـة. كمـا تهـدد اقتـراحات لعب
ــبـاريــات الــدولـيــة في أيــام نـهــايـة ا
األسبوع تقاليد كرة القدم احمللية في
الـــدوريــات كـــمـــا أن الـــتـــغـــيـــيــرات
ـــقـــتـــرحـــة قــــد تـــؤدي أيـــضـــا إلى ا
انــخــفـاض عــدد الــفــرق في بــطـوالت
الدوري احمللي من  20إلى  18ناديا
مــا يــضــر بــقــيــمــة هــذه الــبــطـوالت.
ـلــتـقـى أيـضــا شـرح وســيـتم خـالل ا
الــتـــغــيـــيــرات الـــتي ســـتــطـــرأ عــلى
الـدوريـات األوروبـيـة بـحـسب الـطرح
اجلــديــد من االحتــاد األوروبي لــكـرة
القدم ورابـطة األنـدية األوروبيـة كما
نافسة سيتم مناقشة خيـارات بديلة 
أكــثـــر مالئـــمـــة جلـــمـــيع الـــدوريــات
األوروبـيــة من خالل تــبـادل وجــهـات
الـنـظـر بــ جـمـيع احلـاضـرين. ومن

أبرز النـقاط التي  طـرحها لـلنقاش
في اجــتــمـاع اجلــمـعــيــة الـعــمـومــيـة
ـقرر في لـرابـطة األنـديـة األوروبـيـة ا
ـقــبل هـو تـعـديل يـونـيــو/حـزيـران ا
دوري أبـــطــال أوروبـــا لـــيــتـم تــوزيع
ــشـاركـة عـلى  4مـجـمـوعـات الـفـرق ا
تــضم كل مــنــهـا  8فــرق عـوضــا عن
الـوضع احلـالي. كـمـا  االقـتراح أن
تــتــأهل الــفــرق الــســتــة الــتي حتــتل
صدارة تـرتيب كل مـجمـوعة مـباشرة
ـسـابـقـة إلى الـنـسـخـة الـتـالـيـة من ا
دون أن يــرتــبط ذلك كــمــا هــو احلـال
وسم الكروي بتصـنيفهـا في نهايـة ا
في بالدهـا وهـو مـا جـعل االجـتـمـاع
قبل بكـر في مدريـد مطلـع الشهـر ا ا
حـتمـيا لـبـحث كيـفـية الـتـصدي لـهذه
ــقــتــرحــات الـتي تــؤيــدهــا األنــديـة ا
الـغـنـيـة.  وصـرح نـائب األمـ الـعـام
لرابـطة الـدوريـات األوروبيـة ألبـرتو
كولـومبـو "الهـدف من هذا االجـتماع
في مـدريـد هــو إعالم جـمـيع األنـديـة
هـنـية األوروبـيـة بالـتـهديـدات التي ا
ـسابـقـات احمللـية فـنحن تواجـهـها ا
ــســـؤولـــيــة عن ضـــمــان نــشـــعــر بـــا
دى لـكرة الـيـة طويـلـة ا االستـدامـة ا

القدم في أوروبا".
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وأضــاف: "ســـيــكــون هــنــاك العب أو
وسم إثن آخـرين من الشـباب في ا
القادم ونحن فـخورون بذلك". وأبرم
الــنـــادي الــبـــافــاري مـــجــمـــوعــة من
الــصــفــقـات الــشــابــة مــؤخــرًا عــلى
رأسـها الـثالثي لـوكـاس هـيرنـانـديز
بيـنجامـ بافـارد وألفونـسو ديـفيز.
وتـأتي هـذه الــثـورة من الـتـعـاقـدات
تمهيدًا لرحيل مجموعة من الالعب
اخملـــضــرمــ أبـــرزهم آريــ روبن
فــرانك ريــبــيــري ورافــيـنــيــا.  وعــبـر
هـونـيس عـن رضـاه بـنـتـائج الـفـريق
وسم احلـالي رغم اإلقصاء من في ا
ثــمـن نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا
قـائـلًـا: "وصــلـنـا إلى نـهـائي الـكـأس
ونحتل صـدارة البونـدسليـجا قبل 4
جوالت عـلى النـهايـة". ويحـتل بايرن
ميونخ صدارة البوندسليجا برصيد
سـبعـ نـقطـة متـقـدمًا بـفـارق نقـطة
واحــدة عـن بــوروســيــا دورتــمــونــد
الـوصـيف كــمـا تـأهل لـنـهـائي كـأس
ــواجـهــة اليـبــزيج يـوم 25 ــانـيــا  أ

قبل. مايو ا

تصـريـحات أبـرزتهـا صحـيفـة "بيـلد"
ـانيـة قال هـونـيس: "لقـد صـنعـنا األ
ــوجــة األولى من الــتــغـيــيــر الـذي ا
قمـنـا به بالـفـعل واآلن لديـنا  5أو 6
العبـ بأعـمـار صغـيرة في الـفريق".

{ بــــرلـــ  –وكــــــــاالت: أكــــــــد أولي
هونـيس رئـيس نادي بـايرن مـيونخ
ـزيد من اني عـزمه الـتعـاقد مع ا األ
الـالعــــبـــــ الــــشـــــبــــاب خـالل مــــدة
ـقبـلة. وخالل االنتـقـاالت الصـيفـية ا
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ــنــافس في الــدوري ـــري مــدرب آرســنــال ا { لــنــدن - وكــاالت:  قــال أونــاي إ
ـمــتـاز لــكـرة الــقـدم اول امـس اجلـمــعـة إن فــريـقه يــجب أن يـتــحـلى اإلجنــلـيــزي ا
بالتفاؤل ويستعيد ثقته بنفسه قبل التوجه للقاء ليستر سيتي اليوم األحد باجلولة
ــيــرلـيج عــقب خــسـارته في  36 مــبـاريــات في الـدوري 4من بـ آخر  3من الــبـر
ـوسم ضـمن الـ 4األوائل في الـتــرتـيب احملـلي.  ويـتـطــلع الـنـادي الــلـنـدني إلنـهــاء ا
لـلـتـأهل لـلـعب في دوري أبـطـال أوروبـا ألول مرة خالل  3مـواسم لـكـنه يـجـد نـفسه
ركز ركز اخلامس متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب ا اآلن في ا
: "الـفكرة األولى ري للـصحـفي وسم. وقـال إ الـرابع قبل  3مـباريات عـلى نهـاية ا
التي تراودنا هي اسـتعادة ثقتنـا. نعمل في كل دقيقة وسـاعة ويوم وأسبوع ونتدرب
من أجل تـقـد أداء قـوي وانـتزاع الـ 3نـقـاط". وتابع: "خـسـرنـا آخـر مـبـاراتـ لكن
تـركـيزنـا يـجب أن يـكـون عـلى احلـاضـر وهو لـقـاء الـيـوم األحـد ".  وواصل: "إذا ما
باراة فـكرنا بطريقـة سلبية عـقب آخر مبارات فإن عـلينا التفـكير بإيجابـية بشأن ا
ري بـريـندان رودجـرز مدرب قـبلـة واالسـتعـداد لـلعـمل من أجل ذلك".  ومـدح إ ا
ليستـر الذي أشرف على هذا الـتحول في حظوظ الـفريق منذ تـعيينه في أواخر

ـاضي. وجمع لـيستر  13نقـطة مـنذ تـعاقده مع فبـراير/ شباط ا
رودجرز لـيـقتـرب بـفارق  3نـقـاط من وولفـرهـامبـتـون صاحب
ـدرب ومـنـحـهم رودجرز ـركـز السـابع. وواصل: "غـيـروا ا ا
أفــكــارا جــديــدة وطـاقــة إضــافــيــة بــجــانب أســلــوب لــعب
مـختلف. لم يـغير الـكثيـر من الالعب لـكنه اتبـع أسلوبا
مـخــتـلـفـا". وأردف: "يـقـوم بـأمـور مــهـمـة عـلى صـعـيـد
الــركالت الــثـابــتــة. يـشــعــر الــفـريق اآلن أنـه أفـضل
ـلك مجمـوعة من الالعبـ اجليدين بسبب الـثقة. 

يزة". على الصعيد الفردي إضافة لتوليفة 
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الالعـبـ سيـواجـهان نـفس الـصعـوبة
هـــذا الــعـــام في مـــبـــاراة اإليـــاب ضــد
ــقــبل بــرشــلــونــة في  7مــايــو/آيــار ا
والــتـي ســتــكـــون في األيــام األولى من
شــهـر رمــضــان.   يــذكـر أن لــيــفــربـول
خـسـر نـهـائي دوري أبـطـال أوروبا في
اضي أمام ريال مدريد بنتيجة الـعام ا

باراة تعرض محمد 3-1 وشهدت ا
صالح إلصــــــابـــــة فـي الـــــكـــــتـف خالل

الدقائق األولى.
‰uÐdHO  v d0 qH²ŠQÝ ∫e¹—«uÝ

وكـشف لـويس سـواريـز مـهـاجـم نادي
بـرشلـونـة عن موقـفه من االحتـفال في
ـرمى فريقه السابق حـال سجل هدفا 
لـيفربول قبل الـصدام ب الطرف في
نــصف نـــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا.
وقـال سواريز في تـصريحـات أبرزتها
صـحيـفة ميـرور " لفـريق ليـفربول
الـذي ساعـدني كـثيـرًا عـلى التـطور في
مـسيـرتي االحتـرافيـة ولكـني لن أتردد
في االحـتفـال إذا تـمكـنت من هز شـباك
الـــريــدز في دوري األبـــطــال". وأضــاف
ـباراة من اجلـيـد أن أحتدث عن "قـبل ا
مـدى امتنـاني الشديـد لليـفربول ولكن
لـعب لن يكـون هناك عـندمـا أكون في ا
أي مــجـال لــلــصـداقــات ولن أفــكـر في
الـلـحـظـات اجلـمـيـلـة الـتي عـشـتهـا مع
الـريـدز". وخـتم سواريـز حـديـثه بـقوله
"أنـــــــا أدافـع اآلن عـن ألــــــــوان فــــــــريق
بـرشلونة بكل فخر في أي مكان في
الـعـالم". وكان لـويس سواريـز قد
غــادر لـــيــفـــربــول إلـى صــفــوف

جـــرافـــشــاب في  28أبـــريل/ نــيـــســان
اجلـــاري قــبـل يـــومــ فـــقـط من لـــقــاء
الـذهـاب أمـام تـوتـنـهـام في لـنـدن لـكن
االحتـاد الـهـولـنـدي لـلـعـبـة قـرر تأجـيل
مـواعيـد مبـاريات اجلـولة قـبل األخيرة
فـي الـــدوري حــــتى  15مــــايــــو/ أيـــار
لـيحصل العـبو أيـاكس على مدة كـافية
ـــبــــاريـــات. وقـــال من الـــراحــــة بـــ ا
بـوكــيــتـيــنــو لـلــصـحــفــيـ اول امس
اجلــمــعـــة: "أعــرف أن رابــطــة الــدوري
واالحتـاد اإلجنليزي يقـدمان لنا العون
في االسـتـعداد لـلـدور قبل الـنـهائي من
دوري األبـطـال. لـكن األكـيـد أن الـدوري
ـمـتـاز يـختـلف تـمـاما عن اإلجنـلـيزي ا
الــدوري الـــهــولـــنــدي. كــرة الـــقــدم في
إجنـلتـرا مـختـلفـة تـمامـا عن باقي دول
أوروبـا". وتابـع: "في احلقـيقـة سيـكون
ــــــزيـــــد مـن الــــــوقت لــــــدى أيــــــاكـس ا
لالســتـعـداد لــلـمــبـاراة. حــ تـخـوض
مـبـارات وفـي ظل كون مـواجـهة امس
الـسبت لقـاء قمـة محلي فـأنت تلعب
من أجل حتــقـيـق هـدف كــبـيـر
ويـجب علـيك بذل الـكثـير من
اجلـــهـــد والـــتــركـــيـــز ومن
الـــوارد أن تــواجه بــعض
ـــــشـــــاكل". وأضـــــاف: ا
"هــذه لـيــست شـكـوى.
احلـقيقـة أنني أشعر
أنه لـــــيـس هـــــنــــاك
عـــــــدل. حـــــــتى إذا
انــعــكــست األمـور
وكــــان أمـــــامــــنــــا
أســـــــــــــــبــــــــــــــوع
لـــلـــتــــحـــضـــيـــر
ــــبــــاراة الـــدور
قـــبل الـــنـــهـــائي
كـنت سـأقـول نفس
الــكالم. فـلـن يـكـون
األمــــر مــــنــــصــــفـــا

بالنسبة لهم". 
w{U*« Ÿu³Ý_«
وكـاد تـوتـنـهام أن
ــــركــــز يــــفــــقــــد ا
الـــثـــالث بـــســبب
تــــلك اخلــــســـارة
لــــــوال إخــــــفـــــاق
الــــــفـــــرق الــــــتي
تــــنــــافــــسه عــــلى
احـــــتـالل مـــــركـــــز
ــــــــــربع ضــــــــــمـن ا
الــــــــــــذهــــــــــــبـي فـي
االســتــفــادة من هــذا
ـــــوقف وحتـــــقـــــيق ا
نـــتـــائج إيـــجـــابـــيـــة.
ويـــتــقـــدم تـــوتــنـــهــام
حـالـيـا بـفارق  3نـقـاط
عــلـى تــشــيـــلــسي و 4
عــــــلـى آرســــــنـــــــال في
الـــصــراع عــلـى إنــهــاء
ــراكــز ــوسـم ضــمن ا ا
ــؤهــلــة لــدوري أبــطــال ا

{ مـدريـد  –وكـاالت : أكـد الالعب الـيابـاني كـي نيـشـيـكـوري عـقب تـأهـله لـنـصف نـهائي
فتوحة للتنس اول امس اجلمعة والتي أحرز لقبها عامي  2014و2017 بطولة برشـلونة ا
رحـلة "مـفعمـة بالـثقـة"  واستـغل اليـاباني ثقـته الكـبيـرة في نفـسه للـتغلب ر حـاليـا  أنه 
جـموعـت دون رد بواقع 6-4 علـى اإلسباني روبـرتو كـاربايس في ربع نـهائي الـبطولـة 
و.5-7 وأوضح نيشيـكوري "في اجملموعة األولى كـان كل شيء جيدا بالـنسبة لي.. شعرت
أن إرساالت كـاربايس كـانت قصـيرة بعض الـشيء ولكن في اجملـموعـة الثانـية بـدأ اللعب
ـتوج بـشـكل أفـضل وأكثـر قـوة وحـماسـيـة". وبـذلك سيـلـعب الـيابـاني كي نـيـشـيكـوري ا
مرتـ بلـقب بـرشلـونـة والذي يـطمح لـبـلوغ الـنـهائي لـلمـرة الـرابعـة في مـشواره حلـساب

الدور نصف النهائي أمام الروسي دانييل ميدفيديف.

bKOH½ù« ‰ö²ŠSÐ √b³ð W½uKýdÐ dO¼ULłË w½U Ë Õö  dE²Mð W³IŽ

كــ مـن إصــابــة فـي أربــطــة الـــكــاحل
ستستغرق وقتا طويال للعالج.
W½uKýdÐ ÂU √ w½U Ë Õö

عـلى صـعـيـد اخـر ركـز تـقـريـر صـحـفي
إسـبـانـي عـلى الـعـقـبــة الـتي سـتـواجه
ــصـري مــحــمـد صـالح والـســنــغـالي ا
ســاديــو مـاني ثــنــائي لــيــفــربـول في
مـوقعة برشـلونة.   وسـيلتقي لـيفربول
مع بـرشـلـونـة في نـصف نـهـائي دوري
أبـطـال أوروبـا حـيث ستـقـام مـواجـهة
ـقبـل على الـذهـاب يوم  1مـايـو/آيـار ا
مـلــعب الــكـامـب نـو بــيـنــمــا سـتــلـعب
مـبـاراة اإليـاب يوم  7من نـفس الـشـهر
عـلى مـلعب أنـفـيلـد. وأشـارت صحـيـفة
مـونـدو ديبـورتـيفـو اإلسبـانـية إلى أن
صالح ومـاني تأثرا بـالصيـام في شهر
رمـــضــان قـــبل نـــهـــائي دوري أبـــطــال
ــاضي أمـام ريـال ـوسم ا أوروبــا في ا
مـــدريــد. وأوضـــحت الـــصـــحـــيـــفــة أن

اني أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ األ

{ باريس  –وكـاالت: أبـدى تـومـاس
ـديـر الـفـني لـبـاريس سـان تـوخـيل ا
جيـرمان جتاهـله التـام لزيارة نـيمار
ـدينة تـورينو جونيـور جنم الفريق 
اإليـــطــالـــيــة حلـــضـــور عــيـــد مــيالد
مواطنه الـبرازيلي دوجالس كـوستا
العب يـوفـنـتـوس.  وقـال توخـيل في
تـصـريــحـات أبــرزتـهـا صــحـيــفـة لـو
بــاريــزيـــان: "ال أعــلم حــقـــيــقــة هــذه
الـــزيــارة أنــا مـــدرب ولــست أبًــا أو
رجل شـرطة أو مـخـبـر... لقـد تـواجد
نـيمـار في التـدريـبات وانـتظم أيـضًا
ــــــران اول امس اجلـــــمـــــعـــــة". في ا
وبـــســـؤاله عن رغـــبـــته فـي جتـــديــد
تعاقد جيانلويجي بوفون رد مدرب
بي إس جـي: "الـوقـت غــيـر مــنــاسب
لــلـحـديث عن األمــر فـنـحن نــسـتـعـد
ـبـاراة نـهـائـيـة". وأشـار: "سـنـسـعى
للـفوز ببـطولة الـكأس فهـو لقب مهم
لــلـغـايـة الــفـوز به مـخــتـلف وكـذلك

Ë√ Î«dÒ³  X  ∫qOšuð
WÞdý qł—

wHOB « uðU dO*UÐ WOKOLJð WDš nAJ¹ Êd¹UÐ fOz—

ثلو روابط الدوريات واألندية األوروبية يجتمعون في العاصمة اإلسبانية لبحث مستقبل البطوالت األوروبية

ÊUC∫ يتوقع ان يتاثر ليفربول بصيام صالح وماني في شهر رمضان قبل نهائي دوري أبطال  — dNýË ‰uÐdHO
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الفـوز بدوري األبـطال له مـذاق آخر
وال أعــلم إذا كــانت خــسـارة الــكـأس
وسم بي ستؤثر على التقييم العام 
ـــوسم بـــعــد فـــوزنــا إس جي هــذا ا
بــبـطــولـة الـدوري". وواصـل: "الـفـوز
بـالــدوري والـكــأس أحـد أهـدافي مع
بـاريس سـان جـيـرمـان ولكـن الوقت
غــــيـــر مــــنـــاسب لــــلـــحــــديث عن أي
تـوازنات أو أي بـطـولـة أكثـر أهـمـية
ـبـاراة الـنـهـائـيـة من أخـرى وبـعـد ا
ـــكــنـــني تــقـــيــيـم مــشـــوارنــا هــذا
ــوسم".  واسـتــطـرد ســاخـرًا: "لــقـد ا
تـــــعــــودت عــــلـى أزمــــة اإلصــــابــــات
وسم لدرجة والنقص العددي هذا ا
أنــني انــدهـشـت لـتــواجـد  20العـبًـا
جــــاهــــزًا في الــــتـــدريــــبـــات أثــــنـــاء
االســتـعــداد لــنـهــائي الـكــأس. لـست
قـلــقًـا ويــجب أن نــتـحــلى بـالــهـدوء
وتــقـد أداء قــوي وال نـفــكـر في أي

شيء آخر". 

ري أوناي إ
مدرب آرسنال

{ مــدن  –وكــاالت: قـــال مــاوريـــســيــو
بـوكيتـينـو مدرب توتـنهـام هوتسـبير
إنه مـن الـــــظــــــلم أن يــــــنـــــال أيــــــاكس
أمــســـتــردام الـــذي ســيـــواجه فـــريــقه
بــذهــاب نــصـف نــهــائي دوري أبــطــال
ـقـبل راحة من أوروبـا يـوم الثـالثاء ا
مـبـاريات الـدوري احمللي
فـي الـــــــــوقـت الــــــــذي
ســـيــــخـــوض فـــيه
الـسبـيرز مـباراة
مـــــــــــهــــــــــمــــــــــة
ـيـرليج. بـالـبر
وكــــــــــــــــان مـن
ـــــــــقــــــــرر أن ا
يـواجه أياكس
أمـــــســـــتــــردام
ـــــــتـــــــصـــــــدر ا
مــــنــــافــــسه دي

{ لندن  –وكاالت:  أشعل بـول بوجبا العب وسط مانـشستر يونـايتد اجلدل حول
مصـيره مع الـفريق اإلجنلـيزي في ظل أنـباء قـوية حول اهـتمام ريـال مدريـد بضمه
قـبل.  فقـد نقـلت صحـيفـة "متـرو" البـريطـانيـة اول امس اجلمـعة عن في الـصيـف ا
أحـد البـرامج التـليـفزيـونيـة اإلسبانـية "جـوجونـيس" أن بوجـبا لم يـبدأ بـعد إجراءات
اسـتخـراج الـتأشـيرة لاللـتـحاق بـبعـثـة الفـريق في الصـ ألداء عـدة مبـاريات خالل
اجلـولة الـصيـفيـة.  وأضاف الـبرنـامج أن هـذا األمر يـعزز إمـكانـية انـتقـال بوجـبا إلى
ريال مدريد خاصـة أن الفرنسي الدولي لم يسـلم جواز سفره للـقنصلية الـصينية هذا

ــقـابل ذكــرت صـحـيــفـة "إيــفـيـنــيـنج ســتـانـدرد" األســبـوع مــثل بـاقي زمالئـه.  لـكن في ا
ـسؤولي ـثل أي أزمـة  الـبـريـطـانيـة أن تـأخـر بـوجبـا في اسـتـخـراج الـتأشـيـرة ال 

شكلة خاصة في جواز سفر الالعب. مانشستـر يونايتد حيث يتعلق األمر 
 ولـفتت إلى أن إدارة الـنادي ترجح أن يـتقـدم بوجبـا بطلب اسـتخراج
ـوسم اجلاري ليشارك في مـباريات الفريق التأشيـرة قبل نهاية ا

خالل جولته الصيفية في أستراليا والص وسنغافورة.

اركي كريستيان { لندن  –وكاالت : يبدو أن اسم الد
إريـكـسن العـب وسط تـوتـنــهـام اإلجنــلـيـزي ســيـكـون
قبل مـحور الـصراع في سوق االنـتقـاالت الصيـفيـة ا
هتـمة باحلصـول على خدماته. في ظل كثرة األنـدية ا
ووفقًا لصـحيفة "ذا صن" البـريطانية فـإن مانشستر
يـونايـتد يرغب بـشدة في الـفوز بإريـكسن بـناء على
ـدرب أولـي جـونــار سـولــسـكــايـر. ووضع طــلب من ا
ـطـلوبـ لبـناء سولـسكـايـر إريكـسن ضمـن قائـمة ا
فـريق قـوي لــلـيـونــايـتـد الــسـاعي لـلــمـنـافــسـة عـلى
ـدرب أن ــوسم اجلــديـد. ويــرى ا الــبـطــوالت في ا
إريكسن مـن أصحاب اخلبـرات وسيفـيد الفريق
كــثـيــرا كــمــا أن سـولــســكــايــر غـيــر مــتــأكـد من
اسـتمـرار بـول بوجـبـا مع الـشيـاطـ احلـمر في
ــــقـــبل. وحتـــدثـت تـــقـــاريــــر عن فـــشل ـــوسم ا ا
سولسـكاير في السيطـرة على بوجبا بجانب أن
ـدرب الــتي األخــيــر أبــدى امــتــعـاضـه من خــطــة ا
ـهاجـم ماركوس تـعتـمد علـى الكـرات الطـويلة نـحو ا
راشـفــورد خــاصـة في مــبــاراة مـانــشــسـتــر ســيـتي
تلك األخيرة. وأشـارت تلك الـتقاريـر إلى أن بوجبـا 
درب ال البس وأن ا شـخـصيـة قويـة في غـرفة خـلع ا
ـطـلـوبـة. وأشارت يـسـتـطـيع الـتعـامل مـعه بـالـصـورة ا
الـصحـيفة إلى أن ريـال مدريـد يعتـبر أحـد أهم األندية
ـلكي زين ـهتـمة بـضم إريكـسن حـيث طلـبه مدرب ا ا
الدين زيدان من فـلورنتينو بيريز رئيس النادي خاصة

في ظل تـقــدم الـثــنـائي لــوكـا مــودريـتش وتــوني كـروس في
العـمـر. أمـا تـوتـنـهـام فمـوقـفه واضح فـهـو يـريـد جتـديـد عـقد

دة طويلة.  إريكسن واحلفاظ عليه 
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نظمة الطوار االيرانية عن اصابة  295شخصا ووفاة شخص اعلن مدير الـعالقات العامة 
واحد في اشتـباكـات جماهـيريـة في استاد آزادي بـالعـاصمة االيـرانيـة طهران مـساء اجلـمعة
واقع االخباريـة االيرانية عن محمد كرم اثناء مباراة الـقمة ب برسبوليس وسـباهان. ونقلت ا
باراة حيث أوقعت 295 آبادي القول أن (االشـتباكات ب جمهـور الفريق حدثت قـبل بدء ا
ـسـتشـفى). وأشار مـصابا  250مـنهم تـلقـوا العالج الـفوري فـيمـا  نقل  45شخـصا الى ا

ستشفى). صاب في ا الى (وفاة أحد ا

¡«dł ≤πμ WÐU ≈Ë l−A  ŸdB
Íœ«“¬ VFK0  U U³²ý≈

أوروبــا. وقـــال بـــوكـــيـــتــيـــنـــو: "بـــعــد
اخلـسارة أمـام مانشـستر سـيتي فـإننا
نـفكر اآلن في محاولة الفوز على وست
هـام عندما تخوض مباراة قبل  3أيام
من مــواجـهـة دوري األبـطـال تـرغب في
ربع الـفـوز بهـا لضـمـان أن تكـون في ا
الـذهــبي فـأنت تــخـوض قـتــاال لـبـلـوغ
أهــداف كـبـيـرة".   وواصل: "أضف إلى
ـشاعر ألنها هـذا أنها مباراة مـفعمة با
في مـــواجــهـــة وست هــام يـــونــايـــتــد.
ـطـلــوب هـائل. لـهــذا الـسـبب اجلـهــد ا
نـشـعـر بـحـمـاس كـبـيـر. إنه حتـد هـائل
لــنـــا".   وســيـــلــعب تـــوتــنـــهــام بــدون
مـجموعة من العبـيه بسبب اإلصابة إذ
سـيغيب سيرج أورييه (عضالت الفخذ
اخلــلـــفــيـــة) وإيــريك المـــيال (عــضالت
الـفـخـذ اخلـلـفـيـة) ومـوسى سـيـسـوكـو
وهـــاري ويــنـــكس (أعـــلى الـــفـــخــذ في
ـهاجم هاري ) بـينمـا يعاني ا احلـالت

بـــرشــــلــــونـــة فـي صـــيف  2014خالل
صـفقـة بلغت قـيمـتها  65مـليـون جنيه
قـرر أن تقـام مباراة إسـترلـيني. ومن ا
ـقـبل على الـذهـاب مطـلع مـايـو/آيار ا
مــلـــعب الـــكـــامب نـــو قـــبل أن تـــلــعب
مـواجـهة اإليـاب في أنـفيـلـد يوم  7من

نفس الشهر.
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وبـدأت جـمـاهــيـر بـرشـلـونـة في حـجـز
مـقـاعـدهـا مـبـكـرًا في مـبـاراة لـيـفـربول
عـلى مـلعب "أنـفـيلـد" ضـمن منـافـسات
إيـــاب نـــصـف نـــهـــائـي دوري أبـــطـــال
أوروبــا. ووفــقًــا لــصــحــيــفــة "مــونــدو
ديـبـورتيـفـو" اإلسبـانـية فـإن جـماهـير
بــــرشـــلــــونـــة اشــــتـــرت كل الــــتـــذاكـــر
اخملـصصـة لـها في مـباراة اإليـاب أمام
لـيفـربول خالل اليـوم األول من الطرح.
وأشــارت الــصــحـيــفــة إلى أنه  بــيع
تـذكرة ألعضـاء برشلـونة بقـيمة 1786
يـورو حـيـث كـان مـسـمـوحًـا لـكل 119
ـقرر عـضـو أن يـحـجز  4تـذاكـر. ومن ا
أن تـــقـــام مــــبـــاراة الــــذهـــاب مــــطـــلع
ـقـبل عـلى مـلـعب الـكامب مـايـو/آيـار ا
نـو قـبل أن تـلـعب مـواجـهـة اإلياب في
"أنــفـــيــلــد" يــوم  7من نـــفس الـــشــهــر.
وكــــــــان برشلونـة قد تأهل إلى نصف
نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا بـعـــد أن
تــغـلـب عـلى مــانــشــســــــتـر يــونــايــتـد
بنتيجة  0-4في مجموع
مـــــــــــبــــــــــــاراتـي
الـــــــذهــــــــاب
واإليـــاب.


