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ـقـبل. وقـالت صـحيـفـة "مـاركا" د تـقريـر صـحـفي إسـباني اول امـس الثالثـاء أنَّ نـادي ريـال مدريـد ال يُـعـارض رحيـل سيـرجـيـو راموس مـدافع الـفـريق في الـصيف ا أكـَّ
اإلسبـانية إن ريـال مدريد لـن يعرض عـلى راموس جتديـد عقـده الذي ينـتهي في صيف 2021 من أجل رفع راتبه. وأشـارت الصـحيفـة إلى أن فلورنـتينـيو بيـريز يرفض
اضي. وأوضـحت أن إدارة ريال مدريد تـنتظر وسم ا يرجني الـسابق في ا رحيل راموس مجـانًا وينوي أن يـكرر معه مـا حدث مع البرتـغالي كريسـتيانو رونـالدو جنم ا
غـادرة خالل شباط 2018 وتمت غـادرة قلعـة "سانـتيـاجو برنـابيـو" كمـا حدث مع رونـالدو عنـدما أعـلن رغبـته في ا إحضـار راموس لـعرض مـناسب ماديًـا للـسمـاح له 
وافقة على رحـيله في الصيف التالي عندمـا تقدم يوفنتوس بعـرض مناسب. وأنهت الصحيفـة تقريرها بالتأكـيد أن ريال مدريد منفتح عـلى مناقشة أي عروض تقدم لضم ا
قبل. يركـاتو الصـيفي ا ـقبل. من جانب اخـر وافق نادي تشـيلسي عـلى انتقـال البلـجيكي إيديـن هازارد صانع ألعـاب الفريق لـريال مدريـد في ا رامـوس خالل الصيف ا
يرجني مقابل 115 مليون إسترليني. وأشارت إلى أنَّ تشيلسي وقالت صحـيفة "ذا صن" البريطانية إن الصفقة انتهت بالفعل ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى ا
سـيحصل على 100 ملـيون إسترليـني مباشرة فـور إتمام التعـاقد باإلضافة إلى 15 مليـونًا كإضافات. وأفـادت الصحيفـة البريطانـية بأن هازارد سيـتقاضى مع الفريق

تد إلى 4 أعوام. لكي راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف إسترليني خالل عقد  ا
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سـتنـشـر السـلـطات اإلسـبـانيـة نـحو
4700 عنصر أمن في مدريد السبت
عـلى هـامش نــهـائي مـسـابـقـة دوري
أبــطــال أوروبـــا في كــرة الــقــدم بــ
ليـفربـول وتوتنـهام اإلنـكلـيزي في
أحـد أكـبر االنـتـشـارات األمـنـيـة على
هـــامـش حـــدث ريـــاضـي في الـــبالد
بـحـسب مـا أفـاد مـسـؤولـون. وأشـار
ــديــر الـعــام لـلــشــرطـة اإلســبـانــيـة ا
فرانسيسكـو باردو بيكيراس الى أن
اإلجــراءات األمـنــيـة لـلــمـبــاراة الـتي
يــــــضــــــيـــــفــــــهـــــا مــــــلـــــعـب "وانـــــدا
متروبوليتانو" التابع لنادي أتلتيكو
مـدريد سـتـفـوق تلـك التي اتـخـذتـها
اضي الـسلـطـات في كـانـون األول ا
ـــبــاراة الـــنـــهــائـــيــة عــلى هـــامش ا
ــســـابـــقـــة كــوبـــا لـــيـــبــرتـــادوريس
األمـيـركيـة اجلـنـوبـية بـ الـغـر

األرجــنـتـيــنـيــ ريـفـر بـاليت وبـوكـا
جـونـيــورز عـلى مـلـعـب سـانـتـيـاغـو
بــرنـــابــيــو الـــتــابـع لــريـــال مــدريــد.
وأوضـح في مـــؤتــــمـــر صــــحـــفي أن
إجــــراءات نـــهــــائي دوري األبــــطـــال
"يـــرجح أن تـــكـــون أكـــبـــر انـــتـــشــار

لــضــمــان األمن نــنــفـذه عــلى هــامش
حدث رياضي". 

وبحـسب التـقـييم األمـني للـسلـطات
ــبــاراة "ذات خــطــر مــرتــفع". تــعـــد ا
وأشــارت احلــكـومــة اإلســبــانــيـة في
بيان الى أن االجراءات ستشمل نشر
ألـفي عـنـصـر من الـشـرطـة الـوطـنـية
إضافة الى عـناصر من دوائـر شرطة
أخـرى إضـافـة الى عـنـاصـر اإلطـفـاء
ـــتــــوقع أن واألمن اخلــــاص.  ومـن ا
يـحــضـر 32 ألف مــشـجع إنــكـلــيـزي
باراة النهـائية على ملـعب أتلتيكو ا
مدريد الذي تبـلغ طاقته االستـيعابية

نحو 68 ألف متفرج. 
وكــمـا الــعـادة مع مــبـاريــات من هـذا
الــــنـــوع يـــتـــوقع أن يـــحـــضـــر آالف
شجعـ اآلخرين الذين ال يـحملون ا
تـذاكر السـيـمـا من إنـكلـتـرا وجـنوب
إسـبـانيـا والـبـرتـغـال اجملـاورة حيث
تقيم جالـية إنكليـزية كبيرة أمال في
احلــصــول عـلى بــطــاقــات دخـول في
باراة اللـحظة األخـيرة أو مـتابعـة ا

في أماكن عامة. 
وبـحـسب أرقــام الـسـلـطـات  نـشـر
أربـــعــة آالف عـــنــصـــر من الـــشــرطــة

ورجــال األمن اخلــاص عــلى هــامش
نــهــــــــــائـي كــوبــا لــيــبــرتــادوريس
والــــــذي نـــــقـل الـى الـــــعــــــاصــــــمـــــة
اإلســبــــــــــانــيــة بــعــد تــوتــر كــبــيــر
وسلــــــــــسـلة أحـداث مثـيـرة للـجدل

وقعت قبل مبـاراة اإلياب على ملعب
ريــــفــــــــــــر باليـت في بــــويــــنـــــوس
ايـــرس مـــا دفع االحتـــاد األمــيـــركي
اجلنـوبي الى إرجـائهـا قبل أن يـقرر
نـقــلـهـا خلـارج الــبالد. واسـتـضـافت
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ـــنــتـــخب مـــالي لـــيـــعـــلن فـــوز فــريـــقه
الي رصـيده ـنتـخب ا ـباراة. ورفع ا با
ــركــز الــثــاني خــلف إلى 4 نــقــاط فـي ا
ـتصـدرة برصـيد 6 نقـاط فيـما فرنـسا ا
ركـز األخير نـتخب الـسعـودي ا يحـتل ا
بدون رصيد من الـنقاط وتـأتي بنما في
ــركـز الــثـالـث بـرصــيـد نــقـطــة واحـدة. ا
ــبــاراة وسـط ضــغط كـــبــيــر من بـــدأت ا
ـــنـــتــــخب الـــســــعـــودي الـــذي حـــاول ا
تــعــويض خـــســارته في اجلــولــة األولى
أمام فرنسـا فيما لعـبت مالي بهدوء في
باراة األولى أمام بنما ظل تعادلها في ا
فـي اجملــمــوعـــة ذاتــهـــا. وفي الــدقـــيــقــة
ـنــتـخب ـبــاراة سـجـل ا الــتـاســعــة من ا
الـسـعودي هـدفه األول عـن طريـق فراس
البـريـكان بـعد أن اسـتـغل تمـريرة خـالد
الغـنام الذكـية لـيضعـها في شـباك مالي
ــنـتـخب مــعـلـنًــا تـقـدم فــريـقه. وواصل ا
الـسعـودي الـضـغط على مـنـافـسه حيث
تبادل العبوه التمريرات في وسط ملعب
مـنـتــخب مـالي في الــوقت الـذي اكـتـفى
ــنــتــخب األفــريــقي بــالــعــودة إلى فــيه ا
مـنطـقـة جزاءه حـتى التـهـتز شـبـاكه مرة
أخرى. وفي الدقـيقة 15 جلأ احلكم إلى
سـاعد للـتأكد من تقنـية حـكم الفيـديو ا
وجــود ركـلــة جـزاء لــلـبـريــكـان عــلى إثـر
عرقلة من مـدافع مالي ليـقرر في األخير
احتـسـابهـا للـمنـتـخب السـعودي حـامد
الغامدي لم يتمكن من تـرجمتها بنجاح
ــالي يــوسف وتــصــدى لـــهــا احلــارس ا
كـواتـا. وقـرر احلـكم إعـادة ركـلـة اجلـزاء
مــرة أخــرى حـيـث وجه إنــذارًا حلـارس
مـالي بـعــد تـقـدمه أثـنـاء تـنـفـيـذ الـركـلـة
ليترجمـها حسان تمـبكتي بنجـاح معلنًا
تـسـجـيل الـهـدف الـثـاني لـلـسـعوديـة في
ــالي ـــنــتـــخب ا الــدقـــيــقــة Æ20 وعــاد ا
لــلــمــبـاراة بــاحــثًــا عن هــدف يـقــلص به
الفارق ويعـيد به إماله في اخلروج ولو
بـالـتـعـادل لـكن الـدفـاع الـسـعـودي وقف
ـرصـاد لــتـلك احملـاوالت لـيـحـول دون بـا
وصــول احملــاوالت إلـى مــرمى احلــارس
ـنـتخب عـبد الـرحـمن الـشمـري. وجنح ا
الي في تسـجيل أول أهدافه عن طريق ا
سـامــبـو سـيـسـوكـو الــذي اسـتـغل خـطـأ
الــشــمــري في الــتــمــريــر داخل مــنــطــقـة
ـالي في اجلـزاء لـيـسجـل الهـدف األول 
الدقيقة Æ37 ولم يشهد الشوط األول أي
جـديـد لـيـطـلق احلـكم صـافـرة الـنـهـاية
معلنًا تقدم السعودية 1 / 2. ومع بداية
ــالي ــنــتـــخب ا الـــشــوط الــثــانـي شن ا
العـديـد من الهـجـمات من أجـل تسـجيل
هـدف الــتـعـادل لـكن الــدفـاع الـسـعـودي
كــان مــتــمــاســكًــا رافــضًــا هــز الــشــبــاك
الي نتخب ا ومتمسكًا بتقدمه. وجنح ا
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شهدت مـنافسات اول امس
الــثالثـــاء الــكــثــيــر من
اإلثـارة خــصــوصـاً
في مباراة مـنتخب
الـــســعـــوديــة ضــد
مـــــــــالي والـــــــــتي
شهدت 7 أهداف
مـــــوزعــــــة عـــــلى
. وتمكن الفريق
ــــــــنـــــــــتـــــــــخب ا
الــــفــــرنـــــسي من
حتـــــــــــــقـــــــــــــيـق
االنــــــــتـــــــصـــــــار
بـنـتـيـجـة هـدفـ
مــــــقـــــابـل ال شيء
على حـسـاب بنـما
عــن طــــــــــــــــريـق دان
زاجـادو وكــويـســانـسي
كـــمــــا تـــغــــلب مــــنــــتـــخب
األرجنتـ بنـفس النتـيجة
ـنـتـخب الـبـرتـغـالي عـلى ا
بـــــهــــدفـي أدولف جـــــايش
وبـــاتـــريـــســـيـــو بـــيـــريــز.
وضمنت الديوك الفرنسية
واأللبا سيليستي التواجد
في الدور ثمن الـنهائي من
مونـديـال الشـبـاب بولـندا
2019 من خالل الـوصول
إلى الــــــنـــــقـــــطــــــة رقم  6في
اجملموعت اخلامسة والسادسة

على الترتيب.
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حــولت مـالي تــأخـرهــا بـهــدفـ إلى
فــوز (3-4© عـــلـى الـــســـعـــوديـــة في
اجلـــولـــة الـــثـــانـــيـــة من اجملـــمـــوعـــة
اخلامـسة بـبـطولـة كأس الـعالم لـلشـباب
ـقـامـة حـالـيًـا في بـولـندا. لـكـرة الـقـدم ا
ـنـتـخب الـسـعـودي بـهـدف في تـقـدم ا
الـــــدقــــيـــــقــــة (9© عن طـــــريق فــــراس
الــبـريــكـان قــبل أن يــضـاعف زمــيـله
حـسـان تـمـبــكـتي الـنـتـيـجـة من ركـلـة
وعـــاد  Æ©20) جـــــزاء في الــــدقــــيــــقــــة
الي للمباراة بعد أن قلص نتخب ا ا
سامبو سيسوكـو الفارق في الدقيقة
(37© ثم سجل زميله إبـراهيما كوني
Æ©59) هــدف الــتــعــادل في الــدقــيــقـة
وفي الـــدقـــيـــقــة (62© ســـجل خـــالــد
الــغـنــام الـهــدف الـثــالث لـلــمـنــتـخب
الـــســعــودي لــكـن بــوبــكــر تــراوري
ــــالي في ســــجل هـــدف الــــتـــعـــادل 
الدقيقة (Æ©69 وفي الدقيقة األخيرة
ـــبـــاراة مـن الـــوقت األصــــلي مـن ا
ســجل سـيــكــو كـواتــا هـدف الــفـوز

 ôU Ë ≠ Êb

تلقى البـرازيلي نيمار جونيـور جنم باريس سان جيرمان ضـربة جديدة وموجعة
في معـسكر مـنتـخب بالده; استعـدادًا لبـطولة كـوبا أمـريكا الـتي تنـطلق يوم 14

قبل.  حزيران ا
وقـالت صـحيـفـة "ديلي مـيل" الـبريـطـانيـة إن نـيمـار غادر مـران الـبرازيل اول
امس الـثالثاء; بـسبب إصـابة في الـركـبة الـيسـرى. وأضافت أن مـهاجم "بي
إس جي" بدا على مالمـح وجهه األلم واحلسرة أثناء مـغادرة التدريب رفقة

طبيب السامبا رودريجو السمار. 
ولفـتت أيـضًا إلى أن إصـابـة نيـمـار تأتي بـعـد جتريـده من ارتـداء شارة
ـديـر الـفـني تـيـتي الـذي حتـفظ عـلى قـيـادة مـنـتـخب بالده بـقـرار من ا
ســـلـــوكــيـــات نـــيـــمــار مـع فــريـــقه الـــفـــرنــسـي في الـــفــتـــرة األخـــيــرة.

ـباراة. الثـاني قـبل دقيـقـت من نـهـاية ا
واستـهل الـتاجنـو األرجنـتـيني مـشواره
في البطـولة بالـفوز على جـنوب أفريـقيا
ـباراة 2 /5 فـيـمـا فـازت الـبـرتـغـال في ا
األولى عـلى كـوريا اجلـنـوبـية / 1صـفر.
وتتصـدر األرجنتـ اجملموعـة السادسة
ـركـز بـست نـقـاط وحتـل الـبـرتـغـال في ا

الثاني بثالث نقاط.
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ـنــتـخب الــنـيــوزيـلــنـدي بــقـافــلـة حلـق ا
تأهـل إلى الـدور الثاني (دور الـ(16 ا
في بـطـولـة كـأس الـعـالم لـلـشبـاب (حتت
قـامة حـاليـا في بولـندا إثر 20 عامـا) ا
ـتـأخر (/ 2 صـفر) عـلى فوزه الـثـم وا
نـظـيـره النـرويـجي في اجلـولـة الـثـانـية
من مـبـاريـات اجملـموعـة الـثـالـثـة بـالدور

األول للبطولة. 
نتخب الـنيوزيلـندي رصيده إلى ورفع ا
6 نــقــاط لــيــتــصـدر اجملــمــوعــة بــفـارق
األهـداف فـقط أمـام مـنـتـخب أوروجـواي
الذي تغلب عـلى نظيـره الهندوراسي (2
ـباراة األخـرى بـاجملمـوعة  /صفـر) في ا

في وقت سابق اليوم. 
ــركــز ــنــتــخب الــنـــرويــجي في ا وظـل ا
الــثــالث بــاجملــمــوعــة بــدون رصــيــد من
الـــنــقــاط وبـــفــارق األهـــداف فــقط أمــام

هندوراس. 
ــــبـــاراة وانـــتــــهى الــــشــــوط األول من ا
بــالــتــعــادل الــسـلــبي ثـم سـجـل جـيــاني
ستينسينس هدف التقدم لنيوزيلندا في
الــدقــيــقــة 71 قــبل أن تـــمــنح الــنــيــران
الـصـديـقــة هـدف االطـمـئـنـان لـلـمـنـتـخب
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي حـــيث ســـجل جـــون
كيتوالنو مدافع النرويج هدفا عن طريق
اخلطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.

في الوصول إلى مـسعاه بتـسجيل هدف
التـعادل في الـدقيـقة 59 بعـد أن وصلت
الكرة إلى إبراهـيما كوني الـذي وضعها
ـبـاراة إلى بـ أقـدام الـشـمـري لـتـعـود ا
نقطة البـداية لكن احلكم عـاد إلى تقنية
ـساعـد للـتأكـد من صحة حكم الـفيـديو ا
الــهـدف لــيـحــتـســبه في الــنـهــايـة. وفي
نتخب السعودي في الدقيقة 62 جنح ا
تسـجـيل الهـدف الثـالث بـعد أن اسـتغل
الغـنام ارتـباك الدفـاع ليـضع كرة عـالية
(لوب) فـوق احلـارس كواتـا معـلـنًا تـقدم
ـنـتـخب فـريـقـه مـجـددًا. ولم يـدم تــقـدم ا
الــســعــودي في الــنــتــيــجــة سـوى ســبع
دقائق فقط حيث عادت مالي إلى تعديل
الــنــتــيـجــة في الــدقــيــقـة 69 عن طـريق
بــوبـكــر تـرواري الــذي اسـتــغل تـمــريـرة
زمـيــلـه بــوبــكـر كــونــتـي لــيـضــعــهــا في
الـشـبـاك. وبــيـنـمـا كـان اجلـمـيع يـنـتـظـر
صــافـرة الـنــهـايـة فــاجـأ مـحــمـد كـامـارا
نـتخب اجلمـيع بـتسـجيـله هـدف الفـوز 
مــالي في الــدقــيـقــة األخــيـرة مـن الـوقت
األصلي للمـباراة بعد تـمريرة رائعة من
زميله سيكو كواتـا. ولم تشهد اللحظات
ــبــاراة أي جــديــد حــيث األخــيــرة من ا
حـاول شبـاب الـسـعـودية تـسـجـيل هدف
الــتـعــادل بـدون جــدوى وحـافظ شــبـاب
مــالـي عــلى الــنــتــيـجــة لــيــطــلق احلــكم

صافرة النهاية معلنًا فوز مالي 3 /4.
كوريا تهزم جنوب أفريقيا

فــاز مــنــتــخب كــوريـا اجلــنــوبــيــة عـلى
جــــنــــوب أفـــــريــــقــــيــــا (0-1) اول امس
الثالثاء ضـمن مباريـات اجلولة الـثانية
لــلـمــجــمـوعــة الـســادسـة بــكـأس الــعـالم
قـامـة حـالـيًا في لـلـشبـاب لـكـرة الـقـدم ا
بــولـنــدا. وســجل هـيــون وو كــيم هـدف
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مـــدريــد نـــهــائي دوري األبـــطــــــــــال
لـــلــمـــرة األخــيـــرة عــام 2010 عــلى
مـــلـــعب ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيــو
وانـــتـــهــــــــى بـــفــــوز انـــتـــر مـــيالن
اني اإليطالي على بايرن ميونيخ األ

تشديد االمن في
ملعب نهائي

دوري ابطال اوربا
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أعــلن نــادي آي سي مـيالن اإليــطــالي اول امس الـثـالثـاء أن مــدربه جـيــنـارو
غاتوزو استقال من منصبه كمدرب للفريق األول. 

وغرّد الـنادي اإليطـالي العـريق عبـر تويـتر مـعلـناً عن مـغادرة غـاتوزو رسـمياً
الـنـادي مع تـوصل الطـرفـ إلى "اتفـاق بـالتـراضي" شـاكـراً إياه عـلى قـيادته
. ودافع غـاتوزو (41 عـامـا حـاليـا) عن ألـوان الـفريق دة 18 شـهـراً الـفـريق 
الـلـومـبــاردي بـ الـعـامـ 1999 و2012 وتــولى تـدريــبـــــــه في تــشـرين

الثاني 2017.
وكـانت وسائل اإلعالم احمللـية وبـينهـا موقع "فوتـبول إيـطاليـا" قد ذكرت في
تبقية له من ستحقـات ا ئـة من ا وقت سابق أن غـاتوزو سيتخلى عن  90با
ـســاعـدة الـنـادي الـذي يــعـاني مـاديـا. وطـرحـت ثالثـة أسـمـاء خلالفـة عـقـده 
غـاتـوزو في مـنـصبـه هي مدرب التـسـيـو احلـالي سـيـمـوني إيـنـزاغي مدرب
سمـبـدوريـا ماركـو جـامبـاولـو والـبرتـغـالي لـيونـاردو جـارد مدرب مـونـاكو

الفرنسي. 
ـقبل وسم ا وأخـفق مـيالن في التـأهل إلى دوري أبـطال أوروبـا في ا

ـركــز اخلـامس بــرصـيـد 68 نـقــطـة بــعـدمــا اكـتـفـى بـاحـتـالل ا
ــركـز الـثـالث وبـفـارق نـقــطـة واحـدة عن أتالنــتـا صـاحب ا

وجاره إنتر رابع  الترتيب. 

كـــارلـــوس أرانـــدا وســـامــــو ســـايـــز من
خيتـافي وإنيغـو لوبيـز من ديبورتـيفو".
بــاإلضــافــة إلى ذلـك هــنــاك مــعــتــقــلـون
آخـرون بـيـنـهم رئـيس فـريق هـويـسـكـا
أغــوســ الســاوســا وخــوان كــارلــوس
غالـينـدو وهو رئيـس الطاقم الـطبي في

النادي نفسه. 
وأوضـحت مـصـادر من داخل الـسـلـطات
األمنية اإلسبانيـة أن العملية تهدف إلى
ــــراهــــنـــات الــــكــــشف عن "عــــصــــابــــة ا
الـريــاضـيـة" الـتي غـالـبــا مـا تـكـون لـهـا
نظمة والفساد وغسل ة ا عالقة باجلر

األموال. 
ونــقل مــوقـع "بي بي سي" عن مــتــحــدث
بــاسـم الــدوري اإلســبــانـي قــوله: "تــأتي
العمـليـة في أعقاب شـكاوى حول تالعب
مـحتـمل في نـتـائج مـبـاريـات أجريت في

مايو 2018.

مـنـتـخب كــوريـا اجلـنـوبـيـة الـوحـيـد في
ــبــاراة. ورفع الــدقــيــقــة (68) من زمن ا
شبـاب كـوريـا رصـيدهم إلى 3 نقـاط في
ــركــز الــثــالث بــفــارق األهــداف خــلف ا
ركـز الثاني وبفارق البرتغـال صاحبة ا
تصدرة فيما  3نقاط خلف األرجنتـ ا
يـتـذيل مـنـتـخب جـنـوب أفـريـقـيـا ترتـيب

اجملموعة بدون رصيد.
فرنسا تتخطى عقبة بنما

ــنــتـــخب الــفـــرنــسي نـــتــائــجه واصـل ا
ـتـمـيـزة فـي بـطـولـة كـأس الـعـالم لـكـرة ا
قامة في القدم للشباب حتت 20 عامًا ا
بولـندا وفـاز عـلى نظـيره مـنتـخب بنـما
(0-2) اول امس الــثـالثــاء في اجلــولــة
الثانية من مباريات اجملموعة اخلامسة.
وتقدم دان أكسيل زاجادو بهدف للديوك
الـفــرنـســيـة في الـدقــيـقـة 44 ثم أضـاف
مـيــكـائـيل كــويـسـانـسي الــهـدف الـثـاني
ــنــتــخـب بالده في الــدقــيــقــة 52.وفـاز
منـتـخب فرنـسا فـي مبـاراته األولى على
السعودية (0-2) فيمـا تعادلت بـنما في
ــــــــبــــــــاراة األولـى مـع مــــــــالي (1-1). ا
ويــتـــصــدر مـــنــتـــخب فــرنـــســا تـــرتــيب
اجملــمـوعــة اخلـامــسـة بـ 6نـقــاط ويـحل
ـركـز الثـالث بـنـقـطة مـنـتخب بـنـمـا في ا

واحدة.
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ـنتخب األرجـنتـيني فـوزه الثاني حقق ا
في كأس العالم لـلشباب حتت  20عاما
ــقـامـة في بــولـنــدا وفـاز عـلى نــظـيـره ا
البـرتغالي / 2صفر اول امـس الثالثاء
في اجلـــولـــة الـــثـــانـــيـــة من مـــبـــاريـــات
اجملـــمــوعــة الـــســادســـة. وتــقــدم أدولف
جايش بهدف لألرجنت في الدقيقة 33
ثـم أضـاف بــاتــريــشــيـو بــيــريــز الــهـدف

جينارو
غاتوزو

الكتالوني.
وذكرت إذاعة “راديو كـتـالونـيا ”اإلسبـانية
أن جـوســيب مـاريـا بــارتـومـيــو رئـيس نـادي
بـرشلـونـة صـادق عـلى قراره الـنـهـائي بـشأن
استمرار إرنستو فـالفيردي على رأس القيادة
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اتخذت إدارة نادي برشلـونة قرارها النهائي
وسم بخصوص استـمرار إرنستو فـالفيردي 
آخر داخل أسوار “الكـامب نو ”وهو الـقرار
الـذي من شــأنه أن يُـغـضب جـمــاهـيـر الـفـريق
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الفنية للفريق الكتالوني. 
ـذكـورة أن بـارتـومـيو ال وأوضـحت اإلذاعـة ا
يفـكر في طرد إرنـستـو فالفـيردي حـيث أبلغه
ـوسم مـسـاء اول أمس الـثالثـاء بـقـرار بقـائه 
إضـافي كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه في الـعـقـد

الذي يجمع بينهما. 
ـصــدر إلى أن مــسـؤولي بــرشـلــونـة وأشــار ا
تـــوصـــلـــوا إلى هــــذا الـــقـــرار بـــعـــد عـــدد من
ــنــاقــشــات بــدأت في األيــام األخــيـرة عــقب ا
خـسارة الـفريـق أمام فـالنـسـيا بـهـدف مـقابل

هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا. 
وفي الــســيـاق ذاتـه قـالـت إذاعـة (كــاديــــــــنـا
كــــوبـــيه) اإلســــبـــانـــيـــة: “في مـــوضـــــــــــوع
فـــالــفــيــردي الــشيء الـــوحــيــد الــواضح هــو
االنقســـــــام الكـبير في الـبارسـا ب اجمللس
اإلداري اإلدارة الــــريـــــاضــــــــــــيــــة وغـــــرفــــة

البس .” ا
ضمار وأضافت اإلذاعة اإلسبانية في نفس ا
أن من يريـد إقالـة فالـفيردي هـم ثالثة إداري
ويــتـــعــلق األمـــر بــأوســـكــار جـــراو جــوردي
كــاردونــيــر وبـيـب سـيــجــورا ولــكن الــرئـيس

بارتوميو يصادق على استمراره.

بنتيجة -2صفر.
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أبــدى االرجـــنــتـــيـــني مـــاوريــســـيــو
بوكـيتـينـو مدرب تـوتنـهام هـوتسـبر
اإلنــكـلـيــزي تـفـاؤلـه بـشـأن جــاهـزيـة
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نتخب تعرض ا
السعودي الى
اخلسارة امام

مالي في
مونديال
الشباب
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اعـــتــقـــلـت الــشـــرطـــة اإلســـبـــانـــيــة اول
امـســالـثالثـاء مــجـمـوعــة من العـبي كـرة
الــقــدم عــلى ذمــة تــشــكــــــــــيل عــصــابـة
ـبـاريات إجـرامـيـة لـلـتالعب في نـتـائج ا
واحلصول على فوائد وأموال كثيرة من

راهنات.  ا
وقـالت صـحـيفـة "الـبـايـيس" إن الـشـرطة
ألقت القبض على مـجموعة من الالعب
احلالي والسـابق من أندية من دوري
الدرجـة األولى وأنديـة من دوري الدرجة
سؤول في الثانية إضـافة إلى بعض ا

إسبانيا. 
وتــابــعت الــصــحـيــفــة: "يــقـال إن راؤول
بــرافـو (مــدافع دولي ســابق لــعب لــعـدة
أنــديــة أبــرزهــا ريـال مــدريــد) هــو قــائـد
اجملـمـوعـة إلى جـانب بـورغـا فـرنـانـديز
من ريـال بـلـد الــولـيـد والالعب الـسـابق
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تأهلت األمريكـية سلوان ستيفنز للدور الثالث من بطولة روالن غاروس بعد التغلب
ـجــمـوعـتـ دون رد بـواقع (6-1) عـلى اإلسـبــانـيـة سـارة سـوريــبـيس تـورمـو 

و(7-6). 
ـاضـي في الـدور الـثــالث الـفـائــزة من مـبـاراة وتـواجه وصـيـف نـسـخــة الـعـام ا

األمريكية األخرى جينيفر برادي والسلوفينية بولونا هيركوج. 
كـما حـجـزت اإلسبـانـية جـاربـ موجـوروزا مقـعـدها فـي الدور الـثالـث بالـفوز
جـموعتـ دون رد بواقع (4-6) و(6-1). عـلى السـويديـة جوهـانا الرسـون 
ـقبـل األوكرانـيـة إيلـيـنا وتواجـه بطـلـة روالن جـاروس عام 2016 في الـدور ا
سفـيـتـولـيـنـا والتـي تأهـلت إلـى هذا الـدور بـعـد إنـسـحـاب مـواطنـتـهـا كـاتـريـنا

كوزلوفا. 
وضـمن مـباريـات الـدور الـثانـي أيضًـا تـغـلبـت البـلـجـيكـيـة إلـيـز ميـرتـنـز على

جموعت دون رد بواقع (1-6) و(6-3).  الفرنسية ديانيا باري 
وتـنـتظـر الـبـلجـيـكـيـة في الدور الـثـالث مـواجهـة الـفـائـزة من مبـاراة الالتـفـية

أناستازيا سيفاستوفا واللكسمبورجية ماندي مينيال.
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مهـاجمه هـاري كـاين خلوض نـهائي
دوري أبـطــال أوروبـا في كــرة الـقـدم
ضــد لـــيــفـــربــول نـــهــايـــة األســبــوع
احلــالي بــعـد غــيــابه مـنــذ أســابـيع
بـسـبب اإلصـابـة.وأصـيب كـاين (25
عـــامـــا) في الـــكـــاحل األيـــســـر خالل
ذهــاب الــدور ربـع الــنــهــائي لــدوري
األبـــطـــال في الــتـــاسع مـن نــيـــســان
ـاضي ضـد مانـشـسـتـر سـيتي (-1 ا
صفـر) ما أعـاد الى أذهـان مشـجعي
الــفــريق الــلــنــدني ذكــريــات إصــابـة
ـهـاجم مـطـلع ـاثـلـة تـعـرض لـهـا ا
هــذا الــعـام وأبــعــدته لــنـحــو شــهـر.
وبعـدما كـان قد اسـتبـعد عـودته قبل
وسم احلالي بـدا بوكيتينو نهاية ا
مــتـفـائال بــتـحـسن احلــالـة الـبــدنـيـة
ـنتـخب اإلنكـليـزي.كمـا أبدى لقـائد ا
مدرب الـنادي الـلنـدني تفـاؤله بشأن
ــصـــابـــ الــكـــولـــومــبي مــصـــيـــر ا
ـــدافع دافــيـــنـــســـون ســانـــشـــيــز وا
الـبـلـجـيــكي يـان فـيـرتـونـغن وهـاري
ويـنـكس.ويـخـوض تـوتـنـهـام نهـائي
ــســابـقــة الــقـاريــة الــذي يــخـوضه ا
للمرة األولى وذلك ضد ليفربول في
األول من حـزيـران عـلى مـلعـب واندا

مــتـــروبــولــيــتــانــو في مــدريــد. لــكن
بــوكــيــتــيــنــو واجـه أســئــلــة بــشــأن
مـسـتـقـبـله بـعـد تـقـاريـر عن احـتـمال
انــتــقـــاله الى نــادٍ آخــر خــصــوصــا
واسم يوفنـتوس بـطل إيطالـيا في ا
الــثـمـانــيـة األخــيـرة لـيــحل بـدال من
ماسيمـيليـانو أليغـري الذي سيرحل
وسم. غـيـر أن بـوكـيـتـيـنو بـنـهـايـة ا
شــدد عـلى أن األهـم بـالــنـســبــة إلـيه
حالـيـا هو الـنهـائي وعـلق قائال " ال
ـباراة الـتي تنـتظـرنا أحد أهم من ا
يسـتـحق توتـنهـام أن نـكون مـركزين
ـئـة. ــبـاراة بـنــسـبـة  100بـا عـلى ا
بـــامـــكـــانـــنـــا أن نــــصـــنع الـــتـــاريخ
شجـعينا أفضل وبامكاننـا أن نوفر 
ســــعــــادة في كـــرة الــــقــــدم". وحـــقق
ــونـتــادا" مــذهــلـة في تــوتــنـهــام "ر
نــــصـف الــــنـــــهــــائـي ضــــد أيـــــاكس
أمسـتردام الـهـولنـدي اذ خسـر على
أرضه ذهابـا صفر-1 لكنه فـاز إيابا
2-3 في أمستردام في مباراة تأخر
فــيــهـا بــهـدفــ نــظـــــيــفــ قـبل أن
يسجل العبه البرازيلي لوكاس مورا
"هـــاتـــريك" مـــنح فـــريــقــــــه بــطـــاقــة

النهائي.     

جانب من لقاء سابق في الدوري االسباني

دري برشلونة جتديد الثقة 


