
يـدخل لـبـنـان (4 نـقـاط) بـقـيـادة
مــدربه الـــرومــاني لــيــفــيــو
تشيـوبوتاريو بـهدف الفوز
في الـلـقـاء وانـتـظـار نـتائج
عــديـــدة بــحــظــوظ مــعــقــدة
نتخب األرز وضعيفـة جدا 
لــتـصــدر اجملـمــوعـة األولى
ــــنــــتــــخب فـي ظل وجــــود ا
العـراقي صاحب الـ 6 نقاط.
مـن نـــاحــــيــــته يــــأمل مـــدرب
نتخب اليمني سامي نعاش ا
في لفت األنظـار بالتشـكيلة
ـنــتـخب بالده احلــالـيــة 
حــيث تــعـادل مــؤخـرا
مع ســــــوريـــــا (1-1).
ويعـتمـد مدرب لـبنان
عـــــلى نــــــخـــــبـــــة من
جنــــومه الــــبــــارزين
يـــتــقـــدمـــهم مـــهــدي
خــــــلـــــــيـل (حــــــارس
ــــــــرمـى) وربــــــــيع ا
عـــطـــايـــا وحـــســ
الـــــــــــــــــــزيــن. ومـن
ــنــتــظــر إشــراك ا
أحـــمـــد حـــجــازي
وعــــــــــــــــلــي عـالء
الـــــــــــــديـن وفـي
ـقـابل يـتـطـلع ا
الــــــــــــيـــــــــــمـن
لـــلــــظـــهـــور
بـــــصـــــورة
جـــــــيـــــــدة
حـــــــــــــيـث
سـيـعـتـمد
مــــــــــدربـه
عـــــــــــــــلـى
جنـــــــــــــــــــومـه
مــــحـــسن حـــسـن قـــراوي وأحـــمـــد
بـاغـتة الـسـروري وأحمـد صـادق 
ــنــتــخـب الــلــبــنــانـي. ويــتــســلح ا
مـنتـخب لبـنان بـأفضـليـة تاريـخية
عــلى حــســاب الـيــمن حــيث كــانت
واجهة األولى بيـنهما عام 2002 ا
ضـمن كـأس العـرب الـثامـنـة حيث
ــواجــهــة فـــاز لــبــنــان (2-4) أمـــا ا
الثـانـية كـانت في عام 2012 ضمن
مباراة ودية فاز فـيها لبنان (2-1)
في حــ ســتــكــون مــبــاراة الــيـوم

الثالثة تاريخيا بينهما. 
ـدربـان عن أي غيـابات ولم يـعلن ا
في صــــفـــوفــــهـــمــــا إال أن هـــنـــاك
تـــوقــعــات بــتــبـــديالت عــديــدة في
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ـرشـحـ لـنيل جـائـزة أفـضل العب في الـبـرتغـال لـلـعام كـشف مـوقع "فـوتـبول إيـطـالـيـا" عن قائـمـة بـأسـماء ا
قبل خالل حفل يقام في لشبونة. وتصدر القائمة 2019 التي سيتم اإلعالن عن الفائز بها في 2 ايلول ا
ـؤلـفـة من  5 العـبـ جنم يـوفـنـتـوس كـريـسـتـيـانـو رونـالدو ويـنـافـسه كل مـن الـرباعـي جواو اخملـتـصـرة ا
ـنضم حديثا إلى أتلـتيكو مدريد وروبن نـيفيس) وولفرهامـبتون اإلجنليزي) فـيليكس جنم بنفـيكا السابق وا

وبرناردو سيلفا( مانشستر سيتي) وبرونو فرنانديز(سبورتينغ لشبونة). 
ساهمتـه في فوز يوفنتـوس بلقب بطل الدوري رشح األبـرز لنيل هذه اجلائـزة  ويعـتبر رونالدو (34 عاما) ا
اإليطالي وقاد منتـخب البرتغال إلى التتويج بكأس النسـخة األولى لدوري األ األوروبية. بينما جاءت قائمة
ـرشـحـ لـنـيل جـائـزة أفـضل مـدرب كـالـتـالي: بـرونـو الج (بـنـفيـكـا) وفـيـتـور بـيـريـرا (شـنـغـهـاي) وفـرنـاندو ا
سانـتوس (الـبرتـغال) وباولـو فونـسيـكا (شـاختـيور دونـيتسـك/ روما) وفيـتور أولـيفـيرا (بـاكوس دي فـيريرا/

جيل فيسينتي).
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فــرض بـاوك الـيـونـاني الـتـعـادل 2-2
عـلـى أيـاكس أمـسـتـردام بـطل أوروبـا
الــسـابق في ذهـاب الـدور الـتـمـهـيـدي
الـثـالـث لـدوري أبـطـال أوروبـا بـيـنـما
اكتفى رد ستار بلجراد بالتعادل 1-1
ــلـــعــبه مع كــوبـــنــهــاجن اول امس
الـثالثــاء. وقــطع كـاربــاغ أغــدام بـطل
أذربيـجان خطـوة كبـيرة نحـو التأهل
لـلـدور الـتمـهـيـدي األخيـر بـفوزه 2-1
خــارج مـلـعـبه عـلى أبـويل الـقـبـرصي
لكن آمـال دينـامو زغـرب في الـصعود
باتت مـعلـقة بخـيط رفيع عـقب تعادل
الــفـــريق الـــكــرواتي 1-1 مع ضـــيــفه
فـرنــســفـاروش اجملــري. ومــنح هـدف
مـتأخـر سـجله هـانز فـانـيكن من ركـلة
جـــزاء الــــفـــوز 0-1 لـــصــــالح بـــروج
لعبه على دينامو كييف. البلجيكي 
تأهل إلى قبل النهائي وبدأ أياكس ا
ـبـاراة الـتي أقـيمت ـاضي ا ـوسم ا ا
بـاستـاد تـومـبـا مـعـقل بـاوك بـطـريـقة
مـثاليـة عنـدما سـجل حكـيم زياش من
ركـلــة حـرة في الـدقـيـقـة 10. وبـفـضل
تـحـمـسة جنح مـسـانـدة جمـاهـيـره ا

بــاوك في قــلب الـطــاولــة قـبـل نـهــايـة
ــهـاجم الـشــوط األول عـنـدمــا أنـهى ا
تـشوبـا أكبـوم حتـركا سـلسـا بالـهدف
ــدافـع لـــيـــو مـــاتــوس األول ثـم هـــز ا
الـشـباك بـضـربة رأس بـعـد ركلـة حرة
نـفـذها ديـيـجو بـايـسيـسـوار. وضغط
أيــاكس بــطـل أوروبـا 4 مــرات الـذي
تـــعـــرض خلـــســـارة في الـــلـــحـــظــات

األخيـرة أمام تـوتنـهام هـوتسـبير في
اضي بـقوة في ـوسم ا قبل نـهائي ا
الــشـوط الـثـاني وأهـدر زيـاش فـرصـة
هـائــلـة قـبـل أن يـعـادل الــبـديل كالس
يـان هــنـتـيالر الــنـتــيـجـة 2-2 بـهـدف
غــــريب فـي الـــدقــــيــــقـــة 60. وحـــاول
فرناندو فاريال إبـعاد كرة عرضية من
دوني فـان دي بـيك لـكـنـهـا اصـطـدمت

ـهـاجم الـبـالغ مـن الـعـمر  35عـاما بـا
وســـكـــنت الـــشـــبــاك مـن مــدى قـــريب
وهـيـمن الــفـريق الـزائـر بــعـدهـا عـلى

باراة حتى النهاية. ا
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واسـتقـبل رد سـتار بـطل أوروبـا عام
1991 هـدفـا قـرب الـنـهـايـة في مـرمى
هاجم ميالن كوبنهـاجن بعدما أكـد ا
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يـــلــتـــقي مــســـاء الــيــوم
اخلميس منـتخب لبنان
بــنـظــيــره الــيـمــني في
بـاراة الـتي تقـام على ا
مـــلــعب كـــربالء الــدولي
حلسـاب اجلولـة الرابـعة
من منافسـات بطولة غرب

آسـيا لـلـرجال 2019
ـــقــــامـــة في ا

الــعـراق.

ــاضــيـة رغم تــعــيـ في الــفــتـرة ا
رضـــوان الــــشـــيخ حـــسن مـــديـــرًا
لــلــمـنــتـخـب خـلــفــاً لـفــادي دبـاس.
وزادت الــــــفــــــوضـى من هــــــمــــــوم
ـر بأسـوأ حاالته ـنتـخب الذي  ا
بــــعــــد أن كــــان خــــطه الــــبــــيــــاني
مـتصـاعـدًا وكان عـلى بـعد خـطوة
ـونديال روسيا واحدة من التأهل 
2018 ألول مرة في تاريخه. وفشل
فــجـر إبـراهـيـم بـرأب الـصـدع بـ
ــنـتـخب رغم تـصـريـحـاته جنـوم ا
بــــأن كل شـيء عـــلـى مــــا يـــرام وال
خالف ب الكوالـيس ب الالعب

وهو باحلقيقة غير صحيح.
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تـعـادل مـنـتـخب لـبـنـان مع نـظـيـره
ـبـاراة الـفـلــسـطـيـني سـلــبـيًـا في ا
الـــتي جـــرت عـــلى مـــلــعـب كــربالء
الدولي حلـساب منـافسـات اجلولة
الثالثة من دور اجملموعات لبطولة

غرب آسيا العراق 2019. 
ولـــعب مــــنـــتـــخب لـــبـــنـــان أســـوأ
مـبـاريـاته فـي الـبطـولـة حـيـث كان
واضــحًــا الــتـــراجع الــبــدني خالل
ـواجـهــة بـعـد خـوضـه مـبـاراتـ ا

 . سابقت
ويـــعــتـــبـــر اإلرهـــاق الـــزائـــد أحــد
أسـبـاب الـتـراجع الـبـدني لـلـبـنـان
حـــــيـث خـــــاض مـــــنــــــتـــــخب األرز

مـــراكـــز الـــلـــعـب بـــســـبب ضـــغط
بـاريات والهـبوط البـدني لبعض ا
ـاضـيـة ـبـاريــات ا الالعـبـ فـي ا

من البطولة.
دير الفني واقترب فجر إبراهيم ا
لـلـمـنــتـخب الـســوري من الـرحـيل
بـعـد أن فشل مـعه بـتـحقـيق نـتائج
مرضية وجيدة في الفترة األخيرة
إال أن قــرار احتـاد الــكــرة بــتــقـد
االســتـقــالـة اجلــمــاعـيــة أجل قـرار
اإلقـالـة حل تـشكـيل جلـنـة مؤقـتة
يـوافق عــلــيـهــا االحتـاد اآلســيـوي
والـــدولي. وكـــتب فــجـــر إبـــراهــيم
خطـاب استـقالـته قبل سـاعات من
قـــرار احتــاد الــكــرة بــاالســتــقــالــة
اجلــمــاعــيــة لـيــواصـل مع نــسـور
قاسيون تراجع اخلط البياني غير
ـتــوقع. ورغم غـيـاب أكـثـر من 10 ا
ـنــتـخب الـسـوري في العــبـ عن ا
بــطـولـة غـرب آسـيـا أبـرزهم: عـمـر
الـسـومـة وعـمـر خريـبـ ومـحـمود
ـواس ومـؤيــد الـعـجــان وأسـامـة ا
أومـــري ومــحـــمــد الـــواكــد إال أنه
حـضر بالعـب عـلى مسـتوى جـيد
ال تــنـــقـــصــهم اخلـــبـــرة كــأحـــمــد
ـة وفـراس الــصـالح وإبــراهـيم عــا
اخلـطـيب وأحمـد الـدوني. ويـرصد
في الــتــقـــريــر الــتــالي  3أســبــاب
ـــديــر الـــفــني تـــعــجل مـن رحــيل ا
لــنــســور قـاســيــون بــعـد الــظــهـور
ـتـواضع في بـطـولـة احتـاد غـرب ا

آسيا
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ـنـتـخب الـسـوري بـقـيادة واصل ا
فجر إبراهيم مـسلسل سقوطه في
الــــعــــام احلـــــالي حــــيـث بــــدأ في
اإلمـارات وفــشل بـتــحـقـيـق نـتـائج
جـيـدة في بـطولـة كـأس آسـيا رغم
الـتــوقـعــات الـتي رجــحت وصـوله
لـــلــــمـــربع الــــذهـــبي. ولـم يـــحـــقق
منـتخب سـوريا نـتائج مـرضية في
بطـولة الصداقـة بالعـراق في شهر
ــاضي فـيــمــا كــانت نــتـائج آذار ا
الــوديــات كــارثــيــة وقــاســيــة مــثل
اخلـسـارة بـخـمـاسيـة نـظـيـفـة أمام
إيــــران. وكـــانـت نــــتـــائـج نــــســـور
قاسـيون في بـطولـة الهنـد مخـيبة
لـآلمــال وسـلــبـيـة لــلـغـايــة لـيـصل
لـبطـولة غـرب آسيـا التـاسعـة التي
تسـتضيفـها العـراق حاليًـا فخسر
أمام لـبـنان 1-2 وتعـادل مع الـيمن
1-1. النتائج السلبية قلصت من
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بــافــكـــوف ســمــعـــته في الــتـــســجــيل
ـباريـات الكـبـيرة حـ هـز الشـباك بـا
قــبل نــهــايــة الــشــوط األول ثم غــادر
ـلــعب بــســبب إصــابـة فـي عـضالت ا
الــفـخــذ اخلـلــفـيــة. ووضع بـافــكـوف
الـذي سـجل هـدفـ في فـوز رد سـتار
الشهير 0-2 على ليفـربول البطل في
ـــاضي ـــوسم ا دور اجملـــمـــوعــــات ا
ـــقـــدمــة في الـــفـــريق الـــصـــربي في ا
الـدقـيـقة 44 بـعـدمـا حـول كـرة ضـالـة
داخل مـرمـى احلـارس ســتــ مــايـكل
ـلعب جـريتـبـوست. وغادر بـافـكوف ا
لـيـشـارك ريـتشـمـونـد بـواكي بـدال منه
وتــلـقى أصـحــاب األرض الـعـقـاب في
هاجم الدقائق األخيرة عـلى إضاعة ا
الـــغـــاني لــــلـــفـــرص. وأهـــدر بـــواكي
ـضاعفـة تقدم رد فرصـت خطـيرت 
ســتـار قــبل أن يــرتــكب العب الــوسط
دوسـان يـوفـانـوفـيـتش مـخـالـفـة ضـد
ماس خاومي العب كوبنهاجن البديل
نطقة ونفذ يوناس ويند ركلة داخل ا

اجلزاء بنجاح في الدقيقة 84.
ديـــــنــــــامـــــو زغـــــرب يـــــتــــــعـــــادل مع

فرنسفاروش

جانب من
مباراة باوك
واياكس

بدوري االبطال

دييجو
فورالن

عن اعـتـزال يــبـرز أيـضـا مـشــواره مع مـنـتـخب
ــركـز بالده "الــسـيــلـيــســتي" الـذي حــقق مـعه ا
الرابع في مـونديال جـنوب أفريـقيا 2010 كـما
تــوج مـعه في الـعـام الــتـالي بـلـقـب بـطـولـة كـوبـا
. وأضاف: "احلـقيقة أمـريكا 2011 باألرجـنت
أن تـعامل الـنـاس معي بـعد 2010 كـان عالمة
فارقة الـتعامل كـان مختـلفا ومـليئـا بالود حتى
هــذا الـيــوم وفــوق كل شيء فــأوروجـواي هي
أفــــــضل شـيء في الــــــوجـــــود". وأكـــــد الـالعب
ـعـتزل أن مـا حقـقه فـاق ما كـان يـحلم به مـنذ ا
كـــان طــفـال مــوضـــحــا: "يـــقـــول لي ابن أخي:
ديـيـجو أنت تـمتـلك نفـس الكـؤوس التي حـققـها
مــيـسي وكـريـسـتـيـانــو وأنـا في احلـقـيـقـة أعـلم
أنـني أمـتـلك األلــقـاب لـكـنـني لم أكن أتـخـيل أن

يـــــــقـــــــول لـي ذلـك". وفـــــــاز الـــــــهـــــــداف
األوروجــوائـي من بــ الـــعــديــد من
ـييـر لـيج وكأس األلقـاب بـالبـر
االحتــــــاد اإلجنـــــــلــــــيــــــزي مع
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد وكأس
إنترتوتو مع فياريال وكأس
الـيــويــفـا وكــأس الـســوبـر
األوروبـي مع أتـــلـــتـــيـــكـــو

فـرص بــقـاء فــجــر إبـراهــيم الـذي
ــــنــــتـــــخب في ســـــبق وجنح مـع ا
تـصـفـيـات آسـيا 2011 وتـصـفـيات

آسيا 2019.
ÍdO¼UL'« jGC «

نـتخب الـسوري مـنذ بـداية فـشل ا
الـــعـــام احلـــالي زاد من الـــضـــغط
اجلماهيري على احتاد الكرة الذي
فـضل تقـد االستـقالـة اجلمـاعية
كمـا ساهم الضـغط بإربـاك اجلهاز
الـــــفــــنـي واإلداري من خـالل عــــدم
االسـتقـرار عـلى تشـكيـلـة ثابـتة في
ـــبــــاريـــات األخــــيـــرة. الــــضـــغط ا
اجلماهيري زاد في األيام األخيرة
كـتب التـنـفيـذي لالحتاد مـطالـبًـا ا
الـريــاضي الـعــام بـإيــجـاد حــلـول
فـوريـة وسـريـعـة تـعـيـد لـلمـنـتـخب
السـوري هيبتـه التي اكتـسبها في
تصـفيات مـونديـال روسيا وفـقدها
في بـطـولـة كـأس آسيـا ومن ثم في
الوديـات األخيـرة وانتهـاءً ببـطولة

غرب آسيا.
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ســـــاهـــــمـت الـــــفـــــوضى اإلداريـــــة
ـنتخب بتراجع واالنقسام داخل ا
نـــتــائــجـه ومن أبــرز مـــشــاهــدهــا
اخلالف عــــلـى شــــارة الــــقــــيــــادة
والــتـــصــريــحـــات الــعــلـــنــيــة بــ
الـالعـبـ وعـدم إيـجـاد حـلـول لـهـا

فيليب كوتينيو

مــدريــد. كــمــا تــوج بــدوري الــدرجــة األولى في
أوروجـواي مع بـيـنـيـارول إضـافـة لـبـطـولـة كـوبا

أمـريكا مع مـنتخب بالده.

باراة بالتعادل 1-1. ولم تخرج ا
األولـى لـلـمـديـر الـفـني اإلسـبـاني
كـما تـمـنى حيث فـشل فـريقه في
احلـفـاظ عـلى تـقـدمه عـلى مـلعب
مـضـيـفـه الـقـطـري إال أن الـلـقـطة
األبــرز له تــمـثــلت فـي اعـتــراضه
ــبـاراة بــشــكل غــيـر عــلى حــكم ا
الئق. وطـالب العـبـو السـد بـركـلة
جزاء لفـريقهم في الـشوط الثاني
ـبـاراة بـعد اصـطـدام الـكرة من ا
بــيـد مـدافع الـدحــيل لـكن احلـكم
ـواصلة الـلعب. هـذا القرار أمر 
أثــار حـفـيـظـة تـشـافي الـذي دخل
لعب في نوبة غـضب على خط ا
حيث أخذ في الصراخ بقوة قبل
ـيـاه أن يـركـل إحـدى زجـاجـات ا
فــطـار حــذاؤه في مـشــهـد غـريب
وغــيـر مــعـتــاد لــنـجم بــرشـلــونـة
األسبق إال أن احلكم لم يوجه له
أي عقوبة. يُـذكر أن تشافي تولى
ـدير الـفني لـلسـد خلـفا مـنصب ا
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قــاد تـشـافي هـرنـانـديـز أسـطـورة
بـرشـلـونة والعب الـسـد الـقـطري
الـــــســـــابق أول مـــــبـــــاراة له في
دير الـفني للفريق اول منصب ا
امـس الـــثـالثـــاء ضــــد الــــدحـــيل
بــــــــذهـــــــاب دور ال 16من دوري
أبــــطـــــــــــال آســـــيــــا وانــــتــــهت
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نتخب السوري لكرة القدم ا

تشافي هرنانديز
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مواجهت قويت أمام العراق في
افـتـتـاح الـبـطـولـة وخـسـرها (1-0)
وســوريــا وفــاز بــهــا (1-2) وخـان
العـامل البـدني بعض الالعـب مع
ـوسم وعـدم الـوصـول إلى بـدايـة ا

اجلاهزية التامة. 
قائد لبنان حسن معتوق شارك في
3 مباريات كاملة خالل 7 أيام

ويـعــتـبــر الالعب مــفـتــاح خـطـورة
منتـخب األرز حيث أن إشراكه في
هـــذا الـــكم الــــهـــائل مـن الـــدقـــائق
انعكس سلـبيًا على ليـاقته البدنية
وبـالتبـعيـة خطـورة منـتخب لـبنان

الهجومية. 
كما يشتكي بعض العبي لبنان من
ارتــفـاع مــســتـوى الــرطــوبـة خالل
ــبـاريــات مــا يـؤثــر عــلى مـردود ا
الالعـــبــ الـــفــني وهـــذا الــعــامل
يـكــون مــشــتــركًــا عــلى الــفــريــقـ
ـتــنـافــسـ وال شك أنه لــصـالح ا
الــــفـــرق اخلـــلـــيـــجــــيـــة أكـــثـــر من

منتخبات بالد الشام. 
بــيــنــمــا تـــمــيــز كــالــعــادة حــارس
مـنتـخب لبـنان األول مـهدي خـليل
وأنقذ مـنتخب األرز في الـعديد من
ناسبات خالل مواجهة فلسط ا

َولـعل أبرزهـا في الـدقائق األخـيرة
مـن عـــمـــر الـــلـــقـــاء حـــيث زاد عن

مرماه ببراعة.
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ـاني بعـدما انكـشف أمر أحـد العبي هـامبـورج الذي يـنشط في دوري الـدرجة الـثانـية األ
ـهاجم اجلـامبي تبـ تزويـره لهـويته قبل 4 سـنوات. وأفـادت صحـيفـة "سبـورت بيـلد" أن ا
انيا عام 2015. وأشارت انيا بهوية وعمـر مزيف منذ دخوله أ باكيري جاتـا يلعب في أ

الـصــحـيـفـة إلى تـزيــيف جـاتـا السـمه احلـقــيـقي بـاكـاري دافـيه كــمـا أنه لم يـولـد في 6
حزيران 1998 حسبمـا تنص أوراقه الرسمية احلالـية لكنه وُلد بالفعل في 6 تشرين
الثاني 1995. وبالتالي فـإن مهاجم هـامبورج أكبـر بعام ونـصف من عمره الذي
انـيـا األمر ـا يعـني أنه كـان بالـغـا بالـفـعل عنـد دخـوله أ حتمـله أوراقه الـرسـميـة 

الــذي كــان سـيــجــعل إجــراءات جلـوئـه أكـثــر صــعـوبــة. وعــادة مـا يــتــلـقى
ن لم يبـلغوا سن الـرشد تسـهيالت بشـأن اللجوء الالجـئون الوحـيدون 
ـا ينـصه عـليـه القـانـون في البـالد وهو مـا سـهل دخول ـانـيا وفـقـا  في أ

جــاتـا بــعـمـر 17 عــامـا فــقط في صـيف 2015. ومع بـلــوغ عـامه الـ18 وقع
ـهاجم اجلـامـبي عقـدا احـتـرافيـا مع هـامبـورج لـكنه في احلـقـيقـة كـان قد ا
جتاوز 21 عاما. بـاإلضافة إلى ذلك تب كذب ادعاء جاتا بأنه لم يسبق له
الــلـعـب ألي فـريـق في بالده حــيث اتــضح أنه كــان العــبــا ضــمن صــفـوف
بريـكـامـا يـونـايـتـد اجلـامـبي كـمـا أعيـر إلى أنـديـة في نـيـجـيـريـا والـسـنـغال.
وشارك جـاتا أيضا عام 2014 مع منـتخب جامبيا حتت 20 عـاما لكنه لعب

انيا. خالل هذه الفترة بهوية مختلفة عن التي يلعب بها حاليا في أ
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باراة ـدير الفـني لنـابولي عن مـواجهـة برشلـونة قـبل ا حتـدث كارلـو أنشيـلوتي ا
الوديـة التـي ستـجمـعـهمـا الـيوم اخلـميـس. وقال أنـشيـلـوتي في تصـريـحات نـقـلتـها

صحيفة "سبورت" الكـتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا برشلونة مرشح للفوز بدوري
األبطال في ظل تواجد ميسي والنجوم اآلخرين". 

وأضاف: "برشلونة سينافس للفوز باحلد األقصى من البطوالت هذا العام بعد التعاقدات التي
ا للغـاية". باإلضافة إلى ذلك أعـرب أنشيلوتي عن أسفه أبـرمها حيث ستجـعل منه منافسًـا قويً
لك أكـثر من العب لغـياب مـيسي عن مـباراة نـابولي بـسبـب اإلصابة مـوضحًـا أن فالـفيـردي 
بـاراة. وتابع أنشـيلوتي: "اجلمـيع يحب رؤية العب مـثل ميسي سواء لتـجربة طرق جـديدة في ا
كان في فريـقك أو كخـصم". وواصل: "برشـلونة لم يـصل ألعلى مـستـوى بعد لـكن لديه الـعديد
من الالعـب األقـويـاء أصحـاب اإلمكـانيـات الـرائعـة. إنهـا فـرصة إلرنـستـو لتـقـييم العـبيه". وعن
نافسة في الكالتـشيو قال: "شيئًا فشـيئًا يتحسن الدوري اإليطالي رفع كـريستيانو مستوى ا

نافسة دون شك".  ا
ا رفض أنـشيـلـوتي التـعلـيق على إمـكانـية الـتعـاقد مع خـاميس رودريـجيـز هذا الـصيف وأخـيرً

مشددًا: "أنا هنا للحديث عن نابولي وال شيء غير ذلك".

لـــلــمــدرب الــبــرتـــغــالي الــســابق
جـــيــســوالــدو فـــيـــــــريــرا الــذي
رحــــل عن الــفـــــــــريق الــقــطــري
ـوسم بـعـد 4  أعــوام بـنــهـايــة ا
ــاضي. وعـــاد الــســد الــقــطــري ا
ــثـله من بـتــعـادل ثــمـ بــهـدف 
أرض مضـيفه ومـواطنه الـدحيل
وسـجـل أكـرم عـفـيف هـدف الـسـد
في الدقيقة 30 وتعادل التونسي
ــســاكـنـي لـلــدحــيل في يــوسف ا

الدقيقة 44. 
ـسـتـوى ـبـاراة جـيـدة ا جــاءت ا
تبادل خاللهـا الفريقـان السيطرة
عـلى مـجـريـات األمـور وأهدر كل
منـهـمـا أكـثـر من فـرصـة مـحـقـقة
كـانت كــفــيــلـة بــتــغــيـيــر مــجـرى
ونتيـجة اللقاء أكـثر من مرة. كان
الـــســـد هـــو األخـــطـــر في بـــدايــة
باراة حتى ترجم سيطرته إلى ا
هـدف وبعـدها سـرعـان ما امـتلك
الــدحـيل زمــام األمـور وجنح في

إدراك التعـادل قبل نهـاية الشوط
األول. وفي الـــــشــــــوط الـــــثـــــاني
استـمرت محـاوالت الفريـق لكن
دون تـــرجــمـــة حـــقـــيـــقــيـــة. ومن

وبادر دينـامو زغرب بالـتسجيل
بــــــــهــــــــدف رائـع في شــــــــبــــــــاك

فرنسفاروش اجملري عن طريق العب
ــــو في الــــوسط اإلســــبــــاني داني أو
الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة ذكية
بـــــكـــــعب الـــــقــــدم مـن مــــيـــــسالف
أورشيتش قبل أن يضع الكرة من
ـــدافــعـــ ثم بـــ قـــدمي أحـــد ا

يسدد في الزاوية البعيدة.
 لــــكن فــــرنــــســــفــــاروش عـــادل
النـتيجـة عكس سيـر اللعب في
الدقـيقة  60 ح تفـوق ديفيد
ســــيــــجـــــر عــــلى دومــــيــــنــــيك
لــيـفــاكـوفــيــتش بـضــربـة رأس
بـعـدما أبـعـد احلارس تـسـديدة

من عشرة أمتار. 
ومـنح هـدفـان سـجلـهـمـا مـاهر
إمـــريــلي ومـــاجــــــــــاي جــاي
الـتـقـدم  0-2 لـكـاربـاج أغـدام
األذري أمــــام أبـــويل قـــبل أن
يقـلص جيـورجوس مـركيس
الفارق للـفريــــــق القبرصي
صـــــــــــــــــــــاحــب األرض فـي

الدقيقة 90.
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قـبلة كشف تـقرير صـحفي بـريطاني امس األربـعاء عن تطـور جديد في حتـديد الوجـهة ا
للبرازيلي فيـليب كوتينيـو العب وسط برشلونة. ووفقًـا لصحيفة "ذا صن" الـبريطانية فإن
دة موسم توتنهام يتـفوق حاليًا على آرسنال ومانـشستر يونايتد في سـباق ضم كوتينيو 

واحد على سبيل اإلعارة. 
وجاء حترك توتنهـام بشكل مفاجئ صوب كوتينيو بسبب زيادة اهتمام مانشستر يونايتد
اركي كريسـتيان إريكسن الذي يـتبقى في عقده موسم واحد باحلصول على خـدمات الد
رفقة الـسبـيرز. وكشـفت الصـحيـفة عن مفـاجأة بـأن هنـاك نادٍ أوروبي قد يـقتـحم الصراع
ويتفوق على الـثالثي اإلجنليزي في احلصول على خدمات النـجم البرازيلي. ويعد كوتينيو
أغـلى صـفـقـة في تاريخ بـرشـلـونـة حيث انـضم إلى "كـامب نـو" مـقابل  120مـليـون يورو
بـاإلضـافـة إلى مـتـغـيـرات تـبـلغ 40 مـلـيـونًـا. وعـاش فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو مـوسـمًـا صـعـبًـا مع
ـعهـود ودخل في صـدامـات مع اجلمـاهـير ـستـواه ا الـبارسـا حـيث فـشل في الظـهـور 

ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.
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ـهــاجم اخملـضـرم ديــيـجـو فـورالن أحـد أعـلن ا
أهم العــبي كــرة الــقــدم في تــاريـخ أوروجـواي
اعتـزاله نهـائيـا عن عمر 40 عـاما وذلك بـعدما
قـضى أكثـر من عـام دون لـعب. وصـرح فورالن
في مقابـلة لصحيفة (تيليموندو) احمللية: "قررت
اعتـزال كـرة الـقدم". وأكـد الالعب أن الـقرار لم
يـكن سـهال عـلـيه نـظـرا ألنه قـبل أسـابـيع قـلـيـلـة
مـضت كـان يــسـتـقـبل عــروضـا من عـدة أنـديـة.
ــشـــوار ريــاضي رائع ولــعب وحــظي فــورالن 
لـلـعـديـد من األنـديـة الـكـبـرى مـثل إنـديـبـنـديـنـتي
األرجــنــتــيـنـي بــيــنــيـارول األوروجــوائـي إنــتـر
البرازيـلي أتلتيكـو مدريد وفياريـال اإلسباني

مـانــشـسـتـر يــونـايـتــد اإلجنـلـيـزي وإنــتـر مـيالن
اإليـــطــالي. كــمــا تــوج فـــورالن بــجــائــزة الــكــرة
ونديال جـنوب أفريقيا 2010 وجائزة الذهـبية 
الـبيـتشـيتـشي (أفضل هـداف) للـيجـا اإلسبـانية
مـــــوسم 2009 - 2008 واحلــــذاء الـــــذهـــــبي
لـلـيويـفا وكـأس وكالـة األنبـاء اإلسبـانيـة في عام
2005.  وأشار فورالن إلى أنه يخطط لتنظيم
مـبـاراة اعـتـزال له في أوروجـواي لـكن دون أن
يـذكـر مـزيدا من الـتـفـاصيل. وأكـد أنه سـيـبحث
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ـنـتـظـر أن تـقـام مـبـاراة الـعودة ا
ب الفريق يوم 13 آب احلالي
ـلــعب جــاسم بن حــمـد بــنـادي

السد.

العبو فريق برشلونة


