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ــديـر الـفـني لـريـال مــدريـد في تـعـزيـز خط يـرغب زين الـدين زيـدان ا
ـيــرجني قــبل غـلـق بـاب الــقـيــد في أوروبــا يـوم  2أيــلـول وسط ا

ـقبل. ووفقًـا لصحـيفة "سـبورت" الكـتالونـية فإن هدف ا
زيدان األكبـر هو بول بوجـبا جنم مانـشستر يـونايتد
لكـن الصـعـوبات الـتي تـواجه إتمـام الـصفـقـة جتعل
ريال مـدريد يواصل البـحث عن بدائل أخرى. وعلى
الـرغم من إمــكـانـيـة الـتـعـاقـد مع العـبـ مـثل دوني
فان دي بـيك العب أياكس أو كريـستيـان إريكسن
جنـم تـوتـنـهـام إال أن زيـدان يـركـز اهـتـمـامه عـلى
الــبــرتـغــالي بــرونــو فـرنــانــديــز مـتــوسط مــيـدان
سـبورتـنج لشـبونة. ويـجيـد فرنـانديز (24 عـامًا)
ـدافع هـاجم وا فـي مركـزي العب الـوســـــــط ا
ـــــــــــتـد عـــــقـده مع لــشـبـونــة حـتى نــهـايـة و
مــــوسم 2022/2023 وارتـــــبط اســـــمه هــــذا
الصـيف بـاالنتـقال لـناديي مـانـشسـتر يـونايـتد
وتوتنـهام لكن الـصفقـة لم تنته قـبل غلق باب
االنــتــقـاالت فـي إجنـلــتــرا. وتــعــتـبــر الــقــيــمـة
السـوقيـة لفـرنانـديز 55 مـليـون يورو إال أن
لـشــبـونـة رفـع سـعـره إلى 70 مـلــيـونــا بـعـد
ـــاضـي والـــذي ســـجل خالله 32 ـــوسم ا ا
هــدفًــا وصــنع  18أخــرى في 53 مــبـاراة.
ـــقــرر أن يـــتـــفــاوض ريـــال مـــدريــد مع ومن ا
سبورتنـج لتقلـيل قيمـة الصفقـة وإذا لم يتجاوب

ــلـكـي الـنــظـر عن الـنــادي الـبــرتــغـالي ســيــصـرف ا
فيرنـانديز ويبحث عن بدائل أخرى مثـــل إريكسن
فـي ظل اسـتــعــداد تــوتـنــهــام خلــفض مــبـلغ الـ70

اركي. مليونا الــذي طلـــبه لبيع الد

تــــوقـــيـــعــــاً رأت الالعـــبـــات أنّ
"االحتـاد األمــيـركي لــكـرة الــقـدم
فــــــشل تـــــمــــــامـــــاً فـي تـــــعـــــزيـــــز

... ـــــــــسـاواة بـ اجلـنــــــــــسـ ا
ورفض بــعــنــاد الــتــعـامـل مع أعــضـاء
ـنـتــخـــــــــب الـوطــــــــني لــلـسـيـدات ا
نتخب ساواة مـع أعضاء ا على قدم ا

الوطني للرجال". 
ـعــامـلــة ال يـنــحـصـر والــتـمــيـيــز في ا
ـكــافـآت واألجــور بل يــطـال أيــضـاً بــا
ظـــروف الـــعـــمل فـــبــ عـــامي 2014
و2017 لـعب منـتـخب السـيدات 21%
من مــبـاريــاته الـبــيـتـيــة عـلى الــعـشب
ـنتخب االصطـناعي مـقابل %2 فقط 

الرجال. 
نـتخب األمـيركي يـشكل مـرجعاً في وا
كــرة الـقــدم الـنـســائـيــة فـهــو األفـضل
تـاريـخـيـاً إن كـان من حـيث مـشـاركـاته
في كــــــــــــأس الـــــعـــــالم أو األلـــــعــــاب

بية. األو

ــــبــــاراة واحــــد. وبــــدأ الـــــوصل ا
بـتــركـيـز كـبــيـر وأضـاع مــهـاجـمه
الـبـرازيلي فـابـيو دي لـيـما فـرصة
سـهــلـة لـلـتــسـجـيل في الــدقـيـقـة 3
وأبــعـد دفـاع الـهالل فـرصـة ثـانـيـة
خـــطــــرة من أمـــام مـــرمـــاهم ومـــر
جايـبور بـسهولـة ولكـنه سدد كرة
ســهـــلــة في الـــدقــيــقــة 9 بـ يـدي
حـــارس الــــهالل يـــونـس الـــطـــيب.
وتصـدى الطـيب لفـرصة وصالوية
أخرى في الدقيقة 18 محافظاً على
نـــظـــافــــة شـــبـــاكه رغـم الـــضـــغط
ــتــواصل من الــفـريـق اإلمـاراتي ا
قـبل أن تـشــهـد الـدقــيـقـة 30 هـدفـاً
لـلـوصل بـتـسـديـدة قـوية مـن لـيـما
لركلة حـرة مباشرة وهي الـنتيجة
الـتي انـتـهى عـليـهـا الـشوط األول.
وواصل الـوصل تـألـقه في الـشـوط
الـثــاني وتالعـب لـيــمــا بـدفــاعـات
الــهـالل واحلــارس ولـــعب الـــكــرة
رمى في الدقيقة 51 باجتاه ا
 ولكن جنح مدافع الهالل في
إبـــعـــاد هـــدف ثـــاني مـــؤكــد

ألصحاب األرض. 
وجنـح عـــــــــلي صـــــــــالح
بــتــســجــيل هــدف ثــاني
لـلـوصل في الـدقـيـقـة 81
بـعـد تمـريـرة وضـعته في
مـــواجـــهــــة مـــبــــاشـــرة مع
حـارس الـهالل والـذي حاول
مـــنـع الـــكـــرة من الـــدخـــول في
مــرمـاه إلى أن الـكــرة خـادعـته
واصــطـــدمت بــيـــده وســكــنت

الشباك.
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فــاز احتـاد جــدة عـلى ضــيـفه
الــعــهــد الــلــبــنــاني بــثـالثــيـة
نـظــيـفـة في مـبـاراة ذهـاب دور
الـ32 لـــكـــأس مـــحـــمـــد الـــســـادس
لألنــديــة الـعــربــيـة األبــطــال الـتي
جمعتهما مساء اول امس الثالثاء
ــلك عـبـدالـله عـلى مـلــعب مـديـنـة ا
الرياضيـة بجدة. ويلتـقي الفريقان
يوم 27 آب اجلاري في إياب الدور

نفسه في لبنان. 
ــبــاراة وأنــهى أصــحــاب األرض ا
الــتـي أدارهــا احلــكم الـــبــحــريــني
مـحمـد الـسمـاهيـجي بـأقل مجـهود
مـنـذ الـشـوط األول لـيـضع الـفريق

قدما في الدور التالي. 
ـبـاراة رومـاريـنـهـو أحـرز أهـداف ا
في الــدقــيــقـة 15 وداكــوســتـا (28)
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دة  12شـهرا بـسبب احـتجـاجات راقـبة  ـبودن وجـوين بيـري  وضعـهمـا حتت ا اضـية أن الـرياضـي األمـريكـي ريس إ ذكـرت صحـيفة يـو.إس.ايه توداي الـليـلة قـبل ا
طرقة قبضتها خالل عزف النشيد الوطني األمريكي بودن على إحدى ركبتيه ورفعت بيري متسابقة اإلطاحة با . وجلس متسابق السالح إ سياسية خالل ألـعاب األمريكت
بودن وبيري نافسات الدولية. ورغم ذلك سيكون بوسع إ يداليات في وقت سابق من هذا الشهر في انتهاك التفاق يوقعه الرياضيون األمريكيون قبل ا أثناء مراسم تـوزيع ا

بياد طوكيو 2020. شاركة في أو ا
ـستقبـلية سـتواجه بعقـوبات أشد. وأضـافت هيرشالند أن بيـة األمريكـية الرياضـي بالـقرار وقالت إن االحتـجاجات ا وأبلـغت سارة هيـرشالند الرئيـسة التـنفيذيـة للجـنة األو

يثاق السلوك".  قبلة.. هذا يعني أنهما قد يواجهان عقوبات أكثر صرامة في حال أي انتهاك آخر  الرياضي سيكونان "في فترة مراقبة خالل األشهر 12 ا
تحدة.  وأصبح جلوس الرياضي على إحدى الركبت خالل عزف النشيد الوطني األمريكي طريقة لالعتـــــراض على الظلم في الواليات ا

ـنافس في دوري كرة القدم األمـريكية أول من احتج بـهذه الطريقة في 2016 لـيجذب االنتباه إلى "الظلم وكان كولـ كيبرنيك العب فريق سـان فرانسيسـكو فورتي ناينرز ا
االجتماعي وعنف الشرطة".
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ـنــتـخب األمــيـركي اقـتــربت سـيــدات ا
لــكـرة الــقـدم الــلـواتي أحــرزن الـشــهـر
ي الرابع خـطوة ـاضي لقـبهن الـعـا ا
ـــســاواة في إضـــافـــيــة مـن حتــقـــيق ا
األجــور وظـروف الــعــمل مع مــنــتـخب
الـرجـال وذلك بـعـدمـا حـددت احملـكـمة
ـرفـوعـة ضـد مـوعـد الـبت بـالـقـضـيـة ا

االحتاد احمللي للعبة. 
ّ رفع دعـوى التـمـييـز اجلـندري في و
ـسـاواة فـي األجور مـا يـتـعـلق بـعـدم ا
وظـــــروف الـــــعــــمـل بـــــ الالعـــــبــــات
والـالعــــبــــ في 8 أذار مـن قــــــــبل 28
دعي العام في لوس العبة وقد حدّد ا
أجنـلــيس آر. غـاري كالوسـنـر مـوعـد
اخلـــــــامس مـن أيــــــار2020 لـــــــلـــــــبت

بالقضية. 
ــوعــد بــعــد أســبــوع من وحــدّد هــذا ا
وصـول الـالعـبـات واالحتـاد األمـيـركي
لــكـــرة الــقــدم إلى طـــريق مــســدود في

الــوســاطــة من أجل الــتــوصل إلى حل
ـتــحـدثـة . وأعــربت ا يـرضي الــطـرفـ
باسم الالعبـات مولي ليفـينسون عن
"سـعــادتـنـا بـاجلــدولـة الـعــاجـلـة الـتي

حددتها احملكمة ونحن حريصات على
ضي قدماً في هذه القضية" مضيفة ا
"نـتــطـلع إلى احملـاكـمـة في أيـار 2020
عـنـدمـا ســتـحـظى الالعــبـات بـيـومـهن

أمــام احملــكــمــة". وســتــقــدم الالعــبـات
قــضــيــتــهن أمــام احملــكـمــة في خــضم
الـتـحـضـيـرات خلوض مـنـافـسـات كرة
ـــبــيــاد طـــوكــيــو 2020 الـــقــدم في أو
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فـاز الـوصل اإلمـاراتي عـلى ضـيـفه
الـــهالل الــســـوداني بـــهــدفــ دون
باراة الـتي جرت على مقـابل في ا
ملعب زعبيل بدبي مساء اول امس
32 الــــــثـالثـــــاء فـي ذهـــــاب دور الـ
لــبـطــولـة األنــديــة الـعــربـيــة "كـأس
مــحـــمــد الــســـادس" لــكـــرة الــقــدم.
ويحتاج الـهالل إلى الفوز بفارق 3
أهـداف في لـقـاء اإليـاب يوم 30 آب
اجلاري لـتخطي الـوصل والتأهل
إلـــى دور

الـ16
فـــــيـــــمــــا
يـــــكــــــفي
الـــــــوصل
الـــتـــعـــادل
بـــــــــــــــــــأي
نتـيجة أو
اخلـــســارة
بـفـارق هـدف
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شاركـة ببطاقة دعوة فـوزا مفاجئا على التـشيكية باربورا حققت األمريكيـة برناردا بيرا ا
ـصـنفـة الـثـالثـة بـنتـيـجة 6-3 و2-6 و1-6 لـتـبلغ دور الـثـمـانيـة في بـطـولة سـتـريتـسـوفا ا
اضية. وكافـحت ستريتسوفا التي بلغت قبل نهائي فتوحـة للتنس الليلة قبل ا برونكس ا
دة ساعت تقريبا قـبل أن تسقط أمام بيرا التي تتأخر بفارق اضي  بلدون الشـهر ا و
ي وقالت بـيرا الـبالغ عـمرها 24 37 مـركزا عن مـنافـستهـا التـشيـكية في الـتصـنيف الـعا
هم بالنـسبة لي لكي ألعب جيدا عاما "كنت أركـز فقط على أدائي والعثور عـلى التوازن ا
األمر يـتعلق بـإيجاد التـوازن ب اللـعب بشراسـة وعدم اللعب بـسلبـية". وأنقـذت بيرا تسع
من 12 نـقطة لكـسر إرسالـها واستغـلت ست من سبع فـرص للكسـر أتيحت لـها. وأنقذت
الالعـبـة األمـريـكـيـة أربع نـقـاط خلـسـارة اإلرسـال في أول شـوطـ عـلى إرسـالـهـا. وكـلف
اإلرسـال الــسـيئ سـتـريـتـسـوفــا الـكـثـيـر إذ ارتـكـبت خــطـأ مـزدوجـا في الـشـوط األول من
اجملموعة األخيرة فـتح الباب أمام بيرا. وسيتع على الالعبة التشيكية حتس مستواها

قبل. فتوحة التي تنطلق األسبوع ا سريعا إذا أرادت ترك بصمة في بطولة أمريكا ا

بفـــــــوز االحتاد بثالثية نظيفة.
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أكـد رئـيس الـنـادي الـبـنـزرتـي عـبد
الـسالم السـعيـداني أن الـصفـقات
اجلـــــديـــــدة أصــــبـــــحت جـــــاهــــزة
لـلــمـشــاركـة في الــدور الـتـمــهـيـدي
لــكـأس مــحــمــد الـســادس لألنــديـة
ــقـامـة حــالـيـا الــعـربـيــة الـبــطـلـة ا
ـغـرب. وقـال الـسـعـيـداني خالل بـا
ــوقع تــدويـــنــة عـــلى صــفـــحــتـه 
الـتـواصل االجـتـمـاعي "فـيس بوك"
اول امـس الــــثـالثـــــاء: "كل العـــــبي
الــنـادي الـريـاضي الــبـنـزرتي عـلى
ــدرب.. شـــكــرًا لــلـــجــامــعــة ذمــة ا
الـــتـــونــســـيـــة لــكـــرة الـــقـــدم عــلى
الــــــتــــــســــــريع فـي إجــــــراءات رفع
الـعـقوبـة.. عـذرًا ألصـحاب الـقـلوب
ريضة الذين يتمنون سقوطنا".  ا
وجتــــــدر اإلشـــــارة إلـى أن مـــــدرب
الــبــنــزرتي نــاصــيف الــبــيــاوي لم
يـعــوّل أمس أمـام نـادي تــيـلــيـكـوم
اجلـيبـوتي في اجلولـة االفتـتاحـية

وبيرجوفيتش(38). 
وكـــان الـــتـــفـــوق االحتـــادي مـــنـــذ
الـــبــدايـــة واضـــحـــا عــلـى جــمـــيع
األصـــعــدة فــيــمــا بــدا الــضــيــوف
مستسلمـ حتت أنظار التونسي
أحمـد الـعـكـايـشي مـحـتـرف الـعـهد
باراة على دكة البدالء الذي تابع ا

لعدم اجلاهزية.
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قدم احتاد جـدة في احلصة األولى
ـبـاراة شوطـا خـالـصا لـعـبا من ا
ونتـيجة وبـدا واضحا مـنذ ضربة
الــبـدايــة الــفـارق الــبــدني والــفـني
. واجلماعي والـفردي ب الـفريق
واستطاع الفريق األصفر واألسود
بأقل مجـهود أن ينـهي هذا الشوط
ـلـعب بـالـتـقـدم 0-3 بـفــضل ذكـاء ا
العالي الذي يتـمتع به األرجنتيني
ـلــيـانــو فـيـتــشـو صــانع ألـعـاب إ
احتـاد جــدة لـيــثـبت مــبـاراة بــعـد
أخــــرى أنـه أحــــد أهم صــــفــــقـــات

الدوري السعودي. 
بعد بداية هادئة للمباراة وسيطرة
لـعب يرسل فيتشو في منتصف ا
في الــدقـيــقـة 15 كــرة حـريــريـة في
عــــمـق دفــــاع الـــعــــهــــد ويــــنــــجح
رومــاريــنـــهــو في تــســجــيل هــدف

احتاد جدة األول. 
لم يأت العبـو العهـد بأي ردة فعل
ــــا مـــــنح العـــــبي احتـــــاد جــــدة
الـفرصـة لـيبـسطـوا سـيطـرة كامـلة

لعب.  على ا
وفي الـدقـيـقـة 28 يـواصل فـيـتـشـو
تمويله السخي للمهاجم عندما
يـــرسل كـــرة من اجلـــانـب األيـــســر
ـتـقـدم مروان لـلـمـلـعب عـلى رأس ا
داكــوســتـا لــيــرتــقي إلــيــهـا وسط
حـراسـة اثنـ من مـدافعي الـعـهد
مـــســـجال هـــدف أصـــحــاب األرض

الثاني. 
واصـل االحتـــاد ســــيـــطـــرتـه عـــلى
ـبـاراة  مع تـراجع العـبي الـعـهد ا
فــنــيـا وبــدنــيـا وفـي الـدقــيــقـة 38
يـرسل سـعـود عـبـداحلـمـيـد ظـهـيـر
ن االحتـــاد كـــرة عـــرضــيـــة إلى أ
بــيــرجــوفـيــتـــــــش الــذي حــولــهـا
ـرمى لــتـرتـطم مــبـاشـــــــــرة إلى ا
الـكــرة بـالــقـائم الــبـــــعـيــد وتـعـود
ــرمى ويــتــابـعــهـا ــحـاذاة خظ ا
بـيرجـوفـيـتش ويـسـكـنـهـا الـشـباك
هـدفــا احتــاديــا ثــالــثــا لــيــنـتــهي
الــشــوط األول بــثالثــيــة احتــاديــة
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ـنــتـخب األمـيـركي إلى حــيث يـسـعى ا
ـيدالـيـــــــــة الـذهـبيـة التي اسـتعـادة ا
أحـرزهــا ثالث مــرات مـتــتـالــيـة وأربع
مـرات من أصـل خـمس مـشـاركـات قـبل
أن يسـقط في السـادسة عام 2016 في
ريـو عــنـد حـاجــز الـدور ربع الــنـهـائي
بـــخــســـارته أمـــام الـــســـويــد بـــركالت

الترجيح. 
وعـــــلى الـــــرغم مـن حتــــديـــــد مــــوعــــد
احملـاكمـة ال تزال الـفرصـة قائـمة أمام
الـالعـبـات واالحتــاد احملـلي لــلـتـوصل
إلـى اتـــفــــاق قـــبـل اخلـــامـس من أيـــار

قبل.  ا
سـاواة في األجور وتـصدرت قـضيـة ا
وظــــروف الـــعــــمل الــــعــــنــــاوين خالل
مــونـــديـــال فــرنـــســا الـــذي تــألـق فــيه
ـتحـدة وتوج بطال منـتخب الـواليات ا

للعالم. 
وفي الـشـكـوى اجلـمـاعـيـة الـتي قـدمت
ـذيـلة بـ28 اضي وا في آذار/مـارس ا

العبات الواليات
تحدة حتتفلن ا
بالفوز بلقب كأس

العالم (لقطة
ارشيفية)

زين
الدين
زيدان
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نــظــيــفـــة.وفي الــشــوط الــثــاني لم
ــبــاراة كــثـيــرا في يــتــغــيــر وجه ا
الـشـوط الثـاني وبـقـيت األفضـلـية
احتـــاديـــة وفـــــــي الـــدقـــيـــقــة 52
منعت العارضة هدفا رابعا عندما
ردت كــــــرة رأســــــيــــــة مـن مـــــروان

داكوستا. 
بدا العهد أفضل نسبيا من الشوط
األول واســتـطـاع  أن يــصل مـرتـ
ـرمى عــســاف الــقـرني عـن طـريق
مـحــمـد قـدوح  فـي الـربع الــسـاعـة
األولى مـن هــــذا الـــــشــــوط األولى
ســددهــا في الــشــبــاك اجلــانــبــيـة
والـثـانـيـة أرسل الـكـرة صـاروخـيـة
وتصدى لها عساف القرني حارس

االحتاد. 
قـضى الـفريـقـان مـا تـبقى من وقت
الـــشـــوط الـــثـــاني بـــ ســـيـــطـــرة
ـلعب أو احتـادية عـلى وســـــــط ا
ظــهــــــــــور عــلى اســتـحــيــاء عـلى
فترات متـــــقطعة لـلعهد حــــــــتى
أطـــــلـق الـــــدولـي الـــــبـــــحــــــريـــــني
الــســمــاهــيـجـي صـافــرة الــنــهــايـة

برناردا بيرا

هـذ الـعـام السـتـضـافـة مـبـاريـات
ــونـديــال لــيــنـضـم إلى مــلـعب ا
خــلــيــفـــة الــدولي الــدولي الــذي
افــتــتح في 2017 بـــعــدمــا تــمّت
إعــادة حتـديـثه. وسـتـسـتـضـيف
دولة قـطر بطـولة العـالم لألندية
أواخـر هذا الـعـام والتي يـشارك
بــهـا كــبـار أنــديـة الــعــالم وعـلى
رأسهم لـيفربـول اإلنكلـيزي بطل

دوري أبطال أوروبا.
مـن جـــانب اخــــر قـــرر مــــجـــلس
االحتـــاد الـــدولـي لـــكـــرة الـــقــدم
(إيفاب) اول امس الـثالثاء عدم
بث إعــادة الــلــقــطـات الــتي يــتم
خاللـها االسـتعـانة بـتقـنيـة حكم
ــســاعــد (فـار) عــلى الــفــيــديــو ا
ـــلـــعـب حلــ شـــاشـــات داخل ا
اتـخاذ احلـكم قـراره في الواقـعة

راجعة.  محل ا
ـــنع بث وأكـــد إيـــفـــاب أنه لـن 
الــلـــقــطـــات الــتي يـــتم خاللـــهــا
االسـتـعـانـة بـتــقـنـيـة الـفـار عـلى
العب لكن ذلك سيتم شاشات ا
فـقط بـعـد اتـخـاذ الـقرار مـن قبل
باراة. وقال لوكاس برود حكم ا
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أعلن االحتاد الدولي لـكرة القدم
ـوعد اإلعالن عن شعار حتديده 
قررة بطولة كأس العالم  2022ا
فـي قـــطــــر. وأوضح فــــيــــفـــا في
مـوقــعه الـرسـمي عـلى اإلنـتـرنت
أنّ الـكشف عن الـشـعار الـرسمي
ونديـال قطر  2022سيـكون في
الــــــثــــــالـث من أيــــــلــــــول .2019
وتـستـضيف قـطر بـطولة الـعالم
ألول مـرة في تـاريـخـهـا وتاريخ
مـنطـقـة الشـرق األوسط والدول
الــــعـــربـــيــــة وذلك بـــدءاً من 21
تشـرين الـثاني 2022 وحتى 18
كــــانــــون االول من ذات الــــعـــام.
وتسـتعد دولة قـطر بشـكل ملفت
السـتـضــافـة حـدث كــأس الـعـالم
2022 إذ تــشـهـد الـدولــة نـهـضـة
مـلفـتـة عـلى جمـيع األصـعدة في
ّ الـــســـنـــوات األخـــيـــرة كـــمــا 
اإلعـالن عـن بــــــــــدء فــــــــــتـح خط
ـيــتـرو" مــنـذ أشــهـر. ويــشـهـد "ا
كـأس العـالم اهـتمـامـاً كبـيراً من
ـسـتويـات في دولـة قـطر أعـلى ا
ّ افـتـتـاح مـلـعب اجلـنـوب وقـد 
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مـن الـدور الــتــمـهــيــدي لــلـبــطــولـة
الـــــعـــــربــــيـــــة عـــــلـى أي العب من
نـتدبـ اجلدد الـذين سافروا مع ا
ــــــغـــــــرب. وضم الـــــــفــــــريـق إلـى ا
الـبــنـزرتي كال من: عــلي الــعـيـاري
واجلــزائــري جــمــال الـديـن شــتـال
وهـتــان الـبــراطـلي والــكـامــيـروني
جــابـــريــال كــاك  وآدم الـــرجــايــبي
الـذين لم يكـونـوا مؤهـل قـانونـيا
لــتـعــزيـز صــفـوف الــفـريق بــسـبب
ـرفوعـة ضد الـنادي من الـقضـايا ا
قبل  العبـيه السابـق احلسن سو
وإبــراهـيـمـا واتــارا وهـو مـا كـلف
ــــــنـع من الــــــبـــــــنــــــزرتـي قـــــــرار ا
االنــــتـــــدابــــات. وســـــارع االحتــــاد
التونـسي لتسـوية وضعـية النادي
ـــنــتـــدبـــ اجلــدد من لــتـــمـــكــ ا
ـــشـــاركـــة انـــطالقـــا من مـــبـــاراة ا
اخلــمـيس 22 آب الــتي ســيـواجه
فــيــهــا الـــفــريق الــتـــونــسي نــادي
فـومـبوني من جـزر الـقمـر حلـساب
الــبـطــولـة الــعـربــيـة كــأس مـحــمـد

السادس.
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بـلي العب برشـلونة كشف مـوسى سيـسوكـو وكيل أعـمال الفـرنسي عـثمـان د
عن مـصيـر الالعـب خالل سـوق االنتـقـاالت الـصـيـفـيـة احلـالـيـة في ظل اهـتـمام
العـديـد من كـبـار األنـدية األوروبـيـة بـضـمه. وقـال سـيسـوكـو خالل تـصـريـحات
بـلي ال يُخطط لـلرحيل نقلـتها صـحيفـة "مونـدو ديبورتـيفو" اإلسـبانيـة: "عثـمان د

عن برشلونة وهو يشعر بحالة رائعة مع الفريق".
 وأضــاف: "عـلى الــرغم من وجــود عـدة عــروض من أنـديــة أوروبـا

لكن عثـمان مقـتنع بأنه مـوجود في النادي األفـضل في العالم".
ـبـلي حيث ـوسم احلالي سـيـكون رائـعـا لد وتابـع: "يبـدو أن ا
ـا يُـقال عاد الالعـب قبل أسـبـوع من مـوعـد عـودته وال يتـأثـر 
عـنه في الـسوق أو رحـيـله احملـتمل". وأوضح: "عـثـمان العب في
صـفوف بـرشـلونـة وسـيبـقى بـنسـبة %1000 مع إرادة الـنادي
ـبــلي ارتـبط السـتـمــراره بـقــمـيـص الـبــلـوجــرانـا".ُذكــر أن اسم د
بـالتـواجـد ضـمن صـفـقة اسـتـعـادة الـبرازيـلي نـيـمـار من صـفوف
بـاريس ســان جـيـرمــان كـمــا أفـادت تــقـاريـر بــوجـود رغــبـة لـدى

يوفنتوس في الظفر بخدماته.
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تـساءل كريـستيـانو رونالـدو جنم يوفنـتوس عمـا إذا كان الالعبون
الـذيـن يـسـعـون لـلــحـصـول عـلى رواتب كــبـيـرة يـسـتـحــقـون بـالـفـعل
ي ـدفوعـة من أجلـهم. وحـطم رونالـدو الرقم الـقـياسي الـعا الرسـوم ا
في سـوق االنتـقـاالت عام 2009 عـندمـا انتـقل من مـانشـسـتر يـونايـتد
إلى ريـال مدريـد مقابل 94 مـلـيون يـورو  قبل أن يـنضم إلى يـوفنـتوس

اضي.  مقابل 100 مليون يورو الصيف ا
وقـال رونالدو لـلقنـاة البرتـغاليـة األولى: "من الصعب إجـراء حسابات في

كرة القدم احلديثة". 
يـركاتو بأموال وأضاف: "األندية حـاليًا تراهن عـلى الالعب اجلدد في ا
كن ألي العب كثيرة". وتـابع: "لنترك قضية جواو فيليكس جانبًا حاليًا 
أن يـنـتقـل مقـابل 100 مـلـيـون يـورو حـتى دون إظـهـار أي شيء". وأكـد

ال في كرة القدم".  زيد من ا جنم يوفنتوس: "هناك ا
ـكن حالـيًا أن يتم دفع 70 أو 80 ملـيونـا لشـراء مدافـع أو وأوضح: "
: "أنـا ال أتفق مع ذلك لكن هذا هو العالم الذي نعيش حراس مرمى". وأ

فيه وعلينا احترامه".

األمــ الــعــام إليــفــاب لــشــبــكــة
"ســكـــاي ســـبـــورتس" اول امس
الـــثالثـــاء "عــلـــيـــنـــا أن نــحـــمي
احلـــكـــام". وأضـــاف: "نـــريـــد أن
جننب احلكام الشـعور بالضغط
أو الــتـــأثـــيــر عـــلــيـــهم مـن قــبل
دربـ أو اجلمـاهير الالعبـ ا

مزراوي العـب إياكس في الدقـيقة 80 لـنيله
اإلنــذار الــثـانـي ولـكـن الـتــســجــيل اســتــمـر
. ووضع كـلـوب بروج عـصـياً عـلى الـفـريقـ
قـدمـا في دور اجملـموعـات بـعـد فـوزه على
مضـيفه السك لـينـز النـمساوي  1/ صـفر.
وسـجـل هـانــز فــانــاكن هــدف كــلــوب بـروج
ـباراة الـوحيـد في الـدقـيـقة الـعـاشـرة من ا
عن طريق ركـلة جزاء. وأصـبح موقف بروج
أقـوى في الـتـأهل إلى دور اجملـمـوعـات بـعد
فــوزه خــارج مــلـــعــبه. وفــاز سالفــيــا بــراج
التشـيكي على مضيـفه كلوج الروماني  1/
 صـفـر. وسـجل لـوكـاس مـاسـوبـست هـدف
ـباراة. فريـقه الوحـيد في الـدقيـقة 28 من ا
ـقـرر أن تـقــام مـبـاريـات اإليـاب يـوم ومن ا

28 آب اجلاري.
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انــتـهى لـقــاء الـذهـاب من الــدور اإلقـصـائي
ـؤهل إلى دور اجملـمـوعـات لـدوري أبـطـال ا
أوروبـــا بــ أبــويل الــقـــــــبــرصي وضــيــفه
أياكس أمسـتردام الهولنـدي بالتعادل 0-0
اول امس الـثالثـاء. ويـقـام لـقـاء اإليـاب يـوم
2019/8/28 عـلـى ملـعـب يوهـان كـرويف
في الـعـاصمـة الـهـولـنـديـة. وفي الـعودة إلى
باراة بـدأ الزائر الـهولنـدي بقوة مجريـات ا
وحــصل عــلى عــدة فــرص لــكــنه لم يــنــجح
ـــقـــابل كـــان مـــوسى بـــالـــتـــســـجــيـل في ا
الــتــعـمــري الالعب األردني أنــشط وأخــطـر
العــــبي أبــــويل. فـي الــــثــــاني حتــــسن أداء
أصــحــاب األرض وحـصــلــوا عــلى فــرصـة
غربي نصير اللعب بزيادة العب بعد طرد ا

أثــنــاء عـمــلــيــة اتـخــاذ الــقـرار".
وأشار "لن نسـمح ببث الـلقطات
ـســجـلـة أثـنــاء عـمـلــيـة اتـخـاذ ا
ـح بـــــرود إلى أن الــــــقـــــرار". وأ
ــا حتـتـاج إلى تـقــنـيـة الــفـار ر
عـشــرة أعـوام قـبل أن تـصل إلى

ثالي. وضعها ا
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