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8 مالعب مختلفة وهي مالعب

"مدينة زايد - ملعب محمد بن زايد -
مـلـعب آل نـهـيـان - مـلـعب آل راشد -
مـلــعب آل مـكـتـوم - خـزاع بن زايـد -
خـليـفة بن زايـد - الشـارقة". وتـميزت
ـيـزة العب الـثـمـانـيـة بـأرضـيـات  ا
شاركة نالت إشادة جـميع الفـرق ا
في البطولة نفس احلال بالنسبة
لــلـــمــدرجــات من خـالل ســهــولــة
دخـول وخـروج اجلـمـاهـيـر التي
صاحـبت مـنتـخبـات بالدها من

معظم الدول اآلسيوية.

أيــضًـا عــلى الـوقت الــصـعب الـذي
ــر به آرســنــال وتــهــديــد جنـوم
الـفريـق بالـرحـيل في حال اسـتـمر
ـري على مـدرب الـفـريق أونـاي إ
رأس الـقـيادة الـفـنيـة لـلمـدفـعجـية.
وعنونت صحيفة "ميرور": "جوزيه
يــعــود إلـى دوري أبــطــال أوروبـا".
كـمــا كـتـبت: "الــتـعـاقــد أو خـسـارة
إريـــــكـــــسـن.. أولًـــــا ديـــــلي.. واآلن
كـريسـتـيان في مـحاولـة مـورينـيو
للـتصـدي لنجم آخـر من السـبيرز".
كــمـــا أبـــرزت "مـــيــرور" الـــشـــكــوك
الـكـبــيـرة الـتي حتــوم حـول حلـاق
مهاجم مانـشستر سيـتي سيرجيو
ــبـاراة الــديــربي أمـام أجـويــرو 
مــانــشـســتــر يـونــايــتـد. وبــدورهـا
اهتمت صـحيفة "ديـلي إكسبريس"
ـــر به بـــالـــوضع الـــســـيئ الـــذي 
آرسـنـال بـعـنـوان: "جنـوم الـهـجوم
يقـررون الرحـيل في حال اسـتمر
ــري في وظــيــفــته". واتــفــقت إ
صــحـيــفــة "سـتــار ســبـورت" مع
"ديــلـي إكــســبــريـس" بــعــنــوان:
قـصلة ـهاجـمون يـشحـذون ا "ا
ـدفــعــجــيـة.. الــشــكـوك ــدرب ا
حتـــــوم حــــــول مـــــســــــتـــــقــــــبل
أوبامـياجن.. واحتـماليـة لرحيل

الكازيت أيضًا".
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يـتـابع عـشـاق كـرة الـقـدم حول
الـــعـــالم مُـــبـــاريـــات اجلـــولـــة
اخلامسة من دور اجملموعات
لـ دوري أبطـال أوروبا التي
ستُحدد نتائـجها الكثير من
مالمـح الـــــــدور الــــــتـــــــالي
ــتــأهــلــة إلكــمـال والــفــرق ا
مـــشــــوار الـــوصـــول ألغـــلى

األلقاب األوروبية. 
ـــنـــتــــظـــر أن تـــشـــهـــد ومن ا
ُـباريـات عـدداً من اللـحـظات ا
االستثـنائية ومنـها ما أفصح
عــنـهـا الـنــجم عـثـمـان
بـيلي جنم فريق د
بــرشـــلــونـــة الــذي
أبـــدى حــمـــاســـته
ــواجـهــة فـريـقه
الـــــــــــســـــــــــابـق
بــــوروســـــيــــا
دورتــمــونـد
ومـواجـهـة
أصــدقـائه
زمـــــــــــــــالء
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ه ألداء شن ديتـمار هـامان العب بـايرن مـيونخ ولـيفـربول األسـبق هـجومًـا حادًا عـلى البـرازيلي فـيلـيب كوتـينـيو جنم الـفريق الـبافـاري مؤكـدًا عدم تـقد
اضـي معارًا من برشـلونة اإلسبـاني مع وجود بند خـيار الشراء يوازي نصف قيـمته السوقـية. وانضم الـدولي البرازيلي إلى الـنادي البافـاري الصيف ا
انيـة أكد هامان أنه لو امتلك القرار لصرف النظر عن ضم كوتينيو نهائيًا مقابل 120 مليون يورو. وخالل تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" األ
مضيفًا: "إنه لم يظهر أي شيء حتى اآلن ال يسـتحق حتى نصف القيمة التي ينص عـليها العقد". وأضاف: "كوتينـيو العب حساس واللعب لبايرن ميونخ
شاكل في ـستوى مـتمـيز معـهم بينـما عـانى من ا قـدور اجلمـيع فهذا نـادٍ خاص أما فـي ليفـربول فقـد بنـوا كل شيء حوله لهـذا السـبب ظهر  ليس 
برشلونة". وخـاض كوتينيو  11مباراة بالبوندسـليجا سجل خاللها  3أهداف وصنع  4أخرى. ومنذ انضمـامه إلى البايرن لعب كـوتينيو بـصفة أساسية
قـاعـد البـدالء في عـهـد هانـز فـليك الـذي دفع به أسـاسـيًا في مـبـاراة واحدة من أصل 3 ـدرب الـكرواتي نـيـكو كـوفـاتش لكـنه بـات حـبيـسًـا  حتت قيـادة ا

خاضها الفريق حتت قيادته.
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يـــتـــنـــافـس عـــدد هـــائل من األحـــداث
الريـاضية واألنـشطة والالعـب على
نـــــــيل جــــــوائــــــز "SPIA ASIA في
نــســخـــته اخلــامــســة والــتي ســيــتم

تـنــظــيـمــهــا يـومي 2 و3 كــانـون أول
. وسيـكـون "سـبـيا ـقـبل في الـفـلـبـ ا
آســيــا" ضــمن أنــشــطــة دورة ألــعــاب
جـنـوب شـرق آسـيـا الـتي سـتـقام في
ذات التوقيت. ويُسـلط التقرير التالي

الــضــوء عــلى كــأس األ اآلســيــويـة
2019 والتي استضافتها دولة

ـرشحة تـحدة وا اإلمـارات العـربيـة ا
جلــائـــزة أفــضل حـــدث ريــاضي هــذا

العام.
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ــوافــقــة عــلى عــمـلــيــة تــقـد تــمت ا
الــطـلــبــات واجلــدول الـزمــني لــكـأس
آســـيـــا 2019 في مــــؤتـــمـــر االحتـــاد
اآلســـيــوي لــكـــرة الــقــدم فـي تــشــرين
ــــقــــرر الـــــثــــاني 2012. وكــــان مـن ا
اإلعالن عن الفـائز في مؤتـمر االحتاد
اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم في حــزيــران
ومرة أخرى في تشرين الثاني 2014
إال أن االحتــاد اآلسـيــوي قـرر تــأجـيل
ضـيف إلى صيف اإلعالن عن الـبلـد ا

2015. وفي كانون الثاني 2015
أعــلن ألـيـكس ســوسـاي األمـ الـعـام
لالحتاد اآلسيوي أن إيران واإلمارات
تـبـقـيان ـرشـحان الـوحـيـدان ا هـمـا ا
لـكــأس آسـيـا 2019  وسـيـتم اإلعالن
ـضـيف احملـتـمل في اذار 2015 عن ا
وبالـفعل فازت قـطر بحق االسـتضافة
في اذار 2015. وشــــهــــدت نـــســــخـــة
2019 مشاركة  24فريقًا بعد زيادة
عـدد الــفـرق من  16فــريـقًــا كـمــا هـو
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اهــتــمت الــصــحف الــبــريــطــانــيــة
الــصــادرة صــبــاح امس الــثالثــاء
ـدرب الـبــرتـغـالي جـوزيه بــعـودة ا
مــوريــنـــيــو إلى مــنــافــســات دوري
أبـــــطـــــال أوروبـــــا من
جـديد وذلك عـنـدما
اسـتـقبل تـوتـنـهام
هـــــوتــــــســـــبـــــيـــــر
اإلنــكــلــيـزي امس
الــثـالثــاء نــظــيـره
ـــــبـــــيـــــاكـــــوس أو
الــــيـــونـــانـي. كـــمـــا
ســلـطت الــضـوء
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أشاد األوروجواياني لـويس سواريز مهاجـم برشلونة بـقدرات زميله في الـفريق الفرنسي
أنـطـوان جـريــزمـان مُـشـيـرًا إلى أنـه يـحـتـاج لـلـصــبـر لـكي يـتــأقـلم. وقـال سـواريـز خالل
ـانية: "جريزمـان هو واحد من أفضل الـالعب في العالم تـصريحاته لـصحيفـة "كيكر" األ
لـكن لـفـرض قدراته فـي برشـلـونـة يتـطـلب األمـر وقـتًا وصـبـرًا لـلـتكـيف مع أسـلـوب الـفريق

اخلاص وحدث لي ذلك في األشهر األولى هنا". 
وأضاف: "جـريزمان يـجب أن يكـون هادئًـا ومتـأكد أن األمـر سيـنتـهي به بتـحقـيق األلقاب

معنا".
اضـية بعدما   وانـضم جريزمان لـصفوف برشـلونة خالل سوق االنتـقاالت الصيـفية ا
كـســر الـشـرط اجلــزائي في عـقــده مع أتـلـتــيـكـو مــدريـد بـدفع 120 مــلـيـون يـورو. وشـارك
وسـم حتـى اآلن وسجل  4أهـداف ـسـابـقـات هـذا ا ـخـتـلف ا جـريـزمان في 16 مـبـاراة 

وصنع 3 أخرى.

ــتـلك ــســابـقــات ألنــنــا  جــمــيع ا
أفــضل الالعــبــ نــحن واحــد من
أفضل الـفرق في الـعالم لـذا علـينا
التفكير في الفوز بكل مباراة ومن
ثم إذا حــــقـــقــــنـــا دوري األبــــطـــال
فـسـيكـون أمـرًا مـثـالـيًـا.". "تـعـلـمـنا
كثيرًا من مباراتي ليفربول وروما
لـقد ارتـكبـنا أخـطاءً كـثيـرة فيـهما
كل عــام في دوري األبـطــال يـصـيـر
مـعـقدًا أكـثـر بالـنسـبـة لنـا ولـكنـنا
ـتلك العـبـ أذكيـاء وذوي خـبرة
عالية وهذا سيساعدنا على اللعب
بشكل جيـد وإثبات أننـا برشلونة.
أؤكد أننا لن نـرتكب نفس األخطاء

مرة أخرى." 
بـرشـلـونـة يـسـتـعـد ألسـبـوع قوي
حـيث يُالقـي بـوروسـيـا دورتـمـوند
فـي دوري األبـــــــــطـــــــــال قــــــــــبل أن
يــسـتــضـيف أتــلـتــيـكـو مــدريـد في
الـــلــيـــجــا أومـــتـــيــتـي عــلّـق عــلى
بارات بقوله "مـباراتان مهمتان ا
لــلـغــايــة حـقًــا لـكـن ال يـزال هــنـاك
نافسة.". "في الدوري الكثير من ا
عـــــلــــيــــنــــا أن نــــواصـل حتــــقــــيق
االنـتــصـارات والــفـوز بــأكـبــر عـدد

بارايات.  كن من ا
دورتـمـونـد يـحـتاج الـفـوز ولـكـنـنا
أيـضًا نـريـد ضمـان الـتأهل لـديهم
العب جيدين للغـاية لكننا نعرف
ما يـتع علـينا الـقيام به لـتحقيق
الــفـوز وهــذا هـو األكــثــر أهـمــيـة."

ـــاضي ومــــنـــافـــسـي احلـــاضـــر. ا
ـبيلي الذي سـيستقبل وبجانب د
زمالء نــاديـه الــقــد عــلـى مــلــعب
كـامـب نـو مــعــقل فــريـقـه احلـالي
العب هــنـاك العـبـ سـيـسـافـرون 
ــواجـهـة فـرقٍ يـعــلـمـونـهــا جـيـداً 
سبـق لهم ارتـداء ألوانـها والـلعب
وسط جــمــهـورٍ كــثـيــراً مــا تـغــنـوا

بأسمائهم.
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أول من كـــان يــنـــتــظــر الـــلــعب في
برشلونة العباً منافساً بعد أن كان
أحــد أفــراد كـتــيــبـة الــبــلـوجــرانـا
اإلســبـاني بــاكــو ألـكــاســيـر العب
بوروسيا دورتـموند الذي كان من
ـقرر أن يـشارك في مـباراة فـريقه ا
ـاني أمـام برشـلـونـة على أرض األ
كــامب نـــو. ولــكن يــبــدو اإلصــابــة
سـتمـنعه من ذلـك فخـرجت تقـارير
مــنـــذ يــومــ تـــؤكــد عـــدم مــقــدره
ألـكــاسـيــر عـلى الــسـفـر مـع فـريـقه
ُــرتــقــبــة بــعــد ُــبــاراة ا خلـــوض ا

إصابته في ركبته اليسرى.
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ُــهـــاجم اإلســبــاني عـــنــدمــا كــان ا
ألـــفــــارو مـــوراتـــا العــــبـــاً لـــنـــادي
يــوفـنــتــوس اإليـطــالي ســاهم في
انتصار تاريخي لليوفي على ريال
مــدريـــد في دور نـــصف الــنـــهــائي
لدوري أبـطال أوروبـا نسـخة 2015
ورفـض مـوراتـا االحـتـفـال بـهـدفـيه
فـي تــوريــنــو و مـــدريــد احــتــرامــاً

لفريقه السابق. 
ـــواجــهــة فــريق ويـــعــود مــوراتــا 
ســـابـق له وذلك بــــعـــد أن أصـــبح
العــبــاً لـ أتــلــيــتــكــو مــدريــد الــذي
ـواجهـة يـوفـنـتـوس على يـسـتـعـد 
أرض ألـــيـــانـــز تـــوريـــنـــو مـــلـــعب
يوفـنتـوس ويترقب جـمهـور الكرة
تــصـرف مـوراتـا إذا مــا أتـيـحت له
الـفــرصـة لـتــسـجـيـل هـدف وكـيف

ستكون ردة فعله. 
ـاضي شهـد عودة أنـخيل وسم ا ا
دي مـــــاريـــــا العب بـــــاريـس ســــان
جيرمان ألرض ملعب أولد ترافورد
في مــانـشــسـتــر مـواجــهـاً لـفــريـقه
الــســابق مــانــشــســتــر يــونــايــتـد
والـتـقــطت الـكـامـيــرات االسـتـفـزاز
ـانيو و دي تـبادل بـ جمـهور ا ا

ماريا. 
دي مـــاريـــا يـــعــــود مُـــجـــدداً هـــذه
لعـبه السـابق سانتـياجو اجلولـة 
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احلــــال مـن عـــام 2004 وحــــتـى عـــام
2015. وأقيمت البطولة على 6

مـجـمـوعــات تـأهل عن كل مــجـمـوعـة
ركز األول والثاني إضافة أصحاب ا
ركز إلى أفضل 4 منتـخبات احـتلت ا
الثالث. ورغم زيادة عدد الفرق إال أن
الـتنـظـيم ظهـر بشـكل مـشرف لـلغـاية
وأكدت اإلمارات أحـقيتهـا بنيل شرف

تنظيم النسخة األكبر.
VAR‡ « WOMIð

شهدت نسخة كأس آسيا لعام 2019
 أول استخدام لتقنية الـ VARفي

الـبطـوالت اآلسيـويـة حيث  الـعمل
بـــهــا بــدءًا مـن مــبــاريـــات الــدور ربع
النهائي. واستخـدمت التقنية بأحدث
ــمــكــنــة حــيث نــالت األســالــيـب ا
اسـتـحـسـان الـفـرق الـثـمـانـيـة
ــــتــــبـــقــــيــــة في األخــــيــــرة ا
الـــبــــطـــولـــة وســـاهـــمت في
الــــــعــــــديــــــد من الــــــقــــــرارت
ـؤثرة. وأقـيمت الـتحـكيمـية ا

تتويج قطر
بكأس آسيا

 لورينزو إنسيني
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ُقارنات برنابـيو ويترقب عُـشاق ا
يرجني مع كيفية تعـامل جمهور ا
دي مـــاريـــا العب الــــبـــاريـــســـيـــ
احلــالـي مع األخـــذ في االعــتـــبــار
أهــمـيــة الـلــقـاء لــكـبــار الـعــاصـمـة
اإلسـبــانــيـة خــاصـة وأن الــذهـاب
انتـهى بثالثيـة قاسـية في باريس

. سجل منها دي ماريا هدف
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أكـــد صـــامـــويل أومـــتـــيـــتي العب
بــــرشـــلــــونـــة عــــلى أن الــــبـــرســـا
يـــســتـــهــدف الـــتـــتــويج بـــجـــمــيع
الـبـطـوالت الـتي يُـشـارك فـيـهـا هذا
وسم وأشار في الوقت نفسه أن ا
اضي سـيـتم الـعـمل على أخـطـاء ا
إصالحـــهـــا فـي ســـبـــيـل حتـــقـــيق
ـسـتـقبل. األهـداف الـكـتالنـيـة في ا
بــرشـلــونــة كـان قــد خــرج من آخـر
نـسـختـ من دوري أبـطـال أوروبا
بــصـورة تـاريـخـيـة حـيث هُـزِم من
رومــا بـثـالثـة أهــداف نــظــيــفـة في
ونـتـادا األولى بربع الـنـهائي الـر
بـعـد الـفـوز ذهــابًـا في الـكـامب نـو
بــأربـعــة أهــداف لــهــدف ثم تــلـقى
ــة األخــرى الــتي ال تــنـسى الــهـز
بأربعـة أهداف نظـيفة من لـيفربول
بعد الفوز ذهـابًا بثالثة أهداف لال

شيء في نصف النهائي. 
الــدولي الـفــرنـسي حتــدث عن هـذا
ــرشــحـون في األمـر وقــال "نــحن ا كيليان مبابي
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كشفت تـقارير صحفية إيطالية الـيوم أن النجم لورينزو إنسيني العب
قـبلة أمـام نظـيره ليـفربول. واجـهة الـفريق ا فـريق نابولـي غير جـاهز 
جاء هـذا بحسب مـا ذكرت شـبكـة "سكـاي سبـورتس" والتي أكدت أن
الـنـجم صـاحب الـ 28عـامًـا لم يـشـفى من إصـابـته الـتـي تـعـرض لـها

أمام ميالن. 
وذكـرت الــشـبــكــة أن الالعب ال يـزال يــشـعــر بـألـم في كـوعه وهــو مـا
سيبـعده عن مواجهـة مساء اليـوم األربعاء التي تـقام في ملعب أنـفيلد
بـإجنلـترا. وأعـلن أنشـيلـوتي عن قائـمة الـفريق الـتي سافـرت إلجنلـترا
وهـي الـتي ضــمت إنـســيــني رغم أنـبــاء عـدم جــاهــزيـته لــلـتــواجـد في
ـباراة. ويـحل فريـق نابـولي مسـاء الـيوم األربـعاء ضـيفًـا عـلى نظـيره ا
لـيـفـربـول في مـلـعب أنـفـيـلـد ضـمن لـقـاءات اجلـولـة اخلـامسـة من دور
اجملــمـوعــات بـدوري أبــطــال أوروبـا. وكــانت مــبـاراة الــدور األول بـ

الـفريقـ في اجلولة األولى
من دور اجملـموعات قد
انــتــهت بــفــوز نـابــولي
بــهـدفــ نــظــيــفـ في
إيــطــالــيــا وعـلى أرض
الــبـارتــيـنـوبـي. جـديـر
بــالـــذكــر أن نـــابــولي
يـــــحـــــتـل في الـــــوقت
ركز الثاني احلـالي ا
في اجملـموعة بـرصيد
ثــمــانـي نــقــاط بــيــنــمـا
يأتـي ليفربول متصدرًا

بتسع نقاط.
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ــاني أعــلـن نـادي شــالــكه األ
الــيــوم اإلثــنــ أنه ســيــقــيم
مـــعــــســـكـــره الــــشـــتـــوي في
إسبـانيـا. وأوضح النادي أن
دة ب معسكره سيقام في ا
ــقـبل 2 إلى 9 كــانــون ثــان ا
في مــنـطــقــة فـويــنــتي االمـو
الـقـريـبـة من مــديـنـة مـرسـيـة
جـنوب شـرق إسـبانـيا وذلك
اسـتـعـدادا جلـولـة اإلياب من
ـــوسم احلـــالـي. ويـــعـــتــزم ا
شــــالـــــكـه خــــوض مـــــبــــاراة
جتــريـــبــيــة في الـــســابع من
ــقــبل لـكن كـانــون الــثـاني ا
النـادي لم يحـدد بعـد الفريق
الــذي ســـيــلــعـب أمــامه هــذه
ـبــاراة. وســيـعــود الــفـريق ا
ـديـر الـفـنـي ديـفـيد بـقـيـادة ا
واجهة هامبورج في فاجنر 
مبـاراة جتريـبيـة في العـاشر

قبل. من كانون ثان ا
من جــانب اخــر قــال االحتـاد
األوروبـي لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم
(الـيـويـفـا) اول امس اإلثـنـ
ـنعه من إنه عـاقب فـينـورد 
شـجعيه حلضور بيع تذاكر 
ـلـعب بـورتـو في مـواجــهـة 

Íu²A « ÁdJ F  ÊUJ  œÒb×¹ tJ Uý

واجهات في دوري ابطال اوربا UNł«u ∫ تتواصل اليوم جولة جديدة من ا

اني يعسكر في اسبانيا نادي شالكه األ
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وتــابع مـــتــحـــدثًــا عـن جــاهـــزيــته
البدنية والفنية "أشعر أنني بحالة
جـيـدة لـقـد عـمـلت بـجـد عـلى مدار
ـاضــيـة أنـا حــقًـا أريـد الـشــهـور ا
الـــــلــــــعب مــــــرة أخـــــرى في دوري

األبطال. 
إنـهـا مـبـاراة خـاصـة (دورتـمـوند)
أريد حقًا أن ألعب بعد هذا الغياب
الــطــويل.". "أنــا جــيــد جــدًا ولــديّ
مــشــاعــر جــيــدة لــلــغـايــة وآمل أن
ألـعب ركـبـتي اآلن مـثالـيـة وجـاهز

للمشاركة. 
حـلـمي اآلن هـو مـزاولـة كـرة الـقـدم
من جـــديــد." صــاحب الـ  26 عــامًــا
ـوسم ثالث مـبـاريات خـاض هـذا ا
فـقط بقـميص الـبـرسا حـيث عانى
مـن الــغـــيـــاب لإلصـــابـــة مع تـــألق
كــلــيــمــنت لــوجنــلــيه الــذي جـعــله
حـبيـسًا لـدكـة البـدالء بعـد تعـافيه
ولـكن يـبـدو أن أومـتــيـتي لم يـفـقـد
األمل ويُريد أن يسـتمر في الكامب

نو. 
أومـتـيـتي اخـتـتم حـواره مـتـحـدثًـا
قبل عن شائعات رحيله الصيف ا
وقال "لم تزعجني حقًا كل ما كنت
أركز عـليه هـو العنـاية بـركبتي وال

شيء آخر سوى ذلك.
 أريـــد أن أبـــقــــــــى هـــنــا لـــفـــتــرة
طـــــــويــــــــــــــلـــــــة أنـــــــا أشـــــــعـــــــر
بالـــــــــسعادة هـنا وأعـمل بصورة

جيدة جدًا.".
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رحّـب الـبــرازيـلي مــالـكــوم دي أولـيــفـيــرا مـهــاجم زيـنــيت سـان
بـطرسبـرج الروسي بإمكـانية عـودته إلى صفوف بـرشلونة

قبلة.  خالل الفترة ا
ورحل الالعب صـــاحب الـ 22عـــامـــا
عـن الـــبـــارســـا خالل االنـــتـــقـــاالت

ــاضـيــة مــقـابل 36 الـصــيــفـيــة ا
مــلـيـون جـنــيه إسـتـرلــيـني لـكـنه
عــانى من هــجــوم عــنـصــري من
جماهير زينيت. وكان مالكوم قد

انـضم لـلـبـارسـا في صـيف عام 2018
ا من بوردو الـفرنسي لـكن  بيعه بـعد موسم واحـد فقط حيث كان قـادمً

بلي.  بديال للفرنسي عثمان د
وقـال مـالـكوم خـالل تصـريـحـاته لـراديـو "مونـت كارلـو": "لـقـد تـلـقيت
رسـائـل لـلــعـودة إلى بــرشـلــونــة وكـلــمـا أتــيـحـت لي الـفــرصـة (في
الـبارسا) كنت أظـهر بأداء جـيد ولهذا الـسبب أعتقـد أن مشجعي

الفريق مازالوا يحبونني". 
وعـانى مــالـكــوم من لــعـنـة اإلصــابـات مــنـذ انــضـمــامه لـلــفـريق
وسم الروسي حيث لم يُشارك سوى في مبارات فقط هذا ا

حتى اآلن. 
ــا عـلى االنـتــقـال لـزيـنــيت فـأنـا شـاب وأضـاف: "لـست نـادمً
وأريـد أن ألـعـب في أي مـكـان ألنـني أحب كـرة الـقـدم وهـو

الفريق الذي منحني الفرصة".

الـــدوري األوروبـي الـــشـــهـــر
قبل بسـبب شغب جمهوره ا
في مــبـاراة أمـام يــاجن بـويـز
في بـازل. كمـا فرض الـيويـفا
غـرامـة عـلى فـيـنـورد بـقـيـمـة
50 ألـف يــــــــــــــورو (55 ألـف
دوالر) بــــســـبـب تـــصــــرفـــات
ة -2 مـشـجـعـيه خالل الـهـز
0 أمــــــام يـــــاجن بــــــويــــــز في
ــاضي ســويــســرا الــشــهــر ا
إضـــافــــة إلى خـــمـــســـة آالف
يــورو أخــرى تـعــويــضــا عن
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تـعـرضت حـافـلـة بـعـثة فـريق هالل
الــفــاشــر الــســوداني لــكــرة الــقـدم
حلادث مـروري خالل عودتـها إلى
مـدينـة الفـاشـر شمـال دارفور أدى
ـــســاعـــد عــبــد ــدرب ا إلى وفـــاة ا

الهادي محمدين. 
وذكـرت تقـارير إعالمـيـة سودانـية

"األضــرار". وتــتـــضــمن هــذه
الـتـصـرفـات إلـقـاء مـقـذوفـات
ـلـعب وإشـعـال جتـاه أرض ا
األلــــعـــاب الــــنــــاريــــة. وقـــال
االحتـــاد الـــقـــاري في بـــيـــان
"قــــررت جلـــنـــة االنـــضـــبـــاط
والـقـيم مـنع فـيـنورد مـن بيع
ـشـجـعـيه حلـضـور الــتـذاكـر 
ـقـبلـة خارج أرضه مـباراته ا
فــي الــــــــــــــــدوري األوروبـي".
وحـصل الــنـادي الــهـولــنـدي
ــدة 30 يــومــا عــلى مـــهــلــة 
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يـرى الـفرنـسي كيـليـان مـبابي مـهاجم بـاريس سـان جيـرمان أن األرجـنتـيني
ـرشح األقـرب لـلتـتـويج بـجـائزة ليـونـيل مـيـسي جنم وقـائد بـرشـلـونة هـو ا
الـكـرة الـذهبـيـة كـأفـضل العب في الـعالـم هذا الـعـام. وقـال مـبابي خالل
تـصـريـحـاته لصـحـيـفـة "فـرانس فوتـبـول": "لن أتـوج بـالـكرة الـذهـبـيـة هذا
ستوى رشح وميسي مرشح كبير وعلى ا العام وهنـاك العديد من ا
الفردي كـان األقوى". وأضاف: "ال أحب أن تتم مـقارنتي ببـيليه ألنني لن
أكـون مـثله فـهـو تـوج بكـأس الـعالم 3 مرات وهـو مـلك كرة الـقـدم". وكانت
ـرشحـ لـلـفوز مـجلـة "فـرانس فـوتبـول" قـد أعـلـنت في وقت سـابق قائـمـة ا
ُـقـرر اإلعـالن عن الـفـائـز في حـفل بــاجلـائـزة الـتي ضـمت 30 العـبًـا ومن ا

قبل. بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 كانون أول ا

ويلح أن احلادث وقع في منطـقة ا
أقـــصى جـــنـــوب غــرب مـــديـــنــة أم
درمــان. وأوضــحت الــتــقــاريــر أن
ســائق احلـافــلـة فــوجئ بــشـاحــنـة
كبيرة أمامه لم يتمكن من تفاديها
ــا واصـــطــدمت بــهـــا احلــافــلــة 
ـدرب مـحـمـدين تـسـبب في وفـاة ا
وتعـرض بعض الالعـب وأعـضاء

الــطـاقم الـفــني واإلداري إلصـابـات
مــتـفــاوتـة. ويــحـتـل هالل الـفــاشـر
ــركـز الـ 14في جــدول الــتــرتـيب ا
برصيد تسع نـقاط جمعها من 10
مــبـاريــات حــيث حــقق الــفـوز في
مــبــاراتـــ وتــعــادل ثالث مــرات
وتــــكــــبــــد اخلــــســـــارة في خــــمس

مناسبات.
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خـــــصــــصت وزارة الــــدفــــاع وشــــركــــة
اخلطـوط اجلوية الـكويتـية طائـرتان لنقل
250 من مــشــجــعي مــنــتــخب الــكــويت
ـؤازرة األزرق في مــبـاراته األولى أمـام
ـنتـخب الـسـعودي الـيـوم األربـعاء في ا
انــطالقـة مــشـوارهــمـا في خــلـيـجي 24
الـــــتي انـــــطـــــلـــــقت في الـــــدوحـــــة امس
الــــــــثالثاء وتستمر حتى 8 كانون أول

قبل.  ا
وثـمّن مــجـلس إدارة احتـاد الــكـرة عـلى
لــســان رئــيـس االحتــاد الــشــيخ أحــمــد
الـيـوسـف دعم الـشــيخ صـبــاح اخلـالـد
رئــيـس مــجــلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع
لـتـخـصيـص طـائـرة عـسكـريـة ويـوسف
اجلـاسم رئـيـس مـجـلس إدارة اخلـطـوط

ـديـر التـنــــــــفـيذي اجلويـة الـكـويتـيـة وا
كامل العوضي. 

ـنـتـظـر أن يـغـادر  250مـشـجـعًـا ومن ا

عــلى مــ الــطــائــرتــ الــيــوم االربــعــاء
نـتـخب أمام األخـضـر على أن ـؤازرة ا

يعودوا في نفس اليوم إلى البالد.

منتخب الكويت

لـــلــتـــواصل مع يـــاجن بــويــز
بـــشـــأن تـــســويـــة مـــشـــكـــلــة
األضــــرار الــــتي ســــبــــبــــهـــا
مـشـجــعـوه. وسـيـســتـضـيف
ـــركـــز فــــيـــنـــورد صـــاحب ا
الـــــثـــــالث فـي اجملـــــمـــــوعــــة
الـــــســـــابـــــعـــــة ريـــــنـــــجــــرز
قبل األسكـتلنـدي اخلمـيس ا
قـــبل أن يـــحل ضــيـــفـــا عــلى
بورتـو في البـرتغـال في آخر
مـبـاريـات اجملـمـوعـة يوم 12

كانون األول.


