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عــاقـبت رابــطـة الــدوري اإليـطـالي
نـادي إنـتـر بـإقامـة مـبـاراتـ على
مــلـعــبه دون جــمـهــور غــداة يـوم
أســــود بــــســـــبب الــــصـــــيــــحــــات
الـعـنـصـريــة جتـاه مـدافع نـابـولي
السنغالي كاليدو كوليبالي ووفاة
مشـجع إلنتر في شـغب تال مباراة

. الفريق
وشــهـدت مـبـاراة الـفـريـقـ ضـمن
رحلـة الثامـنة عشـرة على ملعب ا
جـوزيــبي مـيــاتـزا (ســان سـيـرو)
ـــضــــيف تــــوجــــيه مــــشــــجـــعـي ا
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انـشـستـر يـونـايتـد إلى حتـليل ـدرب الـسابـق  اجته البـرتـغـالي جوزيه مـوريـنـيو ا
بـاريـات بـعـد أن تمت إقـالـته مـؤخـرًا من تـدريب الشـيـاطـ احلـمر.وقـالت الـقـناة ا
ـدرب البرتـغالي على حتـليل جوالت الـليجا الرياضـية اإلسبانـية إنهـا اتفقت مع ا

قبلة. دة ا خالل ا
ـوقع "تويتر" جـاء فيها: ونشرت القـناة اإلسبـانية تغـريدة عبـر حسابهـا الرسمي 
"جــوزريه مـوريــنــيـو ســيــتـواجــد في االســتــوديـو كل يــوم أحــد لـتــحــلـيـل مـبــاريـات
ـقـبــلـة وسـيـكـتـفي ـدة ا اجلـولـة".ويـبـدو أن الــبـرتـغـالي لن يـدرب أي فــريق خالل ا

ستقبل. بالتحليل حل التعاقد مع ناد جديد في ا
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تـعــرّض لـوس أجنــلـيس لــيـكـرز
ـة أولى أمـام سـاكـرامـنـتـو لـهـز
كينغز 117-116 في غياب جنمه
ــصــاب في لــيــبــرون جــيــمس ا
دوري كــــرة الـــســـلـــة األمـــيـــركي
لــلــمــحــتــرفـ فــيــمــا وجّه جنم
هيوس روكتس جيمس هاردن
نتقدي رسالة شديدة الـوضوح 
أدائه بـتــسـجـيـله  45 نـقـطـة في

سلة بوسطن سلتيكس.
واخلـســارة هي األولى لــلــيــكـرز
بـعــد تـعـرّض جــيـمس لـإلصـابـة
ـــبــاراة في الـــربع الـــثـــالث من ا
التي فاز فيها فريقه على غولدن
وسـم ستـايت ووريرز بـطل ا

اضي (127-101).  ا
ـــلك" وظـــهـــر تـــأثـــيـــر غـــيـــاب "ا
جـيـمس فـي نـهـاية الـلـقـاء حـيث
جـــــاءت اخلـــــســـــارة فـي الـــــربع
األخـير (33-21)  وبـفـارق نـقـطة
واحـدة بـعد أن تـفـوق لـيـكرز في
األرباع الثالثة األولى بفارق 11

نـــقـــــــطــة ( 29-33 ?32-34و-28
 .(23

ــدرب لـوك والــتــون قــبل وأكــد ا
بـاراة أنه ليس عـلى عجـلة من ا
أمـره بـشأن عـودة الـنـجم الـقادم
مـن كـلـيـفالنـد كـافـالـيـيـرز والذي
ســيــحـتــفل الــيــوم األحـد بــعــيـد
مــــيالده الـ 34   وقــــال فـي هـــذا
الـصـدد "بـالـتأكـيـد لن نـسـتـعجل

عودته".
وقـــال والــتـــون ردا عـــلى ســؤال
حــول مــدة غــيــاب الالعب الــذي
ســجل خالل مــسـيــرته أكــثـر من
32 ألف نقـــــــطة "أنتظر معرفة
تطور حالته منه ومن األطباء  
وتـابع "أمـر تــعـلـمــته من الـلـعب
مع بــعض الـكـبــار هـو أنه يـجب
عــدم الـتـشــــــــــكـيك بـهم (...). ال
ـا أريــد أن أسـتـعــجل األمـور طـا
لــيـست لـدي أخــبــــــــــار جـديـدة

منه ومن األطباء".
وأظـــهــر الـــتـــصـــويــر بـــالـــرنــ
غـناطيـسي إصابـة جيمس في ا

ــدة أعـــلى الــفــخــذ وســـيــغــيب 
قــصــيــرة لـكــنــهــا غـيــر مــحـددة
حـسب الـنادي الـذي لم يـعـلن ما
إذا كـــــان ســـــيــــــشـــــارك أم ال في
مـبـاراة الـدربي ضـد جـاره لوس

أجنليس كليبرز.
وغياب جـيمس أفضل العب في
ـــنـــتـــظم أربـع مــرات الـــدوري ا

قـطع سلـسـلة مـشـاركته في 156
مباراة متتالية.

ـركـز اخلـامس ويــحـتل لـيـكــرز ا
( 20فوزا و 15خسـارة) مبـاشرة
خلف كلـيبرز (20 انتصارا و14

ة). هز
وسـجل كــايل كـوزمـا ( 33نـقـطـة
مع  9مـــتـــابـــعـــات) وبـــرانـــدون
إينغرام ( 22نقطـة) ولونزو بول
(20 نــقــطـــة) لــلــيــكــرز في حــ
جنـح خــــــمــــــســـــة العــــــبــــــ من
سـاكـرامـنتـو كـيـنـغـز في تـخـطي
حـــاجـــز الـ  15نـــقــــطـــة أبـــرزهم
الصربي بوغدان بوغدانوفيتش

(23 نقطة).

رسالة هاردن
قـابل وجّه جيـمس هاردن في ا
جنـم هـيــوسـ روكــتس رســالـة
ـنـتـقـديه خـصـوصـا حول أدائه
في األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة (بالي
ـــــاضـي وقــــاد ـــــوسم ا أوف) ا
فــريــقه إلى فـــوز ثــامن في آخــر
تـــسع مــبـــاريــات عــلـى حــســاب

بوسطن سلتيكس 127-113.
وســجل هــاردن الــذي شـارك في
ــبــاراة رغم إصـــابــة في ربــلــة ا
الـساق  45نـقـطـة  17مـنـهـا في
11 الـــــــــــــــربــع األول وجنـح فـي 
تـسـديـدة من أصل 26 مـحـاولـة

مــنــهــا  9ثالثــيــات من أصل 18
رمـيـة.وسـجل هـاردن  30 نـقـطـة
علـى األقل في آخر  8 مبـاريات
و 35نقطة في آخر  6 مباريات.
وتوجّه هاردن بـعد اللـقاء للذين
رأوا أنه ال يـستـحق لـقب أفضل
ـنـتـظم قـائال العب في الـدوري ا
"أتـلقى إهـانـات كثـيـرة لكن ذلك
ـــــــنـــــــعــــــنـي مـن اخلــــــروج لـم 
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" مؤكـداً أنه سيواصل عمل مـش
مــشــاهـدة مــبــاريــات إنــتـر إال أنه
ــلـعـب في حـال سـيــنــســحب من ا

اثلة. تكرار صيحات 
وتـابع "أعتـذر لكـالـيدو كـوليـبالي
بـاسـمي واسـم مـيالنـو الـسـلـيـمة
الـتي تريـد أن تظـهـر أنه بإمـكانـنا
أن نـشــعـر بــأنــنـا إخــوة حـتى في

األوقات الصعبة".
من جـهته اعتـبر الـهولـندي مـينو
رايـــوال وكــيـل األعــمـــال اجلـــديــد
لــكــولــيــبــالي أنه "إذا لم تــتــمــكن
إيــطــالــيــا من الــتــغــلب عــلـى هـذا

السرطان فليس لها مستقبل".
وأعــلن الـرئــيس اجلـديــد لالحتـاد
اإليطالي للـعبة غابريـيلي غرافينا
إدانــتـه "جــمــيع أشـــكــال الــعــنف
سـواء كـانت جــسـديـة أو لــفـظـيـة
التمييز العنصري عامل خطير. ال
نـقـبل أن يـكـون مـثل هـذا الـسـلوك

ضاراً بكرة القدم".
وحــصـلت أحـداث خــطـيـرة أيـضـاً
ـلعب وأدت إلى وفـاة أحد خارج ا
مـشـجـعي إنـتر (35 عـامـاً) بـعـدما

. وكـــانت بـــالــتـــصـــفـــيق الـــهــاز
النـتيجة حـينهـا التعـادل السلبي
قـــــبـل أن يـــــقــــــتـــــنـص الـــــبــــــديل
األرجـنــتـيــني الوتـارو مــارتـيــنـيـز

 Æ90+1 هدف الفوز في الدقيقة
وأوضـحت الرابـطة في بـيانـها أن
كــولــيــبــالي ســيــوقـف مــبــاراتـ

األولـى عــــلـى خـــــلــــفـــــيــــة تـــــراكم
االنـذارات والـثـانـيـة عـلى خـلـفـية

سخريته من احلكم.
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وبحسب مـدربه كارلو أنـشيلوتي
طلب اجلهاز الفـني لنابولي مراراً
باراة دون جدوى. وتكراراً وقف ا
وأوضح لـشـبـكـة "سكـاي": "طـلـبـنا
ـباراة (...) لكن ثالث مرات وقف ا
ـبـاراة اسـتـمـرت" مـضـيـفـاً "كـان ا
الالعب عـصــبـيــاً ومـعـنــويـاته لم
تـكن في أفضل حـاالتـها. إنه العب

." هاد جداً ومحترف جداً
وتابع "يبدو هـذا وكأنه عذراً لكن
الالعب كان قلـقا ومتـوتراً. لم يكن
ذلـك جيـداً بـالـنـسـبـة لـنـا وال لـكرة
الـقـدم اإليـطـالـيـة" مـضـيـفـاً "احلل

"صـيــحـات الــقــردة" نـحــو الـدولي
الـســنــغـالي وسط انــتــقـادات من
مــدرب نـابـولي كـارلـو أنـشـيـلـوتي
الــذي أكــد أن فــريـــقه طــلب مــراراً
ـــــبــــاراة مـن دون أن يــــتم وقف ا

التجاوب معه.
وفي بيانـها أوضحـت الرابطة أن
ـبــاراتــ تــفــرض عـلى عــقــوبــة ا
ـهـيـنة ذات خـلـفـيـة "الـصـيـحـات ا
الـــطــابع الـــعــنـــصــري (...) جتــاه
كـالـيـدو كـولـيـبـالي" وأيـضـاً عـلى
خــلـفــيـة "صــيــحـات ذات طــبـيــعـة

مناطقية" بحق مشجعي نابولي.
كــمـا فــرضت الـرابــطــة عـلى إنــتـر
خـــوض مــبــاراة مع إغالق جــزئي

للمدرجات.
بيان النادي

ورد الــنــادي بــبـيــان أكــد فــيه أنه
"مــــنـــذ الــــتـــاسـع من آذار/مـــارس
) 1908تاريخ تأسيسه) جسّد
إنــــتــــر االنـــدمــــاج الــــضـــيــــافـــة
ا رفض "أي والتقدمـية" وأنه لطا

شكل من التمييز".
أضاف "لـهذا جند أنـفسنـا ملزم
 مـرة جــديـدة الـتـأكـيـد أن
كل شـــخص ال يــفــهم أو
يـــتــقـــبل تـــاريــخـــنــا
تـاريـخ هـذا الـنـادي

ليس فرداً منا".
وأثارت الصيحات
انتقـادات واسعة
ودفـــــــعت الـالعب
الى اإلعـراب بـعـد
بـاراة عن فـخره ا

بلون بشرته.
وكـــتـب كـــولـــيـــبـــالي
بــالـلـغـة اإليـطـالـيـة عـلى
ـــبــاراة تـــويـــتـــر بـــعـــد ا
"مــــســـتــــاء لــــلـــخــــســـارة
وخــصـوصــا الـتــخـلي عن
إخـــــــوانـي (الـــــــطـــــــرد في
ولـــكــنــني   Æ©80 الـــدقــيـــقــة
فخور بلـون بشرتي. بكوني
فــرنـســيـا ســنــغـالــيـا ومن

نابولي. بأنني رجل".
وطــرد كــولــيــبــالي لــتــلــقــيه
إنــــذارين مـــتــــتـــالـــ األول
ـهاجم خلـطـأ ارتـكـبه عـلى ا
مـاتـيـو بـولـيـتـانـو والـثاني
ـقـابلـته قـرار احلـكم بـاولو
ســـيــلـــفـــيــو مـــاتـــزولـــيــني
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أكد الـنرويـجي أولي غونـار سـولسـكايـر مدرب مـانشـستـر يونـايتـد اإلنكـليـزي رغبـته ببـناء
توج بلقب كأس العالم في كرة القدم فريق "حول" العب خط الوسط الـفرنسي بول بوغبا ا

 2018 مع منتخب بالده. 
ـدرب حتى اضـي مهـام ا مـانـشسـتـر يونـايـتد  Reuters وتـولّى سولـسـكـاير األسـبـوع ا
وسم خلـفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الـذي أقيل على خلفية أسوأ بداية للفريق في نهاية ا

الدوري احمللي منذ عام 1990.
وشــهــدت عالقـة مــوريــنــيــو تـوتــرا مع عــدد من العــبــيه في مــقــدمـتــهم العب خـط الـوسط
الفرنسي. إال أن بوغـبا حقق أداء الفتا في مباراتي يونايتد بقيادة سولسكاير واللت فاز
ـباراة بـهـمـا عـلى كـارديف سـيـتي  1-5 وهـادرسـفـيـلد 1-3. وسـجل بـوغـبـا هـدفـ في ا
الثـانية بـعدما ساهم بـصناعة هـدف أيضا في األولى.واعـتبر سولـسكاير في تـصريحات
ي نـشرتـهـا الصـحف اإلنكـلـيزيـة اول امس اجلمـعـة أن بوغـبا "العب بـارز من الـطراز الـعا
ونريد بناء الـفريق من حوله بطبيعة احلال".وأضاف "من الناحـية الهجومية قام بعمل جيد
جدا لكنه العب طويل الـقامة ويستطيع الـقيام بتسديدات رأسـية وتوقيف اخلصم. سلوكه
كان رائـعا وهذا أمـر في غاية األهـمية يـتع عـليك أن تكـون منهـكا في نهـاية كل مباراة"
.وتراجع مـستـوى بوغـبا بـشكل كـبير في إشارة إلى بـذل اجملهـود خالل الدقـائق التـسعـ
وسم وعلى األرجـح بسبب تردي عالقته مع مـورينيو إال أنه شكل عـنصرا أساسيا هذا ا

بارات األولي بقيادة سولسكاير. في فوز "الشياط احلمر" في ا

ئات دهسته سـيارة خالل هـجوم 
األلـــتــراس إلنـــتــر عـــلى شـــاحــنــة

شجعي نابولي. صغيرة 
وبـحــسب مـحـافظ شـرطـة مـيالنـو
مارسـيلو كـاردونا شـارك عشرات
من ألـتــراس اإلنـتــر ولـكن أيــضـاً
فـــاريـــزي ونـــيس (جـــنـــوب شــرق
فـرنـسا) شـاركـوا في هذا الـهـجوم
"احلــقـيـر" الـذي أصــيب عـلى إثـره

أربعة من أنصار نابولي.
و إلـقـاء الــقـبض عـلى ثالثـة من
ألتراس اإلنتر وأعلن احملافظ أنه
سـيطـلب مـنع تنـقل جـماهـير إنـتر
وسم وكذلك إغالق حتى نـهايـة ا
ـدة 6 مــبــاريــات لــلــمــدرج الــذي
جتتـمع فيه اجملمـوعات الرئـيسية

شجعي نادي النيراتزوري.
وأعـلن وزيـر الــداخـلـيــة اإليـطـالي
مـاتـيـو سـالفـيـني أنه سـيـسـتدعي
قبل مسـؤولي ومشجعي الشهـر ا
أنـدية الـدرجتـ األولى والـثانـية
وت من أجل مشـدداً عـلى رفض "ا
مـــبــاراة كـــرة قـــدم" دون اإلشــارة

للهتافات العنصرية.
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ـباراة مـوجـود علـيك أن تـوقف ا
عــلـــيك فــقط أن تـــعــرف مــتى (...)
ــرة وإذا لم تـــكـن تــعـــرف فـــفـي ا
الـقــادمــة نــحن من ســيـتــوقف عن

اللعب".
وحـصل كـولـيـبـالي عـلى دعم جنم
يوفـنتوس الـبرتغـالي كريسـتيانو
رونــالــدو الــذي أعـــرب عن رفــضه
"لــلــعـنــصــريـة وجــمــيع اإلهــانـات

والتمييز العنصري".
ـصـري مـحـمـد صالح كــمـا نـشـر ا
جنم لــيــفـربــول اإلنـكــلــيـزي عــبـر
"تـويتـر" لقـطـة جتمـعه بكـوليـبالي
خالل مـبـاراة مع تعـلـيق "ال مـكان
للـعنـصرية في كـرة القـدم. ال مكان
لــلــعــنــصــريــة في أي مــكــان عــلى

اإلطالق".
WKL'UÐ  U½«œ≈

وأكـد عمـدة ميالنـو جوزيـبي ساال
أنـه "خـــــجِل" مـن الـــــصـــــيـــــحــــات
الـعـنصـريـة جلمـاهـير إنـتـر ميالن
وتـقــدم "بـاعــتـذار" بــاسم مـديــنـته

دافع نابولي.
واعـتبـر ساال أن الـصـيحـات "عار.
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والضرب بقوة كل مساء".
وأضـــاف كـــلـــيـــنت كـــابـــيال (24
نـــقـــطــة و 18 مــتـــابـــعــة) وإريك
غـوردون ( 20نــقـطــة) لـروكـتس
في حــ كــان كــايــري إيــرفــيــنغ
(23 نقطة و 11تمريرة حاسمة)

أفضل العبي بوسطن.
Í—u  ‚UHš«

ولـم يـنــجح ســتـيــفن كـوري (29
نقطة و 5متابعات و 7تمريرات
حــاسـمـة) وكــيـفن دورانت الـذي
حقق تريبل دبل ( 26 نقطة و10
متـابعات و 11تمـريرة حـاسمة)
وند غرين ( 15نقطة و11 ودار
مـتـابـعـة) وكالي طـومـسون (15
نقـطة و 8متـابعـات) في جتنيب
ــة ثــانــيـة الــبــطل ووريــرز هــز
تـوالـيـا لـيـسـقط أمـام بـورتـالند
تــرايـل باليــزرز بــعــد الــتــمــديــد

.109-110
وكـــان بــإمـــكــان دورانت إنـــهــاء
الــلــقــاء في مــصــلــحــة ووريــرز
لــكــنـه لم يــنــجـح في تــســديــدته
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ـــمـــلـــوك من الـــثـــري الـــروسي ا

رومان أبراموفيتش.
وأوضح "لــسـت الـرئــيس لــست
مــــــــــســــــــــؤوال عـن الــــــــــســـــــــوق

(450 ألـف دوالر) إال أن الـالعب
أشار هذا األسبـوع أنه لن يتخذ
قـــرارا بـــشــأنــــــــه قــبـل نــهـــايــة

وسم. ا
إال أن ســاري بــدا حــازمــــــــا في
مـــؤتــــمـــر صــــحــــــــــفي بــــقـــوله
"أعـتــــقـد أن الـوقت حان التـخاذ

القرار".
أضاف "أعتقد أن علينا التوصل
ــسـألـة. إذا أراد إلى حل لــهـذه ا
برمجة مستقبله علينا حل هذه

سألة". ا
ركز الرابع في ويحتل الفـريق ا
ـــرحــلــة تـــرتــيب الـــدوري قــبل ا
ــقــبــلــة بــفـارق  11نــقــطــة عن ا

تصدر. ليفربول ا
ــدرب أنه غـيـر قـادر عـلى وأكـد ا
الـتـدخل بشـكل مـبـاشـر في ملف
هــــازار الـــذي يــــدافع عـن ألـــوان
الـــفــريق مـــنـــذ عــام 2012 بـــعــد
قـدومه من لـيل الـفـرنـسـي نـظرا
لـــهــيــكـــلــيــة اإلدارة فـي الــفــريق
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ــــــــــدرب اإليــــــــــطــــــــــالـي وضـع ا
مـاوريتـسـيو سـاري الـنجم إدين
هــازار أمـام مــســؤولـيــته بــشـأن
مـسـتــقـبـلـه مع نـادي تـشــيـلـسي
اإلنـكـلـيـزي لـكرة الـقـدم مـعـتـبرا
أن الــــوقت قــــد حـــان لــــيـــتــــخـــذ
الالعـب البـلـجـيـكـي قـرار جتـديد

عقده من عدمه.
وســـبق لـــلـــمـــدرب الـــذي يـــقــود
الــفـــريق الــلــنــدنـي في مــوســمه
األول أن دعــــــــا مـــــــرارا الـالعب
البالغ 27 عاما إلى اتـخاذ قرار
بــشــأن عــقــده الـذي يــنــتــهي في
حــزيـران/يــونـيـو 2020  في ظل
اهـتمـام بالتـعاقـد معه مـن أندية
أوروبـيـة كــبـرى يـتـقــدمـهـا ريـال

مدريد اإلسباني.
وبـحـسب الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة
عــرض تـــشــيــلــسـي عــلى هــازار
عــقــدا جــديـدا بــراتـب أسـبــوعي
يناهز  350ألف جنيه استرليني

ـا جعل مـنه العبـاً متمـيزاً في مـسيرته و خارجه 
الكـروية".واكـد رومنـيغه ان الـنجم اإلسـباني يـتمتع
ـيـزات عـديـدة سـوف تــسـاعـده عـلى الـنـجـاح في
مـهـمــته كـمـدرب  عـنــدمـا قـال :" تـشــابي ألـونـسـو
يــتـحــدث عـدة لـغــات وقـد كــان قـائــداً خلط الـوسط
عنـدما كان العـباً  وجمـيع الالعب يـتبعـونه  كما
أن أداءه و مردوده يجـعالنه مثل الساحر  خاصة
في اسـتالمه لـلـكـرات ثم توزيـعـهـا دون كـلل  فـهو
ـا يخدم مصلحة يجيد تسـريع اإليقاع أو تهدئته 
ـباريـات".ويخضـع النجـم اإلسباني الـفريق خالل ا
الـسابق حـاليـاً لـتأهـيل لـنيل شـهـادة التـدريب التي
يشترطـها االحتاد األوروبي لكرة الـقدم للسماح له
زاولة العـمل التدريبي  حيث بات مرشحاً لتولي
اجلـهـاز الـفـني ألحـد االنـديـة الـكـبـيـرة التـي ارتدى
قـمـصـانـهـا خالل مـسـيـرته الـكـرويـة مـثل لـيـفـربـول
اإلنــكــلــيـزي أو ريــال مــدريــد اإلســبــاني أو بــايـرن
ـاني.اجلديـر ذكره بـأن تشـابي ألونـسو ميـونيخ األ
قــد قــرر الـرحــيـل عن ريــال مـدريــد اإلســبــاني في
صيف عام 2014 وخوض جتـربة مع نادي بايرن
مـيـونيخ أمـتـدت لثالثـة مـواسم  حقق خاللـهـا لقب
اني ثالث مرات مـتتاليـة  ليقـرر بعدها الـدوري األ

اعتزال اللعب في عام 2017.
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كنة ينا ويسارا عن أفـضل طريقة  يبحث مسؤولـو نادي برشلونة اإلسـباني 
إلتمام التعاقد مع أدريان رابيو جنم وسط باريس سان جيرمان.وأشار موقع لو
 10 ســبـورت الــفــرنـسي إلى أن إدارة الــبــارسـا اســتـعــانت بــاإلسـبــاني أونـاي
ـديـر الـفـنـي آلرسـنـال اإلجنـلـيــزي السـتـشـارته بــشـأن صـفـقـة أدريـان ـري ا إ
ري ـوقع أن مسؤولي بـرشلـونة بانـتظار رسـالة حاسـمة من إ رابـيو.وأضاف ا
بــشـــأن تــقــيــيــمه لــرابـــيــو الــذي أشــرف عــلى تــدريــبـه مــوســمــ في الــنــادي
وقع إلى أن النادي الكتالوني يساوره بعض الشكوك بشأن الباريسي.ولفت ا
تصـرفات أدريـان رابيـو ومطـالب والدته ووكـيلـة أعمـاله.وكان أدريـان رابيو
قـد أعــلن عـدم جتـديـد تـعـاقـده مع الــبي إس جي لـيـرد مـسـؤولـو الـنـادي

وسم اجلاري. الباريسي بتجميده على مقاعد البدالء لنهاية ا

ــدرب (...) (االنـــتــقـــاالت) أنـــا ا
أريـد الـتحـدث إلـيه (هـازار) فقط

لعب". عن مركزه في أرض ا
وجلـأ سـاري إلى االعـتـمـاد عـلى

 مدرب تشيلسي ساري يطالب هازارد بتجديد عقده
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كـشـفت تــقـاريـر صـحـفــيـة إجنـلـيـزيـة عـن وجـود قـلق داخل أسـوار نــادي تـوتـنـهـام حـول
دير الفني للـفريق.وقالت صحيفـة "تيليجراف" مـستقبل األرجنتـيني ماوريسيـو بوكيتينـو ا
البـريطـانية اول امس اجلـمعـة إن إدارة توتـنهام تـخشى من انـقضـاض ريال مـدريد على

لكي عرضا لألرجنتيني بوكيتيـنو حيث تتوقع إدارة السبيرز أن يقدم ا
مــقـابل 45 مــلـيــون يـورو.وأضــافت: "إدارة تـوتــنـهــام ال تـعــتـقـد أن
كن بوكيتـينو سيُغـادر توتنهـام ألي ناد آخر في إجنلـترا لكنه 
ُفضلة أن يرحل إلى ريال مـدريد خاصة أنه أحد األسـماء ا
بـالنـسـبة لـفـلورنـتيـنـو بيـريـز".وأشارت الـصـحيـفة إلى أن
إدارة الـسـبــيـرز لـيـست قـلــقـة من اهـتـمــام مـانـشـسـتـر
يـونـايــتـد بـاألرجـنـتـيـني ولـكن حـال تـقـدم الـشـيـاطـ
احلــمـر بـعــرض سـيــدفع ذلك ريـال مــدريـد لـتــكـثـيف
جـهــوده وإتـمــام الــصـفــقـة لــصــاحله.وكـانـت تـقــاريـر
صحـفـية إسـبانـيـة قد أفـادت مـؤخرًا أن سـانـتيـاجو
ديـر الفنـي احلالي لريـال مدريد سـيكون سوالري ا

ـلكي ـوسم وحـال فـشل مع ا حتت االخـتبـار حـتى نـهـاية ا
نـصبه كمـدرب للـكاستـيا وسـيتم التـعاقـد مع مدرب آخر. سيـعود مرة أخـرى 

بول
بوغبا
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عـبـر كـارل-هـايـنـتس رومـنـيـغه الـرئـيس الـتـنـفـيـذي
ـانـي عن أمـله في عـودة لـنـادي بــايـرن مـيــونـيخ األ
العب الـوسط الـسـابق اإلسـبـاني  تـشـابي ألـونـسو
مديراً فنيـاً للفريق .وأوضح رومنيغه في مقابلة مع
ـانـيـة  قـائالً :" أتـمـنى عـودة صـحـيـفـة "كـيـكـر" األ
تشـابي لـبـايـرن مـيونـيخ كـمـدرب لـلـفريق األول النه
ســيــكــون مـدربــاً ذا كــفــاءة عــالــيــة  فــهــو يــتـمــتع

بــشــخــصــيـتـه قــويـة
داخــــــــــــــل
ـلـعب ا
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أسـفـرت قـرعة دور الـ 32اإلضـافي لـبـطـولة
الـكونـفيـدراليـة اإلفريـقيـة اول امس اجلمـعة
تأهل عن مواجهـات قوية ومثيـرة لتحديـد ا
لـدور اجملـموعـات.وشـهـدت الـقـرعـة صـدام
عربيـ حيث يلعب أهلي بـنغازي الليبي مع
نــصـــر حـــســ داي اجلـــزائــري والـــزمــالك
غربي.وسيخوض صـري مع احتاد طنجة ا ا
الـرجاء حـامل اللـقب مواجـهة سـهلـة نسـبيا
مع أفـريـكـا سـتـارز النـامـيـبي فـيـمـا سـيـلعب
الـهالل الــســوداني ضـد مــوكـورا فــيـكــتـوري
غربي مع إيه إس الروانـدي ونهضة بركان ا
ديـاراف الـســنـغـالي.وســيـلـعب الــصـفـاقـسي
الـتونـسي ضد فيـبرز األوغنـدي بيـنما يـلتقي
الــنـصـر الـلــيـبي مع سـالــيـتـاس الــبـوركـيـني
ـغربي نـظيره جـيما ويـواجه حسـنية أكـادير ا

اإلثيوبي.
وكـان النـجم الـسـاحـلي التـونـسي قـد صـعد
مـبـاشـرةً لـدور اجملـمـوعـات بـالـكـونـفـيـدرالـية
لـكـونه أعـلى األنــديـة تـصـنـيـفــا في الـبـطـولـة
بــــفــــضـل نــــتـــــائــــجـه في آخــــر 5 ســــنــــوات

سابقات القارية. با

ــهـاجـم عـلى هـازار في مــركــز ا
ـنتخب البـلجيكي رغم أن قائد ا
يفـضل اللـعب في مركـز اجلناح.
ـدرب الـسـابق لـنـابـولي إال أن ا
أبدى رضـاه عن أداء الالعب في

مركزه احلالي.
وأوضـح "ال أرى مــــشــــكــــلــــة في
ـــركـــز (...) شــــغل هـــازار هــــذا ا
خاض أربع مباريات كالعب رقم
9 وسجل ثالثة أهداف وقام
. لذا ال أرى بتمريرت حاسمت

أي مشكلة".
أضاف "أنا سـعيد جـدا بوجوده
ــركـــز ألنه قـــادر عــلى في هـــذا ا
الـــتــــســــجـــيـل في بــــاد األمـــر
وأيــــــضــــــا قـــــــادر عــــــلـى خــــــلق
سـاحـات لزمالئه" مــؤكدا "في ا
الــوقت الــراهـن أنــا ســعــــــــــيــد
ــركــز جــدا بــوجــوده في هــذا ا
ـكـنه أيـضا ـسـتـقـبل  لـكن في ا
بـطـبـيـعة احلـال أن يـشـغل مـركز

اجلناح".

الـــثالثــيـــة قــبل 19
ثـــــــانـــــــيــــــــــــــة من
نــــهــــــــايـــة الــــوقت

األصلي.
وســـــــجل دامـــــــيـــــــان
ليالرد  21 نـقـطـة مـنـها
ثالثية الفوز قبل ست
ثــوان مـن الــنــهــايـة
والـــــــبــــــــوســــــــني
يــــــــــــــــــــــــــــوســف
نـــوركــيــتش (27
نـــــــقـــــــطــــــة و12
مـــتــابــعــة) وسي
جـــاي مـــاكـــولــوم

( 24 نـــــــقــــــــطـــــــة)
للفائز.

وخــســـر يــوتـــا جــاز
أمـــــام فـــــيالدلـــــفـــــيــــا
سفـنتي سيـكسرز -97
114فــــــيـــــــــــمــــــا فــــــاز
مـيــلـووكي بـاكس عـلى
نيويورك نيكس -112
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