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{ بـاريس- وكـاالت: أثـار الـدولي الـبـرازيـلي نـيـمـار دا سـيـلـفـا جنم فـريـق باريـس سـان جـيـرمان
الـفرنـسي اجلدل بتـصريـحاته األخـيرة بعـدما كـشف عن موقفـه من الرحيل عن فـريق العـاصمة
في ظل األخبار التي ربطته باالنتقال إلى صفوف ريال مدريد. وقال نيمار في تصريحات أبرزتها
صـحـيـفة "سـبـورت" اإلسبـانـيـة: "حيـاة العب كـرة الـقدم سـريـعـة للـغـاية حتـدث بـعض األشـياء في
حلـظات غير مـتوقعة ال أحـد يعلم ماذا سـيحدث غدًا". وأضـاف البرازيلي: "إذا حتـدثنا عن اليوم
فـأنـا سـعـيـد جدًا هـنـا وال أريـد الـرحـيل عن بـاريس لـكن األمـور تذهـب سريـعًـا جـدًا".وأ نـيـمار
تـصـريحـاته: "في غـضون ثالثـة أشـهر ال أحـد يـعرف مـا سـيحـدث األمـر ليس مـسـألة فـتح سوق
ـلك مـخـرجًا االنـتـقـاالت إنه أمـر مـختـلف حـيث يـقـوم الـرئيـس بإخـبـارك بـذلك أو أن الالعب ال 

." أحيانًا أنا ال أحتدث عن قضيتي لكنني أعرض مثاالً
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{ جــنــيف- وكــاالت:  عــبـرت الــلــجــنـة
ـبـيـة الـدولـيـة عن "اسـتـيـاءها" من األو
ســـلـــوك الـــريــــاضـــيـــ وغـــيـــرهم من
ـتورطـ في فضـيحة مـنشـطات الدم ا
الـــتي هــزت بـــطــولــة الـــعــالم لـــلــتــزلج
الـشمـالي.  وقال مـتحـدث باسـم اللـجنة
"نـأمل في معاقبتـهم على وجه السرعة
خـــاصــة احلــاشـــيــة احملــيـــطــة وعــلى
أســــاس الـــتـــشــــريع اجلـــنــــائي.. هـــذه
الـقضية لها أثر رادع".  وأصبح الدراج
الـنمساوي يورج بـرايدلر آخر رياضي
يـعـتـرف بـتـورطه في فـضـيـحـة تـعـاطي
مــنـشـطـات الــدم عـنـدمــا كـشف الـيـوم
اني االثـنـ عن عالقـته بـالـطـبـيب األ
ـشـتبـه به الـرئيـسي في الـذي يـعـتـبـر ا
الـقـضـيـة.  وفي مـقـابـلـة مع صـحـيـفتي
كـرونن تسيتوجن وكلـ تسيتوجن أقر
بــرايـدلـر ( 28عــامـا) بـأنه قـام بــعـمـلـيـة
سـحب الدم لكن الدم لـم يُعاد حْقَنه في
أوردتـه.  وأوضح بـرايـدلر أن اعـتـرافه

ــاثـلـة قـام بـهـا 3 يــأتي بـعـد خـطـوة 
ـسـاويـ في األيام الـقـلـيـلة دراجـ 
ــبــيــة ــاضــيــة.  ودعت الــلــجــنــة األو ا
ـشــاركـ إلى الــدولـيــة الـريــاضـيــ ا
"مــراعــاة ضــمــائــرهم واالســتــفــادة من
تـخــفـيض الـعـقـوبـات الـريـاضـيـة عـلى
ادة (6ر (10مـن قانون الوكالة أسـاس ا
ــنـشـطـات (وادا)". ــكـافـحـة ا ـيـة  الــعـا
ـكن تخـفيض ـوجب هـذه القـاعدة  و

الــعـقـوبـات إذا كـان هــنـاك العب مـتـهم
ـنـشـطــات لـكـنه وافق عـلى بــتـعـاطي ا
نظمة أو إدارة الشرطة في مـساعدة ا

التحقيق حول اجلرائم.
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ــــــــــاني وحـث رئــــــــــيـس االحتــــــــــاد األ
ـــبــــيـــة ألــــفـــونس لــــلـــريـــاضــــات األو
هـــويــرمـــان عــلى تـــطــبـــيق عـــقــوبــات
صـارمة ضـد كل من تورط في فضـيحة
مـنشـطات الـدم التي شـكلت صـدمة في
بـــطــولــة الـــعــالم لــلـــتــزلج الـــشــمــالي.
وأعـلـنت الشـرطة الـنـمسـاوية األربـعاء
ـاضي أنـه أُلـقي الـقـبض عـلى تـسـعة ا
أشـخاص من بيـنهم خمسـة رياضي
من الـنـمـسـا وإسـتونـيـا وكـازاخـسـتان
ـانــيـا والـنــمـسـا في في مــداهـمــات بـأ
ـتـعـلـقـة إطـار الــتـحـقـيـقـات اجلــاريـة ا
ـنـشـطـات في بطـولـة الـعـالم لـلـتزلج بـا
الــشـمـالي.  ويـركـز الــتـحـقـيق - بـشـأن
االحـتـيال واسـتخـدام مـواد وطرق غـير
مــشــروعــة والـذي دام لــعــدة شــهـور -
ـانيـا يـديرهـا طـبيب عـلى مـنـظمـة في أ
ريـاضي يـشـتـبه بـضـلـوعه في "عـمـلـية
ـنـشطـات عـلى مدار تـعـاطي ريـاضيـ 
سـنـوات".وألـقت الـشـرطـة الـقبـض على
ـــة الـــطـــبـــيـب وشـــريك له في اجلـــر
ــانـيـا.  كــمـا ألـقت ــديـنـة إرفــورت بـأ
الـقـبض عـلى سـبـعـة أشـخـاص آخرين
في بــطـولــة الـعــالم لـلــتـزلج الــشـمـالي

دينة سيفيلد النمساوية.
مـن جهته  أشاد توماس توخيل مدرب
بـاريس سان جيرمـان الفرنسي بالعبه
الـشـاب كيـلـيان مـبـابي مهـاجم الـفريق
الــبــاريــسي.  وقــال تــوخــيل فـي حـوار
ـعـتزل أجـراه مـعه الـنـجم اإلجنـلـيـزي ا
ريــو فــرديـــنــانــد عــبــر شــبــكــة بي تي
ســبــورت الــبـريــطــانــيــة: "مــبـابـي مـثل
اجلـائع فـهـو يـتـمـتع بشـخـصـيـة قـوية
ورائــــــعــــــة رغم بــــــلــــــوغه  20عــــــامـــــا
ــــاني: "من ــــدرب األ فــــقـط".وأضــــاف ا
الـصعب تـدريب العب بطل لـلعـالم فهو
ـدير يـتـحـداني طوال الـوقت".  وتـابع ا
الـــفــني لــبـي إس جي: "كــيــلـــيــان لــديه
الـرغبـة في أن يصـبح العبـا استـثنـائيا
فـي تاريخ كرة الـقدم فـهو العب هداف
ولـــيس مــثـل لــيـــونــيل مـــيــسي".  وأ
تـومـاس تـوخـيل: "كـيـلـيـان مـبـابي قادر
عــلى أن يـكـون هـداف الــعـالم فـهـو في
طـــريـــقه لـــتــحـــقـــيق ذلك".واســـتـــطــرد:
"الــشـخــصـيــات الـقـويــة مـثل مــبـابي ال
تـرضـى بـاحلـلـول الـسـهـلـة وأرى أنـهـا
مـيزة مهمة فهو يتحداني ويتحدى كل
مـن حــوله".  وخــتـم: "لم أتــخــيـــله مــثل
الــنــجم الـبــرازيــلي رونـالــدو ولــكـنــهـا
مـقارنة مـقبولة أتـفق معهـا".  ويتصدر
مـبابي الئحـة هدافي الدوري الـفرنسي
بـ 24هـدفا بـيـنمـا يتـزعم ميـسي قائـمة

هدافي الليجا برصيد  25هدفا.
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جــاســول عــبــر حــســابه عــلى مــوقع
الـتواصل االجـتـماعي تـويـتر "أشـعر
بحماس كبير لبدء مرحلة جديدة مع
فـــريق كـــبـــيـــر مـــثـل بـــاكس".وتـــابع
"أواجه هذا الـتحـدي بالـتزام وبدافع
كـبــيـر مـن أجل مـنـح قـيــمــة لـلــنـادي
والـتعـاون ألقصـى حد لـتحـقـيق حلم
نـافسـة على الـلقب".  يـشار إلى أن ا
مـيـلـوكـي بـاكس هـو خـامس األنـديـة
فـي دوري الــســلــة األمـــريــكي الــذي
يــلــعب الــنـجم اإلســبــاني لــصـاحله
فيس حيث سبق له اللعب لصالح 
جـريـزلــيس ولـوس أجنـلـوس لـيـكـرز
وشــيـكــاغـو بــولـز وســان أنـطــونـيـو
سـبـيـرز.ويـبـدأ جـاسـول مشـواره مع
مــيـلــوكي بــاكس وهـو في الــثـامــنـة
والـثالثـ من الـعـمـر بـعد أن قـضى
 18عـامــا مـحـتـرفــا في دوري الـسـلـة
األمـريـكي حــصل خاللـهـا عـلى لـقب
الــبــطـــولــة مــرتــ كـــمــا شــارك في

مباراة كل النجوم  6مرات.

عـلى بوسـطن سـيلـتـيكس .115-104
وسـجل سـيـلـتـيـكس الـذي تأخـر في
ـبـاراة  ?43-71أول 10 وقت مـا من ا
نـــقــــاط في الـــربـع األخـــيــــر وقـــلص
الـفارق إلى  9نـقـاط بـعـد ثـنـائيـة من
مــاركـــوس ســمــارت.  وعــادل إيــريك
جــوردون أفــضـل رقم في مــســيــرته

بـعـدمـا سـجل  8رمـيـات ثالثـيـة و32
نقـطة في اجململ مع روكـتس بيـنما
أضــاف كـريـس بـول  15نــقــطـة و12
تــمــريـرة حــاسـمــة. وتــصـدر كــايـري
إيـرفيـنج العـبي سـيلـتـيـكس وسجل
 24نــقـطــة واســتـحــوذ عـلى  9كـرات
مرتدة ومرر  6كرات حاسمـة بينما
أحــــرز آل هــــورفــــورد  19نــــقــــطــــة
وجــيـســون تــاتـوم  12نــقـطــة.  ومن
جــانـبه أعــلن نـادي مــيـلــوكي بـاكس
األمـــــريـــــكي تـــــعـــــاقـــــده مـع الالعب
اإلســبـاني بــاو جـاســول الـذي رحل
ـاضـي عن صــفـوف يــوم اجلــمــعــة ا
سـان أنــطــونــيــو ســبــيــرز.     وقـال

لــيـحــقق هــيـوســتـون روكــتس فـوزه
اخلــــامس عـــلى الــــتـــوالي في دوري
السلـة األمريكي لـلمحـترف بـتغلبه

{ واشنطن- وكـاالت:  أحرز جيمس
لعب هاردن  42نقطة قبل أن يغادر ا
بـسـبب تـراكم األخـطـاء الـشـخـصـية
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ــة الـــتـــعـــامـل مع الـــســـيـــارة الـــقـــد
إف.دبـلـيو 41يـشـعـر أن الفـريق حـقق
خـــطـــوة ضــخـــمـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق
بـالـسيـارة".  وأضـاف "الـسـيـارة أكـثر
ـكن للـسائق سهـولـة في قيـادتهـا و
الــتــحــكم في كــيــفــيــة عـمـل اإلطـارات
كن والتوازن والسرعة وبالتأكيد ال 
ـاضي.. مـقـارنـة ذلك بـسـيـارة الـعام ا
هــذا أمـر مــشـجع لــلــغـايــة".  وحـصل
ولــيـــامـــز عــلى  7نــقـــاط فــقط في 21
ـاضي وهي واحـدة ـوسم ا سـبـاقـا ا
من أسوأ نتائج الفـريق الذي سيكون
أمامه الـكـثيـر من الـعمل حـ يـتوجه
إلى مـلـبـورن لـلـمـشـاركـة في سـباق
جــــائـــزة أســـتـــرالـــيـــا الـــكـــبـــرى

االفتـتاحي في  17مارس/آذار.
ويأمل لو أن يكون الفريق قد
حـصل عـلى الـسـيارة الـتي

توقع منها. تقدم األداء ا

- وكــاالت:  يـــشـــعــر فـــريق { بـــرلـــ
ــنـافس في بــطـولــة الـعـالم ولـيــامـز ا
لــســبــاقــات فــورمـوال  1لــلــســيـارات
ـتـلك سـيـارة بـالـثـقـة في أنه أصـبح 
ـاضي رغم أفـضل كـثـيرا مـن العـام ا
تـــأخــر ظــهـــورهــا عـــلى احلــلـــبــة في
ــــوسم جتــــارب مـــــا قــــبل انــــطـالق ا
. ـشارك اجلديـد ثم ظهـوره كأبـطأ ا
ـوسم وأنـهى بـطل الـعـالم الـسـابق ا
ركز األخير وسيخوض اضي في ا ا
وسم اجلديد بتشـكيلة جديدة تضم ا
البريـطاني جورج راسل الـذي يشارك
ألول مـرة في فــورمـوال  1بـعـد أن فـاز
بلـقب فورموال  ?2إلى جانب الـسائق
الــبـولــنـدي روبــرت كـوبــيـتــسـا.وقـال
بـــادي لـــو رئـــيس الـــقـــطـــاع الــفـــني
بـــالـــفـــريـق إن الـــســـيـــارة اجلـــديــدة
(إف.دبليو (42بدت واعدة.  وتابع لو
ــلك خـبـرة في أن "كـوبـيــتـسـا الـذي 

أخبار النجوم
”u²M u¹ …—œUG  dÝ nAJ¹ WODFMÐ

ôu¹œ—«uſ ÕöÝ bOF¹ gðU u

الـفريـق بهـدف نـظيـف ليـهـدر على
نـفـسه فرصـة الـتـأهل إلى الـنـهائي
ـبـلي".  لـكن هذا لم عـلى ملـعب "و
ـدرب برأي كـلوب الذي يكن خـطأ ا
صــرح بـعـد الــلـقــاء: "الـشـوط األول
كــان صـعـبـا الـريــاح كـانت غـريـبـة
فــعال كـان أمــرا يـصــعب الـتــعـامل
مـعه تـوقـفت الـكـرة مـرة أو مـرتـ
دون أن يــكـون ألحــد دور في األمـر
هــذا أمـر صــعب بـالـنــسـبــة لـفـريق
يـريـد لــعب كـرة الـقـدم".  أمـا أغـرب
ـالعب أعـــــــــذار كـــــــــلـــــــــوب فـي ا
اإلجنليـزية فجـاء في يناير من
ـاضـي عـنـدمــا خـسـر الــعـام ا
لــيــفـربــول عــلـى مـلــعــبـه أمـام
3-2 وست بـروميـتش ألـبـيون 
لـيــودع كـأس إجنــلـتـرا في وقت
مـبـكـر في مـبـاراة بـثـتـهـا شـبـكة
"بـي تي ســبــورت".  وقـــال كــلــوب
بعـد انتـهاء اللـقاء: "مـا سمـعته هو
أن الــوقت بـدل الــضـائع احلــقـيـقي

ــــكن لـــفــــريـــقه واحلـــديـث عـــمـــا 
قـبلة حتسـينه في اجلوالت الـ  9ا
برر كـلوب تعـادل ليـفربول بـالرياح
ــرة ــلــعـب وهي لــيـــست ا داخـل ا
األولى الـتي يلـقي فيـهـا اللـوم على
أمـر مــا بـهـذه الـطـريـقـة الـسـاذجـة.
ــاني انــتــقــاد وســبق لــلــمــدرب األ
األجواء البـاردة والثلـوج واألمطار
العب اجلـافـة والـطـقـس احلـار وا
حتى وصل به األمر إلى لـوم شبكة
"بـي تي ســــــبــــــورت" الــــــتي تــــــبث
سـابـقـة تلـفـزيـونـيا في مـبـاريـات ا
إجنــــلـــتــــرا. بـــدأت أعــــذار كـــلـــوب
الـغـريــبـة في ديـسـمـبـر عـام ?2015
أي بــعـــد شـــهــرين فـــقط مـن تــولي
ـهــمـة خـلـفـا لأليـرلـنـدي بـريـنـدان ا
رودجرز حيهـا كان ليفـربول يحتل
ــركـز الــعـاشـر عــلى سـلـم تـرتـيب ا
الـدوري بـرصـيـد  8اتـنـصـارات و5
تـــعــادالت و 3هــزائـم.  وفي إحــدى
ــؤتـمــرات الــصـحــفـيــة خالل تـلك ا

الشوط األول من مباراة فريقه أمام
ديــــســـنــــا فـي الـــدوري األوكــــراني
اضي إثر التحام متاز السبت ا ا
عـــنــــيف أدى إلى إصــــابـــتـه عـــلى
مـستـوى الـكـتف.  وقال سـول عـبر
حــســـابه عــلى "إنـــســتـــجــرام" إنه
سـيـخضـع جلراحـة عـاجـلة بـيـنـما
قــدرت وســـائل إعالم مــحــلــيــة أنه
ــدة التــقل عـن شـهــرين. ســيــغــيب 
وأوضح اإلســبـاني: "تــأكـدت أسـوأ
الــــتـــوقــــعـــات ســــيـــتـــوجـب عـــليّ
اخلـضـوع جلـراحـة بـسـبب إصـابـة
كن أن أشعر بحزن في الكتف ال 
رحلة ا أنـا فيه بعد هـذه ا أكثر 
الـرائـعة الـتي أعـيـشهـا مع ديـنـامو
كــيـيف".  وكــان ســول انـضم إلى
صـفوف ديـنـامـو كيـيف قـادمًا
مـن فــــيــــلــــيم تــــيــــلــــبــــورج
الــهــولــنــدي في يــنــايـر/
ــــاضي كــــانــــون ثــــان ا
وساعد ناديه األوكراني
عــــــــــلـى تــــــــــخــــــــــطـي
بـياكوس في دور أو
الـ 32مـن الــــــــــدوري
األوروبـي.  وكــــــــان
ديـــنـــامـــو كـــيـــيف
اكتفى بالتعادل -2
 2عـــــلـى مـــــلــــــعب
الـفـريق الـيـوناني
قبل أن ينجح سول
فـي إحــــــراز هـــــدف
الـــفــوز -1صـــفـــر في لـــقــاء
اإليــاب لــيــمــنح فــريـقـه األوكـراني
ا نـال مدرب بطـاقة الـعبـور.  ولطـا
لــيـفــربـول يــورجن كــلـوب مــحـبـة
النقاد والصحفي بسبب اجتهاده
لعب وعالقـاته الدافئة على أرض ا
مـع مـعــجــبـيـه لـكن هــذه الــصـورة
مــعـرضـة لـلـتـغــيـيـر بـعـدمـا حتـول
ـــانـي إلى مـــلك األعـــذار ـــدرب األ ا
الـواهــيــة بــنــظـر اإلجنــلــيــز.  هـذه
الـــتــســـمـــيــة جـــاءت بـــعــد تـــعــادل
لـــيـــفـــربـــول مع جـــاره ومـــضـــيـــفه
إيـفـرتـون  0-0مـســاء األحـد ضـمن
منافسات الدوري اإلجنليزي األمر
الــــذي أدى لـــتــــأخــــر الـــفــــريق عن
ـتصـدر مـانـشسـتـر سيـتي بـفارق ا
نقطـة واحدة بعـدما تصـدر ترتيب
سـابقـة لفـترة من الوقـت ما منح ا
جمهور الريدز آماال بإمكانية الفوز
بــالــلــقب لـــلــمــرة األولى مــنــذ عــام
.1990 وبــدال مـن تـقــبل الــنــتــيــجـة

هدي بنعـطية مدافع فريق الـدحيل القطري احلالي ـغربي ا { روما- وكاالت: كشف الدولي ا
ــفـاجئ عن صــفـوف يـوفــنـتـوس مــتـصــدر تـرتـيب الــدوري اإليـطـالـي خالل فـتـرة سـر رحــيـله ا
ـاضــيـة. وقـال بـنـعـطـيـة خالل تـصـريــحـاته لـشـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس" االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
اضي قررت أنـني لن أستمر اإليطـالية: "حـ ذهبت إلى دبي في عطـلة ديسمـبر/ كانـون أول ا
رض".  وأضاف ا وحتدثت مع عائلتي وجعلني ذلك أشعر با مع يوفنتوس حـيث لم أكن سعيدً
ـلعب وكنت جـيدًا جدًا في ذلك وح قـائد أسوط األطـلس: "كنت أريد أن أساعـد الفريق في ا
عـاد بونـوتشي أخبـرني أليـجري أنه يـريد االعـتماد عـلي لكن األمـور تغـيرت بـسرعة".  وأوضح
درب أخـر مباراة لي كـانت ضد ميالن ـا من ا مدافع بـايرن ميـونيخ السـابق: "أنا لـست غاضبً
بـاراة التالية".  واختـتم بنعطية وقـدمت مباراة جيدة لكـنني وجدت نفسي خـارج التشكيل في ا
تصـريحاته: "أداء ألـيجري في إيطـاليا جـيد وأيضًا في دوري األبـطال نحن نـتحدث عن مدرب
نـاسب للـفوز بدوري األبطـال وأتمنى يفهم كـرة القدم لـكنني ال أعـرف إذا كان هو الـشخص ا

ذلك".

لـلـشـوط األول كـان  10دقـائق لـكن
لم يــتم احــتـســاب سـوى  4دقـائق
سمعت أن القناة التـلفزيونية قالت
إنه ال يتوجـب احتسـاب أكثر من 4
دقائق".  وتـابع: "بالـطبع هـذا ليس
ــكـــنه تــقـــلــيص زمن ــكـــنــا ال 
مـبـاراة ألن هــنـاك أمـر آخـر سـيـبث
الحـــقــا ال أعـــرف مـــا كـــان ســيـــتم
ـا نشـرة أخبار عرضه بـعد ذلك ر
أو أمــر آخــر الـوقت بــدل الــضـائع
كــــــــان  10دقـــــــــائق
ولــــهــــذا كــــان
يـــــــتــــــــوجب
احــــتــــســــاب
ـدة ال هـذه ا
كـنك الـقول
إن الــــــــــوقت
أصـــــــــــــــــبـح
طويال بشكل
زائـــــــــــد عـن

احلد".
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{ مـــدن- وكـــاالت:  خــــســـر فـــريق
ديــنـامـو كــيـيف األوكــراني جـهـود
هـاجم اإلسـبانـي فران سـول قبل ا
رتقبـة أمام تشيلسي في باراة ا ا
سـتـامـفـورد بـريـدج في ذهـاب دور
الـ 16بــــالــــدوري األوروبـي لــــكــــرة
الـــــــقـــــــدم.  وخــــــرج
ـــــــــــــهــــــــــــاجـم ا
اإلسـباني (26
عــــامًــــا) في

احلقبـة قال كلوب: "أسـلوب اللعب
اني. اإلجنليـزي ليس أسرع من األ
ـزيــد من الـســبـاقـات ــا هـنــاك ا ر
الــســـريــعـــة لــكـن هــنـــاك أســلــوب
مــخـتـلف لـكـرة الــقـدم هـنـا جـزئـيـا
كن أن بسبب الطقس".  وأردف: "
تــكـون الـريــاح شـديـدة لـلــغـايـة في
إجنلـترا. نحـن لسنـا معـتادين على
انيا يـجب على الالعب ذلك في أ
األجـانب هنـا الـتـعود عـلى الـرياح
يـــجب أن أغــيــر أســـلــوبي في كــرة
الــقـدم نـتـيــجـة لـذلك. فـي كـثـيـر من
األحـيـان تضـطـر إلى إبـقـاء األمور
بسيطة".  لم يتوقف األمر عند ذلك
بل جدد كلـوب هجومه عـلى الرياح
في يناير  2017بعدما خسر مباراة
ـسـابـقة في الـدور نـصف الـنهـائي 
كـأس الــرابــطــة اإلجنــلــيــزيــة أمـام
ســاوثـهـامــبـتـون.  ورغم أن نــسـبـة
االسـتــحـواذ عـلى الــكـرة بـلـغت 83
ــئــة لـصــالح لــيــفـربــول خــسـر بـا

∫—«c²Ž≈
دير الفني نح ا
لفريق ليفربول

أعذاراً غير مقنعة
لعشاق األحمر

بية الدولية بنى العام للجنة األو ا

ـاني سالحًـا غـائـبًـا فـي الـسـنوات - وكـاالت:  اسـتـعـاد نـادي بـايـرن مـيـونخ األ { بـرلـ
درب احلالي نـيكو كوفـاتش ليتوج اسـتعادة الفريق ـاضية ألول مرة في عـهد ا القـليلة ا
انـية جنـاح الفـريق البـافاري في الـبافـاري قمـة البـوندسـليـجا.وأبـرزت صحـيـفة "بـيلـد" األ
وسم.  واقترب رجال كوفاتش من الرقم ا بالرأس في الـبوندسليجا هـذا ا تسجيل  12هدفً
ــدرب اإلسـبــاني بــيب جــوارديـوال الــذي حتــقق في مــوسم  2014 /2013حتـت قـيــادة ا
ـهـاجم بــتـســجـيل  16هـدفًـا مـن رأسـيــات بـعـد  16مـبــاراة فـقط بــالـدوري.  ويـأتـي ا
الـبـولـنـدي روبـرت لـيـفـانـدوفـيسـكي عـلى رأس قـائـمـة الالعـبـ األكـثـر تـسـجـيـلًا
لألهداف من الـضربـات الرأسـية ضـمن صفـوف البـايرن بـإحراز  4أهداف

من رأسيات.

{ لـنــدن- وكــاالت:    قــال االحتـاد
اإلجنــلــيـــزي لــكــرة الــقــدم إنه وجه
اتـهـامـا إلى روبــرت سـنـودجـراس
العب وسط وست هـــام يــونـــايــتــد
بــسـبب مــزاعم عن إسـاءة وجــهـهـا

ـنـشـطات في ـسـؤولي الكـشف عن ا
ـا مـلـعـب الـتـدريب اخلـاص بـفـريـقه.  ور

يـخضع الالعب الـدولي االسـكتلـندي الـبالغ
عمره  31عاما لغرامة مالية قدرها  8آالف
جــنــيه إسـتــرلــيـني ( 10546.4دوالر) إذا
قـــــبل االتـــــهــــام وذلـك حــــسـب قــــواعــــد
الـــــعـــــقــــوبـــــات اخلـــــاصــــة بـــــاالحتــــاد

اإلجنلـيزي.وأفاد االحتـاد في بيان "
تـــــــوجــــــيـه االتـــــــهـــــــام إلـى روبــــــرت
ســـنــودجــراس".  وأضـــاف "هــنــاك
مزاعم أن الالعب استخدم كلمات
مـــســـيــئـــة و/أو مـــهــيـــنـــة جتــاه
مسؤولـ من الوكالة البريطانية
ـنشـطـات كـانوا في ـكافـحـة ا
ـلـعب تـدريب وسـت هام زيـارة 
يـــونـــايــــتـــد في الـــســـادس من
فــبــرايـر  2019إلجــراء فــحـوص
ـلك ـنـافـسـات".  و خـارج إطـار ا
ســنـــودجــراس الــذي أحــرز أربــعــة
ـسـابـقـات هـذا أهـداف في مــخـتـلف ا
ـــوسم مـــهـــلـــة حـــتى  18مــارس آذار ا

اجلاري للرد على هذا االتهام.
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