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   ôU Ë –  5 dÐ }
طــــــــعن مـنــــــــفـذ الهـجــــــوم على حـافلـة بـوروســــــيـا دورتمـوند سـيـرجي دبلــــــــيو اول امـــــس
اجلـــــــمـعـة عــلى احلـــــــاكم الــصــــــــــــادر ضـــــــده بــالـســـــــجن  14عـامـــــــا أمـام احملــــــــكـمـة

العلـــــيا.
ـؤبد لـلمـتـهم الطـعن أيضـا على احلـكم. وأصيب في وقـررت النـيابـة التـي كانت قـد طالـبت بالـسجن ا

دافع اإلسباني مارك بارترا. الهجوم شرطي وا
ال عبر وكان مـنفذ الهجوم يـسعى من ورائه إلسقاط أسهـم دورتموند في البورصـة من أجل كسب ا

ضاربات. ا
واعتـرف سيرجي دبليو بأنه دبر تـفجيرًا حلافلة الفريق في  11أبريل/نيسان 2017 أثناء خروجه من

لعب خلوض مباراة موناكو في دوري األبطال. الفندق إلى ا
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    ôU Ë –  Êb  }
لم يعـد هنـاك مجـال للـشك أن لقب
بطولة أندية أبطال أوروبا أصبح
الهاجس األول لالعب األرجنتيني
الكـبيـر ليـونيل مـيسي جنم نادي

وسم. برشلونة اإلسباني هذا ا
ــــنــــتــــخب فــــقــــد أثــــبـت قــــائــــد ا
األرجنتيـني مرة أخرى في مباراة
الـفــريق الـكــتـالــوني أمـام بي إس
ـقدور آيـنـدهوفن الـهـولنـدي أنه 
العـب مـوهـوب مــثـله قــيـادة فـريق
ـــر بـــلـــحـــظـــة اهـــتـــزاز أو عــدم
استقـرار إلى التتـويج بلقب قاري

كبير.
وجنـح الــفـــريـق الــكـــتـــالـــوني في
التأهل إلى أول األدوار اإلقصائية
لدوري أبطال أوروبا بـعدما تغلب
 1-2على النادي الهولندي في

عــقـــر داره بــفــضل مـــهــارة جنــمه
األرجـــنــتـــيــنـي في مــبـــاراة كــانت
حتـتــمل فـوز أي من الـفـريـقـ في
أي وقت ولكـن بي إس آينـدهوفن
تلك ميسي كما هو احلال مع ال 

برشلونة وهنا يكمن الفارق.
ويـــعــتـــبــر هـــذا الــفـــوز هــو األول
لـبـرشـلـونـة مـنـذ عـودة ميـسي من
اإلصابة واسـتعادته لعـافيته فقد
خــاض مـنـذ ذلك احلــ مـبـاراتـ
في الــدوري اإلســبــاني ســقط في
إحــداهـا  4-3أمــام ريــال بــيــتـيس
وتــــعــــادل في األخــــرى  1-1أمـــام

أتلتيكو مدريد.
فـرده في الـتفوق وجنح ميـسي 
عــلى بي إس آيــنــدهــوفن وأنــقــذ
فـريقه مـن السـقـوط على األراضي
الــهــولــنــديــة في مــبــاراة شــهــدت
ارتـطام  3كـرات لـصـالح أصـحـاب

رمى. األرض في عارضة ا
dO³  ÕuLÞ

ولـــكن مـــيـــسي وطـــمـــوحـه كـــانــا
اجلانب األكثر إيجابـية لبرشلونة
فـي هـــذا الـــلـــقـــاء حـــيـث لم يـــكن
لألداء اجلماعي للنادي الكتالوني

أثر كبير.
وعاد برشلونة مرة أخرى في هذا
اللقاء ليـعاني من اخللل الدفاعي

كما ظـهر العـديد من العبـيه بعيدا
عن أفـضل مـستـويـاتـهم وأبرزهم
فـي هذا الـصـدد فـيـلـيب كـوتـيـنـيو
وإيــفــان راكـيــتــيـتـش وسـيــمــيـدو

وكليمنت لينجليت.
ـــونـــدو" وحتـــدثت صـــحـــيـــفـــة "ا
اإلسبانية عن هذه الظاهرة قائلة:
"بـــرشــلـــونــة أكــد صـــعــوده كــأول
اجملــمــوعــة كــان أفــضل شيء في
مـــــــــبـــــــــاراتـه أمــــــــــام بـي إس في
آيـنـدهـوفـن هـو تـمــكن مـيـسي من
التألق بالطـريقة وفي الوقت الذي
يــريــد في الــلــحـظــة الــتي لم تــكن
األمــور تــســيـــر عــلى مــا يــرام مع

الفريق".
وأشـارت صــحـيـفـة "سـبـورت" إلى
أن مـيـسي عـاد لـيـكـون مـرة أخرى
ــضــيـئــة الـوحــيـدة في الــنـقــطـة ا
بــــرشــــلــــونـــة الــــذي يــــعــــاني من

التخبط.
وبــعـــيــدا عن ثــوب الـــتــألق الــذي
يــرتـديـه مـيــسي أثــار بـرشــلــونـة
العديـد من الشكوك حـول مسيرته

وسم بسبب األداء الباهت هذا ا
الذي قدمه طوال الشهر األخير.
ويــتـجــلى هـذا الـتــراجع في فـشل
الــنـــادي الـــكـــتـــالـــوني في بـــسط
ـبـاريـات ويـدلل ســيـطـرته عـلـى ا
عــلى هــذا األمـر عــدم قــدرته عــلى
الـتــألق في بـطــولـة دوري أبــطـال
أوروبـا رغم تـأهله إلى دور الـ 16
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اإلنــكــلــيـزي الــذي تــوج قــبـلــهــمـا
(2015) وزمـــــــــيـــــــــلـي صـالح في
ــهـــاجم الــســنــغــالي لــيــفــربــول ا
ســــاديـــو مــــانـــيه والعـب الـــوسط
الـغـينـي نـابي كـيـتـا والـسنـغـالي
كـالـيـدو كـولـيـبـالي مـدافع نـابولي
اإليـــطــالي.كــمــا ضـــمت الــقــائــمــة
األولــيــة لــلـمــرشــحــ لـلــجــائـزة
ــغــاربــة أيـوب الــكــعـبي أســمـاء ا
(هيبي فـورتشن الصـيني) وحكيم
زيــــــاش (أيـــــاكـس أمـــــســــــتـــــردام
الــهــولـنــدي) واســمــاعــيل احلـداد
ــهــدي (الـــوداد الــبـــيــضـــاوي) وا
بـنـعـطـيـة (يـوفـنـتـوس اإليـطـالي)
والـتــونـسي أنــيس الـبــدري الـذي
ســـاهم بــقـــيــادة فــريــقـه الــتــرجي
التـونـسي الى لقب دوري األبـطال
ـوسم عــلى حـســاب األهـلي هــذا ا
ـــصـــري الـــذي أدرج اسم العـــبه ا
ولـــيـــد ســلـــيـــمـــان أيـــضــا ضـــمن
.ورشح لــلــجــائــزة من ــرشــحــ ا
الالعب الـعرب اجلزائـريون عبد
ـــؤمن جـــابـــو (وفـــاق ســطـــيف) ا
ويـــــاســـــ بـــــراهــــمـي (بـــــورتــــو
الــــبـــرتـــغـــالي) ويـــوسـف باليـــلي
(الترجي الـتونسي) والتـونسيان
طه يــاسـ اخلــنــيــسي(الــتـرجي)
ووهــبي اخلـــزري (ســانـت إتــيــان
صري أحمـد جمعة الفرنـسي) وا
غربي صري البورسعيدي) وا (ا

لـــديــــهـــا مـــخــــاوف في مـــجـــاالت
"احلــوكــمــة األخـالقــيـات واإلدارة
الكـــمـــة الــذي ـــالـــيــة" الحتـــاد ا ا
انتخب مـطلع الشـهر احلالي رجل
ـثــيـر لـلـجـدل األعـمـال األوزبـكي ا
غــــفـــــور رحــــيـــــمــــوف رئـــــيــــســــا
له.وتراجعت العالقات ب اللجنة
الكمة بـية الدولـية واحتـاد ا األو

ـبيـاد ريو  2016عنـدما  في أو
توقيف  36مسؤوال وحـكما وسط
باريات. مزاعم التالعب بنتائج ا
وتـدهـورت الـعالقـة ب الـهـيـئـت
لـــدرجــــة الـــتـــوصـل الى قـــرار في
أوائـل تــــشــــرين األول/اكــــتــــوبـــر
بيـة الدولية نصـرم من قبل األو ا
بــتـجــمــيـد عـالقـاتــهــا مع االحتـاد
الـدولي لــلــمالكـمــة ورفــضت مـنح
رحـــيـــمـــوف الــــذي كـــان رئـــيـــسه
بـالوكـالة بـطاقـة اعتـماد حلـضور
ـــــــبـــــــيـــــــة دورة األلـــــــعـــــــاب األو
لـلــشـبـاب.وأوضــحت الـلــجـنـة في
بيان أنها "جمـدت جميع عالقاتها
مع االحتـــاد الـــدولي لــلـــمالكـــمــة
بـاسـتــثـنـاء الـعالقــات الـضـروريـة
ــســتـوى الــعـمــلي من أجل عـلى ا
تــــــــــطــــــــــبـــــــــــيـق الــــــــــقــــــــــرارات
ـــتــخـــذة...".وأعـــربت الـــلـــجـــنــة ا
ـبــيـة الــدولـيــة دون ذكـر اسم األو
ــرتــبط رجل األعــمــال األوزبــكي ا
ـنـظمـة بـحسب ـة ا اسـمه بـاجلر

ـــــــرحــــــــلـــــــة فـي انـــــــتــــــــظــــــــار ا
ــتـأهـلـون من األخـيـرة.ويــنـتـظـر ا
ركـز الثالث هذا الدور أصـحاب ا
في مـــجــــمـــوعــــات دوري أبـــطـــال

أوروبا.
ــتــأهــلــون من دور وفــيــمــا يــلي ا
اجملــمـــوعــات لـــلــدوري األوروبي
بــعــد انــتــهــاء مــبــاريــات اجلــولـة

اخلامسة:
ـاني - زيورخ بـايـر ليـفـركـوزن األ
السويسري - ريد بول سالزبورج
الــــنــــمــــســــاوي - زيـــنــــيـت ســـان
بــطــرســبــرج الــروسي - ديــنــامـو
زغـــرب الــكــرواتي - فـــنــربــخــشــة
الـتــركي - آرسـنــال اإلجنـلــيـزي -
سـبورتـينج لـشبـونة الـبرتـغالي -
اني - آيـنـتراخـت فرانـكـفـورت األ
ريال بـيتـيس اإلسبـاني - التـسيو
اإليــــطــــالي - ديــــنــــامــــو كـــيــــيف
األوكراني - تشيلسي اإلجنليزي.
جـــديــر بـــالــذكـــر أن قــرعـــة الــدور
الـــــثــــانـي من الـــــدوري األوروبي
سـتــقـام في  17ديــسـمـبــر/كـانـون

قبل. أول ا
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في مـوضـوع اخــر قـررت الـلــجـنـة
ـبـيــة الـدولـيــة جتـمـيـد ادراج األو
الكـمـة في دورة األلـعاب ريـاضة ا
ـقـررة عـام ـبـيــة الـصـيـفــيـة ا األو
 2020 في طوكيو كاشفة أنها

فــتــحت حتــقــيــقــا بــشــأن االحتـاد
الدولي للعبة.

ـبيـة في بـيان وقـالت الـلجـنـة األو
اول امس اجلمـعة عقب مـحادثات
في الـــعـــاصـــمــة الـــيـــابـــانـــيــة أن
مـــجــلـــســهـــا الــتــنـــفــيـــذي "جــمّــد
ـالكــمــة الـــتــخـــطــيط لـــبــطـــولــة ا

بية في طوكيو 2020. األو
ـبـية الى أن وأشـارت اللـجـنة األو
الــتــحــقــيق الــذي فــتــحــته بــشـأن
ـكن االحتــاد الـدولي لـلــمالكـمـة "
أن يــؤدي الى سـحب االعــتـراف بـ
الكمـة)" مـتحـدثة (أيـبا) (احتـاد ا
عن عدة نقاط مثيرة للقلق الشديد
"حـول حــوكـمـة" الــهـيـئــة الـدولـيـة

للعبة.
ومع ذلك فـــقـــد أكـــدت الـــلـــجـــنـــة
ـبــيـة الــدولـيـة أنــهـا ســتـقـوم األو
"بــــبــــذل كل اجلــــهـــود حلــــمــــايـــة
الريـاضي والـتأكد من أن بـطولة
ـــكن أن تـــتم في دورة الكـــمــة  ا
ــبـــيــة في طـــوكــيــو األلـــعــاب األو

 2020بغض النظر عن هذه
الــتـدابــيـر".وأوضــحت أنه ال يـزال
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ديـر الفـني لرومـا مدة غـياب ثـنـائي هجـومه البـوسني أعـلن أوزيبـيو دي فـرانشـيسـكـو ا
إيـدين دجــيـكـو واإليـطـالي سـتـيـفن الـشــعـراوي بـسـبب اإلصـابـة.وذكـرت شـبـكـة "سـكـاي
ـدة تقترب من  3أسـابيع حيث سبورتس" نقـلًا عن مدرب الذئـاب أن الالعب سيـغيبان 
ـقـبل.وأضافت أن ـرجح أن يـعـودا أمـام يوفـنـتـوس يوم  22 ديـسـمـبر/كـانـون أول ا من ا
دة  4 مبـاريـات مـا سـيـجعل دي فـرانـشـيـسـكو في رومـا سـيـحرم من خـدمـات الـثـنـائي 
ورطـة.وغـاب دجـيـكـو عن رومـا ضـد ريـال مـدريـد (2-0) في دوري األبـطـال بـيـنـمـا خـرج
بـاراة لإلصـابـة بـعد  22 دقـيقـة من انـطالقـهـا. جـدير بـالـذكـر أن روما الـشـعـراوي من ا
بيـكو" ضمن اجلولة الـ14 يستعد السـتضافة إنتـر ميالن اليوم األحد  عـلى ملعب "األو

من الدوري اإليطالي.
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ـدير الـفـني آلرسنـال إن مـباراة فـريقه ـري ا قـال أوناي إ
يـرليج ستكون أمام ضيفه تـوتنهام اليـوم األحد  في البر

"مختلفة".
ـــري خالل تـــصــــريـــحـــات لـــشــــبـــكـــة "ســـكـــاي وأوضـح إ
سبورتس": "كل مـباراة مثل هذا الديربي تكـون مختلفة لذلك
نـريـد أن نـصـنع تـاريـخًـا جـديـًدا في هـذا الـلقـاء".وتـابع: "هي
يـزة بالنسبة لنا ولهم نريد الفوز ليس ألنه الديربي حلظة 
فـقط بل ألنـها  3 نـقـاط مهـمة".وأضـاف: "نـريد أن نـبدأ

الـلـقـاء بأداء مـخـتـلف وأن نـظـهـر للـمـنـافس قـوتـنا..
ــبـــاريــات من خالل تــواجــدي أعـــرف مــثل هــذه ا
الـســابق فـي إسـبــانــيــا وفـرنــســا".وعن مــواجــهـة
مـاوريـســيـو بــوكـيـتــيـنـو مــدرب الـسـبــيـرز قـال:
"نعرف بـعضنا البـعض عالقتنا جـيدة.. مسيرته
رائـــعـــة تـــدرج بــــشـــكل رائع فـي إجنـــلـــتـــرا مع
سـاوثـهـامـبـتـون ثم تـوتـنـهـام".وواصل: "تـوتـنـهـام
يتحسـن معه (بوكيـتينو) كـل عام... كما أنه يـتميز
نح الفـرصة للشباب نلتـقي في مواقف مختلفة
ونــتــحـدث عن كــرة الــقــدم".وحـول مــواجــهــة العـبه
الــســابق في ســان جــيــرمــان لــوكــاس مــورا قـال
ري: "تواجد نيمار ومبابي جعل فرصة مورا أقل إ

مع بي إس جي.. 
لكنه العب مـتميز أعتقد أنه سعيد مع توتنهام اآلن".

ولم يـفز تـوتـنهـام عـلى أرض آرسنـال مـنذ االنـتـــــصار (3-2)
ـدرب أونـاي عـام 2010 ويـواجـه اخـتـبـارا صـعـبـا أمـام فـريق ا
ــــري الــــذي لـم يــــخــــســـــر في آخــــر  18 مــــبـــــاراة في كل إ

سابقات. ا

تصنيف وزارة اخلزانة األميركية
عن "قـلـقـهـا عـلى وجـه اخلـصوص
من ظــــروف تــــشـــكــــيـل الالئــــحـــة
االنــتــخــابــيــة" الســيــمــا أنه كــان
ـرشح الـوحـيـد لـرئـاسـة االحتـاد ا
الكم الـدولي بعـد رفض تـرشيح ا
الـكـازخــسـتــاني الـسـابـق سـيـريك
ـيـدالـيـة كـونـاكـبـايـيـف صـاحب ا
ـبــيــاد مــوســكـو الــفــضــيــة في أو
 1980بــــــــــــألــــــــــــوان االحتــــــــــــاد

السوفياتي.
وأصبح رحيمـوف رئيسا لالحتاد
بـالـتـزكـية خالل الـكـونـغـرس الذي
اجتمع في مـوسكو أوائل نـوفمبر

احلالي.
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عــلى صــعــيــد اخــر أعـلـن االحتـاد
االفــريــقي لــكــرة الــقــدم اول امس
اجلــمـعـة عن الئـحــة أولـيـة ضـمت
 34العبا مرشح جلائزة أفضل
العب لعام 2018 بينهم  15عربيا
يـــتـــقـــدمـــهـم جنـــمـــا لـــيـــفـــربـــول
ومانـشـسـتـر سـيـتي اإلنـكـلـيـزي

صري محـمد صالح واجلزائري ا
رياض محرز على التوالي.

وكــان مــحـــرز تــوج بــالــلــقب عــام
2016 وصــالح عــــــــــــــــــــــام 2017
وسـيـكون في مـقدمـة مـنافـسـيهـما
ـــــيــــريك الــــغــــابــــونـي بــــيــــار-إ
أوبــــامـــيــــانغ مــــهـــاجم أرســــنـــال
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اسفرت
مباريات
الدوري

االوربي  نتائج
متباينة
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مـــــتــــصــــدرا جملــــمـــــوعــــته هــــذا
ـتخـبطة بـاإلضافـة إلى مسـيرته ا
فـي الـدوري اإلسـبــاني الــذي فـقـد
فـــيه  13نـــقــــطـــة في  14 جــــولـــة

خاضها حتى اآلن.
يـضـاف إلى هـذا تـعـدد اإلصـابات
ب صفوفه ورغم عودة كوتينيو
وراكيـتيتش مـؤخرا ال يـزال هناك
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تــصـــريــحــات لـــصــحــيـــفــة "تــوتــو
سبورت": "صحيح كان هناك عرض
من مـانشـستـر يـونايـتد وكـنت على
وشـك الـــرحـــيـل عن إنـــتــــر مـــيالن

لكنني قررت البقاء".
وأضـاف "كمـا قـلت فإن لـوتـشيـانو

لندن  –وكاالت
ح جنم إنـتـر ميالن إلـى إمكـانـية أ
االنـتــقــال إلى الــدوري اإلجنـلــيـزي
سـتقبل مؤكدًا أن كل متاز في ا ا

كن في عالم كرة القدم. شيء 
وقـــال إيــفـــان بـــيـــريــســـيـــتش في

إيدين
دجيكو

طــوال أكــتــوبــر/تــشــرين أول الــذي
ســـجـل خالله  3 أهـــداف.ويــــقـــضي
نــيـــلــســون مـــدة إعــارة مـن الــنــادي
الـلـنـدني مع هـوفـنـهـا حـتى نـهـايـة
ـــوسـم احلـــالي.وتــــثـــبـت اجلـــائـــزة ا
ـوهــبـة الــكــبـيــرة الـتي يــتــمـتّع بــهـا ا
ـدرب نـيــسـلــون أحــد اكـتــشـافــات ا
الـفـرنسـي أرسـ فـينـجـر والـذي لم
يــســتــبــعــد مــدرب آرســنــال احلــالي
ـري اسـتـعـادة خـدمـاته في أونـاي إ
قـبل.ونيسـلون ليس الالعب وسم ا ا
اإلجنليـزي الوحـيد الـذي يتألّق في
وسم ـاني هـذا ا الدوري األ
حـــــــيـث يــــــــقــــــــدّم العب
بـوروســيــا دورتـمــونـد
جـادون ســانـشـو أداءً

رائعًا للغاية.
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حـصل اإلجنــلــيــزي ريس نـيــلــسـون
مهاجم هوفنها على جائزة أفضل
اني خالل العب صاعد بالدوري األ
نصرم. شهر أكتوبر/تشرين أول ا
وأبـــــــرز احلــــــــســــــــاب الـــــــرســــــــمي
لـلـبـونـدسـلـيــجـا عـلى مـوقع "تـويـتـر"
هـاجـم اإلجنـليـزي الـبـالغ حـصـول ا
من الـعـمـر  18عـامًـا عـلى اجلـائـزة
اول امس اجلــمـــعــة. وتـــألق الالعب
ُـعــار من آرســنـال ضــمن صــفـوف ا

هـوفـنـهـا
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ـســتـقـبل سـيـرجـيـو ـانـشــسـتـر سـيـتي  ــديـر الـفـني  تـنـبـأ اإلســبـاني بـيب جـوارديـوال ا
بـوسكيتس العب خـط وسط برشلونـة. وقال جوارديوال خالل تـصريحات نـقلتهـا صحيفة
"سبـورت" اإلسبـانيـة: "عاجال أم آجال سـنرى بـوسكـيتس عـلى مقـاعد الـبدالء وسـيواصل
خـطواته بـهذه الـطريـقة. أنـا مقـتنع بـأنه سـيكـون مدربًـا". وعن احتـفال بـوسكـيتس بـخوض
 500 مـبـاراة مع بــرشـلـونــة عـلق: "لــيس من الـســهل الـوصــول إلى مـثل هــذا الـعـدد من
ـبـاريـات مع فــريق مـثل بـرشـلـونـة فـهـو أفـضل فــريق في الـعـالم".وتـابع: "هـو العب ذكي ا
ويــجب أن يـــكــون فــخـــورًا رغم أنه لـــيس صــغـــيــرًا وأتــمـــنى أن يــواصـل الــلــعـب لــعــدة
سـنوات".وردًا على تـصريحـات بوسكـيتس السـابقة حـول أن جوارديوال هـو أفضل مدرب

في العالم وأنه محظوظ بالعمل معه قال بيب: "بل أنا من كنت محظوظا بالعمل معه".
كان في تـشكيلة البارسا على حساب وختم: "لقد التـقيت به في صفوف الناشئ وفاز 
يايـا توريه والـذي رحل إلى مانـشـــــــسـتر سـيتي ووضـــــــعنـا ثقـتنا فـي بوسكــــــيتس

وما قـــــــدمه في كل هـــــذه الســـنوات كان باجتهـــــــاد منه".

ــديــر الــفــني إلنــتـر) ســبــالــيــتي (ا
جـعــلـني ألـعب دورًا هـامًـا. في كـرة
القدم التفاصـيل الصغيرة في هذه

واقف أساسية". ا
وتــابع الـــكــرواتي "قـــلت دائــمًــا أن
حـــلـــمـي هـــو الـــلــــعب في الـــدوري
اإلجنلـيـزي. في كرة الـقدم كل شيء
ـسـتـقبل واالَن ـكن. سـنـرى في ا
أركـز مع اإلنـتــر. أتـمـنى أن تــتـفـهم
جــمــاهــيــر الـــنــيــراتــزوري وجــهــة

نظري".
وتـشـير تـقـارير صـحـفيـة إلى رغـبة
ــديــر الـفــني جــوزيه مــوريــنــيــو ا
ـلــحـة في ــانـشــسـتــر يـونــايـتــد ا
الــتــعــاقــد مع بـــيــريــســيــتش مــنــذ

اضي. الصيف ا
عـلى صـعيـد اخر بـات فـينـتـشيـنزو
ــديــر الــفـنـي الـســابق مــونــتــيال ا
إلشــبــيــلــيــة اإلســـبــاني مــرشــحــا
لـــلـــعــودة إلـى الــعـــمل فـي الــدوري

قبلة. دة ا اإليطالي في ا
وذكـر مـوقع "كــالـتـشـيــو مـيـركـاتـو"

 ريس نيلسون

اإليطالي أن مونتــــــــيال أصبح من
ــرشـــحـــ لـــتـــدريـب رومــا أبـــرز ا
مــــــــــــجـــــددا فـي حـــــالـــــة إقـــــالـــــة
ــــــــدرب احلالي للذئاب إيزيبيو ا
دي فـــرانـــشـــيــــــــــســـكـــو الـــذي ال
يــــــــــعــــيش أفــــضـل أيـــــــــــامه مع

الفريق.
وقع أن مونتيال ينافس وأضاف ا
ـدرب الــبــرتـغــالي بــاولــو ســوزا ا
األسـبق لـفـيـورنـتـيـنـا عـلى تـدريب
رومـا حيث تـفـكر إدارة الـذئاب في
منح آخـر فرصـة لدي فرانـشيـسكو

قبل إقالته.
ويـعــد مـونــتـيال الــذي كـان مــدربًـا
ــيالن ورومـا وإشــبـيــلـيـة سـابــقًـا 
درب وعدة فـرق أخرى من أبـرز ا
تاحـ حاليا في إيـطاليا حيث ال ا
يــرتــبط بــأي نــاد مــنــذ رحــيــله عن

اضي. وسم ا إشبيلية با
ركز جديـر بالـذكر أن رومـا يحـتل ا
الــســابـع بــرصــيـد  19 نــقــطـة في

الدوري اإليطالي.
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قـرر االحتـاد اإلفـريـقي لـكـرة الـقدم
ســحب تـنـظـيم كـأس أ إفـريـقـيـا
ــقـــبــلــة من الـــكــامــيـــرون لــعــدم ا

جاهزية البلد.
وأعـلن أحـمـد أحمـد رئـيس الـكاف
عن الـقــرار فـور انـتــهـاء اجــتـمـاع
الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة مع فـتح بـاب
التـرشح للدول الـراغبة في تـنظيم
كــأس أ إفــريـــقــيــا  2019الــتي
ســتــقــام لــلــمــرة األولى في فــصل
ــــشــــاركــــة أربــــعـــة الــــصــــيف و

وعشرين منتخبا.
و يــأتي هــذا الــقــرار بــعــد أن قـام
مـــفــتـــشــو االحتـــاد األفــريـــقي في
اآلونـــــة األخــــــيـــــرة بـــــزيـــــارة
تـفـتـيـشـيـة أمـنـيـة وأخـرى
لـــلــبـــنى الـــتــحـــتــيــة
العب وأماكن وا
اإلقامـة حيث
تــــــبـــــــيّن أنّ
الــكــامــيـرون
لـــــــــيــــــــــست
جـــــــــــاهـــــــــــزةً

الحتضان احلدث القاري.
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عـلى صــعــيـد اخــر انــتـهت
مــــــبــــــاريــــــات اجلــــــولـــــة
اخلـــــــامـــــــســـــــة من دور
اجملــمــوعـــات لــلــدوري
األوروبـي بـــالــكـــشف
عن  13فـــــــريـــــــقًـــــــا
ضـــمــنـــوا الـــتــأهل
لــــدور الـ  32من
ـسابقة عمر ا
مـع تــــبـــــقي
 11مقعدًا
شـاغـرًا

مـــحـــمــــود بـــنـــحـــلـــيب (الـــرجـــاء
الـبـيـضاوي).ويـتم اخـتـيـار أفضل
العب بــعـمــلـيــة تــصـويت يــشـارك
كلفة فيها أعضاء اللجـنة الفنية ا
تـــطـــويـــر الـــلـــعـــبـــة في االحتـــاد
ومتـخصـص من وسائل اإلعالم
وأســاطـــيــر الـــلــعـــبــة في الـــقــارة
الــســمــراء ومــدربــو الــفــرق الــتي
بلغت ربع نـهائي مسـابقتي دوري
األبطال وكـأس االحتاد فضال عن
ــنـتــخـبـات الـ 54 مــدربي وقـادة ا
األعـضــاء في االحتـاد.ويـقـام حـفل
تــوزيـع اجلــوائـــز في الــثـــامن من

كانون الثاني/يناير في دكار.
ـــغــربـــيــ أشــرف وورد اســـمــا ا
حــكـيــمي (بــوروســيـا دورتــمــونـد
ـاني) وبـنـحـلـيب ضـمـن قـائـمة األ
من سـتة مـرشـح جلـائـزة أفضل
ــغــربي العب شــاب فــيــمــا كــان ا
رشـيـد طـاوسي الـذي يـشـرف على
رشح وفـاق سـطـيف اجلـزائـري ا
الـــعــربي الــوحــيـــد لــنــيل جــائــزة

أفضل مدرب.
وورد اسم مــنــتـخـب مـوريــتــانــيـا
الــذي تـأهل ألول مـرة فـي تـاريـخه
الى نــــهــــائــــيـــات بــــطــــولـــة األ
نتخب العربي اإلفريقية 2019 كا
الــوحــيــد بــ ســتــة مــنــتــخــبـات
مــرشـــحـــة لــنـــيل جـــائـــزة أفــضل

منتخب.  

توقع كـما أن العديد الستـيعاب العـدد ا
من الـــبــلـــدان الالتـــيــنـــيــة يـــصل مــنـــهــا

مشجعون مثل ليما ومونتيفيديو".
 وواصل: "سـنـحاول الـتـنـسيق مع األمن
ـبــاراة حـيث لــضـبط اجلــمــاهـيــر قـبـل ا
ـــتــــلك األمن اإلســــبــــاني اخلــــبـــرة في

واقف". التعامل مع هذه ا
وتــسـبــبت أحـداث الــشـغب الـتـي سـبـقت
إقــــامــــة مـــبــــاراة اإليــــاب عــــلى مــــلــــعب
ونـيمـونـتال مـعقل ريـفر بـليت الـسبت ا
ـــبـــاراة لــلـــيــوم ــاضـي في تــأجـــيل ا ا

التالي.
ـيـبـول" لإلعالن مـجددًا عن وعـاد "الـكو
باراة ألجل غيـر مسمى بسبب تـأجيل ا
رفض بـوكا جـونيــــــــورز خوض الـلقاء
بـعد إصابة عدد من العـبيه عقب اعتداء
جـمــاهــيـر ريـــــــــفــر بـلــيت عــلى حـافــلـة
الــــفـــريـق أثــــــــــــنــــاء تــــوجـــهــــــــــــهـــا

للمـــــــلعب.
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أكـد رامون بويـرتا سفـير األرجـنت في
إســبــانــيــا أن إقــامــة مــبــاراة الــســوبــر
كالســـيـــكـــو بـــ ريــفـــر بـــلـــيت وبـــوكــا
جـونيـورز يوم  9 ديـسمـبر/ كـانون أول
قـبل عـلى ملـعب سانـتـياجـو بيـرنابـيو ا
تـــســـبــــبت في نـــفـــاد رحالت الـــطـــيـــران

للعاصمة اإلسبانية مدريد.
وقـال بــويــرتـا في تــصـريــحــات نـقــلـتــهـا
صـــحــيـــفـــة "أولــيـه" األرجــنـــتـــيــنـــيــة إن
الــرحالت من األرجــنــتــ إلى إسـبــانــيـا
نفـدت بسبب رغبة اجلـماهير في حضور
اللقاء التاريخي على ملعب ريال مدريد.
وأضـاف "لم يعـد لـدى شركـات اخلـطوط
اجلـوية وخطوط أوروبا رحالت جوية من

األرجنت لكننا سنحاول زيادتها".
وأضـاف: "نتـوقع الـكـثـيـر من اجلـمـاهـير
األرجــنـتــيـنــيـة في شــوارع مـدريـد خالل
ـلـعـب صـغـيرا ـقـبـلـة وسـيـكـون ا ـدة ا ا

مـجـموعـة أخـرى من الالعـب في
ـصـابــ مـثل سـيـرجـيـو قـائـمـة ا
روبـرتــو ولـويس سـواريـز وأرثـر
بــاإلضـافـة إلى رافـيـنـيـا الـذي

وسم. سيغيب حتى نهاية ا
WKCF Ë qŠ

كن القـول أن ميسي ولهـذا 
يـعـتبـر حال ومـعـضـلة في آن
سـتوى واحـد فتـألـقه علـى ا
الـفردي أمـر ال يـرقى إليه أي
شك ولـكــنه ال يـسـتـطـيع في
الوقت نفسه تـعويض غياب
اجلـانب اجلـماعـي في فريق
اعــتـاد عــلى االعـتــمـاد عـلى

جنمه األوحد.
ولــذلك يــحــمل هــذا األمــر
في طـيـات قـدرا كـبـيرا من
اخلــــطـــــورة خــــاصــــة في
بــــطــــولــــة دوري أبــــطــــال
أوروبـــــا الـــــتي لـم يـــــفــــز

بـرشـلـونـة بــلـقـبـهـا مـنـذ 3
سنوات. جنم برشلونة ميسي


