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واصل قــطــار ريـــال مــدريــد الــســيــر
بخطى ثـابتة فـي الليـجا باالنـتصار
على رايـو فـاليـكـانو بـهدف دون رد

مـــــســــــاء اول امس
السبت ضمن
مــنـــافـــســات
اجلـــــــولــــــة
الـ 16مــن
البـطـولة
فــــــــــــــــي
مـــعــــقل
ــلـــكي ا
"سانتيا
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احـتـفل الـكـرواتي لـوكـا مـودريـتش العـب وسط ريـال مـدريـد بـجـائـزة الـكـرة الـذهـبـيـة وسط
جماهير ملعب سانتياجو برنابيو قبل انطالق مواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات اجلولة

الـ 16من الليجا.
ـلكي واجلهاز الفني ورئيس الـنادي فلورنتينو بـيريز مودريتش على هذا وهنأت جماهير ا
اإلجناز بـتصـفـيق حار بـعدمـا كـسر احـتكـار الـثنـائي كريـسـتيـانو رونـالدو ولـيـونيل مـيسي

للجائزة خالل آخر 0 سنوات.
وسم وتُوج مودريتش بـالكرة الذهـبية بعـدما قاد ريال مـدريد للقب دوري أبـطال أوروبا في ا

اضي مع منتخب بالده. ركز الثاني في مونديال روسيا الصيف ا اضي وحصد ا ا

7 uOÐU½d³ « w  WO³¼c « …dJ UÐ qH²×¹ g²¹—œu

bO u « bKÐ s  ÎU³F  Î«“u  Ÿe²M¹ ÊU e¹dł

{ مدن  – وكاالت   
تـأهل الــعـ اإلمـاراتي إلى الـدور
قبل الـنهائي بـبطولـة كأس العالم
ـــقــــامـــة حــــالــــيًـــا في لـألنـــديــــة ا
اإلمارات بـعد فـوزه على الـترجي

الـــتــونـــسي بــثـالثــة أهــداف دون
مـقابل عـلى مـلعب هـزاع بن زايد
مــســاء اول امس الــســبت ضــمن
منافسات الدور الثاني بالبطولة.
ويــلــتــقي الــعــ مع ريــفــر بـلــيت

األرجـــنـــتــيـــني فـي الــدور نـــصف
الـــنــهـــائي غـــدا الــثالثـــاء  عــلى
ــديـــنــة مـــلـــعب هـــزاع بن زايـــد 

. الع
وأصــبح الـــزعــيم اآلن عـــلى بــعــد

خـطـوة من حتـقـيق إجنـاز أفـضل
من مـواطـنه اجلـزيـرة والذي حل
رابـــعًــا فـي مــونـــديــال األنـــــــديــة

عــــام 2017.
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وجـــاءت بـــدايـــة مـــبـــاراة الـــعــ
والتـرجي ساخـنة بـعدمـا شهدت
3 ركنيات متتالية للع من نفس
اجلـــهـــة وانــتـــهت بـــرأســـيــة من
مـدافع الــعــ مـحــمـد أحــمـد في
شبـاك بـطل إفـريـقـيـا بـالـدقـيـقة 2
مـعـلـنـة عن هدف مـبـكـر ألصـحاب

األرض.
وأنـهى الـهـدف مـدة جس الـنبض
من الــــفــــريــــقــــ إال أن رد فــــعل
طـلوبة التـرجي لم يكن بالـقوة ا
ــلـعب في مـع غـيـاب تــام لـوسط ا
بــنـــاء الـــهــجـــمـــات أمـــام ضــغط
دفــاعي والــتــزام قــوي من العــبي

. الع
وظــــهـــرت اخلــــطــــورة األولى من
الـتـرجي في الـدقـيـقة 9 بـتـمـريرة
عــرضـيــة داخل مــنـطــقــة اجلـزاء
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لإلصــابـة يــضع الــفـريـق في مـأزق
ألن الــــبــــديـل اآلخــــر أولــــكــــســــنـــدر

زينتشينكو قليل اخلبرة.
ويـــتــوجـب اإلشـــارة أيــضـــا إلى أن
معـظم ألعـاب سيـتي  تنـفيـذها من
قـــبل اجلــــنـــاحـــ دون وجـــود دور
مؤثر من الـعمق وهذا بـسبب غياب
اإلســـبـــاني ســـيـــلـــفـــا عـــلـــمـــا بـــأن
البلجيكي كيفن دي بروين شارك في
ربع الـــســـاعــة األخـــيـــر من الـــلـــقــاء
ـبـاريات ومن الكتـسـاب حسـاسـية ا
ـــــــتـــــــوقع أن يـــــــزيـــــــد دوره خالل ا
ــقــبـلــة ضــمن حــمــلـته ــبـاريــات ا ا

عهود. الستعادة مستواه ا
ــقــابـــلــة أدرك مــاركــو في اجلــهـــة ا
باراة بثالثي سيلفا أهمـية خوض ا
العـــبــ فـي اخلط اخلـــلــفـي (كــورت
( زومــا ويــاري مــيــنــا ومــايــكل كــ
ـسـاحـات أمـام مـهـاجمي لـتقـلـيص ا
ســـيـــتـي ورغم ذلك ظــــهـــرت نـــقـــاط
ــتـعـلـقـة بــغـيـاب الـرقـابـة الـضـعف ا
الــــفــــرديــــة عــــلـى جــــيــــــــــــســـوس
خـصـوص في لـقــطـة الـهـدف الـثـاني

لسيتي.
وقدم الـظـهـيـر األيسـر لـوكـاس ديني
أداء جـيـدا عـلى الــنـاحـيـة الـيـسـرى

جدول الترتيب بينما توقف هانوفر
عند  10نقاط ليهبط للمركز األخير.
ودفع نـيكـو كـوفـاتش مـدرب بـايرن
بتشكيلة تضم كلًا من: نوير سولي
هـومـيــلـز أالبـا كـيـمــيـتش كـومـان
تياجـو ليفـاندوفسـكي جوريتـسكا

جنابري مولر.
أمــا أنـــدري بــرايـــتــنــرايـــتــر مــدرب
هانوفر فدفع بتشكيلة تضم كلًا من:
إيــــــســـــيــــــر فـــــيــــــلـــــيــــــبي واالس
هـــاراجـــوتـــشي تـــاكـــومـــا أســـانــو
أوسـترزولـيك فـولـكـروج هـيـندريك

شفيجلر فيمر أنتون.
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وخــرج مــدرب مــانـــشــســتــر ســيــتي
جــوســـيب جــوارديـــوال من مـــوقــعــة
فريقه أمام إيفرتون مساء اول امس
ـــجــمــوعــة من الــفــوائــد الــســبت 
ــتـوقع ان تــعـود ـهــمـة الــتي من ا ا
عـليه بـالـنـفع في حـمـلـته لـلـدفاع عن

لقب الدوري اإلجنليزي.
وفـــــاز ســـــيـــــتي عـــــلى ضــــــــــــيـــــفه
إيـفـرتــــــون 1-3 في مـبـاراة شـهدت
هاجم البرازيلي جابرييل استعادة ا
جــــيــــســـوس جلــــزء من مــــســــتـــواه
ـعـهـود عن طـريق إحـرازه هـدفـ ا

عــلــمــا بــان الــدولـــــــي اإلجنــلــيــزي
رحــيـم ســتـــرلــيـــنج أضــاف الـــهــدف

الثالث.
قـابل لم يـتكن الـنتـيـجة جـيدة في ا
درب بالنسـبة إليفرتـون لكن فريق ا
الـبـرتــغـالي مـاركـو ســيـلــــــــفـا قـدم
مباراة مـقبولـة على الـصعيـد الفني
واصــــطـــدم بــــســــــــــوء الــــلـــمــــســـة
النـــــــهـائيـة لـدى العـبيه خـصـوصا
ـــــهـــــاجم الـــــبـــــرازيـــــلي الـــــشــــاب ا

ريتشارليسون.
ورغم شـــفــاء الــنـــجم األرجــنـــتــيــني
سيـرجـيو أجـويرو مـن اإلصابـة آثر
ــدرب جــوارديــوال االعـــتــمــاد عــلى ا
جـيسـوس في الـتـشـكيـلـة األسـاسـية
ــواجـهــة لــيـفــرتــون فـجــنى ثــمـار ا
هاجم قراره وأعاد الثقـة في نفس ا
البرازيلي الـذي مر بأيام صـعبة هذا
وسم علما بأنه سجل هدفا واحدا ا
في  13مــبـاراة بــالــدوري قــبل لــقـاء

اليوم.
ولم يـــجــــر جـــوارديـــوال أي تـــعـــديل
تـكـتـيـكي عـلى أسـلـوب لـعـبة فـريـقه

جو برنابيو".
وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في
ا في ـباراة الـفـرنـسي كـر بـنـز ا

الدقيقة 13.
ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 29
ــركــز الــثــالث بــجــدول تـرتــيب في ا
الـلـيـجـا بـيــنـمـا جتـمـد رصـيـد رايـو
ـركـز فـالـيـكـانـو عـنـد  10نـقـاط في ا

الـ.19
ويُعد هـذا االنتـصار هو الـثالث على
التـوالي للـميـرجني في اللـيجا دون

تلقي أي هدف.
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انتـزع أتـلتـيـكو مـدريـد فوزا صـعـبا
من مـضيـفه بـلـد الـولـيد (3/2) خالل
ـبـاراة الــتي جـمـعــتـهـمـا اول امس ا
ـرحلـة الـسادسـة عـشر السـبت في ا

من الدوري اإلسباني.
وسجل أهداف أتـلتـيكـو مدريد
نيكوال كاليـنيتش في الدقيقة
26 وأنطوان جريزمان
) األول في الـدقــيـقـة (هـدفــ
األولـى مـن الـــــــــوقـت بـــــــــدل
الــضــائع لــلــشــوط األول من
ركـــلـــة جـــزاء والـــثـــاني في

الدقيقة 80.
فيما أحرز هـدفي بلد الوليد
فيرناندو كاليرو في الدقيقة
57 وساؤول نيجيز العب
أتــلــتــيــكــو بـاخلــطــأ في
مــــــــرمـى فـــــــريــــــــقـه في

الدقـــيقة 63.
رباعية بايرن

واكــــتــــسـح بــــايــــرن
مــيـــونخ مـــضـــيــفه
هــــانـــــوفــــر (4-0)
على ملعب أود
أريــنـا اول
امــــــــــــــــــس
الـــــســـــبت
في اجلـولة
 15من

اني. الدوري األ
سجل ربـاعيـة بـايرن كل من جـوشوا
كــيــمــيــتـش دافــيــد أالبــا ســيــرجي
جنابري وروبرت لـيفاندوفسكي في

الدقائق 29 26و 53  و62.
ورفع الـبـايـرن رصــيـده لـلـنـقـطـة 30
ـركــز الـثـالث في لـيـواصل احــتالل ا
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ديـر الفني لـتوتنـهام عن سعـادته بفـوز فريقه عـلى ضيفه بـيرنلي أعرب مـاوريسيـو بوكيـتينـو ا
ـبــلي في اجلــولـة  17 من الـدوري ــبـاراة الــتي أقــيـمـت عـلى مــلــعب و بـنــتـيــجـة (1/0) في ا
مـتاز.وقـال بـوكيـتـينـو في تـصريـحـات نقـلـها مـوقع "بي بي سي": "نـعيـش أسبـوعا اإلجنلـيـزي ا
رائعـا بعد فوز اليـوم الرائع. من اجليد التـركيز على احلـفاظ على طاقاتـنا بعد مبـاراة برشلونة
والـتأهل للـدور الثاني من دوري األبطـال".وأضاف: "أهنئ الالعـب على هذا األداء واجلـماهير
أيضا. كان انـتصارا متـأخرا لكنه ال يـزال مهما لـنا. شخـصيتنـا تدفعنـا ألن نلعب حتى الـنهاية
ـمكن الـفوز أو ـان كبـير بـطريـقتـنـا وهذا أكـثر مـا أسعـدني في مـباراة الـيوم".وأردف "من ا بـإ
كـنك من حتقـيق ما تـريده". وتابع: اخلسارة لـكن محـاولة احلفـاظ على أدائك بـهذا األسـلوب 
لـعب ليس في أفـضل حـاالته يكـون من الصـعب احلفـاظ على "في أجـواء ماطـرة مثـل اليـوم وا
إيـقاع الـلـعب لـكن في الـنهـايـة حقـقـنـا الفـوز وهـو ما يـسـعـدني".وعن مشـاركـة الـشاب أولـيـفر
سكيب ختم: "أنـا سعيد من أجله لـلغاية. ليس من الـسهل لعب مباراة كل  3أيام. لـدينا العديد
. لـقد أدى مـباراة رائعـة في ظل الظروف الـصعـبة التي نـعاني منـها وأنا ـصاب من الالعب ا
ـباراة الـوحيـد عن طريق الـبديل ـوسم".وجـاء هدف ا راض عن الـطريـقة الـتي ننـافس بهـا هذا ا
ركز الثالث إيريكسن فـي الدقيقـة األخيرة ليـهدي فريقه 3 نقاط مهـمة حافظت للـسبيرز عـلى ا

في الدوري اإلجنليزي برصيد 39 نقطة.

بيـد أن الفـاعلـية غـابت عن منـتصف
لعب رغم وجود األيسلندي جيلفي ا
ســيــجــوردســون الـذي خــيـب اآلمـال
بـرفـقـة ريـتــشـارلـيـسـون الـذي أهـدر
الــفــرص تــبــاعـا نــتــيــجــة الــلــمــسـة

فتقدة للتركيز. األخيرة ا
واعـــتـــمــد الـــفـــريق في ظـل اتــبـــاعه
طـريـقــة الـلـعب 1-4-5 عـلى مــهـاجم
وحيـد هـو الشـاب دومـيـنيك كـالـفرت
لــوين الــذي أزعج مــدافــعي ســيــتي
بـتـحــركـانه رغم عـدم حــصـوله عـلى
الدعم الـكافي مـن اجلنـاح البـرازيلي

اآلخر بيرنارد.
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وحقق إنـتـر ميالن فـوزًا صـعبًـا على
ضــيــفه أوديــنــيـزي (0-1) اول امس
الـــســبـت ضـــمن اجلـــولــة الـ 16من

الدوري اإليطالي.
وجــاء الــهــدف الــوحــيــد عن طــريق
ماورو إيكاردي من ضربة جزاء في

الدقيقة 76.
وبـذلـك ارتـفع رصــيــد إنــتـر إلى 32
ــركـز الــثـــالث بــيـنــمـا نــقـطــة في ا
توقف أوديـنـيزي عـند  13نقـطة في
ـركـز الــسـابع ا

عشر.
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لكي حتدث البـرازيلي مارسـيلو ظهـير أيسـر ريال مدريد اإلسـباني عن مفـاتيح فوز الـفريق ا

اضية. بلقب دوري أبطال أوروبا في السنوات ا
وقـال مارسـيلـو في تصـريحـات نقـلتـها صـحيـفة "مـاركا" اإلسـبانـية: "يـبدو أنه من الـطبـيعي أن
نفوز بـ  4ألقاب في دوري أبطال أوروبا في آخر  5 سنوات وهناك فرق كبيرة لديها فقط لقب

لك أي لقب هذا ما يجعلنا ننسى قليلًا صعوبة الفوز". أو اثن وبعضها ال 
دة طويـلة وهـو ما يـعد أحـد مفـاتيح ما ـا  وأضـاف: "لقـد صنـعنـا فريقًـا قويًـا وبقـينـا معً

حققناه هذا األمر ال يجعل الفوز بدوري األبطال سهال ولكن يجعله أقل صعوبة".
وعن مـســيـرته في ريـال مـدريــد والـتي بـدأت عـام 2006 قـال: "لـقــد فـعـلت كل مـا

بوسعي دائمًا من أجل البقاء في ريال مدريد".
 وحول كريستيانو رونالدو العب يوفنتوس احلالي أضاف: "هو زميلي السابق
وكذلك صديـقي ومن الواضح أنه لو لم يكن أفـضل العب في العالم في فريقك

فسوف تشتاق له".
وواصل: "أي فـريق يرغب في احلـصول على كـريستـيانو رونـالدو ولكن في

النهاية ريال مدريد سيبقى ريال مدريد وسيكون دائمًا األفضل".
وأكمل: "ريال مدريـد سيبقى كما هو مـهما جاء له أو رحل عنه جنوم هذا

هو كل شيء".
ـوسـم في سـبـتــمـبـر إنه أمــر جـنـوني في ــكـنك تـقــيـيم ا واخـتـتم: "ال 
فـبـرايـر/شـبـاط يبـدأ كل شـيء في التـبـلـور في الـوقت احلـالي مـا زلـنا
سـابقـات واآلن لديـنـا كأس الـعالم لألنـدية الـتي يجب أحيـاء في كل ا

أن نفوز بها".
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فانتهج طـريقة اللعب 3-3-4 وتكون
اخلـط الـــــدفـــــاعي مـن كـــــايل ووكـــــر
ـيـريك ونـيــكـوالس أوتـامــيـنــدي وإ

البورت وفابيان ديلف.
ولعب البـرازيلي فرنـاندينـيو كعادته
دور العب االرتــــكـــاز في مــــنـــتـــصف
لعب خلف ثـنائي صنـاعة األلعاب ا
ـــكــــون من إلــــكـــاي جــــونـــدوجـــان ا
وبــرنــاردو ســيــلـــفــا في ظل غــيــاب

صاب دافيد سيلفا. اإلسباني ا
وعـــاد اجلـــنـــاح اجلـــزائـــري ريــاض
مـحــرز إلى الــتـشــكــيـلــة األسـاســيـة
ـــ اخلط األمـــامي لـــيـــقف عـــلـى 
ـاني ليـروي ساني مقـابل تواجـد اال

على الناحية اليسرى.
ــــكن اعــــتـــبـــار أداء ســــيـــتي كـــان 
متكامال حتى الدقيقة الـ 20األخيرة
الـتي شــهـدت ضـعــفـا واضــحـا عـلى
الــطــرفـ ال ســيــمــا الــيـمــنى الــتي
شهدت ارتـكاب ووكـر ألخطـاء عديدة
فــيـــهــا في وقـت مــا زال فـــيه ديــلف
الـالعـب الـالئق أكــــــــثــــــــر خلــــــــوض
ــبــاريــات في خط الــوسط بــدال من ا
الطرف األيسر من الناحية اخللفية.
وال يوجد شك في أن غياب الفرنسي
بينـجام مـندي عن صفـوف الفريق

u“∫ حقق فريق اتلتيكو مدريد فوزا صعبا في الليغا
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قـبل أن يــسـددهــا أنـيس الــبـدري
بـــجــــوار الـــقـــائم وبــــدأ مـــعـــهـــا
الترجي في اللعـب على الهجمات
عبر األطراف.وسدد الشحات كرة
مـفــاجـئـة لـلــعـ في الــدقـيـقـة 11
أعــلى عـارضـة مـعـز بن شـريـفـيـة
حــارس الـتـرجي ورد كــولـيـبـالي
لـلـترجي بـرأسـيـة في الدقـيـقة 13
لــكن كــرته مــرت بــجــوار الــقــائم

لتضيع فرصة التعادل.
ـسـات فـقط تـمـكن الـعـ ومن 3 
من زيـارة شـبــاك الـتـرجـي لـلـمـرة
الــثــانـيــة في الــدقــيــقـة 16 حـيث
بـدأت الـهـجـمـة من أحـمـد بـرمـان
إلى كـــــايـــــو الـــــذي مــــررهـــــا إلى
الشحات واألخـير سدد الكرة في

الزاوية البعيدة ل شريفية.
وفـــتح الـــهــدفــان شـــهــيـــة العــبي
الع حيث سدد بندر األحبابي

كـرة صـاروخــيـة في الـدقــيـقـة 18
ولــكن تــصـدى لــهــا بن شـريــفــيـة
بصعوبة وأنـقذت عارضة الع

فـريقـهـا من كرة غـيالن الـشعاللي
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االحتفالية.
سـتـشـفى وانـدهش بـعض مـوظـفـي ا
عــنـد رؤيــة صالح إذ يـظــهــر فـيــديـو
قـــــصــــيـــــر  تــــداولـه عــــلـى مــــواقع
وظـفة جتمدت التواصل االجـتماعي 
في مكانها وبدأت تصرخ عندما رأت
ـسـتـشـفى ر ا ـصـري فـي  الـنـجم ا
في ح ألقى عليها الالعب التحية.

رضى حيـث تبادلوا معهم لألطفال ا
يالد. هدايا أعياد ا

وقــــضى جنـــوم "الـــريــــدز" وقـــتـــاً في
ـــــرضى الـــــدردشـــــة مـع األطـــــفـــــال ا
وأسـرهم كــمـا الــتـقط جنــوم الـنـادي
اإلجنــلــيــزي الــعــريق عــدة صــور مع
األطــفـال ووزعـوا عـلـيـهم الـهـدايـا ثم
تــشـاركـوا مـعـهم في بـعض األنـشـطـة
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أبى جنـوم لــيــفـربــول إالّ أن يـقــومـوا
بـــلــفـــتــة إنـــســانـــيــة بـــعــد زيـــارتــهم

رضى. مستشفى لألطفال ا
وقد القت اللفتة استحساناً كبيراً من
اجلـــمــاهـــيـــر جتـــاه العــبـي الــفـــريق
ــيـرلـيج والـذي حـجـز مـتـصـدر الـبـر
قـبـل أيـام بــطــاقـة الــتــأهل إلى الـدور
ـــقــبـل من مــســـابــقـــة دوري أبــطــال ا

أوروبا.
وال يـتـوقف فـقط دور جنـوم لـيـفـربول
عـــلى نــشـــر الــســعـــادة داخل أســوار
لـعب بل يتـعداه أيضـاً وفي أحيان ا
لعب كثـيرة إلى القـيام بذلك خـارج ا
خاصة وأن إمكانية مشاهدة مباريات
ـلعب وتـشجـيعه "الريـدز" من داخل ا

ليست في متناول اجلميع.
وبـهـذا الـصـدد أشـار مـوقع صـحـيـفـة
"مـيــرور" الـبــريـطــانـيــة إلى أن جنـوم
صري محمد ليفربول بقيادة النجم ا
صالح ومـدرب الفـريق يـورجن كـلوب
زاروا مــؤخـراً مـسـتـشـفى "ألـدر هـاي"

كريستيان
إيريكسن
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اركي لـتوتنهام كريسـتيان إيريكسن سـعادته بالفوز الصعب أبدى النجم الد
ـبـلي" اول امس السـبت في اجلـولة الـ17 عـلى بيـرنلي (1/0)عـلى ملـعب "و
ــمـتــاز.وقـال صــاحب الــهـدف الــقـاتل (ق91) خالل من الــدوري اإلجنـلــيـزي ا
تصريحـات نقلتها "بي بي سي": "في كل مـرة أشارك فيها أرغب في أن أكون
ا.. التسـجيل في اللحظات األخيـرة أمر رائع".وأضاف: "أي هدف تسجله مؤثرً
إذا كـان األول أو رقم 20 هـو مـهم جدا لـلـفريق.. الـفـرق قريـبـة من بعـضـها في
الترتـيب وأي فقدان للـنقاط سـيؤثر علـينا بالـطبع أما اآلن فـقد زادت ثقتـنا بعد
هـذا الـفـوز".وتـابـع: "نـدخل كل مـبـاراة من أجل االنـتـصـار لـيس فـقط في أوقـات

يالد.. نحن في وضع جيد". أعياد ا
ـشــاركـة األولى لـلـشـاب أولـيـفـر ســكـيب قـال: "هـو العب رائع مـنـذ مـدة وحـول ا
ـبـاراة بــخـطـأ لـكـنه لم ـوسم.. إنه يـتـعـلـم وال يـخـاف بـدأ ا اإلعـداد قـبل بـدايــة ا

يخطئ بعدها".

 ôU Ë –   5 dÐ }
فسـر الـفـرنـسي كـينـجـسـلي كـومـان جنم بـايرن
ــاني تــصـريــحــاته الـســابــقـة بــشـأن مـيــونخ األ
تلوحيه باالعتزال حال تعرضه إلصابة جديدة.
وقــال كــومــان في تــصـــريــحــات أبــرزهــا مــوقع
"سـبورت1: مـا قصـدته أنـني ال أشـعر بـرغـبة في
اخلـضـوع إلعـادة تـأهـيل مـجـددًا حال تـعـرضي

قبلة". إلصابة مشابهة خالل األسابيع القليلة ا
وكـان كومان قد تـعرض لعدة إصـابات على مدار
ــشـــاركــة مع عــام 2018 مـــا أدى لــغـــيــابه عـن ا

اضية. منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم ا
وقال كـومان في مقـابلة تـلفزيـونية مـؤخرًا أنه قد
يلـجأ لالعتزال حال تعرضه إلصابة جديدة تدفعه
لــلــخــضـوع لــعــمــلــيـة جــراحــيـــــــــة ثــالــثـــــــة في

الكاحل.
يـذكر أن الـدولي الـفـرنسي سـجل ظـهوره األول مع
ن مـطـلع شـهر البـايـرن خالل مـواجـهـة فيـردر بـر
ديـسـمـبـر/كـانـون أول اجلـاري بـعـد غـيـاب دام 4

أشهر بسبب اإلصابة.

كينجسلي
كومان

محمد صالح
رضى يزور ا
في
ستشفى ا

فـي الــدقـــيــقــة 21.وجـــدد الـــقــائم
تــعــاطـفـه مع الــعـ بــالــتــصـدي
لرأسية اخلنـيسي في الدقيقة 24
م تمكن احلارس خـالد عيسى من
الـلــحـاق بـالــكـرة.وبــدأ الـعـ في
بـاراة كمـا يشـاء ولعب تـسيـير ا
ـــدافع إســــمـــاعــــيل أحــــمـــد في ا
الـــــدقــــيــــقــــة 36  رأســــيــــة عــــلت
الـعـارضة لـيـنتـهي الـشوط األول
ــصــلـــحــة الــعـــ بــهــدفــ دون

مقابل.
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فــرض الـعـ الـهــدوء عـلى بـدايـة
الـشوط الـثـاني وتـوالت الركالت
الــركـــنـــيـــة لــلـــتـــرجي والـــتي لم
يــســتـــفــد مـــنــهــا مـع تــألق دفــاع
وحـارس الــعــ وتـســرع العــبـو
الـــفـــريق الـــتـــونـــسي فـي إنـــهــاء
الهـجمات.وشكـلت هجـمات الع
رتـدة خطورة بـالغـة على مرمى ا
الـتــرجي وكـاد كــايـو أن يــسـجل
هدفًا ثالثًا لفريقه من كرة وصلته
من زميله الشحات ولكنه سددها

رمى في بغرابة بـعيدًا عن ا
الــدقـيــقـة 57.وأصــلح كــايـو
خـــطــأه بـــكـــرة مــر بـــهــا من
اجلــانب األيــســر ولــعــبــهـا
عـرضــيـة سـهــلـة أمــام بـنـدر
األحـــبــابي لـــيــضــعـــهــا في
شــبـاك الـتـرجي مــعـلـنًـا عن

هــــدف ثـــــالث ألصــــحــــاب األرض
أنهى به أمل الترجي تمامًا.

وانـــدفع الـــتـــرجي بـــقـــوة نـــحـــو
الهجوم بكل خـطوطه في محاولة
لــتـسـجـيل هــدف أول يـعـيـد األمل
لــلـفــريق وهــو األمــر الــذي خـلق
مــســاحــات خــالـيــة فـي دفـاعــاته
وبات مهددًا أكثـر بهجمات الع
ـرتـدة.وسـدد يـوسف الــسـريـعـة ا
باليــلي كـرة قـوة في الـدقـيـقـة 81
وأمـسكـها حـارس العـ باقـتدار
لــيـــحـــافظ عـــلى تـــفـــوقه فـــريــقه

ويــصـعـد الــعـ إلى الـدور
قـــــــبـل الــــــنـــــــهـــــــائي

لــــــكأس العالم
لألندية.
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كـــمــمــثــــــــــــلــ لـألنــديــة الـــتي تــمـــتــلك
الالعــبــ و 2304  كــــمـــمـــــــــثــــلـــ عن

. الالعب
ـــبـــالغ الـــتي  دفـــعـــهــا ووصل حـــجم ا
للوسطـاء هــــــــذا العام إلى 548 مليون
دوالر وبــشـــــــكـل عـام مــنـــــذ عـام 2013
وحـتى هـذه الـلـحـظة إلى 2 مـلـيار و140

مليون دوالر.
وأضـــاف الــتــقــريـــر أنه ألول مــرة تــكــون
هـنـاك اسـتـعـانة بـوسـطـاء في كـرة الـقدم
الـنـسائـيـة فـمن ب 695 عـمـلـيـة انـتـقال
دولـيـة تمت مـنـذ األول من يـنايـر/كـانون

ــاضي كــانت هــنـاك  24مــنــهـا  ثــان ا
فيهـا استخدام وسـطاء كممـثل لألندية
الـتي ترغـب في التـعـاقد و 167كمـمثـل

عن الالعبات.
ـــبــالـغ الــتي وبـــشـــكل عــام وصـل عــدد ا
حـصل عـلــيـهـا الـوســطـاء أيـضـا إلى 99

مليونًا و 993ألف دوالر.
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تـعـد األنـديــة اإلسـبـانـيــة بـجـانب كل من
ـــانـــيــة اإلجنــلـــيـــزيـــة واإليـــطــالـــيـــة واأل
والبـرتغـالية مـسؤولـة عن إنفاق 83.9%
ية في مبالغ يتقاضاها من النفقات العا
الـوسـطاء خـالل الصـفـقات وفـقـا لتـقـرير
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا) لـعام

.2018
وأظــهــر الـتــقـريــر الــذي جـاء بــنــاء عـلى
بـيـانــات نـظـام االنـتـقــاالت الـدولـيـة مـنـذ
األول من يناير/كانون ثان لعام 2013 أن
ن قـامـوا  1060 نــاديـا من أصل 7457 
رة بإبرام الصفقات "استخدموا وسيطا 

واحدة على األقل".
وأوضح الـ(فــيـــفـــا) أن من بــ  16ألـــفـــا
و 421عـملـيـة انـتقـال دولي تـمت في عام

2018  كـــانت هــنــاك  1205عـــمــلـــيــات 
االســتـعــانــة فــيـهــا بــوسـطــاء كــمـمــثــلـ

لألنـديـة الـتي تـرغـب في الـتـعـاقد و355

فريق الع يتأهل الى الدور الثاني في كأس االندية


