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{ لندن  –وكاالت: كذب االحتاد الدولي لـكرة القدم "فيـفا" اول امس اجلمعة جـميع االدعاءات حول األصوات الـتي شاركت في اختيار
الالعب الـفائـزين بجوائـز "ذا بيـست".  وأكد أنه ليس هـناك أي شك في صـحة هذه األصـوات التي أفـضت إلى فوز النـجم األرجنـتيني
لـيونـيل مـيسي بـجـائزة أفـضل العب في الـعالم. وقـال االحتـاد الدولي في بـيـان اول امس اجلمـعـة: "الفـيفـا شـعر بـاإلحـباط بـعد أن رأى
ـعلومـات ليـست عادلة علـومات عـبر وسائل اإلعالم الـتي شكـكت في نزاهة عـملـية التـصويت عـلى جوائز األفـضل.. هذه ا سلـسلـة من ا
وخادعة". وتـابع: "إجراء الـتصويت عـلى كل جائـزة من اجلوائز تـمت مراقـبته من قبل مـراقب مسـتقل وهو فـي هذا الشـأن شركة رايس
ووتر هاوس كوبرز". وأوضح الفيـفا أن عملية التصويت جتـبر جميع االحتادات الوطنيـة على إرسال أصواتها إلكتـرونيا وكتابيا كما أن
سؤول في االحتاد باإلضافة إلى توقيع األشخاص اخملول لهم التصويت". وأضاف: "لهذا هذه الوثائق يجب أن تكون موقعة من قبل ا
لكي يـكون أحد األصوات صـحيحا يجب أن يـحمل كل هذه التوقـيعات وختم االحتاد". وأكـد الفيفـا أنه يستطيع أن يـبرهن على أن جميع
دد القـانونيـة  أخذها في احلسـبان. واختـتم قائال: "على ضـوء هذا ال يوجد األصوات التي  إرسـالها وكـانت متفـقة مع القواعـد وا
أي شك فيما يخص صحة النـتيجة.. ولو كانت هناك أي حالـة مثيرة للشبهات حـتى لو لم تكن مؤثرة في نتيجة الـتصويت سيقوم الفيفا

ا كان األمر ضروريا". بالتحقيق وتطبيق العقوبات طا
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{ مدن  –وكاالت : تشهد قلعة مانشستر
يـــونــايــتـــد حــالــة فــوضـى عــارمــة هــذا
ــســتــوى ــوسم فــالــنــتــائج لم تــرتق  ا
الطموح واألداء أبعد من أن يكون تابعًا
لـفريق عريق يسعى دائما للمنافسة مثل
"الــشـيــاطــ احلـمــر".  وخــاض الــفـريق
حـــــتى اآلن  6مــــبـــــاريــــات فـي الــــدوري
متاز فاز مرت فقط مقابل اإلجنـليزي ا
ركز الثامن ت لـيحتل ا تـعادل وهز
عــلى سـلـم الـتــرتــيب.  يـضــاف إلى ذلك
ـــســتـــوى الــهـــزيل الــذي ظـــهــر عـــلــيه ا
مـانـشـسـتـر يـونـايتـد في مـبـاراته األولى
ـسابـقة الـدوري األوروبي أمام أسـتانا
الكازاخستاني رغم فوزه بنتيجة ((1-0
عـلى مـلــعب "أولـد تـرافـورد".  واحـتـضن
ـلعب مـبـاراة مبـاراة مـانشـسـتر نـفس ا
يـونايـتد في الـدوري الثـالث من مسـابقة
كـأس الرابطـة اإلجنلـيزية عـندمـا تعادل
ــتــواضع  1-1قــبل أن مع روتــشـــدايل ا
يــــبـــلغ دور الـ 16بـــركـالت الـــتــــرجـــيح.
ـقبـلة لـلـشيـاط سـتكـون أمام ـباراة ا ا
الــغـر الــلــنــدني آرســنــال مــســاء غـدا
اإلثـنـ في خـتــام اجلـولـة الـسـابـعـة من
الـدوري والـعـيــون سـتـكـون مـحـدقـة في
مـدرب مـانشـسـتـر يـونايـتـد أولي جـونار
سـولسكاير الذي يـتعرض لضغط شديد
وسط حـــديث مـــتــواصل عـن إمــكـــانـــيــة
اسـتـبداله في حـال لم تـتـحسن الـنـتائج.

يـــجـــيب في الـــســـطـــور الــتـــالـــيــة عـــلى
الـسـؤال.. مــاذا عـلى ســولـسـكـايــر فـعـله
لـتغيير أوضاع الـفريق ابتداء من موقعة
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مـنح سـولـسـكــايـر شـارة الـقـائـد لـلـشـاب
ــبـاراة األخــيـرة أكــسل تـوانــزيــبي في ا
أمـام روتشدايل وهو أمر لم يرق للعديد
مـن الالعـــــبـــــ الـــــذيـن تـــــواجـــــدوا في
الــتــشــكــيــلـة ذاتــهــا مــثل بــول بــوجــبـا
وجيسي لينجارد وفيل جونز وسيرجيو
رومـيرو. قائد الفـريق الرسمي هو أشلي
ـكـن خلـوان مــاتــا ودافــيـد دي يــاجن و
خـيا ارتـداء شارة الـقـائد أيـضًا لـكن أيا
مـنـهمـا ال يـحـظى بـكـلـمة مـسـمـوعـة لدى
زمالئه وعــلـى ســولــســكــايــر وضع حــد
ـشــكــلـة من خـالل تـعــيـ قــائـد لـهــذه ا
جـديد يتمـتع بشخـصية قـوية مثل هاري

ماجواير أو سكوت ماكتوميناي. 
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من نـاحيـة أخرى تـبدو تـشكـيلـة الفريق
فـي خط الـــــوسـط عــــشـــــوائـــــيـــــة وسط
تـغييرات غير مبررة وعدم ثبات مستوى
.  لم يـقدم الـبرازيلي الـكثـير من الالعـب
ـأمول مـنه منـذ انتـقاله ـستـوى ا فـريد ا
ـاضي ولم إلى يـونـايـتـد صـيف الـعـام ا
يـبرز مـواطـنه أندريـاس بيـريـرا كمـا كان
مـــتـــوقـــعـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء إعـــارته إلى

فـالـنــسـيـا.أمــا بـوجـبــا فـحـدث وال حـرج
ومــســتــواه أقل مـن الــعــادي حــتى هــذه
ـوسم احلالي. نـضيف إلى الـلحـظة من ا
ـلـمـوس في مـسـتـوى ذلك االنـخـفـاض ا
الـصربي نـيـمانـيا مـاتيـتش وتـقدم مـاتا
فـي الــسن عـــلــمًـــا بــأن الـــفــريـق خــســر
خـدمـات اإلسـبــاني أنـديـر هـيـريـرا الـذي
رفض الــتــحـــديــد وانـــتــقل مـــجــانــا إلى
بــاريس ســان جــيــرمــان. لــكن الــصــورة
لـيــسـت كـلــهــا ســوداء فــهــنــاك ســكـوت
نعشة في مـاكتوميناي وهو حملة األمل ا
صـــفــوف الـــيــونـــايـــتــد حـــالــيًـــا وعــلى
سـوسلكسايـر بناء خط الوسط حوله مع
مــنـحه الــدعم الالزم من مـاتــيـتش وذلك
قـــبل فــتـح مــدة االنــتـــقــاالت الــشـــتــويــة

أبوابها بعد  3أشهر.
U U OÐ≠Ê«Ë —Ëœ nO¦Jð

ن أرون وان-بيساكا يـعتبر الظهير األ
ـضيـئة أيـضًا في مـشوار من الـعالمات ا
ـوسم وبـرز مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد هـذا ا
عـــــلى وجـه اخلـــــصـــــوص في اجلـــــانب
الـدفــاعي عن طــريق تـدخالتـه الـصــلـبـة.
لـكن االنطالقات الهجومـية ماتزال غائبة
عن أداء وان-بــيـســاكـا خـصــوصًـا وأنه
اضي مع وسم ا اشـتهر بهذه الـناحية ا
كـريسـتال باالس لـكنـها لم تـخرج لـلنور
بـعـد بـالقـمـيص األحـمـر. واآلن أصـبحت
هـذه االنطالقات مطـلوبة أكثر من أي قت

ـــنـح ســولـــســـكـــايـــر خـــيــارات مـــضى 
درب هـجومـية أكـثـر فاعـليـة لكن عـلى ا
رونة اخلـططية التي أيـضًا أن يتمـتع با

تساعد الالعب على التقدم نحو األمام.
أمـــام آرســنــال ســيــعــاني مــانــشــســتــر
يـــونــايـــتـــد بــشـــدة مع غـــيــاب أنـــتــوني
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ـدير ـاني يورجـن كلـوب ا بـالـنسـبـة لأل
ـوقع اإليـطـالي الـفـني لـلـريـدز. وأشـار ا
إلى أن اهـتمـام ليـفربـول بنـيريس يـعزز
من شـائـعــات رحـيل جنم الـريـدز مـحـمـد
ــــوسـم احلــــالي. صـالح في نـــــهــــايـــــة ا
ويـنــتــهي عـقــد نـيــريس مع أيــاكس عـام
 2023األمــر الـــذي قــد يـــكــلـف خــزيـــنــة
لـيفربول مبلغًا كبيرًا حال اإلصرار على
ضــمه.  عــلى صـعــيــد اخــر وجه حــسـام
نـتخب مصر اول دير الـفني  الـبدري ا
امس اجلـمعة رسالة حملمد صالح جنم
لـيـفـربـول والـفـراعـنـة. وقـال البـدري في
تـصـريـحـات تـلـفـزيـونيـة: "أطـالب صالح
بـأال يـتـوقف كـثـيـرا عـنـد أزمـته األخـيرة
اخلـاصة بـعدم احـتـساب تـصويت مـصر
له في جـائزة األفضل بالعالم فهذا األمر
بـــالــتـــأكــيـــد حــدث عـن طــريق اخلـــطــأ".
ة ـقـرر أن جتـمـعـني مـكـا وواصل: "من ا
ـــقــــبــــلــــة من أجل مــــعـه خالل األيــــام ا
االطـمـئــنـان عـلـيه والــتـبـاحث في بـعض

طلوب في ليـفربول هو ديفيد ـهاجم ا ا
نـيريس العب أياكس أمسـتردام. ويجيد
نـيـريس ( 23عـامًــا) الـلـعب عـلى الـرواق
ن واأليــسـر بــاإلضــافـة إلى مــركـزه األ
ـا يجـعـله مفـضـلًا األسـاسي كـمهـاجم 

{ مــــدن  –وكـــاالت :  ذكــــرت تــــقــــاريـــر
صـحـفــيـة إيـطــالـيـة أن لـيــفـربـول وضع
عـيـنـيه علـى مهـاجم جـديـد لـتـعـزيز خط
ـقــبــلـة. وبــحـسب ــدة ا هـجــومه خالل ا
مـوقع "كالتـشيو مـيركاتـو" اإليطالي فإن
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{ لــــنــــدن  –وكــــاالت: تــــبـــــقى الــــكــــرة
اإلجنـليزية مرتـبطة بوقـائع عديدة تؤكد
ــرجع أنــهــا مــهــد الــكــرة احلــديــثــة وا
الـقـانـوني الـذي اسـتـنـدت عـلـيه الـلـعـبـة
بـعــدمـا حتــولت تـدريـجــيًـا من الــهـوايـة
لالحــتـراف.  بـدأت كــرة الـقـدم بــقـوانـ
مــخـتــلــفـة تــمــامًــا عن الـوضـع احلـالي
خــاصــة أن الـتــشــريع األول لــلــســاحـرة
نافسات ستديرة كان يناسب طبيعة ا ا
في أواخـــــــر الــــــقــــــرن الـ.19 ومــــــا زال
مــسـؤولـو االحتــاد الـدولـي لـكــرة الـقـدم
حتى اآلن في محاوالت مستمرة لتطوير
قـوانــ الـلـعــبـة سـعـيًــا إلرسـاء أقـصى
ـــعـــروف أن درجـــات الـــعـــدالـــة.  ومن ا
مـبــاراة كــرة الـقــدم تــعـد مــنــافـســة بـ
فـريـقـ مـدتـها  90دقـيــقـة مـقـسـمـة إلى
شـوط مع إمـكانيـة احتـساب وقت بدل
ضــــائـع في كـل شــــوط.  إال أن ظـــــهــــور
احلـكم الرابع في نـهايـة كل شوط إلبالغ
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{ مدريد  –وكاالت : سيحسم االحتاد اإلسباني لكرة
الـقـدم مـوقف أنـسـو فـاتي جنم بـرشـلـونـة الـصـاعد من

ــنـتــخب الروخــا حتت  17عــامًـا أو حتت  21عــامًـا االنــضــمــام 
ـقـبل. وبحـسب صـحـيفـة "سـبورت" الـكـتالـونـية فـإن كل اخلـيارات األسـبوع ا
سـتكـون مـطـروحة في االجـتـمـاع الذي سـيـعقـده االحتـاد اإلسـباني بـحـضور
ديـر الـفني ـا في ذلك روبـرتـو موريـنـو ا ـنتـخـبات الـوطـنـية  جمـيع مـدربي ا
لـلــمـنـتـخب األول ولـويس دي فـويـنـتي مـدرب فـريق حتت  21عـامًـا. ويـخشى
ـنتخب إسـبانيا حتت  17عامًـا حيث سيغـيب وقتها برشلـونة انضـمام فاتي 
ـبـاريات األخـرى ألنه عن مـبـاراة الـكالسـيـكـو أمـام ريـال مـدريـد وعـدد من ا
. وسيكون فاتي مضطرًا للذهاب سيكون مرتبطًا بخوض كأس العالم للناشئ
حـال اسـتـدعـائه بــسـبب الـلـوائح اإلسـبـانـيـة الـتي تـعـتـبـر عـدم الـلـعب لـلـفـريق
ـنـتخب الـوطنـي مسـألـة خطـيرة.  وحـال قـرر االحتاد اإلسـبـاني انضـمـام فاتي 
حتت  21عــامًــا فــإنه لن يــفــوت أي مــبــاراة في الــلــيــجــا أو دوري األبـطــال مع

برشلونة.
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أصــبح أغــلى العـب في الــعـالـم. وقـال
جــوســيب فــيــفــيس مــحــامي الــنـادي
تـواجدين الـكـاتالـوني لـلصـحافـيـ ا
في باحة احملكمة في لوسبيتاليت دي
لـوبريت في إحدى ضواحي برشلونة
إن الـنزاع "سـينتـقل إلى احملكمـة" بعد
الـفـشل في التـوصل إلى اتفـاق.  وقال
مـتحدث باسم احملـكمة إنّ نيـمار ملزم
بـاحلضور شخصياً إلى احملكمة رغم
عـدم إدالء مـحـاميه بـأيّ تـصـريح لكن
وفـق ما أفاد بـه مراسـلو وكالـة فرنس
ــــكـــان لم ـــتــــواجـــديـن في ا بــــرس ا
يـحـضر الـبرازيـلي في مـحكـمة الـعمل
في لـوسـبـيـتـالـيت دي لـوبـريـغات في
إحــدى ضــواحي بــرشـلــونــة بل جـاء
مـحـاموه حملـاولـة التـوصل إلى اتـفاق
مـع بــرشـــلــونـــة وجتــنـب احملــاكـــمــة.

وقــالت مــتـحــدثـة بــاسم احملـكــمـة "
تـــعــلـــيق االجـــتــمـــاع و اســتـــدعــاء
) مــجـدداً عـنــد الـسـاعـة (الــطـرفـ
 9:45) 11:45فـي تـــــــوقــــــــيت
غــريــنـيــتش) فـيــمــا يـتــفـاوض
مـــحـــامــو الـــطــرفـــ من أجل
الـتوصل إلى اتفـاق محتمل".
ـتـنـازعـان  وكـان الـطـرفـان ا
قـــد اجــتــمــعـــا في جــلــســة
ـدة نـصف سـاعـة خــاصـة 
مـع الـقـاضي في مـحـكـمـة
الــعـمل قـبل بــدء جـلـسـة
اسـتـماع عـلـنيـة في حال
عـــــــدم الــــــتــــــوصـل إلى
اتـــفــاق.  وبــدأ الــنــزاع
عــنـدمــا انـتــقل نــيـمـار
الـى نـادي الــعــاصــمـة
الـــفــرنــســـيــة في عــام
 2017بـصـفـقـة بـلـغت
 222مـــلـــيـــون يــورو
بــعـد أقل من عـام عـلى
جتـــــديـــــد عـــــقـــــده مع
الـنـادي الـكـاتـالـوني كان
سـيـبـقـيه في مـلـعب "كـامب
نـو" حـتى عام .2021 ورفـع برشـلـونة
دعــوى قـضـائــيـة ضــد نـيـمــار بـسـبب
خـرق األخــيـر لـلـعـقـد ورفض تـسـديـد
مـبلغ  26مـليون يورو لـلبرازيلي كان
جـــزءاً من مــكــافـــأة جتــديــد عــقــده.
وبـعـد فشل االسـتئـنـاف الذي تـقدم
بـه إلى االحتاد الـدولي لكـرة القدم
(فـــــيــــفـــــا) رد ابن الـ 27عـــــامــــاً
ـكـافأة بـدعـوى قـضـائـية بـشـأن ا

دفوعة.  غير ا
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ورغـم أنّـه لـم يــــــــــتـم اإلعـالن عـن
ـبـلغ اإلجمـالي لـلـمكـافأة إال أنّ ا
نـيمار حصل عـلى جزء منه وكان
ـفــتـرض أن يــتـحــصل عـلى مـن ا
اجلــــزء اآلخــــر خـالل وقت الحق
لــكن بـرشـلـونــة رفض اسـتـكـمـال
ــبـلغ بـعـد انـتـقـاله إلى "بي أس ا

{ بـاريس  –وكاالت : جـمـعت مـحـادثـة غريـبـة الـثـنـائي كيـلـيـان مـبـابي جنم بـاريس سان
جيـرمـان وفـرينـكي دي يـوجن جنم برشـلـونـة خالل استـعـداداتهـمـا خـلف الكـوالـيس حلفل
دينة ميالنو اإليطـالية قبل أيام. وبحسب مقطع فيديو جوائز األفضل الذي أقـامه الفيفا 
نشرته صحيـفة "سبورت" الكتالـونية حرص مبابي على الـترحيب بدي يوجن قائال: "كيف
حالك?" فـرد الهـولنـدي: "بخـير وماذا عـنك?" فـأجاب مبـابي: "لقـد كنـت أحتدث عنـك منذ
". وأشـارت الــصـحـيــفـة إلى أن جنـم سـان جــيـرمـان وجـه سـؤاال بـدا بــعـده وجه دقـيــقـتــ
الهـولندي مـرتبـكا إذ قال له: "كـيف حال برشـلونـة" فأجاب دي يـوجن بعد حلـظات: "نعم..
جيـد إنه كـذلك حـقـا". وأشـارت الـصحـيـفـة إلى أن احملـادثـة التي اسـتـمـرت لـبـضع ثوانٍ
انـقـطـعت حـ الحظ الــنـجم الـفـرنـسي أنه مـحـاط بـالــكـامـيـرات فـقـال لـدي يـوجن مـنـهـيـا
لقاءهما: "يـبدو احلديث صعبـا اآلن" فرد جنم برشلونـة: "نعم فلنتـحدث الحقا". ويعاني
ركز السابع برصيد  10من أصل وسم حيث يـحتل ا برشلونـة في جدول الليجا هذا ا
ـثاليـة لفريق الـعام من قبل  18نقـطة. واختـير الثـنائي مبـابي ودي يوجن في التـشكـيلة ا
الـفيـفا.  يذكـر أن استـطالعا لـلرأي نـشرته صـحيـفة مونـدو ديبـورتيـفو اإلسـبانـية قبل
شـاركة في التـصويت في أن يكـون مبابي ئة مـن اجلماهـير ا أيـام أظهر رغبة  91 بـا
سـتقبلية للفريق الكتالوني إذ فـضلوه على البرازيلي نيمار الذي لم يحصل الصفقة ا

ئة من أصوات أنصار البلوجرانا.  إال على  7.8 با
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{ مـــدن  –وكـــاالت : فـــشـل مـــحـــامــو
الـنجم البرازيلي نيمار ونظراؤهم من
نـاديه السابق برشلونة اإلسباني اول
امـس اجلمـعة في الـتوصل إلى اتـفاق
. حــيــال الـنــزاع الـقــائم بــ الـطــرفـ
ونـــــــشـب اخلـالف عـــــــلى
خـلـفيـة عقـد بـقيـمة
مـــاليــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــيــــوروهــــات
مــــــــتـــــــعــــــــلق
بـــــانــــتــــقــــال
ــهـاجم إلى ا
باريس سان
جـــــيــــرمــــان
الــــفـــرنـــسي
فـي صـــــــــيف
 2017ح
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ـشـاهـدين واجلـمـاهـيـر في الـفـريـقـ وا
ـدرجات بـالوقت الـضائع لم يـكن ركنا ا
رئــــيـــســــيـــا في انــــطالقـــة كــــرة الـــقـــدم
وتــشــريــعــاتــهــا احلـديــثــة.  بـل إن كـرة
ضـالة أجـبرت االحتـاد اإلجنلـيزي لـكرة
الـقدم عـلى إجراء تـعديل قـانوني يـشير
إلى عــدم االكــتــفــاء بـ 45دقــيــقــة في كل
شـوط بسـبب واقعـة شهـيرة في مـباراة
بـ أستون فـيال وستوك سـيتي أقيمت
يــوم  21نــوفــمــبــر / تــشــرين ثــان عــام

.1891 وتـشـيـر مـراجع كـرويـة
عـديــدة إلى أن أسـتـون فـيال
كـان مـتقـدمًـا على مـنـافسه
بـــتـــيـــجـــة  1-2 قـــبل أن
يــحـتــسب حــكم الـلــقـاء
ركــلــة جــزاء لــســتــوك
ســيـــتي قــبل نـــهــايــة
الـشوط الثـاني بثوان
قـلـيـلـة.  إال أن حارس

اهتمام ليفربول بنيريس يعزز من شائعات رحيل جنم الريدز
وسم احلالي محمد صالح في نهاية ا

مـارسيال وماركـوس راشفورد لإلصابة
مـا يعني إمكانية الـزج بالواعد مايسون
جـريـنـوود أسـاسـيًـا بـاعـتـبـاره الـوحـيـد
ـتاح في الـتشـكيـلـة. استـغنى يـونايـتد ا
عن خـدمات روميلـو لوكاكو وألـيكسيس
ســـانــشـــيــز لـــصــالـح إنــتـــر مــيالن ولم

يـعـوضـهـمـا إطالقـا لكـن هذا وضـعه في
مـشـكـلـة مـع تـزايـد اإلصـابـات وتـشـكـيل
ـوقــعـة هـجــوم الــفـريق األكــثــر مالءمــة 
آرسـنال في ظل الظروف احلالية يتكون
من دانـييل جـيـمس وجريـنوود وجـيسي

لينجارد.

عاناته من اإلجهاد قبل األمـور.. علمت 
لـقـاء شــيـفـيــلـد في الــدوري اإلجنـلـيـزي
وأتـمنى أال يؤثر علـيه وأن يشارك بشكل
طـبيـعي". وحتدث الـبدري عن اخـتياراته
بـشـكل عـام مـوضحـا أنه ال يـركـز كـثـيرا
عـلى عامل السن وسيكون معياره األول
. وتــابع: ــقــدم من الالعــبــ هــو األداء ا
"بـالتـأكـيد لن تـكون هـنـاك انحـيازات في
االخـتـيارات فـأنـا مـدرب منـتـخب مـصر
." وســأكـون عــادال بــ جــمــيع الالعــبـ
وأوضح أنه مـن الــصـــعب قــبـــول دعــوة
تـركي آل الشيخ الـرئيس السابق لـهيئة
الـرياضة الـسعوديـة الذي عرض مالقاة
مــــصـــر لـــلـــبـــرازيـل أو األرجـــنـــتـــ في
الـريـاض يـوم  19نـوفـمـبـر/تـشـرين ثان
ـقبل وذلك لالرتباط في نـفس التوقيت ا
بـخـوض لقـاء جـزر الـقـمر في تـصـفـيات
بــطـولــة أ إفـريــقـيـا .2021وأشــار إلى
ستقبل إمـكانية قبول هـذه الدعوة في ا

بعد التنسيق مع احتاد الكرة.
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وسم تشهد قلعة مانشستر يونايتد حالة فوضى عارمة هذا ا
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ــــهـــاجم { بــــاريس  –وكــــاالت : ســــجل ا
اإليــطـالـي أنـدريــا بــيـلــوتي العب تــوريــنـو
هدف قـاد بهمـا فريقه لـلفوز عـلى مضيفه
مـــيالن  1-2 ضـــمن اجلــــولـــة اخلـــامـــســـة
للـدوري اإليطـالي.  وبـحسب شـبـكة "أوبـتا"
لإلحــصــائـــيــات فــإن بــيـــلــوتي ســجل 10
أهــــداف بـــقـــمــــيص تـــوريــــنـــو في جــــمـــيع
ـركـز ـوسم لـيـأتي في ا ـسـابـقـات هــذا ا ا
الــثــاني في تــرتــيب الــهــدافــ بــالــدوريـات
اخلمـسة الـكبـرى. وال يـسبق بـيلـوتي سوى
ـهـاجم الـبـولنـدي روبـرت لـيـفـانـدوفـسكي ا
العب بـايــرن مـيـونـخ بـفـارق هــدف وحـيـد
ـسـابـقات. حـيث سـجل  11هـدفـا بـجـمـيع ا
وســـجل بـــيــلـــوتي  4 أهــداف فـي الــدوري
اإليـــطــالي بـــيـــنــمـــا ســجل  6 أهــداف في
وسم ؤهلة لليوروبا ليج في ا التـصفيات ا
ـركـز الـسادس اجلـاري.  ويـحـتل تـورينـو ا
فـي جــدول الــدوري اإليــطـــالي بــرصــيــد 9

نقاط.
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مـرمى أستون فيال حيـنها بيل دونينج
أمـسك بــالـكـرة وركـلــهـا بـكل قـوة خـارج
ـلــعب. واسـتــغـرقت إعــادة كـرة حــدود ا
لعب بعض الوقت باراة مجددًا إلى ا ا
قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية
مـعــلـنــا فـوز "الـفــيالنـز" بــنـتــيـجـة .2-1
وعـلى إثـر تـلك الـواقـعـة تـدخـل االحتاد
اإلجنــلــيـــزي بــإجــراء تــعـــديل قــانــوني
ســريع يـشــدد عــلى ضــرورة احـتــسـاب

الوقت الضائع.

الــرســمي لــلـبــطــولــة مــلـعب خــلــيــفـة
الــدولي وذلك قـبل سـاعـة من انـطالق
ـونـديال الـسـبـاق الرسـمي األول في ا
رة وهـو مـاراتـون الـسـيـدات.  وهـي ا
األولـى في تـاريخ هـذه الـبـطولـة الـتي
تـعـد ثالث حـدث رياضي بـعد األلـعاب
ـبيـة وكأس العـالم لكـرة القدم من األو
حـيث األهـمـيـة الـتـي يـقـام فـيـهـا أحد
ــســابــقــات في وقت الــســبــاقــات أو ا
مـتأخـر من اللـيل وذلك بسـبب درجات
ـرتـفـعـة خالل مـدة الـنـهـار. احلـرارة ا
ـشـاركـات في وسـتــنـطـلق الـعـداءات ا
ـــــــاراتـــــــون ( 42.195كـــــــلـم) وسط ا
ـيـنـا ـنـتـشـرة  نـاطـحـات الـسـحـاب ا
ويــســارا عـلـى كـورنــيش الــدوحـة في
مـنــطـقـة "وست بـاي" الـذي يـضم عـلى
ــتـــحف اإلسالمي وســوق جـــنــبــاته ا
ـنـظـمـة الـواقـف عـلـمـاً بـأن الـلـجـنـة ا
نـصـبت عـوامـيـد إنـارة عـمـالقـة طوال
ـنـافـسـات عـلى الـكـورنـيش.  وبـدأت ا
ـلعب الـرسمي مـلعب خـليـفة الدولي ا
الـذي يـتـسع لـ 40الـف مـتفـرج وكـانت
أبـرزهـا تـصفـيـات سـباق  100م الـتي
شـهـدت تأهال سـهال لـلعـداء األمـيركي
ـان إلى الـدور نـصف كـريــسـتـيـان كـو
الــنـهــائي من سـبـاق  100م مــسـجال

جـي" بـعـد عـام فـقط. ويـطـالب الـنـادي
الـكـاتـالـوني البـرازيـلي بـإعـادة اجلزء
كافأة إضافة الـذي حتصل عليه من ا
ـــبــلغ  8,5مــلـــيــون يــورو والــفــائــدة
كـتعـويض عن خرق العـقد. فرد نـيمار
بـرفع دعـوى مـضـادة مـطـالـبـاً الـنـادي
بـــدفع مــبــلغ الـ 26مـــلــيــون يــورو مع
الـفائدة.  وأفـادت صحيـفة "إل موندو"
احملـلـيـة أنّ سلـطـات الـضـرائب تراقب
عن كـثب هذه القـضية كونـها حريصة
ـعـرفـة ما إذا دفع نـيـمـار مسـتـحـقاته
كافأة وصفـقة انتقاله إلى ـتعلقة بـا ا
سـان جـيرمـان علـماً أنّه كـان خاضـعاً
لــــلــــضـــراب فـي عـــام .2017 وكــــانت
سؤولة عن العالقات العامة الـوكالة ا
لـنـيـمـار "أن آر سـبـورتس" أعلـنت في
ــــاضـي أنّ ســــلــــطـــات آذار/مــــارس ا
الـضرائب طلبت وثائق إال أنّها أكدت
أنّ الـالعب لن يــــخــــضع لــــتــــحـــقــــيق
.  وواجه ضـريبي فـي إسبـانيا مـجدداً
نـيمار مشاكل ومالحقـات قانونية منذ
وصـــوله إلى بـــرشــلـــونــة عــام 2013
قـادمـاً من سـانـتوس الـبـرازيـلي.  أفاد
حـينها الـنادي الكاتالـوني أنّ الصفقة
دع بـلغت  57,1مـليـون يورو لـكن ا
ـبـلغ كـان أقله الـعـامـ يعـتـقدون أنّ ا

أفــضـل تــوقــيت في الـــتــصــفــيــات مع
 9.98ثانية. 

مـن نـاحــيــة أخـرى  اكــتــشـاف 346
حــالــة مـنــشـطــات في ريــاضـة ألــعـاب
الـقـوى عـام  2018بـحـسب مـا كـشـفت
وحــدة الـــنــزاهــة في االحتــاد الــدولي
أللــــعـــاب الــــقـــوى خـالل تـــقــــريـــرهـــا
الـسنوي. وأشارت وحـدة النزاهة إلى
أنـها أجرت  8499فـحصاً لـلكشف عن
ــاضي في ــنــشــطــات خالل الــعـام ا ا
 124دولــــة بــــيـــنــــهـــا  6007خــــارج
ـسابقـات.  وفي تقريـرها األول الذي ا
ـمـتدة من نـيـسـان/أبريل ـدة ا شـمل ا
 2017إلـى الشهـر ذاته من عام 2018
أجــرت وحــدة الـنــزاهـة  9730فــحص
مـنشطات جاءت  374مـنها ايـجابية.
و انـــــشــــاء وحـــــدة الــــنـــــزاهــــة في
نـــــيـــــســــان/أبـــــريل  2017فـي إطــــار
االصـالحات الـتي أوصى بـهـا مـجلس
االحتــاد الـدولي أللـعــاب الـقـوى خالل
الــــواليـــة األولـى لـــلــــرئـــيـس احلـــالي
الــبـريــطـاني ســيـبـاســتـيــان كـو الـذي
ســيــتــولى رئــاسـة احتــاد أم األلــعـاب
ألربـع سنوات قـادمة وذلك بـعد إعادة
انـتــخـابه عـلى هـامش بـطـولـة الـعـالم

التي تنطلق في الدوحة.

 83,3مــــلــــيــــون يــــورو مــــا أدى إلى
سـلـســلـة من الـقـضـايـا والـتـحـقـيـقـات
الـقانونية في البلدين ال يزال بعضها

قائماً حتى الساعة. 
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عـلى صـعـيـد اخـرافتـتح سـمـو الـشيخ
تـميم بن حمد آل ثانـي أمير دولة قطر
في الـدوحـة النـسخـة الـسابـعة عـشرة
من بـطولـة العـالم أللعـاب القـوى التي
تــسـتــمـر حــتى الــسـادس من تــشـرين
األول/أكـتوبـر وتقـام للـمرة األولى في
الــشـرق األوسط.  وقـال سـمـو الـشـيخ
تـمـيم في احتـفـال أقيم عـلى كـورنيش
الــدوحـة :"بـسم الـله وعــلى بـركـة الـله
أعــلن افـتـتــاح بـطـولـة الــعـالم أللـعـاب
الـقوى الـدوحة  2019مـتمـنيـاً جلميع
ـشـاركـة الـتـوفـيق والـنـجاح الـوفـود ا
وطـيب اإلقامـة في قطـر" قبل أن تُـطلق
األلــعـاب الـنــاريـة في سـمــاء الـدوحـة.
ــشــاركــة نــحـو وحتــظى الــبــطــولــة 
 2000ريـــاضـي وريــاضـــيـــة من 208
دول ســـيــتــنــافــســون في  49ســبــاقــا
ومــســابـقــة. وبــدأ حـفل االفــتــتـاح في
احلــاديــة عـشــرة من مــسـاء اول امس
اجلـــمــعـــة بــالـــتــوقـــيت احملــلـي عــلى
ـلعب كـورنـيش الـدوحة ولـيس عـلى ا
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{ لندن  –وكاالت: ينـتهي عقد اإلسـباني دافيد سـيلفا أحد
وسم اجلاري وسط أسـاطيـر مانشـستر سـيتي بـنهايـة ا
أنـبــاء تــؤكــد أنه لن يــجــدد عـقــده وســيـرحـل عن مــلـعب
ـوقع "كـالـتشـيـو مـيـركـاتـو" اإليـطالي االحتـاد.  ووفـقًـا 
فــإن هــنــاك  3وجــهــات مــحــتـــمــلــة قــد يــنــضم قــائــد
ــوسم اجلـديـد. مـانـشــسـتـر ســيـتي إلى أحــدهـا في ا
الــوجـــهــة األولى هي قــطـــر عــلى شــاكـــلــة تــشــافي
هرنانـديز الذي انضم للسيد القطري قبل أن يعتزل
كـرة الـقدم ويـتـولـى قـيـادة الفـريـق خـلـفًـا للـبـرتـغـالي
جـيـسـوالـدو فـيـريرا. الـوجـهـة الـثـانـيـة هـي الـيـابان
والـتي بــاتت وجـهــة الالعـبــ اإلسـبــان في الــفـتـرة
األخـــيـــرة مــثـل دافــيـــد فـــيــا وفـــرنـــانـــدو تــوريس
وأندرياس إنييستا. أمام الوجهة الثالثة واألقرب
هي دوري احملتـرف األمـريـكي وحتديـدًا نادي
مـلوك للـنجم اإلجنلـيزي السابق إنتر مـيامي ا
ديـفـيــد بـيـكــهـام والـذي يـســعى لـضم جنـوم

ية لصفوف النادي. الكرة العا


