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كـشف االحتـاد الدولي لـكـرة الـقدم
"الـفـيفـا" الكـوالـيس الـكامـلة وراء
خـالفة الـلوائح إدانـة تشـيلسـي 

اخلاصة بالالعب القصر.
وكان تشيـلسي قد تعـرض لعقوبة
بسبب هذه اخملالفة حيث  منع
الــنـادي من إجـراء صــفـقـات خالل
فـــتـــرتي انـــتـــقــاالت تـــنـــتـــهي في
فـبـرايـر/شـبا
ط 2020.
ووفـــــقًــــا
لـلــمـوقع
الـرسمي
لــلـفــيـفـا
فــــــإنه 
احلــــــــــكم
عــــــــــــــــــلـى
تـــشــيــلــسي
بـعـد إدانته
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ذكـرت تـقـارير صـحـفـيـة إجنـلـيـزيـة أن الـفرنـسي بـول بـوجـبـا كـان عـلى وشك الـرحـيل عن قـلـعـة أولـد تـرافورد في
اضيـة لكن ليس لـريال مدريـد الذي ارتبط به اسم الالعـب بقوة في اآلونـة األخيرة.وكـان بوجبا انتـقاالت الصـيف ا
ـهتـم بضم اضـي حيث كان ريـال مدريـد أبرز ا ذو الـ 26 عامًا قـريبًـا من مغـادرة أولد تـرافورد خالل الـصيف ا
الالعب باإلضافة إلى محـاوالت من يوفنتوس.وبحسب "ميرور" فإن بوجبا كان على وشك انتقال مفاجئ إلى باريس
سـان جيـرمان.وأشـار تـقريـر الـصحـيفـة الـبريـطـانيـة إلى أن مـينـو رايوال وكـيل الالعب كـان يـسعى لـنقـل بوجـبا إلى
حديقة األمراء ليلـعب بجانب زميله في منتـخب فرنسا كيليـان مبابي.وأوضحت الصحيـفة أن هذه الصفقة كانت في
جـرد إعالن باريس سـان جيـرمان تمـديد عـقد الدولي رأس رايـوال حتى قبـل أيام قلـيلـة لكنـه أوقف التفـكيـر فيهـا 
اإليطـالي ماركو فـيراتي حتى عام 2024. وأبـدى بوجبـا رغبته صـراحة في الرحـيل عن مانشـستر يـونايتـد الصيف
اضي حـيث أكد سـعيه خلـوض حتدٍ جـديد.لـكن رغبـة بوجـبا قـابلـها شـرط تعـجيـزي من مانـشسـتر يـونايـتد الذي ا

حدد 150 مليون جنيه إسترليني لبيع الالعب.
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ــقـبل الـصـراع يـنـطـلـق االـسـبت ا
الـنــاري عـلى الــظـفـر بــلـقب دوري
أبـطــال آسـيــا وذلك عــبـر مــبـاراة
الذهاب للدور الـنهائي ب الهالل
الـسعـودي وأوراوا ريـد ديامـوندز
ـقبلة ـواجهة ا اليابـاني. وتمثل ا
فـــــصـال جـــــديـــــدا مـن الـــــصـــــراع
ــســتــمــر بــ شـرق الــتــاريــخي ا
الـقـارة اآلسـيويـة وغـربـهـا والذي
لم يــنــتـه عــلى مــدار أكــثــر من 50
سنة منذ انـطالق البطولة في عام

.1967
تــــاريخ الــــصــــراع بــــ الــــشـــرق
والـــغــرب اآلســـيــوي يــنـــحــاز إلى
األول بــفـــارق واضح عــلـى الــرغم
من أن بـــدايــة األلـــقــاب كـــانت في
غرب الـقارة عـبر اسـتقالل طـهران
اإليـــــراني عـــــام 1970. الـــــشـــــرق
ــلك فـي رصــيــده 23 اآلســيـــوي 
لــقـبــا عن طــريق فـرق  4دول فـقط
هي كــوريـا اجلــنـوبــيــة والـيــابـان
والـــصــ وتــايـالنــد فــيـــمــا كــان
نصـيب الـغرب 10 ألقاب لـ 4 دول

أيضا هي السعودية وقطر وإيران
واإلمــارات. ورغـم تــفـــوق الــشــرق
اآلسـيـوي علـى نظـيـره الـغربي في
األلــــقــــاب إال أن الــــكــــفــــة تــــبـــدو
مـتـسـاويـة بــ الـهالل الـسـعـودي
وأوراوا الـيابـاني بـعدمـا حقق كل
. ونال الـزعيم مـنهـما اللـقب مـرت
الـــســـعـــودي الــلـــقب عـــامي 1992
و2000 فيـما حـصده أوراوا عامي

2007 و2017.
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بــالـعـودة إلى الـصـراع الـتـاريـخي
ب الشرق والغرب جند أن بداية
الـتـفـوق كـانت إيـرانيـة عـنـدمـا فاز
االسـتـقالل بـالـلـقب عام 1970 قبل
أن يـدشن الـشـرق سـلــسـلـة ألـقـابه
في عـام 1986 عـبــر فـريق بـوسـان
أي بـارك الكـوري اجلـنوبي وتاله
في الـعـام الــتـالي جـيف يــونـايـتـد
الــيـــابــاني ثـم مــواطـــنه طــوكـــيــو
فيردي في 1988. وعادت البـطولة
القـارية من جديـد إلى الغـرب عبر
الــســد الــقــطـري في 1989 قـبل أن
يـحـرز اللـقـب لـياونـيـنـج الصـيـني

في 1990.
`{«Ë ‚uHð

وشهدت حقبة التسعينيات تفوقاً
مــلــحــوظـاً لــلــغــرب اآلســيـوي في

بــدايـــتــهــا وذلـك عــبــر  3 ألــقــاب
مـتـتـالـية حـقـقـتهـا فـرق االسـتقالل
اإليراني والهالل السعودي وباس
هـــــمــــدان اإليـــــراني أعــــوام 1991
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وكيمبـيمبي وكول داجـبا بينما
قــاد الــثالثـي دي مــاريــا ومــبــابي

وإيكاردي خط الهجوم.
إال أن األفــضـلـيــة كـانت ألصـحـاب
األرض بأكثـر من محاولـة لديدييه
ندوجن وجوليو تـافاريز وجوندير
كاديز تـعامل معـها كيـلور نافاس

بنجاح شديد. 
ـا كـمـا كـانت االنـطـالقـة عـنـيـفـة 
أجـبـر احلـكم عـلى إشـهـار الـكارت
األصـــــفــــر مـــــرتـــــ لـــــديـــــجــــون
وكـيـمــبـيـمـبي تـفــاديـا لـلـخـشـونـة
الـــــزائـــــدة فـي أول ربع ســـــاعـــــة.
وعكس سير اللعب تماما مرر دي
ماريـا كرة بـينـية إلى مـبابي الذي
وضعهـا بذكاء في شـباك احلارس

السنغالي ألفريد جوميز.
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زاد الـط بـلة عـلى مدرب ديـجون
سـتــيـفــان جـوبــارد الـذي اضــطـر
خلـســارة تـبـديـلـ في أول نـصف
ســاعــة إلصــابـــة العــبــيـه ســيــنــو
كــولـيــبــالي وفــؤاد شــفـيـق حـيث
تـعـرض األخـيـرة إلغـمـاء بـسـيـطـة

جتـارب الالعـب األجـانب تـتـكون
مـن ثــالث إلـى أربــع زيـــــــــــــــارات
ـدة تصل إلى وتـسـتمـر كل زيـارة 
ثـالثـة أسـابـيع في حـالـة حـدوثـهـا
ـدرسـيـة". وتابع خالل الـعـطالت ا
الـــفــــيـــفـــا: "لـــذلـك فـــإن األمـــر قـــد
يــــســـتـــغـــرق مــــدة تـــصل إلى 12
دة أسـبوعًـا حتى يـنـهي الالعب ا
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة اخلـــاصـــة به مع
تــشـيــلـسي". وواصل "الــعـديـد من
الالعـبـ أمضـوا وقـتًا طـويـلًا مع
ـدة كما تشـيلـسي أكثـر من هذه ا
أنهم شاركـوا في مباريات مـنظمة
لـــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم دون أن يـــــــتم
تسـجـيـلـهم".وأ "تـعتـقـد الـلـجـنة
الـتــأديــبـيــة بــشـكـل راسخ بـأنه ال
كن الـتسـامح مع هذا الـنوع من

مارسات". ا
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وفي مفاجأة مـدوية سقط باريس
ســـان جـــيـــرمـــان أمــام مـــضـــيـــفه
ديجـون بهدفـ لهـدف مساء اول
امس اجلمـعة في انطالقـة اجلولة

12 بالدوري الفرنسي. 

بـارتـكـاب 150  مــخـالـفــة لـلـوائح
الالعــبــ الــقــصــر والـتــورط في
ــيـة إشـراك 69 العــبًــا من األكــاد
ـبـاريـات بـشـكل مـنـتظـم على في ا
مــــــدار عـــــدة مـــــواسـم وذلك دون
تسجيلهم.وأشار موقع الفيفا إلى
أن تـشـيلـسي ادعى أن الـعـديد من
يـة كانوا فقط حتت العبي األكاد
الــــتـــجــــربــــة ولم يــــشـــاركــــوا في

باريات بشكل منتظم.  ا
وأوضح االحتـــاد الــدولي أن أحــد
ـشار لـهم في الـقضـية الالعـب ا
شـــــــــارك في  75 مـــــبـــــاراة بـــــ

ســـــبـــــتــــــمـــــبـــــر/أيـــــلـــــول 2013
وفبراير/شباط 2016.

وظهرت هذه القـضية بعدما ادعى
بـرترانـد تـراوري مهـاجم بـوركيـنا
فــاسـو الـذي انـتــقل من وطـنه إلى
لـنــدن أنه لـعب مع الــبـلــوز لـعـدة
سـنـوات قـبل أن يـتم تـسـجيـله في
عام 2014. ويـحـظـر الـفـيـفـا نـقل
األطــــــفــــــال دون سن 18 إلى دول
خارجـية مـا لم يسـتوفـوا معـايير
صـارمـة مثل انـتـقـال العـائـلة إلى
هذه البالد ألسباب ال تـتعلق بكرة
الـقـدم و تـطـبـيق هـذه الـقـواعـد
لـلـمسـاعدة فـي حمـاية الـقـصر من
االســتـغالل. وقــال تــشــيـلــسي في
اسـتئـنافه "جلـنة الـتأديب بـالفـيفا
صـنـفت بـاخلـطــأ لـقـاءات بـرنـامج
ـمـتاز بـأنـها الـدوري اإلجنـليـزي ا
مـــبــاريـــات كـــرة قـــدم مــنـــظـــمــة".
ـرحـلـة ـسـابـقـات في ا وأضــاف "ا
الــتــأسـيــســيـة (أقل من 9 إلى أقل
من 11 عــامًــا) ومــرحــلــة تــطــويـر
الشباب (أقل من 12 عامًا إلى أقل
من  16عـامًـا) تـدريبـات تـطـويـرية
ووديــة ويــتم تــنــظــيــمــهــا بـشــكل
رسمي". وجاء رد الفيفا على دفاع
تــشــيــلــسي كـــالــتــالي "الــلــجــنــة
الــتـأديـبـيـة لـيس لـديـهـا أدنى شك
ـشـار إلـيـهـا في في أن مـبـاريـات ا
قــرار االســـتــئــنــاف نـــظــمت حتت
رعـــايـــة احتــاد الـــكـــرة". وأضــاف
"وفقًا للـتفسيرات الـتي قدمها نيل
بـاث رئـيس تـطـويـر الـشـبـاب فإن
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أفـادت تقـاريـر صـحـفـيـة إسـبـانيـة بـأن بـرشـلـونـة يـدرس تـدعيـم دفاعـاته بـالعب بـرازيلي
خـاصة بعد تـكرار إصابـات الدولي الفرنـسي صامويل أومتـيتي إضافة لـعدم وجود بديل
ن.وبحـسب صحيفة "ماركـا" اإلسبانية فإن إريك لنيلسـون سيميدو في مركـز الظهير األ
أبيـدال السـكـرتيـر الفـني لـبرشـلونـة مـعجب بـإمكـانـات البـرازيلي رودريـجـو كايـو مدافع
فالمـينجـو ويسعى إلحـضاره إلى كـامب نو.وأشار الـتقريـر إلى  أن رودريجو لـيس اسمًا
جـديدًا في إسبـانيا حـيث كان على وشك الـتوقيع لـفالنـسيا عام 2015 مقابل 12 مـليون
يورو لكنه بقي في الـبرازيل بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية على الرغم من اجتيازه
الـطبـية.وال يعـتبـر برشـلونـة هو الـوحيد الـذي يسـعى لضم كـايو حـيث جذب اهـتمـام أندية

إجنليزية وإيطالية لكنه لن يرحل عن فالمينجو بأقل من 30 مليون يورو.

بــعـد اصــطــدامه بــزمــيــله حـارس
رمى جـوميز. ومع تـوقف اللعب ا
كـــثـــيـــرا اضـــطـــر حـــكم الـــلـــقـــاء
الحــــتـــســـاب 6 دقــــائق وقت بـــدل
ضـائع جنح في آخـرهـا أصـحـاب
األرض فـي إدراك هــدف الـــتــعــادل
بـعــد كـرة عــرضـيـة أخــطـأ كــيـلـور
نافاس في الـتعامل معـها ليكـملها
مـنـير شـويـار في الـشبـاك مـسجال
الــتــعــادل. لم يــصــدم بي إس جي
في آخر دقيقة بالشوط األول فقط
ـر أكـثــر من دقـيــقـتـ في بـل لم 
الـشـوط الـثـاني لـيـسـجل جـونـدير
ـجـهود فـردي وبـعد خـطأ كـاديز 
ســـاذج مـن الــدفـــاع الـــبـــاريـــسي
لـيــسـدد كـاديــز بـ قـدمي كــيـلـور
نـــــافـــــاس. انــــتـــــفـض الــــعـــــمالق
الـبـاريـسي إلدراك الـتـعـادل حـيث
هــدد مــرمى مــنــافــسه بــأكــثــر من
فرصة خطيرة لـدي ماريا وكيليان
مــبــابي كــمــا تــصــدت الــعــارضـة

لرأسية إيكاردي.
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ـقـابل كـاد بـرونـو مـاجنا أن في ا
يـســجل الــهـدف الــثـالث من ركــلـة
ركـنـيـة قـابـلـهـا بـرأسه وأخـرجـها
خــــوان بــــيــــرنــــات مـن عــــلى خط
ـــلـــعب ـــرمى قـــبـل أن يـــغــادر ا ا

ليشارك مكانه ليف كورزاوا.
عــانــد احلظ الـــفــريق الــبــاريــسي
مــجــددا بـــعــد مــرور 69 دقـــيــقــة
ن عــنـــدمـــا تـــصـــدى الـــقـــائم األ
لــتـــســـديــدة قـــويــة مـن لــيـــانــدرو
بـاريـديس قـبـل أن يـغـادر لـيـشارك
مكانه إدينسـون كافاني الذي مهد
كـــرة بـــرأسـه إليـــكـــاردي ســـددهــا
األخـــيـــر فــــوق الـــعــــارضـــة. رمى
تــوخـيل بــورقــته األخــيــرة حـيث
أشــرك جـولــيـان دراكــســلـر مــكـان
عــبــدو ديـــالــو وواصل إيــكــاردي
مـحـاوالته بـركـلـة مـقـصـيـة بـجوار
القائم األيسـر بينمـا كان جوندير
كـاديـز مـزعـجـا لـلـدفـاع الـبـاريسي
بــتـحــركـاته وتــدخالته الـعــنـيــفـة
لـيــقـتــنص أصـحــاب األرض فـوزا

غاليا أمام حامل اللقب.
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ـتـصـارعـة عـلى ضم أحـد اكـتـشـافات ـاني جملـمـوعة مـن األنديـة ا انـضم بـايـرن مـيـونخ األ
ـانية فإن وسم. وبحـسب ما ذكرته صـحيفـة "سبورت بـيلد" األ دوري أبـطال أوروبا هـذا ا
بـايـرن قـرر االنـضـمـام لـسـبـاق الـتـعـاقـد مع الـنـرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد مـهـاجم ريـد بـول
سالزبورج النمساوي.  وأفادت الصحيفة بأن هناك أكثر من 20 ناديًا يستهدفون التعاقد
ـدة مـع الـدولي الـنـرويــجي الـبـالـغ من الـعـمـر 19 عـامًــا بـعـد تــألـقه مع سـالــزبـورج في ا
ـهـاجم الـشـاب حملـاولـة الـظـفر األخـيـرة. وأشـارت إلى مـراقبـة الـنـادي الـبـافـاري لـتـطور ا

بتوقيعه الحقًا قبل عمالقة أوروبا الذين يضعون الالعب على رأس أولوياتهم.
ويتـنافس بايـرن ميونخ مع مانـشستر يـونايتد اإلجنـليزي يوفـنتوس اإليطـالي ريال مدريد
اني على الصفقة لرغبتهم جميعًا في التعاقد مع النجم اإلسباني وبوروسيا دورتموند األ
ـوسم رغم مرور 3 الشـاب.وجنح هـاالند في تـسـجيل 6 أهداف فـي دوري األبطـال هذا ا

. جوالت فقط ليتفوق على كافة جنوم أوروبا محتلًا صدارة قائمة الهداف
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وحـــقق ديـــجــون نـــتـــيــجـــة غـــيــر
مـــســــبـــوقـــة أمــــام بـــاريس ســـان
جـيــرمـان  إذ يــعـــــــد هــذا الـفـوز
هــــو األول لـه في تــــاريــــخه عــــلى
كـتــيـبـة حــديـقـة األمــراء بـالـدوري

الفرنسي.
تقـدم كيـليـان مبـابي للـضيوف في
الدقـيـقة 19 ورد ديـجون بـثـنائـية
ــنــيـر شــويــار وجــونـديــر كــاديـز
بــالـدقـيــقـتـ 6+45 و47. تــعـطل
قـــطـــار انــــتـــصـــارات بي إس جي
ـوسم بـخــسـارته الــثـالــثـة هــذا ا
ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في
الـــصــدارة بــيــنـــمــا رفع ديــجــون
رصيده إلى 12 نقـطة لـيتـرك قاع

اجلدول ويقفز للمركز 18.
WHOMŽ W¹«bÐ

عـدل تـومـاس تـوخـيل مـدرب سـان
جيرمان كثيرا من حساباته ضمن
خــــطـــة  3-3-4 بـــإشــــراك خـــوان
بـــيـــرنــات فـي خط الـــوسط رفـــقــة
بــاريـديـس وجـانــا جــايي بـيــنــمـا
شـغل عـبـدو ديـالـو مـركـز الـظـهـير
األيــســر بــجــواره مــاركــيــنــيــوس

dO³…∫ نادي باريس سان جيرمان يسقط في مفاجأة مدوية باقدام فريق ديغون بالدوري الفرنسي  …QłUH
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و1992 و1993 على التوالي.
وعــاد الـتـفـوق الـشـرقي من جـديـد
ــرة ولـــكن بـــشـــكـل كــاسـح هـــذه ا
بعدما سيطـرت فرقه على البطولة
لـ6 ســنــوات مــتــتــالــيــة من 1994
حــتى عــام 2000 وذلك عــبــر فــرق
تاي فارمرز بانك التايالندي الذي
حـصـد الـلقـب عامي 1994 و1995
ثم سـيـوجنـنـام الـكـوري اجلـنوبي
1996 وبوهاجن ستيلرز الكوري

اجلــــنـــــوبي عـــــامي 1997 و1998
وجــوبـيــلــو ايـواتــا الــيـابــاني في

 .1999
وأعـاد الـهالل السـعـودي البـطـولة
إلـى غـرب آسـيـا بــعـد غـيـاب وذلك
في عام 2000 قـبل أن يسـتـعيـدها
الـــــشــــرق مــــجـــــدداً عــــبــــر ســــون
ســامـــســوجن الــكـــوري اجلــنــوبي
ـــوســمــ مــتـــتــالــيــ في 2001

و2002.
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واســــتـــعــــاد الــــغـــرب اآلســــيـــوي
سـيـطرته من جـديـد عـلى البـطـولة
الـقــاريـة وذلك من خالل 3 ألـقـاب
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ـنـتـخب اإلكـوادوري رصيـده إلى ورفع ا
ركز الثاني باجملموعة 6 نقاط في ا

بــفـــارق األهـــداف فـــقـط خــلـف نـــظـــيــره
الــنــيــجــيــري الــذي تــأهل رســمــيــا قــبل

مباريات هذه اجلولة.
ـنـتـخب األسـترالي ـقـابل تـأهل ا وفي ا
إلى الــــدور الـــــثــــانـي ضــــمـن أفــــضل 4
ـنـتخـبـات صـاحـبة مـنـتخـبـات من بـ ا

ركز الثالث في اجملموعات الـ 6. ا
ورفع مـنـتـخب أسـتـرالـيـا رصيـده إلى 4
نــقـــاط لــيـــضـــمن الـــتــفـــوق عــلـى ثــالث
اجملموعة األولى الـذي سيحصد  3نقاط
عــلى أقـصـى تـقــديـر كــمـا تــفـوق بــفـارق
األهــداف عــلى األقل عــلى الــفــريق الـذي
ــركـز الــثـالـث في اجملـمــوعـة ســيـحــتل ا

الثالثة.
ــنــتـخب األســتــرالي بــالــفـضل ويــدين ا
الكـبير في الـفوز على نـظيـره النيـجيري
إلى العـــبه نــوا بـــوتــيــتـش الــذي ســجل
هـدفي الـفـريق في الـدقـيـقـت  13ثم 54

اجملموعة األولى.
ــنـتـخـب الـنـيــوزيـلــنـدي فـوزا وانــتـزع ا
صعبا على نـظيره الكنـدي بهدف سجله
مـاتـيـو جـاربـيت في الـدقـيـقة 27 لـيودع
نتـخب الكنـدي البطولـة رسميـا بعدما ا

ة الثالثة على التوالي. مني بالهز
ـنـتـخب الـنـيـوزيـلـنـدي ويـتـوقف تـأهل ا
للدور الثاني على نتائج اجلولة الثالثة

بباقي اجملموعات.
ـــــنــــــتــــــخــــــبــــــان اإلكـــــوادوري وحلـق ا
تأهل إلى دور الـ واألسترالي بقافـلة ا

16 في بطولة كأس العالم للناشئ
حتت 17 عــامــا بــعــدمــا حــقــقـا فــوزين
ثــمـيـنــ مـســاء اول امس اجلـمــعـة في
اجلولـة األخيـرة من مـباريـات اجملمـوعة
ـقـامة الـثـانـيـة بـالـدور األول لـلـبـطـولـة ا

حاليا بالبرازيل.
ـنـتـخب اإلكـوادوري عـلى نـظـيره وفـاز ا
ـــنـــتــخب اجملــري 2-3 فـــيـــمـــا تــغـــلب ا

األسترالي على نظيره النيجيري 2-1.

  ôU Ë ≠ q¹“«d³ «

ـنـتـخب الـبـرازيـلي عـلى نـظـيره تـغـلب ا
األجنـــولـي بـــهـــدفـــ دون رد في إطـــار
اجلــولــة الــثــالــثــة من دور اجملــمــوعـات
قـامة لـبطـولة كـأس الـعالم لـلـناشـئـ ا

حاليًا على أرض السامبا.
ثـنـائـيـة الـبـرازيل حـمـلت تـوقيـع تالـيس
مــانـو مــارتـيــنـز وجــابــريـيل فــيـرون في
الدقيـقت  68 و77 بعـد انتـهاء الـشوط

األول بالتعادل السلبي.
ــنــتـخب الــبــرازيـلي بــصـدارة وانــفـرد ا
اجملمـوعـة األولى برصـيد 9 نقـاط فيـما
جتـمــد رصـيـد أجنــوال عـنـد 6 نـقـاط في
ركـز الثانـي علمًـا بأن الـفريـق تأهال ا
رسمـيا لـلـدور الثـاني قبل مـباريـات هذه

اجلولة.
ـنتخب وفي إطار نفس اجلـولة حافظ ا
الـنـيـوزيـلــنـدي عـلى فـرصـته في الـتـأهل
للـدور الـثاني حـيث حـصد أول  3نـقاط
ركز الثالث في له في البطولة وانفرد با

 بيب
جواريوال
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كــشف أســـطــورة الــكــرة اإليــطــالــيـــة أنــدريــا بــيــرلــو جنم
يوفـنتـوس وميالن السـابق اول امس اجلمعـة أنه كان على
وشك االنضـمـام إلى رومـا قبل الـتـوقـيع للـبـيـانكـونـيري في
صيف 2011.وقـال بيرلو في تـصريحـات اذاعية: ""قبل
االنضـمام إلى يـوفنـتوس كـنت قريـبًا من رومـا.. كانت
هـنـاك اتـصـاالت حـقـيقـيـة لـكن في الـنـهـاية لـم نصل
إلى اتـــفــاق".وكــان رومـــا عــلى وشـك الــدخــول في

حقـبـة جديـدة حيـنهـا في ظل مالكه األمـريكـي
مع تــواجــد لـويس إنــريــكي عـلـى رأس الـقــيـادة

الفنية.
وانـضم بيرلو إلى يوفنتوس في صيف 2011
في صـفقـة مجـانيـة بعد 10 سـنوات بـقميص

ميالن.
وجنح بـيرلـو مع السـيدة العـجوز في حتـقيق
لقب الكالتشيو 4 مرات متتالية وكان عنصرًا
رئـيــسـيًـا فـي هـيـمــنـة الـيــوفي عـلى كــرة الـقـدم
اإليطـالية. وغـادر بيـرلو البـيانـكونيـري بعد أربع
سنـوات لـينـتقل لـلعب في الـدوري األمريـكي قبل

أن يعلن اعتزاله عام 2017.
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انشـستر سيتي اول امس اجلمعة إنه دير الفني  قال بيب جواريـوال ا
يتـفهم رد الـفـعل الغـاضب جلـرانيت تـشاكـا قـائد آرسـنال إزاء هـجوم
جـماهـير نـاديه علـيه. وكان الـدولي السـويسـري قد وضع أصـابعه في
أذنـيه مـتحـديًا صـافرات اسـتـهجـان جمـاهيـر اجلـانرز الـتي طالـبته
ـلعب عنـد استـبداله أمـام كريسـتال باالس بـاخلروج سريـعًا من ا

يرليج. اضية من البر في اجلولة ا
وتابـع: "األمر لـيس سـهـلًـا عـلى الالعـبـ في بـعض األحـيان
ر به تـشاكا حـتى لو كنت ال أعـرف بالضبط وأنا أتفـهم ما 

ما يجري في الداخل".
ـا لست أفضل رجل يقول ذلك ألنني في بعض وأضاف: "ر
األحـيـان أفـقـد مـشـاعـري وال أسـتـطــيع الـتـحـكم في نـفـسي
ألنــهـا في الــنـهــايـة مــجـرد لــعـبـة لــذا أسـتــمـتـع وأحـاول بـذل

قصارى جهدي".
وأكـد: "أثق في أن تـشـاكـا يقـدم كل مـا في وسـعه من أجل آرسـنـال وزمالئه في
ـيزة في غرفة باريات.. هـو القائـد ألن لديه صفات  الـفريق لتـحقيق الفـوز في ا

البس". ا
ــديــر الـفــني وفي ســيــاق آخــر أعــلن جــوارديــوال تـضــامــنه مع يــورجن كــلــوب ا
لـليفربـول بشأن مـطالبته بـتعديل مـوعد مباراة الـريدز أمام أسـتون فيال في كأس
الـرابطـة بـسـبب تـعارضـهـا مع مـونديـال األنـديـة.ووصف كلـوب األمـر بـأنه "هراء"
وأيده جـوارديوال في ذلك حـيث سيـكون هـو اآلخر مـطالـبا بـلعب مبـارات في أقل

من يوم ضد الوولفز وشيفيلد يونايتد قبل نهاية العام.
وقال بـيب: "أتـفق تمـاما مع مـا قـاله كلـوب.. نـحن أيضًـا سـنلـعب يومي 27 و29
ديسمـبر (كانون أول) وهو أمر دائم التكرار وفي اجتماعات االحتاد األوروبي

دائما يتحدثون عن ذلك".

مـن ضـربــة جــزاء بـيــنــمـا ســجل بــيــتـر
أوالوال الـهـدف الـوحــيـد لـنـيـجـيـريـا في

الدقيقة 21.
بـاراة األخـرى باجملـمـوعة تـغلب وفي ا
نتخب اإلكوادوري على نظيره اجملري ا
بـ 3 أهـداف سـجلـهـا بـدرو فـيـتي وجون

قبل »UOÝ« ‰UDÐ∫ صراع ب شرق القارة وغربها للفوز بلقب دوري االبطال األسبوع ا

مـــيــــركــــادو ويــــــــــــوهــــان مــــيـــنــــا في
الــــــــدقائق 66 و68 و86 مقابل هدف
ســــجــــلــــهــــمــــا أنــــدراس نــــيــــمــــيث في
الـدقـيــــــــقـتـ  50و 73بــعـدمــا انــتـهى
ـبــاراة بــالـتــعـادل الــشـــــوط األول مـن ا

السلبي.
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نتخب ا
البرازيلي
يتغلب على

نظيره
األجنولي

بهدف دون
رد

مـتـتالـيـة عـبر الـعـ اإلماراتي في
 2003واالحتاد السعودي مرت

متتاليت في 2004 و2005.
ومـــــرة أخــرى عــادت الــســنــوات
الـ 6العـجاف لـلغـرب اآلســــــــيوي
الـذي غـاب عـنه الـلـــــــــقب مـجـدداً
مـن 2005 حــــــــــــــــــتـى 2011 وهـي
ـــــــــدة الـتي ذهب فـيـهـا لـلـشـرق ا
عـبـر جـيـونــبك الـكـوري اجلـنـوبي

2006 وأوراوا الياباني 2007
وجـامبـا أوسـاكا 2008. وبـوهاجن
الـــــــكــــــــوري اجلــــــــنــــــــوبي 2009
وسـيــوجنـنــام الــكـوري اجلــنـوبي

.2010
وفـي عـــــام 2011 حــــــقـق الــــــســـــد
القطـري اللقب وهو األخـير للغرب
اآلسيوي الذي لم يـعتلي أي فريق
مـنه منـصة التـتويج بـاللـقب حتى

اآلن.
ـدة 7 وحـصـد الـشـرق خالل تـلك ا
ألــقــاب عــبــر أولــســان هــيــوانــدي
الــــــــكــــــــوري اجلــــــــنــــــــوبي 2012
وجواجنزو الصيني في 2013 و 
 2016 وأوراوا 2017  وكــاشــيــمـا

أنــتـلـرز الــيـابـاني في
.2018

وبعيـدا عن الصراع
بـــــ الـــــشـــــــــــرق
والــــــــــغـــرب كــان
هـناك لـقب وحـيد
مـن نــــــــصـــــــــيب
أســتـرالــيـا عــبـر
فـــــــــــــــــــريـــــــــق
ويـــــــســـــــتــــــرن
ســــــيـــــدنـي في
عـام 2014  و3
ألـقـاب لـلـكـيان
الـــصــهـــيــوني
بــأعـوام 1967

1971 و 1968و
قـــــبل طـــــرده من
االحتاد اآلسـيوي
بــــــــعــــــــد تـــــــــوقف

ـــدة 15 الـــبـــطـــولـــة 
ســـنـــة بــــســـبب رفض
الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــرب
مـــــــواجـهة فرق

هذا الكيان.
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