
ن��ادي  �أن  �لربيطاني��ة  م��رور  �صحيف��ة  ذك��رت 
لنظ��ره  بعر���ضٍ  تق��دم  ق��د  �لإ�صب��اين  فالن�صي��ا 
�أج��ل �ص��م  �لإجنلي��زي مان�ص�ص��ر يونايت��د، م��ن 
�ملد�ف��ع �لأرجنتين��ي �لدويل ماركو���ض روخو من 
�صف��وف �لأخر يف �ملركات��و �ل�صتوي �لذي يفتح 

�أبو�به يف يناير �ملقبل.
وبح�ص��ب �لتقري��ر، فق��د �صاف��ر �ملدي��ر �لريا�ص��ي 
للخفافي���ض "�صو�صو بيتارت�ض" �إىل �إجنلر� موؤخر�ً، 
للتفاو���ض م��ع م�ص��وؤويل �ل�صياطني �حلم��ر ب�صاأن 
�إمكاني��ة �لتعاقد مع �مُلد�فع �لي�صاري �لبالغ عمره 
26 عامًا، مع تقدميه لنحو 16،5 مليون يورو من 

�أجل حماولة �إقناعهم بهذ� �لأمر.
جديٌر بالذك��ر �أن �أ�صحاب �لأولد تر�فورد كانو� قد 
تعاق��دو� مع �لالعب -�ل��ذي ي�صتطي��ع �أي�صًا �صغل 
مركز �لظه��ر �لأي�رس- قادمًا من ناديه �لربتغايل 
�ل�صابق �صبورتن��ج ل�صبونة مقابل 20 مليون يورو 
يف �صي��ف 2014، �إل �أن��ه عان��ى م��ن �أج��ل حجز 
مكانٍة �أ�صا�صيٍة يف �صفوف �لفريق منذ ذلك �حلني، 
قب��ل �أن يع��ود ليح�صل على ثق��ة مدربه �لربتغايل 
�حل��ايل جوزي��ه موريني��و يف �لأ�صابي��ع �لأخرة، 

عقب �لإ�صابات �لتي �رسبت خط دفاع �لفريق.
وبالرغ��م م��ن �أن موريني��و كان قد رف���ض عر�صًا 
�صابق��ًا من فالن�صيا �أي�ص��ًا ل�صم روخو يف �ل�صيف 
�ملا�ص��ي، بخ��الف رف�ص��ه لعر���ضٍ �صين��ٍي ُمغ��ٍر 
ل�ص��م �لالعب يف يناير �ملقب��ل، �إل �أنه من �ملمكن 
بح�ص��ب �ل�صحيف��ة �أن يو�ف��ق عل��ى �لتخل��ي عن��ه 
يف نهاي��ة �ملط��اف، �إذ� م��ا �صح��ت �لتقارير �لتي 
�أ�صارت موؤخر�ً �إىل رغب��ة �ليونايتد يف �لتعاقد مع 
�ل�صويدي �ل��دويل فيكتور لينديلوف، ُمد�فع بنفيكا 
�لربتغ��ايل، ليقرب ب�ص��دٍة يف �لأي��ام �لأخرة من 
م���رسح �لأحالم يف �صفقٍة �صخم��ٍة قد ت�صل لنحو 

45 مليون يورو.
ويبح��ث نادي ت�صيل�صي �لإجنليزي لكرة �لقدم، عن 
بدي��ل حلار�صه �لبلجيكي تيب��و كورتو� �لذي ي�صعى 

ريال مدريد بدوره ل�صمه �ل�صيف �ملقبل.
وبح�ص��ب ما ذكرت��ه �صحيفة )م��رو( �لربيطانية، 
يع��د يان �أوبالك حار���ض �أتلتيكو مدري��د هو �لأفر 
حًظ��ا حل��ل حم��ل �حلار���ض �لبلجيكي ح��ال �نتقل 

�لأخر حلماية �صباك �مللكي.
�لرب�زيل��ي  لالعب��ه  ت�صيل�ص��ي  بي��ع  �أن  �إىل  ي�ص��ار 

�أو�ص��كار �إىل �صنغهاي �ل�صين��ي مقابل 60 مليون 
ي��ورو، بالإ�صاف��ة �إىل �نتق��ال كورت��و� �إىل �مللكي 
�صينع���ض خزينة �لن��ادي �لإجنليزي لعر�ض �صفقة 

مغري��ة لالأتلت��ي للح�صول عل��ى خدم��ات �أوبالك 
�ل��ذي �صمه �لن��ادي �لإ�صب��اين مقاب��ل 16 مليون 

يورو قادما من بنفيكا �لربتغايل.

�أن  �إىل  �أي�ص��ا  �لربيطاني��ة  �ل�صحيف��ة  و�أ�ص��ارت 
�لن��ادي �للن��دين ي�ص��ع �أمامه حار�ص��ني، يف حال 
ف�صلت مفاو�صاته مع �لأتلتي، �لأول هو دوناروما 
�حلار���ض �ل�ص��اب ملي��الن �لذي ت��وج بلق��ب كاأ�ض 
�صوب��ر �إيطاليا موؤخر�. �أما �خلي��ار �لآخر يكمن يف 
�ل�صوي���رسي يان �صومر )28 عام��ا( حار�ض �صباك 
بورو�صي��ا مون�صنجالدب��اخ �لأمل��اين. و�أعلن نادي 
زيني��ت �ص��ان بطر�ص��ربج �لرو�ص��ي، ع��رب موقع��ه 
�لر�صم��ي �لتعاق��د م��ع لع��ب �لو�ص��ط �لرب�زيل��ي، 

هرناين، قادًما من �أتلتيكو بار�ناين�صي.
ووقع هرناين )22 عاًما( على عقد ملدة 5 �صنو�ت 
لزينيت �صان بطر�صربج، �لذي يحتل حالًيا و�صافة 

�لدوري �لرو�صي.
و�ص��ارك �لالع��ب �لرب�زيل��ي، �ل��ذي �أ���رس م��درب 
زيني��ت، �لروماين مرت�ص��ا لو�صي�صك��و على �صمه، 
هذ� �ملو�صم يف 30 مبار�ة مع بار�ناين�صي و�صجل 
6 �أهد�ف. وكان لو�صي�صكو يبحث عن لعب لتدعيم 
خ��ط �لو�ص��ط، خا�صة م��ع �لرحيل �لو�صي��ك للدويل 
�لبلجيك��ي �أك�صي��ل فيت�ص��ل، �ل��ذي تو�ص��ل لتفاق 
مبدئي مع يوفنتو�ض �لإيط��ايل، بح�صب ما �أفادته 

�ليوم �ل�صحافة �ملحلية �لرو�صية.
وتاأه��ل زيني��ت �ص��ان بطر�ص��ربج لدور �ل��� 32 يف 
�ل��دوري �لأوروب��ي ليو�ج��ه �أندرخل��ت �لبلجيكي، 
لكن��ه حملي��ا يبتع��د بف��ارق 5 نقاط ع��ن �صاحب 
�ل�ص��د�رة، �صبارتاك مو�صكو �لذي يبلغ ر�صيده 40 

نقطة.
فوتب��ول" �لفرن�صي��ة  "فر�ن���ض  �صحيف��ة  و�أك��دت 
�ل�صه��رة �أن ن��ادي روما �لإيطايل يعت��زم �لتعاقد 
مع �ل��دويل �جلز�ئري يا�صني بر�هيم��ي من بورتو 

�لربتغايل خالل فرة �لنتقالت �ل�صتوية.
ول ي�صارك بر�هيمي بانتظام مع �لفريق �لربتغايل 

منذ قدوم �ملدرب نونو �إ�صبريتو �صانتو.
ويف �لفرة �لأخرة �أثبت �لدويل �جلز�ئري �أحقيته 
بامل�صاركة �أ�صا�صي��ًا يف ت�صكيلة �لتنني �لربتغايل، 
�إذ �صجل 3 �أهد�ف ومنح متريرة حا�صمة يف �آخر 4 
مباريات للفريق. روم��ا لي�ض �لنادي �لوحيد �لذي 
ي�صعى للتعاقد م��ع بر�هيمي، �إذ ت�صر �لتقارير �إىل 
رغب��ة نادي ني���ض مت�ص��در �ل��دوري �لفرن�صي يف 
�لف��وز بخدماته، �إ�صاف��ة �إىل �أندية رو�صية وتركية 

بح�صب �ل�صحيفة.
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النفط في صدارة الدوري الممتاز والحدود يعلن انسحابه بسبب الحكام 

 3.4 �إيرفين��ج قب��ل  ق��ادت رمي��ة م��ن كاي��ري 
ثاني��ة عل��ى �لنهاي��ة كليفالن��د كافال��رز لف��وز 
مث��ر 108-109 عل��ى جولدن �صتي��ت وريورز 
يف �ع��ادة لنهائ��ي دوري ك��رة �ل�صل��ة �لأمريكي 
للمحرفني �ملو�صم �ملا�ص��ي. وتقدم وريورز يف 
�أغل��ب فر�ت �للق��اء وو�صلت �لنتيج��ة �إىل -94
80 يف وجود ليربون جيم�ض على مقاعد �لبدلء 
خ��الل �لربع �لأخ��ر. لكن جيم���ض �صجل بطريقة 
ر�ئعة قبل دقيقة و�حدة و43 ثانية على �لنهاية 
ليمن��ح كافال��رز �لتف��وق 103-105 - وه��و 
تقدم��ه �لأول يف �للقاء من��ذ بد�ية �لربع �لأول - 
ثم ح�صم �إيرفين��ج �نتفا�صة حامل �للقب �ملذهلة 

برميته �لأخرة من فوق كالي طوم�صون.

وكانت هذه �لرمية م�صابهة لثالثيته يف �لدقيقة 
�لأخ��رة م��ن �ملب��ار�ة �ل�صابع��ة يف �لنهائي يف 
يوني��و حزير�ن ح��ني �أ�صبح كليفالن��د �أول فريق 
يعو���ض تاأخ��ره 1-3 ليفاج��ئ جول��دن �صتي��ت 

ويحرمه من �لحتفاظ باللقب.
و�أنهى �إيرفين��ج �ملبار�ة م�صجال 25 نقطة بينما 
�أح��رز جيم�ض 31 نقطة و��صتح��وذ على 13 كرة 
مرت��دة. و�صجل كيف��ن لف 20 نقط��ة و��صتحوذ 

على �صت كر�ت مرتدة.
و�أح��رز كيف��ن دور�نت 36 نقط��ة جلولدن �صتيت 
و��صتح��وذ على 15 ك��رة مرتدة لكن��ه مل يح�صل 
عل��ى فر�صة لنتز�ع �لنت�ص��ار لفريقه عقب �صلة 

�إيرفينج �لأخرة.

كان �حلار�ض ناهويل جوزمان �لبطل يف ركالت 
�لرجي��ح، ليف��وز تيجري�ض بال��دوري �ملك�صيكي 

لكرة �لقدم على ح�صاب �مريكا يف مونتري.
ومل ينج��ح �مريكا يف هز �صب��اك جوزمان خالل 
ركالت �لرجي��ح بعدما ت�صدى حار�ض تيجري�ض 
للمحاولت �لثالثة �لتي و�جهها من نقطة �جلز�ء 
عق��ب �نتهاء مو�جهتي �لنهائ��ي بالتعادل 2-2 

يف �لنتيجة �لجمالية.
وتاأل��ق تيجري���ض يف ركالت �لرجيح وجنح يف 
حماولت��ه �لثالث��ة لينت��زع لق��ب �ل��دوري للمرة 

�خلام�صة ب�صكل مثر.
يف  �لأر���ض  �صاح��ب  كان  بدقائ��ق  وقبله��ا 

طريق��ه للهزمي��ة م��ع و�ص��ول �ملب��ار�ة للدقيقة 
119 يف �إي��اب �ل��دور �لنهائ��ي قب��ل �أن ي�صع��ل 
خي�صو���ض دوين��از حما���ض �جلماه��ر يف ��صتاد 
يونيفر�صيتاريو عندما �صجل ب�رسبة ر�أ�ض ليجعل 

�لنتيجة 1-1 يف �للقاء.
و�حتفل دويناز �ل�صعيد بالقفز فوق كتفي �صابط 

�رسطة قرب �لر�ية �لركنية.
ويف وق��ت �صابق من �ملبار�ة �ص��دد تيجري�ض يف 
�إطار �ملرمى مرت��ني يف �لوقت �لأ�صلي �حد�هما 
ت�صدي��دة م��ن 25 م��ر� للفرن�ص��ي �أندري��ه بي��ر 
جيني��اك قبل �أن ينتهي �لوقت �لأ�صلي بالتعادل 

بدون �أهد�ف.

�أك��د لوي�ض �إنريكي مدرب بر�صلون��ة حامل لقب دوري �لدرجة 
�لأوىل �ل�صب��اين لك��رة �لق��دم عل��ى رغبة لعبي��ه لتحقيق 

�لنجاح �أكرث من �أي وقت م�صى.
وق��ال لوي�ض �إنريكي يف مقابل��ة مع موقع بر�صلونة على 
�لنرن��ت وقي��م فيه��ا �أد�ء فريق��ه خالل �لع��ام �جلاري 
وتطلعات��ه لع��ام 2017: "ينبغ��ي عل��ى �جلماه��ر �أن 
تدرك �أن هناك نهما لالألقاب �أكرث من �أي وقت م�صى".
و�أ�صاف: "�أعتقد �أن بو�صعنا تغير و�صعنا" يف ترتيب 

جدول �لدوري، �أثق يف �لالعبني وقدر�تهم".
ويحت��ل بر�صلونة �ملركز �لثاين يف �لدوري بر�صيد 34 
نقطة من 16 مبار�ة بفارق ثالث نقاط خلف ريال مدريد 

�ملت�صدر.
وتتبق��ى لري��ال مدريد مب��ار�ة موؤجلة �أمام فالن�صي��ا �إذ كان 
حام��ل لق��ب دوري �أبط��ال �أوروبا ي�ص��ارك يف كاأ���ض �لعامل 

لالأندية وتوج باللقب �أي�صا.
و�أ�ص��اف لوي�ض �إنريكي "يقدم لعبون��ا �أف�صل �أد�ء يف �لعامل، 
نع��رف م��اذ� نري��د وعل��ى م��د�ر �ملو�ص��م لب��د و�أن ياأت��ي هذ� 

بثماره".
وفيما يخ�ض م�صتقبله �أقر لوي�ض �إنريكي بوجود "جانب �صعب 

يف عمله" و�أنه يود "�لتفكر يف �ملو��صم �لقليلة �ملقبلة".
و�أ�ص��اف: "�أن��ا يف �لفريق �لأف�صل، �لن��ادي �لأف�صل مع �أف�صل 

�لالعبني".
�إ�صادت��ه بالعب��ه  �إنريك��ي �لفر�ص��ة وك��رر  ومل ي��رك لوي���ض 

�لأرجنتيني ليونيل مي�صي �لهد�ف �لتاريخي لرب�صلونة.
وق��ال م��درب بر�صلونة عن لعبه �لفائز بجائ��زة �أف�صل لعب 
بالع��امل خم�ض مر�ت "ميكنه فعل م��ا يحلو له يف �مللعب، لن 

ياأتي لعب �آخر مثله".
وي�صتمت��ع بر�صلونة بعطلة عيد �ملي��الد و�صيخو�ض مبار�ته 
�ملقبلة يف �لدوري يف �صيافة فياريال يف �لثامن من يناير 

كانون �لثاين.

كافاليرز يتخطى جولدن وريورز في دوري السلة األميركي

تيغريس ينتزع لقب الدوري المكسيكي

و��صف��رت �لنتائج عن تعادل �صلبي لفريق �لنفط مع �لزور�ء 
يف �ملب��ار�ة �لت��ي ج��رت يف ملع��ب �لول ، �لنقط��ة كان��ت 
كافية لفري��ق �لنفط لرفع ر�صي��ده �ىل �لنقطة 27 ليعتلي 
�ل�صد�رة بفارق �له��د�ف عن فريق نفط �لو�صط �لذي �جلت 
مباريات��ه لرتباطه يف بطولة �لندي��ة �لعربية، بينما رفع 

�لزور�ء ر�صيده �ىل �لنقطة 20.
كم��ا متك��ن فري��ق �لكهرباء من خط��ف ثالث نق��اط ثمينة 
بف��وزه عل��ى �صيف��ه �ل�صماوة به��دف حمل �م�ص��اء �لالعب 
ح�ص��ن عبا�ض كما �صه��دت �هد�ر ركلة ج��ز�ء للكهرباء ف�صل 
يف تنفيذه��ا علي عودة، لرفع �لكهرباء ر�صيده �ىل �لنقطة 

.7 12 بينما جتمد ر�صيد �ل�صماوة عند �لنقطة 
وب��ذ�ت �لنتيج��ة تغل��ب �لكرخ عل��ى �صيفه �حل��دود بهدف 
يتي��م ،�لك��رخ �رتفع ر�صي��ده للنقطة 8 بينم��ا جتمد ر�صيد 
�حل��دود عن��د �لنقط��ة 16، وق��ررت �لهياأة �لد�ري��ة لنادي 
�حلدود �لريا�صي �لن�صحاب من مناف�صات �لدوري �لعر�قي 

�لقدم. وقال �لنادي يف بيان �ن "�د�رة �ملمتاز لكرة 

ن��ادي �حل��دود ق��ررت �لن�صح��اب م��ن مناف�ص��ات �لدوري 
�لعر�قي بعد �لحد�ث �لت��ي ر�فقت مبار�ة �حلدود و�لكرخ". 
وع��زت �لد�رة قر�ره��ا �ىل "�لظل��م �لتحكيمي �لذي تعر�ض 
له نادي �حلدود"، يف مب��ار�ة �لكرخ ودعت �لهياأة �لد�رية 
لنادي �حلدود �لريا�صي �حتاد �لقدم �ملركزي �ىل حل جلنة 
�حل��كام، منتق��دة �لد�ء �لتحكيمي ملب��ار�ة فريقها �لكروي 
�مام نادي �لكرخ بالدوري �لعر�قي �ملمتاز. وقال �مني �رس 
�لنادي حازم تيمور �ن "ما حدث يف مبار�ة فريقنا �لكروي 
يوم �ول �م�ض �لح��د �مام نادي �لكرخ مل يحدث مبباريات 
�لف��رق �ل�صعبية، من حيث �لقر�ر�ت �لتحكيمية �لظاملة �لتي 
�رتكب��ت بحق فريقن��ا" وتابع تيم��ور �ن "جلنة �حلكام يف 
�حت��اد �لكرة غر ق��ادرة عل��ى ت�صمية ح��كام قادرين على 
قي��ادة مباريات بهك��ذ� م�صتوى يف �ل��دوري"، د�عيا �حتاد 
�لك��رة �ىل "حل جلن��ة �حلكام يف �لحتاد". م��ن جانبه �أكد 
ع�صو �جلهاز �لتدريبي لفريق �لكرخ بكرة �لقدم �صاكر حممد 
�صب��ار، �لثنني، �ن �لفريق جتاوز مرحل��ة �لنتائج �ل�صلبية، 
من خالل فرة �لعد�د �جليدة. وقال �صبار �ن "�لفريق كان 
مي��ر ب�صوء �إعد�د، ولكن جتاوزنا فرة �لإعد�د نحو �لأف�صل، 

وكان ينق�صن��ا فق��ط �لفوز"، مبين��ا �ن "فريقن��ا متكن من 
�حل�ص��ول على ث��الث نقاط مهمة جد� م��ن �حلدود لتح�صني 
مركزن��ا يف جدول �لرتي��ب". و��ص��اف �ن "مبار�تنا �مام 
�حل��دود كانت مثرة، و�أ�صعنا خالله��ا فر�صا عدة"، م�صر� 
�ىل �ن "نتيجة �لفوز جاءت من خالل عمل تدريبي و��صح". 
ولفت �صبار �ىل �ن "�لفوز ينبغي �أن ل ين�صينا �لأخطاء يف 
�لفري��ق"، مردف��ا �ن "�جله��از �لفني بقيادة �مل��درب �حمد 
دح��ام �صيعمل على ت�صحيح �لأخط��اء و�لعمل على حت�صني 
�أد�ء �لفريق و�إثبات �أحقي��ة فريقنا بتحقيق �لفوز و�إمكانية 
مو�جهة �لفرق �لكب��رة. و�أعلن نادي �لزور�ء �لريا�صي عن 
ف�صخ عق��د �لالعب �ملحرف لوي�ض ر�مو���ض، موؤكد�ً �أن ذلك 
ج��اء بالر��صي ب��ني �لإد�رة و�لالعب. وق��ال ع�صو �لهياأة 
�لد�رية للنادي عبد �لرحمن ر�صيد �إن "�د�رة �لنادي قررت 
ف�ص��خ عق��د لعب فريقه��ا �لك��روي �ملح��رف �لهندور��صي 
لوي���ض ر�مو���ض ومنح��ه حرية �لنتق��ال لأي فري��ق �آخر"، 
مبين��ًا �أن "ف�صخ �لعقد جاء بالر��صي بني �لإد�رة و�لالعب 
ومنح��ه م�صتحقات��ه �ملالي��ة". �ىل ذل��ك، ك�ص��ف م�صدر من 
د�خ��ل نادي �حل��دود �أن "�د�رة �لن��ادي فاحتت �لالعب من 

�أج��ل �صم��ه لفريقها �لكروي قبل قر�ر �لن��ادي بالن�صحاب 
من �لدوري".

وك�صف م�صدر من د�خل جلنة �لن�صباط باحتاد كرة �لقدم 
�أن �للجنة �صادق يوم �م�ض �لثنني على قر�ر معاقبة مدرب 
�لك��رخ �ل�صابق حيدر حممد بحرمانه مدى �حلياة، مبينًا �أن 
ذلك ياأتي بعد �نتهاء �ملهلة �ملمنوحة للمدرب لعدم تقدميه 
�لعت��ذ�ر �لر�صم��ي. وق��ال �مل�ص��در �إن "جلن��ة �لن�صب��اط 
�صادق��ت يوم �م�ض �لثنني على ق��ر�ر معاقبة مدرب نادي 
�لكرخ �ل�صابق حيدر حممد بحرمانه مدى �حلياة �ثر �تهامه 
ح��كام بتعاط��ي �لر�ص��ى عق��ب خ�ص��ارة فريقه �أم��ام �لنفط 
يف دوري �لك��رة �ملمت��از". و�أ�ص��اف �مل�ص��در، �أن "�للجنة 
�صت�صادق على �لقر�ر بعد �نتهاء �ملهلة �ملحددة باأ�صبوعني 
م��ن �جل �ن يقدم �مل��درب �عتذ�ر�ً ر�صميًا للح��كام"، م�صر�ً 
�ىل �أن "�للجن��ة �أ�ص��درت عقوب��ة بح��ق �مل��درب بحرمان��ه 
ملو�ص��م و�ح��د على �ن يق��وم بالعت��ذ�ر للح��كام، وبعك�صه 
�صتك��ون �لعقوبة باحلرمان مدى �حلي��اة". وتابع �مل�صدر، 
�أن "�مل��درب ما ز�ل م�رس�ً على عدم تقدمي �لعتذ�ر ويدعي 

�متالكه وثائق ر�صمية تثبت �صحة �تهامه".

كلوب:
 ليفربول مثالي!

من زاوية 
اخرى

مل ُيخ��ف �لأمل��اين يورجن كل��وب �صعادت��ه بالتو�جد يف 
ليفرب��ول، حيث �أكد �أنه كان حمظوًظا ج��ًد� بالتوقيع مع 
�لن��ادي �ل��ذي ُيع��د مثالًي��ا بالن�صبة ل��ه، قب��ل �أن يتطرق 
للمناف�ص��ة يف �ل��دوري �لإجنلي��زي موؤك��ًد� �أن �لتناف�صية 

هناك هي �لأ�رس�ض يف �لعامل
فف��ي حديث ل�صكاي �صبورت، قال كل��وب: "د�ئًما ما كنت 
مهتًما بالعمل يف �لدوري �لإجنليزي، ومن �جليد �أن �أكون 
متو�جًد� فيه �لآن. كل �لأمور هنا ت�صر بن�صق مرتفع جًد�، 
لكن��ي �أحب ذل��ك. �لتو�جد يف ليفربول ُيظه��ر �أين �صخ�ض 
حمظوظ ج��ًد�. قر�ر �لنتقال �إىل هنا كان �صحيًحا ب�صكل 

ل ُي�صدق، و�أعتقد �أنه �لنادي �ملثايل بالن�صبة يل".
ث��م ��صر�صل: "من �لو��ص��ح �أن �أ�صلوب��ي وثقافة ليفربول 
من�صجم��ان. نح��ب �لعمل م��ع بع�صنا �لبع���ض، و�لأجو�ء 
مميزة يف ميلوود. ل �صك �أين �أعمل يف ناٍد كبر جًد�، لكن 

فر�صة �لتطور د�ئًما ما تكون موجودة".
كل��وب و�صف حتدي �لف��وز بال��دوري �لإجنليزي بالأكرب 
يف �لعامل: "�أحب ذلك �لتحدي. �إنه �لدوري �لأكرث تناف�صية 
يف �لعامل، وذل��ك �أمر �أكيد بن�صبة %100. هناك 6 �أندية 
ق��ادرة على �أن تتوج باللقب، وذلك ل يوجد يف �أي مكان 
�آخر. يف �إ�صبانيا، ل ُيناف�ض على �للقب يف �أف�صل �حلالت 
�ص��وى ثالث��ة ف��رق، يف �أملاني��ا، ل يوجد �ص��وى فريقني، 

�لبايرن وفريق �آخر".
و�أنه��ى حديثه: "يف فرن�ص��ا �لأمر لي���ض خمتلًفا. �لتحدي 
ر�ئ��ع هنا لأن��ك يف �لعادة ل تخ�رس �لنق��اط �أمام �لأندية 

ا". �لكبرة فقط، بل �أمام �لفرق �لأخرى �أي�صً
ووجه �ملدرب �لأملاين يورجن كلوب �ملدير �لفني لنادي 
ليفرب��ول �لإجنلي��زي، �نتق��اد�ت لذع��ة لالع��ب �لأملاين 
�ل�ص��اب جولي��ان در�ك�صلر �ملن�صم حديًث��ا لنادي باري�ض 

�صان جرمان �لفرن�صي.
وعل��ق كل��وب عل��ى �نتق��ال در�ك�صل��ر �إىل باري���ض �ص��ان 
جرم��ان وق��ال: "كان علين��ا �أن نقنعه بامل��ال، مل ميلك 

�صخ�صية كبرة ويبدو �أنه ُيف�صل �ملال".
و�أ�ص��اف: "لعب��ون مثله يعرفون �أن��ه ميكنهم ك�صب مال 
جي��د هنا، ولكننا لن نذه��ب �إىل �جلنون يف دفع �لأمو�ل، 

نحن نريد �إقناع �لالعبني بتاريخ �لنادي".
و�نتقد �ملدرب �لأملاين يورجن كلوب، �ملدير �لفني لفريق 
ليفرب��ول �لإجنلي��زي، �نتق��ال �لالعب �لرب�زيل��ي �أو�صكار 
لع��ب و�صط ت�صيلي �إىل �لدوري �ل�صين��ي موؤكًد� �أنه خيار 
من �أجل �ملال فقط وهو خيار غر مفهوم لالعب يبلغ من 

�لعمر 25 عاًما ليز�ل �أمامه �لكثر يف عامل كرة �لقدم.
وقال كل��وب: "ل �أ�صتطيع فهم بع���ض �لختيار�ت، يكون 
عمرك 25 عام��ًا و�مل�صتقبل و��صع �أمامك يف عامل �لكرة، 
فتق��رر �لذه��اب �إىل دوري تلع��ب في��ه كرة ق��دم من �أجل 

�ملال ".

ا�سفرت نتائج اجلولة 
الرابعة ع�سرة من دوري 
الكرة عن مت�سدر جديد 
لدوري الكرة بعد تعادل 

فريق النفط الذي ا�ساف 
نقطة لر�سيده و�سط تاأجيل 

مباراة فريق نفط الو�سط 
ليغتنم فر�سة القفز اىل 

�سدارة الرتتيب.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

�أ�صاد لع��ب ميالن »جياكومو بونافينتور�« 
بامل�صتوي��ات �لتي يقدمها زميل��ه �لإ�صباين 
»�صو�ص��و«، حي��ث �أك��د �أن��ه ُي�صبه كث��ًر� جنم 
مان�ص�ص��ر �صيتي »د�فيد �صيلف��ا« يف طريقة 
لعب��ه، قب��ل �أن يتط��رق لل��دور �لكب��ر �لذي 
لعبه ُمدربه »فينت�صينزو مونتيال« يف عودة 

�لرو�صونري للطريق �ل�صحيح هذ� �ملو�صم.
ويب�ص��م مي��الن على مو�صم جي��د جًد� عك�ض 
�ملو��ص��م �ل�صابقة، حيث متكن من ح�صد 33 
نقط��ة يف 17 مبار�ة يف �ل�ص��ري �آ، قبل �أن 
يتوج ذلك بلقب �ل�صوبر �لإيطايل عقب �لفوز 
عل��ى يوفنتو���ض يف �ملبار�ة �لت��ي ُلعبت يف 

�لدوحة.
بونافينت��ور� قال معلًقا على م�صتوى �صو�صو 
�ل��ذي يع��د �أح��د �أف�ص��ل لعب��ي مي��الن هذ� 
�ملو�ص��م: "د�ئًم��ا م��ا قل��ت �إن �صو�ص��و ُي�صبه 
د�في��د �صيلفا كثًر�. �ل��كل �صاهد ما هو قادر 

عل��ى �لقي��ام ب��ه يف �ملباري��ات �لأخ��رة، 
لكن��ا كنا نعلم جي��ًد� ما هو ق��ادر عليه. لقد 
كان ُيبهرن��ا يف ح�ص���ض �مل��ر�ن، لكنه يف 
�ل�صاب��ق مل يكن قادًر� على تك��ر�ر ذلك �أثناء 
�ملباري��ات. م�صت��و�ه �لآن ممي��ز، و�أمتنى �أن 

ي�صتمر".
ث��م علق على ُمدربه مونتي��ال: "�مُلدرب �تبع 
منذ و�صوله مليالن نهًج��ا و��صًحا، وحاول 
�أن يدف��ع �لالعبني لتقدمي �أف�ص��ل ما لديهم. 
�أعتق��د �أن ميالن ميلك جمموع��ة مكونة من 
لعب��ني �صبان، متو��صع��ني ويريدون �لعمل 
و�لتعل��م". جمموعة م��ن �لعو�مل كانت ور�ء 
�لنتائج �جليدة �لتي ح�صلنا عليها. نتائجنا 
غرت كثًر� من �لأج��و�ء �ملحيطة بالفريق. 
مونتي��ال �صخ�ض هادئ ج��ًد�، وذلك �أمر مهم 
بالن�صب��ة لن��ا، كم��ا �أنه ميلك فك��رة و��صحة 
للعب و�جلميع متكن من فهم ما يريده منا".

فالنسيا يرغب بضم روخو من مانشستر وتشيلسي يعثر على بديل لحارسه كورتوا 

بونافينتورا: ميالن يمتلك دافيد سيلفا جديد إنريكي يثق في إزاحة خصمه اللدود


