
رياضة Sun.4 Nov. 2018 issue no 513
5االحد 4 تشرين الثاني 2018 العدد 513

اأكد مدرب فريق ال�رشطة املونتنيغري نيبوت�شا :" ان الفوز الذي 
حققه الفريق على  ال�شناعات �شمن مناف�شات اجلولة ال�شاد�شة 

من الدوري العراقي ، يدل على تطور م�شتوى  الفريق ".
وق��ال نيبوت�ش��ا يف ت�رشي��ح �شحف��ي ان الفري��ق حق��ق ف��وزا 
كب��را وم�شتحق��ا اليوم  رغم غياب خم�ش��ة العبني من الت�شكيل 
االأ�شا�ش��ي نتيج��ة اال�شاب��ات املتك��ررة لالعبين��ا، لك��ن فريق 
 ال�رشط��ة ي�شم ب��دالء مب�شت��وى مميز وبالت��ايل مل نتاأث��ر بتلك 

الغيابات وقدمنا مباراة جيدة ".
وا�ش��ار اىل ان امل�شت��وى الفن��ي للفري��ق يف ت�شاع��د م�شتم��ر ، 
والعم��ل الفن��ي بداأن��ا جنني ثماره م��ن  خالل امل�شت��وى الفني 
املت�شاع��د لالعبين��ا "، الفت��ا اىل ان ال�رشط��ة �شيك��ون اأف�شل 
بق��ادم اجل��والت من  ال��دوري، خ�شو�شا بعد ع��ودة امل�شابني 

واكتمال �شفوف الفريق ".
واأ�ش��اف املدرب، "حققنا فوًزا م�شتحًق��ا رغم غياب 5 العبني 
اأ�شا�شي��ني، نتيجة االإ�شابات املتكررة.. لكن الفريق ي�شم بدالء 
مب�شت��وى ممي��ز، وبالت��ايل مل نتاأث��ر بتل��ك الغياب��ات، وقدمنا 

مباراة جيدة".
وتاب��ع نيبو�ش��ا: "امل�شتوى الفني لل�رشط��ة يف ت�شاعد م�شتمر، 
وبداأن��ا جنن��ي ثم��ار العم��ل.. الفريق �شيك��ون اأف�ش��ل يف قادم 

اجلوالت، خ�شو�شا مع عودة امل�شابني واكتمال ال�شفوف".
وحق��ق فري��ق ال�رشطة ف��وزاً مريح��ًا عل��ى �شيف��ه ال�شناعات 
الكهربائي��ة 0-3 يف املواجه��ة الت��ي جمع��ت الفريق��ني على 
ملع��ب ال�شعب ال��دويل، اجلمعة، يف افتت��اح مناف�شات اال�شبوع 
ال�شاد���س م��ن ال��دوري املمت��از.  وافتت��ح مهند عل��ي "ميمي" 
الت�شجي��ل لفريق��ه يف الدقيقة 20، وبعد خم���س دقائق ا�شاف 
اجم��د عط��وان الهدف الث��اين للقيثارة اخل�رشاء، قب��ل ان يعود 

.94 "ميمي" وي�شجل الهدف الثالث يف الدقيقة 

بالرغ��م م��ن اأن كل م�شجع��ي فري��ق توتنهام االإنكلي��زي غادروا 
ملع��ب وميبلي يوم االإثنني املا�ش��ي خائبني، واحل�رشة تتملكهم 
بع��د خ�ش��ارة فريقه��م به��دف ل�شف��ر اأم��ام مان�ش�ش��ر �شيتي يف 
الدوري االإنكليزي املمتاز، اإال اأن اأحد امل�شجعني رمبا كان وحده 
�شعيدا ج��دا بتلك اخل�شارة، اإثر اله��دف الوحيد يف املباراة الذي 

�شجل��ه النج��م اجلزائري ريا�س حمرز، وال��ذي حتّول اإىل 
م�ش��در �شع��ادة له��ذا امل�شج��ع. وذكر موق��ع "فوتبول 
لن��دن" االإنكليزي، تفا�شيل ه��ذه الواقعة، حيث ك�شف 
اأن م�شج��ع لنادي توتنهام يدعى ج��ون اإيلفيك ح�شل 

عل��ى مبل��غ م��ايل معت��ر يق��ّدر ب��� 112500 جني��ه 
ا�شرلين��ي، بعد ف��وزه مع �رشك��ة املراهن��ات املعروفة 

"بيت واي" خالل رهانه على خ�شارة فريقه بهدف ل�شفر 
اأم��ام مان�ش�ش��ر �شيتي وم��ن توقيع النج��م اجلزائري 

ريا�س حمرز. ونقل ذات امل�شدر ت�رشيحًا للم�شجع 
ق��ال فيه: "املثر للجن��ون، هو اأنن��ي ن�شيت كّليًا 

االختيارات التي قمت بها خالل الرهان، وم�شاء 
االإثن��ني مل اأك��ن اأع��رف ذل��ك، لقد كن��ت مركزاً 
متامًا عل��ى م�شاهدة املباراة عل��ى التلفزيون 
وتق��دمي الدع��م لفريق��ي"، م�شيف��ًا: "عندم��ا 
�شجل حمرز الهدف، تعر�شت ل�شدمة، ولكنني 
مل اأك��ن اأدري اأب��دا باأنن��ي �شاأف��وز باأك��ر من 
100 األف جنيه ا�شرليني". وكان اجلزائري 
ريا���س حم��رز ق��د �شج��ل هدف��ه الرائع يف 

الدقيق��ة ال�شاد�شة من زم��ن ال�شوط االأول، 
وانته��ت املباراة بتف��وق "�شيتي" على 

مناف�شه توتنهام بهدف نظيف، وهو 
الهدف الذي منحهم �شدارة بطولة 

الدوري االإنكليزي.

يواج��ه منتخب �شباب ال�شعودية، نظره الكوري اجلنوبي، اليوم االحد، 
على �شتاد باكن�شاري يف جاكرتا بنهائي كاأ�س ا�شيا لل�شباب.

وق��ال خالد الغن��ام اأن "منتخب ال�شعودية ي�شعى بق��وة للح�شول على 
لق��ب ن�شخ��ة عام 2018 من بطول��ة اآ�شيا لل�شباب حت��ت 19 عامًا من 
خالل الفوز على كوريا اجلنوبية يف املباراة النهائية، يوم االأحد، على 
�شت��اد باكن�شاري يف جاكرتا". فقد مّرت 26 �شنة منذ اأن تّوج منتخب 
ال�شق��ور اخل���رشاء لل�شباب بطاًل الآ�شي��ا، بفوزه 0-2 اأم��ام الكوريني 
اجلنوبي��ني يف دب��ي يف اآخ��ر م��رة خ��رج فيه��ا املنتخ��ب ال�شع��ودي 
منت�رشاً من النهائي القاري. يقول الغنام، املتاألق الدائم خالل م�شوار 
ال�شعودي��ة يف اإندوني�شي��ا، اأن "الوقت قد ح��ان للمنتخب ال�شعودي كي 

يح�شد لقبه القاري الثالث الذي طال انتظاره".
وق��ال الالعب البالغ من العمر 17 عام��ًا: اإن �شاء اهلل، اأن �شنتمكن من 

جتاوز هذه اخلطوة االأخرة والفوز باللقب.
واأ�ش��اف: اأعل��م اأن 26 عام��ًا هي فرة طويل��ة، ولكن ناأم��ل اأن نكون 

الالعبني الذين ي�شعون حداً لهذا االنتظار الطويل.
كان الغن��ام يلع��ب بانتظام مع منتخب ب��الده يف البطولة حتى االآن، 
حي��ث �شاه��م يف ثماني��ة متري��رات رئي�شية و�شج��ل هدف��ًا حا�شمًا يف 
ال��دور قبل النهائي، واأظهر م�شتوى هائاًل من التفاهم مع زمالئه على 

اأر�شية امليدان.
واأو�ش��ح الالعب اأن ق��وة الفريق ميك��ن اإرجاعها اإىل العم��ل الذي قام 
ب��ه املدي��ر الفني خالد عب��د اهلل العطوي، الذي فاز بجمي��ع املباريات 

الر�شمية الثمانية التي خا�شها منذ توليه من�شبه كمدرب.

باريس سان جرمان يستعد لنابولي برقم قياسي أوروبي

إدارتا الصقور والنوارس يتدخالن إلنهاء "الصداع" بين جماهير الفريقين
صوت العقالء

ا�شتعل��ت خ��الل االأي��ام القليل��ة املا�شي��ة، فتي��ل اأزم��ة ب��ني 
جماه��ر فري��ق الق��وة اجلوي��ة وال��زوراء ب�شب��ب ت�رشف��ات 
جماهر القوة اجلوية واحتفاله��م "امل�شتفز" بالتتويج بلقب 

كاأ�س االحتاد اال�شيوي.
االزم��ة ب��داأت مبا�رشة بعد تتوي��ج فريق الق��وة اجلوية بلقب 
كاأ���س االحت��اد االآ�شيوي ي��وم ال�شبت من االأ�شب��وع املا�شي، 
حينه��ا قام رئي�س رابط��ة جماهر ال�شقور �شي��اء ابو برير، 

بن�رش مقاطع فيديو هدفها ا�شتفزاز جمهور الزوراء.
وق��ام اب��و برير بت�شوي��ر مقطع فيديو م��ع العب القوة 
اجلوي��ة احل��ايل وال��زوارء ال�شاب��ق ابراهي��م باي���س، 
حي��ث تعمدا اال�شاءة لفري��ق الزوراء من خالل ترديد 
عب��ارات "احرقت ال�شاجلية" مبعن��ى اأن مقر نادي 

الزوراء احرق، مل يقف االمر عند هذا احلد، حيث قام ابو برير 
اي�ش��ًا باالحتفال امام مق��ر نادي ال��زوراء وترديد العبارات 
امل�شتف��زة بح��ق "الزعي��م". جماهر القوة اجلوي��ة بررت هذا 
الفع��ل باأنه رد فعل على ت�رشفات العبي الزوراء علي ح�شني 
رحيمة وحممد عبد الزهرة "ابو حالوب"، حني احتفال بالفوز 
بلقب ال��دوري العراقي املمت��از اأمام "م��ول النخيل" القريب 

جداً من مقر القوة اجلوية.
هذا االأم��ر مل مير مرور الكرام من قبل جماهر الزوراء، حيث 
ق��ام اجلماه��ر يف �شاع��ات الفج��ر االأوىل م��ن ي��وم اجلمعة 
املا�ش��ي، حي��ث قام��وا بو�شع الفت��ة كبرة عل��ى مقر نادي 

القوة اجلوية، لردوا االإ�شاءة باالإ�شاءة.
رجال ال�شحافة ومراقبي الو�شط الريا�شي، حذروا من تكرار 
ماآ�ش��اة "ب��ور �شعي��د" يف م���رش، حتدي��داً يف ا�شت��اد النادي 
امل�رشى ببور�شعيد قد �شهد بتاريخ 1 �شباط من عام 2013 

جم��زرة ب�رشي��ة مل ت�شهده��ا اأى م��ن املالع��ب الريا�شية فى 
العامل عقب انتهاء مب��اراة النادى امل�رشى والنادى االأهلى، 

وراح �شحيتها ثالثة و�شبعني قتيال و254م�شابًا.
وك�شف��ت حتقيقات النيابة العامة اأن ح��ادث اإ�شتاد بور�شعيد 
كان مدبراً من جانب بع�س روابط م�شجعي النادي امل�رشي، 
وبع�س اخلطرين وحمريف العنف والبلطجة، حيث اإن االإ�شتاد 
كان ممتل��ئ باالأ�شلحة البي�شاء خمتلف��ة االأنواع ومفرقعات، 

واأن قطع االإ�شاءة عن اأر�س االإ�شتاد كان متعمداً.
ويف الوقت الذي ت�شاع��دت فيه االأزمة، تدخل �شوت العقالء 
م��ن اجل اخمادها، حيث رف�س نائب رئي���س الهيئة االدارية 
لن��ادي الق��وة اجلوية ولي��د الزيدي، ما يح�ش��ل بني جماهر 
الق��وة اجلوية والزوراء، موؤك��داً بال�شياق ذاته ب��ان الفريقان 
ميتلكان اأكر قاعدة جماهرية يف العراق ويجب اأنهاء كافة 

اخلالفات التي حت�شل بينهما. 

وق��ال الزيدي يف بيان للن��ادي ان "كرة الق��دم ر�شالة �شالم 
وح��ب ب��ني اجلماه��ر، والتناف���س يج��ب ان ال يخ��رج ع��ن 
املاأل��وف بني اجلماهر الريا�شية، وم��ا ح�شل بني جماهر 
القوة اجلوية والزوراء لن ي�شتمر و�شوف اأتدخل �شخ�شيًا حلل 
اخلالفات بينهما من اجل ا�شتمرار كرة القدم اجلميلة بالروح 

التناف�شية الت�شجيعية البعيدة عن الت�شنج الكروي".
واأ�ش��اف الزيدي، ان "دخ��ول عدد من اجلماه��ر ملقر نادي 
الق��وة اجلوية هو اأم��ر مرفو�س متامًا و�ش��وف نلجاأ للقانون 
لكونن��ا ن��ادي ع�شك��ري واالإ�ش��اءة والتهج��م به��ذه الطريقة 

مرفو�شة متامًا". 
وختم: "�شاأدع��و رابطتي الناديني اإىل جل�ش��ة خا�شة، الإنهاء 

ما ح�شل وطي هذه ال�شفحة بني جماهر الفريقني".
من جانبها، رف�شت اإدارة الزوراء، ما فعلته جماهرها، حيث 
ا�شتنك��روا االأمر وات�شلوا ب��اإدارة القوة اجلوية من اجل تهدئة 

جراحة لكيفن لوف تبعده 6 أسابيع على األقل عن كافالييرز

قرر اجلهاز الفن��ي للمنتخب االوملبي تغير وجهة اقامة 
املع�شك��ر التدريب��ي املقب��ل خ��الل ف��رة توقف اي��ام ال� 
"FIFA DAY "، م��ن العا�شم��ة القطرية الدوحة اىل 
حمافظ��ة اربيل. وقال املدي��ر الفني للمنتخ��ب االوملبي 
عب��د الغن��ي �شهد: بال �ش��ك ان اجلهاز الفن��ي يبحث دائما 
عن جتاوز جميع املعرقالت التي من �شاأنها تعكر اجواء 
اال�شتع��دادات الوملبي��اد طوكي��و. واأ�ش��اف: قررنا تغير 
وجهة مع�شكرن��ا التدريبي من الدوحة اىل اربيل الأ�شباب 
تتعل��ق ب��االأوراق الثبوتي��ة لالعب��ني املغرب��ني الذي��ن 

ميثلون العمود الفريقي للمنتخب االوملبي.

وب��ني: كم��ا يع��رف ال��ج  ان اغل��ب الالعب��ني املغرب��ني 
ينح��درون م��ن حمافظاتن��ا ال�شمالي��ة اىل جان��ب ع��دد 
اخر م��ن بغداد وباق��ي املحافظات لذا ق��رار تغر وجهة 
املع�شك��ر جاء لتوفر الوقت ال��الزم ال�شدار " اجلوازات" 

من الدوائر املعنية داخل العراق.
الفت��ا اىل ان رئي���س االحت��اد املرك��زي لكرة الق��دم عبد 
اخلال��ق م�شع��ود واع��د بتقدمي خمتل��ف االم��ور التي من 
�شاأنها ت�شهيل ا�شدار االوراق الر�شمية لالعبني املغربني 
والتكف��ل مبختل��ف التكالي��ف املالي��ة اخلا�ش��ة بال�شفر 

وال�شكن وما اىل ذلك حل�شن ا�شدار "اجلوازات".
وا�ش��ار اىل ان املع�شك��ر �شيمت��د م��ن ال���"11" م��ن �شهر 
ت�رشي��ن الثاين اجلاري وحت��ى ال�"20" م��ن ال�شهر ذاته، 

حي��ث �شيت��م ا�شتثم��ار توق��ف ال��دوري م��ن اج��ل تاأمني 
مباري��ات مع اندية دوري الك��رة املمتاز التي قد تتواجد 

خلو�س مع�شكرات اي�شا ناهيك عن اندية االقليم.
واختت��م حديث��ه قائ��ال: مت توجي��ه الدعوة ب�ش��كل ر�شمي 
اىل ثالث��ة العبني مغربني جدد ه��م كل من " االن ا�شعد 
و عبا���س حمم��د ا�شاف��ة حكي��م ال�شلط��ان " لي�ش��ل عدد 

الالعبني املغربني اىل "12".
ومن اأب��رز امل�شكالت التي تواجه �شهد، اأن اأغلب الالعبني 
املغرب��ني، ولدوا يف اأوروبا وبل��دان اأخرى، وهم بحاجة 
اإىل اإ�ش��دار ج��وازات له��م ب�ش��كل �رشي��ع، دون االعتم��اد 
عل��ى الروتني، الذي قد يوؤخ��ر التحاقهم، وبالتايل يخ�رش 

املدرب مرحلة االإعداد.

كليفالند  ن��ادي  اأعلن 
و�شي��ف  كافالي��رز 
بط��ل دوري ك��رة ال�شلة 
اأن  للمحرفني  االأمركي 
العب��ه كيف��ن ل��وف خ�شع 
اجلمع��ة لعملي��ة جراحي��ة يف قدمه 
الي���رشى و�شيبتع��د ع��ن املالع��ب �شت��ة 

اأ�شابيع على االأقل.
وقال كافاليرز يف بيان على موقعه 
الر�شم��ي "كيف��ن لوف خ�ش��ع بنجاح 
لعملية جراحي��ة اجلمعة يف م�شت�شفى 

للجراح��ة اخلا�ش��ة يف نيوي��ورك م��ن قب��ل 
الدكت��ور مارتن اأومايل لع��الج م�شاكل قدمه 
الي���رشى" دون ك�ش��ف تفا�شي��ل بخ�شو���س 

اإ�شابته.
واأ�ش��اف "�شيبداأ فرة النقاه��ة والعالج قبل 
حتدي��د موع��د ا�شتئنافه تدريبات ك��رة ال�شلة 

يف غ�شون �شتة اأ�شابيع".
اأرب��ع  اآخ��ر  ل��وف )30 عام��ا( ع��ن  وغ��اب 
مباري��ات لفريق��ه. وكان معدل��ه 19 نقط��ة 
و13،5 متابع��ة يف املب��اراة الواح��دة من��ذ 

بداية املو�شم.
وي�ش��كل الغي��اب الطوي��ل للوف ع��ن �شفوف 
كافالي��رز �رشب��ة موجع��ة جدي��دة للفريق 

ال��ذي يحتل املرك��ز اخلام�س ع�رش االأخر يف 
املنطقة ال�رشقية، بعد فوز واحد و�شبع هزائم 

يف ثماين مباريات هذا املو�شم.
ويع��اين كليفالن��د كافالي��رز، بط��ل 2016 
والو�شيف اأع��وام 2015 و2017 و2018، 
االأمرين لقلب �شفح��ة جنمه "امللك" ليرون 
جيم���س املنتقل يف متوز/يوليو املا�شي اإىل 

�شفوف لو�س اأجنلي�س ليكرز.
واأق��ال كليفالن��د االأح��د مدرب��ه تاي��رون لو 
الذي ق��اده اإىل لقبه الوحيد يف الدوري حتى 
االآن، وه��و يح��اول ت�شبيب فريق��ه من خالل 
تفاو�ش��ه مع ج��اي اآر �شمي��ث وكايل كورفر 

من اأجل الرحيل.

ا�شتع��د باري���س �ش��ان جرم��ان لرحلت��ه املف�شلي��ة اإىل 
اإيطالي��ا ملواجه��ة ناب��ويل الثالث��اء يف م�شابقة دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا، برق��م قيا�شي ق��اري بتحقيق��ه اجلمعة 
فوزه الثاين ع�رش تواليا يف الدوري الفرن�شي لكرة القدم، 
وذل��ك على ح�شاب �شيفه لي��ل 1-2 يف افتتاح املرحلة 
الثاني��ة ع���رشة. وتابع ن��ادي العا�شمة بدايت��ه املدوية 
حملي��ا حمققا ف��وزه الثاين ع���رش تواليا وماحي��ا الرقم 
القيا�ش��ي يف ع��دد االنت�شارات املتتالي��ة يف البطوالت 
اخلم�س الك��رى والذي كان بح��وزة توتنهام االنكليزي 
من��ذ مو�ش��م 1961-1960، وو�شع الف��ارق بينه وبني 
مط��ارده املبا�رش ليل اإىل 11 نقطة. ويدين باري�س �شان 
جرم��ان بف��وزه اإىل جنميه كيلي��ان مباب��ي والرازيلي 
نيم��ار حي��ث افتت��ح االأول الت�شجي��ل يف الدقيق��ة 70، 
وعزز الثاين به��دف يف الدقيقة 84، فيما �شجل العاجي 
نيك��وال بيبي الهدف الوحيد لل�شيوف من ركلة جزاء يف 
الدقيق��ة 4+90. وعزز مباب��ي موقعه يف �شدارة الئحة 
الهداف��ني بر�شيد 11 هدف��ا بفارق هدف��ني اأمام زميله 

الرازيل��ي نيمار ال��ذي انفرد باملركز الث��اين، فيما رفع 
بيبي ر�شيده اإىل 8 اأهداف يف املركز الثالث. واأكد فريق 
العا�شمة ا�شتعداده للقمة املرتقبة الثالثاء اأمام م�شيفه 
ناب��ويل يف اجلولة الرابعة م��ن دور املجموعات لدوري 
االأبط��ال. ويحت��ل باري�س �ش��ان جرمان املرك��ز الثالث 
يف املجموع��ة الثالث��ة بر�شيد 4 نقاط بف��ارق نقطتني 
خل��ف ليفربول االإنكليزي املت�ش��در ونقطة واحدة خلف 
ناب��ويل الث��اين وال��ذي كان ق��اب قو�ش��ني اأو اأدن��ى من 
االإطاح��ة مبمثل الك��رة الفرن�شية يف اجلول��ة الثالثة يف 
عق��ر داره ب��ارك دي بران�س يف اجلول��ة الثالثة االأربعاء 
قب��ل املا�ش��ي حي��ث ا�شتقبل��ت �شباك��ه ه��دف التعادل 
)2-2( يف الدقيق��ة الثالثة من الوق��ت بدل ال�شائع عن 
طري��ق االأرجنتين��ي اأنخ��ل دي ماريا. ويحت��اج باري�س 
�ش��ان جرم��ان اإىل نتيج��ة اإيجابية يف ناب��ويل لالبقاء 
عل��ى اآماله يف املناف�شة عل��ى اإحدى بطاقتي املجموعة 
خا�شة واأن��ه �شي�شت�شيف ليفرب��ول يف اجلولة اخلام�شة 
قب��ل االأخ��رة، بي��د اأن الفري��ق االإيط��ايل اأك��د ب��دوره 
ا�شتعداده بفوز كبر على �شيفه اإمبويل 1-5 يف افتتاح 
املرحل��ة احلادية ع���رشة. وعانى باري�س �ش��ان جرمان 

ال��ذي غاب ع��ن �شفوفه مهاجمه ال��دويل االأوروغوياين 
اإدين�ش��ون كاف��اين بعدما ف�شل مدرب��ه االأملاين توما�س 
توخل ع��دم املجازفة باإ�رشاكه بع��د تعافيه من اإ�شابة 

يف الفخ��ذ، للفوز على ليل الذي قدم مباراة جيدة و�شمد 
اأم��ام هجم��ات اأ�شح��اب االأر���س. وكان �ش��ان جرمان 
االأخط��ر يف ال�شوط االأول وتن��اوب مهاجموه على اإهدار 

الفر���س عل��ى قلته��ا خ�شو�ش��ا ت�شديدة مباب��ي بجوار 
القائ��م االي���رش )10(، وانف��راد دي ماريا ال��ذي خا�س 
مبارات��ه املئة م��ع فريقه يف ال��دوري الفرن�ش��ي )22(، 
وراأ�شية املداف��ع الرازيلي ماركينيو���س فوق العار�شة 
)23(، وت�شدي��دة ال��دويل البلجيك��ي توم��ا مونيي��ه اث��ر 
متري��رة �شاحرة من مبابي ف��وق العار�شة )30(. وتابع 
باري���س �شان جرمان اأف�شليت��ه يف ال�شوط الثاين وجنح 
يف افتت��اح الت�شجي��ل عندما ح��اول نيم��ار متريرة كرة 
خلف الدفاع اإىل مباب��ي فارتطمت بقدم املدافع الدويل 
الرازيل��ي جوزيه فونتي وتهي��اأت اأمام املهاجم ال�شاب 
ف�شدده��ا رائع��ة بيمن��اه م��ن خ��ارج املنطق��ة واأ�شكنها 
الزاوي��ة الي�رشى البعيدة للحار���س مايك ماينان. وتابع 
احل��ظ االبت�ش��ام لن��ادي العا�شمة عندما تب��ادل مبابي 
ونيم��ار الك��رة عل��ى م�ش��ارف املنطقة قب��ل اأن ي�شددها 
االأخ��ر فارتطمت بق��دم اأحد املدافع��ني و�شكنت الزاوية 

الي�رشى للحار�س ماينان )84(.
وح�ش��ل ال�شي��وف على ركل��ة جزاء عندم��ا مل�شت الكرة 
ي��د ماركينيو���س فانرى له��ا بيبي بنج��اح يف الزاوية 
الي���رشى العلي��ا البعي��دة للحار�س االإيط��ايل املخ�رشم 

جانلويج��ي بوفون الذي لعب اأ�شا�شي��ا للمرة االأوىل منذ 
الف��وز على ليون -5�شفر يف ال�شابع من ت�رشين االأول/
اأكتوب��ر املا�ش��ي. وت�شتكمل املرحلة غ��دا بلقاءات ليون 
م��ع بوردو، وني���س مع اميان، و�شرا�شب��ورغ مع تولوز، 
وكاي��ن مع رين، وديجون مع ني��م، ورين�س مع موناكو، 
على اأن تختتم االأحد بلقاءات نانت مع غانغان، و�شانت 

اتيان مع اجنيه، ومونبلييه مع مر�شيليا.
ويواج��ه جن��م الن��ادي الباري�شي نيم��ار عقوبة حمتملة 
بال�شج��ن ق��د ت�ش��ل اإىل �ش��ت �شن��وات، واعت��ر القا�شي 
االإ�شباين خو�شيه ماري��ا فا�شكيز هونروبيا الذي ي�رشف 
عل��ى التحقيق يف خمالفات مفر�ش��ة يف عملية انتقال 
نيم��ار اإىل ن��ادي بر�شلون��ة االإ�شب��اين لك��رة الق��دم عام 
2013، اأن النج��م الرازيلي قد يواجه عقوبة بال�شجن 

ملدة تراوح بني اأربع و�شت �شنوات.
واأعل��ن القا�ش��ي امل�رشف عل��ى التحقي��ق يف خمالفات 
مفر�ش��ة يف عملي��ة انتقال نيم��ار اإىل ن��ادي بر�شلونة 
االإ�شب��اين لكرة القدم ع��ام 2013، اأن النج��م الرازيلي 
رمب��ا يواج��ه عقوب��ة بال�شجن ق��د ت�شل مدته��ا اإىل �شت 

�شنوات.
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