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اليوم ..نهائي آسيا للشباب بين
االخضر والشمشون
بغداد  -الجورنال

يواج��ه منتخب �شباب ال�سعودية ،نظريه الكوري اجلنوبي ،اليوم االحد،
على �ستاد باكن�ساري يف جاكرتا بنهائي ك�أ�س ا�سيا لل�شباب.
وق��ال خالد الغن��ام �أن "منتخب ال�سعودية ي�سعى بق��وة للح�صول على
لق��ب ن�سخ��ة عام  2018من بطول��ة �آ�سيا لل�شباب حت��ت  19عام ًا من
خالل الفوز على كوريا اجلنوبية يف املباراة النهائية ،يوم الأحد ،على
توج منتخب
مرت � 26سنة منذ �أن ّ
�ست��اد باكن�ساري يف جاكرتا" .فقد ّ
ال لآ�سي��ا ،بفوزه � 2-0أم��ام الكوريني
ال�صق��ور اخل��ضراء لل�شباب بط ً
اجلنوبي�ين يف دب��ي يف �آخ��ر م��رة خ��رج فيه��ا املنتخ��ب ال�سع��ودي
منت�رصاً من النهائي القاري .يقول الغنام ،املت�ألق الدائم خالل م�شوار
ال�سعودي��ة يف �إندوني�سي��ا� ،أن "الوقت قد ح��ان للمنتخب ال�سعودي كي
يح�صد لقبه القاري الثالث الذي طال انتظاره".
وق��ال الالعب البالغ من العمر  17عام��اً� :إن �شاء اهلل� ،أن �سنتمكن من
جتاوز هذه اخلطوة الأخرية والفوز باللقب.
و�أ�ض��اف� :أعل��م �أن  26عام�� ًا هي فرتة طويل��ة ،ولكن ن�أم��ل �أن نكون
الالعبني الذين ي�ضعون حداً لهذا االنتظار الطويل.
كان الغن��ام يلع��ب بانتظام مع منتخب ب�لاده يف البطولة حتى الآن،
حي��ث �ساه��م يف ثماني��ة متري��رات رئي�سية و�سج��ل هدف�� ًا حا�سم ًا يف
ال من التفاهم مع زمالئه على
ال��دور قبل النهائي ،و�أظهر م�ستوى هائ ً
�أر�ضية امليدان.
و�أو�ض��ح الالعب �أن ق��وة الفريق ميك��ن �إرجاعها �إىل العم��ل الذي قام
ب��ه املدي��ر الفني خالد عب��د اهلل العطوي ،الذي فاز بجمي��ع املباريات
الر�سمية الثمانية التي خا�ضها منذ توليه من�صبه كمدرب.

محرز يتحول إلى مصدر
سعادة لمشجع توتنهام
بالرغ��م م��ن �أن كل م�شجع��ي فري��ق توتنهام الإنكلي��زي غادروا
ملع��ب وميبلي يوم الإثنني املا�ض��ي خائبني ،واحل�رسة تتملكهم
بع��د خ�س��ارة فريقه��م به��دف ل�صف��ر �أم��ام مان�ش�س�تر �سيتي يف
الدوري الإنكليزي املمتاز� ،إال �أن �أحد امل�شجعني رمبا كان وحده
�سعيدا ج��دا بتلك اخل�سارة� ،إثر اله��دف الوحيد يف املباراة الذي
حتول �إىل
�سجل��ه النج��م اجلزائري ريا�ض حمرز ،وال��ذي ّ
م�ص��در �سع��ادة له��ذا امل�شج��ع .وذكر موق��ع "فوتبول
لن��دن" الإنكليزي ،تفا�صيل ه��ذه الواقعة ،حيث ك�شف
�أن م�شج��ع لنادي توتنهام يدعى ج��ون �إيلفيك ح�صل
يق��در ب��ـ  112500جني��ه
عل��ى مبل��غ م��ايل معت�بر ّ
ا�سرتلين��ي ،بعد ف��وزه مع �رشك��ة املراهن��ات املعروفة
"بيت واي" خالل رهانه على خ�سارة فريقه بهدف ل�صفر
�أم��ام مان�ش�س�تر �سيتي وم��ن توقيع النج��م اجلزائري
ريا�ض حمرز .ونقل ذات امل�صدر ت�رصيح ًا للم�شجع
ق��ال فيه" :املثري للجن��ون ،هو �أنن��ي ن�سيت ك ّلي ًا
االختيارات التي قمت بها خالل الرهان ،وم�ساء
الإثن�ين مل �أك��ن �أع��رف ذل��ك ،لقد كن��ت مركزاً
متام ًا عل��ى م�شاهدة املباراة عل��ى التلفزيون
وتق��دمي الدع��م لفريق��ي" ،م�ضيف�� ًا" :عندم��ا
�سجل حمرز الهدف ،تعر�ضت ل�صدمة ،ولكنني
مل �أك��ن �أدري �أب��دا ب�أنن��ي �س�أف��وز ب�أك�ثر من
� 100ألف جنيه ا�سرتليني" .وكان اجلزائري
ريا���ض حم��رز ق��د �سج��ل هدف��ه الرائع يف
الدقيق��ة ال�ساد�سة من زم��ن ال�شوط الأول،
وانته��ت املباراة بتف��وق "�سيتي" على
مناف�سه توتنهام بهدف نظيف ،وهو
الهدف الذي منحهم �صدارة بطولة
الدوري الإنكليزي.

صوت العقالء

إدارتا الصقور والنوارس يتدخالن إلنهاء "الصداع" بين جماهير الفريقين
بغداد  -الجورنال

ا�شتعل��ت خ�لال الأي��ام القليل��ة املا�ضي��ة ،فتي��ل �أزم��ة ب�ين
جماه�ير فري��ق الق��وة اجلوي��ة وال��زوراء ب�سب��ب ت�رصف��ات
جماهري القوة اجلوية واحتفاله��م "امل�ستفز" بالتتويج بلقب
ك�أ�س االحتاد اال�سيوي.
االزم��ة ب��د�أت مبا�رشة بعد تتوي��ج فريق الق��وة اجلوية بلقب
ك�أ���س االحت��اد الآ�سيوي ي��وم ال�سبت من الأ�سب��وع املا�ضي،
حينه��ا قام رئي�س رابط��ة جماهري ال�صقور �ضي��اء ابو برير،
بن�رش مقاطع فيديو هدفها ا�ستفزاز جمهور الزوراء.
وق��ام اب��و برير بت�صوي��ر مقطع فيديو م��ع العب القوة
اجلوي��ة احل��ايل وال��زوارء ال�ساب��ق ابراهي��م باي���ش،
حي��ث تعمدا اال�ساءة لفري��ق الزوراء من خالل ترديد
عب��ارات "احرتقت ال�شاجلية" مبعن��ى �أن مقر نادي

الزوراء احرتق ،مل يقف االمر عند هذا احلد ،حيث قام ابو برير
اي�ض�� ًا باالحتفال امام مق��ر نادي ال��زوراء وترديد العبارات
امل�ستف��زة بح��ق "الزعي��م" .جماهري القوة اجلوي��ة بررت هذا
الفع��ل ب�أنه رد فعل على ت�رصفات العبي الزوراء علي ح�سني
رحيمة وحممد عبد الزهرة "ابو حالوب" ،حني احتفال بالفوز
بلقب ال��دوري العراقي املمت��از �أمام "م��ول النخيل" القريب
جداً من مقر القوة اجلوية.
هذا الأم��ر مل مير مرور الكرام من قبل جماهري الزوراء ،حيث
ق��ام اجلماه�ير يف �ساع��ات الفج��ر الأوىل م��ن ي��وم اجلمعة
املا�ض��ي ،حي��ث قام��وا بو�ضع الفت��ة كبرية عل��ى مقر نادي
القوة اجلوية ،لريدوا الإ�ساءة بالإ�ساءة.
رجال ال�صحافة ومراقبي الو�سط الريا�ضي ،حذروا من تكرار
م�آ�س��اة "ب��ور �سعي��د" يف م��صر ،حتدي��داً يف ا�ست��اد النادي
امل�رصى ببور�سعيد قد �شهد بتاريخ � 1شباط من عام 2013

جم��زرة ب�رشي��ة مل ت�شهده��ا �أى م��ن املالع��ب الريا�ضية فى
العامل عقب انتهاء مب��اراة النادى امل�رصى والنادى الأهلى،
وراح �ضحيتها ثالثة و�سبعني قتيال و254م�صاباً.
وك�شف��ت حتقيقات النيابة العامة �أن ح��ادث �إ�ستاد بور�سعيد
كان مدبراً من جانب بع�ض روابط م�شجعي النادي امل�رصي،
وبع�ض اخلطرين وحمرتيف العنف والبلطجة ،حيث �إن الإ�ستاد
كان ممتل��ئ بالأ�سلحة البي�ضاء خمتلف��ة الأنواع ومفرقعات،
و�أن قطع الإ�ضاءة عن �أر�ض الإ�ستاد كان متعمداً.
ويف الوقت الذي ت�صاع��دت فيه الأزمة ،تدخل �صوت العقالء
م��ن اجل اخمادها ،حيث رف�ض نائب رئي���س الهيئة االدارية
لن��ادي الق��وة اجلوية ولي��د الزيدي ،ما يح�ص��ل بني جماهري
الق��وة اجلوية والزوراء ،م�ؤك��داً بال�سياق ذاته ب��ان الفريقان
ميتلكان �أكرب قاعدة جماهريية يف العراق ويجب �أنهاء كافة
اخلالفات التي حت�صل بينهما.

جراحة لكيفن لوف تبعده  6أسابيع على األقل عن كافالييرز
بغداد  -خاص

�أعلن ن��ادي كليفالند
كافالي�يرز و�صي��ف
بط��ل دوري ك��رة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني �أن
العب��ه كيف��ن ل��وف خ�ضع
اجلمع��ة لعملي��ة جراحي��ة يف قدمه
الي��سرى و�سيبتع��د ع��ن املالع��ب �ست��ة
�أ�سابيع على الأقل.
وقال كافاليريز يف بيان على موقعه
الر�سم��ي "كيف��ن لوف خ�ض��ع بنجاح
لعملية جراحي��ة اجلمعة يف م�ست�شفى

للجراح��ة اخلا�ص��ة يف نيوي��ورك م��ن قب��ل
الدكت��ور مارتن �أومايل لع�لاج م�شاكل قدمه
الي��سرى" دون ك�ش��ف تفا�صي��ل بخ�صو���ص
�إ�صابته.
و�أ�ض��اف "�سيبد�أ فرتة النقاه��ة والعالج قبل
حتدي��د موع��د ا�ستئنافه تدريبات ك��رة ال�سلة
يف غ�ضون �ستة �أ�سابيع".
وغ��اب ل��وف ( 30عام��ا) ع��ن �آخ��ر �أرب��ع
مباري��ات لفريق��ه .وكان معدل��ه  19نقط��ة
و 13,5متابع��ة يف املب��اراة الواح��دة من��ذ
بداية املو�سم.
وي�ش��كل الغي��اب الطوي��ل للوف ع��ن �صفوف
كافالي�يرز �رضب��ة موجع��ة جدي��دة للفريق

ال��ذي يحتل املرك��ز اخلام�س ع�رش الأخري يف
املنطقة ال�رشقية ،بعد فوز واحد و�سبع هزائم
يف ثماين مباريات هذا املو�سم.
ويع��اين كليفالن��د كافالي�يرز ،بط��ل 2016
والو�صيف �أع��وام  2015و 2017و،2018
الأمرين لقلب �صفح��ة جنمه "امللك" ليربون
جيم���س املنتقل يف متوز/يوليو املا�ضي �إىل
�صفوف لو�س �أجنلي�س ليكرز.
و�أق��ال كليفالن��د الأح��د مدرب��ه تاي��رون لو
الذي ق��اده �إىل لقبه الوحيد يف الدوري حتى
الآن ،وه��و يح��اول ت�شبيب فريق��ه من خالل
تفاو�ض��ه مع ج��اي �آر �سمي��ث وكايل كورفر
من �أجل الرحيل.

االولمبي يعسكر في اربيل بدال من الدوحة
بغداد_ خاص

قرر اجلهاز الفن��ي للمنتخب االوملبي تغيري وجهة اقامة
املع�سك��ر التدريب��ي املقب��ل خ�لال ف�ترة توقف اي��ام الـ
" ," FIFA DAYم��ن العا�صم��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 �ش�أنها تعكري اجواء
اال�ستع��دادات الوملبي��اد طوكي��و .و�أ�ض��اف :قررنا تغيري
وجهة مع�سكرن��ا التدريبي من الدوحة اىل اربيل لأ�سباب
تتعل��ق ب��الأوراق الثبوتي��ة لالعب�ين املغرتب�ين الذي��ن
ميثلون العمود الفريقي للمنتخب االوملبي.

وب�ين :كم��ا يع��رف ال��ج ان اغل��ب الالعب�ين املغرتب�ين
ينح��درون م��ن حمافظاتن��ا ال�شمالي��ة اىل جان��ب ع��دد
اخر م��ن بغداد وباق��ي املحافظات لذا ق��رار تغري وجهة
املع�سك��ر جاء لتوفري الوقت ال�لازم ال�صدار " اجلوازات"
من الدوائر املعنية داخل العراق.
الفت��ا اىل ان رئي���س االحت��اد املرك��زي لكرة الق��دم عبد
اخلال��ق م�سع��ود واع��د بتقدمي خمتل��ف االم��ور التي من
�ش�أنها ت�سهيل ا�صدار االوراق الر�سمية لالعبني املغرتبني
والتكف��ل مبختل��ف التكالي��ف املالي��ة اخلا�ص��ة بال�سفر
وال�سكن وما اىل ذلك حل�سن ا�صدار "اجلوازات".
وا�ش��ار اىل ان املع�سك��ر �سيمت��د م��ن ال��ـ" "11م��ن �شهر
ت�رشي��ن الثاين اجلاري وحت��ى الـ" "20م��ن ال�شهر ذاته,

حي��ث �سيت��م ا�ستثم��ار توق��ف ال��دوري م��ن اج��ل ت�أمني
مباري��ات مع اندية دوري الك��رة املمتاز التي قد تتواجد
خلو�ض مع�سكرات اي�ضا ناهيك عن اندية االقليم.
واختت��م حديث��ه قائ�لا :مت توجي��ه الدعوة ب�ش��كل ر�سمي
اىل ثالث��ة العبني مغرتبني جدد ه��م كل من " االن ا�سعد
و عبا���س حمم��د ا�ضاف��ة حكي��م ال�سلط��ان " لي�ص��ل عدد
الالعبني املغرتبني اىل "."12
ومن �أب��رز امل�شكالت التي تواجه �شهد� ،أن �أغلب الالعبني
املغرتب�ين ،ولدوا يف �أوروبا وبل��دان �أخرى ،وهم بحاجة
�إىل �إ�ص��دار ج��وازات له��م ب�ش��كل �رسي��ع ،دون االعتم��اد
عل��ى الروتني ،الذي قد ي�ؤخ��ر التحاقهم ،وبالتايل يخ�رس
املدرب مرحلة الإعداد.

وق��ال الزيدي يف بيان للن��ادي ان "كرة الق��دم ر�سالة �سالم
وح��ب ب�ين اجلماه�ير ،والتناف���س يج��ب ان ال يخ��رج ع��ن
امل�أل��وف بني اجلماهري الريا�ضية ،وم��ا ح�صل بني جماهري
القوة اجلوية والزوراء لن ي�ستمر و�سوف �أتدخل �شخ�صي ًا حلل
اخلالفات بينهما من اجل ا�ستمرار كرة القدم اجلميلة بالروح
التناف�سية الت�شجيعية البعيدة عن الت�شنج الكروي".
و�أ�ض��اف الزيدي ،ان "دخ��ول عدد من اجلماه�ير ملقر نادي
الق��وة اجلوية هو �أم��ر مرفو�ض متام ًا و�س��وف نلج�أ للقانون
لكونن��ا ن��ادي ع�سك��ري والإ�س��اءة والتهج��م به��ذه الطريقة
مرفو�ضة متاماً".
وختم�" :س�أدع��و رابطتي الناديني �إىل جل�س��ة خا�صة ،لإنهاء
ما ح�صل وطي هذه ال�صفحة بني جماهري الفريقني".
من جانبها ،رف�ضت �إدارة الزوراء ،ما فعلته جماهريها ،حيث
ا�ستنك��روا الأمر وات�صلوا ب���إدارة القوة اجلوية من اجل تهدئة

نيبوتشا :قادم الشرطة سيكون
افضل
بغداد  -الجورنال

�أكد مدرب فريق ال�رشطة املونتنيغري نيبوت�شا  ":ان الفوز الذي
حققه الفريق علىال�صناعات �ضمن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة
من الدوري العراقي  ،يدل على تطور م�ستوىالفريق ".
وق��ال نيبوت�ش��ا يف ت�رصي��ح �صحف��ي ان الفري��ق حق��ق ف��وزا
كب�يرا وم�ستحق��ا اليومرغم غياب خم�س��ة العبني من الت�شكيل
الأ�سا�س��ي نتيج��ة اال�صاب��ات املتك��ررة لالعبين��ا ،لك��ن فريق
ال�رشط��ة ي�ضم ب��دالء مب�ست��وى مميز وبالت��ايل مل نت�أث��ر بتلك
الغيابات وقدمنا مباراة جيدة ".
وا�ش��ار اىل ان امل�ست��وى الفن��ي للفري��ق يف ت�صاع��د م�ستم��ر ،
والعم��ل الفن��ي بد�أن��ا جنني ثماره م��نخالل امل�ست��وى الفني
املت�صاع��د لالعبين��ا " ،الفت��ا اىل ان ال�رشط��ة �سيك��ون �أف�ضل
بق��ادم اجل��والت منال��دوري ،خ�صو�صا بعد ع��ودة امل�صابني
واكتمال �صفوف الفريق ".
و�أ�ض��اف املدرب" ،حققنا فو ًزا م�ستح ًق��ا رغم غياب  5العبني
�أ�سا�سي�ين ،نتيجة الإ�صابات املتكررة ..لكن الفريق ي�ضم بدالء
مب�ست��وى ممي��ز ،وبالت��ايل مل نت�أث��ر بتل��ك الغياب��ات ،وقدمنا
مباراة جيدة".
وتاب��ع نيبو�ش��ا" :امل�ستوى الفني لل�رشط��ة يف ت�صاعد م�ستمر،
وبد�أن��ا جنن��ي ثم��ار العم��ل ..الفريق �سيك��ون �أف�ض��ل يف قادم
اجلوالت ،خ�صو�صا مع عودة امل�صابني واكتمال ال�صفوف".
وحق��ق فري��ق ال�رشطة ف��وزاً مريح�� ًا عل��ى �ضيف��ه ال�صناعات
الكهربائي��ة  3-0يف املواجه��ة الت��ي جمع��ت الفريق�ين على
ملع��ب ال�شعب ال��دويل ،اجلمعة ،يف افتت��اح مناف�سات اال�سبوع
ال�ساد���س م��ن ال��دوري املمت��از .وافتت��ح مهند عل��ي "ميمي"
الت�سجي��ل لفريق��ه يف الدقيقة  ،20وبعد خم���س دقائق ا�ضاف
اجم��د عط��وان الهدف الث��اين للقيثارة اخل�رضاء ،قب��ل ان يعود
"ميمي" وي�سجل الهدف الثالث يف الدقيقة .94

باريس سان جرمان يستعد لنابولي برقم قياسي أوروبي
بغداد  -الجورنال

ا�ستع��د باري���س �س��ان جرم��ان لرحلت��ه املف�صلي��ة �إىل
�إيطالي��ا ملواجه��ة ناب��ويل الثالث��اء يف م�سابقة دوري
�أبط��ال �أوروب��ا ،برق��م قيا�سي ق��اري بتحقيق��ه اجلمعة
فوزه الثاين ع�رش تواليا يف الدوري الفرن�سي لكرة القدم،
وذل��ك على ح�ساب �ضيفه لي��ل  2-1يف افتتاح املرحلة
الثاني��ة ع��شرة .وتابع ن��ادي العا�صمة بدايت��ه املدوية
حملي��ا حمققا ف��وزه الثاين ع��شر تواليا وماحي��ا الرقم
القيا�س��ي يف ع��دد االنت�صارات املتتالي��ة يف البطوالت
اخلم�س الك�برى والذي كان بح��وزة توتنهام االنكليزي
من��ذ مو�س��م  ،1960-1961وو�سع الف��ارق بينه وبني
مط��ارده املبا�رش ليل �إىل  11نقطة .ويدين باري�س �سان
جرم��ان بف��وزه �إىل جنميه كيلي��ان مباب��ي والربازيلي
نيم��ار حي��ث افتت��ح الأول الت�سجي��ل يف الدقيق��ة ،70
وعزز الثاين به��دف يف الدقيقة  ،84فيما �سجل العاجي
نيك��وال بيبي الهدف الوحيد لل�ضيوف من ركلة جزاء يف
الدقيق��ة  .90+4وعزز مباب��ي موقعه يف �صدارة الئحة
الهداف�ين بر�صيد  11هدف��ا بفارق هدف�ين �أمام زميله

الربازيل��ي نيمار ال��ذي انفرد باملركز الث��اين ،فيما رفع
بيبي ر�صيده �إىل � 8أهداف يف املركز الثالث .و�أكد فريق
العا�صمة ا�ستعداده للقمة املرتقبة الثالثاء �أمام م�ضيفه
ناب��ويل يف اجلولة الرابعة م��ن دور املجموعات لدوري
الأبط��ال .ويحت��ل باري�س �س��ان جرمان املرك��ز الثالث
يف املجموع��ة الثالث��ة بر�صيد  4نقاط بف��ارق نقطتني
خل��ف ليفربول الإنكليزي املت�ص��در ونقطة واحدة خلف
ناب��ويل الث��اين وال��ذي كان ق��اب قو�س�ين �أو �أدن��ى من
الإطاح��ة مبمثل الك��رة الفرن�سية يف اجلول��ة الثالثة يف
عق��ر داره ب��ارك دي بران�س يف اجلول��ة الثالثة الأربعاء
قب��ل املا�ض��ي حي��ث ا�ستقبل��ت �شباك��ه ه��دف التعادل
( )2-2يف الدقيق��ة الثالثة من الوق��ت بدل ال�ضائع عن
طري��ق الأرجنتين��ي �أنخ��ل دي ماريا .ويحت��اج باري�س
�س��ان جرم��ان �إىل نتيج��ة �إيجابية يف ناب��ويل لالبقاء
عل��ى �آماله يف املناف�سة عل��ى �إحدى بطاقتي املجموعة
خا�صة و�أن��ه �سي�ست�ضيف ليفرب��ول يف اجلولة اخلام�سة
قب��ل الأخ�يرة ،بي��د �أن الفري��ق الإيط��ايل �أك��د ب��دوره
ا�ستعداده بفوز كبري على �ضيفه �إمبويل  5-1يف افتتاح
املرحل��ة احلادية ع��شرة .وعانى باري�س �س��ان جرمان

ال��ذي غاب ع��ن �صفوفه مهاجمه ال��دويل الأوروغوياين
�إدين�س��ون كاف��اين بعدما ف�ضل مدرب��ه الأملاين توما�س
توخل ع��دم املجازفة ب�إ�رشاكه بع��د تعافيه من �إ�صابة

يف الفخ��ذ ،للفوز على ليل الذي قدم مباراة جيدة و�صمد
�أم��ام هجم��ات �أ�صح��اب الأر���ض .وكان �س��ان جرمان
الأخط��ر يف ال�شوط الأول وتن��اوب مهاجموه على �إهدار

الفر���ص عل��ى قلته��ا خ�صو�ص��ا ت�سديدة مباب��ي بجوار
القائ��م االي��سر ( ،)10وانف��راد دي ماريا ال��ذي خا�ض
مبارات��ه املئة م��ع فريقه يف ال��دوري الفرن�س��ي (،)22
ور�أ�سية املداف��ع الربازيلي ماركينيو���س فوق العار�ضة
( ،)23وت�سدي��دة ال��دويل البلجيك��ي توم��ا مونيي��ه اث��ر
متري��رة �ساحرة من مبابي ف��وق العار�ضة ( .)30وتابع
باري���س �سان جرمان �أف�ضليت��ه يف ال�شوط الثاين وجنح
يف افتت��اح الت�سجي��ل عندما ح��اول نيم��ار متريرة كرة
خلف الدفاع �إىل مباب��ي فارتطمت بقدم املدافع الدويل
الربازيل��ي جوزيه فونتي وتهي���أت �أمام املهاجم ال�شاب
ف�سدده��ا رائع��ة بيمن��اه م��ن خ��ارج املنطق��ة و�أ�سكنها
الزاوي��ة الي�رسى البعيدة للحار���س مايك ماينان .وتابع
احل��ظ االبت�س��ام لن��ادي العا�صمة عندما تب��ادل مبابي
ونيم��ار الك��رة عل��ى م�ش��ارف املنطقة قب��ل �أن ي�سددها
الأخ�ير فارتطمت بق��دم �أحد املدافع�ين و�سكنت الزاوية
الي�رسى للحار�س ماينان (.)84
وح�ص��ل ال�ضي��وف على ركل��ة جزاء عندم��ا مل�ست الكرة
ي��د ماركينيو���س فانربى له��ا بيبي بنج��اح يف الزاوية
الي��سرى العلي��ا البعي��دة للحار�س الإيط��ايل املخ�رضم

جانلويج��ي بوفون الذي لعب �أ�سا�سي��ا للمرة الأوىل منذ
الف��وز على ليون �5-صفر يف ال�سابع من ت�رشين الأول/
�أكتوب��ر املا�ض��ي .وت�ستكمل املرحلة غ��دا بلقاءات ليون
م��ع بوردو ،وني���س مع اميان ،و�سرتا�سب��ورغ مع تولوز،
وكاي��ن مع رين ،وديجون مع ني��م ،ورين�س مع موناكو،
على �أن تختتم الأحد بلقاءات نانت مع غانغان ،و�سانت
اتيان مع اجنيه ،ومونبلييه مع مر�سيليا.
ويواج��ه جن��م الن��ادي الباري�سي نيم��ار عقوبة حمتملة
بال�سج��ن ق��د ت�ص��ل �إىل �س��ت �سن��وات ،واعت�بر القا�ضي
الإ�سباين خو�سيه ماري��ا فا�سكيز هونروبيا الذي ي�رشف
عل��ى التحقيق يف خمالفات مفرت�ض��ة يف عملية انتقال
نيم��ار �إىل ن��ادي بر�شلون��ة الإ�سب��اين لك��رة الق��دم عام
� ،2013أن النج��م الربازيلي قد يواجه عقوبة بال�سجن
ملدة ترتاوح بني �أربع و�ست �سنوات.
و�أعل��ن القا�ض��ي امل�رشف عل��ى التحقي��ق يف خمالفات
مفرت�ض��ة يف عملي��ة انتقال نيم��ار �إىل ن��ادي بر�شلونة
الإ�سب��اين لكرة القدم ع��ام � ،2013أن النج��م الربازيلي
رمب��ا يواج��ه عقوب��ة بال�سجن ق��د ت�صل مدته��ا �إىل �ست
�سنوات.

