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يو��س��ل �ل�رصب��ي نوف��اك ديوكوفيت���ش و�لياباني��ة نعوم��ي �أو�ساكا 
�سيطرتهم��ا على �لت�سنيف �لعاملي للتن���ش يف ن�سخته �جلديدة، وذلك 
م��ع �نطالق بطولة روالن غارو�ش يف فرن�سا. وينفرد 
ديوكوفيت���ش بزعام��ة ت�سني��ف �لرج��ال متفوق��ًا 
باأك��ر م��ن 4 �آالف نقط��ة ع��ن �أق��رب مالحقي��ه، 
�الإ�سب��اين ر�فائي��ل ن��اد�ل، ومبا يزيد ع��ن 6 �آالف 
نقطة ع��ن �ل�سوي�رصي روجر فيدري��ر �لثالث، �لذي 
��سته��ل م�س��و�ره يف �لبطول��ة �لرت�بي��ة بانت�س��ار. 
ومل ت�سه��د باق��ي �ملر�ك��ز �الوىل �أي تغيري، �إذ 
يح��ل �لنم�س��اوي دومينيك تي��م ر�بعًا، 
�ألك�سن��در زفريي��ف.  �الأمل��اين  يلي��ه 
�سع��ود  ه��و  تغي��ري  �أول  وكان 
خا�سان��وف  كاري��ن  �لرو�س��ي 
مرك��ز�ً ليح��ل يف �ملرتب��ة 11، 
مكان �الإيط��ايل فابي��و فونيني. 
�أما يف ت�سني��ف �ل�سيد�ت، فظلت 
بلي�سكوف��ا  كارولين��ا  �لت�سيكي��ة 
و�سيف��ة الأو�س��اكا لالأ�سب��وع �لثاين 
تو�لي��ًا، وتاأت��ي خلفهم��ا �لروماني��ة 
�سيمون��ا هالي��ب، ث��م �لهولندي��ة كيك��ي 
بريتن��ز ر�بعة، فاالأملانية �أجنليكه كريبر 
خام�سة، و�لتي ودعت روالن غارو�ش من 

�لدور �الأول.

حت��دث م�س��وؤول يف ن��ادي يوفنتو�ش �الإيطايل ع��ن �لتقاري��ر �لتي ربطت 
�لن��ادي مبحادثات مع �مل��درب �الإ�سباين بيب غو�ردي��وال من �أجل خالفة 

ما�سيمليانو �أليغري �لذي قاد �لفريق الآخر مرة �ليوم.
وقال �ملدير �لريا�سي ليوفنتو���ش فابيو بار�تيت�سي ل�سبكة "د�زن" �الأحد 
عل��ى هام�ش مبار�ة فريقه �سد �سمبدوري��ا يف �ملرحلة �ل�38 �الأخرية من 
�ل��دوري �الإيطايل "�إنه عامل غريب، مل جنر �أي �ت�سال بتاتا مع غو�رديوال 
ومل نفك��ر باملو�س��وع، وال �سيم��ا �أن��ه مرتب��ط بعقد" مع ن��ادي مان�س�سرت 

�سيتي.
ويت��وىل غو�رديوال قيادة مان�س�سرت �سيتي منذ 2016، وقاده هذ� �ملو�سم 
�إىل حتقيق �لثالثية �ملحلية الأول مرة يف تاريخ �إجنلرت�، وذلك باالحتفاظ 
بلق��ب �ل��دوري �ملمتاز و�لتتويج بلقب��ي كاأ�ش �الحت��اد �الإجنليزي وكاأ�ش 
�لر�بط��ة. وي�سعى ن��ادي يوفنتو�ش �إىل �لتعاقد مع م��درب خلالفة �أليغري 
�ل��ذي ق��اد �لفريق قب��ل �أ�سابيع �إىل �لتتوي��ج بلقب �لدوري للم��رة �لثامنة 
تو�لي��ا. وف�س��ل �أليغ��ري ه��ذ� �ملو�سم يف قي��ادة يوفنتو���ش �إىل �إحر�ز لقب 
دوري �أبط��ال �أوروب��ا �لغائب ع��ن خز�ئن �لنادي من��ذ 1996 على �لرغم 
م��ن �ن�سمام �لربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو �ل�سي��ف �ملا�سي قادما من 

ريال مدريد �الإ�سباين.
و�أكد بارتيت�سي �أن ناديه �سينتظر حتى نهاية �ملو�سم ليعلن هوية �ملدرب 
�ل��ذي �سيخل��ف �أليغ��ري، علما ب��اأن تقاري��ر �سحفية �أ�س��ارت يف �ليومني 
�ملا�سيني �إىل �أن نادي مدينة تورينو �أبرم �تفاقا مع �الإيطايل ماوريت�سيو 
�ساري مدرب ت�سل�سي �الإجنليزي حاليا، لالإ�رص�ف عليه يف �ملو�سم �ملقبل، 
كما تد�ولت تقارير �أخرى ��سم �سيموين �إنز�غي مدرب الت�سيو حاليا. وقال 
بارتيت�س��ي "نريد بناء �أف�س��ل فريق ممكن و�سنت���رصف بح�سب تو�سيات 
�ملدرب �جلديد، �سننتظر حتى نهاية �ملو�سم، ثمة مناف�سات ال تز�ل قائمة 
ويتعني علينا بالتايل �لتز�م �ل�سمت �حرت�ما لالآخرين". و�أنهى يوفنتو�ش 
�ملو�س��م باخل�س��ارة م��ن �سامبدوريا -2�سف��ر يف �ملرحل��ة �خلتامية من 

�مل�سابقة �ليوم، وجتمد ر�سيد �لفريق يف �ملقدمة عند 90 نقطة.

ت��وج نادي �لزمالك �مل���رصي بكاأ�ش �الحت��اد �الأفريقي لك��رة �لقدم للمرة 
�الأوىل يف تاريخ��ه عق��ب فوزه بركالت �لرتجي��ح 3-5 على �سيفه نه�سة 
ب��ركان �ملغرب��ي يف �إياب نهائي �مل�سابقة �لقاري��ة على ملعب برج �لعرب 

مبدينة �الإ�سكندرية �مل�رصية.
و�نته��ى �لوقت �الأ�سلي للمبار�ة بفوز �لزمالك بهدف نظيف �أحرزه حممود 
ع��الء من ركلة ج��ز�ء يف �لدقيقة �ل�55، وهي نف���ش نتيجة مبار�ة �لذهاب 
�لت��ي ج��رت باملغرب ي��وم �الأح��د �ملا�س��ي، ليلج��اأ �لفريق��ان �إىل ركالت 

�لرتجيح �لتي �بت�سمت يف �لنهاية مل�سلحة �لفريق �مل�رصي.
وبات �لزمالك ثاين �لفرق �مل�رصية �لتي توجت بلقب �لبطولة بعدما �سبقه 

غرميه �لتقليدي �الأهلي �لذي توج باللقب عام 2014.
وتع��د ه��ذه هي �لبطول��ة �الأفريقية �الأوىل �لتي يتوج به��ا �لزمالك منذ 16 
عام��ا، حيث ترجع �مل��رة �الأخرية �لتي وقف خالله��ا �لفريق �الأبي�ش على 
من�سات �لتتويج �الأفريقية �إىل عام 2003 عندما فاز ببطولة كاأ�ش �ل�سوبر 

�الأفريقي على ح�ساب �لود�د �لبي�ساوي �ملغربي.

طوارئ بعد الخيبة.. ثورة في برشلونة تطيح بتسعة العبين

درجال يترأس وفدًا الى سويسرا لحضور جلسة "كاس"
توج��ه �لالعب �ل��دويل �ل�سابق، عدنان درج��ال، على ر�أ�ش 
وفد �سم 11 �سخ�سًا �ىل مدينة لوز�ن �ل�سوي�رصية حل�سور 
"كا���ش" �ملتعلق��ة  جل�س��ة حمكم��ة �لتحكي��م �لريا�سي��ة 

بال�سكوى �لتي قدمها �سد �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم.
درج��ال جلاأ �ىل "كا�ش" كي ي�سكو �حتاد �لكرة بعد �بعاده 
م��ن �نتخبات �الحتاد وكذلك بع��د رف�ش �ال�ستئناف �لذي 
تق��دم من وحرمانه من مز�ولة �لعمل �لريا�سي ملدة ثالث 
�سنو�ت. وت�سمن وف��د �ملعرت�سني �لذي تر�أ�سه درجال كل 
من: عالء كاظم، يون���ش حممود، ن�ساأت �كرم، نوز�د قادر، 
ج��و�د �جلبوري، طه عبد حالت��ه - رئي�ش جلنة �الن�سباط 
�ل�ساب��ق ، حمم��د حيدر - ع�س��و جلنة �النتخاب��ات ،عدي 

�لالم��ي - ع�س��و جلنة �ال�ستئن��اف، حممد �سلي��م - ع�سو 
جلن��ة �ال�ستئن��اف، خالد �مله��د�وي - نائ��ب رئي�ش جلنة 
�ال�ستئن��اف. ويام��ل درج��ال يف ك�س��ب �لق�سي��ة من �جل 
�ز�ح��ة �حتاد �لك��رة و�لرت�س��ح النتخابات �الحت��اد، فيما 
يوؤك��د �لط��رف �الخ��ر �حت��اد �لكرة ب��ان �لق�سي��ة �ستكون 

ل�ساحله لعدم �سحة �دعاء�ت درجال.
وع��ن حيثي��ات �لدع��وى �أكد درج��ال يف وقت �ساب��ق، �أن 
�لدعوى �لتي رفعه��ا �سد �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم لدى 

حمكمة "كا�ش" ماز�لت مفتوحة ومل تغلق.
وقال درجال يف بي��ان، "نظر�ً لتكر�ر حماوالت �مل�ست�سار 
�لقان��وين لالحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم د. ن��ز�ر �حم��د 
ت�سلي��ل �لر�أي �لع��ام �لعر�قي بخ�سو���ش ق�سية تر�سيحي 
لالنتخابات ودعوت��ي �ملرفوعة �إىل حمكمة كا�ش �لدولية 

ع��رب ن���رصه معلومات غ��ري �سحيحة، م�ست��داًل على وثائق 
منقو�سة لغاية يف نف�ش يعقوب يعرفها �لقا�سي و�لد�ين".
و�أ�س��اف "�أود �أن �أو�سح لل�سارع �لريا�س��ي باأنني تلقيت 
2018 ر�سال��ة م��ن  �أي��ار   30 �لي��وم �الأربع��اء �ملو�ف��ق 
�ملحام��ي �خلا���ش يف �لدع��وى تفي��د ب��اأن ق��ر�ر حمكمة 
�لكا�ش �لدولية �ل�سادر �ليوم نف�سه و�لقا�سي برف�ش طلب 
تاأجي��ل �نتخابات �حتاد ك��رة �لقدم �ملزم��ع �إقامتها يوم 
�خلمي�ش 31 �ل�سه��ر ذ�ته، وكذلك عدم دخويل �النتخابات 
كمر�س��ح عن ن��ادي �ل��زور�ء �لريا�سي، ال يعن��ي �أبد�ً غلق 
�لدع��وى ورف�سها وع��دم �لنظ��ر بالق�سي��ة" �أي �أن كل ما 
�أعلن��ه �مل�ست�س��ار �لقانوين لالحتاد غ��ري �سحيح وينطوي 
على نو�يا �سلبية بعي��دة عن روح �لقانون و�أ�سوله، بدليل 
�أن��ه قام بن�رص ورقتني من �أ�س��ل 24 ورقة مت �إر�سالها يل 

وله من قبل حمكمة كا�ش �لدولية". و�أو�سح بالقول، "كنت 
قد طلبت من حمكمة كا�ش �لدولية تاأجيل �النتخابات �إىل 
ح��ني ح�سم �لدع��وى ذ�تها �أو دخ��ويل �النتخاب��ات، فيما 
طل��ب �مل�ست�س��ار �لقانوين ل احتاد كرة �لق��دم من �ملحكمة 
�ملذك��ورة ع��دم �لنظ��ر يف �لدعوى الأنها لي�س��ت من �سمن 
�سه��ا ) وف��ق �لفق��رة 4 م��ن �ملادة 12 ( م��ن قو�عد  تخ�سّ
�النتخاب��ات و )وف��ق �مل��و�د 62 و63 و64 ( م��ن �لنظام 
�الأ�سا�س��ي للعام ٢٠١٧ وذكر �أي�س��ًا �أن هذه �لدعوى كان 
يفرت�ش �أن تقدم خالل مدة �أ�سبوع وفق قو�عد �النتخابات 

لعام 2010".
وتاب��ع درج��ال، "يف �س��وء طل��ب �مل�ست�سار ن��ز�ر، قررت 
حمكم��ة كا�ش �لدولية رف�ش كل ما جاء فيه ، موؤكدة �أنها 

خمّولة يف �لنظر بالدعوى، و�أن ملفها �سيبقى مفتوحًا.

وكيل اعمال عالء عباس يعلق على انباء انتقال موكله

مل يرتدد �أ�سطورة �ملنتخب �الأرجنتيني ماريو كيمب�ش 
يف توجيه �لنقد ملو�طنه ليونيل مي�سي، �إذ قال �لفائز 
بكاأ���ش �لع��امل م��ع منتخ��ب "�لتانغ��و" يف مونديال 
�أك��ر  "�أ�سب��ح  �لكاتال��وين  �لن��ادي  �إن جن��م   1978

�أنانية يف لعبه فوق �مل�ستطيل �الأخ�رص".
ومن��ذ �سنو�ت، وجن��م بر�سلون��ة �الأول ليوني��ل مي�سي 
يب��دع ب�سح��ره �لك��روي ف��وق �مل�ستطي��ل �الأخ���رص، 
فاأح�س��ن العب يف �لعامل خم�ش مر�ت حطم عدة �أرقام 
قيا�سية يف عامل �ل�ساحرة �مل�ستديرة، و�عتلى من�سات 
�لتتوي��ج �مللحي��ة و�لقاري��ة يف �أك��ر من م��رة. و�إىل 
جان��ب مهارت��ه �لكب��رية يف �إنهاء �لهجم��ات وو�سع 
�لك��رة يف �ل�سباك، ي�سته��ر �ل��دويل �الأرجنتيني كذلك 

بتمرير�ته �ل�ساحرة، �لت��ي تفك �سفرة �أقوى �لدفاعات 
وت�ساع��د باقي جنوم �لفريق عل��ى ت�سجيل �لهدف تلو 
�الآخ��ر. ورغ��م موهب��ة ليونيل مي�س��ي �لكب��رية، �إاّل �أن 
�سه��ام �النتقاد�ت تنهال عل��ى �ساحب �لقدم �لي�رصى 
�ل�ساح��رة ب��ني �لفين��ة و�الأخ��رى، �إذ ق��ال �أ�سط��ورة 
�ملنتخ��ب �الأرجنتيني ماري��و كيمب�ش يف ت�رصيحات 
ن�رصته��ا �سحيفة �إك�سربي���ش �لربيطانية �إن��ه "�سابقًا 
كان ي��رى مي�سي يلعب بطريقة جماعية، �أما �الآن فهو 
�أكر �أنانية يف �أفعاله". و�أو�سح ماريو كيمب�ش، �لذي 
ف��از بكاأ�ش �لعامل مع منتخ��ب "�لتانغو" �سنة 1978 
�أن "كري�ستيانو رونال��دو �أ�سبح عك�ش ليونيل مي�سي، 
�إذ يلع��ب �الآن �لنج��م �لربتغايل كث��ري�ً ل�سالح �لفريق 
�أكر مما يلعب لنف�سه هو فقط". وتابع كيمب�ش حديثة 
ع��ن مي�س��ي قائ��اًل: "�ساأخ��ربك ب�سيء �آخ��ر.. نحن يف 

ننتقد  �الأرجنت��ني 
مي�س��ي الأنه و�حد 
)يخ�سن��ا(،  من��ا 
ر�أين��اه يفع��ل كل 

�سيء ف��وق �أر�سية 
�مللع��ب، لكنني �أر�ه 

�الآن يري��د فع��ل �ملزيد 
من �الأ�سياء مبفرده".

ونوه العب �الأرجنتني �ل�سابق: 
�أو ال يفعله  "ما يفعل��ه �خل�سم 

لي���ش هو �مله��م، فعندم��ا يكون 
مي�س��ي عل��ى �أر�سي��ة �مللع��ب علي��ك 

�ال�ستعد�د الأن��ك ال تعرف �للحظة، �لتي 
�سيعبث بك بها".

عل��ق �الي��ر�ين، به��روز دزهب��ود، وكيل �عم��ال العب 
�ملنتخ��ب �لوطني ونادي �ل��زور�ء، عالء عبا�ش، على 
�نب��اء �لعرو�ش �لتي تلقاها �لالع��ب وم�ساألة �نتقاله 

يف �ملريكاتو �ل�سيفي.
�آ�سي��ا  وج��ذب عبا���ش �النظ��ار يف بطولت��ي كاأ���ش 
ب�سب��ب   ،2019 �آ�سي��ا  �بط��ال  ودوري  باالم��ار�ت 
�مل�ستوي��ات �لكب��رية �لت��ي قدمها �لالع��ب يف جميع 

�ملباريات �لتي �سارك بها خالل �لبطولتني.
وق��ال دزهبود ، �إن "�نباء �لعرو�ش �لتي تلقاها عالء 

عبا���ش من عدة ف��رق عربية، لي�س��ت بال�سيء �جلديد، 
فالالع��ب لدي��ه بالفع��ل عرو���ش م��ن �خللي��ج ومن 

�وروبا".
و�و�سح �أن "عبا�ش قدم م�ستويات ر�ئعة خالل �لعام 
�حل��ايل، مما دفع �لعدي��د من �الندي��ة �ىل �ال�ستف�سار 
ح��ول �سم��ه"، مبينًا �ن��ه "يعمل على �قن��اع �لالعب 

باالنتقال �ىل �وروبا".
ومل يك�س��ف بهروز عن �لعرو�ش �لتي تلقاها �لالعب، 
موؤك��د�ً �أن "�ندية خليجي��ة و�وربية �ب��دت �هتمامها 
ب�سم �لالع��ب، �سننتظر حتى نهاي��ة �ملو�سم من �جل 

�لبدء باملفاو�سات".

 م��ن جهت��ه �ك��د مهاج��م ن��ادي �ل��زور�ء و�ملنتخب 
�لوطن��ي ع��الء عبا���ش، �أن �لو�سي��ط �الي��ر�ين به��روز 

دزهبود، لي�ش وكيله وال ترتبطه �ي عالقة به.
وق��ال عبا���ش، �إن "�لو�سيط �الير�ين به��روز دزهبود، 

لي�ش وكيل �عمايل وال تربطني به �ي عالقة".
و�و�س��ح بالقول، "عقدي مع �لنو�ر���ش ميتد ل�سنتني، 
فعلي��ه  مع��ي،  �لتعاق��د  فري��ق  �ي  �ر�د  ح��ال  ويف 

�لتفاو�ش ب�سكل مبا�رص مع �د�رة �لزور�ء ح�رص�ً".
عبا���ش �سج��ل يف دوري �أبطال �آ�سي��ا 6 �هد�ف يف 6 
مباري��ات، فيما �سجل 12 هدف��ًا بعد مرور 29 جولة 

من �لدوري �ملمتاز.

ت�سارع��ت �الأح��د�ث يف بي��ت ن��ادي بر�سلون��ة بع��د 
�خل�س��ارة �ملفاجئ��ة 1-2 �أم��ام ن��ادي فالن�سيا يف 

نهائي كاأ�ش ملك �إ�سبانيا �ل�سبت.
وذكرت �سحيفة �سبورت �الإ�سبانية �أن رئي�ش �لنادي 
جز�سي��ب بارتوميو ��ستدعى �جتماعا عاجال ملجل�ش 
�الإد�رة ملناق�س��ة تط��ور�ت �الأو�س��اع بع��د �خل�سارة 
�ملخيب��ة للق��ب كاأ���ش �مللك و�سي��اع حل��م �لتتويج 
بلق��ب دوري �أبطال �أوروبا بع��د �خلروج �ملهني �أمام 

ليفربول يف ن�سف نهائي �مل�سابقة.
و�أو�سح��ت �ل�سحيف��ة �أن �الجتماع ناق���ش عدد� من 
�لق�ساي��ا، م��ن بينه��ا �ملطال��ب �ملتز�ي��دة م��ن �أجل 
�لتخل��ي عن �مل��درب �إرن�ست��و فالفريدي �ل��ذي تلقى 
�نتق��اد�ت و��سع��ة ب�سبب خيار�ته خ��الل �ملو�جهات 

�الأخرية للنادي.
م��ن جانب �آخر، حتدث��ت �ل�سحيفة ع��ن ح�سم م�سري 
ت�سعة العب��ني �سيغ��ادرون �لقلع��ة �لكتالونية خالل 
�الأي��ام �ملقبلة لف�سح �ملجال �أمام العبني �سي�سخون 

دماء جديدة يف �لفريق بد�ية من �ملو�سم �ملقبل.
و�أ�س��ارت �ل�سحيف��ة �إىل �أن �لقائم��ة ت�س��م �حلار�ش 
�سيلي�س��ني و�ملد�فع �سامويل �أومتيتي والعب �لو�سط 
كوتيني��و  فيلي��ب  و�ملهاجم��ني  ر�كيتيت���ش  �إيف��ان 
وج��ريوم بو�تين��غ، �إ�سافة �إىل فريمال��ني وموريليو 

ور�فينيا ومالكوم.
وبع��د فقد�ن بر�سلونة لقب كاأ�ش مل��ك �إ�سبانيا، �لذي 
كان��ت جماه��ري �لفري��ق متن��ي �لنف�ش ب��ه لتعوي�ش 
خيب��ة دوري �أبط��ال �أوروبا، ك�سف��ت �سحيفة "�أ�ش" 
عم��ا �سمته "حال��ة طو�رئ" د�خ��ل �حلافلة �لتي تقل 

�لفريق.
وتلقى �لبار�س��ا �رصبة موجعة، بخ�س��ارة كاأ�ش ملك 
�إ�سباني��ا عل��ى ي��د فالن�سي��ا بنتيج��ة 1-2، ليكتفي 
�لفري��ق �لكتال��وين بلقب �لدوري بعدم��ا كان حمبوه 

يطمعون بتحقيق ثالثية تاريخية.
وقالت "�أ���ش" �إن حافلة بر�سلون��ة �سهدت "�جتماعا 
طارئ��ا" عق��ب �خل�س��ارة �أم��ام فالن�سي��ا، بطل��ب من 
جنوم �ل�سف �الأول يف �لفريق، ليونيل مي�سي ولوي�ش 

�سو�ريز وجري�رد بيكيه.

ومل تك�س��ف �ل�سحيفة و��سعة �النت�سار عما د�ر خالل 
�الجتم��اع، لكنها �أكدت �أنه ��ستمر �إىل ما بعد و�سول 
�حلافل��ة �إىل وجهتها، حيث مل يرتج��ل �لالعبون من 

�أجل مو��سلة �لنقا�ش.
ونقلت �ل�سحيفة حالة من عدم �الرتياح يف �سفوف 
العب��ي �ل�"بلوغر�ن��ا"، عق��ب خ�س��ارة لقب��ي دوري 
�أبط��ال �أوروب��ا و�لكاأ���ش خ��الل �سهر و�ح��د، لينتهي 
�ملو�سم �لذي �سهد تتويج �لفريق بالدوري، بانتكا�سة 

غري متوقعة.
وكان مي�سي عرّب، قبل لقاء فالن�سيا، عن �إحباطه من 
توديع دوري �أبط��ال �أوروبا من ن�سف �لنهائي على 
ي��د ليفربول �الإجنليزي، وقال �إن "ما حدث يف �أنفيلد 
ال يز�ل يف ذهني"، يف �إ�سارة �إىل �خل�سارة �سفر4-.

وتاب��ع: "كان �نك�س��ار� كب��ري� و�أن��ا ال �أفك��ر يف �أم��ر 
�سخ�س��ي، لكن فقط يف �لع��ودة بكاأ�ش مل��ك �إ�سبانيا 

و�لظفر بلقب جديد".
و�الأح��د دع��ا رئي�ش ن��ادي بر�سلونة جوزي��ف ماريا 
بورتومي��و، �إىل �جتم��اع طارئ ملجل���ش �الإد�رة من 
�أج��ل مناق�س��ة و�س��ع �لفري��ق، بعدم��ا من��ي بهزمية 

مل  فيم��ا  �لكاأ���ش،  نهائ��ي  يف  فالن�سي��ا 
تت���رصب بعد �أي �أنباء عما �سيت��م �تخاذه من قر�ر�ت 

خالل �الجتماع.
وبح�س��ب تقارير �سحفية، ف��اإن �لدعوة جاءت بعدما 
خ���رص �لفري��ق �لكاتال��وين، بهدف��ني مقاب��ل و�ح��د، 
فيم��ا تلقى، موؤخ��ر�، هزمي��ة "ُمذلة" �أم��ام ليفربول 

�الإجنليزي برباعية يف دوري �أبطال �أوروبا.
وم��ن ب��ني �لق�ساي��ا �مللح��ة يف �لن��ادي، �الأ�سو�ت 
�ملطالب��ة برحيل �مل��درب، �إرني�ست��و فالفريدي، على 
�لرغم من حظوته بدعم رئي�ش جمل�ش �الإد�رة و�لنجم 

�الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
وق��ال مي�سي �إن��ه يعتقد �أن �ملدرب ق��ام بعمل هائل 
من��ذ جميئه �إىل �لفريق، و�أ�ساف �أنه يدعمه ملو��سلة 

مهمته.
لك��ن �الأم��ور �ستح�س��م عل��ى �الأرج��ح و�س��ط جمل���ش 
�الإد�رة، وم��ن �س��وء حظ �ملدرب �أن م��ا قام به ب�سكل 
متاأل��ق حت��ى �أبريل �ملا�سي، �أم��ام �لغرمي �ملدريدي 
�ملتع��ر، �نه��ار، موؤخ��ر�، ب�س��كل م��دو، بع��د مغادرة 

دوري �أبطال �أوروبا وخ�سارة لقب كاأ�ش �مللك.

ديوكوفيتش وأوساكا 
يواصالن هيمنتهما على 

صدارة التصنيف

كسر 16 عاما من العزلة.. الزمالك 
يتوج بكأس االتحاد األفريقي

يوفنتوس ينهي الجدل بشأن 
التعاقد مع غوارديوال

أسطورة "التانغو" يتهم ميسي باألنانية
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