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دوري أبطال أوروبا
45ر :21يوفنتوس (إيطاليا)  -توتنهام هوتسبير (إنكلترا)
45ر :21بازل (سويسرا)  -مانشستر سيتي (إنكلترا)

كأس فلسطين
30ر :15مؤسسة البيرة  -شباب الظاهرية
00ر :16ثقافي طولكرم  -شباب العبيدية
00ر :16أبناء القدس  -مركز بالطة
30ر :18العيسوية  -أهلي الخليل

جماهير تشيلس��ي تنفجر في وجه
مـوراتـا بس��بـب الرقـص مـع زوجته
انفج���رت جماهير نادي تشيلس���ي من خالل وس���ائل التواص���ل االجتماعي في وجه
المهاجم الدولي اإلسباني الشاب "ألفارو موراتا" بسبب الفيديو الذي تم نشره من قبل
زوجته "أليس كامبيلو" عبر حسابها في انستغرام.
ونش���رت الحسناء أليس فيديو عبر حسابها في انستغرام ترقص من خالله مع ألفارو
موراتا بينما يغيب الالعب الدولي اإلس���باني عن تدريبات تشيلس���ي ومباريات الفريق
بسبب شعوره بمشاكل في الظهر.
وتس���اءت جماهير تشيلس���ي كيف يعاني موراتا من ألم في الظه���ر بينما يرقص
ويتحرك بتلك الطريقة ولماذا ال يش���ارك في تدريبات ُ
المدرب أنتونيو كونتي في ظل
حاجة الفريق لخدماته في مواجهتي برشلونة في دور الـ 16من دوري األبطال األوروبي.

إنفاق تاريخي لمانشستر سيتي
على تشكيلته بلغ  878مليون يورو
باريس(-أ ف ب)  :أظهرت دراس���ة كروية نش���رت خالصتها ،االثنين ،ان مانشس���تر
سيتي االنكليزي كان أكثر أندية كرة القدم إنفاقا على تشكيلته الحالية ،اذ دفع 878
مليون يورو في س���وق االنتقاالت ،متقدما على باريس سان جرمان الفرنسي الذي أنفق
 805ماليين.
وأوض���ح مرصد كرة الق���دم التابع للمركز الدولي للدراس���ات الرياضية ان "أي ناد في
تاريخ كرة القدم لم يس���تثمر كمية كهذه م���ن األموال كبدالت انتقال ( )...مثلما فعل
مانشستر سيتي حاليا".
وتابع المرصد "على رغم إعارة (الفرنس���ي إلياكيم) مانغاال إلى إيفرتون ،فإن التعاقد
المكل���ف مع مواطنه ايمريك البورت ( 65مليون يورو  5 +ماليين يورو بدل تكوين) رفع
تكلفة التعاقدات إلى  878مليون يورو" ،بينما ال يزال باريس سان جرمان "يحتل المركز
الثاني عل���ى رغم رحيل (البرازيلي) لوكاس الى توتنه���ام وغياب التعاقدات في فترة
االنتقاالت الشتوية االخيرة".
أما باريس سان جرمان الذي أنفق في الصيف الماضي نحو  400مليون يورو للتعاقد
مع البرازيلي نيمار قادما من برش���لونة االس���باني ،والفرنس���ي كيليان مبابي قادما من
موناكو ،فتعود ملكيته منذ العام  2011الى هيئة قطر لالستثمارات الرياضية.
وأش���ار المرص���د الى أن "فريقي���ن آخرين أنفقا أكث���ر من  700مليون ي���ورو لتعزيز
صفوفهما الحالية :مانشس���تر يونايتد االنكليزي ( 747مليونا) وبرش���لونة االس���باني
( 725مليونا)".
وأش���ار المرصد الى تواجد  6أندية إنكليزية بين العش���رة االول���ى في القائمة ،هي
قطبي مانشس���تر ،وتشلس���ي الخامس بـ 592مليون يورو ،ليفربول السابع بـ 461مليونا،
ارسنال التاسع بـ 403ماليين ،وايفرتون بـ  365مليونا.
ويحتل ريال مدريد االسباني ،حامل لقب النسختين االخيرتين لمسابقة دوري ابطال
اوروبا ،المركز الس���ادس ب���ـ 497مليون يورو ،وجاء وصيفه الموس���م الماضي يوفنتوس
االيطالي ثامنا بـ 448مليون يورو.

جارسيا فخور بالعبيه بعد الفوز على ليفانتي
مدريد – وكاالت :قال مدرب فالنسيا مارسيلينو جارسيا تورال ،عقب انتصار فريقه 1-3
عل���ى ضيفه ليفانتي ،إنه لن يعلق على أداء الحكام ألن "الخفافيش" تفوقوا على الخصم
في مباراة الليلة الماضية ضمن الجولة الـ 23من الليغا.
وقال مارسيلينو ،ردا على سؤاله حول شكوى مدرب ليفانتي ،خوان رامون لوبيز مونييز،
من إلغاء ه���دف لفريقه "احترم تصريح���ات مونييز عن الحكم ،أعتق���د أنه عندما اتخذ
الحكام قرارات واضحة أضرت بنا لم أقل أي ش���يء وإذا كانت قراراتهم اليوم في صالحنا
فماذا سأفعل؟"
وتابع" :مما ال ش���ك فيه أن فالنس���يا تفوق كثيرا على ليفانتي في المباراة بأكملها ،لم
يش���كلوا علينا أي خطر باس���تثناء الهدف والهدف الذي لم يحتسب ،أنا فخور بالالعبين
وبالعمل واألداء والطموح".
وأضاف مارسيلينو" :بعد شهر صعب للغاية تعرضنا خالله لعدة هزائم ،كنا في حاجة
لهذا االنتصار ،تتبقى لنا على ملعبنا سبع مباريات وهذه هي األجواء التي نحتاجها".

رقية أحمد ( 12عاما) خالل تمرين في رفع االثقال اقيم في مركز رياضي في مدينة الصدر في بغداد ،وذلك ضمن تدريبات يومية ينفذها المنتخب العراقي النسوي لألثقال وذلك استعدادًا للمشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية
(ا ف ب)
															
والعربية والدولية.

كين وصالح يتقدمان على ميسي
فـي سـبـاق الـحـذاء الـذهـبـي
مدري���د – وكاالت :أب���رزت تقارير
صحفية إس���بانية ،احت���دام الصراع
على لقب الح���ذاء الذهبي في القارة
العجوز ،هذا الموسم.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو،
إن ليونيل ميسي ،نجم برشلونة ،لم
يس���تطع زيادة حصيلة أهدافه أمام
ً
خيتافي ،حيث يمل���ك  20هدفا في
الليغا هذا الموسم.
وأضاف���ت "هاري كين الذي س���جل
ف���ي الديربي ضد آرس���نال ،يتصدر
الترتيب برصي���د  23هدفا ،ويتبعه
المصري محمد صالح الذي سجل ضد
ً
س���اوثهامبتون برصيد  22هدفا في
البريمييرليج هذا الموسم".
وتابع���ت الصحيفة "كم���ا اقترب
األرجنتين���ي س���يرجيو أجوي���رو من
ً
مج���ددا ،إذ يحت���ل المركز
الص���راع
الثال���ث ،بع���د رباعيته ضد ليس���تر
سيتي".
وجاء الترتيب كالتالي:
 -1هاري كين (توتنهام)  23هدفا،
 46نقطة.
 -2محمد صالح (ليفربول)  22هدفا،
 44نقطة.
 -3س���يرجيو أجويرو (مانشس���تر
سيتي)  21هدفا 42 ،نقطة.
 -4إدينس���ون كافاني (باريس سان
جيرمان)  21هدفا 42 ،نقطة.
 -5ليونيل ميس���ي (برش���لونة) 20
هدفا 42 ،نقطة.
 -6إيموبيلي (التسيو)  20هدفا 42 ،نقطة.

في��دال يرد على أنباء رحيل��ه عن بايرن ميونخ
ميونخ -وكاالت:حس���م التش���يلي
أرت���ورو في���دال ،نجم باي���رن ميونخ
األلمان���ي ،موقفه م���ن تجديد عقده
مع البافاري ،في ظ���ل التقارير التي
تتحدث عن رحيله بنهاية الموس���م
الجاري.
وق���ال في���دال ،خ�ل�ال تصريحات
نقلها موق���ع "س���بورت  "1األلماني:
"بالتأكيد أن���ا ألعب في بايرن ميونخ
لس���بب م���ا ،وبالتأكيد أن���ا واحد من
أفض���ل الالعبي���ن ف���ي العال���م في
مركزي".
وقطع فيدال  28كرة خالل مواجهة
ش���الكه ،وكان ثاني أفضل العب في
نس���بة التمري���ر الصحي���ح ،%88.7
كما جاء خلف توماس مولر وجوش���وا
كيميت���ش ،من حيث قطع مس���افات
خالل اللقاء  11.22كيلومتر.
وأضاف نجم يوفنتوس السابق" :ال
أفكر في الرحيل ع���ن البايرن ،حيث
أشعر بالراحة هنا".
وعن تجديد عقده ال����ذي ينتهي في
صي����ف  ،2019أوضح" :بالتأكي����د أنا أود
تجديد عقدي ،أطفالي سعداء ً
جدا هنا".
وأش���ارت عدة تقارير صحفية ،إلى
أن فيدال يدرس الرحيل عن صفوف
الباف���اري بنهاي���ة الموس���م ،عقب
التعاق���د م���ع ليون جوريتس���كا من
ً
مؤخرا.
صفوف شالكه
وواصل" :أش���عر أنني بحالة جيدة
ً
ً
وخاصة على المس���توى البدني
جدا،
وليس لدي أي مش���اكل مع اإلصابات
وهو ما يساعدني".

						
أرتورو فيدال.

وفي سياق متصل ،علق حسن صالح
حميديتش المدي���ر الرياضي لبايرن
على رحيل فيدال ،قائ�ل�ا" :ال أعلم ما
تكتبه بعض الصحف ،ولكن ما يتردد

(ا ف ب)

هل تحدثت عنه من قبل؟ ال".
وتابع" :فيدال العب محترف ،وأثبت
أمام شالكه أنه أحد أبرز الالعبين هنا
في الفريق".

زيدان يستقر على خطة إسقاط سان جيرمان
مدريد – وكاالت :كش���فت تقارير صحفية إسبانية ،عن خطة الفرنسي
زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد من أجل عبور باريس س���ان جيرمان
الفرنسي ،غدا األربعاء في ذهاب دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا ،بملعب
"سانتياجو برنابيو".
وذكرت صحيفة "آس" اإلس���بانية ،أن زي���دان ينوي الدفع بجاريث بيل
وكري���م بنزيمة وكريس���تيانو رونالدو "بي بي س���ي" من���ذ البداية أمام
باريس س���ان جيرمان ،ليشاركوا معا بعد لقاء فالنسيا  1-4وليفانتي 2-2
باإلضاف���ة إلى ظهورهم معا أيضا في دقائ���ق معدودة أمام ديبورتيفو
الكورونيا  1-7وريال سوسييداد 1-4
وأضافت الصحيفة أن زيدان قد يعود لطريقة اللعب  2-4-4أمام الفريق
الباريس���ي التي واظب على اللعب بها في الموسم الماضي بخروج كريم
بنزيما من التش���كيلة ،والتي لعب بها الفريق في لقاء ريال سوسييداد
يوم الس���بت الماضي  ،2-5ودخول لوكاس فاسكيز لمساعدة ناتشو في
الجبهة اليمنى أو إيسكو من أجل االستحواذ على الكرة بشكل كبير.

مدرب ليفانتي يفتح النار
على حكم مباراة فالنسيا

						
هاري كين .

 -7نيمار (باريس سان جيرمان) 19
هدفا 38 ،نقطة.
 -8روب���رت ليفاندوفس���كي (بايرن
ميونخ)  19هدفا 38 ،نقطة.

(ا ف ب)

 -9جوناس (بنفيكا)  25هدفا37.5 ،
نقطة.
 -10ماورو إيكاردي (إنتر ميالن) 18
هدفا 36 ،نقطة.

كونتي يعترف بفشله أمام إدارة تشيلسي

مدري���د – وكاالت :انتق���د مدرب فري���ق ليفانتي ،خ���وان رامون لوبيز،
التحكيم عقب خس���ارة فريقه بثالثة أهداف لواحد أمام فالنس���يا في
ملعب ميستايا بالجولة الـ 23من الليجغا اإلسبانية.
وص���رح لوبيز" :أحترم الحكام دائما ،لكن اليوم ال أس���تطيع فعل ذلك،
كان بإمكاني إدارة المباراة لس���هولتها ،لقد أضرنا الحكم بشكل واضح
وعدم قول ذلك س���يكون ضربا من الغباء ،لق���د كان دربي نظيف للغاية
رغم شدته".
وتاب���ع تعليقا على إلغاء هدف كان س���يعني تف���وق فريقه بهدفين
لواح���د" :ال أبكي ،كان ّ
علي قول ذلك ألنه حال اتخاذ موقف معاكس كان
الالعبون س���يأتون ويقولون لي إنه كان واضحا للغاية ،لقد رأيت الهدف
بشكل واضح للغاية وأعتقد أن مارسيلينو (مدرب فالنسيا) رآه كذلك".
وأضاف" :إذا لم أقل هذا س���يقولون إنني مدرب غبي ،الفريق يش���عر
باألل���م ألننا عملنا من أجل حصد نقاط في ه���ذه المباراة ،وألن هدفهم
الثاني من تسلل كما قالوا لي".
وبه���ذه النتيجة يواصل ليفانتي نتائجه الس���لبية في الليغا وتجمد
رصيده عند  20نقطة في المركز الس���ابع عشر ،في المقابل عاد فالنسيا
لالنتصارات ونجح في حصد نقطته الـ 43ليس���تعيد المركز الثالث الذي
انتزعه منه ريال مدريد السبت مؤقتا.

تورين���و – (د ب أ) :يراقب نادي
يوفنت���وس اإليطال���ي ،ثالث���ة
ً
تمهي���دا للتعاقد مع
مدافعي���ن،
أحده���م ،خالل فت���رة االنتقاالت
الصيفية المقبلة ،من أجل تدعيم
خطه الخلفي في المرحلة المقبلة.
ً
ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو
ميركات���و" اإليطالي ف���إن المدير
التنفي���ذي ليوفنت���وس بيب���ي
ماروتا يراقب س���تيفان دي فري،
وخوسيه ماريا خيمينيز ،وأليسيو
رومانيول���ي ،مدافع���ي التس���يو
وأتلتيك���و مدري���د ومي�ل�ان على
الترتيب.
وأضاف أن الهولندي س���تيفان
دي ف���ري ،من أبرز األس���ماء التي
يريده���ا يوفنت���وس ،خاص���ة أن
عقده مع النسور ينتهي بنهاية
الموس���م الحالي ،ولم يوقع ً
عقدا
ً
جدي���دا حت���ى اآلن ،كما أن هناك
ً
ً
اهتمام���ا أيض���ا من إنت���ر ميالن
وبرشلونة بضمه.
وأش���ار إل���ى أن األوروجواياني
خوس���يه ماري���ا خيمينيز ،مراقب
م���ن قب���ل العدي���د م���ن األندية
ً
األوروبية أيضا ،لك���ن انتقاله قد
ً
صعبا بسبب شرطه الجزائي
يبدو
مع الروخيبالنك���وس ،والذي يبلغ
 60مليون يورو.
وأوض���ح أن اإليطال���ي الش���اب
أليس���يو رومانيولي ،ق���د يضطر
ميالن لبيعه قب���ل نهاية حزيران
المقبل بسبب قواعد اللعب المالي
النظيف.

مدرب حراس الجزائر
يترك منصبه
الجزائ���ر (-د ب أ)  :فس���خ عزيز
بوراس ،مدرب ح���راس المنتخب
الجزائري األول لكرة القدم ،العقد
ال���ذي يربطه باتح���اد الكرة ،بعد
توصل الطرفين التفاق بالتراضي.
وقال اتح���اد الكرة الجزائري في
موقعه الرسمي على االنترنت ،إن
بوراس التقى الرئيس خير الدين
زطش���ي ،وحكيم مدان المش���رف
العام للمنتخ���ب الجزائري ،بطلب
منه مس���اء األحد ،لبحث معهما ما
اس���ماه "الوضعية" ،وأنه ابلغهما
برغبت���ه في فس���خ العق���د الذي
يربطه باالتحاد ألسباب شخصية
بحتة.
وأك���د ب���وراس ،ف���ي تصري���ح
مقتض���ب ج���دا لموق���ع االتحاد
الجزائري ،أن���ه هو من طلب انهاء
عالقة العمل بين الطرفين ألسباب
شخصية بحتة ،موضحا بأن األمور
لم تس���ر كما كان يأم���ل متمنيا
النجاح لـ"الخضر" في مشواره.
وذكرت مصادر مطلعة ،أن رحيل
ب���وراس كان متوقع���ا منذ فترة،
بس���بب اختالف���ات ف���ي وجهات
النظر مع رابح ماجر المدير الفني
لـ"محاربي الصحراء".
وانضم بوراس ،البالغ من العمر
 52عام���ا ،للجهاز الفني للمنتخب
الجزائ���ري ال���ذي كان يق���وده
االسباني لوكاس الكاراز ،في األول
من حزيران الماضي.

لندن -رويترز :يعتقد أنطونيو كونتي ،مدرب تشيلسي بطل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم،
إنه يحتاج لقوة إقناع أكبر عندما يطلب من ناديه شراء العبين جدد.
وأوضح المدرب اإليطالي ،أنه فش���ل تمام���ا في محاولة إقناع اإلدارة بإتم���ام صفقات جديدة في
كانون الثاني الماضي.
وقاد كونتي تشيلس���ي للفوز بلقب الدوري اإلنكليزي في الموس���م الماضي ،لكن فشل الفريق في
تكرار أدائه في الموس���م الماضي آثار أس���ئلة كثيرة حول حجم ونوعية الفري���ق الذي يحتل حاليا
المركز الخامس برصيد  50نقطة متخلفا بفارق  22نقطة عن مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة.
وفي ظل عدم إقدام الفريق على الدخول بقوة في فترة االنتقاالت الشتوية الماضية ،أو فشله في
الحصول على خدمات العبين كان يريد التعاقد معهم وإصرار المدرب اإليطالي المخضرم على قدرته
على إخراج أفضل ما في جعبة العبيه الحاليين تظل التشكيلة بحاجة إلى دعم ودماء جديدة .ونقلت
وسائل إعالم بريطانية عن كونتي قوله" :مهمتي هي العمل على تحسين أداء كل العب في كل جانب
وفيما يتصل بالجانب الذهني لكل العب أيضا وأنا أجيد هذا العمل تماما".
وأض���اف" :لكني أعتقد أنني فش���لت في إقناع النادي بش���راء العبين جدد وأعتق���د أنه يمكنني
تحسين أدائي في هذا الجانب بصورة أكبر".
وأردف" :الب���د لي م���ن التعلم من المدربين اآلخرين الذين يجيدون إقناع األندية بش���راء الالعبين
الج���دد" .وتحدثت بعض التقارير ع���ن احتمال انضمام المهاجم أليكس���يس سانش���يز والمدافع
فيرجيل فان ديك إلى تشيلسي في الشهر الماضي لكنهما انضما إلى مانشستر يونايتد وليفربول
على الترتيب.
وبعد إغالق باب االنتقاالت الش���توية خسر تشيلس���ي في الدوري أمام بورنموث وواتفورد ما آثار
بعض التكهنات عن مستقبل المدرب اإليطالي مع النادي.

									
كافاني.

عائق أمام تجديد ميالن لعقد جاتوزو

إحصائيات تس��اند كافاني في صدامه مع رونالدو

روما( -د ب أ) :كش���فت تقارير صحفية إيطالية ،ع���ن وجود عائق أمام تجديد إدارة ميالن ،لعقد
المدير الفني للفريق جينارو جاتوزو.
وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" اإليطالية ،فإن إدارة الروسونيري لن تقوم بأي خطوة جادة
نحو التجديد قبل ش���هر إبريل أو مايو المقبل على أقل تقدير ،في انتظار قرارات االتحاد األوروبي
لكرة القدم حول موقف النادي من قوانين اللعب النظيف.
وم���ن المنتظر توقي���ع عقوبات على الروس���ونيريً ،
خاصة بعد رفض اليويف���ا الخطاب الذي تم
تقديمه ً
مؤخرا من ميالن.
وتس���عى إدارة ميالن من أجل تمديد عقد جاتوزو الذي ينتهي صيف  ،2019لمدة عام آخر على
أقل تقدير .وقاد جاتوزو ميالن للوصول للمركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد  38نقطة،
حيث لم يخسر الفريق خالل  8مباريات حتى اآلن في مختلف المسابقات.

سان جيرمان في  49مناسبة ،خالل  50مباراة ،بمعدل هدف
ً
كل  84دقيقة ،مقارنة بـ  42هدفا لرونالدو في  46مواجهة،
بمعدل هدف كل  98دقيقة.
ً
وخالل آخر موس���مين ،سجل رونالدو  65هدفا ،مقابل 77
ً
هدف���ا لكافاني ،لتظهر األرق���ام ،التفوق الواضح لمهاجم
س���ان جيرمان على نجم ريال مدريد ،قبل صدام الثنائي،
األربعاء المقبل.
يش���ار إلى أن إدينس���ون كافاني يلعب في باريس سان
جيرم���ان ،منذ انتقاله إلي���ه في صي���ف ً ،2013
قادما من
نابولي اإليطالي.

باري���س – وكاالت :يتألق إدينس���ون كافان���ي ،مهاجم
باريس سان جيرمان ،خالل الموسم الجاري ،مما يمنح القوة
للفريق الفرنس���ي ،قب���ل مواجهة ريال مدريد اإلس���باني،
األربعاء المقبل ،في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "آس" ،إن كافاني يتفوق على كريستيانو
رونال���دو ،نج���م ريال مدريد ،في الموس���م الج���اري ،عقب
ً
تس���جيل  28هدف���ا في  33مباراة ،بمع���دل هدف كل 98
ً
دقيق���ة ،مقارنة بـ  23هدفا لرونالدو في  28مباراة ،بمعدل
هدف في  102دقيقة.
وفي الموسم الماضي ،زار كافاني ،شباك خصوم باريس

(ا ف ب)

