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السيتي يراقب الموهوب نيكوالس بيبي
قبل االنتقاالت الصيفية

• حلظة إخراج املشجع بعد اعتدائه على الالعب

السجن يطال مشجع ًا اعتدى
على العب أستون فيال
عر�ض م�شجع لنادي برمنغهام ،لعقوبة ال�سجن
� 14أ�سبوعا ،اول ام�س الإث��ن�ين ،بعد اعرتافه
باالعتداء على جاك غريلي�ش ،العب �أ�ستون فيال،
خالل املباراة �أمام برمنغهام� ،أم�س الأحد ،بدوري
الدرجة الأولى الإنكليزي.
وكان بول ميت�شل ،وهو م�شجع يبلغ من العمر 27
عاما من مقاطعة و�سرت�شري ،اقتحم �أر�ضية امللعب

بعد  10دقائق فقط من بداية مباراة الفريقني،
ووجه �رضبة من اخللف �إلى غريلي�ش ،قائد فريق
�أ�ستون فيال.واعرتف ميت�شل بالتعدي على الالعب،
واقتحام �أر�ض امللعب.
ومل يتعر�ض الالعب غريلي�ش لأي �أذى يف احلادث،
ووا�صل اللعب ثم �سجل هدف الفوز لأ�ستون فيال
خالل ال�شوط الثاين من املباراة.

مسعود أوزيل يدخل حرب التصريحات
مع لينغارد
�سخر الأمل��اين م�سعود �أوزي��ل جنم
�آر���س��ن��ال ،م��ن الع���ب مان�ش�سرت
يونايتد ،عقب فوز اجلانرز بثنائية
نظيفة ،م�ساء الأح��د املا�ضي ،
يف �إط��ار اجلولة الثالثني من عمر
الربمييريليغ.
وكان مان�ش�سرت يونايتد قد انت�رص
على �آر�سنال ،يف ملعب الإمارات،
بنتيجة « ،»1-3ن��ه��اي��ة يناير
املا�ضي ،يف مناف�سات الدور الرابع
بك�أ�س االحتاد الإنكليزي ،يف مباراة
�شهدت احتفال جي�سي لينغارد
�صاحب الهدف الثاين ،بالرق�ص يف
معقل الغانرز.
وا�ستغل �أوزي���ل� ،أن فريقه �أحلق
مبان�ش�سرت يونايتد �أول هزمية
يف الربمييريليغ ،منذ تويل �أويل
جونار �سول�سكاير ،املهمة الفنية
لليونايتد خل ًفا جلوزيه مورينيو،
و�سخر من لينغارد.
وكتب �أوزي��ل عرب ح�سابه الر�سمي
على موقع التوا�صل تويرت «حلبة
الرق�ص؟ �أداء رائع ،نتيجة مميزة،
�شكر ًا للجماهري يف ملعب الإمارات،
فخور بكوين من كتيبة املدفعجية»،
و�أرفق التغريدة بعالمات تُ �شري �إلى
رغبته يف �إ�سكات لينغارد.
وارتفع ر�صيد �آر�سنال �إلى  60نقطة
يف امل��رك��ز ال��راب��ع ،بينما جتمد
ر�صيد مان�ش�سرت يونايتد عند 58
نقطة يف املركز اخلام�س بجدول
ترتيب الربمييريليغ.

• مسعود أوزيل

آشلي يونغ يطالب بمزيد
من حماية الالعبين

• حلظة االعتداء على سمولينغ

طالب الع��ب مان�ش�سرت يونايتد �آ�شلي
ي��ون��غ ،امل�����س���ؤول�ين ب��ح��م��اي��ة �أك�بر
لالعبني ،بعدما توقف اللعب يف مباراة
انتهت بهزمية فريقه بثنائية نظيفة �أمام
�آر�سنال بالربمييريليغ ،بعدما اقتحم
م�شجع �أر�ض امللعب ،ودفع زميله كري�س
�سمولينغ.
وكان هذا �ضمن حوادث �أخرى وقعت هذا
الأ�سبوع يف الدوري اال�سكتلندي ودوري
الدرجة الثانية الإنكليزي.
ون��زل م�شجع م��ن امل��درج��ات وا�شتبك
مع جيم�س تافرنيري قائد رينجرز ،يف
مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1
مع هايربنيان يف ا�سكتلندا ،يوم اجلمعة
املا�ضي.
واقتحم م�شجع �آخر �أر�ضية امللعب ووجه
لكمة �إلى جاك غريلي�ش العب و�سط �أ�ستون
فيال خالل مواجهة برمنغهام �سيتي يف
دوري الدرجة الثانية الإنكليزي ،الأحد.
وقال �آ�شلي يونغ العب ال�شياطني احلمر
يف ت�رصيحات �صحافية« :هذه ثالث مرة
يقتحم فيها م�شجع �أر���ض امللعب هذا
الأ�سبوع .ما الذي ميكن �أن يحدث لو كان
يحمل �شيئا؟ الالعبون يف خطر».
وتابع« :يتعني على االحت��اد الإنكليزي
والدوري املمتاز والفيفا ،القيام ب�شيء
حيال هذا الأمر .ال �أدري �إن كان يتطلب
املزيد من امل�رشفني ورج��ال الأم��ن يف
امللعب ،لكنه يبعث على القلق».
واعتقلت ال�رشطة ،امل�شجع الذي اقتحم
امللعب يف م��ب��اراة �آر���س��ن��ال ،و�أي�ض ًا
امل�شجع الذي وجه لكمة �إلى غريلي�ش.
و�أدان �أون��اي �إمي��ري مدرب �آر�سنال ،ما
ح��دث يف ملعب الإم����ارات ،بينما قدم
�آر�سنال ،اعتذاره �إلى �سمولينغ ومان�ش�سرت
يونايتد.
وارت��ف��ع ر�صيد �آر���س��ن��ال �إل��ى  60نقطة
يف املركز الرابع ،بينما جتمد ر�صيد
مان�ش�سرت يونايتد عند  58نقطة يف املركز
اخلام�س بجدول ترتيب الربمييريليغ.

ان�ضم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي،
�إل����ى ���س��ب��اق ج��دي��د يف �سوق
االنتقاالت ،يزاحم خالله بايرن
ميونيخ الأملاين ل�ضم �أحد جنوم
الدوري الفرن�سي.
وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «�سبورت
بيلد» الأملانية ،ف�إن املان �سيتي
و�ضع عينه على نيكوال�س بيبي،
مهاجم ليل الفرن�سي ،ل�ضمه خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
ودخل املان �سيتي بذلك� ،سباقً ا
يجمع عمالقة �أوروبا ،ي�أتي على
ر�أ�سهم البايرن وبر�شلونة الإ�سباين
وباري�س �سان جريمان الفرن�سي،
للفوز بخدمات الالعب.
وج��ذب ال��دويل الإي��ف��واري �أنظار
ال�سيتي ،بف�ضل ت�ألقه مع ليل هذا
املو�سم ،بت�سجيل  17هدفا يف
الدوري الفرن�سي ،لي�أتي ثان ًيا يف
قائمة الهدافني خلف كيليان مبابي،
مهاجم باري�س �سان جريمان.
وكانت تقارير �صحافية �أف��ادت
يف وق��ت �سابق ب��اق�تراب �صاحب
عاما من االنتقال �إلى بايرن
الـً 23
ميونيخ ،عقب نهاية املو�سم
احلايل.
وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر ي���أم��ل بيب
غوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي ،يف الإبقاء على العب
و�سط الفريق ال�سماوي ،لفرتة
�أطول داخل ملعب االحتاد.
وحت���دث امل���درب الإ���س��ب��اين عن
م�ستقبل الع��ب��ه الأمل����اين �إلكاي
غوندوغان ،البالغ من العمر 28
معربا عن �أمله يف التجديد
عاما،
ً
ً
له.
وخ�لال ت�رصيحات �أبرزتها �شبكة

�سكاي �سبورت�س ،قال غوارديوال
«قلت يف امل�ؤمتر ال�صحايف �أنني
�أمتنى جتديد عقد غوندوغان ،لكن
الأمر يعتمد على النادي والالعب،
�أمتنى ا�ستمراره».
و�أ���ض��اف غ��واردي��وال «�أمتنى بقاء

• نيكوالس بيبي مير من الدفاع ببراعة

غوندوغان ،لكن يف نف�س الوقت،
�أرغ��ب يف ال�شعور ب�أنه يريد ذلك
�أي�ضاً».
وتابع «�إذا مل يرغب يف البقاء،
فعليه �أن ي��غ��ادر ،لكننا نتمنى
ا���س��ت��م��راره م��ع��ن��ا يف املو�سم

املقبل».
وان�ضم ال��دويل الأمل��اين ل�صفوف
مان�ش�سرت �سيتي يف �صيف ،2016
قادم ًا من بورو�سيا دورمتوند مقابل
 21مليون جنيه �إ�سرتليني ،موقع ًا
على عقد ميتد حتى �صيف .2020

فان غال يعلن التقاعد عن التدريب بسبب زوجته
�أعلن الهولندي لوي�س فان غال،
املدير الفني ال�سابق ملان�ش�سرت
يونايتد ،تقاعده ،م�شريا �إلى �أنه
لي�س لديه �أي طموح م�ستقبلي يف
كرة القدم.
وقال فان غال ،خالل ت�رصيحاته
لقناة « »VTBLالهولندية�« :أنا
متقاعد الآن ،ولي�س لدي �أي طموح
م��دي��را فن ًيا �أو حُملل
لكي �أك���ون
ً
تلفزيوين».
و�أ�ضاف« :زوجتي تخلت عن وظيفتها
منذ  22عاما ،وكانت ترافقني يف
جتاربي اخلارجية ،و�أخربتها �أنني
�س�أعتزل كمدرب حني �أ�صل لعامي
الـ.»55
وا�ستدرك« :لكنني ا�ستمررت حتى
 65ع��ام��ا ،ويحق لها �أن تعي�ش
معي بعي ًدا عن كرة القدم ،وميكنني
القول �إنها �سعيدة».
واختتم�« :أعتقد �أنني كان ب�إمكاين
العمل كمدير ريا�ضي لكن يف هذا
املن�صب ال ميكنني ح�ضور املران �أو
قول �أي �شيء خ�شية غ�ضب املدرب
�أو الإدارة �أو و�سائل الإعالم ،لذلك
ال �أعتقد �أنني بحاجة �إلى عمل من
هذا القبيل».
وتولى فان غال ،القيادة الفنية
لأندية �أياك�س وبر�شلونة وبايرن
ميونيخ ومنتخب هولندا و�إي زد
�ألكمار ،وح�صد مع البار�شا لقب
الليغا مرتني ،ولقب البوند�سليغا
مع البايرن.

• فان غال ملقى على األرض

نيمار يتمهل قبل العودة للمالعب
مل يعد نادي باري�س �سان جريمان ومديره الفني توما�س توخيل ،يف
حاجة ملحة لتجهيز جنمه الربازيلي نيمار جونيور يف �أ�رسع وقت.
و�أ�شارت �صحيفة لو باريزيان ،يف تقرير مطول لها� ،إلى �أن نيمار
�أنهى مرحلة جديدة من برناجمه العالجي والت�أهيلي ،الذي ا�ستمر
ملدة � 3أيام يف قطر.
و�أو�ضحت �أن التقارير الأولية الواردة من الدوحة ،ت�شري �إلى �أن
الالعب الربازيلي بات قادرا على امل�شي ب�صورة عادية دون �شكوى
من �أي �آالم ،ولكنه ال يقدر حال ًيا على الرك�ض ب�شكل �رسيع يف
التدريبات.

وذكرت ال�صحيفة �أن خروج البي �إ�س جي من ثمن نهائي دوري الأبطال،
ال يدفع م�س�ؤويل النادي الباري�سي للمخاطرة بنيمار ،بعدما حددوا
يف بداية الأمر ،عودة نيمار مطلع �أبريل املقبل.
ولفتت �إلى �أنه يف ظل ابتعاد �سان جريمان ب�صدارة الدوري الفرن�سي،
ال يتبقى للفريق اختبارات مهمة هذا املو�سم �سوى املباراة النهائية
لك�أ�س فرن�سا يف � 27أبريل املقبل.
كما �أ�ضافت ال�صحيفة �أن نيمار يريد �أي�ض ًا �أن يكون يف �أف�ضل لياقة
فنية وبدنية ،قبل انطالق مناف�سات كوبا �أمريكا التي ت�ست�ضيفها
بالده ال�صيف املقبل.

• نيمار

إيفرا يتهكم على شكوى الخليفي

• ناصر اخلليفي

تقدم باري�س �سان جريمان ب�شكوى
ر�سمية ،لالحتاد الأوروبي لكرة
القدم� ،ضد باتري�س �إيفرا ،جنم
مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق،
ب�سبب احتفاالته اجلنونية بفوز
ال�شياطني احلمر على الفريق
الباري�سي « ،»1-3يف املق�صورة
ال��رئ��ي�����س��ي��ة مل��ل��ع��ب حديقة
الأمراء.

وذكرت �صحيفة «لو باريزيان»
الفرن�سية� ،أن ���س��ان جريمان
�أر���س��ل ن�سخة من ال�شكوى �إلى
اليونايتد ،حتمل عتابا للنادي
الإنكليزي ،باعتبار �إيفرا �أحد
املدعوين من قبله.
وم��ن ج��ان��ب��ه� ،سخر �إي��ف��را من
�شكوى النادي الفرن�سي ،ون�رش
فيديو عرب «�إن�ستغرام» يتهكم

فيه على نا�رص اخلليفي ،رئي�س
باري�س �سان جريمان.
وكان الدويل الفرن�سي ال�سابق،
ق��د اح��ت��ف��ل ب��ت���أه��ل ال�شياطني
احلمر لربع نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،بطريقة جنونية ،ون�رش
مقطع فيديو له برفقة مواطنه
ب��ول بوغبا ،ال��ذي تخلف عن
اللقاء للإيقاف.

