
سجل أندير هيريرا وب��ول بوجبا ليفوز 
مانشستر يونايتد -2صفر على تشيلسي 
ويطيح بحامل لقب كأس االحتاد اإلجنليزي 
لكرة القدم ويتقدم إلى دور الثمانية عقب 

مباراة مثيرة في ستامفورد بريدج االثنني.
وأن��ه��ى اإلسباني هيريرا حتركا رائعا 
بهدف بضربة رأس بعد كرة عرضية بعد 
م��رور نصف ساعة من البداية بينما أحرز 
العب الوسط الفرنسي الهدف الثاني بعد 
متريرة من ماركوس راش��ف��ورد قبل نهاية 

الشوط األول.
وشكلت املباراة نوعا من الثأر ليونايتد، 
املتوهج حت��ت ق��ي��ادة م��درب��ه امل��ؤق��ت أول��ي 
جونار سولشار، الذي خسر أمام تشيلسي 
في نهائي املسابقة العام املاضي حتت قيادة 

مدربه السابق جوزيه مورينيو.
وقال الفرنسي بوجبا الذي لم يكن يلعب 
بانتظام حتت قيادة مورينيو لهيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي.بي.سي( ”هذا فوز رائع“.
وأض��اف ”قدمنا أداء رائعا من الفريق 
كله. الفريق ساعدني على إظهار أفضل ما 
لدي. أعطيت لهم كل شيء. ساعدوني على 
التسجيل وصناعة األه��داف. نحن نستمتع 

باللعب معا“.
وبعد امل��ب��اراة أوق��ع��ت القرعة يونايتد 
ف��ي م��واج��ه��ة أخ���رى خ���ارج األرض أم��ام 
ولفرهامبتون وان���درارز في دور الثمانية 

للمسابقة.
وق����ال س��ول��ش��ار ”سنخوض م��ب��اراة 
جديدة خارج أرضنا بعد مباراتي أرسنال 
وتشيلسي. سنكون في حاجة إلى أن نسلك 
الطريق الصعب. ولفرهامبتون فريق من 

الصعب مواجهته“.
وأضاف ”األداء اليوم كان مذهال ونفذنا 
أسلوبنا اخلططي بشكل رائ��ع.. الدفاع في 

الشوط الثاني كان رائعا“.
وزادت اخلسارة في ال��دور اخلامس من 
الضغوط على ماوريتسيو س��اري مدرب 
تشيلسي الذي تعرض فريقه لهزمية مذلة 
-6صفر أمام مانشستر سيتي جار يونايتد 

االسبوع املاضي في الدوري املمتاز.
ودوت الهتافات ”أقيلوه في الصباح“ في 
الشوط الثاني مع فشل أصحاب األرض في 

اختراق دفاع يونايتد.
تألق سيرجيو روميرو حارس يونايتد 
وأنقذ فرصتني متتاليتني في الدقيقة 11 عن 
طريق ركلة حرة من ديفيد لويز ثم تسديدة 

بيدرو.
وبعد ثالث دقائق تصدى كيبا أريزاباالجا 
حارس تشيلسي لتسديدة قوية من هيريرا 
ثم تدخل احل��ارس مجددا إليقاف محاولة 

راشفورد.

وان��ه��ار ال��دف��اع ال��ه��ش لتشيلسي حتت 
وط��أة التمريرات العرضية من اجلناحني. 
وهيأ بوجبا ه��دف التقدم في الدقيقة 31 
عقب حترك سريع من الناحية اليسرى قبل 
أن يتسلل هيريرا الى داخ��ل منطقة اجلزاء 
ويلمس الكرة لتمر من احلارس أريزاباالجا 

نحو الشباك.
وحتى ه��ذه اللحظة، كانت األم��ور تعد 
مب��ب��اراة مثيرة ف��ي ظ��ل إض��اع��ة الفريقني 

للفرص.
لكن آم��ال تشيلسي حتطمت قبل نهاية 
ال��ش��وط األول بعد هجمة م��رت��دة سريعة 
لليونايتد من الناحية اليمنى حيث أرسل 
راش��ف��ورد متريرة إل��ى بوجبا ال��ذي أسكن 

الكرة الشباك بضربة رأس قوية مرت بني 
املدافعني س��ي��زار أزبيليكويتا وأنطونيو 

روديجر.
وع��اد يونايتد إل��ى ال��دف��اع ف��ي الشوط 
الثاني وج��اءت أخطر ف��رص تشيلسي في 
الدقيقة 63 عندما توغل إيدن هازارد، املرشح 
بقوة لالنتقال إلى ريال مدريد، وسدد كرة 

أبعدها املدافع فيكتور ليندلوف.
ودوت صيحات االستهجان من قبل بعض 
جماهير تشيلسي عقب النهاية بينما احتفل 
سولشار مع العبيه أم��ام جماهيرهم التي 

سافرت معهم.
1 - فرحة بوغبا بهدف يونايتد الثاني 

في شباك تشيلسي

تألق احلارس روبن أولسن ليفوز 
روم��ا 2-1 على بولونيا في دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم 
يوم االثنني ويواصل مطاردة ميالنو 
في السباق على التأهل إل��ى دوري 

أبطال أوروبا باملوسم املقبل.
وسجل ألكسندر ك���والروف من 
ركلة ج��زاء وفيدريكو فازيو هدفي 
روم���ا ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ق��ب��ل أن 
يقلص بولونيا الفارق لكن احلارس 
ال��س��وي��دي ك���ان ال��ب��ط��ل احلقيقي 

للمباراة.
وتصدى أولسن ببراعة لتسديدة 
ق��وي��ة م��ن روب��رت��و س��وري��ان��و في 
الدقيقة الثامنة وأنقذ محاولة أخرى 
م��ن ال��الع��ب ذات���ه ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 36 
وس��ط سيطرة م��ن ف��ري��ق سينيشا 

ميهايلوفيتش.
وأبعد احلارس السويدي محاولة 
سيموني إديرا من مدى قريب قبل أن 
يسدد سوريانو في العارضة قبل 

حلظات من نهاية الشوط األول.
وتقدم روما بهدف على عكس سير 
اللعب في الدقيقة 55 عندما سجل 
ك��والروف من ركلة ج��زاء بعد خطأ 
للبديل ستيفان الشعراوي وأضاف 
فازيو الهدف الثاني قبل 17 دقيقة من 

النهاية مستفيدا من ركلة ركنية.
وقلص نيكوال سانسوني الفارق 
مب��ج��ه��ود ف����ردي ك��ب��ي��ر ل��ك��ن روم��ا 
انتصر في النهاية وتقدم إلى املركز 

اخلامس برصيد 41 نقطة وبفارق 
نقطة واح��دة خلف ميالنو صاحب 
املركز الرابع وهو آخر املراكز املؤهلة 

لدوري األبطال في املوسم املقبل.

ويقبع بولونيا ف��ي امل��رك��ز 18، 
باملسابقة امل��ك��ون��ة م��ن 20 فريقا، 
واستمر في منطقة الهبوط برصيد 

18 نقطة.

م���رت أع����وام ع��دي��دة م��ن��ذ آخ���ر م��رة 
شهد فيها ال���دوري األمل��ان��ي لكرة القدم 
)بوندسليجا( صراعا نديا ومثيرا حتى 

النهاية من أجل التتويج باللقب.
وتعادل بروسيا دورمتوند متصدر 
دوري الدرجة االولى االملاني لكرة القدم 
سلبيا م��ع ن��ورم��ب��رج متذيل الترتيب 
ليشاهد الفارق يتقلص مع أقرب مطارديه 
الى ثالث نقاط عقب ثالث تعادل له على 

التوالي في املسابقة.
فقد حسم ب��اي��رن ميونخ املنافسة 
مبكرا في املواسم ال�6 املاضية، كما عاش 
دورمتوند الوضع نفسه عند تتويجه في 

عامي 2011 و2012.
وك���ان���ت آخ����ر م����رة ش���ه���دت فيها 
البوندسليجا صراعا مثيرا على اللقب 
حتى نهاية امل��وس��م، ف��ي ع��ام 2010، 
حيث دخل شالكه في املنافسة بقوة مع 
بايرن ميونخ الذي انتزع اللقب في األيام 

األخيرة.
ولكن يبدو أن الصراع الشرس الذي 
طال انتظاره سيتكرر خالل 2019، مع 
تعرض املتصدر بوروسيا دورمتوند 
ألكثر من كبوة وجناح حامل اللقب بايرن 

ميونخ في تضييق الفارق معه.

وال يزال دورمتوند محتفظا مبوقعه 
في الصدارة ولكن ف��ارق النقاط الست 
أو أكثر الذي تفوق به على بايرن لفترة 
طويلة في املوسم اجل��اري ، تقلص إلى 
3 نقاط، عقب تعادل دورمتوند سلبيا 
مع مضيفه نورنبرج مساء اإلثنني، في 

املرحلة 22 من املسابقة.
وغ���اب���ت االن���ت���ص���ارات ب��ذل��ك عن 
دورمت��ون��د للمباراة اخلامسة ف��ي كل 
امل��س��اب��ق��ات، حيث ب��دا ال��ف��ري��ق متأثرا 
باإلصابات وت��راج��ع املستوى وكذلك 

الضغوط.
وقال أكسيل فيتسل العب خط وسط 
دورمتوند »العديد من فرق القمة قد متر 
مبرحلة كهذه، ولكن حان الوقت إلنهاء 
ذل��ك، علينا ال��ع��ودة م��ن جديد لطريق 

االنتصارات«.
وحصد دورمت��ون��د 51 نقطة خالل 
22 مباراة في ال��دوري، لم تشهد سوى 
هزمية واح��دة، وه��و ما ال ي��زال مبثابة 
حصيلة ج��ي��دة، ولكن الفريق يعيش 
تذبذبا في النتائج واملستويات منذ بداية 

النصف الثاني من املوسم.
ول��م يتلق دورمت��ون��د أي هزمية في 
ال��دوري منذ كانون ثان/يناير املاضي، 

لكنه سقط في فخ التعادل ثالث مرات 
خ���الل خ��م��س م��ب��اري��ات وه���و م��ا مهد 
الطريق أم��ام ب��اي��رن لتقليص الفارق 
إلى ثالث نقاط، بينما يبتعد بوروسيا 
مونشنجالباخ في املركز الثالث بفارق 

ثماني نقاط خلف دورمتوند.
وق���ال ل��وس��ي��ان ف��اف��ر، امل��دي��ر الفني 
لدورمتوند في تقييمه ملباراة أمس أمام 
نورنبرج »لم نلعب بشكل سيئ، صنعنا 

فرصا جيدة لتسجيل ه��دف واح��د على 
األقل، لكننا لم ننجح في ذلك«.

وأضاف »نورنبرج كان يلعب بطريقة 
دفاعية للغاية، تكتل ب11 العبا خلف 
الكرة، وكنا بحاجة إلى تعامل أفضل مع 

هذه الطريقة«.
وع��ن غياب االن��ت��ص��ارات، علق فافر 
بهدوء قائال »أحيانا ميكن أن يحدث ذلك 

في فترة من املوسم«.

وقال ماريو جوتزه مهاجم دورمتوند 
وال��ذي واج��ه 5 تصديات من كريستيا 
ماتينيا ح��ارس مرمى نورنبرج »نحن 

بحاجة إلى التحسن وحصد النقاط«.
ويعلق دورمتوند آم��اال على العودة 
احملتملة ملاركو رويس من اإلصابة، في 
املباراة املقررة مطلع األسبوع املقبل أمام 
بايرن ليفركوزن، أحد الفرق التي قدمت 
مستويات جيدة خالل األسابيع املاضية.
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دجيكو في إحدى احملاوالت على مرمى بولونيا

حسرة العبي بروسيا دورمتوند 

»البوندسليغا« في   2010 صراع  لتكرار  ميهد  دورمتوند  تراجع 

روما يقتنص فوزًا صعبًا من بولونيا في »الكالتشيو«

 اآلسيوي يطلب مشورة خبراء ملواجهة 
قرصنة محطة »بي.أوت كيو«

قال االحتاد اآلسيوي لكرة القدم يوم الثالثاء إنه طلب مشورة خبراء 
لتكثيف حملته ملواجهة عمليات قرصنة حلقوق البث تقوم بها قناة )بي 

أوت كيو( بعدما أذاعت كأس آسيا الشهر املاضي.
وكانت مجموعة من املؤسسات الرياضية الدولية والقارية منها 
االحت��اد الدولي )الفيفا( واالحت��اد األوروب���ي ب��دأت اج���راءات قانونية 
في السعودية ضد )بي أوت كيو( الشهر املاضي حيث تزعم انها تبث 
محتويات رياضية وترفيهية متلك شبكة ب��ي.إن سبورتس القطرية 

احلقوق احلصرية لها في الشرق األوسط.
وق��ال االحت��اد اآلس��ي��وي في موقعه على االنترنت ”خالل األشهر 
األخ��ي��رة، ق��ام االحت��اد اآلس��ي��وي لكرة القدم بالعمل ضمن حتالف في 
مواجهة )بي أوت كيو( التي قامت بأعمال قرصنة للبث التلفزيوني وفي 
مواجهة الذين حاولوا االعتداء على احلقوق التجارية خالل كأس آسيا 
2019 في اإلم��ارات. وتابع ”واآلن، بهدف تعزيز موقف االحتاد القاري 
في مواجهة سرقة حقوق امللكية الفكرية، يسعى االحتاد لعمل شراكة مع 

أطراف رائدة عامليا في هذا املجال بهدف مراجعة املخاطر املتزايدة“.
وظهرت )بي أوت كيو( في 2017 عقب قطع السعودية وحلفاء عرب 
لها العالقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران من العام 

ذاته متهمني إياها بدعم اإلرهاب. وتنفي الدوحة تلك االتهامات.
و)بي أوت كيو( متاحة على نطاق واسع داخل السعودية. وتقول 
الرياض إنها ال تتخذ من السعودية مقرا وإن السلطات ملتزمة مبكافحة 
القرصنة. واستهدفت )بي أوت كيو( أوال احملتوى الرياضي املربح الذي 
متلكه شبكة بي.إن سبورتس مثل الدوري االجنليزي املمتاز لكن شبكات 
تلفزيونية تقول إن الشبكة املتهمة بالقرصنة وسعت من نشاطها ليشمل 
احملتوى الترفيهي ويصل بثها اآلن ملستخدمني في أوروب��ا األم��ر الذي 

يلحق ضررا بحقوق البث التلفزيونية اخلاصة بهم.
وقال داتو وندسور جون األمني العام لالحتاد اآلسيوي إنها ”اخلطوة 

املنطقية التالية“.
وأض��اف ”االحتاد يقدر الشركاء التجاريني ويريد القيام بكل شيء 
ممكن من أجل حماية حقوقهم، ولهذا فإننا نعتبر هذه اخلطوة منطقية 
اآلن. وتابع ”في األشهر املاضية شارك االحتاد اآلسيوي لكرة القدم في 
حتالف ضم كبار أصحاب احلقوق العاملية، مثل االحت��اد الدولي لكرة 
القدم واالحتاد األوروبي للعبة إلى جانب أكبر روابط الدوري في العالم، 
خاصة في مجال حماية حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا.
”لكن موضوع سرقة حقوق امللكية الفكرية ميتد إلى مجال أوسع من 
منطقة الشرق األوس��ط وشمال افريقيا، واالحت��اد اآلسيوي لكرة القدم 
يبحث عن أفضل املمارسات واحلوكمة اجليدة دائما، واآلن نحن نبدأ 
عملية البحث عن خبراء للحصول على املشورة حول أفضل املعايير التي 

ميكن تطبيقها لضمان االستمرار في الريادة في هذا املجال“.
ومن غير الواضح من ميلك )بي أوت كيو(أو يديرها ولم يتسن لرويترز 

الوصول اليها للحصول على تعليق.

ناني العب منتخب البرتغال 
ينضم ألورالندو سيتي

أعلن اورالندو سيتي املنافس في دوري احملترفني األمريكي لكرة 
القدم االثنني إنه ضم ناني مهاجم سبورتنج لشبونة في عقد ميتد 
لثالث سنوات. وانضم ناني )32 عاما(، الذي توج بأربعة ألقاب في 
ال��دوري االجنليزي املمتاز مع مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال 

مجانية بعد انهاء عقده مع سبورتنج بالتراضي.
وقال لويز موزي نائب الرئيس التنفيذي ألورالندو سيتي لشؤون 
عمليات كرة القدم في بيان على موقع النادي على االنترنت ”هذا يوم 

مثير للنادي.
”سيضيف ناني خبرة كبيرة للفريق. إنه جناح متحرك ويتمتع 
بقدرات كبيرة في مترير الكرة ورفعها والتأثير في املباريات وقيادة 

االداء الهجومي“.

ساري على  الضغط  ويزيد  االحتاد  كأس  من  بتشيلسي  يطيح  يونايتد  مانشستر 

إندونيسيا تتقدم بطلب 
الترشح الستضافة 
2032 أوملبياد 

تقدمت إندونيسيا التي استضافت بنجاح 
الصيف املاضي دورة األلعاب اآلسيوية، 
رسميا ال��ث��الث��اء بطلب استضافة دورة 
األل��ع��اب األوملبية الصيفية لعام 2032، 

وذلك بحسب ما كشفت وزارة اخلارجية.
وقدم السفير اإلندونيسي في سويسرا، 
مليامان هداد، األسبوع املاضي إلى اللجنة 
األوملبية الدولية في لوزان رسالة الترشح 
املوقعة من رئيس البالد جوكو وي��دودو 

بحسب ما أكدت وزارة اخلارجية.
وفي بيانه الثالثاء، رأى هداد »إنه الوقت 
املناسب إلظ��ه��ار م��ا تستطيع إندونيسيا 
القيام به كبلد كبير«. وكان الرئيس ويدودو 
أعرب عن رغبته بترشح من هذا النوع خالل 
حفل ختام دورة األل��ع��اب اآلسيوية التي 
تعتبر ثاني أكبر حدث رياضي في العالم 
بعد األل��ع��اب االومل��ب��ي��ة. وسبق للجارتني 
الكوريتني أن أعربتا عن رغبتهما في التقدم 
مبلف مشترك الستضافة ألعاب 2032، كما 

أعلنت الهند عن اهتمامها في دخول السباق.
ولن يعلن عن اسم املدينة الفائزة قبل عام 
2025، علما بأن اليابان وكوريا اجلنوبية 
والصني هي الدول اآلسيوية الوحيدة التي 

استضافت األلعاب الصيفية سابقا.

ماتا يتطلع لعرقلة مسيرة ليفربول في »البرمييرليغ«
قال خوان ماتا، جنم مانشستر يونايتد، إن فريقه يتطلع لعرقلة 
مسيرة ليفربول في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، عندما يستضيف 
منافسه على ملعب أولد ترافورد، األحد املقبل، منتشيا بتفوقه على 

تشيلسي اإلثنني.
وأضاف ماتا في تصريحات صحفية »مواجهة ليفربول واحدة 
من املباريات التي نترقبها بشدة ضمن جدولنا. إنها واح��دة من 

املباريات الكبرى«.
وتابع »بالطبع نرغب في الفوز. نلعب على أرضنا ونأمل أن 

يكون يوما جيدا لنا في أولد ترافورد«.

ويتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي في ص��دارة ال��دوري 
اإلجنليزي برصيد 65 نقطة لكل منهما، لكن الفريق السماوي 
لعب مباراة أكثر. ويحتل مانشستر يونايتد، املركز الرابع بجدول 
ترتيب البرمييرليج برصيد 51 نقطة، متفوقا بنقطة على آرسنال 

وتشيلسي.
وأردف ماتا »في الدوري املمتاز هدفنا الرئيسي إنهاء املوسم بني 

األربعة األوائل، بعد سلسلة النتائج اجليدة األخيرة«.
وأمت »قبل شهر أو شهرين، كان األمر يبدو مستحيال للوصول 

للمركز الذي بلغناه اآلن«.


