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ــال مدريد،  ــادي ري ــدرب ن ــق م عل
ــات  ــىل ترصيح ــي، ع ــني لوبيتيغ جول
ــذي  ــيس، ال ــل مي ــي ليوني األرجنتين
ــد ضعيفا  ــال مدري ــون ري ــع أن يك توق
ــتيانو  ــد انتقال كريس ــم بع هذا املوس

رونالدو إىل يوفنتوس اإليطايل.
ــبانية عن  ــة اإلس ــت الصحاف ونقل
ــات مييس؟ ال  ــه: "كلم ــي قول لوبيتيغ
ــي  ــا يف العب ــكيك مطلق ــك التش يمكن
ــكل  ــري بش الريال، كل يشء عندنا يس
جيد.. لدينا الوقت قبل بداية مسابقة 
دوري أبطال أوروبا .. نحن نسعى إىل 
ــم..  الفوز بجميع البطوالت هذا املوس
ــب أن تكون  ــباني يج يف الدوري اإلس
ــئ  ــو يكاف ــدة، فه ــة جي ــا يف حال دائم

الثبات.. لكننا نريد الفوز بكل يشء".
ــل  فع ردة  ــف  يكش ــش  مودريت
ــه بجائزة أفضل  ــدو بعد تتويج رونال
العب يف أوروبامودريتش يكشف ردة 

ــه بجائزة  ــد تتويج ــدو بع ــل رونال فع
أفضل العب يف أوروبا

ــباني حديثه مع  ونفى املدرب اإلس
رونالدو قبل رحيل األخري عن الريال، 
ــدد: "رونالدو  ــذا الص ــال يف ه حيث ق
ــم أمره، والريال استجاب  كان قد حس
ــتويات  ــة الالعب، الذي قدم مس لرغب

رائعة مع الفريق".
ــال  ــأن ري ــد رصح ب ــيس ق وكان مي
ــد رحيل  ــف بع ــيكون أضع ــد س مدري
ــوظ   حظ ــتزيد  س ــا  بينم ــدو،  رونال
دوري  ــابقة  بمس ــوز  للف ــوس  يوفنت
ــم  النج ــه  ضم ــد  بع ــا،  أوروب ــال  أبط

الربتغايل.

ي  ان ــب دوري اإلس ة ال ط ــددت راب ح
ر  ه ش ن ال ـ28 م ا"، ال غ ي ل دم "ال ق رة ال ك ل
و"  ك ــي الس ك اراة "ال ب ــدا مل وع ل م ب ق امل
ــال  وري ة  ون ــل رش ب ــني  م ري غ ال ــني  ب
وع  ــب ــات األس س اف ن ار م د، يف إط دري م

ا". غ ي ل ن "ال ارش م ع ال
ــة  ي أرض ــىل  ع ــاراة  ب امل ام  ق ــت وس
ق  ري ف ــل ال ق ع ــو" م ــب ن ام ــب "ك ع ل م

ي. ون ال ت ك ال

يف  ــني  ق ري ف ال ــاء  ق ل دد  ج ت ــي وس
ل،  ب ق ــارس امل ن م ث م ال ث ــد، يف ال دري م

ا". غ ي ل ن "ال ـ26 م ة ال ول ج ار ال يف إط
ــد  دري م ــال  ري ــا  ق ري ف ــم  اس ق ت وي
دوري  ال ــب  ي رت ــدارة ت ة ص ون ــل رش وب
ل  ــك ل ــاط  ق ن  9 ــد  ي رص ب ي  ان ــب اإلس
ــل،  راح م  3 ــاء  ض ق ان ــد  ع ب ــا،  م ه ن م
ة  ح ل ص ب مل ص ــداف ي ارق األه ن ف ك ول

ا". ران وغ ل ب "ال

اتَّخذ املدير الفني ملنتخب الربازيل 
ــتثنائية  ــدم، تيتي، خطوة اس لكرة الق
ــان جريمان  ــم باريس س ــأن مهاج بش

الفرنيس، نيمار دا سيلفا.
ــي  صحف ــر  مؤتم يف  ــي،  تيت ــال  وق
ــدة ودًيا  ــة الواليات املتح ــل مواجه قب
ــيكون  ــن اآلن فصاعًدا س ــة: "م الجمع
نيمار هو قائدنا، ولن يتم التناوب عىل 
ــكل  ــيكون بش ــارة القيادة. نيمار س ش

دائم هو القائد".
ــخاص  ــاف "الوقت يمر واألش وأض
ــا مواقف  ــون.. عارصن ينمون وينضج
ــاه مع  ــذي أمضين ــت ال ــة يف الوق مهم
ــه بهذه  ــمح ل ــع يس ــو يف وض ــار. ه نيم

الخطوة".
ــات  ــتخدم يف تصفي ــي، اس كان تيت
ــة  ــيا، سياس املونديال، ونهائيات روس
ــارة القيادة، ولم  املداورة فيما يخص ش
ــارة قيادة  يثبت العب واحد ليحمل ش

الربازيل، طوال توليه قيادة الفريق.

ــارة القيادة  ــداء ش ــاوب عىل ارت وتن
ــيلفا، ومرياندا، ومارسيلو، يف  تياجو س

مونديال روسيا 2018 هذا الصيف.
ــارة القائد  ــد ارتدى ش ــار ق كان نيم
 ،2016 ــة  األوليمبي ــاب  األلع ــدورة  ب
ــوز املنتخب  ــىل عنها عقب ف ــه تخ لكن

بامليدالية الذهبية.
ــعادته  من جانبه، عّرب نيمار عن س

بقرار تيتي، وقال: "تقبلت القرار ألنَّني 
ــأتعلم أكرث، واملسؤولية أمر  تعلمت وس

سيساعدني".
ــؤولية  مس اآلن  ــل  "أحم ــاف  وأض
ــادة، لكن ال  ــارة القي ــبب ش ــرية بس كب
ــب كرة جيدة،  ــة يل بها إذا لم ألع حاج

يف النهاية".

ــجن 5  ــبانية بالس طالبت النيابة اإلس
ــهر للرئيس السابق لنادي  سنوات و6 أش
ــانز، إلخفائه 6  ــزو س ــد لورين ــال مدري ري
ــة الرضائب يف اإلقرار  ماليني يورو من هيئ
ــي 2008 و2009، ما يمثل  ــي لعام الرضيب
ــون و244 ألفا  ــة ملي ــرب رضيبي بقيم ته

و823 يورو.
ــة  ــار زوج ــة بإجب ــت النياب ــا طالب كم
ــغ 622 ألفا  ــىل دفع مبل ــانز ع ــزو س لورين
ــورو مع زوجها ملصلحة الرضائب،  و411 ي
ــاء هذه  ــتفادت من إخف ــا اس ــار أنه العتب

األموال.
ــىل التهرب،  ــنوات ع ــرور 10 س وعقب م
ــىل  ــتحقة ع ــوال املس ــة األم ــت قيم أصبح
ــابق لريال مدريد، مليون و747  الرئيس الس

ــي الدولة  ــب محام ــورو، بحس ــا و932 ي ألف
ــذي طالب  ــب وال ــة الرضائ ــل عن هيئ املمث

بحكم إدانة ضد سانز.
ــانز أثناء الجلسة أمس إىل أنه  وأشار س
ــد يتوصل التفاق  ــادا منه أنه ق اعرتف اعتق

ــة الرضائب من خالل  ــع النيابة ومصلح م
ــم عقارات يمتلكها، لكن النائب العام  تقدي
ومحامي الدولة يران أنها ال تغطي الدين.

وأكد سانز أن أبناءه سيتكفلون بسداد 
ــد يكون  ــه ق ــا أن ــب، مضيف ــن للرضائ الدي
ــت إىل أن  ــاء، لكنه لف ــب بعض األخط ارتك
ــار  اإلقرار الرضيبي الخاص بالعامني املش
إليهما أعده موظفان لديه رأوا أنه ال داعي 
ــه يف  ــزل كان يمتلك ــع ملن ــة بي ــر عملي لذك
مدينة ماالجا اإلسبانية، وقال "أعتذر عن 

أي خطأ قد يكون صدر مني".
ــني  ــد ب ــال مدري ــا لري ــانز رئيس وكان س
ــني رحل عن منصبه  ــي 1995 و2000 ح عام
ــارته يف االنتخابات أمام فلورنتينو  إثر خس

برييز.

ــلم  ــم املنتخب اإلنجليزي، سيتس ــاري كني، نج ــة، أن ه ــرت تقارير صحفي ذك
ــىل ملعب ويمبيل،  ــبانيا اليوم ع ــذاء الذهبي، قبل خوض مواجهة إس ــزة الح جائ

بعد تتويجه هداًفا ملونديال 2018 بروسيا.
ــلم الحذاء الذهبي، قبل خوض  وأوضح موقع "بليترش ريبورت" أن كني سيتس
مباراة املاتادور، اليوم، يف مستهل مشوار املنتخبني يف بطولة دوري األمم األوروبية.

ــداف يف املونديال،  ــي، بعد إحرازه 6 أه ــني، بجائزة الحذاء الذهب ــوج هاري ك وت
وذلك بعد احتالل منتخب بالده، املركز الرابع يف كأس العالم.

ويتطلع املنتخب اإلنجليزي إىل استئناف عروضه املبهرة التي قادته للوصول 
ــاوثجيت، 18 العبا  ــتدعى املدير الفني جاريث س إىل نصف نهائي املونديال، واس

من الـ 23 العبا، الذين ضمتهم قائمة الفريق بكأس العالم.
ــاراة عىل أرضه يف  ــباني، أول مب ــد مواجهة إنجلرتا، يخوض املنتخب اإلس وبع
ــاء املقبل أمام  ــد لويس إنريكي، الثالث ــادة مديره الفني الجدي ــة، تحت قي البطول

كرواتيا.

الثورة / أحمد أبوزينه
ــباب أمانة  ــاء دوري ش ــيل صنع ــدر أه تص
ــه عىل 22 مايو  ــرة القدم إثر تغلب العاصمة لك
ــام الجولة  ــل هدف بخت ــداف مقاب ــة أه بأربع
ــي ينظمها فرع اتحاد  الرابعة من البطولة الت

اللعبة لكرة القدم بأمانة العاصمة .
ــر حميد  ــرب عم ــيل ع ــة األه ــاءت رباعي ج
ــري ومحمود  ــالح الدوك ــم العربات وص وحات
ــجل هدف مايو الوحيد العبه  حنش بينما س
ــده بهذا  ــع لألهيل رصي ــري، لريف ــف الع يوس
ــاط منفردا وتراجع مايو إىل  الفوز إىل عرش نق

الرتتيب السابع بنقطتني.
ــقط  ــة أس ــن البطول ــة م ــاراة الثاني ويف املب
ــدة صنعاء بثالثة أهداف  العروبة مضيفه وح
ــق نجم  ــهدت تأل ــاراة ش ــني يف مب ــل هدف مقاب
ــجل ثالثية  ــارق الصلوي الذي س ــة ط العروب
ــدة العباه  ــديف الوح ــجل ه ــك )، وس ( هاتري
ــس لريفع العروبة  ــالم وطالل خمي عبدربه س
ــي  ــب الثان ــاط يف الرتتي ــع نق ــده إىل تس رصي
وتراجع الوحدة للمركز الثالث بنقاطه السبع 

.
ويف املباراة الثالثة حقق الريموك فوزا مهما 
ــدف، ثالثية  ــداف له ــة أه ــىل الرشطة بثالث ع
ــار املخزومي  ــجلت عرب عبدالجب الريموك س
(هدفني) واحمد السوادي بينما سجل معاذ 

ــع الريموك  ــة الوحيد  لريف ــرم هدف الرشط أك
ــت نقاط وارتقى للرتتيب الرابع  رصيده إىل س
ــب الخامس بأربع  ــع الرشطة إىل الرتتي وتراج

نقاط .
وأزال  ــاء  صنع ــعب  ش ــاراة  مب ــت  وانته
ــجل  س ــه،  ملثل ــدف  به ــي  االيجاب ــادل  بالتع
للشعب زين العابدين الضبياني بينما سجل 
ــعب رصيده  ــع الش ــوي لريف ــالء العل آلزال ع
ــادس وبقي  ــا للمركز الس ــالث نقاط مرتقي لث

آزال يف مركزه األخري بنقطتني .

ــادل األهيل مع مايو  ــة الرباعم  تع ويف بطول
ــح األهيل مايو  ــة األمل فاكتس ــا يف فئ 1/1 ، أم

برباعية نظيفة. 
يف بطولة الناشئني حسم التعادل االيجابي 
ــاء و22  ــئي أهيل صنع ــه لقاء ناش ــدف ملثل به
ــجل أكرم حسن عبدالله هدف األهيل  مايو س
ــادل ملايو  ــامة العزي التع ــب أس وأدرك الالع
ــبع نقاط وتقاسم  ،لريفع األهيل رصيده إىل س
ــع مايو رصيده  ــعب بينما رف الصدارة مع الش

إىل خمس نقاط يف املركز الخامس. 

ــدة صنعاء  ــه وح ــة بمضيف ــق العروب وألح
ــاز  ــد ان ف ــة بع ــة يف البطول الثاني ــارة  الخس
ــداف العروبة  ــجل أه ــه بهدفني لهدف، س علي
ــح وعبدالرحمن  الفضيل،  عبدالرحمن صويل
ــدف الوحدة  ــجل عبدالرحمن زايد ه فيما س
ــت نقاط  الوحيد، لريفع العروبة رصيده إىل س
ــدة ثالثا برصيده  ــز الرابع وبقي الوح يف املرك

السابق ست نقاط . 
ويف اللقاء الثالث حقق الريموك أول فوز له 
يف البطولة اثر تجاوزه للرشطة بثالثة أهداف 
ــار فيصل  ــداف الريموك عم ــجل أه لهدف س
ــن بهلول،بينما  ــالح الدي ــامة محمد وص وأس
ــطة طه  ــد بواس ــة الوحي ــدف الرشط ــاء ه ج
ــالث  ث إىل  ــده  رصي ــوك  الريم ــع  لريف ــا  الثالي
ــس بينما تذيل الرشطة  ــاط يف املركز الخام نق

الرتتيب بدون نقاط .
يف فئة األشبال عاد األهيل محمال بانتصار 
ــف.  وحقق  ــو بهدف نظي ــن ملعب ماي ثمني م
ــني  ــة بهدف ــىل العروب ــهًال ع ــوزاً س ــدة ف الوح
نظيفني ، وتغلب الريموك عىل الرشطة بثالثية 

نظيفة . 
ــو ضيفه  ــب 22 ماي ــن كس ــة الواعدي ويف فئ
ــدف، وحقق  ــداف مقابل ه ــة أه ــيل بثالث األه
ــني دون  ــة بهدف ــىل العروب ــوز ع ــدة الف الوح
ــة  ــريه الرشط ــوك نظ ــح الريم ــل، واكتس مقاب

برباعية نظيفة.

األهلي يتصدر فئة الشباب ويشارك الشعب صدارة الناشئني
ــي  ــس ــي ــــــرد عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات م ــي الــــــريــــــال ي ــس ــي ــــــرد عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات م الــــــريــــــال ي

نــــيــــمــــار قــــــائــــــدا لــــلــــربازيــــل نــــيــــمــــار قــــــائــــــدا لــــلــــربازيــــل تحديد موعد مباراة الكالسيكو اإلسباين تحديد موعد مباراة الكالسيكو اإلسباين 

النيابة اإلسبانية تطالب بسجن رئيس الريالالنيابة اإلسبانية تطالب بسجن رئيس الريال

ــداف املونديال  ــلم الحذاء الذهبي له ــداف املونديال هاري كني يتس ــلم الحذاء الذهبي له هاري كني يتس

بدوري أمانة العاصمة للفئات العمرية
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