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األمناء / متابعات :

الــدوري  قناة  كشــفت 
عن  الســبت،  أمس  اإليطايل، 
املباريات التي سيتم بثها مجانًا 
عىل موقــع »يوتيوب« ضمن 

منافسات الجولة الثامنة.
يف  الرابطة،  وأوضحــت 
الرســمي،  موقعها  عرب  بيان 
مباريات   5 عرض  ســيتم  أنه 
لجميع  مجانًا  جولــة  كل  من 
مشــجعي كرة القدم املقيمني 
األوســط  الرشق  منطقة  يف 
أنه مل  إفريقيا، خاصة  وشامل 
تحصل أي قناة عىل حقوق بث 

الدوري.
الرسمية  القناة  وأوضحت 
عــىل  اإليطــايل  للــدوري 
»يوتيــوب«، أنه ســيتم إذاعة 

املباريــات التالية هذا األســبوع: )ميالن - فريونــا( - )يوفنتوس - روما( - 
)التسيو - إنرت ميالن( - )كالياري - سامبدوريا( - )نابويل - تورينو(.

يذكر أن نابويل يتصدر جدول ترتيب الــدوري اإليطايل برصيد 21 نقطة، 

ويأيت خلفه فريق ميالن يف املركز الثاين بـ19 نقطة.
يشــار إىل أن إنرت ميالن حصد لقب الدوري اإليطايل باملوسم املايض، بعد 

غياب دام 11 عاًما.

األمناء / متابعات :

 تراجــع االتحاد األورويب لكرة القدم عــن عقوبة »مغلظة« 
فرضها عىل أحد العبي مانشسرت يونايتد، يف بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وقال مانشســرت يونايتد، يف بيــان ، إن اليويفا تراجع عن 

العقوبة املغلظة بحق العبه آرون وان بيساكا.
وسيكون الظهري األمين متاحا ملانشسرت يف مواجهة أتاالنتا 
بدوري األبطال األسبوع املقبل، بعد قبول الطعن ضد إيقاف الالعب 

مباراتني.
وحصل وان-بيســاكا عىل طرد مبارش خالل الخســارة أمام 
يانج بويز الشــهر املايض، ليوقفه االتحــاد األورويب )اليويفا( 
مبــاراة واحدة يف البداية، قبل أن يضاعف العقوبة يف وقت الحق 

بعد اعتبار ما قام به »تدخال عنيفا«.
وأوضح يونايتد إن اليويفا عدل اإليقاف إىل مباراة واحدة، ما 
يعني أن وان-بيســاكا متاحا ملواجهة أتاالنتا يوم األربعاء املقبل، 

بعد غيابه عن املباراة الثانية يف دور املجموعات أمام فياريال.
ويحتل يونايتد املركز الثالث يف املجموعة السادسة، برصيد 3 

نقاط من مباراتني.

ريــاضة

األمناء/ متابعات :

قرر االتحاد األورويب لكــرة القدم )يويفا(، عدم فتح إجراءات تأديبية ضد 
سبارتا براج التشــييك، لعدم توافر أدلة كافية عىل وجود سلوك متييزي خالل 

املباراة أمام رينجرز، يف الدوري األورويب.
وكان من املقرر يف البداية أن تقام املباراة دون جمهور، بعد إساءة عنرصية 

لالعب موناكو، أوريلني تشواميني، يف آب/أغسطس املايض.
لكن ُســمح بحضور املبــاراة ملا يقرب من عــرشة آالف تلميذ، اصطحبهم 

راشدون.
وشهدت املباراة صيحات اســتهجان عىل العبي رينجرز السود، ويبدو أن 

جلني كامارا تعرض إلساءات عنرصية بشكل خاص.
ويف آذار/مارس املايض، اســتبعد يويفا أن يكون كامــارا ضحية إهانة 

عنرصية من أوندريجكوديال، يف مباراة رينجرز أمام سالفيا براج.
لكن بعد تحقيق من قبــل مفتش األخالقيات واالنضبــاط باليويفا، ذكر 

االتحاد األورويب أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية.
وقال االتحاد يف بيان : »وفقا للامدة 31 )4( من قواعد االنضباط، فإنه تم 
تعيني مفتش لألخالقيات واالنضباط إلجراء تحقيق انضباطي، بشأن احتاملية 
وجــود وقائع عنرصية، والتــي ُزعم أنها وقعت يف مبــاراة بدور املجموعات 
للدوري األورويب، يف نســخة 2021/2022، بني سبارتا براج ورينجرز، والتي 

أقيمت يوم 30 أيلول/سبتمرب املايض«.
وأضاف البيــان: »توصل التحقيق يف النهاية، إىل أنه مل يكن هناك أي أدلة 
كافية عىل سلوك عنرصي أو متييزي يف املباراة، لتربير بدء اإلجراءات التأديبية 

ضد سبارتا براج«.
وبعد املباراة، أصدر سبارتا بيانا ليؤكد أن أي مزاعم عن العنرصية، ال أساس 

لها من الصحة.

األمناء/ متابعات :

كشــف توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، عن موعد اعتزاله كرة القدم 
وخطته التالية فور تعليق حذائه، وذلك يف ظل ارتباطه بعقد مع النادي األملاين 

حتى صيف 2023.
وقال مولر، يف مقابلة مع شــبكة »ESPN«: »أعتقد أن كافة االحتامالت 

واردة يف املستقبل، لكن ليس لدي خطة محددة يف الوقت الراهن«.
وأضاف: »أريد االعتزال بعد 3 ســنوات، وبعدها بعام أمتكن من الحصول 

رخصــة  عــىل 
وأحاول  تدريبيــة، 
الرتكيــز حاليا يف 
وبعدها  مسرييت، 
حدوث  املمكن  من 

أي يشء«.
وأكــد املهاجم 
األملــاين أن خطته 
عىل  ترتكز  دامئــا 
فيــام  التفكــري 
للغد،  أفضــل  هو 
»إذا  مضيفــا: 
لنفســك  خططت 

لـ3 ســنوات قادمة وكنت صادقا مع نفسك، حينها ميكنك االستمرار يف ذلك، 
لكن الحياة تتخذ أحيانا طرقا مختلفة عام يجول بخاطرك«.

ونفى صاحب الـ32 عاما اتباعه خطة محددة طوال مســريته، مشريا إىل 
رغبته باستمرار يف التطور واللعب عاما تلو آخر.

 وعرب مولر، يف ختام ترصيحاته، عن فخره الشديد باللعب بقميص فريق 
كبري بحجم بايرن ميونخ لســنوات طويلة، مضيفا: »أشعر بالفخر ألن جسدي 
ومهارايت الكروية تؤهلني للعب لهذا النــادي والقتال من أجل الفوز باأللقاب 

الكربى«.

الكالت�شيو يبث قمة يوفنتو�س وروما جمانا

يويفا يرتاجع عن العقوبة »املغلظة« لنجم مان�ش�شرت يونايتد

وكيل دميبلي يعرقل خطة بر�شلونة
األمناء/ متابعات :

واصل الفرنيس عثامن دميبيل، جناح برشــلونة، 
سياســة املامطلة مع النادي الكتالوين بشــأن تجديد 

عقده.
وينتهي عقد دميبيل مع البارسا يف صيف 2022، 
ويحظى الالعب باهتامم العديد من األندية الكبرية يف 

أوروبا.
وكان خوان البورتا، رئيس برشلونة، رصح باألمس 
أن هناك مفاوضات مع دميبيل من أجل التجديد، مشريا 

إىل أن الالعب يريد البقاء.
لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، تؤكد 
أن دميبيل يرفض الجلوس حالًيا عىل طاولة املفاوضات 

مع برشلونة.
وأشــارت إىل أن آخر اتصال بني مديري برشلونة 
وموىس سيسوكو ممثل دميبيل، يعود إىل يوم األربعاء 

املايض.
وأوضحت أن االتصال مل يحمل أي إشارة إيجابية، 
حيث رفض سيســوكو التفاوض مع برشلونة، وأبلغ 
النــادي بتأجيل أي محادثات لحــني عودة دميبيل من 

اإلصابة.
وذكرت أن دميبــيل يحظى باهتامم مانشســرت 
يونايتد وليفربول وتشــيليس، كام أن لديه عرضا من 
يوفنتــوس منذ أكرث من عام لضمــه مجانًا يف 2022 

مقابل مكافأة انتقال جيدة.

يويفا يعلن قراره ب�شاأن اأزمة 
�شبارتا براج ورينجرز

مولر يحدد موعد اعتزاله وخطته امل�شتقبلية


