
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6154 Thursday 27/9/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6154 اخلميس 17 من محرم  1440 هـ 27 من ايلول (سبتمبر) 2018م

“d²¹Ë— ≠ ÊbM  }
يتوقـع مانشـستر يـونايتـد اإلنكلـيزي حتقـيق إيرادات وأرباح أسـاسية أعـلى في سنة  2019 رغم تسجيل نـتائج أقل من التـوقعات في الربع
األخير من  .2018وقال يونايتد الذي تضم تشكيلته بول بوغبا الفائز بكأس العالم وديفيد دي خيا وأليكسيس سانشيز إنه يتوقع إيرادات
ب  615 و 630 مليون جنيه إسـترليني في السنـة التي تنتهي في حزيران  .2019 كما حقق يونـايتد إيرادات قياسية في موسم -2017
 2018 بلغت  590 مليـون جنيه اسـترليني ( 775.4 مليـون دوالر) رغم التباطـؤ في الربع األخيـر بسبب تراجع إيـرادات البث التـلفزيوني
الي القوي قبل تـوضح األداء ا واإليرادات التـجارية. وقال إد وودوارد الـرئيس التنـفيذي للنـادي في بيان "توقـعاتنا بـزيادة اإليرادات للـعام ا
نتهية واهب في سوق االنتقاالت". وتراجعت إيرادات األشـهر الثالثة ا دى البعيد وهو ما يسـمح لنا بالتنافس على ضم أبـرز ا للنادي عـلى ا
ئة إلى  147.6 ملـيون جنـيه استرلـيني مع فـشل يونايـتد في جتاوز دور الـستـة عشر في دوري أبـطال أوروبا في في حـزيران بواقع  16بـا
مـلوك ـستـوى الـثاني لألنـدية في الـقارة. وفـاز سيـتي ا تنـاقض مع السـنة الـسابـقة الـتي أحـرز فيـها لـقب الدوري األوروبي وهي مـسابـقة ا
اضي ويـتطلع لـتقليـص الفجوة مـع منافسه وسم ا للمـليارديـر اإلماراتي منـصور بن زايد آل نـهيان بـالدوري بفارق  19نـقطة عن يـونايتـد ا
ـلعب أيـضا. ويتـوقع يونايـتد أربـاحا معـدلة قبـل الفوائـد والضرائب والـنفـقات وتسـديد الدين لـلسـنة القـادمة ب  175و 190مـليون خارج ا

جنيه استرليني مقابل  177.1مليون جنيه إسترليني حققها في .2017-2018.
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ودعت الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيب
ــيــا دورة ووهــان ـــصــنــفــة أولـى عــا ا
الـصينية من الدور الـثاني فيما حققت
ـاركـيـة كـارولـ فـوزنـياكي كل مـن الد
ـانـية أجنـيلـيك كيـربر بـداية جـيدة واأل
اول امـس الــثالثــاء. وســقــطت هــالــيب
الـــتي أعــفــيـت من خــوض الــدور األول
صنفـات الثماني األوليات عـلى غرار ا
أمـــام الـــســــلـــوفـــاكـــيـــة دومــــيـــنـــيـــكـــا
صنفة  31بـنتيجة 6-0  تـسيبولكوفا ا
ــتــوجـة و .5-7وتــغــلــبت فــوزنـيــاكي ا
فـتوحة أولى بـلقب بـطولة أسـترالـيا ا
الـبـطـوالت األربع الـكـبـرى مـطـلع الـعام
احلـــالي عـــلى الــســـويـــديــة ريـــبــيـــكــا
بــــيـــتـــرســـون  4-6 و .1-6 وتــــلـــتـــقي
ـقـبل مـع بـطـلـة فــوزنـيـاكي في الــدور ا
ــــبـــيـــاد ريــــو دي جـــانـــيـــرو 2016 أو
الــبــورتـوريــكــيــة مـونــيــكــا بـويـغ الـتي
تـغـلــبت عـلى الـبـيالروسـيـة ألـكـسـنـدرا
قابل سـاسنوفيتش  2-6 و .2-6 في ا
تـخـطت كـيـربـر التي ضـمـنت تـواجـدها
ـاسترز الـدور الثاني على في بـطولة ا
حـسـاب األمريـكيـة مـاديسـون كيـز التي
انـسحـبت في اجملمـوعة الثـانيـة بسبب

إصــابـة في الـركــبـة. وحـســمت كـيـربـر
بـلدون ثاني بـطوالت الـغراند بـطلـة و
سـالم اجملـموعـة األولـى بـسـهـولة 6-0
ثـم تـقــدمت  1-4 فـي الــثـانــيــة قــبل أن
تـنـسـحب األمريـكـية الـتي بـلـغت نصف
ـفـتوحـة على نـهـائي بطـولـتي فرنـسا ا
مـالعـب روالن غــــــاروس والـــــــواليــــــات
ــتـحـدة عـلى مالعـب فالشـيـنغ مـيـدوز ا
ثـــاني وآخــر بـــطــوالت الــغـــرانــد سالم
تــوالــيـا. وتــغـلــبت االســتـرالــيــة أشـلي
بـارتي الـسادسـة عشـرة عـلى الصـينـية
شـاركة ببـطاقة دعوة سـايساي جـينغ ا
 6-4و 1-6و .2-6 وبــلــغت الــدور ذاته
الـتــشـيـكـيـة بــتـرا كـفـيـتــوفـا اخلـامـسـة
وحــامـلـة الـلــقب مـرتـ عـامي  2014و
 2016بـفوزها على الصربـية ألكسندرا
كــرونــيــتش  3-6و 4-6 واإلســتــونــيــة
أنـيت كونتافيت بفوزها على الكرواتية
دونــا فــيــكــيـتش  2-6و 4-6 لــتــضـرب
األولى مـوعدا مع الـروسيـة أناستـاسيا
بـافليوتشنـكوفا الفائزة عـلى الهولندية
كـيكي بـرتنز الـثانيـة عشرة  4-6و6-2 
والـثـانـية مع الـصـيـنيـة شـويـاي جانغ.
كـــمــا تــأهـــلت اإلســبـــانــيــة غـــاربــيــني
مـوغوروزا الـرابعة عـشرة بفـوزها على

السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-0 
و 1-6 لـتـلـتـقي مع التـشـيـكـية كـاتـريـنا
ســيـنـيــاكـوفـا الـتـي أقـصت الـفــرنـسـيـة
كـارول غارسـيا حامـلة اللقب. وودعت
صنفة رابعة أمام سينياكوفا غارسيا ا
ـتأهـلة من الـتصـفيات  3-6و-5) 6-7 ا
 (7و (7-4) 7-6 فـي مباراة دامـت أكثر

مـن ثالث ساعـات. وخـرجت األوكـرانـية
إيـليـنا سـفيـتولـينـا السـادسة من الدور
الـثـاني بـخسـارتـهـا أمام الـبـيالروسـية
أريــنــا ســابــالــيــنــكـا  6-4و 2-6و1-6 
ــانـيــة جـولــيـا غــورغـيس وتــغـلــبت األ
احلـادية عـشرة عـلى األمريـكيـة صوفـيا
كـين الـصاعدة من التـصفيات  3-6 و
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ــبـاراة الـنــهـائـيـة ـنـتــخب بالده في ا هـدفــا 
مـونديال روسيا  2018  ضد كراوتيا (-4
ــرشــحــ الــبـــارزين لــنــيل هــذه 2) أحــد ا
اجلائـزة علما أنه اختير أفضل العب شاب

ونديال.  في ا
رشـح للـفئات وأعلـنت اجمللة أن أسـماء ا
الـثالث سـيــتم إعالنـهـا عــلى مـدى سـاعـات
يـــــوم اإلثـــــنـــــــــــــ الـــــثـــــامـن من شـــــهـــــر
تــــــــــشـرين االول بــالـتــوازي عـبـر الــقـنـاة
الـتـلــفـزيـونــيـة الـتـابــعـة لـصــحـيـفــة "لـيـكـيب"
ــواقع االلـكـتــــــــــرونـيـة الــفـرنـســـــــــيـة وا
وحـسـابـات الـتـواصل االجـتـمـاعي لـفـرانس

فوتبول وليكيب...
أمـا حـفل اجلـوائـز فسـيـبث لـيل الـثالث من
كـانـون االول عـلى قـناة "لـيـكـيب" ومـوقـعـها
ومــوقـع "فــرانس فــوتــبـــول" وفي أكــثــر من
 120دولـة. وكـانت جــائـزة الـكـرة الــذهـبـيـة
وجـائـزة االحتــاد الـدولي (الــفـيــفـا) ألفـضل
مـتدة العـب قد دمـجت في الفـتـرة الزمـنيـة ا
بـ العام  2010 و2015 قـبل أن يـعود
كل طــرف إلى مـنح جــائـزته بــدءا من الـعـام

2016.

الرجـــــــال سيتم التصـــــويت على اختيار
أفـــــــــضـــــــل العــــــــبــــــــــــــــة مـن قـــــــــــــــبل

... الصحفي
 أمـا الـفـائـز بـجـائـزة كـوبـا
فـسـيـتم اخـتـيـاره من قـبل
العـب أحـياء سـبق لهم
الــــتــــتــــويج بــــالــــكـــرة
الـــذهـــبـــيـــة بـــيـــنـــهم
ديـنيس لـو فـرانتس
بـكــنــبــاور مــيــشـال
بالتـيـني جـان بـيـار
بـــابـــان مـــارك فــان
بـــاســــ زين الـــدين
زيــــدان لــــيــــونــــيـــــــل
مـــيـــسي كــريـــســـتــيـــانــو

رونالدو. 
ويـــبــــدو الـــفـــرنـــسي
كـيليـان مبابي (19
عـاما) العب باريس
سـان جــرمـان الـذي
بـــرز فـي نـــهـــائـــيــات
كــأس الــعــالم وســجل
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حـددت مـجـلـة "فـرانس فـوتـبـول" الـفـرنـسـية
تـخصصـة في كرة الـقدم يـوم الثالث ا

ـــقــبل من شـــهـــر كــانـــون االول ا
ـنـح جـائــزة الـكـرة مـوعــدا 
الـــذهـــبـــيــــة الـــثـــالـــثـــة
والسـت في تاريخها
ألفـــــــضـل العـب في
الــــــعــــــالـم والــــــذي
ســــــــيــــــــقــــــــام  في
العاصمة الفرنسية

باريس. 
واســتـــحــدثت اجملـــلــة
جائزت هذا العام هما
الـكــرة الـذهــبـيــة ألفـضل

العبـة و"جائـزة كوبا" (نـسبة
إلى الــــنـــجـم الــــفـــرنــــسي

ـون كـوبـا) الـسـابق ر
ألفـــضل العب دون

 21عـــــــامـــــــا...
وكـما هي احلال
بـالــنـســبــة لـفــئـة
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ـدير الـفني لديـربي كاونتي بالعـبي فريـقه عقب إقصـاء مانشـستر أشاد فـرانك المبارد ا
يونـايـتـد من الـدور الـثـالث من بـطـولـة كـأس رابـطـة احملـتـرفـ اإلنـكـلـيـزيـة. وقـال المـبارد
ـباراة وتـستـقبل بـحسب شـبكة "" :"BBC لـقد صـدمت يـا له من أداء أن تنـزل إلى ا
ثـل هذه الـطـريـقة فـهـذا أمـر رائع". وأضاف: هـدفًا مـبـكـرًا في األولد تـرافـورد ثم تـلـعب 
"كـانت لديـنا الـشخـصـية خلـوض ركالت التـرجيـح واللـعب بالـصورة الـتي ظـهرنـا بهـا أنا
مدرب يشعـر بالفخر". وواصل: "لـقد كان االختـيار األسهل الذي قـمت به الالعبون كانوا
ـتـازيـن أمـام بـريــنـتـفــورد واسـتـحــقـوا فـرصــة الـلــعب في األولـد تــرافـورد". وتـابع جنم
ـنـافـسـة حـقًـا أنـا فـخـور لـلـغـايـة تـشـيـلـسي األسـبق: "أريـد أن أنـشئ فـريـقًـا قـادرا عـلى ا
بالالعب أحاول بـناء مجموعة تكون ناجحة وتخوض ليال مثل هذه التي ال تصدق ولكي
نتألق ضد األفـضل ونلعب بهذه الـطريقة هذا أمـر صحيح". واختتم: "هـاري ويلسون كان
يفعل ذلك في التـدريبات لقد أثبت عدم صـحة وجهة نظري ألنني اعـتقدت أن الركلة كانت

بعيدة جدًا كل من ماسون مونت وويلسون سيقطعان شوطًا طويالً".
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تـألق وأبـعـدهـا. وألــغى حـكم الـلـقـاء
هــدفــا لــلــبــديل فــرانك ريــبــيــري في
الـدقــيـقـة  84 بـداعي الــتـســلل عـلى
مــــولــــر الــــذي مــــرر الــــكــــرة. وجنح
فــيــلــيــكس جــوتــزه شــقـيـق مــاريـو
جوتـزه العب بـوروسـيا دورتـمـوند
فـي إدراك الــــــتـــــــعـــــــادل لــــــصـــــــالح
أوغـســبـورغ في الــدقـيــقـة  86 بـعـد
خطـأ فادح من نـوير. ورفض جـوتزه
الـصـغـيـر االحــتـفـال أمـام جـمـاهـيـر
فــريــقـه الــســابق إذ لـــعب في رديف
الــــبــــايـــــرن قــــبل أن يــــنـــــتــــقل إلى

وسم. أوغسبورغ مطلع هذا ا
ÊUO²¹≈ X½U  5LŁ “u

تـغـلب سـانت إيـتـيـان عـلى مـضـيـفه
تولوز بنتيجة 2-3 في إطار اجلولة
السابـعة من عـمر الدوري الـفرنسي.
تـــقـــدم ســـانت إيـــتـــيــان بـــهـــدف في
الـــدقــــيــــقـــة  23 عن طـــريـق الالعب
لويس ديوني لكن تولوز تعادل عبر
عـاد مــاكس آالن في الــدقــيــقــة  .63 
الضيـوف للـتقدم من جـديد بـواسطة
ي كابـيال بـعـدها بـ  3 دقائق ثم ر
وســعـــوا الــفـــارق في الــدقـــيــقــة 75
بـواسطـة يـانـيس سـالـيـبـور. وتـمكن
أصـحــاب األرض من تــذلــيل الــفـارق
بــعــدهــا بـ  3 دقــائق عــبـــر جــيــمي
دورماز لـكن جهـودهم لم تـكن كافـية
إلدراك الــتــعــادل. بــهــذا الــفــوز رفع
نقطة سانت إيـتيـان رصيده إلى  12
ركز الثالث بينما جتمد رصيد في ا
ــركــز تــولــوز عــنــد  11نــقــطــة في ا

روميـرو الذي ظل سـاكـنا في مـرماه.
أجرى الـبـرتـغـالي جوزيه مـوريـنـيو
تغيـري بخـروج ليـنجارد وهـيريرا
ليشرك الـثنائي فياليـني وفريد بدال
اسـتـمرت مـنـهـمـا في الـدقـيـقـة  .63 
مـعــانـاة الــشـيــاطـ احلــمـر بــعـدمـا
أشـهر احلـكم الـبـطـاقـة احلـمراء في
وجه رومـيــرو الـذي اضــطـر لــلـمس
الكـرة بيـده من خـارد منـطقـة اجلزاء
بــعـــد انــفــراد مـــهــاجم كـــاونــتي به
لـيــكـمل الــيـونـايــتـد الــلـقـاء بــعـشـرة
. سيطر كاونتي على مجريات العب
اللـقاء بـعـد طرد رومـيرو ولم تـشفع
احملــاوالت الــهـــجــومــيــة لـــلــوكــاكــو
ومــارســيـال أمــام تــنــظــيم وســرعـة
تمـكن الـضـيـوف. وفي الـدقـيـقة  85 
ـفـاجـأة بـإحـراز كـاونـتي من صـنع ا
الـهـدف الـثـاني من مـتـابـعـة الـبـديل
تـألق ويلـسون ماريـوت لتـسديـدة ا
فـشـل احلـارس جــرانت في الــلــحـاق
بها. رفض فياليني أن ينتهي الوقت
األصـلـى بـاخلــسـارة بــ جـمــهـوره
لـــيــتـــمــكـن من إحــراز الـــتـــعــادل في
الدقـيـقة  .95 ولكن ركالت الـتـرجيح
ابـــتــســـمت في الـــنــهـــايـــة لــلـــفــريق
ضــربـات الــضــيف الــذي أحــرز  8 

مقابل  7 ألصحاب أولد ترافورد.
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شق مـانـشـسـتـر سـيـتي طـريـقه إلى
الـــدور الــرابـع من مـــســابـــقـــة كــأس
رابطـة احملتـرفـ اإلنكـليـزية بـفوزه
على مـضـيفه أكـسـفورد سـيتي .3-0
وأحــرز جــابــريــيل جــيــســوس (36)
وريــاض مــحــرز (78) وفــيل فــودين
ـــبـــاراة. وخــاض (2+90) أهـــداف ا
جـموعة ـباراة  مانشـستر سـيتي ا
من العـناصر الـبديـلة كـما أن مدربه
بـيب جـوارديـوال جـرّب خـطّـة الـلـعب
  3-4-3 حــــــيـث شــــــارك احلــــــارس
االحتـيـاطي أريـانـيت مـوريتش وراء
ــكـوّن فـيــنـسـنت الـثالثي الــدفـاعي ا
كومباني وجـون ستونـز ونيكوالس

أوتامندي.
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تعثر بايرن ميونخ في معقله (أليانز
أريــنــا) أمــام ضـــيــفه أوغــســبــورغ
وتعـادل معه (1-1) ضمن مـنافـسات
اجلــــولــــة اخلــــامـــســــة مـن الـــدوري
ـــــانـي. وافـــــتــــــتح آريــــــ روبن األ
التـسـجـيل للـبـايـرن في الدقـيـقة 48 
فيما عادل فيليـكس جوتزه النتيجة
للـضـيـوف في الـدقـيـقة  .86وارتفع
رصـيـد الــبـافـاري إلى  13نـقـطـة في
صدارة الـدوري بيـنـما وصل رصـيد

جــــاك مــــاريــــوت الــــهـــدف الــــثــــاني
لـلــضـيـوف (85) فـيــمـا أعــاد مـروان
فـياليـني أصــحـاب األرض لـلـمـبـاراة
ــــبــــاراة حــــصـــول (95). شــــهـــدت ا
سيرجيو روميرو حارس اليونايتد
س الكرة على بطاقة حمـراء بعدما 
بـــيــده خـــارج مـــنــطـــقـــة اجلــزاء في

الدقيقة .70
ودخل أصـحـاب األرض بــشـكل قـوي
منذ البدايـة فمع الدقيقة  ?3استغل
مـــارســيـــال ســرعـــته عـــلى اجلـــنــاح
األيــســر وراوغ ظــهـيــر كــاونــتي ثم
مررها إلى لينجارد لتنتهي عند ماتا
الـذي أحـرز هــدفـا تـكــتـيـكــيـا رائـعـا.
ظـهـرت مالمح شـخــصـيـة الـضـيـوف
مــبــكــرا حــيث بــادلــوا الــيــونــايــتـد
الهـجوم بـفـضل سرعـة تـناقل الـكرة.
ومع الدقـيـقة  7أرسل ويلـسـون كرة
عـرضـيـة غالـطـت خط الـدفـاع لتـصل
إلى بـيـنـيـنت الـذي انـفـرد بـاحلـارس
رومـــيـــرو ولــــكن األخـــيـــر تـــصـــدى
لـلـمـحــاولـة. سـيـطــر الـضـيـوف عـلى
الـــلـــقــــاء بـــعـــد مـــرور  25دقـــيـــقـــة
مـسـتـغـلـ غـيـاب الـضـغط من وسط
مــانـشــســتـر يــونــايـتــد وتــمـكن
رومـيـرو من إنـقـاذ مـرمـاه من
كـرة مـحقـقـة. واصل ديـربي
كـــــــاونــــــــتي الــــــــضـــــــغط
الهجـومي كمـا حتسنت
أدوار األظــــهـــرة الــــتي
استغلت تراجع العبي
برر اليونـايتـد غيـر ا
بــــعــــد تــــقــــدمــــهم في

النتيجة.
ولـم يــــــتــــــطــــــور أداء
اليـونايـتد في الـشوط
الـــثـــانـي بل افـــتـــقـــد
تــمـــامــا لـــنــقـل الــكــرة
بشـكل سريع وهـو ما
زاد من جـرأة عـنـاصر
ديـربـي كـاونــتي. وفي
الــــدقــــيــــقــــة 59 ومن
ضـربـة حـرة مـبـاشـرة
من مــسـافــة بــعــيـدة
تــــوّج ويـــــلــــســــون
جــهـــده الــكـــبــيــر
ـــبــاراة طــوال ا
بــــــــــــهـــــــــــدف
الـــتــــعـــادل
مــــــــــــــــــــن
تـسـديدة
مــذهــلـة
ســــرقت
أنـــظـــار
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ـبـاراة الـتي جـمـعت أشـاد آريـ روبن جنم بـايـرن مـيـونخ بـخـصـمه أوغـسـبـورغ عـقب ا
الـفـريـقـ مـسـاء اول امس الــثالثـاء وانـتـهت بـالـتـعـادل  1-1 ضـمن مــنـافـسـات اجلـولـة
ـوقع نـاديـه الـرسـمي ـاني. وقــال روبن في تـصــريـحــات  اخلـامـســة من عـمــر الـدوري األ
بـاراة يجب أن يكون "هدفي ال قيـمة له فعنـدما تتـقدم في النـتيجة 0-1 يجب أن تـفوز با
األمر هـكذا". وأضاف "أوغـسبورغ كـان رائعًا وشـجاعًا بـينمـا كان عليـنا أن نلـعب بشكل
ـباراة في وقت مـبكر". من أفضل وأن نـكون أكـثر صـبرًا حصـلنـا على عـدة فرص لـقتل ا
جــانـبه قــال نـيــكالس ســولي العب الـبــافـاري "وجــدنــا صـعــوبـة في الــدخـول لــلـمــبـاراة
ـتلك خطة جيدة". وتابع "في الشوط الثاني فشلنا في تسجيل هدف آخر أغسبورغ كان 

لضمان الفوز كان علينا أن نستغل الفرص التي سنحت لنا".

اخلامس.
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تـألـق أتـلــتــيـكــو مـدريــد في الــشـوط
األول من مواجـهة هـويسكـا وسجل
ثالثيـة عن طـريق أنـطوان جـريـزمان
وتومـاس بـارتي وكـوكي لـيـفوز (-3
 (0ضـــــمن مـــــنـــــافــــســـــات الــــدوري
اإلسباني. ولم يتعرض فريق دييجو
سيمـيوني ألي معـاناة ليـحقق فوزه
الـــــثــــــالث عــــــلى الــــــتـــــوالي فـي كل
ـسـابـقـات بـفــــــضل إسـتـراتـيـجـية ا
تــــســــجــــــــيـل األهــــداف في أول 35
دقـيـقـة. وأراح األرجـنــتـيـني العـبـيه
ســـــاؤول نــــيـــــجــــيـــــز ورودريــــجــــو
وخــوانــفـــران قــبل مــبـــاراة الــقــمــة
ه ريــال مــدريـد ــرتـقــبــة أمـام غــر ا
دافع ـقـبل لـكـنه خـسـر ا األسـبوع ا
خــوسـيـه مـاريــا خــيــمـنــيــز بــسـبب
اإلصـابة خـالل الـشوط األول. وتـابع
جريزمـان كرة من مـدى قريب ليـتقدم
بـــالـــهــــدف األول في الـــدقـــيـــقـــة 16
وأضـاف بـارتي الـهـدف الـثـاني بـعـد
مرور نـصف سـاعة من الـلـعب. وقبل
مـرور خـمس دقـائق إضـافـيـة سـانـد
احلظ كــــوكي فـي الـــتــــســــجـــيل إذا
خدعت تـمريـرة طويـلة زمـيله أنـخيل
كوريـا وكذلك مـنـافسه أكـسل فيـرنر
ـــرمى. حـــارس ويـــســـكـــا ودخـــلت ا
ـركـز الـثالث وتـقدم أتـلـيـتـيـكـو إلى ا
في الـــــدوري خــــلف ريــــال مــــدريــــد
وبرشـلـونة بـيـنمـا تـراجع هويـسـكا

ركز 18. إلى ا
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ديـر الفني ألتلـتيكـو مدريد على أداء فـريقه خالل الشوط أثنى األرجنـتيني دييـجو سيـميوني ا
ـبـاراة الـتي فـاز فـيـهـا عــلى هـويـسـكـا بـثالثـيـة دون رد مـسـاء اول امس الـثالثـاء في األول من ا

اجلـولـة الـسـادسـة بـالـلـيـغـا في الـوقت الـذي أبـرز فـيه تـطـور األداء
ؤتمر نافس. وأشـار سيميـوني خالل ا اجلماعي والضـغط على ا
ـــبــاراة الـــتي احــتـــضــنـــهــا مــلـــعب (وانــدا الــصـــحــفي بـــعــد ا
مـيـتروبـوليـتـانو): "الـفريـق ينـضج شيـئـا فشـيئـا عـلى مسـتوى
الـلــعب اجلـمــاعي في جـمـيـع اخلـطـوط والالعــبـون بـدأوا في
تـطـبــيق الـضـغط الـعــالي مـعـا وهـذا أمــر إيـجـابي ومالحظ".
وتــابع: "أمـام إيــبـار كــانت هـنــاك الـكـثــيـر من اجلــوانب الـتي
حتـسـنت ومـبـاراة مونـاكـو كـانت جـيـدة جـدا بيـنـمـا مـواجـهة
خيـتافي كـانت أفضل والـشوط األول كـان مثـاليـا ونتـمنى أن
ـقـبل (أمام نـسـتعـيـد عافـيـتـنا قـبل مـواجـهة "الـديـربي" السـبت ا
ريـال مـدريـد)". وأضــاف: "أعـتـقـد أنـنـا قـدمــنـا مـبـاراة جـيـدة مـنـذ
نـافس وتـرجم الـفرص الـدقيـقـة األولى. الـفريـق عرف كـيف يـهـاجم ا

الــتي ســنــحت ألهــداف. الـهــدف األول كــان جــمـيال جــدا والــثــاني هـو
األفـضل وفي الـشــوط الـثـاني أصــبـحت األمـور مـخــتـلـفـة تــمـامـا". وحـول
ــرتـقـبــة عـلى مـلــعب (سـانــتـيـاجـو ـواجـهــة "الـديـربي" ا اسـتــعـدادات فـريــقه 
عـنـويات جـيدة بـعد هـذه الـنتـيجـة وسنـحاول بـرنابـيو) أكـد "سـندخل الـلقـاء 
قبـلة للـوصول بالالعـب ألفضل كن خـالل األيام ا االستـعداد بأفـضل شكل 
واطنه ونظيره في درب األرجنتيني "التوفيق"  همة". وتمنى ا بـاراة ا حالة لهذه ا
فـريق هويـسكـا ليـو فرانـكو (حـارس األتلـتي سابـقا). وقـال في هذا الـصدد: "كان
رائـعـا تذكـر اجلـمـاهيـر لـلـفتـرة الـتي قـضاهـا مع الـنـادي وأتمـنى أن يـقـود هويـسـكا
لألمـام. عــلـيه أن يـتـحــلى بـالـقــوة وبـالـثـقـة حــتى يـنـقل كـل مـا تـعـلــمه خالل الـسـنـوات
األخيرة". ورفع األتلتي رصيده بهذا الفوز لـ 11 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث مؤقتا.
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ـسـتـضيـفه أطـاح ديـربي كـاونـتي 
مانشسـتر يونـايتد من بـطولة كأس
رابطـة احملـترفـ اإلجنلـيـزية وعـبر
إلى دور الـ ?16عـــــقب فـــــوزه عـــــلى
صـاحب األرض بـضـربـات الـتـرجـيح
(7-8) بـعــد انــتـهــاء الــوقت األصـلي
بـنــتـيــجـة ( 2-2) تـقــدم خـوان مــاتـا
للـشـيـاطـ احلـمر (3) وعـادل هاري
ويـلـسـون الـنـتـيـجـة (59) ثم أضاف

ـركـز أوغـسـبـورغ إلى  5 نـقـاط في ا
احلادي عـشـر. وبـاغت كـيوبي العب
أوغـســبـورغ مـرمـى بـايـرن مــيـونخ
بـتــسـديــدة قــويـة من داخل مــنـطــقـة
اجلزاء في الدقيقة  6 إال أن مانويل
نــويــر أبـعــد الــكــرة بــبــراعــة. وكـاد
تــومـاس مــولــر أن يــتـقــدم لــلــفـريق
البافاري في الدقيقة  7 بعد أن سدد
ـدافع اخلـصم كـرة قـويـة ارتـطـمت 
ن قـــبل أن تـــصــطـــدم بـــالــقـــائم األ
لـلـحــارس. وقـاد ريـنــاتـو سـانــشـيـز
هجـمة فـردية في الـدقيـقة  12 إال أن
ن تسـديدته مـرت بـجوار الـقائم األ
ارتدت لـلـحـارس. وفي الـدقـيـقـة  35 
الكـرة لصـالح الـضيـوف عبـر اندريه
هـــان الـــذي ســـدد بـــجـــوار الـــقـــائم
ن. وأطــلق سـانــشــيـز تــســديـدة األ
ماكـرة في الدقـيقة  37 إال أن حارس
أوغسـبورغ أمـسكـها بـبراعـة. وفشل
سـيـرجي جـنـابـري في خـطف هـدف
الـتـقدم لـلـبـايـرن قـبل نـهـايـة الـشوط
األول بــتــســديـــدة يــســاريــة قــويــة
حــولـــهــا لـــوته رجل الـــشــوط األول
بامتياز لركنية. وتمكن آري روبن
من تـسجـيل هـدف الـتـقـدم بـعـد عمل
رائع من جـــنـــابـــري الـــذي أهـــدى له
الــــكــــرة بــــعــــد مــــراوغـــة مــــدافــــعي
أوجــســبــورج لــيــضــعــهــا اجلــنــاح
الـهـولـنـدي بــقـوة في الـشـبـاك. وكـاد
سانـشـيـز أن يـسجل الـهـدف الـثاني
بـعـدمـا تـوغل من الـعـمق وسـدد كـرة
قويـة في الدقـيقة 50 ولكن احلارس
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زيد من االلقاب ديوكوفيتش يطمح الى ا

 6-2و .4-6 وخـرجت أيضـا التـشيـكية
كـارولينا بليسكوفـا الثامنة بخسارتها
ـشـاركـة أمــام الـصـيـنـيـة كــيـانغ وانغ ا
بــــبـــطـــاقـــة دعـــوة  6-1و 3-6 و.3-6 
وكـانت بـلـيـسـكـوفـا تـوجت بـلقب دورة
طـوكـيو عـلى حسـاب الـيابـانيـة ناومي
أوسـاكا بطلـة فالشينغ ميـدوز. وتلتقي
وانـغ في ثمن الـنـــــــــهـائي األستـرالية
داريــا غــافــريــــــــــلــوفــا الــفــائـزة عــلى
الـتـشـيـكيـة بـاربـورا سـتريـتـشـوفا 6-2

و.(7-3) 7-6
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أكـد الـصربي نـوفـاك ديوكـوفـيتش أنه
لـم يحسم حتى اآلن قـرار مشاركته في
بـطـولـة بكـ لـلتـنس فـئة  500نـقـطة
ــقــبل. والـــتي ســتــنـــطــلق األســبـــوع ا
وشـارك ديـوكـوفيـتش مـنـذ أيام قـلـيـلة
في كـأس لـيـفـر حـيث تـوج بـاللـقب مع
فــــريق أوروبـــا عــــلى حـــســــاب فـــريق
الــــعـــــالم. وعــــقـب الــــبــــطـــــولــــة رحل
ديــوكــوفــيــتش إلى صــربــيــا ألســبـاب
عــائـــلــيــة ويــدرس حــالـــيًــا إمــكــانــيــة
مـشـاركـته في بـطـولـة بـكـ الـتي توج
بـــلــقــبــهــا  6 مــرات بـ عـامي 2009
و .2015 وعـــــــقـب تـــــــتــــــويـج الـالعب

الـصربي بـلقب
بـطولـة أمريـكا
ــــفـــتـــوحـــة ا
بـــات الـــفــارق

ب
ديــــــــــوكـوفي
تـش ورافــــائـــــيل

2315 نــــــــــــــــــادال 
نقطة. 

وبــات ديـوكــوفـيـتش من
ـــرشــحـــــــــ الــبــارزين ا
إلنـــهــاء الـــعــام في صــدارة
ي خـاصة الـتـصـنـيف الـعـا
أن نــــادال ســـيــــفـــقـــد 1100
نـقـطة نــــــــــظـرًا لغـيـــــــــابه
عـن بـــــطـــــــــــــولـــــتي بـــــكـــــ

وشــــنــــغــــهــــاي بــــســــــــــــــبب
اإلصابة. 

وأوضـح الالعب الـــصـــربي
ـؤكــد مــشــاركـته أنـه من ا
فـي بــطــولـــة شــنـــغــهــاي
لـألســــــــاتــــذة لـــكــــنه لم
يـــحــسم قـــــــــراره بــشــأن
الـــظــــهـــــــــور في بـــطـــولـــة
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ـهاجم الـبـرازيلي الـسابق رونـالدو حتدث ا
ــشـروع نــازاريــو اول امس الــثالثــاء عن ا
اجلديد الـذي يفـكر فيه لـبلـد الوليـد بعد أن
ـسـاهم األكبـر بـالنـادي مـؤكدا أن أصـبح ا

طموحه ليس له حدود. 
وقال مـهاجم ريال مدريـد اإلسباني األسبق
خالل مـــشــاركـــته في إحـــدى الــفــعـــالــيــات
بالعـاصمـة اإلسبانـية مـدريد: "بالـطبع أنا ال
أشـــتـــري تـــاريخ بـــلـــد الـــولـــيـــد وال أحالم

وطموحات اجلماهير.
 لــــقـــد اشــــتـــريت اإلدارة وهــــذا يـــتــــطـــلب
ديـنـة بـأكمـلـها مسـؤولـية أكـبـر بـكثـيـر ألن ا
ــشــروع. تـــضع آمــاال كـــبــيــرة عــلـى هــذا ا
اجلــمــيع يــنــتــظــر الــكــثـيــر مــنـي وســأبـذل
قـصـارى جـهـدي وخـبـرتي وطـموحـي جلعل

هذا النادي أكبر".
 وأضـاف: "طـموحـي ليـس له حدود
نـعنا أي شيء مع الـنادي. لن 
عن حتــقـيق مــا نـطــمح إلـيه.
ــمـــكن أن يــتــأخــر من ا
عـــــامـــــ أو ثالثــــة
السـرعة تعتمد على
مـا سـنــقـدمه خالل
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وسم. نحـن نعتـمد عـلى البقـاء في اللـيغا ا
وسرعة اخلـطوات ستتـحدد بناء عـلى البقاء

من عدمه. 
هذا لن يـغير من طمـوحاتنا ومن رغـبتنا في

جعل هذا النادي أكبر". 
وأوضح صــاحب الـ 42 عــامــا الـســبب في
إقدامه عـلــــــــى هذه اخلطـوة االستثـمارية:
"إنه حتد كـبير بـالنسـبة لي وهذا مـا اعتدت

عليه خالل مسيرتي كالعب.
ــثل شــرفـا  مــواجـهــة هــذا الــتــحـــــــــدي 

وفخرا لي. 
كل ما أقـوم به يجب أن يـكون مـتعـلقـا بكرة
القـدم". وأشار بطل العالم مع "الـسيليساو"
في  2002 بكـوريا اجلنـوبية والـيابان إلى
أنه يــــهـــدف أيــــضـــا إلـى تـــدعــــيم اجلــــانب
االجــــتـــمــــاعي داخل الــــنـــادي إلـى جـــانب

الرياضي بكل تأكيد.
 يـذكـر أن بـلـد الـولـيــــــــد عـاد ألضــــــــواء
ـوسم بــعـد غــيـاب مــنـذ الـلــيــــــــــغــا هــذا ا
مــوسم (2014-2013) حـــيث يـــحـــــــــتل
ــركــز الـ 19 وقـــبل األخـــــــــــيــر حــالــيــا ا
بـــرصــــــــــيـــد  3 نــقـــاط من  3 تـــعــادالت
ــتــــــــــ بـــيــنــمــا لـم يــحـــــــــقق أي وهـــز

انتصار.
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اجملــمـوعــات الـتي تــنـتــهي بـالــتـعـادل.
ويــأتي هـذا االقــتـراح لــعـدم تــكـرار مـا
ارك في حـدث في مـباراة فـرنـسا والـد
مــونــديــال روســيــا والــتي انــتــهت إلى
الـتـعـادل الـسـلـبي الـذي أهـلـهـمـا مـعا
وهـو مـا يـعـتـبـر تـهـديـدا لـلـعب الـعـادل
الــذي يــشــدد الــفــيــفــا عــلى تــطــبــيــقه.
وحـسب االقتـراح الذي يأمل إنـفانتـينو
ـوافقـة علـيه سيتـم منح كل فريق في ا

ـتعـادلـ نقـطـة واحدة من الـفـريقـ ا
ومـن ثم الــلـــجــوء لـــركالت الــتـــرجــيح
ــوجــبــهـــا ســيــمـــنح الــفــائــز والــتـي 
بــالــركالت نــقــطــة إضــافــيـة. وأضــافت
الـصحيفة أن جياني إنفانتينو رئيس
الــفــيــفـا ال يــزال يــحــاول إقـنــاع كــبـار
ــســـؤولــ بــاالحتــاد من أجل زيــادة ا
شارك في مونديال  2022 إلى عـدد ا
 48 منتخبًا بدلًا من  32منتخبًا. وكان
االحتــاد الــدولي قــد قــرر رســمـيًــا في
ـنتـخـبات في وقـت سابق زيـادة عـدد ا
مــــونــــديـــال  ?2026إلى  48فــــريــــقًـــا.
وتـابـعت الـصحـيـفة أن الـ  48مـنـتخـبًا
ســيـتم تــقـسـيــمـهم إلى  16مــجـمـوعـة
بواقع  3مـنتخبـات في كل مجموعة
لــذلك يــرغب االحتــاد الـدولي في
الــلـجـوء لـركالت الـتـرجـيح في
ونديال دور اجملـموعات بـا
ـــبــــاريــــات الــــتي حلــــسـم ا
ســــتـــنـــتــــهي بـــالــــتـــعـــادل.

 ôU Ë ≠ Êb  }
يـــســـعى االحتـــاد الـــدولي إلـى إدخــال
بــــعض الـــتــــعـــديـالت اجلـــديــــدة عـــلى
قبلـة من بطولة كأس العالم الـنسخة ا
ــقــرر إقــامــتــهــا في قــطــر خـالل عـام ا
 .2022ووفـــقًـــا لــصـــحـــيــفـــة "مـــونــدو
ديــبـورتـيـفــو" اإلسـبـانــيـة فـإن الــفـيـفـا
سـيـقـوم بـدراسـة إمـكـانـيـة الـلجـوء إلى
ركـالت الـتــرجـيـح خالل مـبــاريـات دور

ي النجم العا
رونالدو نازاريو


