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تــتـواصل   مـنـافـســات بـطـولـة قـطـر
ــفـتــوحـة لــتـنس الــسـيــدات حـيث ا
تُستكمل بـاقي مباريات الدور األول
خـاصــةً بـعــدمـا شــهـد الــيـوم تــأخـر
ـــــواجـــــهــــات بـــــســـــبب مـــــعــــظـم ا
ـنظـمة األمـطار.وسـتحـاول اللـجـنة ا
االنـتــهـاء من مــبـاريـات الـدور األول
نافسات غدا حتى ال يتأثر جدول ا
ــشــاركـات في ال ســيــمــا أن مـعــظم ا
البطولة لديهن ارتباطات أخرى في
بـطوالت مـخـتـلفـة.وكـانت القـرعـة قد

اركـية أوقعت الـد
كــــــــارولــــــــ
فوزنياكي
ـصـنـفـة ا
العاشرة
ــيـا عـا
مــــــــــــــع
العـــبـــة

قــادمـــة من الــدور الـــتــأهــيـــلي.كــمــا
سـتـلـعب الـهـولـنديـة كـيـكي بـيـرتـنز
صنفة اخلامسة لـلبطولة والثامنة ا
ـــيـــا مع اإليـــطــــالـــيـــة كـــامـــيال عــــا

جورجي.
وفي أبرز الـلقاءات األخـرى تتواجه
الـفــرنــســيـة كــارولــ جــارســيـا مع
األوكــرانـــيــة لــســـيــا تــســـوريــنــكــو
والــكــرواتــيــة بـــتــرا مــارتــيــتش مع
األسترالية أشلي بارتي والرومانية
مـــيــهـــايال بــوزارســـيــنـــيــســـكــو مع
الالتـــفــيــة يــلــيــنــا أوســتــابــيــنــكــو
والــــــــبـــــــــيـالروســــــــيــــــــة
ألـــــــيــــــــكـــــــســـــــانـــــــدرا
ســـاســــنــــوفـــيــــتش مع
الــــتــــايــــوانــــيــــة هــــيش
سووي.وتلتقي الالعبة
التـونـسيـة أنس جـابر
مـع اإلســبـــانــيـــة كــارال

سواريز نافارو.
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حـــافظ مــانــشــســتـــر ســيــتي عــلى
صدارة تـرتيب الـدوري اإلجنلـيزي
ــمـتــاز مـتــفـوقــا عـلى لــيـفــربـول ا

بــــفــــارق األهــــداف بــــعــــد
اكتساح تشيلسي.6-0
وفـــاز لــيـــفـــربــول 3-0
ــــوث عـــــلـى بـــــور
وظل تــــوتـــنــــهـــام
هــــوتـــــســــبـــــيــــر
ـــركـــز صــــاحب ا
الــــــثــــــالـث داخل
ــنـافــسـة دائــرة ا
بـــعــد فــوزه عــلى

لــيــســتـر

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6272 Wednesday 13/2/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6272 االربعاء 7 من جمادى االخرة 1440 هـ 13 من شباط (فبراير) 2019م

  ôU Ë ≠ÊbM  }
اضيـة  بحسب مـا أعلنت عـائلته -الثالثـاء ا عن عـمر 81 عاما لـيلة االثـن تـوفي احلارس اإلنكـليزي غـوردون بانكس بـطل العالم 1996 

على موقع ناديه القد ستوك سيتي.
وكتبت عـائلته في بيان بحزن كـبير نعلن وفاة غوردون بـسالم في الليل" مضيفـة انها "مفجوعة" و"فـخورة" به.وكان بانكس حارس مرمى
انيا الـغربية 2-4 بـعد التمـديد واشتهـر بصدة مذهـلة لالسطورة ونديال 1966 عـندما فازت إنـكلترا عـلى أ بالده في النهـائي الشهيـر 

البرازيلية بيليه في مونديال 1970. 
بلي "حزين جدا لسماع نبأ رحيل غوردون. أحد هاجم جيف هيرست ( 77عاما) صاحب ثالثية في نهائي  1966في ملعب و وغرد ا
نتخب االنكليزي الذي حمل ألوانه  73مرة ب  1963و1972 تمحورت مسـيرة بانكس حول ناديي ليستر سيتي أكبر العظـماء".والى ا
(1967-1959) وستـوك سـيتي (1973-1967).  وتصف وسـائل اإلعالم اإلنكـليـزية الـصدة الـتي حرم فـيهـا بيـليه من الـتسـجيل من
كـرة رأسيـة في زاوية بـعـيدة بـصدة الـقرن. وبـحـسب تقـارير صـحافـيـة عانى بـانكس مـن سرطـان في الكـلى منـذ كـانون االول/ديـسمـبر
2015. وتـوقفت مسيـرة بانكس بعـمر الثالـثة والثالث عام  1972بعد فـقدانه النظـر بعينـه اليمنى نـتيجة حـادث سير. ويـعد بانكس من

أعظم احلراس في تاريخ كرة القدم مع السوفياتي ليف ياش واإليطالي دينو زوف.
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رويس

أعـلن بـوروسـيـا دورتـمـونـد موقف
ـشـاركـة قـائـده مـاركـو رويس من ا
في ذهاب ثـمن نـهائي دوري أبـطال
أوروبـا أمـام تـوتـنـهـام هـوتـسـبـير

غدا األربعاء.
وقـال سـيــبـاسـتـيــان كـيل مـسـؤول
دورتـمـوند لـلـصحـفـي "رويس لن
يــشـارك كـنـا نـرغب بـكل تـأكـيـد في
وجوده معـنا في لنـدن ألن حضوره
يــــــتـــــســـــبـب في بــــــعض اخلـــــوف
للمـنافس لكـننا سنـحاول تعويض

غيابه".
وأصــــيـب رويس الــــذي أحــــرز 17
هـــــدفـــــا مـع دورتـــــمـــــونـــــد فـي كل
ـوسـم ويـتـصـدر ـسـابــقـات هـذا ا ا
قائمة هدافي ناديه خالل اخلسارة
انـيا ن في كـأس أ أمـام فيـردر بـر
ـــــاضـي وغـــــاب عن األســـــبــــــوع ا
الـتعـادل مع هـوفنـهـا في الدوري

احمللي.
ـــتـــوقع أن يـــشـــارك جــادون ومن ا
سـانشـو الالعب اإلجنـليـزي الـبالغ
عـــمــره 18 عــامـــا والـــذي أحــرز 8

أهــداف ومـرر عـشـر كـرات حـاسـمـة
سـابقـات بدال مـن اجلناح في كل ا
رويس في الــتـشــكــيـلــة األسـاســيـة

لدورتموند.
ولم يـــتــضح بـــعــد إذا كـــان بــوسع
الــهــداف اخلـطــيــر رويـس خـوض
مــــبـــاراة اإليــــاب في اخلــــامس من

مارس/ آذار
أثـنى رومــان بـوركي حـارس مـرمى
بــوروســيـــا دورتــمــونــد عــلى أداء
مــارك أنـدريه تـيـر شـتـيـجن حـارس
مـرمى بــرشـلــونـة مـشــيـرًا إلى أنه

األفضل في أوروبا.
وقــال بـــوركي خالل تــصـــريــحــات
نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"
اإلسبانـية: "تير شتـيجن هو أفضل

حارس مرمى في أوروبا".
 وأضــاف احلــارس الــســويــســري:
ـراقـبة "أتـابع مـبـاريـات بـرشـلـونـة 
أدائه وأنــا مُــعـجـب بـالــثــقــة الـتي
ـتــلـكــهـا وكـيـف يـتـخــذ الـقـرارات
بـفــضل هــذه الــثـقــة وأســلـوبه في

اللعب فريد من نوعه ويلهمني".
وتــألق تـيــر شـتـيــجن أمس األحـد
مع برشلـونة خالل مواجهـة أتلتيك

بــيــلـبــاو الـتـي انـتــهت بــالـتــعـادل
الـسـلـبي ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة

الـ 23من الليجا.
حتـدث لوثـار ماتـيوس جنم بـايرن
مـــــيــــــــــــونخ الـــــــــــــســـــابـق  عن
حـــــظــــوظ الــــعــــمـالق الــــبــــافــــاري
وبوروسيا دورتموند في بــــــــلوغ
ربع نــــــهــــــائي دوري أبـــــــــــــطـــــال

أوروبا.
وقـال ماتـيوس عـبـر شبـكة "سـكاي
ـاني سـبــورتس": "ال يـوجـد فـريق أ
لديه أفضلية لـتجاوز ثمن النهائي
لــكن بــايــرن ودورتـمــونــد لـديــهــمـا

فرصة".
وسـيـلـعب دورتـمونـد مع تـوتـنـهام
بينما سيصطدم بايرن بليفربول.
واعـتـبـر مـاتيـوس أن غـيـاب مـاركو
ـــصــــاب عن مــــواجــــهـــة رويـس ا
الــسـبــيـرز لن يــؤثــر عـلى حــظـوظ
ــيـزًا دورتـمــونـد الــذي قـدم أداءً 
أمـام اليـبــزيج في الـبـونــدسـلـيـجـا

بدون قائده.
وعـن فــــــرص بــــــايــــــرن قـــــال: "إذا
اعـتــمـدوا عــلى سـرعــة نـقـل الـكـرة
عـبـر تــيـاجـو ألـكـانــتـارا وخـامـيس

رودريجـــــــــيز إلى جـانب التـحكم
في مـجـريــات الـلـعـب سـيــــــــكـون
لــــديــــهم فــــرص أيـــــــــــضًــــا أمــــام

ليفربول".
ــانـشــافت واســتــبــعــد أســطــورة ا
جنـــاح شــالــكـه في عــبـــور عــقــبــة

مانشستر سيتي.
و يـتواجـد نـادي بايـرن مـيونخ في
حــالــة تـــأهب قــصــوى اســتــعــدادا
ــوقــعـة آنــفــيـلــد حــيث ســيـواجه
درب ليـفربـول اإلجنليـزي بقـيادة ا
يـــورجن كــلــوب يــوم  19فــبــرايــر/
شـــبـــاط وذلـك ضـــمن الـــدور ثـــمن
الـنـهائي من مـسـابقـة دوري أبـطال

أوروبا.
أسئلـة كثيـرة مطروحـة على أجندة
ــدرب نــيـــكــو كــوفــاتش أبــرزهــا ا
مصيـر العمالق مانـويل نوير الذي
أصـيب قـبل  11يـومــا في إصـبـعه

خالل التدريبات.
الـتـصـريـحـات الـصـادرة عن بـايـرن
حـــول إمــكــانــيـــة عــودة نــويــر إلى
ــبــاراة العب قــبـل مــوعــد هــذه ا ا
يلـفـها الـغمـوض لكن الالعب دخل
بـنـفـسه عـلى اخلـط مـعـربـا لـلـقـنـاة
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ـدرب.لكن في حـال فـقد الـثـقة في ا
ســاري يـتـوجب الــبـحث عن مـدرب
يــتـمــتع بـســجل جـيــد في تـطــويـر
الالعـبـ الشـبـاب ألن تشـيـلسي ال
يزال يـفرز العـب شـبان مـوهوب
ــا ثم يــعـــيــرهم أو يــبــيــعــهم. ور
تـشــكل الـفــوضى احلــالـيــة فـرصـة
إلحـداث تـغـيـيـر جـذري في تـفـكـيـر

النادي.
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إذا كـــان الــــصـــراع الـــثـالثي عـــلى
الـــلــقب يــشــهـــد حــالــة من اإلثــارة
وتــبــادال لـــلــمــراكــز حـــتى نــهــايــة
ــوسم فـــإن األمــر ذاته يـــنــطــبق ا
عــــــلى الــــــصـــــراع بــــــ أنــــــديـــــة
الـــقــاع.وبـــعــد انـــتــصـــار كــارديف
الـرائع عـلى سـاوثـهـامـبـتـون وفوز
بـيـرنـلي  1-3عـلى مـلـعب بـرايـتـون
آنـد هـوف ألـبـيـون أصـبح هـنـاك 6
أنـدية تـصـارع للـهـروب من مصـير

سـيتي 1-3.وفـيـمـا يـلي أبـرز نـقـاط
اجلولة األخيرة:
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درب ماوريسـيو ساري عهده بدأ ا
مع تشيلسي بطريقة واعدة
حــــيـث حــــقق خــــمــــســـة
انـتـصـارات مـتـتـالـية
ولم يــــــــخـــــــســـــــر في
الــدوري حــتى آواخـر
نــوفـمـبــر تـشـرين ثـان
ـــــاضـي.لــــكـن بـــــعــــد ا
ـــــة  0-4أمـــــام الـــــهـــــز
ـوث ثم اخلــسـارة بــور
ـــذلــة أمــام مــانـــشــســتــر ا
ســيـــتـي أمس األحـــد ثــارت
تــســاؤالت بـــشــأن اجتــاه
الـنــادي.ورغم كل مـا
قـــــيل عـن "نــــهج
ســـــــــــــــــــــــــاري
الثـوري" ظـهر
تـــشــــيــــلـــسي
بــــــــــدون روح
وافتقد العبوه
لـلـدافع في ظل
غـــيـــاب خـــطـــة
حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة
ــواجــهــة فـريق
ــــــــدرب بــــــــيب ا
جوارديوال.وحتتا
ج تــــــشــــــكـــــيــــــلـــــة
ـتـقـدمـة تــشـيـلـسـي ا
في الـــعــمــر لــعــمــلــيــة
كــبــيــرة إلعــادة الــبــنــاء
وبث احلـــيــــويـــة فــــيـــهـــا
لالرتـــقـــاء إلى مـــســـتــوى
الــطـــمــوحـــات.فــإذا كــان
تـشـيـلـسـي مـقـتـنـعـا بأن
درب القادر ساري هو ا
عــــلى قــــيـــادة الــــفـــريق
فــــالــــنــــادي بــــحــــاجــــة
ــســانــدته بــشــكل تــام
وتـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـة
التعاقدات للتحول من
ضم العــبــ يــريـدهم
ــــدرب إلى العـــبـــ ا
يـــــــعــــــمـل مــــــعـــــــهم
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فشـل برشـلونـة في إحدى مـحاوالتـه لتـدعيم صـفوفه خالل فـتـرة االنتـقاالت الـشتـوية

اضية على مستوى خط الدفاع.  ا
وبحـسب صـحــــــيـفـة "سبـورت" اإلسبـانـيـــــــة فـإن بـرشـــــــلـونة حـاول الـتعـــــــاقد
مــــــع الـسلـوفاكـي مارتــــــن سـكرتل (34) عامـا مـدافــــــع فنـربـخشـــــــة الـتركي
ـدافــعـيه األسـاسـيـ جــيـرارد بـيـكـيه كــلـيـمـنت لـيـنــجـلـيت وصـامـويل لـيـكـون بـديال 

أومــــتيتي.
ـتابعة سـكرتل في مواجهـة دولية ب سـلوفاكيـا وأوكرانيا وأرسل برشلونـة كشافيه 

قبل. خاصًة وأن عقده ينتهي مع فنربخشة في يونيو ا
وقـــــــــال مـيـثـات هــلـيس وكـيل الـــــالعـب: "بـرشـلـونـــــــــة حـاول ضم مـارتـــــــن في
الــــــشـــــــــــــتــــــاء لـــــكـن الـالعــــــب رفـض أن يــــــكـــــــــــون بــــــديـال في الــــــفــــــــــــريق

الكتـــــالونــــــي". 
وأضاف: "سكرتل رأى أنه سعيد في إسطنبول ويلعب دورًا مهمًا في فنربخشة". 

ودعـم البلوجـرانا دفاعه فـي الشتـاء بضم جيـسون موريلـو من صفـوف فالنسـيا على
سبيل اإلعارة وجان كلير توديبو من تولوز الفرنسي.
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ربطت إدارة تـشـيلـسي مـسـتقـبل جنم الـفريق بـقـرار البـلـجيـكي إيـدين هازارد جنم

قبل.  البلوز بشأن إمكانية رحيله خالل الصيف ا
وأكدت صحـيفة "ميـرور" اإلجنليـزية أن مصـير كالـوم هودسون أودوي مـرتبط بنجم
ـقبل الـفريق إيـدين هـازارد مـوضحـة أنه حـال قـرر األخيـر الـرحيل فـي الصـيف ا

فلن يوافق تشيلسي على بيع جنمه الشاب. 
ـاضي إلى بـايـرن وكـان تـشــيـلـسي قـد رفض طـلـب أودوي بـالـرحـيل الـشــهـر ا
ـنـحه مـاوريـسـيـو ساري مـدرب الـفـريق فـرصـة أكـبر ميـونخ عـلى أمل أن 

للعب إلقناعه باالستمرار مع البلوز حيث ينتهي عقده في صيف 2020.
وث وخاض  13 دقـيقة في وأخرج سـاري أودوي من القائـمة ضد بـور
االنـتــصـار بــخـمـاســيـة عـلـى هـيـديــرســــــــفـيــلـد وخــرج مـرة أخـرى من
لعب االحتاد القــــــــائـمة التي خاضــــــت مواجهة مانشستر سيتي 
األمـــــــــر الـذي أغــضـــــــب إدارة الـنــادي بـشـدة.ويــعـد هــازارد هـدفـا

قبل. رئيسيا لريال مدريد في الصيف ا

هـدرسـفيـلـد تـاون وفولـهـام األقرب
لـلـهـبـوط للـدرجـة الـثانـيـة.وتـفصل
ثالث نــقــاط فــقـط بــ كــريــســتـال
ــــــــــركــــــــــز بــــــــــاالس صــــــــــاحـب ا

13وساوثامبتون صاحب
ركز18. ا
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يـحـصـد الـهـدافـون دائـمـا الـشـهرة
واجملــد أكــثـر من غــيـرهـم لـكن في
متاز اجلولة األخيرة من الدوري ا
أظـهر العـبان بـ فـريقي الـصدارة
أمـيـتـهـمـا في الـصـراع عـلـى الـفوز
بــالــلـقـب.الالعــبـان هــمــا بــرنـاردو
انـشـسـتـر سـيتي إذ ـهم  سـيـلـفـا ا
يـتـحـكم في إيـقـاع الـفـريق ويـرسل
تـــمـــريـــرات ســــاحـــرة لـــزمالئه.في
قـابل يوجـد جورجـينيـو فيـنالدم ا
مع لــيـفـربــول الـذي أثـبت رغم أنه
ـــرض أنـه أفـــضل العب يـــقـــاوم ا
يـربط ب خـطي الـوسط والهـجوم

»œUŽ…∫ يسعى

فريق تشيلي الى
اعادة تألقه في
متاز الدوري ا
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الرياضية ESPN عن تفاؤله الكبير
بعودته.

وصـرح: "جـمـيـعــنـا مـتـفـائـلـون
أعـــتـــقـــد أنـــني ســـوف أحــرس

مرمى الفريق".
وألنها أول مباراة لنوير على
ملعب آنفـيلد الشهـير فيبدو
أن األخــيــر ال يــريــد تــفــويت

هذه الفرصة.
وأوضـح ذلـــــــــك قــــــــــــــــائـال:
"نـسـمع كـثـيـرا عن أجـواء هذا

لعب. ا
ومن يـــشــاهـــد مــبـــاريــات كــرة

الـقـدم يـدرك أن مـبــاراة كـهـذه لـهـا
طابع خاص. 

" وذلك في إنهما مبـاراتان فريدت
إشــــارة إلى مـــبــــاراة الـــذهــــــــــاب
واإلياب التي ستقام عــــــلى آليانز

أرينا.
ـناسب عـودة نويـر في الـتوقـيت ا
سـتــكــون خــبــرًا ســارًا بــالــنــســبـة
لــلـمـدرب نـيـكـو كـوفـاتش وإن كـان
األخــيــر قــد تــعــهــد قــبــيل مــبــاراة
الــدوري أمــام شـالـــــــــــكه الــسـبت
ــــــاضي بــــــأن إشــــــراك حـــــارس ا

هــــــــــيت والــــفـــوز 118-120 في
دوري كــــرة الـــــســــلــــة األمـــــريــــكي
ــبـاراة لــلــمــحــتـرفــ .وشــهــدت ا
الـظهـور األخـيـر في أوكالند لالعب
هـيت دوين ويـد الـذي سـجل عـشر
نـقــاط واسـتــحـوذ عــلى ست كـرات
مــــــرتـــــــدة ومــــــرر تــــــسـع كــــــرات
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ـاركوس كـازيـنز رمـيـت سـجل د
حـرتـ بـعـد استـحـواذه عـلى رمـية
ثالثــــيــــة ضـــــائــــعــــة مـن كــــيـــــــفن
دورانــــــت قــبل  5.4ثــانـــيـــة عــلى
الـنـهـايـة لـيـسـمح جلـولـدن سـتـيت
بـــإجـــهـــاض انـــتـــفـــاضـــة مـــيـــامي
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رمـــــــى رقم  1داخل الـفـريق ا
ـوافــقــة نـــــــــويـر لن يــتم "إال 

نـفسه وبـعد اسـتــــــــــشارة الـطاقم
الطبي".

يـذكــر أنه في احلــصـة الــتـدريــبـيـة
لـيـوم أمس األحـد لم يـشـارك نـوير
ـــرمى في بــــرنــــامـــــــج حــــرّاس ا
ــــــا تــــــدرّب مـع العـــــبـي خــــط وإ
الــوسط حـيث حـصـل عـلى فـرصـة
إحـــــــــراز األهــــــــــــــداف بـــــــــدال من

التصدي لها.
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حـاسمـة.وتـأخـر ميـامي قـبل خمس
دقائق و34 ثانيـة على النـهاية قبل
أن يتقدم  115-116مع تبقي 54.8
ثانية. وجعل جوش ريتشاردسون
الـفـارق ثالث نـقـاط مع تـبقي 51.5
ثــــانـــيـــة قـــبـل أن يـــعـــادل دورانت
النتيجة برميـة ثالثية لينهي اللقاء

درب يورجن كلوب. في تشكيلة ا
W³¹dG « ÂUN u   ôUI²½«

إذا كان هنـاك مشكـلة كبـيرة يعاني
ـوسم مـنــهـا فـولـهــام مـنـذ بــدايـة ا
فـهي بـالـتـأكـيـد ضـعف دفـاعـه وهو
ما ثـبت مـجددا خالل خـسارته 3-0
عـــلى مـــلــعـــبه أمـــام مــانـــشــســـتــر
يـونــايـتـدÆفــلـمـاذا لم يــضم الـنـادي
ـركـز قـبل الـلـنـدنـي الـذي يـحـتـل ا
األخـــيــــر في فــــتـــرة االنــــتـــقـــاالت
األخـــيــرة مـــدافـــعــ بـــدال من ضم
ـهاجم رايـان بـابل واجلـناح الزار ا
ماركوفيـتش والعب الوسط هافارد
نــوردفـيت غــيـر اجلــاهـز حـتى اآلن
لـلـمـشـاركـة مع فـريـقه اجلـديد?ومن
جــانـبـه عـلـق فـرانـك المـبــارد جنم
ـديـر الـفني تـشـيـلـسي الـسـابق وا
احلـــــــالي لـــــــديـــــــربي كـــــــاونـــــــتي
اإلجنـليـزي عـلى أنبـاء اقـترابه من
تـولي الـقـيـادة الـفـنـيـة للـبـلـوز في

مــســجال  39 نــقــطــة. ومن جــانــبه
ســجـل جــويـل إمــبـــيــد 37 نـــقــطــة
واســتــحــوذ عــلى  14كــرة مــرتــدة
ليقـود فيالدلفيـا سيفنـتي سيكسرز
لـــــلـــــفــــوز  120-143عـــــلـى لــــوس
أجنـلـوس لـيـكـرز في دوري الـسـلـة
باراة األمريكي للمحترف .وهذه ا
ـوسـم الـتي رقم 23 إلمـبــيــد هــذا ا
يـسجل فـيـها  30نـقطـة ويـستـحوذ
عـلى  10كــرات مــرتــدة عــلى األقل
في إجنـاز يتـحـقق ألول مـــــــرة من
العـــــــب في فيالدلـفيـا منذ تـشارلز
بـــــــاركــــــــــــلي فـي مــــــوسم -1987
1988.وأضاف توبياس هاريس
 22نقطة وسجل جيه ريديك 21
نـقـطـة لـصـالح سـيـكـسـرز الـذي فاز
ـــــبــــــاراتـه الــــــثـــــانــــــيــــــة عــــــلى
التوالي.وتصـدر كايل كوزما العبي
لـيــكـرز بـرصـيـد 39 نـقــطـة بـيـنـمـا
أضــاف جــافــيل مــكـجي  21نــقــطـة
واســــتـــــــحـــوذ
عــــلى  13كـــرة

مرتدة.

إيدين هازارد
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قـبلـة.وقال المـبارد خالل الـفتـرة ا
تصريـحات نقلـتها صحـيفة "مترو"
الــبــريــطــانـيــة: "خـالفـة ســاري? لن
أحتــمس أبــدًا بــشــأن ذلك". وأكـدت
تـقاريـر صحـفيـة أن المبـارد ضمن
ـرشـحـ لـتـولي الـقـيـادة الـفـنـية ا
للـبلوز حـال قررت إدارة تشـيلسي
إقـالـة اإليـطـالي مـاوريـسـيـو ساري
ة الـثـقيـلة من مـنـصبه بـعـد الهـز
بـسـداسـية نـظـيفـة ضـد مـانشـسـتر
ســــــــــيـــــــــتـي بـــــــــالــــــــــدوري أمس
األحــد.وأضـاف فـرانك: "تــشـيـلـسي
بــالـتــأكــيـد نــاد أحـتــرمه وأحــتـرم
ساري كذلك لـذلك هذا لن يجـعلني
أبـــتـــسـم أو أي شيء آخـــر ألنـــني

أعمل هنا في ديربي كاونتي".
واختتم: "بالتأكـيد أتابع تشيلسي
وأحـتــرمه بـشـدة وآمل أن أراه في
شـكل أفـضل وأن يقـدر عـلى تغـيـير

نتائجه".
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أشـاد جولـيان دراكـسلـر العب باريـس سان جيـرمان بـالفـرنسي
بـول بـوجـبـا جنم مانـشـسـتـر يونـايـتـد قـبل مبـاراة الـفـريـق  في

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
: "لقـد واجـهت بوجـبـا من قبل فـهو وقال دراكـسـلر في مـؤتمـر صـحفي الـيـوم االثنـ

العب جيد وقوي ولكن لدينا من يقدر على إيقافه".
اني: "مـانشـستر يـونايـتد فـريق كبيـر ويضم بـ صفـوفه العب وأضـاف الالعب األ
بارزين خاصة ثـنائي خط الوسط بوجـبا ونيمـانيا ماتيـتش أحدهما قـد يصنع الفارق

يزة". لفريقه ولكن بي إس جي لديه أيضا عناصر 
ـركـز الـذي سـألـعب به أمـام مـانشـسـتـر يـونـايـتـد إال أننـي أفضل وتـابع: "ال أعـرف ا

هاجم أو صانع األلعاب خلف رأس احلربة". كثيرا أداء مهام العب الوسط ا
وواصل: "أنـا العب مـخـتـلف عن نـيـمار بـالـتـأكـيـد الـفريق سـيـفـتـقـده ولـكن أتـطلع

أيضا ألداء مباراة كبيرة وأعتقد أنني قادر على ذلك".
وأردف: "بـالطـبع نـتـحـدث فـيمـا بـيـنـنا عـن غيـاب نـيـمـار وكافـاني ومـونـيـيه بـسبب
باراة األخـيرة في حديقة األمراء اإلصابة لـقد أرسلت رسالة إلديـنسون عقب ا
أعـتقد أنـنا سنفـتقده أيضـا أمام مانشـستر يـونايتد ولـكن ال نفكر في الـغيابات

باراة الغد". بقدر تركيزنا في االستعداد 
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ــنـافس في كـشف فــريق ويــلــيـامــز ا
بـطــولــة الـعــالم لــســبـاقــات ســيـارات
فــورمـوال 1- عن األلــوان الـرســمــيـة
التي سيـعتـمدها عـلى سيـارة الفريق

قبل. وسم ا في ا
وجلأ الفريق البـريطاني لتـغيير ألوان
السـيارة بـدءًا من الـعام 2014 حيث
ظــهـرت ســيــارات ويــلــيــامــز بــالــلّـون
األبــــــيـض مع خـــــــــــــطــــــوط زرقــــــاء

وحمراء.
واعـتــمـد ويــلــيـامــز الــلّـونــ األبـيض
وسم واألزرق لسـيـارة الفـريق هـذا ا
بـعـد حصـولـه علـى رعـاية مـن شـركة
"روكيت" حيث تغـيّرت تسمـية الفريق

إلى "روكيت ويليامز ريسينج".
وقـالت نـائـبـة الـفــريق كـلـيـر ويـلـيـامـز

"نــحن ســعـداء بــالــتــرحــيب بــشــركـة
وسم 2019 وما روكيت كشريكٍ لنا 
بعده. نحن نتشـارك العديد من القيّم
تـشابهـة مع روكيت من والتطـلعـات ا
خالل وضع الـهـنـدسـة واالبـتكـار في
ـقـام األول في صـمـيم كُلّ مـا نـقـوم ا
به في سـعــــــــيــنـا لـنــكـون األفـضل
ـــثـــالـــيـــة لـــبــدء ـــنــــــــــصـــة ا وهي ا

الشراكة".
وتـذيل ويـلـيــامـز تـرتـيب الــبـطـولـة في
ــاضي بــعـد حــصــوله عـلى ـوسم ا ا
ــا دفـع الــفــريق ســبع نــقـــاطٍ فــقط 
لـلــتــعـاقــد مع الــســائـقــ الــبـولــنـدي
روبـرت كـوبـيـكـا والــبـريـطـاني جـورج
راسل الفـائز بـلقب فـورموال-  2 في
ــاضي أمـال في تــصــحــيح الــعــام ا

مسار الفريق.

جانب من
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السلة االمريكي
للمحترف


