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{ لـندن - وكـاالت : يـتـعاون كـريـسـتال بـاالس مع الـشـرطة لـتـحـديـد هويـة مـشـجع بدا أنه يـقـوم بـإشارة
مسيـئة للـسخريـة من كارثة جـوية في مـيونخ خالل فيـديو  التـقاطه في مـباراة ضد مـانشسـتر يونـايتد
ـمتـاز  وقـال باالس في بـيـان عبـر موقـعه عـلى اإلنتـرنت اول امس اجلـمعـة "عـلمـنا بـالدوري اإلجنـلـيزي ا
ـشجع في سـيـلـهرست بـارك خالل مـباراتـنـا األخـيرة ضـد مـانشـسـتر بـأمر الـواقـعة الـتي  تـصويـرهـا 
سؤول.. ال يونايـتد".  وأضاف " إبالغ الشرطة بالواقعة ويتعاون معـها النادي لتحديد هوية الشخص ا
ـجرد حتـديـد هـوية الـشـخص سـنتـخـذ اإلجراء ـكن التـسـاهل مـطلـقـا مع هـذا النـوع من الـتـصرفـات و
ناسب ضده".  وقُتل  8من العبي يـونايتد في حادث حتطم طائرة كانت تنقل الفريق ألرضه بعد خوض ا
مــبــاراة بــكـأس أوروبــا في بــلــجــراد في الــسـادس مـن فـبــرايــر شــبـاط  1958عـقـب الـتــزود بــالــوقـود في

ميونخ.وأسفر احلادث عن مقتل  15راكبا بجانب طاقم الطائرة.
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{ مـــدن  –وكــــاالت: تالحـق لــــعــــنـــة
االصابـات نادي بـايرن مـيونـيخ بطل
ـــانـي لـــكـــرة الــــقـــدم في الــــدوري األ
ـاضـية حـيث خاض األعوام الـسـتة ا
مـــبــاراته أمــام مــضـــيــفه بــوروســيــا
مـونـشـنغـالدباخ امـس السـبت ضـمن
ــرحـلــة الـرابــعـة والــعـشــرين بـدون ا
ستة من جنومه.  وتـعج عيادة بايرن
ــصـابــ مع الــفــرنـســيــ فـرانك بــا
ريـبيـري الـذي يعـاني من إلـتـهاب في
ـصاب ـعدة وكـيـنغـسـلي كومـان ا ا
بتـمزق في فـخذه األيـسر أمـام هيـرتا
ــــاضي والعب بــــرلــــ االســـبــــوع ا
الوسط كورنتـان توليسـو العائد إلى
الــتـــمــارين في فــبــرايــر بــعــد تــمــزق
الربـاط الصـليـبي للـركبـة اليـمنى في
دافع النـمسوي ـاضي وا سبتـمبر ا
دافـيــد أالبـا (األوتــار) والعب الـوسط
ليون غـوريتسـكا (الكـاحل) واجلناح
الـــهــولــنـــدي آريــ روبن (الـــفــخــذ).
ودفـــعت االصـــابـــات مـــدرب الـــنــادي
الكـرواتي نيـكو كـوفاتش لالسـتعـانة
بــثالثــة العــبــ من الــفـريـق الـرديف
ن فــيــهم إبن الـ  19عــامــاً جـيــونغ

وو-يانغ.  
ـر فيه ـوقف الـذي  ورغم صـعوبـة ا
الــعـمالق الــبـافــاري إلّـا ان كــوفـاتش

ــرحـــلــة داخل عـــبّــر عن رضـــاه عن ا
ــرّ ــســـتـــطـــيـل االخــضـــر قـــائـال " ا
ــرحــلــة جـــيــدة" مــضــيـــفــا "ولــكن
يـتوجب عـلـينـا أن نـدافع بشـكل جـيد

مرة جديدة وأن نلعب إلى األمام".  
وتابع وهو يـأمل في متابـعة الضغط
عـلـى دورتـمـونـد "نــحـتـاج بـالــتـأكـيـد

للنقاط الثالث".  
ويأمل بايـرن في أن يثأر من مـنافسه
الـــذي كــان فـــاز عــلــيـه عــلى مـــلــعــبه
"الــيـانـز أريــنـا" بـثالثــيـة نـظــيـفـة في

مرحلة الذهاب.  
ــركــز ويـــحــتل الـــنــادي الــبـــافــاري ا
الثاني مـتأخرا بـفارق ثالث نقاط عن
ـتـصدر بـوروسـيـا دورتـمـونـد الذي ا
لـــــعب مـــــبـــــاراته امـــــام مـــــضــــيـــــفه
أوغسبورغ فيما يتقدم بفارق ثماني
نــقــاط عن مــونـشــنــغالدبــاخ الــثـالث
الساعي الى تـقليص الـفارق بيـنهما
والى الـعـودة الى سـكـة االنـتـصـارات
بعد خسـارته في مباراتـيه االخيرت
أمـــام هــرتــا بــرلــ وفـــولــفــســبــورغ

بالنتيحة ذاتها صفر-.3
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قابل أعلنت محكمة أوغسبورغ في ا
(بافـاريـا) اول امس اجلمـعة أن أولي
هــونــيس رئــيس الــنــادي أنـهـى مـدة

اخـتبـاره بـنـجاح بـعـدمـا تـمت ادانته
بــالـتــهـرب الــضـريـبـي وبـات حــالـيـا
رجال حـرا.  وحكم عـلى هـونـيس عام
ـــدة ثالثـــة أعــوام  2014بـــالـــســـجن 
ونـصف بعـدمـا أدين بـتـهمـة الـتـهرب
الضريبي وقـد اطلق سراحه بعد 14
شهرا بسبب حسن سلوك. ورغم ذلك

ظل خاضعا للمراقبة.  
ورفعت احملكـمة احلكم الـصادر بحق
هونـيس نهـائيـا بعـدما لم تـفض مدة
ـــراقــبــة إلـى أي "تــقــريـــر" ســلــبي" ا
والـتي كانت تـهـدد هـونيس بـالـعودة
الى الــــــســــــجـن فـي حــــــال تــــــكـــــرار
اخملــالـــفــة.واكــدت احملــكــمــة أن هــذا
ـدة الــقـرار "هــو اسـتــمـرار طــبـيــعي 

مراقبة تصل الى نهايتها".  
واضـطر هـونـيس احـد اساطـيـر كرة
الــــقــــدم في بـــــايــــرن خالل حــــقــــبــــة
السبعينـيات الى التخلي عن رئاسة
النـادي بـعدمـا ادين بـاخفـاء اكـثر من
 28مـــلـــيــــون يـــورو عن مــــصـــلـــحـــة
الضرائب. وبعد خروجه من السجن
 انـتــخـابه مـجـددا رئـيــسـا لـلـنـادي
البافاري في تـشرين الثاني/ نـوفمبر
 2016من قـبـل اجلـمـعـيـة الــعـمـومـيـة
ــئــة من مــجــمــوع بــنــســبـة  98.5بــا

االصوات.

Ác  w  ‚ÒeL²Ð »UB¹ ÊU u Ë …bF*« »UN² ≈ w½UF¹ ÍdO³¹—

بـتـسـجـيـله من رمـيـتـ حـرتـ وإضـافة
ســـلـــة في الـــثــواني األخـــيـــرة لــيـــخــرج
روكــتس فــائــزاً بــفـارق  3نــقــاط.  ومـني
غــولــدن سـتــايـت ووريـرز حــامـل الـلــقب
بـخـسـارته الـثـانـيـة تـوالـيـاً وكـانت امـام
أورالنـــدو مــــاجـــيك  103-96وذلـك بـــعــد
ســــقــــوطه أمــــام مــــيــــامي  126-125في
مـباراته األخـيرة.  وتأثـر ووريرز بـغياب
جنـمه كــيـفن دورانت الـذي أراحه مـدربه
ـــوسم وأنـــدريه لـــلـــمـــرة األولى هــــذا ا
ـريض لـيخـسـر الفـريق أمام ايـغووداال ا
أورالنـــدو لـــلـــمـــرة األولى مـــنـــذ كـــانــون
األول/ديـسـمـبـر عـام .2012 وكـان أفـضل
مـــســــجـل في صــــفــــوف أورالنـــدو أرون
غـــوردون ( 22نـــقـــطــة و 15مـــتـــابـــعــة)
وسـتـيفن كـوري في صـفوف اخلـاسر مع
 33نـقطة.  وبقي غولدن ستايت متصدراً
لـلمجـموعة الـغربية بـ 43فـوزاً مقابل 19
خـســارة ألنّ وصـيـفه دنــفـر نـاغـتس (42

فوزاً و 19خسارة). 

ـوسم الذي يتخطى فـيها هاردن حاجز ا
اخلـمـسـ نـقـطـة واخلـامـسـة عـشـرة في
مـسـيـرته عـلـمـاً بـأنّ رقـمه الـقـيـاسي من
الـنـقـاط ( (61سـجـلـه في سـلـة نـيـويـورك
نــيــكس في  23كــانــون الــثــاني/يــنــايــر
ـــــبـــــاراة ــــــاضي.  وأنــــــهى هــــــاردن ا ا
بـتـسجـيله  16سـلة من أصل  31مـحاولة
بـينـها  8رمـيات ثالثـية كـما أنّه جنح في
التسجيل من جميع الرميات احلرة التي
احــتـسـبت له ( 18عـلى  .(18والـفـوز هـو
الـرابع لـهـيـوس تـوالـيـاً رافـعـاً رصـيده
ـــة إلى  37انـــتـــصــاراً مـــقـــابل  25هـــز
لــيــقــتــرب من بــورتالنــد تــرايل بـالزيـرز
ـركـزين وأوكالهـومـا ســيـتي ثـانـدر في ا
الـرابع والـثـالث في اجملـموعـة الـغـربـية.
وتـخلـف هيـوس بـفارق  21نـقـطة (-61
رشح  (82في الـربع الثالث لـكن هاردن ا
لـــلـــقـب أفـــضل العب فـي الـــدوري أيـــقظ
فـريقه الذي قـلّص الفـارق تدريجـياً وكان
كـريس بول حـاسمـاً في الدقـائق األخيرة

بفارق  21نـقطة أمامه إلى فوز 121-118
ضــــمن دوري كـــرة الــــســـلـــة األمــــيـــركي
ـرة الـسـادسـة هذا .  وهي ا لـلـمـحـتـرفـ

{ لـوس اجنـلس - وكـاالت:  دكّ جـيـمس
هــاردن ســلــة مـيــامي هــيت بـ 58نــقــطـة
لـيقود هـيوسـ روكتس إلى قلب تـخلفه

rÝu*« «c¼ WÝœU « …dLK  5 L)« ełUŠ “U²−¹ VŽö «

5ÐUB*UÐ ÒZFð aO½uO  Êd¹UÐ …œUOŽ

Êu ſdO  s  W UÝ—

ÂUN u  »Ò—b  eÒH% { مـدريـد  –وكـاالت: أعلـن نـادي لـيفـانـتي
اول امس اجلــمـــعــة أن تـــونــو جـــارســيــا
مــدافع الــفــريق ســيــتـم اإلفـراج عــنـه بـدون
كـفــالــة عــقب احــتــجــازه لــثالثــة أسـابــيع.
وكــــان تــــونـــو ( 29عــــامــــا) واحــــدا من 7
أشـخـاص ألـقي الـقـبض عـلـيهـم في الـثامن
اضي.  وذكرت وسائل من فبـراير شبـاط ا
إعالم إسـبـانـيـة أن الـسـبـعـة  احـتجـازهم
ارستهم االبـتزاز والتهديد. لالشتـباه في 
 وقال لـيفانـتي "احملكمـة احملليـة في تيرويل
ـثـلو العـبـنا تـونو قـبلت الـتـماسـا تـقدم به 
جارسـيا ضد احلكم بـحبسه قبل مـحاكمته
ووافــقت عـــلى إطالق ســراح الالعب بــدون
كــفـالـة".  وتــابع "يـرحب لــيـفــانـتي بــالـقـرار
الصـادر ويـتطـلع قدمـا لإلفراج عن الالعب
ـكنه الـعـودة لـلـفريق قـريـبـا". وقال بـحـيث 
ــيــلــو بــيــريــز مــورا مــحــامـي تــونـو إن إ
ركز الالعب بريء تماما.  ويحتل ليفانتي ا
 13في جــدول تــرتــيب الــدوري اإلســبــاني
وسـيـحل ضـيـفـا عـلى لـيـجـانـيس يـوم غـدا
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ـدير الفـني لتوتـنهام اإلجنـليزي اول امس { لـندن  –وكاالت: قـال ماوريسـيو بوكـيتـينو ا
مـتاز لـكرة الـقدم أمـر شبه مـستـحيل. اجلـمعـة إن فوز فـريقه بـلقب الـدوري اإلجنـليـزي ا
وبـسبب اخلسارة في مـبارات على التـوالي أمام بيرنـلي وتشيلـسي ابتعد توتـنهام بفارق
ـسـابـقـة. وقال ـتـصـدر ليـفـربـول مع تـبقي  10مبـاريـات فـقط عـلى نـهـاية ا  9نـقاط خـلف ا
بوكـيـتيـنـو: "أصـبحت األمـور أصـعب بـعد اخلـسـارة من بيـرنـلي وتـشيـلـسي إنه أمـر شبه
مـسـتـحـيل". وأضـاف: "نـحـتـاج لـلـفـوز بـكل مـبـاريـاتـنـا وأن يـخـسـر مـنافـسـنـا الـعـديـد من
دة تصبح األمور أكثر صعـوبة".  وأضاف: "بالطبع نريد أن نظل باريات. في مـثل هذه ا ا
نـحلم حتى النهـاية وحسابيـا التزال هناك إمكـانية ولكن هذه اإلمـكانية أو النـسبة ليست

كبيرة للغاية".
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بلـيز مـاتويدي العب وسـط الفريق
والـكــرواتي مـاريــو مـانــدزوكـيـتش
مهـاجم البـيانـكونـيري حـصال على
ـوقع الـرسـمي اجلـائـزة.  وأوضح ا
للـبيـانكـونيـري أن ماتـويدي حـصد
اجلائزة بفضل تـتويجه مع منتخب
فـرنـسـا بـكـأس العـالم  2018ليـصح
الالعب رقم  25من يوفـنـتـوس الذي
يـفـوز بـكـأس الـعـالم.  بـيـنـمـا نـالـها
مـانـدزوكـيـتش بـعـد مـسـاهـمـته في
ـنتخب الكـرواتي إلى نهائي بلوغ ا
ة من مـنتخب ونديـال قبل الـهز ا
الـديوك.  مـن جهـته قـال مـاتـويدي
عقب التتـويج باجلائزة: "أنـا سعيد
وفخور لكوني جزء من هذا الفريق
شـــكـــرًا لـــكم عـــلـى اجلـــائـــزة الـــتي

تلقيتها". 
 ‰uÐdHOK  VF  —U³²š«

ــنـافــسـة الــنـاريــة بـ وعــلى وقع ا
تصدر ومانشستر سيتي ليفربول ا
ـتـخـلف عـنه بـنـقـطة حـامل الـلـقب ا

مـنـافـسـيـنـا علـى الـصدارة".  وتـابع
"لـكـنـنـا أيـضًـا يـجب أن نـتـعـامل مع
بـاراة وكـأنهـا مـباراة اإليـاب أمام ا
أتلتيكو مدريد ألنـنا سنستعد بهذا
ــبـــاراتـــنــا أمـــام الــروخي الـــشـــكل 

بالنكوس".
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وذكر موقع "كـالتشـيو ميـركاتو" أن
لوريـنـزو إنسـيـني مهـاجم نـابولي
قــام بـــتــقـــلــيـــد احــتـــفــال ديـــيــجــو
سـيمـيـوني مـدرب أتلـتـيكـو مـدريد
أثـــنــاء تــدريــبـــات فــريق اجلــنــوب
صــبـــاح اول امس اجلــمـــعــة خالل
ـواجـهـة يـوفـنـتوس. االسـتـعدادات 
وقـع قد يـكـون احـتـفال وبـحـسب ا
إنـسـيــني عـلى طـريـقــة سـيـمـيـوني
داللــة واضـحــة عــلى رغـبــة مــهـاجم
نابولي في السخرية من يوفنتوس
فـي ظل الــــعـــداوة الــــشـــديــــدة بـــ
دة األخـيرة.  ويبتعد الفريق في ا
الــبــيــانــكــونــيــري بــصــدارة جــدول

الوحـيدة الـبارزة والـكبـيرة في هذه
رحـلـة بل سبـقتـهـا مبـاراة ديربي ا
العـاصـمة بـ التـسيـو وروما امس
السبت  ويتصـدر يوفنتوس جدول
سابقة برصيد  69نقطة بفارق 13 ا
نــقــطـة أمــام نــابـولي الــذي يــسـعى
إليـــقــــاف االنـــطـالقـــة الــــنـــاجــــحـــة
لــيـوفــنـتــوس في رحــلـة الــدفـاع عن
ة ـوسم وإحلاق الـهـز لقـبه هـذا ا
وسم. سـابقـة هذا ا األولى به في ا
وسم رقـمًا وحقق يـوفنـتوس هـذا ا
قـيـاسـيًـا جـديـدًا حـيث حـقق الـفـوز
في  22من أول  25مـبـاراة خــاضـهـا
سـابقـة وهو مـا لم يحـققه أي في ا
فـــريق من قـــبل.  ورغم هـــذا يــبــدو
نـابـولي قـادرًا عـلى عـرقـلـة انـطالقـة
يـوفـنـتـوس حـيث يـرجح أن يـفـتـقد
ــبـــاراة جـــهــود األخـــيـــر في هـــذه ا
مـهـاجــمه الـبـرتـغـالـي كـريـسـتـيـانـو
رونـــالـــدو لإلصـــابــة كـــمـــا تــراجع
مــســتــوى يـوفــنــتـوس نــســبــيـا في
اآلونــــة األخــــيـــرة.  ويــــرى كــــارلـــو
ديـر الفني لـنابولي أن أنشيـلوتي ا
الفوز الكبيـر للفريق على بارما 4-0
ــثــابـة مــطــلع هـذا األســبــوع كـان 
نـقطـة انـطالق جديـدة بـعد تـعـادل
.  وقـال أنشيلوتي سلبي مـتتالي
"عـــدنـــا إلى تـــقــد أداء حـــاسم في
ـنافس األداء أمام مواجهـة مرمى ا
بـــارمـــا كـــان رائـــعـــا".  وال يــحـــظى
نــابــولي بــفــرصـة كــبــيــرة حلــرمـان
يوفنتوس من التتويج بلقبه الثامن
ــسـابــقــة لــكن عــلى الــتــوالي فـي ا
الـفريـق يتـطـلع عـلى األقل لـلـثأر من
ة 1-3 الـسيـدة الـعجـوز بـعد الـهـز
أمام يوفنـتوس في مباراة الـفريق
بالـدور األول خالل أيـلول/سـبـتمـبر
ــــــاضـي في تــــــوريــــــنــــــو. وقــــــال ا
أنــشــيــلـوتـي "بـالــنــســبـة لــنــا هـذه
الـنـتـيـجـة تمـثل مـصـدرا لـلـتـحـفـيز.
ولـكـنـنـا نفـتـخـر أيـضـا أنـنـا نواجه
ركز الثاني يوفنتوس ونحن في ا
ــســابــقــة".  وتــمــثل بــجــدول ا
باراة أمام نابولي فرصة ا
ذهـبـيـة أمـام يـوفـنـتوس
الســــتـــعــــادة الـــروح
عنوية العالية قبل ا
لــــقـــاء اإليــــاب أمـــام
أتــلــتــيــكــو مــدريــد في
ثــمن نــهـائي دوري أبــطــال أوروبـا.
وقـــال مــاتــيـــا دي شــيــلـــيــو مــدافع
يوفنتـوس "في نابولي يجب عـلينا
أن نـفـعل كـل شيء من أجل تـوسـيع
الــفــارق الــذي يــفــصــلــنـا عـن أقـرب

{ رومـا  –وكـاالت :  كـشف تـقـريـر صـحـفي إن يـوفـنـتـوس اإليـطـالي دفع أمـواال لـوكـيل
ا دفع لوكـيل كريسـتيانو اضـية أكثـر  ري كـان عند ضـمه في االنتقـاالت الصيفـية ا إ
ـيركاتـو.  ونشـرت صحيـفة "توتـو سبورت" رونالـدو الذي انضم لـلبيـانكـونيري في ذات ا
ـدة األخيرة من اإليـطاليـة تقريـرًا عن العمـوالت التي حصل عـليهـا وكالء الالعب خالل ا
الي (2018ـ نادي يوفنتـوس.  وذكرت الصحيفة أن بيانات التـقرير نصف السنوي للعام ا
ــري كـان العب لــيـفـربـول  ?(2019أظــهـرت أن يـوفــنـتـوس دفع عــمـوالت لـوكــيل أعـمـال إ
ا حصل خـورخي مينـديز وكيل أعمـال كريسـتيانو السـابق فيدريكـو باستـوريلو أكـثر 
ـنـضم في صـفـقـة مـجـانـيـة كـلـفت الـنادي ـري كان وا رونـالـدو.  وأضـافت أن صـفـقـة إ
( (15.86مـليـون يورو فـيمـا حصل مـينـديز على ( (11.50ملـيون يـورو بعـد جناحه في ضم
موكلـه رونالدو لـلسـيدة الـعجوز قـادمًا من ريـال مدريـد.  يشار إلى أن كـريسـتيـانو انضم
ـاضي في صـفقـة تـاريخـيـة بـعد رحـيـله عن ريال لـصـفوف الـبـيـانكـونـيري فـي الصـيف ا
مدريد مقابل  112مليون يورو ويحصل الالعب على  30مليون يورو كراتب سنوي.  على
ـوقف النهائي لنجـمه البرتغالي كريـستيانو رونالدو صعيد متصل أعـلن نادي يوفنتوس ا

شاركـة في مباراة نـابولي الـيوم األحد  في قـمة منـافسات هداف الـكالتـشيـو من ا
اجلــولـة الـ 26من الــدوري اإليـطــالي لــكـرة الــقـدم.  وكــان رونـالــدو تـعـرض

إلصابة في الـكاحل وأشارت بعض التـقارير إلى احتمـالية غيابه عن
همة ضـد البارتـينوبي.  وأكد يـوفنتـوس في تقرير مـباراة فريـقه ا
ــبـاراة بــعـد أن رسـمـي جـاهــزيـة الـالعب لـلــمــشـاركــة في ا
تالشـت مخـاوف إصابة الـكاحـل التي تـعرض لـها.  وكان
رونـالـدو تدرب مـنـفـردًا و إجـراء اخـتـبارات لـه على

يـوم لـضمان جـاهزيـته للـمشـاركة أمـام نابولي.
ويــغـرد فــريق الـســيـدة الــعـجــوز مـنــفـردًا في

صدارة تـرتيب الدوري اإليـطالي بـرصيد 69
نـقطـة بفارق  13نقـطة عن نابـولي الوصيف.

ـــرحـــلـــة  29من واحـــدة تـــشـــهـــد ا
الـــدوري اإلنــكــلـــيــزي لــكـــرة الــقــدم
مـــبــــاراتي دربـي بـــ لــــيـــفــــربـــول
ومــضــيـفه إيــفــرتـون الــيــوم األحـد
ـواجـهـة ضـد ويـخـوض لـيـفـربـول ا
جـاره األزرق بــعــد فـوز كــاسح عـلى
ضـيــفه واتــفـورد -5صــفـر هــدّأ من
وقع تعادالته الثالث في آخر خمس
مبـاريات مـا جـعل سيـتي على بـعد
نـقـطـة يـتـيـمـة من صـدارته.  وعـجـز
ليفربول عن هز الشباك في مواجهة
مانـشستـر يونـايتـد في الدوري لكن
العب وسطه الـهولـندي جـورجيـنيو
فـيـنـالـدوم يــؤكـد أنّ فـريـقه لم يـفـقـد
ــــان بــــقـــــدرته عــــلـى إســــقــــاط اإل
خــصــومه بــرغـم الــتــكــهــنــات حـول
رضوخه لضغوط الصراع على لقب
أول في الــدوري مــنـذ .1990 وتـابع
فينالدوم "ألكـون عادالً شعرت دوماً
ــسـار عـلـيـنـا بـأنــنـا سـنـعـود إلى ا

التأكد من ذلك".

{ رومــا  –وكــاالت: أكــد الــبــرازيــلي آالن العب
وسط نـــابـــولـي أن فـــريـــقه ال يـــركــــز فـــقط عـــلى

كريسـتيانو رونـالدو هداف يوفـنتوس خالل مباراة
الــفــريــقـــ في قــمــة مــنـــافــســات اجلــولــة  26من الــدوري

اإليطالي.  وقـال آالن في تصريحات أبرزها مـوقع "توتو ميركاتو":
ثال مانـدزوكيتش هو "نـحن نفكـر في يوفنتـوس بشكل عـام على سبيـل ا

. ـباراة األخيـرة بيـننـا لذا يتـع عـليـنا االهتـمام بـجمـيع الالعب من حسم ا
بالـنسبـة لنا وجلـماهيـرنا إنه سـباق مهم لـلغايـة".  وتابع: "عـلينـا أن نلعب كل
مبـاراة باعتـبارهـا نهائي نـحاول الـفوز بهـا وننـظر كيف تـنتـهي لكن يجب أن
ـيـز بـنـسـبة ـلـعب".  وأضـاف: "إنه أسـبوع  نـدرك أنـنا نـقـدم األفـضل داخل ا
ن سـنـواجه نـحـن دائـمًـا نـخـوض ـلــعب نـحن ال نـهـتـم  ن هم خـارج ا أكـبــر 
بـاريات برغـبة وجوع لـتحـقيق النـقاط الثالث".  وأكـمل: "أمام يوفـنتوس سـتكون ا
ـلعب لـكي نعـطي اجلـماهـير بـعض الرضـا. يجب أن مبـاراة خاصـة سنـدخل إلى ا
ـا نفـعله بـالكرة جنـعل النـاس سعـداء ونحقق لـعب بهـدوء نفـكر في الـقيام  ندخل ا
نـتيـجة جـيدة".  وواصل: "نـحن نبـلي بالءً جـسنًـا نسـتعـد بشـكل جيـد سنـحاول الـفوز
بـالنـقـاط الثـالث لكي نـحـظى بـالثـقـة في بطـولـة الدوري بـجـانب الـدوري األوروبي".  ويحل
لعب سان بـاولو في إطار مـنافسات يـوفنتوس ضـيفًا عـلى نابولي مسـاء اليوم األحـد  

اجلولة  26من الكالتشيو.

‰uÐdHOK  VF  —U³²š≈Ë w uÐU½Ë ”u²M u¹ 5Ð …dO¦  WL
{ مــــــدن –وكـــــــاالت :  يـــــــخــــــوض
يوفنـتوس مهـمة صعـبة للـغاية في
ــرتــقـبــة مع مــبــاراته ا
مـــضـــيــــفه نـــابـــولي
الــيـــوم األحــد  في
خـــتـــام مـــبـــاريـــات
اجلـــولــة الـ  26من
عــــــــمــــــــر الـــــــدوري
اإليـــــطــــالـي والــــتي
انـطــلـقت فــعـالـيــاتـهـا
اول امـس اجلـــــمـــــعــــة.
ولـن تـــــكـــــون هـــــذه
ـــــبــــاراة بــــ ا
صــــــــاحـــــــــبي
ــــــــركـــــــــزين ا

األول
والـثــاني في
جــــــــــــــــــــدول
ــســابــقــة ا
هــــــــــــــــــــــي
ـواجـهة ا

ترتيب الدوري اإليـطالي برصيد 69
نـقــطـة بــفـارق  13نـقــطـة عن أقـرب
ـركـز مالحــقـيه نــابـولي صــاحب ا
الثاني برصيد  56نقطة.  ويخوض
يــوفـــنــتـــوس مــواجـــهــة نـــابــولي
باراة باعـتبارهـا بروفة قـوية قـبل ا
ـرتـقـبـة أمـام أتـلـتـيـكـو مدريـد في ا
إيـــاب دور الـ 16من دوري أبــــطــــال
ة أمـام الروخي أوروبا بـعد الـهـز

بالنكوس ذهابًا بنتيجة 2-0
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وتُـوج ثــنـائي يـوفـنــتـوس بـجـائـزة
بـيـرجـامــيـنـا ديـلـو سـبـورت والـتي
تُمـنح في مـدينـة توريـنـو بإيـطالـيا
ـســتـوى ألفــضل الــريـاضــ عـلـى ا
الــــدولـي خالل الــــعـــــام.  وتُـــــمــــنح
اجلــائــزة لــلــريــاضــيــ والالعــبـ
تـألـق من أنـديـة مديـنـة توريـنو ا
والــذين يـحـقــقـون نــتـائج ريــاضـيـة
وقع ستـوى الدولي.  وذكر ا على ا
الـرسمي لـيـوفـنتـوس أن الـفـرنسي
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يخوض يوفنتوس
مهمة صعبة
للغاية امام

مضيفه نابولي
اليوم األحد في
ختام مباريات

اجلولة الـ  26من
الدوري اإليطالي
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عدة فرانك ريبيري يعاني من إلتهاب في ا
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{ لـندن  –وكـاالت :  قال سكـوت باركر
ؤقت لفريق فولهام اول امس ـدرب ا ا
اجلـمـعـة إنَّ ألـيكس فـيـرجـسـون مدرب
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد األسـبق تـمـنى له
الـتـوفـيق في مـحـاولـته لـصـنع مـعـجزة
بـــاإلبـــقــاء عـــلى فـــولـــهـــام في الــدوري
اإلجنـلـيـزي.  و تـعـيـ بـاركـر مـدربًا
مــؤقـتًــا عـقب إقـالــة كالوديـو رانــيـيـري
بـعـدمـا تولى تـدريب الـفريق لـ 3أشـهر
عـلما بـأن فولهـام يبعـد بفارق  10نـقاط
ـــنـــطـــقـــة اآلمـــنــــة مع تـــبـــقي 10 عـن ا
مــبـاريــات عـلى نــهـايــة الـدوري.  وقـال
بــاركـر: "ال أمـلك الـعـديـد من األصـدقـاء
ولـــكن جـــرس هـــاتـــفي لم يـــتـــوقف عن
الرن ".  وأضاف: "وجد السير أليكس
الـوقت لـيرسل رسـالة طـويـلة ومـفصـلة
يـعـطــيـني الـنـصـائح عن كـيـفـيـة رؤيـته
لـألشـيـاء وهـو شيء مـلـهم حـقًـا".  و
تـصـعـيـد باركـر الـذي لـعب في فـولـهام
من  2013حـــتى نــهـــايــة مــســـيــرته في
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جيمس هاردن يدكّ سلة ميامي ويقود هيوس روكتس إلى قلب تخلفه

ــديـر فــني 2017مـن مـدرب مــســاعــد 
مـؤقت بفـولهـام عقب إقـالة رانـييري.
وقـال باركر: "إنها مشاعر مختلطة ما
ــركــز الــذي يــحـتــله الــفــريق في بــ ا
الــدوري وفـقـدان كـالوديـو لـوظــيـفـته".
وأكـــد: "لــديَّ طــمـــوح ألكــون مــديــرًا
فـنيًـا. تركـيزي الـرئيـسي في هذه
الــــلــــحـــظــــة هــــو لم شــــمل

الــــفـــريـق وإيـــجـــاد
بـــــــــــــــــــــــــــعــض

االسـتقرار.


