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{ مدريـد- وكاالت: أكد جـوسيب مـاريا بـارتومـيو رئـيس نادي بـرشلـونة أن الـفرنـسي أنطوان
جريزمـان مهـاجم أتلـتيكـو مدريـد خارج حسـابات الـبارسا فـي الوقت احلالي.  وقـال بارتـوميو
خالل حواره لـقناة " "TVEاإلسبـانية: "جـريزمـان العب في صفـوف أتلـتيـكو مـدريد ولـديه عقد
وأحب تواجد الالعب الكبـار في الليجا ألن ذلك يعطي قـيمة للبطولـة وللحصول على رُعاة على
ـثال".  وأضـاف: "إذا أراد جريـزمـان القـدوم إلى بـرشلـونة فـسـيتـع عـلـيه احلديث مع سبـيل ا
الفنـي ولكن اسـمه ليس عـلى طاولتـنا وهنـاك الكثـير من الـتكهـنات في الصـحافة والـبارسا لم
يتصل به".  وتابع: "راكيتـيتش لديه عقد ونـحن سُعداء به وقد أجريت مـحادثة معه في الصيف
ـوعد وألن لـدينا حـد لألجور ـكنـنا الـتحـدث لتـحسـ العـقد لكـم لم نتـحدث عن ا وقلت له إنه 

فاألمر ليس سهال لكننا سنتحدث معه فهو العب ال خالف عليه".
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{ مـــــدن- وكـــــاالت: ال أعــــرف مـــــا هي
الـتــشـكـيـلـة الـتي سـأعــتـمـد عـلـيـهـا في
مـبـاراة نـانت.. فـالفـريق ال يـضم حـالـيا
ســوى  14العـــبــا فـــقط" هـــكــذا صــرخ
تــومـاس تــوخــيل مـدرب بــاريس سـان
جـيـرمان لـلشـكوى من الـنقص الـعددي
بـعد اخلسارة الثـقيلة أمام لـيل بنتيجة
وتـــأجل تـــتـــويج الـــفـــريق بـــلـــقب 1-5
الــدوري الـفـرنـسـي لـلـمـبــاراة الـقـادمـة.
فــضــحت أزمــة اإلصــابــات مــا يــكــتــمه
تـــــوخــــــيل بـــــداخــــــله حـــــيـث حتـــــمل
تـصريـحاته عـقب اللـقاء عـدم رضاه عن
خـــطــة اإلدارة الــبـــاريــســـيــة في ســوق
االنـتقاالت وعـدم تلبـية رغباته في دعم
مـركز خط الـوسط واالكتفـاء فقط بضم
ـاضي لـيـانـدرو بـاريـديس في يـنـايـر ا
فـي ظل جتـمــيــد أدريـان رابــيــو وفـسخ
الــتـعــاقــد مع اخملـضــرم السـانــا ديـارا.
ـاني: "ما حـققه بي إس درب األ وقـال ا
ــــوسم كــــان رائــــعـــا لــــكن جـي هـــذا ا
ـشاكل لم تتغيـر ولم يتحدث أحد ألن ا
الـفـريق كان يـفوز بـاستـمرار".  ويـسلط
في هـذا التقـرير الضـوء على اإلصابات
الـعـديـدة الـتي ضـربت صـفـوف الـفريق
ـــوسم اجلـــاري الـــبـــاريــــسي طـــوال ا
وأثـرت على مـسيـرته القـارية في دوري

األبــطــال.  قــبل مــواجــهـة مــانــشــســتـر
يــونـايــتـد في دور الـ 16لــدوري أبـطـال
أوروبـا وجــد تـوخـيل نـفـسه مـحـرومـا
من خــدمــات الـثالثي نــيـمــار جـونــيـور
وإديـنـسـون كـافاني وتـومـاس مـونـييه
حــيث تـعـرض نـيـمــار لـكـسـر في كـاحل
الـقـدم بـينـمـا عـانى مونـيـيه من إصـابة
فـي الرأس وداهمت آالم عضـلة الفخذ
إديــنـســون كـافــاني.  وبـعــد كـابـوس 6
انـيو  3-1في مـارس بـاخلسـارة أمـام ا
حــــــديـــــــقــــــة األمـــــــراء واخلــــــروج من
"الـتـشـامـبـيـونـز لـيج" تـقـلـصت أسـلـحة
تــوخــيل بـاإلصــابـات الــعــضـلــيـة وآالم
الـــــــركـــــــبـــــــة الــــــــتي داهـــــــمـت كـل من
مـــاركـــيــــنـــيـــوس آنـــخـــيل دي مـــاريـــا
وجـولــيـان دراكـسـلـر وأخـيـرا مـونـيـيه
ذلة في وتـياجو سيلفا لـيلة اخلسارة ا
مـعقل نـادي ليل.  وأشـار مدرب بي إس
جي: "اضــطـررت إلشـراك تــيـلـو كــيـريـر
ومـوسى ديابي رغم معاناة الثنائي من
وعـكات صـحيـة".  أزمة اإلصـابات التي
داهــمت الــبــاريــســيــ لم تــكـن ولــيـدة
ـوسـم اجلـاري الــنــصف الــثــاني مـن ا
والـــذي اســـتـــهـــله تـــومـــاس تـــوخـــيل
مــحـرومــا من خـدمــات لـيــفـ كـورزاوا
ودانـي ألفيس وماركو فيراتي ألكثر من

جـــولــة بــســبـب إصــابــات وعـــمــلــيــات
ــة أجـراهــا الـثالثي في جــراحـيــة قـد
دير ـاضي.  كما جلـأ ا وسم ا أواخـر ا
الـفني لسان جـيرمان في أحـيان كثيرة
إلراحــة جنـوم الـفـريق بــسـبب اإلجـهـاد
ــبـــاريــات ومــنح الـــنــاجت من ضـــغط ا
الــفــرصـة لــعــنــاصـر أخــرى أقل كــفـاءة
وخـبــرة مـثل الـظـهـيـرين كـولـ داجـبـا
وســـتـــانـــلي إنـــســـوكي والـــعـــنـــاصــر
الـهـجومـية مـوسى ديـابي وكريـستـوفر
نـكونكـو وتشوبـو موتيـنج.  بينـما جنا
احلـــارســـ جـــيـــانـــلـــويــجـي بـــوفــون
وألــفـونس أريــوال من شـبـح اإلصـابـات
لـطــبـيـعـة مـركـزهــمـا الـذي ال يـعـرضـهم
الحــتــكــاكـات بــدنــيــة عــنـيــفــة وتــبـادل
بـاريـات بنـظام ـشـاركة بـيـنهـمـا في ا ا
ـــــــوسم ـــــــداورة". وعن تـــــــصــــــوره  "ا
االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة قـال تـوخـيل في
ؤتـمرات الـصحفـية: "نـحتاج من أحـد ا
العـبـ وبـشـكل عـام يـجب أن 5إلى  4
يـــضم قــوام الـــفــريق  16أو  17العـــبــا
لـديهم الـقدرة على أداء  60مـباراة على
األقل كـل موسم بـيـنمـا تـبدو األسـلـحة
الـبـديــلـة لـيـست بـالـقـوة الـكـافـيـة الـتي
جتـعل بي إس جي منافـسا شرسا على

. الكأس ذات األذن

f¹—UÐ w  ¡«d _« WI¹b×Ð W u²J*«  U “_« dÒ−H¹ qOšuð vHA²

حتقيق  3أرقام مزدوجة ليقود روكتس
لـلـتـقدم  0-1في الـسـلـسلـة الـتي حتسم
عــلى أســاس األفــضل في  7مــبــاريــات.
وأضــاف كـابـيال  16نــقـطـة واســتـحـوذ
عـلى  12كـرة مرتـدة بيـنمـا أحرز رودي
جــوبــرت العب ارتــكــاز جـاز  22نــقــطـة
واســتـحـوذ عـلى  12كــرة مـرتـدة.وتـقـام
ـباراة الـثانـية بـ الفـريقـ في قاعة ا
تـويــوتـا سـنـتـر أيــضًـا الـيـوم األربـعـاء.
وأحـرز يانـيس أنتيـتوكـومبو  24نـقطة
واسـتحـوذ على  17كـرة مرتـدة ليـحقق
ـركـز األول مــيـلـووكـي بـاكس صــاحب ا
في الـقسم الـشرقـي فوزا سـاحقا -121
عـلى ديترويت بيسـتونز في اجلولة 86
األولى مـن األدوار اإلقــصــائــيــة بــدوري
الـسلـة األمريكـي للمـحتـرف .  وأضاف
الــبـديل جـورج هـيل  16نــقـطـة لـصـالح
بـاكس الـذي تقـدم بـفارق  27نـقـطة مع
نـهـايـة الـنـصف األول من الـلـقـاء.وغـادر
أنـدريه دروموند العب ارتكاز بيستونز
ـلـعب قـبل  4دقـائق عـلى نـهـايـة الربع ا
الــــثـــــالث لـــــتـــــســـــبــــبـه في إســـــقــــاط
أنـتيتوكـومبو أرضا.وأحـرز لوك كينارد
نقطة ليتصدر العبي بيستونز الذي 21
غـاب عـنه بـلـيك جـريـف العب فـريق كل
الـنجوم بـسبب آالم في الركبـة اليسرى.

األولى مـن األدوار اإلقصائيـة في القسم
الـــغـــربـي بـــدوري الـــســـلــــة األمـــريـــكي
لـلـمحـتـرف .  وسـجل هاردن  29نـقـطة
إضـافة إلى  10تـمريرات حـاسمة وكان
عــلـى بــعــد كــرتـــ مــرتــدتـــ فــقط من

{ واشــنــطن- وكــاالت:  حــقق جــيـمس
هـاردن وكلينت كابـيال رقم مزدوج
لــيـفـوز هــيـوســتـون روكــتس بـســهـولـة
عــلـى ضــيــفه يـــوتــا جــاز في 122-90
ــبــاراة األولى بــيـنــهــمــا في اجلــولـة ا
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{ طـوكيـو- وكاالت: حـافظت الـيابـانية
نـــعــومي أوســاكـــا عــلى مــوقـــعــهــا في
ي لالعــبـات صــدارة الــتـصــنـيـف الـعــا
الـتنس احملترفات في نسخته الصادرة
 لـكن مع تـراجع الـفارق الـذي يـفصـلـها
عن أقـــرب مــنــافــســاتــهــا الــرومــانــيــة
ـركز الثاني. سـيمونـا هاليب صـاحبة ا
وحتـــتل أوســاكـــا بــطــلـــة أســتـــرالــيــا
ـركـز األول بـرصـيد 5967 ـفـتـوحـة ا ا
نــقـطـة وتـلـيـهــا هـالـيب بـرصـيـد 5782
نــقــطــة.  وتــتــأخــر األوكــرانــيــة إلــيــنـا
ـركـز الـسادس سـفـيـتـولـيـنـا صـاحـبـة ا
بــفـارق أقل من ألف نـقــطـة عن أوسـاكـا
ـنافـسة قـوية في وهـو مـا يعـد مؤشـرا 
ـراكــز األولى قـبل انـطالق مـنـافـسـات ا
ـفـتـوحـة (روالن جـاروس) في فـرنـسـا ا
قـبل.  وتمل التغيير نـهاية أيار/مايو ا
ــراكـز الـ 20األولـى هـذا الــوحــيـد في ا
ـانـيــة جـولـيـا األســبـوع في صـعــود األ
ركز السابع عشر على جورجيس إلى ا

حساب البلجيكية إليسي ميرتنز. 
ــراكــز وجـــاء تــرتـــيب الالعـــبــات فـي ا
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دير الرياضي لنادي بايرن { رومـا- وكاالت: أثار حسن صالح حميديـتش ا
مـيونخ الغموض بـشكل كبير حـول اهتمام النـادي البافاري بالـتعاقد مع أحد
ـوسم اجلـاري.  ويـضع نـادي بـايرن جنـوم نـادي رومـا اإليـطالي فـي نهـايـة ا
مـيـونخ عـيـنه عـلى جنم رومـا الـشـاب نـيـكـولـو زانـيـولـو الـذي انـضم لـصـفـوف
اضي ضمـن صفقـة رادجا نـاينـجوالن الـذي انتقل اجلـيالـوروسي الصيـف ا
بـدوره إلى إنـتــر مـيالن.  وقـال حــمـيـديـتـش ردًا عـلى شـائـعــات االهـتـمـام
بـالتـعـاقـد مع زانيـولـو خالل تـصريـحـات نـقلـتـهـا صحـيـفـة "كالـتـشـيو
مـيركاتو": "زانيولو? هناك الـعديد من الالعب الذين يعـجبوننا لكننا
رحلة سـنرى ما سنـفعله".  وكانت وسم وفي هـذه ا نـنتظر نـهاية ا
انيـة قد أفادت أن إدارة بـايرن مسـتعدة لـتقد صـحيفـة "بيلـد" األ
عـرض بقـيمة  50مـليـون يورو لـضم زانيـولو حـيث ينـوى البـافاري
إحـداث ثورة في الـفريق وأعـلن أن لديه ميـزانيـة ضخـمة في سوق

االنتقاالت.
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الــعـشــرة األولى بــنـســخـة الــتـصــنـيف
ي لالعــبـات الــتـنـس احملـتــرفـات الــعــا
ــوافق 15 الــصـــادرة الــيــوم االثــنــ ا

نيسان/أبريل  2019كما يلي:
ـركـز الــيـابـانـيـة نـعــومي أوسـاكـا في ا
األول بـرصـيـد  5967نـقـطـة.الـرومـانـية
ـركـز الـثاني سـيـمـونـا هـالـيب في ا
بـرصيد  5782نـقطة.الـتشيـكية
ـركـز بـيـتـرا كـفـيـتـوفـا في ا

الـثـالـث بـرصـيد 5645
نــقـطــة.الـتــشـيــكـيـة
كـارولينا بليسكوفا
ـــركـــز الـــرابع فـي ا

بـــــــرصــــــيــــــد 5580
انيـة أجنليك نـقطـة.األ
ـــــركــــز كـــــيــــربـــــر في ا
اخلـــــامـس بـــــرصـــــيــــد
نقطة.األوكرانية 5220
إلـيـنـا سـفيـتـولـيـنا في
ــــــركـــــز الــــــســـــادس ا
5020 بــــــــرصــــــــيــــــــد 
نـقطة.الـهولنـدية كيكي جانب من دوري كرة السلة األمريكي
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- وكاالت: أثـبتت أول  3جـوالت { بـرلـ
ــوسـم احلـــالي لـــبــطـــولـــة الــعـــالم فـي ا
لــسـبـاقــات فـورمـوال  1لـلــسـيـارات عـدم
صـحـة الــتـوقـعـات الـتي ســبـقـته والـتي
أشـــــارت الى أن فـــــيــــراري ســــيـــــحــــسم
ـنـافـســة وسـيـتـرك مــرسـيـدس يـعـاني ا
ا ال يـكـشف تـرتيـب البـطـولة خـلـفه. ور
ـا لـعب حـالـيًـا عن الــوضع بـأكـمـله ور
احلظ دورًا لــكن مــرسـيــدس يــبـدو أكــثـر
هـيمنة من النـاحية النظـرية بشكل يفوق
أي وقت آخـر بـيــنـمـا لم يـحـول فـيـراري
ـلقـاة عـلى كـاهله إلى واقع. الـتـوقعـات ا
وقـال مارتن بـراندل الـسائق الـسابق في
ــعـلق في بـطــولـة الــعـالـم لـفــورمـوال وا
شــبــكــة "ســكـــاي ســبــورتس": "يــجب أن
نـتــوقف قـريـبًـا عـن احلـديث عن فـيـراري
ـذهـلـة; الـذي وفـيـراري صـاحب الـقـوة ا
ألنـه لم يــــقـــدم مــــا يــــبـــرر ذلـك". وأكـــمل
مـرسـيـدس وهــو الـفـريق الـذي فـاز بـكل
بــطــولــة في آخــر  5ســنــوات الــثالثــيـة
بـحصـد أول مركزين بـالسـباقـات الثالثة
ـوسم بـعد الـتي أقـيـمت حتى اآلن هـذا ا
ــركــزين األول والــثــاني في أنــهى فـي ا
ســبــاق جــائــزة الـــصــ الــكــبــرى أمس
األحـد. وكـان الـسـبب الـوحـيـد الذي مـنع
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تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

ركز الرابع في الئحة الترتيب u“∫ حقق فريق أرسنال فوزاً مهماً أبقاه في ا

اهـتــزاز شـبـاكه بـالـدقـيـقـة الـعـاشـرة
عـندمـا تلـكأ في تـشتـيت الكـرة ليضع
أوبـــامـــيــاجن قـــدمه أمـــامه ويـــفـــتــتح
الـتـسجـيل.وارتكب تـروي ديني العب
واتـفورد خطأ ساذجا بضربه توريرا
ـرفقه لـيتـلقى الـبطـاقة احلـمراء في
الـدقيقة .11 وحـاول واتفورد الـهجوم
رغـم نقص الصفوف ومرر جراي كرة
نـحـو دوكـوري لكن مـونـريال أبـعـدها
في الـــلــحــظـــة األخــيــرة بــالـــدقــيــقــة
وتـصدى احلارس فوسـتر حملاولة.24
مـن إيوبي إثـر هـجـمـة مـرتـدة وتألق
لـيـنـو في إبـعـاد ركـلـة حـرة مـنـفذة من
قــبل كـابــوي في الـدقــيـقـة .32 ودخل
أوزيـل مكان تـوريرا مـع بدايـة الشوط
الــثـانـي ومـرت مــحـاولــة أوبـامــيـاجن
حـاذاة القائم عـلى اجلهـة اليسـرى 
الـبعيد وبرع فوستر في حماية مرماه
ــراقب في مـن مــخــيــتــاريــان غــيــر ا
الــدقــيــقــة .58 وبــعــد دخــول مــاتــيــو

ـوسـم وهـو نـبـأ سـار". الــريـال هـذا ا
وأضـاف: "نـتـطـور باسـتـمـرار وتزداد
قـدرتنا على التحـكم في سير مجريات
باريات وكـذلك تشكيل األمـور خالل ا
اخلـطـورة".  وتـابع: "لـيس األمـر سرًا
بـل يــتـــعـــلق بـــبـــذل كل جـــهـــد في كل
مـباراة من أجل حـصد النـقاط الثالث.
لـديـنـا أمـور لـنـفـوز بـهـا أكـثـر من تـلك
ـباراة الـتي قـد نـخـسـرها. نـفـكـر في ا
ـقــبـلـة وسـنـحـاول جـمع ثالث نـقـاط ا
أخــرى".  بـــعــد الــتــعــادل الــيــوم 1-1
ـركز الثالث يـستمـر ريال مدريد في ا
وارتـفع رصـيده إلى  61نـقـطة بـينـما
زاد رصــيـد لـيـجـانـيس إلى  41نـقـطـة
ـركـز  11مــتـســاويًـا في يــحـتل بــهـا ا
الــــرصــــيــــد نـــفــــسـه مع كل مـن ريـــال
ــركــز الـ ?10 ســـوســيــداد صـــاحب ا
ــركـز الـ .12 وإســبــانــيــول صــاحب ا
ـركــز الـرابع في تــقـدم آرســنـال إلى ا
جـــدول تــرتــيب الـــدوري اإلجنــلــيــزي

{ مـــدن- وكـــاالت: أعـــرب زين الـــدين
ديـر الفـني لريـال مدريد عن زيـدان ا
عـدم رضاه بـخصوص الـتعادل ((1-1
أمـام لـيـجـانـيس ضـمن اجلـولة الـ32
مـن الـــلــــيـــجــــا.  وقــــال زيـــدان خالل
تـصـريـحات نـقـلـتهـا صـحـيفـة "مـاركا"
اإلسـبـانـية: "دفـعت بـلـوكاس فـاسـكـيز
ــبـاراة... وكـان من حملــاولـة الـفــوز بـا
ُـعـقـد بـالنـسـبـة له الـلعب  15دقـيـقة ا
ا يقـدم موسمًا فـقط".  وأضاف: "بنـز
جـيدًا خاصةً عـلى مستوى األهداف..
إنه العب رائع لكن ما تغير أنه سجل
ــزيـد من األهـداف وهـو اعـتـاد عـلى ا
الـشـائـعـات لـكن ذلك لـن يؤثـر عـلـيه..
لـقد أظهـر شخصـيته وأنا سـعيد به".
كـنكم أن تـسألـوني عن بيل وتـابع: "
كـل يـوم وســأجــيب إنـه العب كــبــيـر
وكـــنت أرغـب في إجـــراء تـــغـــيـــيــرات
الـيوم وهذا كل شيء.. لقد لعب بضع
دقـائق كـما حـدث مع لـوكاس". وأردف
زيـدان: "ما يتـع علـينا الـقيام به هو
احملــاولــة عـــلــيــنــا أن نــلــعب بــشــكل
ــوسم.. الـــفــريق أفـــضل رغم ســـوء ا
وسم سـيعـود للـمنـافسـة مرة أخـرى ا
ــقــبل لــكن اآلن لــديــنـا  6مــبــاريـات ا
مـتــبـقـيـة".  وعن أداء إيـسـكـو أجـاب:
"أراه جـيدًا.. هو يحب الـلعب أكثر في
خط الـوسط لكنـنا لعـبنا بـطريقة (-4
 وحـــول كـــارثـــة كـــاتـــدرائـــيــة."(3-3
درب الفرنسي: "عندما نـوتردام قال ا
حتـــدث هـــذه األشـــيـــاء يـــكـــون األمـــر
مــعـقـدًا... ال أعـرف مـا حـدث وآمل أال
يـكـون هـناك أي ضـحـايا".  واسـتـطرد
ــــــبـــــــاراة: "الــــــشـــــــوط األول لم عـن ا
يـعجبني والـثاني كان أفضـل بكثير..
تــعـادلـنــا ولـيس عــلـيـنــا أن نـقـول أي
شـيء آخر".  وختم زيـدان بقوله: "كان
بــإمــكــانــنــا الــظــهــور بــشــكل أفــضل
والــشــعــور لــيس جــيــدًا لــكــنه لــيس
سـيئًا ألننا في النهـاية واجهنا فريقًا
(لــيـجـانـيس) ال يـسـتــقـبل الـعـديـد من
األهــــــــــداف عـــــــــلـى أرضـه".  أثــــــــــنى
ـدير الـفني مـاوريـسيـو بيـلـيجـرينـو ا
لــفــريق لــيـجــانــيس عــلى األداء الـذي
قـدمه العـبوه أمـام ريـال مدريـد الـيوم
اإلثـن محتفيًـا بالتعادل ومؤكدًا أن
فـريقه كـان "قريـبًا من الـنقـاط الثالث".
وقــال بــيــلــيـجــريــنــو: "ظــهــر الـفــريق
بـصـورة طيـبـة للـغـاية ونـافس بـقوة.
كـان لقاءً عصـيبًا. انتـزعنا نقـطة وكنا
قــريــبــ من حــصــد الــنــقـاط الــثالث.
أديــنـا عــلى نـحــو جـيــد في مــواجـهـة

جـونـدوزي في تـشـكيـلـة آرسـنـال بدال
من مــافــروبـانــوس أصــاب مـاســيــنـا
عـارضة اجلانرز بتسديدة من الناحية
الــيــســرى في الــدقــيــقـة .62وعــبــرت
ـمــيــزة أمـام تــمــريـرة مــخــيـتــاريــان ا
ــــرمى دون أن يــــتــــمـــكـن أوزيل من ا
الــوصـــول إلــيــهــا في الــدقــيــقــة .68
ودخل أيــنـسـلي مـايــتالنـد-نـايـلـز إلى
تـشكيلة آرسنال مكان رامزي.وواصل
الـفـريق الـلنـدني إهـداره لـلفـرص عـبر
مـخـيتـاريـان الذي ابـتـعدت تـسـديدته
قــلــيال عـن الـقــائـم في الــدقــيــقـة .74
وأنـقذ مايـتالند-نايلـز فريقه من هدف
مـحـقق بـعـدمـا أبـعـد مـحـاولـة جراي
الـذي راوغ احلارس لـينـو في الدقـيقة
 وخـــتـم أوبـــامـــيـــاجن مــــســـلـــسل.80
الـفـرص عنـدمـا تخـطى كـاثكـارت قبل
أن يــســدد من زاويــة ضـيــقــة بــجـانب
ـباراة بفوز اجلانرز ـرمى لتنتهي ا ا

1-0).)

ـمتـاز  بفوزه عـلى مضيـفه واتفورد ا
( (0-1عــلى مـلـعب "فـيـكـارج رود" في
ـهـاجم خـتـام اجلـولـة الـ.34 وأحـرز ا
ـيريك أوبـامياجن اجلـابوني بـيير إ
ـبـاراة الــوحـيـد في الــدقـيـقـة هــدف ا
الــعــاشــرة.  وارتــفع رصــيــد آرســنـال
بــهـذا الــفـوز إلى  66نــقـطــة لـيــتـقـدم
بـفـارق األهداف عـلى تـشيـلـسي الذي
تـأخـر لـلـمركـز اخلـامس أمـا واتـفورد
فــتـوقف رصــيـده عـنـد  46نــقـطـة في
ـــركـــز الـــعــاشـــر. وأهـــدر واتـــفــورد ا
فـرصـتيـ مـحقـقـت في وقـت مبـكر
األولى فـي الـدقـيـقــة الـثـانـيــة عـنـدمـا
جتـنب احلـارس بيـرند لـيـنو إحـراجا
مـن خالل إبعـاد الكرة مـن أمام جراي
إثر تمريرة عائدة من الدفاع. والثانية
في الـدقـيـقـة الـرابـعـة عـنـدمـا أحـدثت
رمى لتصل ركـلة ركنـية دربكة أمـام ا
إلـى ويل هيـوز الـذي سـددهـا بـعـيدا.
وتـــســـبب احلـــارس بـن فــوســـتـــر في

مـرسيـدس من حتـقيق بـداية مـثـاليـة هو
الـلــجـوء لــقـاعــدة مـنـح نـقــطـة لــصـاحب
ـوسم حـيث كـان أسـرع زمن لـلــفـة هـذا ا
شـارل لوكـليـر سائق فـيراري األسرع في
الـبـحـرين وبيـيـر جـاسـلي سـائق رد بول

األسرع في شنغهاي. 
لــكـن وبــغـض الــنـــظـــر عن كل هـــذا فــإن
الــفــريق قــام بــشيء فــاق فــيـراري حــتى
خالل عـصـره الـذهبـي عنـدمـا فـاز بـلقب
بطولة العالم للصانع  6مرات متتالية
مع فـوز مـايـكـل شـومـاخـر بـلـقب بـطـولـة
الـعـالم  5مـرات مـتـتـالـيـة مـا ب 2000
ــوسم و.2004 وكـــان آخــر فـــريق بـــدأ ا
ركزين األول بإنهاء أول  3سباقات في ا
والــثـانـي هـو ولــيــامــز وذلك بــواســطـة
نـايجـل مانـسل وريكـاردو بـاتريـسي عام
 ومع ذلك فـان لـويس هـامـيـلـتون.1992
بـطل الـعـالم  5مـرات وزمـيــله فـالـتـيـري
بــوتــاس إضــافــة لــتــوتــو فــولف رئــيس
الـفــريق ال يـزالــون يـتـحــدثـون عن احلظ
والـفـوارق الـضـئـيـلـة والـصـراع الـشرس
عـقب الفـوز بالـسبـاق رقم ألف في تاريخ
الـبـطـولــة. وقـال هـامـيــلـتـون عـقب فـوزه
أمـس "بــالـــنــظـــر الى مــعـــانــاتـــنــا خالل
التجارب فأنا  حقا لهذه النتيجة".

ـركــز الــســابع بــرصــيـد بــيــرتــنـز فـي ا
نـقطـة.األمريـكية سـلون سـتيـفنز 4640
ـــركـــز الـــثـــامـن بـــرصـــيـــد 4386 فـي ا
نــقــطــة.األســتــرالــيــة آشــلي بــارتي في
ـــــركــــز الــــتـــــاسع بـــــرصــــيــــد 4275 ا
نـقطة.البيالروسية أريـنا سابالينكا في
ــركـز الـعـاشـر بـرصـيـد ا
نقطة. 3520

{ لـندن- وكـاالت:  انـضم ليـفـربول اإلجنـلـيـزي لسـبـاق ثالثي للـظـفر بـتـوقيع
ـاني والبـونـدسلـيـجا خالل فـتـرة االنتـقاالت الـصـيفـية ـنتـخب األ أحـد جنوم ا
ـقبلة.  وذكر موقع "كـالتشيو ميركـاتو" اإليطالي أن ليفـربول يضع عينه على ا
اني. وكان ليـفربول أبدى اهتمامًا جـوليان براندت جناح بايـر ليفركوزن األ
اني في صيف  2017قـبل أن يقرر في النهـاية التعاقد مع بـضم الدولي األ
ــاني ــدرب األ ــصــري مــحــمــد صالح من رومـــا اإليــطــالي. وطــالب ا ا
يـورجن كلـوب ناديه بـالتـعاقـد مع برانـدت الذي ارتـبط مؤخـرًا بناديي
ريـال مدريد اإلسبـاني ويوفنتـوس اإليطالي.  ويسـعى كلوب حملاولة

الـتـوقـيع مع الالعب الـبـالـغ من الـعـمر  22عـامًـا في
كن ال سيما مع تـضمن عقده شرطًا أسـرع وقت 

جزائيًا زهيدًا يبلغ  25مليون يورو.
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ـنتـدب إلنتـر ميالن اإليـطالي - وكـاالت: رفض العـضو ا { بـرل
جـوزيـبي مـاروتـا اإلثـنــ احلـديث عن "نـسب مـئـويـة" بـخـصـوص
ـقـبل ـوسم ا ـهـاجم مــاورو إيـكـاردي في الـفـريق ا فـرص بـقـاء ا
مـشيرًا إلى أن رغـبة الالعب األرجنـتيني سـتكون لـها أهمـيتها في
حتـديــد مــسـتــقــبــله. وقـال مــاروتــا في تــصـريــحــات إلذاعـة (راي)
ـئـوية في كـرة الـقدم. إنه اإليـطالـيـة: "يصـعب احلـديث عن الـنسب ا
عـنصـر مـهم في ثروتـنا الـكـروية و يـكـتسب خـبرة يـومًـا تلـو اآلخر.
بــعــيـدًا عن مــســألـة الــتـجــديــد يـتــبــقى عـامــان في عــقـده وهــو أحـد
ـسائـل يجب ـهـاجـمـ الشـبـاب".  وصـرّح مـسـؤول إنـتـر: "كل هـذه ا ا
ـناسـب. رغبـة الـنـادي مـهـمـة دومًـا لكـن يجب أن دراسـتـهـا في الـوقت ا
توضع رغبة الالعب أيضًا في االعتبار". وعاد إيكاردي في  26من الشهر

ـاضي للمران اجلماعي للـفريق بعد أن ظل يتدرب على هـامشه طيلة شهر ا
ونـصف بـسبب خـالفات مع الـنـادي حـول تمـديـد عقـده أدت خلـسـارته شارة
قـيـادة الــفـريق.ورغم أن إيــكـاردي عـاد لــيـلــعب أسـاسـيًــا مع إنـتــر مـنـذ ثالث

مباريات إال أن مستقبله ما يزال محل شك.

نعومي أوسكا


