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بـات مانـشستـر سيـتي علـى بعد
خــطـــوة واحــدة من االحـــتــفــاظ
متاز بلقب الدوري اإلجنليزي ا
بـــفـــوزه الـــصــعـب عــلـى ضــيـــفه
لـــيــســـتــر ســـيــتي (0-1) الـــيــوم
االثـنــ عــلى مــلــعب "االحتـاد"

في خـتام اجلـولـة قبل
األخيرة للمسابقة.
وســـــجل قـــــائــــد
مــــانــــشــــســــتـــر
ســــــــــــيـــــــــــتـي
فـــــيــــنـــــســــنت
كـــــومــــبـــــاني
ــبـاراة هـدف ا
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نشـرت والدة كريستيانو رونالدو تغريدة حتمل قدرًا كـبيرًا من الغرابة عبر حسابها على "تويتر"
أكدت خاللها أن يوفنتوس كان يعاني من أزمة خانقة قبل انضمام جنلها لصفوفه.

وقـالت صـحـيـفـة "مـاركـا" اإلســـــبـانـية  إن أفـيـرو قـالـت: "كـريسـتـيـانـو هـذا الالعـب الـذي أنـقذ
يـوفـنـتوس من الـهـبـوط وجـعـله يـفوز بـالـدوري مـجـددًا بـعد 20 عـامـا من الـغـيـاب. إنه مـذهل. أنا

فخورة بك".
وانـتشـرت تغـريدة أفيـرو بسـرعة كـبيـرة و إعادة نـشرها 2000 مـرة في وقت قصـير كـما قام
ـسـتـخـدمـ بالـرد عـلـيـها مـعـتـبـرين هـذا اخلطـأ مـجـرد مـزحـة من قبـل والدة الالعب ـئات من ا ا

وسم للمرة الثامنة على التوالي. البرتغالي.يُذكر أن يوفنتوس فاز بالدوري اإليطالي هذا ا
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انـتــهت مـبــاراة جـنــوى أمـام رومـا
بــالـتــعـادل 1-1 وأيــضـا بــجـدل عن
الالعب الذي كان يفـترض أن يسدد
ركــلـة اجلـزاء الـتي أهـدرهـا جـنـوى

في الوقت احملتسب بدل الضائع.
من نــــاحـــيـــة أخــــرى قـــال مـــاركـــو
جـيـامبـاولـو مـدرب سامـبـدوريا إنه
ســئم من احـتـالل فـريـقـه مـركـزا في
مـنــتـصف اجلــدول بـشــكل مــتـكـرر
إضـافة إلى ظـهـور جدل جـديـد بات
معتـادا بشأن اسـتخدام تقـنية حكم
سـاعد. فـيمـا يلي أبرز 5 الفـيديـو ا
سابقة. نقاط من اجلولة  35 من ا
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أهـدر الــبـديل أنـطــونـيـو ســنـابـريـا
ركـــلـــة جـــزاء لـــصــالـح جــنـــوى في
الــتــعـادل  1-1أمــام رومــا وهــو مـا
تـسـبب في حـدوث خالف بـشـأن مـا
إذا كـان العـب بـاراجـواي هـو الـذي

يفترض أن يتقدم لتسديد الركلة.
ـدرب تـشيـزاري بـرانـديلي وحـتى ا
لم يــكن مــتـأكــدا من اإلجــابــة.وقـال
بــرانـــديــلي "أعــتـــبــر دومــيـــنــيــكــو
كريـشـيتـو الالعب األول في تسـديد
ركالت اجلــزاء بــشـكـل عـام الالعب
هو الـذي يشـعر بـقدرته عـلى تنـفيذ
الركلة وتصدى سنابريا لها وتقدم

لــلـتــســديـد واتــفق الالعــبــون عـلى
ذلك". وشـارك سنـابريـا في الـدقيـقة
83  ولعب عدة مباريات أساسيا
فـي فـبــرايـر/ شــبـاط ومـارس/ آذار
قبل أن يجـلس ب البـدالء منذ ذلك
.وطالب كـريـشيـتـو اجلمـهور احلـ
بالهدوء بعد عاصفة من االنتقادات
على وسائل التواصل االجتماعي.
وقـال "ال جـدوى من هـذه اخلالفات
عــنــدمــا أكــون أنــا وســنــابــريــا في
ـــلــعـب تــكــون لـه دائــمـــا أولــويــة ا
الـتـصدي لـركالت اجلـزاء. إذا تـكرر
ـــوقف مـــجـــددا فـــإن ســـنـــابـــريــا ا
سـيــسـدد الــركـلـة".وبــهـذا الــتـعـادل
يدخل جنوى دائرة الصراع لتجنب
الــهـبـوط إذ أنه يـتـقـدم بـفـارق أربع
نـقـاط فـقط عن مـنـطـقـة اخلـطـر قبل

وسم. ثالث مباريات من ختام ا
جــيـامــبـاولــو يــعـطي ســامـبــدوريـا
إنــــذارا نـــــهــــائــــيـــــاهــــدد مــــاركــــو
جــيـامــبــاولـو مــدرب ســامـبــدوريـا
الـذي ســئم من رؤيــة فـريــقه يــنـهي
ـــوسم في مـــنــتـــصف الــتـــرتــيب ا
بالرحيل إذا فشل النادي في تعزيز
تـشـكـيـلة الـفـريق.وقـال جيـامـبـاولو
الذي يـوشك أن يتم موسـمه الثالث
مــدربــا لــلــفــريق "لــست مــســتــعــدا

خلــوض مـوسم جـديــد غـيـر مـحـدد
ـعـالم".وأوضح بعـد الـتـعادل 3-3 ا
ركز مع بارما لـيحتل سامـبدوريا ا
ــــواسم الــــثالثــــة الــــتــــاسع "فـي ا
الــســابـقــة حتـسـن الـفــريق لــكـنــنـا
نــــحــــتــــاج اآلن التــــخــــاذ خــــطـــوة
لألمـام".وأضـاف جـيـامـبـاولـو الذي
ـــا تــلــقى كــلـــمــاته صــدى عــنــد ر
مدربي الفرق التي حتتل مراكز في
مــنــتــصـف اجلــدول في كل أنــحــاء
أوروبـا "بـعنـا الـكـثيـر من الالعـب
الــبــارزين أولــئك الــذين بــقــوا في
الــفــريـق قــدمــوا أداء جــيــدا عــثــر
ــواهب عـــلى بــدائل مـــكــتـــشــفـــو ا
جــيـدة لــكـنــنـا بــحـاجــة أن نـتــخـذ
اخلــطــوة األولى في اجتــاه الـنــمـو
والـتـطـور وإال فـمـا مـعـنى وجـودي

هنا?".
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ــثـــيــر الــذي حـــقــقه جــاء الــفـــوز ا
نـابولي 1-2 عـلى كـالـيـاري بـفـضل
ركـلة جـزاء سددهـا بـنجـاح لوريـنز
إنـسـيـني في الـدقـيـقـة الـثـامـنـة من
الـــوقت احملـــتـــسب بـــدل الــضـــائع
لـيـثـيـر جــدال جـديـدا بـشـأن تـقـنـيـة
ـسـاعـد.وارتـطـمت حـكم الـفـيـديـو ا
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مــانــشــســـتــر ســيــتـي الــســابق
كـيــلـيـتـشي إيــهـيـنـاتــشـو مـكـان
مــاديـــســون.وكــاد الـــنــيـــجــيــري
الـبـديل أن يـحـرز هـدف الـتـعـادل
لـــفــــريـــقـه قـــبل  3دقــــائق عـــلى
الـنــهـايــة عـنـدمــا قـابل تــمـريـرة
تشودوري بـلمسة واحـدة لكنها
ــرمى رغم ذهــبت بــعــيـــدة عن ا
باراة سهولة الفرصة لتنتهي ا

بفوز مانشستر سيتي (1-0).
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أنــعش مــيالن آمــاله في الــتـأهل
لـدوري أبــطــال أوروبـا بــالــفـوز
(1-2) عـلى بـولـونـيـا  بـالـدوري
اإليــطـــالي في مــبـــاراة شــهــدت
مـــشــادة حــامــيـــة بــ جــيــنــارو
جـــاتــوزو مــدرب مــيالن والعب

الوسط تيموي باكايوكو.
قدمة وضع سوسو مـيالن في ا
في الدقـيقة (37) وأضاف فابيو
بـــوريـــنـي الـــهـــدف الـــثـــاني في
الـــدقــيــقــة (67) قــبـل أن يــقــلص
مـاتـيـا ديـستـرو الـفـارق لـلـفريق

بـرنـاردو سـيـلـفـا فـاصـال مـهـاريا
جميال في الناحـية اليمنى قبل
أن تصـل الكـرة إلى جونـدوجان
الذي ارتدت تسـديدته إلى ركنية

لم تثمر في الدقيقة 30.
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وكاد سيـتي أن يفتتح الـتسجيل
في الــدقــيــقـة 32 عــنــدمــا ارتـقى
أجويـرو لركـلة ركـنية لـيضـربها
بـــرأسه في الـــعـــارضــة قـــبل أن
يـبـعــدهـا احلـارس شــمـايـكل من
ـــرمـى.واســـتــــمـــرت عــــلى خـط ا
ــضــنــــــــيـة مــحــاوالت سـيــتي ا
إلحـــراز هـــدف الـــتــــــــــقـــدم في
بـدايــة الـشــوط الـثــاني وارتـقى
ستيرلينج برأســـــــه لكرة قريبة
ـــــرمى لـــــكن مـــــحــــاولـــــته من ا
عــــــــلت العـارضـة بكـثـير في

الدقيـــــقة 53.
وبــعــدهـا بــدقــيــقــة جـرب
الـبــرتـغـالي ســيـلــفـا حـظه
رمى بـتـسديـدة بـجـانب ا
وأجرى جـوارديـوال تبـديله

الوحيد في الدقيقة 70.
وبــهــذا االنــتــصـــار يــســتــعــيــد
مانشستر سيتي صدارة الدوري
برصـيد  95نـقطـة بـفارق نـقـطة
واحـدة أمام لـيفـربول الـوصيف
أمــا لــيـــســتــر ســيــتـي فــتــجــمــد
ركز رصيده عند 51 نقطة في ا

التاسع.
باراة وبدأ مانـشستر سـيتي ا
مـهـاجــمـا كـمـا كــان مـتـوقـعـا
لكـنه تـأخر في تـهديـد مرمى
خـصـمه بـشكـل فعـلي فـيـما
اعـتـمـد لـيـسـتـر سـيتـي على
ـــرتـــدة الـــتي الـــهــجـــمـــات ا
انـــطـــلق في إحـــداهـــا ريـــكــاردو
بـيـريـرا قـبل أن يـطـلـق تـسـديدة
استـبسل كومـباني في الـتصدي
لـهــا قـبل أن تـصل لـلـمـرمى في

الدقيقة التاسعة.
ورد ســيـــتي بـــعــد دقـــيــقـــتــ

عـنـدمـا اسـتـقـبل فـوديـن الـكرة
نطقة قبل أن بصدره داخل ا
يــســـددهــا في مـــكــان وقــوف

احلارس كاسبر شمايكل.
وواصل مـانـشـسـتـر سـيـتي
هـــجــــومه الـــهـــادر لـــكـــنه
اصــــطم بــــدفـــاع مــــنـــظم
يـقـوده مـاجـوايـر الذي
تـألق في قـطع الـكـرات
الــــعــــرضــــيــــة أمـــام

مرماه.
وقـــــــــــدم
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ـدير الـفني الـسابق لـتشـيلـسي أنه من احملـتمل عـودته للـتدريب كـشف أنطـونيـو كونـتي ا
قبل مع فرصة بنسبة %60 للعمل في إيطاليا. الصيف ا

وقـال كونـتي خالل تـصـريـحـات نـقـلتـهـا شـبـكـة "سـكـاي سبـورتس": "هـنـاك فـرصـة جـيدة
لـلـتـدريب في إيـطـالـيـا وأيـضًـا في اخلـارج وأولـويـتي هي احلـصـول عـلى وظـيـفـة فـي نادٍ

يسمح لي بالقتال حلصد األلقاب".
وأضاف: "بنسبة %60 سأظل في إيطاليا و%30 سأذهب إلى اخلارج و %10سأظل
كـما أنـا مـنـتـظـرا".وارتـبط اسم كـونتـي بالـعـديـد من األنـديـة مـؤخرًا مـثل يـوفـنـتـوس إنـتر

ميالن روما ميالن باريس سان جيرمان.
كنني الـقول ما إذا كنت سأتـولى أيًا من هذه الفرق درب اإليـطالي: "ال  وعن ذلك قال ا
ألنه في الوقت احلالي ال يـوجد شيء وأنا شخصـيًا لم أتواصل معي أي نـادٍ األمر ُمبكر

جدًا".
واعـتـبر كـونـتي أن جنولـو كـانـتي العب خط وسط تـشيـلـسي أحد أفـضل الالعـبـ الذين

دربهم خالل مسيرته بجانب جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني وأندريا بيرلو.

ـــشـــاكل عـــلى الـــزائــــر.وبـــدأت ا
اخلـطـوط اجلـانـبيـة لـلـمـلعب في
الـــشــــوط األول عـــنــــدمــــا طـــلب
جـاتـوزو من بـاكـايـوكـو اإلحـمـاء
لــيــحل بــدال من لــوكــاس بــيــلــيـا
ـــدرب عــدل عن ــصـــاب.لــكن ا ا
قــــراره لـــيــــطــــلب مـن خـــوســــيه
مـاوري النـزول بدالً مـنه لـيدخل
جـاتوزو وبـاكايـوكو في مـشادة

حامية التقطتها الكاميرات.
وتـــــــــــقــــدم مـــيـالن لـــلــــمـــركـــز
اخلامس بـ 59نقـــــــــطة متـفوقا
ـباشرة على روما واجهات ا با
ومـتـأخرا بـ 3 نـقـاط عن أتالنـتا
ــركــز الــرابع الــذي يــحــــــــــتل ا
ــؤهـــلـــة لــدوري ـــراكـــز ا آخـــر ا

األبطال.
وطـــرد لــوكـــاس بـــاكــيـــتــا العب
وسـط مــيالن في الــدقــيــقـة (75)
لالعـتـراض بـيـنــمـا طـرد نـيـكـوال
سانـسوني مـن صفـوف بولـونيا
فـي الــــــوقت احملــــــتــــــسـب بـــــدل

الضائع.
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ح ظـهــيـر بـايـرن مـيــونخ إلمـكـانـيـة أ
انـتـقـاله إلى أحـد األنديـة األوروبـية
الـكـبرى هـذا الـصـيف للـمـشـاركة

بدوري أبطال أوروبا.
وخالل تـصـريـحـات لـشـبـكة "فـوكس

سبورتس" قـال رافينيا ظهير البايرن:
"قــــــلت فـي وقت ســـــابـق إنه حــــــال عـــــودتي
للبرازيل فستكون وجهتي نادي فالمنجو".

وأكد الـالعب البـرازيـلي اخملضـرم وجـود اتفـاق شـفهي مع فـالمنـجو
مضيفًا: "لقد أعطيتهم كلمتي منذ شهور وكافة األمور متفق عليها".

رغم ذلك لم يـستبـعد صاحب الـ 33عامًا إمـكانيـة استـمراره في أوروبا حـيث قال: "لدي
شاركة مع نادٍ كبير في دوري األبطال لكني مازلت أنتظر". بعض اخليارات من بينها ا
واخـتـتم: "لـم أتـوقع أن أتـلــقى مـثل هــذه الـعـروض لــكن هـنـاك 3 أنــديـة كـبــرى تـرغب في
ضـمي ألنــهم عـلـى درايـة بـجــودتي وقـدراتـي".يـذكـر أن رافــيـنــيـا أكــد رحـيـلـه عن الـنـادي
الـبـافاري فـور نـهايـة عـقده هـذا الـصيف مـشـيرًا إلى إمـكـانيـة عـودته للـبـرازيل عـبر بـوابة
فالمـنــجـو.وكـان فـان دي بــيك أحـرز هـدفًـا فـي الـفـوز عـلى يــوفـنـتـوس (1-2) وسـاهم في
إقـصاء السـيدة العـجوز من ربع نـهائي دوري أبطـال أوروبا كـما سجل هـدف فوز أياكس

على توتنهام في ذهاب نصف النهائي.
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األول بــإخــراج فــودين وإشـراك
اني ليـروي سانــــــي.وحاول األ
جـــونــدوجـــان كـــســـر الـــتـــعــادل
بـتــســديــدة من بــعـد  20 يـاردة

مرت بجوار القائم.
ورد لـــيــســتـــر في الــدقـــيــقــة 64
عــنــدمــا انــطــلــــــــق مــاديــسـون
بـهـجـمـة مـرتـدة لـيـسـدد بـجانب
الـقـائم الـبـعـيد بـدال من الـتـمـرير

لفاردي.
واضطر العـبو مانشسـتر سيتي
لـلجـوء إلى التـسديـدات البـعيدة
ـــدى بــســبـب إغالق لــيـــســتــر ا
لــكـافـة مـنـــــــــافـذه وهـــــــــو مـا
أثــــمــــر عـن هــــدف الــــســـــبق في
ينية الدقيقة 70  بعد تسديدة 
ال تـــصـــد وال تــرد لـــكـــومـــبــاني
عـانـقت الـزاوية الـعـلـيا الـيـسرى

رمى ليستر.
وحاول "الثـعالب" فيـما تبقى من
وقت مـعـادلـة الـنتـيـجـة وإفـساد
أفــــــــــراح أصــــــــــحـــــــــاب األرض
خـصـوصــا بـعـد إشــراك مـهـاجم
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كــرة فـوزي غالم الــعـرضــيـة بـذراع
فابريتسيـو كاتشاتوري من مسافة
قـريـبة رغـم أن مدافع كـالـيـاري كان
خــارج مـنــطــقــة اجلــزاء.ورغم هـذا
وبعد مراجعـة لتقنيـة حكم الفيديو
ساعد احتـسب احلكم ركلة جزاء ا
لـصــالح نـابــولي مـا أثــار الـغـضب
نتمي جلزيرة ب العبي كالياري ا
سردينـيا لدرجة قيـام احلكم بطرد
ـــدرب كـل من ارتـــور لــــونـــيـــتـــا وا
روالنـدو مــاران.وتـمت االســتـعــانـة
ـساعد على بتـقنيـة حكم الفـيديو ا
نـطـاق واسع في الـدوري اإليـطـالي
وسم لـكـنهـا أثـارت جدال في هـذا ا
كـثـيـر من احلـاالت.وقـال مـارشـيـلـو
دير الـرياضي في كالياري كارلي ا
سـاعد أداة "تـقنـية حـكم الفـيديـو ا
رائـعـة ولـكن حـ تـسـتـخـدم بـهـذه
الـــــطـــــريــــقـــــة فـــــإنـــــهــــا تـــــثـــــيــــر
الـسـخريـة".حتـى كارلـو أنشـيـلوتي
مــدرب نـابــولي لم يـكن مــتـأكـدا من
صــحـة الــقــرار.وقــال "من الــصـعب
حـقـا احلـكم على الـلـعـبة... أحـيـانا
تـــكــون هـــذه الـــقــرارات لـــصــاحلك

وأحيانا تكون ضدك".
أنهى فـروسيـنوني مـوسمه الـثاني
في دوري األضـــــــواء اإليــــــطـــــــالي

مـزدوجـة لــلـمـبـاراة الـثــانـيـة عـلى
ـرة الرابـعة الـتـوالي بيـنـما هـذه ا
الــتـي يــفــعل فـــيــهــا ذلك بــاألدوار
وسم.وأحرز بول اإلقصائية هذا ا
ميلساب 21 نقطة واستحوذ على
عــشــر كــرات مـرتــدة مـع نـاجــتس
أيـضـا.وتـصـدر سي.جـيه مـكـولوم
قائـمة مسـجلي الـنقاط في بـليزرز
بعدما أحرز 29 نقطة فيما أضاف

زميله داميان ليالرد 28 نقطة.

وتـألق موراي فـي الرمـيـات احلرة
وســجل 11 نـــقــطــة من 11 رمــيــة
ومـنـهـا ست رمـيـات في آخر 13.2
ثــانــيــة لــيــســاعــد نــاجــتس عــلى

حتقيق الفوز.
كـــمـــا ســـاهم الـــعـــمـالق نـــيـــكــوال
يــوكـيــتش فـي انـتــصــار نــاجـتس
حـيث سجل 21 نـقـطـة واسـتـحوذ
على 12 كـرة مـرتـدة ومرر 11 كرة
حــاســـمـــة لــيـــحـــقق ثالثـــة أرقــام
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أحرز جمال موراي 34 نقطة وقاد
دنــفــر نــاجــتس لــلــفـوز 116-112
عـلى بــورتالنـد تــريل بـلــيـزرز في
سلسلة األدوار اإلقـصائية بدوري
كرة السلة األمريكي للمحترف .
وأدرك نــاجــتس الـتــعـادل 2-2 في
السلسلة التي حتسم على أساس
األفضل في سـبع مباريـات وتقام

باراة اخلامسة في دنفر . ا

رافينيا

أنــسـتــازيـا ســيــفـاســتـوفــا الـتي
أطــاحت بــالـرومــانــيـة مــيــهـايال
جمـوعت دون بوزارنـيسكـو 
رد 3-6 و4-6.كــــــــــمــــــــــا مــــــــــرت
األمـريـكـيـة سلـون سـتـيـفـنـز إلى
الــــدور الـــثــــالـث أيـــضــــا عــــقب
تـخــطـيــهـا عـقــبـة الـبــيالروسـيـة
جمـوعت فيـكتوريـا أزارينكـا 

لـواحـدة بـواقع  4-6و6-2 و6-2
ـتـأهـلـة من الـصـيـنـية لـتـواجه ا
ســــيـــــســــاي تــــشـــــيــــنج
والفرنسية أليز

كورنيه.

(5-7) .  وســــــتـــــــنــــــتــــــــــــــظــــــر
صـــــــــــاحـــبـــة الـ 29 عـــامـــا في
الــــدور الـــثــــالـث الـــفــــائــــزة من
الــفــرنــســيـة كــارولــ جــارســيـا

والرومانية سورانا كريستيا.
كــــمــــا تـــــأهــــلت لــــنــــفس الــــدور
الــهــولــنــديــة كــيــكي بــيــرتــنس
رشحـة السابعة لـلقب بعد أن ا
فـــازت عـــلى الالتـــفـــيــة يـــلـــيـــنــا
ـجـموعـت دون أوسـتـابيـنـكو 

رد بواقع 4-6 و6-3.
وســتــضــرب الـهــولــنــديــة الـتي
خــــســــرت نــــهــــائي الــــعــــام
اضي أمام كفيتوفا في ا
الـدور الــقـادم مـوعـدا مع
التــــفــــيــــة أخــــرى وهي
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يرى أسطـورة كرة القدم الهولندي رود خوليت أن العب أياكس أمستردام
سيكون مثاليًا لريال مدريد.

وقال خوليت خالل تـصريحات نقلتـها صحيفة "مـوندو ديبورتيفو":
"آمل أال يتـخذ فان دي بيك قرارا مثل دافي كالس الذي ذهب
إلى إيـفـرتـون وهـو فـريق مـخـتـلف تـمـامًـا عن أيـاكس ولـذلك لم

يظهر بشكل جيد".
وأضـاف: "بـالــنـسـبـة لي فـان دي بــيك سـيـكـون مــثـالـيًـا لـريـال

مدريد وسيتكيف هناك بشكل رائع".
وأشارت تـقاريـر صحـفـية مـؤخرًا لـوجود رغـبـة لدى ريـال مدريـد لضم دي

بيك حتسبًا لفشل صفقة بول بوجبا العب مانشستر يونايتد.

 بترا
كفيتوفا

جانب من اعتراض الالعب في الدوري االيطالي

ان سيتي من حسم لقب الدوري االنكليزي VI∫ يقترب فريق ا
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بـالـطـريـقة نـفـسـها الـتي أنـهى بـها
موسمه األول وهي الهبوط للدرجة

الثانية. 
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وصـعـد فـروسـيـنونـي ألول مرة في
2015 وهبط الفريق في العام
الـتـالي مــبـاشـرة ثم صــعـد مـجـددا
ــوسـمـ وهـو اآلن في بــعـدهـا 
طــــريــــقـه لـــلــــعــــودة إلى دوري
الــدرجــة الــثـانــيــة وســيــكـون
فــروزيــنـوني مـن بـ الــفـرق
ــوسم لــلــصــعــود مـجــددا ا
ـدرب مـاركـو ـقـبل.وقـال ا ا
بـاروني بـعـد الـتـعـادل 2-2
مع ســـاســولـــو "ال يــوجــد
الكثـير لنقولـه. تخلى عنا
احلظ في بـعض األحـيان
لــكـنـنـا أيــضـا لم نـحـافظ
عـلى تـماسـك األداء على
مــلــعــبـنــا. ســنــفــكـر في

ستقبل اآلن". ا
مـؤتمـر صحـفي قصـير
للغاية ظهر لوتشيانو
سبـاليـتي مدرب إنـتر
فـي أحـــــــد أقــــــصــــــر
ؤتمرات الصحفية ا
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وبـــحــــسـب صـــحــــيــــفــــة "مــــاركـــا"
اإلسـبـانـيـة فإن زيـدان بـدأ بـالـفعل
سـتقـبلهم وأن في إخبـار العبـيه 
أول مـن عــــلـم كــــان جــــاريـث بــــيل.
وأضافت: "زيدان التقى بيل وأبلغه
بـأنه ليس ضـمن مـشروعه اجلـديد
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كـشف تـقريـر صـحـفي إسـباني عن
حــسم الـفــرنـسي زيـن الـدين زيـدان
ـديـر الـفـني لـريال مـدريـد مـصـير ا
الويـلزي جـاريث بيل قـبل جـولت

وسم اجلاري. من نهاية ا
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حيث كان الويلزي يُفكر في الرحيل
وسم عـقب نهـائي دوري األبـطـال ا
ـــــاضي قــــــبل أن يـــــســــــتـــــقـــــيل ا
زيـدان.وعــلى الـرغم من تـأكـيـد بـيل
ووكــيــله ســعـــادة الالعب في ريــال
مدريـد ورغبـته في االستـمرار فإن

لـكي يـبـدأ الـويـلـزي في الـبـحث عن
فـريق آخـر". واسـتـبـعـد زيـدان بيل
بـقـرار فــني من مـواجـهــة فـيـاريـال

يرجني (3-2). التي فاز بها ا
ولم تكن عالقـة بيل وزيـدان على ما
يرام منـذ الوالية األولى لـلفرنسي

إدارة النادي سترضخ لرغبة زيدان
وسيرحل بيل في الصيف.

وأشار التـقرير أيـضًا إلى أنَّ زيدان
"أبـلغ الـثـنـائي مـاركـوس يـوريـنتي
وداني ســيــبــايـــوس بــرحــيــلــهــمــا

وسم". بنهاية ا
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واصلت التشـيكية بتـرا كفيتوفا
حــمــلــة الــدفــاع عن لــقــبــهــا في
ـفتـوحة لـلتنس بطـولة مـدريد ا
بــالـــتــأهل لــلــدور الـــثــالث عــقب
تـــفـــوقـــهــــا عـــلى الــــفـــرنـــســـيـــة
كـريـســتـيـنــا مالديـنــوفـيـتش في
ـجمـوعت دون الدور الـثاني 

رد.
ــصــنـفــة الــثــانــيـة واحــتــاجت ا
ــيـا صــاحـبــة أكـبــر عـدد من عـا
األلـــــقـــــاب في الـــــبــــطـــــــــــــولــــة
ـدريـدية (3 مـرات أعوام 2011 ا
و2015 و2018)  لســـــــاعة و56
دقـــيــقــة من أجل إنـــهــاء الــلــقــاء
لـصـاحلـهـا بــنـتـيـجـة 3-6 و7-6

ـوسم بعـد التـعادل هذا ا
بــــــــدون أهــــــــداف أمــــــــام
أوديـنــيـزي.ولم يــسـتــغـرق
ـؤتـمـر أكـثر من 40 ثـانـية ا
وأجـاب ســبـالـيـتي عن سـؤال
واحــد فـــقط فـي غــرفـــة شــبه

خالية قبل أن يغادر
كان. ا


