
األول الســــيـــمـــا في الــــربع ســـاعـــة
األولى الـتي شهـدت هـدفا مـبـكرا في
الــدقــيــقــة 13 بــفــضـل تــمــريــرة من
عــبــدالــكـر الــقــحــطـانـي تـرجــمــهـا
بــنــجـاح ربــيع ســفــيــاني في شــبـاك
سلـيمان عـبدالـغفور. وفـرط األخضر
في فــرص من شــأنــهــا أن تــعــزز من
تـقـدمه وهــو مـا اسـتـغـله األزرق في
الدقـيقة  ?23بعـد جملـة منـظمة هي
ـباراة األول الـوحـيـدة في الـشـوط ا
أثــمــرت عن ركــلــة جــزاء تــرجــمــهــا
وسـوي في شـباك إبـراهيم حسـ ا
الئــــكــــة.  والحـت لــــلــــمــــنــــتــــخب ا
الـسـعـودي أكـثـر من فـرصـة لـتـعـزيـز
تقـدمه إال أن الالعـب تـسابـقوا في
إهدار الـفرص ليـنتـهي الشوط األول
بـــالــتــعـــادل اإليــجــابي بـــهــدف لــكل
منـهما. وفي الـشوط الـثاني اسـتعاد
منتـخب الكـويت توازنه السـيما
بـــدخـــول فــيـــصل عـــجب بـــديال
ــــوســــوي بــــداعي حلــــســــ ا
ـــقــابل اإلصــابـــة في ا
ـــــــردود تــــــــراجـع ا
البدني للـمنتخب
الـــــــســـــــعـــــــودي.
واستطـاع البديل
عجب في تـسـجيل
هــــدف احلـــــسم في
الـــدقــيـــقــة 66 عــبــر
انـــطالقـــة نـــاجــحـــة من
اجلــــهـــــة الــــيـــــســــرى
والتـسـديد بـقوة في
الئـــكـــة شـــبـــاك ا
وحـاول األخــضـر
الـــــــــعـــــــــودة إلى
الـلـقـاء إال خـبرة
األزرق حــــــــــــالـت
دون ذلك لتتنهي
ـــــبـــــاراة بـــــفــــوز ا
الــــكـــويت بــــهـــدفـــ
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ــطـــوع قـــائــد قـــال بـــدر ا
مـنتـخب الـكـويت إن الـفوز
عـلى الــسـعــوديـة (1-2) اول
امـس األحـــــد في مـــــســــتـــــهل
مـــشــوار األزرق بــبـــطــولــة غــرب
آسـيـا خـطـوة مـهـمـة في أول ظـهـور
درب الـكـرواتي رومـيو رسمـي مع ا
ــــــطــــــوع في جـــــوزاك. وأضــــــاف ا
تـصــريـحـات صــحـفـيـة أنــهم كـانـوا
يــطـمــحـون ألداء أفــضل لـكن تــبـقى
الـــنـــتــيـــجــة هـي األهم في انـــطالقــة
ــشــوار. كـمــا أكــد ضــرورة تــعـديل ا
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تعـرض األرجنـتيـني لـيونـيل ميـسي قائـد برشـلـونة لإلصـابة خالل الـتدريـبات صـباح امـس اإلثنـ ليـتأكـد غيـابه عن جولـة الـفريق الـكتـالوني في الـواليات
ـوقع الـرسمي لـبـرشلـونـة أن ميـسي ظـهر في تـدريـبات امس اإلثـنـ وتعـرض إلصـابة فـي السـاق الـيمـنى وبـالتـالي سـيظل في تـحـدة األمريـكـية.وذكـر ا ا
تـحدة والتي رحلـة التحـضيـرية في الواليـات ا قـرر أن يسـافر برشـلونـة خلوض اجلولـة األخيرة مـن ا إسبانـيا لـلتعـافي من اإلصابـة وتلقـي العالج. ومن ا

سيواجه خاللها نابولي اإليطالي.
يشار إلى أن لـيونيل مـيسي خاض أول مـران له مع برشلـونة امس اإلثـن بعـد انتهـاء عطلـته الصيـفية. وتـمتع ميـسي باجلانب األكـبر من التـشجيع خالل
ران ران مع زمالئـه. وشهـد ا تقـد الـفريق في مـلـعب الـكامب نـو قـبل خوض كـأس جـوان جامـبـر الوديـة ضـد آرسنـال لكـنه لم يـكن قـد شارك بـعـد في ا
ران أحدث الصبـاحي للفـريق الكتـالوني أيـضًا مشـاركة أولى للـدولي الـبرازيلي فـيليب كـوتيـنيو والـتشيـلي أرتورو فيـدال. كما شـارك للمـرة األولى في ا

نتقل من صفوف ريال بيتيس. صفقات النادي الظهير جونيور فيربو ا
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تــوج بـرشــلـونــة بــلـقب كــأس خـوان
جامبـر الوديـة على حسـاب آرسنال
باالنتصار بـنتيجة (1-2) مساء اول
بـاراة التي أقيمت امس األحد في ا
في مــــلـــــعب "كـــــامب نـــــو". وســــجل
آلرسنـال أوبـاميـاجن في الـدقيـقة 37
بينما أحـرز لبرشلونة نـايلز باخلطأ
في مـــرمــاه في الـــدقــيــقــة 69 وكـان
هدف االنـتصـار لـلويس سـواريز في
الــدقـــيــقــة 91. واعـــتــمــد إرنـــســتــو
ـديـر الـفني لـبـرشـلـونة فـالـفيـردي ا
عـلى طــريـقـة لـعب (3-3-4) بـوجـود
احلـــارس نـــيـــتـــو أمــامـه الــربـــاعي
سـيـمـيدو بـيـكـيه أومـتـيـتي وألـبا
وفي الوسط دي يـوجن ريـكي بويج
وراكــــيـــتـــيــــتش وثالثـي هـــجـــومي
بـلي وكارليس بيريز. جريزمان د

وعـــلى اجلـــانب اآلخـــر جلـــأ أونــاي
ـري إلى طــريـقــة لـعب (4-2-3-1) إ
ــرمى بــوجــود لــيــنــو في حــراسـة ا
أمــامه الــربــاعي نــاتـشــو مــونــريـال
سوكراتـيس تشـامبرز ونـايلز وفي
الـوسط تـشاكـا ويـلـوك مخـيـتـريان
أوزيل نيلسون وأوبـامياجن مهاجم
بـاراة بنـسق متوسط وحيـد. بدأت ا
من الفريق دون أي تهديدات خطرة
ـــرمى وسط تـــفـــوق نـــســبي عـــلى ا
لبرشلونة في االسـتحواذ والسيطرة

على الكرة.
أول تسـديدة خطـرة كانت من عـثمان
بـلي في الـدقـيـقة 21 واصطـدمت د
بـدفــاع آرسـنـال وحتــولت إلى ركـلـة
ركـنـيـة وكـاد ريكـي بويـج أن يُسـجل
الــهـدف األول بــتـســديــدة قـويــة لـكن
تصدى لها احلارس لينو في الدقيقة

ـريك 25. وجنح اجلـابـوني بـيـير إ
أوباميـاجن في تسجـيل الهدف األول
آلرســنــال حــيث اســتــقــبل تــمــريـرة
ســحـريــة من مــسـعــود أوزيل وسـدد
عـلـى أقـصى يـســار احلـارس نــيـتـو
لـيمـنح اجلـانـرز الـتقـدم في الـدقـيـقة
37. وحــاول بـرشــلـونــة الــعـودة في
الـنـتــيـجـة وبـالـفــعل سـجل أنـطـوان
جريـزمان هدف الـتعـادل في الدقـيقة
ــبـاراة ألـغـاه بـداعي 42 لـكن حـكم ا
الــتــسـلـل. ولم تــسـنح لــلــبــارسـا أي
فرصة خطرة أخرى لتـعديل النتيجة
قـــبل نــهــايـــة الــشــوط األول والــذي
حـــســمه اجلــانـــرز لــصــاحلـــهم قــبل
صـافــرة احلـكم. ومع بــدايـة الـشـوط
الثاني قرر فالفـيردي الدفع بالعديد
من الــــــبـــــدالء وأشــــــرك ســـــيــــــرجي
روبــيــرتــو رافــيــنــيــا لــيــنــجــلــيت

بوسـكـيتس تـيـر شتـيـجن توديـبو
لـويس ســواريـز مـيــرانـدا ومـوسى
واجي بدال من ريـكي بويج كـارليس
بــيــريــز بــيـكــيه دي يــوجن نــيــتـو
ـبلي سـيمـيدو وألـبا. أومتـيتي د
وظــهــرت حــدة الــبــارســا مع بــدايــة
الشـوط الثـاني في مـحاولـة للـعودة
في الــنـــتــيــجـــة وبــدت الــفـــاعــلــيــة
بـلي الـهـجـومـيـة بـتـسديـدات مـن د
ـدفـعـجـية. وجـريـزمـان عـلى مـرمى ا
وكـانت أولـى مـحـاوالت آرســنـال من
ســـيـــاد كـــوالســـيـــنـــاك الـــذي أرسل
تــســـديــدة قـــويــة في الـــدقــيـــقــة 67
اصطـدمت بدفاع بـرشلـونة وحتولت
إلى ركنيـة. ومن خطـأ كارثي لنـايلز
مــرر الــكـرة حلــظــة خــروج احلـارس
لـيـنــو لـتـدخل إلى الــشـبـاك بـنـيـران
صــديـــقــة ويـــعـــود بــرشـــلـــونــة في
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اقتـنص األزرق الكويـتي فوزًا صـعبًا
عــلى حــســاب األخــضــر الــســعــودي
باراة التي بهدف مقـابل هدف في ا
جمـعت بيـنهـما مـساء اول امس في
نـافـسـات اجملـمـوعة اجلـولـة األولى 
الـثانـيـة لبـطـولـة غرب آسـيـا. أهداف
ــبــاراة ســجـلــهــا لـلــكــويت حــسـ ا
ـوسـوي في الـدقـيـقـة  24 من ركـلة ا
جزاء وفيـصل عجب في الدقـيقة 66
فيما سـجل لألخضر الـسعودي ربيع
ســـفـــيـــاني 13. وصـــعـــد األزرق إلى
صدارة اجملـموعة الـثانـية بـرصيد 3
نقاط وبفـارق األهداف عن البحرين
فيـما تـراجع األخضـر السـعودي إلى
ـركز الرابع حل ركز الـثالث وفي ا ا

الـنـشــامـا من دون نـقـاط أو
أهــــــــــــــــــــداف. وجنــح
نـتـخب الكـويتي ا
الــــــــعـــــــــودة إلى
ــبــاراة بــعــد ا
تــــــــــــفــــــــــــوق
ســـــــعــــــودي
حـــــــــــقــــــــــقـه
األخـضـر في
الــــــشـــــوط

من الـــهــدوء وانـــحــصــر الـــلــعب في
ـــــلــــــعب فـي ظل الـــــعـــــجـــــز وسط ا
رمى من بتـحضـير أي هـجمة عـلى ا
ــنــتـخــبـ عــدا الــدقـيــقـة األخــيـرة ا
نتخب األردني من والتي كاد فيـها ا
التسـجيل عن طـريق الالعب إحسان
ــدى حـــداد بـــتـــســـديـــدة بـــعـــيـــدة ا
وأبــعــدهــا حــارس الــبــحــرين ســيــد
مـحمـد جعـفر لـركـلة ركـنيـة لـينـتهي
بـــعــدهـــا الــشـــوط األول بــالـــتــعــادل
الـسلـبي. لم يـختـلف الـسيـنـاريو مع
بــدايــة الــشــوط الــثــاني حــيـث كـان
البـحرين الـطرف األفضل فـي بدايته
وكاد أن يفـتتح الـنتيـجة في الدقـيقة
55 عـن طــــــــــريـق الـالعـب ســــــــــامي
هارة احلسيني الذي اسـتقبل كرة 
داخـل مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء وســـددهـــا
مـــبـــاشـــرة ولـــكـن احلـــارس أحـــمـــد
ـوقف. وبـعـدهـا عـبـدالـســتـار أنـقـذ ا
مــبــاشــرة قــام مــدرب األردن فــيــتــال
بوركلمانـز بإجراء تبـديالت لتنشيط
اخلـط الــهـــجـــومي بـــدخــول حـــمــزة
الــدردور ومـحــمــد أبـو زريـق وعـلى
نـتـخب الـبـحـريـني أضـطر صـعـيـد ا
ــدرب هــيــلــيــو ســوزا بــإســتــبـدال ا
ــلـتك ــدافع مــحــمـد عــادل الــذي  ا
ــدافع أحـــمــد بــطـــاقــة صـــفــراء بـــا
ـنـتـخب بـوغـمـار. وكـانت تـبـديالت ا
األردني نـاجــحـة لـلـسـيــطـرة الـفـنـيـة
باخلط الهجـومي بقيـادة ناجحة من

األخطاء فيما هو قادم من مباريات
ـنـتـخب الـكـويتي من حـتى يـتمـكن ا
العودة إلى وضعه الطبيعي ويظهر
ـــعـــتــرك األهم بـــشـــكل أفـــضل في ا
ـتــمـثل في الــتـصـفـيــات اآلسـيـويـة ا
ــــزدوجـــة. وبـــدوره قــــال فـــيـــصل ا
عـــجب صــاحـب هــدف الــفـــوز عــلى
ـجـهـود األخـضـر: "االنـتـصـار جـاء 
مـشـتـرك من جـمـيع الالعـبـ الـذين
ــســئــولــيــة رغم كــانــوا عــلى قــدر ا
وجود بعض األخـطاء التي سـيعمل
اجلـهاز الـفـني عـلى تـصحـيـحـها في
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حـقق مـنـتـخب الـبـحريـن فوزه األول
بــبــطــولــة احتــاد غــرب آســيـا عــلى
ــنـــتــخب األردنـي بــهــدف حـــســاب ا
سـجـله إسـمــاعـيل عـبـدالـلـطـيف في
لقاء ضمن اجلولة األولى للمجموعة
الــثــانـيــة والــتي أقـيــمت مــسـاء اول
امس االحـــد عــلى مــلـــعب فــرانــســو
ــــديــــنــــة أربـــــيل. ورفع حــــريــــري 
ـنـتـخب الـبـحـريـني رصـيـده إلى 3 ا
نـتخب األردني بدون نقاط  وبـقى ا
رصــــيـــد من الـــنـــقــــاط. خالل الـــربع
الـــــســـــاعـــــة األولى قـــــدم األحـــــمـــــر
البحريني أداء جمـاعي متميز ولعب
ـهـاجم سـامي احلـسـينـي دور بارز ا
في إرباك الـدفاعات األردنـية بـتوغله
ـرمى ــســتــمـر والــتــســديــد عـلـى ا ا

النتيجـة في الدقيقة 69.وكاد لويس
ســواريــز أن يُــســجل هــدف الــتــقــدم
لــبــرشــلــونــة حـيــــــث انـطــلق عــلى
اجلــبــهــة الــيــســرى وراوغ دفــاعـات
آرســنــال وسـدد كــرة قــويــة لـكــنــهـا
اصـطـدمت بـالـشبـاك من اخلـارج في

الدقيقة 73. 
وحـــاول تــشــاكـــا تــســجـــيل الــهــدف
الــثــاني آلرســنــال في الــدقــيــقـة 79
حـيث ســدد كـرة قـويــة مـرت بـجـانب
ن لـلحارس تيـر شتيجن. القائم األ
واقـــتـــنص لـــويس ســــواريـــز هــدف
الــفــوز الــقـاتل لــبــرشـــــــــــلــونـة في
الــدقـــيــقــة 91  حــيـث اســتـــقـــــــــبل
تـــمـــريـــرة ســـحـــريــــة من ســـيـــرجي
روبــيـرتــو في الـعــمق لــيـســتـغــلـهـا
مــسـجـال الـهــدف الـثــاني لــلـبــارسـا

برشلونة حترز لقب كأس خوان جامبرليمنح فريقه االنتصار.
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تراجعت القيـمة السوقيـة لعدد كبير
من جنــوم ريـال مــدريـد وبــرشـلــونـة
بـشـكل مـلـحـوظ في األشـهـر األخـيرة
ألسـباب مـخـتلـفـة وسيـطـر النـادي
عـلى قـائـمـة أكـثر  20العب انـخفض
سـعرهـم في عام 2019. وأصبح من
الـــســهل مــعــرفـــة أســعــار الالعــبــ
احلــقـــيــقــيــة فـي الــوقت الــراهن أو
ـعنى أدق موقع قيمـتهم السـوقية 
ي يحدد سعر ترانسفير ماركت العا
كـل العب في الــــعـــالم وفــــقـــاً لـــعـــدة
مـعــايـيــر مـثل الــسن األداء الـنـادي
الـذي يـلـعـب به االهـتـمـام اإلعالمي
الــشـعـبــيـة اجلــنـســيـة ..الخ. وهـذه
األسـعـار يـتـم تـعـديـلـهـا كل 3 أشـهر
ــعـايــيـر الــسـابق ذكــرهـا بــحـسب ا
وبــالــتــالي فــإن الـقــيــمــة الـســوقــيـة
لـبـعـض الالعـبـ تـرتــفع والـبـعض
اآلخر تتراجع تـماماً كـما يحدث في
عالم “البـورصة .”موقـع ترانـسـفـير

باإلضافة للتـمريرات احلاسمة عاب
العـبـي الـبـحـريـن الـلـمــسـة األخـيـرة
والـــكـــرة الـــوحــيـــدة الـــتي حُـــســبت
لـلـمـنـتــخب األردني في الـدقـيـقـة 14
بـتـسـديـدة من عـبـدالـله الـعـطـار بـعد
مجهود فردي. وكأن تسديدة العطار
ــثــابـة الــعــودة لـلــمــنــتـخب كــانت 
ــتـمــيــزة عـلى األردني بــســيـطــرته ا
سـتـمر الـلعب وضـغـطه الهـجـومي ا
عن طـــريق الــثالثـي أحــمــد عــرســان
وأحـمـد سـمـيـر ويـوسف الـرواشـدة
وكـان األخـيـر صـاحب احلـدث األبرز
بــتــسـجــيـلـه هـدفًــا في الــدقـيــقـة 26
وجـــرى إلــــغـــائه بـــداعي الـــتـــســـلل.
نـتـخب الـبـحـريـني جاءت خـطـورة ا
عـن طــريق الــتــســـديــدات الــبــعــيــدة
األولى عن طريق سـيـد ضيـاء سعـيد
بــتــســديــدة قــويــة في الــدقــيــقـة 28
والــثــانــيـة عـن طـريـق عـلـي مـدن في
الــدقــيــقــة 32 وتــألق حــارس األردن
أحمد عبـدالستار في التـصدي لهما.
درب باراة اعـتماد كال ا أثر على ا
عـــلى نـــفـس اخلـــطط والـــتــــكـــتـــيك
بــالـــتـــمــريـــرات الـــســريـــعـــة إلربــاك
الــدفـاعــات بـاإلضـافــة إلى االعــتـمـاد
عــلى الـتــسـديـدات الــبـعــيـدة في ظل
الـــتــكــتل الـــدفــاعي الـــذي عــجــز عن
أختراقه مهاجم األردن والبحرين.
خالل الـــعـــشــر دقـــائق األخـــيــرة من
ــبـاراة حــالـة الـشــوط األول سـادت ا

تشينج سايساي

ي نـشر قـائـمة أكـثر 20 ماركـت العـا
العب انـخـفـضت قـيـمـتـهم الـسـوقـيـة
مــنـذ بــدايــة عـام 2019 وحـتى اآلن
وشهدت القائمة تواجد 12 العب من
ريــال مـــدريــد وبــرشــلــونــة وهــنــاك
تفسيـرات عديدة وراء هـذا الظاهرة.
العامل األول يعود إلى تقدم بعضهم
في الـــسن مــثل مــارســيــلــو وإيــفــان

الترجيح مباشرةً. وهذا اللقب رقم 6
لسيتي مـقابل توقف رصيـد ليفربول
في الــدرع اخلــيـريــة عــنـد 15 لـقــبـاً.
ــــدرب اإلســـــبــــاني ويــــدين فـــــريق ا
جـــوســيـب غــوارديـــوال بــالـــفــوز إلى
حــارسه الــتــشــيــلي كالوديــو بــرافـو
الذي صد الركـلة الترجـيحية الـثانية
لــلــيــفــربــول بــواســطــة الــهــولــنــدي
جورجـينـيو فـينـالدوم مـانحـاً فريقه
لقب الدرع للمرة الثانية توالياً فيما
فشل ليفربـول في احراز الدرع للمرة
األولـى مـــــــنـــــــذ 2006 حــــ خـــاض
ـباراة بـعـد فوزه بـلـقب الـكأس في ا
ح أن مـشاركـته فيـها خالل نـسخة
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حـافظ مـانـشـسـتـر سـيـتي عـلى لـقـبه
بطالً لـدرع االحتاد اإلنكـليـزي بفوزه
عــــلـى لــــيـــــفـــــربــــول 4-5 في ركالت
الـــتــرجــيـح بــعــد الـــتــعــادل 1-1 في
ــبـاراة الــدقــائق الـتــســعـ ضــمن ا
الــتي جــرت بــيــنـهــمــا عــلى أرضــيـة

يبلي في لندن.  ملعب و
وأنهى سـيتي الـشوط األول بـالتـقدم
 0-1ســجــله رحــيم ســتــرلـيــنغ لــكن
لـيفـربـول دخل الـشوط الـثـاني بـقوة
وأحــــــرز الـــــــتــــــعـــــــادل عن طـــــــريق
الـــكــــامـــيـــروني جـــويل مـــاتـــيب 77
لـــيـــحـــتـــكم الــــفـــريـــقـــان إلى ركالت
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الــبـــدالء الــدردور وأبــو زريق وكــاد
الـثـنــائي من افـتـتـاح الــتـسـجـيل في
أكـــثــر مــنــاســبــة لــوال الــرعــونــة في
ـــراوغــة والــتــســديـــد. عــلى عــكس ا
نـتخب البـحريني اجملريات تـمكن ا
من افتـتاح الـنتـيجـة في الدقـيقة 69
عـن طـــريق اخملــــضـــرم إســـمــــاعـــيل
عـبـدالـلـطـيف بـعـد مـراوغـة مـتـمـيـزة
ـدافـعــ أثـنـ قـبل الــتـسـديـدة في
ـرمى والــهـدف أوضح الــسـوء في ا
ـدافعي األردن. بعـد الهدف التمـركز 
بخمس دقائق أجرى مدرب البحرين
تـــبــديــلًــا بــخـــروج صــاحب الــهــدف
إسماعـيل عبـداللـطيف ودخول العب
الوسط كمـيل األسود وكان الـتبديل
من أجل الـسيـطـرة عـلى خط الوسط
بـــخــمـس العــبــ واإلعـــتــمـــاد عــلى
رتـدة. لم يـنـجح هيـلـيو الـهجـمـات ا
ســوزا بـالـتــبـديل وتـغــيـر الـتــكـتـيك
بـسبـب السـيـطرة الـتـامـة للـمـنـتخب
األردني والتـف في إضـاعة الـفرص
ــــنــــتـــخب وفـي ظل تــــألق حـــارس ا
الـبحـريـني سيـد مـحمـد جـعفـر الذي
كان سد منيع ولم يكن أما سوزا إال
ـهاجم سـامي احلـسـيني إسـتبـدال ا
وإشراك محـمد الرمـيحي ف الدقـيقة
نتخب البحريني على 84. وحافظ ا
ـباراة نـظـافـة شـبـاكه حـتى نـهـايـة ا
ليـخرج فـائزًا بـنتـيجة 0-1 في أولى

مبارياته في البطولة.

2019 ناجـمة عن حـلوله وصـيفاً في
الدوري.

 وســيـــحــظى لــيــفــربــول بــشــرف أن
ـوسم اجلــديـد من الـدوري يـفــتـتح ا
مـتـاز يوم اجلـمـعة (ضـد نـوريتش ا
ســيــتـي) عــوضــاً عن ســيــتي حــامل
الــلــقب الــذي يــلــعب الــسـبـت خـارج
ملعبه مع وست هام وذلك ألن فريق
ـــــانـي يــــورغـن كـــــلــــوب ــــدرب األ ا
سـيــدافع عن مـكــانـته كــبـطل لـدوري
أبـطـال أوروبـا في مـواجـهـة خصـمه
احمللي تشيلـسي بطل "يوروبا ليغ"
عندما يتواجهان األربعاء في 14 آب

في اسطنبول.
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يواجه توماس تـوخيل مدرب باريس سان جيرمان أزمة تـتعلق باألرجنتيني آنخيل دي
مـاريـا جـناح الـفـريق. وكـشـفت صـحـيفـة لـيـكـيب الـفرنـسـيـة أن دي مـاريـا عانى من
بـعض اآلالم في عضلـة الفـخذ قبل مـواجهة رين في بـطولـة كأس السـوبر والتي

انتهت بفوز العمالق الباريسي 2-1. 
ـبـاراة و وأشـارت إلى أن تــوخـيل اجــتـمع بــجـهـازه الــطـبي صــبـاح يــوم ا

االتـفــاق عـلـى إشـراك الالعـب األرجـنــتـيــني لــبـعض الــوقت في مــبـاراة رين.
وأوضـحت أن آالم آنـخيل دي مـاريـا الـعضـلـيـة جتددت بـعـد تـسديـده الـركـلة

احلرة التي جاء منها هدف الفوز. 
ولفـتت ليـكـيب إلى أن دي ماريـا تعـرض لإلصـابة في نـفس الـعضـلة أكـثر
ــرة ال تــبــدو خـطــيــرة لــلــغــايــة وفــقـا ــؤشــرات هــذه ا من مــرة إال أن ا
لـتــأكـيــدات تـومــاس تـوخــيل. وذكـرت أن تــوخـيل يــنـوي إراحــة العـبه
قبل بـيك نيم األحد ا األرجنتـيني عدة أيام وذلك قبل مـواجهة أو

في اجلولة األولى من الدوري الفرنسي.
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فازت الصينـية تشينج سايساي على أرينا سبالينكا بنتيجة 3-6 و6-7 لتحرز لقب بطولة
سان هوزيه للتنـس. وشقت تشينج طريقهـا في البطولة محققـة انتصارات مفاجئة قبل أن

تنهي مشوارها بالفوز على سبالينكا. 
وقــالت تــشــيـنج "قــبل خــمـــــس ســنــوات حـقــقـــــــــت أول فــوز في مــسـيــرتي بــبــطـوالت

احملترفات هنا. 
اآلن بعد خمس سنوات أفوز بلقبي األول هنا.. إنه شيء مذهل". 

وتـابـعت "أنـا سـعـيـدة جدا بـالـطـريـقـة التـي لعـبت بـهـا طـوال الـبـطـولة. كـان أسـبـوعـا رائـعا
بـــالـــنــســـبـــة لي". وتـــفـــوقت

تشينج بفضل ضربات
إرســالـــهــا الــقــويــة
واســتـفـادتـهـا من
5 فرص أتيحت
لــــهــــا لــــكــــســــر
إرســـــــــــــــــــــــــــــال
منافستها. وبعد
فــــوز تــــشــــيــــنج
بـــــاجملـــــمـــــوعـــــة
األولـى فـــــــــــازت
ســبـالــيـنــكـا بــثالثـة

أشواط مـتتاليـة لتتقدم
2-3 لكنها لم تستطع

االستفادة من أفضليتها.
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كشف تـقريـر صحفي إن نـادي زينيت سـان بطـرسبرج الـروسي يفـكر في بيع الـبرازيلي
مـالكـوم دي أوليـفيـرا رغم التـعاقـد معه مـــــــــنـذ أيام قـليـلة قـادما من بـرشلـونة. وكـشفت
صحيفة "سبـورت" اإلسبانية عن مفاجأة غير متوقـعة بعدما قالت إن زينيت يفكر في بيع
ـقبـلـة.  وأضافت أن مـجمـوعة من مـالكـوم دي أوليـفيـرا خالل فـترة االنـتقـاالت الشـتـوية ا
ؤيـدة لـلنـادي عـبرت عن غـضـبهـا جتاه صـفـقة انـضـمام مـالكـوم نـظرًا لـلون اجلـمـاهيـر ا
تطرفـة كشفت عن الفتة في أول بشرته السـمراء.  وأوضحت أن مجمـوعة من اجلماهـير ا
ظـهور للـبرازيـلي وقالت: "شـكرًا للـقادة عـلى والئهم لـلتـقاليـد بالـنسبـة لنـا غيـاب الالعب
". ولفـتت الصـــــــحـيفة أصحاب الـبشرة الـسمراء هـو مجـرد تقلـيد نحن لـسنا عـنصـري
إلى أن النــــــــــادي يـفكـر في بيـع مالـكوم في ســـــــــوق االنـتقـاالت الشــــــــــتوي إذا لم

يتحسن الوضع ب العب برشلــــــــــونة السابق واجلماهير.

راكـيتـيـتش وسيـرجـيـو بوسـكـيتس
والبـعض اآلخـر خرج مـن التـشـكيـلة
األسـاسـيـة مـثل صـامـويل أومـتـيـتي
وإيـــســـكــــو وهـــنـــاك فــــئـــة تـــراجع
مسـتواها بـشكل مـلحـوظ مثل توني
كروس وفيـليب كـوتيـنيو وكل العب
منـهم بالـنهـاية هـناك أكثـر من سبب

متداخل وراء انخفاض سعره.
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تــوج فــريق بــنـــفــيــكـــا بــلــقب كــأس
السـوبـر البـرتغـالي لـكرة الـقدم اول
امس األحــــــد بـــــعــــــد فـــــوزه عــــــلى

سبورتينج لشبونة 0 / 5.
وســـجل أهــداف بــنــفـــيــكــا رافــايــيل
فــيـريـرا دا ســيـلـفــا في الـدقــيـقـة 40
( ولـويس مـيجـيل ألـفـونـسـو (هـدف

في الدقيـقت  60 و75 وأليـخاندرو
ــــالــــدو فـي الــــدقـــــــيــــقــــة 64 جــــر
وشيـكيـنـيو في الـدقيـقة األخـيرة من

باراة.  ا
ـــبــــاراة طـــرد إدريـــســـا وشـــهـــدت ا
دومبيا العب سبورتينج لشبونة في
الــدقــيــقـــة قــبل األخــيــرة من الــوقت
األصـلي لـلـمـبـاراة. وحـصـد بـنـفـيـكـا

لقبه الـثامن في البـطولة لـيعادل رقم
سبورتينج لشبونة. 

ويــســتــهل بــنــفــيــكــا مــبــاريــاته في
ـواجـهة فـريق الـدوري الـبـرتـغـالي 
بــاكـــوس دي فـــــــــيــريــا يــوم األحــد
ــقــبـل فــيـمــا يــلــعـب سـبــورتــيــنج ا
لـــشــبــونــة مع مـــاريــتــيــمــو في ذات

اليوم.
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ظـهـرت أنـديـة جـديـدة عـلى الـسـاحـة
تــــســــعى لــــلــــتــــوقــــيـع مع الــــنــــجم
األرجــنــتـيــني بــاولــو ديــبـاال  العب
يــوفــنــتــوس اإليــطــالي  بــعـد فــشل
انــتـقــاله إلى مــانــشـســتـر يــونـايــتـد
اإلجنـــلــــيـــزي. وقـــرر “الـــشــيـــاطــ
احلمر ”االنسحـاب من صفقـة باولو
ديـبـاال بـعـد إبـداء األخـيـر عـدم رغـبة
باالنـتـقال إلى مـلـعب أولد تـرافورد 
ــغــاالة بــراتــبه الــســنـوي بــجــانب ا
والـعــمـولــة لـوكـيل أعــمـاله  ورفض
النادي اإلجنلـيزي احملاولة مع العب
ال يــريـد االنـتــقـال إلـى صـفـوفـه كـمـا
ذكرت الصـحافـة اإليطالـية. صحـيفة
“كوريـري ديلـو سبورت ”كشفت عن
وجـهـت مـحـتـمـلـت لـبـاولـو ديـباال
بــعـد فـشل انــتـقـالـه إلى مـانـشــسـتـر
يونايـتد  حـيث يسـعى باريس سان
جــيــرمــان الــفــرنــسي لــلــتــوقــيع مع
الالعب ذو 26 عــــامـــاً  ولن تــــكـــون
اخلـطوة مـفـاجئـة بـعد ابـداء الـنادي
“الـباريـسي ”رغـبـته بـالـتوقـيع مـعه
في عـدة مـنـاسـبـات  بـجـانب ظـهـور
ـــــديـــــر الــــريـــــاضي إعــــجـــــاب من ا
الــبــرازيــلي لــيــونــاردو به. وهــنــالك
فـكــرة أخـرى كـمـا ذكـرت الــصـحـيـفـة
اإليطالية تتمثل بـصفقة تبادلية ب
يــوفـــنــتـــوس وإنــتـــر مــيالن يـــكــون
أطــرافــهــا ديــبــاال ومــواطــنه مــاورو
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إيـكـاردي  وهـذا االقـتـراح ظـهـر مـنذ
عـدة أشـهـر. وكـان إيـكـاردي قـد جـمد
فـكـرة االنـتـقـال إلى نـابـولي أو رومـا

بسبب رغبته
في الـــــلــــعب
بــــقــــمــــيص
البيانكون “
يــــــــــــــري.”

باولو ديباال 

فرحة العبو
مانشستر
سيتي بلقب
درع االحتاد


