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نتخب بالدها ضـمن تصفيات مونديال 2022 في تابعـة مباراة  تنوي السـلطات اإليرانية السـماح للنساء بدخـول مالعب كرة القدم 
سـؤول عن الشؤون قـبل بحسب مـا أفاد اول امس األحـد مسؤول في وزارة الـرياضـة. وقال جمـشيد تـاغي زاده ا تشـرين االول ا
القانـونية واإلقلـيميـة في وزارة الرياضـة اإليرانيـة: "سيسمح لـلنسـاء بالذهـاب إلى ملعب أزادي (في طـهران) في العـاشر من تشرين
نـتخب اإليـراني أمـام كمـبوديـا ضـمن تصـفـيات مـونديـال قطـر". وتـابع بحـسب مـا أفادت وكـالة األنـباء ـتابـعة مـبـاراة ا االول 2019 
العب) وعـليـنا تـفعـيل البـنيـة التحـتيـة التي أصـبحـت قيد الـرسمـية اإليـرانية "إرنـا": "ليـس هناك حـظر قـانونـي (لدخول الـنسـاء إلى ا
ـرأة". ومـنـذ الـثورة ـستـويـات هي إعـداد الـظـروف الالزمـة من أجل جنـاح ا التـنـفـيـذ" مـضـيـفـا: "نظـرتـنـا إلى الـنـسـاء عـلى جـمـيع ا
العب حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من األجواء الذكورية. لكن اإلسالمية عام 1979 لم يسمح للنساء بـدخول ا

العب في مراحل سابقة. السلطات سمحت لألجنبيات بدخول ا
ـدرجــات إيـاب نـهـائي مـســابـقـة دوري أبـطـال آســيـا في الـعـاشـر من  وتـابـعت نـسـاء إيــرانـيـات لـلـمـرة األولى مـنـذ 40 عـامـا من ا
باراة الودية ب تشـرينالثاني 2018 في طهران بـ برسيبوليس اإليـراني وكاشيما أنـتلرز الياباني لـكن لم يسمح لهن بحضـور ا

إيران وسوريا في يونيو الفائت.
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اكــتـفـى فـريـق رومـا بــالــتــعـادل مع
ضيفه جنوى بـنتيجة ثالثة أهداف
ـــبــاراة الـــتي مـــقـــابل ثـالثــة فـي ا
جـمــعــتــهــمــا عــلى أرضــيــة مـلــعب
بـيكـو ضمن اجلـولة األولى من أو
ـباراة الدوري اإليـطالي. وشـهدت ا
إثـارة كبـيـرة وكانت الـبـداية بـهدف
التركي جيـنكيز أونديـر في الدقيقة
الــســادســة ومـن ثم عــادل جــنــوى
الــــنــــتــــيــــجــــة عـن طــــريق أنــــدريه

بينومونتي في الدقيقة 18.
وعــاد رومــا لــلــتـقــدم مــجــدداً عــبـر
البـوسني إدين دجـيكـو في الدقـيقة
30 وقــــبل نـــهــــايـــة الـــشـــوط األول
بـــدقـــيـــقــتـــ عـــادل دومـــيــنـــيـــكــو
كـريـشـيـتـيــو الـنـتـيـجـة جلـنـوى من
ركـلـة جـزاء. وشهـد الـشـوط الـثاني
تـقـدم رومـا للـمـرة الـثالـثـة من ركـلة
جـزاء سـجـلـهـا الـصـربي ألـكـسـنـدر
كـوالروف في الـدقـيـقـة  ?49قبل أن
يـعادل كـريسـتـيان كـوامي النـتيـجة
في الــدقــيــقـة  70لــصــالح جــنـوى.

وضمن اجلـولة ذاتـها حـقق أتالنتا
الـفــوز عـلـى سـبــال بـثالثــة أهـداف
مـقـابل هـدفـ وفـاز بـريـشـيـا عـلى
كــــالـــيــــاري بـــهــــدفٍ دون مــــقـــابل
وتـوريـنــو عـلى سـاسـولــو بـهـدفـ
لـهدف وتـعـادل هيالس فـيـرونا مع

ثله. بولونيا بهدفٍ 
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ـوبـيـلي التـسـيـو إلى قـاد شـيـرو إ
فـوز كبـيـر على مـضيـفه سـمبـدوريا
ـــرحـــلـــة األولى من -3صـــفـــر فـي ا
ـبولي الـدوري اإليـطـالي. وتـألق إ
من خـالل تـســجــيــلـه ثــنــائــيـة (37
و62) فـــيـــمـــا كـــان الـــهـــدف اآلخــر
لألرجــنــتــيــني خــوان كــوريــا (56)
ـوسم اجلــديـد من وبـدأ أتــاالنـتــا ا
حـيث أنــهى ســابــقه الـذي حـلّ فـيه
ثـالــثـاً خــلف يـوفــنـتــوس ونـابـولي
وأمــام إنـــتــر مــيـالن وذلك بــفــوزه
خــارج مـلــعـبه عــلى ســبـال بــثالثـة
ـــانـي روبن غـــوســـنس أهـــداف لأل
( (34والـوافـد اجلـديـد الـكـولـومبي
لــــويس مـــوريـــيل ( 71و76) قـــابل

هـدفـ لفـيدريـكـو دي فرانـشـيسـكو
وفـاز  Æ©27) 7© وأنـدريــا بــيـتــانــيـا)
تورينو على ضـيفه ساسوولو 2-1

بفضل ثنائيـة لسيموني زازا فيما
حـقق بـريـشـيـا بـدايـة عـودة مـوفـقة
إلـى دوري الـــكـــبـــار بــــفـــوزه عـــلى
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إذ حــافظ عـلـى هـدوئه لــيــهـز شــبـاك
هـــوجــو لــوريـس بــعــد تـــمــريــرة من
كــريــســتــيــان أتــســو. وكــان سـتــيف
بروس مدرب نـيوكـاسل بحاجـة لهذا
الـفــوز بـعــد خـسـارته أول مــبـاراتـ
ـسـؤولــيـة عـقب رحـيل بـعـد تــولـيه ا
رفــائــيل بــنــيــتــز هــــــــــذا الــصــيف.
وتفرغ نيوكاسل بعد ذلك للدفاع لكن
تـــوتــنــهـــام الــذي لم يـــشــارك العــبه
كــــريــــســـــــــــــتــــيــــان إريــــكــــسن في
التـشكـيـلة األسـاسيـة عانى لـترجـمة
اســتــحــواذه عــلى الــكــرة إلـى فـرص

للتسجيل. 
وشـعــر صـاحب األرض أنه اســتـحق
احلصول على ركلة جزاء في الدقيقة
78 عــنــدمــا ســقط جــامــال السـيــلس
مــدافع نــيـــوكــاسل أرضــا في طــريق
هــاري كــ الــذي ســـقط لــكن احلــكم
ساعـد قاال إن األمر وحكم الفـيديـو ا
ال يـسـتـحـق ركـلـة جـزاء. وكـان يـجب
على توتنهـام إدراك التعادل بعد ذلك
بـــدقــائـق لــكن لـــوكــاس مـــورا أطــاح
بـالـكـرة فوق الـعـارضـة بـعـد تـمـريرة
عــرضــيــة مـنــخــفــضـة مـن الـنــاحــيـة

كن بـفوزه على مـضيـفه ليـغانيس
-1صـــفــر. وحلق فـــريق الــعـــاصــمــة
االســبـانــيـة بــإشـبـيــلـيــة في صـدارة
الــتـرتــيب بــرصــيـد 6 نـقــاط وهــمـا
الـفــريـقـان الـوحــيـدان الـلـذان احـرزا
العالمة الكاملة بـعد اجلولة الثانية.
باراة الوحيد وسجل فيتولو هدف ا
بـــعـــد مــجـــهــود فـــردي من اجلـــنــاح
ـنتـقل الـبـرتـغـالي جـواو فـيـلـيـكس ا
الى اتـلتـيكـو هـذا الصـيف قـادما من
بـنــفـيـكـا مــقـابل صـفــقـة بـلـغت 126
ملـيون يـورو. ومرة جـديدة كـما فعل
ـــرحـــلــــة األولى بـــفــــوزه عـــلى فـي ا
خيتافي بهدف وحيـد اظهر أتلتيكو
فـعــالـيـة كـبـيـرة لــيـخـرج فـائـزا بـأقل
فـــارق. وشــهـــدت صـــفــوف الـــفــريق
تـغيـيـرات كـثيـرة السـيـمـا خط دفاعه
الـــذي رحـل ابــرز عـــنـــاصـــره وعـــلى
رأسهم االوروغوياني ديـيغو غودين
والبرازيـلي فيلـيبي لويـز والفرنسي
لوكاس هـرنانـديز وخوان فـران كما
خــســر جــهــود العب الــوسط رودري
ــــهــــاجم الــــفــــرنــــسـي انــــطـــوان وا
غــريـزمـان. وكــاد لـيـغــانـيس يــفـتـتح
الــتـســجــيل لـكـن الـعــارضـة تــصـدت
لــلــكــرة الـتـي سـددهــا االرجــنــتــيـني
جوناتان سيلفا (53) قبل ان يتدخل
حـارس أتـلـتــيـكـو الـسـلـوفـيـني  يـان
اوبـالك ويـــنــــقـــذ مـــرمــــاه من هـــدف
ــــقــــابل خلـــافـي ايـــرازو (58). في ا
اضاع مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا
صـــاحـب هـــدف فــــريـــقـه الـــوحــــيـــد
ـــــاضـي ثالث فـــــرص االســـــبـــــوع ا
للتسجيل في الدقائق  2و33 و83.
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حــقق بــاريس ســان جـيــرمــان فـوزًا
عريضًـا على ضـيفه تـولوز بربـاعية
نـــظـــيـــفـــة اول امس األحـــد ضـــمن
مـبــاريـات اجلـولــة الـثـالــثـة لـلـدوري
الــفـرنــسي. ووفــقـا لــشـبــكـة "أوبــتـا"
ــبــاراة لإلحـــصــائــيــات فــإن هــذه ا
تـعـتـبـر رقم 41 عـلى الـتـوالي الـتي
تـشــهـد أهـدافًــا لـلـفـريـق الـبـاريـسي.
وأشــــــارت "أوبـــــتــــــا" إلى أن ســـــان
ـكن من جـيـرمـان وصل ألكـبر عـدد 
باريات التي تشـهد تسجيل هدف ا
واحـد عــلى األقل في تــاريخ الـدوري
الـــفـــرنـــسي. ورفـع ســـان جـــيـــرمــان
رصيده إلى 6 نقاط من 3 مبـاريات
ــبــاراة األولى أمــام حــيث فـــاز في ا
ـــبــيك نـــيم قـــبل أن يــخـــســر في أو

اجلولة الثانية أمام رين.
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اســتـهـل مـيالن حــمــلـتـه في الـدوري

عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـدد
الـفـرنــسي بـقـوة لـكن تــيـر شـتـيـجن
. تـــصــدى لـــتــســديـــدته عــلـى مــرتــ
وجـاءت أخــطـر فـرص بـرشــلـونـة في
الـدقـيـقة 37 حـيث مـرر جـوردي ألـبا
كـرة عـرضـيـة لـزمـيـله رافـيـنـيـا الذي
ـدافع ســدد لـكن الــكـرة اصــطــدمت 
ريـال بـيـتــيس وخـرجت إلى ركـنـيـة.
وجنح الـفـرنـسي أنـطـوان غـريـزمان
في تسـجيـل هدف الـتعـادل بالـدقيـقة
41  حيث استـغل تمريـرة في العمق
من زمـيلـه سيـرجي روبـيـرتـو وسدد
رمى لـينتـهي الشوط في منتـصف ا
األول بــالــتــعـادل (1-1). ومع بــدايـة
الشوط الثاني دخل البارسا بضغط
كبـير عـلى اخلصم. وأحـرز غريـزمان
هدف التـعزيز في الـدقيقة 50 بعدما
اســتـقــبل تـمــريــرة من روبـيــرتـو في
ـ مـنـطـقـة اجلـزاء وسـدد أقـصى 
. وكـــاد كـــارلـــيس احلـــارس مـــارتـــ
بــيـــريــز أن يــســجل الــهــدف الــثــالث
حيث لـبــرشـلـونـة في الــدقـيـقـة 54  
ن. صـوب بــقـوة بـجـانـب الـقـائم األ
لـكن بـيـريـز جنح في زيـارة الـشـبـاك
في الدقيقة 56 ندما استـقبل تمريرة
سـحـريـة من نـيـلـسـون سـيـميـدو من
ـــ ن وســـدد عـــلى  اجلـــانـب األ
احلـــارس. واســـتـــمـــر حـــفـل أهــداف
الـبــارسـا حـيث ســجل جـوردي ألـبـا
الـــهــدف الـــرابع بــعـــد تــمـــريــرة من
بــوســـكــيــتس لــيــســدد عــلى يــســار
احلارس في الدقيقة 60. وقرر مدرب
الـــفـــريـق الـــكـــتـــالـــونـي إرنـــســـتـــو
فـالــفـيــردي إجـراء أول تـغــيـيـراته
بـإشــراك أرتـورو فــيـدال بـدال من
سـيـرجـيـو بـوسكـيـتس. وجنح
التشـيلي في تـسجـيل الهدف
اخلامس لـبـرشلـونة من أول
ــســة فـور مــشــاركـتـه حـيث
اسـتـقـبـل تـمـريـرة من غـريـزمـان
وسـددها في الـشـبـاك في الدقـيـقة
77. وقــلص لــورين مــورون مــهــاجم
ريــال بــيــتــيس الــفــارق بــتــســجــيل
الـــهـــدف الــــثـــاني عـــبــــر تـــســـديـــدة
صاروخية من خارج منطقة اجلزاء
في الــدقـــيــقــة 79. ومع الــتـــقــدم في
الـنـتـيـجة دفع فـالـفـيـردي بـالـشـاب
أنـسـو فـاتي وجـونـيـور فـيـربـو بـدال
من كـــارلـــيس بـــيـــريـــز ورافـــيـــنـــيــا
ليمنـحهما أول فـرصة للمـشاركة هذا

وسم. ا
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حـقق أتـلـتــيـكـو مـدريـد فـوزه الـثـاني
ـــوسم وبـــأقل فــارق مـــنــذ انـــطالق ا
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ـدرب الكـرواتي نـيكـو كـوفاتش حث الـهـولنـدي آريـ روبن العب بايـرن مـيونـخ السـابق ا
عـلى ضـرورة مـواصـلة االعـتـمـاد على تـومـاس مـولـر في تشـكـيـلـة الفـريق األسـاسـية دون

التأثر بوصول البرازيلي فيليب كوتينيو. 
اني مـهددًا بفقدان مكانه في تشكيلة البايرن السيما مع إعالن كوفاتش هاجم األ وبات ا
ــهــاجـم الــبــولــنــدي روبــرت ــلــعـب خــلف ا عــزمـه االعــتــمــاد عــلـى كــوتــيــنــيــو فـي عــمق ا
ركـز الذي يـشغـله مولـر. وخالل ظهـوره عبـر شبـكة قـنوات "سـكاي لـيفـاندوفـسكي وهـو ا
عـجبـ به بشدة سبـورتس" قال روبن: "مـولر العب مـهم للغـاية بـالنـسبـة لي وأنا أحـد ا
". وفيما يتعلق بـصفقة كوتينيو قال روبن: "إنه العب رغم أنه يعد ضمن اجلـنود اجملهول
ذو مـقـومات فـنـيـة هـائـلة لـكن يـجب مـنـحه الـوقت الـكـافي فـهو سـيـشـارك في الـعـديد من
ـباريـات لبايـرن". يذكـر أن كوتيـنيـو ارتدى الـقميص رقم 10 الـذي حمله روبن طوال 10 ا
اضي لـيـقرر وسـم ا سنـوات قـضاهـا داخل مـلـعب أليـانـز أريـنا قـبل أن يـرحل بـنهـايـة ا

االعتزال بعدها.

اليـمنى مـن موسى سـيسـوكو. وبـعد
ة 1-3 أمام نـورويتش سـيتي الهـز
ــاضي الـــوافــد اجلــديــد األســـبــوع ا
أصــــبح بـــروس هـــدفـــا النـــتـــقـــادات
جماهيـر نيوكاسل الـتي عانت لتقبل
ــســؤولـيــة رغم أنه مــشـجع تــولـيه ا

للنادي منذ الصغر. 
وقـــال بـــروس "هـــذه هي الـــطـــريـــقــة
الوحيدة لـلرد على االنتـقادات. جئنا
ـــلـــعـب الــرائـع والـــنــادي إلـى هــذا ا
ـذهل وقـدمـنـا هـذا األداء". وأضاف ا
"قــمت بــالــتـدريـب في أكــثـر من 900
مـبــاراة. من جـانـبه قــال مـاوريـسـيـو
بوكـيـتيـنو مـدرب تـوتنـهام إن فـريقه
دفع الـثــمن لألداء الـســيئ من بـعض

 . الالعب
درب األرجـنتيـني "لم نصنع وتابع ا
الفرص. استـحوذنا على الكـرة لكننا
لم نـصنع الـعـدد الكـافي من الـفرص.
لم نــعـــثــر عـــلى مــســـاحــات لـــكــســر
الدفاع.. نيوكاسل كان مـنظما للغاية
: ودافـع بـــالــــقـــرب من مــــرمـــاه. وأ
"أشــــعـــــر بــــخـــــيــــبـــــة أمل من األداء

والنتيجة.
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ـمتاز والتي انتهت أحـداث اجلولة الثـالثة من الـدوري اإلجنليزي ا
ـبـاريـات حـيث سـجلت شـهدت غـزارة تـهـديـفـيـة كبـيـرة في أغـلب ا
أغـلب الفـرق أهـدافًـا فيـمـا عـدا فريـقي إيـفرتـون وبـرايـتون ألـبـيون.
وواصل تيمو بـوكي انطالقته التاريـخية مع نادي نورويـتش بتسجيل
ـرة في شبـاك فريق تـشيلـسي حيث تـألق في هذه هـدف جديـد وهذه ا
ـبــاراة بـتـســجـيـله هــدف وصـنـاعــته هـدف آخـر. أمــا رحـيم سـتــيـرلـنج ا

فـواصل هــو اآلخـر تـسـجــيل األهـداف عن طـريـق هـدف جـديـد في
ـــفـــضل لـــلــنـــجم ـــوث وهـــو الـــنــادي ا مــرمـى فــريـق بــور
ـبـاراة وصل سـيـرجـيـو أجـويرو اإلجنلـيـزي وفي نـفس ا

 . للهدف رقم 4 بتسجيله هدف
ـصـري محـمد صالح حـامل لـقب الهـداف في الـنجم ا
ــاضـيـ سـجل هـدفـ جـديـدين في هـذا ـوسـمـ ا ا
رة في شـباك نادي آرسـنال لـيرتفع اإلسبوع وهـذه ا

رصيده إلى 3 أهداف.
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اإليـطـالي بـاخلـسـارة أمـام مـضـيـفه
ــــبـــاراة الــــتي أوديـــنــــيــــزي خالل ا
جـمعـتـهمـا الـيوم األحـد في اجلـولة
ـــــســــــابـــــقــــــة. ويـــــدين األولى مـن ا
أوديـنــيـزي بـالـفــضل في هـذا الـفـوز
لالعبه رودريجـو بيسـاو الذي سجل
ـبـاراة الــوحـيـد في الـدقـيـقـة هـدف ا
72. وحــصـــد أوديــنـــيــزي أول ثالث
نقاط له في الـبطولة فـيما ظل ميالن
وسم بال نـقاط. وكـان مـيالن أنـهى ا
ـركــز اخلــامس فـيــمـا ــاضي في ا ا
اضي في ـوسم ا أنهـى أودينـيـزي ا

ركز الثاني عشر. ا
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ســقط تـوتــنـهــام هـوتــسـبــيـر في فخ
ـة مفـاجئة -1صفـر أمام ضـيفه هز
نــيــوكـاسل يــونــايــتـد بــفــضل هـدف
الــبــرازيــلي جــويــلــتـون فـي الـدوري
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم اول اإلجنـلـيـزي ا
امـس األحـــد. وأكـــمـل جـــويـــلـــتـــون
ـنـضم في صـفـقة قـيـاسـيـة لـلـنادي ا
بلـغت 40 مـلـيـون جـنـيه اسـتـرليـني
(49 مــلـيــون دوالر) هــجـمــة مــرتـدة
ـرمى في الدقـيقة 27 بتسـديدة في ا

u“∫ حقق برشلونة فوزاً كبيراً على ريال بيتس وسط تألق غريزمان
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مضيـفه كالــــياري 1≠ صفر بـينما
تــــعــــــــادل هـــيـالس فــــيـــــــــــرونـــا

وبولونيا 1-1.

w²O UÐ hÐÒd² « v ≈ `LKÔ¹Ë qFHM¹ ôu¹œ—«uſ
 ôU Ë ≠ ÊbM

ـديـر الـفني ظـهـر بـيب غـوارديـوال ا
اإلسـبـاني لـفـريق نـادي مـانـشـسـتر
سـيتي غـاضـبـاً لـلـغايـة بـعـد نـهـاية
ــــوث فـي الـــدوري مــــبــــاراة بــــور
ـــــمـــــتـــــاز. وكــــان اإلجنـــــلــــيـــــزي ا
السيتيزنس قد حلوا ضيوفاً ثقيلة
عـــلى مـــلـــعب فـــيــتـــنـس فــيـــرست
وتمكنوا من حتـقيق االنتصار على
حسـاب أصحاب األرض بـنتـيجة 3
أهـداف مــقــابل هــدف واحــد ضـمن
اجلـــــولــــة الـــــثـــــالــــثـــــة من عـــــمــــر
ـيـرلـيج. واسـتـطـاع الـسـكاي الـبـر
بـــــــلـــــــوز الـــــــعـــــــودة إلـى طـــــــريق
االنـتـصارات بـعـد الـسـقوط في فخ
الـتــعـادل اإليـجـابي بـهـدفـ في كل
شـبـكــة أمـام تـوتـنـهــام عـلى مـلـعب
ـاضـية. االحتـاد في لـقـاء اجلـولـة ا
ـــدرب الــتـــاريـــخي لـــبــرشـــلـــونــة ا
اإلســــبـــاني غـــاضـب بـــســـبب عـــدم
احــتــسـاب تــقــنـيــة حــكم الــفـيــديـو
ـــســاعــد أو الــفــار لــركــلــة جــزاء ا
ـصـلـحـة دافــيـد سـيـلـفـا جنم أزرق
مــانـــشــســتــر في الــشــوط الــثــاني.
الــصــحــفــيــون وجـهــوا ســؤاالً إلى
صـــاحب الـ  48عـــامــــاً حـــول تـــلك
اللعـبة فقال “ال ال ال ركلة جزاء

آري
روبن

حرة في الدقيقة 37.
وتـولى ميـهـــــــايـلوفـيتش الذي
كــــان واحــــدا من أبــــرز العــــبـــي
الــــعـــالم فـي تـــســـديــــد الـــركالت
احلـــرة تـــدريـب بـــولـــونـــيـــا في
ــاضي وهـو ــوسم ا مــنــتـصف ا
فـي مــنــطـــقــة الــهـــبــوط وحتــول
الـــفـــريـق بـــشـــكل مـــــــذهل حتت
ـركز ـوسم في ا قـيـادته لـينـهي ا

العاشر. 
وفــاز مــيــهــايــلــوفــيــتش بــكــأس
أوروبـا مع رد سـتار بـلجـراد عام
 1991وكـــأس أوروبـــا لـألنـــديــة
أبــطــال الــكــأس مع التــسـيــو في
1999  كـــمـــا حـــقق لـــقـــبـــ في
الـــــدوري اإليــــطــــــــــــالي و4 في
كـأس إيـطالـيا مع التـسـيو وإنـتر

ميالن. 
وبـــعـــد حتـــوله لـــلـــتــدريـب قــاد
الـعـديـد من األنـــــــدية اإليـطـالـية
ومــــــــن بــيـــنــهـــا ســامـــبــدوريــا
ومــيالن وفـيـورنـتـيــنـا وتـوريـنـو
ـنـتـخب صـربـيـا بـ بـاإلضــافـة 

 2012 و 2013.
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الفريق أمام فيرونا". 

وتـقـدم بـولـونيـا في الـدقـيـقة 15
من ركــلــة جــزاء نــفـذهــا نــيــكـوال
سـانـسـوني وتـسـبـبت أيـضـا في
تـــقــلـــيص عــدد العـــبي فـــيــرونــا
الــوافــد اجلــديــد إلى  10العـبـ
عـقب طرد بافل دافـيدوفيتش إثر
مـــــخـــــالــــــفـــــة ضـــــد ريـــــكـــــاردو
أورســولـيـني. وبـدا
بــــــولـــــونــــــيـــــا
مـــســـيـــطـــرا
عـــــــــــــــــــــلــى
الــــــــــــوضـع
حـتـى عادل
مــــــــيـــــــجل
فــيــلــوسـو
الـنـتـيـجة
لــــصـــالح
فـــيــرونــا
بـتـسـديدة
مـن ركــــلــــة
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صنف كشف النـجم السويسري روجـر فيدرر ا
ـــيــا عن الـالعب األكــثــر تـــأثــيــرا في الـــثــالث عــا
مسـيرته االحتـرافيـة  وذلك من خالل تواجده في
البـسه الـرياضـية. حـدث خاص لـلشـركـة الراعـية 
فيـدرر اخـتـار الالعب السـويـدي ستـيـفان إيـدبـيرج
ـــلك ذلك الـــســلـــوك الـــهــادىء وقـــال عـــنه : “هـــو 
اجلـماهـير والصـحفـيون يحـبونه كـثيـرًا وال جتد أحد
يتحـدث عنه سوى بأمور جـيدة كان من دواعي فخري
دة عـام .”وتطـرق الـسـويـسري وسعـادتي تـدريبه لـي 
البالغ من العمر 38 عامًـا للحديث عن أهدافه في صغره
بلدون في يوم من قـائلًا: “كان هدفي هـو التتويج بلـقب و

األيام .”
وتابع: “لم يكن ذلك مـزحة سخيفة أو مجرد حلم بل كان
ذلك هـو هــدف حـيـاتي أردت أن أصــبح إيـدبـرج وأردت

أن أصبح بيت سامبراس.”
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غـادر سـيـنـيـسـا مـيـهـايـلـوفـيـتش
ـسـتشـفى حيث مـدرب بـولونـيا ا
كـــان يـــعـــالج مـن ســـرطـــان الــدم
(لــــوكـــيــــمـــيــــا) اول امس األحـــد
لــيــتــولى قــــــــــيــادة الــفــريق في
مــبــاراته األولى بــدوري الــدرجـة
األولـى اإليـــطـــالي لـــكـــرة الـــقـــدم

خـارج مـلعـبه ضد
فيرونا. 

وأعـلـن الـنادي
قـــبل صــافــرة
الــــبــــدايـــة أن
ـــــــــــــــــــــدرب ا
الـصربي (50
عــامــا) الـذي
قـــال يــوم 13
تـــــــمــــــوز إنه
يـــــعـــــاني من
مــرض خـطـيـر
لـــــكن تـــــعــــهــــد
ـعـركته بـالـفـوز 
ضــــــــــــده "غــــــــــــادر
ـــســتـــشـــفى لــيـــقــود ا

ـسة ال ال ! .”وأضاف “لـقد كـانت 
ـاضـيـة (ضد بـاراة ا يـد واضـحـة ا
اضي. توتنهام). لـقد رأيت اللقاء ا
ركــلـــة جـــزاء? ال أرجــوك .”وتــابع
ملحـماً إلى وجود تربص بـالسيتي
حلــصــوله عـلى لــقــبـ مــتــتـالــيـ
ـــمــــتـــاز لــــلـــدوري اإلجنــــلـــيــــزي ا
ــوسم ســيــكــون “الــتــحـــدي هــذا ا
مــذهالً بـالــنـســبـة لــنـا بــعـد الــفـوز

سينيسا
ميهايلوفيتش

روما يكتفي
بالتعادل مع

جنوى

بـلقبـ متـتالـي التـحدي سـيكون
كبيراً !

 .وعـــمــا إذا كـــان قـــد تــعـــرف عــلى
ــســائـل اخلــاصــة بــالــفـار بــعض ا
ـديــرين الــفـنــيـ خالل اجــتـمــاع ا
ــيــرلــيج قــبل بــدايــة لــفــرق الــبــر
وسم قال “اطرحوا هـذا السؤال ا
سؤولـ عن الفار ال على النـاس ا

تسألوني أنا !.

جوزيف بالتر
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حـقق بـرشـلـونـة انـتـصـاره األول في
ــوسم عـلى حــسـاب الــلـيــجـا هــذا ا
ريـال بـيتـيس بـنـتـيـجة (2-5) ضمن
مــنــافـســات اجلـولــة الــثـانــيــة عـلى
مـــــــلــــــعـب "كــــــامـب نــــــو". وســـــــجل
" للبلوجرانا كل من غريزمان "هدف
في الـدقــيـقـتـ 41 و50  وكـارلــيس
بيريز في الدقيقة 56  وجوردي ألبا
في الدقـيـقة 60  وأرتورو فـيدال في
الـدقـيـقة 77 بـيـنـمـا  لـريـال بـيـتـيس
نـبـيل فقـيـر في الـدقـيـقة 15 ولورين
وبــهــذا مــورون فـي الــدقـــيــقــة 79.  
االنــتـصــار حــقق بــرشـلــونـة أول 3
نــقـاط في مــشـوار الــدفـاع عن لــقـبه
ــركــز الــتــاسع فـي جـدول لــيــحــتل ا
التـرتيب بـينمـا جتمـد ريال بـيتيس

ركز األخير.  بدون نقاط في ا
وافتتح نبيل فقير التسجيل من أول
مـحاولـة لـلـضـيوف في الـدقـيـقة 15
حـيث استـقـــــــبل تـمريـرة من زمـيله
مــورون في عــمق دفــاع بـرشــلــونـة
وســدد أقـصى يــســار تـيــر شـتــيـجن
وكاد فـقيـر أن يسـجل الهـدف الثاني
لبيتـيس في الدقيقة  32 حيث
حتـصل فــريـقه عـلى
ركـــــلــــة حــــرة
مــبــاشــرة

tKOCH²  nOMF² « wIK²Ð ·d²F¹ dðöÐ

Ëb U½Ë— vKŽ w O
 ôU Ë ≠ Êb

كشف جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم
السابق عن الـسبب الذي جعل فلورينتينو بيريز رئيس
ريـال مــدريـد اإلسـبــاني يـغــضب مـنه عـام 2013. في
FIFA" 25 تـــــشــــــرين االول 2013 ألــــــقى رئــــــيس
آنذاك- كلـمة في جـامعة أكـسفورد تـناول فـيها الـعديد
من الـقــضـايــا وأعـلن عن تـفــضـيــله بـشـأن "الــتـنـافس"
األرجــنـــتــيــني لـــيــونــيل مـــيــسي أســطـــورة بــرشــلــونــة
والــبــرتــغـالي كــريــسـتــيــانــو رونـالــدو. واآلن بــعـد ست
سـنــوات وبـصـفـته الـرئـيس الـسـابق لـفـيـفـا اسـتـرجع
بالتر تـلك احلادثـة وكشف عن الـتوبـيخ الذي تـلقاه من
فـلـورنتـيـنـو بـيـريـز قـائالً:"لـقـد أخبـرت الـطالب في ذلك
ـؤتمـر في أكـسفـورد أنـهم كانـوا جـيدين لـلـغايـة لكن ا
مـيـسي كان الـطفل الـذي حتلم بـه. لم يكن كـريسـتيـانو
سعـيداً ورئـيس ريال مـدريـد كان أقل سـعادة!". وبـعد
هـــذا االعــتـــراف ســـأله الـــصــحـــفي ســـيـــبــاســـتـــيــان
فيست:"مـاذا أخبرك فلورنـتينو بيـريز?" ليرد بالتر على
هـذا الـسـؤال بحـذر في الـبـدايـة:"أنا عـضـو فـخري في
مدريـد". ليسأله الصـحفي من جديد قائالً:"هل ال يزال
بـعد قـائماً?" لـيجـيب بالتر بـعزم أكبـر قائالً:"فـلورنتـينو
كنك كان غـاضباً جـداً". وتساءل بيـريز قائالً: "كـيف 
أن تـقول شـيـئـاً كهـذا عـنـدما تـكـون عضـواً فـخـرياً في
ريــال مــدريـد?" قــلـت له إنــهــا مــســألـة ذوق شــخــصي
. ليصبح أكـثر غضباً وأخـبرني أنه يجب علي لالعبـ

غادرة فوراً لتوضيح كلماتي".  ا
بعـد فـتـرة وجـيـزة من تـرشـيـحات الـكـرة الـذهـبـيـة فاز
كـريــسـتـيــانـو رونــالـدو وقــال رئـيس FIFA الــسـابق
والـعــضـو الــفـخــري لـريــال مـدريــد إن كـرة الــقـدم هي

درب غوارديوال يدافع عن فريقهشغف. ا


