
الـبطـولـة بـعـدمـا تعـادل مع أتـلـتـيـكو
مـدريـد 2-2 في اجلـولــة األولى. كـمـا
يلعـب أتالنتا - إيـطالـيا مع شـاختار
دونيتسك - أوكرانـيا وريال مدريد -
إسبـانـيا مع كـلـوب بروج  –بلـجـيـكا
ومـانـشـســتـر سـيـتي  –إجنـلـتـرا مع
دينـامـو زغرب  –كرواتـيـا وتوتـنـهام
هــوتــســبــيـر  –إجنــلــتـرا مـع بــايـرن
انـيـا وجالـطـة سراي – ميـونيخ  –أ
تـركــيـا مع بــاريس سـان جــيـرمـان –
فــرنـســا ولـوكــومــوتـيـف مـوســكـو –
روســـيـــا مع  أتـــلـــتــيـــكـــو مـــدريــد –
إسبـانيـا وسرفـينـا زفيزدا  –صربـيا

مع أوليمبياكوس  –اليونان.
ويأمل توماس تـوخيل مدرب باريس
ســان جــيــرمــان الــســفـر إلـى تــركــيـا
واجهة جالطة سراي بأقصى قوة
ـكنـة. وأشارت مـحطة هجومـية 
راديو مونت كارلو الفرنسية إلى
أن إدينسون كـافاني مهاجم بي
إس جـي شـــــــــارك فـي مـــــــــران
الـفـريق وبـإمـكـانه االلـتـحـاق
بــــقـــائــــمــــة الـــفــــريق الــــتي
سـتـخـوض مـبـاراة جـالـطـة
ســــراي. ولــــفـــــتت إلى أن
كـافـاني ابـتـعـد ألسـابـيع
ـالعـب بــــــســــــبب عن ا
إصـــابـــة عـــضـــلـــيـــة.
وذكــرت أن تـوخــيل
سيـضم إلى قائـمة
بـاراة الـثـنائي ا
ماورو إيكاردي
وكـــــيــــلـــــيــــان
مــــــــــبــــــــــابي
لــــتـــــتــــعــــزز
الـــــــــــقــــــــــوة
الـهــجـومــيـة
لــــلـــــعــــمالق
الــبـاريــسي.
ولـفـتت إلى
أن فــــــرص
مـــــبــــــابي
تـــــــبـــــــدو
قـويــة في
ـشـاركـة ا
أســاســيــا
أمام جالطة
سراي وأوفر
حظـا من ماورو
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ه التـقلـيدي النـجم البـرتغـالي كريـستـيانو رونـالدو مـحقـقا رقـما قيـاسيـا جديـدا في عالم الـساحرة تـفوق الـنجم األرجـنتيـني ليـونيل مـيسي قـائد بـرشلونـة اإلسبـاني على غـر
سـابقات فـقط إال أنه بات الالعب األكثر سـتديرة. ورغم أن ميـسي احلاصل على جـائزة الكـرة الذهبيـة "البالون دور"  5 مرات هـو الهداف التـاريخي لبـرشلونة في كـافة ا ا
ي سـجل ميسي أهدافا من خارج منطقة اجلزاء أكثر تسـجيال لألهداف من خارج منطقة اجلزاء منذ موسم 2009-2008. ووفقا لـلتقديرات الصادرة عن موقع "أوبتا" العا

Æ2007-2008 من أي العب آخر في الدوريات الكبرى اخلمسة في أوروبا منذ موسم
ه الـتقـليدي رونـالدو جنم يـوفنتـوس اإليطـالي الذي يتـقاسم مـعه عدد مـرات الفوز بـجائزة وبلغ عـدد األهداف الـتي أحرزها مـيسي بـتلك الشـاكلة 69 هـدفا مقابل 54 لغر
ـركز الرابع يحل البـوسني ميراليم بيـانيتش جنم وسط "السيدة الـعجوز" برصيد 27 "البـالون دور" ثم السويدي اخملـضرم زالتان إبراهيمـوفيتش برصيد 35 هدفا وفي ا
هدفا وفقا لـصحيفـة "آس" اإلسبانية. ولـم يشارك النجم األرجـنتيني أيـقونة فريق برشـلونة اإلسبـاني سوى في مباراتـ وحيدت مع العـمالق الكتالـوني في بطولة الدوري
وسم بل وكان يجلس في إحداهما علـى دكة البدالء وهو ما لم تعتد عليه جماهير "الـبارسا" من "البرغوث". وحصد "البرغوث" مؤخرا جائزة مـتاز "الليغا" هذا ا اإلسباني ا

أفضل العب في العالم من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم من جانب آخر.
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مدن - وكاالت
جنح فريق نادي إشبيـلية في العودة
إلى طــريق االنـتــصــارات في الـدوري
اإلسباني من خالل حتقـيق فوز مثير
لــلـغــايــة عــلى حـســاب ضــيــفه ريـال
سوسيـيداد بـنتـيجة  3أهداف مقابل
. واســـــتــــضـــــاف الــــفـــــريق هـــــدفــــ
األنــدلــسي نــظــيــره الـبــاســكي عــلى
مـلــعب رامـون ســانـشــيـز بــيـزخـوان
حلسـاب اجلولـة الـسابـعة من عـمر ال
ـبادر ليـجـا. الفـريق الزائـر كـان هو ا
بالـتسـجيل فـي توقـيت مبـكر لـلغـاية
حـيـث وقع مــيـكــيل أويــارزابــال عـلى
الـــهــدف االفـــتـــتــاحـي في الـــدقــيـــقــة
الـــرابـــعـــة قـــبل أن يـــدرك أصـــحــاب
األرض التعديل عن طريق نوليتو في
الـدقـيـقة 18  لـيـنـتـهي الـشـوط األول
بــالـتــعــادل اإليــجـابـي بـهــدف في كل

شبكة.
وفي الــفــتــرة الــثــانــيــة تــقــدم فــريق
درب يول لـوبيتـيجي في النـتيجة ا
عن طـريـق الالعب أوكــامـبــوس الـذي
أحــرز هــدف إشـــبــيــلــيـــة الــثــاني في
الـدقـيـقـة 47  وعـزز زمـيــله فـازكـويـز
تــقـدم األنــدلـســيــ في الــدقـيــقـة 80
بـــــهـــــدف ثـــــالـث قـــــبل أن يـــــضـــــيق
سـوســيــيـداد فــارق األهـداف بــإحـراز
الـهــدف الـثــاني في الــدقـيــقـة 87 عن
طريق بـورتـوجيس. يـرتقي إشـبـيلـية
ــــركـــــز الـــــســــادس فـي جــــدول إلـى ا
الترتيب بوصوله إلى النقطة رقم 13
 وهـــو نـــفس رصـــيـــد ســـوســـيـــيــداد
وبرشـلـونـة. وحلسـاب نـفس اجلـولة
تــغــلب بــلــد الــولــيــد عــلى مــضــيــفه
إسـبـانــيـول بـهــدفـ دون رد قـبل أن
يـسـجل إيـبـار فــوزاً بـنـفس الـنـتـيـجـة

عـلى حـســاب ضـيـفه سـيـلــتـا فـيـجـو
وتـتكـرر نـفس الـنـتـيـجـة في انـتـصار
ديبـورتـيفـو أالفـيس عـلى ملـعـبه ضد
ريـال مـايوركـا فـيـمـا انـتـهت مـقـابـلة
لــيــفــانــتي وأوســاســونــا بــالــتــعـادل

اإليجابي 1-1.
وعـمق لـيـسـتــر سـيـتي جـراح ضـيـفه
نــيـــوكــاسـل يــونـــايــتـــد في الــدوري
متـاز بعدمـا حقق فوزا اإلجنليـزي ا
كبيـرا عليه 5/0 اول امس األحد في
رحـلة الـسابـعـة للـمسـابقـة. وارتفع ا
رصــيــد لــيـــســتــر الــذي حــقق فــوزه
الرابع في مـباريـاته اخلمس األخـيرة
بـالـبــطـولـة إلى 14 نـقـطــة لـيـرتـقي
لـلـمركـز الـثـالث في الـتـرتـيب بـيـنـما
جتـمد رصـيـد نـيـوكـاسل الـذي تـكـبد
خـســارته الــرابـعــة في الـدوري خالل
وسم احلالي مقابل انتصار وحيد ا

ركز وتعادل عنـد خمس نقاط في ا
الـــتــاسع عـــشـــر. وافــتـــتح ريـــكــاردو
ـصلحة لـيستر في بيريرا الـتسجيل 
الدقيقة 16 قبل أن تتضـاعف معاناة
نيوكاسل الـذي اضطر للـعب بعشرة
العـبـ عــقب طـرد إسـحــاق هـايـدين
في الـدقــيــقـة 43. واسـتــغل لــيـســتـر
النقص الـعددي في صفـوفه منافسه
ليـضـيف جنمه جـيـمي فاردي الـهدف
الـــثــاني فـي الــدقـــيـــقــة 54 ثم جــاء
الهدف الثالث عبر الـنيران الصديقة
عقب تسـجيل الـويلـزي باول دوميت
العب نــيـوكــاسل هــدف بـاخلــطـأ في

مرمى فريقه بالدقيقة 57.
 وعاد فـاردي لـهز الـشبـاك من جـديد
بعـدما أضـاف الهـدف الرابع لـليـستر
وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة
64 فيـما اخـتتـم النـيجـيري ويـلفـريد
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تنـطلق الـيوم الثـالثاء وغدا
االربعـاء مبـاريات اجلـولة
الــثــانــيــة من مــنــافــسـات
دوري األبطال بـكرة القدم
ـواجــهــات قـويــة حـيث
يـــســـتـــعـــد يـــوفـــنـــتــوس
ـــواجـــهــــة فـــريق بـــايـــر
ليـفركـوزن الـيوم الـثالثاء
في اجلــولــة الـــثــانــيــة من
مـــنـــافــــســـات اجملـــمـــوعـــة
الـرابـعـة حــيث يـبـحث عن
أول فــــــــــوز لـه فـي
هــــــــــــــــــــذه
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هاجم قائد مانشسـتر يونايتد السـابق جاري نيفيل حارس مرمى إيـفرتون جوردان بيكفورد
بعدما التقطته العدسات التلفزيونية وهو يضحك خالل اخلسارة أمام مانشستر سيتي (1-3)
ـمـتـاز. وكـاد حـارس مرمى ـاضي ضـمن اجلـولـة الـسـابـعـة من الـدوري اإلجنلـيـزي ا السـبت ا
ـنتخب اإلجنليـزي أن يتلقى هدفـا رابعا عند خـروجه اخلاطئ من مرماه أمام بـرناردو سيلفا ا
ـوقف احملـرج لـيطـلق ضـحـكـة ساخـرة. ولم يـعـجب نـيفـيل هـذا الـتـصرف بيـد أنه جنـا من ا

الـذي انتقد احلارس أيـضا لفشـله في التصدي لتـسديدة رياض مـحرز من ركلة حرة
مـباشـرة والـتي جاء مـنـها الـهـدف الثـاني لـلسـيـتي. وقـال نيـفـيل في تصـريـحات
ـاذا يـجـد األمر ـاذا يـضـحك بـيـكـفـورد? ال أعـرف  لـشـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس": "
مـضحكا? هـو ليس كذلك.. تـوجب عليه إنقـاذ مرماه من الـهدف الثاني ثم أوشك

على التسبب في الهدف الرابع".

حتقيق حـلم دوري أبطـال أوروبا هذا
وسم. ا
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الـرجـل الـذي يــجـعـل بـرشــلـونــة أحـد
أفــضل الــفــرق عـلـى هـذا الــكــوكب لم
ينـته بعـد ال يـزال ليـونيل مـيسي في
ُـقــرر أن يـقـود ذروة سـلــطـاته ومـن ا
سعي البلوجرانا للعودة إلى قمة كرة
الـــقـــدم األوروبــيـــة مـــرة أخـــرى هــذا
ــــوسم عـــلـى الـــرغـم من االنـــهــــيـــار ا
ــتــأخـر لــبــرشــلــونـة الــذي أدى إلى ا
ـاضي ما زال ـوسم ا تعـكـير صـفو ا
مــيــسي يــتــمــتع قــدرات رائــعــة عــلى
سـتوى الفـردي حيث حـقق الدولي ا
األرجـنتـيـني 36 هـدفًا و 16 تـمـريرة
ــوسم حــاسـمــة في 34 مــبــاراة في ا
ــاضي من الــلــيــغــا. وأنــهى أيــضًــا ا
صـدارة قــائــمـة هــدافي دوري أبــطـال
أوروبا برصيد 12 هدفًا إلثبات أنه ال
يــزال هـــنــاك الــكـــثــيــر مـن الــغــاز في
خـزانـته عـلى الــرغم من أنه فـشل في
قـيـادة بـرشـلونـة لـلـفـوز األوروبي في
ـاضـيـة  فال شك الـسـنـوات الــثالث ا
أن أي فريق مـع ميـسي هـو بـالتـأكـيد
مــفـــضل. ومع تـــكــرار األرجـــنــتـــيــني
مــؤخــرًا رغــبـتـه في الــتــتـويـج بـلــقب
دوري أبـطــال أوروبـا قــد يـكــون هـذا

إيــــكــــاردي الـــــذي جــــلس بـــــديال في
باراة األخيرة بالدوري ضد بوردو. ا
وكان بي إس جي افتـتح مشواره في
دوري األبطال بفوز عريض على ريال
مـدريــد بــثالثـيــة دون رد رغم غــيـاب
مــبـابي وكــافــاني لإلصــابـة ونــيــمـار

جونيور لإليقاف.
W½uKýdÐ  UŠuLÞ

وال يزال برشلونة يبحث عن تتويجه
ـــدرب األوروبي األول حتت قـــيـــادة ا
ـدير اإلسـبانـي إرنسـتـو فـالـفـيـردي ا
الفني للفريق الكاتلوني بعدما خرج
الــفــريـق من الــبــطــولـــة الــقــاريــة في
مرحلـة نصف الـنهـائي من مُنـافسات
ـــتــــوقع أن ــــاضي. ومـن ا ــــوسم ا ا
يـكـون الـفـريق جـاهـزاً لـلـمـضي قـدمـاً
نـحـو الـتـتـويـج بـالـنـسـخـة احلـالـيـة
وذلك بعـدما قـام بدعم صـفوفه بـشكل
ـراكـز جـيـد وإضـافـة مــجـمـوعـة من ا
ــوسم الـــتي كــان يـــحـــتــاجـــهــا فـي ا
ـنـصـرم. ويـواصل بـرشـلـونـة رحـلة ُ ا
الــبــحث عن الـــلــقب األوروبي حــيث
حـصل الـكـاتـالـونـيـون آخر مـرة عـلى
الـتــاج الــقــاري في عـام 2015 ومـنـذ
ذلك احل عانوا من حلظات مُحرجة
واحــدة تــلـــو األخــرى في الـــبــطــولــة
األوروبـــيــــة. ومـــا زالـت جـــمــــاهـــيـــر
بــرشـــلــونـــة يــتـــذكــرون اإلذالل الــذي
تــعـــرض له الـــفــريق عـــلى يـــد فــريق
اضي. ـوسم ا ليـفربـول اإلجنلـيزي ا
لكن كـيف سـيـدخلـون هـذا النـسـخة ?
اجلــــواب عــــلى هــــذا الــــســــؤال هـــو
بـبسـاطـة بـرشـلـونـة ال يـسـتسـلم من
ـــــؤكــــد إنـــــهم ســـــيــــدخـــــلــــون دور ا
اجملموعات برغبة كبيرة في الوصول
ــبــاراة الــنــهــائــيــة والـتــتــويج إلى ا
ــبــاراة بــالــلـــقب رغم الــتـــعــادل في ا
االولى امام بـروسيـا دورتـمونـد وقد
أظهر برشـلونة بـشخصيـة قوية على
ـاضــيـة مـدى الــســنـوات الــقـلــيـلــة ا
واالسـتــيـقـاظ في كـل مـرة يـســقـطـون
ومـواصــلـة الــطــمـوح األوروبي. لــقـد
انهاروا فـي الدور ربع النـهائي خالل
مـوسم 2017/2018  لـكــنـهم دخــلـوا
في الـفـصل األخــيـر من دوري أبـطـال
أوروبـا كـأولـويـة لــهم الـشيء نـفـسه

هو ما فعلوه هذا العام.
·uHB « rOŽbð

ـاضي من ــوسم ا عـانى بـرشــلـونـة ا
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نديـدي مـهرجـان األهداف بـتـسجـيله
الهدف اخلـامس ألصحاب األرض في

الدقيقة 90.
فيورنتينا يؤزم موقف ميالن

اســتــمــرت مـعــانــاة مــيالن في دوري
الـدرجـة األولى اإليـطـالي بـاخلـسارة
(1-3) عـلى أرضه أمـام فــيـورنـتـيـنـا
مــتــأثـــرا بــطــرد العب. ومـــنح إيــريك
بوجلار التقدم لفيورنتينا بهدف من
ركـــلـــة جــــزاء. وأضـــاف جـــايـــتـــانـــو
كاسـتروفـيلـي الهـدف الثـاني قبل أن
يـتــعـرض مـاتــيـو مـوســاكـيـو لــلـطـرد
ببطاقـة حمراء مـباشرة بـسبب خطأ
عــنــيف فـي بــدايــة الــشــوط الــثــاني.
وتــصــدى جــيــانــلــويــجي دونــارومــا
حــــارس مــــيالن لــــركــــلـــة جــــزاء من
فيدريكو كييزا.  لكن فيورنتينا سجل
الـــهـــدف الــــثـــالث عن طــــريق فـــرانك

ليستر سيتي يواصل عروضه اجليدة في الدوري االنكليزي
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نـــشـــر احلـــســـاب الـــرســـمي لـــنـــادي رومـــا
اإليـطـالي عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
ـــشــجع الـــذي قــام بـــإرســال عـــبــارة اسم ا
ـدافع الــبـرازيـلي مـسـيــئـة وعـنــصـريــة إلى ا
خوان خـيسوس كـونه من أصحاب الـبشرة
الـسمـراء. وذكـر حسـاب روما عـبـر صفـحته
في "تـويـتــر" أنه أبـلغ الـشــرطـة وكـذلك إدارة
ــشـجع مع مـوقع "إنــســتـغــرام" بـحــسـاب ا
اإلعـالن عن عــقــوبـة حــرمــانه مـن دخـول أي
مباراة لـلفريق مـدى احلياة. وكـان خيسوس
الذي يـلعب لفـريق روما مـنذ عام 2016 قد

عـدم وجـود الالعب الـبـديل وهـو مـا
جـــعل الـــفـــريق يُـــعـــاني كـــثــيـــراً في
ـاضية من دوري مباريـات النـسخة ا
األبـطـال.  تـوقـيع جـونـيـور فـيـربو
قادمًا من صـفوف فريق ريـال بيتيس
ـزيـد من ـنح إرنــسـتـو فــالـفـيــردي ا
اخلـيارات فـي مركـز الـظـهـيـر األيـسر
بــجـانـب اإلســبـانـي الـدولـي جـوردي
ألبا حيث من شأن هـذا التعاقد منح
ألــبـــا بــعض الـــراحــة خـــاصــة خالل
الــلــحــظـات احلــاســمــة. وفي الــوقت
نفسه  فـإن توقـيع فريـنكي دي يونغ
الذي انـتـقل هـذا الـصيـف من أياكس
أمستردام الهـولندي أثبت أنه ضربة
قـويــة لــلـنــادي. بـجــانب آرثــر مـيــلـو
وسيرجيو بوسكتيس ليُصبح هناك
مجموعة جيدة من الالعب في مركز
ــيــدان.  تــعــزيــز الــهــجـوم وسط ا
ـــا من خالل االســـتــحـــواذ عــلى أيــضً
أنطـوان غـريـزمان قـادمًـا من صـفوف
أتــلــتــيـكــو مــدريــد حــيث أن الالعب
الدولي الفـرنسي يـتحـسن في هجوم
بـرشلـونـة بـاإلضـافة لـتـواجـد أنـسو
فاتي وكـارلـيس بـيريـز حـيث يثـبـتان
قدمة كل هذه األشياء قيمتهما في ا
تــؤكــد أن بــرشـــلــونــة لــديه أســبــاب
لالعـتـقــاد بـأن بـإمـكـانـه في الـنـهـايـة

مسعود أوزيل

تــعــرض لإلسـاءة الــعــنــصـريــة عــبــر رسـائل
وصلـته على حسابه في "إنـستغرام" قبل أن
يقوم بنشر تلك الرسائل ومطالبة إدارة ناديه
بـاتــخـاذ إجـراء مـنـاسب ضـد هـذا الـسـلـوك.
وشـهـدت اجلـوالت األربع األولى من الـدوري
ــمــتـاز حــوادث عـنــصــريـة بــعـد اإليــطـالي ا
تعـرض عدد من الالعـب من أصـول أجنـبية
لـصـيـحات تـقـلـيـد الـقـردة وصيـحـات تـمـيـيز
مـــنـــهم رومـــالـــو لـــوكـــاكــو وفـــرانـك كــيـــسي
ودالــبــرت كــمــا واجه الــســنــغــالي كــالــيــدو
اضي بسبب وسم ا كوليـبالي وقتا عصيبا ا

التمييز.

وقـــــــدره 10 ثـــــــوان و71 جـــــــزء من
الـثانـيـة جـاءت خـلـفـها الـبـريـطـانـية
ديـــنــــا آشــــيـــر ســــمـــيت بـ10:83 ثم
اإليـــفـــواريــــة مـــاري جـــويس تـــا لـــو
بـ10:90. وكانت  آن فـريزر  صـاحبة
ـبـياد بـك 2008 ولندن ذهبـيتي أو
2012 قــــد حــــقــــقت أفــــضـل زمن في
ـسـافة نصـف النـهـائي حـ قطـعت ا
بـ 10:81ثانـية. وقـامت فريـزر بدورة
الـشـرف مع ابـنــهـا الـذي أسـنـد رأسه
عـــلى كـــتــفـــهــا وحـــيت اجلـــمــاهـــيــر
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توجت انـزيـليـكـا سيـدوروفـا بذهـبـية
القفز بـالزانة اول امس األحد مـحققةً
ي أفــضل أداء لـــهــا وأفــضـل رقم عــا
لهذا العام. وحـققت الروسيـة البالغة
من الـعــمـر 28 عـامــاً والــتي تــشـارك
بـشــكل مـحــايـد بــسـبب احلــظـر عـلى
الرياضي الـروس ارتفاعاً وقدره 4
أمــتـار و95 سم في بــطـــولــة الــعــالم
ـقـامـة في الـعـاصـمة أللـعاب الـقـوى ا
القطـرية الـدوحة. واحتـلت األميـركية
ركز الثاني (4:90) ساندي موريس ا
وجاءت الـيونـانيـة الـشهـيرة كـاتريـنا
سـتـيـفــانـيـدي حـامـلـة الــلـقب وبـطـلـة
ـــركــز الـــثـــالث ـــبـــيـــاد ريــو فـي ا أو
(4:85). من جــهــته حــقق األمــيـركي
كـريـسـتــيـانـو تـايـلــور ذهـبـيـة الـوثب
ــسـافـة  17مـتـر و 92سم الـثــالـثي 
ومواطنه ويلي كالي الفضية 17:74
 ثم الــبــوركــيــني هــوغــويس زانــغــو

.17:66
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حقـقت اجلـامـايـكيـة شـيـلي آن فـريزر
ذهــبــيــة ســبـاق  100مــتــر ســيـدات
ــســـافــة بــزمن وقــطــعـت آن فــريــزر ا
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روما يفضح مشجعاً على وسائل التواصل االجتماعي
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هو عام اإلجنـاز رغم مشـاكل االصابة
ـنـافـسـات. وكـافح الـتي ابـعـدته عن ا
برشـلـونة لـلـتغـلب عـلى رحيـل نيـمار
اضية فشل خالل السنوات القليلة ا
ـبــيـلي كال من الــفـرنـسـي عـثــمـان د
والــبـرازيــلي فــيــلـيـب كـوتــيــنــيـو في
ــا كــلف تــعــويض رحــيـل نــيــمــار 
الـــفــريق غـــالـــيــاً حـــيث عـــانى اخلط
الهـجـومي من عـدم وجـود العب قوي
يـــســتـــطــيع الـــلـــعب بــجـــوار كالً من
لــيــونــيل مــيــسي ولــويس ســواريــز.
وسم يجب أن ينتـهي هذا األمر في ا
اجلاري بعد وصول أنطوان غريزمان
ـــا من أتــلـــتــيــكـــو مــدريــد خالل قــادمً
ـتــوقع أن يُـقـدم الـصـيف حــيث من ا
ــيـسي وســواريـز حـيث دعـمــاً قـويـاً 
يـــتــحـــدان لـــكــســـر دفـــاعــات الـــفــرق
ـنــافـســة. غـريــزمـان بال شك  العب ُ ا
ي. أظهر لنـا الدولي الفرنسي أنه عا
يــسـتــطــيع لـعـب دور حـاسم لــقــيـادة
فـريــقه إلى اجملــد خالل كـأس الــعـالم
ـاضي لــقـد سـجل 4 اهداف الـعــام ا
وصنع 2 تمريرة حـاسمة إلى زمالئه
ـونـديـال في روسـيـا لـيـتـوج بـلـقب ا
وقد بدأ بالفعل مسيرته في برشلونة
مع تــســـجــيــله 3 أهــداف وصــنــاعــة

هدف في 7 مباريات حتى اآلن.
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ـاني مـسعـود أوزيل في كـانـون الـثاني يـسـتعـد آرسـنـال لـلتـخـلص من العـبه األ
قـبل على سـبـيل اإلعارة. وبـحسب صـحيـفة "مـيـرور" البـريطـانيـة فإن مـسؤولي ا
آرسـنال يفـضلون إعـارة أوزيل ودفع جزء من راتبه بـدلًا من استـمراره مع الفريق
ــري. ويـتــقـاضى أوزيل راتــبًـا ــدرب أونـاي إ في ظـل خـروجه من حــسـابــات ا

يـصل إلى 350 ألـف إسـتـرلـيـني في األسـبـوع وهـو رقم مـرتـفع لـلـغـايـة
على العب ال يشـارك أساسيًا وليس له أي دور مع الفريق. وأشارت
ـري كـافح مـن أجل إدخـال أوزيل في خـطـته "مـيـرور" إلى أن إ

للـمـوسم اجلـديد لـكن الالعب لـم يسـاعـده عـلى ذلك وبدأ
ــيـرلــيج هـذا ــا في مـبــاراة واحـدة فــقط في الــبـر أســاسـيً
وسم. وازداد وضع أوزيل سـوءًا بسبب تـعرضه لـهجوم ا
ـــاضي مـــا أدى لـــغــيـــابه عـن بــعض مـــســـلح الـــصــيف ا
ــبـاريـات لـدواع أمـنـيـة. وكــان آرسـنـال يـرغب في إعـارة ا
أوزيل في الـصــيف لـكن الالعب أراد الـبــقـاء وهـو مـا قـد
يـتـكـرر في الـشـتـاء ألن جنم ريـال مـدريـد الـسابـق ال يـريد
غـادرة. وكان فـنربـخشة الـتركي هـو النـادي الوحـيد الذي ا
أبـدى اهتمـامًا حقـيقـيًا في الصـيف لكن أوزيل رفض األمر

شكلًا وموضوعًا.

اجلــامـايــكــيــة الـتي حــضــرت بــشـكل
مكثف في ستاد خليفة الدولي. اللقب
هو الرابع لـفرايرز برايـس في بطولة
الـــعـــالم بـــعـــد اعــوام 2009 و2013
و2015 عــــلـــمــــا بـــأنــــهـــا غــــابت عن
النسخة االخـيرة في لندن عام 2017
ـولود الـذي حمـلـته معـها لوضـعهـا ا
الـيــوم. وحـلت اجلــامـايـكــيـة األخـرى
بياد إل ثومبسون حاملة ذهبية أو
ركز الرابع بـ10:93 ريو 2016 في ا
ثانـيـة. وانـسحـبت الـهـولنـديـة دافني

شــيــبـرز الــتي تــأهــلت بــزمن 11:07
وصـاحـبـة فـضـيـة بـطـولـة الـعـالم في
بـك  2015والــتي أمــلت أن تــخـرق
راكز الثالثة التوقعات وحتقق أحد ا
األولى. وفي نـهايـة الـيـوم الـثالث من
الــبـطــولــة  تــتــصـدر أمــيــركــا جـدول
فضيات يـداليات بـ4 ذهبيات وـ 4 ا
ثم جـامـايـكـا بـ2 ذهـبـيـتـان وفـضـيـة
والــصــ ثــالـثــة بــذهــبــيــة وفــضــيـة

وبرونزية.
وانسحب العداء االميركي كريستيان
ــــان مـن ســـــبــــاق 200 م غــــداة كـــــو
تتـويـجه بـطالً لـسـباق 100 م ضمن
ـقـامة بطـولـة الـعالم أللـعـاب الـقوى ا
في الدوحة بـحسب مـا أعلن االحتاد
األميـركي للـعـبة. ولم يـوضح االحتاد
ـان (23 الـوطـنـي أسـبـاب ســحب كـو
ـشاركـ في سباق ) من الئـحة ا عاماً
 200م لـكــنه أشـار إلـى أنه سـيــبـقى
بــتــصـــرف الــفــريق األمـــيــركي الــذي
سيخوض منافسات سباق التتابع 4
مــــرات  100م اجلـــــمـــــعـــــة. ويـــــأتي
ان بعد يوم من تتويجه انسحاب كو
بـطالً لــســبـاق  100م مـســجالً رقــمـاً

رائعاً قدره 9,76 ثوان.

ريبـيري وقـلص رفـائيل لـياو الـفارق
قبل عـشر دقـائق من النـهايـة.  وبهذه
درب ـة يـزداد الـضـغط عـلى ا الهـز

 ôU Ë ≠ ÊbM

ـديــر الـفــني الــبـرتــغـالي اســتـبــعـد الــسـيــد جــوزيه مـوريــنـيــو ا
اخملضـرم العودة إلى الـتدريب في إيطـاليا رغم حـقبته الـناجحة
للـغـاية مع إنـتـر مـيالن. وكان الـرجل اخلـاص قـد حقق الـثالثـية
الـتــاريـخـيـة مع الــنـيـراتـزوري في عـام 2010 من خالل حـصـد
ألـقاب الـدوري اإليـطـالي كأس إيـطـالـيا ودوري أبـطـال أوروبا.
وال يـزال مــسـتــقـبل مــدرب ريــال مـدريــد وتـشــيـلــسي األسـبق
ـسـؤولــيـة الـفــنـيـة ألي فــريق مـنـذ مــجـهـوالً حــيث لم يـتــولى ا
انـشـستـر يـونايـتد تـعرضه لإلقـالـة من منـصـبه كمـديـر فنـي 
اضـي. وكشـف صاحب الـ اإلجنـلـيـزي في كـانـون الـثانـي ا
56 عـامـاً في أكـثـر من مـنـاسـبـة عن رغـبـته في الـعـودة إلى
الـتــدريب مـرة أخــرى ولـكـنه شــدد عـلى ضـرورة اقــتـنـاعه
ـوافــقــة عـلـى تـدريب فــريق جــديـد. ــشـروع مـن أجل ا بــا
وأوضح موريـنيـو في تصريـحات سـابقـة أنه يدرس الـلغة
ــانـيـا خالل الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ـانـيـة عـله يـدرب في أ األ
ـو قـال خـالل مـقـابـلـة مع بـرنــامج تـيـكي تـاكـا ــقـبـلـة. ا ا
احلواري في إيـطالـيا “مـستـقبلـي? ال أعتـقد أنه سـيكون
في إيـطاليا .”وأضاف “إنـتر هـو بيـتي عائـلتي. موراتي

هــو صـديـق رئــيــسي. قــصــة الــثالثــيــة كــانت مــدهــشـة.”

ماركـو جـيـامـباولـو إذ جتـمـد رصـيد
ـركـز الـ16 مـيالن عـنـد ست نـقـاط بـا
بفـارق نـقطـة واحـدة فـقط عن منـطـقة

الـهــبــوط. وحـقق فــيــورنـتــيـنــا فـوزه
الــثـاني عــلى الــتــوالي لــيـصــبح في

ركز التاسع برصيد 8 نقاط. ا
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حـطم اخملـضرم جـيـانـلويـجي بـوفـون حارس
مـرمى يـوفـنـتـوس رقم أسـطـورة نادي مـيالن
ــبــاريـات الــتي بــاولــو مــالــديــني في عــدد ا
خـاضهـا بـقمـيص األنـديـة التي لـعب لـها في
الـــدوري اإليــــطـــالـي. وشـــارك بــــوفـــون في
الـتـشكـيل األسـاسي في مـبـاراة فـريـقه أمام
ــاضي عـلى ســبـال الــتي أقـيــمت الـســبت ا
مـلـعب "ألــيـانـز سـتــاديـوم" بـتــوريـنـو ضـمن
مـنــافــسـات اجلــولــة الـســادســة من الـدوري
ــبـاراة وحــسب شـبــكـة اإليـطــالي. وبــهـذه ا
"ســكــواكـــا" لإلحــصــائــيــات فــإن احلــارس
بـاراة رقم الـبـالغ 41 عـاما قـد وصل إلـى ا
903 مع األنـديـة لـيـصـبح الالعب اإليـطـالي

بـاريـات على مـسـتوى األكـثر مـشـاركة فـي ا
الـفـرق بالـتاريخ. وعـلى عـكس مـالديـني الذي
لــعب كـل مــبـاريــاتـه بـألــوان قــمــيص مــيالن
خاض بوفون 220 مباراة مع بارما و657
مـواجـهـة مع الـسيـدة الـعـجوز و 26لـقاء مع
بــاريس ســـان جــيـــرمــان الـــفــرنـــسي. وقــال
ــتـوج بــكـأس الـعــالم مع مــنـتـخب احلـارس ا
بالده عام 2006 عن هـذا الرقم قـائال: "أنا
سعيـد جدا بهذا الرقم خـاصة وأنني أقترب
من الـ42 عــامـــا". وشـــارك صــاحب الـ41
عـــامــا لــلــمــرة األولـى في الــدوري اإليــطــالي
بـشـهــر تـشـرين الـثـاني 1995 ضـد مـيالن
بـقــمــيص بـارمــا في لــقـاء انــتـهى بــالـتــعـادل

السلبي.

جيانلويجي
بوفون حارس
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الروسية سيدوروفا حترز ذهبية القفز بالزانة في مونديال القوىيوفنتوس


