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ـاني عـلى كـافـة العـبي ـهـاجـم الـبـولـنـدي روبـرت لـيـفـانـدوفـسـكي جنم بـايـرن مـيـونخ األ يـتـفـوق ا
الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى في عام 2019.

انـيـا" تفـوق ليـفانـدوفـسكي عـلى كافـة جنـوم الدوريـات الكـبرى وأبـرزت شبـكة "سـكـاي سبـورت أ
ليتربع الدولي البولندي على عرش قائمة الهداف خالل العام اجلاري.

ـوسم بـلغ وبـعـدمـا سجل 10 أهـداف بـعـد مرور 6 جـوالت فـقط عـلى بـدايـة الـبـونـدسـلـيـجـا هذا ا
إجمالي أهداف ليفاندوفسكي هذا العام 22 هدفًا في 23 مباراة.

ويأتي كيـليان مبـابي مهاجم باريس سـان جيرمان الـفرنسي ثانـيًا في القائـمة برصيد 21 هدفًا
سـجلها خالل 20 مبـاراة بالتساوي مع ليونيـل ميسي قائد برشلونـة اإلسباني لكن األخير لعب

مباراة واحدة أكثر.
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نــــفـى تــــوتـــــو فــــولـف رئــــيـس فــــريق
مــرســيـدس بــطل الــعــالم في ســبــاقـات
فورموال 1 للـسيـارات أن تـكون لـصفـقة
تــزويـــد فـــريـــقي مـــكـالرين وولـــيـــامــز
ــحــركـات مــرســيـدس تــأثــيــرات عـلى
ـاني في سـبـاقات مـسـتـقـبل الـفـريق األ
اجلــائـزة الــكـبــرى أو في فــورمـوال ئي

للسيارات الكهربائية.
ـــــاضـي قـــــبل و اإلعالن الـــــســـــبـت ا
انـطالق سـبـاق جـائـزة روسـيـا الـكـبرى
عـن صــفـــقــة تــزود شـــركــة مـــرســيــدس
ـقـتضـاهـا فريق ـصنـعـة للـسـيارات  ا
ـنـافس في سبـاقات فـورموال مكالرين ا
1 باحملركات اعتبارًا من 2021  وحتى
نــــــهــــــايــــــة 2024 عــــــلـى األقل.كــــــانت
مـــرســيــدس مــددت عــقـــدهــا مع فــريق

وليامز حتى 2025.
وردا عـــــلـى ســـــؤال عـــــمــــــا إذا كـــــانت
الصفقـات قد تعني أن شـركة مرسيدس
ـســتـقــبل لــلـتــركـيــز عـلى تــخـطـط في ا
تـــزويــد الـــفــرق بـــاحملــركــات أكـــثــر من
نـافسة بـفريقـها اخلـاص في فورموال ا
 1قـال فـولف لشـبـكـة سـكـاي سـبورتس
الــــريـــاضـــيـــة إنه ال يـــوجـــد رابط بـــ

. سألت ا
وأضـــاف "كل مـــوضـــوع مــنـــفـــصل عن

االخـر وال يـوجـد بـيـنـهـمـا رابط. أعـتـقد
أنـه يـتــعــ عـلــيــنـا أن نــشــاهـد تــطـور

فورموال 1.
رحـلة مهمـة حاليـا وسنرى كيف ر 
ستتطور اللوائح وكيف ستؤول األمور
الحــقًـا. مــسـألــة تـزويــد الـفــرق األخـرى

باحملركات موضوع مختلف تماما وهو
قرار مستقل".

ــثـله وجــمع فـريـق مـرســيـدس الــذي 
بطل العالم لويس هامـيلتون ب لقبي
الــصــانـــعــ والــســـائــقـــ عــلى مــدار
ـاضـيـة وسـيـشارك ـواسم اخلـمـسـة ا ا

ألول مـــرة في ســبـــاق فــورمـــوال ئي في
نوفمبر تشرين الثاني.

وقــــال فـــولف إنه اعــــتـــاد عـــلى إجـــراء
"مـنـاقــشـات عـمـيـقــة" مع الـراحل نـيـكي
الودا الرئـيس غـير الـتـنفـيـذي للـفريق
فـاضـلـة بـ تزويـد مـرسـيدس بـشـأن ا
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رجحت تـقاريـر صحـفيـة فرنـسيـة عودة إديـنسـون كافـاني مهـاجم باريس سـان جيـرمان إلى فـريقه
خالل مباراة أجنيه  في الدوري الفرنسي. وقالت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها إنَّ كافاني لم
العب مـنـذ إصـابته يـبـدأ مـوسـمه األخـيـر في تـعـاقده احلـالي مع بـي إس جي في ظل ابـتـعـاده عن ا
هاجم األوروجوياني ابتعد اضي. ولـفتت إلى أن ا العضـلية في مباراة تولوز يوم 25 أغسطس/أب ا
اضي; بسبب اإلصابة ذاتها. وأحملت الصحيفة إلى أنه وسم ا ا يزيد عن شهـرين في ا العب  عن ا

بـاريات ضـد أجنيه يـوم السبت من احملـتمل أن يـعود كافـاني للـمشـاركة في ا
قـبل في الـدوري قبل فـتـرة التـوقف الـدولي. وذكرت أن الالعب 32 عـامًا ا
بـإمـكانه االسـتـفادة من فـتـرة الـتوقف الـدولي لـكن يجـب علـيه أن يـبقى في
ـعسـكر العـاصمـة الفـرنسـيـة الستـكمـال تعـافيه بـدنيـا في ظل استـدعائه 

منتخب أوروجواي الذي سيخوض مبارات ضد بيرو.

بـثالثـة مــحـاوالت ضـدنـا واألخـيـرة
جاءت هدف".

وأوضح: "حتـــدثــنـــا في غـــرف خــلع
ـالبس وقـــلـت لالعــــبـــ ضـــرورة ا
الـلعب بـهـدوء وهـدفـنا كـان تـسـجيل
هـدفا ومـن ثم يُسـاعـدنـا عـلى الـفوز

باراة". با
واسـتـكمل: "بـعـدمـا سـجلـنـا الـهدف
شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا حتـــمس العـــبـــو
مـانــشـسـتـر يـونـايــتـد وجـمـاهـيـرهم
وكافـحـوا ضدنـا ولـكنـنـا أيضًـا كان
ُـضـاعفـة الـنتـيـجة لـنا فـرص جـيدة 

عبر ساكا ونيلسون".
وواصـل: "لــكن أيــضًــا مـــانــشــســتــر
يـونـايـتـد كـان لـديهـم بـعض الـفرص
لــلــتـــســجـــيل لـــذلك أعــتـــقــد أن كال

الفريق يستحقان التعادل".
ــزيـد في الـنـتـيـجـة واخـتـتم: "أريـد ا
واألداء لكننا نـتقدم وكنا مـتنافس
لكن بإمكاننـا أن نظهر بشكل أفضل
واالسـتـفـادة من الـفـرص في مـنـطـقة

جزاء اخلصم".
وبدا قلب دفـاع آرسنال دافـيد لويز
سعـيدا بـالـنقـطة الـتي حصل عـليـها
ــهــمــة أمــام فـــريــقه من مــوقــعـــته ا
مـضـيـفه مـانشـسـتـر يـونـايـتد (1-1)
فـي خــتـــام اجلـــولــة الـــســـابـــعــة من

في فخ الــــتـــعــــادل الــــســـلــــبي ضـــد
بوروسـيا دورتمـوند بيـنمـا اقتنص
سالفيا بـراج نقطـة ثميـنة من أنياب

النيراتزوري (1-1). 
وســيــكــون الــتــشــيــلي ألــيــكــســيس
سانـشـيز مـهـاجم إنتـر مـيالن الذي
لـعب بـقـمـيص بـرشـلـونـة ب 2011
و2014 أمــــام مــــواجــــهــــة مـن نـــوع

خاص.
وشارك سانشيز في 141 مباراة مع
البلـوجرانـا حيث جنح في تـسجيل
47 هـــدفًــــا وتـــقـــد 35 تـــمـــريـــرة
حــاسـمــة كـمــا تـوج بــالـعــديـد من

األلقاب برفقة البارسا.
ولم يـبـتـسم احلظ لـسـانـشيـز في
أول مباراتـ له بقمـيص اإلنتر
ضد أوديـنيـزي والتـسيـو حيث
شـارك لـدقـائق مـعدودة قـبل أن
يـنـجح في تـسـجـيل أول أهـدافه
ضـد سامـبـدوريـا ضـمن اجلـولة
الـســادسـة من الـكـالــتـشـيـو خالل
الـــفــوز (1-3) في مـــبـــاراة شـــهـــدت

أيضًا تعرضه للطرد.
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وعلـى الصـعـيد األوروبي سـيـحاول
الدولي التشيلي التخلص من عقدته
ضـد بـرشــلـونـة حـيـث لم يـنـجح في
االنـــتـــصـــار مـن قـــبل عـــلـى فـــريـــقه

السابق.
وكانت أولى مواجهات سانشيز ضد
برشلـونة في موسم (2015-2016)
بـدور الـ 16من دوري األبـطـال ح
كان العـبًا في صـفوف آرسـنال وفاز
الـبـلـوجـرانـا ذهـابًا (0-2) في مـعقل

اجلانرز.
وفي لـــقــاء اإليــاب خـــســر آرســنــال
أيضا (3-1) على مـلعب "كـامب نو"
وصــنع ســانــشـيــز حــيــنـهــا الــهـدف
الوحيـد لفـريقه الذي سـجله الدولي

صري محمد النني. ا
ـــاضي وفي مـــوسم 2019-2018 ا
اصــطـــدم مـــانـــشــســـتـــر يــونـــايـــتــد
ببرشلونة في ربع الـنهائي وحينها
غـاب ســانـشـيـز بــداعي اإلصـابـة عن
لــقــاء الـــذهــاب في "أولــد تــرافــورد"
الــذي فــاز به الــبــارســا بــهــدف دون
رد.أمــــا في لــــقـــاء اإليــــاب فـــشـــارك
دة 10 دقائـق فقط سانـشـيز بـديال 
خالل انـتـصـار البـلـوجـرانـا بـثالثـية
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لــــفـــرق
أخـــــرى

بـاحملـركـات
أو الـتـركـيز فـقط

عــــلى فــــريـــقــــهـــا في
البطولة.

وأوضح "تـغـيـرت األمـور قـلـيال. نـعـتـقد
أننا نـستـفيد كـثيرا مع وجـود مزيد من

احملركات مع فرق أخرى. 
حــدثت بــعض اإلخــفــاقــات فـي ســيـارة
(روبــرت) كـــوبــيــتــســا مع ولــيــامــز في
ســبـاق بـلــجـيـكــا وسـيـارة (ســيـرجـيـو)
بـيـريـز مع ريــسـنج بـويـنت عـلى حـلـبـة

مونزا. 
هـذا جـزء من عـمـلـيـة اكـتـسـاب اخلـبـرة

والتعلم".
 وأضاف "األمـر يتعـلق أيضـا باألموال.
فوجـود عمـيل جديـد يعـني وفرة نـقدية

لصالح الشركة بشكل عام. 
نـحن عـلى مـسـتـوى الـتحـدي. مـكالرين
فـريق رائع ولــديه مـجـمــوعـة جـيـدة من
ــتــوقع أن تــتــولى األشــخــاص". ومن ا
شـــركــة مــرســيــدس تـــزويــد أربــعــة من
إجــمـــالي 10 فـــرق مـــتـــنـــافــســـة في
فورموال  1 في 202. وحالـيـا تزود
انـية فـريـقهـا اخلاص الشـركـة األ

بجانب ريسنج بوينت. dŽ‘∫ شركة مارسديس تتربع على عرش صناعة احملركات في سباق الفورمال 1

سيمونا
هاليب
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نظـيفـة. وتـترسخ الـعقـدة بشـكل عام
أمام إنـتر مـيالن حيث لم يـنجح أي
العب في صـفـوف الـنـيراتـزوري في
هــز شــبــاك بــرشــلــونـة عــلـى مـلــعب
"كامب نـو" عبـر تاريخ دوري أبـطال
أوروبـــا. فــــخالل 4 مـــبـــاريـــات بــ
الــبــارســـا وضــيــفه اإلنــتــر في هــذه
البـطولة حـقق الفـريق الكـتالوني 4

انتصارات دون تلقي أي هدف.
ومن جـــهـــة اخــرى يـــرى اإلســـبــاني
ديـر الفـني آلرسنال ـري ا أوناي إ
أن التـعادل أمـام مانشـستـر يونـايتد
ثله ضمن مـنافسات اجلولة بهدف 
ـيـرلـيج نـتـيـجة الـسـابـعة مـن البـر

عادلة.
ـــري خالل تـــصـــريـــحـــاته وقـــال إ
لــشـبــكـة "ســكـاي ســبـورتس": "إنــهـا
لــيــست الـنــتــيـجــة األفـضـل لـكــنـني
أعـــتـــقــــد أن الـــتـــعــــادل عـــادل لـــكال
الـفـريـقـ بـعـد مـا قـدمـاه طـوال 90

دقيقة".
وأضـاف: "الـشـوط األول علـى سبـيل
ـثال اخلـصم بـدأ بـالضـغط كـثـيرًا ا
ـــبــاراة لــكـــنـــنـــا ســيـــطـــرنــا عـــلى ا
وتـمـركـزنـا بـشـكل جـيـد ولم نـسـمح
لهم بالـكثير مـن الفرص".وتابع: "في
نـهــايـة الـشــوط األول سـمـحــنـا لـهم

ÕuLÞ∫ يسعى فريق االنتر الى انتزاع الفوز من فريق برشلونة بدوري االبطال
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متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وقـال لـويـز فـي تـصـريـحـات لـهـيـئـة
اإلذاعـة الــبـريــطـانــيـة (بي بي سي):
"نحن سعـداء باألداء يجب أن حتلل
أداء كل فــريق وأعـتــقـد أنــنـا أديــنـا

بشكل رائع".
وأضـاف: "حـتى عـنـدمـا تـخـلـفـنـا في
الــنــتــيــجــة 1-0 أظــهــرنــا نــضــجــا
خــــصـــوصــــا من جــــانب الـالعـــبـــ

الشبان الذين يستحقون الثناء".
وتابع العب تشيلسي السابق: "إنهم
يافعون لـلغايـة لكنهم يـعرفون كيف
يـــلــعــبــون كــرة الـــقــدم إضــافــة إلى
التعايش مع الضغوطات إنهم أكثر
ــا ســبق.. كــانت مــبـاراة نــضــجــا 
مثـيرة للـجمـهور لـكننـا أدينـا بشكل

جيد وكذلك أدى الفريق اآلخر".
ـتـواصل وحتـدث لـويـز عن الـتـألق ا
ـــيــريك لــنـــجم اجلـــانــرز بـــيــيـــر إ
أوبامياجن الذي أحرز هدفه السابع
ــوسم قــائال: ــســابــقــة هــذا ا في ا
ا "آمل أن يستمر على هذا النحو 
أنـــه شـــــــــــــــــــــــــخــص رائـــع كــالعــب
ومــحــتــرف".وخــتم بــقـولـه: "إذا كـان
واصلة بهذا (أوبامياجن) يستطيع ا
الــشــكل فــإن األمــر سـيــكــون رائــعـا

للجميع".
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أكـد الظـهير األيـسر خـوانفران تـوريس أنه لن ينـسى أصله في أتـلتـيكو
مدريـد أبدا وأنه سيظل يـنتمي "لـلروخيبالنـكوس مدى احليـاة" بعد تركه

اضي. لالنضمام لساو باولو البرازيلي في أغسطس/آب ا
وأكـد الالعب إعـجــابه بـالـدوري الـبـرازيـلي وبـاألجـواء في فـريـقه اجلـديـد.وقـال

"سأظل انتمي للروخيبالنكوس مدى احلياة ولساو باولو أيضا".
وأضاف في مؤتمر صحفي "أتابع الفريق وأحتدث مع الزمالء.  

يـلـعب أتلـتـيـكو مـدريـد في روسـيا (أمـام لـوكومـوتـيف) وتـابع "لـدي فقط كـلـمات
 . درب إيجابية عن البرازيل والدوري والفرق وا

األجواء تعجبني كثيرا".
وأردف "األمر مـخـتـلف ولـكن كـونه مـخـتـلـفـا ال يـعـني أنه أفـضل أو أسـوأ. هو
ستوى الشخصي. أقول أشياء إيجابية فقط مختلف فقط وأنا معجب به على ا

مع كل األشخاص الذين أحتدث معهم في إسبانيا عن الدوري البرازيلي".
وبعد سبع جوالت لعبها مع ساو باولو قال إن الدوري بطولة صعبة وبها
ـرشـحــة لـلــفـوز بــالـلــقب عـلـى غـرار الــبـطـوالت الـكـثــيـر مـن األنـديــة ا

األوروبية.وزاد: "هذا أمر جيد للبطولة وللفرق".
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أكـد حـارس مـرمى مـانـشـستـر يـونـايـتـد دافـيد دي
خـيا أن فـريقه فـقـد فرصـة الفـوز نتـيـجة خـطأ في
التعامل مع كـرة هدف التعادل الـذي أحرزه بيير
يريك أوبامـياجن في الشوط الـثاني من اللقاء إ
الذي أقـيم عـلى مـلعـب "أولد تـرافـورد" ضمن
مــبـــاريــات اجلـــولــة الـــســابــعـــة من الــدوري
ــمــتــاز.وأنــهى مــانــشــســتــر اإلجنــلــيــزي ا
يونايتـد الشوط األول متقـدما بهدف نظيف
أحـرزه األسكـتـلنـدي سكـوت مـاكتـوميـناي
بـيـد أنه شبـاكه اسـتـقـبلت هـدفـا في الـشوط
الــثـاني بــعـدمـا تــأخـر مــدافـعــو يـونـايــتـد في
ـهاجم الـتـعامل مع أوبـامـيـاجن ظـنا مـنـهم أن ا
اجلـــابــوني في مـــوقف تــســلـل وهــو مــا اتــضح
عـكسه بـعـد االسـتعـانـة بـتقـنـيـة الفـيـديـو. وقال دي

خيـا في تـصـريحـات لـشبـكـة "سـكاي سـبـورتس" عقب
انـتـهـاء الـلـقـاء: "حـسـنـا كـان خـطـأ كـبيـرًا مـن طـرفـنا

ـباراة كانت مـتوازنـة بشـكل جيد مـنحـناهم هدفـا مهـما ا
حــصـلــوا عــلى فـرص قــلــيـلــة وكــانت لــنـا فــرصــنـا أيــضـا".

وأضاف: "بـالـطـبع (إنه خـطأ) إذا أبـقى احلـكم رايـته منـخـفـضة
باإلضـافة إلى مـعرفتـنا بـوجود تـقنـية الـفيـديو إنه هـدف لهم نـحتاج
ألن نتـعـلم من هذه اخلـطأ حـظيـنا بـفرص جـيدة وهم كـذلك بالـطبع
لـكـن الـفــرص األفــضل كــانت لــنــا حـان الــوقت لــلــنــظــر إلى األمـام
ومـــــــــــــــــحــــــــــــــــاولــــــــــــــــة الــــــــــــــــفـــــــــــــــــوز فـي كــل مــــــــــــــــبــــــــــــــــاراة".
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يـسـتـضــيف بـرشـلـونـة نـظـيـره إنـتـر
مــيالن الــيـوم االربــعــاء عــلى مــلـعب
"كــــــامـب نـــــو" ضــــــمن
اجلولة الـثانية من
دور مـجـمـوعـات

دوري أبطال أوروبا. وفشل الطرفان
فـي حتـــــقـــــيق
االنتصار
 باجلـولة
األولــــــى
حـــــــــــيـث
ســـــــــــــقـط
بـرشـلـونة
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ـصنـفة أطـاحت الروسـية إيـكـاتريـنا ألـكسـندروفـا با
الـسـادسة سـيـمونـا هـاليب بـعـد التـغـلب عـليـها 6-2
ــفـتـوحـة و3-6 في الـدور الـثــاني لـبـطــولـة الـصـ ا
للتـنس  لتحقق أول انـتصار لهـا أمام العبة من أول

وسم. عشر مصنفات على العالم هذا ا
ـبــلـدون الـتي عـانت من وفـقـدت هـالـيـب بـطـلـة و
إصـابـة في الـظـهـر أجـبـرتـهـا عـلى االنـسـحـاب من
ـاضـي اإلرسـال ست بـطــولــة ووهـان األســبــوع ا
مـرات خالل مـواجـهـة اسـتـغـرقت 63 دقـيـقـة أمـام

صنفة. منافستها غير ا
وقـالت ألــكـســنـدروفــا: "كـانت مــبـاراة قـويــة لـكن
أعتقد أنـها لم تلعب بـشكل مثالي.. أتـذكر عندما
تواجـهنـا آلخر مـرة في سيـنسـناتي كـانت أكثر

قوة من اليوم".
ولم تُظهر هاليب أي تأثر باإلصابة في الدور
األول خالل فـوزهـا عـلـى ريـبـيـكـا بـيـتـرسون
الـصـاعـدة من الـتـصـفـيـات لـكـنـهـا اعتـرفت
اآلن بـــأنـــهـــا بــحـــاجـــة لـــلــراحـــة من أجل

التعافي.
وأوضــحت هــالــيـب: "لم أتــعــاف بــشــكل
كـــامل بـــعـــد أول مـــبـــاراة لـــذا كـــان من
الـصــعب أن ألـعب بــشـكـل جـيــد وبـعـد
اإلصـابـة فـي ووهـان سـاء الـوضع لـذا
أحــتـاج لـلـعـودة لــلـمـنـزل واحلـصـول

على راحة وعالج".
ـصـنفـة اخلـامسـة بـيانـكا وأفـلتت ا
أندريسكو من انتفاضة ألياكسندرا
ســـاســـنــوفـــيـــتش في اجملـــمـــوعــة
الـثـانـيـة لـتـحـقق فـوزهـا األول مـنذ
فـتوحة.وبـتغلـبها بطـولة أمريـكا ا
2-6 و 6-2 و1-6 ســــــتــــــضــــــرب
أنـدريــســكـو مــوعــدا مع إلــيـسه

ميرتنز في الدور الثالث.
ــصـنــفـة الــثـالــثـة وتـفــوقت ا
إيــلـيــنــا سـفــيــتـولــيــنـا في
شــوطـ فــاصـلـ لــتـهـزم
الصينـية وانغ يافان 7-6
و6-7 بــيـنــمــا انـتــفـضت
بلينـدا بنتشـيتش لتهزم
اخملــضـــرمـــة فــيـــنــوس
وليـامز 6-3 و 3-6و-7

.5
وتأهلـت حاملـة اللقب
كـــارولـــ وزنــــيـــاكي
للـدور الثـاني بفـوزها
 1-6و 3-6على األمريـكية

لورين ديفيز.

روبــرتــو إجنـلــيــسي هــدف الــفـوز
القاتل لبارما.

ورفع بـارمــا رصــيـده بــهـذا الــفـوز
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ــركـــز الـــتــاسع إلى 9 نـــقــاط فـي ا
بـــفــارق األهـــداف خـــلف تــوريـــنــو

ركز الثامن. صاحب ا
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اقتنص فريق بارما فوزا مثيرا من
ضيفه تورينـو بنتيجة 3 ـ 2 اليوم
ـرحـلـة الـسـادسـة من اإلثــنـ في ا

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتقـدم ديان كـولوسيـفسـكي بهدف
لـبـارما في الـدقـيقـة الـثانـيـة ولكن
كريـستيـان انسالـدي أدرك التعادل

لتورينو في الدقيقة 12.
وتـلـقى تــوريـنـو صـفــعـة قـويـة في
الدقـيـقة 29 عـندمـا طـرد جلـيـسون
ــر ورغم الـــنــقـص الــعــددي بـــر
أحرز أندريا بيلوتي الهدف الثاني
لــــلـــفــــريق مـن ضــــربـــة جــــزاء في

الدقــيقة 43.
واستغل بارمـا النقص العددي في
صـــفـــوف ضــــيـــفه وســــجل هـــدف
الـــتـــعـــادل بـــواســـطـــة أنـــدريـــاس
كـورنـلـويس في الـدقـيـقـة 48 وقبل
ـباراة خطف دقيـقتـ من نهـاية ا

"لست جـاهزا بـنسـبة  %100لكن
إذا كان علي أن أحدد نســـــــــبة
أعــــتــــــــــقــــد أنــــني جـــــــــــــاهــــز

بنـــــــسبة 85 أو 90%.
وأضـاف "لم أتعـاف بـشـكل كامل
ال تـــزال هـــنـــاك بــعـض األمــور...
لــكـني قـريب أنـا سـعـيـد جـدا
ـــرحــــلـــة الـــتـي وصـــلت بـــا

إليها".
وتأهل كـليـبرز إلى األدوار
ـــــوسم اإلقــــصـــــائـــــيــــة ا
ـتلك ـاضي بـدون أن  ا
أي جنـم كــــبـــــيــــر بــــ
صــفـــوفـه وســيـــدخل
وسم اجلـديد وهو ا
ضـــــــمـن الـــــــفـــــــرق
ــرشـحــة إلحـراز ا

لقب الدوري.
ونـافس جـورج
(29 عـــــــامــــــا)
عـــلـى جـــائــزة
أفــــضل العب
فـي الــــدوري
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2018-2019 فــي مـــــــــــــــوسـم 
عـــــنـــــدمــــا بـــــلغ مـــــتــــوسط
تــســجــيــله لــلــنــقـــــــــاط 28
بــــاإلضـــــافــــة إلى 8.2 كــــرة

مرتدة.
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أعــــلن بــــول جـــورج العـب لـــوس
أجنـلـوس كــلـيـبـرز أنـه سـيـغـيب
عـن بـــــدايــــة مـــــوسـم دوري كــــرة
الــسـلــة األمـريــكي لــلـمــحـتــرفـ

لــيـــتــعــافى مـن آثــار جــراحــة في
كتفيه.

وقــال جــورج إنه سـيــغــيب حـتى
نــوفــمــبــر/ تــشــرين الــثــانـي مـا
يـعني عـدم مشـاركته في مـعسـكر
اإلعـــــداد لـــــلــــمـــــوسم اجلـــــديــــد
ــــبــــاراة الــــفــــريق بــــاإلضـــــافــــة 
االفـتـتـاحيـة ضـد لـوس أجنـلوس
لـيــكـرز في 22 أكــتـوبــر/ تـشـرين

األول.
وخـضع جـورج الـذي انـضم إلى
كـلــيــبـرز خـالل الـصــيف بــجـانب
كواي ليـونارد جلراحـة في كتفه
ن في مــايـو/ أيـار ثم خـضع األ
جلـراحـة أخـرى في كـتـفه األيـسر

بعد خمسة أسابيع.
وأبــلـغ جـــورج مــوقـع دوري كــرة
الــسـلـة األمـريــكي عـلى اإلنـتـرنت

فريق روما يحقق فوزاً مهماً في الكالتشيو


