
ويتحصن ريـفر بليت بـعادة تاريخـية تقربه
بـاراة النهائية وسم إلى ا من التأهل هذا ا
من بطولة كأس ليـبرتادوريس. وكان الريفر
تــفــوق عــلى بــوكــا جــونــيــورز فــجــر امس
األربـــعـــاء بـــهـــدفـــ دون رد عـــلى مـــلـــعب
ونيمونتال ضـمن منافسات ذهاب نصف ا
نـهائي كـأس لـيـبرتـادوريس. ووفـقًـا لشـبـكة
"أوبتـا" لإلحصـائيـات فإن ريـفر بـليت جنح
نـافـس في 19 من آخر في الـتفـوق عـلى ا
 20مــرحـلــة إقـصــائـيــة خـاضــهـا بــبـطـوالت
ـيبـول عقب الـفوز في مـباراة الـذهاب. كو
ــرة الــوحــيــدة الــتي فــاز خـاللــهـا وكــانت ا
الريـفر في الـذهاب وأقـصي من البـطولة في

عـــام 2017 أمــــام النــــوس حــــيث
ـلـيـونـيـرات تـفـوق فـريـق ا
ــــــبـــــــاراة األولى فـي ا
بـنـتـيـجـة هـدف دون
رد قـــــــــــــــــــــــبــل أن
يــــــــــــــســـــــــقـط في
يـذكـر اإليـاب 2-4. 
أن مــبــاراة اإليـاب
بـ الــفـريــقـ من

قرر أن تقام  ا
يوم 23 تشرين أول
اجلـــــــــاري عـــــــــلى
مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــعـب

البوموبونيرا.

ـــســـابـــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــا.
ـــاني ســــيـــرجي وتــــألق الـــدولـي األ
جـنــابـري بــشـدة وسـجل  4أهداف
لــيــكــون ســبـــبــاً رئــيــســـيــاً في تــلك
النـتيـجـة الكـبيـرة إلى جانب ظـهور
دفاع توتنهام خط وسطه بشكلٍ مزرٍ
وسـيئ. ونـستـعـرض أبـرز احلـقائق
واألرقام التي خرجنـا بها من اللقاء:
 –تـــلـــقى تـــوتـــنـــهــام 7 أهــداف في
مــــبــــاراة عــــلى أرضه ألول مــــرة في
بـطــولـة كـبــرى كـمـا أصــبح الـنـادي
اللـنـدني أول فريـق إجنلـيزي يـتـلقى
7 أهـــداف في مـــبــاراة أوروبـــيــة. –
بايرن ميونخ لم يـخسر في مبارياته
الـ 10األخــــــيــــــرة خـــــارج أرضـه في
دوري أبطال أوروبا (ربح 7 وتعادل
3) ليعادل رقمه القياسي من أكتوبر
2012 حــتـى أبــريل 2014. ســـيــرج
جـنـابـري هو ثـاني العـب يسـجل
رباعية “سوبر هاتريك ”ضد
فريق إجنليزي في مباراة
سابقة دوري األبطال
بــعـــد لــيــونـــيل مــيــسي
مـهـاجم بــرشـلـونـة ضـد
آرســــــــنــــــــال في 2010
حلـــــســــاب الـــــدور ربع
الـــنـــهـــائي.  –ســـيــرج
جنابري هو رابع العب
ـاني يـسـجل هـاتريك أ
فـي دوري أبـــــــــــطـــــــــــال
أوروبــــا بــــعـــد مــــاريـــو
جــومــيــز (3) ومــســعــود
أوزيل وأوفي روسلـر كما
ـــــاني بـــــات ثــــــاني العـب أ
يسجل 4 أهداف في مـباراة
واحـدة بـدوري األبـطـال بـعد
مـــاريـــو جـــومـــيـــز.  –بـــايــرن
ميـونخ هو أول فريـق يسجل 7
أهداف فـي مبـاراتـ مخـتـلفـت
خــارج مـلــعــبه في دوري األبــطـال
(1/7 ضد رومـا في 2014  و2/7
ضـــــد تــــوتــــنــــهــــام في 2019).
ة تـوتنهـام بسبـعة أهداف هز
مـــقـــابل هـــدفـــ أمـــام بـــايــرن
ة ميـونخ هي أكبـر هامش هـز
عــلى اإلطالق لــفـريق إجنــلــيـزي
على أرضه في بـطولـة أوروبية.
 –تــــوتــــنـــهــــام هــــو أول فـــريق
إجنــلـيــزي يــتــلـقى  7أهـداف في
مبـاراة أوروبيـة منـذ توتـنهـام نفسه
حينما خسر بنتيجة 0/8 أمام كولن
في كأس إنترتوتو في يوليو 1995.
دير وأعرب ماوريـسيو بوكـيتيـنو ا
الـــفــنـي لــتـــوتــنـــهــام عن حـــزنه من
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أعلنت رابـطة العـبي التنس احملـترفـ إيقاف احلـكم اإليطـالي جيـانلوكـا موسكـريال حل انـتهاء
ـباريـات في بطـولة "فـلورنـسا". الـتحـقيـق في واقعـة حترشه بـإحدى الـفتـيات أثـنـاء إدارته إلحدى ا
بـاراة التي جـمعت ب الـبرتغـالي بيـدرو سوزا واإليطـالي إنريـكو ديال فالي في الـ26 من فأثـناء ا
واطنه ديال ساندته  اضي أقدم حكم الكرسي موسكريال على تصرفات غريبة بدأها  الشهر ا
باراة حيث فالي بشـكل علني قبل أن يتحرش لفظيا بفتاة كانت مكلفة بجمع الكرات خالل تلك ا
قال لهـا: "أنت رائعـة مثيـرة للـغاية هل أت بـخيـر? هل اجلو حار? تـشعـرين باحلرارة? جـسديا أم
نـفـسيـا? يـذكـر أن مـوسـكـاريال انـضم حلـكـام بطـوالت رابـطـة الـتـنس احملـتـرفـ في الـعام 2010
فـتوحة ويحمل الـشارة الذهـبيـة التي تخـول له التـحكيم في الـبطوالت األربع الـكبـرى (أسترالـيا ا

فتوحة). بلدون وأمريكا ا فتوحة و فرنسا ا
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الدوحة - وكاالت
حــقق الــنـرويــجي كــارســتــ وارهـولم
ذهبـية سـباق  400م موانع في بـطـولة
قامة بـالعاصمة العالم أللعاب الـقوى ا
الــقــطـريــة الــدوحـة. وأثــار الــنــرويـجي
ـركز اإلعـجـاب عـنـدمـا تـقـدم لـيـحـصـد ا
األول بزمن وقدره 47:42 ثانـية وجاء
ــركــز األمـــيــركي راي بـــنــجــامـــ في ا
الثـاني 47:66 والـقطـري عـبـد الـرحمن
صــمـبــا ثـالــثـاً 48:03 ثـانــيــة. وحـافظ
وارهــولم  عــلـى لــقــبه الــذي حــقــقه في
يـدالية لندن 2017 فيمـا حقق صمـبا ا
األولى لـبالده. وكـانت األعـ شـاخـصة
نـــحــــو هـــذا الـــســـبـــاق ألنه ضم ثالثـــة
عدائـ نـزلوا حتت حـاجز الـ 47ثانـية
ي واقـتـربــوا من الـرقم الـقــيـاسي الـعـا
ــســجل بــاسم األمــيــركي كــيــفن يــانغ ا
(46.78 ثانـية) عـلى ملـعب مونـتخويك
ـــبـي في بـــرشـــلـــونـــة عـــام 1992. االو
ي للـمـرة الثـانـية وبـفوزه بـالـلقب الـعـا

توالياً انضم وارهولم إلى ناد نخبوي
ــســافـة يــضم من الــعــدائــ في هــذه ا
األميركـي الشهـير اد مـوزيس ومواطنه
كـيــرون كـلـيـمـنت وفـيــلـيـكس سـانـشـيـز
("ســــــوبـــــرمـــــان") مـن جـــــمــــــهـــــوريـــــة
الدومـينـيكـان الذين جنـحوا في إحراز
لقب متتالي في هذا االختصاص في
بطولـة العـالم. أما صمـبا فبـدا واضحاً
بـــأن االصــابـــة الــتي حلـــقت به مـــطــلع
وسم احلالي أثرت بعض الشيء على ا
مـــســـتـــواه لــكـــنـه جنح في مـــنح بالده
يداليـة البرونزيـة معوضا خـيبة أمله ا
قــبل ســنــتــ عــنــدمــا اصــطــدم بــأحــد

احلواجز وخرج خالي الوفاض.
وانـسـحـبت الـعـداءة الـهـولـنـدية دافـني
شيـبرز حامـلة ذهـبيـة سباق  200م في
النسـخت األخيـرت من بطـولة العالم
أللـعــاب الـقـوى من الـنـســخـة احلـالـيـة
ــقـــامـــة في الـــدوحـــة قــبـــيل انـــطالق ا
الــتــصــفــيــات بــســبب اإلصــابــة. وغـرّد

االحتـاد الــهـولـنــدي عـلى حــسـابه عـلى
تويتـر "لألسف لن تكون دافـني شيربز

عند انطالق سباق 200 م ". 
واضـطـرت شـيــبـرز إلى االنـسـحـاب من
نهـائي سباق 100 م بعد مـعانـاتها من
أوجــاع فـي الــعـــضـــلـــة الــضـــامـــة إثــر
مشاركتهـا في الدور نصف النهائي من
الـتـصـفـيـات. وتـعـيش سـيـبـرز مـوسـمـاً
صـعـبـاً مـنــذ سـقـوطـهـا عـلى الـسـلم في
شـبـاط وتـعـرضـهـا إلصـابـة في ظـهـرها
حيـنهـا. ولم يـوضح االحتاد الـهولـندي
شاركة ما إذا كانت شيبرز قادرة على ا
مع منتخب بالدها في سباق التتابع 4

مرات 100 م. 
إلى ذلك أعــلــنت الــعـداءة  اإليــفــواريـة
حاملة ماري جوزيه تـا لو فضية سباق
200 م في لندن قبـل عام انسـحابها
من الـــســبــاق ذاته أيـــضــاً إلصــابــة في
ركبـتـها تـعرضت لـهـا في نصف نـهائي
تـــصــفـــيــات  100م لـــكــنـــهـــا خــاضت

الــســبــاق الــنـهــائي ونــالت
يدالـية البـرونزية. وقالت ا
تـا لـو عـلـى حـسـابـهـا عـلى
إنـســتـاغــرام " بـعـد نــهـايـة
تــصــفــيــات نـصـف نـهــائي
ســـبــاق 100 م مـــبـــاشــرة
شعرت بـأوجاع في ركبتي
لـم أكـن مـن الـــــــــوارد إقالق
راحـــة مـــدربي ألنـــنـي اكــره
االنـــــســـــحـــــاب". وأضـــــافت
"تــــوجــــهـت إلى أخــــصــــائي
الـعالج الـفــيـزيـائي الـذي قـام
بـــــعـــــمـل رائـع مـــــا ســـــمـح لي
بــخـــوض الــســبــاق الــنــهــائي
وجنـــــــــــحــت بـــــــــــإحـــــــــــراز
الــــبــــرونـــزيــــة".  وخــــتـــمت
"لألسف لـن أكـــون جـــاهــزة
خلـوض سـبـاق 200 م على
الرغم من أن قلـبي يريد لكن

ركبتي ترفض ذلك". 
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لندن - وكاالت
أكد النجم السـنغالي ساديو ماني أن مـا حدث بينه وب زميـله في نادي ليفربول الدولي
ـاضي وشـدد عـلى أنـه يـعـتـبـر ـصـري مـحــمـد صالح قـبل أســابـيع أصـبح جـزءا مـن ا ا
األخيـر صـديقـا مـقربـا مـنه. وحتـدث الدولي الـسـنغـالي خالل مـؤتـمر صـحـفي عن طبـيـعة
عالقـته بصالح بعـد الواقعة الـشهيـرة في مباراة بـيرنلي حـيث غضب ماني عـقب تبديله
بعـدما أضـاع عليـه صالح فرصة تـسجـيل هدف. وعـلق ماني عـلى تلك الـواقعـة قائال: "ما
كن أن يـحدث في كرة الـقدم.. والـسبب يرجع إلى أنـني كنت محـبطا حـدث أمر طبـيعي و
خالل مـبـاراة بيـرنـلي ألنه من الطـبـيعي أن تـكـون في حاجـة إلى تـسجـيل األهـداف". ولفت
رر الـكرة له لـكنه الالعب الـسنـغالي إلى أنـه كان غـاضبـا في ذلك احل ألن صـالح لم 
ـصـري عـبــر اإلشـارة إلى أنه لم يــره. وأكـد مـاني أن اسـتـدرك مــلـتـمــسـا الـعــذر لـلـنـجـم ا
صري أصـبح في طي النسـيان مشددا علـى أن هذا األخير صديق اخلالف مع الالعب ا

مقرب بالنسبة له حيث قال: "محمد صالح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما.

توالياً على الصعيد األوروبي.
b¹—b  uJO²Kð√Ë ”u²M u¹ …—«b

جنح يوفـنتوس في الـفوز عـلى باير
ليفركـوزن بثالثة أهداف نـظيفة على
مـلـعب آلـيـانـز سـتـاديـوم في اجلـولة
الـــثــانــيــة مـن دوري أبــطــال أوروبــا
لـــيــتـــقــاسم صـــدارة اجملــمـــوعــة مع
أتـلتـيـكو مـدريـد. فـالنـادي اإلسـباني
جنح هـو اآلخـر في حتــقـيق نـتـيـجـة
ثــمـيـنــة بـالــفـوز عــلى لـوكــومـوتـيف
مــوســكــو بـهــدفــ نــظـيــفــ خـارج
مـيــدانه سـجـلــهـمـا جـواو فــيـلـيـكس
درب وتوماس بارتي. وتـقدم فريق ا
ماورتـسيـو سـارّي في النـتيـجة بـعد
مرور 17 دقـيــقـة عــبـر األرجـنــتـيـني
جونزالو هـيجواين بعـد تخلصه من
دافع جونـاثان تـاه وتسديـده لكرة ا
قويـة بيمـناه سـكنت شـباك احلارس

هدرايسكي. 
وفي الـــــشــــــوط الـــــثـــــانـي ضـــــاعف
فيديريكو بيرناديـسكي النتيجة بعد
حتـويل عـرضـيـة إلى هـيـجـواين إلى
اني الذي هدف في شباك الفريق األ
بدأت دفـاعاته تـفقـد صالباتـها. وفي
ـبـاراة سـجل كــريـسـتـيـانـو نـهــايـة ا
رونالـدو الهدف الـثالث عـند الدقـيقة
88 بــــعــــد كــــرة ذكــــيــــة مــــررهــــا له
األرجــنـتــيـني الــبـديل بــاولـو ديــبـاال
لــيـــنــفــرد بــاحلــارس ويــضع الــكــرة
انـيـة. وبذلك ببـراعـة في الشـبـاك األ
رفع الــيـــوفي رصــيــده إلى  4نــقــاط
وهـو نــفس رصـيـد اتـلـتــيـكـو مـدريـد
بــعــد تــعــادلــهــمــا مــعــاً فـي اجلــولـة

خـسـارة فـريـقه الـثـقـيـلـة أمـام بـايرن
مــــيـــــونـخ عــــلـى مــــلـــــعـــــبه ووسط
جــمــاهــيــره. وقــال بــوكــيــتــيـنــو في
تـصـريحـات لـقـنـاة "بي تي سـبورت"
ـــبـــاراة: "من الـــصــعـب جــدًا عـــقب ا
قـبـول هـذا الـنــوع من الـنـتـائج لـكن
بــايــرن يــتـمــتع بــإمــكــانـات هــائــلـة
ـــبـــاراة". وحـــالــــفه الـــتـــوفـــيق في ا
وأضــاف: "بــالــطــبع مــسـتــاءون من
هذه الـنتيـجة لـكن علـينـا أن نحافظ
عـلـى تـمـاسـكــنـا ووحـدة عـقــلـيـتـنـا".
ـــلل من ـــا تـــشـــعــــر بـــا وتـــابع: "ر
ــتــكــررة لــكن األمـر تــصــريــحـاتي ا
دائــمًــا يـتــعـلـق بـالــعـمـل إلظـهــار مـا
ـكـنك فـعـله الـيـوم وغـدًا ال يـتعـلق
ا فـعلـته قبل ثالثـة أشهـر وعلـينا
بـــذل قــــصـــارى جـــهـــدنـــا". وواصل:
"بـايرن كـان يـسـيـر األمور بـسـهـولة
ـــســـة واحـــدة وهــذا ويـــســـجل من 
صـعب الــقـبـول لـكـنــنـا بـحـاجـة إلى
ـــضي قــدمًـــا هــذا وضـع يــجب أن ا
نواجهه فنحن بحاجة إلى أن نكون
أقوياء ونستمـر". وأكمل: "نصيحتي
لالعـبـ بأن يـبـقـوا معًـا ويـسـاعدوا
بـــعــضـــهم فـــهــذا هـــو أفــضل دواء
ولـيس الـشـعـور بـالـذنب أو مـحـاولة
الــهــرب إنــهــا الــطـريــقــة الــوحــيـدة
لـلـشـفــاء". وأردف: "لـقـد قـدمـنـا أداءًا
ـدة  30دقـيــقــة لـكن الــهـدف جـيــدًا 
الذي تلقيناه في الدقيقة األخيرة من
: الشوط األول أثر علـينا سلبًا". وأ
"الــنـــتــيــجـــة وصــلت إلى 1-4 بــعــد
ثـــمــانـي دقــائق أو تـــسع دقـــائق من
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أوقف االحتـاد الــدولي لـكـرة الــقـدم (فـيـفـا) اول
امس الثالثـاء الكـولومـبي إنريـكي سانـز األم
الــعـام الـســابق الحتـاد الــكـونــكـاكـاف (أمــيـركـا
الـشـمالـيـة والـوسـطى والـبحـر الـكـاريـبي) مدى
احلـيـاة إلدانته فـي فضـائح الـفـسـاد الـتي هزت
الـلعـبـة. وأعـلنـت جلنـة األخالقـيـات في االحتاد
الــدولي إيـقــاف ســانـز (45 عـامــاً) الــذي تـولى
مـــنــــصـــبه بــــ الـــعــــامـــ 2012 و2014 عن
ـتعلـقة بـكرة الـقدم مدى ارسـة كل األنشـطة ا

احلـــــــــــيـــــــــــاة
ـشــاركـته
خـــــــــــالل

الـــشـــوط الـــثـــانـي ورغم ذلك كـــانت
أمامنا بعض الفرص لتسجيل هدف
ثـالث والـوصـول ومعـادلـة الـنـتـيـجة
بـعـد ركلـة اجلـزاء لـكنـنـا اسـتقـبـلـنا
ثـالثــــة أهـــــداف أخــــرى كــــان أمــــرًا

صعبًا".
ÊU dOł ÊUÝ f¹—UÐ “u

ــهــاجم األرجــنـــتــيــني مــاورو قـــاد ا
إيكاردي فريقه باريس سان جيرمان
للعـودة بالنـقاط الثالث من األراضي
الـتــركـيـة مـســاء اول امس الـثالثـاء.
الــفـريق الــبـاريــسي جنح في الــفـوز
بـهدف دون رد لـيـواصل بـذلك سـيره
النـاجح في دور اجملـمـوعـات بدوري
أبــطــال أوروبــا بــعــدمــا رفع نــقــاطه
لـــلــــرقم 6 في صــــدارة اجملـــمــــوعـــة
األولى. ودون إيـكاردي هـدف كـتـيـبة
ـــاني تـــومـــاس تـــوخـــيل ـــدرب األ ا
يزة من بابلو الوحيد بعد صناعة 
سـارابــيـا فـي الـدقــيـقـة 52. وسـحب
توخيل إيكاردي بعد تسجيل الهدف
ــيـدان  ودفع بــزمـيـله بـدقــائق من ا
الفرنسي كـيليان مـبابي بدالً منه في
مــحــاولــة لــلــحــصــول عــلى الــزيـارة
الـثـانـيـة لـلـشـبـاك. وتـعـددت الـفرص
ــرمــيـ فــحــاول الــفـريق عــلى كال ا
الـتـركي تـعـديل الـنـتـيجـة في الـوقت
الــذي ســعى فــيه الــزوار لــتــسـجــيل
ـتـبـقي من هـدفـاً ثــانـيـاً في الـوقـت ا
بـاراة. ولكن أبنـاء توخـيل جنحوا ا
في احلفاظ على نظافة الشباك حتى
صافرة الـنهايـة ليحقـق الفريق بذلك
 ”كـل شـيت  ”لــلـمــبـاراة الــثـانــيـة

 كريستيانو رونالدو

خــارج إطــار الــكــونـكــاكــاف فــإنــهـا
ستظل دائما في حالة ركود. 

وأشار إلى أن أسوأ مشكلة واجهته
حــيـــنــمــا كـــان مــدربــا لـــلــمـــنــتــخب
األمـريـكـي بـ عـامي 2011 و2016
كـــانت عــدم مــواجــهـــة مــنــافــســـــ
نـــــــــطـقة بشكل أقوياء من خـارج ا
مـــتـــوالي مـــا أدى إلى عـــدم تـــطــور

الفريق.
وأكد أن عــــــــدم مواجـهة منـتخبات
مـهـمـــــــة في أمـريـــــــــكـا الالتـيـنـية
وأوروبــا بـشــكل مــتـكــرر كل عـــــام
كـالـبـرازيل واألرجـنـتـ وكـولـومـبـيا
ــانــــــــــيــا وفــرنــسـا وإســبــانــيــا وأ
وإيـطـالـيــا وإجنـلـتـرا سـيـطــــــــــيح
بـ"أي جـهـود لـلـنــــــــــمـو" ســـــــــواء
ـــســتـــويــ اجلـــمـــــــاعي أو عـــلى ا

الفردي. 
وأدى إنـــشــــاء بـــطـــولـــة دوري األ
لــلــكـونــكــاكـاف لــتــقـلــيص الــفـرص
خلـوض مـواجــهـات وديـة من خـارج
ـــنـــطــقـــة وهـي الـــبــطـــولـــة الـــتي ا
ـنــتـــــــخــبـات ســتـتــمـخض عــنـهــا ا
ــنـافــسـة عــلى الـتــأهل لــنـهــائـيـات ا
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ــــنـــتـــخب ـــدرب الــــســـابق  ســـلط ا
ـاني يـورجن ـتـحــدة األ الـواليــات ا
كــلـيــنـســمــان الـضــوء مـجــددا عـلى
ـــســـتـــوى الـــكـــروي داخل تـــراجـع ا
الكـونـكاكـاف مـشيـرا إلى أن تـواجد
نطقة كالواليات أفضل منتخبات با
كسـيك وكوستـاريكا في تحـدة وا ا
هــذا االحتــاد لن يــجــعـلــهــا تــتــطـور

مطلقا. 
وفي مـقـابــلـة مع شــــــــبـكـة (إي إس
بـي إن) أكــد كـــلـــيـــنـــــــــــســـمــان أن
الــبـطــولــة الـقــاريـة اجلــديـدة "دوري
" لـلــكـونـكـاكـاف تــعـد "مـضـيـعـة األ

للوقت". 
ـاني الــسـابق عن ودافع الـهــداف األ
فــتـرة إدارته لــلـمــنــتـخب األمــريـكي
مشـيـرا إلى أنه خالل حـقبـته انـتقل
الــــعــــديــــد من الــــشــــبــــاب الــــواعـــد
لـالحـــتـــراف فـي أوروبـــا وأمـــريـــكـــا

الالتينية. 
وحـــذر كــــلـــيـــنــــســـمـــان مــــســـؤولي
ـتحدة االحتادات الـثالثة للـواليات ا
كسيك وكوسـتاريكا من أنه حال وا
ـنـتخـبـات باسـتـمرار لم تـلعب تـلك ا
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األولى بــــيــــنــــمــــا تــــوقـف رصــــيـــد
لوكوموتيف موسكو الروسي عند 3
درب نقاط وبقى لـيفركوزن بـقيادة ا

ركز األخير دون نقاط. بوش في ا
jI ¹ U²½öð√Ë WK UJ « W öF UÐ w²OÝ

تصـدر مـانشـستـر سيـتي مـجمـوعته
الـــثــالــثــة فـي دوري أبــطــال أوروبــا
بــالـعالمــة الــكـامــلـة عــقب حتـقــيـقه
الـفــوز الـثــاني عـلى الــتـوالي وهـذه
ـرة أمـام ديـنـامـو زغـرب الـكـرواتي ا
في مـبـاراة جـمـعـتـهـمـا عـلى أرضـيـة
مـلـعب “االحتـاد ”حلـســاب اجلـولـة

الثانية. 
وفاز مـانشـستـر سيـتي على ديـنامو
زغــرب بــهـــدفــ دون مــقــابل حــيث
افــتــتح ســجــلـه الـنــجـم اإلجنــلــيـزي
رحيم ستيرلينج في الدقيقة 66 بعد
ـبـاراة بـدالً  10دقـائق عـلى دخـوله ا
مـن الــبــرتـغــالـي بــرنــاردو ســيــلــفـا.
وسـجـل فـيل فــودين الـهــدف الـثـاني
لــلـفــريق الــسـمــاوي في الــوقت بـدل
ـباراة الضـائع. وسـقط أتالنتـا في ا
الثانية على الـتوالي باخلسارة على
يــد شـاخــتــار دونـيــتــسك األوكـراني
بهدف مـقابل هدف. ويعـتبر أتالنتا
أول فــريق إيــطــالي يــخـســر في أول
جولـت من الـبطـولة األوروبـية مـنذ

إنتر ميالن في عام 2006. 
وعـقـب انـتـهــاء هـذه اجلـولــة يـكـون
ترتـيب اجملموعـة كاألتي: مـانشـستر
سـيــتي 6 نــقــاط. ديــنــامــو زغـرب 3
نـقـاط. شـاخـتـار 3 نـقـاط. أتالنـتـا 0

نقطة.
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صرح البرتغـالي كريستيانـو رونالدو جنم فريق يوفـنتوس اإليطالي لـكرة القدم بأنه ليس
ـا مـهووس بـالنـجاح وهـما مـارسة الـتدريـبـات البـدنيـة بكـثرة وإ مـهووسـا 

أمران مختلفان تماما. 
وقـال رونـالـدو في مـقـابـلة مـع موقع "SPORTbible الـشـهـير فـي أحد
مـطــاعم مــديـنــة تـوريــنـو اإليــطـالــيـة: "لــست مــجـنــونـا ألكــون مـهــووسـا
بـالتـمـريـنـات الـكـثـيرة. أنـا مـهـووس بـالـنـجـاح وهمـا أمـران مـخـتـلـفان

تماما".
 وتـابع الـدون: "حـتى الـرؤسـاء الـتـنـفـيذيـ لـلـشـركـات الـكـبـرى لـديهم
دوافع دائـمـا وعـلـيـهم الـعـمل بـجـد لـتـحـقـيق أشـيـاء جـيـدة هـذا هـو ما
يحفزنـي كل شخص لديه ضغط فأنت لديك ضغوط إلجراء مقابلة جيدة
مع كـريسـتيـانو لـكن األمـر يعـتمـد على الـطريـقـة التي تـتعـامل بهـا مع هذا

هم".  األمر وهذا هو ا
وأضاف النـجم البرتغالي: "عـليك أن تثق في نفـسك في كرة القدم لدي
ـكـنـنـي الـقــــــــيـام به لـكن في مـجــــــــال سـيــطـرة أكـبـر وأعـرف مـا 
األعــمــال فــاألمــر أكــثــر صــــــــــعــوبــة أنـت تــعــتــمــد عــلى أشــخــاص

آخــــــــرين".
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يبول ”االستـئنـاف الذي رفض احتـاد أمريـكا اجلـنوبيـة لكـرة القدم “كـو
تـقـدم به االحتاد األرجـنـتيـني لـكرة الـقدم لـلـتخـفـيف من عقـوبـة ليـونيل
مــيـسي مــهــاجم الـتــاجنــــــــو وفـريـق بـرشــلــونـة اإلســبــاني عـقب
تـصـريـحـاته الـتي أثـارت جـــــــدالً كـبــــــيـراً في بـطــــــــولـة كـوبـا
أمـريـكـا 2019 الـتي انــتـهت بــتـتـويـج الـبـرازيـل بـالـلــقب عـلى

أراضي السامبا. 
وقـام االحتـاد األرجـنـتـيـني لـكـرة الـقـدم بـتـقـد اسـتـئـناف
لتخفيف عقوبة إيقاف ليونيل ميسي لثالثة أشهر وغرامة
مـالــيــة تــبـلغ 50 ألف دوالر ابــتـداءً من شــهـر اب ورد
ــيــبــول بــبــيــانٍ رســمي يــؤكــد أحــقــيــة مــيــسي الــكــو

باحلصول على هذه العقوبة. 
وكان مـيـسي قـد أكـد وجود فـسـاد في احتـاد الـكرة
التابع للـقارة الالتينية مـؤكداً أنهم أهدوا البرازيل

لقب البطولة. 
وبـذلك يغـيب ميـسي عن مبـاراتي األرجنـت ضد

انيا واإلكوادور. أ
 يــذكـــر أن األرجــنـــتـــ ودعت كــوبـــا أمــريـــكــا
ـاضيـة على يـد البـرازيل من نصف الـنهائي ا

باراة. وجائت التصريحات عقب تلك ا
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ــاني من تـــمــكن بـــايــرن مـــيــونـخ األ
اكتسـاح مضيـفه توتنـهام هوتـسبير
اإلجنــلـيـزي بــسـبــعـة أهــداف مـقـابل
هــدفــ مــســاء اول أمس الــثالثــاء
حلـسـاب مـنافـسـات اجلـولـة الـثـانـية
مـــــــــــــــــــــــــــن دور
اجملموعات
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هذه الـفتـرة في مفـاوضات لـلحـصول عـلى رشاً
مرتـبطة بـإقامـة مسابـقات مـنظمـة من قبل فـيفا
والــكــونــكــاكــاف واحتــاد أمــيــركــا اجلــنــوبــيـة
ـيـبـول). كــمـا فـرضت عـلـيه غـرامـة مـالـيـة (كـو
بـقـيـمـة 100 ألف فـرنك ســويـسـري (91,8 ألف
يورو). وعمل سانـز قبل انضـمامه للكـونكاكاف
في "تــرافــيك سـبــورتس أمــيـركــا" وهي شــركـة
تسويق رياضي ضالعة في إحدى أكبر فضائح
الـفـساد الـتي عـصـفت بـاالحتاد الـدولي لـلـعـبة.
و تـغـر كل من "تــرافـيك سـبـورتس أمـيـركـا"
و"تــرافــيك سـبــورتس انــتــرنـاشــونـال" 50 ألف

دوالر من قبل القضاء األميركي. 
وهـــزت ســـلــســـلـــة فـــضــائح
االحتــاد الــدولي لــكــرة
الــقـــدم مــنــذ الــعــام
 2015وأدت الى
اإلطاحـة برؤوس
كــبـيــرة الســيــمـا
رئـيـسـه الـسـابق
الــــســــويــــســــري

جوزيف بالتر.

قـلـبيـة. ولـدى وصـول السـيـارة  الـتـحقق
من وفـاة مـشـجع لـفـريق ريـفـر بـلـيت يـدعى
ألــدو هـوجــو مــارتـ (51 عــامــا) كــان قــد
ـبـاراة ـشـاهـدة ا تـوجه لــلـمـلـعب مع ابـنـه 
التي انتهت بفوز ريفر بهدف دون رد. على
جـانب آخـر اعتـقـلت شـرطـة بـويـنس آيرس
شــخــصــ تــســبــبــا في أعــمــال شــغب في
ــلــعب الــذي اســتــضــاف الــلــقـاء. مــحــيـط ا
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تـوفي مـشـجع لـريفـر بـلـيت بـعـدمـا تـعرض
ألزمـة قلـبـيـة قبـل مواجـهـة بـوكا جـونـيورز
في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.
وأشارت هـيـئة الـرعـاية الـطبـيـة للـطوارىء
إلى أنـها دفـعت بـسيـارة إسعـاف إلى جـسر
ونومـينـتال عقب ؤدي الستـاد ا البرونـا ا
تـلـقي إشارة بـوجـود شـخص تـعـرض ألزمة
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