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اقــتـلـع يـوفــنــتــوس صــدارة الـدوري
اإليطالي بعد انـتصاره احلاسم على
إنـتر مـيالن عـلى مـلـعب سـان سـيرو
في خـتـام اجلولـة الـسـابـعـة بـهـدف
لــهــدف. ســجل بــاولــو ديــبــاال هـدف
الـــتــقـــدم لـــلــيـــوفي وعـــادل الوتــارو
مارتيـنيـز النـتيجـة لإلنتـر من ضربة
جـــزاء ولــــكن جــــونـــزالـــو
هيـغواين وجه الـضربة
الـــقــــاضـــيـــة لــــفـــريق
أنـــتــونـــيـــو كــونـــتي
بـالهـدف الـثـاني في
الـــدقــــيـــقـــة 81 من
ــــبــــاراة عــــمـــــر ا
وبــــــــــــــــــــذلــك رفـع
يـوفـتـوس رصـيده
لـلـنـقـطـة رقم
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تد الطريق الذي يـعرف بأنه أخطر الطرق وت" الشهيـر في بوليفيا مـكانا تتوقع أن ترى فـيه جدة في السبع من عـمرها على دراجة هوائيـة. و قد ال يـكون "طريق ا
نخفضة إلى قمم جبال "اإلنديز" التي يعلوها اجلليد على ارتفاع يتجاوز 3350 مترا.  في العالم صعودا من غابات األراضي ا

نحدرات صاعب الـتي قد تواجه سـالكيه بـ الضبـاب ومنهـا األمطار واالنـهيارات الـصخريـة وا راح اآلالف على األرجح ضـحية لـهذا الطـريق الوعر الـذي تتنـوع ا
شاركـة في سبـاق "سكـاي ريس" (سبـاق السـماء) لـلدراجـات على هـذا الطـريق قرارا مـنطـقيا احلادة. ولـكن بالـنسـبة للـجدة الـبولـيفـية مـيرتـا مونـيوث فـقد كانـت ا
ارسة ريـاضة ركوب الـدراجات استـجابـة لنصـيحة من عـائلتـها وطبـيبهـا النفـسي بعد وفـاة ابنهـا فجأة. يتـناسب مع هوايـة تمارسـها منـذ سنوات. وبـدأت مونيـوث 
سافة 60 كيلومترا: "إنه تسلق.. تد  ك.. وجمع شتات نفسك".  وأضـافت لرويترز بعد أن أنهت السباق الذي  وقالت: "قـال لي.. الدراجة قد تساعدك في تخطي أ
تظل تـصعد وتصـعد دون استراحـة". وتقول مونيـوث وهي من مؤسسي ذلك السـباق إنها تـستمتع بـركوب الدراجات مع أحـفادها السـتة وتتمـنى أن يحذو أكبرهم

البالغ من العمر 18 عاما حذوها في مواصلة ركوب الدراجات.
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أســدل الــسـتــار اول امس األحـد
على بطولة العالم أللعاب القوى
التي استضافتـها الدوحة للمرة
األولى فـي مــــنــــطــــقــــة الــــشـــرق
األوسط بـــعـــد عـــشــرة أيـــام من
منافسـات طبعتهـا مشاركة نحو
ألـــــفـي ريـــــاضـي وريـــــاضـــــيـــــة.
البطولة التي امتدت عشرة أيام
تـعد آخـر محـطـة إعداديـة كبـيرة
لــــريــــاضـــيـي وريــــاضــــيـــات "أم
األلــــعــــاب" قــــبل دورة األلــــعـــاب
قررة قبلة ا بية الصيفية ا األو
في طـوكـيـو عـام 2020 ومـحـطّـة
ـضـيـفـة عـلى أسـاسـيـة لـلدولـة ا
صـعيـد استـعـداداتهـا الحتـضان
كـأس الــعـالم في كـرة الـقـدم عـام

.2022
وشهدت البطولـة تنظيما مذهالً
أشــاد به اجلـمـيع مـع مـا رأيـنـاه
من إضـافات تـنـقنـيـة وإخراجـية
في تـقـد الالعـبـ وتـتـويـجهم
عـــلى حــــد ســـواء كـــمــــا عـــرفت

أرقامـاً كثيـرة ومنـافسات مـثيرة
ـيـدان وحتـقـقت ـضـمـار وا في ا
خـاللــهـــا اجنــاوات تـــاريــخـــيــة

ـشــهـد األبــرز هـتـاف 40 ولــعل ا
ألف في مـلعـب خلـيفـة لـتشـجيع
الصـقر الـقطـري معـتز برشم في
الوثب العالي خصوصا انه كاد
يــفــقــد لــقــبه عــلـى ارتــفـاع 2.33
قبل ان ينجح باحملاولة األخيرة
ــضي بــتـــألق نــحــو الــذهب. و
ــنـشــطـات خالل وعــاد هـاجس ا
الـبطـولة لـيؤرق االحتـاد الدولي
برئاسة الـبريطاني سيـباستيان
كــو. وبــيــنـــمــا لم تـــطــوِ ألــعــاب
الـــقـــوى حـــتـى اآلن فـــضـــيـــحـــة
ــــمـــنـــهج الـــتـــنــــشّط الـــروسي ا
بــرعــايــة الــدولــة ظــهــرت خالل
ـدرب الـبـطـولـة قــضـيـة إيـقـاف ا
ـدة األمـيــركي الـبــرتـو ســاالزار 
أربـع ســــنـــوات بــــســــبب خــــرقه
ـــنــــشـــطــــات مـــا دفع قـــانــــون ا
االحتـاد إلى سـحب اعـتـماده من
الـبطـولة وأثـار هواجس تـنشط

رياضي مشـارك فيها أبرزهم
الـهـولـنـديـة سـيـفـان حـسن الـتي
فـازت بذهـبـيتي  1500مـتر و10

آالف متر. 
وقالت حسن بعد فوزها بذهبية
 1500مـتر "كـان أسبـوعـاً صعـباً
والـعديـد من األمـور تشـغل بالي
ـديـر جيـد ولـقد لـكـنني أحـظى 
دعـمـني أنـا أظـهـر لـلـعـالم بـأني

عداءة نظيفة". 
وارتــفع احلـضــور اجلـمــاهـيـري
تـدريـجـيـاً خالل الــبـطـولـة حـتى
بــــلغ الــــذروة يـــومي اخلــــمـــيس
واجلمـعة أي خالل عـطلـة نهـاية
األســبـــوع فـي قـــطــر كـــمـــا بـــلغ
احلــــمــــاس أوجه خـالل خـــوض
برشـم منـافسـات الوثب الـعالي.
ــشــجـعــ بــعـد وشــكـر بــرشم ا
ذياع "أنتم تتويجه بقـوله عبر ا

أبطال العالم". 
ــــــؤتـــــــمـــــــر اخلــــــتـــــــامي وفـي ا
لـــــلـــــبـــــــــــــطـــــولـــــة وصف كـــــو
نــســـــــــــــخـــة الـــدوحــة بـــأنـــهــا

"األفـــــــضل مـن نــــــاحـــــــيــــــة أداء
 . الرياضي

خــــاض الـــريــــاضــــيـــون غــــمـــار
الـبـطــولـة وهم أكـثــر اسـتـعـداداً
وبالـتالي فـإن هذه الـرياضة في
صــــحــــة جـــــيــــدة". وكـــــشف عن
ســـــقـــــوط  21 رقـــــمـــــاً قـــــاريـــــاً
باإلضـافة إلى تـسجيل 78 رقماً
وطــنـيــاً مــشـيــراً إلى أن مــعـدل
أعمـار الرياضـي والريـاضيات
الـــــذين أحــــــرزوا األلـــــقـــــاب في
النـسخـة احلالـية ما دون الـ24
عــامــاً "أي نــحن في صــدد رؤيـة
جــــيل جــــديــــد فـي الــــســــنـــوات

القادمة". 
وتـــــــابع "حــــــصــــــدت 40 دولــــــة
مـشـاركـة مـيـدالـيـات في نـسـخـة
الـــــدوحــــة وهـــــذا يــــجـــــســــد أن

ية".  رياضتنا عا
ــضـمــار فــتــصـدّرت امــا عــلى ا
تحـدة الترتيب العام الواليات ا
لـلمـيـدالـيات مع 14 ذهبـية و11
فضـية وأربع بـرونزيـات بفارق
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ومـنح بـويل مـشـاركـة نـادرة لـرياض
بودبوز في التشكيلة األساسية لكن
ـغامـرة آتت ثـمـارهـا بـعـدما أرسل ا
العب مــنـتــخب اجلــزائــر الـتــمــريـرة
الــعــرضـيــة الــتي حــولــهــا بـريــتش
بـضــربـة رأس داخل الــشـبــاك. وقـال
بويل مدرب ساوثـهامبتـون وليستر
سيتي الـسابق والذي انـتهت فترته
مع لـــــيــــون مــــا بــــ 2008 و2011
بشـكل مؤلم "أوجه الـتـهنـئة لالعـب
الذين لعبوا بتركيز.. لعبوا بشراسة
وتـنظـيم أمـامـنـا الكـثـيـر من الـعمل
لـكـنــنـا سـنــتـطـور مع زيــادة الـثـقـة".
وســتـزيــد الــنــتـيــجــة الــضـغـط عـلى
سـيــلـفــيــنـيــو الـذي فــشل في إعـادة
احلـــيـــاة إلى لــــيـــون عـــقب تـــولـــيه
سؤولية بدال من برونو جنيسيو. ا
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واسـتـحــوذ لـيـون عـلى الــكـرة لـكـنه
فشل في تـهـديـد مرمى مـنـافسه ولم
رمـى في الشوط األول يسدد عـلى ا
إذ كـان سانـت إيتـيـان مـتـمـاسـكا في
الدفـاع. وحـصل سـانت إيـتـيـان على
أول فـرصـة حــقـيـقــيـة عـنــدمـا أبـعـد
احلـارس أنــطـوني لــوبـيــز تـســديـدة

الــنــتـيــجــة غــيــر أن لــوك دي يـوجن
مـهــاجم إشــبــيـلــيـة أضــاع أكــثـر من
فــرصـة مــحـقــقــة لـلــتـهــديف لــيـأتي
الـعـقـاب قـاسـيـاً جـداً بـثالثـة أهـداف
ـــــهــــاجـم الــــدولي مـــــتــــتـــــالــــيـــــة. ا
األورجـويـاني لـويس سـواريـز بـصم
ــقـصــيـة عـلـى الـهــدف االفـتــتـاحي 
رائــعــة مــسـتــغالً عــرضــيــة عــثــمـان
بيلي من اجلـانب األيسر قبل أن د
يـضيـف أرتـورو فيـدال العب الـوسط
الــتــشــيــلــيــاني الــهــدف الــثــاني في
الدقيقة 32 بعد تقدمه في عمق دفاع
الفـريق األندلسـي واستالمه تـمريرة
وال أروع من أرتـــور مـــيـــلـــو الــنـــجم
الــــبـــرازيـــلـي. الـــبــــرســـا لم يــــكـــتفِ
بـــالـــهــدفـــ حـــيث أحـــرز عـــثـــمــان
بـيلـي الهـدف الثـالث في الـدقيـقة د
35 ليقـتل تماماً أحـالم الضيوف في
الـعـودة فـي الـنـتــيـجـة. الـكـل انـتـظـر
هــدف لــيــونـيـل مـيــسـي في الــشـوط
الــــثــــانـي لـــيــــفــــتــــتـح الــــبــــرغـــوث
األرجنـتـيني سـجـله التـهـديفي في ال
ــوسم وهـو مــا حتـقق لـيــجـا هــذا ا
بالـفـعل في الدقـيـقة 78 حيـث سجل
أفـضل العب في الـعـالم 2019 هـدفاً
جـمـيالً من ركـلـة حـرة عـلى طـريقـته
ــبــاراة بــفـوز اخلــاصــة لـتــنــتــهي ا
سـاحق لــلـكــتالن. هـذا الــفـوز ارتـقى
ركز الثاني في جدول بالبرسا إلى ا
التـرتيب وأصـبح على بـعد نـقطـت

تصدر ريال مدريد. فقط من ا
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ة تعـرض مـانشـستـر يـونايـتـد لهـز
وسم احلالي ليحقق جديدة خالل ا
أســوأ الـبــدايــات في تــاريــخه وذلك
باخلسارة على يد نيوكاسل يونايتد
بهدفٍ دون مـقابل  ضـمن منـافسات
اجلــــولــــة الـــــثــــامــــنــــة من الــــدوري
اإلجنــلــيــزي. ويــعــاني مــانــشــســتـر
يــونــايــتــد من ســوء الــنــتــائج خالل
وسم احلالي وفي الفـترة األخيرة ا
حيث فـشل في الـفوز في آخـر خمس
مبـاريـات خاضـها فـي كل البـطوالت
ـــة ومن ثم ثالث مـــتــعـــرضـــاً لــهـــز
ـة. وفي نـفس الوقت تعـادالت وهـز
ـبـاراة خـسـر مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد ا
ــيــرلـيج مــقـابل الـثــالــثـة في الــبـر
انتـصـارين وثالث تـعـادالت. ويـحتل
ـركـز الـثـاني مـانـشـسـتـر يــونـايـتـد ا

ـركز األول وأصـبح إنـتـر ثـانـياً في ا
نــــقــــطـــــة من ســــتــــة بــــرصــــيــــد 18 
ـبـاراة مـلـيـئـة انـتـصـارات. وكـانـت ا
بالـنـدية في الـشـوط األول بعـد هدف
رائع تـقــدم به ديـبــاال لـلــضـيـوف من
كرة امـامـيـة سـبق سكـريـنـيـار مدافع
إنـتـر لـهـا وسـدد كـرة قـويـة بـيـسـراه
ســكـنت شــبــاك هـانــدانــوفـيــتش. ثم
عـادل أصـحـاب األرض الـنـتيـجـة عن
طريق ركـلـة جزاء حـصل علـيـها بـعد
ــدافع أن اصــطـــدمت الـــكــرة بـــيـــد ا
الـهــولـنـدي دي لــيـخت وانـبــرى لـهـا
ــــهـــاجـم األرجـــنــــتــــيـــنـي الوتـــارو ا
مارتيـنيز وسـددها بنجـاح في شباك
البـولـندي فـويـتـشيك تـشـيزني. وفي
الــشـــوط الــثــانـي كــان الــيـــوفي هــو
األفــضل عــلى صــعــيــد االســتــحــواذ
بــيـنــمــا كـانت إلنــتــر مـيـالن بـضــعـة
مـحــاوالت كـانت أخــطـرهـا تــسـديـدة
مـاتـيـاس فـيـســيـنـو الـتي اصـطـدمت
ن. وعــنـد الـدقــيـقـة 81 بـالــقـائم األ
وبـعـد لـعبـة ثـنـائـيـة جـمـيـلـة ب
رونــالــدو وهــيـــجــواين انــفــرد
ــــــرمى األرجــــــنـــــــتــــــيــــــنـي 
هـانـدانــوفـيــتش وسـدد كـرة
أرضية دقيقة سكنت شباك
الـــنـــيـــراتـــزوري لــيُـــعـــلن
اســـــتــــعـــــادة الــــيـــــوفي
لـــــــصــــــــدارة الـــــــدوري
اإليــــطــــالي ونــــوايــــاه
الـقـويــة في احملـافـظـة
ـــوسمٍ عـــلى الـــلـــقب 
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جنح فــــــريق نـــــادي
برشلونة في حتقيق
انتصار عريض على
حـــــســــــاب ضـــــيــــــفه
إشبيليـة بنتيجة  4أهداف مقابل ال
شيء. واستضاف الفـريق الكتلوني
نـظـيـره األندلـسي عـلـى ملـعب كـامب
ـــاضــيـــة ضــمن نـــو الــلـــيــلـــة قــبل ا
منافسات اجلولـة الثامنة من عمر
الدوري اإلسباني. الفريق الزائر
شـكـل خـطــورة حـقــيــقـيــة عـلى
ــاني تــيـر مـرمـى احلـارس األ
شــتـيــجن الــذي قــام بــتــصـدٍ
حاسم في الشوط األول لينقذ
فـــــريـــــقـه من الــــــتـــــأخـــــر في
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ـاني لبـرشلـونة مـارك أندريه تيـر شتـيجن سـعادته باالنـتصـار بربـاعية أبدى احلارس األ
نظيفة عـلى إشبيلية اول امس األحد ضمن اجلـولة الثامنة من الليـجا. وقال تير شتيجن
خالل تصـريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة "مـونـدو ديبـورتـيفـو" الـكتـالونـيـة: "لقـد أثـبتـنـا من نحن

باراة".  والفوز في النهاية أثبت جناحنا في ا
وأضـاف: "اخلروج بـشبـاك نظيـفة? أنـا سعـيد للـجمـيع وهو نـتاج للـعمل الـدفاعي لـلفريق
وكـلـفنـا ذلك في البـدايـة لكن كـان علـيـنا أن نـتحـدث وبـالفـعل نحـن نعـرف ما يـتـع عـليـنا
ـبـاراة مـاتـيـو الهـوز الـذي أشـهر القـيـام بـه". ورفض تـيـر شـتـيجـن الـتـعـليـق عـلى حـكم ا
ـبلي. واختتم: "200 مباراة الـبطاقـة احلمراء في وجه ثـنائي البـارسا أراوخو وعـثمان د
بقميص برشـلونة? أنا متحمس للغاية أنا هنا للعب وإثبات من أنا ولكل شخص أهدافه..

باريات". آمل أن أستمر وأشارك في العديد من ا

بودبوز من عشرة أمتار. وهز حسام
عوار الشباك لصالح ليون لكن حكم
سـاعد تدخل إللغاء الهدف الفيديو ا
بــداعي الـتــســلل. وكــان لـيــون أكــثـر
خـــطـــورة بـــعـــد االســـتـــراحـــة لـــكن
احلارس جـيسي مـول أبـعد ضـربة
بلي في الدقيقة رأس من موسى د

.75
وخــرج ديـــبــوا بـــســبب إصـــابــة في
الــفــخـــذ وأصــبــحت مـــشــاركــته مع
فـرنـســا ضـد أيـســلـنـدا وتــركـيـا في
تصفيات بطولة أوروبا 2020  محل

شك. 
وحـصـل لـيــون عــلى فـرصــة انــتـزاع
التقـدم قبل ثالث دقـائق من النـهاية
لكن تسديـدة عوار بعد هـجمة مرتدة
ــــلـــعب لـــيـــوجه مـــرت إلى خـــارج ا
سانت إيتيان ضربـة قاضية لضيفه
عنـدمـا وضع بـريـتش الكـرة بـضـربة
رأس في ســـقـف الـــشـــبـــاك لـــتـــبـــدأ
احـتـفــاالت اجلـمـاهـيــر. وفي مـبـاراة
أخرى رفع فـيـكـتور أوسـيـمن هداف
سابـقة رصـيده إلى سبـعة أهداف ا
ليعدل ليل تأخره ويتعادل (2-2) مع

ضيفه نيم.
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دير الفني الكفء لفريق نادي مانـشستر سيتي عن فحوى حديثه كشف بيب غوارديـوال ا
مع العـبي الـفـريق عـقب اخلسـارة الـصـادمة من وولـفـرهـامبـتـون بـنتـيـجة هـدفـ مـقابل ال

ـة عـلى يـد الــذئـاب في مـبـاراة مـلـعب شيء. وكـان الـســيـتـيـزنس قـد سـقـطــوا بـالـهـز
ـمـتـاز. 3 نـقـاط االحتـاد حلـسـاب اجلـولـة الـثـامـنـة من عـمـر الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـتصدر جـديدة أهدرهـا السـكاي بلـوز ليـجدوا أنفـسهم عـلى بعد 8 نـقاط من ا
ليـفـربـول الذي واصل الـعالمـة الـكـاملـة بـتـحقـيق انـتـصار شـاق عـلى حـساب
درب الـتـاريخي لـبـرشـلونـة اإلسـباني لـيـستـر سـيـتي في لقـاء مـلـعب أنفـيـلـد. ا
حتـدث عـقب نـهايـة الـلـقـاء قائالً “لقـد كـان يـومـاً سـيئـاً أحـيـانـاً يـحدث ذلك.”
وأضاف “حتكـمنـا بهم أكـثر في الشـوط الثـاني ولكن في الـنهايـة مع هجـومنا
وتقدم الالعبـ لألمام فقدنا الكـرة في مواقف حيث كانت صعبـة للغاية وكانوا
. قـبل ذلك ضـربنـا اخلـشـبـات إال أن الطـريـقـة الـتي لعـبـنـا بـهـا لم تكن حـاسـمـ
جيـدة. لم يكن يـوماً جـيداً .” وحـول فارق الـنقـاط الثـماني مع لـيفـربول قال “لـقد
ـتـبـقـية ـباريـات ا حتـدثـنـا حول ذلك “هيـا يـا شـبـاب ال تـزال هنـاك الـكـثـيـر من ا

”. اضي وسنفعلها مجدداً وسم ا لنلعبها. لقد فعلناها ا
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عــشــر في جــدول تــرتــيب الــبــطــولـة
بتسع نـقاط. وسجل نـيوكاسل هدف
بـاراة الـوحـيـد على أرضـيـة مـلعب ا
سـانت جــيــمس بـارك جنــمه مـاثــيـو
لـوجنـسـتـاف في الـدقـيـقـة 72. ورفع
نــيـــوكــاسـل رصــيــده إلـى الــنـــقــطــة

ركز السادس عشر. الثامنة في ا
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هـز الـبـديل روبـرت بـريـتش الـشـبـاك
قرب الـنـهـاية لـيـمنـح سانت إيـتـيان
ــبــيك ـه أو الــفــوز (0-1) عــلى غــر
لــــيــــون فـي دوري الــــدرجــــة األولى
الـفـرنـسي اول امس األحـد في أول
مبـاراة لـلـمـدرب كـلود بـويل. ووضع
ـرمى بـالـدقـيـقـة بـريـتش الـكـرة في ا
األخـيـرة لـيـقــفـز سـانت إيـتـيـان إلى
ركز الـ13متقـدما بـنقـطتـ ومركز ا
واحد على ليون الـذي استمر غيابه
عـن االنــــــتــــــصــــــارات في الــــــدوري
لـلــمـبـاراة الــسـابــعـة عـلـى الـتـوالي.
بـاراة بعشـرة العب وأنهى ليـون ا

ـدافع ليو ديـبوا بسبب بعد خروج ا
اإلصــــابـــة قــــبـل عـــشــــر دقــــائق من
ـــدرب الــــنــــهــــايــــة عــــقـب إجــــراء ا
سيلفينيو جـميع التغييرات الثالثة.

U—…∫ تعرض مانشستر يونايتد الى خسارة جديدة في الدوري االنكليزي š sLŁ UMF œ ∫w²½u
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مـريح عـن كـيــنـيــا الــتي أحـرزت
خمس ذهبيات وفضيت وأربع
بـــرونــزيـــات ثم جـــامــايـــكــا في
ركـز الثـالث مع ثالث ذهـبيات ا
وخمس فـضيات و4 برونزيات.
وســـجل فـي الــبـــطـــولــة رقـــمــان
قـيــاســيـان كـالهـمــا من نــصـيب

تحدة. الواليات ا
وذلك في سباق التتابع اخملتلط
أربـع مــــــــرات 400 مـــــــــتـــــــــر مع
 3.09.34دقـــيـــقـــة عــــلـــمـــاً بـــأن
الـسـبــاق اسـتـحـدث فـي نـسـخـة
هـــذا الــعــام ولــلـــعــداءة دلــيــلــة
مـــحـــمـــد في ســـبــاق 400 مـــتــر
حـواجز مع 52.16 ثـانيـة عـلـماً
بأن الرقم القـياسي السابق كان
في حوزتـها أيـضاً وسـجلته في
الــتـــجــارب األمــيـــركــيــة (56.20

ثانية). 
ـــقــبــلــة من وتــقــام الـــنــســخــة ا
بطـولة العـالم في مدينـة يوج
األمــيــركــيــة عــام 2021 عــلى أن

تليها نسخة بودابست 2023.

سيارة زالتان اجلديدة
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الــسـيـارات الـفــيـراري حـتى أنه
يـــصف نـــفــسه بـــهــــذا الـــطــراز
نـســبـة إلى قـوتــهـا وسـرعــتـهـا
فــــهــــو ســــبق أن قــــال: أشــــعــــر
كــــأنــــــــــــني ســـيـــارة فـــيـــراري
تـــــلـــــعـب بـــــجــــــوار ســـــيـــــارات
كن أن فــــــــيـات ال الفـيراري 
تــتـحــول إلى فـيــات وال الـعـكس

قد يحدث. 
وقـــال زالتـــان هـــذا الـــتــصـــريح
عــــنـــدمـــا أراد أن يــــصف شـــكل
ـنافـسة مع بـاقي الالعـب في ا
بـطـولـة الـدوري األمـريـكي لـكـرة
القـدم حيث يرى نـفسه متـفوقاً
على اجلـميع بفـارق كبيـر بدنياً
وفــنــيــاً حــتى أنه قــارن نــفــسه
بـــــزمالئـه في مـــــنــــتـــــخب بالده
السويـد حيث لم يجد أي العب
ـا تسبب ــــــــسـتواه  يرتـقي 
في بطء عــمـلــيــة وصـول الــكـرة

إليه.
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أهـدى الــنـجم الـسـويـدي زالتـان
إبــراهـيـمـوفــيـتش هـداف لـوس
أجنــلـيس جـاالكــسي األمـريـكي
نـفـسه سيـارة من طـراز فـيراري
“مونزا ”تصل قـيمـتها إلى 1.6
مــلـيــون يــورو احـتــفــاالً بـعــيـد

ميالده الـ38.
عـــــــلـى حـــــــســـــــابـه فـي مـــــــوقع
الـتــواصل االجـتـمـاعي “تـويـتـر
كتب الـهداف السـويدي تـغريدة

قال فيها: “
عــيـد مـيالد ســعـيـد إلى زالتـان”
وأرفق بـــهـــا صــورة الـــســـيــارة
الفـيراري اجلـديدة الـتي ضمـها

إلى أسطوله. 
وأصـبـح زالتـان واحـداً من 499
ـتــلـكــون هـذه شــخـصــاً فـقــطـ 
السيارة اإليطالية على مستوى

العالم. 
يــــــعـــــــشـق زالتــــــان حتـــــــديــــــداً
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حـقق فـريـق لـوس اجنـلــوس لـيـكـرز
فـوزاً كــبـيــراً عـلى مــضـيــفه جـولـدن
سـتـيت واريـورز بـنـتـيـجة 123/101
ضـــــــمن مـــــــنــــــافـــــــســــــات الــــــدوري
االسـتعـدادي لكـرة السـلة األمـريكـية
NBA“ وتـمــكن لــيـكــرز من حتــقـيق
الــفـوز مــســتـفــيـدا مـن تـألق الــوافـد
اجلـديـد أنـتـوني ديــفـيـز الـذي تـألق
فـي الــــلــــقـــــاء وســــجل 22 نــــقــــطــــة

واستحوذ على 10 كرات مرتدة. 
لك ”ليبـرون جيمس 15 وأضاف “ا
نـــقــطــة ومــرر 8  كـــرات حــاســــــمــة
وأحرز جـافـيل مكي 10 نقـاط وتابع
13 كــرة مــرتــدة كـــمــا ســجل دوايت
هاورد 9 نقاط. وعلى اجلانب األخر
 كــان الــنــجم ســتــيــفن كــوري أبـرز
العبي الفريق اخلاسر بتسجيله 18
ـــبــاراة أول نـــقــطـــة. وتـــعـــد هـــذه ا
اختـبار غير رسـمي لليـكرز في إطار
مـبـاريـاته االسـتــعـداديـة واسـتـطـاع
ليبـرون ورفاقه التفـوق على جولدن
ســتــيت بــنـتــيــجــة جـيــدة تــدل عـلى

جاهزية الفريق.

الدوحة تختم بطولة العالم بالعاب القوى

فوز مهم لليكرز في الدوري االستعدادي بكرة السلة
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دير الفني إلنـتر ميالن متفائلًا ال يزال أنطونيـو كونتي ا
ــقــبــلـة رغـم خـســارته ــنـافــســة في اجلــوالت ا بــشــأن ا
صـدارة الكـالـتـشـيو أمـام يـوفـنتـوس. وقـال كـونتي في
باراة التي هزم تصريحـات لـ"سكاي إيطاليـا" عقب ا
فـيهـا اول امس األحـد أمام الـسـيدة الـعـجوز :2-1
"لـقـد دفـعـنـا ثـمـن إصـابـة سـيـنـسي عـنـدمـا غـادر
فقـدنا أسـاسيـات اللـعبـة حتى في الـشوط الـثاني
ــواجــهـة كــانت لم نــلــعب بــشــكل جــيــد رغم أن ا
مـتـوازنـة للـغـايـة". وتـلـقى إنـتـر اخلسـارة األولى له
ـوسم في الـكـالـتـشيـو كـمـا يـعتـبـر هـذا هو هذا ا
الـتـعـثـر األول لــفـريق كـونـتي بـعـد  6انـتـصـارات
ــدرب اإليــطـالي ال وعـلى الــرغم من ذلك إال أن ا
ـا بـشأن اجلـوالت الـقـادمة. وأوضح: يزال مـتـفائـلً
"لقـد كانت مـباراة مـهمـة ضد فـريق قوي لـلغـاية
عندما لـعبت كخصم ضد يوفـنتوس كنت دائمًا
أخـسر مـع أريزو مع أتـاالنـتـا والـيـوم حدث
مع اإلنـتــر". وأضــاف: "أنــا آسف ال يـزال
أمامنـا طريق طويل لنقطعه نحن بحاجة
لـــلــعــمـل بــجــد". واعـــتــرف كــونـــتي بــأن
ـمـكن أن مـسـتـوى خط دفـاعه كـان من ا
يقدم مبـاراة أفضل قائلًا: "بـالتأكيد كان
بإمـكانـهم أن يـفعـلوا الـكثـيـر بشـكل أفضل
اليوم ومع برشلونة لكن على مستوى اخلبرة

مازلنا بحاجة إلى العمل بجد".


