
ُباراة لصاحلـهم. وبجانب لقطته ا
ـثــيـرة لإلعــجـاب حــيـنــمـا تـوجه ا
بـالـشكـر جلـامع الـكـرات على دوره
في إحراز الهدف الثاني عن طريق
هـــاري كـــ فـــإن مُـــبـــاراة الـــيــوم
ُدير سجلت رقماً إيجابياً لصالح ا
ُخـضرم حيث جنح رجاله الفني ا
في إهــــــدائه أول انــــــتـــــصــــــار في
مـســيـرته الـتـدريــبـيـة تـأخــر فـيـهـا
ونتادا بهدفـ عاد من بعدهـا بر
ُبـاراة حيث سبق رائعـة ليـفوز بـا
وخسر 13 مُبـاراة سابـقة مع فرقه
ة بعد تأخره بهدف ويبقى القد
واجـباً عـلى موريـنيـو الثبـات على
مستواه وحتس أداء فريقه حتى
يــكــون قــادراً عــلى حتــقــيق أحالم

جمهوره.
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واصل األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـباال
إنقاذ ناديه عقب قـيادة يوفنتوس
لـلفـوز على نـظيـره أتلـتيـكو مـدريد
بـهـدف دون رد في خـامس جوالت
دور اجملــمـــوعــات بـــدوري أبــطــال
أوروبا. وسجل ديباال هدف الفوز
لــلــســيــدة الـعــجــوز فـي الــدقــيــقـة
الـثــانـيــة من الــوقت بـدل الــضـائع
للـشوط األول. وتـصدر يـوفنـتوس
اجملـمـوعـة الـرابـعـة بـشكـل رسمي
بــعـدمــا وسع الــفــارق بــيــنه وبـ
أقـرب مالحــقـيه إلى 6 نـقــاط قـبل
جــولـة واحــدة من نـهــايــة مـرحــلـة
اجملموعات. بدأ يوفنتوس صاحب
باراة بـطريقة "4-3-1-2 األرض ا
بــعــدمـا لــعـب مـدربـه سـاري بــخط
دفـاع مـكـون من  4العـبـ أمـامهم
ثالثي الوسط ماتويدي وبيانيتش
وبنتانكـور فيما لعب آرون رامزي
كصـانع لـعب حتت ثنـائي الهـجوم
ـقابل دخل رونالـدو وديـباال. في ا
بـاراة بـطريـقته أتـلـتيـكو مـدريـد ا
ــعــتـادة "2-4-4 ولـعب  4العـب ا
في اخلـلـف أمـامـهم ربـاعي مـكـون
مـن ســـاؤول هـــيـــريـــرا تـــومـــاس
بـارتـي وكـوكي فـيـمـا قـاد فـيـتـولو
ـباراة وموراتـا اخلط الهـجومي. ا
جاءت ضعيفة لـلغاية من الطرف

سـيـطـر على ـلل" هـو ا بل وكـان "ا
الـلقـاء في ظل عـدم قدرة الـفريـق

عــلـى صــنــاعــة الــلــعب والــفــرص.
يوفنـتوس استحـوذ على الكرة في
الشـوط األول بشـكل سلـبي وغابت
اخلـطـورة حـيث لم يـظـهـر الـفريق
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باشـر ومجـموعة سـيتي لـكرة القـدم امس األربعـاء إن األولى اتفـقت على القـيام بـاستثـمار قـيمته 500 مـليون دوالر في قالت شـركة "سـيلفـر ليك" األمـريكيـة لالستـثمـار ا
الكة لنادي مانشستر سيتي اإلجنليزي. وستشتري "سيلفر ليك" أكثر قليال من %10 من اجملمـوعة التي تسيطر عليها أبوظبي. وقالت الشركتان إن االستثمار اجملموعـة ا
يـة رائدة في االستثـمار في التـكنولـوجيا ونحن ـبارك رئيس مجـموعة سـيتي في بيـان "سيلفـر ليك شركـة عا سـيقيم مجـموعة سـيتي عند 4.8 مليار دوالر. وذكـر خلدون ا
بـارك وإيجون ـز" البريـطانـية قـد أفادت بـأن خلـدون ا زيـد من النـمو الـذي جتلبـه الشراكـة معـهم". وكانت صـحيـفة "فـاينـنشـال تا سعداء بـاستـثمـاراتهم وفـرص حتقـيق ا
اضي. وأضـاف التقـرير أن أبوظـبي تخـطط لالحتفـاظ بحصـة األغلـبية في اجملـموعة. وقـالت الصحـيفة إن دوربـان الشريك اإلداري لـسيلـفر ليك قـد وقعـا االتفاق الـسبت ا
سـتثمـر خاص آخر. بـاشر األمريـكيـة تعتـزم اإلبقاء عـلى حصـتها لـنحو عـشر سـنوات لكـنها قـد تسـعى أيضا لـلتخـارج عبـر طرح عام أولي أو بـيعـها  شركة االسـتثـمار ا
وكـانت سـيلـفر لـيك قـد فاحتت أيـضـا أنديـة أوروبيـة وإجنـليـزية أخـرى لـكرة الـقدم مـنـها تـشيـلـسي اللـنـدني. وحقق مـانـشسـتر سـيـتي إيرادات بـلغت 535.2 مـلـيون جـنيه
و في اإليرادات في ظل ملكية أبوظبي. إسترليني (686.66 مليون دوالر) في 2019-2018 في خامس عام عـلى التوالي من الربحية واحلادي عشر تواليا من تسجيل 

اضي بثالثة ألقاب محلية في إجناز لم يسبق له حتقيقه. وسم ا كما فاز النادي ا
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مـوسـكـو - مـدريـد -  الـزمان (أ ف
ب):  تـوقع يـوري غـانـوس رئـيس
ــنــشــطــات في جلــنـــة مــكــافــحــة ا
روســـيـــا (روســـادا) الـــثالثـــاء أن
ــكـافـحـة ـيـة  تـؤيـد الــوكـالـة الــعـا
ـنع ـنـشــطـات (وادا) تــوصـيــة  ا
ــنـــافــســات روســـيــا من جـــمــيـع ا
ــدة أربــعـة الــريــاضــيـة الــكــبــرى 

أعوام. 
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واعـــتـــبـــر غـــانــوس فـي تــصـــريح
لـــــفـــــرانس بـــــرس أن (هـــــذا هـــــو
الـــــــــواقـع) وذلـك فـي رده عــــــــــلى
الـتــوصــيــة الـصــادرة اإلثــنـ عن
جلـنـة مـراجـعـة االمـتـثـال الـتـابـعة
لـ(وادا) بــايــقــاف روســيــا ألربــعـة
أعـوام مـتـهــمـة مـوسـكــو بـتـزويـر

بـــيــــانـــات اخملــــتـــبــــرات الـــتي 
. وقال غانوس تسليمها لـلمحقق
(إنـنا نـغرق ألربـعـة أعوام مـقبـلة
في مرحلة جـديدة من أزمة تعاطي

نشطات في روسيا.  ا
أربــعــة أعــوام هي فــتــرة طــويــلـة
بية). ودعا إنهما دورتي ألعاب أو
غـــــانــــــوس الـــــرئـــــيـس الـــــروسي

يـر بوتـ للتـدخل شخـصيا فالد
ـوضـوع مـعـتـبـراً أن روسـيـا في ا
بــاتـت بــحـــاجــة مـــاســة إلى إدارة
ريـاضيـة جديـدة وقـال (بصـراحة
أنـا فـي انـتــظـار الــرئـيس لــلـقــيـام
ـــوضـــوع. بـــدور نـــشط في هـــذا ا
ــشــاكل في لــديـــنــا الــكــثــيــر مـن ا
الـــريـــاضـــة لـــكن الـــشيء األكـــثــر
صـــعــــوبــــة ومـــأســــاويــــة هـــو أن
ريـاضيـنـا أصبـحـوا رهائن ألفـعال
سؤولـ عن الرياضـة هنا. نحن ا
ـــضي قــــدمـــا في بــــحـــاجـــة إلـى ا

تـغـيـيـرات حـقـيقـيـة. نـحن بـحـاجة
إلى قــادة ريــاضــيــ جــدد. وجـاء
الــرد الــرســمي الــروسي مـن وزيـر
اخلـارجـيـة سـيـرغي الفـروف الـذي
رأى بـعــدا سـيــاسـيــا في تـوصــيـة
اللجنة واستـعدادا لوضع موسكو
في مــوقف دفـــاعي مــتــهــمــة بــكل

شيء وفي كل مكان). 
وفي حـال تـأيـيد تـوصـيـة اللـجـنة
ـشـاركة فـإن روسـيـا ستـحـرم من ا
في أحــداث ريـاضـيـة هـامـة كـدورة
ـبــيـة الــصـيـفــيـة في األلـعــاب األو

بياد الشتوي طوكيو 2020 واألو
بية. ببك 2022 واأللعاب البـارا
من جهـة اخرى أعلـنت محـكمة في
مـدريــد الــثالثــاء عن تــبــرئـة العب
الـوسط الدولي اإلسـبـاني الـسابق
تشابي ألونسو من تهمة االحتيال
-الـضـربي بعـد أن طـلـبت النـيـابة
الـعــامـة بــدايـة بــسـجــنه خلــمـسـة
أعــوام قـبل أن تـخـفــضـهـا لـنـصف
دة. وبـحسب الشـكوى التي هذه ا
كـانت مقـدمـة ضد الـونـسو تـهرب
الــالعـب مـن دفــع ضـــــــــــــرائـب فـي
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مــــــــــنـــــــــذ اإلعـالن عن
تـعــيـيـنه مُـديـراً
فــنــيـاً لــنـادي
تــــوتــــنــــهـــام
هــوتــســبــيــر
اإلجنــلــيـزي
لم يــــــخـــــفت
بريق جوزيه
مــــوريـــنــــيـــو
حلـــــظـــــة ولم
يكف عن إبهار
مُـتـابـعي الـكـرة
بـــــجـــــاذبــــيـــــته
الــســاحــرة. مـرة
بـــتـــصـــريـــحـــاته
ـــثــــيـــرة الـــتي ال ا
تــخــلــو مـن خــفـة
الــــظل ومـــرة
بــــــــــأدائه
التدري
بـــــــــــــي
الــــراقي
الـــــذي بــــدأ
مـفــعـوله في
الـــــظـــــهــــور
باراة سريعاً لتأتي ا
مــــــــؤكــــــــدة عــــــــلى أن
اخملــضــرم الـبــرتــغـالي
يــســـيــر عــلـى الــطــريق
الــــــصــــــحــــــيـح. في أول
مُـباريـات السـبيـشال وان
مع الـسبـيـرز جنح الـفريق
ـة جـاره الــلـنــدني في هــز
ويـسـتـهـام يـونـايـتـد بـثالثـة
أهــداف لـهـدفــ عـلى أرضه
وهــو الـفـوز األول لـتــوتـنـهـام
في مُـــــــبــــــاراة خـــــــارج أرضه
بـــالـــدوري اإلجنـــلــيـــزي مـــنــذ
ـاضي وحتـديـداً في ـوسم ا ا
الـعــشــرين من كـانــون الــثـاني
لـــلــعـــام اجلــاري عــنـــدمــا فــاز

الفريق على فولهام.
وتــأهل الــفــريق لــلــدور الــتــالي
بــدوري أبــطـال أوروبــا وأظــهـر
مـورينـيو ورجـاله قوة شـخصـية
وصالبـة كـبـيـرة فـعـلى الـرغم من
الــبــدايـة الــكـارثــيــة لـلــفــريق الـتي
كـــلـــفــتـــهم هـــدفـــ في أقل من 20
ـــبــيـــاكــوس دقــيـــقـــة من فـــريق أو
الـيـونـاني عاد الـسـبـيرز من بـعـيد
لـــيـــحـــرزوا أربـــعـــة أهــداف أنـــهت

إلـيه لـيـرسلـهـا نـحو جـونـدوجان
الـذي تـابـعـهـا لـيـتـصـدى احلـارس
بـيــاتـوف بــثـقــة في الـدقــيـقـة 14.
وأهــدر شـاخــتـار فــرصــة خـرافــيـة
الفـتتـاح التسـجيـل في الدقـيقة 15
عندما انطلق تيتي بسرعة بالكرة
فحـاول احلارس إيـدرسون قـطعـها

من أمـــامه لــكــنه فـــشل لــيــصــبح
ــــــرمـى مــــــشـــــرعــــــا أمــــــام العب ا
الـضيـوف إال أن فرنـانديـنيـو ظهر
من العدم لـيضع قدمـه أمام الكرة.
وارتــــدت تـــــســــديــــدة تــــيـــــتي من
فـرنـانـديـنـيـو مـجددا فـي الـدقـيـقة
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وبــعـدهـا بـدقـيـقـتـ جـرب رودري
حـــظـه من بــــعـــد 20 يــــاردة لــــكن
احلـــارس بـــيـــاتـــوف تــألـق. وبــرع
بـــيــاتـــوف مــجـــددا في الـــتــصــدي
لرأسية أوتـامندي إثر ركـلة ركنية

في الدقيقة 32.
 ورد شاخـتار في الـدقيـقة 39 عبر
كــنـوبــولــيـانــكـا الــذي انــطـلق من
اليسار قبل أن يسدد كرة لم يجد
إيـدرســون صـعــوبـة في الــتـصـدي
لـها. وانـتظـر سيـتي حتى الـدقيـقة
 56الفــتــتـاح الــتــسـجــيل عــنــدمـا

ـقــابل بــأي شـكـل هـجــومي. فـي ا
تراجع أتلـتيكو مدريـد إلى مناطقه
الـــــدفـــــاعــــيـــــة رغم حـــــاجـــــته إلى
االنـتـصـار لـضـمـان الـتـأهل بـشـكل
ة رسمي إال أن اخلـوف من الهـز
ــــدرب لــــعـب دوره عـــــلى فـــــريـق ا
سـيميـوني. أتلـتيـكو مـدريد اعـتمد

عـــــــــــــــــــلـى
الــــــكـــــرات
الــطــولــيــة
ــــرســـلـــة ا
من اخللف
إلى األمــام
طـــــــــــــــوال
الــــــشـــــوط

األول
حــــــــــــــــيـث
حـــــــــــــــاول
سيـمـيوني
االعـــتــمــاد
عـــــــــــــــــــلـى
مــــــوراتـــــا
كـــمــحـــطــة
لــــــكـــــــسب
الـــكــرة من
مـــــدافــــعي
يوفـنـتوس
إال أنـــــــــــــه
فـــــــشـل في
ذلك حـيث
جنـــــــــــــــــح
بـونـوتشي

ودي لـيـخت في معـظم الـصـراعات
الثـنائـية حتى وجـد موراتـا نفسه
تــائــهًـا فـي وسط مــلـعـب الـيــوفي.
ـــضــيــئــة ديــبـــاال كــان الــنـــقــطــة ا
ــبــاراة وكــان هـو الــوحـيــدة في ا
أبـــرز مـن حـــاول تــــهـــديــــد مـــرمى
أتـلتـيكو مـدريد خـاصة فـي الشوط
األول وجنح في تـــســـجــيـل هــدف
رائع من زاويـة صعـبـة للـغـاية. في
الـشــوط الـثــاني حـاول أتــلـتــيـكـو
اخلــروج ومـهــاجــمــة يـوفــنــتـوس
حــتى أجــرى سـيــمــيـوني تــبــديـله
األول في الدقيقة 53 بنزول جواو
فيـليكس أتـبعه إشــــــــــراك أنخيل
كـــــــــــوريــــا في مــــحــــاولـــة إلدراك

التعادل. 
بـاراة وخـرج أتلـتيـكو وانـقلـبت ا
لـلهـجـوم وتراجع يـوفـنتـوس الذي
ـرتـدات إال حـاول االعـتـمـاد عـلى ا
أن الـفريـق وجـدا صـعوبـة كبـيرة
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اسبـانيـا بقـيمـة ملـيوني يورو عن
حـــــقـــــوق الـــــصـــــورة بــــ 2010
و2012 حـ كـان يدافـع عن ألوان
ريـال مـدريـد وارسـلـهـا الى شـركة
تـتـخذ مـقـرا لـها مـن جزيـرة مـديرا
الـبــرتـغـالــيـة الــتي تـعـتــبـر احـدى

الذات الضريبية. ا
WOC  ‚öÞ«

وكلفت محـكمة مدريد بـداية النظر
لف بهـذه القـضية لـكنـها اقـفلت ا
ـقـصــود ال يـتـجـاوز مـعـتـبــرة ان ا
حـدود رفع مـسـتـوى الدخل إال أن
النيابة العامة ومصلحة الضرائب
اطـلقـتـا نهـاية 2017 القـضـية من
جـديد واعـتـبر قـضـاة االستـئـناف
ـــــوجــــهـــــة الى جنم ان الــــتـــــهم ا
لــيــفــربـــول اإلنــكــلــيـــزي الــســابق
(تـسـتـنـد الى اسس كـافـيـة) العادة
لف. لكن احملـكمة في مدريد فتح ا
أفـــــادت الــــــثـالثــــــاء أنه كــــــان من
ــســتــحــيـل احلــديث عن تــســتــر ا
وغش ألن نـقل حـقـوق الـصـورة قد
 بــشــكـل رســمي من خالل إبــرام
عــــقــــد مــــوقع فـي عـــام 2009 ب

ألونسو والشركة البرتغالية.
الرياضة الروسية
تواجه صعوبات

نيمار دا
سيلفا
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في صـنـاعـة الـفـرص حـتى انـتهى
ـجـهود اللـقـاء بـفـوز يـوفـنـتـوس 

فردي من ديباال.
‰œUF² UÐ wH²J¹ w²OÝ

حـجز مـانشـسـتر سـيتي مـكانه في
ثـمـن نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا
رغم تــعــادله مع ضــيــفه شــاخــتـار

دونـيـتـسك (1-1) مـسـاء اول امس
الــثالثـــاء عــلى مـــلــعب "االحتــاد"
ضــــمن اجلــــولــــة اخلـــامــــســــة من
مـنــافــســات اجملــمــوعــة الــثــالــثـة.
وأحـرز إلــكـاي جــونـدوجــان هـدف
مـانــشــسـتــر ســيـتي (ق56) فـيــمـا
ســـجل مــانـــور ســولـــومــون هــدف
شــــاخـــــتــــار (ق69). وبـــــذلك رفع
مـانـشسـتـر سيـتي رصـيده إلى 11
نـقـطة في الـصـدارة مـتفـوقـا على
شاختار (6 نقاط) ودينامو زغرب
ركز (5 نقاط) وأتـاالنتا صـاحب ا

األخير ( 4نقاط). 
ـانــشـســتـر وسـنــحت أول فـرصــة 
ســيــتي فـي الـدقــيــقــة الــســابــعـة
عنـدما مرر ستـيرليـنج الكرة داخل
مــنـــطــقــة اجلـــزاء إلى دي بــروين
الذي سدد بيد أن تيتي وقف أمام
محاولته. وحاول دي بروين تمرير
نـطقة لـكنـها ارتدت الكـرة داخل ا
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كـشفت الـصـحافـة اإلسبـانـية امس األربـعاء عن
مــضــمــون احملــادثــة الــتي أجــراهــا الــبــرازيــلي
مـارسيلـو ظهـير ريال مـدريد مع مـواطنه نـيمار
دا سـيــلـفـا جنم بــاريس سـان جـيــرمـان. وجـاءت
احملادثة قبل انطالق لقـاء الريال وسان جيرمان
اول أمس الــثالثــاء عــلى مــلــعب "ســانــتــيــاجــو
بــرنــابـيــو" في اجلــولــة اخلــامــسـة من دور
اجملموعات بدوري أبـطال أوروبا. ونقلت
صحـيفـة "ماركـا" اإلسبـانيـة عن برنامج
"مـوفيـستـار" أن مارسـيلـو ونيـمار لم
يتـقابال منـذ فتـرة بسبب أن الـثنائي
غـاب عن بطـولة كـوبا أمـريكـا كما أن
جنم سـان جـيرمـان لم يـعـد يـعيش في
إسـبـانـيـا. وقـال مـارسـيـلـو لـنيـمـار قـبل
باراة: "أنت تـلعب بشكل أفضل انطالق ا
ـبـاراة الـتي انـتهت من مـبـابي". يـذكـر أن ا
بــالـتــعـادل  2-2شـهــدت بــدء نـيــمــار من عـلى
مقاعد البدالء بينما دخل الفرنسي كيليان
مــبــابي الــتـشــكــيل األســاسي لــسـان
جـيــرمــان. من جــانب اخــر قـال
فــــــرانـك المــــــبــــــارد مـــــدرب
تــــشــــيـــــلــــسـي إن العــــبه
صـاب روس باركلي ا
افـتـقـر لالحـتـرافـيـة
بـعدمـا ظـهر دون
ارتـداء قــمـيص
في فـــــيـــــديــــو
ـلــهى لـيـلي
خـالل فــــتــــرة
الـــــــــتـــــــــوقف
خلــــــــــــــــــــــوض
مـبـاريـات دولـية.
ولـم يـــــــــــشــــــــــارك
ســنــة) بــاركــلي (25 
في أي مــــبـــاراة مــــنـــذ
الـــتــعـــرض إلصـــابــة في
ــاضـي. وقــال الـــكـــاحل في  19تــشـــريـن األول ا
المـبارد لـلـصـحـفيـ قـبل مـواجـهة فـالـنـسـيا في
دوري أبــطـال أوروبـا امس األربـعـاء: "لـقـد أظـهـر
افـتـقـاره لالحـتـرافــيـة عـلى قـدر عالقـتي بـاألمـر".
وأضاف: "هذا الشيء ال أريد أن أكـون قاسيا فيه
ألني أتفهم أن الالعب بـشر وال أريد مراقبة كل
مبـاريات حلـظة من حـيـاتهم". وخـاض بـاركلي 9 
ــوسم قــبل اإلصــابــة أمـام مع تــشــيــلـسـي هـذا ا
اضي وأكـد المبارد نيـوكاسل يـونايتـد الشـهر ا
أن الالعب غــيـر جــاهـز بـعــد.ويـحــتل تـشــيـلـسي
ــركــز الـثــاني في اجملــمــوعـة الــثــامـنــة بـدوري ا
األبــطــال بــرصــيـد 7 نــقــاط وهـو نــفـس رصــيـد
ــتـصــدر وفـالــنــسـيــا ثـالث أيـاكس أمــسـتــردام ا

الترتيب.

ح من خاللــهــا عــلى عالقــة تــربــطه مع الــثالثــاء رســالــة 
هـاماربي الـسويـدي من خالل نشـر فيـديو في إنـستـجرام
يـدل عـلى ذلك بـعـد عـام مـن الـلعـب في لـوس أجنـلوس
جـاالكسي بـعد أن يـنتـهي عقـده في نهـاية الـعام احلالي.
قـال إبــراهـيــمـوفــيـتـش في تـصــريح لـصــحـيــفـة  ”أفـتـون
بالدت ”الـسـويـديـة “هـامـاربي نـادٍ رائع ويـحـظى بـتـأيـيـد
ا عـاطـفي واحـترام كـبـيـر في سـتـوكـهـولم والـسـويـد لـطـا
ا أحـبـبت الـنـادي ومـشجـعـيه ومـنـذ ذلك الـوقت أعـجـبت 
ــلــعب.” فـــعــله في الـــســنــوات األخـــيــرة داخل وخـــارج ا
وأضاف “أن تكون قـادراً على االنضـمام وتطـوير النادي
ـتع لقـد تـوصـلت التـفاق مع إلى األمـام سيـكـون األمـر 
ــيـاً قــدر اإلمـكــان سـنــكـون هـامــاربي جلـعـل الـنــادي عـا
معروف في جميع أنحاء العالم وليس في السويد فقط.”
وأشار رئيس النادي ريتشارد فون “األمر ال يزال جديداً
ومثير بالـتأكيد الـتوقيت جيد ألنـنا تطورنا بـشكلٍ ملحوظ
ـــواسـم األخـــيــــرة من الــــســــابق ألوانه قــــول شيء فـي ا
ـكن أن يسـاهم به الالعب لكن من بـالتـفصـيل حـول ما 
الـواضح أنه سـيـكون تـعـاوناً كـبـيرا .”وتشـيـر الصـحـافة
ئة من ووسائل اإلعالم إلى شـراء إبـراهيـموفـيتش  22بـا
أسـهم الـنـادي. يـذكــر أن هـذه اخلـطـوة تـأتي بـعـد ارتـبـاط
الالعب باالنضـمام لعدة أندية أوروبـية على رأسها ميالن

ونابولي وبولونيا وليفربول.
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 زالتان إبراهيموفيتش
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وضع جــيـسـوس الـكـرة عـلى طـبق
من ذهـب أمـام جــونـدوجــان الـذي
تـــابـــعـــهـــا في الـــشـــبـــاك. وأطـــلق
دى سـتيـرلـينج تـسديـدة بـعيـدة ا
انــحـرفـت عن مــرمى شــاخـتــار في
جهود الدقيقة 61. وقام كاسيلو 
جـيـد في النـاحـيـة اليـمـنى قبل أن

يوجّه كرة تألق بياتوف مجددا في
إبـعــادهـا بــالـدقــيـقـة 63. وتـمـكن
بعـدها الـفريق الـضيف من مـعادلة
الـنــتـيـجــة في الـدقــيـقـة 69 حـيث
تـلـقى دودو تــمـريـرة في الــنـاحـيـة
الـيـمـنى وأرسـلهـا أرضـيـة خـادعة
إلى البديل مانور سولومون الذي
ســددهــا في الــشــبــاك دون رقــابـة.
ـدافع كـريفـتـسـوف سـيتي وحـرم ا
مـن اسـتـعـادة تـقـدمه في الـدقـيـقـة
72 بـعدمـا أبـعد كـرة الـبديل دافـيد

رمى.  سيلفا من على خط ا
ودخل فــيل فــودين إلـى تــشــكــيــلـة
سيـتي بـغيـة إنعـاش خط الوسط
لـكن الــفـريق اإلجنــلـيــزي لم يـهـدد
مـرمى ضـيــفه بـشـكل فــعـلي حـتى
الدقيقة 87 عندما تابع سـتيرلينج
ـنــخـفــضـة تــمــريـرة أجنــيـلــيـنــو ا
ـبـاراة ــرمى لـتـنــتـهي ا بـجـانب ا

بالتعادل (1-1). 
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ديـر الفني لـريال مدريـد أن فريقه يرى زين الدين زيـدان ا
كـان يسـتحق االنـتصـار على بـاريس سان جـيرمـان بدال من
الـتـعادل (2-2) اول امـس الثالثـاء في اجلـولـة اخلـامـسة من
دور مـجـمـوعـات دوري أبـطـال أوروبـا عـلى مـلـعب سـانـتـيـاجـو
برنابيـو. وقال زيدان خالل تصريحـات نقلتها صـحيفة "ماركا"
اإلسـبـانـية: "إصـابـة هـازارد? إنهـا أكـثـر من مجـرد ضـربـة حيث

دة 3 أيام". يوجد الـتواء أيضًـا وأخبرته بـأن يحصل عـلى راحة 
وأضـاف: "قدمـنـا مبـاراة جـيـدة نواصل الـتـطـور وهذا أهم شيء..
الالعـبون يـسـتحـقـون الفـوز بـعـد ما قـدمـناه وأتـمـنى أن نلـعب بـهذا
ـباراة? كل شيء األداء كـل يوم". وتـابع: "أكثـر شيء أحـببـته في ا
األداء والــلــعب بــشـكل جــيــد جـدًا حــيث كــانت مــبـاراة كــبــيـرة
واخلـصم أيضًـا لـعب بـشكل جـيـد". وواصل زيـدان: "استـقـبال
الـــهـــدف األول? هـــذه هي كـــرة الـــقـــدم إنه أمـــر قـــاس بـــعض

الشيء.. لكنني أركز على األداء اجليد الذي ظهرنا به".

وألــــونــــســـو
الــــــــــــــــــذي
اعــــــتـــــزل
اللعب في
عــــــــــــــــــام

2017
بـــــعـــــد أن
دافـــع عـــن
ألـوان بـايـرن

مـيـونـيخ مـنـذ 2014  هو من
بــــ عـــدة العــــبــــ بـــارزين
واجـهوا ومـا زالوا الـتـدقيق
من قـبل سـلـطـات الـضرائب
اإلســــبـــانـــيــــة بـــســــــــــبب
مــخـالــفـات في اإلعالن عن
الـدخل النـاجم عن حـقوق
الـصور.واعـتـرف الـبعض
بـــاالحـــتـــيـــال كـــجـــزء من
صــفــقـة لــتــجــنب عــقــوبـة
السـجن من بيـنهم مـهاجم
أتــلــتــيـكــو مــدريــد ديــيــغـو
كــوسـتـا ومـدافـع بـرشـلـونـة
جيرارد بيـكيه وكالهما دفع
غـرامـة مـالـيـة بـعـد إدانـتـهـما

نصرم. الصيف ا
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هـاجم الـبولـندي روبـيـرت ليـفانـدوفـسكي مـهاجم واصل ا
ـاني ومــنـتــخب بـولــنـدا الـدولـي تـألـقه بـايــرن مـيــونخ األ
ـوسـم وجنح بـدك شـبـاك فــريق الـنـجم الـكـبــيـر هـذا ا
ـباراة األحـمـر الـصـربي بـأربـعـة أهـداف كـامـلـة في ا
التي جمـعتهما في صـربيا ضمن منـافسات اجلولة
اخلــامـــســـة من عـــمــر دوري أبـــطـــال أوروبــا دور
اجملـموعـات. ودخل روبيـرت ليـفانـدوفسـكي تاريخ
دوري أبـطـال أوروبـا من أوسع األبـواب بـتـسـجيل
4 أهداف كـاملة في مـباراة واحدة بل وخالل 14
دقـيـقــة فـقط. وسـجل لــيـفـانـدوفــسـكي أهـدافه رقم
60و61 و 62 و63 خالل مـــــســــيـــــرته في دوري
أبــطـــال أوروبــا لـــيـــصــبح خـــامس العب فـي تــاريخ
ـسابق يـسجل  +60هـدفاً بـعـد كـريسـتـيانـو رونـالدو ا
ـا. واقترب ليونـيل ميـسي راؤول جونزالس وكـر بنز
ا روبيرت ليـفاندوفسكي كـثيراً من الفرنـسي كر بنز
وكـاد بــالــفـعـل أن يـلــحق به ويــتــفـوق عــلــيه لــوال جنـاح
ـهـاجم الـفـرنـسي بـتـسـجـيل هـدفـ الـيـوم في شـباك ا

باريس سان جيرمان.
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يـرى كـيلـور نـافـاس حـارس مـرمى بـاريس سـان جـيـرمـان أن فـريـقه اسـتحق
الـتــعــادل مع ريـال مــدريـد 2-2 مـســاء اول امس الــثالثــاء في دوري أبــطـال
أوروبا. وصـرح نافـاس عبـر شبـكة راديو مـونت كارلـو: "كانت مـباراة مـعقدة

فـالـلـعب أمــام فـريق كـبـيـر يـعـد مــهـمـة صـعـبـة". وأضـاف احلـارس
الــكـوسـتــاريـكي: "لـم نـتـحــكم في سـيــر الـلــقـاء وكـنــا أكـثـر
انـدفـاعا هـجـومـيـا في الشـوط الـثـاني وخـرجـنا بـالـتـعادل
". وبـسـؤاله عن وهــو مـا أعـتــبـره نـتــيـجـة عــادلـة لـلــفـريـقــ
تــصـديه لـ 8 فــرص رد نــافــاس: "نــبـذل أقــصـى جــهـد
ونضحي بـأنفسنـا من أجل القميص الـذي نرتديه اليوم
بي إس جي هـو بـيــتي وسـأفـعل كل مـا في وسـعي من
أجل هـذا الـفـريق". وأدرك سـان جـيـرمـان الـتـعـادل في
الدقـائق األخيـرة بعـدما كـان متـأخرا بـهدفـ سجـلهـما

ا. كر بنز

زين الدين
زيدان

دوري كـــــرة الـــــســـــلـــــة األمـــــريـــــكي
لــلــمـــحــتــرفــ اول امس الــثالثــاء.
وســـــجل جـــــيــــرامي جـــــرانت العب
ناجتس 20 نقطة في أفضل أداء له
ـوسم وأضاف ويل هذا ا
بـــــارتـــــون 17 نـــــقـــــطــــة
واسـتـحـوذ على 8 كرات
مـــرتـــدة ومــرر 8 كــرات
حـــاســمـــة. كـــمـــا ســاهم
جــــــامــــــال مــــــوراي في
االنـتصـار بـتسـجيل 16
نــقـطــة وأضـاف زمــيـله
مـــيــســـون بـــلـــمــلي 15
نـــقــــطـــة واســــتـــحـــوذ
نـيــكـوال يـوكـيـتش عـلى
20 كرة مرتدة. وتصدر
جوردان مـكراي قـائمة
مــسـجــلـي الـنــقــاط في
ويـــزاردز بــرصــيــد 21
نـقــطـة بــيـنـمــا سـجل
ديــــفـــيــــز بــــيـــرتــــانـــز
وبـــــــــــــرادلـي بـــــــــــــيـل
ومـوريتس فـاجـنر 14
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واصل دنــفـر نــاجــتس انــتــصـاراته
وحـقق فـوزه الـسـادس عـلى الـتوالي
بالـتفوق (104-117) على واشـنطن

ويـــــــــــــزاردز فـي
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واســـتــحـــوذ عــلى 8 كـــرات مــرتــدة
وأضـاف كـريـسـتـابس بـورزيـنـجيس
15 نــقــطـــة لــفــريق مــافــريــكس لــكن
تــوقـفت ســلـســلـة من  5انـتــصـارات
ـة لداالس مـتـتـالـيـة. وهـذه أول هـز
عـلى أرضه مـنـذ الـثـامن من نـوفـمـبر
تشرين الثاني. وفـرض دفاع كليبرز
بـقيـادة بـاتريك بـيفـرلي رقـابة قـوية
باراة على دونـتشـيتش الـذي دخل ا

وكان متوسط تسجيله للنقاط
 30.6نــقــطــة وهــو ثــالث
أفـــــــــضـل مـــــــــتـــــــــوسط
ـــــســــابــــقــــة. كــــان بــــا
مافـريـكس ثاني أكـثر
الـفـرق تـسـجـيالً هـذا
ــــوسـم بــــرصــــيـــد ا
 119.1نـــقـــطــة في
ــــــبـــــاراة ا

الواحدة.

نـقـطـة لـكل العب لــكن الـفـريق خـسـر
لـلـمـرة الثـانـيـة عـلى الـتوالي. ودخل
ـركـز الـثـاني ـبـاراة في ا واشـنـطن ا
فـي قائـمـة مـسـجلـي النـقـاط بـرصـيد
ـبــاراة الـواحـدة 119.1 نــقـطــة في ا
لـكـنه احـتـاج إلى مـجـهـود كـبـيـر في
الـــربع األخــيـــر حــتى يـــجــتــاز 100
نقطة. وأنـهى ناجتس النصف األول
بفارق 17 نقـطـة واتسع الـفارق إلى
20 في الـربع الـثـالث قـبل أن يـقلص
ويـزاردز الـنتـيـجة في الـربع األخـير.
وأحــرز كــواي لـيــونـارد 28 نـقــطـة
وأضــــاف بـــول جـــورج 17 من أصل
 26نقـطة خالل الـربع األول ليـحقق
لــوس أجنـلــيس كـلــيـبــرز انـتــصـاره
الــســادس عـــلى الــتــوالي ويــتــفــوق
(99-114) على داالس مافريكس في
دوري كـــــرة الـــــســـــلـــــة األمـــــريـــــكي
. ولعـب جورج ولـيونارد لـلمـحترفـ
مــعًــا في مــبــاراة خـارج األرض ألول
ــبـاراة الـرابـعـة مـرة بـيــنـمـا هـذه ا
فـقط لـهـمـا في الـفريق ذاتـه. وسجل
لـــوكـــا دونـــتـــشــيـــتش 22 نـــقـــطــة
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يـستعـد النجم الـسويدي اخملـضرم زالتان إبـراهيمـوفيتش
لشراء أسـهم من نادي هامـاربي السويدي بـجانب اللعب
في صــفــوفه. ونــشــر زالتـان إبــراهــيــمــوفـيــتش اول أمس


