
وأحرز تراي ياجن 37 نقطة بفضل
 5رمــــيــــات ثـالثــــيــــة وأضــــاف 7
تـمـريـرات حـاسـمـة مع هـوكس لـكن
الـفريق خـسر لـلـمرة الـعاشـرة على

التوالي.
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حرص كـريسـتيانـو رونالدو مـهاجم يـوفنتـوس على تـوجيه رسالـة إلى جماهـير الـسيدة الـعجوز
عقب التعثر أمام ساسولو وفقدان صدارة الدوري اإليطالي لصالح إنتر ميالن.

بـاراة الـتي انــــتهت وسـجل رونالـدو هـدف الـتعـادل لـيـوفــــــنـتـوس الـيــوم من ركـلـة جـزاء في ا
بنتيجة (2-2) ليخسر البيانكونيري صدارة الترتيب لصالح إنتر الذي فاز على سبال (2-1).

وقع التواصل االجتـماعي إنستجرام: "ليـست النتيجة التي وكتـب رونالدو عبر حسابه الـرسمي 
كنا نريدها لكننا سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا".

واسـتعاد إنـتر صـدارة الدوري اإليطـالي بعد 7 جـوالت من خسارتـها مـستغـلًا تـعادل يوفـنتوس
ليرفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البيانكونيري.
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يـتـرقب عـشـاق كـرة الـقـدم مـراسم حـفل
جوائز الكرة الـذهبية لعام 2019 الذي
تــنـــظـــمه مـــجـــلــة "فـــرانس فـــوتـــبــول"

سرح بالـعاصـمة الـفرنـسيـة "باريـس 
ـقـرر أن يـشـهـد احلـفل شـاتـلــيه. ومن ا
مــجــمــوعــة من اجلــوائـز في 4 فــئـات
مختلـفة أهمهـا جائزة أفضل العب في

الـعــالم عن الــعــام اجلـاري.وتــعــد هـذه
النسخة هي الـ 64 للكرة الذهبية منذ
انــطالقــهــا عــام 1956  حــيث شــهــدت
انــدمــاجـهــا مـع االحتــاد الـدولـي لــكـرة

الـقـدم "فـيـفـا" ب عـامي 2010 و2015
قبل االنفصال بينهما.

VŽô qC √

أعلـنت فرانس فوتـبول قائـمة تضم 30
مـرشـحًـا لـنـيل الــكـرة الـذهـبـيـة ألفـضل
العب يصـوت علـيها 180 صحـفيًا من
مــخـتـلف أنـحـاء الــعـالم.ويـعـد الـثالثي
ليونيل ميسي قائد برشلونة فيرجيل
فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو
رونـــالـــدو جنم يـــوفـــنـــتـــوس األقــرب
لــــلـــمــــنـــافــــســـة عــــلى اجلــــائـــزة هـــذا
العام.وبحـسب التسريـبات فإن ميسي
ـنتـظر تـتويـجه في احلفل هو الـنجم ا
ما يـعني فوزه بـها لـلمرة الـسادسة في
مسـيرته لـيفض الـشراكـة مع رونالدو
الــذي يــتــقــاسم مــعه الــرقم الــقــيــاسي

بفوزهما بها 5 مرات لكل منهما.
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ويـــشـــهــد احلـــفل أيـــضًــا مـــنح الـــكــرة
الــذهـبـيـة ألفـضل العــبـة عـلى مـسـتـوى

أخبار النجوم
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ن من زمـيـله لـويس الـطـرف األ
سـواريز وسـدد على الـطائـر لكن

علت الكرة مرمى أوبالك.
وأبـت الـــــكــــــرة دخــــــول مــــــرمى
بـرشـلونـة في الـدقـيـقة 71 حيث
سـدد مـوراتا الـكـرة بكـعب الـقدم
واصطدمت بدفاع برشلونة على

رمى. خط ا
وعــلى اجلــانب اآلخــر إرنـســتـو
ـــــديــــر الــــفــــني فــــالــــفــــيــــردي ا
لـبـرشلـونـة دفع بفـيـدال بدال من
آرثر ثم أومتيـتي بدال من بيكيه

الذي تعرض لإلصابة.
واقـتــنص لـيـونـيل مـيـسي هـدف
الـــتـــقـــدم لـــبــرشـــلــــــــــــونـــة في
الــــدقـــيــــقـــة 86  حـــيـث تــــبـــادل
الـــــتـــــمـــــريـــــرات مع ســـــواريـــــز
وســـــــــدد كــرة ســحــريــة أســفل
 احلارس يان أوبالك.وعبثا
حاول أتـلتيـكو مدريـد العودة إال
أن الــدفــاع الـكــتــالــوني تــصـدى
للهجمات وانـتهى اللقاء بتفوق

البارسا.

إيــفـان راكــيــتـيــتش في مــنـطــقـة
اجلـزاء الــذي سـدد كــرة سـهــلـة
بــــ أحــــضـــــان احلــــارس يــــان

Æ26 أوبالك في الدقيقة
 وحاول الشاب البرتغالي جواو
فيلـيكس مهـاجم أتلتيـكو مدريد
جتـــربـــة حـــظه وســـدد كـــرة من
ـنطـقة لكـنهـا اصطدمت خارج ا
ــدافـع بــيــكـــيه وحتــولت إلى بــا

Æ31 ركنية في الدقيقة
وأرسل لــويس ســواريـز مــهـاجم
بـرشـلــونـة تـسـديــدة صـاروخـيـة
خــارج مـنــطــقـة اجلــزاء لــكـنــهـا
ــ احلـارس يـان أوبالك مـرت 

في الدقيقة 36.
ــــاني مــــارك أنـــدريه وواصل األ
تــيـــر شـــتـــيـــجن حـــارس مـــرمى
بـرشـلــونـة تـألـقـه حـيث تـصـدى
لـــتــســديـــدة رأســيـــة من ألــفــارو
مـوراتـا مـهـاجم أتـلـتـيـكـو مـدريد

ببراعة في الدقيقة 39.
وأتى الـرد سريـعًـا من بـرشلـونة
في الــــدقـــيـــقـــة 42 حــــيث ســـدد
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قال الـكـرواتي إيـفـان راكـيـتـيتش العـب وسط بـرشلـونـة الـيـوم األحـد إنه ال يـفهـم وضعه
وسم. احلالي في ظل عدم االعتماد عليه بشكل أساسي في أغلب فترات هذا ا

وشـارك راكيتيـتش أساسيًا في مـبارات على الـتوالي وساهم في االنـتصار على أتـلتيكو
مدريد اليوم بهدف دون رد حلساب اجلولة الـ15 من الليجا.

وقال الدولي الكرواتي خالل تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ما
أريـده هو االسـتـمتـاع بـالـلعب وبـذلت قـصـارى جهـدي ألنـني ال زال لـدي الكـثـيـر ألقدمه
ـدرب.. واآلن يـجب أن أتــعـامل مع وضـعي احلــالي وأسـتـمـر في ألحـظى بـثـقــة زمالئي وا
التحـسن".وعن موقفه مع الفريق أجاب: "ال أفـهم الوضع ألنني أريد اللعب وإذا كان ذلك
ـقـدوري فال يــوجـد فـريق أفـضل من بـرشـلـونــة.. أريـد أن أسـتـمـتع بـكل يـوم وإذا كـان

كنا استمراري هنا سيكون أفضل بكثير".
وتـابع: "ما أريـده هو أن أسـتمـتع قضـيت أسبـوعًا جـميلًـا للـغايـة وأريد أن أظـهر لـلمدرب
كنهماالعتماد علي".واختتم راكيتيتش: "كانت لدينا ثقة أمام أتلتيكو مدريد وزمالئي أنه 

والشوط الثاني كان أكثر راحة بعد الضغط علينا في الشوط األول".

واصل مــانـــشــســتـــر يــونـــايــتــد
تــرنـحه وسـقط فـي فخ الـتـعـادل
مع ضــيــفـه أســتــون فــيال (2-2)
على مـلعب أولـد ترافـورد ضمن
اجلـــولـــة الـــرابــــعـــة عـــشـــرة من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وسجل هدفي مانشستر يونايتد
كل من حـارس أسـتـون فـيال تـوم
هيتون (42) باخلطـأ في مرماه
وفـكـتـور لـيـنـديـلـوف (64) فـيـما
أحــــرز جــــاك جـــــريــــلــــيش (11)
وتــايــرون مــيــنــجـز (66) هـدفي

الفيالنز.
ورفع يــونـايـتــد رصـيـده إلى 18
ـركـز الـتـاسع فـيـمـا نـقـطـة في ا
ارتــفع رصــيـد أســتــون فـيال إلى
ــركــز اخلــامس 15 نــقــطــة في ا

عشر.
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ولـم يـحـقق مـان يـونـايـتـد الـفـوز
في آخــر 3 مـــبــاريـــات بــجـــمــيع
الـــبــــطـــوالت حــــيث تــــعـــادل مع
شـيفـيـلد يـونايـتـد وأستـون فيال
ـــيـــرلـــيـج إلى جـــانب بـــالـــبــــر
اخلــسـارة من أســتـانــا بـالـدوري

األوروبي.
واســـتـــحـــوذ مـــانـــشـــــــــــســـتـــر
يـونــايـتـد عــلى الـكــرة في بـدايـة
الـلـقـاء مع اعتـمـاد أسـتـون فيال
عـلى الـهـجـمـات اخلـاطـفـة ومرر
راشــفــــــــــــورد الــكـرة إلـى مـاتـا
فـي الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــــيـــــســـــرى
فـــــــــــــانــــــطـــــلـق بــــــهـــــا الـالعب
اإلســبـــاني قــبل أن يـــوجّــهــا في
رمى لتـصل إلى فريد مواجهـة ا
الــــذي ســــدد فــــوق الــــعــــارضــــة

بالدقيقة 9.
وافـتـتح أسـتون فـيال الـتـسـجيل
في الــدقـيـقـة 11 عــنـدمــا انـطـلق
أنور الغازي في الناحية اليمنى
ــرر إلى جــريــلـيش قـــــــــبل أن 
الــذي تـــــــــــخــلـص من بــيــريــرا
ــهــــــــــارة قـبـل أن يـســدد كـرة

مقوسة عانقت الشباك.
واضــطــر الــغــازي لـلــخــروج من
ــلــعب مــصــابــا فـدخـل مـكــانه ا
ـــــصـــــري مـــــحــــــمـــــود حـــــسن ا
"تـريـزيـجـيه" لـكن جـريـلـيش ظل
اخلـــــطـــــر الـــــدائـم لـــــدفـــــاعـــــات
مـانشـسـتـر يـونـايـتـد بـتـحـركاته

اخلطيرة في األمام.
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دير الـرياضي إلنـتر مـيالن لم يغلق كشفت تـقاريـر صحـفية إسـبانـية أن بيـبي ماروتـا ا
البـاب في وجه جنـم برشـلـونـة الـذي أبـدى نيـته في الـرحـيل إذ لم يـشـعـر بـأهـميـته داخل

البارسا.
وقال مـاروتا في تصريـحات نقـلتها صـحيفـة "موندو ديبـورتيفـو" اإلسبانيـة: "أرتورو فيدال

ية". العب مهم جدًا على الساحة العا
وأضـاف: "أنـا وكـونتـي لديـنـا اهـتـمـامًـا كـبيـرًا به فـهـو العب تـود الـعـديـد من الـفـرق ضمه
كنك دائمًا التفكير فيما لصفوفها لـكن لسوء احلظ هو مرتبط ببرشلونة اآلن".وتابـع: "
مكن ضـمه فهو يجـيد في مركز نـعاني فيه بالـفعل خاصة بـعد إصابة إذا كـان من ا

سينسي". 
وأكـمل: "كما قال كـونتي لدينـا قائمة قصـيرة مقارنـة بعدد البـطوالت التي نشارك

جـيـرارد بـيـكــيه مـدافع الـبـارسـافيها". باجلدير بالذكر أن ماروتا سبق وصرح بأن إنتر لن يضم فيدال.
كـــرة رأســيـــة قـــويــة اصـــطــدمت
بـالــعـارضــة لـيــنـتـهـي الـشــــوط
األول بـالـتــعـادل الـســلـبي بـدون

أهداف.
ومع بداية الشـوط الثاني كانت
ُبـادرة لبرشـلونة حـيث استلم ا
أنــطـوان جــريــزمــان كــرة وسـدد
بسهـولة ب يدي زمـيله السابق

يان أوبالك في الدقيقة 46.
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وتـــــألق أوبـالك في الـــــتــــصــــدي
لــتــســـديــدة قـــويــة من لـــيــونــيل
مـيـسي عـلـى مـرت فـي الـدقـيـقة
60 وحـاول سـواريـز أن يـسـتـغل
ارتــداد الـــكــرة مـن يــدي حــارس
أتــلـتــيـكــو مـدريــد.وقـرر ديــيـجـو
دير الفني ألتـلتيكو سيميـوني ا
مـدريـد الـدفع بـفــيـتـولـو بـدال من
جواو فيليكس لتنشيط الهجوم.
وأهدر جـريزمان فـرصة تـسجيل
الــهـــدف األول في الــدقـــيــقــة 68
حيث اسـتقـبل كرة عـرضيـة على

b»—…∫ يحافظ فريق برشلونة على صدارة الليغا
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الــســـيــدات إذ تـــتـــنــافس
عليها 20 العبة.

وتــعــد األمــريــكــيــة مــيــجـان
رابــيـنـو األقــرب لـنــيل اجلـائـزة

هذا الـعام بعـدما لـعبت دورًا بارزًا في
تــتــويج مــنــتـخـب بالدهــا بــلـقـب كـأس
الـعــالم لـلـسـيـدات 2019. ويـشـارك في
الـــتـــصـــويت عـــلـى هـــذه اجلـــائــزة 48

صحفيًا من مختلف أنحاء العالم.
UÐu  …ezUł 

كما تقدم اجمللة الفرنسية أيضًا جائزة
"كـوبـا" الـتي تُـمـنح ألفـضل العب حتت
21 عـامًـا وذلك بعـدمـا  اسـتحـداثـها
ـاضـيـة الـتي ألول مـرة فـي الـنـسـخـة ا
حـصل عـلـيـهـا كـيـلـيـان مـبـابي مـهاجم
بـاريس سـان جـيرمـان. ويـتـنـافس على
اجلائزة 10 العبـ هـذا العـام أبرزهم
ماتـيـاس دي ليـخت مدافع يـوفنـتوس
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور العب ريــال
مدريد جواو فيليـكس مهاجم أتلتيكو
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وسبق لروكتس أن سجل هذا
ــوسم أكــثــر من 158 نــقــطــة ا

عندما فاز 158-159 على واشنطن
ويـزاردز في 30 أكــتــوبــر/تــشــرين

األول.
وجنح هــــاردن في تـــســـجـــيل هـــذا
العـدد الضـخم بواقع 13 نقـطة في
الـربع األول و18 نــقــطـة فـي الـربع
الثاني و29 نقطة في الربع الثالث.

هؤالء الرجال. أتمنى عندما تنتهي
كن إضافة اسمي ضمن مسيرتي 

هذه اجملموعة إلى األبد".
ومـرر هــاردن أيــضـا ثــمــاني كـرات
حاسـمة وأصبـح رابع العب يسجل
50 نـقطـة أو أكـثر في 20 منـاسـبة
ويتأخـر عن تشامـبرل (118 مرة)
وجوردان (31 مرة) وبـرايانت (25

مرة).
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أحـــرز جــيــمس هــاردن 60 نـــقــطــة
للمـرة الرابعـة في مسيـرته احلافلة
لـيــقـود هــيـوســتـون روكـتـس لـفـوز
ســاحق (111-158) عــلـى أتالنــتــا
هــــوكس فـي دوري كــــرة الــــســــلــــة

. األمريكي للمحترف
وجنح هاردن في تسجيل 8 رميات
ثالثية من 14 محاولـة كما أضاف
16 رمـــــيــــة خـالل الــــلـــــعب من 24
مـحـاولـة وسجل 20 رمـيـة حرة من
23 مـــــحـــــاولـــــة ووصل إلـى هــــذا
دة الرصـيد من النـقاط رغم الـلعب 
31 دقــيــقـــة فــقط.ويــتــأخــر هــاردن
بـــنـــقـــطــة واحـــدة فـــقط عن أفـــضل
حـصـيـلة في مـسـيـرته; حـيث سجل

. 61 نقطة في مرت سابقت
وعـــــادل هـــــاردن رقم األســـــطــــورة
مـايـكل جـوردان في مـرات تـسـجـيل
60 نـــقـــطـــة أو أكـــثــر ويـــتـــقـــاسم
ـركـز الــثـالث في تـاريخ الـالعـبـان ا
ـسـابـقة خـلف ويـلت تـشامـبـرل ا
الــــذي فــــعل ذلك 32 مــــرة وكــــوبي

برايانت الذي حققها 6 مرات.
وقـال هاردن في مـقابـلة تـلفـزيونـية
ـبـاراة "هذه قـائـمـة عظـيـمة. عـقب ا
أحـاول الـوصول إلى مـثل مـسـتوى

كيليان
مبابي

ين. ومع بـدء طـرح تـذاكـر الـبـطـولـة سـنـويا
يـتـهـافت اجلـمـهــور حلـجـز مـقـعـده من أجل
ــجــمع أبــوظــبي مــشـاهــدة جنــوم الــعــالم 
ــديــنـة زايــد الــريـاضــيـة. الـدولي لــلــتـنس 
وأعـــلن مـــنـــظــمـــو الـــبـــطـــولـــة الــتـي جتــرى
مــنــافــســاتـهــا فـي الـفــتــرة من 19 إلى 21
ــقـبل مــشــاركـة ديـســمــبــر/كـانــون األول ا
ــيـا الـفــرنـسي جـايل ـصــنف الـعــاشـر عـا ا
ـشارك ي ا مونفـيس رفقـة النجـوم العـا
في نسخة 2019.وتأكـد بانضمام مونفيس
إلـى الـبـطـولـة مـشـاركة 5 العـب مـصنـف
ضـمن قـائـمة الـ 10 األوائل في مـنـافـسات
الـنسخة 12 من بطـولة الـتنس الـرائدة على
مــســـتــوى اخلــلــيـج الــعــربي.ويـــعــود جــايل
مـونفيس "33 سنـة" إلى أبوظـبي بعـد غياب
8 سنـوات حيث كانت آخـر مشاركة له في
الـعـاصمـة اإلمـاراتـيـة في ديسـمـبـر/ كـانون
األول عام 2011.ويـنضم مـونفيس إلى
نـافسـات البـطولة لـتحـق  قـائمـة ا
ـــصـــنف األول وفي مـــقـــدمـــتــــهم ا
صنف ـيًا رافاييل نادال وا عا
الــثــاني نــوفــاك ديــوكــوفــيــتش
ــصــنـف اخلــامس دانـــيــيل وا
مــيـــدفــيــديف بـــاإلضــافــة إلى
ـصــنف الــسـادس والــفـائـز ا
في نـهــائـيـات بــطـولــة اجلـولـة
يـة حملـترفي الـتنس لـعام العـا
2019 ســــــتـــــــيــــــفـــــــانــــــوس
تسـيتسيـباس.وتتضـمن قائمة
ــــشــــاركــــ في الــــنــــجــــوم ا
مــنــافـســات الــبــطــولــة أيــضـا
الالعــــبـــة الـــروســــيـــة مـــاريـــا
شــارابــوفــا احلــائــزة عــلى 5
ألــقــاب "جـــرانــد سالم" والــتي
ستـواجه النجمة الصاعدة أماندا
أنيـسيموفا ضـمن مباريات اليوم
األول لـفــئـة الـســيـدات. وشـهـد
مـسـيـرة مـونفـيس الـريـاضـية
هذا الـعام تقلبات عدة فقد
تــوج في فــبــرايــر/ شــبــاط
ـــاضي بـــلـــقب بـــطـــولـــة ا
روتـــردام لــــلـــتـــنـس عـــلى
حــــــــســــــــاب دانــــــــيـــــــــيل
مـــــيـــــدفـــــيـــــديف الـــــذي
سـيواجهه هذا العام في
ـيـة بـطـولـة مـبـادلـة الـعـا

للتنس.
كـما بلغ مونفيس ربع
الــنـهـائي فـي بـطـولـة
ــفــتــوحـة أمـريــكــا ا
لــــــــــلـــــــــتــــــــــنـس في
أغــــــــســـــــــطس/ آب

اضي. ا

شعار الكرة
الذهبية لألفضل

في العالم

جانب في دوري كرة السلة االمريكي
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حـقق بـرشلـونـة انتـصـارًا ثمـيـنًا
عــلى أتــلــتــيــكــو مــدريــد بــهــدف
نظـيف ضمـن منـافسـات اجلولة
الـ 15مـن الــلـــيـــجـــا في مـــعـــقل

األخير "واندا ميتروبوليتانو".
وســـجل لـــيـــونــيـل مــيـــسي جنم
ـبـاراة وقـائـد بـرشـلــونـة هـدف ا
ليـكسر الوحـيد في الـدقيـقة 86  

لعب. عقدته في هذا ا
وبـهـذا االنـتـصـار رفع بـرشـلـونة
رصيده إلى 31 نقـطة لـيسـتعـيد
صـدارة الـلــيـجـا بـيــنـمـا تـراجع
أتــلـتــيـكــو مـدريـد
ــــركــــز إلـى ا
الــســادس
بــرصــيـد

25
نقطة.

بــــــــــــــــدأ

أصحـاب األرض الضـغط مُبـكرًا
وكاد تريـبير أن يُـسجل هدفًا في
الــدقـيــقـة 7 حــيث اســتـقــبل كـرة
عـــرضــيــة في مـــنــطــقــة اجلــزاء
وســـدد بــقــوة لــتــصــطــدم بــقــدم
جـونيـور فيـربو العب بـرشلـونة
وتـعـبــر احلـارس تـيـر شــتـيـجن
لكن الـقائم األيـسر حرم أتـلتـيكو
مـــدريـــد مـن الـــتـــقــــدم.وتـــســـبب
جـونـيــور فـيـربـو فـي خـطـأ عـلى
ن من حـدود مـنطـقة الـطرف األ
جــزاء بــرشــلــونــة نــفــذه كــوكي
بـتــمـريــرة عـرضــيـة لـكـن الـدفـاع
شـتت الـكـرة وعـادت مـرة أخرى
إلى هـيرمـوسـو الذي سـدد بـقوة
ــــانـي مــــارك لـــــكن احلـــــارس األ
أنـدريه تيـر شـتيـجن تـصدى لـها

ببراعة في الدقيقة 19.
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وكــــمــــا هــــو مــــتـــوقـع ظــــهـــرت
الــتـــحــامـــات بــدنـــيــة قـــويــة من
الـطـرفـ حـيث أشـهـر احلـكم 3
بـطاقـات صـفراء في أول 20
دقــيـقـة فــقط من انـطالق

باراة. ا
وأهــدر هــيـــكــتــور
هـــــيــــــريـــــرا العب
أتــلـتــيـكــو مـدريـد
فــرصــة تــســجـيل
الـــــــهـــــــدف األول
حـــــــــيـث جنـح في
افــتـكــاك الـكـرة من
دفــاع بـــرشــلـــونــة
وتقدم وسـدد بقوة
لــــكـن الــــكــــرة مـــرت
بجانب القائم األيسر
للحارس تـير شتيجن

Æ25 في الدقيقة
وفي أول رد فــعل من
بـــرشـــلـــونــة ضـــغط
ميـسي وحـصل على
االستحواذ ومرر
كـرة ســحـريـة
للكرواتي

باريس- وكاالت
كـشفت تقاريـر صحفيـة فرنسيـة عن رغبة بـاريس سان جيرمـان في جتديد عقـد مهاجمه

كيليان مبابي من أجل تبديد أحالم ريال مدريد في ضمه.
وبـحـسب مـوقع "le10sport الـفـرنـسي فـإن ريـال مـدريـد يخـطط

لـصفـقة قـياسـية قـيمـتها 340 ملـيون جـنيه إسـترليـني لضم
مبابي.

وكـان ريــال مـدريــد يـسـعـى لـضم مــبـابي عـام 2017 من
مـونـاكـو قــيل أن يـتـدخل بــاريس سـان جـيــرمـان ويـحـول

الصفقة لصاحله.
ويـسعى الـنادي الـباريـسي بـقوة خالل الـفتـرة احلالـية من أجل

ــنع أي مـحـاوالت من جتـديــد عـقـد مـبــابي وزيـادة راتـبه 
ريال مدريد لضمه.

وأشــــار الــــتــــقــــريــــر إلى أن مــــبــــابي رفـض بـــدء
احملادثـات مع باريس سان جيرمان معللًا ذلك

وسم. برغبته في التركيز مع الفريق هذا ا
ومـنـذ انضـمـامه إلى سـان جـيـرمـان في عام
2017 سـجل مـبابي 70 هـدفًا خالل 100

مباراة.
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بـاتت الـعـاصـمـة اإلمـاراتـيـة أبـوظـبي وجـهـة
جــاذبـــة لــلــمــصــنــفـــ األوائل في الــتــنس
لـلـتـحضـيـر لـكل مـوسم جـديـد وسط أجواء
شـاركة في بـطولة مثـاليـة وذلك من خالل ا
ية. وعلى مدار السنوات الـ 11 مبادلة العا
األخـيـرة اسـتقـطـبت أبـوظـبي صـفـوة جنوم
الـعــالم في الـتــنس الــذين سـاهــمـوا في
زيــادة جـــمــاهــيــريــة الـــلــعــبــة داخل
ــــواطــــنـــ اإلمــــارات بـــ ا

قـيمـ بيـنمـا تركت وا
أثــــــرا طــــــيــــــبــــــا
وذكــــــريـــــات
رائـــــــعـــــــة
لـالعـب
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مـدريـد وجـادون سـانـشو
جــــــنــــــاح بــــــوروســــــيـــــا

دورتموند.
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واســـتــــحـــدثـت اجملـــلـــة
جـــائــــزة جــــديـــدة حتت
" تُــمــنح مــســمـى "يـاشــ
ألفــضـل حــارس في الــعــالم
ألول مــــــــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــــــذا
الــعـــام.ويــتـــصــارع عـــلى نــيل

اجلائزة في نسختها األولى 10
حـراس حـول الـعالـم علـى رأسهم
الـــبـــرازيــلي ألـــيـــســون بـــيـــكــر من
ـاني مـارك أنـدريه تـير لـيـفربـول واأل
شــتـــيــجن حـــارس بــرشـــلــونــة.ومن
توقع تتويج ألـيسون باجلائزة في ا
نسـختـها األولى لـنجـاحه في قيادة
الـــريـــدز لـــنــيـل لـــقب دوري أبـــطــال
أوروبا وكذلك لتتويجه مع منتخب

البرازيل بلقب كوبا أمريكا. 
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شـهد الشيخ محـمد بن راشد آل مكتوم
نـــائب رئــيس اإلمــارات رئـــيس مــجــلس
الـوزراء حـاكم دبي والـشـيخ مـحـمد بن
زايـد آل نهـيان ولي عـهد أبوظـبي نائب
سـلحـة واألمير القـائد األعـلى لـلقـوات ا
مــحـمــد بن ســلـمــان ولي الــعـهــد نـائب
رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء وزيــــر دفـــاع
الــسـعـوديــة مـنــافـسـات جــائـزة االحتـاد
للطيران الكبرى للفورموال 1 التي أقيمت
عـلى حـلـبـة مـرسى يـاس في الـعـاصـمـة

أبوظبي.
وكـان الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم

ويــرافـقـه الـشــيخ حـمــدان بن مـحــمـد بن
راشـد آل مكتوم والـشيخ هزاع بن زايد
آل نــهــــــــيــان قـد حــضــروا إلى نــقــطـة
انـطالق سـيـارات سـبـاق جـائـزة االحتـاد
لـلطـيـران الكـبـرى للـفـورموال 1 بـأبـوظبي
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وأعــلـــنــوا بـــدء انــطالق ســـبــاق اجلـــولــة
ـــوسم 2019 بـــعـــد عــزف اخلـــتـــامـــيــة 

السالم الوطني لإلمارات.
وتمـكن البريطاني لويس هاملتون سائق
مـرسـيـدس وبــطل الـعــالم من الـفـوز في
جـولة أبـوظـبي بجـائـزة االحتـاد للـطـيران

Æ1 الكبرى للفورموال


