
احملــافظ بــوريس جــونـســون بـأن
ـيـيـر االحتــاد اإلجنـلـيـزي والـ"بـر
لـيج" قـد رفـعـوا من جـهـودهم لـكن
احلــكــومـة تــنــتـظــر مــنح "أولــويـة
ـكـافحـة العـنـصريـة بـالتـشاور مع

الالعب واجلمهور".
وأشـار إلـى أن احلـكـومـة سـتـراقب
"كـيف سـتطـبق الـسلـطـات الكـروية
ـوسـم" مـوضـحا خـطـطـهـا خالل ا
أنه قـد تتـخـذ "إجراءات أكـثـر" على
الـصــعـيـد احلــكـومي إن اســتـدعت
احلــــاجــــة لــــكــــنـه لم يــــسم هــــذه

اإلجراءات.
ـتـحدث "الـعـنـصـرية من وأضـاف ا
أي نـوع لــيس لــهـا مــكــان في كـرة
الـقدم أو أي مـكان آخـر وعـليـنا أن
نواجهة هذا التصرف اخلسيس".
وكان روديـجر قد تـعرض لهـتافات
عـنـصــريـة األحـد من قــبل جـمـهـور
تــوتــنــهــام في ديــربي لــنــدن الـذي

انتهى بفوز فريقه تشيلسي.
ــــســــؤول عن مــــكــــبـــرات وحـــذر ا
ــلـــعب ثالث مــرات الــصـــوت في ا
باراة مؤقتا. شجع وتوقفت ا ا
باراة وأصدر توتنهام بـيانا بعد ا
أعــرب فــيه عن أســـفه وأعــلن فــتح
حتـقـيق في حـ فـتـحـت الـشـرطة

هي األخرى حتقيقا.
دعت رابـطــة الالعـبــ احملـتــرفـ
لكـرة القدم في إجنـلتـرا وويلز إلى
إجــراء حتــقـيق رســمي في واقــعـة
تــمــيـــيــز عــنــصـــري مــزعــومــة في
ـبـاراة الـتي فـاز فـيـهـا تـشـيـلسي ا
بـــهـــدفـــ دون رد عـــلى مـــضــيـــفه
تـوتـنــهـام في الـدوري اإلجنــلـيـزي

متاز . ا
وشـــهـــدت مـــبـــاراة اجلـــولــة الـ18
سـلوكـا عنـصريـا مزعـوما من
اجلــــمــــاهــــيــــر في اســــتــــاد
تــــوتــــنـــهــــام ضــــد مــــدافع
تـــشــيـــلـــسي أنـــطـــونـــيــو
روديـــجــيـــر.وأوقف حــكم
بـاراة أنتـوني تايـلور ا
الــــلـــعـب في الــــشـــوط
ــبــاراة الـــثــاني من ا
بـــــــعـــــــد شـــــــكــــــوى
روديجـير من سـماع
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دير الفني احلالي لـتوتنهام اإلجنليـزي في مديحه لألرجنتيني أسهب البـرتغالي جوزيه مورينيـو ا
ليونيل ميسي جنم وقائد برشلونة مُشيرًا إلى أنه أفضل العب في العالم.

وعـانى موريـنـيو خالل مـواجـهة مـيـسي مع أنـديته الـسـابقـة ريال مـدريـد وتشـيـلسي وإنـتـر ميالن
اضـية.وقـال مـورينـيو خالل تـصريـحات نـقلـتـها صـحيـفة "سـبورت" اإلسـبانـية: خالل الـسنـوات ا
"واجـهت ميـسي مع فـرق مـختـلـفة وبـطـرق مخـتـلفـة وأهـداف مـختـلـفة حـيث أحـيانًـا أردت الـفوز
وأحـيانـا أخـرى عدم اخلـسارة أو لـلحـفاظ عـلى النـتيـجة".وأضـاف: "ح حتـاول فك شفـرة طريـقة
درب ـعرفـة كيف يـؤذي خصـومه يـكون فـات األوان إليقـافه إنه شيء مثـير".وتـابع ا لعب مـيسي 
البرتـغالي: "مـيسي العب ثـري للـغايـة في كرة الـقدم وهو األفـضل حقًـا".واختـتم: "ميـسي يُجـبرنا

درب على التفكير والدراسة والتحليل واتخاذ القرار ويجعلنا مدرب أفضل". نحن ا
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يبـقى إيـكـر كاسـيـاس أسـطورة ال
تــنـسى في كــرة الـقــدم األوروبـيـة
بــفـضل اإلجنــازات الـعـديــدة الـتي
حققها مع بورتو البرتغالي وقبله
ناديه األصـلي ريال مـدريد وكذلك
قـيـادته لــفـتـرة ذهـبـيـة لــلـمـنـتـخب
اإلســبــاني حـــقق خاللــهــا الــفــوز
بكـأس العالم 2010 ويورو 2008

Æ2012و
ويــــتـــنـــافس احلـــارس اخملـــضـــرم
كــاســيــاس عــلـى الــفــوز بــجــائــزة
أســطـــــــورة دوري أبـطـال أوروبـا
في حفـــــــل دبـي جلـــــــوب سوكر
ستديرة لتكر أبطال الـساحرة ا

Æ2019 في العام اجلاري
ال تــعــد كــفـــة احلــارس اإلســبــاني
نافسـته جنوم من العيار األرجح 
الـثقـيل مثل كـريستـيانـو رونالدو

لـيـونـيل مـيـسي بـاولـو مـالـديـني
كـالرنـس ســـــيــــــدورف تــــــشــــــافي

هرنانديز وأندريس إنييستا.
لكن مسيرة كاسياس (38 عاما) ال
تــــقل بــــأي حـــال مـن األحـــوال عن
اإلجنـازات التي حـققـها مـنافـسوه
عـــــلى جـــــائــــزة "األســـــطــــورة" في
مــشـوارهم نــحــو الــفـوز بــالــكـأس
.رفع كــاســيـاس دوري ذات األذنـ
أبــطــال أوروبـا 3 مـرات بــقــمـيص
ريال مـدريد أعوام 2000 و2002

Æ2014و
وفي أول مــرتـــ كــان كـــاســيــاس
العـــبــا شـــابــا وسـط جــيـل مــدجج
بــالــنــجـوم يــقــوده فــيــسـنــتي ديل
بوسكي ويتواجد به أفذاذ بحجم
لويس فـيـجـو ستـيف مـاكمـنـمان
زيـن الــــــديـن زيـــــــدان روبـــــــرتــــــو
كارلوس كلود ماكـيليلي فرناندو

هــــيــــيـــرو ريــــدونــــدو مــــيـــشــــيل
ي ــبــو جــيــر ســلــجـــادو كــار
أنـــيــلــكـــا كــارانـــكــا جــــــــــــوتي
والــــــــــفـــــــــتـى الـــــــــذهــــــــــبي راؤول

جونزاليس.
بـعـد 12 عــامـا تــغـيــرت الـوجـوه
وبقى كاسياس بطلًا ألوروبا رفقة
جـيل جـديـد يضـم جنـوما ال تــــقل
ثـــقال مـــثل ســـيـــرجــيـــو رامــوس
آنـــــخـــــيــــــــل دي مـــــاريـــــا كــــر
ـــا مـــارســـيـــــــــلـــو لـــوكــا بـــنـــز
مــــــــودريـــــــتـش وجــــــــاريث بــــــــيل

وكريستيانو رونالدو.
يتصدر إيـكر كاسياس قـائمة أكثر
الـالعــــبـــــ مــــشـــــاركــــة في دوري
أبــــــــــطــال أوروبـا بــرصـيـد 181
مـــــــــبـاراة بفارق 9 مبـاريات عن
زمــيـــــــــــلـه الـســابق في صــفـوف
لـكي كـريـســــــــتيـانـو رونـالدو ا

مـــــهــــاجم يـــــوفــــنــــتـــــــــــــــــــــوس
اإليطالي.

اهتـــــــــــزت شبـاك إيكر كاسياس
طوال مشــــــــواره بدوري األبطال
بـ 203أهــــــــــداف بــيــنــمــا خــرج

بشباك نظيفة في 61 مباراة.
تـوزعت مـسيـرة كـاسيـاس ب 29
مــبـــاراة بــقــمــيـص نــاديه احلــالي
بـورتـو الـبـرتغـالي في  4 مواسم
بــيـنــمــا عـلـق مـشــواره ألجل غــيـر
مسـمى بعـد إصابـته بـأزمة قـلبـية

اضي. وسم ا أواخر ا
وفي 15 مـــوســـمــــا داخل جـــدران
ــلـــكي كــان كـــاســيــاس الـــنــادي ا
"قــــفــــاز" يــــحــــمـــــــــــي األحــــجـــار
ـة الـتي جـلــــــــــبـتـها إدارة الـكـر
ريـال مــدريــد وذلـــــــك عــلى مـدار
152 مـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاراة فــي

التشامبيونزليج.
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طــالــبت احلــكــومــة الــبــريــطــانــيــة
ـنح األولـويـة الـهـيـئـات الــكـرويـة 
لـلـقـضـاء عـلى الـعـنـصـريـة في كـرة
القدم ولم تستبعد "اتخاذ إجراءات
إن استدعت الضرورة"
بــعــد اإلهـانــات الـتي
تــعــرض لـهــا مـدافع
تـشيـلـسي أنطـونـيو
روديــــــــــــجــــــــــــر فـي

مواجهة توتنهام.
واعـــتـــرف مـــتـــحـــدث
بــــــــــاسـم رئــــــــــيـس
الـــــــــوزراء

بـاسـكان جـيدكـه الذي ال تـسـتبـعد
ــانـيـة وفــاته نـتــيـجـة الـشــرطـة األ
ـة وصــرحت بــأنــهــا جتـري جــر

حتقيقاتها في كافة االجتاهات.
ـاني نـعى فـريق "لـوك اليـبـزيج" األ
حـــارسـه الــشـــاب الـــســـابـق "جــان
باسكال جيدكه" وقال أمس األحد
على موقعه "لقد بلغنا  خبر محزن
بـــشـــكل غـــيـــر مـــفـــهـــوم وهـــو أن
حـــارســنـــا الــســـابق قـــضى جــراء
يت.. ولم يتجاوز سنه الـ حادث 

20 عاما".
وبــحـسب مــا نـقل مــوقع "شـبـورت
بوزر" فإن جيدكه توفي أثناء حفلة
عندما كـان يستخدم حـمام سباحة
في قـطــعـة أرض خــاصـة في بــلـدة

"ماخرن".
ـانـية إن وقـالت صـحـيـفـة بـيـلـد األ
أحــــــد األشــــــخــــــاص فـي بــــــلــــــدة
"جـريـشـسـهـايـن" الـتـابـعـة لـدائـرة
اليـبـزيج اتـصل هاتـفـيـا بالـشـرطة
في لــيــلـة األحــد مــخــبــرا أن ثالثـة
أشــخــاص مــيـتــ مــوجــودين في
مــيـاه حــمــام الـســبــاحـة اخلــاصـة

باني. بإحدى شركات ا

أصـوات عـنــصـريـة ضــده.وتـعـهـد
تــوتـنــهـام بــاتــخـاذ "أقــوى إجـراء
ـكن" وقـال إن الـنـادي سـيـجري

"حتقيقا شامال".
وبــــعـــد وقت قـــصــــيـــر من تـــوقف
الـلــعب صـدر حتـذيــر عـبــر نـظـام
مخاطـبة اجلماهيـر من أن "سلوكا

عنصريا يعوق اللعب".
وقـالت رابطـة الالعبـ احملتـرف
لـكــرة الـقـدم: "هــا نـحن مـن جـديـد
إزاء واقـــعــة تــثــيــر االشــئــمــئــزاز
واألسف ثوب الدوري اإلجنـليزي
متـاز تلطخه إسـاءات تقذف بها ا

." درجات صوب الالعب ا
وأضافت: "بـات واضحـا أن العبي
كــــرة الـــــقــــدم غـــــرض لــــســـــهــــام
الـعنـصريـة السـافرة الـرائجة اآلن
تـحدة لـكن الالعب مـلكـة ا في ا
لـيسـو وحـدهم; الرابـطـة تقف إلى
جـانب كـل العب يــواجه تـمــيــيـزا.
سـنـظل نـدافع عـنـهم حـتى نـقضي
على هذه الظاهرة بشكل نهائي".
وتـــابــعت الــرابـــطــة: "كــرة الــقــدم
إحدى مكونات الـنسيج اجملتمعي
البريـطاني وفي ظل ما حتظى به
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ـاني أطــلـقت مــحـكــمـة فـي مـديــنـة كــولـونــيـا  ســراح األ
الكمـة بعد فيلـيكس سـتورم بطل الـعالم الـسابق في ا
دفع كـفـالـة عـلى أن تـسـتـكمل مـحـاكـمـته بـتـهم الـتـهرب
نـشطات في يـناير الـضريـبي وانتهـاك قوان مـكافـحة ا

قبل. / كانون ثان ا
وأطـــلق ســراح ســـتــورم (40
عـــامـــا) بـــعـــد دفـع كـــفـــالــة
قــيــمــتــهــا 300 ألف يــورو
(332 ألف دوالر) حددتها
احملــــكــــمــــة مع تــــســــلــــيم
ـــاني جـــوازي ســـفـــره األ

والـــبـــوســني

كـرة الـقـدم اإلجنلـيـزية مـن شعـبـية
ـيـة فـإنـنـا نـتـحـمل مـسـؤولـيـة عـا

اتباع سياسة صارمة".
وقـالت رابـطـة الالعبـ احملـتـرف
إن "كــافــة الـهــيـئــات الـتــنـظــيـمــيـة
ـعــنـيـة بـكــرة الـقـدم يــنـبـغي أن وا
ــــكــــافــــحــــة وحتـــدي تــــتــــكـــاتـف 
واستئصال العنصرية في مالعبنا
وفي بلدنا".وأكد نادي توتنهام أنه
سـيــنـسق مع تــشـيــلـسي والعــبـيه

الحظاتهم. فيما يتعلق 
وقـالت إدارة تـوتنـهـام في بـيان إن
"الــعـنـصـريــة مـرفـوضـة في أي من
أشـكالـها ولن يـكون مـسمـوحا بـها

في مالعبنا".
وأضـاف الـبيـان: "إنـنا نـتـعامل مع
ـزاعـم بـجـديـة بـالـغة أي من هـذه ا
ـكـنـة وســنـتـخـذ أقـوى إجـراءات 
ضـد أي شـخـص يـثـبت تـورطه في
ــا في ذلك مــثل هــذا الـتــصــرف 

احلظر من دخول االستاد".
ومن جـهة اخـرى لم يتـجاوز عـمره
الـعـشــرين عـامـا واآلن عــثـر عـلـيه
مـيـتـا في حـمـام سـبـاحـة في دائرة
رمى انيا. إنه حارس ا اليبزيج بأ كيليان مبابي

للـمـحكـمـة. وقال نـيـلز كـروبـر محـامي سـتورم "أوصـلـنا
فـيـلـيـكس سـتـورم لـزوجتـه ويشـعـر بـسـعـادة هـائـلة ألن

األسرة ستتمكن من االحتفال بالكريسماس بسالم."
و احـتــجـاز ســتـورم بــطل الـعــالم الــسـابق في فــئـتي
ــتــوسـط مــنـذ ــتــوسـط وفـوق ا ا
اخلـــامس مـن أبــريـل / نــيـــســان
ـاضي إثـر اتـهـامه بـالـتـهرب من ا
سـداد ضـرائب بـقـيـمـة تـزيـد عـلى
سـتــة ماليـ دوالر في الـفـتـرة مـا

ب عامي  2009و2017.
ـثلو االدعاء ستـورم بتلقيه واتهم 
مــبـالـغ مـالــيــة بــشــكل مــنـتــظم من
وكـالـة تـسـويق رياضي سـويـسـرية
بـــــ عــــامي  2009 و2017 مـع
إخــــــــــفـــــائـــــهـــــا عن ســـــلـــــطــــات

الضرائب.
وبـــدأت مــحــاكــمــتـه في الــرابع من
ـاضي نــوفــمــبـر / تــشــرين ثــان ا
ويقـول ستورم إنه لم يتلق أي أموال من الوكالة

منذ عام 2015.
وأعـلنـت احملكـمة قـبل أيـام إمـكانـية اإلفـراج عن سـتورم
ـبلغ بكـفـالة نـظرا ألن تـهـمة الـتـهرب الـضـريبي تـتعـلق 

يتراوح ما ب 800 ألف يورو و2.2 مليون يورو.
مـن نـاحــيـة أخــرى تـنـظــر احملـكــمـة فـي اتـهــام سـتـورم
ــنـشـطـات حـيث كــانت نـتـائج الــتـحـالـيل قـد بـتـعـاطي ا
أظــهـرت وجـود مـادة مـحـظـورة في عـيـنـات سـحـبت مـنه
على هـامش نزاله أمام الروسـي فيدور تشـودينوف على

لقب بطل العالم في فبراير / شباط 2016.
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تعرض مدافع
فريق تشيلسي

الى اهانة
عنصرية في
مباراته امام
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طافئ هرع رجال الشرطة ورجال ا
كان فعثروا على ثالثة رجال إلى ا
في حــمــام الــســبــاحــة أحــدهم 20
عاما والثاني 39 وكانا ميت أما
األخــيــر وعــمـره 47 عــامــا فــجـرى
انـعـاشه ونـقـله إلى مـــــــــسـتـشفى
ومــا تــزال حــالـتـه حــرجـة حــسب

"بيلد".
وقـال متـحـدث باسم الـشـرطة إنـها
ـة وتـقـوم ال تـسـتـبـعـد وجـود جـر
بـــالـــبـــحث والـــتـــحـــري فـي كـــافــة

االجتاهات.
ــعـــلــومــات "بــيــلــد" فــإن وطــبــقــا 
ــوظــفـ قــامــوا بــفــحص وحـدة ا
الـكلـور بـحمـام السـبـاحة ومـاكيـنة
الـضـبـاب الـتـي تعـمـل بـاسـتـخدام
"ثــاني أكـسـيـد الــكـربـون" في شـكل

جليد متجمد.
ويـنـتظـر أن يـظـهر تـشـريح اجلثث
سبب الوفـاة الفعـلي وما إذا كانت
الـــــدمــــاء بــــهــــا آثــــار كــــحــــول أو
مـخـدرات لـكن الـشـرطـة تـتـوقع أن
تظهر نتائج حتليل الطب الشرعي
في الـعـام اجلـديـد حـسـبـمـا تـنـقل

 ôU Ë ≠f¹—UÐ

راقبة أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سعادته 
لـيونـيل مـيـسي جنم وقـائـد بـرشـلـونـة له خالل الـصـراع على
احلـذاء الـذهـبي لـلـدوريـات اخلـمس الـكـبـرى الذي تـوج به

األرجنتيني.
وقـال مبـابي خالل تصـريحاته لـصحـيفة
"فـرانس فـوتـبـول" الـفرنـسـيـة: "في نـهـاية
ـــــاضـي كـــــان بــــــإمـــــكــــــاني ـــــوسـم ا ا
االســتـرخــاء العـتالئي قــائـمـة الــهـدافـ

لــكـــنــني حـــاولت الــتـــفــوق عــلـى نــفــسي
ووجدت أن لدي فـرصة للفـوز باحلذاء الذهبي

لكن ميسي كان أمامي".
وأضاف: "حـ أسـجل هدفـ يُـسجل هـو ثالثـة وأسجل ثالثـة يُـسجل
بـلي هل يـفعل مـيسي مـيسي أربـعـة كان قـويًا لـدرجـة أنني سـألت د
ذلك عن قصد? وعـما إذا كان يُتابع األهداف الـتي أسجلها قال لي

نعم بالتأكيد يتابعك".
واخـتتم: "في تـلك الـلحـظة قـلت لـنفـسي مـيسي يُـشـاهدني إنـها

مجاملة كبيرة أن يضعني العب كبير مثله في اعتباره".
يُذكر أن مـيسي توج بـاحلذاء الذهـبي برصيد  36 هدفا في
ـاضي بـفـارق 3 أهــداف عن مـبـابي الـذي حل في ــوسم ا ا

رتبة الثانية. ا
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تــلـــقى لــوس أجنـــلــوس لـــيــكــرز
ــة الـثـالــثـة عـلـى الـتـوالي الـهـز
وخسـر أمام ضـيفه دنـفر نـاجتس
128 / 104) ضــمـن مــنـــافـــســات
دوري كــــرة الــــســــلــــة األمـــريــــكي

. للمحترف
وسـجل بـول مـيـلـسـاب 21 نـقـطـة
وأضاف جـاري هاريس 19 نقـطة
ونــيــكـوال جــوكــيـتش  18نــقــطـة
لــيـــحــقق دنـــفــر نــاجـــتس الــفــوز
الـسـادس عـلى الـتـوالي وقـد رفع
الـــفــريـق عــدد انـــتـــصـــاراته هــذا
8 ـــــــــوسـم إلى 20 مـــــــــقـــــــــابل  ا
ـركـز هـزائم.أمـا لـيـكـرز صـاحب ا
الـثـاني في مجـمـوعـة الغـرب فـقد
ــة ـــة الــــــــــــهـــز تـــلـــقى الـــهــز
وسم مقابل 24 السادسة له في ا

انتصارا.
وســـجل كـــايل الوري 32 نـــقـــطـــة
وعـشـر تـمـريـرات حـاسـمـة وحـقق
زمـيلـه كريس بـاوتـشـر أفضل رقم
في مـسيـرته بـتسـجيل 21 نقـطة
لـيـقـودا تـورونـتـو رابـتورز حـامل
الــلـــقب إلى الـــفــوز عـــلى ضـــيــفه
داالس مـــــــــافـــــــــريــــــــــكس / 110
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متاز قال بريـندان رودجرز مـدرب ليسـتر سيـتي إن مواجهـة قمة الـدوري اإلجنليـزي ا
قـبل ستكون مقياسا حقـيقيا للمكانة تصدر يوم اخلميس ا لكرة القدم أمام ليفـربول ا
ركـز الثاني 2-1 وسم.وخـسر لـيسـتر سـيتي صـاحب ا التي يـستـحقـها فـريقه هـذا ا
ـاضي حيـنما أحـرز جيـمس ميـلنر أمام لـيفـربول في أنـفيلـد في أكتـوبر/ تـشرين األول ا
هـدفـا من ركلـة جـزاء في الـوقت احملـتسـب بدل الـضـائع.وقـال رودجرز إنـه يأمل في أن
تمثـل اجلماهـير دافعـا لالعب أمـام ليفـربول الذي لم يـخسر أي مـباراة في الدوري
حـتى اآلن. وأضـاف رودجـرز مدرب لـيـفربـول الـسابـق للـصـحفـيـ "إنهـا مـباراة
نافس أحـد أكثر الفـرق ثباتا في األداء مـنذ فترة صعـبة أخرى بالـنسبة لـنا ألن ا
واجـهة عـلى ملـعبـنا ونـريد أن نـظهـر قدراتـنا احلـقيـقية. طـويلـة. لكن سـنخـوض ا
اللقاء سيكون مـقياسا حقيقـيا لقدراتنا واختبـارا لنا".وزاد: "قدمنا أداء جيدا في
بـاراة. نلعب عـلى أرضنا أنفيـلد وكنـا نستـحق اخلروج بنـقطـة التعـادل من هذه ا
ة 1-3 أمام مـانشسـتر سيتي ؤازرة اجلماهـيرية ستـساعدنا". وقـلصت الهز وا
ـاضي الفـارق ب الفـريقـ إلى نقـطة واحدة ركـز الثـالث يوم الـسبت ا صاحب ا

فقط بينما يتأخر ليستر بفارق عشر نقاط عن ليفربول.
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دير الفني للمنتـخب اإلسباني وريال مدريد السابق عن تشجيع كشف فيسنتي ديل بـوسكي ا
جنله ألفـارو لفـريق برشـلونة سـابقًـا مُشـيرًا إلى أنه عـاد إلى صوابه.وقـال ديل بوسكي خالل
تصـريحـاته لراديـو "مـاركا" عن جنـله ألفـارو: "ألفـارو أصبح مـن مشـجعي بـرشلـونة حـ كنت
ـا للـمنـتخب اإلسـباني ألن هـناك العبـ من البـارسا قـدموا له الـكثـير من احلب لـكنه عاد مدربً
اآلن إلى أصوله (يـقصد ريـال مدريـد)".ورشح ديل بوسـكي كيـليـان مبـابي مهـاجم باريس سان
تـلك موهـبة كبـيرة ويُـسجل األهداف يـرجني وأكد: "مـبابي  جـيرمان لالنـضمـام لصـفوف ا
وسم ولديه قوة بدنية غـير عادية".وعن الصراع ب ريال مدريد وبرشلونة في الليجا كشف: "ا
جميل للغاية ويواجه كال الفريق صعوبات للفوز على الرغم من أنه يتوجب على جميع الفرق

زيد من اجلهد للفوز". األخرى بذل ا
واختتم ديل بوسكي: "شكـاوى ريال مدريد وبرشلونة من تقنية الفيديو? يجب أن تصمت األندية

الكبيرة وتضرب مثالًا للجميع في السلوك اجليد".

107.ورفـع رابــــــــــتــــــــــورز عـــــــــدد
انــتـصــاراته بـذلك إلى 21 مـقـابل
ثـــمـــاني هــــزائم بـــيـــنــــمـــا كـــانت
اخلـــــســــــــــــارة هي الـــــعــــاشــــرة
لـــداالس مـــافــريـــكـس مــقـــابل 19

انتصارا.
وفي مــــبـــاريـــات أخــــرى تـــغـــلب
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لم يـــحـــسم فـــيــراري حـــتى اآلن
مـســتـقـبل فــيـتل الــذي تـضـررت
صورته في موسم 2019 بسبب

العديد من األخطاء.
ويـعـني األمـر أيـضـا أن لـوكـلـيـر
ســــيــــصـــبـح زمـــيـال ألي ســـائق
يـخلف فـيتل حـيث تربط الـكثـير
من التـكهنـات البريـطاني لويس
هــامــيــلـــتــون بــطل الــعــالم ست
مــرات بــاحـتــمــال االنــتــقـال إلى
فـــــيــــــراري بـــــعــــــد أن يـــــغـــــادر

مرسيدس.
وينتهي عقد السائق البريطاني

قبل. أيضا في نهاية العام ا
وقـــال مــاتــيــا بــيـــنــوتــو رئــيس

فــيـــراري إن قــرار اإلبــقـــاء عــلى
ــيــة ســائق من خـــريــجي أكــاد
فــيـراري الــذي بـدأ مـســيـرته مع
سـاوبر (الـذي يـنافس اآلن حتت
اسم ألفـا رومـيو) في 2018 كان

واضحا.
وسم وتابع "مع كل سباق هذا ا
أصبح تـمديد الـتعـاقد مع شارل
ضـرورة وسـيـسـتـمـر مع الـفريق

خلمسة مواسم جديدة.
وأ "يـعــني هــذا أن مـســتــقـبال
مـشـرقـا يـنـتـظـر شـارل وفـيراري
مــعــا.. أثق انــنـا ســنــكــتب مــعـا
الـكـثيـر من الـصـفحـات اجلـديدة

في تاريخ الفريق".
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ـنافس فـي بطـولة قـال فيـراري ا
العالم فورموال  1للسيارات إنه
مـدد عـقـد سـائـقـه شـارل لـوكـلـير

حتى نهاية موسم 2024.
وفاز السـائق القادم مـن موناكو
(22 عـامـا) بـسـبـاقـ هـذا الـعام
في أول مـــواســـمه مـع فـــيــراري
وحـــــــصـل عـــــــلـى مـــــــركــــــز أول
ـنــطـلــقــ أكـثــر من أي سـائق ا

آخر.
ركـز الرابع كـما احـتل لـوكلـيـر ا
في الـترتـيب الـعام مـتـفوقـا على
اني سيـباستيان فيتل زميله األ
بــطل الــعــالم أربع مــرات والـذي

ينتهي عقده في نهاية 2020.
وقال لـوكليـر في بيان "الـسعادة
ال تــســـعـــنـي بــاالســـتـــمـــرار مع
ـــشـــاركـــة مع أعــرق فـــيــراري. ا
ـــوسم فـــريق فـي فـــورمـــوال  1ا
نصرم كان حلما بالنسبة لي". ا
وأضـاف "أنــتــظــر عـلـى أحـر من
اجلـمر تـوطـيـد عالقتي بـالـفريق
ـــثـــيـــر. ال بـــعـــد مـــوسم 2019 ا
ـوسم أطـيق انــتــظــار انـطـالق ا

قبل". ا
وبـهــذا الـقــرار يـصــبح لـوكــلـيـر
عــنـــصــرا رئـــيــســـيــا فـي خــطط
دى الطويل بينما الفريق على ا

احلارس ايكر
كاسياس اثناء
ه في تكر

دوري االبطال

بوسطن سـلتيكس عـلى تشارلوت
هـوريـنتس 93 / 119 ومـيـلواكي
بكس عـلى إنـديانـا بيـسرز / 117
89 وأوكـــــــالهـوما سـيـتي ثـاندر
عـلى لـوس أجنـلــــــــيس كـلـيـبـرز
مـتـــــــصـدر مـجــــــــموعـة الـغرب
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