
اإليطالي.
وســـــجل أهـــــداف يـــــوفــــنـــــتــــوس
الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو
(49و67 و82 ) وجـــــــــونــــــــزالــــــــو

هيجواي (81).
وبـهـذا االنـتـصــار رفع يـوفـنـتـوس
رصيده إلى  45نقـطـة ليـرتقي إلى
صــدارة جــدول الـتــرتــيب مــؤقــتًـا
بـيـنمـا جتـمـد رصيـد كـاليـاري عـند

ركز السادس. 29 نقطة في ا
‰Ë_« ◊uA «

وجـــــــاءت احملـــــــاولـــــــة األولـى في
ـبـاراة بالـدقـيـقة 9 بتـسـديدة من ا
نطقة ساندرو من اجلانب األيسر 

اجلزاء ذهبت أعلى العارضة.
وأرسل رابـــيــو كـــرة عــرضـــيــة من
ن ســددهـا مــبـاشـرة اجلــانب األ
رامسي في الدقيقة 13 إال أن كرته

مرت إلى جوار القائم.
ومــــهـــــد ســــانـــــدرو كــــرة
بـــالــصـــدر عـــلى حــدود
مـــــنــــطـــــقـــــة اجلــــزاء
لـــــــــــرامــــــــــسـي فـي
الـــــدقــــيــــقــــة 19
لــــــــيــــــــســـــــدد
الــــويــــلــــزي
كـــرة عــلت
العـارضة

.
وواصـــــل
رامـــــــسي
االعـــتـــمــاد
على التسديد
من بـــــــعـــــــيــــــد
بتـسديـدة من خارج
مــــنــــطــــقـــة اجلــــزاء في
الـــدقــيـــقــة 24 ذهــبت في

. أحضان احلارس أولس
وتــلـــقى ديــبـــاال اخلــالي من
الـرقـابـة تـمـامًـا داخـل مـنـطـقة
اجلــــزاء كــــرة عــــرضــــيــــة من
مــاتـويــدي إال أن األول سـدد
ـــــرمـى في بـــــعـــــيــــــدًا عن ا

الدقيقة 28.
وفـي الــدقـــيــقــة 35 ارتــقى
ـــيــــرال لــــيــــقـــابـل كـــرة د
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ـقرر إقامـته في الـسعـودية.ويـسافر الـفريـق  نحو شـاركة فـي كأس السـوبر اإلسـباني مـع ريال مـدريد وا ا والـويلـزي جاريث بـيل عن ا يغـيب كل من الفـرنسي كـر بنـز
ا وفقا للتقرير الطـبي للنادي من إصابة في عضالت الساق ـلك عبد الله في جدة.ويعاني بنـز السعودية خلـوض نصف النهائي أمام فالنسـيا اليوم األربعاء  على ملعب ا

اليسرى أما بيل فتعرض لعدوى في اجلهاز التنفسي.
دير الفني لريال مدريـد قائمة الفريق التي ستخـوض البطولة.وشهدت القائمـة غياب البلجيكي إيدين هـازارد وماركو أسينسيو بجانب وأعلن الفرنسي زيـن الدين زيدان ا

ا. بيل وبنز
بينما عاد لها خاميس رودريجيز ومارسيلو وإبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز بعدما تعافوا من اإلصابات التي حلقت بهم.

ـرمى: كورتوا أريوال وألـتوبي وخط الدفـاع: كارفاخال مـيليتـاو راموس فاران ناتـشو مارسـيلو أودريوزوال ومـيندي وخط الوسط: وجاءت القائـمة كما يـلي:حراسة ا
كـروس مودريـتش كـاسيـميـرو فالـفيـردي خـاميس رودريـجيـز وإيسـكـو و خط الهـجوم: لـوكاس فـاسـكيـز يوفـيتش إبـراهـيم دياز مـاريانـو دياز فـيـنيـسيـوس جونـيور

ورودريجو.
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أسقط مخربون تـمثاال أقيم لنجم كرة
الــــــقــــــدم الــــــســــــويــــــديــــــة زالتــــــان

ـو إبـراهــيـمـوفـيــتش في مـديــنـة مـا
بقطعه من رسغ القدم.

ـوجود خـارج مـلعب وكـان الـتمـثـال ا

و تعـرض للتـخريب من قبل فريق مـا
إذ قـــطـع اخملـــربــــون أنـــفه بــــعـــدمـــا
اسـتـثـمـر إبـراهـيـمـوفـيـتش في فـريق

مـنـافس فـي شـهـر ديـســمـبـر/ كـانـون
األول.

واكـتـشـفت عمـلـيـة التـخـريب األخـيرة
في السـاعة الثـالثة والـنصف من يوم
ـــاضي بــالــتـــوقــيت احملــلي األحــد ا
وكـتـب قــرب الـتــمــثــال بــالــســويــديـة

"خذوه من هنا".
وقـد بـدأ إبـراهـيـمـوفـيتـش البـالغ من
الــعــمـر 38 عــامــا مـشــواره الــكـروي
ـو مـنـذ العـبـا مـحـتـرفــا مع فـريق مـا

عشرين عاما.
ووضع عــلى وجه الــتــمــثــال قـمــيص

نتخب السويدي. ا
ـتـحدث بـاسم هـيـئة الـريـاضة وقـال ا
ـو لـبي بي والـتـسـلـيـة في مـديـنـة مـا
ـــكـــان سي إن الـــتـــمـــثــــال نُـــقل من ا

لترميمه.
ـدينـة سـتعـيد سـؤول أن ا وأضـاف ا

التمثال إلى مكانه.
و فريدا وقالت نائبة عمدة مدينة ما
ـيـر لـوكـالـة األنـبـاء الـفـرنـسـيـة: تـرو
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تــغــلـب يــوفــنـــتــوس عــلـى ضــيــفه
كــالـــيــاري  بـــنـــتــيـــجــة (0-4) في
ـبــاراة الـتي أقــيـمـت عـلى مــلـعب ا
"ألـيـانـز سـتاديـوم" ضـمن مـبـاريات

اجلــــــــولــــــــة
الـ 18من
الـدوري

 ôU Ë ≠ 5 dÐ

تُـوّج الـنـجم الـدولي اجلـزائـري ريـاض مـحـرز جـنـاح مـانـشـسـتـر سـيـتي اإلجنـلـيـزي  بـجـائزة
أفضل العـب مغاربـي لعام 2019 خالل اإلعالن عن نـتائج االسـتفـتاء اجلمـاهيـري الذي أجرته
صحيفـة "فرانس فوتـبول".وشارك في االستـفتاء حوالي 45 ألف من عشـاق ومتابـعي الرياضة
غـرب الـعـربي في الـدوريات األوروبـيـة من الـوطن الـعربـي ومخـتـلف أنـحاء اإلفـريقـيـة وجنـوم ا
ـغربي حـكـيم زياش الـعـالم.وحـصل مـحـرز على %40 من مـجـموع األصـوات مـتـفوقًـا عـلى ا
جـنــاح أيـاكس أمـسـتـردام الـهـولـنـدي الـذي حـصل عـلى %28.57 من األصـوات بـيـنـمـا حل
ـاني رامي بن سبـعيـني ثالثًـا بعـد حصده  %15.03من مدافع بوروسـيا مـونشنـجالدباخ األ
األصـوات.وقـدم مـحرز مـوسـمًـا اسـتثـنـائـيًا عـلى كـافـة األصـعدة حـيث جنح في قـيـادة مـنـتخب
بالده إلى الفوز بلقب كأس أ أفريقيا بعد غياب دام  29 عامًا عن منصات التتويج إضافة
ـيرلـيج" وكأس مـتاز "الـبر إلى حصـده مع فريـقه مانـشسـتر سـيتي لـقب الدوري اإلجنـليـزي ا

االحتاد وكأس الرابطة اإلجنليزية والدرع اخليرية.

لـلـحـارس مـسجـلًـا الـهـدف الـثاني
لليوفي في الدقيقة 67.

وأجــــرى ســــاري الــــتـــبــــديل األول
لـلـسـيـدة العـجـوز فـي الـدقـيـقة 70
بــنــزول هــيــجــواين عــلـى حــسـاب
ديـبــاال ثم دفع بـدوجالس كـوسـتـا

على حساب رامسي.
وسـجـل هـيـجـواين الـهـدف الـثـالث
ليـوفنتـوس في الدقـيقة 81 بعدما
ـيزة من رونالدو في تلقى بـينية 
اجلانب األيسر لـيدخل بعدها إلى
منطقة اجلـزاء مسددًا كرة أرضية
اصطدمت بدفاع كالياري وخادعت

. احلارس أولس
وتـــمـــكن رونـــالـــدو من تـــســـجـــيل
الـهــاتـريك في الـدقـيـقـة 82 بـعـدمـا
تـلـقى تـمريـرة من كـوسـتـا ليـنـفرد
بـــأولــســـ ويــســدد كـــرة أرضــيــة

سكنت الشباك.
وكاد يـوفنـتوس أن يـسجل الـهدف
اخلــامس عــبــر هــيــجــواين إال أن
دفـــاع كــالـــيــاري أخــرج تـــســديــدة
ـرمى األرجــنـتــيـني من عــلى خط ا

عـرضـيـة من ركـلــة ركـنـيـة مـسـددًا
رأسـيـة قـويـة ارتـطـمـت بـالـعـارضة

وخرجت إلى ركلة مرمى.
ـبـاراة لـلـمرة وظـهـر كـالـياري في ا
األولى في الـدقـيـقـة 40 من هـجـمة
مـــرتـــدة ســـريـــعـــة مـــرر خاللـــهـــا
سـيـمـيـونـي الكـرة إلـى نـايـنـجوالن
ن مـن مـــنـــطـــقـــة فـي اجلـــانب األ
اجلزاء إال أن الـبلجـيكي سدد إلى

جوار القائم.
وحــــاول رونــــالــــدو فك الــــتــــكــــتل
الـدفـاعي لـكـالـيـاري بـتـسـديدة من
بعـيد من اجلـانب األيسر بـالدقـيقة
42 إال أن كرتـه اصطـدمت بالـدفاع
وذهـــبت ســهـــلــة فـي يــد احلــارس
أولــســ لـيــنــتــهي الــشـوط األول

. بالتعادل السلبي ب الفريق
الشوط الثاني

وافـــتـــتـح رونـــالـــدو الـــتـــســـجـــيل
ليـوفنتـوس في الدقـيقة 49 بعدما
ــدافع اســتــغل خــطــأ فــادحًــا من ا
كالفـان في الـتـمـريـر لـيـفـتك الـكرة
ويـــنــــفـــرد بــــأولـــســــ ويـــراوغه
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"أتــفـهـم انـزعــاج الــكـثــيــرين من قـرار
زالتان ولكن تخريب التمثال ال داعي
له. األفضل التعبير عن الرأي بطريقة

قراطية". د
فقـد تعرض الـتمـثال البـرونزي الذي
يــــــبـــــــلـغ طـــــــوله 3.5 أمـــــــتـــــــار إلى
الــــــــــتـخــريب مـرات عـديــدة مـنـذ أن
أعــلن إبـراهـيـمـوفـيــــــــتش شـراء 25
ئة من أسهم فــــــــريق هامربي في ا
إذ صب عـــلــيـه اخملــربـــون الــطــــــالء
مــرة وأضـــرمــوا فــيـه الــنــار أخــرى
وعلقوا مقـعد مرحاض في ذراعه مرة

ثالثة.
ووضـــعت الـــشــرطـــة ســيـــاجــا حــول
الــتــمــثــال الــذي دشن فـي أكــتــوبـر/
تـــشـــرين الـــثـــاني عـــنـــدمــا الحـــظت
مـــحـــاولـــة قـــطـــعه من الـــقـــدمـــ في

ديسمبر/ كانون األول.
وتـعـرض بــيت إبـراهــيـمـوفــيـتش في
ستـوكهـولم أيضـا للـتخـريب إذ كتبت
عـلى بــابه اخلــارجي كـلــمـة "يــهـوذا"

جانب من تهد
تمثال النجم
ابراهيموفيتش

يوركن
كلوب
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مـشـاركـته الـثـانـيـة فـقط في صـفـوف
الــفـريق األول لــكـنه ظــهـور بــصـورة
تــكـشف عن ثــقـة كــبـيـرة فـي الـنـفس

وأداء رائع.
فرصة إثبات الذات

وفي مـباريـات أخـرى حـصل العـبون
غـير مـعـروفـ ال يشـاركـون إال نادرا
ـغـمـورة على عـلى مـستـوى فـرقـهم ا
فـرصــة إلثـبـات الـذات والــفـوز بـحب

شجع واهتمامهم. ا
ـتــعـة والــتــألق عـلى ولم تــقــتـصــر ا
الالعـبـ الــصـاعـدين إذ أحـرز آرون
ويــلـبــراهـام وعــمـره 40 عـامــا العب
روتشديل فريق الدرجة الثالثة هدف
التعادل لفريقه ليفرض مباراة إعادة
ـنافس في أمام نـيوكـاسل يونـايتد ا

متاز. الدوري ا
ولم يـكن ويلـبـراهـام الذي
يــلـعب لــنــاديه الـعــاشـر
خالل مسـيرته مـعروفا
لـدي جـمــهـور الـدوري
ــمــتــاز تــمــامــا مــثل ا
أوســـاز أورهــــوجـــيـــد
(19 عــــــــــامــــــــــا) العـب

شيفيلد ونزداي.
واســـــــتـــــــغـــــــنى نـــــــادي
ـبـلــدون فـريق الـدرجـة و
اضي ـوسم ا الثـالـثـة في ا
عن خـدمـات أورهـوجـيد إذ

باراة. ويسجل الهدف األول في ا
وكــاد الـيــوفي أن يــســجل الــهـدف
الثـاني في الدقـيقة 51 بعـدما مرر
يـزة لديباال ساندرو كـرة أرضية 
داخـل مـنـطـقــة اجلـزاء الـذي سـدد
بــدوره كــرة أرضــيــة تــصــدى لــهـا
أولــسـ لـتـصـطـدم بـأقـدام كالفـان
ويـتـصدى لـهـا احلارس الـسـويدي

من جديد.
ومن هـجـمـة مرتـدة مـنـظـمة أرسل
نـــايـــنـــجـــوالن كــرة عـــرضـــيـــة من
ـن ارتــــــــــــقـى لـه اجلـــــــــــــانـب األ
ســــيــــمــــيـــونـي مـــســــددًا رأســــيـــة
اصـطـدمت بالـعـارضـة في الدقـيـقة
60. وسدد ديباال كرة قوية أبعدها
أولـسـ من مـخـالــفـة نـفـذهـا عـلى
حـدود مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة

.63
وحتــصل يــوفــنــتــوس عــلـى ركــلـة
جـزاء في الدقـيـقة 66 بعـد تـعرض
ديباال لإلعاقـة من قبل روج نفذها
رونــالــدو بـنــجــاح بــتـســديــد كـرة
أرضـــيـــة في الـــزاويـــة الـــيـــســـرى

بأرتورو
فيدال

إنه لم يشارك معه في أي مباراة لكن
شيفيلد ونزداي تعاقد معه بعد فترة

جتريبية في صفوفه.
وفي ظهوره األول مع النادي ساعده
عــلى احلــفــاظ عــلى نــظــافــة شـبــاكه
فاجأة وفاز 0 -1 على عندما حـقق ا
ـمـتازة بـرايـتـون آند فـريق الدرجـة ا

هوف ألبيون.
وبـــصــورة الفـــتـــة ظـــهـــرت فـــرحـــته
وانــطــلق حـمــاسه في مــقــابـلــة بــعـد
باراة حتدث خاللها بصورة أفضل ا
كـثيـرا من الـعـديـد من العـبي الـدرجة
األعــــلى الــــذين عــــادة مـــا يــــكـــررون
عبـارات ومواقف اعـتادت اجلـماهـير

على سماعها.
وبسبب تعزز صورة وأهمية الدوري
يا فإن وسائل متاز مـحليا وعـا ا
اإلعالم أصـــبـــحت تـــظـــهــر
اهـتــمــامـا أقل بــدرجـات
دوري احملــــــتـــــرفـــــ
الــــثـالث األدنى ومن
ثم فإن بـطولـة كأس
االحتــاد تـظـل عـلى
ثابة نافذة األقل 

على هذا العالم. 

قبل. لعب اخلميس ا على نفس ا
سيناريو 85

ـاضي لم يـنــجح أتـلــتـيـكـو طـوال الـقــرن ا
مـدريــد في حـصــد لـقـب الـســوبـر إال مـرة
واحـــدة عــام 1985 وذلـك عــلـى حـــســاب
برشـلونة.شارك أتلتيكو في نسخة 1985
بـصـفـته بـطل كـأس مـلك إسـبـانـيـا بـعد أن
هزم أتلـتيكو بيلباو في النهائي بنتيجة -2
1 بينـما برشلونة كان بطل الليجا برصيد
53 نـقـطة مـتـفوقًـا عـلى الـروخيـبالنـكوس

الوصيف بـ10 نقاط.
وأقيـمت مباراة الذهـاب في نسخة 1985
عــلى مـلــعب فـيــسـنــتي كـالــديـرون مــعـقل
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أيـام قــلـيـلــة تـفــصـلـنــا عن انـطالق بــطـولـة
السـوبر اإلسباني بنظـامها اجلديد والتي
سـتــقـام عــلى األراضي الـســعـوديـة خالل
الـفـترة من 8 إلى 12 يـنايـر / كانـون ثان
ـشاركة بـرشلونـة وريال مدريد اجلاري 

وأتلتيكو وفالنسيا.
ــقـرر أن يــلــتــقي ريــال مــدريـد في ومن ا
نــصف الــنـهــائي مع فــالـنــســيـا األربــعـاء
ـلك عـبـد الـله ـقـبل عـلى مـلـعب مـديـنـة ا ا

شعة). الرياضية (اجلوهرة ا
بـيـنـمـا يــجـمع نـصف الــنـهـائي اآلخـر بـ
برشلـونة وأتـلتيـكو مـدريد وسيـقام الـلقاء
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في الدقيقة 88.
وسـدد جــواو بـيــدرو في الـدقــيـقـة
الـثـانــيـة من الـوقت بــدل الـضـائع
كــــرة من داخل مــــنـــطـــقـــة اجلـــزاء
اصــطـدمت بــالــعـارضــة لــيـنــتـهي
الـلـقـاء بـفـوز يـوفـنـتـوس بـربـاعـية

نظيفة.
وجنـح أوديـنــيــزي في الــعـودة من
ــلــعب لــيــتـشـي (فـيــا ديل زيــارته 
مــاري) بــالــنــقــاط الـثـالث بــعـد أن
حقق انـتصارا قـاتال بهـدف نظيف
في الــلــقــاء  ضــمن اجلــولــة الـ18

بدوري الدرجة األولى اإليطالي.
ويدين أوديـنيـزي بالـفضل في هذا
االنـتــصـار الــثـمــ لالعب الـوسط
األرجـنتـينـي الدولي رودريـجو دي
باول صاحب الـهدف الوحـيد الذي
جـاء قـبل دقـيـقـتـ فـقط من نـهـاية

الوقت األصلي.
وحـافظ أوديـنـيزي بـهـذه الـنتـيـجة
عـلى مـسـلسل انـتـصـاراته للـجـولة
الـثـانـيـة توالـيـا وهـو الـفوز األول
لــلــفــريق فـي الــعــام اجلــديــد بــعـد
اســتــئـنــاف الـبــطــولـة عــقب فــتـرة

التوقف الشتوي.
وأعــــلن اإليـــطـــالـي دانـــيـــيـــلي دي
روسي جنم رومــا الـســابق وبـوكـا
جــونـيــورز احلــالي اعــتــزاله كـرة
الـقـدم وإنـهـاء تـعـاقـده مع الـنادي

األرجنتيني.
دي روسـي رغم أنه يــرتــبط بــعــقـد
مع بـوكــا جــونـيــورز حــتى صـيف
2020 إال أنه قرر االعتزال ألسباب

عائلية.
وقال دي روسي خالل تصريحاته
نشرها مـوقع "كالتـشيـو ميركاتو":
"قــــرار االعــــتــــزال لــــيس بــــســــبب
بل ألنــــني أشـــــــــــــعـــر اإلصــــابــــة
ـــنــزل بـــرغـــبـــة في الـــعـــودة إلى ا
ولعـائلـتي وافتـقد ابـنتي وقراري

نهائي".
وأضـاف: "لقـد كـانت جتربـة رائـعة
بـالـنـسـبـة لي مـع بـوكـا جـونـيورز

ولن أنسى وقتي هنا".
واختتم: "مستـقبلي? أريد مواصلة

العمل في كرة القدم".
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كشف تـقريـر صحفي تـشيـلي عن اهتـمام مانـشسـتر يونـايتـد اإلجنليـزي بأرتـورو فيدال العب
وسط بـرشـلـونـة لـضـمه خالل ســوق االنـتـقـاالت الـشـتـويـة اجلـاريـة.وبـحـسب صـحـيـفـة "مـونـدو
ديـبـورتـيفـو" اإلسـبـانـيـة نـقال عن شـبـكة "DirectTv Chile الـتـشـيلـيـة فـإن بـرشلـونـة تـلقى

عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد.
وأشارت الصـحيـفة إلى أن فيـدال قرر الرحـيل عن صفوف الـبلوجـرانا على الـرغم من تمسك
ديـر الفـني للـفريق به.وأفـاد التـقريـر بأن سـعر رحـيل فيـدال عن برشـلونة إرنـستـو فالـفيـردي ا

خالل شهر يناير اجلاري سيكون 20 مليون يورو. 
ـيركـاتو ـهـتمـة بـضم فيـدال خالل ا عـد إنتـر مـيالن ومانـشـستـر يـونايـتد أبـرز األنـدية ا ويُ

ـشـاركان في بـطـولـة الدوري األوروبي لـكن األفـضـليـة لـعرض الـشـتـوي وكالهمـا يُ
الـنـيــراتـزوري الــذي يُـصــارع عـلى الــتـتــويج بـلــقب الـدوريــاإليـطــالي عـكس

يرليج. مانشستر الذي يُعاني في البر
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يـرى الـنـجم الــسـنـغـالي ديـومـانـسي
كـــمــــارا أن عـــدم فــــوز مــــواطـــنه
ســـاديـــو مـــاني بـــجـــائـــزة الـــكـــرة
الذهـبـية األفـريـقـية يـعـد نـوعا من
اجلــــنــــون.ويــــتـــــنــــافس مـــــاني مع
ـصـري مـحـمـد صالح واجلـزائري ا
ريـاض مـحـرز عــلى لـقب أفـضل العب
في أفــريـقــيـا 2019  خالل احـتــفــالــيـة
تــســلــيم جــوائــز الــعــام لالحتــاد األفـريــقي
"كاف" الـتـي جتـرى غدا الـثـالثـاء في مـديـنة

صرية. الغردقة ا
قاييس ماني وقال كمارا في تصريحات ل: "بكل ا
األفـضل فـي أفـريـقــيـا خالل 2019 ويــسـتـحق لـقب
الـكـرة الـذهـبيـة لـلـقـارة وخاصـة أنه حـقق كل شيء مع

ـبـاراة االسـتـعـراضـية الـتي لـيـفـربـول".وشـارك كـمـارا في ا
ـيـة أقـيـمت حتت سـفح األهــرامـات بـ أسـاطـيـر الــكـرة الـعـا

وأسـاطير أفريـقيا.وأشـار كمارا إلى أنه فـخور بالتـواجد في مصر
بعـد غيـاب مـنذ مـشاركـته كالعب مع مـنتـخب الـسنـغـال بأ أفـريقـيا

2006 مـؤكدا أن الـتنـظيم رائع لـلـمبـاراة االستـعراضـيـة ب جنـوم العـالم وجنوم
أفريقيا.

أتلـتيكـو مدريد سـابقًـا وكان يقـود األخير
وقـتهـا تيـري فيـنابـلز أمـا مدرب بـرشلـونة
فـهـو لـويس أراجــونـيس.تـقـدم بـاكـو كـلـوز
لــبــرشــلـــونــة في الــدقــيــقــة الـ30 ثم عــاد
باراة عن طـريق ماريو أتلـتيكـو بقـوة في ا
كابـريرا وآنخيل رويز وخـورخي دا سيلفا
خالل 35 دقيـقة فقط ليـنتهي اللـقاء بفوز
الــروخــيـبـالنـكــوس بــنـتــيــجـة (1-3). امـا
مـبـاراة اإليـاب فـأقـيـمت عـلى مـلعـب كامب
نو مـعقل برشـلونة حـيث كان األخير في
حـاجـة إلى الــفـوز بـهـدفـ دون رد لـلـفـوز
بالـلقب ولـكن أتلـتيـكو ظل صـامدًا وخرج
من الــلـــقــاء خــاســـرًا بــهـــدف واحــد فــقط
أحرزه خـوسيه رامون أليكزانكو ليحصد

الروخيبالنكوس اللقب.
تاريخ مخيف

وبـعـيـدًا عن نـسـخـة 1985 فـإن أتـلـتـيـكـو
مــدريـد اصـطــدم بـبـرشــلـونـة فـي الـسـوبـر
اإلسـباني خالل 4 مـناسـبات أخـرى لكن
جنح الـــبـــارســـا في حــــسم جـــمـــيع هـــذه

واجهات لصاحله والفوز باللقب. ا
وبـشـكل إجــمـالي في الـسـوبـر اإلسـبـاني
فــإن أتــلــتـــيــكــو واجه بـــرشــلــونــة في 10
مبـاريات حـيث جنح الروخيـبالنكوس في
الفـوز مرت فـقط بينـما تفـوق البارسا 5
مرات وسيطر التعادل على 3 مواجهات.
وأحرز أتـلتيكـو مدريد في شبـاك برشلونة
بــالــســوبــر اإلسـبــاني 12 هــدفًــا بـيــنــمـا

دريدية 16 هدفًا. استقبلت الشباك ا

الـــتي تـــشـــيــر
إلى اخليانة.

وقد دعـا النـحات
بـيـتـر لـيـنـد الـذي
أجنـز العـمل الـفني
اخملــربــ إلى الــكف

عن عملهم.
ولـعب إبـراهـيـمـوفـيتش
فـي أكـــــــبـــــــر الـــــــنــــــوادي
األوروبـــــيـــــة من بـــــيـــــنـــــهــــا
أيـــاكــــــس ويــوفـــنـــــــــــتــوس

وأنتر ميالن وبـرشـــــــــلونة وأي
سي مـيـالن وبـاريس سـان جـيـرمـان
ومــانـشــســتـر يــونـايــتــــــــد قـــبل أن
تـحـدة لـيـلعب يـنـتـقل إلى الـواليـات ا
مـع لـــــوس أجنـــــلـــــيس غـــــاالكـــــسي
لـــيـــعــــــــود مـــرة أخـــرى إلى أي سي

ميالن.
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مـا مـن شك في أن مـنــافـســات الـدور
الـثالـث من كأس االحتـاد اإلنـكـلـيزي
لكرة الـقدم لم تـعد أحد أهم مـكونات
بـرنامج الـلـعبـة الـشـعبـيـة في البالد
لــكن مــبـاريــات هــذه اجلـولــة مــطـلع
األســبــوع احلـــالي أظــهــرت أنــهــا ال
تزال تـقـدم الكـثيـر رغم تـراجعـها في

كانة. ا
ـيـرســيـسـايـد فـقــد اجـتـذب ديــربي ا
اهــتــمـــامــا كــبــيــرا لــكن ذلك تــراجع
نــتـيــجـة قـرار يــورجن كــلـوب مـدرب
لـيـفـربــول بـإجـراء تـسـعـة تـغـيـيـرات
على تشـكيلـة فريقه وهـو اجتاه سار
فـــيـه الــكـــثـــيـــر من مـــدربـي الــدوري

متاز. ا
لـكن جنـوم لـيفـربـول الـشـبـان قـدموا
ـبــاراة وتـفــوقـوا أداء هـائـال خالل ا
بـصـورة الفـتـة خالل الـشـوط الثـاني

على الفريق األول إليفرتون.
وسـيبـقى هـدف الـفـوز الـرائع طويال
في ذاكـرة مشـجـعي لـيفـربـول والذي
أحـرزه كــيـرتــيس جـونـز (18 عـامـا)

بتسديدة هائلة.
وهنـاك إثـارة واضحـة أخـرى تتـمثل
في ثالثـية (هـاتـريك) العب نـوريتش
ســيـتي أدم إيــداه وعــمـره 18 عــامـا
أيـــضـــا في الـــفـــوز الـــكـــبـــيـــر عـــلى
بــريــســتــون نــورث إيــنــد رغم أنــهــا
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قـاوم نـوفـاك ديـوكـوفـيــتش الـرطـوبـة الـعـالـيـة
لـيـفـوز عـلـى جـايل مـونـفـيس 3-6 و2-6 في
الــنــســـخــة األولى لـــكــأس احتـــاد الالعــبــ
.كــمــا قــدم احملــتـــرفــ لــلــتــنس فـي بــرزبــ
ــيـا أداء ــصــنف األول عــا رافــائــيل نـادال ا
جيدا لـيواصل استعـداداته لبطولـة أستراليا
ـفــتـوحـة هــذا الـشـهــر بـالــفـوز عـلى بــابـلـو ا
كــويـــفــاس العب أوروجــواي 2-6 و1-6 في
واجهة لصالح إسبانيا.وكان بيرث ليحسم ا
روبرتو بـاوتيستا أجوت منح إسـبانيا التقدم
بـعـد فـوزه في مـبـاراة من طـرف واحد 6-1 
و2-6 عـلى فـرانكـو رونـكـاديـلي في الـبـطـولة
التي يـبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دوالر
وتضم  24فريقـا في منافسات تـمتد لعشرة
أيــام في بـيـرث وبــرزبـ وسـيــدني ويـشـارك
بهـا صـفـوة جنوم الـعـالم اسـتـعدادا لـبـطـولة
فتـوحة.وكان ديـوكوفيـتش يتفوق استرالـيا ا
بــواقع  15انــتــصــارا دون أي خــســارة في
ـبـاشــرة أمـام مـونـفـيس ــواجـهـات ا سـجل ا
قـاومة قـبل مـواجهـة  وبعـد أن واجه بـعض ا
من مـنـافسـه في البـدايـة حـافظ ديـوكـوفـيتش
عـــلى هـــذا الــســـجل الـــرائع.وأنــقـــذ الالعب
الـصـربي تـسع نــقـاط لـكـسـر إرسـاله بـيـنـمـا
اســتــفـــاد من كل الـــفــرص الـــثالث لـــكــســر
إرسـال مــونـفــيس الـذي أنــهى عـام 2019
واجهة ب العـشرة األوائل ليعـادل نتيجـة ا

ـقـدمة بـعـد أن كـان بـنـوا بـيـر مـنح فـرنـسـا ا
بالـفوز عـلى دوسان اليـوفيتش 2-6 و-6-7

.6-4
ـباراة وقال ديـوكـوفـيـتش في مـقـابـلـة عـقب ا
"كـانت واحـدة من أكـثـر األجواء رطـوبـة التي
خـضت فــيـهــا مـبــاراة في مــسـيــرتي. كـانت

حالة اجلو قاسية الليلة".
وتـابع "بالـطـبع مـواجهـة جـايل لـيست سـهـلة
ــلــعب وأنت تــعــرف أن عــمال أبــدا تــدخل ا
كــثـــيــرا يـــنــتـــظــرك مـــثل الــتـــبــادل الـــطــويل
لــلــضــربــات. إنه العب مــقــاتل وتــربــطــني به

صداقة قوية. لذا أتمنى له كل التوفيق". باراة برشلونة امام اتلتيكو مدريد لقطة 


