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ـنافس في لـيارديـر الروسي رومـان أبرامـوفيـتش مسـتشـارا لدراسـة مسـألة بـيع نادي تـشيـلسي ا عـ ا
ز.ونفى مـصدر بالنـادي وجود خطة متـاز لكرة القـدم  بحسب صحـيفة صنـداي تا الدوري اإلجنلـيزي ا
لـدى أبرامـوفيتش لـلبـيع.وقالت الـصحيـفة الـبريطـانيـة إن أبراموفـيتش أقـدم على هذه اخلـطوة بـعد رفضه
عرضا من شـركة أمريكية لشراء حصـة أقلية بالنادي.وأوضح مصـدر بتشيلسي رفض الكشف عن اسمه
الك ال يـفكر في بـيعه".ورفض مـتحدث بـاسم أبرامـوفيتش في مـوسكـو التعـليق على "النادي لـيس للـبيع. ا
التكـهنات.وواجه أبـراموفيـتش مشاكل في جتـديد تأشيـرة بريطـانيا في وقت سـابق هذا العـام ما اضطره
للغـياب عن مبـاراة تشيـلسي ضـد مانشـستر يـونايتـد في نهـائي كأس االحتاد اإلجنـليزي في مـايو/ آيار
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أحـرز نـادي الـوحـدة لـقب الـسـوبر
اإلمـــاراتي لـــلـــمـــرة الـــثــالـــثـــة في
تـــاريـــخه بـــعــد تـــغــلـــبه اول امس
السبت عـلى نظيـره الع بركالت
التـرجيح (3-4) بـعد نـهـايـة الوقت
األصلي بـالتـعادل 3-3  على مـلعب
الـــدفـــاع اجلـــوي.حـــمـــلت ثالثـــيـــة
الــوحـدة تــوقــيع إســمـاعــيل مــطـر
ومـراد باتـنا وتـيـجالي أمـا أهداف
الــعــ أحــرزهـا الــســويــدي بــيـرج

وإبراهيم دياكيه وكايو.
وتقاسم الفريقان األداء والسيطرة
ــبــاراة والــتـــهــديف في شـــوطي ا
ـــصـــلـــحـــة فـــكـــان الــــشـــوط األول 
الــوحــدة لـعــبــاً ونـتــيــجـة وتــقـدم
بــأهـــدافه الــثالثـــة الــتي أحــرزهــا
إســـمـــاعـــيـل مـــطـــر في الـــدقـــيـــقـــة
غـربي مراد بـاتنا في اخلامـسة وا
الـدقـيـقـة الـســابـعـة واألرجـنـتـيـني

تيجالي في الدقيقة .40
ـصـلـحـة أمـا الـشـوط الـثـاني كـان 
الــعــ بــعــدمــا جنح في الــعــودة
وقـلـب تـأخـره إلى تـعـادل بـأهـدافه
الــتي ســجــلــهــا كل مـن الــســويـدي

بـيــرج في الــدقــيــقـة 63 وإبــراهـيم
ديــاكـيه في الــدقـيـقـة  73 من ركـلـة

جزاء وكايو في الدقيقة .77
ــكـســيـكي ـبــاراة كل من ا حـضــر ا
خـافــيـيــر أجـيــري مـدرب مـنــتـخب
ــتـابـعـة حــسـ الـشـحـات مـصـر 
العب الـــعــ واإليــطــالـي ألــبــرتــو
ـــــنــــتـــــخب زاكـــــيــــرونـي مــــدرب ا
تـابعـة العبي الـفريـق اإلمـاراتي 
الدولـي في أول مـواجهـة رسمـية

وسم اجلديد. في ا
جاءت البـداية ساخنـة بعدما جنح
الوحـدة في افتـتاح الـتسـجيل عن
طـريق إسـمـاعـيل مـطـر في الـدقـيـقة
 ?5بـــعــد تـــمــريــرة ســـاحــرة داخل
مــنــطــقــة جــزاء الــعــ من زمــيــله
تـيـجالي فـي ظل غفـوة دفـاعـية من
إســـمـــاعـــيل أحـــمـــد العب الـــعــ

لــيـسـدد مـطـر كـرة قـويـة في سـقف
شباك الزعيم.

وعــزز بــاتـــنــا تــقــدم الــوحــدة من
مـجـهـود فـردي بـعـدمـا مـر بـالـكرة
وسدد كـرة ساقـطة من فـوق حارس
الع خالد عيـسى لتصطدم كرته
ـرمى بــالـعـارضـة وتــسـقط داخل ا

في الدقيقة .7
وأحــرز الــوحـدة هــدفه الــثـالث في
الـدقـيـقـة  12وألـغـاه احلـكم بـداعي

لغي كشف التسلل ولكن الـهدف ا
عن أخطاء دفاعيـة للع سواء في
الـتـمـركز أو الـضـغط الـدفـاعي على

ــرتـدة.وأضـاع حـســ الـشـحـات ا
فـرصـة خـطـيــرة في الـدقـيـقـة ?24
ــجــهـود بــعــدمــا انــطــلق الالعـب 
ـلـعب وراوغ فـردي من مـنـتـصف ا
ــدافـع وواجه حـــارس الـــوحــدة ا
راشــــــد عــــــلـي الــــــذي تــــــدخـل في
ـنـاسب.واحـتـسب حـكم الـتـوقـيت ا
الـلقـاء ركلـة جزاء لـلعـ وسددها
الـسـويـدي بـيــرج في الـدقـيـقـة 36 
لـكـن حـارس الــوحــدة راشــد عـلي
تــــصـــدى لـــهــــا بـــاقـــتــــدار.وعـــاقب
تيـجالي الـع على إضـاعة الـركلة
في الـدقـيـقة  40 بـتـسـجـيل الـهدف
الثـالث من هـجمـة مرتـدة بدأت من
عـنـد إسـمـاعـيل مـطر ووصـلت إلى
ن بـــــاتـــــنــــا عـــــلـى اجلـــــانب األ
وأرســـلــــهـــا عـــرضــــيـــة عـــلى رأس
. تيجالي ليحولها في شباك الع
وسـعى العـ إلى تـقلـيص الـفارق
مع بــدايـة الــشــوط الــثـانـي ولـعب
بــيــرج رأســيــة في الــدقــيــقـة ?50
ووقـف لـــــهــــــا حـــــارس الــــــوحـــــدة
ـرصاد.وتمـكن بيرج من تـقليص با
الــفــارق لــلـــعــ في الـــدقــيــقــة 63
بتـمريـرة من الشـحات وضـعته في
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كـمـا أبـدى رغـبة في اسـتـكـمـال مدة
ـســتـمـر حــتى عـام 2022  عـقــده ا
طـبــقـا لــلـتـجــديـد الـذي أبــرم قـبـيل

انطالق كأس العالم.
ــونـــديــال الــروسي أعــلن وبــعــد ا
مــاريــو جــومــيــز ومـســعــود أوزيل
اعـــتـــزال الـــلـــعب الـــدولي وإنـــهــاء

اني. نتخب األ مشواريهما مع ا
ووجه أوزيل انــــتـــقـــادات لالحتـــاد
اني ورئيسه رايـنهارد جريندل األ
حـيث أبـدى شـعـوره "بـالـعـنـصـريـة

وعدم االحترام".
ـــنـــدرج من أصـــول وكـــان أوزيل ا
ـــوجـــة من تـــركـــيـــة قـــد تــعـــرض 
االنــتــقــادات احلــادة بــســبب لــقــاء
الــــرئـــــيس الـــــتـــــركي رجب طـــــيب
أردوغان والتـقاط الصـور معه قبل
ونديال وأسابيع أيام من انطالق ا

من االنتخابات الرئاسية التركية.
ــاني ــنـــتــخـب األ وبـــعــد خـــروج ا

الـعـالم  2018 الـتـي اسـتـضـافـتـهـا
روسيا.

ـــقــرر أن يـــجــتـــمع لــوف مع ومن ا
أعــــضــــاء مــــجــــلـس إدارة االحتـــاد
ـاني لـكـرة الـقـدم في مـيـونخ مع األ
اسـتــمـرار عــمـلـيــة حتـلــيل أسـبـاب
ـتـوج ـانـي ا ـنـتــخب األ إخـفــاق ا
بكـأس الـعالم  2014 بـاخلروج من
ــونـديــال لــلــمـرة الــدور األول في ا

األولى منذ  80 عاما.
وكــان لـوف قـد اجـتــمع بـالـفـعل مع
ـاني مـســؤولي رابــطــة الــدوري األ

اضي. يوم الثالثاء ا
ــــاني إجـــراء ويـــدرس االحتــــاد األ
تغيـيرات كبيرة فـي أعقاب اإلخفاق
ــونــديـالي كــمــا يـتــوقع تــكــثـيف ا
درب وكذلك التركـيز على تأهـيل ا
الــتـدريب عــلى مــسـتــوى قـطــاعـات

. الناشئ
اني وحـظي لوف بـدعم االحتـاد األ

اإلصـالح" لــــتـــــصــــحـــــيح مـــــســــار
ـانشـافت بعـد صدمـة اخلروج من ا
دور اجملـــمــوعــات بــبـــطــولــة كــأس
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ــديـر يــسـتــعــرض يــواخـيم لــوف ا
ـاني "خـطط الـفـني لــلـمـنـتــخب األ
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مــزقت األمــطــار الــســيــنــاريــو الـذي
رســمه فـيـراري فـي جـائـزة بــلـجــيـكـا
الــكـبـرى بــبـطـولـة الــعـالم لــسـبـاقـات
فورموال  1للـسـيـارات عنـدمـا بدا أن
ــركـزين األول في مــتـنـاولـه انـتـزاع ا

والثاني في التجارب التأهيلية.
وتـصدر سـيـبـاسـتيـان فـيـتل وكـيمي
رايــكــونن جــمــيع الــتــجــارب احلـرة
وكسـرا الزمن الـقـياسي لـلحـلبـة على
مــــر الـــتـــاريـخ في أول فـــتــــرتـــ من
التـجـارب التـأهـيلـية لـكن مع هـطول

األمطار بغزارة تغير كل شيء.
وتـوتـر فـيـراري في الـوقت الـذي كـان

يجب فيه أن يحافظ على هدوئه.
ـركز وقال فـيتل الـذي سـينـطلق من ا
الـثاني بـيـنمـا سيـكـون منـافـسه على

أخبار النجوم
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أعلن الكـرواتي إيفان راكيـتيتش العب وسط برشـلونة قراره
النهائي حـول مستقبله مع بطل الليجا في ظل اهتمام باريس

سان جيرمان بالتعاقد معه.
وقـال راكـيتـيتـش خالل تصـريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة "مـاركا"
اإلســبـانــيـة: "لــقـد قــضـيت  4 سـنــوات مـذهــلـة هــنـا وأود أن

أستمر هنا لسنوات عديدة".
وأضاف: "لـقد حتدثت مع زوجتي ووكـيل أعمالي وال يوجد أي

كن أن يقدم لي ما يقدمه برشلونة". ناد 
 وعن تــصـريـحـات مـدربـه إرنـسـتـو فـالـفــيـردي تـابع: "أنـا أقـدر
درب لقـد شعرت بـثقـته وأيضًا من زمالئي في كـثيـرا كلمـات ا
ـشــجـعــ ســأقـدم كل شيء لــهـذا الــفـريق مــجــلس اإلدارة وا

النادي".
واختتم: "لقـد تلقيت عروضا مختلـفة ولكن في النهاية كان القرار
سهال لـلـغايـة وأهم شيء أنـني أريد أن أكـون هنـا وأشـعر بـالفـخر

لكوني العبا في أفضل نادٍ في العالم".
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1-3) بــتـــواجــد ديــبــاال وكــوســتــا
ـهاجم وكوادرادو حتت رونـالدو ا

الصريح.
wM  qA

ولم تـنـجح الــطـريـقـة الـتي بـدأ بـهـا
ألــيـجــري بـتــواجـد مــانـدزوكــيـتش
كمـهـاجم صريح ورونـالـدو كجـناح
أيــــســـر حــــيث فــــشل كالهــــمـــا في
الـــتــعــبــيــر عن نـــفــسه رغم تــبــادل
األدوار بينهما حتى وقت قليل قبل
الــنـهــايــة عـنــدمــا أحـرز الــكـرواتي

الهدف الثاني لليوفي.
وبعيدًا عن هدف ماندزوكيتش فإن
يــوفــنــتــوس افــتــقــد خـالل الــلــقـاء
ــهــاجم الــقـادر عــلى احلــسم رغم ا
قوة خطه األمامي وتنوع أسلحته.

ييرليج صدارة البر
وانـفـرد لـيفـربـول مـؤقـتـا بــــصدارة
متاز لكرة الدوري اإلجنلـــــــــيزي ا
الــقــدم بــفــــــــوزه مـســاء اول امس
الســـبت عـلى ضيفه بـرايتــــــــــون
(0-1) على ملـعــــــــــب أنــــــــــفـيلد

ضمن منافسات اجلولة الثالثة.
ـــصــري مـــحـــمّــد وأحـــرز الـــنـــجم ا
صالح هــدف الــلــقــاء الــوحــيــد في

اســتــفــهــام كــبــيـرة فـي خط هــجـوم
ـهاجم األوروجـوياني برشـلـونة فـا
ال يــزال غــيـر جــاهــز بـدنــيــا بــشـكل
واضح كـمــا لم يـتـعــاون مع مـيـسي

في أي كرات ثنائية.
…d³)« »UOſ

ـكن أن نقول إن ـا قدمه   بالـنظر 
بلـد الولـيد لم يـستـحق اخلروج من
ـــبــاراة بـــدون نـــقــاط حـــيث بــذل ا
ــدرب والعــبــوه كل مــا بــوســعــهم ا
لتحقيق نتيجة إيجابية ولكن فارق

اخلبرات كان واضحا.
ســيــطـــر بــرشــلـــونــة عــلـى الــلــقــاء
واســتـــحــوذ عــلى الـــكــرة في أغــلب
الـفتـرات ولـكن كـانت دائـما عـمـلـية
خـروج بــلـد الـولـيــد من اخلـلف إلى
األمـام مـثـيـرة لإلعـجـاب في طـريـقـة
حتركاته وسرعته في التحول الذي
صــاحـــبه في الــنـــهــايــة رعــونــة في

إنهاء الهجمات.
لفت الـتركـي إينـيس أونال األنـظار
بـاإلضــافـة لـلـظـهــيـر األيـسـر طـوني
فـيال قـبل اسـتـبـدالـهـمـا في الـشوط
الـثـاني ولـوال بـراعـة احلـارس تـيـر
شتـيجن وغـياب خـبرة التـعامل مع

بوسكـيتس وراكيتـيتش وكوتـينيو
ـــبـــلي وفـي الـــهـــجـــوم الـــثـالثي د

وميسي وسواريز.
W³ÝUM  WKOJAð

كان على فـالفيـردي تقد مـا يطمح
له اجلمهور من كرة هجومية وبعد
درب مبارت رسـميتـ  يبدو أن ا
اإلسـبــاني قـد اسـتــقـر بـشــكل كـبـيـر

على طريقته للموسم اجلديد.
ظــهــر بــرشــلــونــة بــصــورة فــعــالــة
هـجـومـيـا في الـشـوط األول خـاصـة
من اجلانب األيسر الـذي كان دائما
مـــنـــبع اخلـــطـــورة بـــتــواجـــد جنم
ــبـلي وبـجـواره ـبــاراة عـثـمـان د ا
كـوتــيـنـيـو لــيـشـكال جــبـهـة امـتـازت
بالـسـرعة والـتـحركـات عـجز العـبو

بلد الوليد عن إيقافها.
بــــدا عـــلـى الــــفــــريق الــــتــــوازن مع
مـشـاركـة راكـيــتـيـتش وبـوسـكـيـتس
وكـوتـينـيـو حـيث ركـز األخـيـر على
الـــقــيــام بــأدواره كـــصــانع ألــعــاب
والذي عاد على الفريق بالفائدة في
الثـلث األمامي فـيمـا حتكم الـثنائي

في معركة الوسط.
ورغم عـدم وجـود مــسـانـدة دفـاعـيـة
بلي لألظهرة إال أن من ميسي ود
روبــيـرتـو وألــبـا تـمــكـنــا من تـقـد
مــبــاراة جــيــدة حــيث قــام األخــيــر
بـعدة تـغـطيـات عـكـسيـة في الـكرات
ـــرتـــدة بـــشـــكل رائع كـــمـــا وصل ا
ـنــاطق اخلــصم وصــنع روبــيــرتــو 

هدف الفوز.
W¾OÝ …œUŽ

كــعــادة بـرشــلــونــة حتت قــيـادة
فــالـــفــيــردي بـــدأ الــفــريق في
التراجع بـشكل ملـحوظ بعد
إحــــراز هــــدف الــــتــــقــــدم
لــيــسـمح لــبــلـد الــولــيـد
بــــــإظــــــهــــــار وجــــــهه
الهجومي الذي كاد
يــــســـفــــر عن هـــدف
التـعـادل في مواقف

عديدة.
لم يـظــهـر مــيـسي في
حالته الطـبيعـية بسبب
عــدة عــوامـل كــســوء حــالــة
ـــلـــعـب بـــجـــانـب الـــرقـــابـــة ا
شددة عـليه من قبل مـدافعي بلد ا
طـلوب الولـيد كـما لم يـجد الـدعم ا
ـيل كـوتـيـنـيـو إلى اجلـانب األيـسر

بلي. رفقة د
ـــــثل عـالمــــة ال يــــزال ســـــواريـــــز 

وضعية انـفراد من حارس الوحدة
وسـط غـــــفـــــــــوة دفـــــاعــــــيــــــــة من

"العنابي".
ـباراة ركـلة جزاء واحتـسب حكم ا
ثـانـيـة لـلـعـ بـعـد عـرقـلـة حـمـدان
الـكمـالي وسـددها ديـاكـيه بنـجاح
ليقلص الفارق إلى  2-3 للوحدة.
وجنح الع في العودة إلى اللقاء
بتسـجيل الهـدف الثالث عن طريق
كايـو في الـدقيـقة 77 مسـتفـيداً من
خـطأ دفـاعي لـلوحـدة داخل مـنطـقة
ـبـاراة إلى نـقـطـة اجلـزاء لـتـعـود ا
الصفر.وتصدت الـعارضة لتسديدة
ديـاكـيه في الـدقـيـقـة  85 ورد عـليه
باتنا بـتسديدة تـصدى لها حارس
الـعــ في الــدقــيــقـة 88 لــيــنــتــهي
الـوقت األصـلي لـلمـبـاراة بالـتـعادل
.3-3 وجلــأ الـــفــريـــقــان إلى ركالت
الـتــرجـيح وسـجل لـلـوحـدة كل من
بــاتـــنـــا ور وحــمـــدان الـــكـــمــالي
وســوزا وأضـاع تــيـجــالي وأحـرز
لـلعـ كل من ديـاكيه وبـيرج وبـندر
األحــــبـــابي وأضـــــــاع الـــشـــحـــات
وكـايـو لــيـحـرز الـوحــدة الـسـوبـر

احمللي.
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حظـيـت مـنـافسـات اجلـولـة الـثـانـيـة من الـدوريـ اإليـطـالي واإلسـبـانـي بواقـعـة فـريـدة من

نوعها بطلها الثنائي األشهر في العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
س الكـرة مرة واحدة فقط طوال وبحسب شبـكة "أوبتا" لإلحـصائيات فإن جنم الـبارسا 

الشوط األول في منطقة جزاء بلد الوليد ضمن منافسات الليجا.
ه الـلدود كـريسـتيـانو رونـالدو جنم وكـرر األرجنـتيـني بحـسب الشـبكـة ذاتهـا خـيبـة غر
ـنطـقة بـالشـوط األول من مواجـهة يـوفنـتـوس الذي لم يـلمس الـكرة سـوى مرة واحـدة في ا

التسيو بالدوري اإليطالي.
وأوضحت الشبـكة أن ميسي كان ثاني أكـثر العبي برشلونـة فقدًا للكرة بـ 14مرة خلف
. وتشيـر النتيجة حتى اآلن إلى تقـدم الفريق الكتالوني بهدف دون بلي  16مرة عثمان د

رد سجله األخير في الدقيقة 57
يزًا خالل االنتـصار على بلـد الوليد (1-0) وحـقق ليونيـل ميسي جنم برشـلونة رقمًـا 

اول امس السبت حلساب ثاني جوالت الليجا.
تخصص في اإلحـصائيات فإن ميسي لم يخسر في 45 ووفقًا حلسـاب "ميستر شيب" ا

مباراة على التوالي في الليجا كرابع أفضل رقم في تاريخ البطولة.
ويأتي مـيسـي خلف تـشيـندو ( 47 مبـاراة) وبوتـراجـينـيو ( 50 مبـاراة) وإنيـيسـتا (55

مباراة).
يُـذكر أن ميـسي لم يشارك ضـد ليـفانتي عـندما انـهزم برشـلونة (4-5) في اجلـولة الـ37

اضي. وسم ا من الليجا ا

الدقيقة .23
ورفع ليـفـربول رصـيده إلى  9نقاط
من  3انـتـصـارات مــتـتـالـيـة بـفـارق
نــقــطــتــ عـن مـانــشــســتــر ســيــتي

وث. وبور
ـكن لـفــرق واتـفـورد وتـشـيـلـسي و
وتـوتـنهـام الـلـــــــحـاق بـالـريدز في
حـــال فـــازت فـي مـــبـــاريــــاتـــهــــــــــا
باجلولة ذاتها أمّا برايتون فتجمّد
ــركــز رصــيــده عــنـد  3 نــقــاط في ا

الثاني عشر.
◊UI½ n¹e½

وســقط حــامـل الــلــقب مــانــشــســتـر
ســـيـــتي في فـخ الـــتــعــــــــــــادل مع
مــــــضـــــيـــــفـه الـــــوافــــــد اجلـــــديـــــد
وولــفـرهــامـبــتـون  1-1عـلى مــلـعب
"مـــولــيــنــيــــــــــكــــــــس" بــافــتــتــاح
مــنــافــســـات اجلــولــة الــثـــالــثــة من
ــمـتــاز لــكـرة الــدوري اإلجنــلـيــزي ا

القدم.
وأحــــــــرز ويــــــــلـي بــــــــولـي هــــــــدف
وولـفـرهـامــبـتـون في الـدقـيـقـة ?57
ـــيــريـك البــورت قـــبل أن يـــعـــادل إ
ــانــشـســتــر سـيــتي في الــنــتــيـجــة 

الدقيقة .69
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ـدير الـفـني لفـريق برشـلونـة غـضبه الـشديـد من سوء أرضـية أبـدى إرنسـتو فـالفـيردي ا

ملعب نيوفو جوسي زورييال معقل بلد الوليد رغم االنتصار بهدف دون رد.
وقال فـالفيردي خالل تـصريحات نـقلتهـا صحيفـة موندو ديبـورتيفو "لقـد عانينـا كثيرًا في

مباراة كانت صعبة وحاول بلد الوليد إيقافنا".
وأضاف "كـنـا نـخشى اإلصـابـات ولـكن في بـعض اللـحـظـات كنـا قـريـب من الـتـسـجيل

وخاصة في الشوط األول".
بـاراة سهـلة ـلعـب في حالـة سيـئة لـلغـاية من الـطـبيـعي أال تكـون ا وأوضح "كـان عشب ا

بالنسبة لنا".
وتابع "نريد أن نوسع الـقاعدة اجلماهيرية للبطولة خارج إسبانيا ولكن أوال يجب أن نقلق

حول ما لدينا هنا خاصة مع أرضية ملعب مثل هذه".
وأ "لـقـد تقـدمـنـا خـطـوة لألمـام بـهـذا الـفـوز ولكن دعـونـا ال نـخـدع أنـفـسـنـا فـهذه

كن الفوز بها من أجل مواصلة التقدم في البطولة". باريات  ا
ورفـع بـرشلـونـة رصـيـده إلى  6 نـقـاط في صـدارة تـرتـيب الـلـيـجا بـشـكل

مـؤقت بـعـد حتـقـيق انـتـصـاريـن عـلى ديـبـورتـيـفـو أالفـيس وبـلـد الـولـيـد.
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فــريق بـحــجم بــرشـلــونـة لــتـغــيـرت
النتيجة.

  WLÝU(« WDK)«

ولـم يــظــهــر يــوفــنـــتــوس بــالــشــكل
األمــــــثل رغـم فـــــوزه (0 -2) عــــــلى
التــــســـيـــو في مـــبــــاراة من جـــانب
واحـد اول امس الـسـبت بـاجلـولـة
الثـانيـة من الدوري اإليطـالي حيث
ــدرب مـاســيـمــيـلــيـانـو لم يــنـجح ا
ألـيــجـري فـي الـوصــول إلى أفـضل

تشكيلة حتى االَن.
لــكن من جــهـة أخــرى فــقـد شــهـدت
ــبـاراة تـألـقًــا كـبـيــرًا لـفـيــديـريـكـو ا
بـيـرنـارديـسـكي جـنـاح يـوفـنـتوس
حيث كون جـبهة نـارية مع الظـهير
جـواو كــانـسـيـلــو قـبل خـروجه في

الشوط الثاني.
ـبـاراة بـخـطة (-4 ودخل ألـيـجـري ا
3-3) حيث عاد مـاتويدي لـلتشـكيلة
األســـاســـيــــة بـــجـــانـب خـــضـــيـــرة
ـلـعب وبـيـانــيـتش في مـنــتـصف ا
بينما تكفل بيرنارديسكي ورونالدو

وماندزوكيتش بالهجوم.
ــدرب اإليـــطــالي قــد خــاض وكــان ا
لقـاء كيـيفـو فيـرونا بـطريـقة (-4-2
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الــسـيــارة وفي الــنـهــايـة أنــا سـعــيـد
ـركز الـثاني واالنـطالق من الصف با
ـكن األول وأمـلك سـرعـة كـبـيـرة لذا 

أن يحدث أي شيء".
وأشــار فــيــتل إلى أن قــوة الــســيـارة
كانت قـليـلـة وهو أمـر كان يـجب على

الفريق إدارته بشكل أفضل.
وقال هاميلـتون إنه لو كانت األجواء
جـــافـــة في الـــســبـــاق لـــصب ذلك في

صالح منافسه.
ـرشح الـيوم ـنـافس كان ا وأضاف "ا
وسيكون كذلك غدا. هذا ال يوحي أنه

سيفوز غدا بالتأكيد".
ـرشح لـلـفوز وتـابع "(فـيـراري) كـان ا
فـي عـدة ســبــاقــات لــكـنــنــا جنــحــنـا
بــطــريــقـــة مــا في قــلب ذلك والــفــوز.

سباق الغد سيكون صعبا جدا".

الـــلــقب لــويس هــامـــيــلــتــون ســائق
مــرسـيــدس ومــتـصــدر الــبـطــولـة في
لك السرعة قدمة "أعتـقد أننا كنـا  ا
الــكـافـيــة لـلـحــصـول عــلى مـركـز أول

نطلق لكننا لن نعرف ما حدث". ا
وأردف "األمر كان محيرا.

 فجأة بدأ هطـول األمطار ومن وجهة
نــظــر الــفــريق يــجب عــلــيك أن تــديـر
سيـارت وكـيمي كـان يحـاول العودة
ـــرأب ســريــعــا وفــجــأة عــادت إلى ا
الشمس وأصبحت احللبة شبه جافة

مجددا".
وأضـاف "لـم أعـلم أيــضـا مــاذا أفـعل.
كان هنـاك زحام وبدأت احلـلبة جتف

وكنت أريد احلفاظ على إطاراتي".
ـا لم أكن ـاني "ر وتـابع الـسـائق األ
أشعر بالهدوء كما يجب أن أكون في

دير ا
الفني
نتخب
انيا ا
يواخيم
لوف

حـامـل الـكـرة.وتـألق خـالـد عـيـسى
حـارس العـ في حتـويل تسـديدة
قــويــة من قــدم عــبـد الــبــاسط في

الدقـيقة  15 إلى ركلة ركـنية وجلأ
بـــعــدهــا "الـــعــنـــابي" إلى االرتــداد
الـدفـاعـي والـلـعـب عـلى الـهــجـمـات
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خـطف بــرشـلــونـة  3نــقـاط ثــمـيــنـة
لـلـغـايـة من أنـيـاب مـسـتـضـيـفه بـلد
الــولــيـــد في لــقـــاء كــادت تــتـــغــيــر
نـتـيجـته فـي الدقـيـقـة األخـيـرة لوال
تــدخل حــكم الــفــيـديــو الــذي أنــقـذ
الـــفــــريق الــــكــــتـــالــــوني مـن هـــدف

التعادل.
قدم البلوجرانا مباراة متباينة على
فترت فـقد لعب كرة جـميلة وخلق
الـعـديـد من الـفـرص اخلـطـيـرة عـلى
مـرمى اخلـصم طـوال الـشوط األول

حتى تسجيل الهدف.
وبـعـد الـهــدف تـراجع الـبـارسـا في
الـنـصف ساعـة األخـيـر لـصـالح بـلد
ـسـتـوى طيب الـولـيد الـذي ظـهـر 

للغاية.
ــبـاراة دخل إرنــســتـو فــالــفـيــردي ا
بطريقة  3-3-4 مع
تـغـيـيـرات في
الـتـشــكـيـلـة
حيث اعتمد
عــــــــــــــــــــلــى
روبـــيــــرتـــو
وبـــــيــــكـــــيه
وأومــتــيــتي
وألـــــبــــــا في
اخلـلف وفي
الــــــــــوسـط

ــــــــونديـال جتــــــــدد مـبكـرا من ا
احلـديث عـن تـصـــــــــرف أوزيـــــــل
وهـو ما رد عـلـيــــــه الالعب بإعالن
22 اعـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــزالــه فــي 

تمـــــــوز/يوليو.
ويـعـقد لـوف مـؤتـمرا صـحـفيـا بـعد
غدا األربعاء لإلعالن عن خططه من
ــاني إلى ــنــتــخب األ أجل إعــادة ا

مسار حتقيق النجاح.
كــذلك يـــنــتــظــر أن يــعــلن لــوف عن
ـاني اسـتـعدادا ـنتـخب األ قـائـمـة ا
نافسات الستئناف مشـاركته في ا
عــبـر الــنــسـخــة األولى من بــطــولـة

دوري أ أوروبا.
ـاني مشواره نـتخب األ ويسـتهل ا
في دوري األ بــــلــــقـــاء نــــظــــيـــره
الـــــفـــــرنـــــسـي بـــــطل الـــــعـــــالـم في
ـقـبل ثم يـواجه سـبـتـمـبـر/أيــلـول ا
مـنــتــخب بـيــــــــــرو في مــبــــــــاراة

ودية.
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