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تـلـقـى اجلـهـاز الـفـنـي لـيـوفـنـتـوس
بقيـادة ماسيـمليـانو أليـجري دفعة
هــائــلـة قــبل مــواجــهـة مــانــشـســتـر
يــونــايــتــد بــاجلــولــة الــرابــعــة من
بـطولـة دوري أبـطـال أوروبـا الـيوم

االربعاء.
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ـديـر الـفنـي السـابق آلرسـنـال اإلجنـلـيزي من اقـترب الـفـرنـسي آرسـ فـينـجـر ا

قبلة. العودة جملال التدريب مرة أخرى خالل األيام القليلة ا
وبحسب صـحيفـة "فرانس فـوتبول" الـفرنسـية فإن فـينـجر سيـتولى القـيادة الفـنية

توقع إقالته قريبا. يالن اإليطالي خلفا جلينارو جاتوزو ا
يـرليج وكان فـينـجر قـد صـرح مؤخـرًا بأنه لن يـعـود للـعمل مـرة أخـرى في البـر

مؤكدًا: "سيكون من األفضل البداية في مكان آخر".
وأشار فيـنجر إلى أنه ال يـعلم الـنادي الذي سـيتولى مـسؤولـيته وأكد أنه سـيعود

قبل. للتدريب في بداية العام ا
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كشف ليون بايلي العب باير ليفركوزن
ـــاني أســبــاب رفـــضه عــروضــا من األ
يـرلـيج قبل انـتـقاله كـبـار أنديـة الـبـر

لصفوف فريقه احلالي.
وانـتـقل صاحب الـ 21 عـامـا لـصـفوف
لــيـفــركـوزن في يــنـايــر/كـانـون الــثـاني
2017 قـادما من جينك الـبلجيكي وفي
أول مـوسم له في الـبـوندسـليـجـا سجل

 12 هدفا وصنع 6 .
وقـال بـايلي خـالل تصـريـحات نـقـلتـها
صـحيفة "مترو" البريـطانية: "مانشستر
يـــونـــايـــتـــد ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتي
وتــشـيـلـسي ولــيـفـربـول والــكـثـيـر من

األندية كانت مهتمة بضمي".
وأضــاف: "لــكن الــشيء األكــثـر أهــمــيـة
بـالـنسـبـة لي كالعب مـحتـرف هـو أخذ
ـــنــــاسـب وعـــدم األمــــور في الــــوقـت ا
ـجـرد االنــدفـاع لألعـلى بــسـرعـة ألنه 
الــوصــول إلـى هــنــاك أين تــذهب بــعــد
ذلـك?".وتابع: "أؤمن أن اختيار التوقيت
ـــنــاسب أمــر هـــام وذلك كــان الــوقت ا
ــــنـــاسـب لي لــــلــــتـــواجــــد في بــــايـــر ا
لـيفـركوزن فـهو نـاد كبـير ولـديه تاريخ
عــظـيم".وواصل: "الـكـثــيـر من الالعـبـ

اجلـيدين خـرجوا من هذا الـنادي الذي
يــتـأهل لـدوري األبـطـال ويــلـعب بـشـكل
جـيـد فـلـمـا أرفـضه? لـقـد كـان اخـتـيـارا
رائـعا بالنسبة لي وال أفكر في الرحيل
: "أنــا فـقط أفــكـر فــيـمـا ألي مــكـان".وأ
ــا قــد يــحـدث في يــحــدث اآلن أكــثـر 

ستقبل وال زلت أتعلم". ا
وأسـتدل الستار على مـنافسات اجلولة
ـواجهة اني  الـعاشـرة من الدوري األ
ن التي جـمعت بـ ماينـز وفيـردر بر
انــتـهت بـخــسـارة األخـيـر (1-2) خـارج
أرضـه ووشـهـدت اجلــولـة تــقـلــبـات في
جــدول الــتــرتــيب فــضــلًــا عن تــواصل
نـزيف النقاط لبعض الفرق كما واصل
قـطار بوروسيا دورتموند مسيرته دون

توقف متربعًا على عرش الترتيب.
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تـمـكن لوسـيان فـافر مـدرب دورتمـوند
مـن دخـول تـاريخ نـاديه بــعـدمـا تـغـلب
فـريـقه خـارج أرضـه عـلى فـولـفـسـبورج
بــهـدف دون رد لـيـواصل ســلـسـلـة الال

ة. هز
ـدرب الـســويـسـري قـيـادة واســتـطـاع ا
أسـود الـفيـسـتيـفـال لعـدم اخلـسارة في
ــبـاراة الـ 15عــلى الـتــوالي في كـافـة ا

الـــبــطــوالت.وأصــبـح فــافــر أول مــدرب
يــحـقق هـذا الـرقم الــقـيـاسي في تـاريخ
نـاديه متفوقًا على جميع من سبق لهم
تـــولي تــدريـب الــفـــريق.ولم يـــتــعــرض
دورتـمـوند ألي خـسـارة حتى اآلن بـعد
خوض  10مـباريات في الـبوندسـليجا
 3 فـي دوري أبــــطــــال أوروبـــا و 2 في

انيا. كأس أ
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عــــلى مــــلـــعب ألــــيــــانـــز أريــــنـــا جنح
فــــرايـــبــــورج في إيــــقـــاف ســــلـــســــلـــة
انــتـصـارات بـايــرن مـيـونخ بــتـحـقـيق
تــعـادل نـادر (1-1) فـي الـوقت الــقـاتل.
تـعثـر بايـرن على مـلعـبه أوقف سلـسلة
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في اآلونة األخيرة.
ويــخـــوض "الـــشـــيـــاطـــ احلـــمــر"
مــوســــــــــمـا مــعـقــدّا حـيث يــحـتل
ركـز الســـــــــابع عـلى سلمّ حالـيـا ا
تـــرتـــيب الــــــــــــدوري اإلجنـــلـــيــزي
برصـيد  20 نقـطـة بـفارق  9 نـقاط

تصدّر مانشستر سيتي. وراء ا
ــركـــز الــثــاني كـــمــا أنّه يــأتـي في ا
بـــاجملـــمـــوعــة الـــثـــامـــنــة من دوري
األبـطـال بـفـارق نـقـطـتـ فقـط أمام

فالنسيا اإلسباني.
وخسر يونايتد  3 مباريات من أول
متاز  7 له في الدوري اإلجنليزي ا
ــوسم قـــبل أن يــنــتــفض في هــذا ا
اجلـوالت األربع األخيـرة مـحـقّـقا 3

انتصارات وتعادل واحد.
ويعـاني الفـريق اإلجنلـيزي من عدّة
مشـكالت فنّـيـة أثرت عـلى أدائه هذا
ــــوسم مــــثل تــــقـــد خـط دفـــاعه ا
الهـدايـا الثـمـينـة للـخـصوم إضـافة
إلى ابـتـعـاد عــدد من العـبي الـفـريق
عن مــســتـويــاتــهم احلـقــيــقـيــة مـثل

"أولــد تــرافــورد" وهــو فــوز يــنــوي
الـفـريق اإليــطـالي تـكـراره لـضـمـان
الـتأهّل إلى الـدور ثـمن الـنـهائي في

وقت مبكّر.
ـهـمّـة لن تـكـون سـهـلـة أمـام إال أن ا
فريق بدأ يـستعـيد تدريـجيا عـافيته
ـدرب الــبـرتــغـالي جـوزيه بـقــيـادة ا
موريـنيـو ويـريد هـو اآلخر مـباغـتة
مضيفه وحتقيق الـفوز عليه بهدف
االقـتـراب مـن ثـمن الـنـهــائي بـعـدمـا
جـــــمع  4 نـــــقـــــاط فـــــقـط من أول 3

مباريات.
دخل يوفـنتـوس منـافسـات النـسخة
احلاليـة من مسابـقة دوري األبطال
ـرشّحة باعـتباره أحـد أبرز الـفرق ا
لنـيل الـلقب ال سـيمـا بـعدمـا حصل
عــلـى خــدمــات الــنــجم الــبــرتــغــالي
كــريــســتــيــانــو رونــالــدو في فــتـرة

اضية. االنتقاالت الصيفية ا
لـكن يـوفـنــتـوس حـصل أيـضـا عـلى
مـــجـــمـــوعـــة أخـــرى مـن الالعـــبـــ
ـهـمّــ مـثل الـظـهـيــر الـبـرتـغـالي ا

ــوقع الــرســـمي لــلــســيــدة وأعــلـن ا
الــعــجــوز أن الــثــنــائي جــورجــيــو
كيـليـني وماريـو مانـدزوكيتش اول
امس االثن  للتدريبات اجلماعية.
وكان كـيـليـني قـد غاب عـن مواجـهة
كــالــيـاري األخــيــرة بـالــكــالـتــشــيـو
بــــــــــداعـي اإلصــــــــــابــــــــــة وغـــــــــاب
مــــانـــدزوكــــيـــتش عـن مـــران األمس

بسبب تكرار مشكلة الكاحل.
وفي نـــــفس الـــــســــيـــــاق قــــام
الــفــرنـسي بــلــيـز مــاتــويـدي
بـتـدريبـات مـنـفـردة بـعـدما
تعـرض لـكـدمة في الـفـخذ
وواصل جـواو كـانــسـيـلـو
تــعـــافــيه حـــيث عــانى من
إجهـاد بـسيط فـي الفـخذ
وســــيـــــتـم تــــقـــــيـــــيم آالم
بيرنارديـسكي في الكاحل

األيسر.
واستـكمل دوجالس كـوستا
مـراحل الـعالج الـطـبـيـعي بـعد
اإلصـــابــــة فـي الـــفــــخــــذ وأيــــضًـــا
ســيــخــضع مــويـس كــ لــفــحـوص
قـبـلة حـول أزمته خالل السـاعـات ا

في عضالت الفخذ اليسرى.
ويحتل يوفنتوس صدارة اجملموعة
الــــثـــامــــنـــة فـي دوري األبـــطـــال

بــرصــيــد  9 نــقـــاط بــفــارق 5
نـقـاط عن وصـيـفه مـانـشـسـتر
يــونـــايــتــد و 10انــتـــصــارات
وتـــعــادل وحـــيـــد في الــدوري
اإليطالي إضافة إلى الفوز 3
مـــرات مـــتـــتـــالـــيـــة في دوري
أبـــــطـــــال أوروبـــــا هـــــذه هي
حــــصــــيـــــلــــة يــــوفــــنــــتــــوس
وسم. سابقات كافة هذا ا با
ويـــبــدو الـــعـــمالق اإليـــطــالي
مصمّما على االحتفاظ بسجّله
اخلــالي من الــهــزائم غــيـر أنّه
ســـيــصــطــدم بــحـــاجــز مــرتــفع
تمثل في مـانشستـر يونايتد وا
الطـامح الستـعـادة كبـريائه بـعد

بداية هزيلة.
ويتصدّر يوفنـتوس حاليا ترتيب
اجملمـوعـة الثـامـنة بـدوري األبـطال
بـرصـيد  9 نقـاط من  3 انـتـصارات
كان آخرهـا على مانشـستر يـونايتد
نــفــسه بــهـدف نــظــيف عــلى مــلـعب
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أكـد والتـر فرنانـدو جولـيلـمون وكيـل أعمال األوروجـوياني إديـنسـون كافـاني مهاجم
بــاريس ســـان جــيـــرمــان الـــفــرنـــسي أنه من الـــوارد عــودتـه لــصـــفــوف نـــابــولي في
ـسـتـقـبل.وقـال فـرنـانـدو خالل تـصـريحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفـة "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتو" ا

اإليطالية ان "كافاني يحب نابولي لكنه ال يزال في سان جيرمان".
وأضاف: "كل ما يـتردد ليس سـوى شائعات من الـصحافـة ولم أكن على اتصال مع
كن والـعودة لـنابولي ستـقبل كـل شيء  دي الوريـنتس رئـيس نابـولي".وتابع: "فـي ا
سـتـكـون بشـروط وبـاريس ال يـريد بـيع كـافـاني حـاليًـا والالعب يـضع تـركـيزه لـلـفوز
بـدوري أبـطال أوروبـا". ولـعب كـافـاني  138 مـبـاراة بـقـمـيص نـابـولي وسـجل 104

هدفا وصنع 18.

ألــيــكــســيـس ســانــشــيــز ورومــيــلـو
لـوكـاكـو ونـيـمـانـيـا مـاتـيـتش وبـول

بوجيا.
هذه األيّام يبدو مانشـستر يونايتد
قـادرا أخــيـرا عـلى حتــقـيق نــتـيـجـة
إيــجـابـيــة أمـام خــصم كـبــيـر وذلك
ـسـتـقر جملـمـوعة من بـفضل األداء ا
العـبــيه مـثل الــظـهـيــر األيـسـر لـوك
شــو واإلســبــاني اخملــضــرم خـوان
هـاجم الفـرنسي ماتـا إضافـة إلى ا

أنتونيو مارسيال.
لـكن سالح يـونـايتـد األكـثـر خـطورة
أمـام يــوفـنـتــوس سـيـكــون بـوجـبـا
الذي سيعـود إلى ملعب "يـوفنتوس
أريـنـا" بعـد غـيـاب ألكـثـر من عـام

حــيث ســبـق له الــلــــــــــعب ألربــعــة
ـــوسم مع الـــبـــــــــيـــانــكـــونــيــري ا
وأحـــرز مــعه الـــعــديــد مـن األلــقــاب
احمللّية قـبل أن يعود لـناديه القد
الذي رفض مـنحـه الفـرصة في عـهد
ـــدرب الــســـابق الــســـيــر ألـــيــكس ا

فيرجسون.
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جــواو كــانـــســيــلــو والعب الــوسط
ـري كان صـاب حـاليـا إ انـي ا األ
واألهـم كــان اســـتـــعـــادته خلـــدمــات
مـدافـعه لـيـونـاردو بـونـوتشـي الذي
ـــاضي إلى انـــتــقـل صــيف الـــعــام ا
مـيالن في جتـربـة لم حتـقّق جنـاحـا

يذكر.
ومع وجــود جنــوم تـشــكّل الــعــمـود
الــفـــقــري لــلــفــريق مــثل جــورجــيــو
كيـلـيني ومـيـراليم بـيانـيـتش وبلـيز
مــاتــويـدي ومــاريــو مـانــدزوكــيـتش
وبــاولــو ديــبــاال بــات يــوفــنــتــوس
ـّــحـــا أكــــــــــثــر من أي وقت مــرشـــــ
مـــــضى إلحـــــراز الــــلـــــقب األوروبي
بعدما خـسر مبارات نـهائيتــــــــ
سابـقة عامي من أصل آخر  4 في ا

 2015 و2017.
ومن أجل الــتــركـيــز في قــادم األيّـام
عـلى مـشوار الـفـريق عـلى الـصـعـيد
احملـلّي يـحــتـاج يـوفـنـتـوس لـلـفـوز
مـجـدّدا عـلى يـونـايـتـد الـذي بدوره
يبدو مـصمّما عـلى مواصلـة تعافيه

WNł«u
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مواجهة نارية
في دوري
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انـتـصـارته عـلى فرايـبـورج في "ألـيـانز
أريـــــنـــــا" والـــــتي دامت  14مـــــبـــــاراة
مــتـتــالـيــة مـنــذ عـام 1997. واســتــمـر
الــسِــجـل الــســلــبي لــلــكــرواتي نــيــكــو
كــوفـاتش مـدرب بــايـرن أمـام نــظـيـره
ــاني كـريــسـتـيــان سـتــريش بـعـدم األ
حتــــــقــــــيق أي فــــــوز عــــــلـــــيـه خالل 5
مـواجهات بـاخلسارة مرتـ والتعادل
في  3 لــقــاءات.نــزيف شــتــوجتـارت لم
تـأت اجلولة العاشرة بأي جديد يتعلق
بـفريق شتـوجتارت الذي واصل نزيف
الـنـقـاط بـاخلـسـارة في عـقـر داره أمام

آينتراخت فرانكفورت (3-0).
سـقـوط شـتوجتـارت لـلـمبـاراة الـرابـعة
عـلـى الـتـوالي ألـقـاه في ذيل الـتـرتـيب
بـــرصــيــد  5 نـــقــاط مــا يـــضع مــدربه
مــاركــوس فــايــنــتــســيــرل حتت خــطــر
اإلقــالــة. وحــســبــمــا أفــادت صــحــيــفـة
"بـيلد" فإن وضع شتوجتارت قد يدفع
إدارة الـنادي لالستعانة بالعب الفريق
األسبق يورجن كلينسمان الذي أبدى
اسـتـعـداده لـلـعـودة لـلـتـدريب أو تـولي

دير الرياضي في النادي. منصب ا
d u³ « Ÿ«d

رغم اسـتـقـرار بـاكـو ألـكـاسـيـر مـهاجم
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جـــريــزلـــيس  100-102وبــورتـالنــد
تــريل بـــلــيـــزرز عــلـى مــيـــنــيـــســوتــا
تــيـمــبـروولــفـز  81-111وتـورونــتـو
رابتورز عـلى مضـيفه لـوس أجنليس

ليكرز 121-107.

الـفــوز عــــــلى سـاكــرامـنـتـو كــيـنـجـز
.144-109

وفي مباريات أخـرى تغلب واشنطن
ويزاردز عـلى نيـويورك نـيكس -108
ــفـيس  95وفــيـنـيــكس صـنــز عـلى 

 ôU Ë ≠sDMý«Ë }
سجل آرون جورون  26 نقطـة ليقود
أورالنـدو مـاجـيك إلى انـتـصـار مـثـير
عـلى مضـيـفه سـان أنطـونـيو سـبـيرز
 110-117 مـــــســـــاء األحــــد ضـــــمن
منافسـات دوري كرة السـلة األمريكي

. للمحترف
ـار ديــروزان أبــرز عـنــاصـر وكــان د
ـباراة سان أنـطونـيـو سبـيرز خالل ا
وسجل  25 نقطـة لكـنه لم ينجح في
ـة بــعـد 4 إنــقـاذ الــفـريـق من الـهــز

انتصارات متتالية.
ة هي الـثالـثة لسـبيرز وكانت الـهز
ــــــوسـم احلــــــالـي مــــــقــــــابل 6 في ا

انتصارات حتى اآلن.
وأحـرز داجنـيــلـو راسـيل  21 نـقـطـة
منها  13نقطة خالل النصف الثاني
لـيـقـود بـروكـلــــــــ نـتس إلى الـفـوز
عـلى فـيالدلـفـيـا سـيـفـنـتي سـيـكـسـرز

.122-97
بو كذلك أحـرز جيـانيس أنـتيـتوكـو
 26 نقطة و 15متـابعة و 11تمريرة
حـاسـمـة لـيـقـود ميـلـواكي بـكس إلى

ألونسو
وجيمي
جونسون
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يــــرى أســـــطــــورة الــــكــــرة الـــــســــويــــديــــة زالتــــان
إبراهـيمـوفيـتش مهـاجم لوس أجنـلوس جـاالكسي
ـمـتـاز "مـبـالغ األمـريـكي أن الـدوري اإلجنــلـيـزي ا

فيه".
يرليج قال إبراهيموفيتش وعن جتربـته في البر
خالل تــصـريــحـات نــقـلـتــهـا صــحـيــفـة "ذا صن"
الـبريـطانـية "فـخور لـلغـاية وسـعيد ألنـني انتـقلت

انشستر يونايتد".
وتــابع: "كـان الــنــادي الـصــحـيح بــالــنـســبـة لي
تـازا هناك قـبل اإلصابة.. لدي وقضـيت وقتا 

ذكريات رائعة وأنا مرتبط باليونايتد لألبد".
وأضــــــاف: "اجلـمـاهـيـر هـنـاك كـانــــت رائـعـة
وفـي أي مــــكـــــان أذهـــــــب إلـــــيه كـــــنـت أجــــد
الـقـمـصان احلـمـراء.. إنـهــــــــا فـتـرة مـهـمة في

مسيرتي".
وواصل جنم برشـلونـة السـابق: "كمـا قلت ح
كــنت في إجنــلـتــرا أنـتـم مـحــظـوظــون ألنـني لم
ـيرلـيج منذ  10 سـنوات حيث أصل إلى الـبر
فـعـلت كل هـذا بـعـمـر الـ 35عـامًـا فـمـاذا كـنت

سأفعل لو كنت في الـ25. 

 رافائيل نادال

بايلي مع العبي باير ليفركوزن  
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أكد داني كارفـاخال العب ريال مدريد أن جول لوبـيتيجي مدربه السابق الذي أقيل

من منصبه مؤخرًا هو أفضل مدرب عمل معه خالل مسيرته حتى اآلن.
ــيــرجني بــلـــوبــيــتــيــجـي من مــنــصــبـه عــقب اخلــســارة (1-5) في وأطــاحـت إدارة ا
ـهـمـة بـشـكل مـؤقت إلى الـكـالسيـكـو ضـد الـغـر الـتـقـلـيـدي بـرشـلـونـة و إسـنـاد ا
سـانتـيـاجـو سـوالري.وقال كـارفـاخـال خالل تـصريـحـاته لـقـناة " "TVEاإلسـبـانـية:
"بـالــنـسـبــة لي فــإن لـوبــيـتــيـجي هــو أفـضل مــدرب عـمــلت مـعه ولـألسف لم يـحــالـفه
احلـظ".وأضـاف: "الـطـريـقـة الـتي يـلــعب بـهـا ويـديـر بـهـا مـجــمـوعـة الالعـبـ وعالقـته
ـفضـلة لـدي وقلت ذلك قـبل وصوله إلـى ريال مدريـد وسأظل بـاجلمـيع هي األمور ا
أقول ذلك رغم رحـيله". وجتاهل كارفاخال في تصريحاته الفرنسي زين الدين زيدان
ـدير الفـني السـابق للـميـرجني والذي حـقق إجنازا تـاريخـيا بـقيـادة الفـريق حلصد ا
لقب دوري أبطال أوروبا  3 مواسم متتالية وكان داني من العناصر األساسية لديه.

دورتــمــونــد ولــوكــا جـوفــيــتش العب
فـرانـكفـورت على عـرش صـدارة قائـمة
الــــــهـداف بـرصـيد  7 أهـداف إال أن
هـــــنــــاك أوجه جـــــديـــــــــدة انـــــضــــمت

للصراع.
وتـمـكن الـفـرنسي سـبـاسـتـيان هـيـلـير
مــهــاجم آيـنــتــراخت فـرانــكــفـورت من
االنـضمام لسباق "البـوكر" للفوز بلقب
الـهداف بـعدمـا هز شـباك شـتوجتارت
اضي ليصل رصيده بـهدف اجلمعة ا
إلى  7 أهـداف. وسار ثـورجان هازارد
جنم بـوروسـيـا مـونـشـنـجالدبـاخ على
درب هـيلـير بـعدما أحـرز ثنـائية خالل
فـوز فـريـقه عـلى فـورتـونـا دوسـلدورف
(0-3) لـيــبـلغ هـدفه الـسـابع لـيـتـقـاسم

. الرباعي صدارة قائمة الهداف
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ركـز الثاني اشـتــــد الصــــــراع على ا
بــعــدمــا تـبــادل أكــثـر مـن فـريـــــق لـقب
ــاضـــيــة الـــوصـــــــيف في اجلـــوالت ا
آخــرهم بـايــرن مـيــــــونـخ الـذي أنـهى
ــــرتـــبـــة ــــاضـــيــــة في ا اجلــــــــولـــة ا
الـثانيــــة. وبعد تعثر الفريق البافاري
جنـح مـــونــــشـــنــــجالدبـــاخ فـي خـــطف
الــوصــافـــة بــعــد تــســاويه مع بــايــرن

بـرصـيـد  20 نــقـطـة لـكن األخـيـر يـحل
ثـالــثًـا بـفـارق األهـداف. ومع اسـتـمـرار
ـوسـيـقـيـة فـي مـراكز لـعـبـة الـكـراسي ا
ن لـلـمـركز ـقـدمـة تـراجع فـيـردر بـر ا
الــسـادس بــعـدمــا تـعــرض لـلــخـسـارة
الـثـانـيـة عـلى الـتـوالي بـسـقـوطـه أمام

ماينز (2-1).
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ن إال أن رغـم سـقوط فـيـردر بـر
جنـــــمه اخملـــــضــــرم كـالوديــــو
بــــــيـــــتـــــزارو جنـح في هـــــز
الـشـبـاك لـلـمـبـاراة الـثـانـية
عــــــــــلـى الـــــــــتــــــــــوالـي في

البوندسليجا.
ودخـل الـعــجـوز بــيـتـزارو
ـــاني تـــاريـخ الــدوري األ
بــعــدمــا أصــبح أول العب
يــــــــســــــــجـل هــــــــدفــــــــ في

الــبــونــدســلــيــجــا خالل مــوسم
واحد بعد بلوغ  40 عامًا.

ـهـاجـم الـبـيــروفي قـد جنح في وكــان ا
ـاضيـة أن يـصـــــــبح ثاني اجلـولـة ا
أكـــبـــر العب يـــســـــــجـل هــدفًـــا في
الـبـوندسـليـجـا بعـمر  40 عـامًا

و 25 يومًا.

من مباراة أورالندو وسبيرز

 2009 و.2011 وشارك نـادال في نسخـة العام
حيـث لعـب أول مبـاراة أمـام ديـفـيـد جـوفـ ولـكنه

انسحب من البطولة.
ــشــاركـة فـي نـسخ وحـرمت اإلصــابــة نــادال من ا
 2005 بــســبـب اإلصــابــة فـي الــكــاحل و2008
بــســـبب اإلصــابــة فـي الــركــبــة و 2012 بـــســبب
اإلصــابـــة في الـــركــبـــة أيــضًــا و 2014 بـــســبب
اإلصـابــة بـالـتــهـاب في الـزائــدة الـدوديـة و2016

عصم. بسبب اإلصابة في ا
وبــعـد االنــســحـاب من نــســخـة  2018 لــلــبـطــولـة
اخلتـامـيـة انـتـهت آمـال نـادال في إنـهـاء الـعام في
ي والـذي حـسمه الالعب صدارة الـتـصنـيف الـعا

الـصربي نـوفـاك ديـوكـوفـيتش
لصاحله.

ـــكن أن يـــنــهي كـــمــا 
ــــــــوسـم في نــــــــادال ا
ــيًــا ـــركــز الـ 3عــا ا
وذلك فـي حــال تــوج
روجـــــــر فـــــــيـــــــدرر
بـــــــالـــــــلـــــــقب دون
خــــــــــســــــــــارة أي
مـــبـــاراة في دور

اجملموعات.
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أعـلن اإلسـبـاني رافـائيل نـادال عن عـدم مـشـاركته
في الـبـطولـة اخلتـاميـة لتـي ستـقام في لـندن خالل
الـفترة من  18 -11نوفمـبر/تشـرين ثان اجلاري
ن. وإنهاء موسمه بسبب اإلصابة في الكاحل األ
وتــواصــلت بــالــتــالـي مــعــانــاة نــادال الــدائــمــة مع
ـوسـم فـمــنـذ عـام 2005 اإلصـابـات فـي نـهــايـة ا
ضـــمن الـالعب اإلســـبـــاني تـــأهـــله إلى الـــبـــطـــولــة
اخلــتــامــيــة لــلــمــوسم  14 مــرة ولم يــشــارك في

الـبــطـولـة الـتي لم يـتـوج
بلـقبهـا من قبل سوى

 7 مرات فقط.
وتـــمــكـن نــادال من
الــوصــول لــنــصف
نـــهـــائي الــبـــطـــولــة
اخلـــتـــامـــيـــة أعــوام
 2006 و 2007 و
 2015 وخــــــــــســــــــــر
ـباراة الـنهـائيـة عامي ا

 2011و 2013 
وودّع البطولة من
دور اجملـموعات
أعـــــــــــــــــــــــــــوام
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احملــركـات.وتـلـقى ألـونـسـو دعـوات من
كل الــبـطـوالت الـكـبـرى مـثل إنـدي كـار
وفـورمـوال ئي لـلـسـيـارات الـكـهـربـائـية
ونـاسـكـار بـيـنـمـا يـفـكـر في مـسـتـقـبـله

بالسباقات.
وقـال ألــونـسـو وجـونـسـون في فـيـديـو
مـشـترك في نـفس الوقت "هل تـترك لي
سيارتك?".وكانت اإلجابة "نعم" ووضع
ألـونـسـو يـده عـلى سـيـارة شـيـفـرولـيه
الـــــتي حتــــمـل الــــرقم 48 واخلـــــاصــــة
بـجـونـسـون مع فـريق هـنـدريـك بـيـنـما
قـــفــز الــســـائق األمــريــكـي إلى ســيــارة
مـكالرين اخلاصـة بألـونسـو.وال يخفي
ألـونسو الـفائز بسـباق جائـزة موناكو
الــكــبــرى وســبــاق لــومـان  24 ســاعــة
حـلـمه بإكـمال الـتـاج الثالثي لـسبـاقات
احملـركات ويـنقصه فـقط الفوز بـسباق
إنــديــانــابــولــيس 500 لــيــصــبح ثــاني
ســــائق يــــحــــقق هــــذا اإلجنـــاز بــــعـــد

البريطاني جراهام بيل.

بـــعــد يـــوم واحـــد من انــتـــهـــاء مــوسم
فـــــورمــــوال 1.ولـم يــــهــــدر اإلســـــبــــاني
ألــونــســو الــذي ســيــعــتــزل ســبــاقــات
فــورمــوال 1 بــعـــد الــســبــاق اخلــتــامي
لـــلــمـــوسم فـي أبــوظـــبي يــوم  25 من
الـشــهـر اجلـاري وقـتـا الكـتـشـاف طـرق
جـــديـــدة لـــقــــضـــاء وقـــته في ريـــاضـــة
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أعــلن فـرنــانـدو ألـونــسـو بـطـل الـعـالم
مــــرتــــ في ســــبــــاقــــات فــــورمـــوال 1
لــلـسـيـارات وجـيــمي جـونـسـون بـطل
سلسلة سباقات ناسكار  7 مرات عبر
فـيديو اليوم اجلمعـة أنهما سيتبادالن
الـسيـارات في حلـبة الـبحـرين الـدولية


