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ـنـتـخب اإليـطـالي مع ضـيـفه تـعــادل ا
ـباراة الـبـرتغـالي بـدون أهداف في ا

الــــــــتـي جـــــــمــــــــعت
الــفـريـقــ مـسـاء
اول امــــــــــــــــــــــس
الــــســـبت عـــلى
مـــــلــــعب ســــان
ســيــرو ضـمن
مــــنــــافــــســـات
اجلـــــــــــولــــــــــة
اخلــامــسـة من
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ـهدي بـنـعـطيـة مـدافع يوفـنـتوس غـربي ا صـري مـحـمد صالح جـنـاح ليـفـربـول وا دخل الـنجـمـان ا
ـقدمة من ضمن القـائمة الـنهائـية للـمرشحـ للحـصول على جـائزة أفضل العب إفـريقي لعام 2018 ا
هيئـة اإلذاعة البريطـانية (بي بي سي).ويتنـافس الثنائي الـعربي للحصـول على اجلائزة مع السـنغالي
ساديو مـاني العب ليفربـول وكاليدو كـوليبالي مـدافع نابولي باإلضـافة للغـاني توماس بارتي العب
وسط أتـلتـيـكـو مـدريـد.وقـدم صالح وبـنـعـطـية أداء الفـتـا في الـعـام احلـالي سـواء مع فـريـقـيـهـما أو مع
اضي قبل أن يحجزا غرب اللذين لـعبا في كأس العالم األخيرة بروسـيا الصيف ا منتـخبي مصر وا
قبل.وكـشفت بي بي ـقررة بالـكامـيرون صـيف العـام ا مـقعـديهـما في نـهائيـات كأس األ اإلفـريقـية ا
سي عن فـتح بـاب التـصـويت لـلـجـماهـيـر  حـتى الـثاني مـن ديسـمـبـر/كـانون ثـان الـقـادم عـلى أن يتم

الكشف عن هوية الالعب الفائز باجلائزة في  14 من الشهر ذاته.
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واصل هــيــوســ روكـتـس صـحــوته
وعـمق جـراح ضـيـفه غـولـدن سـتـايت
ووريـرز حــامل الـلــقب عـنـدمــا تـغـلب
عـلـيه  86-107عـلى مـلــعب "تـويـوتـا
سنتر" في دوري كرة السلة األميركي

. للمحترف
وهـي اخلــســارة الـــرابــعــة لـــغــولــدن
ــوسم والــثــالــثــة في ســتــايت هــذا ا
مبارياته اخلمس األخيرة فيما حقق
هيوس روكتس فوزه الثالث تواليا
وسم. والسابع في 14. مباراة هذا ا
ـباراة األولى بـ الـفـريـق وكـانت ا
وسم نـطـقة الـغربـيـة ا مـنذ نـهائـي ا
ـاضي والـذي آلت نـتـيـجتـه لصـالح ا
غـــولـــدن ســـتـــايت ووريـــرز  3-4 في

اضي. حزيران/يونيو ا
ولم يـــدخـل الـــفــــريــــقـــان فـي أفـــضل
الظروف فهـيوس روكـتس خاضها
ـــركــز الـــثـــاني عـــشــر في وهـــو في ا
نطـقة الغـربية بـعد شهـر مخيب (6 ا
انـتـصارات و 7هزائـم) وأعلن قـبـلـها

نــهــايــة عالقـــته بــنــجــمـه كــارمــيــلــو
أنـــطــوني بـــعــد  10مـــبــاريـــات فــقط
خاضها معه منذ انتقاله إلى صفوفه
اضي قادما من أوكالهوما الصيف ا

سيتي ثاندر.
مدة صعبة حلامل اللقب

من جــهـــته خــاض غــولــدن ســتــايت
ــشـادة بــ جنــمـيه ــبـاراة وأثــار ا ا
ــونــد غـرين في كـيــفن دورانت ودرا
الثواني األخيرة من الشوط اإلضافي
لـلــمـبـاراة الــتي خـســرهـا أمـام جـاره
لــوس أجنــلــيس كــلــيــبـرز 116-121
بعد التمديد ال تزال ترخي بظاللها.
وفـرض هـيـوسـ روكـتس أفـضـليـته
بسرعة فـيما عاب حـامل اللقب غياب
الــطــاقــة والـــتــركــيــز فـي الــتــســديــد
( %22,2 ?%42,1في الــثـالثــيــات)
فـحـقق أسـوأ عـرض هجـومي لـه هذا

وسم. ا
وعـــانى حــامل الـــلــقب فـي الــعــامــ
األخــيـرين من غــيـاب جنــمه سـتــيـفن
كوري للمباراة الرابـعة تواليا بسبب

إصابة عضـلية فغـابت الثالثيات (3
فـقط من أصل  18مـحـاولـة لالعـبـيه)
ـباشرة (24) وتضـاعفت أخـطاؤهم ا

وخسـارة الـكرة ( 16مرة) فـيـمـا برز
صـــانع ألـــعـــاب هــيـــوســـ روكــتس
جيـمس هـاردن بتـسجـيله  27 نقـطة
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ــــــســـــتــــــوى األول في ثـم إلى دوري ا
الــنــســــــخــة الــقــادمــة حــيث أصــبح
ـركــز الــثـاني رصــيـده  4 نــقــاط في ا
ــنــتـخـب الـروسي بــيــنـمــا يــتــصـدر ا
تــرتـيب اجملــمـوعـة بــرصـيـد  7 نــقـاط
وسـيـلـتـقي الـفـريـقــــــــان فـي الـسـويد
ضـــمـن اجلـــولـــة األخـــيـــرة يـــوم غـــدا

الثالثاء.
نـتخب الـتركي وتـأكد بـذلك حصـول ا
ـركـز األخـير وهـبـوطه بـالـتالي عـلى ا
إلـى دوري الـــقـــسم الـــثـــالث بـــعـــد أن
جتمد رصيده عند  3 نقاط فقط وهي
نـتيجة محبطـة للمــــــنتخب الذي كان
قــــد فــــشـل أيــــضــــاً في الـــــتــــأهل إلى
ـاضــيـة في نــهـائــيـات كــأس الـعــالم ا

روسيا عام 2018.
ـنـتخب الـصـربي فوزاً مـهـماً وحـقق ا
عـلى مـنتـخب اجلـبل األسود  1-2اول
امس الـسبت ضـمن منافـسات اجلولة
اخلــامــســة من مــبــاريــات اجملــمــوعـة
ــســـتــوى الـــثــالث من الـــرابــعـــة في ا

مسابقة دوري األ األوروبية.
وافـتـتح آدم لـيـايـيـتش الـتـسـجـيل في
الــدقــيــقــة  30 ثـم أضــاف ألــكــســنـدر
مـيـتروفـيتش (32) الـهــــــــدف الـثاني
فـيـمـا دوّن سـتـيـفـان مـيـوغـوسـا هدف

عـــلى تـــمـــريــرة عـــرضـــيـــة من جــواو
رمى قبل أن يسددها كانسيلو أمام ا

فوق العارضة.
وتـألق دونـاروما أمـام تصـويـبة قـوية
ـنطقة من ولـيام كارفـاليو من خارج ا
ـ احلـارس لـيـنـجح ســددهـا عـلى 
جـيانـلويـجي في إبعـادها بـبراعة إلى

ركلة ركنية.
وكـادت تصويبـة إنسيني فـي الدقيقة
84 أن تــسـكن الـشـبـاك إال أنـهـا مـرت
ــبــاراة بـــجــوار الــقـــائم لــتـــنــتـــهي ا
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ـنتـخب االسكـتـلنـدي آماله في جـدد ا
ـــســـتـــوى الــثـــاني الـــصـــعـــود إلى ا
ببطولة دوري أ أوروبا عقب تغلبه
عـلى مضيفه األلباني (4/0) اول امس
الــســبـت في اجلــولــة اخلــامــســة من
ستوى منافسات اجملموعة األولى با

الثالث للمسابقة.
ـنتخـب االسكتـلندي وسـجل أهداف ا
ريـــلـت فـــراســـيـــر في الـــدقـــيـــقـــة 14
وسـتيـفان فـليتـشر من ركـلة جزاء في
الــدقــيـقــة األخـيــرة من الــشـوط األول
) في وجــــيـــــمس فــــورسـت (هــــدفــــ

الدقيقت  55و67.
ــــبـــاراة طـــرد مـــيـــرجـــيم وشـــهـــدت ا
ـنـتـخب األلـبـاني في مـافـاري العب ا

الدقيقة 22.
ـنـتـخـب االسـكـتـلـنـدي رصـيده ورفع ا
ــركـــز الــثــاني إلـى ست نــقـــاط في ا
ــبــاشـرة خــلف ــواجــهــات ا بــفــارق ا

"الكيان الصهيوني".
وتـوقف رصـيـد مـنـتـخب ألـبـانـيـا عـند
ركـز الثالث األخير ثـالث نقاط في ا
ـسـتـوى الرابع. لـيـهـبط رسـمـيـا إلى ا
رومــانــيــا حتــيي آمــالــهــا األوروبــيــة
ـنــتـخب بــاكـتــسـاح لــيـتــوانـيـاجــدد ا
الــــرومــــاني آمــــاله في الــــتــــأهل إلى
ـستـوى الثـاني بتـغلـبه على ضـيفه ا
مـنتـخب ليتـوانـــــــيا (3/0) اول امس
الــســبـت في اجلــولــة اخلــامــســة من
مـــنـــافـــســـات اجملــمـــوعـــة الـــرابـــعــة
ــســـتـــوى الـــــــــثـــالث لــدوري أ بـــا

أوروبا.
ـنــتـخب الــرومـاني وســجل أهــداف ا
جورجي بوسكاس وكالوديو كيسيرو
ونــيـكــوالي سـتـانــسـيـو فـي الـدقـائق

السابعة و 47و 65 ع لى الترتيب.
ورفـع مـنـتــخب رومـانـيــا رصـيـده إلى
ركـز الثـاني بـفارق تـسع نـقاط فـي ا

دوري األ األوروبية.
وارتـفع رصـيد الـبرتـغال إلى  7 نـقاط
فـي صــدارة اجملــمــوعــة الـــثــالــثــة في
ــســتــوى األول لــيــعـبــر إلى نــصف ا
نــهـائي الـبـطـولـة مـقـابل  5 نـقـاط
ركز الثاني. للمنتخب اإليطالي في ا
بــدأ الـلــقـاء بـهــجـوم إيــطـالي والحت
فــرصـة خـطــيـرة ألصـحـاب األرض في
الـدقــيـقـة اخلـامـسـة بـعـد تـبـادل رائع
لـلكرة التي وصلت إلى إنسيني الذي
ــــجــــهــــود فــــردي رائـع وســـدد مــــر 
تـصـويبـة صاروخـية أبـعدهـا ببـراعة

احلارس روي باتريسيو.
وأرسـل ألـــيـــســـانـــدرو فـــلـــوريـــنـــزي
تــصـويـبـة قــويـة مـرت بــجـوار الـقـائم
ـن لـلــحــارس الــبــرتـغــالي في األ
الــدقــيــقــة الــســابــعــة وحــصل
روبـ نـيـفـيز عـلى الـبـطـاقة
الــصـفـراء في الـدقـيـقـة 32
بــعـــد تــدخل عــنــيف عــلى

نيكولو باريال.
وفـي الـدقـيـقة 35  أهـدر
وبيلي أخطر فرص إ
الـلقاء بعـد تمريرة من
مــــاركـــو فـــيــــراتي في
الـــــعـــــمق الـــــدفـــــاعي
لـلبـرتغال انـفرد على
وبيلي لكنه إثرها إ
أهـدر فـرصـة الـهـدف

األول.
ومـــــــرت رأســـــــيـــــــة
لـيوناردو بونوتشي
ــــحــــاذاة الـــقــــائم
ـن للبـرتغال في األ
الـــدقـــيـــقـــة 37 بـــعـــد
ـــــيــــزة من رأســـــيــــة 

دافع اإليطالي. ا
وأرسـل فــــــــيـــــــراتـي في
الـــدقـــيـــقــة 49 تـــمـــريـــرة
ـيزة لزمـيله كريسـتيانو
بــــيـــراجي فـي الـــنــــاحـــيـــة
الـيسرى ليمررها بدوره إلى
كـييـزا الذي سـدد الكـرة قبل أن

دافعي البرتغال. ترتطم 
نـتخب الـبرتـغالـي الوصول وحـاول ا
ــرمـى دونــارومــا ومــر مــاريـو روي
العب الــبـرتـغـال في اجلـهـة الـيـسـرى
ـنــطــقــة في وســدد من عــلـى حــدود ا

الدقيقة 70.
وكــاد جــواو مــاريــو أن يــهــز شــبــاك
إيـطاليا فـي الدقيقة 73 بـعدما حصل
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استـقر مـانـشسـتر يـونـايتـد عـلى بديل حـارسه اإلسـباني ديـفـيد دي خـيا الـذي سـينـتهي

وسم احلالي. عقده مع النادي بنهاية ا
وقـالت صحـيـفة "ذا صن" الـبـريطـانـية إن يـونـايتـد يريـد ضم الـدولي اإلجنـليـزي جوردان
بـيكـفورد من إيـفرتـون ليـحل مكـان دي خيـا. واعتـبرت الـصحـيفـة أن رحيل دي خـيا بات
وسم اجلاري حـيث لم يوافق حتى اآلن على جتديد عقـده. ويعد بيكفورد حتميًا بـنهاية ا
( 24 عـامًا) احلـارس اإلجنلـيزي األفـضل حالـيا وقـد انضم إليـفرتـون في صيف 2017

اضي ليصبح حارس إجنلترا في كأس العالم. وسم ا وتألق خالل ا
اضي ما يجعل فرصـة ذهابه لليونـايتد صعبة وقد جدد إيفرتـون عقد حارسه الصـيف ا

للغاية.

الــــــــــــضــــــيـــــوف الـــــوحــــــيــــــــــد في
الدقــــــــيقة 70.

ـركز األول ويـحـتل مـنـتخـب صربـيـا ا
بـرصيد  11نـقطـة فيـما يـأتي منـتخب
ــــركـــز الـــثـــالث اجلـــبـل األســـود في ا

برصيد  7 نقاط.
وفـي مـــبــــاراة أخــــرى حلــــســـاب ذات
اجملـمـوعة فـاز منـتخب رومـانيـا على
ــركـز لــيــتـوانــيـا -3 صــفــر لـيــحــتل ا
الــثـاني بـرصـيـد  9 نــقـاط فـيـمـا غـادر
ـسـتـوى الـثـالث مـنـتــخب لـيـتـوانـيـا ا

ستوى الرابع. نحو ا
ــسـتـوى وفـي اجملـمـوعــة األولى من ا
الـثالث دك منتـخب اسكتلـندا مضيفه

منتخب ألبانيا -4 صفر.
ـسـتوى وفي اجملـمـوعـة الـثـالـثـة من ا
الــرابع حــقق كــوسـوفــو فــوزاً خـارج
الــــديـــار أمـــام مــــالـــــــطـــة -5 صــــفـــر
وانـــــتـــصــر أذربــيــجــان عــلــــى جــزر

فاروه -2 صفر.
ويـحــتل مـنـتـخب كـوسـوفـو الـصـدارة
بـــرصـــيــد  11 نـــقـــطــة فـــيـــمـــا يــأتي
أذربـيجـان في مركز الـوصافة بـرصيد
 9 نقاط و جزر فاروه الثالثة برصيد
ركز األخير  4 نقاط ومالطة في ا

. بنقطت
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دافع خـورخي فالدانـو جنم ريال مـدريد السـابق عن الدور الذي يـلعـبه سيرجـيو راموس

دة األخيرة. دافع اإلسباني في ا لكي مع تزايد االنتقادات التي يتلقاها ا مع الفريق ا
لكي في صحيفة قال األسبوعي للمدير الفني السابق للفريق ا ونقلت صحيفـة "ماركا" ا
ـلك ريـال مـدريـد البس وكـأنه  "الـبـايـيس" والـذي قـال فـيه "رامـوس يـدخل غـرفـة خـلع ا

لعب وكأنه اخترع كرة القدم". بينما يدخل أرض ا
وأضاف: "عندمـا يختبئ الالعبون الـعاديون يتحدى راموس الـعالم بلعب ضربات

نـافسة اجلزاء عـلى طريـقة بانـينكـا".وتطـرق فالدانـو للـحديث عن ا
بــ بـيب جــوارديـوال مــدرب مـانـشــسـتــر سـيــتي وجـوزيه
انشـستر يونـايتد. وأشار إلى أن دير الـفني  مورينيـو ا

األخير بحاجة لتحقيق الفوز لكي يكون على صواب.
وتابع: "يجب أن يـفوز مـورينيـو لكي يكـون على صواب.

جوارديوال يفوز ويقدم كرة قدم جميلة".
ـدرب وهـمـا األبـرز على الـسـاحة وخـتم "أنا أحـتـرم كال ا

اإلعالمية في الوقت احلالي".
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نتخب الصربي الذي نـقطت خلف ا
فـاز على مونتينيجرو (2/1)  في وقت

سابق
 وظل مـنـتـخب ليـتـوانيـا بال نـقاط في
ـركـز الرابع األخـير عـلـما بـأنه كان ا
قـد هبط رسـميا لـلمسـتوى الرابع في

اضية. اجلولة ا
UO dð …—U š

ــنــتـــخب الـــتــركي الـــتــراجع واصـل ا
نتـخب الـسويدي وخـسر من ضـيفـه ا
فـتـأكد هـبـوطه بالـتالـي لدوري الـقسم
الـــثـــالث ضـــمـن بـــطـــولــة دوري األ

األوروبية لكرة القدم.
ـنــتــخب الــتــركي من ضــيـفه خــســر ا
ــنــتــخب الــسـويــدي بــهـدف دون رد ا
ضـمن اجلـولة اخلـامـسة مـن مبـاريات
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة فـي إطـار دوري
ــســتــوى الـثــاني من بــطــولـة دوري ا

األ األوروبية لكرة القدم.
ــــبـــاراة مــــســـاء اول امس أقــــيـــمت ا
الـسبت في مـدينـة قونيـا وأحرز هدف
الـفـوز للـمـنتـخب الـسويـدي أنـدرياس
غـرانكفيـست في الدقيقة  71 من ركلة

جزاء.
ــنــتـخب الــســويـدي في وجتــدد أمل ا
حـسم صـدارة اجملـمـوعـة والـتأهل من

نتخب البرتغالي بنقطة ثمينة امام نظيره االيطالي في دوري اال االوربية œUFð‰∫ خرج ا
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مع  3تمـريرات حـاسمـة ومتـابعـت
وتـألق كـريس بــول بـسـبع تـمـريـرات
حاسـمة مع  10 نقاط و 5 تمـريرات

ÊU dOł ÊUÝ WM¹eš gFMð WKL'UÐ VÝUJ
ــئـة من قـيـمـة الـشـرط اجلـزائي  20 بـا
لـبـيع جـيـوفانـي لو سـيـلـسـو إلى فريق

آخر مقابل  100 مليون يورو.
ـبــالغ ســتـســاعـد وذكــرت أن كل هــذه ا
مـسؤولي النادي البـاريسي على تفادي
ــالي عــقــوبـــات خــرق لــوائح الــلــعب ا

النظيف.
عـلى صعـيد اخـر أقر الـبرتـغالي أندريه
ــديـر الــفـني الــسـابق فــيالش بـواش ا
لــفـريق شـنــجـهـاي ســيـبـيج الــصـيـني
ــتـــمـــثل في رفـض عــرض بـــخـــطــئـه ا

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقـــال بـــواش فـي حـــوار أجـــرته مـــعه
صـــحــيـــفـــة كــوريـــري ديـــلــو ســـبــورت
اإليــطــالــيــة "في صــيف 2013 تــلــقــيت
عــرضًـا مـغـريًـا لــتـدريب الـبي إس جي
ولـكنـني رفضته حـبًا في االسـتمرار مع
ــدرب تـــوتــنــهــام اإلجنـــلــيــزي".وأكــد ا
الـبـرتغـالي "لـقد كـان قـرارا خاطـئـا بكل

قاييس". ا
وكـان النادي الـباريسي يـبحث في هذه
سـؤولية خـلفا ـدة عن مدرب يـتولى ا ا
لإليـطـالي كـارلو أنـشيـلـوتي عـلمـا بأن
بـواش تمت إقـالته من تـدريب السـبيرز
فـي ديسمبر/كانون أول  2013 لـينتقل
بــعـــدهــا إلى زيــنـت ســان بــطــرســبــرج

الروسي في مارس/آذار 2014.
وفـي نـوفـمـبـر/تـشـرين ثـان 2016 عـمل
فـيالش بواش مـدربا لـلفـريق الصـيني

ورحل عنه بعد عام واحد.

وسم.من جانبها أشارت الـالعب هذا ا
صــحـيـفـة مــونـدو ديـبــورتـيـفـو إلى أن
مــكــاسب الـبـي إس جي لن تــتـوقف من
هــذه الـصـفــقـة عـنـد  25 مــلـيـون يـورو
فـقط.ولفـتت إلى أن الـعمالق الـباريسي
يـنـتـظـر أيـضًـا  20 مـلـيـون يـورو حـال
بـيع لو سيـلسو نـهائيـا لنادي بـيتيس
وذلـك وفقا لـشرط جزائي في عـقد يربط
حــقـوق الالعب األرجــنـتــيـني بــالـفـريق

الفرنسي حتى صيف 2023.
وأوضـحـت الـصـحـيـفـة الـكـتـالـونـيـة أن
سـان جــيـرمـان يـحق له احلـصـول عـلى
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يــخـطـط ريـال بــيـتــيس اإلســبـاني إلى
شـراء األرجنتيني جيوفاني لو سيلسو
بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق منذ
ـوسم االنــضــمـام إلــيه مــعـارًا مــطــلع ا
اجلـــــاري قـــــادمًــــا مـن بــــاريـس ســــان

جيرمان الفرنسي.
وكـــشــــفت صـــحـــيـــفــــة إيه بي سي أن
الــنـادي اإلسـبــاني يـريـد ســداد صـفـقـة
شـــراء لــو ســـيــلــســـو الــتي تـــبــلغ 22
مـلـيـون يـورو على  3  أقـسـاط إضـافة
إلى  3 مـاليـ يــورو قـيــمــة اسـتــعـارة

 ديفيد دي
خيا

نافسة بعمر  37 عاما وأنا سعيد ا
لـــــلــــغـــــايـــــة بـــــلـــــعب الـــــتـــــنس..رغم
شـــــــــعـوري بـخيــــــــبـة أمـل بـشأن
ــة أمـام ـــــــــبــاراة (الــهــــــز هــذه ا
زفـيـريـف) لـكن لــو تـراجـعـت خـطـوة
إللقاء نـظرة عـامة فأنـا سعـيد للـغاية
ــوسم".وفي فــبــرايــر شــبــاط بــهــذا ا
سيرته أضاف فيدرر رقما قـياسيا 
عـــنـــدمــا أصـــبـح أكـــبــر العـب ســـنــا
ـي بالـعودة يتـصـدر التـصنـيف الـعا
للـقمـة ألول مـرة منـذ نوفـمـبر تـشرين

الثاني 2012.
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جـدول الـبـطـوالت الـتي سـيـخـوضـهـا
في 2019 ولم يـــســـتـــبـــعـــد الـــعــودة
العب لـــلـــمـــشـــاركـــة في بـــطـــوالت ا
الرملية في أوروبا والتي غاب عنها
هذا العام.وقـال "بالتأكـيد خطتي هي
ــقـبل والــتـوصل الـلــعب في الــعـام ا
إلى جــدول جـــيــد يــنـــاسب عــائـــلــتي
و(زوجتي) ميركـا لهذا من اجلـــــيد
أننا وصلنا إلى هذا الــــــوقت اآلن..

أتطلع لهذا األمر أحب
اتــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاذ
الـــــقــــرارات".وأ
ضـــاف "يــــجب
أن أوضح لــكم
فـخـري بـأنـني
ما زلت أستطيع
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جتـنب نيمـار جنم باريس سـان جيرمـان احلديث عن اشتـباكه لـفظيـا مع زميله
بالفريق إديـنسون كافاني خالل مباراة ودية ب منتخبي البرازيل وأوروجواي
اضي عـلى ملعب اإلمارات.وذكـرت صحيفـة ليكيب أن نـيمار تهرب اخلميس ا
ـبـاراة بشـأن مـا دار مع كـافـاني بـعـد تدخل من مـطـاردة وسـائل اإلعالم عـقب ا
عـنـيف لألخـيـر ضـد قائـد مـنـتـخب الـبـرازيل.وقـال نيـمـار لـوسـائل اإلعالم بـلـهـجة
سـاخرة "ماذا قـال كافـاني لي? لم يقل شـيئًـا ولم أسمعه".وكـان كافـاني قد أشار
ـلعب في ظل ـبـاريات أمـر طـبيـعي داخل ا أيضًـا إلى أن حـالة الـشـد واجلذب في ا

ـجـرد مـغادرة حـسـاسـيـة مـواجـهـات الـبـرازيل وأوروجـواي مـؤكـدا أن األمـر يـنـتـهي 
ـنـتـخب البـرازيـلي عـلى أوروجواي بـهـدف دون رد سـجله سـتـطـيل األخضـر.وانـتـصر ا ا
تخصصة في نيمار من ركلة جزاءعلى صعيد متصل أطلقت شركة  Fan the Flameا
ـصورة تـطـبيـقا إلـكـترونـيـا جديـدا للـنـجم البـرازيـلي نيـمار دا إنـتـاج الرسـوم والروايـات ا
صورة "كومـيكس" التي تتناول مسيرة سيلفا يسـمح بالولوج لنسخة رقـمية من الرسوم ا

ـتـاجر ـتـاح بـاسم "نيـمـار جـونيـور كـوميـكس" في ا الالعب.ويـتيح الـتـطـبيق ا
الرقـمـية الـرئـيسـية لألجـهـزة احملمـولـة لعـشاق هـذه الـسلـسـلة من الـرسوم
صـورة فرصـة شرائهـا بشـكل مبـاشر لـتكون عـلى هواتـفهم احملـمولة أو ا
اضي حـواسـبهم الـلوحـيـة.وتدور هـذه الرسـوم الـتي أطلـقت في سبـتـمبـر ا
حول تاريخ جنم بـاريس سان جرمان الفرنسي في أجواء برازيلية من إبداع
الـرســام األمـيـركي جـايـسـون إم. بــيـرنـز.ووفـقـا لـصـحــيـفـة "آس" اإلسـبـانـيـة
صورة ألنشـطة اجتماعية ستخصص نسـبة من أرباح مبيعـات هذه الرسوم ا
الـتي تـقـدم مشـروعـات اجـتـمـاعـيـة خـاصـة بالـتـعـلـيم والـصـحـة خلـدمـة أسر

وأطفال يواجهون خطر اإلقصاء في البرازيل.

يكـون أفـضل.. أنا سـعـيد بـحـصولي
على فـرص فـيه خـسـرت الـعـديد من
كن تقـاربة الـتي كانت  باريـات ا ا

أن تغير بعض األمور بالنسبة لي".
ة أمام وكان فيـدرر يشيـر إلى الهـز
كـيـفـن أنـدرسـون فـي دور الـثـمــانـيـة
ــــبــــلـــــــــدون عــــنــــدمـــا تــــقـــدم بـــو
ـجــــمـوعـتـ وحـصل عـلى فـرصـة
ــبــاراة.وقــال "كــنت حــزيــنــا حــسم ا
ألننـي كنت قـريـبـا االقـتـراب جـعـلني
أؤمن أنــنـي أســتــطـــيع االســـتــمــرار
والـفــوز مـرة أخــرى هــذا يـســاعـدك
بـطـريـقـة مـا.. فـي اجملـمل أنـا سـعـيـد
وسم هناك العديد من بكيفية سير ا
اإليجابيات لذا أنا متحمس للموسم
ا تكـون هذه أنباء جيدة اجلديد".ور
جلماهـير فـيدرر الـتي تخشى من

اليوم الذي سيعلن فيه اعتزاله.
وأشـــــــار فــــــــيــــــــدرر إلـى أنه
ســـــيـــــجـــــلـس مـع فـــــريـــــقه
الــتــدريــبي لالتــفــاق عــلى

ألكسندر
زفيريف

دوري كرة السلة االمريكي للمحترف

باريس سان جيرمان
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ــة أمـــام ألـــكـــســـنــدر تـــركت الـــهـــز
زفــيــريف فـي الــدور قــبل الـــنــهــائي
ـــوسم تــنس لــلــبـــطــولــة اخلـــتــامــيــة 
الرجال مـسيـرة روجر فيـدرر معـلقة
عـند  99 لـقـبـا.ورغم فــقـدانه فـرصـة
الــــوصـــــول إلى الـــــلــــقب 100 أكــــد
الالعب الـــســـويـــســـري أنـه ســـعـــيــد
ـــوســمـه.واســتـــهل فـــيـــدرر الـــعــام
بتمـديد رقـمه القـياسي بـحصـد لقبه
 20في البطوالت األربع الكبرى في
أسـتـرالـيـا.ورغم حـصـوله عـلى ثالثـة
ألــقـــاب أخــرى هــذا الـــعــام انـــتــهى
ـوسم بـشـكل مــحـبط.وأبـلغ الالعب ا
الـبالـغ عـمره  37عامـا الـصـحـفـي

اني ته  5-7و 6-7أمام األ بعد هز
الـشــاب "(بـيت) ســامـبــراس قـال من
قبل لو فزت بلـقب في البطــــــــوالت
األربع الــــكـــبـــرى فــــهــــــــذا يــــعـــني
ـا الـنصف موسـمـا جـيدا".وتـابع "ر
ـــكن أن ـــوسم كـــان  الـــثـــاني مـن ا
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شن لـيــونـاردو بــونـوتــشي مـدافـع إيـطــالـيـا
هـجـومًـا عـلى بـعض اجلـمـاهـيـر الـتي أطـلـقت
صــافـرات االســتـهــجـان ضـده خـالل مـبـاراة
مــــنــــتـــخـب بالده أمــــام الـــبــــرتــــغـــال (0-0)

نافسات دوري األ األوروبي.
ـــســة لـــلــكــرة وتـــعــرض لـــيــونـــاردو في كل 
لــصـافــرات اسـتــهــجـان من قــبل اجلــمـاهــيـر

تواجدة في سان سيرو (معقل ميالن). ا
وقــال بــونـوتــشي في تــصـريــحــات أبـرزتــهـا
شـبـكـة "راي سـبـورت": "احلـمـقى يـتـواجـدون
ــديـر دائــمًــا لــدي ثــقــة زمالئي بــالــفــريق وا
الـفـني وهـذا هـو كـل مـا يـهم".وأضـاف "لـقـد
بـذلـنــا قـصــارى جـهـدنــا وقـدمــنـا شـوط أول
رائع وكــان لـــديــنــا فـــرصــتــ أو  3 كـــانت
ستسـمح لنا بالعبـور".وتابع "بعد االستراحة
البـرتـغـال غـيـرت بعض األشـيـاء من الـنـاحـية
التـكـتيـكيـة وتمـكنـوا من غـلق مراكـز صنـاعة
الـلعب لـديـنـا".وأوضح "برنـاردو سـيلـفـا أغلق
الطريق على فيراتي وجورجينيو لكننا تمكنا
ـرمى فـقـط نـحـتـاج ألن من الــتـمـريـر جتــاه ا

نكون أكثر تصميمًا في الهجوم".
وفـــقـــد األتــزوري فـــرصـــة الـــتــأهـل لــنـــصف
الـــنـــهـــائي مـن دوري األ بـــعــدمـــا تـــمـــكن
ــــنــــتــــخب الــــبــــرتـــغــــــــالـي من تــــــــصـــدر ا
اجملـــــــمــــوعـــة (A3) وخــــطــــــف بــــطــــاقـــة

التــأهل.

حاسمة.
وقــــال مــــدرب غــــولـــدن
ستـايت ستيـف كير "في
الــوقت احلــالي لــســنــا
في حـالــة بـدنـيــة جـيـدة
ونــحن مــتـأثــرون قــلـيال

معنويا".
ـكــنـني أن وشـدد كــيـر عــلى أنه "ال 
وارد أنكر ذلك يتع عـلينا إيجاد ا
دة صـعبة ـر  الالزمة لـلرد نحن 

وسم ال يزال طويال". ولكن ا
وكــــان دورانت أفــــضل مــــســــجل في
صـــفــوف غـــولـــدن ســتـــايت ووريــرز

. برصيد  20 نقطة
وأضاف كالي طـومـسون عـشر نـقاط
فقط ( 5 من أصل  16محـاولة) فـيما
لم يــســــــــــجـل غـرين الــعــائـد بــعـد
ــــــــــبـاراة واحـدة عـقــوبـة اإليــقـاف 
عـلى خـلـفـية مـشـادته مع دورانـــــت
أي نـــقــــطــــــــــة واكـــتــــفى بــــخـــمس
مــتــابــعــات ومــثــلــهــا تــــــــــمــريـرات

حاسمة.


