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ـديــر الــفـني أكــد يـواكــيم لــوف ا
ـانــشـافت" ـانــيــا أن ا ــنـتــخب أ
اســتـــحق الــفـــوز عــلـى مــضـــيــفه
هولنـدا بنتـيجة (3/2) على ملعب
"يـــــوهـــــان كـــــرويـف أريـــــنـــــا" من
ؤهلة لنهائيات كأس التصفيات ا

األ األوروبية "يورو 2020.
وقـال لوف في تـصريـحات نـقلـتها
انيـة: "قدمنا قناة "سبورت  "1األ

ــــــــــيــــــــــز في أداء 
الشوط األول
وحتكـمنا في
مــــجــــريــــات
الــــــلـــــقـــــاء
لـــــكـــــنـــــنــــا
فـرطــنـا في
ذلــــــك مـــــع
بـــــــــدايــــــــة
الــــــــشـــــــوط
الثاني وهو
مــــــــا جـــــــــعل
هــــولــــنــــدا
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واصل النجـم إيدين هازارد العب تـشيـلسي اإلجنـليزي كـتابـة األرقام القـياسـية مع مـنتخب
ـشاركـة في مـواجهـة قبـرص الـتي تقـام مـساء الـيـوم األحد في اجلـولة بلـجـيكـا من خالل ا

األولى من تصفيات كأس األ األوروبية "يورو 2020.
وذكر موقع "سكواكا" اإلجنليزي أن هازارد شارك في مباراته رقم 100 مع منتخب بلجيكا
ــئـويــة مع مــنـتــخب الــشـيـــــــــــاطـ احلــمــر بـعــد يـان لـيــكــون ثـالث العـب بـلــجـيــكي يــصل 
فيـرتـونـخـــــــن صاحب الـ 112مبـاراة وأكـســـــــــيل فيـتــــــسـيل صاحب الـ 101مواجـهة

دولية.
جدير بالذكر أن هازارد بدأ مشواره مع منتخب بلجيكا منذ عام 2008.
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أعلنت هيئة اإلذاعة البريطانية عن
اخــتــيــار الـنــجم الــفــرنــسي تــيـري
هـنــري مـهـاجـم آرسـنـال الــسـابق
كــأفـــضل العب أجـــنــبـي في تــاريخ
ـــيــرلـــيج.وذكــرت "BBC أن الـــبــر
ـرشـح لـألفضل اخـتـيـار قـائـمـة ا

ـيرلـيـج جـاء بـناء في تـاريـخ الـبـر
عـلى وجــود الالعــبـ فـي تـشــكـيل
ــــوسـم مــــنـــــذ انــــطـالق الــــدوري ا
اإلجنليزي في 1992. وضمت جلنة
االخـتـيـار كل من آالن شـيرار ورود
خوليت وكريس سـوتون باإلضافة

للصحفي روري سميث.

وحــصل بــيــتــر شــمــايــكـل حـارس
مرمى مـانشسـتر يـونايتـد السابق
عـلى جـائـزة أفـضل حـارس أجـنـبي
يرليج متفوقا على في تاريخ البر

بيتر تشيك وديفيد دي خيا.
عـــلى مــــســـتـــوى الــــدفـــاع حـــصل
فينسنت كومباني العب مانشستر
ســيـتي عـلى جــائـزة أفـضل مـدافع
مـتــفـوقـا عـلى نــيـمـانـيــا فـيـديـتش

وياب ستام.
ـــــلــــــعب اخــــــتــــــيـــــر وفـي وسـط ا
كـــريــــســـتـــيـــانــــو رونـــالـــدو العب
مانشـستر يونـايتد السـابق ليكون
أفــــــضل العـب وسط أجــــــنـــــبـي في
ـيـرلـيج مـتـفـوقـا عـلى تـاريخ الـبـر

باتريك فييرا وديفيد سيلفا.
وحـصـل هـنـري عـلى جـائـزة أفـضل
ــيـرلــيج مــهــاجم في تــاريخ الــبــر
مـتـفــوقـا عـلى سـيــرجـيـو أجـويـرو
وديـــديه دروجـــبـــا بـــاإلضــافـــة إلى

إيريك كانتونا.
وعن إمكـانيـة تواجـد محـمد صالح
في الـقــائـمـة قــال شـيـرار: "مــحـمـد

ــيـزا الــعـام صالح قـدم مــوســمـا 
ـاضي وسجل أرقـام مـذهلـة لكن ا
من الــــســـابـق ألوانه تــــواجـــده في
قــائـــمــة األفــضل فـي الــتــاريخ إذا
جنح فـي االسـتـمــرار بـهـذه األرقـام
سيـكون لـديه الفـرصة في الـتواجد
بــــــــــــ األفــــــــــــضـل فـي تــــــــــــاريـخ
ـيـرلـيج".يعـاني بـاريس سان الـبر
جـيـرمان وبـاقي األنـدية الـفـرنسـية
من أزمــة قــانــونــيــة تــخـص نــظـام
الـــرواتب وضـــرائب الــتـــأمــيـــنــات

فروضة في البالد. االجتماعية ا
وكـشــفت دراسـة إجنـلـيـزيـة أن بي
إس جـي يــــدفـع ضـــــرائب تـــــخص
ـا رواتب العــبــيه تــعــادل أكــثــر 
تــدفــعه أنــديــة الــدوري اإلســبــاني

اني بأكملها. واإليطالي واأل
وأشـــارت الـــدراســـة إلى أن نـــظــام
الـضـرائب في فرنـسـا ثقـيل لـلغـاية
ـتــبع في الـدول وال يــتـنــاسب مع ا
اجملـاورة مـثل إسـبـانـيـا وإجنـلـتـرا
ـــانــيـــا وإيــطـــالــيـــا وذكــرت أن وأ
الضـرائب الفرنـسيـة تصعب مـهمة

UÐ—Ë√ w  ÊU dOł ÊUÝ …u  s  b% U ½d  Vz«d{

ZO dO1d³ « V½Uł√ ‘dŽ vKŽ lÒÐd²¹ ÍdM¼

أخبار النجوم
œułu  ÊU e¹dł ÊUJ  ∫w²O² Ë√

W½uKýdÐ w

tÒłu¹Ë w{ULKÐ Õb1 “d×

‰UDF  W UÝ—

بـابل تـمـريـرة في الـطـرف األيـسر
لـــيُـــرسل تـــســـديـــدة قــويـــة تـــألق
احلـارس نـويـر في الـتـصـدي لـهـا

في الدقيقة 25.
وعــاد نــويـر لــلــتــألق مــرة أخـرى
وتــصــدى لــتــســديــدة جــديــدة من
بـــابل الـــذي اســتــقـــبل عـــرضــيــة
ـيـزة مـن اجلـبـهة الـيـمـنـى عـبر
بــرومــيس في الــدقــيــقــة 28 كــمـا
تصدى أيـــــــضاً لتســــــــديدة من
دومـــــــــفــــــــــــــــريـس مـن خــــــــارج

نــــــــطقة. ا
وجنح جـــنــــابـــري في تــــســـجـــيل
اني الـهدف الـثاني لـلمـنتـخب األ
في الــدقــيــقـة 34 حــيث اســتــقـبل
ــدافـعــ وسـدد تـمــريـرة خــلف ا
بـــقـــوة أقــــصى يــــســـار احلـــارس
.ومـع بــدايـــة الــشــوط ســـيــلـــســ
الثاني قرر كومـان الدفع بستيفن
بــيــرجــويـن بــدال من ريــان بــابل

لتعزيز خط الهجوم.
واعـتـمـد الـطـواحـ عـلى الـضغط
ُــبـــكـــر وبــالـــفـــعل جنـــحــوا في ا
تـقـلـيص الـفـارق فـي الـدقـيـقة 48
فـيس ديـبـاي كرة عـنـدما أرسـل 
عـــرضــــيـــة من اجلـــانب األيـــســـر
دافع مـاتياس دي ليخت سددها ا
بـــالـــرأس عـــلى يـــســـار احلــارس

الـواضع أن هــولــنـدا تــغــيـرت في
الـــشــوط الـــثــانـي ألنــهـــا لم تــكن
ستـخـسـر شـيـئا وهـو مـا جـعـلـنا
نـفـقـد قدرتـنـا عـلى السـيـطـرة على
مـجـريـات الـلـعـب لـكـنـنـا لم نـفـقـد
ـاننـا بقدرتـنا عـلى الـفوز وهو إ

ما حدث في النهاية".
ـانــيــا سـاني  وســجل األهــداف أل
في الــدقـيــقـة (15) وجـنــابـري في
الدقـيقة (34) وشولـز في الـدقيـقة
(90) بـيـنـما سـجل هـدفي هـولـندا
دي لـــيـــخـت في الـــدقــــيـــقـــة (48)

وديباي في الدقيقة (63).
وبــهـذا االنــتــصــار رفع مــنــتـخب
ـــانــيـــا رصـــيــده لـ 3نـــقــاط من أ
مــبـاراة واحـدة وهــو ذات رصـيـد
هــولــنـدا بــعـد مــبــاراتـ بــيـنــمـا
تـــتــصـــدر أيـــرلــنـــدا الــشـــمــالـــيــة

اجملموعة الثالثة بـ6 نقاط.
ـاني فـوزا ـنــتـخب األ واقــتـنص ا
قاتال على مـضيفه الـهولندي (-3
2) اليوم األحد في إطار تصفيات
يورو 2020 عــلى مـلــعب "يـوهـان

كرويف أرينا".
ـانيـا ساني فـي الدقـيقة وسجل أل
15 وجــنــابـــري في الــدقــيــقــة 34
وشــولــز في الــدقـيــقـة 90 بــيـنــمـا
أحـرز هــدفي هـولــنـدا دي لــيـخت
في الــــدقـــيــــقـــة 48 وديــــبـــاي في

الدقيقة 63.
وبــــهــــذا االنــــتـــصــــار رفع
ـانـيـا رصـيـده مــنـتـخب أ
لـ3 نـــقــاط من مــبــاراة
واحـــــدة وهـــــو ذات
رصيد هولندا بعد
مـباراتـ بـينـما
تـتــصـدر أيـرلـنـدا
الـــــشــــــمـــــالـــــيـــــة
اجملــمـوعــة الـثــالـثـة

بـ6 نقاط.
ــانـــشــافت واســتـــعــاد ا
بـعض الــكــبـريــاء الــضـائع
ــــبــــكــــر من عــــقب اخلــــروج ا
مـــونــديــال 2018 والـــهــبــوط إلى
ـــســتـــوى الــثـــاني بــدوري األ ا

األوروبية.
دير الفني واعتمد يواكـيم لوف ا
انيا عـلى طريقة لعب (3-5-2) أل
رمى بـوجـود نـويـر في حـراسـة ا
وأمـامه الـثالثي روديـجـر سـولي
جـيــنـتـر وفـي الـوسط كــان هـنـاك
شـولـز كروس كـيـمـيتش كـيـرير
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أكـد الـنجم الـفـرنـسي صامـويل أومـتيـتي مـدافع بـرشلـونـة اإلسبـاني أنه يـتـمنى
مشاهدة مواطنه أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بقميص البلوجرانا في

قبل. وسم ا ا
وقال أومـتـيـتي في تـصـريحـات نـقـلتـهـا صـحيـفـة "مـونـدو ديبـورتـيـفو" اإلسـبـانـية:

"سأكون سعيدا إذا جاء جريزمان إلى برشلونة هو له مكان معنا".
أضاف: "لم أحتـدث معه بشأن االنتقال إلى بـرشلونة أعلم أنه سعـيد في أتلتيكو
ـهنـية عـلـينـا اتخـاذ قرارات مـدريد ويـعـيش أيامـا جيـدة هـناك لـكن في حيـاتـنا ا
نأسف عـليها في وقت الحق". وواصل: "حـاليا أنا أشـعر بحالـة جيدة مع ركبتي
أحـاول الـعودة لـلـمـسـار الصـحـيح في مـسيـرتي بـعـد أشـهر عـديـدة من اإلصـابة

والغياب ألن األمر أصبح معقدا".
وسم اجلاري ويرتبـط النجم الفرنـسي جريزمان بـاالنتقال إلى برشـلونة بنـهاية ا
بعدمـا أشارت الـعديـد من التقـارير الـصحفـية إلى أن مـهاجم أتـلتيـكو مـدريد ندم

وسم اجلاري. على رفض عرض البلوجرانا في بداية ا

نوير.
واسـتـمـرت احملاوالت حـتى جنح
ديبـاي في تسـجيل الـهدف الـثاني
لـهــولـنـدا (2-2) في الــدقــــــــــيـقـة
63  مستغال االرتباك الدفاعي
ــــــــان بـــــــعــــــــدمـــــــا مــــــــرر له لـأل
فــــيـــــــــــــنـــــالــــدوم الــــكــــرة داخل
مـنطـــــــــقة اجلـزاء ليـسدد قـذيفة

أرضية على  احلارس.
واستـحوذ الـطواحـ على الـكرة
وبــــــدأوا فـي االعـــــتــــــمـــــاد عــــــلى
ـانية سـاحات ب اخلـطوط لأل ا

والضغط من الطرف األيسر.
وقـــــرر لـــــوف الـــــدفع بـــــإلـــــكـــــاي
جــــــــونـــــــدوجــــــــــــــان بــــــــدال من
جـــوريـــتــســـكـــا ثم رويس مـــكــان

سيرجي جنابري.
وحـاول مـنـتـخب هــولـنـدا إضـافـة
الهدف الثـالث في الدقيقة 80 من
كــرة مـرتـدة وتـمــريـرة من ديـبـاي
إلى فــيــنـالــدوم لــكن نــويــر خـرج

وأمسك بالكرة.
واقــــتـــــنـــــــــــص شــــولـــــز هــــدف
انيا (2-3) في االنتصار الـقاتل أل
الـدقـيـقـة 90 بـعـدمـا تـوغل رويس
على الطرف األيسر ومرر عرضية

أرضية سددها األول أقصى 
. احلارس سيلس
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ـدير الـفني ـنتـخب اجلـزائري عـلى جمـال بـلمـاضي ا أثنى ريـاض محـرز جنم ا
ـنـصب في الـوقت الـراهن.وأكـد ـنـاسب لـهـذا ا لـلـخـضـر مـعـتـبـرا إيـاه الـرجل ا
محـرز خالل تصريـحات إذاعية أن اجلــــــــــيل احلالي للـمنتـخب قد يكـــــــون
من األفــضل في تـاريــــــــخ اجلـزائــر لـكــنه في حـال لـم يـتــرك بـصـــــــــــمـته لن

يشفع له ذلك.
تـاز ويقـوم بـعمل كـبـير.. نـحن نحـتـرمه كثـيرا وتـابع: "جـمال بـلمـاضي مـدرب 
ـر جـيـدا بـيـنه والالعـبـ لـكن عـلـيـنـا أن نـضـاعف الـعـمل من أجل والـتـيـار 

مساعدته على حتقيق نتائج إيجابية". 
وأشـاد جنم مـانــشـسـتــر سـيـتي بـإمـــــــــكـانـيـات مــواطـــــــــنه يـوســـــــف
عـطـال مــدافع نـيــــــــس الـفـرنــسي قـائـلًـا: "عــطــــــــــال مـدافع عـصـري
ـوهبـة وعـلـيه مضــــــــــاعـفة ـتـاز لـكن ال يجـــــــــب عـلـيه االكـتفـاء بـا
ـادة اخلــام ويـجب الـعــمل ألنه أســاس الـنــجـاح.. اجلــزائـر تــزخـر بــا

االعتناء بها".
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جوريتسكا خـلف ثنائي الهجوم
جنابري وساني.

وعـــلـى اجلــانـب اآلخـــر اعـــتـــمــد
درب رونـالد كومـان على طـريقة ا
(3-3-4) بــوجــود ســـيــلــســ في
ـرمى وأمـامه الـربـاعي حـراسـة ا
دومــفــريـس دي لـيــخـــــــــت فـان
ديك بـلـيـند وفـي الوســــــــط دي
رون دي يـــوجن فـــيـــنــالـــدوم ثم
ثالثـي الــهــجـــوم بــابـل ديــبــاي

بروميس.
ــاني ــبـــاراة بــضـــغط أ وبـــدأت ا
قــــوي واســــتــــغـالل انــــطالقــــات
الــطــرفــ شـولــز وكــيــريــر وكـاد
ـانـشـافت أن ُيـسـجل لـوال بـراعة ا

. احلارس سيلس
وجلـــأ لـــوف الســـتـــغـالل الـــدفــاع
ـتـقـدم لـهـولـنـدا بـتـمـريـرات في ا
العمق والـكثافـة العديدة في خط

الوسط.
وســـجل لـــيـــروي ســـاني الـــهــدف
ــانــيـــا في الــدقــيــقــة 15 األول أل
حـيث انـطـلق شـولز عـلى اجلـبـهة
الـيـسـرى وأرسل عـرضـيـة لالعب
مـانـشسـتـر سيـتي الـذي سدد في

الشباك.
وبــدأ مــنـتــخب هــولــنــدا الــسـعي
لـتعـديل النـتيـجة واسـتقـبل ريان

اني فوزاً على نظيره الهولندي في التصفيات االوربي نتخب اال u“∫ حقق ا
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ـــنــافـــســة األنــديـــة احملــلـــيــة في ا
أوروبــيـا. وأوضــحت أنه ال يــوجـد
سـقف لرواتب الالعـبـ في فرنـسا
إضـافــة إلى ارتـفـاع حـد الـضـرائب
ـفروضـة عـلى صاحب الـتـأميـنيـة ا
الـــعــــمل (األنــــديــــة) حـــيـث قـــالت
الدراسة إن األندية الـفرنسية تدفع
مـــا قــيـــمـــته %28.2 من إجـــمـــالي
رواتب الالعب في صورة ضرائب
مـــــــقــــــارنــــــة بـ%13.7 لألنـــــــديــــــة
اإلجنــــلــــيــــزيــــة و%2.5 لـألنــــديــــة
اإليـطـالـية و%0.73 لـفـرق الـلـيـجا
اإلســبـانـيـة.ولــفـتت إلى أن بـاريس
سان جيرمان يدفع ضرائب سنوية
قيـمتـها 77.6 ملـيـون يورو مـقابل
ـبـيك 31.2 مـلـيـون يـورو لـنـادي أو
مارسـيـلـيا بـيـنـمـا يدفع بـرشـلـونة
اإلســـبــاني 342 ألف يـــورو وريــال
مدريد 436 ألف يورو ويـوفنـتوس
اإليـــــطــــالي 3.2 مــــلــــيــــون يــــورو
وبـوروسـيـا دورتـمـوند 4.4 مـلـيون
يـورو. ولـفـتت إلى أن أنـديـة آجنيه
ومـونـبـليـيه وسـانت إيـتيـان تـسدد
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األمـــان لــــكـــنه حــــصل عـــلـى الـــضـــوء
األخــضــر لالحــتــفــال بــانــتــصــاره في
الـنـهـايـة عـلى عـكس الـبـريـطـاني سـام
بــيــرد سـائـق فـيــرجــ ريــســنج الـذي
واجه عـــقـــوبــة عـــقب الـــســبـــاق بـــعــد
انتـصاره في هـوجن كوجن في اجلـولة

السابقة.
واحــتـل الــبــريــطــاني أولــيــفــر روالنــد
ـركــز الـثـاني بــيـنـمـا سـائق نــيـسـان ا
أكــمل انــطـونــيــو فـلــيـكـس دا كـوســتـا
سـائق بي.ام.دبـلـيــو أنـدريـتي مـنـصـة
ركز الثالث.وبدأ روالند التتويج في ا
نـطـلقـ مـتفـوقـا على من مـركـز أول ا
فـــيــرن حـــامل الـــلــقب فـي أول ســبــاق
ضــمن بــطـولــة فــورمــوال ئي يــقـام في
سـانيـا.وتصـدر فـيرن الـسبـاق قبل 21
دقــيـقــة مـن الـنــهــايــة بــعــدمــا تـخــطى
ــنـعـطف 11.وخـرج بـيـرد روالنـد في ا
ســائق فــيـرجــ ريــســنج والــذي كـان
يـتصـدر الـتـرتـيب الـعـام لـلـبـطـولة من
الــسـبـاق في الـلـفـة األولى بـعـد حـادث
تـصــادم مع سـتــوفل فـانــدورنه سـائق

الـسـادس اخملـتـلف فـي سـتـة سـبـاقات
أقيمت ضـمن بطولـة العالم لـلسيارات
الــــكــــهـــربــــائــــيــــة فــــورمـــوال ئـي هـــذا
ـــوسم.و الــتــحـــقــيق مـع الــســائق ا
الـفـرنـسي بداعـي خرق قـواعـد سـيارة
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فاز الـفرنـسي جان إيـريك فيـرن سائق
فـريق دي اس تـشيـتـاه بسـبـاق سانـيا
فـي الــصــ الــذي شــهـــد الــكــثــيــر من
.وخسرتاحلوادث اليوم السبت ليصبح الفائز سابقة في غضون يوم تغـادر ا

ـصـنـفة األولى الـيـابـانيـة نـعـومي أوسـاكا ا
ـيا بشكل مفاجئ أمام الـتايوانية هسيه عا
ـــصــنــفــة 27 فــيــمـــا انــســحــبت ســو-ي ا
سيرينا ويليامز بسبب إصابة في الركبة.
وخـرجت العـبـتـان مـصـنـفـتان
ــســابــقــة يــوم األحـد من ا

أيضا.
وتــعــثــرت أنــســتــاســيــا
ســيـــفــاســتـــوفــا العــبــة
ــصــنــفـة 11 التــفـيــا وا
بـنتيجة  6-1و 2-6و-6
3 أمام يـوليا بوتينتسيفا
العـــبــــة كــــازاخـــســــتـــان
وخـــســــرت األمـــريــــكـــيـــة
دانـييلي كـولينز 5-7 و-6
1 أمـام الـصـيـنيـة وانغ

يافان.
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انتـفضت الرومانية سيمونا هاليب وقاتلت
ــجـــمـــوعــة لـــتــفـــوز عــلى بـــعــد الـــتــأخـــر 
الـسـلوفـيـنـية بـولـونـا هرتـسـوج في مـباراة
فتوحة قوية بـالدور الثالث لـبطولة ميـامي ا

ـصنفة للـتنس.وضغطـت هرتسوج ا
ـيا في اجملمـوعة الثـانية 93 عا
لكن الـالعبة الـرومانيـة حسمت

الـشوط الفاصل وفازت 5-7
و 6-7وÆ6-2وســــــتـــــــلــــــعب
هـالـيب في الـدور الرابع مع
فـيـنــوس ويـلـيـامــز الـفـائـزة
بـاللـقب ثالث مـرات بعـدما
تــــــفـــــوقـت األمـــــريــــــكـــــيـــــة
اخملـضرمة 3-6 و1-6 على
الـروسـيـة داريــا كـاسـاتـكـيـنـا
ـصنـفة Æ14وجتـنبت هـاليب ا
ــيـا أن ــصـنــفــة الـثــالـثــة عـا ا
تــصــبح ثــالث العـب بـارزة
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كشف تـقريـر صحـفي إيطـالي عن اهتـمام يـوفنـــــــتـوس بضم جنم
ريال مـدريد لـتـدعيم صـــــــفوفه خـالل فتـــــــرة االنتـقـاالت الصـيفـية

قبلة. ا
وبحسـب شبكة "سبـورت ميدياست" اإليطـالية فإن يـوفنتوس يريـد التعاقد

مع الفرنسي رافائيل فاران لتدعيم خط الدفاع.
وأضافت الـشبكة: "يوفنتوس سيكـون على استعداد لتقد عرضه إلدارة ريال

مـدريـد واجلـلـوس لـلتـفـاوض نـظـرًا ألن قـيـمـة الـشرط اجلـزائي فـي عقـد الالعب
500 مليون يورو".

وأشـار الـتــقـريـر إلى أنه في حـال أبــدى فـاران تـرحـيـبـه قـد يـصل الـعـرض إلى
100 مليون يورو ويصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وسينـضم البيانكونيري للصراع على فاران مع مانشستر يونايتد وباريس سان
جيرمان وبايرن ميونخ.

اتـش.دبـــــلـــــيــــــو.ايه ريــــــسالب الـــــذي
انـسـحب ســائـقه اآلخـر جــاري بـافـيت
مـبكـرا.وانتـهى سـباق نـلسـون بيـكيت
االبـن ســـــــائق جـــــــاجـــــــوار أيـــــــضـــــــا
بـاصـطـدامه بـاحلـاجـز.وسـارت األمـور
بشكل سيء مع السائق البريطاني
بـعـدمـا اضطـر الـكسـنـدر سـيمـز أيـضا
لالنـســحـاب عــقب مـشــكـلــة في االطـار
ـن بعـد تـصادم.واصـطدم اخلـلفي األ
روبـن فـــريـــنس فـي مـــؤخـــرة ســـيـــارة
لـــوكـــاس دي جـــراسي في الـــدقـــيـــقـــة
األخـيـرة من الـسـبـاق مـا سـمح لـفـيرن
بـالفـوز متـفوقا بـأقل من ثـانيتـ على
روالنـــد.ويــــتـــصــــدر دا كـــوســــتـــا اآلن
الترتيب الـعام للبطولـة متفوقا بثالث
نـــقـــاط عــــلى الـــبــــلـــجـــيــــكي جـــيـــروم

دامبروسيو.
وســـيـــقـــام الـــســـبـــاق
الـتالـي في روما

13 فــــــــــــي 
أبـــــــــــــريـل/

نيسان.

سيمونا
هاليب

ي للسيارات الكهربائية جانب من السباق العا

صامويل
أومتيتي

تعـود للـمباراة لـــــكن في النـهاية
احلـظ ســـاعــــدنــــا في حتـــــــــقـــيق

الفوز".
وأضـاف: "هـذه الـنـتـيـجـة سـتـكون
بــدايـة إيــجـابــيـة لــنـا في مــشـوار
الـتصـفيـات لكن ال يـــــزال أمامـنا
الـكـثــيـر من الــــــــعـمل لــنـقـوم به
رأيــنــا في الـــشــوط الــثــاني كــيف
تـــراجع أدائــــنـــا لـــذلـك أمـــامـــنـــا

الكثير".
ــاني: "تـمـريـرة ـدرب األ وواصل ا
نــيــكـو شــولــتــز في الــهـدف األول
كانت رائـعة لقـد تدربنـا على هذه
اضي كما الكرة طوال األسبوع ا
أن ليروي ساني جنح في التعامل

يز". مع الكرة بشكل 
وعـن جــنـــابـــري قــال: "لـــقـــد قــدم
ــقــدمــة ــيـــزًا في ا الالعب أداءً 
وكــان يــنـجـح في الــضــغط جــيـدا
عــلـى فـان ديـك وهــو أمـر صــعب
لكـنه جنح في جعل األمور صـعبة

على قائد هولندا".
واختتم تـصريحاته
قــــائال: "كـــان
مــــــــــن
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ـبـاراة واحـدة وسـجل عـاد سـتـيـفن كـوري بـعــد غـيـاب 
خـمـس رمـيــات ثالثـيــة لـيــقــود جـولــدن سـتــيت وريـورز
للـتخلص من معاناته األخيرة بالفوز (114-121) على
ديـتــرويت بــيـسـتــونـز فـي دوري كـرة الـســلـة األمــريـكي

. للمحترف
وتصـدر كوري قائمة مسجـلي النقاط برصيد 26 نقطة
ليـتعافى وريورز حامل اللقب سـريعا بعد يوم واحد من
اخلـــســـارة احملــرجـــة بـــفــارق 35 نـــقــطـــة أمــام داالس

مافريكس.
وبـعـد فوز وريـورز وخـسـارة دنفـر نـاجتـس أمام إنـديـانا
بـيـسـرز في وقـت سـابق بـات وريـورز يــتـصـدر الـقـسم
ــة مــقــابل 49 الــغــربي بــرصــيــد 50 فــوزا و 23 هــز
ـة لدنفر.وتراجع ديترويت الذي فاز انتصارا و23 هز
ـركــز الــسـادس إلى ــة من ا 37 مــرة مـقــابل  36هــز
السـابع في القسم الشرقي وبات يـتصارع مع بروكل
ومــيــامي وأورالنــدو عــلى ثالث بــطــاقــات لــلـظــهــور في
األدوار اإلقـصائـيـة للـمسـابقـة.واسـتغل وريـورز تسـجيل
 13 رمـية ثالثـية من 25 محـاولة بـفضل خـمس رميات
نـاجــحـة من كـوري وأربـع رمـيـات من كالي طــومـسـون

ليحقق االنتصار.
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12 و20
و26.5
ضـــــــعف
عـــــــــــــــــــلـى
ا التـوالي 
يــــدفـــعه ريـــال
مــــــــــدريــــــــــد في
صـــــورة ضــــرائب

سنوية.
كــمـا أرفــقت الـدراسـة
مـقــطع فـيـديـو يـوضح
الـــرواتـب الـــشـــهـــريـــة
الـــضـــخـــمـــة لـــعـــشــرة
العـبـ في صـفـوف بي
إس جي حـــيث يــتــذيل
الـــقــــائـــمـــة بــــرســـنـــيل
كيمـبيمبي بـراتب قيمته
670 ألـف يـــورو أمــــامه
الثالثي ألفــــــــونــــــــس
أريـــوال ومــاركـــيــنـــيــوس

ودانـي ألــــــــــفــــــــــيــــــــس 700 ألف
يــــــورو.

ويــأتي بـــعــد ذلـك جــيـــانــلـــويــجي

بوفون 750 ألف يورو
آنـــخـــــــــــيل دي مــاريــا
1.1 مـــــلــــــيـــــون يـــــورو

تـيـاجـــــــــو سـيـلـفا 1.16
ملـيون يـورو إدينـســـون
كــــافـــاني 1.5 مــــلـــيــــون
يــورو كـيــلـيــان مـبـابي
1.75 مـــلــــيـــون يـــورو
ويتـصدر الـقائمـــــــة
نـــيـــمــار جـــونـــيــور
بــــــــحــــــــوالي 3.06

مليون يورو. الية فريق سان جيرمان يعاني من صعوبات في التعاقدات ا


