
فــاسـيك بــوسـبــيـســيل الــذي حـقق
فوزه األول في 2019 بـعد الـغـياب
عـــدة أشـــهـــر بــــســـبب اخلـــضـــوع
جلــراحــة. وقــال نــادال "إذا لــعــبت
ـــكن أن تـــخـــســـر. بـــشـــكـل سيء 
خاض تيتيباس مباراة صعبة جدا
في الـدور األول. بكـل تأكـيـد خروج
كـارين مـفـاجأة. أعـتـقـد أن ثـيم كان
مـــريـــضًـــا جـــدًا في آخـــر 10 أيــام

وأشعر باألسف من أجله". 
ـــلك 18 وأضـــاف الـالعب الــــذي 
لـقـبـا في الـبـطـوالت األربع الـكـبرى
"خـروج روبـرتـو كان مـفـاجـئًـا. بكل

أمانة أنا حزين جدا من أجله".
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ـاركــيـة قــلـبت العــبـة الــتـنس الــد
ـتـهـا في كـارولـ فـوزنـيـاكي هـز
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ـفاوضات ال زالـت مستـمرة مع بـاريس سان جـيرمان من أكد خافـييـر بورداس نـائب رئيس نـادي برشلـونة أن ا
أجل عـودة الـبـرازيـلي نـيـمــار لـصـفـوف الـبـارسـا. وقـال بـورداس فـي مـطـار بـرشـلـونـة لـلـصــحـفـيـ حـيث نـقـلت
". وتابع "نحن أقرب حلسم فاوضات مستمرة ب الطرف تصريحاته مونـدو ديبورتيفو "ال يوجد اتفاق بعد لكن ا
لـعب الـكـامب نـو من جـديد". وهـبـطت طـائرة وفـد بـرشـلـونة في مـطـار إقـليم ـفـاوضـات لصـاحلـنـا وعودة نـيـمـار  ا
كتـالونـيا بعـد اجتمـاع أقيم في الـعاصمـة الفـرنسيـة باريس لـلتفـاوض حول ضم نـيمار. وأفـادت تقـارير صحـفية
فـرنـسـية أن بـرشـلـونـة عرض 170 ملـيـون يـورو على بـاريس سـان جـيرمـان مـقسـمـة علـى دفعـتـ لضم نـيـمار.
قابل أحملت شبكة وأشارت التقاريـر إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدت بالرد على عـرض برشلونة. وفي ا
"سكاي سبورت" إلى أن ريـال مدريد ليس بعيدًا ومازال في مـحادثات للتعاقد مع الـنجم البرازيلي قبل غلق باب

قبل. التعاقدات في أوروبا يوم 2 ايلول ا
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حدثت مفاجآت في النصف الثاني
من قرعة منافسات الرجال ببطولة
فـتـوحـة للـتـنس وأسـفر أمـريـكـا ا
ذلك عن حــصـــول رافــايــيل نــادال
الفائـز باللقب 3 مرات على طريق
أســهل نــحــو الــنــهــائي. وخــرج 4
العـبـ من أول 10 مــصــنــفــ من
الــــدور األول هـم الـــــنــــمـــــســــاوي
دومــيــنـــيك ثــيـم وســتــيـــفــانــوس
تـــيـــتــــيـــبـــاس والــــروسي كـــارين
خـتـشــانـوف واإلسـبــاني روبـرتـو
بــاوتــيــســتــا أجــوت فــيـمــا وصل
نادال بسـهولة للـدور الثاني. وقال
نـــادال الــذي قـــدم عــرضًـــا رائــعًــا
لـيــفـوز بـسـهـولـة بـ 3 مـجـمـوعـات
مـتـتـالـيـة عــلى جـون مـيـلـمـان ردًا

ـفـاجـآت عــلى سـؤال بـخــصـوص ا
"هـذه لعـبة الـتـنس". كان اإلسـباني
صـنف العاشر باوتيـستا أجوت ا
ـبــلـدون الـذي بــلغ قــبل نـهــائي و
ـاضي أول ضـحـيـة بـعـد الــشـهـر ا
اخلــــــســـــارة (6-3© و(1-6© و(6-4©
و(6-3© و(3-6© أمــــام مـــيـــخــــائـــيل
كوكوشك العب قازاخستان. ومن
ــصــنف بــعــده جــاء تــيــتــيــبــاس ا
الثامن الذي وصل إلى قبل نهائي
ــفـتــوحـة هــذا الـعـام أســتـرالــيـا ا
حــيث تـعــثـر أمـام الــروسي أنـدريه
روبـــــــلــــــــيف (4-6© و(7-6© و(7-6©
و(5-7) فـي لـــقـــاء شـــهـــد مـــشـــادة
كـالمــــيـــة مـع احلـــكـم. وســـار ثــــيم
صـنف الرابع الـذي كان مـرشحًا ا
ـواجـهـة نـادال بــنـصف الـنـهـائي

على خطى اآلخـرين وخسر (6-4©
و(6-3© و(3-6) و(2-6) أمـــــــــــــــــــام
ـصــنف تــومـاس اإليــطـالي غــيــر ا
فــابـيــانـو لــيـصــبح أعـلى مــصـنف
يخرج من البطـولة. وقال ثيم الذي
قلل قبل الـبطولـة من فرصه بسبب
رض: "أوجه لـه التهنئة شعوره با
وأنا سـعيـد من أجله. لـكني لم أكن
ــســـتــواي احلــقـــيــقي في ألـــعب 
ــــلــــعب.  ال أعــــرف مــــدى جـــودة ا
مـســتـواه ألنه لم يــكن يـلــعب أمـام
مـستـواي احلـقيـقي". كـان الروسي
صـنف التاسع الذي ختشـانوف ا
ـكن أن يواجه نادال في دور كان 
الثمانـية أحدث ضحـية من الكبار
بـــخــســارته (6-4) و(5-7) و(7-5)
و(6-4)  و(3-6) أمـــــام الــــكــــنــــدي
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ــوسم وبــدأ لـــيـــفــانـــدوفـــســكـي ا
اجلديـد مع البافـاري بقوة بـعدما
تــمـكـن من تـســجـيل 5 أهـداف في
أول مـبــاراتـ لــلــفـريق بــالـدوري
ــاني حـيث ســجل ثـنــائـيـة في األ
شبـاك هيـرتا بـرل وثالثـية أمام
شــالــكه لـــيــعــطي رســـالــة قــويــة
نـافسيه سـواء في البـوندسلـيجا

أو دوري أبطال أوروبا. 
وتـواجد روبـرت في قائـمة تـرتيب
ـاضي بدوري وسم ا الهـداف بـا
األبـطـال بـعـدمـا سـجل 8 أهداف
خـــــلف مـــــيـــــسي (12) ودوســــان
تـاديتش (6) لـيتـفـوق على العـب
مـثل رونــالــدو أجـويــرو نـيــمـار
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يــظل أجــويــرو أفــضل مــهــاجــمي
مــانـشـسـتــر سـيـتي عـلى اإلطالق
ــرشــحـ وهــو أقـرب الـالعـبــ ا
لـلـمـنـافسـة بـقـوة عـلى لـقب هداف
وسم. وتمكن دوري األبطال هذا ا
أجويرو من تـسجيل 6 أهداف في

11. لكن مع حلول الدقيقة 71 من
عــمـر الــلــقــاء أدرك العب الــوسط
الـبـوسـنـي عـامـر جـويـاك الـتـعادل

للفريق الكرواتي.  
وبـــهـــذا يـــعـــود ديـــنـــامـــو زغــرب
للـظهـور في دور اجملمـوعات بـعد
ــــــاضي ــــــوسم ا غــــــيـــــابـه في ا
بـــإجــمـــالي مــواجـــهــتـي الــذهــاب
واإليــاب (1-3)  بـــعـــد أن فـــاز في
ـــــاضي عــــقـــــر داره األســـــبــــوع ا

بثنائية نظيفة. 
أمـــا ســرفـــيـــنــا زفـــيـــزدا (الـــنــجم
األحــمـر) الــصــربي فـاســتــفـاد من
قـاعـدة احــتـسـاب الـهــدف بـاثـنـ
خارج األرض بعد أن سقط في فخ
ــــثــــله أمـــام الــــتــــعـــادل بــــهـــدف 
جــــمـــاهـــيــــره ضـــد يــــاجن بـــويـــز

السويسري. 
وعـلى مـلـعب (الـنـجم األحـمـر) في
العاصمة بلـجراد انتظر أصحاب
األرض حـتى الدقـيـقة 59 من أجل
هــز الـشــبــاك عن طــريق ألـيــكــسـا

فوكانوفيتش. 
ولـكن أحـيـا الـفــريق الـسـويـسـري
آمـاله فـي إمـكـانـية الـتـأهـل بـهدف
سـاعدة الـنيـران الصـديقة ذاتي 
في الـدقيـقة 82 عن طريق مـهاجم
جزر الـقمـر ألفـاردو بن نابـوهان.
وبـــعــد أن اقــتـــنص الــتـــعــادل في
ــــاضي ســــويــــســـرا األســــبــــوع ا
بـهـدفـ خـطف الـفـريق الـصـربي
بـطـاقـة دور اجملمـوعـات لـلـموسم
الـثـاني توالـيـا بنـتـيجـة إجـمالـية
(3-3) مــــســـتــــفـــيــــدًا من قــــاعـــدة
احــتــســاب الــهــدف خـارج األرض
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يـسـتـعـرض الـتـقـريـر الـتـالي أبـرز
زاحـمة مـيسي رشـحـة  الـنجـوم ا
قـبلة على عـرش هداف الـنسخـة ا
سـابقة بـعدمـا جنح ليو في من ا
ـوسم حــصـد جــائــزة الـهــداف بــا
ــــاضي ويـــعـــد رونـــالـــدو أبـــرز ا
رشـحـة للـحـصـول على الـنـجـوم ا
هـــداف دوري أبــطـــال أوروبـــا في
وسم اجلـديد السـيمـا أنه تمكن ا
من الــسـيـطــرة عـلــيـهــا عـلى مـدار

اضي.  السنوات ا
وتــوج رونــالــدو بــجــائــزة هــداف
دوري األبـــطــال 7 مــرات كـــأكـــثــر
العب حتــقــيــقــا لــلــقب عــلـى مـدار
ـســابـقــة بـيــنـمــا حـصـد تــاريخ ا

لـهم بــحـسب تـرتـيب كل دوري في
الئـــحـــة االحتـــاد األوروبي لـــكـــرة

القدم (يويفا). 
فـضال عـن ثالثـة مــقــاعـد حــسـمت
اول امس الثالثاء ومـثلها  3 فرق
حسـمت تاهلـها لدور اجملـموعات
في وقت مــتــاخــر امس األربــعــاء
لـيــكـتــمل بـذلك عــقـد الـ 32فـريــقـا
الـذيـن سـيــتم تـقــســيـمــهم عـلى 8

مجموعات.
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حـجـز أولــيـمـبـيـاكــوس الـيـونـاني
وسـرفيـنـا زفيـزدا (الـنجم األحـمر)
الصـربي ودينـامو زغب الـكرواتي
مــقــاعــدهـم في دور مــجــمــوعــات
دوري أبــطـال أوروبـا بـعــد نـهـايـة
مـــواجــــهـــاتـــهم في إيـــاب الـــدور
الــفــاصل الــتي أقـيــمت اول امس
الثالثاء. وعلى ملعب (كراسنودار
سـتاديـوم) كرر الـفـريق اليـوناني
انتصاره (1-2) في عقر دار
مـــــنـــــافـــــسـه الـــــروسي
كــراســـنــودار لـــيــؤكــد
جــــدارته بـــالــــظـــهـــور
ضـــمن كـــبـــار الـــقـــارة
الـــــعـــــجــــــوز. ويـــــدين
أوليمـبياكـوس بالفضل
في هـــــذا االنـــــتـــــصـــــار
ـغربي لـنـجـمه الـعـربي ا
يــوسف الــعـربـي صـاحب
هدفي فريقه في الـدقيقت
11 و47. بيـنما كـان الفريق
الــــروسـي هــــو الــــســـــبــــاق في
الــتــســجــيل فـي الــدقــيــقـة 10 عن
طريق العب الوسط الشاب دانييل
. وبهذا يـعود بطل اليونان أوتك
للظهور مجددا في دور مجموعات
"الـتشـامبـيـونز لـيج" بعـد أن غاب
ـــاضـي بــإجـــمـــالي ـــوسم ا في ا
ـواجـهـت (1-6) بـعـد أن أمـطـر ا
شباك الفريق الروسي في الذهاب
ـــاضي بــــالـــيـــونـــان األســـبــــوع ا

برباعية نظيفة.
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وتـعـادل ديـنـامـو زغـرب الـكرواتي
خــارج قــواعــده أمــام روزنــبــيــرج
ثـله على ملعب النرويـجي بهدف 
(الركــــنـــدال). أنــــهى أصــــحـــاب
األرض الشوط األول متقدم
بأفضلية الهدف الذي سجله
اجلـنـاح الـنـيـجـيـري الـشـاب
بـبـاجـيـد ديفـيـد في الـدقـيـقة
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دة 8 أسابيع أعلن نادي إيـفرتون اول امس الثالثـاء غياب الالعب جـان فيليب جـبام 
بـعـد إصـابـته في الـفـخـذ خالل تـدريــبـات الـفـريق. وقـال إيـفـرتـون في بـيـان "تـعـرض العب
ن سـتـبـعـده عن الـوسط جـان فـيـلـيب جـبــامـ إلصـابـة في وتـر بـعـضالت فـي الـفـخـذ األ
دة 8 أسـابيع عـلى األقل". وأضاف البـيان "سيـتم حتديـد اجلدول الزمـني الكامل العب  ا
ـراحل الـعالج من اإلصـابة بـعـد إجراء مـزيـد من الـفحـوص هـذا األسـبوع". ويـحـتل نادي

يرليج برصيد 4 نقاط. ركز الـ 12 في جدول ترتيب البر إيفرتون ا

لـــيـــونـــيل مـــيــسـي الــلـــقب في 6
مـنــاســبــات آخــرهــا بــالــنــســخـة

اضية.  ا
فـــمــنـــذ عــام 2013 حـــافظ الــدون
الـبـرتـغــالي عـلى سـجــله الـنـاصع
بــعـدمــا تـوج هــدافــا لـلــبـطــولـة 5
أعوام متتـالية حتى 2018 إال أنه
شـارك اجلـائـزة في عام 2015 مع
نـيـمــار ومـيـسي بـعــدمـا سـجـلـوا
جـــمــيــعــا 10 أهـــداف. وســيــدخل
كـريـسـتـيـانـو الـبـطـولـة مـتـسـلـحًـا
بـاألفضـلـية الـتاريـخـية له خـاصة
أنه ســجل 127 هــدفــا عــلـى مـدار
الـبــطـولـة كــأكـثـر العب تــسـجـيال
لـألهــــــداف فـي دوري األبــــــطـــــال
بـــــفـــــارق 15 هـــــدفــــــا عن أقـــــرب

منافسيه ميسي (112) هدفا.
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الشك أن البولندي لـيفاندوفسكي
مــهـاجم بـايـرن مـيـونخ أحـد أبـرز
الـنـجـوم الـتي تــشـكل خـطـرًا عـلى
مــيــسي وكــبــار الــنــجــوم في ظل

تمتعه بقدرة تهديفية كبيرة. 

b¹bNð∫ يواجه ميسي منافسة شديدة للبقاء على عرش دوري ابطال اوربا
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اجملـــــــمـــــــوعــــــة
األولـى أمـــــــــــــام
الــصــــــــــيــنـــيــة
يافـان واجن إلى
فــــــــوز ثــــمــــــ

(16)  و(7/5©
و(6/3)  مـــــســـــاء
اول أمــــــــــــــــــــــــس
الـــــــــثالثـــــــــاء في
الــــــــــــــــــــدور األول
لــبــطــولــة أمــريــكـا
فتوحة (فالشينج ا
مـــــــيـــــــدوز) آخــــــر
بـــطــــوالت "جـــرانـــد
ســـــــــــالم" األربـــــــــــع
وسم. الـكبـرى هـذا ا
وحلـــقت فــوزنـــيــاكي
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تـمضي نـحو اإليـجابـية فـإن حكام
اخلط براياتهم قد يصبحون ضرباً
ــاضي كـمــا نــقـلت صــحـيــفـة من ا
"ميرور" البريـطانية عن مصادر من

داخل الفيفا. 
وتــنـقل الــصــحـيــفــة عن مـصــدرهـا
قوله: "أنـشـأ الـفـيـفا بـالـفـعل قـسـماً
خـاصاً لـدراسـة هذه اجملـاالت بـدقة

متناهية". 
ـصـدر بـأنه "في يـوم ما ويـضـيف ا

الـقلـيـلـة نسـبـيـاً منـذ تـطـبيـقـها إال
أنـهــــــــا ارتـبـطت بـبـعض احلـاالت
التي زادت من حدة هـذا اجلدل ب
ـشـجـعـ واحملـلـلـ الـريـاضـي ا

على حد سواء. 
ويـنشـغل مـسؤولـو االحتـاد الدولي
لــكـــرة الــقـــدم "فــيـــفــا" في الـــفــتــرة
األخـيرة بـدراسة مـدى فائـدة تقـنية
"الــفـار" فـي مـنــافــسـات كــرة الــقـدم
األوروبـــيـــة. وإذا كـــانت الـــنــتـــائج

أليكسيس
سانشيز

الـرابـعة و30 ثم سـجل شنـغـهاي هـدف
مـتتـالـيـ عن طـريق الـبـرازيلـي هالك من
Æ71ركـلـتـي جـزاء في الــدقـيــقـتـ  49و
ويـكفي أوراوا التـعادل سلـبيا أو 1/1 أو
الــفــوز بــأي نــتــيــجـة فـي مــبــاراة اإليـاب
ليـضمـن تأهـله للـدور قبل الـنهـائي فيـما
يـحـتـاج شـنـغـهـاي لـلـفـوز بـأي نـتـيـجة أو
الـتـعـادل بـنـتـيجـة أكـبـر من 2/2 لـيـتـأهل
لـلـدور الـتـالي . وتـقـام مـبـاراة
اإليـاب بـ الــفـريــقـ يـوم
قبل على 17 أيلول ا
مـلــعب ســايــتــامـا 2002
دينة سايتاما اليابانية.
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وهي مـبـاراة الـهالل. وفي مـبـاراة اخرى
ــبــاراة الـتي خــيم الــتــعـادل 2/2 عــلى ا
جــمــعت فــريق شـنــغــهــاي الــصـيــني مع
ضـيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني اول
امـس الـثالثــاء في ذهــاب دور الـثــمـانــيـة
بـدوري أبطـال آسيـا لكـرة القـدم . وتقدم
أوراوا بهدف نظيف سجلهما تومواكي
مـاكينـو وشيـنزو كوروكي في

الـدقــيـقـتـ
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ال يـزال إنـتـر مـيالن مـتـفـائــلًـا بـقـدرته عـلى اسـتـعـارة
ألـيـكـسـيس سـانـشـيـز جنـم مـانـشـــــــسـتـر يـونـايـتـد هذا

الصيف.
وبـحـسب شــبـكـة "سـكـاي ســبـورت" فـإن احملـادثـات مــسـتـمـرة بـ
ـــــــــدة مـوسم الـنـاديـ بـشـأن انـــــــتـقـال سـانـــــــشـيز إلنـتـر 

واحد هـذا الصيف مقابل نحو 11 ملـيون جنيه إسترليني.
وكـانت تـقـاريـر إجنلـيـزيـة قـد أشارت إلـى أن مانـشـسـتر
ـكن من يـونـايتـد يـتـطـلع لـتـحـمـيل إنـتـر أكـبـر قـدر 

راتب ســانــشــيـز ( 500ألف جــنـيه إســتــرلــيـني)
توقع أسبـوعيًـا إلجراء هـذه اخلطوة. ومـن ا
أن يـتضـمن عـقـد سانـشـيز مـع إنتـر بـندًا
بأحـقية الشراء مقابل مبلغ  15مليون
جـــنــــيه إســـتـــرلــــيـــني اتـــفـق عـــلـــيه

الناديان. 
 ورغـم تــــــعــــــرض أنـــــــطــــــوني
مـارسـيـال مـهــاجم يـونـايـتـد
إلصـابـة في الـفخـذ خالل
مبـاراة كريستال باالس
لـكن إنتر يأمل أال يؤدي
هـــــــــذا إلى فـــــــــشـــــــل

الصفقة.
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فــرض الـتــعــادل الــسـلــبي كــلــمـتـه عـلى
مــواجــهــة احتــاد جــدة وضـيــفه الــهالل
الـذي جمعـهما مسـاء اول امس الثالثاء
شـعـة في ذهاب عـلى ملـعب اجلـوهـرة ا
دور الثـمانـية بـبطـولة دوري أبـطال آسـيا
باراة مـتكافـئة ب لكـرة القدم. وجـاءت ا
عـمالقي الـكـرة الـسـعـودية وسـط صراع
ـدرب الــتـشـيـلي خـوسـيه تـكــتـيـكي بـ ا
ـدير الـفني لالحتـاد والروماني سـييرا ا
دير الفني للهالل رازفان لـوتشيسكو ا
واجـهة التي انتهت فـرض سطوته على ا
بـالتعادل في ظل عدة فرص ضائعة على
. وتـأجل حسم حـسابات مـرمى الفريـق
الـتـأهل لـدور األربـعـة إلى مـبـاراة اإلياب
الــتي تـقـام في الـعـاصــمـة الـسـعـوديـة
أيـلـول الــريـاض يـوم 17 
ـــــــقــــــبل ا

ــــــــكن أن حتـل الـــــــكــــــــامـــــــيـــــــرا
والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر مـــحل احلـــكـــام
ـسـاعـدين تـمـامـاً لـتـحـديـد حاالت ا

التسلل والرميات اجلانبية". 
وعلى الرغم من أن األمر ال يزال في
ـــــقــــتـــــرح لــــكن طــــور مـــــســــودة 
االحـتـمـاالت تـبــقى مـفـتـوحـة خالل
ـقـبـلـة خـصـوصـاً وأن الـسـنـوات ا
جـيـاني إنفـانـتـينـو رئـيس االحتاد
الـدولي لكـرة القـدم "فـيفـا" من أشد

لعب   برشلونة تخلد ذكرى كرويف 
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فـتح الهولنـدي آري روبن جنم بايـرن ميونخ الـسابق البـاب أمام عودة مـحتمـلة للمالعب
رغم إعالن اعتـزاله مـؤخـرًا. وقـرر الالعب الهـولـنـدي البـالغ من الـعـمر  35 عـامًا تـعـليق
ـتكررة حذائه هـذا الصيـف بعد نـهايـة عقده ورحـيله عن الـبايـرن وذلك بسبب إصـاباته ا

في الفترة األخيرة. 
وخالل تـصريـحـات إلذاعة "NPO الـهـولنـديـة وصف روبن اعـتزاله بـالـقـرار األصعب في
مسيرته مضـيفًا "لقد كان قرارًا بعد صراع مع العقل والقلب". وبسؤاله عن مدى إمكانية
ــكــنك قـول ال عــلى اإلطالق عـودته مـن االعـتــزال أجــاب روبن "دائـمــا مــا أقـول بــأنه ال 
ـارسـة كـرة الـقـدم وأقول فـخالل شـهـر أو اثـنـ بـات لـدي شعـور غـريب بـأنـني افـتـقـد 
بداخلي بأنه يـتحتم عليّ العودة".  وأردف روبن "لكن بالطبع األمر ليس بهذه السهولة وال
العب أعـتـقــد بـأن الـفـرصــة كـبـيـرة لـتــحـقـيق هــذا األمـر". وأشـار إلى افـتــقـاده لإلثـارة وا
نـافسة مـضيفًا "هـذه األشياء كـانت مهمـة بالنسـبة لي لكن الـوضع لم يعد مـناسبًا وا

ــــــــــــكــــنـــني في الــــوقت الــــراهن فـال 
الـــــعــــــودة في غــــــضـــــون أســـــابــــــيع
خلـــــــــوض مــبـاراة فـأنـا ال أنـوي

القيام بذلك".

 ôU Ë ≠ f¹—UÐ

تـابعة يسـتعـد عشـاق كرة القـدم 
قــرعــة مــنــافــســات بــطــولـة دوري
ــقـرر أن تُــجـرى أبـطــال أوروبـا ا
اليوم اخلمـيس في إمارة موناكو

الفرنسية.
 وتــــأهـل إلى مـــــســــابـــــقــــة دوري

األبـطـال 26
فــــريــــقــــا
وهــــــــــــــــم
األنـــــديــــة
أبــــــطـــــال
الـدوريات
باإلضافة
إلــــــــــــــــــى
أصــحـاب
ـــــراكـــــز ا
الـــتــالـــيــة

ــاضي بــالــتـســاوي مع ــوسم ا ا
رونـــالـــدو بـــيـــنــمـــا ودع فـــريـــقه
ـسـابـقـة من الـدور ربع الـنـهـائي ا
ــة أمــام تـــوتــنــهــام عــقب الــهـــز

هوتسبير.
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ـصـري رغم تــراجع أداء الـدولـي ا
اضي وسم ا محمد صالح في ا
وتــسـجــيـله 5 أهـداف فــقط طـوال
البطـولة القـارية إال أنه يظل أحد
ـرشــحـ لـلـمــنـافـســة عـلى لـقب ا

الهداف. 
ونـافس صالح على جـائـزة هداف
ـــوسم قـــبل دوري األبـــطـــال فـي ا
ــــــــــاضي (2017/2018) إال أنه ا
فـشل في حـصــدهـا بـعــدمـا تـفـوق
كــريــســتــيــانــو الــذي ســجل (15)
هدفا في مقابل 11 هدفا لصالح.
ــمـــيـــزة لــلـــنــجم ومع الـــبــدايـــة ا
ـوسم يبـدو أنه قد صـري هذا ا ا
يـسـتـعـيـد فــرصـة الـظـهـور بـشـكل
ـــنـــافــســـة عـــلى ــيـــز ومـن ثم ا

اجلائزة الفردية.

ـــــصـــــنـــــفـــــة ا
األولـى عـــــــــــلـى
الــعــالـم ســابــقـا
ــصــنــفــة الـ19 وا
لـلـبـطـولــة بـقـافـلـة
ـــتــــأهالت لـــلـــدور ا
الــــــثــــــانـي فـي هـــــذه
ـسابـقـة الـتي توجت ا
بلـقبــــــــها من قــــــــبل
فــي عـــــــــــــــــــــامــي 2009

و2014. 
وتلتــــــــقي فوزنيـــــــاكي في
الـــــــــدور الــــــــــــــــثـــــــــانـي مع
األمــــريــــكــــيــــة دانـــــــــــيــــيال
كــولـيــنــز الــتي تـــــــــغــلـبت

عــــلى السلوفيــــــــنية بــــــــولونا
هـــــيـركوج (6/3) و(4/6) و(6/4).
وفي مباراة أخرى فجرت اجملرية
تــيـــمــيـــا بــابـــوش الــصـــاعــدة من
األدوار الـتــمـــــــــهــيـديــة مـفــاجـأة
كــبــيــرة بــالــتــــــــــأهل إلى الــدور
الثـاني على حـساب كـارال سواريز
ـــــصــــــــــــــنـــــفـــــة 28 نـــــافـــــارو ا
لـلـبـــــــطـولة حـيث تـغلـبت عـليـها
(6/2) قــبل أن تــنــســحب الالعــبــة
اإلســبـانــيـة في بــدايــة اجملـمــوعـة

الثانية. 
وتغلبت البلجيـكية إليسي ميرتنز
ــصــنــفــة  25 لــلــبــطــولــة عــلى ا
الـسويـسرية جـيل تـيتـشمان (6/2
و(6/2) في مــبـاراة أخــرى بـالـدور

األول.

ــؤيــدين لـتــقـنــيــة حـكم الــفـيــديـو ا
ـسـاعد "الـفـار". وفي هذا الـسـياق ا
يـعـتـقـد رئيس حـكـام تـقنـيـة "الـفار"
ـمتـاز نيل في الـدوري اإلجنلـيزي ا
شــــــاربــــــريـك أنه عــــــاجـالً أم آجالً
سيـتعـود جمـيع متـابعي كـرة القدم
ومحبيها على الفكرة وعلى "تقنية
الـفـار الــتي تـضـفي أحـيــانـاً مـتـعـة
بـاريات" على أكبـر على مـجريـات ا

حد قوله.

b¹bł VFK0 n¹Ëd  Èd – bOK ð
األول للبلوجرانا النجم األرجنتيني
لــيــونــيل مــيــسي وجــيــرارد بــيـكــيه
وســيــرجي روبــيــرتــو والــهــولــنــدي
فريـنكي دي يوجن. كـما شـهد احلدث
حـضـور رئـيـس الـنـاديش جـوسـيب
ماريا بارتوميو رفقة زوجة كرويف
داني وجنـلــيه جـوردي وســوسـيال.
وقــال بــارتـومــيــو في كــلـمــته "إنــهـا
حلـظـة لـلـتاريـخ ألننـا نـفـتـتح مـلـعـبا

جديدا. 
إنــهــا اخلــطــوة األولى لــهــذا احلــلم
Espai) اجلـمـاعي والـتـاريخـي وهو
Barca). اليوم نضع حجر األساس
شـروع". وكانت إدارة الـنادي لهـذا ا
الـكــتـالــوني قـد أزاحت الــسـتـار عن
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كـشـفت تـقاريـر إعالمـيـة أن االحتاد
الـدولي لــكـرة الـقــدم "فـيــفـا" يـدرس
مــقــتــرحــا السـتــبــدال حــكم الــرايـة
ــــســـاعــــد بـــتــــقـــنــــيـــات الــــذكـــاء ا
االصـطـنـاعي.. فـهل يـحـل الـروبوت
ـساعـد? جاءت قـريبـاً محل احلـكم ا
ساعد "الفار" تقنيـة حكم الفيديـو ا
لـلـتـقـلـيل من احلـاالت الـتـحـكـيـمـية
ــثـيــرة لـلــجـدل لــكن رغم الـفــتـرة ا
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افتتح نادي برشلونة اإلسباني اول
امس الـثالثـاء مـلـعـبه اجلـديـد الذي
يــحــمل اسم األســطـورة الــهــولــنـدي
ـدينـة سان الراحل يـوهـان كرويف 
جــوان ديـســبي الــريــاضـيــة والـذي
ســيــضـيـف مـبــاريــات الــفـريق األول
لــــلــــســـــيــــدات وفــــريــــقـي الــــرديف

 . والناشئ
وبـعــد دقـائق مـن كـشف الــنـقـاب عن
لـعب اجلديـد الذي يـتسع حلـضور ا
6 آالف متفرج خاض فريقا
بـــرشـــلـــونـــة وأيـــاكس أمـــســـتـــردام
لــلـنـاشــئـ مـبــاراة اسـتـعــراضـيـة.
حـضـر مـراسم االفــتـتـاح من الـفـريق

تــمـثــال األسـطــورة كـرويـف في قـلب
لعب الكامب نو.  ؤدي  مر ا ا

ـصنوع من ويبلغ ارتـفاع التـمثال ا
البرونز من تنفيذ الفنان كوري
أمــيــرالن فــان نــيــيــكــيـرك
واســـتـــغـــرقـت عـــمـــلـــيــة
تــنــفــيـذه 4 أشــهـر 3.5
مـــــــتــــــر ويــــــــــــزن ألف
و 500 كــــيـــلــــو جـــرام
ويـظــهـر فــيه الــــــقـائـد
الــــســــابق لــــلـــفــــريق
وهـــــــــــو يـــــــرتـــــــــدي
الـــــقـــــمــــــــيص رقم 9
ويـعطــــي تـعـلــــيـمات

لزمالئه.
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