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{ لـندن  –وكـاالت: كـشف تـقريـر صـحـفي عن صدور حـكم ضـد شـخص كـتب تغـريـدات عـنصـريـة ضد
صـري محمـد صالح جنم ليفربـول.ووفقا لشـبكة "سـكاي سبورتس" فـإن القضاء أصـدر حكمًا الدولي ا
شـجع الـذي يدعى هـايالند ويـنتـمي إلى إيفـرتون عـلى هذا الـشخـص بالـسجن مع وقف الـتنـفيـذ. ونشـر ا
صـورًا مــفـبــركـة حملـمــد صالح وهـو يــرتـدي سـتــرات نـاسـفــة كـمــا سـخـر من اإلسـالم.و إبالغ شـرطـة
ـاضي وبعـد يومـ  القـبض على هـايالند في ميـرسـيسـايد عن تـلك التـغريـدات يوم  6أغسـطس/ أب ا
مـــنــزلـه.وقــال هــايـالنــد في وقـت الحق خالل الــتـــحــقـــيــقـــات: "أعــلم أنـــني ســأتـــهم.. أنــا مـن كــتـــبت تــلك
الـتغـريدات".وأقـر هايالند بـأنه أذنب بارتـكاب أعـمال عـنصريـة وعرقـلة أحـد الضبـاط أثنـاء قيـامه بواجبه.
ـدة سـتـة أسابـيع مع وقف وقـالت الـنيـابـة الـعـامـة إنه حـكم اول امس اجلـمـعة عـلى هـايالنـد بـالـسـجن 
دة  200سـاعة غـيـر مدفـوعـة األجر و 14يـومًا من دة  12شـهرًا.كـمـا أمره الـقـاضي بالـعـمل  الـتـنفـيـذ 

ا في ذلك حضور دورة لتعزيز الكرامة اإلنسانية. متطلبات نشاط إعادة التأهيل 
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{ مـــدن  –وكــــاالت: اعــــتـــرف بــــيب
انـشسـتر ـدير الـفنـي  جـوارديوال ا
سـيـتي أنه فـوجئ باسـتـبـعـاد العبه
كـايل ووكر من قـائـمة إنـكـلتـرا التي
تــســـتــعـــد خلــوض تـــصــفـــيــات أ

أوروبا. 
وقـال بـيب: "فـوجئت بـعـدم اخـتـياره
في الـبدايـة بـالطـبع نـحتـرم الـقرار
لــــــكـن األمــــــر مـــــــتــــــروك جلـــــــاريث
دير الفـني) وأتفهمه". ساوثجـيت (ا
وأضــاف: "أنـا مـتــأكـد من أن جــمـيع
الالعب يـريدون تمثـيل منتـخباتهم
الـوطـنـيـة لـكن ووكـر قـوي بـشـكل ال
يـصـدق وسـيـعـود قـريـبًـا". وأضـاف:
"يـؤدي بـشـكل جـيـد جـدًا مـنـذ بـدايـة
ـوسم لــكن وان بـيـسـاكـا وأرنـولـد ا
يتـمـتعـان بدعم ال يـصدق". وأوضح:
"ووكـر يـتــمـتع بـخـبـرات كـبـيـرة ألنه
خــاض  3مـــواسم مـــعــنـــا لـــكــنـــنــا
مـــســرورون بـــالـــتــوقـــيع مـع جــواو
كــانـسـيـلـو وسـيــبـدأ الـلـعب قـريـبًـا
فيـجب أن يكـون جاهـزًا عنـدما نـقرر

الدفع به". 
5ÐUB*« n u

أكــد جــوارديــوال أن جــون ســتــونــز
وجـابـرييل جـيـسـوس يتـعـافـيان من

اإلصـــابـــة مـــضــيـــفـــا أن الـــثــنـــائي
ـبـاراة نـورويتش سـيـصبـح جاهـزا 

سيتي بعد التوقف الدولي.
‰UDÐ_« Í—Ëœ rKŠ

وعن دوري األبــطـال قــال: "بـالــطـبع
نــريـد الــفــوز بــالــلـقـب نـحــلم بــذلك
ونـــعـــمل مـن أجـــله لـــكـن في نـــفس
الـوقت نــســعى لــلـحــفــاظ عـلـى لـقب

يرليج".   البر
وأضـــاف: "شـــاهـــدنـــا قـــرعـــة دوري
أبطـال أوروبـا وتعـرفنـا على الـفرق
: "أعـلم أن الـتي سـنـواجـهـها ". وأ
الـتـتـويج بـدوري األبـطـال مهـم جدًا
لكنه لن يـغير حيـاتي.. سأكون نفس
الــرجل لــكــنــنـي ســأبــذل كل مــا في

وسعي لتحقيقه هنا".
UGOKÝb½u³ « …—«b

في مـوضـوع اخـر فـاز اليـبـزيج عـلى
مضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ-3
 اول امس اجلــــمــــعــــة في إطــــار 1
اني. اجلولـة الـثالـثة من الـدوري األ
وعلى ملعب (بوروسيا بارك) سجل
ـتألـق تيـمو فـيـرنر ثالثـية ـهاجم ا ا
الـــضـــيـــوف في الـــدقـــائق 38 و47
و 4+90 وفي الـدقــيـقـة 1+90 جنح
ـبـولـو الالعب الـكـامـيـروني بـريل إ

في تقليص الفارق بتسجيل الهدف
الــوحــيــد ألصــحــاب األرض. وبــهـذا
الـــفــوز رفـع اليــبـــزيـج رصــيـــده من
الـنـقاط إلى  9 في الـصدارة مـؤقـتا
فـيمـا جتمـد رصـيد مـونـشنـجالدباخ

ركز السابع. عند  4نقاط في ا
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عـــلى صـــعــيـــد اخـــر يـــعــانـي نــادي
بــــاريس ســــان جـــيــــرمــــان ومـــدربه
توماس توخيل من عدة أزمات فنية
وإداريــة خالل األســابــيع األخــيـرة.
وفي هـذا الـصـدد بـرر تـوخيـل عدم
إشـــراك ألــــفـــونـس أريـــوال حـــارس
مـرمى الفـريق في مـباراة مـيـتز اول

امس اجلمعة. 
وصـرح تــوخــيل عــبـر قــنــاة "كــانـال
بــــلس" الــــفــــرنــــســــيـــة: "أريــــوال في
مـشاورات جـاريـة تـخص مسـتـقـبله
ـبـاراة ـشــاركـة في ا لـقــد قـرر عـدم ا
واحترمت رغبته". وبشأن موقفه من
صـفـقـة الـتـعـاقـد مع كـيـلـور نـافـاس
ـدير حارس مـرمى ريال مـدريد رد ا
ـاني "لن أحتـدث عن العب الـفـني األ
بــصــفــوف فــريق آخــر". وعن الــفـوز
عــلى مــيــتــز بــثــنــائــيـة فـي اجلــولـة
الـرابعـة لـلـدوري قـال مدرب بي إس

جي: "لم يكن سهال التـحلي باجلدية
والتركيز وسط الظروف التي يعاني
مـنـهـا الـفـريق من إصـابـات وأحداث
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بـاألشواط السبعـة التالية لـتسيطر على
الـلــقـاء. واسـتــفـادت سـيــريـنـا من األداء
نافستها موخوفا السيئ على اإلرسال 
ا في وكـسـرت إرسـالهـا خـمس مـرات 
ذلك في الــشـوط األخــيـر حـيـث ضـمـنت
الـفـوز بعـد أن سـددت التـشـيـكيـة ضـربة

لعب. خلفية إلى خارج ا

ــفــتــوحــة لــلــتــنس. بــطــولــة أمــريــكــا ا
واحـتــفـظـت مـوخـوفــا الـتي بــلـغت دور
ــبـــلــدون الــثـــمــانـــيـــة في بــطـــولـــة و
بـإرسالها لـتتقدم  2-3 في بـداية اللقاء
وهــو األول لـــهــا في مـــســيــرتـــهــا أمــام
فتوحة ست سـيرينا. لكن بطلة أمريكا ا
مـــرات زادت مـن وتـــيـــرة األداء وفـــازت

{ لـــوس اجنــلس  –وكـــاالت : اقــتــربت
سـيرينا وليامز خطوة أخرى من معادلة
الــرقم الـــقــيــاسـي لــعــدد مـــرات الــفــوز
بـألقاب الـبطـوالت األربع الكبـرى البالغ
2-6 و   3-6لقبا بانتصار مريح  24
عـلى التـشـيكـية كـارولـينـا موخـوفا اول
امس اجلـــمـــعـــة لـــتــبـــلغ دور الـ 16في
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{ روما  –وكـاالت: كـشف تقـرير صـحفي إيـطالي أن األرجـنتـيني
طالبة ماورو إيكـاردي مهاجم إنتر ميالن قرر مـقاضاة ناديه مع ا
بـاحلصول عـلى تعـويضات مـالية. وذكـرت صحـيفة "الجـازيتا ديـللو
سبـورت" أن إيكاردي بـدأ إجراءات رفع دعـوى قانـونيـة ضد نادي
إنــتـر مـيالن مـن أجل الـســمـاح له بــالـعـودة إلـى خـوض احلـصص

ـا في ذلك اجلـزء التـكـتـيـكي. وأضافت أن التـدريـبـيـة كامـلـة 
مـهاجم الـنيـراتـزوري يطـالب باحلـصـول على تـعويـضات
بــقـــيــمــة  1.5مـــلــيـــون يــورو. ونـــوهت إلى أن اإلجــراء
القـانوني جاء ألن إيكاردي كان خارج خطط النادي
طوال الـصيف ولم يـشارك في أي دورة تكـتيـكية
بـجـانب عــدم ظـهـوره في أي مـبـاراة وديـة.  وكـان
إنتـر ميالن قد أعلن من قـبل عن خروج إيكاردي
من حسـابـات الفـريق للـمـوسم احلالي.  ومع ذلك
اصــطـدمت رغـبـة إيــكـاردي بـطـمــوح اإلنـتـر حـيث
يتمـسك الالعب باالنضمام لصفوف يوفنتوس فيما
يـــســعى الـــنــيـــراتــزوري لـــعــدم حـــدوث ذلك في ظل
الـصـراع بــ الـنـاديـ خــاصـة في صـفــقـة رومـيـلـو
لـوكاكـو األخـيرة. ولـفـتت الصـحـيفـة إلى أن اإلنـتر لم
يكن يـتوقع حدوث هذا التحول خاصة وأن إيكاردي
ــا مـا كــان يـتــحــدث عن حـبه لــلـنــادي وألـوان دائـمً

قميص الفريق.

إنـه ال يـنــاقش مــســائل االنــتــقـاالت في
مـؤتـمرات صـحفـيـة لكن حـ سئل عن
لــوفـرين أجـاب أنه يـحـتــاج "لـتـشـكـيـلـة
نافسة في ساعدة الفـريق على ا قـوية 
بــطـوالت مـخــتـلـفــة". وأضـاف كـلـوب 5
. حــ "أحـــتــاج إلـى جــمـــيع الالعـــبــ
اضي وسم ا واجـهنا بايرن (ميونخ) ا
(اضـــطــررنــا) لـــلــدفع (بـالعب الــوسط)
فـابـينـيـو في مركـز قلـب الدفـاع". وتابع
ـــنـــاسب إلجـــراء "لـــيـس هـــذا الـــوقت ا
الـكـثيـر من الـتغـيـيرات لـكن وعـقب مدة
الـتوقف الـدوليـة سيتـغيـر هذا تـمامًا".
ــاني االخــتالف في ـدرب األ وانــتــقــد ا
مـواعـيـد إغالق مـدة االنتـقـاالت مـا ب
ـمـتـاز وغـيره من الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
بـــطـــوالت الـــدوري فـي أوروبــا. وأردف
كـلـوب "مـدة االنـتـقاالت مـسـألـة جتـارية
ســـواء في أوروبـــا أو عـــلى مـــســـتــوى

العالم. 

أخبار النجوم
wÐd¹b « w  e¹u  ·bN² ½ s  ∫5

{ مــدريــد  –وكـــاالت : مــازال الـــغــمــوض
ــســتـقــبل الــبــرازيـلي نــيــمـار دا يــحـيط 
ســيــلـــفــا جنم بـــاريس ســان جـــيــرمــان
الــفـــرنـــسي في ظـل ســعـي بــرشـــلـــونــة
اإلسبـاني للفـوز بخـدماته هـذا الصيف.
ديـر الريـاضي للـنادي وقـال لـيونـاردو ا
الباريـسي عقب الفـوز على ميتـز بهدف

مــســـاء اول امس اجلــمـــعــة في الــدوري:
"تلقـينا أول عـرض مكـتوب من برشـلونة في

اضي وكنا على استعداد للتفاوض وإبرام 27 أغسطس / أب ا
صفقة تـبادليـة ولكن لم نتوصل التـفاق". وأضاف ليـوناردو لوسائل
اإلعالم الفرنسـية: "لم نتفق فاألمر يتوقف عـلى برشلونة كما أننا
نـريد أيضـا تعويض نـيمار بالعب آخر قـبل التفـكير في بـيعه لقد
بلي سـيكون ضمن  إبالغنا في أغـسطس/ أب بأن عثـمان د
الـصـفــقـة". واسـتــدرك: "لـكن لم نــتـلق من بــرشـلـونــة أي تـأكـيـد
ـقتـرح ضـمن الصـفقـة التـبادلـية رسمي يـفيـد بأن الالعـب ا
وافقوا عـلى االنضمـام لبي إس جي". واستطـرد: "نيمار العب
استـثنائي لم أكن أعرفه من قـبل وأقدره كثيرا ألن أي العب
ديـر الرياضـي للنادي الـباريسي بـقدراته يبـقى مهمـا". ولفت ا
"برشـلونـة أبرم صـفقـات بارزة في بـداية االنتـقاالت الـصيـفية
ـهتم بـضم نيـمار".  وأردف: "موقف كـما يـعد النـادي الوحـيد ا
نيمـار واضح وكذلك إدارة الـنادي أيضـا أكدنا أكـثر من مرة
انع رحـيله عن الفـريق إذا تلقـينا عـرضا منـاسبا وهو أنـنا ال 
ما لم يـحدث".وأشـار: "نـيمـار مرتـبط بـعقـد معـنـا ولم نتـفق على
بـيـعه مــوقـفـنـا واضح لـلـجـمـيـع". ولـفت لـيـونـاردو: "نـعـلم أن بـاب
االنتـقـاالت الـصـيـفـيـة عـلى وشك اإلغالق لم نـحـدد مـهـلـة نـهـائـية
إلتــمـام الــصــفـقــة". وعن ألــفــونس أريـوال قــال لــيـونــاردو: "هــنـاك
مـفاوضـات جارية مـعه وهنـاك متـسع من الوقت إلجـراء جلـسة معه
عقب إغالق باب االنـتقاالت الـصيفيـة إنه أمر مالي ولـيس سهال على
ـوسم احلـالي سيـكـون صـعبـا عـلـينـا هـناك كل األطـراف". وأضـاف: "ا

لفات بحاجة حلسمها. العديد من ا

الـــرابـــعـــة من الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
متـاز لكرة الـقدم. ويلـتقي الفـريقان ا
في ديـربي شــمـال لــنـدن عـلـى مـلـعب
اإلمارات بحثا عن استعادة التوازن
بـعـدمــا سـقــطـا في فخ اخلــسـارة في
ـاضية من الـدوري. خسارة اجلولة ا
آرسـنال  3 / 1أمـام فـريق لـيـفـربول
ــتــصــدر لـم تــكن مــفـــاجــأة ولــكن ا
خـســارة تــوتــنــهـام أمــام نــيــوكـاسل
بهـدف نـظـيف كـانت مـفاجـأة كـبـيرة.
كان الـهـدف الذي سـجـله جـوليـنـتون
في الـشـوط األول هو احلـاسم حـيث
تـمــكن فـريق نــيــوكـاسل من حتــجـيم
هـجــوم فـريق تــوتـنــهـام الــذي سـدد
ـــرمى رغم أن كـــرتـــ فــــقط عـــلـى ا
نسـبة استـحواذه عـلى الكـرة وصلت
ــئــة ومع إيــقــاف الـدوري إلى 80 بـا
ــقــبـل بــســبـب األجــنــدة األســبـــوع ا
الــدولـــيــة فــإن هـــاري كــ مـــهــاجم
توتنهام يـعلم أنه من الضروري أن
يستعيد الـفريق توازنه ويحقق
الـفـوز وأال يـبـتـعـد كـثـيـرا عن
ليفربـول ومانشسـتر سيتي
حــــامل الــــلـــــقب في
جــدول الــتــرتــيب.
وقـــال :"ال تـــريــد
أبـدا أن تــدخل
مـدة الــتــوقف
الدولي وأنت
خـــــاســـــر أو
مــــتـــــعــــادل
وبـالــتــأكــيـد
ديـربي شــمـال
لـنــدن ســيــكـون
كبيرا للغاية. إذا
فزنـا سيجـعل هذا
4 األمـــــــــــــــــــــر أول 
مباريات لنا بالدوري
جـــــــيــــــــدة". وأضـــــــاف:
"ولـكـنـهـا لن تـكـون مـبـاراة
سهـلـة لـذلك يـجب أن نـتـأكـد من أنـنا
باراة". مسـتعـدون وجاهـزون لهـذه ا
شكالت في ويواجه توتنهام بعض ا
مـلــعب اإلمــارات مــنــذ أن حــقق آخـر
فـوز له هــنـاك في نـوفــمـبــر/ تـشـرين
الـثــاني  2010 ومــنــذ ذلك الــتــاريخ
خسر توتنهام  5مرات وتعادل في 3
وسم من بينـها اخلسارة  4 / 2في ا
ـاضي. وقــال جـرانـيـت شـاكـا العب ا
وسط آرسـنــال عــقب اخلـســارة أمـام
ليفربـول: "إنها مبـاراة ديربي ونعلم
كم هي مــبـاراة مــهـمــة لــلـجــمـاهــيـر
وللـنادي ولـنا".وأضـاف: "أظهـرنا في
ـــاضــيــة أن الــســـنــوات الـــقــلــيـــلــة ا
بإمكاننا تقد مباريات جيدة للغاية

أمامهم".
e²O  ÂeN¹ ÊU dOł ÊUÝ

وفــاز بـــاريس ســان جـــيــرمـــان عــلى

{ لـندن  –وكاالت: أكـد هـاري كـ مـهاجم تـوتـنـهـام هوتـسـبـيـر أن فريـقه لن يـسـتـهدف
اللـعب عـلى ديـفيـد لـويز مـدافع آرسـنـال رغم األخطـاء األخـيرة الـتي ارتـكـبهـا في مـباراة
لـيفـربول. ويـحل تـوتنـهام ضـيفًـا على آرسـنال مـسـاء اليـوم األحد  عـلى ملـعب اإلمارات
يـرلـيج. وقـال ك في تـصـريحـات لـصـحيـفـة "ديلي ضـمن مـباريـات اجلـولة الـرابـعـة للـبـر
بـاراة". وأكد "ديـفيد لـويز العـب جيد ميل": "لن نـستـهدف الـلعب عـلى العب واحد خـالل ا
نعه من لعب مباراة اليوم األحد بشكل جيد". جدًا فكلنـا نرتكب أخطاء وال يوجد سبب 
تاز اليوم األحـد وحتقيق النقاط وأضاف هاري ك "أسـعى أنا وزمالئي لتقد عـرض 
ـبـاراة ال نـريد أن نـبـقى بـعيـدين عن لـيـفربـول خـصوصًـا قـبل الـتوقف الثالث والـفـوز با
: "سـتكـون مـبـاراة صـعـبـة لكـنـنـا نـريـد أن نـحقـق الفـوز والـعـودة لـلـمـسار الـدولي".  وأ
ركـز السابع في جدول الدوري برصيد  4 نقـاط بينما يحتل الصحيح". ويـحتل توتنهام ا

ركز الثالث بـ 6نقاط. أرسنال ا
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{ مـدن  –وكــاالت : يــســعـى فــريــقــا
آرسـنــال وتـوتـنــهـام لــتـفــادي تـلـقي
ة الثـانية على الـتوالي عندما الهز
يـتـواجـهـان اليـوم األحـد فـي اجلـولة

سيرينا وليامز

مـرتبـطـة بـسوق االنـتـقـاالت". وشدد
تــومــاس تـــوخــيل "لم تـــكن مــبــاراة
ســهـلــة حــقــقـنــا فــوزا مــسـتــحــقـا

ثابة وتشوبـو موتينج كـان 
جـوكــر الـفـريق وســعـيـد ألنه

ظهر بحالة جيدة".

{ لـنـدن  –وكـاالت: قـال يـورجن كـلوب
مـدرب لـيـفـربـول اإلجنـلـيـزي اول امس
اجلـــمـــعـــة إنـه يـــعـــارض بـــيع مـــدافع
الـــفـــريق رغم أنـه لــيـس من الالعـــبــ
اني من ـدرب األ . وشكـا ا األسـاسـيـ
أن األنـــديـــة األخـــرى في أوروبـــا تـــظل
قــادرة عـلى ضم العــبـ بـعــد أن تـكـون
مـــدة االنــتـــقــاالت انـــتــهـت في الــدوري
ـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم اإلجنـــلـــيــــزي ا
ـدافع ديـان ـيـرلـيج". ويـعـتـبـر ا "الـبــر
لــوفــرين هــو اخلــيـار رقم  4فـي مــركـز
قـلب الدفاع داخـل ليفربـول ولم يشارك
ـوسم مع فـي أي مبـاراة رسـمـيـة هـذا ا
فـريـقه ورغم انـتهـاء مدة االنـتـقاالت في
ـيرلـيج قبل  3أسـابـيع فال يزال الـبر
ــغـادرة لالنـضـمـام بــإمـكـان الالعـبـ ا
إلـى أنـديـة في بـطـوالت دوري أوروبـيـة
أخـرى حــتى يـحـ مـوعـد انـتـهـاء مـدة
.  وقـال كـلوب  االنـتـقاالت غـدا اإلثـن
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البديالن اآلخران فـيكتـوريان آجنبان
ـطـلـوبة ومارفـ جـابـكـا الـبصـمـة ا
لينتهي اللقاء بفوز سهل للضيوف.
U−OK « —bB²¹Ë œ«bOÝuÝ jI ¹ ËU³KOÐ
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واصل أتلتيك بيلباو بدايته الرائعة
ه ريال للمـوسم وفاز  0 -2على غـر
سـوسـيــداد في قـمــة إقـلـيـم الـبـاسك
بدوري الدرجة األولى اإلسباني اول

امس اجلمعة. 
ومنح إيناكي وليامز الـتقدم لبيلباو
بهـدف في الـدقيـقة  11بعـد تـسـديدة
مـبـاشــرة رائـعـة عــقب حتـرك سـريع.
وأضــاف راؤول جـــارســـيــا الـــهــدف
ـنـطـقة الثـاني بـتـسـديدة مـن خارج ا
في الـدقـيـقة .28 وحـصل سـوسـيداد
عـلى ركــلــة جـزاء بــ الـهــدفــ لـكن
ـساعـد تـدخل وألغى حكم الـفـيديـو ا
الــقـــرار بـــعــدمـــا بـــدا من اإلعــادة أن
نطقة وازدادت اخلطأ حدث خـارج ا
األمـــور ســــوءا بـــعـــد إصــــابـــة العب
الــوسط أســـيـــر يــارامـــنــدي. ووضع
السـويدي الـشاب ألـكسـندر إيزاك
العب ســوســـيــداد الـــكــرة داخل
الـشـبـاك بـعـد االسـتـراحـة لـكن

مضـيـفه مـيـتـز بـهـدف دون رد اول
امس اجلمـعة في افـتـتاح مـنافـسات
اجلـــــولـــــة الـــــرابـــــعـــــة من الـــــدوري
الفرنسي.وسجل ثنائية بي إس جي
آنــخــيل دي مــاريـــا من ركــلــة جــزاء
ومـــاكــــســـيـم تـــشـــوبــــو مـــوتــــيـــنج
بـالــدقــيــقــتـ  11و.43 وبــذلك رفع
الـفــريق الــعــاصـمـي رصـيــده لــتـسع
ــســابــقـة نــقــاط لـيــتــصــدر جــدول ا
مؤقـتا بـينـمـا جتمـد ميـتز عـند أربع
ـركـز الــثـالث عــشـر. ولم نـقـاط فـي ا
يجـد سان جـيرمـان مـقاومـة حقـيقـية
درب من مـنـافـسه وهـو مـا توقـعـه ا
ـاني تـومـاس تـوخـيل الـذي مـنح األ
ـرمى الـبـولـنـدي الـفـرصـة حلـارس ا
مـــارســــ بـــولــــكـــا والعـب الـــوسط
الشاب عادل عوشيـشي. أما فنسنت
هوجـنـون مدرب مـيـتز فـلـجأ خلـطة
 لــكـن ثالثي الـــوسط حـــبــيب 4-3-3
مـايــجـا وفـوفــانـا وريــنـو مــال أكـثـر
ـــهـــام الـــدفـــاعـــيـــة مـــتـــأثــرا ألداء ا
بـالـضــغط الـبــاريـسي. وأحــبط سـان
جــيـــرمــان أصـــحــاب األرض بـــهــدف
مـبكـر نـتـيـجـة خـطـأ سـاذج لـفـوفـانا
الذي عرقل خـوان بيـرنات ليـحتسب

حـكم الـفــيـديـو ألـغى الــهـدف بـسـبب
التسلل. وواصل بيلباو احلفاظ على
التقدم حتى خرج بـانتصار مهم آخر
عـلى أرضه بــعـد الــتـفـوق  0 -1عـلى
بـرشــلـونـة فـي اجلـولـة االفــتـتــاحـيـة
لـــيـــصـــبح رصـــيـــده  7نـــقـــاط من 3
مــبــاريـات ويــتــقــاسم الــصــدارة مع
ـلك سـوسـيداد 4 إشـبيـلـيـة بـيـنـمـا 

نقاط.
qðU  “u

وفــاز بــولــونــيــا بـــهــدف نــظــيف في
الوقت الـقاتل عـلى ضـيفه سـبال في
اجلـولـة الـثـانـيـة بـالـدوري اإليـطـالي
متاز لكرة القدم. وجاء هدف اللقاء ا
الـوحـيــد في الـدقــيـقـة  93عن طـريق
الالعب روبرتو سوريـانو الذي منح
فـريقـه أول ثالث نـقـاط في الـبـطـولة.
وبهذه النتـيجة رفع بولـونيا رصيده
إلى أربع نـقـاط في الــصـدارة مـؤقـتًـا
انـتـظـارًا الســتـكـمـال بــاقي مـبـاريـات
اجلولة في ح تذيل سبال اجلدول

بدون رصيد.

حــكم الـــلــقــاء ركــلـــة جــزاء ســددهــا
آنخيل دي ماريا بنجاح. وكان ثالثي
الوسط الـبـاريسـي احللـقـة األبرز في
كتـيبـة توخـيل بفـضل تمـيز إدريـسا
جاي في قتل هجمات مـيتز وحيوية
الالعب الـــواعـــد عــادل عـــوشـــيــشي
ومـاركـو فـيـراتي الـذي صـنع الـهـدف
الثاني من ركـلة حرة لـعبهـا عرضية
فـانــقض عــلـيــهــا تـشــوبـو مــوتــيـنج
ـقابل كان برأسه في الشـباك. وفي ا
ن اجلـــزائـــري فـــريـــد اجلـــنـــاح األ
بوحلية شـعلة نشـاط دائمة ومصدر
اإلزعاج الـوحـيـد لـلـدفـاع الـبـاريسي
ـعـاونـة الــكـبـيـرة من لـكـنه لم يــجـد ا
زمـيــلـيـه في الـهــجــوم أوبـا جنــيـتي
وحبـيب ديـالو. أمـا تـوخيل فـاسـتغل
سـهــولـة الــلـقــاء في جتـهــيـز العــبـ
آخــــريـن حــــيث أشـــــرك لــــيــــانــــدرو
باريـديس ولـيـفـ كـورزاوا وخـيسي
رودريجيز مكان عـوشيشي وفيراتي
وتشوبـو موتيـنج.وقبل نـهاية الـلقاء
بربع سـاعة سـدد فـريد بـوحليـة كرة
أمسكها مارس بولكا. وبعدها غادر
ـلـعب لــيـشـارك الالعب اجلـزائــري ا
مكانه إبراهـيما نـيان بينـما لم يترك
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{ روما  –وكـاالت: أعـلن يوفـنتـوس اول امس اجلمـعـة إصابـة مدافـعه جورجـيـو كيـللـيني
وقع الرسـمي للسـيدة العـجوز فإنَّ بقطـع في الرباط الـصليـبي للركـبة اليـمنى. وبحـسب ا

ـسـائـيـة لـيوفـنـتـوس قـبل كـيـلـليـني  35عـامًـا أصيـب خالل الـتـدريـبـات ا
ـقرر أن مـواجـهة نـابـولـي في اجلـولـة الـثـانيـة لـلـدوري اإليـطـالي. ومـن ا
ـقبلة من يـخضع كيلـليني لـعمليـة جراحيـة عاجلة خالل الـساعات ا

أجل التعـافي من اإلصابة. وجاءت إصابة كـيلليني في صالح
الـصفـقة اجلـديد مـاتيـاس دي لـيخت الـذي انضم قـادمًا من
ـبــاراة األولى في أيــاكس الــصــيف احلــالي لــكــنه لم يــبــدأ ا
الـكالـتـشيـو أمام بـارما. كـان كيـللـني قـاد يوفـنتـوس للـفوز في

باراة الوحيد. اجلولة األولى أمام بارما حيث سجل هدف ا
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