
ضــد فــيــاريــال ضــمن مــنــافــســات
اجلولة الثالثة من الليجا.

وقـــال زيــدان خالل تـــصــريـــحــات
نقلتهـا صحيفة "مـاركا" اإلسبانية:
"كــنــا في حــالــة جــيــدة حـتـى جـاء
الهـدف الـثاني. في أول ربع سـاعة
ـستـوى لكن بـعد ذلك لم نكن في ا

كان رد فعل الفريق جيدًا".
وأردف: "كــنــا نــســتـحـق تــسـجــيل
ــــزيــــد من األهــــداف ويــــجب أن ا
نتـحسن في الدفـاع ألننا نـعرف ما

كننا فعله في الهجوم". الذي 
وكــرر الـويــلـزي جــاريث بـيل جنم
ريال مدريـد واقعة تاريـخية حدثت
مـــــرة واحــــدة فــــقـط من قـــــبل في
يريـنجي بالـليجا خالل مباريـات ا

القرن الـ21. 
فــبـعــدمــا سـجل بــيل هــدفـ
ـة لــيـنـقـذ فـريـقه من الـهـز
ويدرك الـتعادل (2-2) أمام
فـيـاريــال تـلـقى الــبـطـاقـة
احلــمـراء في الــوقت بـدل
الضائع للشوط الثاني.
وبحسب شبكة "أوبتا"
لـإلحــصــائــيــات فـإن
بيل أول العب لريال
مـــــدريــــد يـــــســــجل
ثنائية ويُطرد في
ــــبــــاراة نــــفس ا
بـالــلــيـجــا بــعـد
كــريــســـتــيــانــو
رونــالــدو الـذي
فـــــعــــلـــــهــــا في
يــنــايــر/كــانـون
أمام ثان 2010  
مـــــاالجــــا.وهـــــمــــا
الــواقـعــتــان الــوحـيــدتــان من هـذا
ـلكي خالل الـقرن الـنوع لـلفـريق ا

اجلاري.
وكـان بــيل قــريـبًــا من الــرحـيل عن
ريــال مـدريـد في فــتـرة االنـتـقـاالت
الـصـيـفـيــة اجلـاريـة قـبل أن يـقـرر
ــديــر الــفــني زين الــدين زيــدان ا

اإلبقاء عليه ضمن تشكيلته.
وأبدى الـبرازيلي كـاسيـميرو العب
خـط وسط ريـال مــدريـد اســتـيـاءه
من الــتــعـادل (2-2) ضــد فـيــاريـال
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باريات بشكل ـانشستر يونايتد من زمالئه الـسيطرة على ا ـنضم في صفقة قياسية  طلب هاري ماجواير ا
ـمتـاز.وقال أكـبر وتـطـوير مـستـواهم بـعد إهـدار نقـاط لـلمـباراة الـثـالثـة على الـتـوالي في الدوري اإلجنـلـيزي ا
وسـم اجلاري لـلصحـفيـ "نحن ماجـواير الـذي التـحق بأولـد ترافـورد قادمًـا من ليـستـر سيـتي في بدايـة ا
نلـعب كرة هجومـية لكن ال تفـهموني بشكل خـاطئ فإننا ال نـزال في حاجة إلى تطـوير مستوانـا خاصة عند
االستحـواذ على الكـرة".وأضاف "نفقـد الكرة بـسهولة نـحتاج إلى تـطوير أنـفسنا في هـذا األمر واللـعب بثقة
باريات. في آخر 20 دقيقة من عند االستحواذ عـليها".وتابع "نحن مـانشستر يونايـتد ونريد السيـطرة على ا
الـشـوط األول وفي أول 20 دقــيـقـة من الـشــوط الـثـاني لـم نـسـيـطــر عـلى الـكــرة بـشـكل جــيـد وعـوقــبـنـا عـلى
ـرمى وضــغط بـشـدة بــحـثـا عن االنــتـصـار قــرب الـنـهــايـة خـاصـة أن ذلك".وســدد يـونــايـتـد 21 كـرة عــلى ا
ساوثـهامـبتـون كان يـلعب بـعشـرة العبـ بعـد طرد كـيفن دانـسو.وقـال ماجـواير إن يـونايـتد يـجب أن يسـتغل

ربع الذهبي. نافسة على الوجود في ا رمى إذا كان يريد ا تاحة أمام ا الفرص ا
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راهن مــدرب تــوتــنــهــام مــاوريــســيـو
بوكيتينو عـلى صالبة دفاعه لتحقيق
الـفوز عـلى آرسنـال في خـتام اجلـولة
متاز الرابعة من الدوري اإلجنليزي ا
 إال أنه اصـطـدم بـتـألق الفت لالعـبي
وسط اخلـــــصم مـــــا أدى إلى إهــــدار

االنتصار في نهاية األمر.
وتـعادل الـفـريـقان 2-2 في واحدة من

أجــمل مـبــاريـات الــدوري  حـتى اآلن
وكــان بــوسع آرسـنــال أن يــسـجل في
أكـثـر من مـنـاسبـة لـوال بـراعـة حارس
تـوتـنــهـام هـوجـو لــوريس الـذي مـنع
ـدفعـجية الكـرة تلـو األخرى حـارما ا
من حتـــقـــيـق الـــفـــوز الـــثــــالث له في

وسم. سابقة هذا ا ا
ــبــاراة وإن كــانت مــثــيــرة إال أنــهـا ا
شهدت ارتـكاب الفريقـ جملموعة من

األخـطـاء الـدفـاعـيـة ال سـيـما مـن قبل
آرسـنال الـذي واصل العـبوه تـهورهم
في مـحـاولـة افـتـكـاك الـكرة مـن العبي
اخلـــصم.  واعــتـــمــد مـــدرب آرســنــال
ري على طـريقة لعب 4-3-3 أوناي إ
ـبـاراة ـنـع األداء الـكـارثي في ا ولم 
ـــدرب األخـــيــــرة أمـــام لـــيــــفـــربـــول ا
اإلسبـاني من االستـعانـة بقـلب دفاعه
الــبــرازيــلي دافــيــد لــويــز إلى جــانب

الــــــــيـــــــونــــــــانـي ســـــــوكــــــــراتــــــــيس
بــابـــاســتــاثــوبــولـس في عــمق اخلط
اخلــلــفـي بــإســنـــاد من الــظـــهــيــرين
أيــنــســلي مــايــتالنــد نــايــلــز وســيـاد

كوالسيناتش.
فيمـا قام السـويسري جرانـيت تشاكا
بـــدور العب االرتــكـــاز تــاركـــا حــريــة
الـتــحــرك لألمــام لــلــفــرنــسي مــاتــيـو
جــونــدوزي وزمــيــله األوروجــويــاني
لـوكاس تـوريـيرا من أجل دعم ثالثي
ـكـون من نـيـكـوالس بـيـبي الـهـجـوم ا
ـيـريك وألـكـسـنـدر الكـازيت وبـيـيـر إ
ـهاجـمـون الثالثـة الذين أوبـاميـاجن.ا
لـعبـوا معـا لـلمـرة األولى في تشـكيـلة
ـــــوسم أبـــــانــــوا عن واحــــدة هــــذا ا
ــســاحـات لم مــؤهــات عـالــيــة لــكن ا
تـتـوفـر أمـامـهم لـشن الـهـجـمـات عـبـر
اجلـــنــاحـــ فــقـــلت خــطـــورتــهم في
الـشوط األول وهـو أمـر عوضه العـبو
الـوسط في الـشـوط الثـاني من خالل
ـــبــاراة حتـــركــات نـــاجـــعــة لـــنـــجم ا
جــونــدوزي الــذي قــدم أفــضل أداء له
مـنذ انـضمـامه إلى آرسـنال قـادما من

اضي. ليون صيف العام ا
لم نـر مـايــتالنـد-نـايـلــز في الـنـاحـيـة
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أعـــــــــــــــــرب
الفـرنسي
زيـــــــــــــــــن
الــــــــــدين
زيــــــــــدان
ـــديـــر ا
الـــفــني
لـــريـــال
مـدريد
عن عدم
رضــــــاه عن
الـــــتـــــعـــــادل
بنتيجة (2-2©
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دير الفني للنيراتزوري جلب عقلية أكد ميالن سكرينـيار مدافع إنتر أن أنطونيو كونتي ا
الفوز للفريق وذلك عقب حتقيق الفوز الثاني على التوالي بالدوري اإليطالي.

وفاز إنـتر ميالن على مضـيفه كالياري (1-2) ليحـقق الفوز الثاني عـلى التوالي بالدوري
ويتصدر جدول الترتيب بالتساوي مع يوفنتوس برصيد 6 نقاط لكل منهما.

بـاراة هـنا دائـمًا وقال سـكريـنـيار في تـصـريحـات لـشبـكـة "راي سبـورت": "كـنا نـعـلم أن ا
تكـون صعبـة كالياري فـريق قوي جدًا من الـناحيـة البدنيـة لكن النـقاط الثالث مـهمة جدًا
بـالنـسبـة لنا".وأضـاف: "في رأيي كونـتي غيـر عقـليـتنا لـقد أوضح لـنا أنه يـجب علـينا أال
نستـسلم أبـدًا". وحول الـهجوم الـعنـصري علـى لوكاكـو صرح سـكرينـيار: "هـذه أشياء ال

هم". يجب أن تكون في كرة القدم لكنني ال أريد التحدث عنها. بالنسبة لنا الفوز هو ا
وختم مدافع النـيراتزوري حديثه بالتعليق على موقف زميله إيكاردي وقال: "يجب عليه أن

يقرر ما يجب فعله وما هو أفضل له".

تـقــلـيص الـفــارق أوال عـبــر الـنـجم
الـــبــــرتـــغـــالـي الـــواعـــد جـــــــــواو

فيليكس في الدقيقة 27.
ومع أولى دقــائق الـشــوط الـثـاني
وضع الــبــديل فــيــكــتــور مــاتــشـ
'فيتولو 'بصمته في اللقاء بعد
نــزوله بـست دقــائق وحتـديـدا في
الدقيقة 52 مسجال هدف التعادل.
ـــبـــاراة تــلـــفظ وبـــيـــنــمـــا كـــانت ا
أنـفـاسـهـا األخـيـرة (ق1+90) منح
العـب الـــوسط الــــغـــانـي تـــومـــاس
بارتي الـنقاط الـثالث الثمـينة جدا
لـفـريـقه بـعــد اسـتـخالص يـحـسـد
عـلـيه لـلـكرة داخل مـنـطـقـة اجلزاء
ثم إيـداعــهـا من بـ قـدمي حـارس
الــبـــاســكـــيــ الـــصــربي مـــاركــو

دميتروفيتش.
وبـهـذا االنـتـصـار الـغالـي يواصل
رجــــال األرجـــنــــتـــيــــني ديــــيـــجـــو
سيميوني عـزف نغمة االنتصارات
لـلـجولـة الـثـالـثـة تـوالـيـا لـيـجلس
مــتــربــعــا عــلى صــدارة الــتــرتــيب
بالـعالمة الكـاملة 9 نقـاط وبفارق

ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة الـثـالـثة
من الليجا.

وقال كاسيميرو خالل تصريحات
نقلتها صحـيفة "ماركا" اإلسبانية:
"رســالـة إلى احلــكم? ال شيء مـهم
هـذه هي كرة الـقـدم واحلكم يـبذل

قصارى جهده".
وأضـاف: "ريال مـدريد مُـلزم دائـما
لعب مُعقد جدًا بالفوز لكن هذا ا
باراة وأعتقد أننا سيطرنا على ا
لكنهم سجلوا في شباكنا وقاتلنا
حــتـى الــنــهــايــة وســتــأتي فــتــرة
الـــتـــوقف لـــتـــصـــحــيـح األخـــطــاء

وتغيير العقلية".
وتـابع مـتـحدثـا عـمـا يفـتـقـده ريال
مـدريــد حـالـيـا فــقـال: "نـفــتـقـد كل
شيء صـــنـــاعـــة األهــداف واألداء
بـشـكل أفضـل دفاعـيًـا وإذا عمـلـنا
كـفريق واحـد سوف نـذهب بعـيدًا

جدًا في الليجا".
وأردف: "لــــقـــد ســــيـــطــــرنــــا عـــلى
ُعتاد باراة ورغم أنه ليس من ا ا
بـالـنـــسـبة لـنـا الـلعـــــــب بـطـريـقة
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اليمنى إال نـادرا إدراكا منه خلطورة
ـضادة تـوتنـهام في شن الـهجـمات ا
عــكس كـوالســيـنـاتـش الـذي نـشط في

الشوط الثاني على اجلهة اليسرى.
وأصـبح أداء آرسنـال أكـثر سـرعة مع
دخول اإلسباني داني سيبايوس بدال
من تورييرا لتتحول خطة اللعب إلى
3-2-1-4 وهــو مــا ســمح جلــونـدوزي
بــالـــقـــيـــام بــدور صـــانع الـــلـــعب من
اخللف األمر الذي ساعد اجلانرز في
تـسجـيل هدف الـتـعادل خالل الـشوط
الـثـاني.وظـهـر دفـاع آرسـنـال مـرتـبـكًا
خــــاصـــة خالل الـــشـــوط األول كـــمـــا
ـاني بيـرند لـينو يـتحـمل احلارس األ
مـســؤولــيـة الــهــدف األول الـذي دخل
مـــرمـــاه نـــتـــيـــجـــة عــدم تـــمـــكـــنه من
الـســيـطـرة عـلى كــرة سـهـلـة تــابـعـهـا

كريستيان إريكسن في الشباك.
قابلة جلأ بوكيتينو إلى في اجلهة ا
طريقة اللعب 1-3-2-4 وحُرم توتنهام
من تــشــكـيل خــطــورة عـلـى الـطــرفـ
نــتــيــجــة الــتــزام الــدفـاعـي مـا جــعل
الدفاع يبدو وكأنه يحتوي على ثالثة
العــبــ فـي الــعــمق هم دافــيــنــســون
سانشيـز وتوبي ألديرفيـريلد والعائد

جانب من
مباراة توتنهام

وارسال

ماثيو
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ـيًــا نــوفـاك ـصــنف أول عــا انــتـهت حــمــلــة ا
ـفـتـوحـة ديـوكـوفـيـتش فـي بـطـولـة أمـريــكـا ا
بـصورة مـخيـبـة لآلمـال وذلك بعـد انسـحابه
الـيــوم في الــدور الــرابع أمــام الـســويــسـري
ستان فـافرينـكا بعـد معانـاته من إصابة في

الكتف األيسر.
ويـرى ديـوكوفـيـتش أن مـوسمه لم يـنـته بـعد
حيث يركـز على الـعودة للـمشاركـة من جديد
في الـبـطـوالت بـعد 4 أسـابـيع من اآلن عـبر
بطولـة طوكيو قـبل أن يبدأ حمـلة الدفاع عن
لقبه في بـطولة شنغهاي لألساتذة.كما يتطلع
عـادلـة الـرقم الـقـيـاسي لألمـريكي الـصـربي 
بــيت سـامــبـراس أكـثــر من أنـهـى الـعـام في
ي بـواقع 6 مـرات صـدارة الـتـصـنـيف الـعـا
وهـو الــهـدف الـذي لن يــتـحــقق إال بـتــحـقـيق

زيد من االنتصارات. ا
وقـال ديوكـوفيـتش حـسبـما نـقل موقع رابـطة
ـوسـم بـعـد ال مـحــتـرفي الــتـنـس: "لم يـنــته ا
ــزيــد من الــبــطــوالت الــكــبـرى يــزال هــنـاك ا
قـادمة هـناك الـكثـير من الـنقـاط التي أحـتاج
لـــلــدفــاع عــنــهــا لــلــمــحــافــظــة عــلى صــدارة
ي في ظـل تألق كل من رافا التـصنـيف العا

(2-4-4) فـــقــد أتـــيـــحت لــنـــا عــدة
فــرص ولـعــبـنــا بـشــكل جـيــد لـكن
بــــالــــتــــأكــــيــــد يــــجب أن نُــــحــــقق

االنتصارات".
واخـتـتم: "شــكـوك اجلـمــاهـيـر أمـر
طبـيعي وعلـينا أن نـواصل العمل

ضي قدما في الليجا". من أجل ا
ومن جانبه اقتنص أتلتيكو مدريد
صـدارة الـلـيـجـا بـفوز درامـي على
ضــيـفه إيــبـار ( 2-3) بــعـدمــا كـان

. متأخرا بهدف نظيف
وهــذا بـيــنــمـا دك غــرنــاطـة شــبـاك
إســبـانـيـول في عـقـر داره بـثالثـيـة
نـظـيـفة ضـمن اجلـولـة الثـالـثة من

دوري الدرجة األولى اإلسباني.
وعـــــــــــلـى مـــــــــــلـــــــــــعـب (وانـــــــــــدا
مـيـتـروبـولـيــتـانـو) بـاغت الـفـريق
الــبـــاســكي أصـــحــاب الـــضــيـــافــة
بهدفـ في الدقيـقت  7 و19 عن
طــريق تــشــارلــيــز ديــاز وأنــــايــتـز

أربيا.
واســتــفـاق العــبـو أتــلــتـيــكـو بــعـد
صــدمــة الــبـــدايــة وتــمـــكــنــوا من

كيلور نافاس 
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ـتــحـدة مـشـوار اسـتـهــلت الـواليـات ا
الــدفــاع عن لــقب كــأس الــعــالم لــكـرة
على الـسلـة بقـوة بـعد فـوزها 88-67 
جــمـهـوريـة الــتـشـيـك بـيـنـمــا حـقـقت
أسـتـرالـيـا انـتصـارا رائـعـا عـلى كـندا
بـنـتـيـجـة 92-108. وقـدمت الـبـرازيل
أداء قــويـا فـي الـربـع الـثــالث لــتــفـوز
94-102 عـلى نــيــوزيـلــنـدا وحــقـقت
الــيـونــان فــوزا سـاحــقــا عـلـى اجلـبل
األسود 60-85 وتـغـلبت فـرنـسـا على
ــبــاراة األكــثــر ـــانــيــا  74-78فـي ا أ
تـكــافــؤا . وبـعــد أن انــسـحب 17 من
العـــبي الـــصف األول من تـــشـــكــيـــلــة
شارك في البطولة الفريق األمريكي ا
ـقـامــة في الـصـ قــدمت الـواليـات ا
تحدة أداء ناضـجا بقيادة دونوفان ا
مـيــتـشل العب يـوتـا جـاز الـذي سـجل
16 نـقـطـة. وأضاف هـاريـسـون بـارنز
14 نقطة وسـجل صانع اللـعب كيمبا
ووكر  13نـقـطـة لـيـحـبـطـا الـتـشـيـكي
توماس ساتورانسكي العب شيكاجو
بــولــز الـذي قــدم أداء قــويــا وتــصـدر
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نقطت أمام أتلتيك بلباو.
بينما جترع إيـبار خسارته الثانية
ـوسم وفـشل في حتـقيق أي هـذا ا
فــوز لــيــقـبـع في مــنـطــقــة اخلــطـر

ركز الـ18) بنقطة وحيدة. (ا
وفـي مـبـاراة أخـرى أقــيـمت بـنـفس
التـوقيت حـصد غرنـاطة انـتصاره
ـــوسم بـــعــد أن أمـــطــر األول في ا
شـبـاك مــضـيـفه إســبـانـيـول (0-3)

على ملعب (كورنيا إل برات).
وســـجل ثالثــيـــة الــفــريـق الــعــائــد
لـليـجا كل من أنـطونـيو بـويرتاس
وكارلوس فيرنانديز ورامون عزيز
فـي الــــدقــــائق 13 و68 و74 عــــلى
وسم الـترتـيب. وبـعد أن اسـتـهل ا
بتعادل ملحمي أمام فياريال (4-4)
ــاضــيـة ثم خــســارة في اجلــولــة ا
أمــام ريـــال ســوســيــيــداد يــتــذوق
غـــرنــاطـــة طــعم االنـــتــصــار األول
لـيرفـع محـصـلته من الـنـقاط إلى 4
يقفز بها مؤقـــــــــتا للمركز الثامن
حلــ نـــهــايــة جــمــيع مــواجــهــات

اجلولة.
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ديـر الـريـاضي لبـايـرن مـيونـخ عن التـحـفظ طـويل األمد دافع حـسن صالح حـمـيـديـتش ا
لـلنـادي في سـوق االنتـقاالت مـعربـا عن سـروره بالـصفـقات الـتي أبـرمهـا البـافاري خالل

يركاتو احلالي. ا
هم انـتـظار انـيـة الصـادرة  قـال حـميـديـتش: "كـان من ا وفي مـقـابـلة مع مـجـلة "كـيـكـر" األ
الالعب الذين سيـلعبون دورا في تخطيطاتنـا حتى مع ازدياد نفاد الصبر من قبل أجزاء

في وسائل اإلعالم وبعض الصقور في وسائل التواصل االجتماعي".
ـانـيـا جتـدر اإلشـارة إلى أن صـاحب الـرقـم الـقـيـاسي من الـبـطـوالت في أ

استطاع ضم لـوكاس هرنانديز من أتـلتيكو مدريـد وبنيام بافارد
من شتوجتارت وجان فيت آرب من هامبورج.

كـما تـمـكن أيـضا من اسـتـعـارة فيـلـيب كـوتيـنـيو مـن برشـلـونة
وإيفان بيـرسيتش من إنتر ميالن قـبل فترة وجيزة من نهاية

موسم االنتقاالت.
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ودع احلـارس الكـوستـاريـكي كيـلور نـافـاس زمالئه في ريال مـدريد
داخل غرف مالبس ملـعب (ال سيراميكا) عقب نهـاية مواجهة فياريال

األحد في ختام ثالث جوالت الليجا.
ولن يـعود نـافاس إلى الـعاصمـة اإلسبـانيـة من أجل وضع الرتوش خالل
ـقــبـلـة عــلى صـفـقــة انـتـقـالـه لـبـاريس ســان جـيـرمـان الـسـاعــات الـقـلــيـلـة ا

الفرنسي.
وخــــــــــــاض احلـــارس الـــكــــوســـتـــاريـــكـي آخـــر رحـــلـــة لـه كالعـــــــب في
واجهة ـلكي إلى مديــــــــــنة فياريـال حـــــــــيث انتـهـــــــــت ا الفـــــــــريق ا
بـ الـفريـقـ بالـتـعادل (2-2) وجـلس خاللـهـــــــــا نـافـاس عـلى مـقـــــــــاعد

البدالء.  
وكان جللوس احلـارس الدولي على مقاعد االحـتياطي للـحارس البلجيكي
تيبـو كورتوا فـضال عن وصول عرض من جـانب الفريق الـباريسي دورا
كـبــيـرا في تـغـيـر تـفـكـيـر صـاحب الـ 32 عـامـا الـذي سـيـوقع عـلى عـقـود

. انتقاله لـ"بي إس جي" اإلثن
وسم أثـناء إصابة ه مـستوى متـميز خالل فتـرة إعداد هذا ا ورغم تقد
واجهات الـرسمية قاعد الـبدالء مع بدايـة ا كـورتوا ظل نافـاس حبيسـا 

في الليجا.
ويسدل نـافاس بذلك الســـــــــــتـار على حقـــــــــبـة ناجحة في عرين
يـرينـــــــــــجي على مدار 5 أعوام دخــــــــل خـاللها الـتاريخ كونه ا
كـان احلــــــــــارس األســــــــــاسي وصـــــــــاحـب فضل كـبـــــــــير
في حــــــــــــــصــــــد لـــــــــــــــــــقب دوري األبــــــــــــــــطــــــال 3 مــــــرات

متـــــــــتالية.

ـبـاراة برصـيد ـسجـل في ا قـائمـة ا
17 نقـطة.وتقـدمت جمـهورية الـتشيك
مـبـكرا 7-11  لـيـرد الـفـريق األمـريكي
بـقـوة مـسجال 21 نـقـطـة مـقابـل سبع
ـنـافـسه بـفـضل عـشـر نـقـاط من فـقط 
جــــيـــســــون تـــاتــــوم العب بــــوســـطن
ســيـــلــتــيــكس فـي الــنــصف األول من
الــلـــقـــاء. وبـــقي الـــفــريـق األمــريـــكي
مـسـيـطـرا في الــنـصف الـثـاني وأثـار

إعــجــاب اجلــمــاهــيــر فـي شــنــغــهـاي
بــــبــــعض الــــتـــحــــركــــات الــــرائــــعـــة

تقنة. والتصويبات الثالثية ا
وارتـــقت أســـتـــرالـــيـــا الـــتي هـــزمت
ــــتــــحــــدة 94-98 قــــبل الــــواليــــات ا
ـستـوى التـوقعـات وقدمت الـبطـولة 
عـــرضـــا مـــبـــهـــرا بـــقـــيـــادة مـــاثـــيــو
ديالفـيـدوفـا العب كلـيـفالنـد كافـالـيرز

الذي سجل 24 نقطة.

بــعــد غــيــاب يــان
فـيـرتـونـخ مع
الـتـزام داني روز
في الــدفــاع عــلى

الطرف األيسر.
وتـــنــاوب مــوسى
سـيـسـوكـو وهاري
وينكس على القيام

بــدور العب االرتــكــاز في وقت تــولى
ـاركي كـريـسـتـيـان إريـكـسن فـيه الـد
ــــســـانــــدة من صـــنــــاعــــة الــــلـــعـب 
اجلناح إريك المـيال وسون هيوجن
مـــــ وراء رأس احلـــــربـــــة وهــــداف

. الفريق هاري ك
ومع تقـدمه بهدفـ في الشوط األول
ظن تــوتــنـهــام أن الــفــوز قـريـب لـكن
دفــاعه ووســطـه عــانــيــا في اخلــروج
بـالـكـرة نتـيـجة الـضـغط الـذي مارسه
جونـدوزي وزمالؤه في الثـلث الثاني
ـــلـــعب وهـــو مــــا وضع خـــطط مـن ا
بـوكـيـتـيـنـو الـدفـاعـيـة أدراج الـريـاح
وقـلص من خـطورة الـهـجوم ال سـيـما
في الـشــوط الــثـاني كــمــا أزم مـوقف
احلـــارس لــــوريس الــــذي وقف ســـدا

منيعا أمام كرات آرسنال اخلطيرة.

." (نادال) وروجر (فيدرر) وباقي الالعب
وأضـاف: "أرغـب في احلـصـول عـلى فـرصـة
نافـسة فعنـدما أكون بـصحة جـيدة أتمتع ا
بحـظـوظ عـالـيـة للـغـايـة في آسـيـا وفي موسم
الـبـطوالت داخل الـصـاالت فتـاريخـيًـا ألعب
ــــيــــزة في آخــــر شـــــهــــرين من بــــصـــــورة 
ـقبل الـعـام".وسـينـتـظـر ديـوكـوفيـتش لـلـعـام ا
ـزيد من األلـقاب الكـبرى لـرصيده إلضافة ا
ـلك حــالـيًـا 16 لـقــبًــا في الـبــطـوالت حــيث 
األربع الـكبـرى مقابل 18 لـقبًـا لنادال و20

لفيدرر.
وتــابع: "األمـر لــيس سـرًا أمــلك الـرغــبـة في
مـعـادلـة رقم فيـدرر الـقـياسـي ولكن في

الــوقت ذاته الــطــريق ال يـزال
طـويـلًـا آمل فـي مـواصـلة
اللـعب لـسنـوات عـديدة
مـقــبـلـة أخـطط لـذلك
وال أرى نـــــــهــــــايــــــة

مسيرتي تقترب".
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وجـد سيـبـاسـتيـان فـيـتل بطـل العـالم أربع مـرات نـفسـه في موقف غـيـر مـألوف
بعدما لـعب دورا مساعدا من أجل فوز زميله األصغـر في فيراري شارل لوكلير

بسباق جائزة بلجيكا الكبرى في بطولة الفورموال 1 للسيارات .
ركز الـثاني إلى جانب لوكـلير لكـنه أخفق في مجاراة ـاني من ا وبدأ السائق األ
سرعـة السائق الـبالغ عمره  21 عاما والـذي فاز بالـلقب بعـد التفوق عـلى ثنائي

كون من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس. مرسيدس ا
لـكن انتهت تقـريبا آمال فيـتل في إنهاء صيـامه عن الفوز منـذ سباق بلجـيكا العام
اضي بـعـدمـا خـدع مرسـيـدس مـنـافسه فـيـراري وجـعـله يدخـل حارة الـصـيـانة ا
ـركز الـرابع بعـدما تـوقف للـمرة الـثانـية في بـشكل مـبكـر.وقال فـيتل الـذي احتل ا
اللـفات األخيرة من الـسباق "بالـنسبة للـفريق نعم أنا سـعيد. بالـنسبة لـنفسي فأنا
غير سـعيد".وأضاف "من التـوقف األول كان واضحا أني لن أسـتطيع الوجود في
الـتنـافس لـذلك كل مـا فـعلـته بـعـد ذلك كان من أجـل خدمـة الـفريـق".وبعـد ضـياع
ساعـد لزميـله لوكـلير عـلى انتزاع أول ـنافـسة انتـقل فيتل إلـى أداء دور ا آمال ا

وسم اجلاري. انتصار لفيراري خالل ا
وقـال لـوكلـيـر الذي فـقـد والده في 2017 فـي ليـلـة سـباق بـفـورموال  2 في بـاكو
والـذي أحـرز لـقبـه رغم ذلك بـعد االنـطالق من الـصـدارة "كـانت هـنـاك الـكـثـير من
ـجرد الـدخـول إلى السـيارة وكـما شـاعر قـبل السـبـاق".وأضاف "وبـعد ذلك و ا
شاعر في جانب والتركيز رء يحتاج إلى ترك كل ا قلت لوالدي مـنذ عام فإن ا

على عمله".
وتابع "كـنت سـعيـدا جدا بـالـفوز لـكي أتذكـره بـالطـريقـة الـتي يسـتحـقـها ونـعم أنا

سعيد أني فعلت ذلك في هذا اليوم".


