
الفيـستيفالـيا على ملـعب سيجنال
انيا مساء اليوم إيدونا بارك في ا
الــــــثـالثــــــاء في إطــــــار اجلــــــولـــــة
االفـتــتـاحــيـة من دور اجملــمـوعـات
لـــبــطـــولـــة دوري أبــطـــال أوروبــا.
وذكـرت صــحـيـفــة آس اإلسـبــانـيـة
ـدرب الباسكي حائر الشهيرة أن ا
بــ الــشــابـــ كــارلــيـس بــيــريــز
ــــرافــــقــــة كل من وأنــــســـو فــــاتي 
أنطوان جريـزمان ولويس سواريز
فـي اخلط األمـــامي لــــلـــبـــرســـا في

رتقب.  اللقاء القادم ا
وأوضــحت الــصــحـيــفــة ذاتــهـا أن
فـالـفـيـردي أمامه 3 خـيارات: األول
وهــو اخلــيـــار األقــرب .. كــارلــيس
ـباريـات الثالث بـيريـز الذي بـدأ ا
األخـيــرة لـلــبـلــوجـرانـا كــأسـاسي
وأكـــمل جـــمــيع الـــدقــائـق وأظــهــر
قـدراته الـتهـديـفيـة. اخليـار الـثاني
هو جنم اللـحظة أنـسو فاتي ابن
الـ 16 ربــيـعــاً الــذي لــفت األنــظـار
بـقـوة مـن خالل تـسـجـيل هـدف في
تــعــادل 2 -2 مـع أوســاســـونــا في
الـــدوري اإلســبـــاني قــبـل اجلــولــة
الــدولـيــة ثم عــاد لــيـحــرز الــهـدف
االفـتتـاحي في االنـتصـار الـساحق
الـذي حتقق عـلى حسـاب فالـنسـيا
ـاضــيـة عـلـى مـلـعب ـبــاراة ا في ا
كـامب نـو حلـسـاب ال لـيـجـا أيـضاً.
أما اخليار الثالـث ولكنه مستحيل
من الـنـاحـيـة الــعـمـلـيـة هـو الـبـدء
بــــلـــــيــــونـــــيل مــــيـــــسي الـــــنــــجم
األرجنتيني الذي عاد إلى تدريبات
الـبـرسـا اجلـمـاعــيـة ولـكن تـعـامل
ــعــتــاد مع الالعــبـ فــالــفـيــردي ا
الــعـائــدين مـن اإلصــابـة وآخــرهم
لــويس سـواريـز يــقـول أن مـيـسي
ســيــبــدأ من عــلى مــقــاعــد الــبـدالء
ويــــــــشــــــــارك فـي آخــــــــر نــــــــصف

ساعة.أسلحة دورتموند
ســيـــجـــنــال يـــســـتـــقــبـل مــلـــعب “
إيـــــــــــــدونـــا بـــارك ”إحــــدى قـــمم
بـــــــــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـا
وسم 2020-2019 والـذي يـحمل
لـقـبه نـادي لـيــفـربـول اإلجنـلـيـزي.
وســـتــــكـــون مـــبــــاراة بـــوروســـيـــا
ــاني وبــرشــلــونــة دورتــمــونـــد األ
اإلسـبـاني مـنـتظـرة بـقـوة من كـافة
اجلـمـاهــيـر نـظـرًا لـقــوة الـفـريـقـ
ـنـتـظـرة الـتـي تـشـهـدها واإلثـارة ا
انـية ضد كـافة مـباريـات الفـرق األ
الــفـرق اإلســبـانــيــة في الـســنـوات

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 .Issue 6456 Tuesday 17/9/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد  6456 الثالثاء  18 من محرم  1441 هـ 17 من ايلول (سبتمبر) 2019 م

“d²¹Ë— ≠ ”d¹√ f½uOÐ

ا بـاخلسارة اول امس األحد 1-2 على اسـتهل دييجـو مارادونا فتـرته كمدرب لـفريق خيمـناسيـا ئي إسجر
أرضه أمـام راسـينج ضـمن الـدوري األرجـنتـيـني لـكرة الـقـدم بـسبب مـجـمـوعة من األخـطـاء الـدفاعـيـة. وتولى
باراة التي أقيمت ـاضي وكان حضوره مفعما بـاحليوية خالل ا تعثر األسبوع ا مارادونا مسؤوليـة النادي ا
ـنافسه ا  في البالتا قـرب بيونس آيـرس. ومع ذلك سمح خـطأ ارتكـبه حارس مرمى خـيمنـاسيا ئي إسـجر
بالـتقدم في الدقيقة 36 وعلى الرغم من تعـادل ماتياس جارسيا خليمنـاسيا بعد مرور ست دقائق على بداية
الشوط الـثاني فإن الفـريق تراجع ثانـية بعدهـا بدقيـقت عقب هـفوة دفاعيـة منحت فـيدريكو زاراتـشو فرصة
ــنـتـخب تـســجـيل هــدف الـفـوز. وقــال مـارادونــا الـذي يـتــولى تـدريب فــريق في بالده ألول مــرة مـنـذ قــيـادته 
واصلة العمل. األرجنت في 2010 اعتقد أن الفـريق لعب بشكل جيد وكان الالعـبون رائع لكننا بـحاجة 
ا في أول 6 مبـاريات بالدوري ما تركه في ة اخلـامسة خليمنـاسيا ئي إسجر لم ننته بعـد". وهذه هي الهز

قاع جدول الترتيب الذي يضم 24 فريقا برصيد نقطة واحدة.
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اكــتـــفى مــيالن بـــهــدف وحــيــد في
شـبــاك مـضــيـفه هــيالس فــيـرونـا
لـلعـودة بـالنـقاط الـثالث من مـلعب
(مــارك أنــطــونــيـو بــيــنــتــجـودي)

ومواصلـة انتصـاراته في "السيري
آ" اول امـس األحـــــــــد فـي إطــــــــار
اجلــولـة الــثــالـثــة. ويــدين الــفـريق
الـــلــومـــبــاردي بـــالــفـــضل في هــذا
ــهـــاجـــمه االنـــتـــصــار الـــصـــعـب 

الــبــولــنــدي الــشــاب كــريــســتــوف
بـيونـتيك صـاحب الهـدف الوحـيد
في الــدقـيــقـة  68 من ركــلـة جـزاء.
ضيف قـد لعب منذ وكان الفـريق ا
الـدقـيـقة  21 مـنـقـوصـا بـعـد طرد

مــهــاجـــمه الــبـــولــنـــدي مــاريــوش
سـتــيـمـبـيــنـسـكي بـبــطـاقـة حـمـراء
مــــبـــــاشــــرة. وبـــــهــــذا يـــــحــــصــــد
"الــروسـونـيـري" انـتـصـاره الـثـاني
عـلى التـوالي بـعد صـدمـة البـداية
بـــاخلـــســـارة خــارج الـــديـــار أمــام
أوديـنـيزي (0-1) لـيصـبح رصـيده
ـــركــز الـــســابع. في 6 نــقـــاط في ا
ــقـابل جتــرع فــيـرونــا خــسـارته ا
ـــوسم بـــعـــد تـــعــادل األولى فـي ا
وفوز ليتجمد رصيده عند  4نقاط

ركز احلادي عشر. في ا
dO¦  ‰œUFð

وسقط آرسـنال في فخ الـتعادل مع
مـضيـفه واتـفورد عـليه 2-2 مساء
اول امس األحــــــد عـــــلى مــــــلـــــعب
"فــيـــكــارج رود" ضــمـن مــبــاريــات
اجلـــولـــة اخلـــامـــســـة مـن الــدوري
ـمــتـاز لــكـرة الــقـدم. اإلجنــلـيــزي ا
ـيـريك أوبـامـياجن وسـجل بـيـير إ
هــدفي أرسـنـال في الـدقـيـقـتـ 21
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تـنــطـلق الــيـوم الــثالثـاء مــبـاريـات
دوري ابــطــال اوربـــا بــكــرة الــقــدم
باقـامة ثمـان مبـاريات حيث يـلتقي
انـتـر ميالن  –إيـطالـيـا مع سالفـيا
براغ  –الـتـشـيك ولـيون  –فـرنـسا
مع زيــنــيـت ســانت بــطــرســبــرغ –
روســيـا وبـوروسـيــا دورتـمـونـد –
ـانــيـا مع بـرشـلـونـة  –أسـبـانـيـا أ
ونابولي  –إيطـاليـا مع ليـفربول –
إنـكـلـتـرا وريــد بـول سـالـزبـورغ –
الــنــمــســا مع كي آر سي جــيــنك –
بــلــجــيـكــا وأيــاكس أمــســتـردام –
هــــولــــنـــــدا مع لــــيل  –فــــرنــــســــا
وتـــشــيـــلـــسي  –إنـــكــلـــتـــرا مع
فالنسيا  –أسبانيا وبنفيكا –
انيا. البرتغال مع اليبزيج  –أ
وكـــشــفت تــقــاريـــر صــحــفــيــة
هاجم الثالث في إسبانية أن ا
تشـكيلة فـريق نادي بـرشلونة
اإلســــبــــاني خـالل مــــوقــــعــــة
اني بـوروسـيـا دورتـمـونـد األ
ـــديــر الـــفــني يُــثـــيــر حـــيــرة ا
اإلسباني إرنستـو فالفيردي.
ويــــــصـــــطـــــدم الــــــعـــــمالق
الــــكـــــتــــلــــونـي بــــأســــود
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لم يهـنـأ وسام بن يـدر مـهاجم فـريق مـوناكـو ومـنتـخب فـرنسـا بـتألـقه في الـفـترة األخـيرة
ـبـيك مــارسـيـلـيــا بـالـدوري الـفــرنـسي اول امس األحـد وجـرى وأصـيب خالل مـبــاراة أو
. وقـبل خروجه سجل استـبداله بـعد مرور 55 دقـيقة لـيشـارك مكـانه جان كيـفن أوجسـت
ونـاكو تقدم بهما على ضيفه إال أن مارسيليا رد برباعية. ويعيش وسام بن وسام هدف 
اضي نـتخب فرنسا في مرمى أندورا األسبوع ا يزة حيث سجل هدفا  يدر حالة فنـية 
ؤهلة أل أوروبا (يورو 2020).كـما رفع بن يدر رصيده إلى 3 أهداف في بالـتصفيات ا
4 مباريات بـقميص فريق اإلمارة الذي انـضم إليه قادما من إشبيـلية اإلسباني مقابل 40

مليون يورو هذا الصيف.

ـــــبـــــاريـــــات الـــــثـالث األولى عن ا
لـلمـيريـنـجي في الدوري اإلسـباني
وسم بسبب اإلصابة إال أنه هذا ا
سجل بداية مشواره مع الريال في
الــدوري اإلســـبــاني خـالل مــبــاراة
ــاضـيـة. وغـاب الالعب لــيـفـانـتي ا
الــبـــالغ من الـــعــمــر 28 عـــامــاً عن
اضي بسبب العب منذ 16 آب ا ا
دة إصـابة عـضـليـة إال أنه شـارك 
نـــصف ســـاعـــة ضـــد لـــيـــفـــانـــتي
وكشفت صحيفة آس اإلسبانية أن
ـــؤشـــرات تـــقـــول أن هـــازارد كل ا
ســــوف يــــلـــعـب دوراً في مــــبـــاراة
ـرتقـبـة ولكن الـفـريق البـاريـسي ا
ـعروف مـا إذا كان يـبقى من غـير ا
ــبــاراة أم سـيــكـون ســيـبــدأ هـذه ا
عـلى مـقـاعـد الـبـدالء. وقـدم الالعب
الـقــادم من تـشـيــلـسي اإلجنــلـيـزي
ـاضي مــقـابل أكــثـر من الـصــيف ا
100 مـلــيــون يـورو عــرضـاً جــيـداً
ضــد لـيـفــانـتي ومـرر 17 تـمـريـرة
صــحــيــحــة من أصل 21 في أرض
اخلصم وأظهر إمكـانياته الكبيرة
وبــرهن عـلـى أنه قـادر عــلى تـقـد
اإلضــافــة احلــقــيــقــيــة في هــجــوم
الــلــوس بالنـكــوس.الى ذلك تــمـكن
ــــدافع اإلســـبــــاني ســــيـــرجــــيـــو ا
رامــوس قـائــد ريـال مــدريـد األول
من الـتـقـدم مـركـز جـديـد في قـائـمة
الالعـــــبــــ األكـــــثــــر حتــــقـــــيــــقــــاً
لـالنــــتـــصــــارات فـي تـــاريـخ ريـــال
مـدريـد. وانضـم سيـرجـيـو راموس

األخــيـرة. ولــعل بــدايــة الـفــريــقـ
متشابهـة كثيرًا فهي تتـميز بالقوة
الـهـجـوميـة الـضـاربـة وضعف خط
الـدفــاع حـيث اســتـقــبل الـفــريـقـان
الــكـثـيـر من األهـداف في مـبـاريـات
ــوسم حـتى من بــطـولـة الـدوري. ا
ولـــكـن يـــبــــقى الــــســــؤال مـــا هي
األسلـحة الـتي تهـدد دفاعـات نادي
قـبلـة التي ـبـاراة ا بـرشلـونة في ا
ســـتــجــمع بــ الـــفــريــقــ والــتي
انـيا حـيث يتوقع أن ستـكون في أ
حتـمل صـعـوبـة كـبـيـرة عـلى زمالء
الـنجم األرجـنتيـني ليـونيل مـيسي

باراة. الذي قد يشارك في ا
uA½UÝ ÊËœUł

مـيز يـعتـبـر اجلنـاح اإلجنلـيـزي ا
هــو أهم سالح من أســلــحــة نــادي
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونــد فـي هــذا
ـلـك سـرعـة ومـهارة ـوسم فـهـو  ا
ن غير عادية في مركز اجلناح األ
وقــد يـســتـغل تــقــدم جـوردي الــبـا
ــتــكـــرر في الــهـــجــوم لـــيــضــرب ا

دفاعات البالوجرانا.
f¹Ë— u —U

التفاهم الكبيـر بينه وب الكاسير
وسـانــشـو ســيـكــون سالحًـا هــامًـا
أيضًا يـتوجب على العـبي البارسا
وبـاألخص وسـط الـفـريق الـدفـاعي
تمـثل في سيرجيـو بوسكتس أو ا
فـــريـــنــكـي دي يــوجن فـي مــراقـــبــة
فكر لهجوم اني العـقل ا النجم األ

بوروسيا دورتموند.

bF² ¹ Ëb U½Ë—
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و32 فـــيـــمــا
أحــــــــرز تــــــــوم

كــــلــــيــــفــــرلي (53)
وروبـرتـو بـيـريرا (81

من ركـــلـــة جـــزاء) هـــدفي
واتــفـــورد. ورفع أرســـنــال

رصيده بهـذا التعادل إلى 8
ـــركـــز الــســـابع نـــقـــاط في ا
مـتـخـلـفـا بـفـارق األهداف وراء
تـوتـنـهـام ومانـشـسـتر يـونـايـتد
ولـيـستـر سـيـتي وتشـيـلسي فـيـما
ــركــز األخــيـر بــقي واتــفــورد في ا

 . برصيد نقطت
من جـانب اخـر لـفت فـيدات
مــوريــكي األنــظــار له هــذا
األســـبــوع من خالل أداءه
الـذي قدمه رفـقـة منـتخب

ميالن يحقق
فوزاً صعباً
على فيرونا

ضمن
منافسات
الدوري
االيطالي

كريستوف
بيونتيك
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أعـرب العـب كـرة الـسـلـة اإلسـبـاني
الـشـهـيـر ريــكي روبـيـو عن فـخـره
واعــتـزازه الــشـديــدين بـزمالئه في
ـديـر الـفني ـنـتـخب اإلسبـاني وا ا
لــلــفـــريق بــعــد الــفــوز عن جــدارة
بلـقب بطـولة العـالم التي اخـتتمت
فــعــالــيـــاتــهــا اول امس األحــد في

 . الص
ـنــتـخب اإلسـبـاني وقــاد روبـيـو ا
لـــلـــفــوز بـــلـــقـــبه الـــثـــاني في
بــطــوالت الــعــالم وهــو األول
مـنذ 2006 كـمـا تـوج روبـيو
جنم فيـنكس صـنز األمـريكي
بجـائزة أفـضل العب في هذه
الـنـسخـة (الـثـامنـة عـشرة) من
ـونديـال واختـير ضـمن قائـمة ا

(كل النجوم) التي تضم أفضل 5
العب في هذه البطولة. 

ولــعب روبـــيـــو دورا بــارزا في
الــفـوز الــكـبــيـر لــفـريــقه عـلى
ــنـتــخب األرجـنــتـيـني / 95 ا

dOÝUJ « u UÐ

لم يـتحـصل ألـكاسـيـر على فـرصته
كــامــلــة مع فــريق بــرشــلــونــة وقـد
اســتــمــر عــلى دكــة الــبــدالء لــوقت
طـويل وكــبـيــر جـدًا وعـنــدمـا ذهب
إلى دورتـــمـــونــد وجـــد نــفـــسه من
جديد كـنجم وهداف مثـلما كان في
فـالنـسـيا لـذلك قد يـنـتقم بـاكو من
ذلك ويـــعـــود بـــقـــوة ضـــد فـــريـــقه

السابق ويسجل.
Ëd¹dOł qO¹U «—

ـمــيـز لـديه الـظــهـيـر الــبـرتــغـالي ا
دورهــجــومي رائع لــلــغــايــة حــيث
يزيـد من الكثـافة الهـجوميـة لنادي
بوروسيا دورتموند ليكون بجانب
رويس وســــانـــشــــو وألـــكــــاســـيـــر
وثـــورجـــان هـــازارد لــذلـك فــعـــلى
بـــرشـــلـــونـــة احلـــذر دفـــاعـــيًـــا من

انطالقات البرتغالي.
ÊU dOł ÊUÝË ‰U¹d « WF u

مـن جــانب اخـــر كــشـــفت تـــقــاريــر
صـحفـية إسـبـانيـة عن موقف إدين
هـــــازارد جنم فــــريـق نــــادي ريــــال
ـشاركـة ضد مـدريد اإلسـباني من ا
بــاريس سـان جـيـرمــان الـفـرنـسي.
ـدريدي بـنادي ويـصـطدم الـكـبيـر ا
الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة عـلى مـلـعب
حـــديــقـــة األمــراء مـــســاء يـــوم غــد
األربــــــعــــــاء فـي إطــــــار اجلــــــولـــــة
االفـتــتـاحــيـة من دور اجملــمـوعـات
لبطولـة دوري أبطال أوروبا. وكان
الـنـجم الدولي الـبـلـجيـكي قـد غاب

فيليب كوتينيو

ـباراة النـهائـية لـلبـطولة. 75 في ا
وقـــال روبــــيـــو: "اآلن  صـــنــــعـــنـــا
التاريخ وكنا على استعداد لذلك".
وأوضح: "قــدمــنــا بــطــولــة رائــعـة
وكان عليـنا أن نكافح لـتحقيق هذا
الــلـقب ســيــنـاريــو مـســيـرتــنـا في
الـــبــطــولــة كــان مـــدهــشــا لم نــكن
الـفـريق األكــبـر أو األكـثــر مـوهـبـة
ولـكـنـنـا كـنـا األكـثـر
حـماسـا أظـهـرنا
هذا في النهائي
وكـــذلك في كل
مــــبـــــاريــــات
الـبــطـولـة".
وأضــاف:

"ال
ـــكـــنــني

أعــوام. وقــال صــامــويل إيــتــو في
تصريحـات نقلتهـا صحيفة “ديلي
ميل ”البريـطانية “مورينـيو أنشأ
عــائـــلــة في إنـــتــر مـــيالن لـــديــنــا
مــــــجــــــمـــــــوعــــــة في “واتس أب”
ونـتــحـدث فــيـهــا كل يـوم نــحـتـفل
ـــيالد ونــعـــيــد إحـــيــاء بــأعـــيــاد ا
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ـــــدرب ــــــكـن إنــــــكــــــار بــــــان ا ال 
الـبرتـغـالي جوزيه مـوريـنيـو عاش
أفــــــضل مـــــوسـم في مــــــســـــيـــــرته
الـــتــدريـــبــيـــة رفــقـــة إنــتـــر مــيالن
اإليــــطــــالي حتــــديــــدًا في مــــوسم
2010-2009 عندما توج بالثالثية
الــتـاريــخــيـة األولـى في إيـطــالــيـا.
وتــولى جــوزيه مـوريــنــيـو مــهــمـة
تـدريب إنـتـر مـيالن من عـام 2008
وسم حـتى عام 2010 وتـوج في ا
الـثـاني بـثالثـيـة الـدوري اإليـطـالي
وكـــأس إيــطـــالــيـــا ودوري أبــطــال
أوروبــا حــيث اســتــطــاع تــخــطي
بـرشـلونـة وبـايرن مـيـونخ في آخر
دورين. ويــعــتـقــد صــامــويل إيــتـو
الـــــذي كــــان جنم اإلنــــتـــــر في ذلك
ــوسم أن مــدربه الـســابق مـا زال ا
مـهـووسـاً بـذلك اإلجنـاز حـيث أنه
يـتـواصل مع تـلك اجملـمـوعـة حـتى
هــذه الـلــحـظــة رغم مــرور تـســعـة
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تنطلق اليوم
مواجهات دوري
ابطال اوربا

وسط طموحات
الفرق الحراز

اللقب

مورينيو  يسعى الى جتربة تدريبية جديدة يحقق معها االلقاب
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أوضح فيـليب كوتـينـيو العب بـايرن مـيونخ الـفوارق ب الـبافـاري واألنديـة التي لـعب لها
في الـسابق. وخالل مقـابلة مع شـبكـة "سكاي سـبورتس" قال كـوتينـيو: "في أيامي األولى

ـنشـآت (في بايـرن) وقابـلت زمالئي وكذلك اجلـهاز الـفني وكل يوم رأيت ا
دينة جمـيلة ومثيرة". ر أشعر بأني أفـضل لهذا أنا سعـيد للغايـة.. ا
وكشـف عن اسـتعـانـته بـزمـيـله اإلسـبـاني تـيـاجـو ألـكـانـتارا صـاحب
ـيـونخ حـيث قال: ـسـاعـدته في األيـام األولى  األصـول الـبـرازيـلـية 
"إنه بـرازيلي ويتـحدث البـرتغالـية لقـد ساعدني كـثيرًا في مـسألة
ـانيـة صعبـة لكني قـررت تعلـمها الـتواصل". وأضاف: "الـلغة األ
كمـا أن هناك بـعض العـامل بـالنادي يـتحـدثون البـرتغالـية وهذا
ـعـار من مـا يــجـعل األمـور سـهـلـة بـالـنـســبـة لي". وعـبـر الالعب ا
وسم عـن سعادته بـاحلفاوة الـتي استقـبلته بـرشلونـة حتى نهـاية ا
شجـعون كانوا ودودين بها جمـاهير بـايرن في أول مران قائـلًا: "ا
بـشـدة معـي وهذا مـنـحـني طاقـة إيـجـابـية". وأردف: "أطـفـالي كـانوا
متـواجديـن أيضًـا ورأيت إشراقًـا في أعيـنـهم وهذا جـعلـني سعـيدًا
لـقــد وقـعت لــلـكــثـيــرين في ذلك الــيـوم وآمل أال أكــون قـد نــسـيت
أحدًا". وعما إذا كانت األجواء داخل بايرن ميونخ عائلية أكثر
ـا عـاشه في أنديـته الـسابـقـة أجاب كـوتيـنـيو: "بـالـتأكـيد
هـذا مـا الحـظـته بـالـفـعـل كل شيء هـنـا يـسـيـر عـلى هـذا
الـنـحـو.. لـقـد عـايـشت ذلك سـابـقًـا في لـيـفـربـول لـكـني

أعتقد أن الترابط هنا أكبر".
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واصل كريـستـيـانو رونـالدو جنم
يــوفــنــتــوس االســتــعــداد بــشــكل
ــوقـعــة أتـلــتـيــكـو مــدريـد خـاص 
ـــقــــررة يـــوم غــــد األربــــعـــاء في ا
مـســتـهل دور اجملـمــوعـات لـدوري
أبـطــال أوروبـا عـلى مــلـعب وانـدا

متروبوليتانو. 
ونـشـر رونـالـدو عــبـر حـسـابه عـلى

"إنستـجرام" مقـطع فيديـو وهو يتدرب
بشـكل منـفـرد في صالـة األلعـاب الريـاضيـة بعـد مواجـهة

فيورنتينا التي انتهت بالتعادل السلبي في الكالتشيو. 
جـدير بـالـذكـر أن الفـريـقـ الـتقـيـا في ثـمن نهـائي نـسـخة
اضي حـيث فاز أتلتـيكو في لقـاء الذهاب بإسـبانيا العام ا
(0-2) قـبـل أن يـنـتـفض كــريـسـتــيـانـو رونـالــدو في مـوقـعـة
العودة ويسجل 3 أهداف (هاتـريك) قاد بهم البيانكونيري

للدور ربع النهائي.

الـذكـريـات كـمـا أنـه يـطـلـعـنـا عـلى
الـنـتـائج في الـبـطـوالت األوروبـية
هو مدرب مهووس فعالً .”ويبحث
مــوريـنــيــو في الــوقت احلــالي عن
مهمة جديدة بعد إقالته من تدريب
مانـشـسـتـر يـونـايـتـد في مـنـتصف

اضي. وسم ا ا

إلى ريـــال مــــدريـــد في عـــام 2005
قـادمـاً من إشـبـيـلـيـة وحـمـل شارة
ــرمى الـــقــيـــادة خــلـــفــاً حلـــارس ا
اإلسـبـاني إيـكـر كـاسـيـاس فـي عام
2015.وتـــــوج رامــــوس مـع ريــــال
مــدريــد بــعـدد كــبــيــر من األلــقـاب
أبــرزهـا لـقب دوري أبــطـال أوروبـا
في أربع مــنـاســبـات وثالث مـرات
عـلى الــتـوالي بــجـانـب تـسـجــيـله
األهداف احلـاسمـة والتي سـاهمت
في الـوصــول إلى الــقـمــة. وتــمـكن
الـالعب اإلســــبــــانـي من حتــــقــــيق
إجنـاز جديـد في مـسيـرته مع ريال
مـدريـد عـقب الـفــوز عـلى لـيـفـانـتي
بـثالثـة أهداف مـقـابل هـدف أمس
السـبت ضمن اجلـولة الـرابعة من
الـــــدوري اإلســــــبــــــاني. وأصــــــبح
“الصـخرة ”الدفـاعية ذو 33 عاماً
رابع أكثر العب يحقق االنتصارات
في تــاريخ الــريــال مـتــفــوقــاً عـلى
مـواطــنه خــيـنــتـو الــذي كـان جنم
الفريق خالل الفترة من عام 1953
حتى عام 1971.وتضم قائمة أكثر
الالعبـ حتقـيقـاً لالنتـصارات في
تــاريخ ريــال مـدريــد كـل من: إيــكـر
كـــــاســـــيــــاس (334 فــــوز). راؤول
جـونــزالـيس (327 فـوز). مــانـولـو
سـانــشـيـز (312 فــوز). سـيــرجـيـو
راموس (284 فوز). خـينـتو (283
فـــوز). وكــــان رامـــوس قـــد ارتـــدى
قــــمــــيـص ريـــال مــــدريــــد في 610

. مباراة وسجل 84 هدفاً

وهو الـهدف الدولـي السابع له في
22 مــــبــــاراة مع مــــنــــتــــخب بالده
الـولـيـد. سجـل مـهـاجم فـنـربـخـشة
اجلـديـد هـدفـ في ثالث مـبـاريات
بالـدوري بعـد وصوله إلـيهـم قادماً
من كـايكـور ريسـبور خالل الـسوق
الصـيفـية بـعد أن سجـل مع فريقه
ــــوسم الــــســـابق 17 هـــدفــــاً في ا
ــاضي. دفع فــنـربــخـشــة مــبـلــغـاً ا
زهـــيـــداً مـــقـــابل احلـــصـــول عـــلى
خدمات الالعب صاحب الـ 25عاماً
وهو 3 مـلـيـون جـنــيه أسـتـرلـيـني
لـكـنـهم يـتـوقـعـون أن يـرتـفع ثـمـنه
ـوسم احلالي. بـشكلٍ كـبيـر خالل ا
وأفــادت الـــتــقـــاريــر الـــصُــحـــفــيــة
األخيرة إلى أن مـوريكي ليس لديه
شــرط جــزائي في عــقـده مـع نـاديه
التركي وأنه يحظى باهتمام أندية
عــــديـــدة فـي أوروبـــا مـــثـل مـــيالن
ونـابـولـي وإنـتـر ميـالن وأتـلـتـيـكو

مدريد وفالنسيا.
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أن أفــتـخــر أكـثـر من هــذا بـزمالئي
ـديـر الـفـني سـيـظل هـذا الـلقب وا

في ذاكرتنا كعائلة واحدة".
مـن جـانب اخـر اعـتــرف سـيـرجـيـو
ديـر الفـني للمـنتخب هيـرنانـديز ا
األرجنـتـيـني لـكـرة الـسـلـة بـتـفوق
نـظـيـره اإلسـبـاني عـلى فـريـقه في
ـبـاراة الـنـهائـيـة لـبطـولـة الـعالم. ا
ـنـتــخب اإلسـبــاني عـلى وتـغـلـب ا
نظيره األرجـنتيني 75 / 95 اليوم
في الـنهـائي لـيتـوج الـفريق بـلقب
ــونـــديــال لـــلــمـــرة الــثــانـــيــة في ا

تاريخه.
ـنـتخب األرجـنـتـيني فـيـمـا خسـر ا
ـونـديـال لـلـمـرة الـثـانـيـة نـهـائي ا
ـته بنـهائي نـسخة بعـد هز
2002 علـما بـأنه أحرز
لــــقـــــبـه الــــوحـــــيــــد
الـــــــســـــــابـق في
الــبــطــولـة
عـنــدمـا

باراة النهائية سريعا سأتناسى ا
ـنتخب اإلسـباني  ولـكنني أهنئ ا
ــيـــدالــيــة ال أرى أنــنـــا خــســرنـــا ا

الذهبية". 
يـدالية وأنهى "أعـتقـد أننـا فزنا بـا
الـفـضـيـة أفـتــخـر لـلـغـايـة بالعـبي
فـــــــــريــــــــــقي
أفـــــــــــضـل
الالعــبـ
فـــــــــــــــــي
الـعالم".

كــوســـوفـــو ولــكـــنه أظـــهـــر كــذلك
مـسـتــوى جـيـد مع فــريـقه اجلـديـد
فــنــربــخــشـة فـي الــدوري الـتــركي.
وكـــشــفت صــحــيـــفــة ديــلي ســتــار
االجنـلـيـزية بـأن نـاديي مـانشـسـتر
يـونـايـتـد وتـوتـنـهـام اإلجنـلـيـزي
ـتابعـة مهاجم أرسال كشـافي 
ــــبـــاراة فــــنـــربــــخـــشــــة في ا

القادمة.
ــهـاجم الـعـمالق  سـجل ا
هدفاً في مـرمى منتخب
ـبـاراة إجنـلــتـرا في ا
الــتي لُــعــبت ضــمن
تــصـفــيـات كـأس

األ
األوروبـــيــة
وانـتـهت
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استضافت بالده فعـاليات النسخة
األولى عام 1950.

وقـــال هــيــرنـــانــديـــز: "بــالــنـــســبــة
ـنـتخب لـلمـبـاراة الـنـهـائـيـة كـان ا
اإلســـبــانـي أفــضل مـن فــريـــقــنــا...
خـطـته كـانت رائـعـة والتـنـفـيـذ كان

هكذا". 
نـتخـب اإلسبـاني يضم وأضـاف "ا
العـــبـــ أبـــرز وأكـــثـــر خـــبـــرة من
فـريـقنـا. كـانـوا أفضل مـنـا في هذه

باراة بالفعل".  ا
وأشار: "لم يكن فريقـنا مجهدا كنا
نـريـد الـفـوز وكـان حـمـاسـنـا رائـعا
بـاراة ولكـنها بالـفعل قـبل بدايـة ا
كـرة الــســلـة إذا لــعـبـت أفـضل من
نتخب نافس ستحقق الفوز وا ا
اإلسبـاني كان أفضـل منا بـالطبع

يزة".  قدمنا بطولة 
وأردف: "تـغـلــبـنـا عـلى مــنـتـخـبـات
صـــربـــيــــا وفـــرنـــســـا وروســـيـــا...
والــعـــديـــد من الــفـــرق الـــكــبـــيــرة
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