
لـسـبورتـنج بـعـد إشـارة األخـير إلى
أن احلــــكـــام هم  من أهــــدوا الـــلـــقب
لألبـيض. وتـدخل كـبـار الالعـبـ من
الفريقـ واجلهازين الـفني لـتهدئة
ـوقـف لـيــصـطف العــبـو ا
الزمالك وسبورتنج في
ــــــــلــــــــعب وسـط ا
لتحية بعضهم
اســـــتـــــعــــداداً
راسم تـسلم
ــيــدالــيـات ا
وكــــــــــــــــأس

البطولة.

الـشـوط األول أي أهداف مـن جانب
. إال أن احلــال تـغــيـر مع الــفــريـقــ
الـفــتــرة الـثــانـيــة حــيث اسـتــطـاع
إلـكاي جـونـدوجان جنم مـانـشسـتر
ســيـتي اإلجنـلــيـزي افـتــتـاح مـجـال
ــانـشـافت في الـتـســجـيل لـفــائـدة ا
الــدقــيــقــة 52 ثم أضـــاف مــنــتــخب
ـانيا الثاني بهدف إستونيا هدف أ
عـكـسـي في الـدقـيـقـة  57عن طـريق
الالعـب كـارول مــيــتس. ولم يــكـتفِ
انيا بهذه الثنائية حيث منتخب أ
هاجم الهداف تيمو فيرنر أضاف ا
ان الـثالث في الدقـيقة 71 هدف األ
صلحة ـباراة بفوز كبـير  لتنتهي ا
ـاكيـنات. بـهذه الـنتـيجـة يتـصدر ا
ـــاني جــدول تــرتــيب ــنــتــخب األ ا
اجملـمـوعـة الـثـالـثـة في الـتـصـفـيات
بـرصــيـد ــؤهـلــة إلى يـورو 2020  ا
 15نــــقـــطـــة وهـــو نــــفس رصـــيـــد
منـتـخب هولـندا الـذي تفـوق بدوره
عــلى مــنــتـخـب روسـيــا الــبــيــضـاء
بــهـــدفــ مـــقــابل هـــدف واحــد عن
طــريق جنم لــيـفــربـول اإلجنــلـيـزي

جورجينو فينالدوم.
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جنح مــنــتــخب روســيـا في
الـــتـــأهـل رســـمـــيـــاً إلى
نـهائـيـات كأس األ

األوروبـية 2020
مـــــــــن خــــــــالل
حتــــــــقـــــــــيق
انـــــتـــــصـــــار
كــاسـح عــلى
حــــــــــســــــــــاب
مـــــــنـــــــتـــــــخب
قــــــبـــــــرص. وحل
ـــنــتـــخب الــروسي ا
ضيفاً ثقيالً على قبرص
ضمن مـنـافسـات اجملمـوعة
الـتــاسـعـة في تـصـفـيـات يـورو
2020  وتمكن من حتقيق فوز
عــريض بـخــمـسـة أهــداف مـقـابل ال
شيء. جنم ريــال مــدريـد اإلســبـاني
الـســابق ديــنـيـس تـشــيـريــتــشـيف
ـصـلـحـة افــتـتح مـجـال الـتـسـجـيل 
الــفــريق الـزائــر في الــدقـيــقـة 9 من
عـمر الـشـوط األول قـبل أن يـضيف
زمــيـله أوزدويــيف الـهــدف الـثـاني
في الـدقـيـقـة 23. وفي الـدقـيـقـة 28
تـعرض الالعـب كونـسـتانـيـتيـنوس
لـلـطـرد من جـانب مـنـتـخب قـبرص
لـيـضطـر مـنـتخب بالده لـلـعب أكـثر
من سـاعـة بـعـشرة العـبـ ومـتـأخر
. وفي في الـنتـيجـة بهـدف نـظيـف
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باراة وجه األسطـورة السويدية زالتان إبراهـيموفيتش العب لوس أجنـلوس جاالكسي األمريكي تهـمة العنصرية لـيان أندرسون مدرب منتـخب السويد وذلك قبل ا
ؤهلة إلى نهائيات كأس أ أوروبا 2020.  التي جتمع بالده مع إسبانيا اليوم الثالثاء ضمن التصفيات ا

اً له. ـقدم من االحتاد السـويدي لكرة الـقدم تكر و وذلـك حلضور حفل إشهـار تمثاله ا وتواجـد زالتان إبراهيـموفيتش في الـسويد وحتديداً فـي مسقط رأسه ما
هاجرين وذو األصول غير سويدية.  واتهم إبراهيموفيتش مدرب منتخب بالده يان أندرسون بالعنصرية بسبب عدم استدعاء أي العب من أبناء ا

وقـال الالعب في تصريح نقلـته صحيفة “آس ”اإلسـبانية “مـاذا حدث في أول قائمة له? كم العب من أصل غـير سويدي  استـدعاءه ? اإلجابة صفـر لقد تهرب
بعد ذلك عندما سألوه وقام باستدعاء مجموعة من أصول مختلفة لتحس صورته .”

درب بشـكلٍ سريع علـى تصريح إبـراهيمـوفيتش وقـال أندرسون “أحـزنني ما قـاله زالتان لقـد أصبت بـاالحباط بـسبب سمـاع ذلك من العب قد هذه وجـاء رد ا
درب. االتهامات ليس لها أساس .”وأكد هاكان سيوستراند األم العام لالحتاد السويدي على ما قاله أندرسون مضيفاً بأن احتاد الكرة يدعم ا
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مــثل أي مـــتــنــافـــســة حــقـــيــقــة ال
تخـطط الكـينـية بريـجيـد كوسجي
لالعـتـمـاد عـلى أحـدث إجنـازاتـها

حـتى لــو كــان ذلك حتــقــيق أسـرع
زمن عــــــلـى اإلطـالق في ســــــبــــــاق
ماراثـون للـسيـدات. وبعـد ساعات
من حتـطـمـيهـا رقم بـاوال رادكـليف

ي الـذي دام 16 عـامـا عـبـر الـعـا
تـسـجـيل سـاعـت و14.04 ثـانـية
في مـــاراثـــون شـــيــكـــاجـــو قـــالت
الــعــداءة الــبـالــغــة من الــعــمـر 25

عـامـا إنـها تـعـتـقـد أن أي عدد من
مــنــافـســاتـهــا بـوســعــهن الـتــفـوق

عليها. 
وقــــالت كـــــوســــجي في مــــؤتــــمــــر
صحـفي اول امس األحـد "إذا كان
بوسع أي امـرأة االستعـداد بشكل
جـيـد دون أن تـتـعـرض إلصـابة...
ســـتـــكــون قـــادرة عـــلـى تــســـجـــيل
سـاعـتـ و12 دقـيــقــة أو دقــيــقـة
واحــــدة أقل إلـى ســــاعــــتـــ و13

دقيقة". 
ـسألة تسجيل ورغم أنها لم تشر 
سـاعـتـ وعـشـر دقـائق بـنـفـسـهـا
أوضـــحـت كـــوســـجي أن هـــدفـــهـــا
الـوحـيـد هـو تـسـجـيل زمـن أسرع.
وقالت كـوسجي "ال زلت أركـز على
تـقلـيص زمـني مـرة أخــــــرى.. إذا
ـكـنــا لـو كـان جـسـدي كـان هـذا 
عــلى مــا يـرام ســيــكــون بــوسـعي
تــقـلــيل الــزمن شـيــــــــــئـا فــشـيــئـا

وببطء". 
وبـيـنـمـا يـبدو مـن الصـعب وصف
تـطـور مـسيـرتـهـا عامـا بـعـد اآلخر
ـعدالت بأنه "بـطيء" فـإنه اتسم 
ثـابــتـة. فـفي 2017 و2018 أنـهت
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وج الروسي دانيل ميدفـيديف بلقب بطولة شنغـهاي لألساتذة اول امس األحد بعد تغلبه في تُ
جـموعـت دون رد (4-6) و(1-6)  دخل زفـيريف اني ألـكـسنـدر زفيـريف  النـهائي عـلى األ
بـاشرة عـلى ميـدفيديف (0-4)  إال أن الـروسي الذي واجـهات ا باراة مـتسـلحًا بـتفـوقه في ا ا
اضي فرض هيمـنته التامة على اللقاء وحسمه في ا الالعب األبرز باجلـولة منذ تموز ا يعد ر
اضي 73 دقيـقة. وتـوج ميدفـيديف بـالتالي بـلقـبه الثالث في 6 بطوالت شـارك بهـا منذ تـموز ا
كـمـا تـوج بلـقـبه الـثـاني في بـطـوالت األسـاتـذة بـعـد تـتويـجه بـلـقب بـطـولـة سـيـنـسـينـاتي في أب
اضي. وعـادل ميدفـيديف بالـتالي كل من نوفـاك ديوكوفـيتش ورافايـيل نادال ودوميـنيك ثيم ا
وسم بواقع  4ألقاب. وبهـذا اللقب سيتخطى ميدفيديف كأكثر الالعـب تتويجًا باأللقاب هذا ا
النـجم السويسري روجـر فيدرر في السـباق نحو الـبطولة اخلتـامية; حيث سـيكون ثالث أفضل

العب في العالم على مدار العام احلالي.

جـــأشــهـم وقــادوا الـــلـــقـــاء الى بــر
األمان. وأشار قائد هولندا فيرجيل
فــان دايك إلى مــا واجــهه مــنــتـخب
لعب بالده من صعوبة "في وسط ا
ألنــهم كـانــوا مـتـراصي الــصـفـوف.
ـــلــعب لـم تــكن رائـــعــة وأرضــيـــة ا
أيضـاً" محـذرا بحـسب ما نـقل عنه
مــوقـع االحتــاد األوروبي "يــتــوجب
ـا فـعـلـنا في أن نـقـدم أداء أفضل 
الشوط الـثاني رغم أن األمور كانت
حتت الـسـيـطـرة في الـنـهـايـة. نحن
اآلن قـــــريــــبـــــون من الـــــتـــــأهل الى
ـطاف هذا النهـائيات وفي نـهاية ا

هو األهم".
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ـنــتـخب الــبــلـجــيـكي في اسـتــمــر ا
عـروضه الــقـويــة مـحــقـقــاً ثـمــانـيـة
انـتـصـارات مـتـتـالـيـة لـلمـرة األولى
في تــــاريــــخه وذلك بــــفــــوزه عـــلى
مضيفه الكازاخـستاني 2 صفر اول
امس االحد  في اجلـولـة الثـامـنة من
مـنـافـســات اجملـمـوعـة الـتـاسـعـة من
تـصـفـيـات كـأس أوروبـا 2020 دخل
ــدرب اإلســـبـــانـي روبـــرتــو فـــريـق ا
مـارتيـنـيز لـقـاء أسـتانـا وهـو ضامن
لبـطـاقته إلـى نهـائـيات كـأس أوروبا
قبل في 12 مدينة قررة الصيف ا ا
بـعــد فـوزه الـسـاحق اخلــمـيس عـلى
سان مـارينو 9- صفر إال أن ذلك لم
يخـفف من انـدفـاعه وجنح األحد في
الـوصــول الى انـتـصــاره الـثـامن من
أصـل ثـــمـــانـي مـــبـــاريــــات في هـــذه

الشوط الـثاني زاد منـتخب روسيا
من غــلـتـه الـتــهــديـفــيــة في مــبـاراة
ــمـيـز ــهـاجم ا الــيـوم حــيث وقع ا
دزيــوبــا عـــلى الــهــدف الـــثــالث في
الـــدقــــيــــقـــة 79 قــــبـل أن يـــضــــيف
جولوف الهـدف الرابع في الدقيقة
89 ويختـتم تشيـريتشـيف مهرجان
األهداف مثلما افـتتحه في الدقيقة
Æ90 هــذا االنـتـصــار أوصل روسـيـا
إلى النقطة رقم  21ليصعـد رسمياً
إلى نـهـائـيـات الـيـورو الـقـادم رفـقـة

منتخبي بلجيكا وإيطاليا.
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ــنــتــخب الــبــولــنــدي بــركب حلق ا
ـتــأهــلـ لــنــهـائــيــات كـأس األ ا

األوروبية لكرة القدم (يورو 2020©
ستحق 0/ 2  عقب فوزه الثم وا
عــلـى ضــيــفه مــنــتـــخب مــقــدونــيــا
الــشــمـالــيــة في اجلــولـة الــثــامــنـة
ـــبــاريـــات اجملــمــوعـــة الــســـابــعــة
ــؤهـلــة لـلــبـطــولـة بــالـتــصـفــيـات ا
الــقـاريــة الـتي شــهـدت أيــضـا فـوز
ــنــتــخب الــنــمــســاوي 0/ 1 عــلى ا
مضيفه مـنتخب سلوفـينيا. وضمن
ــنـتـخب الــبـولـنــدي صـعـوده قـبل ا
جـولـتـ عـلى نـهــايـة الـتـصـفـيـات
نـقـطـة بـعـدمــا رفع رصـيـده إلى 19 
بــــفــــارق ثالث نــــقـــاط أمــــام أقـــرب
مالحـقـيه مــنـتـخب الـنـمــسـا فـيـمـا
جتـمــد رصــيـد مــنـتــخب مــقـدونــيـا
الشـمالـية عـند 11 نقـطة لـيظل في
ـركــز الـثــالث. ويـصــعـد مــتـصـدر ا
ووصــيف اجملــمـوعــة مـبــاشـرة إلى
النـهـائيـات التي سـتقـام في صيف

قبل. العام ا
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تــخـطـت هـولــنـدا مــســتـضــيــفـتــهـا
بيالروسيا 1-2 حلساب اجملـموعة
الــثـالـثــة من تـصــفـيـات أ أوروبـا
Æ2020 وتــقـدم الـضـيـوف بــثـنـائـيـة
نــظـيــفـة ســجــلـهــا العب لــيـفــربـول
اإلنكـليـزي جيـورجيـنهـو فايـنالدوم
Æ 41¨32لــــــكـن أصــــــحـــــاب األرض
عبر قلـصوا الفـارق في الدقـيقة 53 
ســتــانـيــسالف دراغــون. ويـتــصـدر
ــنــتــخب الــهــولــنــدي اجملــمــوعــة ا
بـرصـيد 15 نـقـطـة ويـتـقـدم بـفارق
ـواجـهـات ـسـجـلــة في ا األهــداف ا
ــانـيــا الـتي فـازت ــبـاشــرة عـلى أ ا
عــلـى إســتـــونـــيــا Æ3-0 وتـــعـــتـــبــر
اجملـمـوعـة الـثالـثـة األكـثـر نـدية في
ـا أن إيــرلـنـدا هـذه الـتــصـفــيـات 
ركـز الثالث بـ12 الشـماليـة حتتل ا
نقـطة من  6مبـاريات وذلك قبل أن
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كـوسـجي مــاراثـون شـيــكـاجـو في
ســــاعــــتــــ و20.22 دقـــــــيـــــــقــــــة
وســاعــتــ و18.35 دقـــيـــــــــــقـــة
عــلى الـتـــــــــــرتــيب بـعـــــــــــد أن
ســــــجـــــــــــــــلت ســــــاعـــــــــــــــتـــــ
و24.45 ثــانـيـة في لــشـــــــــــبـونـة

عام 2016.
ووصــلـت الــعــداءة الــكــيــنــيــة إلى
ـــرشـــحــة شـــيـــكـــاجـــو وهـــــــي ا
األبــــرز لــــلـــفــــوز بــــعــــد أن فـــازت

بالسباق في 2018. 
اضي وحـقـقت كـوسجي الـشـهـر ا
أفــضـــــــــل زمـن غـيــر رســمي في
ـاراثون لـلسـيدات سبـاق نصف ا
وبـــلغ ســـاعـــة واحــــــــدة و04.28
دقــــيـــــقــــة فـي جــــريـت نــــورث ران

بإجنلترا. 
وبـاتـــــــت في وقــــــــت سـابق من
الــعـام احلــالي أصــغـــــــــر عـداءة
ــــاراثـــون عــــلى اإلطـالق تـــفــــوز 

لندن. 
وظهـرت ثقـتها في بـداية الـسباق
عـندمـا سجـلت انـطالقة هـجومـية
وبـــلـــغت ســـرعـــتــهـــا ثالث دقـــائق
و5.59 ثــانـــيــة في الـــكــيـــلــومـــتــر بريجيدجانب من فعاليات العاب القوى

كوسجي
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صــافـرة الــنـهـايــة لـيــتـشــاور حـكـام
الـلــقـاء لـبـضع ثــوان قـبل أن يـقـروا
بصـحـة الهـدف. وجلـأ الفـريـقان إلى
وقت إضـافي عـلى شـوطـ لـتـشـهد
باراة اعـتراضـات أخرى من جانب ا
الـــفــريق الــســكـــنــدري بــعــدمــا أقــر

احلـكـام بـصـحـة الـهـدف رقم 32 
لــــــلـــــــزمــــــالـك رغم أن العـــــــبي

سـبـورتــنج أكـدوا وجـود
خــــطـــــأ عــــلى مــــهــــاجم
األبـــيض الـــذي احــتك
ـــــــرمى مـع حـــــــارس ا
داخل منـطـقـته قبل أن
يسـتـغل األمـر مـهاجم
الـــــــزمـــــــالـك اآلخـــــــر
ويــــســـدد الــــكـــرة في
ـــــــرمـى الـــــــفــــــارغ. ا
واشتبك العب الزمالك
وســــام نـــوار مـع أحـــد

أفــــراد اجلـــــهـــــاز الـــــفـــــني

تتـواجه في  16تـشـرين الثـاني مع
هـولــنــدا عــلى أرضــهــا في مــبـاراة
مـصـيريـة لـلـمنـتـخـب قـبل اجلـولة
األخــيـرة الــتي حتل فـيــهـا إيــرلـنـدا
ـانـيـا في الـشـمـالـيـة ضـيــفـة عـلى أ
فــرانــكـفــورت فــيــمــا يــعـلـب رجـال
كومـان مع إستونـيا في أمـستردام.
ولم تــكن بـدايـة هـولــنـدا سـلـسـة إذ
عانت أمـام مضـيفـتهـا قبل أن يأتي
الــفــرج فـي الــدقــيــقـة 32 بــرأســيـة
فينالـدوم بعد عرضـية من كوينسي
بـرومـيس عـجـز احلـارس ألـكـسـندر
غوتـور عن صـدها. وعـقّد فـينـالدوم
من مـهـمــة بـيالروسـيــا بـتـســجـيـله
بـاريات الست هدفه اخلـامس في ا
لهـولـندا في هـذه التـصفـيات وذلك
بــتـســديــدة صــاروخــيــة رائـعــة من
ـنطقـة قبـيل انتهـاء الشوط خارج ا
األول (41). لـكن بـيالروسـيـا عـادت
إلى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق
في بداية الشوط الثاني بفضل كرة
رأسية من ستانيسالف دراغون إثر
عـرضــيــة من ديــنـيـس بـولــيــاكـوف
(54)  مــانــحــاً بـالده هــدفــهـا األول
عـلى أرضهـا مـنذ  12تـشرين األول
 2018حـــــــ تـــــــغـــــــلــــــبـت عـــــــلى
سـتوى لوكـسمـبورغ -1صفـر في ا
الــرابـع من دوري األ األوروبــيــة.
وحاولت بيالروسيـا بعد الهدف أن
تــسـتــفــيــد من فــقــدان الــتـوازن في
الـفـريق الهـولـنـدي لكن سـرعـان ما
اســـتـــعـــاد رجـــال كـــومـــان ربـــاطــة

 رونالدينيو

عــلـى ســعي ريــال مــدريـــد لــلــظــفــر
بخدمات فابـيان رويز العب نابولي
اإليـــــطـــــالي بـــــجـــــانب
مــحـــاوالت بــرشـــلــونــة
لـتـحـصـ أنـسو فـاتي
ـهـاجم والـرهـان عـلى ا
الـــشــــاب مــــالـــ العب
آيــــنــــدهــــوفن خلـالفـــة
ســـواريـــز. وعــــنـــونت
صحيفة مـاركا "فابيان

على الرادار". 
وأضافت "ريـال مـدريد
يُــتــابع تـطــور الالعب
الـــــدولي اإلســــبــــاني
ويــنـــضم إلى قــائــمــة
العـــبي الــوسـط عــلى
ـــيـــرجني أجــــنـــدة ا
والالعب األندلسي ال
ـلك شـرطًـا جـزائـيًا
فــي عـــــــــــقـــــــــــده مـع

نابولي".
 وتـــــابــــعت "جــــرس
اإلنــــــــذار بـــــــشـــــــأن
جــاريث بــيل ولــوكـا
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ســــلـــطت الـــصـــحـف اإلســـبـــانـــيـــة
الـصــادرة امس اإلثـنـ الـضـوء
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انيا فوزاً مهماً على استونيا بتصفيات اليورو u“∫ حقق ا

فابيان رويز
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اجملموعة. 
وعـــزز فـــريق مــارتـــيـــنــيـــز صــدارته
للمجمـوعة بالعالمـة الكاملة مع 24
نقطة من ثمـاني مباريات وبفارق 6
نـــقــاط عن روســـيــا الـــثــانــيـــة الــتي
ســتــضــمـن الــبـطــاقــة الــثــانــيــة إلى
الــنــهــائــيــات في حــال عــودتــهــا من
قـــبـــرص بـــتــعـــادل أو فـــوز في وقت
الحـق األحــد كـــونــهـــا تـــتــقـــدم عــلى
مـضـيـفتـهـا الـثـالـثـة بـفارق 8 نـقاط
ركز الرابع فيما حتتل كازاخستان ا
ـنافـسة بسـبع نـقاط وخـارج دائرة ا
ــــنـــتـــخب عـــلى الـــتــــأهل. وأنـــهى ا
الــبـلــجـيــكي الـشــوط األول مـتــقـدمـاً
بهدف سـجله مـيتشي بـاتشوايي في
الــدقـــيــقــة 21 حــ وصــلــته الــكـرة
بـتمـريـرة عـرضيـة مـتـقنـة من اجلـهة
اليمنى عبر دينيس برايت فتابعها
بـيـسـراه في شـبـاك احلـارس دمـيـترو
نيبـوغودوف. وحسم رجـال مارتيـنيز
الـنـقـاط الـثالث بـهـدف ثـان في بـدايـة
الشـوط الـثـاني سـجـله تـومـا مـونـييه
الذي وصـلـته الـكـرة بـتمـريـرة طـويـلة
رائعة من الـقائـد إدين هازار فسـيطر
ـنــطـقـة عـلــيـهــا في اجلـهــة الـيــمـنـى 
اجلزاء ثم سددهـا أرضية في الـشباك
(54). وبـقـيت الـنـتـيــجـة عـلى حـالـهـا
حتى صافرة النهاية لتحافظ بلجيكا
الــــتـي نــــالت شـــــرف أن تــــكــــون أول
ـتـأهـلـة الى الـنـهـائـيات ـنتـخـبـات ا ا
ثـالي مع بقاء القاريـة على سجـلها ا

مبارات لها في التصفيات.  
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واطن بعد يواجه أسطورة كرة القدم الـبرازيلي رونالدينيو تهمة التـرويج لشركة حتتال على ا
معاناته مؤخرا من عدة أزمات منها اإلفالس وتراكم الديون وسحب جواز سفره. 

وذكرت صـحيـفة "مـاركا" اإلسـبانـية أن جنم بـرشلـونة الـسابق سـيمـثل أمام مـجلس الـنواب في
واطن والـنصب عبر "التسويق البرازيل لإلدالء بشهادته حـول ترويجه لشركة متـهمة بخداع ا

الهرمي". 
وحتـمل الشـركة اسم " 18K Ronaldinho ولم يـكن بطل الـعالم 2002 سفـيرا" لـها فقط
ـفــتـرض أنـهــا شـركـة لــلـتـرويج لــلـسـاعـات واجملــوهـرات لـكن بل كـشــريك مـؤسس لــهـا ومن ا
واطنـ عبر الـتسويق الـهرمي احملظور التحقـيقات أفـادت بأنهـا متورطـة في النصب عـلى ا

في البالد. ودافع مـحامي رونـالديـنيو عـن موكلـه قائال إنه قـرر قطع عالقـته بالـشركة
فور علمه بتغيـير نشاطها منذ أسبوع لكن البت في موقفه سيكون بعد جلسة
ــان. وواجه رونــالـديــنــيـو مــشــاكل عــدة مع الـســلــطـات اسـتــمــاع في الــبـر
الـبرازيـلـية آخـرهـا اتـهامه بـإقـامـة مشـروع في أرض مـحمـيـة طـبيـعـية
لوكة للـدولة واستعاد جواز سفره مؤخرا بعد سحبه عقب دفع

غرامة قيمتها 1.8  مليون يورو.

مـودريـتش الـويـلزي يُـكـمل مـتـأثرًا
باإلصـابة والكـرواتي غادر مُـصابًا
خالل مـواجــهــة ويــلـز وكــرواتــيـا".
وخـــــرجت صـــــحــــيـــــفــــة مـــــونــــدو
ديـبــورتـيــفـو بــعـنــوان "درع أنـسـو

فاتي". 
وأضـافت "سـيـبـقى أنـسـو فـاتي في
الـفــريق األول وسـيـعـمل بـرشـلـونـة

عــلى تــعــديل عــقــده خالل الــفــتــرة
ــقـبـلــة". وتـابـعـت "يـدرس الـنـادي ا
زيــادة الــشــرط اجلــزائي فـي عــقـده
احلــالي الــذي تــبــلغ قــيــمــته 100
مليون يورو حلمايته من الرحيل".

وعــلى الــصــفـــــــــحــة الــرئــيــســيــة
لــصـحـيـفـة سـبـورت جـاء الـعـنـوان

الــواحـد
خـــــــــــــالل
أول خمـسة
كـيـلـومـتـرات
ما دفع معـلق

إلبـداء قـلـقـهم من
ـــا تــرهق أنــهـــا ر

نفسها. 
وقـــالت كــــوســــــــــجي
"كـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــت أركـــض
بـســــــــــرعـة ألنـني أردت
االبــتــعـاد عـن اجملــمــوعـة

والتركيز.. 
جــــئـت إلى هـــــنــــا ألركض
بــسـرعــتي ال أعــتــمــد عـلى

أحد".
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ــانــيـا في حتــقـيق جنـح مـنــتـخب أ
فـوز عـريض عـلى حـسـاب مـضـيفه
إستونيا بنتيجة 3 أهداف مقابل ال
شـيء لـيـقــتـرب من الــتـأهل بــشـكل
رســـمي إلى نــهــائــيــات كــأس األ
األوروبية Æ2020 وشهدت أول ربع
ـبـاراة حـالـة طـرد سـاعـة من عـمـر ا
ــــــري تــــــشــــــان جنم خـط وسط إل
ـاكــيـنــات وفــريق نـادي مـنــتـخـب ا

يـــــوفـــــنـــــتـــــوس
اإليـــطـــالي
ولـــــــــــــــم
يــشــهـد
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اعـتـرف أنـتـونـيــو كـونـتي مـدرب إنـتـر مـيالن بـأنه مـازال
هناك فجـوة ما ب قدرات يوفنتوس الـفنية وقدرات فريقه

 . ولكنه ال يريد أن يضع للنيراتزوري حدوداً
وانـــضم مــدرب مــنـــتــخب إيــطـــالــيــا الــســـابق في كــأس األ

األوروبـيـة 2016 إلى نـادي اإلنـتـر بـعـد أن أخذ اسـتـراحـة من
اضي.  وسم ا عالم التدريب في ا

وحتـدث مـدرب الـفـريق األسـود واألزرق أثـنـاء تـواجـده في احـتـفـال
رياضي في مديـنة ترينتو فقال:  ”ال أرى أي ضرر من أن نحلم وهذا
أمــر يـريـده كل مـشـجع والعب كــرة قـدم و مـدرب..يـجب أن تـكـون كـذلك

واضـحاً وأن ترى الواقع .”استـطرد أنتونـيو كونتي: “هنـاك فجوة ما بـيننا
وب يوفنتوس.

.لـقد وصلت إلى إنتر مـيالن هذا العام بينـما هناك يوفـنتوس ونابولي والـلذين لديهما
مشروع قائم منذ سـنوات أما بالنسبة لنا فنحن نبدأ رحلتنا ولذلك مع العمل اجلاد

كننا أن نتطور وأن نصبح منافس لهم.. والوضوح 
نريـد أن جنعل جماهـيرنا فخـورة بنا ولكن عـلينا أن نـرى بوضوح ما هي مـهمتنا

ستقبل .” كن صناعته ألجل ا وما الذي 
كنـك أن تكون رائـعاً بـالعمل واصل مـدرب يوفـنتـوس وتشـيلـسي السابق : “
اجلـاد وال يـجب أن نـضع أي حـدود ألنـفـسـنـا ولـكن عـلـيـنـا أن نـكـون أمـنـاء و

.. واقع
ولكن كالمي هذا ال يعـني بأن إنتر لن ينافس عـلى لقب الدوري اإليطالي هذا
ـركز الثاني في جدول الترتيب خلف يوفنتوس بفارق وسم .”ويحتل إنتر ا ا
نقطة واحدة بـعد مرور أول سبعة جوالت وسـيكون عليه االرحتال إلى ملعب

واجهة ساسوولو يوم األحد القادم. مابي ستاديوم 
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ـبــاراة الــنــهـائــيــة لـدوري شــهــدت ا
أبــطــال أفــريــقـيــا لــكــرة الــيــد الـتي
أقيمت بالرأس األخـضر اعتراضات
الـــفــريق اخلـــاســر ســبـــورتــنــــــــج
ــــصـــري عــــلى بـــعـض الـــقـــرارات ا

التحكيمية. 
ـبـاراة وجنح الــزمـالك في الــفـوز بــا
بـــنـــتـــيـــجــة 31-32 عـــلى مـــواطـــنه
سـبـورتـنج وحـسم الـلـقب لـصـاحلـة
لـــــلــــمــــرة الـ 12 في تـــــاريـــــخه "رقم

قياسي". 
وتــســـيــد ســبــورتــنج أغــلب فــتــرات
الــلـقــاء وتـقـدم فـي الـنــتـيـجــة حـتى
الــدقـيـقــة األخـيــرة من عـمــر الـشـوط
الـــثــاني إال أن الـــزمــالك اســـتــطــاع
الــتـــعـــادل قــبـل صــافـــرة الـــنــهـــايــة

مباشرة. 
واعتـرض العبو سـبورتـنج مؤكدين
أن هــدف تـعــادل الـزمــالك جـاء بــعـد

 ." "رهان مال
هاجم وأضافت "بـرشلونـة مُهتم بـا
الشـاب العب نادي آيـندهـوفن الذي

يبلغ من العمر 20 عاما". 
وتـــابـــعـت "الـــنـــادي تـــابع جـــمـــيع
مــبـــاريـــاتـه تــقـــريـــبـــا مع فـــريـــقه
ويــعـتـقــدون بـأنه سـيــكـون الـوريث

ثالي للويس سواريز".  ا

فرحة العبي
الريال بتسجيل

هدف


