
اللقاء بهدف مبكـر بعد دقيقت فقط
من توقـيع كلـيمـو لوجنلـيه  قبل أن
يـسـتـغل فـيـدال تـمـريـرة ساحـرة من
ميـسي أسكـنها في الـشبـاك بطـريقة
أكـثــر سـحـراً في الــدقـيـقـة 29. ومن
ركـلــة حـرة مـبـاشــرة أضـاف مـيـسي
الهدف الـثالث للـبارسا عـند الدقـيقة
34 قــبل أن يــكــرر زيــارته لــلــشــبـاك
بهـدف رابع في الـدقـيـقة 75. و بـعد
مرور دقيقـت فقط تـمكن ميسي من
تـمـريـر كــرة جـعـلت لـويس سـواريـز
مـواجـهاً حلـارس مـرمى بـلـد الـولـيد
ليضعها في الشباك معلنا رفع عداد
النـتـيجـة لـلرقم  .5وتصـدر البـارسا
جـــدول تــرتــيب الــلـــيــجــا في ضــوء
بـاراة بعدمـا وصل للنـقطة نتيـجة ا

الـ 22.
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عـاد إنـتــر مـيالن إلى صـدارة جـدول
تـــرتــيب الـــدوري اإليــطــالـي بــشــكلٍ
مــــؤقت بــــعـــد بــــضع جــــوالت عـــلى
فـقـدانـهـا لــصـالح يـوفـنـتـوس عـقب
حتقـيقه الـفوز على بـريشـيا بـهدف
مقابل هدف في لقاء جمعهما مساء
اول امس الـثالثاء ضـمن مـنـافـسات
اجلـــولــة الــعــاشــرة مـن الــبــطــولــة.
ـبـاراة الـتي اقـيـمت عـلى وشـهـدت ا
أرضـيــة مـلـعب بـريـشــيـا تـقـدم إنـتـر
ميالن عن طريق األرجنتيني لوتارو
مـارتــيـنـيـز في الــدقـيـقـة 23 قبل أن
يـضـيف زمـيـله الـبـلـجـيـكي رومـيـلـو
لـــوكــاكـــو الــهـــدف الــثـــاني في
الـدقـيـقـة 63. وبـدأ اخلـطـر
يـــــــــــــــــــدور حـــــــــــــــــــول
“النـيراتزوري ”بعدم
قلص بريشيا الفارق
دافع بهـدفٍ سجـله ا
الـســلــوفـيــني مـيالن
سـكـريـنـيـار بـالـنـيران
الـصديـقـة في الـدقـيـقة
76 لـــكـن كل شيء مـــر
باراة بسالم لتنتهي ا
بهذه النتـيجة. وصعد
اإلنـــــتــــر إلـى صــــدارة
البـطولـة بشـكلٍ مؤقت
بهذا الفوز وفي رصيده 25
نــقـطــة بـفـارق نــقـطــتـ عن
يوفنتوس الثاني الذي تواجه
مع  جــــــنـــــــوى مــــــســــــاء امس
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ـثل من عدد من العبي مانشـستر يونايتـد عندما انضم إلى صفـوف فريق "الشياط كشف النجم البـرتغالي كريسـتيانو رونالدو مـهاجم فريق يوفنتـوس بأنه أخذ العبرة وا
ثل من ا لديك قدر قـليل من الذكاء تنـظر حولك وتأخـذ العبرة وا احلمر" وهو في ربـيعه الثامن عشـر. وقال رونالدو في تـصريحات لصـحيفة "فـرانس فوتبول" الفـرنسية: "طـا
هؤالء الذين يقومـون بأشياء أفضل منك. هذا ما فـعلته عندما كنت في مـانشستر يونايتد مـع ريان غيغز وبول سكولز ورود فـان نيستلروي وريو فيـرديناند.. إذا كنت ال تتعلم
من مثل هؤالء الالعـب فأنت شخص أبـله". وأضاف الدون: "الـهدف ليس تقـليدهم ولـكن أخذ اجلوانب اإليجـابية منـهم حيث كانـوا األفضل في العـالم ويكون لشـخصيتك
ـراوغة حـيـنهـا دور في استـيـعاب ذلك". وتـابع "صاروخ مـاديـرا": "تعـلمت من الـسـير ألـيكس فـيـرغسـون الكـثيـر أيـضا وأدركت أن لـدي القـدرة عـلى التـسجـيل ولـيس فقط ا
لك أي نـقاط ضعف وكان بـإمكاني التـسجيل باسـتخدام كلـتا قدمي ورأسي فأنـا قوي وسريع أيضـا". وأكد رونالدو والتمريـر. بدأت أفكر في أن أصـبح العبا متـكامال ال 

على أنه: "إذا كان لديك ذلك وأخالقيات حقيقية وأسلوب حياة جيد فأنت قادر على السير بنفس النمط حتى 34 عاما". 
واعـترف الـنـجم البـرتـغالـي أيضـا بـأنه تلـقى نـصائح في احلـيـاة من أمـثال أسـطـورة الدوري األمـريـكي لكـرة الـسلـة مـايكل جـوردان الـذي تمـتع بـنجـاحـات كبـيـرة في أواخر

الثالثينيات.
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تــعـرض مـيالن اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم
خلـــســارة قـــاســيـــة عــلى الـــصــعـــيــد
االقـتــصـادي حــيث بـلــغت خــسـائـره
الية 2018 146مليون يورو للسنة ا
ــنــتــهــيــة في 30 حـــزيــران حــسب ا
تــقــاريــر إعالمــيــة إيــطــالــيـة. وقــالت
صـحــيــفــة "غــازيــتــا ديــلــو ســبـورت"
اإليطالية إن اخلسائر ارتفعت بنسبة
% 16 لـتصل إلى 146 مـلـيـون يورو
مـقــارنـة بـ 126مــلـيــون يـورو لــنـفس
الفـترة من العـام السابق بـكلفة 373
مـلـيـون يـورو بـزيـادة قـدرهـا % 5.1
وإيـــرادات 241.1 مــــلــــيــــون يــــورو

بانخفاض % 6.1.
وتـراكـمت ديـون الـفـريق الـلـومـباردي
لتـبلغ حوالي 500 ملـيون يـورو على
ــاضـيـة الـتي ـواسم الــسـتـة ا مـدار ا
تـغيب فـيـها عـن دوري األبطـال. وكان
صندوق االستثـمار األميركي "إليوت"
اســـتــحــوذ عـــلى بــطـل دوري أبــطــال
ـثــقل بـالـديـون أوروبــا سـبع مـرات ا
مـن رجل األعـمـال الــصـيــني لي يـونغ
هونغ في يـوليو 2018. وكان لـغياب
النادي عن البطـوالت األوروبية تأثير

عـلى اجلــهـات الـراعــيـة لــدى الـفـريق
وفي مـبيـعـاته حيث انـخـفض الدخل
ـقدار 6,7 مـلـيـون يورو من الـرعـاة 
ـقدار وانـخفـضت مـبيـعات الـتـذاكر 

قـابل ارتفعت 1,2 مليـون يورو. في ا
إيرادات حقـوق النقل التـلفزيوني من

109,3 مليون إلى 113,8 مليون.
ـــركــز اخلـــامس في واحـــتل مـــيالن ا

اضي لـكنه ـوسم ا الدوري احملـلي ا
ـــــشـــــاركـــــة فـي الــــدوري حـــــرم من ا
األوروبي خلــــرقه قــــواعــــد الــــلــــعب
النظيف لدى االحتاد األوروبي للعبة.
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اسـتـعـرض بـرشـلـونـة عـضالته عـلى
ة ضـيفه بـلـد الولـيـد وأحلق به هـز
ساحقة قوامهـا خمسة أهداف لهدف
مــســاء اول امس الــثالثــاء. و جـاءت
ـرحـلة ـبـاراة في إطـار منـافـسـات ا ا
احلادية عـشر من الـدوري اإلسباني
وأقيمت في ملعب الكامب نو. وعرف
الــلـقــاء تـألق لــيـونــيل مـيــسي حـيث
سجل هدف و صـنع مثلهـما للفريق
الـكـتـالـوني بـالـتـوقـيع عـلى الـهـدف
الــثـالث والــرابع و صــنـاعــة الــثـاني
واخلــامس ألرتــورو فــيــدال ولــويس
ســواريـز عـلى الــتـرتــيب. بـرشــلـونـة
دخــــــــــل فـــــــــي
أجــــــــواء
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هم بـالنسبـة له إظهار الثـقة في الالعب قـال فرانك المبارد مـدرب تشيـلسي إنه كان من ا
أمــام مـانـشـســتـر يـونـايــتـد في اجلـولــة االفـتـتـاحــيـة لـلـدوري ـة 4-0  الـشـبــان عـقب الـهـز
سؤولية في تموز بينما متـاز. وتولى المبارد الهداف التاريخي لتشيلسي ا اإلجنليزي ا
كان يعاني النـادي اللندني من عقـوبة من االحتاد الدولي (الفـيفا) بحرمـانه من التعاقد مع
هاجم تامي اضي. وأشرك المبارد أمام يونايتد في 11 آب ا وسم ا العب قـبل انطالق ا
أبراهام (22 عامـا) والعب الوسط ميسون ماونت (20 عامـا) وتعرض النتـقادات بسبب
أسـلوبه اخلـططي وبـعض اختـيارات الـتشـكيـلة من بـعض األسمـاء البـارزة في اللـعبـة مثل
جـوزيه مورينيـو مدرب تشيـلسي السابق. وقال المـبارد للصـحفي قـبل أن يعود للعب في
أولـد تـرافـورد فـي كـأس رابـطـة األنـديــة احملـتـرفـة: "أنــا أمـزح قـلـيـال لـكن هـنـا الــكـثـيـر من
الـضـجـيج سـواء فزت أو خـسـرت أو تـعـادلت بـغض الـنـظـر عن اخـتـياري ألي 11 العـبا".
كـن أن تفـعله هـذه اجملمـوعة من الالعـب ـتابـعة مـا  وسم  وأضـاف: "لقـد خـططت هـذا ا
الـشـبـان. بـالـنـسـبـة لي فـإن الـتــنـازل عن ذلك بـعـد مـبـاراة واحـدة في ضـيـافـة مـانـشـسـتـر
يونـايتد.. كان سـيجعلـني متقـلبا بشـدة في تغييـر قناعـاتي". وجنى المبارد ثـمار صبره إذ
ركـز الثـاني في قـائمـة هدافي الـدوري برصـيد 8 أهـداف في 10 يـأتي أبراهـام اآلن في ا
ركـز الـرابع ويـتـسـاوى في الـنقـاط مع لـيـسـتـر سـيتـي ثالث مـباريـات. ويـحـتل تـشـيـلسـي ا
الــتـرتـيب لـكــنه يـتـأخــر فـقط بـفـارق األهــداف. وسـجل مـاونت 4 أهـداف وصـنع هـدفـا في
الـدوري بيـنمـا جنح الـشاب فـيكـايو تـوموري (21 عامـا) في تكـوين شراكـة قويـة في قلب

اضي. وسم ا الدفاع مع كورت زوما ( 25 عاما) الذي أعير إلى إيفرتون في ا

للموسم اجلاري.
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من جـانب آخـر حــصل بـيل عـلى أذن
من اجلهاز الفني لريال مدريد للسفر
ــدرب ـــا أكـــده ا إلـى لـــنـــدن وفـــقـــاً 
الــفــرنــسـي زين الــدين زيــدان الــذي
ـوسم سـبق أن صـرح قــبل انـطالق ا
أن الالعـب الـــــويــــــلـــــزي قـــــريـب من
الرحـيل. زيـدان لم يكن عـلى عـلم بأن
جــاريث بــيل ظـهــر في لــنــدن بـرفــقـة
طـبـيب مـنـتـخب ويـلز قـائالُ: ال أعـلم
من كان بـرفـقته لـكن يـحق له السـفر
مع أي شخص يريده. وأضاف زيزو:
جــاريث بــيل سـافــر من أجل قــضــيـة
شخصية وكان لديه إذن من النادي
ليس هـناك أزمة فـهو غـادر ألنه غير
مــتـوفـر بــالـنـســبـة لـريــال مـدريـد لم
ــــغـــادرة وإذا كـــان يــــتـــحــــدث عن ا
يسـتطـيع التـدرب فكـان سيـفعل ذلك
وإذا كـــان يــســتــطــيـع الــلــعب فــكــان
سيفعل ذلك أيضاً هذا هو كل شيء.
وأكـــــمـل: حتــــدث جـــــاريـث بـــــيل مع
الـنـادي مـبــاشـرة بـشـأن سـفـره كـمـا
قــلـت هي قـــضـــيـــة شـــخــصـــيـــة كل
شخص لديه احلق وال أسـتطيع قول
مـــــا يـــــحـــــدث لـــــكل العـب احلق في

األربعاء ضمن نفس اجلولة.
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شق حامل الـلـقب مانـشسـتر سـيتي
طريـقه بنـجـاح إلى ربع نهـائي كأس
رابطـة األندية اإلجنـليـزية احملـترفة
بـفـوزه عـلى ضـيـفه سـاوثـهـامـبـتـون
بنتيجة 1-3 ضمن منافسات دور الـ
16. ثالثيـة السـماوي حـملت تـوقيع
األرجنتيني نيكوالس أوتاميندي في
الـدقــيــقـة 20 ومــواطـنـه سـيــرجــيـو
" في الـدقـيـقـت 38 أجـويـرو "هدفـ
و56 فيمـا سجل جاك سـتيفـنز هدف
ســاوثــهــامــبـتــون في الــدقــيــقـة 75.
وأنقذ حارس ساوثهامبتون أليكس
مـكارثـي تسـديـدة مـركـزة من رياض
محـرز في الدقـيقـة السـادسة بـعدها
بـ  5 دقـــائـق أطـــلـق أجنـــيــــلـــيــــنـــو
تـسـديدة لم يـجـد احلـارس صـعـوبة
في الـتـصـدي لـهـا. وعـاد أجنـيـلـيـنـو
لـيـسـتـقـبل كـرة من أجـويـرو ويـسدد
من خـارج اجلــزاء قـبل أن يــتـصـدى
مــكـارثي حملــاولــته في الــدقـيــقـة 19
وخــرجت الـكــرة إلى ركــنـيــة نـفــذهـا
سـيـلفـا عـلى رأس أوتـامـيـنـدي الذي
أودعـهـا داخل الــشـبـاك في الـدقـيـقـة
20. واحـــتــسـب احلــكـم ركــلـــة حــرة
نفـذهـا أجويـرو وابـتعـدت قـليال عن
ــــرمى في الــــدقـــيـــقـــة 35 قـــبل أن ا
هـاجم األرجنـتيـني الهدف يضـيف ا
الثـاني في الـدقـيـقة 38 عنـدمـا تابع
عرضية والكر إثر مجهود فردي من

األخير في الناحية اليمنى. 
وقــــبل نــــهـــايــــة الـــشـــوط األول بـ 5
دقائق اقـترب مـانـشسـتر سـيتي من
إضافة الهدف الثالث عندما وصلت
الـــــكــــــرة إلـى فــــــودين الــــــذي وجه
تسديدة تصدى لها مكارثي باقتدار.
وواصل مـانـشـستـر سـيـتي هـيـمـنته
في الــشـوط الـثــاني وأثـمـرت لــعـبـة
مشتركـة جميلة بـ أجويرو ومحرز
عن وصـول الـكــرة إلى سـيـلـفـا الـذي
ســدد لــكن احلــارس مــكــارثي أنــقـذ
ــوقف فـي الــدقــيــقــة 50. وأضـاف ا
أجويرو هـدفه الشخـصي الثاني في
الـدقــيـقـة 56 عـنــدمـا تـابع تــسـديـدة
ــرتــدة من الـدفــاع بــلـمــسـة مــحـرز ا
ـرمى من مسـافة قـريبة. واحدة في ا
ومر فودين من الناحية اليسرى قبل
أن يــرسل الــكــرة وســيـطــر عــلــيــهـا
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وانـخـفـضت إيـرادات بـيع العـبـي كرة
الــقـدم عــلى وجه اخلــصـوص من 42
مـــلــيـــون يــورو إلى 25,5 مـــلــيــــــون

يورو. 
وإلبـــقــــاء الـــنـــادي صــــامـــدا ضـــخت
"إلــــيــــوت" 325 مــــلــــيـــون يــــورو في
ـاضي اجملـمـوع حـتى شـهـر ايـلـول ا
حسبما ذكرت شـبكة "سكاي سبورت"

إيطاليا. 
ــلــعـب يــعــاني حــامل وعــلى أرض ا
لـــقب الــدوري اإليـــطــالي 18 مــرة من
عدم التوازن حيث أقيل مدربه ماركو
جامباولو من منصبه بعد 7 مباريات
فـقط وعـ مـكـانه سـتـيـفـانـو بـيـولي
لــيــصـبـح الـثــامن الــذي يــتــولى هـذه
همة في السنوات اخلمس األخيرة. ا
وكان مـيالن قـد أحرز آخـر لقب له في
الدوري احملـلي عام 2011 ولم يـلعب
في دوري أبــطـال أوروبـا مــنـذ مـوسم

.2013-2014
ركـز الثـاني عشر في ويحـتل ميالن ا
الـدوري بـعــد خـمس هـزائم في تـسع
مباريـات مقابل 3 انتصارات وتعادل
واحد بـرصـيد 10 نقـاط وبـفارق 13

تصدر. نقطة عن يوفنتوس ا خسائر كبيرة تواجه نادي اي سي ميالن

دييغو
مارادونا

vKŽ h d¹ U½Ëœ«—U

wF−A  ÂU √ W dý

t¹œU½

جــيــســـوس وأعــادهــا لــلــخــلف إلى
ــدافع مــحــرز الــذي ســدد في قــدم ا

بيدناريك خالل الدقيقة 60.
ودخل جـــواو كــانــســيــلــو بــدلًــا من
والـكـر وتـمـكن سـاوثـهـامـبـتـون من
تـهـديـد مـرمى الـسـيـتي في الـدقـيـقة
65 عـــنــدمــا تــقـــدم بــوفــال قــبل أن
يــطــلق تـســديـدة قــويــة مـنــخـفــضـة
أبــعــدهــا احلـارس بــرافــو بــأطـراف

أصابعه. 
وضــغط ســاوثــهــامــبــتــون من أجل
تـــــقــــلــــيـص الــــفــــارق وأرسل وارد
رمى وصلت إلى براوس كرة أمام ا
ستيفنز الذي تابـعها بلمسة واحدة
لــكـنـهــا لم تـســكن الـشــبـاك قـبل أن
ينجـح الضيـوف في هز الـشباك عن
طريق جاك ستيفنز في الدقيقة 75.
نشـرت صحـيفة “ماركا ”اإلسبـانية
صورة للـنجم الويـلزي جاريث بيل
العب ريـال مـدريـد وهـو يدخـل أحد
ـبـانـي في الـعـاصـمــة اإلجنـلـيـزيـة ا
قـابلة وكيل أعـماله جوناثان لندن 
بارنيت في اجـتماع كـشفت وسائل
اإلعالم عن أهــدافه وهي مــنــاقــشـة
عــــرض قـــوي النـــضـــمـــامه لـــفـــريق
إجنليـزي خالل االنتـقاالت الشـتوية

 ألكسندر
زفيريف

ن خـالل الــــــربع الــــــثــــــانـي ولم األ
يستكمل اللقاء. 

وبــعـد كــرة مـشــتـركــة مع جـاســتـيس
ــلــعب وهـو ويــنــســلـو غــادر يــاجن ا
يـــعــــاني من األلـم بـــعـــدمــــا اكـــتـــفى
بتسجـيل خمس نقاط في  11مباراة
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خـســر أتالنــتـا هــوكس جـهــود العـبه
تـــراي يــاجن بــســبـب اإلصــابــة كــمــا
انهزم 97-112 أمام مـــــــيامي هيت
في دوري كــرة الـــــــــســلــة األمــريـكي
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــ الـــلـــيـــــــــــلـــة قـــبل

اضــــــية.  ا
وتــصـدر جـون كـولـيـنـز العب أتالنـتـا
ـباراة قـائـمـة مسـجـلـي الـنقـاط فـي ا

برصيد 30 نقطة. 
وأحـــرز تـــايــــلـــر هـــيــــرو العب هـــيت
الـصــاعـد 29 نـقــطـة من بــيـنــهـا 19
نقـطة في الربع الـثاني بيـنما أضاف
جـيــمي بـاتـلـر 21 نـقــطـة في ظـهـوره
األول مـع مــــيـــامـي وســـجـل زمـــيــــله
جـوران دراجـيـتش 21 نـقـطـة أيـضـا.
ـــبـــاراة ودخل يـــاجن العـب هـــوكس ا
ـــركــز الــثــانـي في قــائــمــة مــحــتال ا
ــتـوسط بـلغ 34 مـسـجـلـي الـنـقـاط 
ـبــاراة الـواحـدة بــيـنـمـا نـقــطـة في ا
ـــــركـــــز اخلـــــامـس في يـــــتـــــقـــــاسم ا
الـتـمـريـرات احلـاسـمـة بـرصـيـد تـسع
تـمــريـرات. لــكـنه أصــيب في الــكـاحل
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االحتفاظ بـأسراره الشخـصية ولقد
حــــصل عـــلى إذن مـن ريـــال مـــدريـــد

وهذا ما يهم.
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أفــلت بــايــرن مــيــونخ مـن مــفــاجـآت
ــانـيـا بـعـدمــا قـلب الـطـاولـة كـأس أ
على مضيفه بوخوم بتغلبه عليه في
عـقـر داره (1-2) اول امس الـثالثـاء
ضـمـن مـنـافــسـات الـدور الــثـاني من
سابقة. واستطاع الفريق البافاري ا
حتويـل تأخـره بهـدف حـتى الـدقيـقة
84 إلى فوز في الوقت القاتل بفضل
ثـنائـيـة سـيـرجي جنـابـري وتـوماس

مولر ليتأهل لدور الـ 16.
وبــــــحــــــسـب شــــــبــــــكــــــة "أوبــــــتـــــا"
لإلحــصـائــيـات فــإن بـايـرن مــيـونخ
اسـتـطاع الـتـأهل ألدوار مـتـقـدمة من
آخر 32 مباراة خاضها خارج أرضه
ـانـيــا وهـو رقم قــيـاسي في كــأس أ
سـابقة. ينفـرد به على مـدار تاريخ ا
كـــمـــا أشـــارت شـــبـــكـــة "ســـكـــواكــا"
لـإلحــصـــائـــيــات إلـى جنــاح بـــايــرن
مــــيــــونخ في الــــتــــأهل لـــدور الـ 16
لــــلـــمــــوسم الـ  18عــــلى الــــتـــوالي
ـبكـر من لـيـواصل جتـنب اإلقـصـاء ا

انيا. كأس أ
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سـجل األسطـورة ليـونيل مـيسـي قائـد برشـلونـة هدفـ في شبـاك بلـد الولـيد مـساء اول
امس الـثالثـاء عــلى مـلـعب كـامـب نـو ضـمن اجلـولـة احلــاديـة عـشـرة لـلـيــجـا اإلسـبـانـيـة.
وبحـسب شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات فـقـد رفع مـيسـي رصيـده من األهـداف إلى 101
ـدرب اإلسبـاني إرنـسـتـو فـالـفـيـردي. وأشارت ـسـابـقـات حتت قـيـادة ا هـدف في جـمـيع ا
"أوبـتـا" إلى أن مـيسـي يتـفـوق بـفارق 38 هـدفًـا عن أقـرب زمالئه في الـفـريق وهـو لويس
سابـقات. جدير بـالذكر أن أحـد هدفي ميسي سـواريز الذي سجل 63 هدفًا في جـميع ا
ــبـاراة جــاء من ركـلــة حـرة مـبــاشـرة وهي رقم 50 في مــسـيـرتـه حـيث سـجل 44 في ا

بقميص برشلونة و6 بقميص منتخب األرجنت
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ـاضـية عـلى ـاني ألـكـسـنـدر زفـيـريف الـلـيـلـة قـبل ا تغـلب األ
منـافسـه اإلسبـاني فـرنانـدو فرداسـكـو في اجلولـة الـثانـية

من بطولة باريس لتنس األساتذة. 
وفي ثـاني أدوار الـبـطـولـة ذات األلف نـقـطـة وفي غـضون
56 دقــيـقــة فـحــسب فـاز زفــيـريف (1-6 و3-6) عـلى
فـرداســكـو. وضـرب بـذلك مـوعـدا في ثـمن الـنـهـائي مع
الفائز من لـقاء اإليطالي فابيو فـونيني والكندي دينيس
ـصنف شـابـوفـالـوف. وتـعرض دانـيـيل مـيـدفـيـديف ا
ي شاردي في يوم ة مفاجئة أمام جير الرابع لهز
سيء لالعــبــ الــروس في بــطــولــة بــاريس لــلــتــنس
لألسـاتـذة. ومني مـيـدفـيديـف الذي سـيـشارك ألول
ـقبل مـرة في الـبـطولـة اخلـتامـيـة للـمـوسم الـشهـر ا
ـته األولى مــنـذ نــهـائي بـعــد مـوسم مــذهل بـهــز
فتوحـة ح خسر بـنتيجة  6-4و6-2 أمريكـا ا

و.6-4
. وفي وقت ســـابق ودع حـــامل الـــلــقـب كــارين
اني يان لينارد ختشـانوف البطولة عـلى يد األ
ــــته  6-7و 6-3و7-5. شــــتــــروف بــــهــــز
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ستـشـهد بـطولـة الـدوري اإلجنلـيـزي تطـورات على
تــقــنــيـة اإلعــادة بــالــفــيــديـو VAR“ في الــفــتـرة
الــقـادمــة كــمــا كـشــفت صــحــيــفـة “ديــلي مــيل”
الـبريطانية. وأشارت “ديلي ميل ”إلى وجود خلل
من نــاحـيـة الـســرعـة والـدقـة في اتــخـاذ الـقـرارات
سؤول بالـذهاب إلى تقنيـة الفار وهذا سيـجبر ا

ـيـرلـيج بإضـافـة حتـديـثات عـلى الـنـظام. عن البـر
ـنــظــمـ بــإضــافـة كــامــيـرات “زاويــة وسـيــقــوم ا
ـنح احلكام تـسهيالت التـخاذ القرارات الـصقر ”
في حـاالت التـسـلل وهذا األمـر سـيضـيف سـرعة

الالعب تـــعــرض لــتــمــزق في كــاحــله
ن ولـن يــتــمــكن مـن اســتــكــمــال األ

باراة.  ا
وكــان هــوكس مــتــأخـرا 31-36 عــنـد
إصــــابـــة يــــاجن ولم يــــكـن بـــوســــعه
التـنافس بـقوة بعـد خروجه لـيسجل
أقـل عــدد من الـــنــقـــاط لــلــفـــريق هــذا

وسم.  ا
وشارك بـاتـلر ألول مـرة مع هيــــــــت
وظـهـر بـشــــــــكل جــــــــــيـد بـعـدما
غـاب عن أول ثالث مـبـاريـات في
ـــــوسم بــــســـــــــــــبب إجنــــاب ا

ابنته.
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جتـمع عـدد مـن جـمـاهـيــر نـادي خـيـمـنــاسـيـا ال بالتـا
األرجــنــتــيــني أمــام الــفــنــدق الــذي نــزل فــيه مــدربه
األســطـورة ديــيـغــو مـارادونــا عـشــيــة مـبــاراته ضـد
مضيـفه نيويـلز أولـد بويز ضـمن اجلولة
الـ 11 لـلـدوري. وخـرج مـارادونـا إلى
شرفة غرفته ليحيي جماهير النادي
رح بـفاصل واستـقبـلهـم بنـوع من ا
من الــرقص. وتــولى مــارادونــا (58
عـامـا) مـهـمـة تـدريب خـيـمـنـاسـيـا ال
بالتا الـذي يعانـي من سوء الـنتائج
وحــقق انـــتــصــارا وحــيـــدا فــقط حتت
ـــدرب اجلــديـــد مـــقـــابل أربع قـــيـــادة ا
هـزائم. ويحـتل خـيـمـنـاسـيـا ال بالتا
ــركــز الــثـالـث والـعــشــرين قــبل ا
األخــــــــــــيــــــــــــر فـي الـــــــــــدوري
ـمتاز برصيد األرجنتيني ا

أربع نقاط فقط.
ح مـن جــــــــانـب اخـــــــــر أ
الـــــنـــــجم الـــــســـــويــــدي
اخملــــــــضــــــــرم زالتـــــــان
إبـــراهــــيــــمـــوفــــيـــتش
مـــهـــاجـم فـــريق لـــوس
أجنـــلـــوس غـــاالكـــسي
األمـريـكي لـكـرة الـقـدم
إلـى الــــــــــعــــــــــودة إلـى

إسبانيا. 
وكـتب إبــراهـيــمـوفــيـتش
"السلطان إبرا" تدوينة عبر
صــــــفـــــحــــــته عــــــلى مــــــوقع
"إنستغـرام" قال فيهـا: "مرحبا

إسبانيا! خمنوا ماذا? 
ســـــأعــــود". وارتـــــبط اسـم الــــنـــــجم
السـويـدي الـبـالغ من الـعـمر 38 عـاما
بـالدوري اإليـطـالي فـقـد عـرض عـليـه فريق
دة عام ونصف الـعام مقابل نابولي عقـدا 
راتب قيمته 4 مالي يورو لكن الصفقة
لم تـتم كـمـا يـهـتم قـطـبـا مـديـنـة مـيالنـو
الكروي إنـتر وميالن بـخدمات "الـسلطان

إبرا". 
يــذكـر أن فــريق إبــراهــيـمــوفــيــتش لـوس
أجنـلـوس غاالكـسي خـرج مـن الدور قـبل
ـنـطـقة النـهـائي من الـدوري األمـريكي (ا

الغربية). 
وســـبق أن لـــعب "إبـــرا" الـــذي ال يــخـــفي
رغبـته في الـعودة إلى أوروبـا في الدوري
اإلسبـاني مع بـرشلـونـة خالل الـفتـرة ما

ب عامي (2009 الى 2011).

في ثاني أسوأ حصيلة
خـالل مــــــســـــــيــــــرته
االحترافـية. وبعد
خـــــــروج يــــــاجن
بـفـتـرة قـصـيـرة
أعـلن هوكس أن

ودقـة على الـنظـام. وشـهدت مـباراة اجلـولة األولى
ــوسم احلــالـي بـ مـن الـدوري اإلجنــلــيــزي في ا
مـانـشــسـتـر ســيـتي ووست هـام يــونـايـتــد انـتـظـار
“الـسيتـيزينز ”لـعدة دقائق كي يـحكم احلكم على
صحـة هدف اإلجنليزي رحيم ستيرلينج الذي كان
متـسلالً قـبل هدف الـبرازيـلي جابـرييل جـيسوس
ـدة قـبل احلـصول بـيـنـمـا انـتـظر آرسـنـال لـنـفس ا
على هـدف التـعادل في مبـاراة مانـشستـر يونـايتد
عنـدما  تأكـيد هـدف بييـر أوبامـياجن. وسيـجتمع
حكـام البطولة اليوم اخلميس كما أكدت الصحيفة
للحصول على تقرير حول كيفية استخدام الفار.

هيت يهزم هوكس في سلة احملترف


