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نتخب البرازيل عن ليونيل ميسي جنم دير الفني  { مدريد- وكاالت - حتدث أدينور باتشي تيتي ا
األرجـنـتـ ومـقــارنـته بـأسـطـورة الـســامـبـا.  وقـال تـيـتي فـي تـصـريـحـات أبـرزتـهــا صـحـيـفـة مـاركـا
اإلسبانية: ميـسي أفضل من بيليه بـيليه ال يضاهى وكل من يـريد عقد مقارنـة بينه وب رياضي آخر
ال يعـرف شيئًـا".وأضاف: "مـيسي غـير عـادي ولكن تـألقه في إطـار البـشر أمـا بيـليه فهـو من كوكب
عـايير الـطبيـعية. وتـابع: ال أقول هذا ألنـني برازيلي ولكـني أحتدث ألنني رأيت آخر وتألقـه تخطى ا
سـتوى الـفردي قصـة بيـليه وحـجم تألـقه والعـروض الـتي كان يـقدمـها بـاإلضافـة إلى جودته عـلى ا
وتميزه في اللـعب بالرأس ومدى قـوته أنت كصحفي إذا كـنت تريد البحـث عن عيب لديه فلن جتد".
وواصل مدرب البرازيل: كل ما قلته عن بيليه لم يكن كافيًا ولكنه أيضًا يتمتع بكاريزما استثنائية".
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{ لــــنــــدن- وكــــاالت - الــــعــــجــــوز
االسـكــتـلـنـدي ألــيـكس فــيـرجـسـون
يراقب العبـيه في الدورة التـدريبية
األخيرة قبل مواجهة تشارلتون في
آخر جوالت الدوري اإلجنليزي بعد
ضياع حلم استعادة اللقب وضمان

تشيلسي التتويج به مبكرًا.
الـفــتى الــبــرتـغــالي كــريــسـتــيــانـو
رونالدو يركض بـالكرة مراوغًا كل
من يواجهه فوق العشب كما جرت
سنوات العـادة مـنذ وصـوله قبل  3

إلى ملعب أولد ترافورد.
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صـــيــحـــات الـــهـــولـــنـــدي رود فــان
نيستلروي تخترق آذان صاحب الـ
 21عـامًـا "هــيـا يـا فـتـى.. أنـا هـنـا..
ضي البـرتغالي الشاب مرر لي".. 

ا سمعه من زميله. دون اكتراث 
الــكــرة تــصل بــعــد ثــوان مــعــدودة
ـــضي لالعب الــــشـــاب يـــركض و

مـــتــجـــاوزًا زمالئه ويـــســتـــعــرض
مهـاراته أمام من يـواجهه لـيصرخ
فـان نـيـسـتلـروي من بـعـيـد ويـشيح

بيده متوقفًا عن الركض.
رونـالـدو ينـظـر إلى رود بامـتـعاض
"مــاذا تـــريـــد? كفّ عن الـــصــراخ!"..
يركض فـان نيسـتلروي نحـو زميله
غـــاضــبًــا يــلــمـــحه لــويس ســاهــا
ويـركـض هـو اآلخـر حملـاولـة إعـاقـة

طريقه نحو زميلهما الشاب.
سـاها أدرك أن ثـمـة ثورة قـادمة في
الـتـدريـبـات وبـالــفـعل اشـتـبك فـان
نـــيـــســتـــلـــروي مع رونـــالــدو ودفع
األخـيـر بـيـديه لـيـسـقط أرضًـا قبل
أن يــنـــهض ويـــحــاول لـــكم الالعب
الــهــولــنــدي وفــيـرجــســون يــنــظـر

إليهما في صمت.
وجد فـان نيـستلـروي نفـسه عُرضة
للشتائم من زمـيله البرتغالي الذي
نـعه إنقـاذ زمالئه للـموقف من لم 

الـتــفـوه بــألـفـاظ نــابـيــة جتـاه أحـد
جنـوم الـفـريـق لـيبـادلـه الـهـولـندي

الطعنات بلسانه.
كــــارلـــوس كــــيـــروش  –مـــســــاعـــد
فـيـرجـسـون  –يـصــرخ في كـلـيـهـمـا
"كــــفــــا.. كــــفـــا" هــــنــــا أطـــلـق فـــان
نــيــســتـــلــروي رصــاصــته في قــلب

رونالدو "اذهب وابكي ألبيك".
تـوقف رونالـدو فجـأة وأبـعد بـيديه
أيــــادي زمـالئه الـــــذيـن حـــــاولــــوا
إبـعــاده عن فـان نـيــسـتــلـروي لـكن
الـــبـــرتــغـــالي بـــات في عـــالم آخــر
ــهــاجم حتــدثـه نــفــسه بــكــلــمــات ا
الــهــولـنــدي "اذهب وابــكي ألبـيك...

أبي!! لقد مات أبي!".
الدون الصغيـر يسقط أرضًا دموع
تنـهمـر بشكـل مفاجئ "أبي!.. أبي!"
خـفــقـات قـلب رونــالـدو تــتـزايـد مع
ارتــــســـام صـــورة أبـــيـه "خـــوســـيه
دينيس أفيرو" الذي مات لتوه قبل

 8أشهر من هذه الواقعة.
لـــلــتـــو تــعـــافى رونـــالــدو من آالمه
ــســـتـــمــرة بـــفــقـــدان أبـــيه وبــدأ ا
ـتـعة بـالـهـروب من الـواقع األلـيـم 
مـداعــبـة الـكــرة فـوق الـعــشب لـكن
الـصـفـعـة التي تـلـقـاها بـلـسـان فان
نـيـســتـلـروي أعـادت إلــيه آثـار تـلك
الـطـعـنـة الـتي تـلـقـاهـا قـبل بـضـعة

أشهر بفراق أبيه للحياة.
dOGB « f¹d

بــــــكــــــاء رونـــــالــــــدو بــــــاغـت فـــــان
نيستـلروي الذي لم يفـهم للحظات
مــا يــحــدث لــكـريس الــصــغــيــر "يـا
ـاذا يبـكي?".. أحدهم يـقترب إلهي! 
ته يا من أذنه ويهمس قـائلًا "لـقد آ

رجل! أنسيت وفاة أبيه?!".
فــان نـــيــســـتــلـــروي ال يُــصـــدق مــا
يـحــدث ورونـالـدو يــبـكي بــحـرقـة
لــكـــنه حتـــدث بــصـــوت هــامس "لم
أقــصـــد ذلك! لــقـــد قـــصــدت بـــأبــيه

ـازحه كـيــروش ولـيس والـده! أال 
دائمًـا بذلك! فـكيـروش يتـعامل معه

وكأنه ابنه! لم أقصد إهانته..".
هنا حـان الدور على فـيرجسون أن
يتدخل يأمر الـثنائي باخلروج من
ــلـعب ويــصـطـحـب رونـالـدو إلى ا
الداخل حملاولة إخراجه من حالته

وفان نيستلروي يخرج وحيدًا.
في الــيــوم الــتــالي يــتــجه الــفــريق
صوب ملعب أولـد ترافورد خلوض
ـوسم.. الـعـجـوز آخـر مــبـاراة في ا
ــــبــــاراة وفـــان يـــعــــلـن قـــائــــمــــة ا
نـيـسـتلـروي خـارجهـا بـيـنمـا يـبدأ

كريستيانو أساسيًا.
Â—UŽ VCſ

ــهـاجم الـهـولــنـدي بـقـرار صـدمـة ا
فيرجسون أدخلته في غضب عارم
ــلــعب لــيــقــرر ســريــعًـــا مــغــادرة ا
والــرحـيل بـسـيـارة أحـد أصـدقـائه
لــيــغــيـب عن ربــاعــيــة الــشــيــاطـ

احلـمــر الـتي أســهم بـهــا رونـالـدو
بهدف.

rÝu  W¹UN½
الـشـيـاط هـنـاك في أولـد تـرافورد
ـوسم ــرحـون بــحـفــلـة نــهـايــة ا
والــهـولـنـدي تـمـضي به األيـام وقـد
بـلـغه القـرار الـصـادم.. "فيـرجـسون
لـم يـعـد يـريــدك هـنـا..!!". عـرض من
ريــــال مـــدريـــد يـــصـل إلى مـــكـــاتب
الــــنـــادي اإلجنـــلـــيـــزي ومـــوقف
فيرجسون الصارم أجبر اإلدارة
عــلى بــيع هـداف الــفـريق األول
بعد شهرين من الواقعة مقابل
 14مـليـون يـورو فقط بـعـدما
خـرج من جـنة أولـد تـرافورد
مع كل دمعـة سالت من ع
الــفـتى الـصــغـيـر رونـالـدو
حُــزنًـا عـلى أبـيـه بـطـعـنـة
نـــــــافـــــــذة مـن لـــــــســــــان

الشيطان الهولندي.
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األسبوع األول من ديسمبر/ كانون
ـديـنة األول والـذي سـتـقـدم خالله ا

مقترحا رسميا.
وال تــدفـع ســاو بــاولـــو حــالــيــا أي
رســـوم لـــفـــورمـــوال  1عــــلى عـــكس
عمـول به حول العـالم حيث تدفع ا
ـستـضيـفة األخـرى نحو 60 دن ا ا
ملـيـون يورو ( 66.35ملـيون دوالر)
الستضافة سـباقات لكن دوريا قال

إن تغييرا سيحدث.
وأوضح "سنـدفع رسومـا في الـعقد
الــقـادم. ســنـحـصل عــلى أمـوال من

مصادر واستثمارات خاصة".
وذكـرت تقـارير صـحفـية مـحلـية أن
ـديـنة وهي مـسـقط رأس إيـرتون ا
ســيـنــا بــطل الــعــالم الـراحـل عـلى
اســتــعــداد لـدفع  20مــلــيـون دوالر
فـيـمـا أبـدت ريـو أبـدت اسـتـعـدادها

لدفع أموال أكثر.
وقـــال كـــاري "االتـــفــــاقـــيـــات الـــتي
نبـرمهـا تتـضمن العـديد من الـبنود
وال تقتصر فقط على الرسوم. لدينا
جـــــوانب أخـــــرى. األمــــر مـــــعــــقــــد
قـلـيال".وتـعـتـزم مـديـنـة سـاو بـاولو
بيع حقوق ادارة حلبة إنترالجوس
دة  33عـامــا لـلـقـطـاع اخلـاص في

الثامن من يناير/ كانون الثاني.

لـلـقــرار. تـقـلـيـديــا نـعـلن عن جـدول
وسم التالي خالل الصيف". ا

وسـتـسـتـضيـف حلـبـة إنـتـرالجوس
سـبـاق البـرازيل في  2020لـكن ريو
دي جـانـيــرو مـرشـحـة الســتـضـافـة

السباق في العام التالي.
وتــرغب سـاو بـاولــو في االحـتـفـاظ
بـالـسـبـاق وقـال جـواو دوريـا حاكم
الـواليـة إنه ســيـعـقـد اجــتـمـاعـا مع
مـــجــمـــوعــة لـــيـــبــرتي مـــيـــديــا في

مـجمـوعـة لـيـبـرتي مـيـديـا صـاحـبة
احلقوق الـتجاريـة للصحـفي على
هـامش سـباق الـبـرازيل على حـلـبة
إنترالجوس مـطلع هذا األسبوع إن
ـسـؤولـ يـدرسـون كل اخلـيارات ا
تاحة. وقال كـاري "لدينا مصالح ا
لدينـا العديـد من الشركـاء الراغب
في بــــقــــاء الــــســــبــــاق نــــرغب في

استمراره لفترة طويلة".
وأضــاف "ال يــوجــد مــوعـد نــهــائي

{ رودي جــانــيــرو- وكــاالت يـرغب
مسؤولو فورموال  1في اإلبقاء على
جــائــزة الـــبــرازيل الــكــبــرى ضــمن
جـدول بـطولـة الـعالم لـكن الـسؤال
اآلن أين سيقام السباق الوحيد في
أمريكـا اجلنوبـية بعد  2020عندما
يــنـــتــهي الــعــقـــد احلــالي مع ســاو

باولو?
وقــــال تــــشــــيس كــــاري الــــرئــــيس
ثل الـتنـفيـذي لفـورموال  1والذي 
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األخـيـر بـعـدما
تـــــــــــعـــــــــــرض
إلصــــــابـــــة في
عــيـنه الـيـمـنى
خـالل الـــــــــربع
الـــــثــــالث لــــكن
الـفـريق قال إنه
ـــــكـــــنه كـــــان 

كـون من وأحـرز ثـنـائي بـلـيـزرز ا
داميـان ليالرد وسي.جيه مـكولوم
 38نقطة لكن الـفريق خسر للمرة

السابعة في آخر تسع مباريات.
و ســـحـق تـــورونــــتـــو رابــــتـــورز
مـــنــافــسه تــشـــارلــوت هــورنــتس
 96-132فـي دوري كــرة الـــســـلــة
األمـريكي للـمحـترف يـوم اإلثن
بـــعــدمـــا قــدم أو.جـــيه أنـــونــوبي

أفضل عرض في مسيرته.
وســــجل أنــــونـــوبي  24نــــقـــطـــة
وأضــاف بــاســـكــال ســيــاكــام 20
نـقـطــة ونـورمـان بـاول  17نـقـطـة
وساهم البديل تيرينس ديفيز في

االنتصار بإحراز  16نقطة.
كـــمـــا ســــجل رونـــداي هــــولـــيس
جـيــفــرسـون  15نـقــطــة وأضـاف
كــــريـس بــــوشــــيــــر  11نــــقــــطــــة
واسـتــحــوذ عـلى  11كــرة مـرتـدة
وأحـرز فـريد فـان فـليت  11نقـطة
ومـــرر ثـــمـــانـي كـــرات حـــاســـمـــة
لـيــحـقق رابـتــورز فـوزه اخلـامس
عـــلى الـــتـــوالي عـــلى أرضـه هــذا

وسم. ا
ولم يــشــارك أنــونــوبي في الــربع

أخبار النجوم
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األ األوروبية (يورو  (2020رسميا .
وفاز منتخب سويسرا على مضيفه جبل
ـارك مع طـارق  ?0-6كـمــا تــعــادلت الــد
مــضــيــفــتــهــا أيــرلــنــدا  1-1في اجلــولــة
األخـيرة من مـباريـات اجملـموعـة الرابـعة
لـلتـصفـيات. ويـتصـدر منـتخب سـويسرا
تـرتـيب اجملــمـوعـة الـرابــعـة بـرصـيـد 17
ـركز الـثاني ارك في ا نقـطة وحتل الـد
ـركز بـرصـيد  16نـقـطة ثـم أيرلـنـدا في ا
ـركز الثالث ( 13نـقطـة) وجورجـيا في ا
الرابع ( 8نـقـاط) بـيـنمـا يـتـذيل مـنـتخب

جبل طارق الترتيب دون نقاط.
وعـلى سـتـاد فـيـكتـوريـا سـجل سـيـدريك
إيـ (هــدفـان) فـي الـدقــيـقــتـ  10و?84
وروبن فـــارجــاس ( ?(50وكــريـــســتـــيــان
فاسـناشت ( ?(57ولوريـس بيـنيـتو ((75
وجـرانـيت تـشـاكـا ( (86األهـداف الـسـتـة
للمـنتخب السويـسري بينـما جاءالهدف
الـوحـيد جلـبل طـارق في الدقـيـقة  74عن

طريق ريسي ستيش.
وفي بـلـفـاست تـقـدم مـارتـ بـرايـتوايت
ــارك في الــدقــيــقــة  72ثم بــهـــدف لــلــد
تـعـادل شـان دافي أليـرلــنـدا في الـدقـيـقـة

86.

تبادلة في  ?64بعد سلسلـة من الكرات ا
لـعب أنهـاها بتـسديـدة قوية من وسط ا
عــلى حـــدود مــنـــطــقـــة اجلــزاء ســـكــنت

الشباك األرمينية.
دافع رومانيولي اسمه في قائمة ودون ا
سجلـ بتسجـيل الهدف السادس في ا
الدقيقة  ?72بعدما تابع تصدى للحارس

أيرابيتيان لرأسية من ركلة ركنية.
وحتـصلت إيـطـاليـا علـى ركلـة جزاء بـعد
تــعــرض أورســولــيـنـي لإلعــاقـة لــيــنــفـذ
جورجينو الركلة بـنجاح مسجلًا الهدف

السابع في الدقيقة .75
وفـي الــــدقــــيــــقــــة  ?77تالعـب كــــيــــيــــزا
بـالـدفـاعـات األرمـيـنـيـة لـيرسـل عـرضـية
متـقنة عـلى رأس أورسولـيني الذي وقع

على الهدف الثامن إليطاليا.
وسـجــلت أرمــيـنــيـا هــدفًــا شـرفــيًـا عــبـر
بابـيان في الـدقيـقة ( (79بعـد صاروخـية
من خـارج مـنـطـقــة اجلـزاء لـيـرد عـلـيـهـا
ــنــتـخـب اإليـطــالي بــتــسـجــيل الــهـدف ا
التاسع عبر رأسيـة من كييزا في الدقيقة
ـبـاراة بــفـوز إيـطــالـيـا ( ?(81لـتــنـتــهي ا
بــنــتــيــجـة  .1-9وكــذلك تـأهـل مـنــتــخــبـا
ارك إلى نـهـائيـات كأس سـويسـرا والـد

الــبـيــنـيــات اإليـطــالـيــة من اخلـلف وفي
الدقيقة  33سجل األزوري الهدف الرابع
ـيدان من بـعـد تمـريرة بـيـنيـة من وسط ا
رمى وبيلي بعدها با زانيولو إنفرد إ
لـــيـــراوغ احلــــارس ويـــضع الــــكـــرة في

الشباك اخلالية من حارسها.
ـوبــيــلي في الــدقـيــقـة  45كـرة وســدد إ
قويـة من داخل منـطقة اجلـزاء اصطدمت
بـالــقـائم لـيـنــتـهي الـشــوط األول بـتـقـدم

إيطاليا برباعية نظيفة.
`ÝU  Âu−¼

وفي الــشــوط الـثــاني شــكــلت أرمـيــنــيـا
اخلطـورة األولى في الـدقيـقة  ?53بعـدما
ارتـقى هامـباردزومـيان لـكرة عرضـية من
مــخــالــفــة مــســددًا رأســيــة أمــسك بــهــا

سيريجو بسهولة.
وفي الـــدقـــيـــقــة  ?57تــوغـل كـــيــيـــزا من
اجلــــانب األيـــســــر ووصل إلى الــــعـــمق
لــيـســدد من خـارج مــنـطــقـة اجلــزاء كـرة
قـــويـــة اصــطـــدمت بـــالــقـــائم.وتـــبــعـــهــا
أورسـولـيــني بـتــسـديـدة قــويـة من داخل

منطقة اجلزاء مرت إلى جوار القائم.
وســجل زانــيـــولــو الــهــدف الـــشــخــصي
الـثـاني واخلـامس إليـطـالـيـا في الـدقـيـقة

ـوبـيـلي (هـدفــان) ونـيـكـولـو زانـيـولـو إ
(هــدفــان) ونــيـكــولــو بـاريـال وألـيــســيـو
رومــانــيــولي وجــورجــيــنــو وريــكـاردو
أورسـولـيـني وفـيـدريـكـو كـيـيـزا وسجل

هدف أرمينيا الوحيد إدجار بابيان.
وبـــتــلـك الــنـــتـــيـــجــة أنـــهت إيـــطـــالـــيــا
التصفيات بالعالمة الكاملة في الصدارة
برصيد  30نقـطة في الوقت الـذي جتمد
فـيه رصــيـد أرمـيــنـيــا عـنـد  10نـقـاط في
ركـز اخلـامس وكان األزوري قـد ضمن ا
الـتـأهل إلى الـيـورو رسـمـيًـا بـالـفعـل قبل

مباراة اليوم.
وبحسب شـبكة "سـكواكا" لإلحـصائيات
فــإن هـــذا االنـــتــصـــار هــو األكـــبـــر عــلى

اإلطالق للمنتخب اإليطالي هذا القرن.
W¹«b³ « ”ULŠ

وأتت احملـــاولــــة األولى ألرمـــيــــنـــيـــا في
الــدقــيــقـة  5عــبـر تــوغل مـن بــابـيــان في
مـنـطقـة اجلزاء أنـهـاه بتـسـديدة أرضـية
قـويـة أخـرجـهـا احلـارس سـيـريـجـو إلى

ركلة ركنية.
وافتـتحت إيطالـيا التـسجيل في الـدقيقة
وبيلي عرضـية متقنة  ?8بعدما تلـقى إ
من قــبل كـــيــيـــزا وهــو خــالٍ تـــمــامًــا من
الرقـابـة لـيـسـدد رأسيـة سـكـنت الـشـباك

األرمينية.
ـوبـيلي وبـعـدهـا بدقـيـقـة واحدة مـرر إ
كرة بـينيـة وضعت زانـيولو وجـهًا لوجه
مع احلـارس أيـرابـيـتـيـان لـيـتمـكن العب
روما من تسجيل الهدف الثاني لألزوري

عبر تسديدة أرضية.
دافع بونوتشي في إعادة الكرة وأخطأ ا
إلى الـوراء في الـدقـيـقة  ?22لـتذهب إلى
مـهـاجم أرمـينـيـا كارابـيـتيـان الـذي سدد
كرة سـاقطة من فـوق احلارس سيـريجو

إال أن كرته اصطدمت بالعارضة.
وعززت إيطـاليا تقـدمها بالـهدف الثالث
في الــدقــيــقـة  29عــبــر بــاريال بــعـد
انـفـراده الـتـام بـأيرابـيـتـيـان بـفضل
بينية متقـنة من بونوتشي ليسدد
بعـدها كرة أرضـية زاحفـة سكنت
الـشــبـاك.وفي الــدقـيــقـة  31ومن
انـفــراد آخـر ســدد كـيــيـزا كـرة
ـــيـــزة اصـــطـــدمت بـــالــقـــائم

األيسر.
وعـــانت أرمــيــنــيـــا كــثــيــرًا من

{ رومـا- وكـاالت- اكـتـسحت
إيـطـالـيـا ضيـفـتـها أرمـيـنـيا
ـبـاراة بــنـتــيـجـة  ?1-9في ا
الــتي أقـــيــمت عــلـى مــلــعب
ريـنــزو بــاربـيــرا  في خــتـام
مـبـاريـات اجملـمـوعـة الـعـاشرة

لتصفيات يورو .2020
وســــــــــجـل أهـــــــــداف
إيـطـالـيـا شـيـرو
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منتخب ايطاليا
يتأهل بتفوق الى
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{  رومـا- وكــاالت - قـال جـاريث سـاوثــجـيت مـدرب إجنـلــتـرا إن أداء مـنـتـخب
ــرجح أن يــحــدد إذا مــا كــان ســيـبــقى في بالده في بــطــولــة أوروبـا  2020من ا

منصبه حتى كأس العالم .2022
وأضـاف سـاوثجـيت الـذي سيـسـافر إلى قـطـر مسـتـضيـفـة كأس الـعالم ?2022
قبل "هذا سـيعتمد بشكل تابـعة العبي ليفربـول في كأس العالم لألندية الـشهر ا

قبل". كبير على ما سيحدث الصيف ا
وأشـار إلى واقـعـة التـعـرض النـتـقادات حـادة بـعـد اسـتـبعـاد رحـيم سـتـرلـينج من
ـثل هذا األسـبوع تشـعر بأن تشكـيلـة إجنلتـرا ألسباب انـضبـاطية "عـندمـا تمر 

الناس قد ال تستمر في الشعور باحلب نحوك".
كن أن يـؤثر على وأضاف "عـندمـا ال تكون هـناك رغـبة في استـمرارك فـإن ذلك 

الفريق أنا واقعي فيما يتعلق بسرعة حدوث هذه التحوالت".

ـنتـخب إسبـانيا ـدير الـفني  {  لنـدن- وكاالت - بـات روبرت مـورينو ا
اتادور. على أعتاب الرحيل بشكل رسمي عن تدريب ا

وكـان مـوريـنو أبـلغ العـبي إسـبـانـيـا بأنـه لن يسـتـمـر في مـنـصـبه وقام
بتوديـعهم بالبكاء عـقب االنتصار على رومـانيا بخماسيـة نظيفة ضمن

ؤهلة ليورو .2020 التصفيات ا
ـدير ووفـقًـا لـبرنـامج "الـشـيرجنـيـتو" اإلسـبـاني فـإن لويـس إنريـكي ا
اتادور مرة أخرى. الفني السابق إلسبانيا قريب من العودة لقيادة ا
نتخب ـدير الرياضـي  وأشار إلى أن خـوسيه فرانـسيسـكو مولـينا ا

. إسبانيا أبلغ مورينو بشأن عودة إنريكي صباح أمس اإلثن
وشدد مـولينـا خالل حديـثه مع مورينـو على أنه من الصـعب أن يعود

نتخب إسبانيا. للعمل مرة أخرى رفقة إنريكي في اجلهاز الفني 
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{  بـاريس- وكاالت - كشف تـقريـر صحـفي إسباني عن
تطـور جديد بشـأن إمكانية انـتقال كيـليان مبابي جنم

باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
وســـبـق أن ربـــطـت الـــعــــديـــد من
الـتـقـاريـر مـبـابي بـاالنـتـقـال إلى
ريـــال مــدريــد لـــلــتــدرب حتت
قـــيــــادة مـــواطـــنـه زين الـــدين

زيدان.
ووفـقًا لبرنامج "الشيرجنيتو"

اإلســبــاني فـإن والــدة مــبـابي أخــبـرت
مـسـؤولي ريــال مـدريـد بـأن جنـلـهـا لن يـجـدد عـقـده احلـالي مع

سان جيرمان.
بابي عرضًا خيـاليًا باحلصول وكان الـنادي الباريسي قـدم 
عـلى  40ملـيـون يـورو سـنـويًـا من أجل الـتـوقـيع عـلى عـقد
يرجني.ويـنتهي الـعقد احلالي جديـد وعدم االنتـقال إلى ا

بابي ( 20عامًا) مع سان جيرمان في صيف .2022
بابي يذكـر أن مسؤول من موناكـو النادي السابق 
صرحـوا بأن الـالعب كان يـخطط لالنـتـقال مـستـقبـلًا
إلى ريــال مــدريـد عــنــدمـا قــرر الــتــوقـيـع مع سـان

جيرمان في عام .2017
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الـــــعــــودة لــــلــــعـب إذا احــــتــــاجه
درب.وسـجل مارف ولـيامز 14 ا
نقطة مع هورنتس وأضاف مايلز
بـريـدجـز وبـيـسـمـاك بـيـومـبو 13
نـقــطـة لــكل مـنــهـمــا لـكن الــفـريق
خـســر بـعــد الـفــوز في مـبــاراتـ
.  وأنــهى رابــتــورز مـــتــتــالــيــتــ
الــنـصـف األول بـفـارق  4نـقـاط
فـقط واتــسع الــفـارق إلى
 18نقطـة بعد الربع
الــــثــــالث ثم زاد
إلى  38نــقــطــة
قــــــبل خــــــمس
دقــــــائق و20
ثــــانــــيــــة من

النهاية.

{ واشــنـطن- وكــاالت - اشــتـرك
جيـمس هاردن وراسل وسـتبروك
فـي تــسـجــيل  64نــقــطــة لــيــفـوز
هــيــوســتــون روكــتس 132-108
عـلى بــورتالنـد تـريـل بـلـيـزرز في
دوري كـــرة الــــســـلــــة األمــــريـــكي

. للمحترف
ورغم أن هاردن أدى الـدور األكبر
في الـنـصف األول بـعـدمـا سـجل
 23من أصل  36نــــقـــــطــــة فــــإن
وســــتــــبــــروك كــــان األفـــــضل في
الـنصف الـثاني بـتسـجيل  15من
أصل  28نــقــطـة كــمــا اسـتــحـوذ
عـلى  13كـرة مـرتــدة ومـرر عـشـر
كـــــرات حـــــاســـــمــــة عـــــلـى مــــدار
اللـقاء.واسـتفـاد روكتس من تألق
هـذا الثـنائي وحـقق فوزه الـثامن

سابقة. على التوالي في ا
وتلقى روكتس دفعـة كبيرة أيضا
بعـودة كـليـنت كـابـيال بعـد غـياب
مــبــاراتــ بــســبب مــعــانــاته من
ــاضي ارجتـــاج يـــوم األربــعـــاء ا
أمـــام لــوس أجنـــلــوس كــلـــيــبــرز
وســــــجل الـالعب  22نــــــقــــــطــــــة

واستحوذ على  20كرة مرتدة.

النجم
كرستيانو
رونالدو


