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ــديــر قــلل زيـن الــدين زيـــدان ا
الـفـني لريـال مـدريد من أهـمـية
اقتناص فريقـه لصدارة الليجا
عــقب االنـتـصــار بـهـدف دون رد
عـلى بلـد الولـيـد ضمن اجلـولة

الـ21.
وقـال زيـدان خالل تـصـريـحـات
نـــقــلـــتـــهــا صـــحــيـــفــة "مـــاركــا"
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نية قال نيـمار جونـيور إنه كان حـريصا علـى تكر أسطـورة كرة السـلة كوبي بـراينت الذي وافـته ا
تابعة الرسائل التي تتناقل نبأ في حادث طائـرة.وصرح نيمار عبر شبكة كانال بلس الفرنـسية "ذهبت 
وفـاة بـرايـنت بـ شـوطي مــبـاراة بـاريس سـان جـيـرمـان ولـيل الـكـل حـزين لـرحـيـله".وأضـاف الالعب
ا له".وواصل الـبرازيـلي "أعـرف كوبي بـراينت واحـتفـلت بـالهـدف في مـرمى ليل بـهـذه الطـريقـة تكـر
"وفـاة كـوبي بـرايـنت خـسـارة كـبـيـرة لـعـالم الـريـاضـة".وعن تـألـقه أمـام لـيل قـال جنم بي إس جـي "أنا
لعب وأكـون في حالة سـاعدة الفـريق على الـفوز أعرف جـيدا ما يـجب علي فعـله في ا سعيـد للغـاية 
ـوسم أشـعـر أنـني في أفـضل حـاالتي".وسـجل تـركـيـز %100 أتـمـنى أن نـحـقق إجنـازا كـبـيـرا هـذا ا
نـيـمار ثـنائـيـة في شبـاك ليل سـاهـمت في فوز الـفـريق البـاريسي بـنـتيـجة  0-2مـسـاء األحد في مـباراة

النادي بالدوري الفرنسي.
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{ بـــاريـس (أ ف ب) - تـــصــــدر خـــبـــر
مــصــرع أســـطــورة دوري كــرة الـــســلــة
األمــيـركي لــلـمـحــتـرفـ كــوبي بـرايـنت
األحــد في حــادث حتـطـم مـروحــيـة أدى
الى مــقـتـل ثـمــانــيــة أشــخــاص آخـرين
بـــيــنـــهم ابـــنـــته جـــيـــانــا (13 عـــامــا)
الـــعـــنـــاوين لـــيـس فـــقط في الـــواليـــات
تحـدة بل في كافة أرجـاء العالم.ولقي ا
ـتوج بلـقب الدوري األميركي براينت ا
خـمـس مـرات بـقـمــيص لـوس أجنـلـيس
بيت مع ليكرز إضافة الى ذهبيت أو
مـنــتــخب بالده حــتــفه األحــد نـتــيــجـة
حتـــــطم مــــروحــــيــــة كــــانـت تــــقــــله في
كــاالبــاســاس مــديـنــة لــوس اجنــلــيس

جنوب والية كاليفورنيا.
وخـــــــرجـت مــــــجـــــــلـــــــة "ســــــبـــــــورتس
إيـلوسـتـرايـتد" األمـيـركيـة بـصورة البن
الـ 41عــامــا الــذي اعــتــزل الــلــعب عــام
2016 باألبيض واألسود كـاتبة "كوبي
بــــرايــــنت 2020-1978. وكــــتـب بــــيل
ـــز" بالشك فـي "لـــوس أجنـــلـــيس تـــا
ديـنـة الـتي تـعـشق بـراينت: صـحـيـفـة ا

"كـيـف يـحـدث ذلك? كــوبي أقـوى من أي
مــروحــيــة. لم يــكن بــحــاجــة حــتى الى
مــروحـيـة. طـار الى الـعــظـمـة طـيـلـة 20
عـــامـــا حـــامال مـــعه مـــديـــنـــة خُــطِـــفَت
أنفـاسـها".وفي الـطرف اآلخـر من البالد
عــلى الــســـاحل الــشــرقـي نــشــر مــوقع
ز" نـبذة مـطولة صحـيفة "نـيويـورك تا
عن بـــرايـــنت  مـــشـــيـــدا بـ "مـــســيـــرته
االســتـــثـــنـــائـــيـــة" مع ذكـــره لـــتـــهـــمــة
االغـــتــصـــاب الــتي وجــهـت لالعب عــام
2003 فـي كـــولــورادو قـــبـل أن تــســـقط
الــدعـــوى.وكــتب جـــايــســـون غــراي في
صـحـيـفة "وول سـتـريت جـورنـال" مـقاال

بعنوان "ماذا يعني كوبي براينت?"
مـعـتـبرا أن جنـم ليـكـرز الـسـابق "جـسد
هيـمن (+ألفا+) في الرياضة الشخص ا
ــلـــعب كــان ــعـــاصــرة".وتـــابع "فـي ا ا
+ألفا+ حـقا لألفضل وأحـيانا لألسوأ
ـة مـطـالـبـا بـحمل في الـعـظـمـة والـهز
باراة بأكملها على كتفيه عندما تكون ا
األمــور عـــلى احملك وحـــتى عــنـــدمــا ال
تـكــون كـذلك بـتـاتــا".وعم احلـزن الـقـارة

األوروبـيــة بــنـفـس الـقــدر الســيــمـا في
إيـطـاليـا حـيث قـضى بـرايـنت جزءا من
طــفــولـــته بــصــحـــبــة والــده الــذي كــان
محترفا هناك.وخرجت صحيفة "غازيتا
ديـلـو سـبـورت" بعـنـوان "ال تـراجـيـديا"
ـأســاة بـاإليـطـالـيـة مـذكـرة بـقـدرة أي ا
برايـنت على "حتـدث اإليطـاليـة بطالقة"
أثــــنـــاء إقــــامــــته في الــــبالد.ونــــشـــرت
الصـحيفـة أيضا مـقطع فـيديو لـبراينت
أيــام الــصــغــر يــلـــعب كــرة الــســلــة في
بيستويا توسكانا.وبدورها استذكرت
صحيفة "كوريـيري ديلو سبورت" عشق
برايـنت إليطـاليـا وكرة الـقدم حـيث كان
مـن مـشــجــعي نـادي مــيالن نــاقــلـة عن
ــنــتــخب اإليــطــالي أســطــورة رومــا وا
فرانشـيسكـو توتي قوله أنـه كان "شرفا

لي أن أتعرف على البطل األميركي".
وفي فرنـسا حـيث عاش بـراينت لـفترة
وجــيــزة أيــضــا عــنــدمــا كــان مــراهــقـا
كرست صحيفة "ليكيب" الرياضية تسع
ـوت الــنــجم أســفل صـورة صــفــحــات 
لـــــــــبــــــــرايــــــــنـت ومـن خــــــــلــــــــفـه األفق

الباريسية.واستـذكرت "ليكيب" تصريح
لبـراينت أدلى به لـلصـحيـفة عام 2017
قال فيه بأن "كرة السلة وحدها ال حتدد
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بالدقيقة 62  بعد هجمة مرتدة
سريعـة نفذهـا رونالدو لـينطلق
ــــرر الــــكــــرة إلى ويــــتــــوغل و
هــيـجــواين الـذي ســدد من عـلى
نطقة في يد احلارس. حدود ا
وبــالــدقـيــقـة 63 تــقــدم نــابـولي
بــــــالــــــهـــــدف األول عـن طــــــريق
زيـــلـــيـــنـــســـكي بـــعـــدمـــا ســـدد
إنسيني الكرة من خارج منطقة
اجلـزاء لـيـتـصدى لـهـا تـشـيزني
ـــــرمى وجتــــد وتــــرتـــــد أمــــام ا

تابعة من البولندي. ا
وطالب العبـو نابولـي احتساب
ركـلة جـزاء بالـدقيـقة 71 بعـدما
ـست الكـرة يـد كوادرادو داخل
مـنطـقة جـزاء يـوفنـتوس إال أن
حــــكـم الــــلـــــقــــاء رفـض وأشــــار
باستكمال اللعب دون احتساب

أي مخالفة.
وكاد ماريو روي أن يتسبب في
تعادل قاتل على فريقه بالدقيقة
82 بــعــدمـا هــيــأ الــكــرة بـرأسه

اخلــصم.. وإذا لـم تــســر األمـور
بـشـكل جيـد فـلديـنا الـعـديد من
اخلــيـــارات لــلـــتــســـجــيـل مــثل

الهدف الذي أتى اليوم".
واخــتـــتم بــقــولـه: "وفــاة كــوبي
بــرايــنت خــبــر فــظــيـع لــنـا... ال
أســـتــــطـــيـع أن أقـــول أي شيء

فهو خبر سيئ للغاية".
ومن جـهـة اخـرى حـقق نـابـولي
فــــوزًا صــــعــــبًـــا عــــلـى ضـــيــــفه
يوفنتوس بهدف مقابل هدف
ــبــاراة الــتي جــمــعــتــهــمـا في ا
ـــلــعب ســـان بــاولــو مـــســاء  
ضمن منافـسات اجلولة  21من

الدوري اإليطالي.
أحـرز بـيـوتـر زيـلـيـنـسـكي هدف
نـــابــولـي األول بــالـــدقــيـــقــة 63
وضــاعـف لــوريــنــزو إنـــســيــني
الـنــتـيـجــة بـالـدقــيـقـة 86 فـيـمـا
ســجل كــريــســتــيــانــو رونــالـدو
هـــدف يـــوفـــنـــتـــوس الـــوحـــيـــد

بالدقيقة 90.
وبــــفـــوز نــــابــــولـي رفع فــــريق
اجلنـوب رصـيده إلى 27 نقـطة
ــركـز الـعــاشـر فـيــمـا جتـمـد بـا
رصيد يوفـنتوس عند 51 نقطة

في الصدارة.
باراة سـريعة من جانب بدأت ا
نـابـولي وفي الـدقـيـقـة الـثـالـثـة
سـدد فـابـيـان رويـز كـرة أرضـية
ـنـطقـة مـرت بـجوار من خـارج ا

مرمى يوفنتوس.
ومن ركــلــة ركــنـــيــة بــالــدقــيــقــة
ن الــســـابـــعــة من اجلـــانب األ
نـــفـــذهــــا مـــاريــــو روي ارتـــقى
مـــيـــلـــيك وســـدد رأســـيـــة عـــلت
عـــارضـــة احلـــارس تـــشــيـــزني

لتخرج إلى ركلة مرمى.
وبعـد مرور ربع سـاعة سـنحت
الـفـرصـة أمـام كــايـيـخـون الـذي
استغل عرضـية ميليك لـيقابلها
ويــســدد الـكــرة بــرأســيــة تـصل
لـتـشـيـزني حـارس يـوفـنـتـوس.
وحـــاول مـــاريــو روي تـــســـديــد
الــكــرة من مــســافــة بــعـيــدة عن
رمى لتخرج فوق العارضة. ا

اإلسـبـانـيـة: "لــقـد كـانت مـبـاراة
معقدة ضـد خصم صعب خسر
مـــواجــــهــــة واحــــدة فـــقـط هـــذا
ـوسم عـلى مـلعـبه.. االنـتـصار ا

اليوم مهم لنا".
وأضــاف: "الــصـدارة? لـن تـغــيـر
أي شيء عـــلـــيـــنـــا أن نـــواصل
الــــعــــمل ونــــقــــدم أداءً جــــيــــدًا
الطريق ال زال طويلًا وصعبًا".
وتـابع: "في الـشـوط األول كانت
األمور معقدة حـاولنا أن نلعب
ـنـطـقـة وكـان أكــثـر من خـارج ا
سـتوى بـلد الـوليـد قـويًا عـلى ا
البدني.. لكن في الشوط الثاني
كـــــــــــــــــان األداء
أفـــضل وكــنــا
أسرع بالكرة".
وحــول عــنــاقه
مع نــــاتــــشــــو
أجـــــاب زيـــــزو:
"أنـــــا ســـــعـــــيــــد
ألجـــله وقــبل أن
يـــســــجل الـــهـــدف
طــلـبت مــنه الــتـقـدم
إلى األمــــام بــــجــــانب
الــــــقــــــائـم األول.. هـــــو
مـدافع وعـادةً ال يـسجل

كثيرًا".
ـيريـنجي وعمـا إذا كان ا
يـعـاني هـجـومـيًـا أجـاب:
"ال أعتـقد أن هنـاك مشـكلة
في الــهــجـــوم في الــشــوط
األول عـانـينـا بـسبب طـريـقة
نافس وقوته البدنية لعب ا
لــــكن كــــنــــا الـــطــــرف األفــــضل
وبــــشــــكـل أكــــبــــر في الــــشــــوط
ـا الــثـاني.. عـدم تـسـجـيل بـنـز
لألهـــــداف ال يــــعــــني شــــيــــئــــا

قبلة". باراة ا سيسجل في ا
وبــــــخــــــصــــــوص الــــــعــــــمل
الـدفـاعي قـال زيـدان: "مـا
نـــقــــوم به جـــيـــد جـــدًا
وهــو مــصـــدر قــوتــنــا
حــيث نــدافع جــمـيــعًـا
وح نخسر الكرة نبدأ
فـي الـــــــــضــــــــــغط عــــــــــلى

 ôU Ë ≠ÊbM

وسم ـانشستـر سيتي إعـجابه باألداء الـعام لفـريقه هذا ا ديـر الفني  أبدى بيب جـوارديوال ا
يـرلـيج حالـيا لكـنه وصف منـافـسه ليـفـربول بـ"الـهائل". ويـتـصدر لـيفـربـول جدول تـرتـيب البـر
بفارق 16 نقطة عن مانشسـتر سيتي وهو ما يجبر جوارديوال على االعتراف بصعوبة منافسة
وسم.وعـقب الفـوز على فـولهام (0-4) اليـوم في كأس االحتـاد اإلجنلـيزي قال الـريدز هـذا ا
جـوارديوال خالل تصريحـات لشبكة "سـكاي سبورتس": "من الواضح أن لـيفربول سيـكون بطلًا
ا لـو شارك في بـطوالت الدوري بـإسبـانيـا أو إيطـاليا أو يـرليج لـكنه سـيكـون كذلك أيـضً للـبر
ـوسم بعد 23 مـباراة ـا في كل مكـان في ظل نتـائجـهم هذا ا انيـا".وواصل: "سيـكونـون أبطالً أ
اضي القريب عندمـا فاز تشيلسي بالدوري في (22 انتصارا وتعـادل واحد)".وأضاف: "في ا
وسـم التالـي لم يتـأهل إلى دوري أبطـال أوروبا لـيسـتر كـذلك وتشـيلـسي مرة أخـرى.. لكـننا ا
ـوسم الـتــالي". وتـابع جـوارديـوال: "لـو كـنـا نـلـعب في عـنــدمـا فـزنـا بـالـدوري كـررنـا األمـر في ا
تصدر إسبانيا مع النقاط الـتي حققناها حتى اآلن لكنا مبتعدين بفارق نقطة أو نقطت عن ا
ر بـحالة رائـعة هـائلة سـاحرة.. لذلك ـانيا وإيـطالـيا كذلك". وأ بـقوله: "لكن لـيفـربول  وفي أ

علينا قبولها والتعلم منها".

داخل مـنــطــقـة الــسـتــة قـبل أن
يــــنــــقـــذهــــا احلــــارس مـــيــــريت
سك بها قـبل أن يصل إليها و
هــيـــجــواين.وفي الـــدقــيــقــة 86
أحــرز إنـسـيـني الــهـدف الـثـاني
لــنــابـولـي بـعــد هــجـمــة بــدأهـا
رمى مـيلـيك ومـرر الكـرة أمـام ا
لـتـجد كـايـيـخون الـذي مـرر كرة
نـطـقة سـددها عـرضيـة داخل ا
إنـسـيـني عـلى الـطـائـر لـتـرتـطم
بــــقـــــدم دي لــــيــــخـت وتــــســــكن
الـشـبــاك.وبـالـدقــيـقـة 90 سـجل
رونـالـدو هـدف الـتــقـلـيص بـعـد
لعب كرة طولية من منتصف ا
انـطـلق لـهـا الـبـرتـغـالي مـن ب

دافع وأسكنها الشباك. ا
وأنـقــذ مـيـريت مـرمـاه من هـدف
الـتـعـادل ليـوفـنتـوس بـالـثواني
األخيـرة بعدمـا قابل هـيجواين
عـــرضــيــة من اجلــهـــة الــيــمــنى
وسددها بضربـة مقصية أمسك

بها احلارس.
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أعرب سـيرجـيو رامـوس مدافع وقـائد ريـال مدريـد عن سعـادته بـتحقـيق االنـتصـار بهدف دون
رد عــلى بــلــد الــولــيــد ضــمن مــنــافــســات اجلــولـة 21 مـن الــلــيـجــا واعــتـالء صــدارة جـدول
التـرتيب.وقـال رامـوس خالل تصـريحـات نقـلتـها صـحيـفـة "مونـدو ديبـورتيـفو" اإلسـبانـية: "لـقد
كانت اخلـطوط متـقاربة لفـريق بلد الـوليد باعـتمادهم عـلى طريقة (2-4-4) التي سـاعدتهم على
ـساحـات تـمـامـا".وأضـاف: "جنـحـنـا عـبر تـمـريـرة كـروس إلى نـاتـشـو في كـسـر الـتوازن غـلق ا
الدفـاعي لـبلـد الـوليـد وسـجلـنـا هدف االنـتـصار".وتـابع: "الـلـيجـا أفـضل دوري في العـالم. لـقد
ا لكنـنا كنـا نعرف مـا يتعـ عليـنا القـيام به وح نعـاني فنحن نافـسة أكثـر تعقيـدً أصبـحت ا
ـا لكن في الـنهايـة تمـكنا من الـتقدم والـدفاع عن الـنتيـجة كـان أهم شيء في الدقائق نُـعاني معً

األخيرة".
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وحــرم روي ديـبــاال من فـرصـة
محقـقة في الدقـائق األخيرة من
الــشــوط األول بـعــدمــا وصــلت
ـنطـقة الـكرة إلى بـاولـو داخل ا
لـــيـــنــــجح مــــدافع نـــابــــولي في
اللحاق به ومنعه من التسديد.
بــدايــة الـــشــوط الــثــاني جــاءت
مــعــانـدة لــيــوفـنــتــوس بـعــدمـا
سـقط مـيـرالـيم بــيـانـيـتش عـلى
األرض مـتـأثرًا بـإصـابـة تلـقـاها
فـي الــشــوط األول وفــشل عــلى
إثـــرهــا في اســتــكـــمــال الــلــقــاء
لـــيـــطـــلـب الـــتـــبـــديل ويـــخـــرج
بــالـــدقــيـــقــة 50 ويـــحل مـــحــله

أدريان رابيو.
وفي الدقيقة 53 سجل رونالدو
هــدفـــا لــيــوفــنــتــوس قــرر حــكم
الـلـقــاء إلـغـاؤه بـداعـي الـتـسـلل
عــــلى هــــيـــجــــوايـن في بــــدايـــة

اللعبة.
وجـــــــاءت أولى تـــــــســــــديــــــدات
يـوفـنـتـوس عـلى مـرمى نـابـولي
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شـخـصــيـتي".وحتـدثت "مـاركـا" اجملـلـة
الـرياضـية األكـثـر شعـبيـة في إسـبانـيا
عن "األلم واجملـد" بـعد مـصـرع بـراينت
فـــيــمـــا كــتـب روي وارد في صـــحــيـــفــة
"سيـدني مـورنيـنغ هيـرالد" األسـترالـية:
"يُــنــهَكُ مــعــظم الالعــبــ من مــاراتــون
الـــدوري االمــيـــركي لـــلـــمــحـــتـــرفــ أو
يستنفذون طاقاتهم بسبب  82 مباراة
باإلضافة إلى األدوار اإلقـصائية +بالي
أوف+ سـنة بـعـد سنـة" مـستـطـردا بأن
كوبـي كان أحـد النـادرين الـذين خالـفوا
الـقــاعــدة ألنه "عــمل عــلى نــفــسه حــتى
يـتـمـكـن من الـوقـوف في كل رحـلـة عـلى
الطـريق (مبـاراة خار مـلعب فـريقه) كل
إصــابـــة كل صــافـــرة اســتــهـــجــان كل
تــسـديــدة خـاطــئـة وكل خــسـارة".وعـلى
الرغم من انـشغال الـبالد بوبـاء كورونا
الـقـاتل الـذي أصيـب به أكـثر من 2700
شخص في أنحاء البالد أحدث مصرع
بـراينت صـدمـة كبـيـرة جدا في الـص

الــعـاشـقـة لــكـرة الـسـلــة وحـيث يـحـظى
ــكـانــة خــاصـة جنم لــيـكــرز الــســابق 
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اإلقامة حسب رغبة العميل في عملية
ـــصــداقــيــة حتــظـى بــكم كــبـــيــر من ا
والــثــقــة.وسـتــنــافس 7ticket كــبـرى
ـيــة فـي هــذا اجملـال الــشــركــات الــعــا
لتقد أسـعار تنـافسية بـجودة خدمة
قـاعد استـثنـائـية سـواء في أمـاكن ا
أو في مـــســتــوى شـــركــات الـــطــيــران
والــفــنــادق.وقــام 7tickets بــتــوقــيع

ـبـاريــات األوروبـيـة الـكـبـرى تـذاكـر ا
والـســيــاحـة الــريـاضــيـة أنــهـا تــقـدّم
ـا مـتنـوعـة للـسفـر واإلقـامة في عروضً
مدريـد تشـمل كل ما يـتعـلق بالـرحلة
ـيزة حتى تـكون اخلـدمـة متـكامـلة و

للحاجزين.
وتمـثل 7tickets نقـلـة نـوعيـة كـبـيرة
ـا في عــالم الــســيــاحـة الــريــاضــيــة 
تـــقــدمـه من خـــدمـــات حلــجـــز تـــذاكــر
ــبــاريــات والــفــنــادق حــول الــعــالم ا
حلـــــــضـــــــور مــــــثـل هـــــــذه األحــــــداث
واالسـتــمـتـاع بــهـا.كـان  قــد وقع عـقـد
تــأســيـس شــركــة 7tickets مع االسم
الـالمع في عـــــالم حــــجـــــز الــــتــــذاكــــر
الــريـــاضــيـــة "مــقـــاعــد نــايـف جــابــر"
الكويتية و"فانزر" السعودية صاحبة
تـطــبـيق الــتـواصل االجــتـمـاعي األول

تخصص في كرة القدم. ا
7tickets ـقـدمة من وتضم الـبـاقات ا
مجمـوعة متـنوعة من اخلـيارات تبدأ
باريات فـقط وتمتد من حجز تذاكـر ا
إلى حـجز كـل ما يـتـعـلق بـالـرحـلة من
أجل تـقـد جتـربــة ال تـنـسي.وجتـري
عــمـــلــيــة شـــراء الــتــذاكـــر والــبــاقــات
بخـطوات سـهلـة وبـسيـطة لـلغـاية من
ـوقع ويتـم إرسالـهـا مـبـاشرة خالل ا
إلى الـــبــريــد اإللـــكــتــرونـي أو مــحــال
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يستضيف ملعب سانـتياجو برنابيو
قــــمــــة الــــذهـــاب بــــ ريــــال مــــدريـــد
ومــانـشــســتــر سـيــتي يــوم األربــعـاء
ـقبل في وافق 26 فبـرايـر/شبـاط ا ا
إطـــــار دور الـ16 من دوري أبــــــطـــــال
أوروبــــا. عــــلـى الــــورق تــــبــــدو هــــذه
ـواجــهـة هـي األقـوى بــ مـبــاريـات ا
ـرجح أن تـشـهد ثمـن النـهـائي ومن ا
إثــارة كــبــيـــرة ســواء في الــذهــاب أو
ثـير خارج اإلياب. بـخالف الصـدام  ا
ـــدربـــ زين الـــدين اخلـــطـــوط بــ ا
زيدان (ريال مـدريد) وبـيب جوارديوال
(مــانــشــســتــر ســيــتي) يــبــرز ســحــر

يدان. راقصي السامبا على أرض ا
ــتــلك الــفـريــقــان عــددًا كــبـيــرًا من و
الالعبـ الـبـرازيلـيـ حيث يـتـواجد
في ريال مـدريد كل من إيـدير مـيلـيتاو
ومــارســيــلــو وكــاســيــمــيــرو بــجــانب
الــثــنـــائي فــيــنــيـــســيــوس جــونــيــور
ورودريـجو.عـلـى اجلانـب اآلخر يـضم
مانشسـتر سيتي احلـارس إيديرسون
وفـرنـانديـنـيـو وجـابـريـيل جـيـسوس
ــا هـذا األمــر يــحـفــز اجلــمـاهــيـر ور
ـلعب ـبـاراة من ا الـعربـيـة حلـضـور ا
هـارات البرازيـليـة.وأعلنت للتـمتع بـا
تخصـصة في بيع شركة 7tickets  ا

سيرجيو
راموس

وذكــرت شـــبــكــة "ســكــاي ســبــورت
إيـطـالـيـا" أن إريـكـسن سـيـطـير من
لندن  متـجهًا إلى ميالنو من أجل
اخلـضـوع للـفحـوصـات الطـبـية في

عيادة إنتر.
ولـــفـــتـــــــــت الـــشـــبـــكـــة إلى أن
إريــكـسن سـيـــــــــوقع عـلى عـقـد
يــربـطه مع الـنــيـراتـزوري حـتى
تــــوقع صيف عام 2024 ومن ا
أن يـحصـل على 8 مالي يورو
ـــوسم كـــراتـب ســـــــــنـــوي فـي ا

كافآت. الواحد باإلضافة إلى ا
وكــان إنـــتــر مــيالن قـــد وافق عــلى
الشروط الشخصية مع الالعب منذ
فـــتـــرة إال أن تـــوتـــنـــهـــام رفض
التـراجع عن قيـمة الصـفقة
وطـلب احلـصـول عـلى

20 مليون 
يورو.
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كــشف تــقــريــر صــحـفـي عن مــوعـد
ــــاركي وصــــول الــــد
كــــريـــــســــتـــــيــــان
إريـــــكـــــسن العب
وسط تــوتـنـهـام
هـوتـسـبـيـر إلى
ميالنو تمهيدًا
لالنــضـمـام إلى
صــفـــوف إنـــتــر
مـــــــــيـالن خالل
فــتــرة االنـتــقـاالت
الــــــشــــــتــــــويــــــة

اجلارية.
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ـديـر الـفنـي لنـادي هـيـرتـا بـرلـ مـجددا رفض يـورجن كـليـنـسـمـان ا
ـبــيك لــيــون إلى نـادي تــأكــيـد إتــمــام انــتـقــال لــوكــا تـوزار العـب أو
ـانية.وقال كلينسمان : "نظرا ألنه ليس هناك شيء مؤكد العاصمة األ
ـوضــوع فــإنــنـا ال نــؤكــد شــيــئـا ألنـه لم يــتم تــوقـيع بــعــد في هــذا ا
شيء".وكــانت تـقــاريـر فــرنـســيـة أفــادت بـأن الـالعب الـفــرنـسي /22
قـبل.وكان رودي عامـا/ لن ينـضم إلى صفـوف هيـرتا قـبل الصـيف ا
ـديـر الـفــني لـنـادي لـيـون أعــلن أول أمس اجلـمـعـة قـرب جـارســيـا ا
رحيل تـوزار عن النـادي الـفرنـسي لكـنه أوضح أن الالعب سيـستـمر
ضـمن صـفـوف ليـون خالل الـدور الـثـاني من الـدوري الـفـرنسـي.ونقل
الـنادي الـفـرنسي عن جـارسـيا قـوله عـلى تويـتـر: "من األخـبار اجلـيدة
نـتظـر أن يكـون معـارا لديـنا لـلغـاية أن لـوكاس تـوزار بـاق إذ أنه من ا
لـلدور الثانـي من الدوري".كانت صحـيفة "لـيكيب" الفـرنسية أوردت في
تـقريـر لهـا في وقت سـابق أن هيـرتا ولـيون بـصدد االتـفاق عـلى انتـقال
توزار مـشيرة إلـى أن قيـمة الصـفقـة بدون مـكافـأة الالعب ستـبلغ 24 

مليون يورو.
وصـرح كـلـيـنـسـمـان: "نـحن نـتـحـرك في الـسـوق" مـوضحـا أن مـن األمور
همـة بالنـسبة لـفريقه إمـكانيـة التجـول والنظـر في كل الفرق الـتي تخوض ا

بطولة دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن هيرتـا لم يتعاقد خالل فترة االنتـقاالت الشتوية حتى اآلن سوى مع
سانتياجـو اسكاسيبار العب شتوجتارت الـذي يلعب في دوري الدرجة الثانية

اني. بالدوري األ
عـلى جـانب آخـر نـفى كـلـيـنـسـمـان رغـبـته في اسـتـبـعـاد اجلـمـاهـير مـن حـضور

تدريبات الفريق وقال إن ما حدث في هذا الشأن سوء تفاهم.

الــعـديــد من الــتــعــاقـدات مـع عـدد من
األنديـة الـكـبرى فـي أوروبا وذلك من
ـيزة أجل احلصـول على تـذاكر 
ومـضـمــونـة مـبــاشـرة من هـذه
األنـديــة بـعــيـدا عن الــسـوق
ـواقع الـتي الـسـوداء أو ا
تــــــــعـــــــــــــــيــــــــد بــــــــيع

التـــــذاكر.

كريستيان
إريكسن 

كوبي براينت

جـدا.فـقـد شـوهـد وسم
"كــوبـي مــات" أكــثــر من
1,2 مليـار مرة عـلى شبكـة "ويبو"
ــوازيـة لــتـويــتـر االجـتــمـاعــيـة ا
ونـشـرت أكثـر من مـلـيـون رسـالة
بــعــد سـاعــات قـلــيــلـة من إعالن
وفــاته.وكـتب أحــد مـســتـخـدمي
اإلنترنت الصيني "كوبي ليس
العـب كـــــرة ســـــلــــــة إنه مـــــدرب
حياتي" فـيما رفض آخـر تصديق
خـبـر وفاة مـثـاله األعـلى كـاتـبا أن

اخلـــــــبــــــر "+مـــــــزيف+ +مـــــــزيف+ ال
أستطيع أن أصدق ذلك".

ـــنــشــورة في وفي رســالــتـه األخــيــرة ا
حـــســــابه عـــلـى مـــوقع "ويــــبـــو" أرسل
ـشجـعـيه الـصيـنـي بـرايـنت تـمنـيـاته 
ناسبة السنـة القمرية اجلديدة قائال
"أتـمــنى لــكم الــســعـادة والــصــحـة
ــزيــد من والـــســحــر الــداخــلي 

الـــنــــجـــاح فـي عـــام اجلـــرذ"
بــحــسب تــقــو األبـراج

. في الص

روجرز.وكـسـرت موجـوروزا إرسال
بـيـرتـنـز خـمس مـرات خالل مـباراة
ـا في ذلك الـشـوط األخـير الـيـوم 
ـبـاراة بـضـربـة أمـامـية وحـسـمـت ا

لعب. ناجحة قرب خط ا
وسـتـلـتـقي الالعـبـة اإلسـبـانـيـة في
ـانيـة أجنـليك دور الـثـمانـيـة مع األ
كـيـربـر أو مع الروسـيـة أنـستـاسـيا

بافليوتشنكوفا.
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تـــأهــــلـت اإلســـبــــانــــيــــة جــــاربـــ
مــــــوجــــــوروزا إلـى ربـع نــــــهــــــائي
فـتوحة بـعد الفوز 6-3 أسترالـيا ا
و3-6 عـلى مـنـافـســتـهـا الـهـولـنـديـة
ـصنـفـة التـاسـعة كـيـكي بـيرتـنـز ا

. في مباراة استمرت 68 دقيقة
وتـعــد مـوجـوروزا (26 عـامـا) الـتي
سـبق لهـا التـتويج بـلقـبي بطـولتي
ـفتـوحة غـير ـبلـدون وفرنـسا ا و
مـصـنـفـة في مـلـبـورن بـارك لـكـنـها
رغم ذلـك قـدمت أداء مـتــمـيـزا حـتى
ــصـنــفـة اخلــامـسـة اآلن وهـزمت ا
إيـلـيـنـا سـفـيـتـولـيـنـا 1-6 و2-6 في
الدور السابق. وجـاء تفوق الالعبة
ـبـاراة اإلسـبـانــيـة كـاسـحــا خالل ا
كمـا تظهر الـنتيـجة رغم أن أداءها
تــراجع قـبل انـطالق الـبـطـولـة بـعـد
انــسـحــابــهـا من بــطــولـة هــوبـارت
ـــرض ثم خـــســـرت أول بـــســـبـب ا
مجموعة لها في البطولة الكبرى 6
مــــقــــابل صــــفــــر أمــــام شــــيــــلــــبي

ان ستي جانب من احدى لقاءا ا

جارب موجوروز


