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صيرية واجهة ا باراته الوديـة أمام روسيا ثم ا ـعسكر اجلاري استعدادا  انشافت خالل ا اني عن وضع بعض التعليمـات وقواعد السلوك لالعبي ا نتخب األ أعلن أوليفر بيرهوف مديـر ا
ـعسكر أبرزها حظر اسـتخدام الهواتف احملمولة انية: "وضعنـا قواعد جديدة لالعب في هذا ا قبل. وقال بـيرهوف في تصريحات نقـلتها شبكة "سكـاي سبورتس" األ أمام هولـندا األسبوع ا
خالل فترات تناول الطعام". وأضاف: "هـذا القرار سيعزز من تواجد عالقات اجتماعية أكثـر ب الالعب وسيزيد من معرفتهم ب بعضـهم البعض ألن الالعب سيتركون التصفح ويبدأون

 ." ا سيزيد من العالقات ب الالعب في احلديث معا 
ـنتخب الـروسي قبل موقعـة هولنـدا بأربعة اني الـتي قادها لوف  17العبا و 3 حراس للـمرمى داخل ملـعب نادي اليبـزيج الذي يضيف عـليه اليـوم اخلميس ا نـتخب األ وشارك في تدريـبات ا

أيام في جلسنكيرشن. 
ستـوى إذا ما حققت هـولندا الفوز ستوى األول بـالبطولـة األوروبية. لكـنها ستـهبط مباشـرة من هذا ا انيـا أن حتقق الفوز عـلى هولندا لـلحفاظ عـلى حظوظهـا في البقاء بـدوري ا ويتعـ على أ
ـركز األخيـر في اجملمـوعة األولى برصـيد نقـطة واحـدة فقط حصـدتها من  3 مـباريـات فيمـا تتربع فـرنسا عـلى الصدارة بـرصيد  7نـقاط وتأتي ـانيا ا عـلى فرنـسا يوم غـد اجلمعـة. وحتتل أ

ركز األول إلى الدورة الرباعية النهائية فيما يهبط األخير إلى الدوري األدنى. ركز الثاني برصيد  3نقاط. ويتأهل صاحب ا هولندا في ا
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ووقـــعـت مـــشـــادة حـــادة بـــ كـــيـــفن
وند جرين دورانت وزمــــــــيله درا
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ظل الرغبة في التعامل مع خروج بريطانيا من
االحتــــاد األوروبي ولــــزيـــادة عـــدد الـالعـــبـــ
توقع قترح ا .  ولـو تقرر تنفيذ هذا ا احمللي
ه لألنـديـة هــذا األسـبـوع ســيـعـني ذلك تـقــد
إجراء تـغـييـرات كـبيـرة في الـكـثيـر من الـفرق.
ـلك 13 فـريقـا أكـثر من  12العبـا أجـنـبـيا و
ــوسم  ولم يـتــسن لـرويــتـرز احلـصـول هـذا ا
عــلى تــعــلــيق من االحتــاد اإلجنـلــيــزي.  وقـال
الـتــقـريـر إن االحتـاد اإلجنـلـيـزي سـيـوافق في
قابل عـلى منح األنديـة تصريح الـعمل الذي ا
عادة ما يـكون مطلوبا لالعب القادم من خارج
ـجـرد ارتـبــاطه بـعـقـد مع االحتـاد األوروبي 
ـمـتـاز.  وأضـاف الـتـقـرير نـاديه في الـدوري ا
أنه في حال عـدم توصل األندية إلى اتفاق مع
االحتــاد اإلنـكـلـيـزي فـإنـهــا سـتـواجه إمـكـانـيـة
ســـيـــر كـل العـــبي دول االحتــــاد األوروبي في
نـفس إجــراءات الالعــبـ اخلـريـن لـلــحـصـول
طلـوبة.  وكانت رئـيسة على تصـاريح العمـل ا
الوزراء البـريطانـية تيـريزا ماي قـالت إن هناك
بـعض األمـور لم يتم الـتوصل فـيـها إلى حـلول
بــخـــصــوص خــروج بـــريــطــانـــيــا من االحتــاد
ـفــاوضــات بـ األوروبي في ظـل اسـتــمــرار ا

 . الطرف

مشجـعو مولـودية اجلزائر بـتحطـيم الكراسي
تـعبـيرا عن غـضبـهم الشـديد خلـسارة الـفريق
من مــتـذيل الــتـرتـيب فـي الـدوري اجلـزائـري .
وتــدخـلت بــعـدهــا عـنــاصـر الــشـرطــة لـتــهـدئـة
اجلمـاهيـر لـيشـتبـك الطـرفان مـبـاشرة مـعهم
مــا أدى إلى إصــابـة الــعـديــد من رجـال األمن
ــز اول امس بــجــروح. وقــالت صـــحــيــفــة تــا
الــثالثـاء إن االحتــاد اإلنــكـلــيـزي لــكـرة الــقـدم
يـخـطـط لـتـقـلــيص عـدد الالعــبـ األجـانب في
متاز من  17إلى  12العبا في فرق الدوري ا
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انـدلــعت اشــتــبــاكــات عــنـيــفــة بــ مــشـجــعي
ـــلـــعب مـــولـــوديـــة اجلـــزائـــر وقــــوات األمن 
اخلـــامس يـــولـــيــو اول أمس الـــثالثـــاء بـــعــد
خـسـارة الـفـريق أمــام ضـيـفه احتـاد بـلـعـبـاس
بــهــدف في اجلــولــة  14من دوري احملـتـرفـ
اجلزائري. ورفض احلكم بن براهم االستعانة
بـتقـنية الـ  VARالتي يـتم تطبـيقـها ألول مرة
في الـدوري اجلـزائـري بعـد أن احـتـسب ركـلة
بـاراة دون االحتكام للـتقنية . وقام جزاء في ا

s _« 5Ð WHOMŽ  U U³²ý≈

dO¼UL'«Ë Ídz«e'«

X½«—Ëœ l  —U−A « bFÐ s¹dſ V UF¹ XO²Ý Êb uſ

Ëb U½Ë— wD ð q «u¹ g²¹—œu

ÂUF « ez«uł w  Õö Ë
 ôU Ë ≠ Êb  }

يـواصل جنـم ريـال مـدريــد اإلسـبـاني
لـوكا مـودريـتش حـصد اجلـوائـز هذا
الـعـام حيـث توج اول امـس الثـالثاء
كــــــــأفـــــــــضل العـب فـي عــــــــام 2018
بـتـصـدره قـائـمة مـوقع “جول ”التي
ضــمت  50 العـــبـــا بـــتـــصـــويت من

ي.  وقع العا صحفي ا
ويــضــيـف لــوكــا مــودريــتش جــائــزة
جــول إلى جـائــزتي أفــضل العب في
أوروبا في عام 201 وجائزة األفضل
ـقـدمـة من الـفـيفـا كـأفـضل العب في ا
الــــعـــالـم في عـــام 2018 وذلك بــــعـــد
موسم استثـنائي قاد فـيه فريقه ريال
مـدريـد إلى إحــراز لـقب دوري أبـطـال
أوروبــا الـــثــالث تــوالـــيــا في آخــر 3
سنـوات والوصـول إلى نهـائي كأس

العالم مع منتخب كرواتيا. 
وتـفـوق لوكـا مـودريـتش في الـقـائـمة
عــلى كل من كــريــســتـيــانــو رونــالـدو
الـثــاني ومـحـمــد صالح الـثـالث في
حـــ جــاء كــيــلــيــان مــبــابي رابــعــا

وليونيل ميسي خامسا. 
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ـــصـــري اخملــــضـــرم عـــصـــام ســــجل ا
احلـــــضــــــري حــــــارس مــــــرمـى نـــــادي
اإلسمـاعيلـي رقما قـياسـيا غـير مـسبوق

ـمــتـاز لــكــرة الـقــدم وذلك عـقـب مـشــاركـته في بـطــولـة الــدوري احملــلي ا
ـلقب أسـاسـيـا في مـباراة فـريـقه أمـام حـرس احلدود. وشـارك احلـضـري ا
ـصـري ولـعب خالله بـ"الـسـد الـعـالي" في مـبـاراته رقم  447 فـي الدوري ا
ـا كـشف عـنه عـضــو االحتـاد الـدولي لـلـتـأريخ  40 ألف دقـيـقـة وذلك وفــقـا 
واإلحصـاء خـالد جـمـال. وبدأ احلـارس اخملـضرم مـشـاركته في الـدوري مـنذ
موسم (1996-1995) ولعب خالل  21 موسمـا مع عدة أنديـة وهي: دمياط
(2520)  دقـيــقـة األهـلي (24429) دقـيــقـة اإلســمـاعــيـلي (6351) دقــيـقـة

الزمالك (360) دقيقة وادي دجلة (6342) دقيقة واالحتاد اإلسكندري ((90
ــوسم الـواحـد الــعالمـة الــكـامـلـة دقـيــقـة. وحـقق الــسـد الـعــالي عـلى مــسـتـوى ا
وسم (-1999 وسم  3مـرات وذلك مع األهلـي في ا ـشاركـة في كل دقـائق ا بـا
ــوسم (2002-2001) بــواقع ــدة ( 2340دقــيـــقـــة) وا 2000) حـــيث لـــعـب 
ـدة ـوسم (2015-2014)  ولـعب  ( 2340 دقــيـقــة) ومع اإلسـمــاعـيــلي في ا
شاركة العب في ـوسم الذي حقق فيه الرقم الـقياسي  ( 3420 دقيقة) وهو ا
شاركة لك عصـام احلضري سلـسلة طويـلة من ا موسم واحد  38مـباراة. و
ــدة مـتــتـالـيــة بـدون انــقـطــاع وصـلت إلى  5310 دقـائق في  59 مـبـاراة
مـوسمي (2015 - 2014) مع الـدراويش و(2016 - 2015) مع وادي
دجـلــة. ووصل اخملـضـرم عـصــام احلـضـري الـبـالغ  45 عــامـا في تـلك
ــــوقع " "TransferMarketاخملـــــتص ـــــبــــاراة أيــــضـــــا وفــــقـــــا  ا
هاجمون أمامه باإلحصائيات إلى ركـلة اجلزاء الثامنة التي يهدرها ا
سـواء تــصــدى لــهــا أو ذهـبـت تـكــفــلــوا هم بــإهــدارهــا في الـدوري

صري فقط منذ عام  2006 فقط. ا

يـــــورو ثـم الـــــبـــــرازيــــــلي أوســـــكـــــار
)  24مــلــيــون (شــانــغـهــاي - الــصـ
يـورو فـالتـشيـلي أليـكـسيس سـانشـيز
(مـانشستر يونايتد - إجنلترا) 22.5
ـــركـــز الـــرابع مـــلـــيــــون يـــورو وفي ا
الـفرنسي أنطـوان غريزمان (أتلـيتيكو
مـدريـد - إسبـانـيا)  20 مـليـون يورو
ثم الـبرازيلي هولك (نـادي شنغهاي -
)  20مــــــــلـــــــيــــــــون يـــــــورو الــــصـــ
فـاألرجــنـتـيـني خـافـيــيـر مـاسـكـيـرانـو
19 ( (هـيـبي شيـنـا فورتـون - الـص
ــركــز الــعــاشــر مــلـــيــون يــورو وفي ا
اإلسـبـاني تـشـافـي هـيـرنـانـديـز (نادي
الـــســد - قـــطــر)  19مـــلــيـــون يــورو.
والـالفت في الــقـائــمــة غــيــاب الـدولي
اإلجنـلـيـزي هـاري كـ مـهـاجم فـريق
تـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر بـالـرغم من أنه
تـصـدر قائـمـة أغلى الالعـبـ في عالم
كــرة الـقـدم حـيـث قـدر مـحـلــلـو مـركـز
CIES" الــدراسـات لـلـعــبـة كـرة الـقـدم
 "Football Observatory فـي تموز
ــاضي قـيـمـته فـي فـتـرة االنـتـقـاالت ا
بلغ  201.2مـليون يورو. الـصيفية 
كــمــا غـاب عن هــذه الــقـائــمــة الـدولي
ـصـري محـمد صالح جنم لـيفـربول ا
اإلجنــــلـــيــــزي أفـــضـل العب وهـــداف
ـاضي ـوسـم ا ــيـر لــيغ فـي ا الــبــر
وثــالث أفــضل العب في الــعــالم وفــقـا

لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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ذكــرت تـقــاريـر كــولـومــبـيــة أن مـدافع
ديـبورتيفو كالي خوان كينتيرو جنا
مـن إطالق نار على سيـارته بعد فشل

ـواجهة انيـا الذي يسـتعد  مـنتـخب أ
روســـيـــا وديــاً الـــيـــوم اخلــمـــيس في
اليـبـزيغ وذلك بـسـبب اصـابـة طـفـيـفة
فـي قدمه فـيمـا لم يلـتحق العب وسط
ســان جــيــرمــان الــفــرنــسي جــولــيـان
دراكــسـلــر بـاجملــمـوعــة بـســبب حـداد
ـاني لـكرة عـائـلي. وكـشف االحتـاد األ
الـقدم أن رويس ( 29عـاماً) يـعاني من
"كـــدمــة بــســـيــطـــة في قــدمه" دون أن
ـشـاركـة في يـحــدد إذا كـان بـإمـكـانه ا
مــبـاراة اخلـمــيس ضـد روسـيـا أو إذا
ــدرب يــواكــيـم لــوف ســيــوفـره كــان ا
لـلـقـاء اإلثـنـ ضـد هـولـنـدا في خـتـام
سـتوى األول مـنـافسـات مجـموعـات ا
مـن دوري األ األوروبـــــــــيــــــــــة. ومن
درب يـواكيم جـهـته أعلم دراكـسلـر "ا
نتخب في لـوف بأنه لن يتواجـد مع ا
اليــبــزيغ بــســبب حــداد في الــعــائــلـة"
ـــوقع الـــرســـمي لالحتـــاد بـــحـــسـب ا
ـاني. وسيـتخذ الحـقاً القـرار بشأن األ
مـشاركـته أم ال في مباراة اإلثـن ضد
ـــان ذهـــابــا هـــولـــنـــدا الـــتي أذلـت األ
بــالــفــوز عــلــيــهم -3 صــفــر مــا عــقــد
وضـعـهم كـثـيـراً السيـمـا بـعـد خـسارة
ـباراة الـتالـية أمـام فرنـسا (2-1) إذ ا
أصـــبــحــوا مــهـــددين بــالـــهــبــوط إلى
ـسـتـوى الـثـاني وسـيتـرتب عن ذلك ا
تــأثـيـراً عــلى مـوقــعـهم في تـصــفـيـات
كـأس أوروبـا  2020 ومـونـديـال قـطـر
2022.  كما يغيب عن أبطال مونديال
 2014 فـي مـــبـــاراة اخلــــمـــيس العب
وسـط ريــال مــدريــد اإلســبــاني تــوني
كـروس ولن يـنـضم إلى اجملـمـوعة إال

بـالده الوحـيـد في مـرمـى كرواتـيـا في
الــدور قــبل الــنــهـائـي لـبــطــولــة كـأس
الــعـالـم "روسـيـا 2018  مـن مـعــسـكـر
ـنتخب اإلنـكليـزي في سانت جورج ا
إلـى ناديه السـتـكـمـال الـعالج. وانضم
ــدافع الـبـالـغ من الـعـمـر  28 عـامـا ا
إلـى مـهــاجم أرسـنــال داني ويـلــبـيك
الــذي تــلـقـى إصـابــة قــويـة فـي كـاحل
ؤلـفة من الـقـدم أبعـدته عن القـائمـة ا
 28 العــبـا. وأعـلن غـاريث سـاوثـغـيت
عن قــائـمـة "األسـود الـثالثـة" لـلـتـوقف
ــقــبل واســتــدعى ألول مـرة الــدولي ا
ـوث كــالـوم ويـلـسـون. مــهـاجم بـور
ويـخـوض مـنتـخب إنـكـلتـرا مـبـارات
خـالل فـتــرة الــتــوقف الــدولي األولى
تحدة األمريكية وديا أمام الواليات ا
ـبلي الـيـوم اخلمـيس على مـلعب و
والـثانـية أمـام كرواتـيا ضـمن الدوري
ـقــرر مـشــاركـة واين األوروبـي. ومن ا
ــبــاراة الــوديـة فــقـط أمـام رونـي في ا
أمـريكا كـنوع من التـكر لالعب الذي
اعـتـزل الـلعـب الدولي. وجـاءت قـائـمة
مـنتـخب "األسود الـثالثة" عـلى الـنحو
ــرمى: مــاركــوس الـــتــالي: حــراســـة ا
بــيـتي (فـوالم) جـاك بـوتالنـد (سـتـوك
ســـــيـــــتي) ألـــــيـــــكس مـــــاكـــــارثي
(ســـاوثــــهـــامـــبـــتـــون) جـــوردان
بـــيــــكـــفـــورد (إيـــفـــرتـــون). خط
الـــــدفــــاع: تــــريــــنـت أرنــــولــــد
(لــيـفــربـول) بــ تـشـيــلـويل
(لــيـــســتــر ســيــتي) لــويس
دانـك (بـــرايـــتـــون) جـــوي
غــــومــــيـــز (لــــيــــفــــربـــول)
مـيـتـشـيـل كـ (إيـفـرتون)
لــــوك شــــو (مــــانــــشــــســــتـــر
يـــونـــايـــتـــد) جـــون ســـتـــونــز
(مـــانــشــســـتــر ســيـــتي) كــيــران
تـريبير (توتنهـام هوتسبير) كايلي
واكـر (مانشستر سيتي). خط الوسط:
روز بــاركــلي (تــشــيـلــسي) ديــلي آلي
(تـوتـنـهـام هـوتسـبـيـر) فـابـيـان ديلف
(مـــانـــشـــســــتـــر ســـيـــتي) إريك دايـــر
(تــوتـــنــهــام) جــوردان هــيــنــدرســون
(لـــيــــفـــربـــول) جــــيـــسي لــــيـــنـــغـــارد
(مـانـشـسـتر يـونـايـتـد) روبن لـوفتس
تـــشك (تــشــيـــلــسي) هـــاري ويــنــكس
(تــوتـنـهـام) خط الــهـجـوم: هـاري كـ
(تـــوتـــنـــهـــام) مـــاركـــوس راشـــفـــورد
(مانشستر يونايتد) جوردان سانشو
(بـروسيـا دورتمونـد) رحيم ستـرلينغ
(مـانـشـسـتـر سيـتي) كـالـوم ويـلـسون
ــــــوث) واين رونـي (دي سي (بــــــور

يونايتد).
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غـاب جنم بوروسـيا دورتـمونـد ماركو
رويـس اول امس الـثالثـاء عن تـمارين

الــفــريق في بــلـوغ األدوار الــنــهـائــيـة
لــدوري الــدرجــة األولى احملــلي لــكـرة

القدم. 
وقـال كينتـيرو للصـحفي إنه كان في
باراة أمام الـسيارة مع شقيـقه عقب ا
ضــيـفه ديــبـورتـيــفـو بـاســتـو قـبل أن
يــــطـــلق رجـالن عـــلى دراجــــة نـــاريـــة
الــرصـاص عـلـيــهـمـا. وأوضح الالعب
الـبالغ من الـعمر  23عـاما: "كـنت أقود
الــســيــارة عـائــدا إلى مــنــزلي بــرفــقـة
شـقـيقي ثم الحـظت أن شخـصا يـطرق
عـلى نـافـذة الـسيـارة وشـاهـدته يوجه
ـسـدس نـحـوي". وأضاف كـيـنـتـيرو: ا
"الــشيء الـوحــيـد الــذي كـان بــوسـعي
كن فـعله هو التصـرف بأسرع شكل 
وزيـادة سـرعتي في االبـتعـاد. لكـنهـما
أطـــلــقــا الــنـــار وحلــسن احلظ جــاءت
الـطلقات في باب الـسيارة. أشكر ربي
أنـي جنــوت دون أي إصــابـــة وهــكــذا
حـال شقـيقي أيـضا".. "هـذه األشياء ال
ــكن تـفـســيـرهـا فــكـرة الـقــدم لـعـبـة.
الـيـوم حـدث ذلك معـي وغدا سـيـحدث

مع العب آخرين. 
ـــــــــكـن حــــــــدوث ذلـك". وســـــــــاهم ال 
كـينتيرو الـذي خاض خمس مباريات
مع ســبــورتــيـنـغ خـيــخــون اإلســبـاني
ــــــــاضـــــــــــي فـي فـــــــوز ــــــــوسـم ا ا
ديـــبــــورتـــيـــفـــو كــــالي عـــلـى ضـــيـــفه
ديــبــــــــورتــيــفــو بــاســتـو (0-1) يــوم
األحـــــــد لكن الـفريق بـقي خارج أول
ثــمـانــيـة مــراكـز وأخــفق بـالــتـالي في
الــــتــــأهـل إلى األدوار اإلقــــصــــائــــيــــة

للدوري.
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بـعد االنتـقال إلى غيلـسنكيـرشن للقاء
هـولندا كما يفتقد "مانشافت" خدمات
مـهـاجم شالـكه مارك أوث. ولم يـكشف
لــوف الــثالثــاء إذا كــان ســيــســتــعــ
بـالعب أو العــبــ آخـريـن لــتـعــويض

. الغائب
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اري عبر نـشر الصحـفي تانكريـدي با
حـسابه الشخصي عـلى موقع "تويتر"
قـائـمـة تـضمـنت أسـمـاء عـشـرة العبي
كـرة قدم األعلى أجرا فـي العالم بناء

على بياناته. 
وتـصـدر األرجنـتـيني لـيونـيل مـيسي
جنم بـرشلونة قائـمة الالعب األعلى
أجـرا براتب سـنوي قدره  40 مـليون
ركـز الثاني يـورو سنـويا وتاله في ا
ـه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــبـــرتـــغـــالي غـــر
كـريستيـانو رونالدو جنم يـوفنتوس
بــرصــيـد  31 مــلــيـون يــورو ومن ثم
الــبــرازيــلي نــيــمــار دا ســيــلــفــا جنم
ـــركــز بـــاريس ســـان جــيـــرمــان في ا
الـــثـــالـث بـــراتب ســـنـــوي قـــدره 30 
مـلـيـون يـورو في الـسـنـة. وفـيـمـا يلي
قائمة الالعب العشرة األوائل األعلى
أجـرا في الـعالم: األرجـنتـيـني ليـونيل
مــيـسي (بــرشـلـونــة - إسـبــانـيـا) 40
مـليون يورو ثم البرتغالي كريستيانو
رونـالـدو (يـوفـنتـوس - إيـطـالـيا) 31
مــلـيــون يـورو والـبــرازيـلي نــيـمـار دا
ســـيــلــفـــا (بــاريس ســان جـــيــرمــان -
ركز فـرنسا)  30 مـليون يـورو وفي ا
الــرابع اإلسـبـاني أنـدريـس إنـيـيـسـتـا
(فـيسـيل كوبي - الـيابان)  25مـليون
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الهـدف الـهدف الـرئيي هـو اسـتئـجار
دة ـلب من مـجلـس مديـنـة مـيالنـو  ا

 99 عامًا .
وهذا مـا فـعله يـوفـنتـوس عـندمـا قام
ببـناء مـلـعبه اجلـديد وسـوف يشـهد
جتـديــد االسـتـاد بـالــكـامل عـلى مـدى
أربـع ســنـــوات حـــيـث ســتـــتـم إزالــة
ــا يــقــلل من ـــدرجــات الــعــلــيـــا   ا
السعة لتصل الي  65000 ألف مقعد
ـطـاعم واألنـشـطـة  واسـتـبـدالــهـا بـا

التجارية. 
لـتـصـبح الـتكـلـفـة اإلجـمـالـيـة حوالي

 200 ملـيون يورو
 والــتي ســيــتم
تقسيمها ب
إنــــتـــر و أي
سي مــــــيالن
ومــــــجــــــلس
مـــــــديـــــــنــــــة
مــــــــيـالنــــــــو

اإليطالية.

ويعبتر لوكا مودريتش هو أول العب
يــحــصــد اجلــائــزة مــنــذ الــهــولــنـدي
ويسـلي شنـايدر في عام 2010 حيث
تــنـــاوب عــلـــيـــهــا مـــنـــذ ذلك احلــ

كــريــســتــيــانــو رونــالــدو ولــيــونــيل
ميسي.

 وعـــــقـب تـــــتـــــويـــــجـه قـــــال لـــــوكـــــا
مـودريــتش:“ ”أنــا ســعــيــد لــلــغــايـة
حلـصــولي عـلى هــذه اجلـائـزة وأود
أن أشــــكــــر كل الــــذيـن صـــوتــــوا لي.
الــسـيــر عـلـى خـطى هــذين الالعــبـ
يـجعـلـني سـعيـدا لـلـغايـة. إنه لـشرف

بالنسبة لي.”
الى ذلك نــشـرت تـقـاريــر إيـطـالـيـة أن
إدارتي نــادي مـيالنـو إنــتـر يــعـزمـان
عــلى جتــديــد مــلــعب الــســان ســيـرو
بـتــكـلـفـة تــصل وصـلت قـيــمـتـهـا الي
 200مــلــيــون يــورو وتــقــلــيل ســعـة
ــلــعب وإضــافــة مــســاحــة جتــاريـة ا

وتسويقية . 
وحسب مـوقع "فوتـبول إيـطالـيا" فإن
الــنـاديــ أنـهم كــشـفــوا رسـمــيًـا عن
ــشــروع اجلـديــد الســتـاد مــشــتـرك ا

بــــعــــد خــــســــارة جــــولــــدن ســــتــــيت
وريـــــــــورز أمـــــــــام لوس أجنـلوس
كـلـيــبـرز في دوري الـســلـة األمـريـكي

لـــلــمـــحــتـــرفــ بـــعــد وقـت إضــافي.
وأنــــــــــــهى وريـــــورز الــــربـع الــــرابع
بـتــســـــــــجـيل  11نــقـطــة مــتـتــالــيـة
قـبل لـيـــــــــــدرك الـتــعـادل 106-106  

اللجوء إلى وقت إضافي. 
لكن قبل نـهايـة الربع الرابع مـباشرة
اســـتــحـــوذ جــرين عـــلى كـــرة مــرتــدة
وتـوجه نـحــو مـلـعب كـلــيـبـرز قـبل أن

يفقد الكرة. 
وبــعـــد ذهــاب الالعــبـــ إلى مــقــاعــد
الــــــبـــــدالء وقــــــبل انــــــطالق الــــــوقت
اإلضافي بـدا دورانت غـاضبًـا بداعي
ــــرر لـه الــــكــــرة حتت أن جــــريـن لم 

السلة. 
وأظهرت لقـطات تلـفزيونيـة استمرار
شادة لكن رفض كل منهما التعليق ا

على األمر. 
وقال جرين في تصـريحات مـتلفزة "ال
يهم مـا حدث. أنتم جـميـعا سـتذكرون

ما تريدونه". 
وعاقب جـولدن سـتيت وريـورز العبه
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أعـلن االحتـاد االنـكـلـيـزي لـكـرة الـقدم
ـدافع اول امـس الـثالثـاء اسـتـبـعـاد ا
كـيـران تـريـبـير مـن تشـكـيـلـة مـنـتخب
باراتـيه ضد أمريكا "األسـود الثالثة" 
وكـرواتيـا بسـبب إصابـة في عضالت

الفخذ. 
وتـلقى تـريبـييـر ظهـير فـريق توتـنهام
هـوتـسـبـيـر إصـابـة في الـشـوط األول
مـن مبـاراة فـريـقه الـتي تـغلب
فــيــهـا عــلى كــريـســتـال
بـــــاالس (0-1)  يـــــوم
الـــســـبت وذلك في
الـدوري اإلنكليزي
ــــمـــتــــاز لـــكـــرة ا
الــــــقـــــدم. وقـــــرر
ــــديـــر الــــفـــني ا
غـــــــــــــــــــــــــاريــث
ســــاوثــــغــــيت
إعــــــــــــــــــــــــادة
تـــريـــبـــيـــيـــر
صـاحـب هدف
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تـــألـق جـــيـــمس هــــاردن في الـــشـــوط
الـثــاني لــيـقــود هـيــوسـتــون روكـتس
للفوز 99-109 على دنفـر ناجتس في
دوري كــــــرة الــــــســـــلــــــة األمـــــريــــــكي
لـــلــمـــحـــتــرفـــ اول أمس الـــثالثــاء.
وسجـل هاردن  19نـقـطة فـي النـصف
الــثـــاني من أصل  22 نــقـــطــة خالل
الــلـقــاء كــمــا مـرر  11 كـرة حــاســمـة
تواضـعة للـمباراة. ليعـوض بدايتـه ا
وسـاهم كـلـيـنت كـابـيال في االنـتـصـار
أيــــضــــا بــــتــــســــجــــيل  24 نــــقــــطـــة
واالســتــحـواذ عــلى  9 كــرات مــرتـدة
فـيــمـا أضــاف زمــيـله كــريس بـول 21
نـــقــطـــة. وحــقق روكـــتس انـــتــصــاره
ـشــاركـة الـثــاني عــلى الـتــوالي رغم ا
بــكــثــيــر مـن الــبــدالء وفي ظل غــيــاب
كـارمـيـلـو أنـطـوني لـلـمـبـاراة الـثـالـثـة
على التوالي. وتصدر مونتي موريس
قــائــمــة مــســجــلي الــنــقـاط فـي دنــفـر
برصيد  19نقطة بينما أضاف جمال

موراي وجاري هاريس  15نقـطة لكل
منهما فيما سجل نيكوال يوكيتش 14
نقطة واستحوذ على  12كرة مرتدة.
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وتألق جوردان كالركسـون وتريستان
طومـسـون ليـفوز كـلـيفالنـد كـافالـيرز
بــنــتــيــجـة 89-113 عــلى تــشــارلــوت
هورنـتس في دوري الـسلـة األمـريكي
للمحترف اول أمس الثالثاء. وحقق
كافـالـيرز بـذلك فـوزه الثـاني فـقط هذا
ــوسـم بــعــدمـــا بــدأ الــلـــقــاء بــقــوة ا
واسـتــفـاد من  24 نـقــطـة من الــبـديل
كالركــسـون و 21 نــقــطـة مـن زمـيــله

طومسون. 
كـمــا سـجل الـبــديل ديـفـيــد نـوابـا 18
نـــقـــطـــة وأضـــاف رودني هــــــــــودي
وكول سيـكستون  16 نقـــــــطة لكل
مـنـهـمـا فـيــمـا سـاهم جـيه آر سـمـيث

بتسجيل  13 نقطة. 
ـي المب قـــائــــمـــة وتــــصـــدر جــــيـــر
مــســجــلي الــنـقــاط فـي هـورنــتـــــــس

بـرصــيـد  22 نـقــــــــــطـة بــيـــــــــنــمـا
أضــاف زمــيــله نــيــكــوالس بــاتــام 11

نقطة.

سلة احملترف
تستقطب
اجلماهير
الرياضية

لوكا
مودريتش

العب يطال الكرة اجلزائرية شغب ا

UÐU ∫ يعاني «

نتخب االنكليزي ا
من االصابات قبل
مباراتي امريكا

وكرواتيا
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أدار مسؤولو نادي باريس سـان جيرمان الفرنـسي ظهرهم لفكرة الـتعاقد مع أحد جنوم فريق
مـانـشسـتـر يونـايـتد اإلنـكلـيـزي. وذكرت صـحـيفـة إنـدبنـدنت الـبريـطـانيـة اول امس الـثالثاء أن
اضي النـادي الباريسي كـان مهتمـا بضم أليكسـيس سانشيـز من آرسنال في كانـون الثاني ا
قبل أن يقرر الالعب التشيلي االنتقال إلى صفوف الشياط احلمر. وأضافت أن فكرة التعاقد
مع سانشـيز باتت صعـبة للـغاية لـسببـ أولهمـا ارتفاع قـيمته الـسوقية إلى  55 مـليون يورو
ـالي الـنــظـيف. ولـفــتت أيـضـا إلى أن في ظل اتــهـامـات لــبي إس جي بـاخـتــراق لـوائح الـلــعب ا
زدحم بـعدد من النجـوم مثل نيمار الـعمالق الباريـسي ال يريد اختالق أزمـة في خط هجومه ا
جـونيـور كـيـلـيـان مـبـابي وإديـنـسـون كافـاني إضـافـة إلى آنـخـيل دي مـاريـا الـذي جـدد عـقده
مؤخرا إلى صيف 2021 . وأشارت الصحيـفة البريطانـية إلى أن أليكسـيس سانشيز بات في
حتد صعب لـلغايـة إلنقاذ مـوسمه في ظل ابتـعاده عن حسـابات مدربه جـوزيه مورينـيو في عدة

وسم. مناسبات حيث لعب  9 مباريات فقط هذا ا
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غـاب بول بـوجـبا عن ديـربي مانـشـستـر وكـان غيـابه مؤثـراً بـقدر كـبيـر حـيث افتـقر
ـلـعب فـي ظل سـيـطـرة جـامـحـة من الـشـيـاطـ احلـمـر لـلــمـسـة ابـداع في وسط ا
اخلصم. العب الوسط الفرنـسي لم ينضم لقـائمة منتخب بـالده فرنسا في فترة
التوقف الدولي وذلك حـتى يتسنى له أن يشـفى من اصابة حلقت به في مباراة
فريقه مانشسـتر يونايتد أمام يوفنتوس. وقـد كشفت صحيفة ميرور سبورت أن
الالعب يـظـهـر تـقـدمـاً في مـرحـلـة الـتـعـافي وأنه سـيـكـون ضـمن قـائـمـة فـريـقه في

انشستر يونايتد قبلة وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي مباشرة. أول مباراة  رحلة ا ا
بـعد فترة الـتوقف الدولي سـتكون ضـد كريستـال باالس وهو فريق

لم يفـز بأي مـن مبـارياته اخلـمس األخيـرة أمام الـشيـاط
احلـمــر وهي فــرصـة لــلــفـريق لــلــتـعــافي من بــعـد

ـــة الــكـــبــيــرة فـي ديــربي مـــانــشـــســتــر. الـــهــز
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ـمــتـاز نــحـو  670 مــلـيــون جــنـيه لـلــدوري ا
اســـتـــرلـــيــنـي (زهــاء  770مـــلـــيـــون يـــورو).
ـوجب الـصـفـقـة األخـيـرة  بـيع احلـقوق و
الـعــائــدة لـفــتـرة  2022- 2019بـأكــثـر من
 4.5مــلـــيــارات جـــنــيه اســـتــرلـــيــني (5.18

مليارات يورو). 
ال ال تـزال تأتي من وإذا كانت أغـلبـية هـذا ا
الـعمالقـ الـتـلـفزيـونـيـ "سـكاي" و"بي تي"
فقـد دخل عمالق جديـد على اخلط يـتمثل في
عــمالق الــتـجــارة اإللــكـتــرونـيــة في الــواليـات
تـحدة "أمازون" الذي اشترى  20 مباراة. ا
وأعــلن رئـيس نــادي تــشـيــلـسي بــروس بـاك
ديـرة اجلديـدة أن "سوزانا الذي قـاد حملـة ا
كانت خيـاراً بديـهياً نـظراً إلى مـشوارها في
ـعـقــدة في سـيــاق الـتـحـول ــقـاوالت ا إدارة ا

الرقمي واالضطراب".
وجـاء تـعـــــــيـ دينـيـدج في نفــــــــس الـيوم
الـذي أعـلن فـيه أن بــاك طـلب مـســــــــــاهـمـة
ـبـلغ  250 ألف جـنـيه اسـتـرلـيـني لـكل نـاد
ـمــــــتـاز العـشـرين لبـناء من أنـدية الـدوري ا
مـظــــــــلـة ذهبـيـة بـقـيـمة  5 ماليـ جنيـــــــه
ـنتـهـية اسـتـرليـني لـلمـــــــديـر التـنـــــــفيـذي ا

واليته.
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متـاز لكرة أعلنت رابـطة الدوري اإلنـكليـزي ا
الــقــدم اول امـس الــثالثـــاء تــعــيـــ ســوزانــا
دينيـدج مديرة تنفيذية جـديدة لها في سابقة

في بطولة إنكلترا. 
وتـشـغل سـوزانـا ديـنـيـدج في الـوقت احلـالي
مـنــصب رئـيـسـة قـنـاة "أنــيـمـال بالنـيت" وهي
واحدة من مجـموعة "ديسكوفري" الـتلفزيونية
الــتي تــعــنى بــعــالم احلــيــوانــات وسـتــتــولى
مـهـامـهـا اجلـديـدة اعــتـبـاراً من بـدايـة الـسـنـة
ــقــبــلـة خــلــفـاً لــلــمـديــر الــتــنـفــيــذي احلـالي ا
ـنـصب ريـتــشـارد سـكـودامـور الـذي يـتـولى ا

منذ  19سنة. 
وقــالت ديـنــيـدج في بــيــان "بـدعم من األنــديـة
وفــريـق الــعــمـل أتــطـــلع إلى تــوســـيع جنــاح
ــســـتـــقــبل". الـــرابـــطــة لـــســنـــوات عـــدة في ا
وتتـضـمن مـهمـتـها اجلـديـدة مـحاولـة احلـفاظ
عـــلى االرتــــفـــاع احلـــاد في حــــقـــوق الـــنـــقل
التلـفزيوني الـعائدة للـدوري األمر الذي عمل
عــلــيـه ســكـــودامــور في االعـــوام الــعـــشــرين

األخيرة. 
وعـنـدمـا تولى سـكـودامـور إدارة الـرابـطة في
1999 كـانت قيـمـة حقـوق الـنقل الـتـلفـزيوني

ــونــد جــرين بــاإليــقــاف مــبــاراة درا
واحـدة مع خـصم راتــبه بـعـد شـجـار

مع زميله كيفن دورانت.
 وســيــنــفــذ جــرين عــقــوبــة اإليــقـاف
بالغيـاب عن مواجهـة أتالنتا هوكس

وذكــرت تــقــاريــر أنه ســيــخــسـر 120
ألف دوالر بسبب ذلك. 

ـــديـــر الـــعـــام وقـــال بــــوب مـــايـــرز ا
لوريـورز لـلصـحـفيـ "لـقد شـعـرنا أن
مــا حــدث يـســتــحق الــتــصــرف الـذي
فــعـلــنـاه". وأضــاف "هــذا الـقــرار كـان

يجب اتخاذه. 
لـقــد شــاركت في األمــر وكــذلك احلـال
بالـنسـبة لـستـيف كيـر مدرب الـفريق
مـا حـدث كـان يـسـتـحق اإلجـراء الـذي

اتخذناه". 
وذكرت تقـارير أن عـدة العب عـاتبوا
البس بـسـبب جـرين في غـــــــــرفــة ا
عــدم تـــمــريـــر الــكـــرة إلى دورانت في
الـوقت الــقـاتل من الــربع الـرابع أمـام

كليبرز.


