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{ لـندن- وكـاالت:  بـدأ نادي ريـال مـدريد الـتحـرك من أجل الـتعـاقـد مع النـجم الـبلـجـيكي إيـدين هازارد
ـقـبلـة وفـقا لـطـلـبات مـدربه اجلـديـد زين الدين جنـاح فـريق تـشيـلـسي خالل فـترة االنـتـقـاالت الصـيـفيـة ا
زيدان.  وذكرت قـناة "ال سيـكستـا" اإلسبانـية أن تشـيلسي رفض أول عـرض من ريال مدريـد للتـعاقد مع
قبل إلقـناع الـبلوز لـكي قيـمة عـرضه ا ـتوقع أن يـزيد الـفريق ا هـازارد الذي بلغ  82ملـيون يورو ومن ا
بـالـتـخلي عن جنـمه األول.  وسـبق أن أعـلن هـازارد أكـثر من مـرة رغـبـته في ارتـداء قمـيص ريـال مـدريد
ولذلك لم يـوقع حتى اآلن على عـقد جديد مـع البلوز الـذي ينتهي في  2020وإذا اسـتمر مع النـادي لنهاية
عقده سيـرحل مجانا مـا يُكبد النـادي اللندني خسـارة مالية كبـيرة.  يعاني تشـيلسي من التعـرض لعقوبة
احلرمـان من إبـرام صـفـقـات خالل فـتـرتي انـتقـاالت بـسـبب مـخـالـفـته لـلوائح الـتـعـاقـد مع العـبـ قـصر
وبـالتـالي إذا لم يـتم قبـول اسـتئـنافه فـإن الـنادي الـلنـدني لن يـتمـكن من تـعويض هـازارد في حـالة رحـيله
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{ ســــدنـي- وكــــاالت:  مع تــــكــــرار
الـنـتائج اخملـيـبـة لآلمـال في سـباق
بالده في بـطـولـة الـعالم لـسـبـاقات
ــا كـان فـورمـوال  1لــلـســيـارات ر
األسترالي دانييـل ريتشياردو يأمل
في إنـهاء الـلعـنـة بعـد االنتـقال من
ريــد بـول إلى ريــنـو.  لـكـن الـنـحس
تــواصل الـيـوم األحـد بـعـدمـا عـانى
من بــدايـة كــارثــيـة وانــتــهى األمـر
بانسحابه للـمرة الثالثة في ألبرت
بارك.  وبينما كان يفكر في مصيره
في مــرأب فــريــقه اجلــديــد حــصــد
زمــيـلـه الـســابق مــاكس فــرســتـابن
ــركـز الــثـالث مع ريــد بـول خـلف ا
ثـنـائي مرسـيـدس فالـتـيري بـوتاس
الفائز بالسـباق ولويس هاميلتون
ـركــز الـثـانـي.  وعـبـر كل صــاحب ا
من ريـــتــشـــيــاردو وفــرســـتــابن عن
غــضـبــهــمــا من أداء مـحــرك ريــنـو
الــذي كـان يـسـتـخـدمه ريـد بـول في
ـــاضي لــــذا فـــالـــســـائق ــــوسم ا ا
ا يشـعر بالندم وهو األسترالي ر

يشاهد الـبداية الناجـحة لريد بول
مـع مــــحــــركـــــات هــــونــــدا.  وكــــان
ريـتـشـيـاردو محـبـطـا من أداء ريـنو
خالل االختبارات الشتوية وحاول
ـسـتـوى تـوقـعات جـاهـدا الـنـزول 
ـتعـطـشة لـلنـجـاح قبل اجلـمـاهيـر ا
مـلـبـورن.لـكن حـتى هـذه الـتـوقـعات

تدنية لم ترتق ألدنى مستوى. ا
dJ³  ÃËdš

ـركز 12 وانـطلق ريـتـشيـاردو من ا
بــــعــــد أداء ســــيئ فـي الــــتــــجـــارب
التأهيلية وفي غضون حلظات من
الــبـدايــة حتــطم اجلــنــاح األمـامي
بــعــدمــا خــرج عن حــدود احلــلــبـة.
وأدى ذلك إلى وقـفة صـيانـة مبـكرة
قـــبل االنـــســـحــــاب في مـــنـــتـــصف
الـــســبــاق بــعــد حتـــطم األجــنــحــة
اجلانبـية ما تـسبب في تراجع أداء
اإلطـــــارات اخلـــــلـــــفـــــيـــــة.  وأبـــــلغ
ريتشـياردو الفائـز بسبعـة سباقات
الــصــحــفــيــ "لن أتــلــفظ بــألــفــاظ
بـذيـئـة.. األمـر عـلى مـا يـرام وسـبق

أن فعلت ذلك عدة مرات.. ال يتحمل
أي شـــخص الـــلــوم لـــكن الـــعــشب
خـارج احلـلبـة وقـطعـة من الـصلب
أو شيء من هذا القـبيل.. األمر كان
قـاســيـا".وأضـاف "هـذا مـخـجل من
اخملـــجل اخلـــروج ســـريــعـــا بـــهــذا
الـشــكل".  وزاد فـشـله في الـوصـول
إلى مـنصـة الـتتـويج في أسـترالـيا
من إحـبـاطه في سـبـاق كـان يـسعى
فـيه للـنـجاح.  وقـال الـسائق الـبالغ
عـــمــره  29عـــامــا والـــذي ألـــغــيت
نــتـيـجــته بـالــصـعــود عـلى مــنـصـة
الـتـتــويج عـلـى احلـلـبــة ذاتـهـا في
ــــكـــنــــني " 2014ال أعــــلـم كـــيـف 
االبـتـسـام".  وتـابع "بـالـتـأكـيـد هـذا
أسبوع محبط ألن اجلميع توقعوا
الكثير لكن احلقيقة كان يجب علي
تـقـد أداء جـيـد وعــنـدمـا يـنـتـهي
سباقك بعد خمس ثوان سواء كان
بــــســـبـب ســــوء احلظ أو أي شيء
آخــر فــهــذا يـــجــعــلـــني أشــعــر أن

االستعدادات لم تكن جيدة".
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مـرتــدة كـمــا مـرر  7كــرات حـاســمـة.
ولـــعب بــاكس بــدون صـــانع الــلــعب
مـالـكــولم بـروجـدون الـذي سـيـغـيب
ـدة  6أســابــيع عــلى األقل بــســبب
إصـابــة في قـدمه الـيــمـنى.  و سـجل
البديل لـو وليامـز ثالثية في الـثانية
األخــيــرة لــيــحــقق لــوس أجنــلـوس
كـلـيبـرز فـوزا مـثـيرا  116-119على
بــروكــلـ نــيــتـس وهــو انــتــصـاره
الــســابع في آخــر ثــمــاني مــبــاريـات
بــــدوري كــــرة الــــســــلـــة األمــــريــــكي
.  وأحـرز وليـامز  11من لـلمـحـترفـ
نـقاطه  25خالل الـربع األخـيـر الذي
. شـهــد إثـارة بــالــغـة بــ الــفـريــقـ
وحقـق كلـيـبرز ( 41انتـصـارا مـقابل
ـة) وتـسـاوى مع يـوتـا جاز  30هـز
ـركـز الـسـابع بـالـقـسم الـغربي في ا
وبات علـى مقربـة من سان أنطـونيو
ــركــز الــسـادس. ســبــيــرز صــاحـب ا
وسجل داجنيلو راسل  32نقطة لكن
فريقه نيتس ( (36-36يتأخر بفارق
ـباراة عن ديترويت مباراة ونصف ا
ـركـز الـسـادس بـيـسـتـونـز صـاحب ا
ـباراة في القـسم الشـرقي ويتـقدم 
ــبــاراة فــقط عــلى مــيـامي ونــصف ا

ركز الثامن. هيت الذي يحتل ا

فــقط.  وأضــاف جـــيــمي بـــاتــلــر 27
نـقـطة لـصـالح سـيكـسـرز الـذي حقق
انــتـــصـــاره الـــرابع عـــلى الـــتــوالي
وضـــمن رســــمـــيـــا الــــتـــأهل لألدوار
اإلقــــصـــــائـــــيـــــة.  وكــــان يـــــانـــــيس
أنــتــيــتــوكــومــبــو رائــعًــا مع بــاكس
وسجل  52نقطة وهو أعلى عدد من
بـاراة واحدة النـقاط في مـسيـرته 
إضــافــة الســتــحــواذه عــلى  16كـرة

{  واشنـطن- وكاالت:  أحـرز جويل
إمبـيد  40نقـطة واسـتحـوذ على 15
كرة مرتدة ليقود فيالدلفيا سيفنتي
ســيــكــســرز لــلــفــوز  125-130عـلى
مــيــلــوكـي بــاكس فـي دوري الــســلــة
األمريكي للمحـترف  وحقق إمبيد
رقما مزدوجا للمرة الـ  52كما سجل
 30نــقــطـة عــلى األقل لــلــمـرة الـ 25
وأحرز  18نـقــطـة في الــربع األخـيـر
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{ مـدن- وكـاالت:  لم يـنـقـل الـتـلـفـزيون
الـــكـــنـــدي مـــبـــاراة تـــتـــويج بـــيـــانـــكــا
أنـدريـسـكـو بـلقـب بطـولـة إنـديـان ويـلز
لــلــتــنس لــكن هـذا لـم يـخــمــد حــمـاس
مـواطنيهـا والتفاؤل بأن مـستقبل تنس
الـسـيدات في كـندا أكـثر إشـراقا من أي
وقـت مضـى. وخـاضت أنـدريـسـكو (18
عـاما) مـسيرة ال سـابق لهـا في صحراء
كـاليفـورنيا بـعد أن أصبـحت أول العبة
تــشـــارك بــبــطــاقــة دعــوة وحتــرز لــقب
إحــــدى أهم الـــبــــطـــوالت خـــارج إطـــار
الــبـطـوالت األربع الــكـبـرى.  وتـصـدرت
صـورة أنـدريـسـكـو صـحـيـفـة تـورونـتو
سـتار اليوم اإلثـن حتت عنوان "ميالد
جنـمة" بعـد أن واصلت رحلـة صعودها
مـنــذ لـفـتت األنـظـار في يـنـايـر/ كـانـون
ـاضـي بـفوزهـا عـلـى كـارول الـثـاني ا
فــوزنــيـاكـي وفـيــنــوس ويـلــيــامــز عـلى
الـتـوالي اسـتـعـدادا لـبطـولـة أسـتـرالـيا
ـفـتـوحة.  لـكن أنـدريسـكـو حـلقت إلى ا
آفـاق أبـعـد في كـالـيـفـورنـيـا وتـضـمـنت
ـة بالبـطولة الـفوز على مـسيرتـها احلا
 5العـبات مصنفات ومن بينهن أجنليك
ـصــنــفــة األولى عــلى الــعـالم كــيــربــر ا
ســابــقـــا والــفــائــزة بــثالثــة ألــقــاب في
الـــبـــطــوالت األربـع الــكـــبـــرى وذلك في
ـباراة النهـائية أمس األحد.  ورغم أن ا
ـباراة لم تنقل عـبر التلفـزيون الكندي ا

أخبار النجوم
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اآلن بـرصـيد  29هـدفا ويـلـيه جنم
بــاريس ســان جــيــرمــان الــفــرنــسي
كـيـلــيـان مـبـابي ( 26هـدفـا).  ومـنـذ
ــــوسـم تــــمــــكن صــــاحب بــــدايــــة ا
الـقمـيص رقم  ?10من زيـارة شـباك
نافس في  39مناسبة في جميع ا
البطوالت بواقع ( 29في الليجا و8
في دوري األبـــــطـــــال و 2في كـــــأس
ـــلك) بــيـــنــمـــا قــدم  21تــمـــريــرة ا
حــاســمــة ( 14في الــلـــيــجــا و 3في
لك دوري األبطال ومثلها في كأس ا

وواحدة في كأس السوبر).
 4-على بعد خطوة من كاسياس:
بــــعــــد أن خـــاض  444بــــقــــمــــيص
الـبـلـوجـرانـا في الـبـطـولـة احملـلـيـة
تـذوق مــيـسـي طـعم الــفـوز في 333
مباراة ليصبح على بعد فوز وحيد
من معـادلة الـرقم التـاريخي حلارس

إلى  591هـــــدفــــا بـــــواقع:  412في
الــلــيــجــا و 108في دوري األبــطــال
ـــلك و 3في كـــأس و 50في كــــأس ا
الـسوبـر األوروبي و 5في مـونـديال
األنـــديـــة و 13في كـــأس الـــســـوبـــر

اإلسباني.
2-معادلة تيلمو زارا:

يــتــربع مــيــسي عــلى عــرش هــدافي
ــوسم بــرصــيـد 29 الــلــيــجــا هــذا ا
هدفـا بفارق  11عن أقرب مالحـقيه
شــريــكـه في الــهــجــوم الــكــتــالــوني
لـويس ســواريـز الـذي وصـل بـهـدفه
في شــبــاك الــبــيـتــيس لـ 128هــدفـا
ويعـادل رقم مواطـنه دييـجو فورالن
كــــأفــــضـل هــــداف أوروجــــوائي في

تاريخ الليجا.
وسبق لقائد البلوجرانا الفوز بلقب
هـداف الـلـيـجا  5مرات (2009-10

ـوافقتي. أنا كنني الـتوقيع  أين 
ــدرب: مـــفــعم بـــالــثــقـــة".  وصــرح ا
تلك البـارسا العب كـبار بجانب "
مــــيــــسي وهــــو في األســــاس العب
عبقري واألفضل في العالم. إرنستو
دير الفـني) يقوم بعمل فالفيـردي (ا
رائع لـكن بـعـد ذلك هـنـاك فـرق مـثل
مـانـشسـتـر سـيـتي ويوفـنـتـوس لـها
فـرصهـا ألنـهـا بُـنـيت من أجل الـفوز
ـدرب ـثـل هـذه األلــقـاب". وأثــني ا
ـــذهل األرجـــنـــتـــيـــنـي عـــلى األداء ا
ـواطـنه في مـواجـهـة ريـال بـيتـيس
أمس في الــلـيـجــا: "مـيـسي عــبـقـري
ومخـتلف واسـتثـنائي وفـريد. يـفعل
أمـورا مــا من أحــد يـنـتــظـرهــا لـكن
دهش هو استمراريـته فيما يفعله ا
في كل مـــبــاراة كل  3أو  4أيــام في
آخر  11أو  12عامـا".  وبخـصوص
مواجهة مان سـيتي في ربع نهائي
دوري األبـطـال أعـرب بـوكـيـتـيـنو
عن ثـقـته فـي أن فـريـقه سـيـكـون
"مـــفــاجـــأة" الــبـــطــولـــة. وقــال
بوكيتيـنو: "مان سيتي فريق
ملزم بالفوز لكن ليس فقط
مــــــــنـــــــــذ قــــــــدوم بـــــــــيب
(جـــوارديــــوال) بل هـــذا
األمـــــــر من حـــــــقــــــبــــــة
مـــــــــانـــــــــشـــــــــيــــــــــني
وبيليـجريني أيضا."
 ال يــــــزال الـــــــنــــــجم
األرجـنتـيـني لـيـونيل
مـــــــيــــــسي يــــــعــــــزف
سـيمـفـونـيـته اخلـاصة به
في كل مرة تالمس فيه أقدامه الكرة
ـستطـيل األخضر. أو يطأ بـحذائه ا
وهــــذا مـــــا جتــــلـى في انــــتـــــصــــار
برشـلونـة الـكبـير خـارج الديـار على
ريال بـيـتـيس مـساء أمس  4-1في
خــتــام اجلــولـة الـ 28من الــلــيــجــا
والــذي كـــان لــلــنــجم األرجـــنــتــيــني
احلصـة األكـبر مـنـها بـثالثـة أهداف
"هــاتـــريك".  وال شك أن مـع كل هــذه
األهداف الرائعة التي ال يسجلها إال
مـيـسـي نـفـسه اسـتــطـاع أن يـحـطم
العـديد من األرقـام القيـاسيـة بيـنما
هـــنــاك أرقـــام أخــرى فـي طــريـــقــهــا

للتحطم. 
1-هدف تخطي بيليه:

سـجل األسـطـورة الــبـرازيـلي بـيـلـيه
 643هـــدفـــا بــقـــمــيـص ســانـــتــوس
الـبـرازيــلي عـلى مـدار  18مـوسـمـا
خالل الـــــفــــتــــرة من  1957وحــــتى

1974.
مـن جــــانــــبه رفـع لــــيــــو إجــــمــــالي
األهـــــداف الـــــتـي ســـــجـــــلــــــهـــــا مع
البالوجرانا بـثالثية أمـسية األحد

{ مدريـد- وكاالت:  كـشف تـقريـر صحـفي إجنـليـزي عن اعتـزام آرسنـال وضع نـهايـة سريـعة
لصـفقته الفـاشلة.  فقـد ذكرت صحيـفة "ذا صن" البريـطانية أن آرسـنال يبحث عن العب وسط

ـقـبـل بـعـدمـا فـقـد ثـقـته بـاإلسـبـاني ديـنـيس ـوسم ا جـديـد لـتــعـزيـز صـفـوفه قـبل بـدايـة ا
اضية مع إمكانية سواريز القادم معـارا من برشلونة خالل االنتقاالت الشتوية ا

الشراء.ولم يبدأ سـواريز مباراة واحدة مع آرسـنال منذ انضـمامه إليه كما
فشل فـي ترك أي بـصـمة خالل  6مبـاريـات شارك فـيهـا كـبديل.  ويـعتـقد
ري مدرب اجلانـرز أن العبه السابق في إشبيلية يعاني للتأقلم أوناي إ
ـتطـلبات الـبدنـية للـكرة اإلجنـليـزية.  ويعـمل آرسنـال حالـيًا على ضم مع ا
العب وسط بـاريس سان جـيـرمان كـريـستـوفـر نـكونـكـو علـمـا بأنه أوشك
على استعارته في الشتاء األخير قبل أن يوجه أنظاره إلى سواريز.  ومن
ـعـرفـة مـدى نـاحـيـة أخـرى يـجـري مـسـؤولـو الــنـادي الـلـنـدني اتـصـاالت 

إمكانية ضم العب رين الدولي السنغالي إسمايال سار. 

ريـــــال مــــدريــــد األســــبق وبــــورتــــو
الـبـرتـغـالي حـالـيـا إيـكـر كـاسـيـاس.
وهو األمر الذي سيـحطمه البرغوث
ـوسم ال ســيـمـا وأن الـبـارسـا هـذا ا
أمـامه  10مــبــاريــات مــتــبــقــيــة في
ــوسم اجلـاري.  وتــخــطى مــيـسي ا
بالـفعل زميـله السـابق في برشـلونة
وقائد الـسد الـقطري حـاليـا تشافي
هيرنانديـز في عدد االنتصارات في
جــمــيـع الــبــطــوالت ( 477فــوزا في

 674مباراة).
 5-رجل "الهاتريك":

ـرات الـتي زار فــيـهـا  51هـو عــدد ا
ميـسي شـباك مـنافـسيه  3مرات في
باراة "هاتريك" بواقع  45مرة مع ا
ـنــتـخب بـرشــلـونـة و 6مـرات مـع ا
األرجنتـيني ليـتخطى عـدد ثالثيات

رونالدو مع ريال مدريد ( 44مرة).

{ رومـا- وكــاالت: أكـد األمـريـكي جـيـمس بـالـوتـا رئـيس نـادي رومـا
ديـر الرياضي اإليـطالي أن اإلسبـاني رامون رودريـجيز "مـونشي" ا
ـتـلك سـلـطـات كامـلـة إلدارة شـؤون الـفريق الـسـابق بـالـنـادي كان 
األول ولـكن عـلى الـرغم من هـذا لم يـحقـق "اجليـالـوروسي" الـنـتائج
وقـع الرسمي نتـظرة.  وجـاءت تصـريحـات بالـوتا الـتي نشـرها ا ا
للـنادي عـلى اإلنتـرنت ردا عـلى تصـريحـات مونـشي خالل مراسم
ـنـصب بـنـاديه الـسابق إشـبـيـلـيـة اإلسـباني ه اليـوم لـنـفس ا تـقـد
والـتـي أكـد فـيــهـا وجــود اخـتالفــات في الـفــكـر مع رئــيس الـنـادي
اإليطالي.وقال بالوتا: "لقد شعرت باالندهاش قليال من تصريحات
مـونشي في مـؤتمـر صـحفي والـتي قـال فيـها إنـنا كـنـا نسـير في
". وتـابع: "منـذ اليـوم األول كنت واضـحا لـلغـاية طـريقـ مخـتلـف
في الـطـريق الـذي كـان عـلـيـنا اتـخـاذه وهـذا هـو الـسـبب في أنـنا
استـثمرنـا كثيـرا في مونشي. قـلت منذ الـلحظـة األولى إنني أريد
الـتعاقـد مع مدربـ ومعدين وطـاقم فني من الفـئة األولى وكذلك
كـشـافـ للـمـواهب". وأكـد: "أعطـيت مـونـشي السـلـطـات الكـامـلة
ـدرب الذي يريـده وكذلك مـعاونـيه الختـيار قسم للـتعـاقد مع ا
ـواهب والتعـاقد مع الالعب الـذين يريدهم. ولكن اكتشاف ا
بالنظر لـلنتائج وألداء الفريق بالطبع األمور لم تسر كما هو
منتظـر". كما أشار بالـوتا إلى أنه بعد تـراجع نتائج الفريق
اضي طالب العاصمي خالل شهر نوفمبر/تشرين ثان ا
سؤول اإلسباني لم مونشي باتـباع "خطة بديلـة" ولكن ا

تكن لديه تلك اخلطة.
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ــديــر { مــدن- وكـــاالت:  اعــتـــرف ا
الــفـــني لـــتــوتـــنـــهــام اإلجنـــلـــيــزي
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو بـأن
ـرشح األبرز بـرشلـونـة هـو ا
لــــلــــفــــوز بــــدوري أبــــطـــال
أوروبـــا مـــشــــيـــرا إلى أنه
ســيــحب خــوض الــنـهــائي
ضــده.  وقــال بـوكــيــتــيــنـو
مـبـتـسـمـا أثـناء وجـوده في
بـرشــلـونـة لــتـقـد بــطـولـة
ـيـة) ــتـوسط الـعــا (كـأس ا
في نسختها الـ" :19لعب
الـــــنـــــهــــائـي ضــــد
الـــبـــارســـا?

و 12-2011و 13-2012و-2016
 17و ?(18-2017ليصـبح على بعد
لـــــقب وحـــــيــــد مـن صــــاحـب الــــرقم
الــقـيــاسي مـهــاجم أتــلـتــيك بـلــبـاو
الراحل تيلمو زارا الذي حقق اللقب
1947 أعـــــــــــــوام ( 1945و 1946و

و 1950و 1951و.(1953
3- هــيــمــنــة عــلى احلــذاء الــذهــبي

األوروبي:
يــعــد مــيــسي هــو الالعـب الــوحــيـد
الـذي يـحـمل فـي خـزيـنه بـطـوالته 5
ألــقــاب لــلــحــذاء الــذهــبي كـــأفــضل
هداف في الدوريات اخلمس الكبرى
داخل الـقــارة الـعـجـوز بــفـارق لـقب
وحـــيـــد عن مــنـــافــسـه الــتـــقــلـــيــدي
كـريــسـتــيـانـو رونــالـدو.  ويــتـصـدر
الـنــجم األرجـنـتــيـني قـائــمـة هـدافي
وسم حتى الدوريات اخلمس لهذا ا
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ـــصـــنف الـــثــالـث في تـــنس الـــرجــال ا
سـابقا.  وتواجه أندريسكو حتديا أكبر
اآلن بـأن تـصـبح أول كنـديـة حترز لـقـبا
فـي البطوالت األربع الكبرى.  وقالت "ال
سـتقبل. ـكن أن تعـرف ما سـيجلـبه ا
ـا سـأواجه يـومـا سـيـئـا أو سـألـعب ر
ضـد منافسـة مذهلة".  وتـابعت: "لكنني
ـضي قـدمـا والـظـهـور بـأفضل أحـاول ا
أداء وعـدم االنشـغال بـضغط الـصحـافة
أو اجلـماهير أو
أي شـيء آخـر
والــــضــــغط
الـــوحـــيــد
يـــــــكــــــون
الـــــــــــــذي
أفـــــــرضه
عــــــــــــــلـى

نفسي".

لـعـدم امـتالك حـقـوق البث جلـأ الـكـثـير
مـن الــكــنـــديــ إلـى مــواقع الـــتــواصل
ـبـاراة الـنهـائـية. تـابـعة ا االجـتـمـاعي 
وبــعـد  أن أصــبـحت أول كــنـديــة تـفـوز
بـــلـــقب بــبـــطـــوالت رابــطـــة الالعـــبــات
احملــتــرفـات تــنــشـد أنــدريــسـكــو اجملـد
ـكن.  وأبـلـغت وحتـقــيق أكـبـر إجنـاز 
الـصحفي بعد الفوز  4-6و 6-3و6-4
عـلى كيـربر "قـبل عام واحـد كنت أعاني
فــنـيــا وبـدنــيـا لــذا مـا يــحـدث اآلن أمـر
جـــنــوني".  وأضــافت: "كـــنت ألــعب في
بـطوالت الدرجـة الثانـية للـرابطة في
اليابان واآلن أنا بطلة إلنديان ويلز.

هذا جنون".
nOMBð vKŽ√

وبـهـذا االنتـصار حـققت أنـدريسـكو
ي قـفـزة هـائلـة في الـتصـنـيف الـعا
بـوصولها لـلمركز  24مـتقدمة 128
مـركــزا مـنـذ ديـسـمـبـر/ كـانـون األول
ـاضي.  وتلقت أندريسكو تهنئة من ا
رئـيس وزراء كـندا جـاس تـرودو عبر
تـويـتـر وردت عـلـيه مـعـبـرة عن فـخـرها
بـتـمـثـيل كـنـدا.  وتـصـاعـدت أسـهم

الـكندي في ريـاضة التنس
مـؤخـرا وخـاصـة أوجـيـني
بــــوشــــار الـــــتي وصــــلت
ـيا لـلـمـركـز اخلـامس عـا
ومـــيـــلــوش راونـــيــتش جانب من دوري كرة السلة األمريكي للمحترف
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{ مـــدن- وكـــاالت:  فـــتح الـــصـــربي
نـيــفـ سـوبـوتــيـتش مـدافع سـانت
إيتيـان الفرنـسي الباب أمـام انتقاله
ــيــرلــيج أو الــعــودة من إلـى الــبـر
ــــاني.  وخالل جـــديــــد لـــلـــدوري األ
مـقــابـلـة مع قــنـاة "سـبـورت "1سُـئل
العب بـوروسـيـا دورتـمـونـد السـابق
قبلـة فور انتهاء عقده عن وجهته ا
ـوسم مـع سـانت إيــتـيــان بـنــهـايــة ا
اجلــاري فــأجــاب: "ســـنــرى الحــقًــا
لــكـني أشـعــر بـالـراحــة مع الـنـادي".
وأضــــاف: "لــــكـن ال أخــــفــــيك ســــرًا
ــيــرلــيج الــبــونــدســـلــيــجــا والــبــر
يـجـذبــاني بـشـدة ألنـني أعـتـبـرهـمـا
أقـــوى دوريــ في أوروبـــا رغم أنه
فـي إيـطـالــيـا وإسـبــانـيـا تُــلـعب كـرة
جـميـلـة".  وأكـد صاحب الـ 30عـامًا
ـــبـــاريــات اســـتـــمـــرار مـــشـــاهـــدته 
دورتموند عبـر التلفاز كـلما سنحت
له الـفـرصة كـمـا أشـار إلى تـواصله
ـســئـولـ مع عــدد من الالعـبــ وا

ـــاني الـــذي وصــفه فـي الــنـــادي األ
بـ"الـعـائــلـة".  وقـال سـوبـوتـيـتش إن
تـــراجـع نـــتـــائج دورتــــمـــونـــد "أمـــر
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o∫ يعود النجم ميسي من جديد للتألق في منافسات الليغا Qð

طــبـيـعي" مــوضـحًـا: "هــنـاك مـراحل
ــوسم حـيث ال أكــثـر صـعــوبـة في ا
يـحالـفك احلظ خاللـها لـكـني متـأكد
ـدرب لـوسـيـان فـافر عـلى من قـدرة ا
إيجاد الطريق األمثل إلعادة اإلثارة
مــجــددًا".  وعـن مــدربه الــســابق في
ــديـر الـفــني احلـالي دورتــمـونـد وا
لليفربول يورجن كلوب قال: "نادرًا
مــا أشـاهــد مـبــاريـات الــريـدز لــكـنه
(كـلوب) أحـدث ضـجة كـبـيرة هـناك".
واستطرد: "كلوب يعطي كل العب ما
يحـتاجه كـما أن فريـقه يتـمتع دومًا
بالثقة واحلافـز لهذا السبب هو في
مــكــانــة فــريــدة".  وحــول إمــكــانــيــة
عودته للـعمل حتت قيـادة كلوب في
لــيــفـربــول أجـاب ضــاحـكًــا: "هـذا ال
يعـتـمد عـليّ األهم أن يـرغب هو في
ذلك". وفي خـتـام تـصـريـحـاته راهن
سوبـوتيـتش على تـتويج دورتـموند
بــلـقب الـبــونـدسـلـيـجــا مـشـيـرًا إلى
امــتـالكه مــاركــو رويس "الــذي يــعــد
ضـمن أفـضل العـبي الـعـالم حـيـنـما
يـكـون في كـامل جاهـزيـته الـبـدنـية"

على حد قول الصربي.

{ بــــاريس- وكــــاالت: اخـــتـــار مــــاركـــوس راشــــفـــورد جنم
يرليج من وجهة نظره. مانشستر يونايتد أفضل  3مهاجـم في البر

 وقـال راشـفورد خالل تـصريـحـات نقـلتـها صـحـيفـة "ميـرور" الـبريـطانـية:
"أعـتـقـد أن أفـضل مـهـاجم صـريـح هـو سـيـرجـيـو أجـويـرو حـتى إذا كـان
مـســتـواه لـيس في أفــضل حـال بـإمـكــانه تـسـجـيل  3أو  4أهـداف.. هـذه
الـسـمـة األبــرز الـتي أريـد احلـصـول عـلـيــهـا".  وأضـاف: "عـنـدمـا ال تـقـدم
تـلكها أحد.. مـباراة جيدة وتـكون قادرًا على التـسجيل فهـذه مهارة ال 
أيضا هاري ك تـمركزه وحتركاته رائـعة هو العب ماهر جـدا مثل بيير
يريك أوبامـياجن".  وأشارت الصـحيفة إلى أن راشـفورد جتاهل بذلك إ
مـحـمــد صالح جنم لـيـفـربــول رغم فـوزه بـجــائـزة هـداف وأفـضل العب
اضي.  وعـن قدوته في مـانـشسـتـر يونـايـتد ـوسم ا يـرلـيج في ا بالـبـر
قـال الـدولي اإلجنـلـيزي: "بـالـنـسـبـة لي رايـان جـيـجـز ونـيـكي بـات وبول
ــا لـلــكـثــيـر من الالعــبـ الــشـبـاب ســكـولــز وجـاري نــيـفــيل كـانــوا مـثـالً
وسيظلون كـذلك.. هم يتمتعون بقيمـة خاصة باإلضافة إلى رونالدو وفان

نيستلروي وروني أيضا".

بيانكا
أندريسكو


