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{ لـندن- وكاالت:  قـال فينـسان كومـباني قـائد مانـشستـر سيتـي إن التنـوع في مجالس اإلدارات ومـؤسسات
السـلطـة قـد يسـاعد عـلى الـتصـدي لـلعـنصـريـة في كرة الـقـدم بشـكل أكثـر فـاعلـية وذلـك بشـكل يفـوق مـعاقـبة
اخملـالفـ بـشكل فـردي.  وأضاف كـومبـاني لـشبـكة سـكاس سـبـورتس "االرتفـاع في اإلهانـات الـعنـصريـة يثـير
ـوسم اتهم رحيم الـقلق لـكن وفي نفس الوقت يـبدو من اجليـد مناقـشته بشـكل مكـثف". وفي وقت سابق هذا ا
شكـلة بتصـوير الالعب سـترلينج زمـيل كومبـاني في الفريق قـطاعات من وسائل اإلعالم الـبريطـانية بزيـادة ا
الشباب الـسود بشكل سلبي.  وتعرض ستـرلينج أيضا إلهانة عنصـرية خالل مباراة إجنلترا على أرض اجلبل

األسود في تصفيات بطولة أوروبا  2020بينما شهدت الكرة اإلجنليزية حاالت أخرى في األشهر األخيرة.
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{ مــدن- وكــاالت:  أصــدر جــيــاني
إنـفـانـتيـنـو رئـيس االحتـاد الدولي
لكـرة القـدم (فيـفا)  بيـانا تـذكر فيه
بحزن "سـلسلـة األحداث العـنصرية
الـتي وقـعت مـؤخـرا في كـرة الـقدم"
وأظــهـر قــوة كــبــيــرة في إعالن أنه
"يــجب الــقـضــاء عـلــيــهـا نــهـائــيـا".
وأوضح إنـفـانـتـينـو في بـيـانه "لـقد
كان محزنًا للـغاية رؤية سلسلة من
األحـداث الــعــنـصــريــة خالل األيـام
األخــيـرة. فــحـقــيــقـة هــذا أمـر غــيـر
مـقـبـول. فـالـعنـصـريـة لـيس لـها أي
مكان في كرة الـقدم وال في اجملتمع

أيضا".  
وأضـاف "الــفـيـفـا في صف بـريـنس
جـــوانــو (العب أمـــيــان) وكـــالــيــدو
كــولـيــبـالي (العب نــابـولي) ورحـيم
ستيرلينج (العب مانشستر سيتي)
ودانـي روز (العب تــوتــنــهــام) وفي
صف أي العب أو مـدرب أو مـشـجع
أو أي شارك في مـباراة لـكرة الـقدم

وعـانى من الـعـنـصـريـة سـواء عـلى
ـستـوى االحتـرافي أو الـترفـيهي. ا
يــجب الــقــضــاء عـلـى الـعــنــصــريـة
نـهـائـيـا". وأكـد رئـيس الـفـيـفـا "لـقد
أدخلـنـا في مـسـابـقـاتـنـا مـا يـسمى
بـ(اإلجـــراء ذي الــــثالث خـــطـــوات)
والــذي يــســمح لـــلــحــكــام بــإلــغــاء
ـبـاراة حـال حدوث حـاالت تـمـيـيز ا
ـباراة ب أو عنـصرية". وتـوقفت ا
فــريــقـي ديــجــون وضــيــفه أمــيــان
ـرحــلـة الـثــانـيـة اجلـمــعـة ضــمن ا
والــثالثــ مـن الــدوري الــفــرنــسي
لــكــرة الــقــدم لــدقـائـق عــدة بـســبب
هـــتـــافـــات عـــنــــصـــريـــة وجـــهـــهـــا
شجـعون الى العب الفـريق الزائر ا
بــرانس غــوانــو.  وبــعــد نــحـو 77
ــبـــاراة الــتي دقـــيــقـــة من بــدايـــة ا
انــتــهت بــالــتــعــادل الــســلـبـي بـدأ
غـوانو مـدافع أمـيان وحـامل شارة
ـلعب قـيـادته بـالـسيـر نـحـو خط ا
متـوجها بـالقـول الى مقاعـد البدالء

وأفـراد جهـازه الـفني انـتـهى األمر
لن نلعب سـأحضر زمالئي وندخل
البس. وتـوقف الى غــرف تـبــديل ا
الــــلــــعب ألكــــثــــر من ثالث دقــــائق
ـدربـ تـخـلـلـتــهـا مـشـاورات بـ ا

أنـــطـــوان كـــومـــبـــواري (ديـــجــون)
وكــريـســتـوف بــيـلــيــسـيــيه وحـكم
بـاراة كر عابـد ليتـوجه األخير ا
ـلـعب بـالـقول بـعـدهـا عـبـر مذيـاع ا
للـمـشـجـعـ بـرسـالـة مـفـادها “في
حــال تـكــرر هــذا األمــر (الـهــتــافـات
باراة. وقال العنصريـة) سنوقف ا
الـفــرنـسـي غـوانــو نـحن في الــقـرن
احلـادي والعـشرين هـذا األمر غـير
مقبول. لهـذا أردت أن أسجل موقفا
ـبـاراة. نـحن من خالل طـلب وقف ا
مــتــســاوون كــلــنــا بــشــر وذلك في
تصريـحات لقـناة بي ان سبورتس.
أضاف ثـمة ألوان (بـشرة) مخـتلفة
لـكن يــجب أن نـنــظـر الى أبــعـد من
ذلك. وأكــد االحتـاد الـفـرنـسي لـكـرة

الــــقــــدم في بــــيــــان أنـه ســــيـــدرس
ــتــابــعــات الــقــضــائــيــة الــواجب ا
اتخاذها بشأن االهانات العنصرية
ـبــاراة مـشـيـرا الـتي سـجــلت في ا
ـــســــاء (لـــيل الى انه مــــنـــذ هــــذا ا
اجلـــمـــعـــة) حـــدد نـــادي ديـــجـــون
ـسـؤول عن االهـانـات الـعـنـصـرية ا
و تــوقـيـفه. وهـذه الــهـتـافـات هي
األحدث ضـمن سلسـلة من األحداث
ذات الــطــبـيــعـة الــعــنـصــريــة الـتي
شــــهــــدتـــــهــــا مالعب كــــرة الــــقــــدم
ـاضـيـة األوروبــيـة في األسـابــيع ا
ودفــــعت رئـــيـس االحتـــاد الـــقـــاري
الـسـلوفـيـني ألـكـسـنـدر تـشـيـفـيرين
لـلتـعبـير عن خـجله من تنـامي هذه
الظاهرة. وكانت أبرز هذه االحداث
تـعـرض العب يـوفـنـتـوس اإليـطالي
مــويــز كــ الى صــيــحــات الــقــردة
خالل مـبــاراة فـريــقه ضـد مــضـيـفه
كــالـيـاري في الــدوري اإليـطـالي في

مطلع نيسان/أبريل احلالي.

الـسـائـقـ بـرصـيـد  65نــقـطـة مـتـقـدمـا
بـنقطة على البرتغالي أنطونيو فيلكس
دا كــوسـتـا. وأصـبح الـفـارق  13نـقـطـة
ب أول  9سـائق في البطولة إذ تقدم
ـركـز الرابع وله  61نـقـطة إيـفـانز إلى ا
بــعـد انـتـصـاره األول في "فـورمـوال ئي"
ـاني أندريه لـوتـرر ثالـثا فـيـما يـأتي األ
بـرصيد  62نـقطـة.  وقال إيفـانز الـفائز
بــــســـبـــاق فـي جي.بي.) 2فــــورمـــوال 2
حــالــيـا) في " 2016ال أجــد الـكــلـمـات.
كــــانت مــــواسم صــــعـــبــــة".   وأضـــاف
الــسـائق الـبــالغ عـمـره  24عــامـا "مـرت
فـتـرة طويـلة لـكـنهـا تسـتـحق االنتـظار.
اجلـمـيع يـعـمـلـون بجـد. كـنت هـنـا مـنذ
الـبــدايـة لـذا فـهـذا شـعـور اسـتـثـنـائي".
ركز الثاني مع "دي.اس واحتل لوترر ا
تـــكــيــتــاه" بـــعــدمــا بـــدأ من مــركــز أول
ـنطلق بينمـا جاء البلجيكي ستوفل ا
فــانـدورنـه ثـالــثـا مع "اتـش.دبـلــيـو.ايه"
لـيصـعد عـلى منصـة التـتويج ألول مرة
فـي "فـــورمـــوال ئي".  وبـــعـــدمـــا تـــوقف
ـدة  45دقـيـقـة بـسـبـب وجود الـسـبـاق 
ـقـامـة في عــوائق عـلى أرض احلـلــبـة ا
الـشوارع جتـاوز إيفـانز مـنافـسه لوترر
إلـى الصـدارة.  وقال لـوترر الـذي أنهى
الـسـبـاق مـتـأخـرا بـفارق  0.979ثـانـيـة
عن الـسائق الـنيوزيـلندي "(إيـفانز) قدم
سـباقا رائعا وكانت منافسة جيدة. كان

أسرع مني".

رومـا  لـيـصـبح الـسـائق الـسـابـع الذي
يـنـتـصر من سـبـعة فـرق بـعد  7جـوالت
ــوسم.  واســتــعــاد الــبــلــجـيــكي هــذا ا
جــيـروم دامــبـروســيـو صــدارة بـطــولـة

{ رومـا- وكـاالت:  مـنح الـنـيـوزيـلـندي
مــيـتش إيـفــانـز فـريــقه جـاجـوار فـوزه
األول في بـــطــولــة الـــعــالم لـــســبــاقــات
"فـورموال ئي" للسيارات الـكهربائية في
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{ مـدريـد- وكاالت: بـات الـبـرتـغـالي الـشـاب جـواو فـيـلـيـكس مـهـاجم
بـنفيـكا هدفًا لـعمالـقة أنديـة أوروبا من أجل التـعاقد مـعه في الصيف
قبل لكن ريـال مدريد ال يريد أن يخسره مـثلما حدث مع الفرنسي ا

كـيليـان مبابي.  ووفـقًا لصـحيفـة "ماركا" اإلسـبانيـة فإن النادي
ـقــبل من أجل دفع الـشـرط ـلـكـي سـيـقـاتل في الــصـيف ا ا
ـقدر بـ 120مـليـون يورو اجلـزائي في عـقـد فـيلـيـكس وا
من أجل ضــمـه لــصــفـــوفه. ويــعـــلم ريــال مـــدريــد أنه
سـيـواجه مـنـافـسة قـويـة من قـبل خـصـمه بـرشـلـونة
ـيــز بـديــلًـا الــذي يـســعى لــلـتــعــاقـد مع مــهـاجـم 
لـسـواريـز بـاإلضـافـة ألنـديـة إجنـلـتـرا وإيـطـالـيا.
وأكــد الـتــقـريــر أن ريـال مــدريـد لن يــسـتــسـلم
ا حدث مع بسهـولة في تلك الصـفقة تفـاديًا 
الفرنـسي كيليـان مبابي مـنذ عامـ عندما
انتـقل لباريس سان جيـرمان رغم اهتمام
ــلــكي.  ويـــدرك ريــال مــدريــد أنه قــد ا
ـراهـق بـعــد صــعـوده يـخــســر أمــام ا
ـفـاجئ إلى الـشـهـرة  تـمـامًـا كـما ا

. فعل مع كـيليان مـبابي قبل عام
 جدير بـالذكر أن بـنفيـكا يسعى
لـتــجــديــد عــقــد العــبه الــشـاب
مـوســمًــا آخـر ورفع الــشـرط
اجلــزائي إلى  200مــلــيــون
يــورو حـــتى يــحـــقق أكــبــر
ـكــنـة من وراء اسـتــفــادة 
بيـعه حيث يعلم تمام العلم
أن فــــيــــلــــيــــكـس لن يــــقــــاوم

ـقــدمـة من عــمـالـقـة الــعـروض ا
أوروبا.

أخبار النجوم
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ـديـر الـفني { رومـا- وكاالت: أوضح مـاسـيـمـيـلـيـانو ألـيـجـري ا
رتقبة أمام أياكس واجهة ا ليوفنتوس حالة مصابي الفـريق قبل ا

أمـسـتـردام في إيـاب الـدور ربع الـنـهـائي من دوري أبـطـال أوروبـا.
ـبـاراة التـي جمـعت وخـسـر الـيـوفي أمـام سـبـال بـنـتـيـجة  1-2 في ا
الفريق في اجلولة 3من الدوري اإليطالي ليتأجل حسم اليوفي للقب
الـكالـتـشـيـو.  وقـال أليـجـري في تـصـريـحـاته لـشبـكـة "سـكـاي سـبورت
ـباراة: "كـان لديـنا الـعديـد من الالعبـ الشـباب وقـاموا إيطـاليـا" عقب ا

بعمل جيـد لكن فوق كل شيء الـهدف الثاني أظـهر نقص اخلبـرة لدينا".
وأضاف "ردة فـعـلنـا في الـشوط الـثـاني كانت جـيـدة لكـنـنا لم نـتـمكن من
باراة إلى مسارها الرباعي الـشباب الذين شاركوا قدموا مباراة إعادة ا
جـيدة مـويس كـ كـان يـشـعـر بـقـلـيل من الـتـعب لـذا فـضـلت اسـتبـداله
رمى كثـيرًا فهذا يعني عندما يبدأ الـتحرك على نطـاق واسع وال يهاجم ا

أن الوقت قد حان إلخراجه".

a¹—Uð qšb¹ uA½UÝ

UGOKÝb½u³ «

خـطيرت عبر البديل مايكل أنطونيو
األولـى في الدقـيـقة  76عـنـدما اخـترق
الــــدولي اإلجنــــلــــيــــزي الــــســــابق من
الـناحية اليمـنى قبل أن يسدد بيسراه
في الـعارضة والثانية في الدقيقة 78
عـندمـا أبعـد دي خيـا رأسيـة أنطـونيو
بـبـراعـة إلى ركنـيـة.  ونـطلق يـونـايـتد
بـعـدها بـهـجـمة مـرتـدة كاد يـنـفرد من
رمى لكنه تعرض خاللها مارسيال با
لإلعـاقـة من الـبديـل رايان فـريـدريكس
لــيـحــتـسب احلــكم ركـلــة جـزاء ثــانـيـة
جنح بــوجــبــا مــجــددا في تــنــفــيــذهـا
بـالدقيقة .78 ضـغط وست هام مجددا
من أجـل حتقـيق الـتـعادل مـجـددا لكن
يـونـايــتـد أحـكم دفـاعه جـيـدا وتـوقف
الـلــعب قـلـيال لـعـالج فـيل جـونـز الـذي
ســـالـت الـــدمـــاء من رأسـه وبـــعـــدهـــا
انـتـهى الـلـقـاء بـهـذه الـنـتـيـجـة. أعـرب
ـديــر الــفـني إرنــيـســتــو فـالــفــيــردي ا
لـبــرشـلـونــة عن رضـاه بـعــد الـتـعـادل
أمـــام مـــضـــيـــفـه هـــويـــســـكـــا في ظل
الـظــروف الـصـعـبـة الــتي عـانى مـنـهـا
ؤتـمر الـبارسـا.  وقـال فالـفيـردي في ا
ـباراة: "هـدفنـا دائمًا الـصحـفي عقب ا
حتـقيق االنتصارات لكن نتيجة اليوم

وألـغـى احلـكم هـدفـا لـلــفـريق الـضـيف
بــالــدقـيــقــة الـعــاشــرة بــداعي تــسـلل
صـاحـبه أنـدرسـون وانـتـظـر مـانـشـتر
يـونــايـتـد حـتـى الـدقـيـقـة  19لــيـفـتـتح
الـتــسـجـيل من ركـلــة جـزاء بـعـد خـطـأ
بــحق مـاتــا نـفـذهــا بـوجــبـا بــنـجـاح.
وانـطلق وست هـام نحـو الهـجوم بـعد
تلقيه الهدف ومرت عرضية ماسواكو
ـرمى دون أن تـلـقى مـتـابـعا في أمـام ا
الـدقيـقة  21وارتـدت ركـلة حـرة نفـذها
ـرمى النـزيــني من بـوجـبـا إلى فـوق ا
واقـترب أندرسون من معادلـة النتيجة
فـي الدقيقة  25لـكن اجلناح البرازيلي
فــــــشل فـي اســــــتـــــغـالل عــــــرضــــــيـــــة
سنودجراس.  ومر لوكاكو من اجلناح
األيـسر قبل أن يـعيد الكـرة إلى بوجبا
دافع الـذي تلـكـأ في التـسديـد ليـبعـد ا
بـالبوينا خطر الـهجمة في الدقيقة 27
وجــرب فـريــد حــظه في الــتـســديـد من
خـــارج مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء لـــكن كـــرته
ـدرجــات.  ومـرر نـوبل اســتـقــرت في ا
الـكـرة بسـذاجة إلـى الوراء لـتصل إلى
مــارسـيــال الـذي أرســلـهـا بــيـنــيـة إلى
لـوكاكو بيد أن مـحاولة األخير ارتدت
من الـدفـاع إلى ركـنـيـة لم تـثـمـر وقـبل

{ مــــدن- وكــــاالت: أنــــعش
مـــانــشـــســتـــر يــونـــايــتــد
حـظـوظه في الـتأهل إلى
مــسـابـقـة دوري أبـطـال
قبل وسم ا أوروبـا ا
بــفــوزه الــشــاق عــلى
ضــــيـــــفه وست هــــام
يــــونـــايـــتـــد  1-2في
اجلـــــــــولــــــــة  34مـن
الــدوري اإلجنــلــيـزي.
وأحــــرز بـــول بــــوجـــبـــا
هـدفي يـونـايتـد من ركـلتي
جـزاء في الدقـيقـت  19و79
فـيـمـا سـجل فيـلـيـبي أنـدرسون
هـدف وست هـام في الـدقـيـقة .49
وبـهـذه الـنــتـيـجـة يـرفع مـانـشـسـتـر
يــونـايــتـد رصــيـده إلى  64نــقــطـة في
ــركــز اخلـامس بــفــارق نـقــطــة أمـام ا
آرسـنـال الـذي يلـعب يـوم اإلثـنـ أمام
واتـفورد فيما جتمد رصيد وست هام
ركز احلادي عشر. عند  42نـقطة في ا
واعـتــمـد مـدرب مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد
أولي جـونـار سـولسـكـايـر على طـريـقة
الـلـعب  1-3-2-4فـعـاد ديـوجـو دالوت
ن مـقابل ـركـز الـظـهـيـر األ لـلـوراء 
تـواجــد األرجـنـتـيـني مـاركـوس روخـو
ـسانـدة قـلبي عـلى الـناحـيـة الـيسـرى 
الـدفاع كـريس سمـوليـنج وفيـل جونز.
ــلــعب كل من فــريــد ووقف فـي وسط ا
وبـول بـوجـبا ولـعب اإلسـبـاني خوان
ن والـفـرنسي مـاتـا عـلى اجلـنـاح األ
أنـطـوني مـارسـيـال عـلى األيـسـر حول
العب الــــوسط الـــهــــجـــومي جــــيـــسي
لــيـنــجــارد الـذي ســاعـد رأس احلــربـة
رومــيـلـو لــوكـاكـو فـي أداء مـهـامه. في
قـابـلة جلـأ مـدرب وست هام اجلـهـة ا
مـانويل بـيلـيجـريني إلى طـريقـة العب
أيــــــضــــــا وتــــــكــــــون اخلط 4-2-3-1
الـدفـاعي من الـربـاعي بـابلـو زابـالـيـتا
وفـابيـان بالـبويـنا وأجنـيلـو أوجبـونا
وأرثـــر مــاســواكـــو وتــنـــاوب ديــكالن
رايـس ومـــــارك نـــــوبل عـــــلى أداء دور
العب االرتـــــكــــــاز.   فـــــيـــــمـــــا حـــــصل
األسـكتلـندي روبرت سـنودجراس على
فـرصـة الــلـعب أسـاسـيـا عـلى اجلـنـاح
األيـــســـر مـــقـــابـل وقـــوف فـــيـــلـــيـــبي
أنـدرسـون على الـنـاحيـة الـيمـنى حول
األرجـنتيني مانويل النزيني أما مركز
ــــهــــاجـم الــــصــــريـح فــــآل إلى العب ا
مـانـشسـتـر يـونايـتـد الـسابـق خافـيـير
ــبـاراة هــرنــانــديــز.  بــدأ وست هــام ا
بـتسديدة عشوائـية من ماسواكو علت
مـرمى يـونـايـتـد في الـدقـيـقـة الـثـانـية

{ مـدريــد- وكـاالت:  أعــرب الــسـنــغـالي مــوسى واجي العب
نادي برشـلونـة عن سعـادته بالـظهـور األول مع الفريق األول
خالل الـتــعـادل الـســلـبي ضــد هـويــسـكـا ضــمن مـنــافـسـات
اجلـــولــة الـ  32من عـــمـــر الـــلــــيـــجـــا.  وقـــال واجي خالل
باراة بـاراة "هذه ا تصريحـاته لقناة نـاديه الرسمـية عقب ا
شيء آخر إنـها في الـدوري وليـست في سوبـر كتـالونـيا".
وأضاف "لقد كان حلمًا وأصبح حقـيقة أنا سعيد للغاية
وبرشـلـونـة هـو أفـضل فـريق في الـعـالم ويـريد أي العب
الـتـواجـد هـنــا وأنـا حـصـلت عــلى ذلك".  وخـتم مـوسى
واجي حـديـثه بـقــوله "أريـد مـواصـلـة الــعـمل والـتـحـسن
واسـتـغالل الــفـرص الـتي ســأحـصل عــلـيـهـا فـي الـفـتـرة

قبلة". ا

تـعتبر جـيدة في ظل الظروف الـصعبة
الـتي عانينـا منها وأجبـرتنا على عمل
الـعـديد من الـتـغيـيـرات في التـشـكيل".
وخـاض برشـلونـة مبـاراة اليـوم بدون
كل مـن بـــيــكـــيـه وســـيــرجـي روبـــرتــو
وبــوسـكـيــتس وراكـيــتـيـتـش ومـيـسي
وســــواريـــز. وأضـــاف: "الــــوضع كـــان
مـعقـد للغـاية كثـيرة الـتغيـيرات كانت
شيء حـــتــمـي".  وأكــمل فـــالــفـــيــردي:
"أخـــذنــا بـــعض الــوقـت لــلـــدخــول في
ـبـاراة في ظل الـتـغـيـيـرات الـكـثـيرة ا
لـكن اجلـمـيع لـعب بشـكل جـيـد و نحن
سـعداء بذلك". وتابع" العبـونا الصغار
مــثل تــوديــبــو ريـكـي وواجي دخــلـوا
ـبـاراة بشـكل تـصاعـدي تـوترهم في ا
ـباراة طبـيعي فـيل مشـاركتهم بـداية ا
مع الــفـريق األول لـكـني سـعـيـد بـهم".
وأكـد فالفيـردي: "هويسكـا لديه العب
من ذوي الــــســـرعـــات ويـــلـــعب كـــرات
.. طـويلة لـهذا قمـنا بوضع  3مـدافع
: "في ــبــاراة كــانـت مــتــكــافــئــة".وأ ا
الــنـهــايــة أشـعــر بـرضــا عن الالعــبـ

والنتيجة".

- وكــاالت: تــمــكن جــادون ســانـشــو مــهــاجم بــوروســيـا { بــرلـ
بـاراة اجلارية على دورتموند من هـز شباك مـاينز بهـدف خالل ا
مـلـعب سـيـجـنـال إيـدونـا بـارك ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة الـ 29من
ـاني. وجنح الدولي اإلجنـليـزي في صيـد شبـاك مايـنز الدوري األ
بـاراة قـبل أن يضـيف الـهدف بعـد مرور  17دقيـقـة على بـدايـة ا
الثاني بـعدها بـ 6دقائق فقـط.  وبحسب مـا ذكرته شـبكـة "أوبتا"
لإلحــصـــائــيـــات فــإن ســانـــشــو بـــات أصــغــر العـب في تــاريخ
البـونـدسـلـيـجا يـصل إلى  11هدفًـا بـعـدما حـقق ذلك بـعـمر 19
عـامًـا و 19يـومًـا.  كــمـا أفــادت شـبـكــة "بـلـيــتـشـر ريــبـورت" بـأن
ـاني ماريو جـوتزه بعدمـا أصبحا سانشو كـرر إجناز زميله األ
الــــوحـــيــــدان الــــلـــذان يــــتــــجـــاوزان حــــاجـــز الـ 10أهـــداف في

البوندسليجا قبل بلوغهما  20عامًا.
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نـهــايـة الـشـوط األول بـدقـيـقـة واحـدة
تـصدى حارس يونايـتد دافيد دي خيا
بــقـــدمــيـه لــتــســـديــدة مـن أنــدرســون.
انـطــلق وست هـام في الـشـوط الـثـاني
باحثا عن التعادل فكان له ما أراد في
الــدقـيـقـة  ?49عــنـدمـا أرسـل النـزيـني
عـرضـيـة نـحـو القـائم الـبـعـيـد أكـمـلـها
أنــدرســـون في الــشـــبــاك من مـــســافــة
قــصـــيــرة وواصل الـــفــريق الـــضــيف
ضـغـطه وأطـلق األرجـنـتيـني زابـالـيـتا
تـسـديـدة مـنخـفـضـة تـألق دي خـيا في
إبــعــادهـــا بــالــدقــيــقــة  ?54لـــيــجــري
مــانـشــســتـر يــونــايــتـد تــبــديـله األول
بـــإخـــراج مــــاتـــا وإشـــراك مـــاركـــوس
راشـفـورد.  نـشط مانـسـشـتر يـونـايـتد
بـعد الـتبديل وكـاد أن يسـتعيـد تقدمه
فـي الدقيقة  ?58عـندما قابل راشفورد
بــيـنــيـة من ســمـولــيـنج لــكن احلـارس
الــبـــولــنــدي لــوكـــاس فــابــيـــانــســكي
وأرغــــمت اإلصــــابــــة النـــزيــــني عــــلى
ــلــعـب لــيــدخـل مــكــانه اخلــروج مـن ا
جـرايـدي ديـاجنانـا وأضـاع راشـفورد
فـرصـة جـديدة في الـدقـيـقة  63عـنـدما
ذهـبت رأسـيته من مـسـافة قـريبـة فوق
ــرمى.  وأهــدر وست هــام فــرصــتـ ا
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جانب من تكر الفائزين من سباق السيارات

{ بــاريس- وكــاالت: تــواجــد الــكــنـدي
ي خارج الـشاب فيليكس أوجير ألياز
ـيًــا مـنـذ ـصـنـفـ الـ 100األوائـل عـا ا
قــرابـة الـشـهـرين إال أنه يــحـتل حـالـيًـا
يًا وبات عـلى مقربة الـتصنيف  33عـا
ـصنف الـ20 لـلغايـة من الدخول ب ا
العب ـــــيًـــــا في مـــــوسـم ا األوائـل عــــا
اضي. الـترابية الذي انطلق األسبوع ا
ي إلى أول نــهـائي في  ووصـل ألـيــاز
مــسـيـرته االحــتـرافـيـة في بــطـولـة ريـو
العـب الـتــرابـيــة ومن ثم وصل عــلى ا
إلـى نــصـف نــهـــائي بـــطـــولـــة مــيـــامي
لألساتذة ليصل إلى أعلى تصنيف في
مــســيــرته ويــصـبح أول العـب ولـد في
ـصـنـف األلـفـيـة اجلـديـدة يـدخل بـ ا
يًا.  وال يـدافع الكندي الـ 50األوائـل عا
سـوى عن  52نـقـطـة فـقط حـتـى بـطـولة
روالن جـاروس وبالتالي بـإمكانه جمع
العب الـكـثـير من الـنـقـاط علـى موسم ا
ي ثـاني أقل الــتـرابــيـة.  ويـعــد ألـيــاز
الـالعـبـ دفـاعًـا عن الـنـقـاط في مـوسم
ـالعب الــــتــــرابـــــيــــة خــــلـف الــــنــــجم ا
الـسويسري روجـر فيدرر الذي ال يدافع
عـن أي نـــقــــاط حــــيث لـم يـــشــــارك في
العب الترابـية منذ عام 2016 مـوسم ا
وال يــوجـد سـوى العب واحـد فـقط آخـر
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رئيس اإلحتاد الدولي بكرة القدم جياني انفانتينو
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ي في غـيـر فـيـدرر يتـفـوق عـلى ألـياز
ي ويـدافع عن أقل من الـتـصـنـيف الـعـا
ـالعب الترابية 100 نـقطة في موسم ا
وهــــو الـــروسي دانــــيل مــــيـــدفــــيـــديف
يًا والذي يدافع عن 75 صنف  14عا ا
نقطة فقط حتى روالن جاروس.  وحقق
العب ي طـوال مـسـيـرته عـلى ا ألـيـاز
األرضــيــة  9انــتــصــارات وتــعـرض لـ7
هـزائم وهي أفـضل انـتصـارات له على
أي أرضــــيــــة كـــــمــــا ســــبق وأن وصل
الـكـنـدي إلى نهـائي روالن جـاروس عام
فـي فئة الـشبـاب.  وبدوره يدخل 2016
العب الـتــرابـيـة بــثـقـة فــيـدرر مـوسـم ا
كــبـيـرة بـعــد تـتـويـجـه بـلـقـبه الـ 28في
مـــســـيــرتـه االحــتـــرافـــيـــة في مـــيــامي
العب ويـسـتعـد للـمـشاركـة في موسم ا
الـترابية لـلمرة األولى منـذ بطولة روما
ـــقــــرر أن يــــشـــارك عــــام .2016 ومـن ا
فــيـدرر فـي بـطــولـتي مــدريـد لألســاتـذة
وروالن جـــــــاروس وال يـــــــدافـع عن أي
ـلك فــرصـة كــبـيـرة نــقـاط وبــالـتــالي 
ي حـيث لــلـتـقـدم في الـتـصــنـيف الـعـا
ــركـز الـرابـع.  ويـحـتل يــحـتل حــالـيًـا ا
ــركـز الــثـالث في ألــكـســنـدر زفــيـريف ا
ي ويـدافع في مـوسم الــتـصـنـيف الـعــا

العب الترابية عن  2,570نقطة. ا


