
ـــاضــيـــة. وأشــرك الــلـــيــلـــة قــبل ا
آرســنــال تـشــكـيــلــة قـويــة بـقــيـادة
مـســعـود أوزيل فــيـمـا جــلس بـيل
عـلى مـقـاعد الـبـدالء وشـارك إيدين
هازارد الـذي ارتـدى القـميص رقم
50 فـي هـــجـــوم ريــــال مـــدريـــد مع
الوافد اجلديد لوكا يوفيتش. وبدا
بـاراة انتـهت مبـكرًا بـعد طرد أن ا
نــــاتــــشـــو مــــدافع ريــــال مــــدريـــد
حلــصـوله عـلى إنــذارين في بـدايـة
جـنـونــيـة بـالـعـاصــمـة األمـريـكـيـة.
وحـصل الالعـب اإلسـبـاني الـدولي
عـلى إنـذار بـعـد تـدخل ضـد سـياد
كوالشـينـاتس ثم إنذار آخـر إلبعاد
تـسـديـدة ألـكــسـنـدر الكـازيت بـيـده
ـــــرمى. وهــــز قــــبـل عــــبـــــور خط ا
الكازيت الـشباك من ركـلة جزاء في
الـــدقــيـــقــة الـــعــاشـــرة قــبل أن
ـهــاجم الـفـرنـسي يــصـنع ا
الـهـدف الـثـاني لـزمـيـله
ــــــريك بـــــيــــــيـــــر-إ
أوبـــامــــيــــاجن في
الــدقـــيـــقــة 24.
لـــــكن احلـــــكم
أعـــاد األمــور
إلى نصـابها
سـريـعًـا بـعـد
طــــــــــــــــــــــــــرد
ســقــراطــيس
باباسـتاثوب
ولـــــــــــــــــوس
مــــــــــــــــــــدافـع
آرسـنــال قـبل
5 دقـــــــــائـق من
نــهــايـة الــشـوط
األول حلـــصــوله
عـــــلـى إنـــــذارين.
وأحــرز الــويــلـزي
بـــــــيـل ومــــــاركــــــو
أسـيــنـسـيـو هـدفـ
في غـضون  3دقائق
بــــالـــشـــوط الــــثـــاني
لــيــدرك ريـــال مــدريــد
الــــتــــعــــادل ويــــلــــجـــأ
الــفـــريــقـــان إلى ركالت
الــــتـــــرجــــيـح. وتــــقــــدم
آرسنال عندما نفذ ريس
نــلــســـون ركــلــة تــرجــيح
بـنـجـاح وأهـدر بـيل ركـلته.
لكن جرانـيت تشاكـا وناتشو
مــــونـــريـــال وروبـي بـــيـــرتـــون
أهـــــــدروا  3ركـالت تـــــــرجــــــــيح

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 .Issue 6411 Thursday 25/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6411  اخلميس  22 من ذي القعدة 1440 هـ 25 من تموز (يوليو) 2019 م

 ôU Ë ≠ Êb
تحـدة األميركـية بـحسب ما أعـلن االحتاد الروسي الكم الـروسي مكـسيم داداشيف مـتأثـراً بإصابـات تعرّض لـها خالل نـزال في ميريالنـد في الواليـات ا توفي ا

للمالكمة الثالثاء. 
تحدة نتيجة إصابات تعرّض لها في النزال مع سوبرييل ماتياس".  وجاء في بيان االحتاد: "توفي مكسيم داداشيف في الواليات ا

الكم البالغ 28 عامـاً جلراحة طارئة في دماغه في واشنطن بعد إيقاف نزاله مع البورتـوريكي ماتياس ضمن الوزن اخلفيف السوبر في اجلولة احلادية وخضع ا
عشرة من قبل أحد مدربيه جيمس "بادي" ماغيرت. 

ستـشفى حيث خـضع جلراحـة حاول األطبـاء فيهـا إزالة تورم البس ونقل عـلى الفـور إلى ا ـشي إلى غرف ا كـنى "ماد ماكس" قـادراً على ا ولم يكـن داداشيف ا
من دماغه. وقال ماغيرت بعد النزال إنّه فشل "في إقناع" مالكمه بالتوقف لكنه اختار االستسالم بعدما رآه "يتلقى اللكمة تلو األخرى". 

ليف لوسائل إعالم محلية إن جثة داداشيف ستعاد إلى الوطن وستحصل عائلته على مساعدة مالية. وقال رئيس االحتاد الروسي للمالكمة عمر كر
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يترقب عـشاق كرة القدم مـا ستذهب إليه نتائج
التـصـويت بشـأن الفـائز بـجـائزة الـكرة الـذهبـية
لــعـام  2019 الــتي تــمــنــحـهــا مــجــلــة "فـرانس
فـوتـبـول" لالعب األفـضل فـي الـعـالم مع نـهـايـة
كل عـام. وألول مـرة مـنذ سـنـوات طـويـلـة يـحوم
ـتــوقع تـتــويـجه الــغـمــوض حـول هـويــة الـنــجم ا
بــاجلــائــزة لــعـام  2019 وذلك لــعــدة أســبــاب
أبرزهـا عدم تـقدم العب بعـينه عـلى اآلخرين في

السباق بشكل ملحوظ.
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قـدم الــنـجم األرجــنـتــيـني لــيـونـيـل مـيـسـي قـائـد
ـيزة مع فـريقه ال سـيما بـرشلـونة مـستـويات 
عـلى مـسـتـوى الـدوري اإلسـبانـي الذي تُـوج به
الفـريق الـكـتالـوني في الـنـهايـة وظـفر الـبـرغوث
بـلـقب هداف الـلـيجـا برصـيد 36 هـدفًا. مـيسي
ظـفر أيـضًا بـجـائزة احلـذاء الذهـبي التي تُـمنح
لهداف الدوريات األوروبية بعد تفوقه على كافة
جنوم القـارة العجوز إلى جانب تتويجه بجائزة
هــداف دوري األبـطــال ألول مـرة مــنـذ ســنـوات
بــعـــدمــا أحــرز  12 هـــدفًــا. إجنـــازات مــيــسي
الفرديـة لم تُدعم بأمجاد جماعية سوى بالتتويج
ـقابل كـأس ملك بـلقب الـليـجا لـكنه خـسر في ا
إسبانيا وكذلك فشل في قيادة البارسا حلصد
لـقـب دوري األبـطــال بــخــروج مــخـيـب عـلـى يـد

ــسـتـوى لــيـفـربــول. وبـســبب اإلخـفـاقــات عـلى ا
اجلـمــاعي بـاسـتـثـنــاء الـفـوز بـالـلــيـجـا تـصـبح
خـطـوات مـيـسي نـحـو استـعـادة الـكـرة الـذهـبـية
محل شك لـيُفسح الطريق نـحو جنم آخر للفوز

بها.
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خـاض كـريسـتـيـانـو رونـالـدو موسـمه األول في
الدوري اإليطـالي بقـميص يوفـنتوس واسـتطاع
ــوسم هــدافًــا لـفــريــقه في الــبـطــولـة أن يــنـهي ا

ــا ســـاهم في تـــتــويج بـــرصــيــد 21  هــدفًـــا 
الـيـوفي بلـقب الـكـالتـشـيـو باإلضـافـة لـتسـجـيله
هـدف حـسم لـقب الـسـوبـر احملـلي عـلى حـساب
مــيالن. مــوسـم رونــالــدو األول كــاد أن يــصــبح
مـثــالـيًـا ال سـيـمـا بـعـدمـا سـجل  5 أهـداف في
مــرحــلــة األدوار اإلقــصــائــيــة بــدوري األبــطـال
أهـداف الـدولي البـرتـغـالي احلـاسـمـة لم تـتوقف
أمــام أيــاكس في دور الــثــمــانــيــة لــكن األخــيـر
فاجـأة وإفساد تـألق رونالدو استطـاع حتقيـق ا

بإقـصاء الـبـيانـكونـيـري خارج الـبطـولـة ليـفشل
الالعب في قـيـادة فـريقـه للـمـجـد األوروبي. على
الــصـعــيــد الـدولي ظــفــر رونـالــدو مع مــنــتـخب
الـبــرتــغــال بـلــقب دوري األ األوروبــيــة حـيث
ـيــزة ضـد ســويـسـرا لــيـقـود ســاهم بـثالثــيـة 
فــريـقـه لـلــمــبـاراة الــنــهــائـيــة. ومع تــمــيــزه عـلى
ـســتـوى الــفـردي وتــتــويـجه بــثـنــائـيــة الـدوري ا
والــســوبــر بــاإلضـافــة إلى دوري األ يــدخل
رشـح لكنه سـيكون في آخر رونالدو قـائمة ا
الـركب متـأخـرًا عن بـقـية الـالعبـ لـعـدم فوزه
بـلـقب دوري األبـطال الـذي كـان الـتـحدي األهم

له.
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يأتـي احلارس الـبـرازيـلي ألـيـسـون بـاكـيـر على
رشـحـ للـظفـر بـجائـزة الكـرة الـذهبـية رأس ا
ـيرليج حيث وذلك لتمـيزه مع ليفـربول في البر
فاز بجـائزة القفاز الذهبي حملافظته على نظافة
شباكه في  21 جولة. وعلى الصعيد األوروبي
لــعب ألــيــســون دورًا بــارزًا في وصــول الــريـدز
للمبـاراة النهائية والفوز باللقب كما حافظ على
نـــظــافــة شــبـــاكه في الــنـــهــائي ضــد تـــوتــنــهــام
هـوتــسـبـيـر.  ووضع ألـيـسـون نـفـسه عـلى رأس
ـرشـح بـعـدمـا قـاد مـنـتـخب الـبرازيل قـائـمـة ا
للفوز بلقب كوبا أمريكا حيث حافظ على نظافة
شباكه في  5 مباريـات متتالية قبل أن يستقبل
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أخبار النجوم
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فـــاز ريــال مـــدريـــد عـــلـى آرســـنــال
بــركالت الــتـرجــيح إذ هــز جـاريث
بــيل الــشــبــاك في عــودته لــلـفــريق
ــبــاراة اإلســبــاني بــعــد انــتــهــاء ا
ـثــيـرة بـتـعـادل (2-2) في بـطـولـة ا
كـــأس األبـــطـــال
الــــدولـــيـــة
لــــــــكـــــــرة
الـــــقــــدم
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عاد الـكـولـومبي خـامـيس رودريجـيـز جنم ريـال مدريـد إلى الـعـاصمـة اإلسـبانـيـة حلسم
لـكي. ووفقًا لـصحـيفة "مـاركا" فإن خـاميس سيـشارك في مرحـلة ما مسـتقبـله مع ناديه ا
وسم اجلديـد بعد حصوله عـلى إجازة إضافيـة بعد مشـاركته مع منتخب بالده في قبل ا
بــطــولـة كــوبــا أمـريــكــا. ونـشــر الالعب الــكــولـومــبي صــورة له عــبـر حــســابه عـلـى مـوقع
إنـستـجـرام من مـنـزله في مـدريـد. وعـلى الرغـم من اقتـراب عـودة الالعب لـتـدريـبـات ريال
وسم ـدرب الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان في ا مـدريـد إال أن خـامـيس لـيس ضمـن خطط ا
تنافس عليها من قبل قبلة. ويعد خامـيس من الصفقات ا اجلديد وينتظـر حتديد وجهته ا
يركاتو الصيفي اجلاري. وخاض خاميس رودريجيز آخر نابولي وأتلتـيكو مدريد خالل ا

اني معارًا من ريال مدريد. موسم بقميص بايرن ميونخ األ

إلى مـنح جـاريث فـرصة االحـتـفاظ
ُـقدر بـ 17 ملـيون براتـبه احلالي ا
يـــورو ســنـــويًـــا. أمـــا شــنـــغـــهــاي
شـيـنـهـوا حـاول إغـراء بـيل بـراتب
ســنــوي أكــبــر لـكـن بــشـرط ضــمه
بــاجملـان ال ســيـمــا وأن الـضـرائب
حـالــيًـا في الـصــ مـرتـفــعـة جـدًا

لكي. وهو ما رفضته إدارة ا
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سـيـكـون عـامل الـوقت أزمـة كـبـيرة
جلـــــــــاريـث بـــــــــيـل خـالل ســـــــــوق
االنــــتــــقـــاالت احلــــالــــيــــة والـــذي
سيـنتـهي ُمبكـرًا في إجنلـترا وهو
مـا يُـقـلل من فـرص عـودته لـلدوري
اإلجنــــلـــيـــزي مــــرة أخـــرى. ولـــكن
سيبقى أمام بيل الفرصة بالعودة
إلى تــــوتــــنــــهـــــام إذا وافق عــــلى
تــــخــــفــــيـض راتــــبـه الــــســــنــــوي
وسيحظى بفرصة اللعب من جديد
ـــيـــرلـــيج واســـتـــعــادة في الـــبـــر
ع بقميص مستواه مجـددًا حيث 
الــســبــيــرز. ويُــعــد خــيــار الــعـودة
لـتـوتـنـهـام هو األفـضل فـي الوقت
احلـالي جلـاريث بيل نـظـرًا لـكونه
يـعـرف األجـواء جـيـدًا ولن يـحـتاج
إلـى الـوقت لـلـتـأقـلم مع الـسـبـيـرز
خـاصـة بـعـدمـا رفض أولي جـونار
انشستر دير الفـني  سولسكـاير ا
يـونـايتـد فـكـرة التـعـاقد مـعه نـظرًا
لكبـر سنه إذ يسـعى لتقـليل معدل
األعــمــار الــســنــيـة داخـل صــفـوف

آلرسنال ليفوز ريال مدريد 3-2.
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أعــلن الـفــرنـسي زيـن الـدين زيـدان
ــــديــــر الــــفـــنـي لـــريــــال مــــدريـــد ا
اإلسـبـاني أن إدارة الـنـادي تـعـمل
عـلى رحـيل الـويـلـزي جـاريث بـيل
خالل فـتـرة االنـتـقــاالت الـصـيـفـيـة

اجلارية.  
وكــان جـاريث بـيل قــد رفض فـكـرة
يـرجني هذا الرحـيل عن صفـوف ا
الـصــيف لـكن تــصـريــحـات زيـدان
وضـعــته هـو ووكــيل أعـمــاله أمـام

األمر الواقع. 
وتدهورت العالقـة ب بيل وزيدان
مـنـذ الـواليـة األولى للـمـديـر الـفني
ـــيـــرجنـي والـــذي كـــان أحــد مع ا
أســبــاب رحــيــله عــدم اســتــجــابـة
اإلدارة لــرغــبـــته في الــتـــخــلي عن

خدمات النجم الويلزي.
جــونـاثـان بـارنـيت وكـيل بـيل مـنـذ
اضـي وهو يـؤكد ـوسم ا نـهايـة ا
مـرارًا وتــكــرارًا عـلى رفــضه فــكـرة
الرحيل هذا الصيف وأنه متمسك
بـالـبــقـاء حـتى نـهــايـة عـقـده الـذي

يتبقى فيه 3 سنوات. 
ـــرتـــفع جــدًا ويُـــمـــثل راتب بـــيل ا
والــبـالـغ قـيــمـته  17مــلـيــون يـورو
سنـويًا عـائقًا أمـام أي فريق يُـفكر
في الـتـعاقـد مـعه وهو مـا يـصعب
من مــهــمــة رحــيــله.  وكــان فـريــقه
الــــســـابق تــــوتـــنـــهــــام قـــد ســـعى
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الــــــــهــــــــدف
الـــوحـــيــد
فـــــــــــــــي
ــبـاراة ا
الـنهائية

ضـد بيرو.
ــــدافع كــــمـــــا يــــعـــــد ا

الـهـولــنـدي فـيــرجـيل فـان
ـرشــحـ ديك أحــد أبــرز ا

لنـيل اجلائزة هذا العام بسبب
وسم دوره البـارز مع الريـدز طوال ا

وفــشل أغــلب مــنـافــســيه في الــتــفــوق عــلـيه
واجـهات الثنائـية. وساهم فان ديك أيضًا في با
تـأهل مـنتـخب هـولـندا لـنـهـائي دوري األ قبل
اخلـسـارة في الـنـهـائي عـلـى يـد البـرتـغـال لـكن
ــنــحه فــرصــة الــظــفـر تــمــيــزه مع لــيــفــربــول 
بــاجلــائـزة. وبــســبب تــتــويج لــيـفــربــول بــالــلـقب
األوروبي يــضع الـبــعض الــســنـغــالي ســاديـو
ـرشحـ للـجائـزة ال سيـما مـاني ضمن أبـرز ا
بـــعـــدمــا تـــشـــارك في الـــفـــوز بــجـــائـــزة هــداف
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يتنـاسى الكثيرون دور البرتغالي برناردو سيلفا
في موسم مانـشسـتر سيـتي الذي شهـد تتويج
الــفــريق بـ 4 ألــقـــاب مــحـــلــيـــة حــيـث فــاز مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

أكسانا
غاتولينا
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حصلت الروسية أكسانا غاتولينا على
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة في مـسـابـقـة الـقـفز ا
بــالــزانــة في بــطــولــة أوروبــا أللــعــاب
القوى للـناشئ 2019 حتت 20 سنة
ـقامـة في مديـنـة "بوراس" الـسويـدية. ا
واجـتـازت أكسـانـا غـاتولـيـنا الـعـارضة
وهي عــلى ارتـفـاع (4.36 م) مــتـفــوقـة
ركزين بفارق 20 سم على صـاحبـتي ا
الــثـاني والــثـالـث وأخـذت الــريـاضــيـة
الروسيـة غطاءها وأصـبحت ترفرف به
عـوضـا عن علـم بالدها بـسـبب احلـظر
فـروض على االحتاد الـروسي أللعاب ا
الـقـوى. وعـلـقت الـبطـلـة الـروسـيـة على
احـتفـالهـا بهـذه الطـريقـة قائلـة: "كانت
هذه مشاعـر ورغبة في مشـاركة الفرحة

بهذا الفوز مع اجلمهور. 
بـالـطــبع كـانـت لـدي رغـبــة شـديـدة في
االحـتـفـال بـالـفـوز والـعـلم الـروسي ب
يدي. لسوء احلظ ليـس لدينا مثل هذه

الســتــعـــادة خــدمــاته مــرة أخــرى
وعــرض عــلـى إدارة ريــال مــدريــد
احلــصـول عـلى مـبـلغ يـتـراوح بـ
 50و 60 مــلـيـون يــورو مع تـقـد
نـصـف راتـبه الـسـنـوي فـقط وهـو

ما  رفضه. 
كــمــا رفض بــيـل فــكــرة الــتــواجـد
ضمن صـفقـة تبـادليـة حيث سعت
إدارة ريــال مــدريــد إلدراجه ضــمن
صـفــقـة الــتـعـاقــد مع بـول بــوجـبـا
العب خـط وسط مـــــانـــــشـــــســـــتــــر

يونايتد.
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كل الــتــقـاريــر تُــشـيــر إلى اقــتـراب
جــــاريـث بـــيـل من االنــــتـــقــــال إلى
الدوري الصيني في ظل العروض
. ُـغـريـة الـتي تـلـقـاهـا من الـصـ ا
ورغم اقترابه من الدوري الصيني
لكن بيل يرفض هذه الـفكرة تمامًا
وهـو مـا سـيـضـعه فـي مـأزق كـبـير
هـــو ووكــــيـــلـه نـــظــــرًا ألن ســـوق
االنــتــقـــاالت في الــصــ ســيُــغــلق

خالل 8 أيام. 
وســيـــكـــون قــرار بـــيل بـــالـــرحــيل
لـلدوري الـصيـني حـاليًـا صعـبًا ال
سـيـما وأنـه ال زال في الثـالث من
قدوره الـلعب في أوروبا عمـره و

لعدة سنوات. 
وتـهتم أنـدية جـياجنـسو سونـينج
وشــنــغــهــاي شــيــنــهــوا بــالــظــفــر
بـخـدمـات بـيل حـيث يُـخطط األول

خاميس رودريجيز

الـفــرصـة. وأخـذت بــشـكل عــاطـفي
أول شـيء وجــدتـه. وقــد كـــان ذلك
غــطــاء". وأوضـحت: "بــالــطـبع لم
يكـن هنـاك أي دافع سيـاسي فيـما
عملته فـقط الرغبة في الـتعبير عن
فرحـة الفوز بـحركة مـعينـة ومشاركة

هذه البادرة مع اجلمهور". 
ثلو االحتاد الروسي أللعاب وأضاف 
الـقـوى أن تصـرف أكـسانـا غـاتولـيـنا ال
ــــثل انـــتـــهـــاكــــا لـــلـــوائح اخلـــاصـــة
تـنافـس في مـسابـقات بـالريـاضيـ ا
االحتـــاد الـــدولي أللـــعـــاب الــقـــوى في
وضع مـحــايــد. وعــلق االحتــاد الـدولي
أللـــعــاب الــقــوى عـــضــويــة االحتــاد
الــروسي لــلــعــبــة مـنــذ نــوفــمــبـر
2015 ويــنــتـظــر الــريــاضــيـون
الــروس قــرابــة أربع ســنـوات
مــوافــقـــة االحتــاد الــدولي
ويــتــنـافــســون حتت عـلم

محايد.

واألريــتــيـري (فــتــيــان الــبــحــر األحــمـر)
ـطـلـون عـلى الـبـحـر)  وجزر وجـيبـوتي (

القمر (األسماك)
أما مـنـتخـبـات القـارة الـشهـيرة فـيـسمى
مـنــتـخب الــسـنـغــال (أسـود الـتــيـرانـغـا)
نــيـجــيــريــا (الـنــســور اخلــضــر) سـاحل
الـعاج (األفيال) الكاميرون (األسود غير
روضـة) جـنوب أفـريقـيا (بـافانـا بافـانا ا
أي األوالد) أنــغــوال (الــظــبــاء الــسـوداء)
غـــانــا (الـــنــجـــوم الــســـوداء) الــكـــونــغــو
(الشـيـاط احلـمـر) جـمهـوريـة الكـونـغو
ـقراطيـة (الفهـود) الغابـون (النمور) الد

غامبيا (العقارب).
أمــا في الـقــارة الـصــفـراء قــارة آسـيـا 
ـنــتــخـبــات الـعــربــيـة أســمـاءً فـتــسـمـى ا
نـتـخب العـراقي (أسود معـقـولة فـمـثالً ا
الــرافــدين) األردن (الــنــشــامى) ســوريـا
(نــسـور قـاسـيـون) فـلــسـطـ (الـفـدائي)
الـــــــكــــــويت (األزرق) اإلمــــــارات (ايــــــد)
الـسعودية (األخضر) البحرين (األحمر)
قطـر (الـعنـابي الـيمن (الـيمـني الـسعـيد)
لـبنـان (األرز) عـمـان (األحمـر الـعـماني)
نتخب نـتخبات الشهـيرة يسمى ا ومن ا
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تـشــتـهـر مـنـتـخــبـات كـرة الـقـدم في  كل
بـلـدان الـعـالم  بـأسـمـاء شـهـرة وألـقاب
غـريــبـة  تـعـرف بـهـا وتــمـيـزهـا اطـلـقت
علـيها وتعود تـلك التسميـات إما نسبة
يز ذلك ـعلم مع في البـلد أو شيئ 
الـبـلـد أو نـسـبـة أللـوان الـعـلم الـوطـني
إلى غـير ذلك من األسـباب. ولـعل أغرب
وأطـرف التسـميات تـلك التي تـطلق على
مـنتـخـبـات الـقـارة الـسـمـراء حـيث جند
األسـود والنـمـور والتـمـاسيح والـعـقارب
واألفـيـال والثـعـالب وحـتى األحـصـنة و

احلمر الوحشية.
ـتواجـدة في القارة نـتخـبات الـعربـية ا ا
يزة حيث يسمى السمراء لها أسماء 
ـنتخب ـصري  (الفـراعنة) وا نـتخب ا ا
ـنــتـخب ــتـوسـط) وا الــلـيــبي (فــرسـان ا
ـنــتـخب الــتـونــسي (نــسـور قــرطــاج) وا
اجلــــزائــــري (مــــحــــاربي الــــصــــحـــراء)
ــغـــربي (أســـود األطــلس) ـــنــتـــخب ا وا
ـــرابـــطـــون) ـــوريـــتـــاني (ا ـــنـــتـــخـب ا ا
ـنتـخب السـوداني (صـقور اجلـديان) وا
ـنـتـخب الــصـومـالي (جنـوم احملـيط ) وا
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الشياط احلمر.
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فـاز أتـلــتـيـكــو مـدريـد 4-5 بـركالت
الـــــتـــــرجــــــيح عـــــلـى فـــــريق وادي
كسيكي احلجارة (جواداالخـارا) ا
في كــأس األبــطــال الـدولــيــة لــكـرة
الـقـدم بـعـد انـتـهـاء الوقـت األصلي
بــــــالــــــتــــــعــــــادل دون أهــــــداف في
ـاضـية. أرليـنـجـتـون الـليـلـة قـبل ا
وصــنع احلــارس أنــطــونــيــو أدان
الفارق لـفريق العـاصمة اإلسـبانية
عـنـدمـا أنـقـذ ركـلـة الـتـرجـيح الـتي
كـــانت ســـتـــمـــنح وادي احلـــجــارة
الــفـــوز ثم أبــعــد ركــلــة الــتــرجــيح
التـالـيـة أيضـا لـيـنتـصـر أتـلتـيـكو.
ـكــسـيـكي عـلى وسـيـطـر الــفـريق ا
ـبـاراة أمـام مـنـافـسه الـذي أدخل ا
 10تــغــيــيــرات في بــدايــة الــشـوط
الـثـاني. وطُـرد ماركـوس يـوريـنتي
في ظــهـوره الــثـانـي مع أتـلــتـيــكـو
مــدريـد عــنــدمـا أعــاق ألـيــكــسـيس
فــيــجــا بــجــذبـه من الــقــمــيص من
وضـع انـــفــراد فـي الـــدقـــيـــقــة .24
ـبـاراة بـ وأكــمل وادي احلـجــارة ا
10 العب أيضا بعد طرد كارلوس
فـيالنـويفـا حلـصـوله عـلى إنذارين
في الـدقـيـقة 61. ويـلـعب أتـلـتـيـكـو
ضــد جــاره ريـــال مــدريــد يــوم غــد
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هـزَّ ليـون جوريـتـسكـا الشـباك في
نـهـايـة الشـوط األول وصـمـد دفاع
بايرن مـيونيخ قـرب النهايـة ليفوز
(0-1) عـــــــلى مـــــــيـالن فـي كــــــأس
األبطـال الدوليـة لكرة الـقدم مساء
اول امـس الـــــــــــثـالثــــــــــاء. وأرسـل
جــوشــوا كـــيــمــيش تــمــريــرة إلى
جـوريـتـسكـا الـذي سـدد بـهدوء في
مـرمى جيـانـلويـجي دونـاروما في
الـــوقت احملـــتــسب بـــدل الـــضــائع
لـــلـــشـــوط األول لـــيــحـــقـق بـــايــرن
انــتـــصــاره الــثــاني في الــبــطــولــة
االســتـــعــراضــيـــة. وأنــقـــذ ســفــ
أولــرايش حـارس بــايـرن كـرة من
وضع انفراد من باتريك كوتروني
وفـشل الـفـريق اإليـطـالي في إدراك
الـــتــعــادل في كــانـــســاس ســيــتي.
ــبــاراة األولى لـــلــمــدرب وكــانـت ا
مــاركــو جــيـامــبــاولـو مــنــذ تــولـيه
تـــدريب مــيالن خــلـــفًــا جلــيــنــارو
جــاتـــوســو الـــذي رحل بـــنــهـــايــة

اضي. وسم ا ا

 ôU Ë ≠ Êb
دافع ـستقبل ا نـفى بريندان رودجـرز مدرب ليستـر سيتي حدوث أي تغـيير فيـما يتعلق 
الدولي اإلجنـلـيـزي هـاري ماجـوايـر مـشددًا عـلى أن الـفـريق ال يـحـتاج إلى بـيـعه. ويـتـمتع
ماجواير باهتـمام كبير من جانب مـانشستر يونايـتد لترميم دفاع الـشياط احلمر حيث
قدم عـرضًا بقيمة  70 مليون جـنيه إسترلـيني للحـصول على العب ليـستر. وقال رودجرز
في تـصريـحات لـشبـكة سـكاي سـبورتس بـعد وديـة كامـبريـدج "ليـستـر سيـتي ال يريـد بيع
مـاجوايـر لسـنا بـحاجـة إلى التـفريط في خـدماته". وأضـاف "نشـعر بـراحة كـبيـرة األندية

الـتي حتدثت مع لـيـستـر بـشأن مـاجـواير لم تـقـدم العـروض الـتي ترضي طـمـوحاتـنا".
كنك أن تـرى هدوء وتركيز وأوضح "في هذه اللحـظة ماجوايـر العب ليستر سـيتي 
الالعب في وديـة كــامـبـريـدج حـيث تــمـكن من هـز الـشـبــاك". وأ "مـاجـوايـر يـتـدرب
وقف مع عدد من ويعمل بـجدية من دواعي سروري العمل مـعه ألنني مررت بهذا ا

الالعب لكن هاري تركيزه بالكامل مع ليستر".

الـياباني (محاربـو السموراي) والكوري
اجلــــنـــوبي (الــــشـــمـــشــــون) والـــكـــوري
الــشــمـالي (احلــصــان اجملـنح) الــصـ
) إيــران (أسـود فــارس) الـهــنـد (الــتـنــ
(الــنـمــور الــزرقــاء) الــفــلــبــ (الــنــجـوم
الـــثالثــة) فـــيـــتــنـــام (الــتـــنــ الـــذهــبي)
قـيــرغــيــزسـتــان (الــصــقـور الــبــيــضـاء)
مـيــنـمـار (الـنــمـر الـذهـبـي) أوزبـكـسـتـان

(الذئاب البيضاء).
وفـي أمــريـــكـــا اجلـــنـــوبـــيـــة والــوســـطى
والشـمـالـيـة  يـسـمى مـنـتـخب الـبـرازيل
بــالــســلــيــســاو (وراقــصــوا الــســامــبـا)
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أصدر احتاد أمريـكا اجلنوبية بيـانًا رسميًا في الساعات
األولـى مـن صــــــــبـــــــــاح امس
األربــعــاء حــول الـعــقــوبـات
ــفــروضــة عــلى لــيـونــيل ا
مـيـسي (الـبـرغـوث) قـائـد
ــنــتــخب األرجــنــتــيــني. ا
وبحسب صحيفة "أوليه"
نـــقـــلًــــا عن بـــيـــان احتـــاد
ــيــبــول فــإنه تــأكــد الــكــو
إيـــقــــاف مــــيــــسي مــــبـــاراة
واحـدة مع عدم االتـفاق على
أي إيقاف آخر إضافي حول
تــصــريــحـاتـه واتــهـامــاتـه ضـد
االحتاد الـقـاري. وأشار الـبـيان
إلى أنـه  فــرض غــرامــة مــالــيــة
بـــقـــيـــمـــة  1500دوالر أمـــريـــكي

ــبــالغ الــتي تــخــصم تــلــقــائــيـــا من ا
سـيسـتلـمهـا االحتاد األرجـنتـيني. وأفاد
الـبـيـان أنه ال يـوجـد أي اسـتـئـنـاف ضد
هــذه الــقــرارات الــتي أصــدرهــا االحتـاد
القـاري ضد جنم برشلـونة اإلسباني. كان
مــيـــسي قـــد صـــرح بــأن مـــســـؤولي احتــاد
أمريكـا اجلنوبية فـاسدون وحرموا فريقه من
الــتــأهل لــنــهــائي كــوبــا أمــريــكــا في تــبــريــره
لـلخـسارة من الـبرازيل في نـصف الـنهائـي. كما
رفض ليونيل تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة

تشـيـلي التـي حصل خاللـهـا عـلى بطـاقـة حمـراء بـعد
مشادة مع جاري ميديل.

واألرجنت (راقصوا التانغو) األرغواي
(السـيلسـتي) كولومبـيا (صنـاع القهوة)
ـــنـــتـــخـب األمـــريـــكي (الـــيـــانـــكـــيـــز) وا

كسيكي (األلوان الثالثة) وا
وفي الـــقــارة الــعـــجــوز أوروبــا يـــســمى
اكـينـات) واإلنكـليزي ـاني ( نـتخب األ ا
اتادور) (األسـود الثالثة) واإلسـباني (ا
اإليطالي (اآلزوري) الفرنسي (الديوك )
) والـــهـــولـــنــدي ـالحــ والـــبـــرتـــغــال (ا
ـاركي (الـديـنـاميت) ) والـدا (الـطـواح
ـنتخب ) ويطـلق على ا والويـلزي (الـتنـ

األسترالي (الكنغارو).

الـــســـمـــاوي بــــألـــقـــاب الـــدرع
اخلــيـريــة والـدوري اإلجنــلــيـزي وكــأس االحتـاد
وكـأس الـرابطـة لـيـتم اخـتـيـاره أفضـل العبي
ــوسم. وأكــمل ســيــلــفـا فــريــقه عــلى مــدار ا
مـوسمه االسـتثـنائي فـرديًا وجـماعـيًا بـقيادة
مـنــتـخب الـبـرتـغـال لـلـقب دوري األ لـيـتم
اخـتـياره أيـضًـا أفـضل العب في الـبـطـولة
لـيــصـبح بال جــدال مـرشــحًـا بــقـوة لــنـيل

الكرة الذهبية.


