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{ روما - وكـاالت - شهدت مـباراة يوفـنتوس وضـيفه أودونيـزي ضمن اجلولة الـ 16من
الـدوري اإليطـالي لكـرة القـدم "الكـالتـشيـو" لفـتة رائـعة من الـبرتـغالي كـريسـتيـانو رونـالدو

جنم "الــسـيـدة الـعـجـوز". ودخل يـوفــنـتـوس الـلـقـاء بـقـيــادة لـيـونـاردو بـونـوتـشي الـذي 
اسـتـبـداله بـالـهـولـنـدي مـاتـيـاس دي لـيـخت وذهـبت شـارة الـقـيـادة لـلـمـهـاجم األرجـنـتـيـني
ــدرب مـاوريـسـيـو سـاري ـدة  5دقـائق فـقط ثم قـرر ا غـونـزالـو هـيـغــواين الـذي ارتـداهـا 
اســتـبـداله والـدفـع بـالـبـرازيــلي دوغالس كـوسـتــا. وذهب هـيـغـوايـن لـيـمـنح شــارة الـقـيـادة
ـنـحـها ـلـعب لـكن الـنـجم الـبـرتـغـالي رفض ارتـداءهـا وقـام  لـرونـالـدو قـبل خـروجه من ا
للفـرنسي بليز مـاتويدي كمـا ساعده على ارتدائـها أيضا احـتراما للتـسلسل الهرمي في
صلحة الفريق بـحكم أن ماتويـدي يلعب قبـله مع "السيدة الـعجوز". يذكر أن الـلقاء انتـهى 

يوفنتوس بنتيجة  ?1-3وسجل رونالدو هدف من أهداف فريقه الثالثة.

7 ”u²M u¹ …œUO  …—Uý ¡«bð—≈ i d¹ Ëb U½Ë—

{ روما - وكاالت - اعـتذر رئيس
رابـــــطـــــة دوري الــــدرجـــــة األولى
اإليطالي بـعد استـخدام عمل فني
يـــشـــمل  3 لـــوحـــات مـــتـــجــاورة
لــــوجــــوه قـــرود فـي مــــكــــافــــحـــة
العـنـصـرية وذلك عـقب الـتـعرض
النـتـقـادات حـادة عـلى هـذا األمـر.
ورسم الـفـنان اإليـطالـي سيـموني
فــوجــاتــســوتــو هــذه الــلــوحــات
بـــيــنـــمـــا قــالـت الـــرابــطـــة إنـــهــا
ســتــضــعــهــا فـي مــدخل الــقــاعــة
ـقـرهـا لـلـتـأكـيـد عـلى الـرئـيـسـيـة 
نـاهضة الـتزام الكـرة اإليطالـية 

كل أشكال التمييز. 
وقال لـويجي دي سيـرفو الرئيس
الـتنـفـيـذي لـلرابـطـة في بـيان اول
امس الثـالثاء: "أدركـنـا أنـهـا غـير

مناسبة". 
وانــتــقــد رومــا ومــيالن اخــتــيــار
اللـوحات بعـدما قالت الـرابطة إن

العمل الفـني "يهدف إلى نشر قيم
االنــدمـاج والــتـعــدديـة الــثـقــافـيـة
واإلخــاء". ودافع فــوجــاتــســوتـو
الذي تـتـضـمن كل أعـماله تـقـريـبا
رســومـا لـقــرود عن عـمــله الـفـني

وقال: "كلنا قرود". 
ويُـــجـــرى مـــيالن وإنـــتــر مـــيالن
عــــمالقــــا دوري الــــدرجــــة األولى
اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم حـوارًا مع
ــديـنـة في مــحـاولـة حلل بــلـديـة ا
اخلالف بـشأن خـطط إقامـة ملعب
جديـد بدالً من مـلعب سـان سيرو
الـذي يـقتـرب عـمره من  100عام.
ـمـلـوك لـصـندوق وتـقدم مـيالن ا
التحـوط األمريكي ايلـيوت وإنتر
ــمـــلــوك جملـــمــوعـــة ســونـــيــنج ا
القـابضة الـصينـية لإللكـترونيات
ـاضي من أجل بـطـلب في تـمـوز ا
إنــشـــاء مــلــعـب جــديــد مـــشــتــرك
بـينـهمـا يسع  60ألف متـفرج في

نـــفس مــــنـــطـــقــــة ســـان ســـيـــرو.
لعب اجلديد العنصر وسيكون ا
الـــرئــيـــسي ضـــمـن خــطـــة أكـــبــر

نـطـقـة تـشـمل هدم لـلـتوسع فـي ا
مــلـعـب سـان ســيــرو الــتــاريـخي.
ويعـتقد الـناديان أن إنـشاء ملعب

ـثل وسيـلة فـعالـة لزيادة جـديد 
إيـراداتـهـمــا الـتي تـقل عن أنـديـة
أخــــرى تـــمــــلك مالعــــبـــهــــا مـــثل

يـوفــنــتـوس وغــيــره من األنــديـة
األوروبـــيـــة األخـــرى. لـــكن يـــلــزم
مـوافقة بـلدية مـيالنو الـتي تملك

مـلـعب سـان سيـرو أوال عـلى تلك
ــديــنـة اخلــطــة. وأبــدت بــلــديــة ا
ـشـروع حـمـاسًـا مـحـدودًا جتـاه ا
الـذي سيـتـكلف  1.2مـليـار يورو
وقـالت مـصـادر إن بـنك جـولـدمان
ســاكس مـســتــعـد لــتــمـويــله. ولم
يتـسن احلـصـول عـلى تـعـليق من
جـانب جـولـدمـان سـاكس. وشـكك
جــوســيــبي ســاال رئــيس بــلــديـة
دينة مرارا في جدوى فكرة هدم ا
ملعب سان سيرو الذي افتتح في
 1926وخـضع لــعـمـلــيـات تـرمـيم
عـديـدة عـلى مـدار سـنـوات لـتـبـلغ
طـاقـته االســتـيـعـابــيـة حـالـيًـا 80
ألف مــتـفــرج. ورغم ذلـك ال يـرغب
الناديان في استخدام ملعب سان
ـستقبل سيرو بـعد جتديده في ا
وقــال إن مــزيـدا من الــتــرمـيــمـات
ســتـكـون مــكـلــفـة وغــيـر مــجـديـة.
ـثـلـون من الـنـادي مع ونـاقش 
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ـرة الـثالـثـة الـتي يدخل كـمـا أنـها ا
فـــيـــهــا  140نـــقـــطـــة أو أكــثـــر في
الـفـريق. وأضـاف الـشـاب ديـانـدري
هنتر  19نقطة ألتالنـتا الذي بلغت
نسـبة الرمـيات الصـحيحـة لالعبيه
ــئـة. وأحـرز خالل الــلـعب  45.5بـا
اخملـــضــــرم فــــيـــنـس كـــارتــــر العب
هـــوكس  15نـــقـــطــــة في مـــبـــاراته
األخـــيـــرة في مـــلـــعب مـــاديـــســـون
سـكـويـر جـاردن وحظي بـاسـتـقـبال
ـشـجــعـ عـنـدمـا خـرج حـافل من ا
قــبل  45.1ثـــانــيـــة من الـــنــهـــايــة.
وأوقف إنـديــانـا بـيــسـرز سـلــسـلـة
انــتـصـارات لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز
بـــالــتـــفــوق عـــلــيه ( (102-105في
دوري كـــــرة الــــســـــلــــة األمـــــريــــكي

 . للمحترف
وأنـــهى بـــيــســرز ســـلــســـلــة من 7
انـتـصـارات مـتـتـالـيـة لـلـيـكـرز كـما
أوقـف ســلــســلــة من  14انــتــصــارًا
متتـاليًا للـمنافس خارج األرض في
ـسـابـقـة. فـاز بـيـسـرز لـرابع مـرة ا
عــــلـى الــــتــــوالي بــــعــــدمــــا ســــجل
دومـانتـاس سـابـونيس  26نـقـطة
واسـتــحـوذ عـلى  10كـرات مـرتـدة

وأضاف مايلز تيرنر  16نقطة. .

ــوسم. وتـصـدر تـراي ـئـة هـذا ا بــا
سجل ياجن العب أتالنتا قائمة ا
بـ 42نــقـطـة في ثــالث مـرة يـسـجل
فـــيـــهــا  40نـــقــطـــة أو أكــثـــر هــذا
وسم لـكن رغم هذا الـتألـق خسر ا
هــوكـس لــلـــمـــرة اخلــامـــســـة عــلى
ــة رقم 16 الــتـوالـي. وهــذه الـهــز
ألتالنتـا هوكس في آخر  18مباراة

مـوريس ومــيــتـشـل روبـنــسـون 22
نــقــطــة لــكل مـــنــهــمــا كــمــا ســجل
جــــولــــيــــوس رانـــدل  17نـــقــــطـــة
واســـتــحــوذ عــلى  11كـــرة مــرتــدة
لـيـتـحقق االنـتـصـار. وبلـغت نـسـبة
الرمـيات الصحـيحة لالعـبي نيكس
ئة وهي أول خالل اللعب  55.8با
مرة يـجتـاز فيـها الـفريق نـسبة 50

{ واشـــــنــــطن - وكـــــاالت - حــــقق
نيـويورك نيـكس نسـبة تصـويبات
رائــعـة لــيـســحق مـنــافـسه أتالنــتـا
هـوكس ( (120-143في دوري كـرة
الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف اول
امـس الــــثالثــــاء. وأحــــرز الــــشـــاب
آر.جيه باريت  27نقـطة في أفضل
ـوسم وأضاف مـاركوس أداء له با
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ـدرب اجلديد { اسونسـيون - وكاالت - أصـبح رامون دياز ا
لفريق لـيبـرتاد البـاراجويانـي حسبـما أعلن رئـيس النـادي السابق
ــدرب أوراثــيــو كـــارتــيس اول امس الـــثالثــاء عـــقب اجــتــمـــاعه بــا
رحلة ـدير الفني لـوصيف ا األرجنتيني. وسـيجلس دياز عـلى مقعد ا
واطـنه خوسيه تشامـوت الذي استقال من اخلتامية في الـدوري خلفا 
منصبه بعد  9أشهر من قيادته للفريق. وأكد نـادي ليبرتاد عبر حسابه
عـلى مـوقع تـويـتــر " الـتـأكـيـد.  الـتـوصـل التـفـاق لـيـكـون رامـون ديـاز
درب اجلديـد للـفريق". يذكـر أن هذه لـيست التـجربـة األولى لدياز داخل ا
ـنـتـخب األول مـنـذ بـاراجـواي حـيث سـبق لـلـمـدرب األرجـنـتـيـني تـدريب ا

كانون أول  2014وحتى حزيران .2016
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{ لندن  –وكاالت - تتمسك إدارة مـانشستر يـونايتد اإلجنلـيزي بالعبها
الـفرنـسي بـول بـوجـبـا رافـضـةً أي مُـقـترحـات بـرحـيـله في يـنـايـر لـيـنضم
لفريق ريـال مدريد اإلسـباني. وأكـد تقريـر لصحـيفـة ديلي ميل الـبريطـانية
انيو سـتقف أمام أي محـاولة من بوجبـا لشد الرحال إلى على أن إدارة ا
عـاصـمـة اإلسـبـان لالنــضـمـام لـلـمـيـرجني ويـغــيب الالعب الـفـرنـسي عن
اضي. العب منذ إصابته في الـكاحل في مباراة أرسـنال خالل ايلول ا ا
وأبدى مُـدرب الشـيـاط احلُـمر رغـبـته في أن يكـون العبـه بطل الـعالم مع
ـقـبـلـة وقال :”بول العب رائع الـديوك الـفـرنـسـيـة جـاهزاً خـالل الفـتـرة ا
ونحن نُـريد أن نراه يـؤدي معـنا أفـضل أداء في مانـشسـتر يـونايـتد نحن

نحتاج أن نراه في احلالة البدنية األمثل .”
وارتبط اسم بوجبا الذي سبق له تمثيل نادي يوفنتوس اإليطالي بخطوات
انتقـال محـتملـة لعـمالقي الكـرة اإلسبانـية ريـال مدريد و بـرشلـونة وشدد
تقـريـر الـصـحيـفـة اإلجنـلـيـزية عـلى أن مـصـادرهـا في قلـعـة أولـد تـرافورد

أكدوا لها أن بوجبا لن يُباع.

{ مدريـد - وكـاالت - أعـلن نـادي فـالـنـسـيـا اإلسـباني اول
ن كـارلوس سـولر امس الثالثـاء جتديـد عقـد جـناحه األ
حـتى نـهــايـة مـوسم  2022/2023وكـان الـعــقـد األصـلي
لـسـولر ( 22عـاما) يـنـتـهي في  2021 لـكن الـنـادي قرر
. وبات سـولر صـاحب ثاني أعلى تمديـده لعامـ إضافـي
شرط جزائي في صفوف فالـنسيا بإجمالي  150مليون
يورو خـلف الـبرتـغالي جـونـزالو جـويـديس الذي تـبلغ
قيمـة شرطه اجلزائي  300 مليـون يورو. وشارك

سولـر في  115 مـبـاراة إجـمـاال مع فـالـنـسـيـا.
ــوسـم احلــالـي لــعب  11مــبـــاراة من وفي ا
بـيـنـهـا  8 في الـدوري اإلسـبـاني وثالث في
دوري أبـــطــال أوروبـــا وجنح فـي تـــســجـــيل
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السلـطات احمللـية في ميالنو اول
امـس الـثالثــاء إمـكــانـيــة اإلبـقـاء
على ملعب سان سيرو لتقام عليه
مباريات رسمية إلى جانب إنشاء

لعب اجلديد. ا
 لـكن الــنـاديـ ذكــرا في بـيـان أن
دراســـة أعــــدهـــا أحــــد اخلـــبـــراء
أشــارت إلى أن وجــود مـــلــعــبــ
مـتجـاورين ليس بـالفـكرة اجلـيدة
ــدى الــبـعــيــد. ولم يــتـسن عـلى ا
احلـصول عـلى تـعـلـيق من جـانب
بــلـديـة مــيالنـو. وأعـلـن الـنـاديـان
مـوافـقتـهـمـا عـلى طـلب من بـلـدية
ـديـنــة بـطـرح مـقـتـرحـات أخـرى ا
لعب سان سيرو. بديلة بالنـسبة 
وأوضح مصدران مـقربان أن هذه
ـقـتـرحـات قـد تـشـمل هـدم أغـلب ا
لعب واحلفاظ على جزء أجزاء ا
ـدرجــات لــتـكــون من مــعـالم مـن ا

دينة. ا

ـنافسة الفـني اجلديد لـهيرتـا برل في ا
اني لكرة القدم على على لقب الدوري األ
دى البـعيد لـكن في الوقت الراهن فإن ا
األولـويـة بـالــنـسـبـة لـه هي االبـتـعـاد عن
مـنـطــقـة اخلــطـر بـالــبـونــدسـلـيــجـا. قـال
كـلــيـنــسـمــان في تــسـجــيل فـيــديـو عــبـر
صفحـته على شبكـة "فيسبـوك" للتواصل
االجـتــمـاعي"الــشيء األكـثــر أهـمــيـة هـذا
الـعـام هو االبـتعـاد عن مـنطـقـة الهـبوط".
وأضــاف "فـي الــعــام الــتــالي عــلــيــنــا أن
نتـأهل ألوروبا هذا هـو هدفـنا الواضح
ـنافـسة عـلى لقب في وبـعدهـا نأمل في ا
غـــضــون ثـالثــة إلى خـــمــســـة أعــوام مع
ـــشــاركــة في أوروبـــا". وجــرى تــعــيــ ا
ـنـتــخـبي ــدرب الـسـابـق  كــلـيــنـســمـان ا
ــانــيــا وأمــريــكــا وبــايـرن مــيــونخ في أ
ـدير الـفني لـهيـرتا برلـ حتى مـنصب ا
ـوسم عــقب إقــالـة نـهــايــة ا
انـــتي كــوفــيــتش
مـن مـــنــصـــبه
الـــــشـــــهـــــر

اضي.. ا

لـيقابـلهـا بتسـديدة مبـاشرة بـيسراه إلى
داخـل الـشـبـاك. وانـتـفض دورتـمـونـد في
ـتــبـقـيــة عـلى أمل الــتـقـدم في الـدقــائق ا
الـنتـيـجـة من جـديـد وكـاد الـبـديل نـيـكو
شـولز أن يـأتي بـاخلـبـر الـسـعـيـد بـعـدما
انــطـــلـق من اجلـــهــة الـــيـــســرى وأطـــلق
تــســديــدة قــويـة اصــطــدمت بــقــدم أحـد
مــدافـعي اليــبــزيج لــتـذهب إلـى ركـنــيـة

لينتهي اللقاء بالتعادل (.(3-3
ن طر شباك بر ماينز 

ـضـيـفه فـيردر لـقن مـاينـز درسـا قـاسـيـا 
ن واكــــتـــــســــحه ( (5/0اول امس بـــــر
ـرحلـة السـادسة عـشر من الـثالثاء في ا
ــــهـــاجم ــــاني. وتــــقــــمص ا الـــدوري األ
الـســويـدي الـدولي روبن كـايـسـون دور
البطولة وسـجل ثالثة أهداف (هاتريك).
وجـاءت البـداية في الـدقيـقة  ?10عنـدما
افـتـتح كـايـسـون الـتسـجـيـل ثم اسـتـفاد
الفريق من هدف عكـسي سجله التشيكي
ن باخلطأ جيري بـافليـنكا حارس بـر
في مـرمـاه في الـدقـيـقـة  .15وأضاف
كـايــسـون الــهـدفــ الـثــالث والـرابع
ـاينـز في الـدقيـقـت  19و ?38قبل
أن يــتــكـــفل جــون فــيــلـــيب مــاتــيــتــا
بـالـهـدف اخلـامس فـي الـدقـيـقة .81
الــفـــوز رفع رصــيــد مـــايــنــز إلى 18
ـركز الثالث عشـر بينما نقطة في ا
ن عـند  14نقـطة توقـف رصيـد بر

ركز اخلامس عشر. في ا
كلينسمان: نتطلع حلصد األلقاب
ـديـر يـرغـب يـورجن كــلـيـنــسـمــان ا

لاليـــبــزيج. وانــفــجــر اليـــبــزيج في وجه
أصــحـاب األرض بــعـدمـا جنـح مـارسـيل
هـالـستـنبـيـرج في إضافـة الـهدف الـثاني
في الدقيقة  ?50لكن احلكم ألغـاه بعدما
تــبـ وجــوده في الــتــســلل. وتــواصـلت
األخـطـاء الـفـادحـة من العـبي دورتـمـوند
بـعدمـا مـرر برانـدت كرة بـاخلـطأ لـتصل
إلى فــيــرنـر الــذي وجــد نــفـسه مــنــفـردًا
ببـوركي ليـراوغه بسهـولة ويـضع الكرة
داخل الشباك معادلًا النتيجة للضيوف.
وســـــار اليــــــبــــــزيـج عـــــلـى درب العــــــبي
دورتــمـــونــد بــعـــدمــا خــرجت تـــمــريــرة
باخلطـأ لتصل إلى حـكيمي الذي أرسل
الــكـــرة لألمــام لـــتــتـــحــول إلى هـــجــمــة
ألصـــحـــاب األرض لــــتـــصل الــــكـــرة في
النهاية إلى سانشو الذي أطلق تسديدة
قــويــة سـكــنت الــشــبـاك لــيــتـقــدم أسـود
الـفـيسـتـيفـال بـهدف ثـالث. وقـام حكـيمي
ـجــهـود فــردي اسـتــخـلص عــلى إثـره
الــكـرة من دايــوت أوبـامــيـكــانـو لــيـمـرر
ـاركـو رويس الذي انـطـلق وسدد الـكرة 
أرضــيــة زاحـــفــة مـــرت بــجــوار الـــقــائم
ن. ومع حــلــول الــدقــيــقـة  ?71فــقـد األ
دورتمـوند أحـد أسلحـته البـارزة بخروج
ــدرب ســـانــشـــو مـــصــابًـــا لــيـــضــطـــر ا
السويسري لوسيـان فافر للدفع بلوكاس
بـيـشـتـشـيـك بـدلًـا مـنه. وجـاءت الـضـربـة
التالـية بعد  7دقائق بنـجاح اليبزيج في
معادلـة النتيجـة بتسجـيل الهدف الثالث
عن طــريق الــبــديل بــاتـريـك شـيـك الـذي
اسـتـغل كـرة ارتـدت من احلـارس بوركي

جـولـيــان بـرانـدت وجـادون ســانـشـو في
الــدقــائق  34 ?23و ?55بــيــنــمــا أحــرز
تـيـمــو فـيـرنـر ثـنـائـيــة لاليـبـزيج وسـجل
بـاتريـك شيك الـهـدف الثـالث في الـدقائق
 53 ?47و  .77بـهــذه الـنــتـيـجــة حـافظ
اليـبـزيج عـلى صدارته لـلـتـرتيب بـرصـيد
 34نقطة بينـما واصل دورتموند البقاء
ـركز الـثـالث متـأخـرًا عنه بـفارق 4 في ا
ــرمى نــقــاط. وصل دورتــمــونــد مــبــكـرًا 
اليبـزيج بعدمـا حول مـاتس هوميـلز كرة
عرضية بضربـة رأسية لكنها ذهبت إلى
ـلـعـب. وعـاد هـومــيـلــز لـتــهـديـد خــارج ا
مـرمى الـضـيـوف مـجددًا بـضـربـة رأسـية
ـرمى أخــرى كـانت في طـريـقـهـا نـحـو ا
لـكن احلــارس بـيـتــر جـوالكـسي أنــقـذهـا
ببـراعة وحـولها إلى ركـنيـة. وكاد أشرف
حـكـيمي أن يـخـادع جوالكـسي بـتسـديدة
من اجلـهـة الـيمـنى لـكن حـارس اليـبزيج
ـرصاد. وتمـكن جوالكسي من كان لـها با
الـتـصـدي لفـرصـة سـانشـو قـبل أن تـرتد
الـكـرة وتـصل في الـنــهـايـة إلى جـولـيـان
فيـجل الذي سـدد كرة أرضـية زاحـفة لم
يستطع حارس اليبـزيج إبعادها لتسكن
شـبـاكه ويــتـقـدم دورتـمــونـد بـهـدف أول.
وانتظر اليبزيج حتى الدقيقة  31لتهديد
مـرمى احلارس رومـان بـوركي بـتسـديدة
قوية من خـارج منطـقة اجلزاء عن طريق
يـــوسف بــولــسن لــكـــنــهــا ذهــبت أعــلى
الـعارضـة. ومع حلـول الـدقيـقة  ?34مرر
سـانـشـو الـكــرة جلـولـيـان بـرانـدت داخل
منطقة اجلزاء ليتسلمها األخير ويراوغ
ـهــارة رائـعــة قـبل أن مـدافع اليــبــزيج 
يطـلق تسـديدة بـيسراه سـكنت الـشباك
ليعزز تقدم دورتـموند بهدف جديد. وفي
الـوقت احملـتسب بـدلًـا من الضـائع أنـقذ
بـوركي مـرمــاه من فـرصـة هــدف مـحـقق
بعدما تصدى لضربة رأسية من بولسن
ليحولها إلى ركلة ركنية. ونُفذت الركنية
بـإتــقـان لــتـصل إلـى رأس فـيــرنـر الـذي
وجه الــكــرة بـــلــمــســـة ســاحــرة جتــاه
ــرمى لــكن بــوركي واصل الـذود ا
عن مـرمـاه بـبـسـالـة لـتـتـحـول إلى
ركنية قبل أن يطلق احلكم صافرة
نـــهــــايـــة الـــشــــوط األول بـــتـــقـــدم
أصحاب األرض  .0-2ومع بداية
الشوط الثاني أفسد بوركي ما
قـام به في نـهـايـة الـشوط األول
بــــعــــد ارتـــكــــاب خــــطــــأ فـــادح
بـخـروجه من مـرمـاه وفـشـله في
إبـعـاد الـكـرة بـرأسه لـتـصل إلى
فــيـرنــر الـذي وضـعــهـا بــسـهــولـة داخل
ـــرمى اخلـــالي لـــيــقـــلص الـــنـــتــيـــجــة ا

{ لــنـدن - وكــاالت - تـأهل أســتـون فـيال
إلى نـــصف نــهـــائي كـــأس رابــطــة
احملــتـرفــ اإلجنــلـيــزيــة عـقب
فـوزه على ضـيـفه لـيفـربول (/5
ــــــــبــــــــاراة الـــــــــتي  (0خـالل ا
جـمـعتـهـمـا اول امس الـثالثاء
ـسابقة. في دور الثمـانية من ا
وســجـل أهــداف أسـتــون فــيال
كل من كـــونـــور هـــوريـــان في
الدقـيـقة  14ومورجـان بويس
العـب لـيـفــربـول بــاخلـطـأ في
مـرمى فـريـقـه بـالـدقـيـقة ?17
( وجـوناثـان كودجـيا (هـدف
في الـدقـيـقـت  37واألخـيرة
من الشـوط األول وويسلي
في الـــدقــيـــقــة  .92ولــعب
باراة بتـشكيلة ليفربـول ا
من الشباب حيث يشارك
الـــفــريـق األول في كــأس

العالم لألندية بقطر.
اليـــبـــزيج يـــتــعـــادل مع

دورتموند
جنح اليـبـزيج في فرض
الـتــعـادل عــلى مـضــيـفه
بوروسيا دورتموند (-3
 (3في مـــبــاراة مـــثـــيــرة
احـــتــــضـــنــــهـــا مــــلـــعب
سـيــجـنـال إيـدونـا بـارك
اول امـس الـــثـالثـــاء في
إطـار مــنـافـسـات اجلـولـة
الـ  16من عـمـر الـدوري
ــــــــانـي. أهــــــــداف األ
دورتــمـونــد جـاءت
عــن طــــــــــــــــريـق
جــــــولـــــيـــــان
فــــــيــــــجل
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ظل كثرة ارتبـاطات الفريق
الـهـدف يبـقى دائـمـا الـفوز
في كل مـبـاراة وأن نـبذل
أقـصـى جـهــدنـا من أجل
مـــصـــلـــحــــة الـــفـــريق".
ــــــــــــوقـع وأشـــــــــــــار ا
الـــــفـــــرنـــــسي إلى أن
تـصـريــحـات نـيـمـار
تـدل عــلى أنه أعـاد
الــتــفــكـيــر بــشـأن
مـــســتـــقــبـــله مع
سـان جــيـرمـان
كــــمـــا أنه بـــات
يـــــرى نـــــفـــــسه
جــــــــــــــــــزءًا مـن
ــــــــــشــــــــــروع ا
احلــــــقـــــــيــــــقي

لــلــنــادي. وأوضح
أن اخـتـيــار نـيـمـار بـأن

يـــجـــري احلــوار مـع إحــدى
وســائل اإلعالم احملــلــيــة يــعـود

إلى رغـبـة الالعب في كـسب تـعاطف
اجلمهور الفرنسي من جديد. 

{ بـــاريـس - وكـــاالت - لم يـــحـــسم
جنم باريس سان جيرمان نيمار دا
سـيــلـفــا أمـر بــقـائـه ضـمن صــفـوف
الـفـريق لـكن تـقريـرا فـرنـسـيـا أشار
إلى تغيـر قناعـات الالعب البرازيلي
فـي الــفـتــرة األخــيــرة. وحــلل مــوقع
" "le10sportالفرنسي تـصريحات
نـيـمــار األخـيـرة لـصـحـيـفـة "فـرانس
فــوتــبـول" فــقـال إن الــبـرازيــلي بـدأ
يــنـاور من جـديـد بـشــأن مـسـتـقـبـله
ــرة في اجتــاه حــديــقــة لـــكن هــذه ا
ـيل األمـراء مــلـمـحــا إلى أنه بـات 
إلى جتديد عقده مع نـادي العاصمة
الفـرنسيـة. وكان نـيمـار قد سُئل عن
سبب رغبـته في الرحيل عن بي إس
ـــاضـي لـــيـــرد جي في الــــصـــيـف ا
ضـاحكـا: "ال يـزال لدي مـوسـم في
تعـاقـدي والفـريق يـتطـور يجب أن
نــتـحــلى بــأقـصى درجــات الـتــركـيـز
وسم والفوز لنحـقق أهدافنا هـذا ا
ــكن مـن الــبــطـوالت بـأكــبــر عــدد 
ويبـقى دوري األبطـال هدفـنا األول".
وأضاف: "األولويـة لبي إس جي في

نيمار

الفرنسي 
بول بوجبا

u“∫ حقق استون فيال فوزا كبيرا على ليفربول في كأس رابطة احملترف االنكليزية


