
كــأس االحتــاد اإلجنـلــيــزي حتـسم
الــــديـــــربي" وذلك فـي إشــــارة إلى
الـصـاروخـية الـتي أطـلـقهـا الـشاب
كورتيس جونز ومنحت االنتصار
لـلـيـفـربـول عـلى حـسـاب إيـفـرتون.
أما صـحيفة "مـيرور" فكـتبت: "فتى
الـعجـائب..كلـوب يـشيـد بكـورتيس
وباقي أطـفال لـيفـربول وأكـد أنهم
عـلى اسـتـعـداد لــلـصـعـود لـلـفـريق
األول". وبــدورهـا أبـرزت صــحـيـفـة
"ديـلي إكـسـبـريس" إشـادة يورجن
ــراهق جــونــز ووصــفه كــلــوب بــا
بـــكـــونه "ال يـــصـــدق" بـــعــد هـــدفه
ـــذهل. ومـن جـــانــبـــهـــا عــنـــونت ا
صـحــيـفـة "ســتـار ســبـورت": "لـعب
الـطـفل.. كـورتـيس حـاسم الـديربي
هـــو جنم حـــقــيــقـي عــنـــد كــلــوب".
ووضــعت صــحــيــفــة "اجلــارديـان"
صــورة كـورتــيس أثــنـاء احــتــفـاله
بالهدف وكـتبت عليهـا "جونز يقفز
من الــفــرحـــة".. "أكــبــر من احلــلم..
هــكـــذا قــال الـــبــطـل احملــلي بـــعــد
تــســـجــيـــله هـــدف االنــتـــصــار في
الديربي". وسلطت صـحيفة "مترو"
الــضــوء عـلـى تـصــريــحــات مـدرب
لك الكثـير عند ليفـربول: "كلـوب: 

البدالء".
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الي من عشاق كرة تتجه أنظار ا
الـقـدم في كل أنـحـاء الـعـالـم صوب
مدينـة جدة السـعودية خالل األيام
ـتابـعـة فعـالـيات ـقـبلـة  القـلـيلـة ا
نـسـخـة تـاريخـيـة من بـطـولـة كأس

السوبر اإلسباني. 
وتـقــام فـعـالـيــات الـبـطـولــة لـلـمـرة
الثـانيـة على الـتوالـي خارج حدود
ـرة األولى في إسـبـانــيـا لـكـنــهـا ا
تـاريـخـهـا الـتي تـشـهـد مـشـاركـة 4
ـــنـــافــــســـة عـــلـى لـــقب فـــرق فـي ا
الـسوبـر حيث تـقـام هذه الـنسـخة
بـــنـــظــــام دورين (قـــبل الــــنـــهـــائي
ــشـاركــة بــرشـلــونـة والــنـهــائي) 
وريـال مدريـد وفالـنسـيا وأتـلتـيكو

مدريد. 
ـقـرر أن يـلـتـقي ريـال مـدريد ومن ا
فـي نـصف الـنـهـائي مع فـالـنـسـيـا
ـلـك عبـد الـله عـلـى مـلعـب مـدينـة ا
شـعة) أما الريـاضيـة (اجلوهـرة ا
برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد.
وســــيـــكـــون عــــشـــاق الــــســـاحـــرة
ـــســـتــــديـــرة عـــلـى مـــوعـــد مع 3 ا
مــبـاريــات قـويــة بــ أربـعــة فـرق
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كـان إدينـسـون كـافـاني مـهـاجم بـاريس سـان جـيرمـان سـبـبـا في اقـتـحـام مـشجع ألرض
شجع لعب خالل مـباراة مونـتليـري مسـاء اول امس األحد في كأس فـرنسا. ونـزل ا ا
ـلـعب اللـتـقـاط صـورة "سـيـلـفي" بــهـاتـفه احملـمـول مع كـافـاني ثم تـدخل أمن إلى أرض ا

درجات.  شجع إلى ا لعب إلخراج ا ا
وسجل إدينسون ثنـائية ساهمت في فـوز العمالق الباريسي بـستة أهداف دون رد. ويعد
كافـاني الهـداف التـاريخـي لبي إس جي كـما رفع رصـيده إلى 16 هدفـا طوال مـشواره
هاجم األوروجواياني مع النادي الباريسي في مسابقة الكأس الفرنسية. وينتهي تعاقد ا

وسم اجلاري. بنهاية ا
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مـلوك اقـترب نـادي إنـتر مـيـامي ا
عـتزل ديـفيد للـنجم اإلجنـيلـيزي ا
بـــيـــكـــهـــام من الـــتـــوصـل التـــفــاق
للتعاقد مع اإلسباني ديفيد سيلفا
جنم مانـشسـتر سـيتي خـالل فترة
االنــتــقــاالت الــشــتــويــة احلــالــيــة.
وسيشارك إنتر ميامي في الدوري
األمــريــكي لــلــمــرة األولى في عــام
2020 ويــحـظى بــاهـتــمـام إعالمي
كـبيـرة كون ديـفيـد بيـكهـام هو من
ـــلك أســــهـــمه أسـس الـــنــــادي و
واجلـمـيع يـتـرقب الـصـفـقـات التي
سـيــبـرهـمـا من أجل الـدخـول عـلى
ـنـافـسـة بـقــوة ونـقـلت صـحـيـفـة ا
آس اإلســـــبــــانـــــيــــة عـن مــــصــــادر
إجنليزية أن ديفيـد سيلفا سيكون
أولى صفقـات إنتر ميـامي القوية
ـــفـــاوضـــات بــ حـــيث تـــســيـــر ا
الـطرفـ على نـحـو جيـد ويتـبقى
فـــقط الـــتـــوصـل التـــفـــاق نـــهـــائي
ـالــيــة ومـا بــخــصـوص الــبــنــود ا

شابه ذلك. 
ويـنــتـهي عــقـد ديـفــيـد سـيــلـفـا مع
مــانــشــسـتــر ســيـتـي عـقب نــهــايـة

ــــوسـم احلـــالـي وكــــان الـــنــــجم ا
اإلســبـــانـي قـــد صــرح أنـه يـــفـــكــر
بــالــعــودة إلى الــدوري اإلســبــاني
مــجـدداً لـكن يـبــدو أن وجـهـته قـد

تتحول إلى الـدوري األمريكي بعد
إصــــرار بــــيــــكـــهــــام عــــلى ضــــمه.
ويــخـطـط بـيــكــهــام الـذي ســبق له
اللـعب في الدوري األمـريكي لـبناء

ي في إنتر ميامي يتمكن فريق عا
مـن خاللـه خـــــــطف األضـــــــواء في
الــبـطــولــة ولــديه أهـداف بــعــيـدة
ـــدى مــتـــمــثـــلـــة بــالـــتــعـــاقــد مع ا
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اهــتـــمت الـــصـــحف اإلجنـــلــيـــزيــة
الـــصــادرة صـــبــاح امس اإلثـــنــ

بـاالنـتـصـار الـذي حــقـقه لـيـفـربـول
عــلى إيــفــرتــون اول أمس بــهــدف
نظيف على ملعب أنفيلد في الدور
الــــــــثــــــــالـث من كــــــــأس االحتــــــــاد
اإلجنــلــيـزي بــعــدمــا فــضل مـدرب
الــــريـــــدز يــــورجـن كــــلــــوب
االعـتـماد عـلى الـشـباب
والـــــــــــبـــــــــــدالء فـي
مواجهـة الفريق
األول للتوفيز.
وعـــــنــــــونت
صـــحــيــفــة
ز": "التـا
"رائــــعــــة
ـراهق ا
فـــــــــــــي
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يُصـر نـادي إنـتـر ميـالن اإليطـالي عـلى الـتـعـاقد مـع أرتورو فـيـدال العب وسط بـرشـلـونة
خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.

وقع "كالتـشيو ميركاتو" فإن فرناندو فيلـيتشيفيتش وكيل أعمال فيدال تواجد في ووفقًا 
ناقشة عملية نقل الالعب التشيلي احملتملة إلى النيراتزوري.  إيطاليا 

دير الفـني لبرشـلونة رحيل فـيدال أما الالعب يـضغط بقوة ويـرفض إرنستو فـالفيـردي ا
دربه السابق أنطونيو كونتي.  للموافقة على رحيله إلنتر ميالن ولم شمله 

ـوقع أن إنتـر ميالن سـيقـابل وكيل فيـدال لتـوضيح مـا يجب الـقيام به من أجل وأضاف ا
ضم الالعب بشكل حـاسم وإال فإن النيراتـزوري سيسلك مسـارات أخرى. وكانت تقارير
صحـفيـة قد أشـارت إلى أن إنـتر قـدم عرضًـا لضم فـيدال بـقيـمة 12 أو 13 مـليـون يورو

وهو ما رفضه النادي الكتالوني.

إلى إسبانيا.
 ÊU dOł ÊUÝ “u

حـــوّل بــــاريـس ســـان جــــيــــرمـــان
مــواجــهـــته مع مــضــيــفه لــيــنــاس
مـــونـــلــــيـــري أحـــد فـــرق الـــدرجـــة
السادسـة إلى سيرك من األهداف
واجهة التي أقيمت في الدور في ا
64 من كـــأس فـــرنــــســـا بـــالـــفـــوز
بسداسية نظيفة ليتأهل إلى الدور

32 من البطولة. 
ورغم غيـاب عـدد من جنوم الـفريق
الــبـاريــسي في مــقـدمــتــهم نـيــمـار
ومــــــبــــــابـي ودي مــــــاريــــــا فــــــإن
األوروجـويــاني أديـنـسـون كـافـاني
ـوعد وقـاد الفـريق لـلفوز كان في ا

العريض.
افـتـتح نـادي الـعـاصمـة الـتـسـجيل
عن طـــريق عـــادل عـــوشـــيـــشي في
الدقيقة (30) لكن الهـدف لم يحبط
مـــونــلــيـــزري الــذي هـــاجم بــقــوة
وأضـاع فــرصـة تــعـديل الــنـتــيـجـة
بــركــلــة سـددهــا إدريــســا كــانـوتي
وتــصـدى لــهـا احلــارس االسـبـاني
سـيـرخـيـو ريـكـو في الـدقـيـقة (40)
لـيـنـطـلـق علـى إثـرهـا سـان جـرمان
في هجمة مـرتدة أسفرت عن هدف
نطقة كافاني بتسـديدة من داخل ا

في الدقيقة (41). 
شهـد مسجال هدفه وكرر كافـاني ا
الشـخصي الـثاني والـثالث لـفريقه
في الـدقـيـقة (60) ثم صـنع الـهدف

سـبق لـهـا التـتـويج بـلقب الـسـوبر
اإلسـباني وجتـمع فيـما بـينـها 26
من 35 لــقـبــا لــلــسـوبــر اإلســبـاني

حتى اآلن
ويـسـتـحـوذ بـرشــلـونـة عـلى الـرقم
القيـاسي لعدد مرات الـفوز باللقب
وذلك برصـيد 13 لـقبـا وهـو نفس
الـــرصــيــد الــذي حـــصــدته الــفــرق
الـثالثــة األخـرى مـجــتـمــعـة حـيث
تـوج الــريـال بــالـلــقب عـشــر مـرات
فــيــمــا تــوج أتـلــتــيــكــو بـه مــرتـ
وبلنـسية مـرة واحدة. وفيـما يبدو
بــرشــلــونــة والــريــال هــمــا األكــثـر
ترشـيـحـا لـبـلـوغ الـنـهـائي وتـقد
كالســـيــكـــو مـــثــيـــر خـــارج حــدود
إسـبـانـيـا يـتمـتع كل من فـالـنـسـيا
وأتــلــتـــيــكــو مــدريــد بـــكــثــيــر من
ـــفـــاجــأة الـــطـــمـــوح لــتـــفـــجـــيــر ا
والــوصـول لـلـنـهـائي عـلى حـسـاب

القطب الكبيرين. 
وعــلـى مــدار نــحـو 4 عــقــود كـانت
الــســمــة الــغــالــبــة في إقــامــة هـذه
البطولة هي مـواجهة من مباراتي
ذهـاب وإيــاب بــ بــطــلي الـدوري
والكـأس مع إقامـة مبـاراة الذهاب
عـلى مـلــعب الـفـريق الـفــائـز بـلـقب
الكأس ومبـاراة اإلياب على ملعب

توج بلقب الدوري. الفريق ا
لـكن تـاريـخ إقـامـة الـبــطـولـة شـهـد
بـــعض االســـتــثـــنــاءات عـــلى هــذه
القواعد وكان أبـرزها إقامة مباراة
الـــذهــــاب في نــــسخ 1983 و1988
ـتوج و 1992عـلى مـلعب الـفـريق ا
بـــلـــقـب الـــدوري فـــيـــمـــا أقـــيـــمت
مـبــاريـات اإليــاب في هـذه الــنـسخ
ـتـوجـة بـلقب عـلى مالعب الـفـرق ا
الــكــأس. كــمــا شــهــدت الــنــســخــة
ــاضــيــة عــام 2018 إقــامــة كــأس ا
الـــســـوبــر اإلســـبـــاني من مـــبــاراة
ــرة واحـــدة فـــقط ألنـــهـــا كـــانـت ا
األولى في تــاريخ الــبــطــولـة الــتي
تقام فيها كأس السوبر على ملعب

غرب.  محايد حيث أقيمت في ا
ونـــشـــرت صــحـــيـــفــة “ســـبــورت”
اإلسبانية تفـاصيل رحلة برشلونة
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية إلى ا
خلـــوض بــطــولــة كـــأس الــســوبــر
قامة في مدينة جدة.  اإلسباني ا
ويقام كأس السوبر اإلسباني ألول
مرة خارج إسـبانيا وبـنظام جديد
يـشـهد مـشـاركة أربـعـة فرق بـنـظام
نـصف الـنــهـائي والـفـائــز مـنـهـمـا

كــريـســتـيـانــو رونـالــدو ولـيــونـيل
ميسي ونيمار.

من جـانب اخـر أجـبــر مـديـلـسـبـره
ضــيـفه تــوتـنــهـام هــوتـسـبــر عـلى
خـوض مبـاراة اإلعادة بـتعـادلهـما
ـثـله عـلى مـلـعب إيـجـابيـاً بـهـدف 
(ريـفـرسايـد سـتـاديوم) في الـلـقاء
الـذي جـمـعـهـمــا ضـمن مـنـافـسـات
الـــدور الــــرابع مـن كـــأس االحتـــاد

اإلجنليزي.
 ولم يتواجه توتنـهام وميدلسبره
في كـأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي مـنذ
شهـر كانـون الثـاني من عام 1966
وحــيـنــهــا حـقق الــنــادي الـلــنـدني
الفوز بـرباعية نـظيفة فـيما لُعبت
آخــر مــبــاراة بــيــنــهــمــا فـي شــهـر
شــبــاط من عـام 2017 في الـدوري

اإلجنليزي. 
لألرقام وبـحــسب شـبـكـة “أوبـتـا ”
واإلحـصائـيات فـإن أنديـة جوزيه
مــوريـنـيــو (مـانــشـسـتــر يـونــايـتـد
وتـوتـنـهـام) حـافــظت عـلى نـظـافـة
شـباكـهـا مرة واحـدة فـقط في آخر
 17مــبـاراة في جــمـيع الــبـطـوالت
وفـشـلت في احلــفـاظ عـلـى نـظـافـة e¹eFð∫ يسعى النجم االنكليزي بيكهام الى تعزيز صفوف ميامي بالعب جدد

 بيب
جوارديوال
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ــديــر الــفــني قــال تـــقــريــر صــحــفي إن بــيـب جــوارديــوال ا
هاجم وولفرهامبتون. وذكر موقع انشستـر سيتي مُعجب 
"كالتشـيو ميركاتو" أن اإلسـباني أداما تراوري أثار إعجاب
متازة رفـقة وولفرهامبتون جوارديوال خاصـة بعد عروضه ا
ـوسم احلـالي موضـحـة أن السـيـتي مـستـعـد لتـقد خالل ا

عرض لضم الالعب. 
وأضـاف أن اجلـنـاح اإلسـبـاني ( 23 عـامًـا) قـدم مـسـتـويات
ــتـازة خــاصـة أمــام مـانـشــسـتــر سـيــتي بـعــدمـا سـجل 3
أهــداف ومــرر كـرة حــاســمـة. وأشــار إلى أن الــســيـتـي عـلى
استـعداد لوضع مـا يقرب من 80 ملـيون يورو عـلى الطاولة
لـلـحـصـول عـلى خـدمـات أدامـا تـراوري. وشارك تـراوري في
ـسابـقات مع الـذئاب وسم في مـختـلف ا  30 مبـاراة هـذا ا
حـيث سجل  5 أهداف وقـدم سـبع تـمريـرات حـاسـمة فـيـما
ـقبل. يـرتبط بـعقـد مع النـادي اإلجنلـيزي حـتى عام  2023ا
هـتمة من جـانب اخر دخل بـايرن ميـونخ على دائـرة األنديـة ا
عار غربي أشرف حكـيمي العب ريال مدريد ا بالتعـاقد مع ا
إلى بوروسـيا دورتـمـوند وبـدأ يـستـفسـر عن وضـعه احلالي
ومــا سـيــؤول إلـيـه مـســتــقـبــله. ويــلـعـب أشـرف حــكــيـمي في
ـدة صـفــوف بـوروســيـا دورتــمـونــد مـعــاراً من ريـال مــدريـد 
ـوسم احلـالي عــامـ ويـنــتـهي عـقــد اإلعـارة عـقـب نـهـايــة ا
لـكي متـمـسك بالالعب وال يـفـكر بـتجـديد ويـبدو أن الـنـادي ا

ـباراة النـهائـية. ويـلعب يـخوض ا
ريال مدريد مع فالـنسيا مساء يوم
غد األربعاء قبل يومٍ واحد مباراة
برشلونة وأتلتـيكو مدريد والفائز
باراة في كل مـباراة يـلتقـيان فـي ا

النهائية يوم األحد القادم. 
ووفقـاً لـلـصـحـيفـة اإلسـبـانـيـة فإن
بـرشلـونة سـيخـوض صبـاح اليوم
الـثالثـاء آخـر حـصــة تـدريـبـيـة في
مــركــز خــوان جــامــبــر الــريــاضي
حتــديـــداً في الـــســاعـــة الـــثــامـــنــة
صـباحـًا بـتوقـيت إسـبانـيا أي في
الـســاعـة الــعـاشـرة بــتـوقــيت مـكـة

كرمة.  ا
وســيــتــوجه الـالعــبــون والــبــعــثـة
ـطار لـركـوب الـطـائرة كـامـلـة إلى ا
ـــتــجــهــة إلى جـــدة في الــســاعــة ا
احلـاديـة ظـهـراً بتـوقـيت إسـبـانـيا
قبل وصولهم إلى جدة في الساعة
الـسادسـة مـساءً قـبل الـذهاب إلى

الفندق. 
وســـيــــشـــهـــد يــــوم غـــد األربـــعـــاء
اســتـراحـة في الـصـبـاح قـبل عـقـد
دورة تــدريـــبــيــة بــعــد الــظــهــر في
مـدينـة االحتاد الـرياضـية ومن ثم
مـبــاراة مـؤتـمــر صـحـفي بــتـواجـد
إرنــيــســتــو فــالـفــيــردي. وســتــقـام
مـباراة بـرشلـونة وأتـلتـيكـو مدريد
في السـاعة الـعاشرة بـتوقـيت مكة
ــكـرمـة وفي حـال خــسـر الـفـريق ا
الـكـتـالـوني فـإنه سـيـعـود مـبـاشرة

انويل إ
أديبايو

إعـارته أو بيـعه.ويقـدم أشرف حـكيمي أداء أكـثر من رائع مع
ـوسم احلـالي حــيث أصـبح واحـداً من أهم دورتـمــونـد في ا
الالعـب في صـفوف الـفـريق وتمـكن من تسـجيل 6 أهداف
وصــنع مــثــلــهم خالل  26 مــبــاراة خــاضــهــا في مــخــتــلف
الـبـطـوالت. وأوضـحت صـحـيـفـة مـاركـا اإلسـبـانـيـة أن بـايرن
مـيونخ ال يسـتطـيع التفـاوض مع أشرف حكـيمي أو مع ناديه
احلالـي بورسـيـا دورتـمـوند وسـيـكـون مضـطـراً لـلـدخول في
مفـاوضات رسـميـة مع ريال مـدريد إن كـان يريـد التـعاقد مع
الالعـب. وأشـعل بـايـرن ميـونخ
ــوهــبــة الــصــراع عــلى ا
ـغـربـيـة فـمن جـهـة ا
يـــحـــاول بـــوروســـيـــا
دورتـمـونـد االحـتـفاظ
به ســواء بــتــجــديــد
اإلعــارة أو الــشـراء
النـهائي ومن جهة
أخــرى يـريــد ريـال
مـدريــد اســتــعـادته
ودمــجه مع الــفــريق
األول لــيــنــافس داني
كـــــارفـــــاخــــال أو حـــــتى

مارسيلو.

هاريل 34 نقـطـة وأضاف بـول جورج
32 نــقـــطــة لــيــقــودا لــوس أجنــلــيس
كليبرز للفوز 132-135 على نيويورك
نيكس في دوري كرة الـسلة األمريكي

اضية.  للمحترف الليلة قبل ا
كمـا سجل لـو وليـامز 32 نقـطة ومرر
تـسع كـرات حـاسـمـة لـصـالح كـلـيـبرز
الـذي أحـرز له ثالثـة العـبـ أكـثـر من
30 نقـطة في مـباراة واحـدة ألول مرة

في تاريخ الفريق. 
وتـصـدر مـاركـوس مـوريس سـيـنـيـور
العـبي نــيـكس وسـجل  38نـقـطـة من
بينها ست تصويبات ثالثية من سبع
محـاوالت وأضاف آر.جـيه باريت 24
نقطة وجوليوس راندل 16 نقطة كما
اسـتـحـوذ عـلى ثــمـاني كـرات مـرتـدة.
وجنح جورج الـذي غاب عن خـسارة
ـفـيس جـريـزلـيـز يوم كـلـيـبـرز أمـام 
ـاضي بـسـبب اإلصـابة في الـسـبت ا
خــمس تــصــويــبــات ثالثــيــة من ست

محاوالت خالل  26 دقيقة. 
كما عاد باتريك بيفرلي إلى التشكيلة
بـعد غـيابه عن ثـالث مبـاريات بـسبب
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ســجل أنــطـــوني ديــفــيــز  24 نــقــطــة
واســـتـــحـــوذ عـــلى 11 كـــرة مـــرتـــدة
لـيــسـاعــد لـوس أجنــلـيس لــيـكـرز في
الـفوز 99-106 عـلى ضـيـفه ديـترويت
ـاضـيـة في بـيــسـتـونـز الــلـيـلـة قــبل ا
دوري كـــــرة الــــــســـــلــــــة األمـــــريــــــكي

. للمحترف
وأضــاف لـيـبــرون جـيـمس 21 نـقــطـة
واسـتـحـوذ على  14كـرة مـرتـدة وقدم
11 تـمـريـرة حـاسـمـة لـزمالئه لـيـحقق
الالعب العـمالق ثالثة أرقـام مزدوجة
ـوسم ويـقـود لـلـمـرة الـتـاسـعـة هـذا ا
لــيـــكـــرز لالنــتـــصـــار اخلــامـس عــلى

التوالي. 
وســــــجل ديــــــريك روز 28 نــــــقــــــطـــــة
لبيستونز الذي خـسر للمرة التاسعة

في آخر 11 مواجهة. 
وتـقـدم ديـترويت 91-92 بـعد رمـيـت
حـرتـ من روز قـبل 4:51 دقـيــقـة من
الـنهـايـة قبل أن يـسـجل ليـكرز 15 من

باراة.  آخر 22 نقطة في ا
مـن جـــانب اخـــر أحــرز مـــونـــتـــريــزل
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الـرابع بـتـمـريـرة لـبـابـلـو سـارابـيا
الذي سـجل في الدقـيقة (63) وكرر
ـشــهــد بـهــدف خـامس ســارابـيــا ا
بـتـسـديـدة قـويـة فـي الـدقـيـقة (69)
واختتم الـكاميـروني إريك ماكسيم
مــــهــــرجــــان األهــــداف بــــالــــهـــدف

السادس في الدقيقة 87. 
وفي مــبــاراة أخـرى من دور الـ 64
جنـا مـارسـيـلـيـا من مـفـاجـأة فريق
تـريلـيسـاك الذي يـلعب في الـدرجة
الــرابـــعــة بـــعــد أن تـــغــلب عـــلــيه
بركالت الـتـرجيح 2-4 بعـد انتـهاء
الــــوقـــــتــــ األصـــــلي واإلضـــــافي

بالتعادل 1-1.
 كـمـا فـاز لـيل عـلى مـضـيفه راون-
لــيـتـاب من الـدرجـة اخلـامـسـة 3-2
وتــأهل سـانت إتـيــان بـالـفـوز عـلى
مضيفه باستيا بورجو من الدرجة
الـثـالثـة بـثالثـية نـظـيفـة فـيمـا فاز
س مــونــبـلــيــيه عــلى مــضـيــفه ر
ســـانت آن شــاتـــيــون مـن الــدرجــة

السادسة 1 - صفر. 
ــســابـقــة بــخــســارته أمـام وودع ا
مضيفه لوريـان من الدرجة الثانية
2-1 بــعـد الــتـمــديــد فـيــمـا عــبـرت
ــمــثــلـة لــلــدرجـة الــفــرق األخـرى ا
األولــــى الــــى دور الـ32 وهــــــــــــي
نــــيس ديــــجــــون وأجنــــيه عــــلى
حــــســـاب فـــرق مـن الـــدرجـــــــــــات
الــرابـــــعــة الــثـانــيــة واخلــامــسـة

تواليا.
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انـويل أديـبايـور قـريبـا من الـعودة إلى ـهـاجم التـوجـولي إ بات ا
الــدوري اإلجنـلـيـزي خالل فـتــرة االنـتـقـاالت الـشــتـويـة اجلـاريـة.

وذكرت صـحـيـفة "صـن" البـريـطـانيـة أن أديـبـايور 36 عـاما 
ـهاجم الـبـرازيـلي ويـسلي عـرضه عـلى أسـتـون فيال لـتـعـويض ا
وسم بعد العب حتى نهاية ا العب الفريق والذي سيغيب عن ا

إصابته. 
وأضـافت الـصـحيـفـة أن أديبـايـور أصبـح العبـا حـرا بعـد رحـيله

ا عن قـيصـري سبور الـتركي ويحق لـه االنتقـال إلى أي ناد مجـانا ور
يـكون حـلًـا لـلـمـشكـلـة الـهـجومـيـة الـتي يـعـاني مـنهـا أسـتـون فـيال بـعد

إصابة ويسلي. 
وســبق ألديــبـايــور أن دافع عن قــمــصـان أربــعــة أنـديــة إجنــلـيــزيـة

آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال باالس.
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كشف تـقريـر صحفي أن مـعركة إجنـليـزية مرتـقبة من أجل ضم
ـيـركـاتـو ـغـربـي حـكـيم زيـاش خـالل ا جنم أيـاكس أمــسـتـردام ا
الشـتوي اجلـاري. وذكرت صحـيفة "مـيرور" أن تـوتنهـام وآرسنال
دخال في سـباق من أجـل ضم حكـيم زيـاش في فـتـرة االنـتـقاالت
انع رحيل الـشتويـة اجلارية. وأوضـحت الصحـيفة أن أيـاكس ال 
زياش عن الفريق الـهولندي رغم أن عـقده مع الفريق سـينتهي في

صيف 2022.
وأردفت أن أيــاكس يـــرغب في احلــصــول عــلى 43 مــلــيــون جــنــيه
إستـرليـني من أجل السـماح لالعبه بـالرحـيل. ويسيل زيـاش لعاب
أكثر من فريق أوروبي كبـير بيد أن توتـنهام وآرسنال هـما الفريقان
ـوهـوب والـذي تألق الـلذان يـتـصـدران سـبـاق ضم صـانع األلـعـاب ا

بشكل الفت للغاية في السنوات األخيرة. 
صـدر أن زياش متحـمس من أجل خوض جتربـة كروية خارج ولفت ا
هــولـنــدا خـاصــة بــعـدمــا غـيــر أكـثــر من زمــيل سـابق لـه في أيـاكس
األجـواء على غـرار فـريـنكي دي يـوجن (بـرشلـونـة) ومـاتيـاس دي لـيخت

(يوفنتوس). 
ويـرغب توتنـهام بـقيادة مـدربه جوزيه مـورينـيو في ضم زياش من أجل
تـعويض الرحـيل احملتمل لالعـبه كريستـيان إيركـــــــــــسن أما آرسنال
ـرحلة إعـادة بنـاء ويحـتاج إلى تـعزيـز صفــــــــوفه بأكـثر من العب ر 

يز.

ن. ــــعــــصم األ شــــد فـي عـــضـالت ا
باراة مسجال ست نقاط كما وأنهى ا
مـرر ست كـرات حــاسـمـة مع كــلـيـبـرز
الـذي تـأخـر بـنـتـيـجـة 29-45 بـنـهـايـة
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شـكـلت سـيـريـنـا ويــلـيـامـز ثـنـائـيـا في الـزوجي مع
كارولـ فوزنـياكي ألول مـرة لتـفوزا عـلى الثـنائي
الياباني ناو هيـبينو وماكوتـو نينوميا 2-6 و6-4
. في بــطــولــة أوكالنــد لــلــتــنس اول امـس اإلثــنـ
فتوحة وتعتزم فوزنيـاكي االعتزال بعد أستـراليا ا
قـررة في وقت الحق هـذا الشـهر وقـالت سـيريـنا ا
إنــهــا كـانـت تـرغـب في الــلـعـب إلى جــوار الالعــبـة
اركية قـبل أن تنهي مسـيرتها. وقـالت سيرينا الد
( 38عــامــا) بــعــد أن تـقــدمـت مع فــوزنــيـاكـي لـدور
الثـمانـية ومن احملـتمل أن يـلعب هـذا الثـنائي غـير
ـؤلف من كـارولـ دولـهـايد صـنف مع الـزوجي ا ا
ويوهـانا الرسـون "كـنت أرغب في أن نشـكل ثـنائـيا
في الـــزوجي قــبـل أن تــعـــتــزل". وعـــانى الــثـــنــائي
اليـابـاني أمـام ضربـات إرسـال سيـريـنا الـقـوية في
ـباراة قـبل أن يكـسرا ارسال األشواط األولى من ا
الالعـبــة األمـريــكـيــة اخملـضــرمـة مـرة واحــدة. لـكن
باراة سيرينا ووزنياكي لعبـتا بهدوء كبير خالل ا
ــزاح في بــعض الــفــتــرات وواصــلــتـا وتــبــادلــتـا ا
واجـهة الضـغط في اجملـموعـة الـثانـية لـتـحسـمـا ا
في  71دقــيــقـة. وتــســتــهل ســيـريــنــا فــووزنــيـاكي

مشوارهما في الفردي في أوكالند اليوم الثالثاء.

الـــــربـع األول. ولم يــــــشـــــارك كـــــواي
لــيــونــارد مع كـلــيــبــرز بـعــدمــا فـضل
الـــفــريـق اراحـــته بـــســبـب مــشـــكـــلــة

مستمرة في الركبة.

شبـاكها في 15 مبـاراة متتـالية
خــــارج أرضــــهـــا. وهــــذا هـــو
ــوريــنــيــو الــتــعـــادل األول 
أمـام الـفـرق الـتي تـنـتـمي
لـلــدرجــات الــسـفــلى في
كـــــــــــــــأس االحتـــــــــــــــاد
اإلجنـلـيـزي إذ حـقق

االنـــتـــصـــار في 13
مــــبـــاراة من أصل
15 فـيــمـا خـسـر
لـــقــــاءً وحـــيـــداً
وكــــــــــان ضـــــــــد
بــــــــــرادفــــــــــورد
سيتي في شهر
يــنــايــر مـن عـام
2015 رفــــــــقــــــــة

تـشـيـلـسي. كـمـا أن هذا
هـو الـتعـادل األول لـتـوتنـهـام أمام
فـرق تــنـتـمي لــلـدرجـات الــسـفـلى
ففي 41 مباراة تمكن من الفوز في
38 مـنـاسـبـة وخــسـر مـرتـ فـقط
أمــام لــيـــســتـــر ســيــتـي في شــهــر
كانون الثاني من عام 2006 وأمام
لـيــــــــدز يـونايـتـد في ذات الشـهر

عام 2013.
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