
رغ��م الق��وة الهجومي��ة الهائلة، يواج��ه بورو�سيا 
دورمتون��د وموناكو نف�س املخاوف يف ذهاب دور 
الثماني��ة ب��دوري اأبطال اأوروبا لك��رة القدم، اليوم 
الثالث��اء، يف ظ��ل املعان��اة من م�س��كالت دفاعية 

خا�سة بالأ�سابيع الأخرية.
خ��روج  مرحل��ة  فري��ق  اأي  اجت��از  اأن  ي�سب��ق  ومل 
املغلوب يف دوري الأبطال بعد ا�ستقبال 6 اأهداف، 
لك��ن موناكو خال��ف املعت��اد، واأط��اح مبان�س�سرت 
�سيت��ي بعدم��ا �سجل 3 اأه��داف خ��ارج الأر�س يف 
اخل�س��ارة 3-5 ذهاب��ا، والف��وز عل��ى اأر�سه 3-1 

اإيابا.
وحطم دورمتوند، بف�سل 7 اأهداف من الهداف بيري 
اإميري��ك اأوبامي��اجن، الرق��م القيا�سي م��ن الأهداف 
امل�سجل��ة يف دور املجموعات، عندم��ا هز ال�سباك 
21 م��رة، ليت�س��در جمموعت��ه على ح�س��اب ريال 

مدريد.
ويف دور ال���16 ق��دم دورمتون��د عر�س��ا هجوميا 
قوي��ا يف لق��اء الإياب ليف��وز -4�سف��ر، ويعو�س 

خ�سارته ذهابا -1�سفر يف الربتغال.
وق��ال توما���س توخي��ل م��درب دورمتون��د ملوقع 

الحتاد الأوروبي على الإنرتنت "اأريد لكل �سخ�س 
ياأت��ي اإىل ال�ست��اد اأن ي�ستمت��ع مب�ساهدتن��ا لأننا 
نلع��ب ك��رة ق��دم هجومي��ة ونف��وز بع��دد وافر من 
الأه��داف". واأ�س��اف "اأعتق��د اأنن��ا جني��د ا�ستعادة 
الك��رة واللع��ب باإيق��اع مرتف��ع واللج��وء لنزع��ة 

هجومية كما اأننا نعمل بجدية كبرية".
اآخ��ر  يف  اأه��داف   8 موناك��و  مرم��ى  وا�ستقب��ل 
مبارات��ن خ��ارج الأر�س، و13 هدف��ا يف م�سواره 
ب��دوري الأبطال، وه��و اأكرث من اأي فري��ق اآخر بلغ 
دور الثماني��ة، كما خ�رس 1-4 اأم��ام باري�س �سان 
جريمان يف نهائي كاأ�س رابط��ة الأندية الفرن�سية 

مطلع ال�سهر اجلاري.
وتع��رث دورمتون��د 4-1 اأمام باي��رن ميونيخ يوم 
ال�سبت املا�سي يف ال��دوري الأملاين، ولي�س غريبا 
اأن يوؤك��د توخيل اأن كل فريق �سيح��اول ال�ستفادة 

من قوته الهجومية.
وق��ال توخي��ل اإن موناك��و "يلعب باإيق��اع مرتفع 
جدا، واإ�سافة اإىل توفر املواهب الفردية فاإنه فريق 
يلع��ب بقوة وجدية. اأعتق��د اأنه ميكن ب�سهولة القول 
اإننا لن نتع��ادل �سفر-�سفر يف املباراتن. هناك 

رغبة من الفريقن يف الت�سجيل".
بورو�سي��ا دورمتون��د و�سيف��ه  وتتمي��ز مواجه��ة 
موناك��و ب�س��م الفريقن للعديد م��ن املواهب مثل 
الفرن�سي عثم��ان دميبيلي والأمريك��ي كري�ستيان 

الغاب��وين  املتاأل��ق  اإىل  بالإ�ساف��ة  بولي�سيت���س 
اأوباميان��غ، يف حن ميل��ك فريق الإم��ارة كيليان 
مبابي واجلناح الربتغايل برناردو �سيلفا والظهري 
الربازيل��ي فابينيو واملخ�رسم الكولومبي راداميل 

فال��كاو. ويبلغ معدل اأعمار لعب��ي موناكو 25،3 
عام��ًا، مقاب��ل 25،6 لالعب��ي دورمتون��د، وهم��ا 
الأدن��ى ب��ن الف��رق الثماني��ة امل�سارك��ة يف رب��ع 
النهائي. وي�س��م الفريقان جنوم��ًا �ساعدين، ففي 
�سفوف دورمتوند، يتاأل��ق الدويل بولي�سيت�س الذي 
يبل��غ يف اأيلول/�سبتم��رب 19 عامًا، علم��ًا اأّنه بات 
يف ني�سان/اأبريل 2016 اأ�سغر لعب ي�سجل هدفًا 
يف ال��دوري الأمل��اين. وكان بولي�سيت���س رق��ي اإىل 
�سف��وف الفري��ق الأول بع��د خو�س��ه 15 مب��اراة 
فقط يف اأكادميي��ة النادي. يف املقابل، بلغ مبابي 
التا�سع��ة ع�رسة يف كانون الأول/دي�سمرب املا�سي 
وخا���س اأول مب��اراة دولي��ة يف �سف��وف منتخب 

فرن�سا يف اآذار/مار�س.
واإىل جان��ب مبابي، هناك املدافع جربيل �سيديبي 
)24 عام��ًا(، لعب الو�س��ط تييموي باكاياكو )22 

عامًا( واجلناح برناردو �سيلفا )22 اأي�سًا(.
ال��دويل  الفرن�س��ي  يتاأل��ق  املقابل��ة،  اجله��ة  ويف 
دميبيلي )19 عامًا(، الدويل الأملاين جوليان فيغل 
)21 عام��ًا( والظه��ري الربتغ��ايل رافاي��ل غريي��رو 

الفائز مع منتخب بالده بكاأ�س اأوروبا 2016.

واعترب رئي���س دورمتوند هان���س فات�سكه باأّن 
مهمة فريقه �ستكون �سعبة بقوله: "�ساهدت مباراة 
موناكو ومان�س�سرت �سيت��ي )يف الدور ال�سابق( واأنا 
مدرك متامًا لفارق الأهداف الذي يتمتع به الفريق 

يف الدوري املحلي )62+(، اإّنها مباراة �سعبة".
ولطاملا كان دورمتوند راف��داً اأ�سا�سيًا لأبرز الفرق 
اأبرزه��ا  اأوروب��ا يف ال�سن��وات الأخ��رية، لع��ل  يف 
مناف�س��ه املحلي بايرن ميونيخ ال��ذي ا�سرتى منه 
البولن��دي روبرت ليفاندوف�سك��ي، واملدافع مات�س 
هومل��ز، يف ح��ن رحل �سان��ع الألع��اب الأرميني 
يونايت��د،  مان�س�س��رت  اإىل  خميتاري��ان  هرني��ك 

وغوندوغان اإىل مان�س�سرت �سيتي.
اإىل  اأمل��ح  ال��ذي  اأوباميان��غ  به��وؤلء  يلح��ق  وق��د 
اإمكاني��ة الرحي��ل ع��ن فريق��ه يف نهاي��ة املو�س��م 
احل��ايل، ومل يخ��ف رغبت��ه بالن�سم��ام اإىل ري��ال 
مدري��د. وتاأه��ل موناك��و مت�س��در ترتي��ب الدوري 
الفرن�سي عل��ى ح�ساب مان�س�سرت �سيت��ي الإنكليزي 
بف��وزه اإيابًا 1-3 بعد تاأخ��ره ذهابًا 5-3، بينما 
تاأهل دورمتوند بفوزه اإيابًا على بنفيكا الربتغايل 

-4�سفر )�سفر1- ذهابًا(.
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يعتق��د جن��م مان�س�س��رت يونايت��د زلت��ان اإبراهيموفيت���س، اأنه 
الن�سخ��ة الواقعية، للفيل��م الأمريكي ال�سه��ري "بنجامن"، الذي 
ج�س��ده املمثل العامل��ي "براد بيت"، يف نهاي��ة العقد املا�سي، 
وحقق جناحات هائلة يف خمتلف اأنحاء العامل. ويحكي الفيلم، 
ق�سة طفل ُول��د بعيوب خلقية ب�سعة، والأغرب من ذلك اأنه كان 
ي�سغ��ر يف ال�سن كلما م��ر عليه الزمن، وهذا م��ا جعل ال�سلطان 
ي��رى نف�س��ه يف زوج اأجنلينا جويل ال�ساب��ق يف فيلم بنجامن، 
ا بع��د انفجاره مع ال�سياطن احلمر، بتوقيعه على 27  خ�سو�سً
هدًف��ا يف كل البط��ولت، يف مو�سم��ه الأول م��ع اليونايتد وهو 
بعمر ال�36 عاًم��ا. وقال ل�سكاي �سبورت�س "اأنا حالة قريبة من 
فيلم بنجام��ن. اأتدرب ب�سكل جيد واأح��اول دائًما احلفاظ على 
تركي��زي، وقبل اأي �سيء اأع��رف ما يتعن 
عل��ي القيام ب��ه، ل�ست قلًق��ا فقط األعب 
بطريقتي املعت��ادة، اأحاول اأن اأمتع 
نف�سي وكلما تقدمت يف ال�سن اأكون 

اأكرث ذكاًء".
واأ�س��اف "بالطب��ع مل اأك��ن اأحت��رك 
بنف�س الطريقة قبل 10 اأو 5 �سنوات، 
لكن تقدمي يف ال�سن جعلني اأكرث خربة 
وذكاء، واأعرف كي��ف ل اأُهدر طاقتي يف 
الأ�سياء غري املهمة، فقط اأريد اأن اأكون 
اأف�س��ل واأف�س��ل، وكم��ا قلت م��ن قبل 
اأ�سعر اأنني ا�ستن�ساخ لبنجامن، ُولدت 
�ساًب��ا".  و�ساأنته��ي  ال�س��ن  يف  كب��ري 
يذك��ر اأن اإبراهيموفيت���س خا���س مع 
 43 املو�س��م  ه��ذا  احلم��ر  ال�سياط��ن 
مب��اراة يف خمتل��ف البط��ولت بواقع 
 28 اأحرز خاللها  3660 دقيقة لعب، 

هدفا و�سنع ع�رسة.

��د باي��رن ميوني��خ، غي��اب مدافعه مات���س هوميلز  اأكَّ
عن مواجه��ة ريال مدريد، بذهاب رب��ع نهائي دوري 
اأبط��ال اأوروبا لكرة الق��دم، غدا الأربع��اء، بعد اإ�سابة 
يف الكاح��ل. و�س��ارك هوميل��ز كبدي��ل، يف الف��وز )-4

1( عل��ى بورو�سيا دورمتون��د، ال�سبت املا�سي، 
��ه �سقط يف املران، ام���س الول الأحد، بعد  لكنَّ

تعر�س��ه لإ�سابة يف الكاح��ل. وقال بايرن، 
يف بي��ان عل��ى ح�سابه باللغ��ة الإجنليزية 

على "توي��رت": "هوميلز، تعرَّ�س لإ�سابة 
يف الكاح��ل، ول��ن ي�ستطي��ع اللع��ب يف 
امل�ستقب��ل القريب". وكت��ب هوميلز، يف 
ح�ساب��ه عل��ى "توي��رت"، موؤك��ًدا غياب��ه 

ع��ن مب��اراة ري��ال مدري��د، الأربع��اء، ث��م باير 
ليفركوزن ي��وم ال�سبت: "حزي��ن للغاية لغيابي 
ي���رسك  ورمب��ا  املقبلت��ن".  املبارات��ن  ع��ن 
بايرن، الذي يت�س��در الدوري الأملاين، بفارق 
10 نقاط عن اأقرب مالحقيه، جريوم بواتينج 

العائ��د من الإ�سابة، وخابي مارتينيز يف قلب 
الدفاع، اأمام ريال مدري��د. ومل تتاأكد م�ساركة 
احلار���س مانويل نوير، بعد غيابه عن مواجهة 
دورمتون��د، يف ظ��ل تعافي��ه م��ن اإ�ساب��ة يف 
اأ�ساب��ع الق��دم. و�ستك��ون مب��اراة الأربع��اء، 

املواجهة رقم 23 بن بايرن وريال مدريد يف 
دوري اأبط��ال اأوروبا، وهي اأكرب �سل�سلة مواجهات 

بن فريقن، يف تاري��خ البطولة. وبهذه الو�سعية، 
�سيعتم��د غالًب��ا املدي��ر الفن��ي الإيط��ايل يف قل��ب 
الدفاع على "جريوم بواتين��ج" وخايف مارتينيز"  

ملقارعة فريقه ال�سابق.
مرم��اه  حلار���س  اي�س��ًا  الباي��رن  و�سيفتق��د 

عملي��ة  لإج��راء  ا�سط��ر  ال��ذي  نوي��ر"،  "مانوي��ل 
جراحي��ة يف اإح��دى اأ�ساب��ع قدمه خ��الل الفرتة 

الأخرية وتوا�س��ل غيابه على اإثر ذلك عن 
تدريبات فريقه.

دوري أبطال أوروبا: دورتموند يستقبل موناكو في تحدي المواهب المبهرة

أفضلية برشلونة تصطدم بقوة يوفنتوس على ملعبه في دوري أبطال أوروبا
يج�ّس��د م��ا تغ��رّي بع��د نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا ب��ن 
يوفنتو���س وبر�سلونة ال�سيا�س��ة الوا�سحة التي يتبعها كّل 
م��ن الفريق��ن يف �سبيل حتقي��ق طموحاته لتزع��م اأندية 
العامل. ويتذك��ر ع�ساق يوفنتو���س وبر�سلونة جيداً نهائي 
الأبط��ال ال��ذي انتهى ل�سال��ح الإ�سب��ان 1-3 وذلك قبل 
املواجه��ة املنتظرة بينهم��ا يف ذهاب رب��ع نهائي دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا، الي��وم، يف ملعب يوفنتو���س، حيث تغرّيت 
الكثري من الأمور وخا�سة عند بطل اإيطاليا. وتختلف قائمة 
لعبي يوفنتو�س احلالية بو�سوح عن تلك التي �ساركت يف 
نهائي برلن 2015 )�ستة لعبن(، يف الوقت الذي �سهدت 
به قائمة بر�سلونة الأ�سا�سية تغرّي لعب واحد هو الربازيلي 
داين األفي���س ال��ذي انتقل اإىل يوفنتو���س. وخرج من ت�سكيلة 

يوفنتو���س الأ�سا�سي��ة الت��ي �ستواجه بر�سلون��ة الثالثاء كّل 
من الفرن�سين باتريك اإيفرا وبول بوغبا والت�سيلياين اآرتور 
فيدال واأندريا بريلو والإ�سباين األفارو موراتا والأرجنتيني 
كارلو���س تيفي��ز، واحتف��ظ بر�سلون��ة بغالبي��ة عنا���رسه 
الأ�سا�سي��ة. م��ا زال كّل م��ن ما�سيميليانو األيغ��ري  ولوي�س 
اإنريك��ي على راأ�س عملهم��ا يف يوفنتو�س وبر�سلونة تواليًا، 
ويف ذات الوقت الذي جند به اأّن الأول مر�سح للرحيل نهاية 
املو�سم، جن��زم برحيل اإنريك��ي وفقًا لإعالن��ه الر�سمي عن 
ذلك. تغريت بع�س اأف��كار األيغري واإنريكي اخلططية، حيث 
م��ن املفرت���س اأن يلع��ب األيغ��ري بخط��ة 4 – 2 – 3 – 1 
الفعال��ة مع��ه يف الدوري الإيطايل بع��د اأن لعب 4 – 4 2- 
يف نهائ��ي الأبط��ال بينم��ا غ��رّي اإنريك��ي م��ن 4 – 3 – 3 

اإىل 3 – 4 3- الت��ي ب��داأ ينتهجه��ا موؤخ��راً فق��ط. وحاف��ظ 
يوفنتو�س على مكانته الرفيعة اأوروبيًا وعّو�س فقدان اأبرز 
جنومه الذين انتقلوا لأندية اأخرى، بالرغم من اأزمة الأندية 

الإيطالية القت�سادية.
واقتن�س يوفنتو�س �سفق��ات مميزة على امل�ستوين املايل 
والفن��ي فجل��ب األفي���س والأمل��اين �سام��ي خ�س��رية جمانًا 
وك�سب توقيع البو�سني بيانيت�س والأرجنتيني ديبال باأقل 
م��ن �سعرهما احلقيق��ي بالإ�سافة ل�ستقط��اب الأرجنتيني 
هيغواي��ن مببلغ قيا�س��ي من مناف�سه ناب��ويل بعد مو�سمه 

الفائت ال�ستثنائي )36 هدفًا يف الدوري(.
م��ن جه��ة بر�سلون��ة فق��د ح��اول تعوي���س رحي��ل ت�سايف 
ت��وران  الرتك��ي  خدم��ات  عل��ى  باحل�س��ول  هريناندي��ز 

والربتغ��ايل غوميز وكذلك اأتى باك��و األكا�سري ليكون بدياًل 
اأوًل لثالث��ي اإم اإ���س اإن، لك��ن اأه��م �سفق��ات اآخ��ر مو�سمن 
متثل��ت باملداف��ع الفرن�س��ي اأومتيت��ي. تكري���س يوفنتو���س 
ل�سيطرت��ه على الألق��اب الإيطالية، يوؤكد ق��درة اإدارته على 
جت��اوز اأزم��ة ت�رسب جنومه��ا ومرونة األيغ��ري يف توظيف 
اخلي��ارات املتاحة لإزع��اج اأثرياء اأوروب��ا.  ومنطقيًا تبدو 
احلظ��وظ مت�ساوية بن الفريقن يف قطع بطاقة العبور اإىل 
ن�سف نهائي بالرغم من تعرث بر�سلونة املفاجئ اأمام ملقا 
ال�سب��ت 0-2، ويع��رف اأكرث املتفائل��ن ببط��ل اإ�سبانيا اأّن 
الأف�سلية الوحي��دة التي ميلكها زم��الء الأرجنتيني مي�سي 
تتمثل يف مكان لقاء العودة ل اأكرث، خا�سًة واأّن مواجهات 

الفرق الكبرية حتكم دومًا بتفا�سيلها ال�سغرية.

اإلصابة تبعد هوميلز 
عن مواجهة ريال مدريد

فيتيل يشعل أجواء المنافسة في فورموال 1

فيناليس يتخطى روسي في جائزة األرجنتين الكبرى

  يف الريا�س��ة الحرتافي��ة ب�س��كل ع��ام، ي�سع��ى كل 
فري��ق اأو لع��ب اإىل اأن يك��ون الأف�سل، ولك��ن عندما 
يك��ون متفوق��ا بفارق �سا�س��ع عن باق��ي املناف�سن، 
يبدو اإجن��ازه وكاأنه اأقل قيم��ة، فالإجناز تعلو قيمته 
كلم��ا احت��دم ال�رساع م��ع مناف�س اآخ��ر. والآن ورغم 
اأن��ه مل مي��ر �س��وى �سباق��ن اثن��ن فق��ط م��ن بطولة 
العامل ل�سباق��ات �سيارات فورمول-1 مبو�سم 2017 
، ترج��ح املوؤ���رسات الأولية اأن الهيمن��ة التي فر�سها 
فري��ق مر�سيد���س عل��ى مناف�س��ات فورم��ول-1 يف 
املوا�س��م الث��الث الأخ��رية، ق��د انته��ت بالفع��ل، واأن 
املو�س��م اجلديد �سي�سهد �رساع��ا �رس�سا ي�سعب خالله 
التكه��ن بالبط��ل. وعان��ت �سباقات فورم��ول-1 يف 

الأع��وام الثالثة املا�سي��ة من الهيمن��ة املطلقة التي 
فر�سه��ا مر�سيد���س، حي��ث احتكر �سائق��اه الربيطاين 
لوي���س هاميلت��ون والأمل��اين نيكو روزب��رج لقب فئة 
ال�سائق��ن، كما احتكر مر�سيد���س لقب فئة ال�سانعن 
ب��ال منازع. ولكن املو�سم اجلدي��د الذي انطلق ب�سباق 
اجلائ��زة الكربى الأ�س��رتايل يف مار�س/ اآذار املا�سي 
وتوا�سل��ت مناف�ساته باإقامة �سب��اق اجلائزة الكربى 
ال�سيني يف �سنغهاي اأم�س، الأحد، �سهد موؤ�رسات تفيد 
ب��اأن اجلماه��ري �ستتمكن اأخ��ريا من متابع��ة مناف�سة 
حقيقي��ة ب��ن فريق��ن ورمب��ا اأك��رث. وكان الأمل��اين 
�سيب�ستي��ان فيتي��ل �سائق ف��رياري قد ت��وج بال�سباق 
الأ�س��رتايل ثم اأح��رز هاميلتون �سب��اق ال�سن، وتاله 

فيتيل يف املركز الثاين.
وت��وج هاميلتون يف �سب��اق اأم�س بف��ارق يزيد قليال 
عل��ى 6 ث��وان اأم��ام فيتي��ل، وكان باإمكان��ه التف��وق 
بفارق اأكرب يف حالة تطبيق ا�سرتاتيجية اأكرث فاعلية.
واع��رتف هاميلتون ب��اأن فيتيل فر���س تفوقه خالل 
بع���س اللفات يف �سباق اأم�س وكان من ال�سعب عليه 
م�ساهات��ه ، لكن��ه جن��ح اأي�س��ا يف التاأل��ق يف لفات 

اأخرى.
وتوق��ع هاميلت��ون �رساع��ا �رس�س��ا م��ع فيتي��ل هذا 
املو�س��م، حيث �رسح عقب �سباق اأم�س قائال "�ستكون 
واح��دة م��ن اأك��رث البط��ولت تناف�سي��ة، رمب��ا تك��ون 

البطولة الأكرث تناف�سية يف م�سريتي".
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اأح��رز الإ�سباين مافريك فينال���س )ياماها( الأحد 
املرك��ز الأول لفئ��ة موت��و ج��ي ب��ي يف جائ��زة 
الأرجنتن الكربى، املرحلة الثانية من اأ�سل 18 
مرحل��ة �سمن بطولة الع��امل للدراج��ات النارية، 

على حلبة ترمي�س دي ريو هوندو.
وتق��دم فينال���س، بط��ل املرحل��ة الأوىل يف قطر، 
عل��ى زميله يف ياماها اليطايل فالنتينو رو�سي، 

والربيطاين كال كرات�سلو.
وحق��ق فينال�س )22 عامًا( ف��وزه الثالث يف فئة 
موت��و جي ب��ي، يف حن ان�سح��ب مواطناه مارك 
ماركيز وخوخي لورنزو الفائز كل منهما ببطولة 

العامل 3 مرات، بعد �سقوط يف بداية ال�سباق.
وتب�رس بداي��ة فينال�س الذي ان�سم اإىل ياماها يف 

باأن��ه �سيكون  "املل��ك" رو�سي،  2017 مل��وؤازرة 
مناف�س��ًا قوي��ًا على اللق��ب. وانطل��ق فينال�س من 
املرك��ز ال�ساد�س، وكان وراء ماركيز لكنه ا�ستفاد 
من �سقوط حامل اللقب يف اللفة الرابعة، ثم حتكم 
بال�سب��اق حت��ى نهايته. واأنه��ى الفرن�سي يوهان 
زاركو، بطل العامل يف العامن املا�سين يف فئة 

موتو2، ال�سباق يف املركز اخلام�س.
ويت�س��در فينال���س الرتتيب الع��ام لبطولة العامل 
بر�سي��د 50 نقط��ة بفارق 14 نقط��ة اأمام رو�سي 
ال��ذي حل ثاني��ًا اأي�سا يف قط��ر، و�سائق دوكاتي 

اليطايل الآخر اندريا دوفيت�سيوزو )20 نقطة(.
فرانك��و  اليط��ايل  حق��ق  موت��و2،  فئ��ة  ويف 
موربيديل��ي _كاليك�س( ف��وزه الثاين على التوايل 

بعد تتويج��ه يف املرحلة الأوىل يف قطر، متقدمًا 
عل��ى الربتغ��ايل ميغ��ل اوليف��ريا )كاي ت��ي ام( 

وال�سوي�رسي توما�س لوثي )كاليك�س(.
وا�ستف��اد اوليف��ريا ولوث��ي م��ن �سق��وط 

ال�سقي��ق  ماركي��ز،  األيك���س  ال�سب��اين 
الأ�سغ��ر لبطل العامل 3 م��رات مارك 
ماركي��ز، يف اللف��ة الأخ��رية عندم��ا 
كان يتناف���س بقوة م��ع موربيديلي 

على املركز الأول.
وع��زز موربيديلي ال��ذي انطلق من 
املرك��ز الث��اين، �سدارت��ه لرتتي��ب 
بطول��ة الع��امل بر�سي��د 50 نقطة، 

بفارق 14 نقطة اأمام لوثي.

إبراهيموفيتش يشبه 
مسيرته بقصة فيلم أميركي


