
ال ي��زال لي�سرت �سيتي اأح��د مف�ج�آت كرة القدم 
االوروبي��ة يحل��م مبك�ن يف قب��ل نه�ئي دوري 
االأبط���ل خ��س��ة اأنه يل��وح يف االأف��ق اإذا جنح 
يف تعوي�ض هزميت��ه يف لق�ء الذه�ب -1�سفر 
اأم���م اأتلتيكو مدريد االإ�سب���ين العمالق. وت�أهل 
الفريق االإجنليزي ب�سكل الفت اإىل دور الثم�نية 
املب���راة  بل��غ  فريق���  الثالث���ء  غ��دا  ويواج��ه 
النه�ئي��ة مرت��ن يف اآخر ثالث �سن��وات وت�أهل 
وك�ن  متت�لي��ة.  م��رات  اأرب��ع  الثم�ني��ة  ل��دور 
لي�س��رت الفري��ق االأقل لفرتات طويل��ة يف مب�راة 
الذه�ب ب��ست�د في�سنت��ي ك�لديرون لكنه يعود 
ال�ست���د كين��ج ب���ور ي��وم الثالث���ء ومن�ف�س��ه 
االأك��ر �سه��رة يف متن�ول��ه بعد ه��دف اأنطوان 
جريزم�ن الوحيد. وق�ل دييجو �سيميوين مدرب 
اأتلتيكو لل�سحفين بعد املب�راة االأوىل ال�سعبة 
م��ع الفريق االإجنلي��زي: "اأعتقد اأنه��م يراهنون 
ب��كل �سيء على لق�ء االإي���ب." واأ�س�ف: "ك�نت 
مب���راة �سعبة. اإنه انت�س�ر جيد لن� لكن مب�راة 
االإي�ب �ستكون �سعبة. االأمور ال تزال مفتوحة." 
وت�ب��ع: "ب�لن�سبة ملب�راة االإي�ب.. نتوقع اأجواء 

اإجنليزية رائع��ة. املواجهة ال تزال 50-50. ال 
اأح��د يران� بع��د يف قب��ل النه�ئ��ي." ويف الدور 
ال�س�ب��ق جن��ح فري��ق امل��درب كري��ج �سك�سب��ر 
يف جت���وز هزمية مم�ثل��ة بنتيج��ة 1-2 اأم�م 
اإ�سبيلي��ة بف��وزه -2�سف��ر مبلعب��ه يف الع��ودة 
لي���رب موع��دا م��ع الروخيبالنكو���ض. لك��ن 
اأتلتيك��و ال��ذي مل يكن فريق��� معروف� ن�سبي� يف 
دوري االأبط���ل يوم� م� اأ�سبح عمالق� اوروبي� 
حقيقي� و�سيمثل اختب�را �سعب� ملغ�مرة لي�سرت 
الق�ري��ة اخلي�لي��ة.  واأبلغ �سك�سب��ر ال�سحفين 
بعد الهزمي��ة يف مدريد: "نع��رف اأن علين� االآن 
اأن نك��ون اأكر جراأة الأنن� بح�ج��ة لهدف واأحد 
ممي��زات اأتلتيكو هي قدرت��ه على �سن الهجم�ت 
املرت��دة." واأ�س�ف: "لكنن� ال زلن� يف املواجهة 
ونرغ��ب يف البق���ء ب�لبطول��ة. نع��رف قدراتن� 
ب��ست���د كين��ج ب���ور ونعرف م� نح��ن بح�جة 
الع��ودة  مب���راة  اأن  "ن��درك  واأكم��ل:  لفعل��ه". 
�ستك��ون يف غ�ي��ة ال�سعوبة.. لك��ن �سجلن� جيد 

جدا يف كينج ب�ور."
االأتلتيك��و �سيلع��ب ب��دون العب الو�س��ط تي�جو 

ال��ذي ع���د م��ن االإ�س�ب��ة لي�س���رك كبديل يف 
الف��وز -3�سف��ر عل��ى اأو�س��سون��� يف ال��دوري 
م��ن  ا�ستبع��د  اأن��ه  اإال  ال�سب��ت  ي��وم  االإ�سب���ين 
الت�سكيل��ة. كم��� يغي��ب مداف��ع كرواتي��� �سيمه 
فر�س�ليك��و والع��ب و�سط االأرجنت��ن اأوجو�ستو 

فرن�نديز ع��ن االأتلتي ب�سب��ب االإ�س�بة.  ودخل 
كيف��ن ج�م��رو، وميجي��ل اأنخيل موي���، �سمن 
اأتلتيك��و  ح�س�ب���ت دييج��و �سيمي��وين، م��درب 
مدريد، ملواجهة لي�سرت �سيتي. وح�سل الالعب�ن 
عل��ى االإذن الطبي، وتدرب� اليوم ب�سكل طبيعي، 

بع��د اأن غ�ب��� ع��ن املب�ري�ت اخلم���ض االأخرة 
اإ�س�ب���ت خمتلف��ة.  ب�سب��ب  للروخيبالنكو���ض، 
واأدرج �سيمي��وين، الالعب��ن، يف ق�ئم��ة الفريق 
ملواجهة لي�سرت �سيت��ي، و�سملت ك�فة الالعبن 
املت�حن، ب��ستثن���ء الربتغ�يل تي�جو مينديز، 
فر�س�ليك��و،  �سيم��ي  الكروات��ي  وامل�س�ب��ن، 
واأوج�ستو فرن�نديز. و�سمت الق�ئمة 20 العًب�، 
حيث �سم مرك��ز حرا�سة املرمى: ي���ن اأوبالك، 
واأندري��ه موري��را، وميج��ل اأنخي��ل موي���، خط 
الدف�ع: خوانفران توري�ض، و�ستيف�ن �س�فيت�ض، 
ولوك����ض هرن�نديز، ودييج��و جودين، وفليبي 
لوي�ض، وخو�سي��ه م�ري� خيمينيز، وخط الو�سط: 
ري�سوريك�سي��ون،  وكوك��ي  فرن�ندي��ز،  ج�ب��ي 
و�س���وؤول نيجيي��ز، ونيك��و ج�يت���ن، وي�ني��ك 
ك�را�سكو، واألي�سي��و ت�سر�سي، وتوم��ض ب�رتي، 
الهجوم: اأنطوان جريزم���ن، وفرن�ندو توري�ض، 
واأنخي��ل كوري�، وكيف��ن ج�مرو. ويف اجل�نب 
االآخ��ر قد يلع��ب لي�سرت بطل اإجنل��رتا بدون عدة 
مدافع��ن اأ�س��سين ب�سبب االإ�س�ب��ة واالإيق�ف. 
ومل يلعب الق�ئد وي�ض مورج�ن منذ لق�ء االإي�ب 

اأم�م اإ�سبيلية وهن�ك �سكوك حول م�س�ركته 
بينم��� يغي��ب روب��رت ه��وث لالإيق���ف وخرج 
يوه�ن بن عل��وان م�س�ب� خالل التع�دل 2-2 

مع كري�ست�ل ب�ال�ض يوم ال�سبت.
ويعت��رب اأتلتيكو مدريد االإ�سب�ين ه��و اأقل الفرق 
املهددة بفقدان العبيه� يف ذه�ب ن�سف نه�ئي 
دوري االأبط���ل بداع��ي االإيق�ف ب��ن الثم�نية 

فرق املت�أهلة لدور الثم�نية ب�مل�س�بقة.
ويع��د الالع��ب الوحي��د امله��دد ب�لغي���ب ع��ن 
"الروخيبالنكو���ض" يف ذه�ب املربع الذهبي، 
�سيت��ي  لي�س��رت  عقب��ة  الفري��ق  تخط��ي  ح���ل 
االإجنلي��زي يف اإي�ب رب��ع النه�ئي يوم الثالث�ء 
الق���دم، ه��و املداف��ع االأوروجواي���ين خو�سي��ه 

م�ري� خيمينيز.
العب��ن   3 "الثع�ل��ب"  ميتل��ك  املق�ب��ل،  يف 
معر�س��ن لالإيق���ف وه��م النيج��ري ويلفريد 
ندي��دي واجلزائ��ري اإ�س��الم �سليم���ين وجيم��ي 
ف���ردي، بينم��� ميتل��ك ري���ل مدري��د االإ�سب�ين 
ثالثة العبن اأي�س� وهم �رجيو رامو�ض ولوك� 

مودريت�ض وتوين كرو�ض.
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حت��دث امل��درب االإيط���يل، ك�رل��و اأن�سيلوت��ي املدير الفن��ي لب�يرن 
ميوني��خ االأمل�ين، يف كت�ب��ه عن بع�ض التف��سي��ل اخل��سة برحيله 
ع��ن �سف��وف ري���ل مدري��د يف �سي��ف 2015، م�س��را اإىل اأن االأمر 
ح��دث ب�سب��ب م�سكلت��ن اإحداهم��� متعلق��ة ب�لويل��زي ج�ري��ث بيل.  
وخل�س��ت �سحيف��ة )اآ���ض( االإ�سب�ني��ة عل��ى موقعه� االإلك��رتوين، اأن 
امل�سكلة االأوىل حدثت ب�سب��ب اح�س�ئي�ت االحت�د االأوروبي 
لك��رة الق��دم )يويف���( الت��ي ك�سف��ت اأن ري���ل مدري��د 
يج��ري �س�ع�ت تدريب اأقل من ف��رق اأوروبية اأخرى. 
واأو�س��ح اأن�سيلوتي: "كن� ق��د فزن� ب�22 مب�راة على 
الت��وايل ولك��ن تزامنت االإح�س�ئي�ت م��ع خ�س�رتن�، 
و�سغ��ط الن���دي من اأجل ب��ذل املزيد م��ن اجلهد 
واأن� كن��ت اأفكر عك�ض ذل��ك". واأ�س�ر: "ك�ن 
على الالعب��ن اأن يح�سلوا عل��ى الراحة، 
م��ر �سه��ر ملي��ئ ب�الإ�س�ب���ت والتعب.. 
ت���رف الن���دي حي���ل االإح�س�ئي�ت 
دل عل��ى اأنه ك�ن يثق يف االأرق�م اأكر 
من ثقته يف عمل��ي".  اأم� عن امل�سكلة 
االإيط���يل:  امل��درب  فق���ل  االأخ��رى 
رئي���ض  اإن  يل  ق���ل  الع���م  "املدي��ر 
الن���دي يري��د التحدث مع��ي. حينم� 
ذهب��ت اإىل مكتبه ق�ل يل اإن الويلزي 
ج�ري��ث بيل حتدث معه. واأن� كنت قد 
ا�ستبدلته يف مب�راة ف�لن�سي� مبي�ست�ي� 
1-2 الت��ي اأنهت �سل�سل��ة االنت�س�رات. 
حي��ث ك�ن وكي��ل بي��ل ي�سك��و.. ق�ل يل 
الرئي���ض فيم تفكر. ف�أجبت��ه: ال �سيء. ال 
اأ�ستطيع تغير نظ�م اللعب يف منت�سف 
املو�سم". واأ�س���ف اأنه "منذ ذلك احلن 
مل تع��د العالقة م��ع رئي�ض الن���دي مثلم� 

ك�نت يف ال�س�بق". 

يعتق��د الربازيل��ي نيم�ر دا �سيلف�، جن��م بر�سلونة االإ�سب���ين، اأن فريقه ق�در 
عل��ى العودة مرة اأخرى اأم�م يوفنتو���ض، يف اإي�ب ربع نه�ئي دوري اأبط�ل 
 "Esporte Interativo" قن���ة  واأج��رت  املقب��ل.   االأربع���ء  اأوروب��� 
الربازيلي��ة الري��سي��ة مق�بل��ة مع نيم���ر، للحديث ع��ن اأو�س���ع بر�سلونة 
يف الف��رتة املقبل��ة م��ن املو�سم، ولق���ء الع��ودة اأم�م يوفنتو���ض يف دوري 
اأبط���ل اأوروب���. وتقل�س��ت اآم���ل بر�سلون��ة يف الت�أهل اإىل ن�س��ف النه�ئي 
بع��د اأن خ���ر خ���رج اأر�سه على ي��د يوفنتو�ض بثالثية نظيف��ة، حيث ب�ت 
علي��ه التغل��ب برب�عية نظيفة يف ملع��ب "ك�مب نو" ي��وم االأربع�ء املقبل، 
لك��ن نيم�ر م���زال متف�ئال. وق�ل نيم�ر "عدن� يف مب���راة �س�بقة، وميكنن� 
اأن نفعله��� مرة ث�نية". وي�سر بر�سلون��ة اإىل العودة الت�ريخية التي حققه� 

الفريق ب�لفوز على ب�ري�ض �س�ن جرم�ن بنتيجة 6-1 
يف اإي���ب دور ال�16، بعد اأن خ���ر ذه�ب� برب�عية 

نظيفة. واأ�س�ف "علين� اأن نقدم كل �سئ على اأكمل 
وج��ه، واإذا �س�رت االأمور ب�سكل جيد، ف�لعودة مرة 
اأخرى ميك��ن اأن حتدث".  وت�ب��ع النجم الربازيلي 

"اأن��� اأوؤم��ن ب�إمك�ني�ت الفريق، لي���ض لدين� �سيئ� 
اأن نك�س��ب، يج��ب  االآن، علين���  لنخ���ره 

اأن ندخ��ل املي��دان ونق��وم بعملن�". 
ووا�س��ل نيم���ر "ل��ن يك��ون ذل��ك 

�سهاًل خ��سة اأنن��� بح�جة لعدد 
كب��ر من االأه��داف، يوفنتو�ض 

فري��ق كب��ر ومنظ��م ب�س��كل 
االأم��ر  �سيك��ون  ل��ذا  جي��د، 

نيم���ر  واختت��م  �سعًب���". 
زيك��و  وج��ود  حديث��ه يف 
الربازي��ل،  اأ�س�ط��ر  اأح��د 

وق�ل "اإنه��� نف�ض احل�لة اأم�م 
ب�ري���ض �س���ن جرم���ن لدين��� ن�سبة 
العبور %1 ولديهم %99، علين� اأن 

نكون على ثقة واالأهداف �ست�أتي".

ليستر يسعى إلى تخطي أتلتيكو وخطف مقعد في نصف نهائي دوري األبطال

بايرن ميونخ يبحث عن ليلة تأريخية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
يبح��ث  ن�دي ب�ي��رن ميونيخ االأمل���ين يف اإي�ب الدور 
رب��ع النه�ئي مل�س�بقة دوري اأبط�ل اأوروب� على ملعب 
م�سيف��ه ري���ل مدري��د االإ�سب���ين، عن اإجن���ز ت�ريخي 
للت�أهل على ح�س�ب ح�مل اللقب. وك�ن الن�دي امللكي 
املت��وج ب��� 11 لقب��ً� يف امل�س�بق��ة االأوروبي��ة )رق��م 
قي��س��ي(، ف�ز يف مب���راة الذه�ب على ملع��ب "األي�نز 
اأرين���" 1-2، بف�سل ثن�ئية يف ال�س��وط الث�ين لنجمه 
الربتغ�يل كري�ستي�ن��و رون�لدو اأت�حت له رفع ر�سيده 

يف امل�س�بق�ت االأوروبية اإىل 100 هدف.
ومل ي�سب��ق للن�دي االإ�سب���ين اأن ف�سل يف الت�أهل �سمن 
االأدوار االق�س�ئي��ة ل��دوري االأبط�ل بعد ف��وزه ذه�بً� 
خ�رج ملعب��ه، م� يجعل مهمة الن���دي الب�ف�ري اأكر 

�سعوبة على ملع��ب "�س�نتي�غيو برن�بيو". وق�ل ق�ئد 
الفريق الدويل ال�س�ب��ق فيليب الم بعد التع�دل ال�سلبي 
م��ع ب�ير ليفرك��وزن ال�سب��ت يف ال��دوري املحلي "لن 
يكون االأمر �سهاًل، لكنن� منلك فر�سة للفوز يف مدريد". 
ويعد اللق�ء بن ب�يرن وري�ل اللذين يت�سدر كل منهم� 
الدوري املحلي، االأكر تواترا يف اأوروب�. ومن جمموع 
23 مواجه��ة بينهم�، ف�ز ب�يرن 11 مرة، يف مق�بل 
10 انت�س���رات لري���ل مدريد وتع�دل��ن. وعلى رغم 
التف��وق ال�سئيل لب�يرن يف هذا املج�ل، اإال اأن ت�ريخه 
"االإ�سب���ين" يوؤرقه. فف��ي املوا�سم الثالث��ة امل��سية، 
اأق�س��ي الن���دي الب�ف���ري م��ن ن�س��ف نه�ئ��ي دوري 
اأبط�ل اأوروب��� على يدي اأندية اإ�سب�نية: اأتلتيكو مدريد 

)2016(، بر�سلونة )2015(، وري�ل مدريد )2014(.
ويف ح���ل خروجه ه��ذا املو�سم، �ستك��ون املرة االأوىل 
التي يغيب فيه� الن���دي الب�ف�ري عن ن�سف النه�ئي 

االأوروبي منذ مو�سم 2011-2012.
واأحرز ب�يرن اللقب للمرة االأخرة يف مو�سم -2012
2013، �سم��ن ثالثية �سملت اأي�س��ً� الدوري والك�أ�ض 
املحلي��ن بقي�دة مدربه ال�س�بق ي��وب ه�ينك�ض. ومنذ 
خل��ف املدرب االإ�سب���ين بيب غواردي��وال ه�ينك�ض يف 
من�سب��ه بع��د التتوي��ج بتل��ك الثالثي��ة، تلق��ى الن�دي 
االأمل�ين اأرب��ع خ�س�رات يف زي�رات��ه االأوروبية االأربع 
اإىل اإ�سب�ني���. و�ستحم��ل املب�راة نكه��ة خ��سة لك�رلو 
اأن�سيلوت��ي، اإذ �ستك��ون عودت��ه االأوىل اإىل �س�نتي�غ��و 

برن�بي��و من��ذ اإق�لته م��ن تدريب ري���ل يف اأي�ر/م�يو 
.2015

ويف ظ��ل ح�ج��ة ب�ي��رن اإىل ت�سجيل هدف��ن نظيفن 
عل��ى االأقل ل�سم���ن البق�ء يف املن�ف�س��ة، تبدو العودة 
املرجح��ة مله�جمه البولن��دي روب��رت ليف�ندوف�سكي 
مبث�ب��ة جرع��ة دع��م مهم��ة، بع��د غي�به ع��ن الذه�ب 

الإ�س�بة يف الكتف.
و�سجل ليف�ندوف�سك��ي 38 هدفً� خالل 40 مب�راة يف 
خمتلف امل�س�بق���ت هذا املو�سم، وبدا غي�به موؤثراً يف 
مب�راة الذه�ب التي اأ�س�ع فيه� الفريق االأمل�ين فر�سً� 
ع��دة اأم���م املرم��ى، علم��ً� اأنه اأنه��ى املب���راة بع�رة 

العبن اإثر طرد العبه االإ�سب�ين خ�يف م�رتينيز.

نيمار: سنفوز على اليوفنتوس

NBAووريرز ينجو من فخ بورتالند في الـ

نيشيكوري يرتقي إلى لمركز الخامس بتصنيف التنس

جن��� غول��دن �ست�ي��ت ووري��رز م��ن ف��خ �سيفه 
بورتالند تراي��ل باليزرز وهزم��ه 121-109 
م��ن  االأول  ال��دور  مب�ري���ت  اأوىل  يف  االأح��د 
ال�"ب��الي اأوف" للدوري االأمرك��ي لكرة ال�سلة، 
بينم��� ف�ج���أ �سيك�غ��و بولز م�سيف��ه بو�سطن 
ال��دور  اإىل  ويت�أه��ل   .106-102 �سلتيك���ض 
الث���ين الفريق الذي ي�سبق من�ف�سه اإىل حتقيق 
4 انت�س�رات. يف املب�راة االأوىل، ع�نى غولدن 
�ست�ي��ت ووري��رز ال�س�ع��ي اإىل النه�ئ��ي الث�لث 
عل��ى التوايل وا�ستع���دة لق��ب 2015، االأمرين 
خ�سو�س��ً� يف الربعن االأول��ن قبل اأن ينتف�ض 
يف الرب��ع االأخ��ر ويح�س��م االأم��ور يف �س�حله 

 10 32 نقط��ة لكيف��ن دوران��ت )م��ع  بف�س��ل 
مت�بع���ت( و29 نقط��ة ل�ستيف��ن ك��وري. لك��ن 
الف�س��ل االأكرب يف الفوز يع��ود لدراميوند غرين 
12 مت�بع��ة و9  19 نقط��ة م��ع  ال��ذي �سج��ل 
متريرات ح��سمة و5 �سدات و3 �رق�ت للكرة.

يف املق�ب��ل، اأك��د بورتالند تراي��ل باليزرز اآخر 
املت�أهل��ن اإىل البالي اأوف عن املنطقة الغربية 
اأنه ل��ن يكون لقمة �س�ئغة اأم�م اأف�سل فريق يف 
املنطق��ة والدوري يف املو�س��م املنتظم. واأدخل 
بورتالن��د تراي��ل بالي��زرز ال�س��ك يف �سف��وف 
م�سيفه بعدم��� اأبدع جنم�ه �سي ج�ي م�كولوم 
ودامي�ن ليالرد خ�سو�س��ً� يف الربعن االأولن 

وفر�س��� التع�دل يف نه�ية الربع الث�لث )-88
88( قب��ل اأن ينهي��� املب���راة بت�سجيلهم� 75 
نقطة )41 لالأول مع 8 مت�بع�ت، و34 للث�ين(.  
وميل��ك غولدن �ست�يت فر�سة حتقيق الفوز على 
الث���ين االربع�ء عندم� يخو�ض املب�راة الث�نية 
على اأر�سه اأي�سً�، قبل اأن يخو�ض مب�راتن يف 
بورتالن��د، ثم يعود اإىل ملعب��ه خلو�ض املب�راة 
يف  املواجه��ة  يح�س��م  مل  ح���ل  يف  اخل�م�س��ة 
�س�حله، ومن ثم املب�راة ال�س�د�سة يف بورتالند 

اإذا وال�س�بعة  اأوكالن��د  يف  االأخ��رة 
اقت�ست ال�رورة. 

دوري أبطال أوروبا
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�سعد الي�ب�ين كي ني�سيكوري اإىل املركز اخل�م�ض 
ب�لت�سني��ف الع�مل��ي لالعبي التن���ض املحرتفن 
يف ن�سخت��ه ال�س���درة الي��وم االثن��ن ، ليك��ون 
الالع��ب الوحي��د م��ن امل�سنفن الع���رة االأوائل 
ني�سيك��وري  وتق��دم  املراك��ز.  يف  يتق��دم  ال��ذي 
مركزي��ن اثن��ن عل��ى ح�س���ب النج��م االإ�سب���ين 
راف�يي��ل ن�دال الذي تراجع م��ن املركز اخل�م�ض 
اآن��دي  الربيط���ين  النج��م  ال�س�ب��ع. ووا�س��ل  اإىل 
م��وراي تربع��ه يف ال�س��دارة مع تراج��ع الف�رق 
الذي يف�سله عن اأقرب من�ف�سيه، ال�ربي نوف�ك 
ديوكوفيت���ض اإىل 3695 نقطة.  وي�س�رك موراي 
وديوكوفيت�ض ون�دال خالل االأ�سبوع اجل�ري يف 
بطولة مونت ك�رلو لالأ�س�ت��ذة والتي تعد مبث�بة 

مرحل��ة ا�ستعدادي��ة مبك��رة خلو���ض من�ف�س���ت 
فرن�س� املفتوحة )روالن ج�رو�ض( يف اآي�ر/م�يو 
املقب��ل. وج�ء ترتيب الالعب��ن اأ�سح�ب املراكز 
الع���رة االأوىل يف ن�سخة الت�سنيف ال�س�درة عن 
الرابطة الع�ملية لالعبي التن�ض املحرتفن اليوم 
االثن��ن املواف��ق 17 م��ن ني�س�ن/اأبريل 2017 
كم��� يلي: -1الربيط�ين اآندي م��وراي يف املركز 
-2ال�رب��ي  نقط��ة،   11600 بر�سي��د  االأول 
نوف���ك ديوكوفيت���ض يف املرك��ز الث���ين بر�سيد 
�ست�ني�سال���ض  -3ال�سوي���ري  نق���ط،   7905
 5605 بر�سي��د  الث�ل��ث  املرك��ز  يف  ف�فرين��ك� 
نقط��ة، -4ال�سوي���ري روجيه في��درر يف املركز 
الراب��ع بر�سي��د 5125 نق���ط، -5الي�ب���ين كي 

اخل�م���ض  املرك��ز  يف  ني�سيك��وري 
بر�سي��د 4310 نق���ط، -6الكندي 
املرك��ز  يف  راونيت���ض  ميلو���ض 
4165 نقطة،  ال�س�د���ض بر�سي��د 
ن���دال  راف�يي��ل  -7االإ�سب���ين 
بر�سي��د  ال�س�ب��ع  املرك��ز  يف 
-8الكروات��ي  نقط��ة،   3735
م�ري��ن �سيليت���ض يف املرك��ز 
الث�من بر�سي��د 3385 نقطة، 

ك��ز -9النم�س���وي دوميني��ك ثيم يف  ملر ا
الت��سع بر�سي��د 3385 نقطة، -10الفرن�سي 
الع����ر  املرك��ز  يف  ت�سوجن���  جو-ولفري��د 

بر�سيد 2905 نق�ط.

أنشلوتي: بيل سبب رحيلي 
عن ريال مدريد


