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 �رضبت �صيمونا هاليب امل�صنفة الثانية موعدا مع جاربني موجوروزا بطلة 
وميبلدون يف نهائي بطولة �صين�صناتي املفتوحة للتن�س لل�صيدات يف اأوهايو 
بع��د جتاوز الدور قبل النهائ��ي ب�صهولة. وتفوقت الرومانية هاليب على 
الأمريكية �صل��ون �صتيفنز 2-6 و1-6 بينما تغلبت موجوروزا 
عل��ى امل�صنف��ة الأوىل كارولينا بلي�صكوف��ا 3-6 و6-2. 
ويف حال فوزها يف املباراة النهائية قد تنتزع هاليب 

�صدارة الت�صنيف العاملي من بلي�صكوفا.
وقال��ت هالي��ب لل�صحفي��ني "اأعتق��د اأن��ه م��ن 
املميز الرتق��اء للمركز الأول يف الت�صنيف 
وباإم��كان اأي لعب��ة احت��ال ال�ص��دارة 
واأود  ج��دا  متقارب��ة  فاملراك��ز  الآن 
حق��ا الو�ص��ول للقم��ة". واحتاجت 
54 دقيق��ة لتنه��ي  اإىل  هالي��ب 
م�صوار �صتيفن��ز التي ا�صتعادت 
يف  الع��ودة  بع��د  عافيته��ا 
وميبلدون عقب غياب ا�صتمر 
اإ�صاب��ة  ب�صب��ب  �صه��را   11
بالق��دم. وتعتقد هاليب اأن 
موج��وروزا،  ال�صباني��ة 
الت��ي هزم��ت الأمريكية 
وليام��ز  فينو���س 

لقب  ال�صه��ر لتح�ص��د  وميبل��دون 
ه��ي  يف املا�ص��ي،  للف��وز  املر�صح��ة 

واأ�صاف��ت  مفعم��ة النهائ��ي.  اأنه��ا  "اأع��رف 
بالثقة بعد لقب وميبلدون ويف راأيي هي املر�صحة للفوز. 
"اإنها ت�صدد الكرات بقوة ويجب اأن اأقوم باملثل واأل اأفكر 
يف النتيج��ة واأري��د ال�صتمتاع باملب��اراة وح�صب". فيما 
حجزت الإ�صبانية جاربيني موج��وروزا، املر�صحة الرابعة 
للق��ب، مقعده��ا يف ال��دور النهائ��ي ببطول��ة �صين�صينات��ي 
املفتوحة للتن���س بعدما اأطاحت بامل�صنف��ة الأوىل عامليا، 
الت�صيكي��ة كارولين��ا بلي�صكوفا، من ال��دور ن�صف النهائي 

بالفوز عليها مبجموعتني دون رد 3-6 و6-2.   

 ب��داأ الربتغايل كري�صتيان��و رونالدو جنم نادي ري��ال مدريد الإ�صباين يف 
ال�صع��ور بالإ�صطه��اد داخل اإ�صبانيا وذلك ب�صب��ب ت�صيد الأخطاء وحدوث 
العدي��د م��ن الأزمات خ��ال الفرتة املا�صي��ة.  وكان رونال��دو قد تعر�س 
للطرد من حكم مباراة فريقه ببطولة كاأ�س ال�صوبر الإ�صباين اأمام بر�صلونة 
يف مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو قبل اأن يعاقبه الإحتاد الإ�صباين 
بالإيق��اف مل��دة خم�س مباري��ات. و�ص��ارك رونالدو يف تدريب��ات فريقه 

ب�صكل عادي على الرغم من غيابه عن مباراة الفريق الإفتتاحية 
ببطولة الليجا اأمام ديبورتيفو ل كورونيا م�صاء الأحد. واأكدت 
�صحيف��ة م��اركا الإ�صباني��ة اأن الاع��ب ب��داأ ي�صع��ر بالغ�صب 

والإ�صطه��اد داخ��ل اإ�صباني��ا ب�صب��ب ط��رده الظ��امل اأم��ام 
بر�صلون��ة وق�صي��ة الإحتي��ال ال�رضيب��ي التي 

تعر�س له��ا ومداهمة ال�رضط��ة الإ�صبانية 
لقاربه اخلا�س من اأجل تفتي�صه.

وكان رونال��دو ق��د اأك��د اأن��ه اأخط��اأ 
عندم��ا ق��ام بدف��ع حك��م املباراة 
م�صتحق��ة  الإيق��اف  عقوب��ة  واأن 

وفق��ًا للوائح ولكن��ه كان يعتقد اأن 
البطاق��ة ال�صف��راء الثاني��ة التي تعر�س 

له��ا �صوف يتم اإلغاوؤه��ا وهو ما مل يحدث. 
وكانت العديد م��ن التقارير ال�صحفية قد 
اأك��دت اأن الاع��ب كان يفك��ر يف الرحيل 
ع��ن الن��ادي امللك��ي ب�صب��ب م��ا تعر�س 
له م��ن م�صايق��ات داخ��ل اإ�صبانيا وذلك 

ب�صب��ب اأزم��ة ال�رضائب الأخ��رة. وكان 
زي��ن الدي��ن زي��دان م��درب الفري��ق قد 
ع��رب ع��ن غ�صب��ه ال�صدي��د ب�صب��ب طرد 
رونالدو يف الكا�صيكو واإيقافه خلم�س 
مباري��ات موؤكداً انه قراراً ظاملًا وهذه 

ن�صاه��د  الت��ي  الأوىل  امل��رة  ن ه��ي  ا ي��د ز
. وه��و غا�ص��ب ومتاأثر بق��رار طرد  ع��ب لا ا
ري��ال كم��ا قام فلورنتين��و بريز رئي�س  ن��ادي 
�صدي��د  حتذي��ر  بتوجي��ه  لاإحتاد مدري��د  اللهجة 

الأخط��اء  ب�صب��ب  جت��اه الإ�صب��اين  التحكيمي��ة 
�ص��وف ين�ص��ى جمي��ع الفري��ق كما اأك��د اأن رونالدو 
مب��رور  وم�صاكل��ه  والدلي��ل اأزمات��ه  الوق��ت 
زمائه وجنله عقب اإحتفاله ببطولة ال�صوبر رفقة 

نهاية املباراة. 

 اأقرَّ دييجو �صيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد باأنَّ فريقه واجه م�صكات كبرة 
للخ��روج متع��ادًل )2-2( من ملع��ب جرونا، يف م�صتهل م�ص��وار الفريق 
بالليجا. وتخلف اأتلتيكو مدريد بهدفني يف ال�صوط الأول، لكنه قلب تخلفه 
ا بعد طرد مهاجمه  يف وقت متاأخر من ال�صوط الثاين رغم اأنه كان منقو�صً
اأنط��وان جريزم��ان يف الدقيق��ة )67(. وق��ال امل��درب الأرجنتين��ي عقب 
املب��اراة: "كانوا اأقوي��اء للغاية بال�صوط الأول. هم فري��ق يعلم جيًدا ماذا 
يريد. حا�صم للغاية خا�صة اأثناء انطاقاتهم بالكرة، لكنني �صعيد بالأمور 
اجلي��دة التي قدمناها". واأ�صاف يف ت�رضيح��ات اأبرزتها �صحيفة "اآ�س": 
"الكثرون كانوا يتوقعون اأنَّ املباراة ح�صمت بعد تقدمهم بهدفني، لكن 
الفري��ق حافظ على حظوظ��ه بف�صل املجهود املب��ذول". واأو�صح "الرغبة 
يف عدم ال�صت�صام، والإ�رضار حتى النهاية. هذا ما �صمح لنا بالعودة يف 
ا متاأخرين فيه��ا ب�صدة". وعن حت�ص��ن الأداء يف ال�صوط الثاين،  مب��اراة كنَّ
ق��ال: "قلت لهم احلقيقة بني ال�صوطني باأنَّ جرونا هو الأف�صل، والطريقة 
الوحي��دة للدخ��ول يف املباراة ه��ي البدء من ال�صف��ر والتفكر يف ت�صجيل 
ه �صيقودنا للثاين، وهذا ما ح��دث". وعما اإذا كان يخ�صى عقوبة  ه��دف لأنَّ
كب��رة على الفرن�صي اأنط��وان جريزمان الذي تعر�س للطرد يف اللقاء بعد 
اعتدائ��ه لفظًي��ا على احلكم، ق��ال "ل.. ل �صيء. مل اأحت��دث معه يف �صيء". 
وي�صتع��د اأتلتيك��و خلو�س مباراته الثانية يف الليج��ا ال�صبت املقبل خارج 

ا عندما يزور معقل ل�س باملا�س.  الديار اأي�صً

11 مشهدًا في حياة ماركو أسينسيو من مايوركا إلى ريال مدريد

تأثير سانشيز وخطأ تشاكا أبرز مشاهد السقوط األول ألرسنال في البريميرليغ
 وا�ص��ل اأر�صنال، �صجله ال�صيئ عل��ى اأر�س �صتوك �صيتي 
"اإ�صت��اد بريطانيا"، عندما خ���رض بهدف نظيف، �صمن 
اجلول��ة الثاني��ة م��ن ال��دوري الإجنليزي املمت��از لكرة 

القدم.
واخل�ص��ارة ه��ي الأوىل لفري��ق امل��درب اآر�ص��ني فينجر، 
ال��ذي كان قد حقق فوًزا �صعًبا على لي�صرت �صيتي بجولة 
ه ل يزال  الفتتاح على ملعب الإمارات )3-4(، ليوؤكد اأنَّ

بعيًدا عن مناف�صة الكبار.
وتخلَّ��ف اأر�صنال بعد دقيقتني من ال�ص��وط الثاين بعدما 
تلق��ى الواف��د اجلديد ل�صت��وك �صيتي خي�ص��ي رودريجيز، 
متري��رة من �صيدو براهينو، وانفرد باحلار�س بيرت ت�صيك 

قبل اأن ي�صع الكرة يف املرمى.
بداأ اأر�صنال، املباراة املا�صية اأمام لي�صرت �صيتي، معتمًدا 
على األيك�س اأوك�صليد ت�صامربلني كظهر اأي�رض، وهيكتور 
بيلري��ن كظهر اأمين، اإلَّ اأنَّ املدرب اآر�صني فينجر، عمد 

اإىل تبديل مركزي الاعبني، اأمام �صتوك �صيتي.
مل يك��ن خي�صي قد تدَّرب مع فريقه اجلديد �صتوك �صيتي، 
ه اأ�رضَّ عل��ى ترك ب�صمة فورية على  �ص��وى 3 اأيام، اإلَّ اأنَّ
اأداء الفري��ق، بع��د مو�صم �صعب ق�ص��اه يف باري�س �صان 

جرمان، ثم ل�س باملا�س على �صبيل الإعارة.
��ب يف متاعب  ولع��ب خي�صي على اجلن��اح الأمين، وت�صبَّ
��ل ه��دف املب��اراة  كث��رة لدفاع��ات اأر�صن��ال، ث��م �صجَّ

ه باإمكانه ا�صتعادة م�صتواه الذي اعتاد  الوحيد، ليثبت اأنَّ
عل��ى تقدميه يف اأيام��ه الأوىل مع فريق��ه ال�صابق ريال 

مدريد.
ع��رف �صتوك �صيتي، اأنَّ ال�صغط على لعب و�صط اأر�صنال 
ت�ص��اكا جراني��ت، ميكن��ه اأن يت�صب��ب يف اإرب��اك دفاعه، 
خا�صة واأنَّ ال�صوي�رضي تعرَّ�س ملتاعب يف هذه الناحية 

خال املباراة املا�صية اأمام لي�صرت �صيتي.
وه��ذه امل��رة، ح��اول ت�ص��اكا، التمري��ر لاأم��ام، اإل اأنَّ 
براهينو، خطف الكرة واأمامه م�صاحة وافرة للتحرك، ما 

اأ�صفر عن الهدف الذي اأحرزه خي�صي رودريجيز.
ق��دم ت�ص��اكا اأداًء جي��ًدا منذ بداي��ة املو�صم فيم��ا يتعلق 

��ه يحت��اج للم�صان��دة يف الأدوار  ب�صناع��ة اللع��ب، اإلَّ اأنَّ
الدفاعي��ة، ورمبا يلج��اأ اأر�صنال لبور�ص��ة الاعبني من 
اأج��ل �ص��د هذه الفج��وة قب��ل 12 يوًما فقط عل��ى نهاية 
ف��رتة النتق��الت ول ُيوج��د �ص��ٌك يف اأنَّ غي��اب الدويل 
الت�صيلي األيك�صي�س �صان�صيز، يوؤثر كثًرا على اأداء اأر�صنال 
م��ن الناحية الهجومي��ة يف ظل افتق��اد الفريق للحلول 
ا  الفردية. ول ي��زال م�صتقبل �صان�صيز مع اأر�صنال غام�صً
م��ع تبقي ع��ام واحد يف عق��ده احلايل، لك��نَّ م�صاركته 
اأم��ام ليفرب��ول باجلول��ة املقبل��ة، ح��ال ا�صتع��اد كامل 
لياقت��ه البدني��ة، �صتمن��ح فريقه ثقًا هجومًي��ا وفر�صة 

للنهو�س من كبوة �صتوك.

رونالدو يشعر باالضطهاد في إسبانيا

سيميوني يكشف سر التعادل أمام جيرونا 

دراكسلر على رأس قائمة مورينو في الميركاتو الصيفي

غوندوغان يكشف عن حقيقة ندمه على مغادرة دورتموند

 ان�ص��م ن��ادي مان�ص�ص��رت يونايت��د، اإىل ال�رضاع على 
�ص��م جنم  باري�س �صان جرم��ان الفرن�صي، املطلوب 
خ��ال  واأر�صن��ال،  ت�صيل�ص��ي  ليفرب��ول،  يف  اأي�ص��ا 
النتق��الت ال�صيفي��ة اجلاري��ة.  وذك��رت �صحيف��ة 
"مان�ص�ص��رت اإيفينين��ج ني��وز"، اأن الربتغ��ايل جوزيه 
موريني��و، املدي��ر الفني لل�صياط��ني احلمر، يرغب يف 
التعاقد م��ع الأملاين يوليان دراك�صل��ر.  واأ�صارت اإىل 
اأن موريني��و يرغ��ب يف التعاق��د م��ع جن��اح �رضيح 
خال ال�صيف اجلاري، وحاول التوقيع مع الكرواتي 
اإيف��ان بري�صيت���س من اإن��رت ميان الإيط��ايل، ولكن 
املفاو�صات ب��اءت بالف�صل.  واأو�صحت ال�صحيفة اأن 
موريني��و و�صع دراك�صلر بديا حمتم��ا لي�صبح اآخر 
�صفقات��ه لل�صي��ف اجل��اري، لإكمال اجل��زء الناق�س 

يف فريقه، خا�ص��ة واأن الاعب على بعد خطوات من 
مغادرة حديقة الأم��راء بعد قدوم الربازيلي نيمار دا 
�صيلف��ا، من بر�صلونة الإ�صباين.  وكان مورينيو �رضح 
يف املوؤمتر ال�صحفي ملباراة �صوانزي �صيتي بالأم�س، 
اأن فريقه جنح يف �صم 3 �صفقات من اأ�صل 4، طلبها 
من اإدارة الفريق ويحتاج فقط جلناح.  وتواجد وكيل 
اأعم��ال دراك�صلر يف بر�صلونة، مع تداول تقارير ت�صر 
اإىل �صع��ي الن��ادي الكتالوين للح�ص��ول على خدمات 
�صاحب ال� 23 عاًما، اإل اأن اخلافات بني البلوجرانا 
والب��ي اإ���س ج��ي قد تعط��ل اإمت��ام ال�صفق��ة.  وان�صم 
دراك�صلر اإىل باري�س �صان جرمان يف يناير/كانون 
الث��اين املا�صي م��ن فولف�صب��ورج، ب�صفقة بلغت 32 
ملي��ون يورو، كما قاد منتخ��ب اأملانيا للفوز ببطولة 

كاأ�س العامل للقارات ال�صهر املا�صي، 
واختر فا�صل لعب يف البطولة.

موريني��و،  الربتغ��ايل جوزي��ه  اأك��د 
مان�ص�ص��رت  لفري��ق  الفن��ي  املدي��ر 
يونايت��د، اأن هناك �صع��ور بال�صعادة 
يف طريق��ة لعب فريقه خال م�صواره 
باملو�ص��م اجلديد لل��دوري الإجنليزي 

لكرة الق��دم )الربميرليغ(. ويف موؤمتر 
�صحف��ي، الي��وم ال�صب��ت، ق��ال موريني��و 

"هن��اك �صع��ور بال�صعادة يف لعبن��ا، وقد حدث ذلك 
كث��ًرا م��ع اأنديت��ي ال�صابقة فق��د تتقدم به��دف وقد 
ت�صتقب��ل هدًف��ا، لكن يف املو�صم احل��ايل هناك حرية 

يف طريقة لعبنا".

�صيت��ي  مان�ص�ص��رت  لع��ب  غوندوغ��ان،  اإل��كاي  ع��رب   
الإجنليزي، ع��ن �صعادته بالعودة من الإ�صابة، وقدرته 
على ارتداء قمي�س ال�صيتزنز جمدداً بعد 8 اأ�صهر.  وان�صم 
غوندوغ��ان اإىل مان�ص�ص��رت �صيت��ي قادًما م��ن بورو�صيا 
دورمتوند الأملاين ال�صي��ف املا�صي، وتعر�س لإ�صابة 
يف دي�صمرب/كان��ون الأول، اأبعدته عن املاعب لنهاية 
املو�ص��م املا�صي، لكنه �صارك يف املب��اراة الودية اأمام 
جرونا الإ�صباين والتي خ�رضها ال�صيتزنز بهدف نظيف.
 وقال غوندوغان يف ت�رضيحات نقلتها �صحيفة "ديلي 
اإك�صربي���س" الربيطاني��ة: "مل اأن��دم حلظ��ة على 
الرحي��ل ع��ن بورو�صي��ا دورمتون��د، ق�صيت 
ف��رتة عظيم��ة يف اأملاني��ا، وحقق��ت الكثر 
م��ن الألق��اب، ولكن��ي وافق��ت عل��ى الف��ور 

حينم��ا و�صلني عر�س م��ن مان�ص�صرت �صيت��ي".  وتابع: 
"اأعي�س يف و�صط املدينة، ولذلك اأ�صتطيع اخلروج بحرية 
والذه��اب اإىل اأي مطع��م اأو متن��زه، والتق��ي باجلماهر 
وال��كل يعاملن��ي باأ�صل��وب جي��د حت��ى ه��وؤلء الذي��ن 
ي�صجع��ون مان�ص�صرت يونايتد".  ويواجه مان�ص�صرت �صيتي 
نظ��ره اإيفرت��ون يف خت��ام اجلولة الثانية م��ن الدوري 
الإجنلي��زي، الثنني.  وانت�رض ال�صيتزن��ز يف اأول مباراة 
له ه��ذا املو�صم يف الربمييرليج عل��ى برايتون بثنائية 
نظيف��ة. ويتم�ص��ك الإ�صب��اين بي��ب جواردي��ول، املدي��ر 
الفن��ي لن��ادي مان�ص�ص��رت �صيت��ي الإجنلي��زي، بالتعاقد  
م��ع الت�صيل��ي األيك�صي�س �صان�صيز، مهاج��م اأر�صنال، رغم 
رف���س نادي��ه اأك��ر م��ن عر�س ل�صم��ه خ��ال ال�صيف 
اجل��اري.  وذكرت �صحيفة "�صنداي مرور" الربيطانية 

اأن مان�ص�صرت �صيتي يجهز العر�س 
ملي��ون   70 وقيمت��ه  الأخ��ر 

خدم��ات  عل��ى  للح�ص��ول  اإ�صرتلين��ي، 
الاعب قبل غلق �صوق النتقالت ال�صيفية 

اجلاري��ة، كم��ا اأن جوارديول م�صتع��د للبقاء 
حتى ال�صاعات الأخرة من يوم 31 اأغ�صط�س/
اآب لإمت��ام ال�صفق��ة.  واأ�ص��ارت ال�صحيفة اإىل 

اأن �صان�صي��ز ي�صع مان�ص�ص��رت �صيتي هدفه 
الرئي�ص��ي حال رحيله ع��ن اجلانرز، اإل 

اأن��ه ينتظ��ر موافق��ة املدفعجية على 
ح�صول��ه على رات��ب اأ�صبوع��ي قدره 

اإ�صرتليني.  األف   300

 ملع��ت الأع��ني وهي تنظ��ر لإبداع��ات موهبة ريال 
مدري��د، مارك��و اأ�صن�صي��و، وه��و ين��ال م��ن �صب��اك 
بر�صلون��ة مرت��ني يف ذهاب واإي��اب كاأ���س ال�صوبر، 
ف��كان حًق��ا ه��و ال�صوب��ر. ق�ص��ة "فت��ى املرجني" 

ُنلخ�صها يف 11 م�صهداً.
امل�صه��د الأول | 21 يناي��ر 1996 | "اأري��ده لعًب��ا 
لكرة القدم ورمبا يف منتخب بادي هولندا" نظرت 
ماري��ا وليام�صي��م اإىل مولوده��ا اجلدي��د "�صاأ�صميه 
مارك��و ورمب��ا ي�صب��ح جنًم��ا مث��ل بطل��ي املف�صل 

ماركو فان با�صنت.
امل�صهد الثاين | �صيف 2004 يف جزيرة مايوركا | 
"م�صرت بريز ..هذا ولدي ماركو" وقفت ماريا بكل 
ثقة وهي تتابع كامه��ا "يوًما ما �صرتدي قمي�س 
ريال مدريد".. نظر فلورينتينو بكل هدوء اإىل الطفل 
اب��ن الثماين �صن��وات وهز راأ�صه مبدًي��ا موافقته "لو 
كان م�صت��واه جي��ًدا بالتاكيد �صاأطل��ب التعاقد معه 

م�صتقبا".
امل�صه��د الثال��ث | 5 �صبتم��رب 2016 | قبله��ا بليلة 
كان��ت اأفكار عديدة ت��دور يف تفكر ال�صاب "والدتي 

هولندي��ة نعم لكن وال��دي من البا�صك واأن��ا اإ�صباين 
..ل��ن العب لغ��ر ب��ادي. "ا�صتع��د للن��زول ماركو" 
اعادت��ه الكلمات اإىل ملع��ب �صوي�رضي يرتفع هتاف 

جماهره مب�صاركته بديا �صد البو�صنة.
امل�صه��د الرابع | 2011 | "ل تن�ص��ى حلمك وحلمي 
ي��ا ماركو .." ارت��دى الأ�ص��ود يف وداع والدته التي 
قهره��ا ال�رضط��ان وت��رك لدي��ه حلًما معلًق��ا ينتظر 

الو�صول اإىل التمام.
امل�صه��د اخلام���س | �صي��ف 2014 | "م��ا راي��ك يا 
ماركو..اإنه��ا �صفق��ة جي��دة جتعلك يف اأح��د اأقطاب 
الليجا؟" وكيله هورا�صيو ياأخذ املوافقة من النادي 
على انتقال الاعب اىل جوار مي�صي. "نريد 4 مايني 
ون�صف الآن ..ل نريد النتظار لحًقا ..النادي يعاين 
وقد نعل��ن الفا�س قريًبا" رئي���س مايوركا ي�رضخ 
عل��ى الهات��ف وعندم��ا ياأتي ال��رد م��ن ال�صاكن يف 
الكامب ن��و باأن املبلغ �صيكون عل��ى دفعتني يرمي 

الهاتف من يده ويرف�س اإمتام ال�صفقة.
امل�صه��د ال�صاد�س | 15 ماي��و 2002 | يف ال�صاد�صة 
م��ن عمره يتابع على �صا�ص��ة التلفاز كرة طائرة من 

قدم فرن�صية يف نهائي اأوروبا. "اأريد اأن اأ�صبح مثله 
عندم��ا اأك��رب .." بو�صرت كبر لزيدان ب��ات معلًقا يف 

غرفة ماركو وقلبه بات معلًقا بالربنابيو.
امل�صه��د ال�صاب��ع | دي�صم��رب 2014 | "فريقن��ا بطل 
اأوروب��ا وبط��ل اأندية العامل..لن يك��ون لك مكان يف 
�صفوفه حالًيا..ا�صتمر يف فريق اجلزيرة و�صنعود لك 
يا ماركو". بريز يوقع على ورقة ر�صمية لن�صمام 
اأ�صين�صي��و اإىل ريال مدريد لك��ن مع بقاء الاعب يف 

مايوركا على �صبيل الإعارة.
امل�صه��د الثام��ن | 9 اأغ�صط���س 2016 | "كل ه��دف 
ي�صجله يكون مبثابة اإهداء اىل والدتنا" يقول �صقيقه 
اإيجور "ل ين�صاها وهذه طريقته بتذكرها". اإ�صبيلية 
ي�صعر باملرارة طبًعا لأنه تلقى اأحد اأهداف اأ�صين�صيو 
يف ال�صوبر الأوروبي وهو الأول له مع ريال مدريد.

| "اآ�ص��ف   2016 | 21 اأغ�صط���س  امل�صه��د التا�ص��ع 
ي��ا اأب��ي، لكن اأول ه��دف يف الليجا ج��اء �صد فريق 
با�صكي وانت اإبن البا�صك.. لكن اأمام املرمى تختفي 
كل الألوان والأقاليم واأرى ال�صبكة فقط تتنظر الكرة 
م��ن قدمي". امل�صهد العا�رض | 16 اأغ�صط�س 2016 | 

دم��وع تنحدر على وجنتي��ه .. قمي�س اأبي�س يرتفع 
ب��ني يدي��ه.. قلب ي�صع��ر باحلزن يف ي��وم �صعادته .. 
كلمات قليلة قالها "والدتي تراقبني الآن من اجلنة 

وتبت�صم.
امل�صه��د احل��ادي ع���رض | 13 و16 اأغ�صط�س 2017 
| كا�صيك��و مي�صي ورونال��دو اأ�صبح الآن كا�صيكو 
اأ�صين�صي��و. وم��ع التاألق امللفت للنج��م ال�صباين، بداأ 
ن��ادي ريال مدري��د الإ�صب��اين، حم��اولت حت�صني 
جنمه، خوفا من رحيله خ��ال النتقالت ال�صيفية 
اجلاري��ة، يف ظ��ل اهتمام ع��دد من الأندي��ة ب�صمه، 

وعلى راأ�صها الغرمي التقليدي بر�صلونة.
 وذك��رت �صحيف��ة "ديل��ي �صت��ار" الربيطاني��ة، اأن 
مارك��و اأ�صين�صي��و، يرغب يف ال�صتم��رار مع امللكي، 
ولكن��ه يخ�ص��ى اجللو���س عل��ى دك��ة الب��دلء، وقلة 

م�صاركاته مع الفريق خال الفرتة املقبلة.
 واأو�صح��ت ال�صحيفة اأن وكيل اأعمال الاعب جل�س 
م��ع اإدارة ري��ال مدري��د، وحت��دث ع��ن خماوفه من 
قلة امل�صاركة، اإذ يطم��ح اأ�صين�صيو للعب اأ�صا�صيا كل 

اأ�صبوع مع املرينجي. 

هاليب تبلغ نهائي سينسناتي للتنس 


