
7 رياضة Mon. 28 Aug. 2017 issue no 414
االثنين 28 آب 2017 العدد 414

اأعلن الربيط��اين اآندي موراي امل�سنف الثاين على العامل اليوم ال�سبت 
ان�سحاب��ه م��ن بطولة اأمريكا املفتوحة للتن�س ب�سب��ب اإ�سابة يف اأعلى 
الفخذ. وقال الالعب الربيطاين، الذي مل ي�سارك يف اأي بطوالت منذ 
نهاي��ة م�ساركته يف وميبل��دون، اإنه حاول القيام ب��كل �سيء لكل 
يك��ون جاه��زا خلو�س اآخ��ر البط��والت االأربع الكربى ه��ذا العام 
والت��ي �ستنطل��ق الي��وم االإثنني. واأ�س��اف موراي خ��الل موؤمتر 
�سحف��ي: "حاول��ت وبكل و�س��وح اخللود للراح��ة والتعايف يف 

حماولة لكي اأكون م�ستعدا هنا".
وتاب��ع: "كنت اأتدرب ب�سكل جيد حق��ا يف االأيام املا�سية لكن 
�سيك��ون م��ن ال�سعب للغاية بالن�سبة يل الف��وز بالبطولة وهو 
م��ا كنت اأ�سعى لتحقيقه يف النهاي��ة من خالل وجودي هنا". 
وعان��ى الالع��ب الفائ��ز بثالثة األق��اب على �سعي��د البطوالت 
االأربع الكربى، والذي فاز بلقب اأمريكا املفتوحة عام 2012، 
ب�سبب اإ�سابة مزمنة دامت لعدة �سنوات يف اأعلى الفخذ االمين 
لكن االإ�سابة اأثرت ب�س��دة على عرو�سه هذا املو�سم. وعاودته 
االإ�ساب��ة يف مباراة الدور قبل النهائي لفرن�سا املفتوحة اأمام 
�ستاني�سال���س فافرين��كا يف يونيو/ حزي��ران املا�سي وا�سطر 
لالن�سح��اب م��ن بطولت��ني ا�ستعرا�سيت��ني يف اإط��ار اال�ستع��داد 
للم�سارك��ة وميبلدون. وبدا وا�سح��ا اأن االإ�سابة بداأت يف التفاقم 
خ��الل بطول��ة وميبلدون عل��ى اأر�س��ه لين�سحب م��ن مباراته يف دور 
الثماني��ة اأم��ام �س��ام كوي��ري ب�سب��ب �سعوره ب��اأمل �سدي��د. وان�سحب 
م��وراي اأي�سا م��ن كاأ�س روجرز يف مونرتي��ال ال�سهر املا�سي على 
اأم��ل اأن يتيح جل�س��ده الوقت للتعايف قبل بطول��ة اأمريكا املفتوحة. 
واأملح موراي اإىل اأنه رمبا يحذو حذو ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�س 
وال�سوي���رصي �ستاني�سال�س فافرينكا باحل�س��ول على راحة حتى 
نهاي��ة العام لكي يتيح الوقت لنف�سه للتعايف من االإ�سابة ب�سكل 
كام��ل. وق��ال م��وراي: "�ساأتخذ وب��كل تاأكيد ق��رارا به��ذا ال�ساأن 
يف االأي��ام القليل��ة املقبل��ة". واأ�ساف: "هذا م��ن االأمور التي 
�ساأجل���س الت�ساور فيها مع فريق��ي. �ساأقرر ما �سيحدث 

خالل اليومني املقبلني بكل تاأكيد".

 اأك��د املدير الفن��ي لرب�سلونة اإرني�ستو فالف��ردي، عقب انتهاء مباراة 
ديبورتيف��و اأالفي���س، والتي انتهت بفوز البلوجران��ا بهدفني مقابل ال 
�س��يء، اأن الفري��ق تخطي �سعوب��ات كبرة يف ه��ذه املواجهة. وقال 
يف ت�رصيح��ات نقلته��ا �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و": "عانينا يف 
ه��ذه املباراة، وكان علين��ا التحلي بال�سرب اأكرث م��ن ذلك". واأ�ساف 
"خطوطن��ا كانت قريبة للغاي��ة، واأغلقوا اأمامن��ا م�ساحات التمرير، 
لذل��ك كان م��ن ال�سعب الو�س��ول ملناطقه��م، وهذا كلفن��ا املزيد من 
ال�سغط واالإ�رصار". وتابع "هدف مي�سي االأول اأعطانا بع�س احلرية و 
امل�ساحات، وا�ستطعنا اأن نقدم اأداء اأف�سل، عانينا بع�س الوقت ولكن 
االأه��م ح�سولن��ا علي 6 نقاط يف مبارتني". واأ�س��اد املدرب االإ�سباين 
ب�"الطريق��ة التكتيكي��ة الرائعة الت��ي نفذها اأالفي���س" قائال "اعتقدت 
اأنه��م �س��وف يبداأون بثالث��ة يف اخلل��ف، ولكن حدث عك���س ذلك، يف 
ال�سوط االأول كانوا جيدين للغاية وا�ستحوذوا على الكرة". وعن مركز 
مي�س��ي يف املب��اراة علق "نحن نعرف القيمة الت��ي يقدمها مي�سي يف 
اأي مركز ي�سارك به، وهذه لي�ست املرة االأويل التي يلعب فيها كالعب 
رق��م 9". وتابع "رمبا اإذا كان �سواريز موجودا ما كان �سارك يف هذا 
املركز، االأهم هو التكيف مع عدد الالعبني املتاحني يف كل مباراة".
وحول و�س��ول دميبلي قال "بالتاأكيد هو العب رائع و�سيفيدنا كثرا 
بجان��ب دلوفي��و وديني���س �سواري��ز، من اجلي��د اأن جت��د بدائل يف كل 

مركز".

 ع��رب توما���س مول��ر، الع��ب باي��رن ميونيخ، ع��ن غ�سب��ه، بع��د م�ساركته 
كبدي��ل يف ف��وز حامل اللق��ب 0-2، على فردر برمي��ن، يف دوري الدرجة 
االأوىل االأمل��اين لك��رة القدم، ليح�سل على �ست نقاط م��ن مباراتني. وخ�رص 
الع��ب اأملاني��ا، البالغ عمره 27 عاما، والذي لع��ب 259 مباراة مع بايرن 
يف ال��دوري، بع��د تدرجه يف ف��رق النا�سئني وال�سباب، مكان��ه يف الت�سكيل 
االأ�سا�س��ي للمدرب كارلو اأن�سيلوتي، يف املو�سم املا�سي. و�سارك مولر بدال 
م��ن فرانك ريربي يف الدقيقة 73 اأم��ام برمين، بعدما اأخذ تياجو األكانتارا 
مكان��ه يف الت�سكيل��ة االأ�سا�سي��ة. وق��ال مولر لل�سحفي��ني: "ح�سًن��ا ال اأعلم 
االإمكان��ات التي يريد املدرب روؤيته��ا.. من الوا�سح اأن اإمكاناتي ال تتوافق 
م��ع املتطلب��ات بن�سبة %100". وبعد ذلك بقليل، ح��اول مولر التقليل من 
رد فعل��ه، حي��ث مل ي�سب��ق اأن اعت��اد النادي على ه��ذا االأمر علن��ا، وقال اإن 
ت�رصيحاته جاءت بعد نهاية املباراة مبا�رصًة. ويف 2009، تعر�س فيليب 
الم لغرام��ة، بع��د الت�ساوؤل ح��ول �سيا�سة باي��رن يف التعاقد م��ع الالعبني. 
ولع��ب مولر دورا يف الهدف الث��اين، حيث مرر الكرة لروبرت ليفاندوف�سكي 
يف الدقيق��ة 75. وقال ح�سن �سال��ح حميديت�س، مدير الكرة يف بايرن: "ما 

زال هناك العديد من املباريات هذا املو�سم، وكلنا نعلم اإمكانات مولر".

مورينيو يقلل من دوره في التبديالت الناجحة وبينيتيز يحقق رقمًا جديدًا 
أغويرو مالحق قانونيًا من الشرطة البريطانية 

 بوفون وأليجري ينتقدان االستعانة بحكم الفيديو في الكالتشيو 
ديباال يكشف عن سبب حظه أمام جنوى..

 ق��ال جيانلويجي بوفون، حار�س مرمى يوفنتو�س، اإنه يتم 
اال�ستعان��ة بحك��م الفيديو ب�س��كل مبالغ في��ه، بعدما ت�سبب 
ذل��ك يف احت�ساب ركلة ج��زاء �سد حامل لقب دوري الدرجة 
االأوىل االإيط��ايل لكرة القدم، للمب��اراة الثانية على التوايل. 
ويخترب ال��دوري االإيطايل وجود حك��م الفيديو هذا املو�سم، 
قبل اأن يح��دد جمل�س االحتاد الدويل، امل�س��وؤول عن ت�رصيع 
قوان��ني اللعب��ة، اإمكاني��ة ا�ستخدام��ه ب�سكل دائ��م. وت�سببت 
اال�ستعانة بحكم الفيديو يف احت�ساب ركلتي جزاء لكالياري 
وجنوى، اأمام يوفنتو���س الذي فاز يف النهاية باملباراتني. 
وقال بوفون عقب الفوز 2-4 على جنوى: "هناك ا�ستخدام 

مبال��غ فيه لذل��ك، وهذا ي�سفر عن اأخطاء، ه��ذا االأمر �سيكون 
رائع��ا اإذا مت ا�ستخدام��ه ب�س��كل حم��دود، لكن��ي ال اأحب هذه 
الطريق��ة، وهذا اأم��ر لي�س جي��دا". واأكد احلار���س املخ�رصم 
البال��غ عمره 39 عاما اأن ا�ستخدام التكنولوجيا ب�سكل زائد، 
�سيوؤث��ر بال�سلب عل��ى دور احلكام يف اأر���س امللعب. وتابع 
بوفون: "بهذه الطريقة لن نعرف القيمة احلقيقية للحكم، اإذا 
حتل��ى اجلميع بهدوء اأكرب، وتقبل االأخط��اء �سيكون بو�سعنا 
اأن نتقب��ل النتائج ب�سكل اإن�ساين اأك��رب". واأ�ساف: "اأي�سا يف 
ك��رة الق��دم ال ينبغ��ي احت�ساب ركل��ة جزاء م��ن كل تالم�س 
داخل املنطق��ة، ال ميكن اإيقاف املباراة 3 دقائق، هذا اأ�سبه 

بك��رة املاء". واحت�سبت ركلة ج��زاء �سد يوفنتو�س بعد خطاأ 
م��ن دانييل��ي روج��اين، �س��د اأندري��ه جاالبين��وف، رغم اأن 
يوفنتو���س يعتقد اأن الالع��ب البلغاري كان يف موقف ت�سلل 
قب��ل ه��ذه اللقط��ة. وح�سل يوفنتو���س على ركلة ج��زاء بعد 
اال�ستعان��ة اأي�سا بحك��م الفيديو، لكن مدرب��ه ما�سيميليانو 
األيج��ري غر مقتنع بهذا النظام. وقال األيجري: "املباريات 
اأ�سبح��ت طويلة ج��دا، ونحن مل نعد نعرف مت��ى �ستنتهي". 
ك�س��ف االأرجنتيني باول��و ديباال، مهاجم ن��ادي يوفنتو�س 
االإيط��ايل، �سبب حظه يف مباراة فريقه اأمام جنوى يف ثاين 
ج��والت الكالت�سي��و.  وتاأخر يوفنتو�س اأم��ام جنوى بهدفني 

نظيف��ني يف الدقائق ال�سبع االأوىل، ولكن ديباال �سجل ثالثة 
اأه��داف ليق��ود البيانكونري للف��وز باأربعة اأه��داف مقابل 
هدفني. وق��ال ديباال يف ت�رصيحات نقله��ا موقع "فوتبول 
اإيطالي��ا" االإيطايل: "اأنا �سعيد جًدا، بداأنا ب�سكل بطيء قليال، 
وا�ستقبلن��ا هدف��ني، ولكنن��ا عرفن��ا كي��ف ُنح��ول املب��اراة 
ل�ساحلن��ا". واأ�س��اف: "لقد حتدثنا ع��ن الهزمية يف املو�سم 
املا�س��ي، ولكن ه��ذه املرة ا�ستطعن��ا القتال من��ذ البداية". 
واختتم: "�سخ�سًيا اأنا �سعيد جًدا ملا اأفعله هذا املو�سم، كنت 
اأعل��م اأن ارتداء الرق��م 10 �سيكون حتدًيا �سعًبا بالن�سبة يل، 

ولكن حتى االآن فهو يجلب يل احلظ".

فالفيردي : لم أتوقع خطة 
أالفيس

مولر: ال أعرف ما يريده  أنشيلوتي 

مايويذر يهزم مكجريجور بالضربة القاضية

ألونس��و يدرس الرحيل عن مكالرين

 تف��وق املالك��م االأمريكي املخ���رصم فلويد 
مايوي��ذر عل��ى مناف�س��ه االأيرلن��دي كون��ور 
مكجريجور، بطل الفنون القتالية املختلطة، 
اجلول��ة  يف  الفني��ة  القا�سي��ة  بال�رصب��ة 
العا���رصة للن��زال، ليعزز م��ن �سمعت��ه كاأحد 

اأف�سل املالكمني يف تاريخ الريا�سة.
وكان مكجريجور، الذي يخو�س نزاله االأول 
يف املالكمة على امل�ستوى االحرتايف، ياأمل 
يف حتقي��ق مفاج��اأة والتفوق عل��ى املالكم 
االأمريك��ي البالغ عمره 40 عاما، لكنه افتقر 

خلربة الوقوف وال�سمود يف احللبة.
وا�ستغل مايويذر يف املقابل خربته الكبرة، 
وع��زز �سجل��ه املث��ايل بتحقيق انت�س��اره ال� 

50 دون اأي خ�سارة، ليجتاز اأ�سطورة الوزن 
الثقي��ل روكي مار�سيانو ال��ذي فاز 49 مرة، 

ودون اأي تعادل اأو خ�سارة.
و�سيت�س��ح اإذا ما كان ه��ذا النزال االأغلى يف 
تاري��خ املالكمة وفقا لتوقع��ات املروجني، 
وذلك عق��ب الك�سف عن ع��دد امل�سرتكني يف 
خدمة الدف��ع مقابل امل�ساهدة، لكن مايويذر 
اأثب��ت بكل تاأكي��د جدارته ومكانت��ه الرفيعة 

بعدما قال اإن هذا نزاله االأخر.
وكم��ا وع��د مكجريجور فق��د خا���س النزال 
بحما���س كب��ر لك��ن مايويذر، ال��ذي يعتربه 
كث��رون م��ن اأف�س��ل املالكم��ني يف انتهاج 
�سيا�س��ة الدف��اع، مل ي��دع الفر�س��ة ملناف�سه 

ج��والت   3 اأول  وا�ستخ��دم 
للتعرف على غرميه.

الرابع��ة  اإىل اجلول��ة  الو�س��ول  وم��ع 
هجوم��ا،  االأك��رث  مايوي��ذر  اأ�سب��ح 
وب��داأ يف توجي��ه اللكم��ات املتتالي��ة 
�س��د مكجريج��ور ال��ذي كان يحاول 
االأمريك��ي،  باملالك��م  االإم�س��اك 

واحلفاظ على اآماله يف الفوز.
ويف اجلولة العا�رصة توجه مايويذر حل�سم 
املواجه��ة، وا�ستغ��ل اإره��اق مكجريجور، 
القوي��ة  اللكم��ات  م��ن  �سل�سل��ة  واأر�س��ل 
ال�رصيع��ة قب��ل اأن يتدخ��ل احلك��م الإيقاف 

النزال، واإعالن فوز املالكم املخ�رصم.

رد فرنان��دو األون�س��و عل��ى تقاري��ر ت�س��ر لرغب��ة 
وليام��ز يف �سم��ه، بالق��ول اإن��ه تلق��ى العديد من 
العرو���س لي��رتك مكالري��ن املناف���س يف بطول��ة 
الع��امل ل�سباق��ات فورم��وال 1 لل�سي��ارات، بنهاية 

العام، لكنه مل يحدد م�ستقبله.
وق��ال ال�سائ��ق اال�سب��اين، البالغ عم��ره 36 عاما 
وبط��ل العامل عامي 2005 و2006 مع رينو، اإنه 
رمبا يوا�سل م�سواره مع مكالرين الذي يعاين من 
�س��وء حمركات هون��دا، لو بداأ يف الف��وز ب�سباقات 
ب�سبتمرب/ اأيل��ول. واأ�سارت و�سائ��ل اإعالم اأملانية 
قب��ل �سباق جائزة بلجي��كا الكربى، غدا االأحد، اإىل 
اأن وليام��ز توا�س��ل مع ال�سائ��ق االإ�سب��اين. وقال 
الون�س��و لل�سحفيني عن��د �سوؤاله عن تل��ك التقارير 

"تلقيت العديد من العرو�س". واأ�ساف موؤكدا اأنه 
ل��ن يتعجل اتخاذ القرار "رف�س��ت مبا�رصة 60% 
م��ن هذه العرو���س، ومازال��ت املفاو�سات قائمة 
يف %40".  وتاب��ع "�ساأنتظر اأطول فرتة ممكنة". 
ورف���س بادي لو الرئي���س التقني لوليامز التعليق 
ع��ن اأنباء تفاو���س فريقه مع األون�س��و، لكنه اأ�سار 
اإىل اأن ان�سم��ام �سائ��ق جي��د ه��و اأم��ر مه��م لنقل 
الفري��ق اإىل م�ست��وى اأعل��ى. وقال ل��و لل�سحفيني 
"حتت��اج ل�سائق��ني كب��ار و�سيارات رائع��ة للفوز 

بال�سباق، االأمر يتعلق مباذا ياأتي اأوال".
وتاب��ع "�سي�سع��ر كل م��ن يف الفري��ق بحافز قوي 
للعم��ل اأكرث لو كان لدي��ك �سائقا كب��را". واأردف 
"هن��اك العديد من ال�سائق��ني الرائعني و�سنحاول 

دائما التعاقد مع االأف�سل".
ال�سائق��ني  ي�س��م  ال��ذي  وليام��ز  ويحت��ل 

والكن��دي  ما�س��ا  فيليب��ي  الربازيل��ي 
الن���س �س��رتول املرك��ز اخلام�س يف 

بطول��ة ال�سانعني. وبينما مل ي�سل 
متكن��ه  الت��ي  لل�رصع��ة  مكالري��ن 
م��ن الف��وز بال�سباق��ات كم��ا يريد 
األون�س��و، ف��اإن اأداء الفري��ق حت�سن. 
واحت��ل ال�سائ��ق االإ�سب��اين املركز 

يف  وتاأه��ل  املج��ر،  يف  ال�ساد���س 
املركز 11 ببلجيكا بعدما حرمته 
م�سكلة يف املحرك من التقدم اإىل 

مركز اأعلى.

 رف���س جوزيه موريني��و مدرب مان�س�س��رت يونايتد 
االإ�سادة بتغيراته التي اأ�سفرت عن م�ساركة البدالء 
الثالثة يف الفوز -2�سفر على �سيفه لي�سرت �سيتي، 
بال��دوري االإجنلي��زي املمت��از. واأح��رز ماركو���س 
را�سفورد اله��دف االأول بعد 3 دقائق من م�ساركته، 
لينج��ارد وم��روان فيالين��ي يف  و�س��ارك جي�س��ي 
ت�سجيل الهدف الث��اين، ليحقق يونايتد فوزه الثالث 
عل��ى التوايل يف الدوري ه��ذا املو�سم. ورد مورينيو 
عل��ى �س��وؤال ب�س��اأن اإج��راء تغي��رات ذكي��ة قائ��ال 
"العب��ون رائعون للغاية، ه��ذا االأمر يتعلق بكفاءة 
الالعب��ني الأنهم جي��دون بالفعل". واأ�س��اف "لي�س 
مهم��ا م�ساركتهم من البداية اأو خالل املباراة اأ�ساد 
الربتغايل جوزي��ه مورينيو، املدير الفني ملان�س�سرت 
يونايت��د، بالعبي��ه، بع��د الف��وز عل��ى لي�س��رت �سيتي 
)0-2(، يف ثال��ث جوالت الدوري االإجنليزي، اليوم 

ال�سبت.
وق��ال موريني��و، يف ت�رصيح��ات نقلته��ا �سحيف��ة 
"ديل��ي �ستار" الربيطانية: "اأعتقد اأننا لعبنا ب�سكل 
جيد، املباراة كانت مفتوح��ة عندما كانت النتيجة 

.)0-0(
واأ�س��اف: "اجل��دار االأزرق )دف��اع لي�س��رت �سيت��ي( 
كان منظًم��ا ب�سكل جيد، كن��ت واثًقا من ذلك دائَما، 
وحتدث��ت عن��ه، لق��د دافع��وا جي��ًدا الي��وم". وتابع: 
ا بعد الت�سجيل، واإذا كنت �ساأختار  "لعبنا جيًدا اأي�سً
كلم��ة الأ�س��ف العب��ي فريق��ي يف ه��ذه املب��اراة، 
ف�ساأختار )ال�سالبة(، الالعبون لديهم دوافع كبرة، 
وهم ينتظرون الفر�سة من على مقاعد البدالء". الأن 
الفري��ق متما�سك كوحدة واحدة، اأن��ا �سعيد حقا من 
اأجله��م، م��روان وجي�س��ي وماركو�س، ل��و مل يكونوا 
جال�سني على مقاعد الب��دالء ما كان ميكنني اإجراء 
هذه التغيرات الناجحة".  وتابع "الالعبون يعملون 
بجدي��ة، �سواء م��ن يجل�س منهم عل��ى مقاعد البدالء 
اأو م��ن مل ي�س��ارك اأو حتى م��ن كان يف املدرجات، 
جميعه��م يبذلون جهدا كب��را وينتظرون الفر�سة". 
وكان��ت هذه املباراة من النوعية التي رمبا يتعادل 
خالله��ا يونايت��د املو�س��م املا�سي. فيم��ا ا�ستطاع 
رفائي��ل بينيتيز مدرب نيوكا�س��ل يونايتد الو�سول 
للنقط��ة رق��م 500 على م��دار تاريخ��ه يف الدوري 

االإجنلي��زي املمت��از لكرة القدم بع��د الفوز -3�سفر 
عل��ى و�س��ت ه��ام يونايت��د الي��وم ال�سب��ت. وح�س��د 
نيوكا�سل اأوىل نقاطه هذا املو�سم بينما عانى و�ست 
ه��ام من هزميته الثالثة يف اأول ثالث مباريات يف 
ال��دوري االإجنليزي املمتاز وذل��ك يف ا�سواأ �سجل له 

منذ 2011-2010 عندما هبط الفريق.
و�س��دد خو�سيلو ه��دف نيوكا�س��ل االأول يف الدقيقة 
36 يف اأول م�سارك��ة ل��ه مع الفريق، وكان الهدف 
ممي��زا وكلل حت��ركا رائعا بعد اأن م��رر ميكل مرينو 
اإىل اجلناح الغاين كري�ستيان اأت�سو الذي اأر�سل الكرة 
اىل داخ��ل منطق��ة اجل��زاء ليتعامل معه��ا خو�سيلو 

مبا�رصة.
م��ن  متقن��ة  عر�سي��ة  اإث��ر  براأ�س��ه  كالرك  و�سج��ل 
م��ات ريت�سي من الناحي��ة اليمن��ى يف الدقيقة 73 

لي�ساعف النتيجة الأ�سحاب االر�س.
واختت��م البدي��ل ميرتوفيت�س الثالثية بع��د اأن راوغ 
ج��و ه��ارت حار���س و�س��ت ه��ام لي�سج��ل الكرة يف 

املرمى اخلايل.
بينما قالت تقارير �سحفية، اإن ال�رصطة الربيطانية 

ب��داأت التحقي��ق فيما حدث خالل مب��اراة مان�س�سرت 
م��ن  الثالث��ة  اجلول��ة  �سم��ن  وبورمن��وث،  �سيت��ي 

الربميرليج.
ووفًق��ا مل��ا نقلت��ه �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" 
االإ�سبانية، فاإن اأحد اأفراد االأمن يف ملعب بورمنوث، 
اأبل��غ ال�رصط��ة الربيطاني��ة ب��اأن �سرجي��و اأجويرو، 
مهاجم مان�س�سرت �سيتي، قد اعتدى عليه يف الدقائق 

االأخرة من اللقاء.
ووق��ع احل��ادث اأثن��اء احتف��ال العب��ي مان�س�س��رت 
�سيتي به��دف الفوز، ال��ذي �سجله رحي��م �سترلينج 
يف الدقيق��ة 97 من املباراة، حي��ث اقتحم عدد من 
م�سجع��ي مان�س�سرت �سيتي امللعب، م��ا دعا عنا�رص 

االأمن للتدخل.
وُط��رد �سترلين��ج خالل ه��ذه اللقطة، بع��د ح�سوله 

على البطاقة ال�سفراء الثانية.
وقالت ال�سحيف��ة اإن العواقب قد تكون وخيمة على 
�سرجيو اأجويرو، ومدربه بيب جوارديوال، يف حال 
اأثبت��ت التحقيقات اأن املهاج��م االأرجنتيني اعتدى 

بالفعل على حار�س االأمن.

موراي ينسحب من بطولة 
أميركا للتنس


