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 اأنه��ت كارولني فوزنياكي، �سل�سلة م��ن التعرث يف املباريات 
النهائي��ة، وفازت عل��ى الرو�سية اأن�ستا�سي��ا بافليوت�سنكوفا، 
0-6 و5-7، لتح��رز لقبه��ا الثاين عل��ى التوايل يف بطولة 
ب��ان با�سيفيك للتن�س. وخا�ست فوزنياكي، املباراة النهائية 
ال�سابع��ة لها هذا املو�سم، بعد اخل�س��ارة يف املباريات ال�ست 
الأخ��رة. وب��داأت الالعب��ة الدمناركي��ة البال��غ عمرها 27 
عاما، وامل�سنف��ة الثالثة، اللقاء بقوة وح�سمت املجموعة 
الأوىل يف 21 دقيق��ة فق��ط، وظه��رت يف لياقة عالية بعد 
انت�ساره��ا مبجموعت��ني متتاليت��ني عل��ى موج��وروزا، 
امل�سنف��ة الأوىل عامليا يف الي��وم ال�سابق. ويف املقابل، 
تعر�س��ت بافليوت�سنكوف��ا لالإره��اق، بع��د الف��وز عل��ى 
اأجنليك كرب��ر يف لقاء من ثالث جمموعات، وعانت من 

ارتكاب الأخطاء ال�سهلة.
ظه��رت  الأوىل،  للمجموع��ة  ال�ساحق��ة  اخل�س��ارة  وبع��د 
اأف�س��ل يف املجموع��ة الثاني��ة،  بافليوت�سنكوف��ا ب�س��كل 
وحافظ��ت عل��ى اإر�ساله��ا حتى ال�س��وط الأخ��ر يف اللقاء، 
عندم��ا ا�ستفادت فوزنياكي من نقطة ك�رس الإر�سال وح�سمت 
املواجهة. فيما فازت اإيلين��ا اأو�ستابنكو امل�سنفة الأوىل بلقب 
بطول��ة �س��ول املفتوح��ة للتن���س لل�سيدات. فف��ي ال��دور النهائي 
للبطول��ة املقام��ة يف كوري��ا اجلنوبية ف��ازت لعب��ة لتفيا على 
الربازيلي��ة بياتري���س حداد مايا مبجموعت��ني لواحدة بواقع 6-7 
و1-6 و4-6. بينم��ا ودع��ت الإ�سباني��ة كارل �سواري��ز ناف��ارو، 
بطول��ة ووه��ان املفتوح��ة للتن���س لل�سي��دات. فف��ي ال��دور الأول 
للبطول��ة املقام��ة يف ال�سني، خ�رست ناف��ارو اأم��ام الأوكرانية 
لي�سيا ت�سورنك��و، مبجموعتني متتاليت��ني، بواقع 3-6 و7-6. 
وتقدم��ت اليونانية ماريا �س��اكاري اإىل ال��دور الثاين، بفوزها 
على يوليا بوتينت�سيف��ا، بنتيجة 6-1 و4-6 و2-6. وفازت 
الأ�سرتالية اآ�سلي بارتي عل��ى الأمريكية كاثرين بيلي�س 7-5 

و6-0.

نادي  اقرتب  ت�سيل�سي الإجنليزي من رق��م غرميه اأر�سنال، وذلك بعدما  
الإ�سب��اين األفارو موراتا مهاج��م البلوز يف ت�سجيل 3 جن��ح 

"هاتري��ك" خ��الل النت�س��ار عل��ى �ست��وك  اأه��داف 
�سيت��ي برباعية نظيفة يف اإط��ار اجلولة ال�ساد�سة من 
الربمييرلي��ج. وذك��رت �سحيف��ة "ديل��ي اإك�سربي�س" 
الربيطانية اأن هاتريك موراتا جعله الالعب رقم 17 يف 
تاري��خ الن��ادي اللن��دين الذي يح��رز 3 اأهداف يف 
مب��اراة واحدة بال��دوري الجنلي��زي، ليقرتب 
م��ن رقم اأر�سنال الذي ميتلك 19 لعًبا جنحوا 
يف ذل��ك. واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن جمه��ور 
ت�سيل�س��ي احتفل��وا مبورات��ا وق��رروا تاألي��ف 
اأغني��ة جدي��دة ل��ه يقول��ون فيه��ا: "األف��ارو، 
األفارو، اإنه قادم م��ن اإ�سبانيا امل�سم�سة، اإنه 
اأف�س��ل من هاري كني )مهاج��م توتنهام". 
ويع��د هاتري��ك موراتا ه��و الأول لت�سيل�سي 
من��ذ مو�س��م 2015/2014 حينما �سجل 
مواطنه دييج��و كو�ستا ثالثية يف مرمى 
ت�سيل�س��ي  وو�س��ل  �سيت��ي.  �سوان��زي 
للنقط��ة 13 ليالح��ق مان�س�سرت �سيتي 
ومان�س�سرت يونايتد على �سدارة ترتيب 
الدوري الإجنلي��زي، حيث ميتلك الفريقان 16 
نقط��ة. و�سج��ل مورات��ا 6 اأه��داف يف الدوري 
الإجنلي��زي ليتقا�س��م �س��دارة الهداف��ني م��ع 
البلجيك��ي روميل��و لوكاك��و، لع��ب مان�س�سرت 
يونايتد، والأرجنتيني �سرجيو اأجويرو، مهاجم 
مان�س�س��رت �سيت��ي. وان�س��م مورات��ا ل�سف��وف 
ت�سيل�س��ي قادًم��ا من ريال مدري��د الإ�سباين 
خ��الل �سوق النتق��الت ال�سيفية الأخر، 
بعدم��ا كان حبي���س دك��ة ب��دلء الفري��ق 

مللك��ي  رغم اإحرازه 20 هدًفا كاأعلى معدل تهديفي ا
بني �سفوف املرينجي خالل املو�سم املا�سي.

 اأب��دى اإرن�ستو فالفردي املدير الفني لنادي بر�سلونة �سعادته، بعد الفوز 
على جرونا، بنتيجة 0-3، يف اللقاء الذي اأقيم يف اإطار اجلولة ال�ساد�سة 
م��ن عم��ر الليج��ا، م�سي��ًدا بالطريقة الت��ي اتخذه��ا الفري��ق الكتالوين يف 
ال�سيطرة على املباراة. وحتدث فالفردي يف املوؤمتر ال�سحفي الذي نقلته 
�سحيف��ة "م��اركا" الإ�سبانية قائ��اًل: "لقد قدمنا مباراة كب��رة وحاولنا 
اأن نهاج��م وندافع مًعا نظ��ًرا للطريقة التي لعب به��ا املناف�س، والنتيجة 
تع��رب عن �سر املب��اراة". واأ�ساف: "منذ بداية املب��اراة كان من الوا�سح 
اأن جرون��ا يراق��ب مي�سي رج��ل لرجل ل��ذا حاولنا خل��ق م�ساحات حتى 
ي�ستطي��ع ليوني��ل ال�ستفادة منه��ا، وهذا كان اأم��ًرا �سعًب��ا لأن املناف�س 
حر���س على اإغ��الق امل�ساح��ات اأمامه ط��وال الوقت". وتاب��ع: "املباراة 
كان��ت �سعبة ب�سبب �سغط الديربي، كما اأن امللعب كان �سعًبا وم�سحوًنا 
ولكن م��ن اجليد اأننا متكنا من التعامل مع هذه الأجواء والفوز باملباراة 
يف النهاية". وعن اأداء اأندريا�س اإنيي�ستا قائد بر�سلونة قال: "لقد قّدم اأداء 
جي��ًدا مع زمالئه، وهم متعلقون به للغاي��ة، نحن �سعداء لأنه يلعب معنا، 
واأعتق��د اأن باإمكانه بذل هذا املجهود ل�سن��وات اأخرى مقبلة". وعن عودة 
لوي�س �سواري��ز للت�سجيل قال: "عادة املهاجم��ون يتاأثرون بعدم ت�سجيل 
الأه��داف، ولكن عندما تعود حا�سة التهدي��ف كل �سيء يتغر، وهذا �سيء 

جيد، �رسا�سته على املرمى كانت حا�سمة حتى الدقيقة الأخرة".
وب�سوؤال��ه ع��ن �سرجيو بو�سكيت���س قال: "لق��د قدمنا اأداًء جي��ًدا يف و�سط 
امللع��ب، رغ��م افتقاد ال�سيط��رة يف بع�س الف��رتات، ولك��ن باولينيو كان 
قادًما من امل�ساركة يف 90 دقيقة وكان يجب علينا ا�ستبداله حتى يكون 

متاًحا يف املواجهات املقبلة".
واختت��م: "اأعتقد اأن األيك�س فيدال باإمكان��ه اللعب يف مراكز عديدة، وهذه 
تعت��رب مي��زة جي��دة، وعلى كل ح��ال هو لع��ب يف الفريق وكلم��ا اأتيحت 

الفر�سة �سي�سارك".

بايرن ميونيخ وتقنية الفيديو تحت المنظار بعد مباراة فولفسبورغ
بوليسيتش يشيد بشراسة هجوم بوروسيا دورتموند

موقع ألماني: رونالدو يمنع انتقال العبين عالميين إلى صفوف ريال مدريد
 ذكر موقع امل��اين، ان جنم منتخب الربتغال كري�ستيانو 
رونال��دو، من��ع العدي��د م��ن الالعب��ني العاملي��ني م��ن 
النتق��ال اىل ن��ادي ري��ال مدري��د ال�سب��اين. وا�س��اف 
موق��ع “�سبورت بيلد” الأملاين، اليوم الحد، ان رونالدو 
ومن��ذ انتقال��ه اإىل الن��ادي امللك��ي، يتدخ��ل يف �سيا�سة 
النتق��الت بالن��ادي، واأن��ه من��ع جنوم��ا عاملي��ني من 
الق��دوم اإىل مدريد، مو�سحا ان “رونالدو حطم كثرا من 
الأرق��ام القيا�سية م��ع الريال، فمنذ انتقال��ه اإىل النادي 
قادم��ا م��ن مان�س�سرت يونايت��د الإجنليزي ع��ام 2009، 
وه��و يح�س��د اللقب تل��و الآخر �س��واء لنف�س��ه اأو لفريقه، 

واأ�سب��ح ظاه��رة، و�سج��ل للفري��ق حت��ى الآن يف كاف��ة 
البط��ولت 409 اأه��داف وم��رر 124 هدف��ا. �سوبح�سب 
املوق��ع، فاإن رونال��دو منع جنوما اآخري��ن عامليني من 
النتق��ال اإىل �سف��وف الفريق امللك��ي “رغبة منه يف اأن 
يبق��ى النجم الأمل��ع لدى الري��ال، م�سيفا ان��ه وا�ستنادا 
اإىل موق��ع Don Balon  الإ�سباين اإن الالعب �ساحب 
ال�32 عام��ًا، ل يوافق على انتقال حمتمل لنجم منتخب 
اأوروغ��واي وباري���س �سان جرم��ان، اأدين�س��ون كافاين، 
الذي يقال اإنه بعد ال�سجار بينه وبني نيمار حول ت�سديد 
ركلة اجل��زاء يف مباراة لي��ون، ف��اإن اإدارة �سان جرمان 

ترغ��ب يف اأن ينتق��ل م��ن باري���س يف العطل��ة ال�ستوي��ة 
املقبل��ة، وري��ال مدري��د هو الن��ادي املحتم��ل اأن ينتقل 
اإلي��ه كافاين. وتابع املوقع، ان هذا الأمر لن يحدث، رغم 
الق��ول باأن نا�رس اخلليف��ي وفلورينتينو بري�س رئي�سي 
النادي��ني، قد اتفقا بالفعل على قيمة ال�سفقة”، م�سيفا، 
اأن ال�سب��ب ه��و كري�ستيانو رونالدو، الذي يق��ال اإنه �سد 
التعاق��د مع لعب اآخر مب�ستوى عاملي، يتمتع ب�سخ�سية 
قوي��ة. وا�سار اىل انه��ا لي�ست امل��رة الأوىل، التي يتدخل 
فيه��ا رونال��دو يف �سيا�سة النتقالت بالن��ادي امللكي، 
فقد “غازل” زلت��ان اإبراهيموفيت�س يف ال�سيف الريال 

للتوقي��ع معه، لكن يبدو اأن رونالدو حال دون ذلك، كما 
حدث من قبل اأي�سا مع اأرتورو فيدال جنم بايرن احلايل. 
وكري�ستيان��و رونالدو، من موالي��د 5 فرباير 1985، هو 
لعب كرة قدم برتغايل يلعب يف مركز اجلناح الأي�رس اأو 
كمهاج��م بنادي ريال مدريد الإ�سب��اين الذي ي�سارك يف 
ال��دوري الإ�سباين لك��رة القدم، وهو حالي��ًا قائد منتخب 
الربتغ��ال لك��رة القدم، وه��و الهداف التاريخ��ي لكل من 
منتخب بالده وناديه ريال مدريد. ُيعترب رونالدو ح�سب 
الكثرين وبناًء على الكث��ر من الإ�ستفتاءات اأحد اأف�سل 
الالعبني يف جيله، بل وحتى يف تاريخ لعبة كرة القدم.

كوتينيو يظهر سبب رفض ليفربول التخلي عنه

روسي ثالث المنطلقين في سباق أراجون للدراجات النارية

 اإذا كان ل ي��زال هن��اك اأي �سخ���س يت�س��اءل 
باندها���س ع��ن �سب��ب رف���س ليفرب��ول ع��دة 
عرو���س �سخم��ة م��ن بر�سلونة، ل�س��م �سانع 
اللعب الربازيلي فيليب كوتينيو، فاإن دوره يف 
النت�سار 2-3 عل��ى لي�سرت �سيتي يف الدوري 
الإجنلي��زي املمتاز لك��رة القدم، يعت��رب كافيا 

لالإجابة على ذلك.
وتقريب��ا كل م��ن ح���رس يف ال�ست��اد، ومنه��م 
كا�س��رب �سماي��كل حار���س لي�سرت �سيت��ي، كان 
يدرك ما �سيحدث عندما ا�ستعد كوتينيو لتنفيذ 
ركل��ة ح��رة من 25 م��رتا يف منت�س��ف ال�سوط 

الأول.
ونظر كوتينيو بدقة اأول ثم اأطلق ت�سديدة رائعة 
داخ��ل ال�سباك، بينما و�س��ل احلار�س �سمايكل 

ب�سكل متاأخر بجزء من الثانية.
وه��ذا اله��دف رق��م 16 لكوتيني��و م��ن خارج 

منطق��ة اجل��زاء يف الدوري الإجنلي��زي، واأثبت 
ملاذا هو ل يقدر بثمن يف ليفربول.

وقب��ل ثماين دقائق من اله��دف اأر�سل كوتينيو 
كرة عر�سية متقن��ة اإىل زميله امل�رسي حممد 

�سالح، الذي و�سعها براأ�سه داخل املرمى.
ويف ظ��ل غي��اب املوق��وف �سادي��و م��اين عاد 
كوتيني��و جم��ددا اإىل اللع��ب �سم��ن ثالثي خط 
املقدم��ة، حي��ث تاألق يف هذا املرك��ز باملو�سم 
اإيق��اف  م��ن  لي�س��رت  يتمك��ن  ومل  املا�س��ي، 

خطورته.
وا�ستح��ق كوتينيو الفوز بجائ��زة اأف�سل لعب 
م��درب  كل��وب  يورج��ن  و�سع��ر  املب��اراة.  يف 
ليفرب��ول بال�سع��ادة بالف��وز، وجن��اح حار�سه 
�سيم��ون مينيولي��ه يف اإنق��اذ ركلة ج��زاء قرب 
النهاي��ة، يف ملع��ب اعت��اد اأن يع��اين عليه يف 
الف��رتة الأخ��رة. وقال كل��وب: "اأحببت طريقة 

قتالن��ا لتحقي��ق النتيجة، كان 
اأك��رب  بف��ارق  التف��وق  ميك��ن 
لك��ن بعد ع��دة مباريات دون 
انت�سار كان يجب اأن نقاتل".

الأمل��اين:  امل��درب  واأ�س��اف 
اللحظ��ة متنحنا  اأن مث��ل هذه  "اأعتق��د 
الكث��ر من الأم��ور الإيجابي��ة، النقاط 
الث��الث اأثبت��ت للجمي��ع اأن الفريق ل 
يزال حا�رسا، وكل �سيء ي�سر ب�سكل 

جيد، دعونا نقطع اخلطوة التالية".
ال�سغ��وط  م��ن  النت�س��ار  وخف��ف 
عق��ب  كل��وب  عل��ى  املفرو�س��ة 

اخل�س��ارة -5 0 اأم��ام مان�س�سرت 
�سيتي منذ اأ�سبوعني، والتعادل 

1-1 مع برنلي يف اجلولة 
املا�سية.

 اأح��رز النجم الإيط��ايل، فالنتينو رو�سي، املركز 
الثال��ث يف التج��ارب الر�سمي��ة ل�سب��اق جائ��زة 
اأراج��ون الك��ربى، املقرر غ��دا الأح��د باإ�سبانيا، 
ل�سباق��ات  الع��امل  بطول��ة  مناف�س��ات  �سم��ن 
الدراج��ات الناري��ة "موتو.جي.ب��ي"، وذلك بعد 

ثالثة اأ�سابيع من اإ�سابته بك�رس يف ال�ساق.
وكان رو�س��ي "38 عاما"، املت��وج بلقب بطولة 
الع��امل ت�سع مرات، ق��د تعر�س لك�رس يف عظمتي 
الق�سبة وال�سظية ب�ساقه، اإثر حادث وقع يف 31 

اآب/اأغ�سط�س، وخ�سع لعملية جراحية.
وقال رو�سي، عقب اإحراز مركز النطالق الثالث: 
اأمر مهم للغاية  "النطالق من مركز متقدم هو 
بالن�سب��ة يل.. عل��ي الآن تقيي��م م��دى قدرت��ي 
التناف�سي��ة". ونال زميل��ه، مافري��ك بينيالي�س، 

مركز اأول املنطلقني، اأمام خورخي لورينزو.
وكان بينيالي���س الأ���رسع يف التج��ارب احل��رة 
الأخرة، وكرر هيمنت��ه يف التجارب التاأهيلية، 
ليخط��ف مرك��ز اأول املنطلق��ني اأم��ام مواطن��ه 

الإ�سباين، لورينزو، مت�سابق دوكاتي، 
ورو�سي، زميله يف ياماها.

كال  الربيط��اين  و�سينطل��ق 
كرات�سل��و، مت�ساب��ق هون��دا، م��ن 
ج��اء  بينم��ا  الراب��ع،  املرك��ز 
م��ارك ماركيز، مت�س��در بطولة 

الع��امل، يف املرك��ز اخلام�س، بعد 
�سقوطه قبل دقيقتني من نهاية 

التجارب.

 مل يك��ن لعب��و فري��ق باي��رن ميوني��خ الأمل��اين، 
�سع��داء اأثناء احتفالهم مبهرج��ان "اأكتوبرف�ست" ، 
بع��د تعادلهم الباهت مع فولف�سبوج اأم�س اجلمعة، 
وال��ذي كان ميك��ن اأن يك��ون اأ�س��واأ، ل��و كان حكم 
الفيدي��و امل�ساعد قد قام باإلغاء هدفهم الفتتاحي 
يف املب��اراة. واأنه��ى باي��رن، حامل لق��ب الدوري 
متقدم��ا  الأول  ال�س��وط  )بوند�سليج��ا(،  الأمل��اين 
بهدف��ني نظيف��ني م��ن خ��الل ركل��ة ج��زاء، مث��ار 
خالف، �سجل منه��ا ليفاندوف�سك��ي الهدف الأول، 
وهدف اآخر �سجله اآرين روبن، قبل اأن يتمكن فريق 
فولف�سبورج الذي يدربه مارتني �سميت من تعديل 
النتيجة وانتزاع نقط��ة ثمينة.  ويفتقد اأداء بايرن 
لل�رسع��ة والتكتيك، وهو ما يزيد من ال�سغوط على 
امل��درب الإيطايل كارلو اأن�سيلوت��ي، والتي ظهرت 
عقب خ�سارته اأم��ام هوفنهامي يف وقت �سابق من 
هذا ال�سهر. واأقيمت فقط 6 جولت من الدوري حتى 
الآن فق��د خالله��ا باي��رن 5 نقاط، حي��ث انتقدت 
بع�س الرم��وز �سيا�سة ع��دم التدخل الت��ي يتبعها 
اأن�سيولتي، من بينهم �ستيف��ان اإيفنربج وماتيا�س 

زام��ر. وكان يب��دو اأن الفري��ق الباف��اري ب�س��دد 
حت�س��ني اأدائه من خالل النت�س��ارات التي حققها 
عل��ى ماين��ز و�سالك��ه ،ولك��ن الالعب��ني مل يكونوا 
�سعداء اأم�س اجلمعة. وقال مات�س هوميلز: "ل نلعب 
ك��رة القدم التي تخيلنا اأنن��ا �سنلعبها". فيما اأ�ساد 
كري�ستي��ان بولي�سيت�س، جن��م بورو�سيا دورمتوند 
الأملاين، بالنجاعة التهديفية التي متتع به فريقه 
اأم��ام مناف�س��ه بورو�سي��ا مون�سنجالدب��اخ، اأم�س 
ال�سبت. و�سحق دورمتوند، �سيفه مون�سنجالدباخ، 
بنتيج��ة 1-6، �سمن مناف�س��ات اجلولة ال�ساد�سة 
قم��ة  دورمتون��د،  وا�ستع��اد  البوند�سليج��ا.  م��ن 
ترتي��ب البوند�سليج��ا بعدما رف��ع ر�سيده اإىل 16 
نقط��ة، بفارق نقطت��ني عن هوفنه��امي الثاين، و3 
نقاط ع��ن حامل اللق��ب بايرن ميوني��خ، �ساحب 
املرتبة الثالث��ة. وقال بولي�سيت�س، يف ت�رسيحات 
نقله��ا موقع البوند�سليج��ا الر�سمي "بالطبع الأمر 
يك��ون به الكثر م��ن املرح عند ت�سجي��ل الأهداف 
بغ��زارة، مع اللعب ب�س��كل جيد". واأ�س��اف الدويل 
الأمريك��ي "اأعتق��د اأن الأمر يبداأ م��ن اخللف حيث 

حار���س املرم��ى وخط الدف��اع، وهم يعط��ون لنا 
الكث��ر من الثقة، وهذا يعني اأننا ن�ستطيع الهجوم 

وفع��ل ما يتوجب علينا القيام ب��ه". وتابع "لدينا 
الكث��ر من الالعبني اجليدين، لذل��ك نحن نعلم اأن 

اأي لعب يتم الدف��ع به �سيقدم مردوًدا جيًدا، وهذا 
م��ا يحدث يف الوقت الراهن". واأمت �ساحب ال� 19 
عاًم��ا، حديث��ه بقوله "نتح�س��ن يف الوقت احلايل، 
اأعتق��د اأنه ليزال اأمامن��ا طريق طويل". وكان من 
موؤ���رسات ع��دم التدخ��ل الت��ي يتبعه��ا اأن�سيلوتي، 
والت��ي كلفت��ه من�سبه يف ت�سيل�س��ي وريال مدريد، 
ه��و رده على ما ميك��ن لالعبني فعله يف مهرجان 
"اأكتوبرف�ست" ، قبل اأن يعودوا للرتكيز ملباراتهم 
اأم��ام باري���س �س��ان جرم��ان يف دوري اأبط��ال 
اأوروب��ا. وق��ال املدرب الإيط��ايل :"ميكن لالعبني 
اأن يفعل��وا ما يري��دون، ل�س��ت والده��م اأو اأخوهم، 
اأن��ا فق��ط مدربه��م". وا�ستغ��ل فولف�سب��ورج، الذي 
ا�ستعاد ن�ساطه حتت قيادة املدرب اجلديد �سميت، 
خطاأ م�سحكا من �سف��ني اأولريت�س، حار�س بايرن 
الحتياط��ي، ليقل�س الفارق اإىل 1 � 2 ولكن هدف 
داني��ل دي��دايف ا�ستط��اع اأن يع��ادل النتيج��ة يف 

الدقيقة 83 بعدما وجد ثغرة يف دفاعات بايرن.
ولك��ن ه��دف باي��رن الفتتاحي ه��و ال��ذي اأر�سل 
و�سائ��ل التوا�سل الجتماعي اإىل التجاوز، خا�سة 

واأن رابط��ة الدوري الأمل��اين حتاول ال�سيطرة على 
الأخطاء من خالل جتربة حكم الفيديو امل�ساعد.

مداف��ع  تي�سران��د  مار�سي��ل  مل���س  وبال��كاد 
داخ��ل  �سق��ط  ال��ذي  ليفاندوف�سك��ي  فولف�سب��ورج 
منطق��ة اجل��زاء، لأن��ه كان يح��اول تعدي��ل وقفته 
ليحت�س��ب احلكم ركلة ج��زاء، ومل يقم حكم الفيديو 
امل�ساع��د باإلغ��اء قراره لأنه يج��ب اأن يكون هناك 

"خطاأ وا�سح" للتدخل.
بع���س النقاد، مثل اإيفنربج وزام��ر، قالوا اإنه كان 
يتع��ني احت�ساب ذلك على اأنه خط��اأ وا�سح ،ولكن 
كارل هاينز رومينيجه، الرئي�س التنفيذي للنادي، 
طال��ب بال�سرب بع��د ظهور جدل كب��ر ب�ساأن حكم 
الفيديو امل�ساعد خالل اجلولت الأوىل من الدوري.
وق��ال لوتز مايكل فروليت���س، رئي�س جلنة احلكام 
بالحتاد الأملاين ل�سحيف��ة )فرانكفورتر اأجلمينه 
ت�سايت��وجن(، اليوم ال�سبت: "مت اإجراء اختبار �رسي 
مل��دة عام، والآن نحن نخت��ربه عالنية ويف اأجواء 
تناف�سي��ة، اإن��ه حتد عظيم ويحت��اج ت�سامح و�سرب 

من اجلانبني". 

فوزنياكي تحرز لقب بطولة بان 
باسيفيك للتنس   

موراتا يقرب تشيلسي من رقم أرسنال

فالفيردي : سعداء بوجود انيستا معنا 


