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 يواج��ه الرئي���س الأمريكي، دونال��د ترامب، انتق��ادات متزايدة 
�س��د الريا�سي��ن الذي��ن يع��رون عن ب�سبب ت�رصيحاته 

جه��م  حتجا ق��ال ا ترام��ب  وكان  املالع��ب.  يف 
ينبغ��ي  عل��ى ال��دوري الوطن��ي لك��رة القدم اإن��ه 

ن  مريكي��ةاأ لأ يط��رد الالعبن الذين يحتجون اأثناء ا
ف  وانتق��د ع��ز الأمريك��ي.  الوطن��ي  الن�سي��د 

لعب��ون بارزون، م��ن بينهم جنم كرة 
ال�سل��ة يل ب��رون جيم���س، ت�رصيح��ات 
ترام��ب. وو�س��ف مال��ك اأح��د ف��رق كرة 
الق��دم الأمريكية ت�رصيحات ترامب باأنها 
"جارحة"، ولكن ترامب كررها يف اأكرث 
م��ن منا�سبة. ودعا ترام��ب، يف جتمع 
اجلمع��ة، ف��رق ك��رة الق��دم الأمريكية 
اإىل طرد الالعبن الذي��ن يحتجون اأثناء 
ع��زف الن�سيد الوطني، يف اإ�س��ارة اإىل �سل�سلة 
من الحتجاجات على العالقات بن خمتلف 
الأعراق، بداأها الالعب، كولن كرنيك، العام 
املا�س��ي. وقال: "هل تري��دون من اأي مالك 
لفري��ق ك��رة الق��دم الأمريكي��ة، عندم��ا يرى 
لعب��ا يهن العلم الوطن��ي، اأن يقول اخرجوا 
ابن العاهرة هذا م��ن هنا اإنه مطرود". وجاء 
يف ت�رصي��ح اأ�سدره مفو�س دوري كرة القدم 
الأمريكي��ة، روج��ر غودي��ل، اأن "ت�رصيح��ات 
التفرق��ة مثل ه��ذه دليل على ع��دم الحرتام". 
وقال��ت جمعي��ة لعبي ك��رة الق��دم الأمريكية 
اإن "الرئي���س جت��اوز احل��دود". وو�سف ممثل 
اجلمعية، اإيريك ون�ست��ون، ت�رصيحات ترامب 
باأنه��ا "�سفع��ة يف وجوه رم��وز الن�سال من 

اأجل احلقوق املدنية ما�سيا وحا�رصا".

اأ�س��اد الفرن�سي اأر�س��ن فينجر، مدرب نادي اأر�سن��ال، ب�رصعة تاأقلم 
املهاج��م األك�سن��در لكازيت��ي، م��ع مناف�س��ات ال��دوري الإجنليزي 
املمت��از. ول��دى لكازيت��ي، ال��ذي �سج��ل ه��ديف الف��وز عل��ى و�ست 
بروميت�س األبيون، اأم�س الثنن، 4 اأهداف يف 6 مباريات بالدوري. 
وق��ال فينج��ر ملوق��ع الن��ادي عل��ى الإنرتنت "اإن��ه ل ي�سج��ل فقط 
الأه��داف، بل ي�ساعد يف بن��اء الهجمات ب�سكل جيد. اإنه يقاتل اأي�سا 
ول يخ�س��ى التدخالت البدنية". واأ�س��اف "ا�ستبدلته اأم�س لأنه كان 
ي�سع��ر بالإره��اق. كان ميل��ك فر�سة ت�سجي��ل 3 اأه��داف يف اللقاء، 
لكن��ي منحت��ه فر�س��ة ت�سديد ركل��ة اجل��زاء". وتاب��ع "املطلوب هو 
الف��وز باملب��اراة وعدم املخاطرة باأي �سكل، لأن��ه لو جنح املناف�س 
يف تقلي���س الف��ارق اإىل 1-2 �ست�سبح الأجواء متوت��رة". و�سيلعب 

اأر�سن��ال يف �سياف��ة بات��ي بوري�س��وف يف رو�سي��ا 
البي�س��اء، �سمن مناف�س��ات ال��دوري الأوروبي،غد 
اخلمي���س، قب��ل اأن ي�ست�سي��ف برايت��ون اآن��د هوف 
األبي��ون يف ال��دوري الإجنليزي ي��وم الأحد املقبل. 
مهاج��م  لكازيت��ي،  األك�سن��در  الفرن�س��ي  �سج��ل 
اأر�سن��ال الإجنليزي، هديف فريق��ه يف مرمى و�ست 
بروميت���س، يف املب��اراة الت��ي جمع��ت الفريق��ن 

الرميريلي��ج.  م��ن  ال�ساد�س��ة  باجلول��ة 
و�سجل الالعب الفرن�سي الهدف الثاين 
له ولأر�سنال من �رصبة جزاء، ليحرز 
بذل��ك ركلة اجل��زاء رق��م 21 له منذ 
مو�س��م 2014 / 2015، ويك��ون 
ثاين اأكرث لع��ب �سجل من عالمة 

اخلم���س  الدوري��ات  يف  اجل��زاء 
الكرى، ويتف��وق عليه فقط 

كري�ستيانو  الرتغ��ايل 
و  ل��د نا و ر
�سي��د  بر
هدف��ا.   22
اأح��رز  كم��ا 

يت��ي  ز كا ل
رق��م  اجل��زاء  �رصب��ة 
يف  لأر�سن��ال   100
وه��و  الرميريلي��ج، 
ثال��ث اأك��رث فري��ق يف 
امل�سابق��ة يح��رز م��ن 
بع��د  اجل��زاء  عالم��ة 
 )112( ليفرب��ول 

أثرياء باريس يختبرون قوتهم أمام البايرن وتشيلسي بضيافة أتلتيكو مدريد 
الجولة الثانية للتشامبيونزليغ

رئيس يوفنتوس والنيابة اإليطالية يتواجهان في جولة أخرى  
يعارض تخفيض عدد أندية الكالتشيو 

 اأعل��ن حمام��ي اأندري��ا اأنييل��ي، رئي���س ن��ادي يوفنتو���س ، 
ا�ستئنافه للحكم ال�س��ادر بحق موكله، بالإيقاف ملدة عام، 
وتغرمي��ه 50 األ��ف ي��ورو، ب�سبب ح�س��ول بع�س 
اأع�ساء املافيا على تذاكر جمانية للمباريات، 
ا  فيما اأعلنت النيابة العامة عن ا�ستئنافها اأي�سً
للق��رار. وكان��ت النيابة ق��د طالب��ت، الأ�سبوع 
املا�سي، باإيق��اف اأنييلي ملدة عامن ون�سف 
الع��ام، مع غرامة قدره��ا 50 األف يورو. وقال 
حمام��ي اأنييل��ي بع��د احلك��م، يف ت�رصيحات 
اأبرزتها �سحيفة )توتو �سبورت( الإيطالية: "ل 
ميكن اأن نخف��ي اإحباطنا من احلك��م ال�سادر، 

لكنه حك��م من الدرج��ة الأوىل، و�سنق��وم بال�ستئناف دون 
�س��ك، لكن بعد احلديث م��ع موكلي". فيما اأ�س��در يوفنتو�س 
بيان��ا ينف��ي فيه وج��ود اأي �سلة بن النادي وب��ن اأع�ساء 
املافيا. على اجلانب الآخ��ر، قال جوزيبي بيكوريني، ممثل 
النيابة: "اأ�سعر بالر�سا جزئيا عن احلكم، لأننا اأثبتنا �سحة 
وجهة نظرن��ا يف اإدانة املتهمن، لكني اأرى اأنهم ي�ستحقون 
عقوب��ة اأكر، له��ذا �سنق��وم با�ستئناف احلك��م". ويف �سياق 
منف�س��ل قال ماوريت�سي��و �ساري، مدرب ناب��ويل، اإن هناك 
حاج��ة لتخطيط اأف�سل جلدول املباري��ات الدولية، للتعامل 
م��ع ال�سغط الواقع على الالعبن، بدل من تقلي�س عدد فرق 
دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم. وكارلو تافيكيو، 

رئي���س الحت��اد الإيط��ايل للعب��ة، وما�سيميليان��و األيجري، 
مدرب يوفنتو�س، من بن الذين يريدون تقلي�س عدد الفرق، 
يف دوري الدرج��ة الأوىل الإيط��ايل. ومع ذل��ك، اأ�سار �ساري 
اإىل اأن مث��ل ه��ذا التقلي�س، �سي��وؤدي لإعاقة من��و الريا�سة، 
معت��ًرا اأن احل��ل الأف�س��ل هو املزي��د من التنظي��م لرنامج 
املباري��ات الدولي��ة. وق��ال �س��اري: "خو�س بطول��ة دوري 
ت�سم 18 فريقا، ميثل مزية تتعلق بتقلي�س عدد املباريات، 
لكنه ينطوي على عيب، يكمن يف انتزاع احللم من عدة مدن 
)بوج��ود ف��رق له��ا(، وتقلي�س ع��دد امل�سجع��ن املحتملن 
عل��ى امل��دى الطوي��ل". واأ�ساف: "يج��ب اأن نل��وم املنتخب 
الوطن��ي )ب�سبب اجلدول املزدحم مع ���رصورة( العثور على 

م�ساح��ة حمددة، خ��الل العام، ميك��ن للمنتخب��ات الوطنية 
اللع��ب فيها.. اأم��ا بالن�سبة لبقي��ة املو�سم، فاإن��ه يجب منح 
بع�س الوق��ت لالأندية، لأن هذا �سي�سف��ي املزيد من اجلودة 
عل��ى املباري��ات". وتتناق���س روؤية �ساري م��ع وجهة نظر 
اأوريلي��و دي لورينتي���س، رئي���س نادي ناب��ويل، الذي قال، 
ي��وم اجلمعة املا�سي، اإنه يف�سل تقلي���س عدد اأندية دوري 
الدرج��ة الأوىل، م��ن 20 اإىل 16. ويف عام 1988، زاد عدد 
ف��رق الدرج��ة الأوىل اإىل 18، ثم ارتفع اإىل 20 عام 2004. 
وق��ال تافيكي��و، اإن��ه ياأمل يف العث��ور على "ح��ل معقول"، 
لتقلي���س عدد الف��رق يف دوريات املحرتف��ن باإيطاليا، يف 

غ�سون ثالث اإىل اأربع �سنوات.

تغيير اسم فريق ريد بول للفورموال 1 مطلع 2018 

اعتزال اإلسباني فيليبي رييس دوليًا

م��ن املنتظ��ر اأن ت�سب��ح اأ�ستون مارت��ن، �رصيكة يف 
ال�س��م لفري��ق ريد ب��ول، املناف���س يف بطولة العامل 
ل�سباق��ات الفورم��ول 1 لل�سي��ارات املو�س��م املقبل، 
يف حت��رك �سريف��ع قيمة العالم��ة الريطاني��ة اأمام 

�سانعي ال�سيارات الريا�سية فرياري ومكالرين.
و�سي�سب��ح ا�سم بط��ل العامل ال�سابق ر�سمي��ا، اأ�ستون 
مارتن ري��د بول. وق��ال اآندي باملر، رئي���س اأ�ستون 
مارت��ن ومديرها التنفيذي يف بي��ان "�رصاكة ال�سم 
ه��ي اخلط��وة املنطقي��ة التالي��ة ل�رصاكتنا م��ع ريد 
ب��ول". ولدى ريد بول واأ�ست��ون مارتن، وهي عالمة 
بريطاني��ة جذاب��ة عمره��ا 104 اأع��وام، اأ�سبح��ت 
�سياراتها مرتبط��ة باأفالم العميل ال�رصي الريطاين 

جيم���س بوند، عالقة مثرية لالهتم��ام على ال�سعيد 
الفني. ولع��ب اأدريان نيوي، م�سم��م ريد بول، دورا 
كب��ريا يف ت�سمي��م �سي��ارة اأ�ست��ون مارت��ن اجلديدة 
فالكريي، التي �سيتم ت�سليمها يف 2019. وي�ستخدم 
ري��د ب��ول، حم��ركات رين��و حت��ت ا�س��م ت��اج هويا، 
وال�س��رتايل دانيي��ل ريت�سي��اردو والهولندي ماك�س 
فر�ستابن هما �سائقا الفريق يف الوقت احلايل. وقال 
ري��د بول، اإنه �سيتم توفري 110 فر�سة عمل جديدة، 
اإذ �سي�ست�سي��ف املرك��ز مهند�س��ي وم�سممي اأ�ستون 
مارتن للعمل على ال�سي��ارات الريا�سية امل�ستقبلية 
م��ن ال�رصكت��ن. و�رصيكة ال�س��م ال�سابق��ة لريد بول 
يف الف��رتة م��ن 2013 اإىل 2015، كان��ت عالم��ة 

اإنفينيت��ي لل�سي��ارات الفارهة اململوك��ة لني�سان، 
واملرتبط��ة حاليا بفريق رينو. وتعكف فورمول 
1، عل��ى تطوي��ر مكر �سوت ميك��ن تثبيته يف 

خم��رج الع��ادم بال�سي��ارة جلع��ل الريا�س��ة اأك��رث 
�سجيًجا وجذًبا للم�ساهدين، عر التلفزيون.

و�سجي��ح املح��ركات، كان م��ن ب��ن امل�سائل التي 
اأث��ري ج��دل كب��ري ب�ساأنه��ا من��ذ ب��داأت الريا�سة يف 
2014، ال�ستعانة مبحركات توربينية اأهداأ �سوًتا 
�سع��ة 1.6 لرت مكونة من 6 اأ�سطوان��ات اإ�سافة اإىل 
نظام��ن ل�ستعادة الطاقة ب��دًل من حمركات �سعة 
2.4 لرت مكونة من 8 اأ�سطوانات، واأنظمة ا�ستعادة 

الطاقة احلركية.

 اأعلن جنم كرة ال�سلة الإ�سباين املخ�رصم، فيليبي 
ريي���س، الي��وم اعتزاله اللعبة دولي��ا مع منتخب 
ب��الده بعدما خا�س 236 مب��اراة دولية ح�سد 
خالله��ا مونديال كاأ�س العامل م��رة واأمم اأوروبا 
ثالث م��رات اإ�سافة لث��الث ميدالي��ات اأوملبية، 
ف�سيت��ن وبرونزي��ة. وق��ال ريي���س قائ��د ريال 
مدري��د وعميد ك��رة ال�سلة يف ال��دوري الإ�سباين، 
خالل تق��دمي فعاليات املو�سم اجلديد للم�سابقة: 
"اأبلغتهم باعتزايل دوليا، والآن اأقولها �رصاحة 
اإنن��ي مل اأن�سم للمنتخب ه��ذا ال�سيف للم�ساركة 
يف بطول��ة اليورو لأنني كن��ت قد اتخذت قراري 
بنهاي��ة اللع��ب ال��دويل. اأبلغ��ت رئي���س الحتاد 
والكل يعلم بالأمر". وكان ريي�س )37 عاما( قد 

�س��ارك للمرة الأوىل م��ع منتخب بالده الإ�سباين 
يف 17 اأغ�سط���س/اآب 2001 يف لقاء ودي اأمام 
الكيان ال�سهيوين ا�ستعدادا لبطولة يورو 2001 
برتكيا، والت��ي ح�سدت فيه��ا اإ�سبانيا امليدالية 

الرونزية.
ق��اد املخ���رصم ب��او جا�س��ول، و�سقيق��ه مارك، 
منتخ��ب اإ�سبانيا، للح�سول عل��ى املركز الثالث 
بكاأ�س اأمم اأوروبا لكرة ال�سلة، بتغلبه )-93 85( 
عل��ى رو�سيا، الي��وم الأحد. واأحرز ب��او جا�سول، 
املح��رتف بال��دوري الأمريك��ي للمحرتفن "اإن 
بي اإي��ه"، 26 نقطة باملباراة بالإ�سافة لقيامه 
ل �سقيقه،  ب���10 متابعات حتت ال�سل��ة. فيما �سجَّ
25 نقط��ة لالروخا الذي ا�ستعاد اتزانه �رصيًعا 

عق��ب خ�سارته م��ن نظ��ريه ال�سلوفين��ي بالدور 
قب��ل النهائ��ي. وُتع��دُّ هذه ه��ي امل��رة ال�ساد�سة 
على التوايل التي يق��ف فيها املنتخب الإ�سباين 
عل��ى من�سة التتوي��ج، حيث ت��وِّج باللقب اأعوام 
2009، و2011، و2015، فيم��ا ح�س��ل على 

املركز الثاين 2007، والثالث عام 2013.
ومن��ذ ذلك احل��ن غاب الالعب فق��ط عن بطولة 

يورو 2013 وع��ن ن�سخة ال�سيف املا�سي، 
ليخو���س يف الإجمايل 236 مباراة دولية، 
ويعد ثال��ث اأكرث الالعبن متثي��ال لإ�سبانيا 

يف كرة ال�سلة خلف خوان اأنطونيو "ابي" 
وخ��وان كارلو�س نافارو، ولديهما 237 

مباراة و239 مباراة على الرتتيب.

 بع��د �سقوطه يف فخ التعادل م��ع فولف�سبورغ يف 
ال��دوري الأملاين لك��رة الق��دم )بوند�سليغ��ا( قبل 
اأيام، يواجه بايرن ميون��خ اختبارا �سعبا للغاية 
عل��ى ال�ساحة الأوروبية عندم��ا يحل �سيفا اليوم 
الأربعاء عل��ى باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف 
اجلول��ة الثانية م��ن مباريات املجموع��ة الثانية 
بالدور الأول لبطولة دوري اأبطال اأوروبا. وحتظى 
املباراة ب��ن العمالقن الباري�سي والبافاري غدا 
باهتمام بالغ يف كل اأنحاء العامل رغم عدم ظهور 
اأي م��ن الفريق��ن بامل�ستوى املتوق��ع منهما يف 
ال��دوري املحلي مطلع هذا الأ�سبوع. و�سقط بايرن 
يف ف��خ التعادل 2 / 2 م��ع فولف�سبورغ ليرتاجع 
اإىل املركز الثال��ث يف جدول البوند�سليغا بر�سيد 
13 نقطة من �ست مباريات وبفارق ثالث نقاط 
خلف مناف�س��ه العنيد بورو�سيا دورمتوند مت�سدر 
ج��دول البطولة حالي��ا. ويف املقاب��ل، �سقط �سان 
جريم��ان يف ف��خ التع��ادل ال�سلب��ي م��ع م�سيف��ه 
مونبليي��ه ليفق��د نقطت��ن غاليت��ن يف حماولته 
احلالية ل�ستعادة اللقب املحلي. ولهذا، يتطلع كل 

م��ن الفريقن اإىل ا�ستغالل مب��اراة اليوم للخروج 
�رصيع��ا م��ن كبوت��ه املحلي��ة وحتقي��ق انت�ساره 
الثاين على التوايل يف جمموعته الأوروبية. وكان 
�سان جريم��ان ا�ستهل رحلته يف ه��ذه املجموعة 
الأوروبي��ة بف��وز كا�س��ح 5 / �سفر عل��ى م�سيفه 
�سلتي��ك ال�سكتلن��دي ليت�س��در املجموع��ة بفارق 
الأهداف اأم��ام باين الذي تغلب يف اجلولة الأوىل 
عل��ى �سيفه اأندرخل��ت البلجيكي بثالثي��ة نظيفة. 
وياأم��ل �سان جريم��ان يف ا�ستع��ادة جهود جنمه 
ال�سه��ري الرازيلي نيم��ار دا �سيلفا اأغلى لعب يف 
تاريخ اللعب��ة بعد الإ�سابة يف القدم التي حرمته 
م��ن امل�سارك��ة يف لق��اء مونبلييه. وق��ال نا�رص 
اخلليف��ي رئي���س ن��ادي �س��ان جريم��ان : “لدينا 
احلافز والرتكيز يف مباراة بايرن”. ويف املباراة 
الثاني��ة باملجموع��ة، ي�سع��ى كل م��ن اأندرخل��ت 
و�سلتي��ك ملداواة جراحهما عل��ى ح�ساب بع�سهما 
البع���س. وت�سهد املجموع��ة الرابعة مباراة اأخرى 
قوي��ة حي��ث يحل بر�سلون��ة الإ�سب��اين �سيفا على 
�سبورتن��غ ل�سبون��ة الرتغايل علما ب��اأن بر�سلونة 

يت�س��در املجموع��ة بر�سيد ثالث نق��اط وبفارق 
الأه��داف فق��ط اأم��ام �سبورتنج ل�سبون��ة بعد فوز 

بر�سلون��ة عل��ى يوفنتو���س الإيط��ايل 3 / �سف��ر 
و�سبورتنج ل�سبونة عل��ى اأوملبياكو�س اليوناين 3 

/ 2 يف اجلول��ة الأوىل م��ن مباري��ات املجموعة.               
ويتطل��ع يوفنتو�س، و�سيف حام��ل لقب البطولة، 
اإىل ا�ستع��ادة اتزان��ه �رصيع��ا م��ن خ��الل الف��وز 
عل��ى �سيف��ه اأوملبياكو���س يف املب��اراة الثاني��ة 
باملجموع��ة. وق��ال الأرجنتين��ي باول��و ديب��ال 
مهاج��م يوفنتو�س : “من امله��م للغاية اأن نح�سد 
النق��اط الثالث يف مب��اراة الأربعاء لأنها �ستكون 
اأول مب��اراة لن��ا عل��ى ملعبن��ا يف دوري الأبطال 
ه��ذا املو�سم ولأنن��ا بداأن��ا م�سريتن��ا يف البطولة 
ب�سكل �سيئ على ملعب بر�سلونة”. ويف املجموعة 
الثالثة، يتطلع اأتلتيكو مدريد الإ�سباين اإىل الظهور 
باأف�س��ل �س��كل عندم��ا ي�ست�سي��ف الي��وم فري��ق 
ت�سيل�سي بطل ال��دوري الإجنليزي فيما ي�ست�سيف 
كارباكا اأج��دام بطل اأذربيج��ان اأول مباراة على 
الط��الق يف دوري الأبط��ال عندم��ا ي�ست�سي��ف 

روما الإيطايل يف املباراة الثانية باملجموعة.
واأراح الأرجنتين��ي دييغو �سيمي��وين املدير الفني 
لأتلتيك��و لعبيه دييجو جودي��ن وتوما�س بارتي 
واآنخ��ل كوري��ا يف مب��اراة فريق��ه اأم��ام اإ�سبيلية 

بال��دوري الإ�سباين يوم ال�سب��ت املا�سي من اأجل 
ال�ستعداد بقوة للقاء ت�سيل�سي غدا. وقال �سيميوين 
ملواجه��ة  منا�س��ب  فري��ق  اأف�س��ل  “�سنخت��ار   :
ت�سيل�س��ي” يف اإ�س��ارة لق��وة الفري��ق الإجنلي��زي 
ت�سيل�س��ي  ويت�س��در  الي��وم.  اللق��اء  و�سعوب��ة 
املجموعة بر�سيد ث��الث نقاط بعد فوزه ال�ساحق 
6 / �سفر على كارباكا اأجدام يف اجلولة الأوىل 
فيم��ا يقت�س��م روم��ا واأتلتيك��و املركز الث��اين بعد 
تعادلهم��ا ال�سلبي �سويا يف اجلولة الأوىل. وياأمل 
اأجدام يف حتقيق نتيجة اأف�سل خالل مباراته غدا 
اأم��ام روما. وق��ال جورب��ان جوربان��وف املدير 
الفن��ي لفريق كرباكا اأج��دام : “نحن بلد جديد يف 
كرة الق��دم ولكننا يجب اأن نتعلم م��ن اأخطائنا”. 
ويف املجموع��ة الأوىل، يح��ل مان�س�س��رت يونايتد 
الإجنلي��زي �سيفا عل��ى �سي�سكا مو�سك��و الرو�سي 
بنفي��كا  فري��ق  ال�سوي���رصي  ب��ازل  يلتق��ي  فيم��ا 
الرتغ��ايل. ويت�س��در يونايتد املجموع��ة بر�سيد 
ثالث نق��اط وبف��ارق الأهداف فقط اأم��ام الفريق 

الرو�سي.
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