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 اعتترتف بيب جوارديوال مدرب نادي مان�ص�صرت �صيتي ب�صعوبة تعزيز 
�صجله احلايل بال هزمية يف 13 مباراة متتالية يف كل امل�صابقات هذا 
املو�صتتم، عندما يلعب مع نابويل يف دوري اأبطتتال اأوروبا لكرة القدم 
يتتوم االأربعاء املقبل. وفاز �صيتتتي مببارياته الثالث يف املجموعة 
ال�صاد�صتتة بدوري االأبطال و�صي�صمن التاأهل اإىل دور ال�صتة ع�رش اإذا 
فتتاز يف ا�صتتتاد �صان باولو يف نابويل، ومل يخ�تترش �صيتي اأي�صا يف 
ع�رش مباريات بالدوري االإجنليتتزي. وو�صف جوارديوال مناف�صه 
ماوري�صيو �صاري مدرب نابويل باأنه من اأف�صل من واجه كالعب 
اأو كمدرب بعد فوز �صيتي )1-2(، على نابويل يف لقاء متقارب 
علتتى ا�صتتتاد االحتتتاد هتتذا ال�صهتتر ويتوقتتع املتتدرب االإ�صباين 
اختبتتارا اأكتتر �صعوبة يف لقتتاء االإياب. وقتتال جوارديوال يف 
موؤمتتتر �صحفتتي: "نحن نحتتتاج اإىل فوز اآخر من اأجتتل التاأهل 
لكننتتا �صنواجتته الفريتتق املت�صدر للتتدوري االإيطتتايل ويعرف 
اجلميع اأ�صلوب لعبه على ملعبه و�صتكون االأمور اأ�صعب كثريا". 
واأ�صتتاف: "لكنهتتا فر�صة جيدة لنتتا ل�صمان التاأهتتل و�صنبذل 
ق�صارى جهدنا لفعل ذلك". و�صيلعب �صيتي يف �صيافة نابويل 
عقب الفتتوز )2-3( على و�صت بروميت�تتش األبيون يف الدوري 
املمتتتاز بف�صل اأهداف لتتريوي �صتتاين وفرناندينيو ورحيم 
�صرتلينتتج. و�صجتتل �صتتاين هدفتته الثامن هتتذا املو�صم يف 
كل امل�صابقتتات لي�صبح مر�صحا للتعر�ش لرقابة قوية 
من دفاع نابويل. لكتتن ال�صيد هي�صاي مدافع نابويل 

ي�صعر بثقة بقدرته على رقابة اجلناح االأملاين.
وقال هي�صتتاي ملحطة اإذاعية حملية: "اإنه العب 
قتتوي فنيا وبدنيا و�صنتحتتدث عنه لكني در�صت 

بالفعل كيفية اإيقافه".
وتعادل نابويل على اأر�صه مع اإنرتنا�صيونايل بعد 
اخل�صتتارة يف �صيافتتة �صيتي لكنه جنح بعتتد ذلك يف الفوز 
مرتتتن متتاليتتتن يف الدوري على جنتتوة و�صا�صولو لي�صتعد 

تاألقه �رشيعا.

 ال ت�صعتتر كارولتتن فوزنياكي ب�صتتيء �صوى الفختتر، و�صتبداأ عطلتهتتا على خلفية 
اأكرب فتتوز يف م�صريتها، بعدما اأحبطتتت الالعبة الدمناركيتتة، انتفا�صة االأمريكية 
فينو�تتش وليامز، لتحرز لقب البطولة اخلتامية ملو�صم تن�ش ال�صيدات للمرة االأوىل. 

وعنتتد مواجهتتة مناف�صتهتتا التي فتتازت يف جميتتع مبارياتهما 
ال�صبع متتن قبل، وا�صلتتت فوزنياكي التاألق، التتذي حظيت به 
4-6 و4-6، يف  لتفتتوز  �صنغافتتورة،  االأ�صبتتوع يف  طيلتتة 
ظهورهتتا اخلام�تتش بالبطولتتة، التتتي تقتتام مب�صاركة ثماين 
العبتتات. وقالتتت فوزنياكي لل�صحفين: "هتتذا �صعور رائع.. 

قبتتل البطولة كنتتت اأعلم اأنهتتا �صتكون �صعبتتة للغاية، 
رمبتتا ترحل عن البطولتتة باخل�صارة يف املباريات 

الثتتالث بتتدور املجموعتتات، يف نهايتتة العام، 
لكنتتك تتمنتتى االأف�صتتل، وتتمنتتى اأن تقدم 

اأف�صتتل متتا لديتتك". واأ�صافتتت الالعبتتة، 
البالتتغ عمرهتتا 27 عامتتا، والتي خ�رشت 

يف نهائتتي البطولة يف 2010، باالإ�صافة 
اإىل هزميتتتن يف نهائتتي اأمريتتكا املفتوحة: 

"اأنا فخورة بطريقة لعبي طيلة االأ�صبوع، وكيف 
قاتلتتت وكيف جنحت يف تقتتدمي اأداء جيد.. وقويف هنا 

واأنتتا اأحمتتل اجلائزة، يعنتتي الكثري، وهتتي طريقة رائعة 
الإنهاء العام". وبتتدت فوزنياكي يف طريقها للفوز عند 
تقدمهتتا 4-6 و-5�صفتتر، بعد نحو �صاعتتة من اللعب، 
لكتتن كان عليها احلفاظ على هدوئها لتواجه انتفا�صة 
قويتتة، متتن مناف�صتهتتا البالغ عمرهتتا 37 عاما، والتي 

رف�صتتت اال�صت�صالم ل�صياع فر�صتهتتا يف احل�صول على 
اللقتتب. وقالتتت فوزنياكي عتتن اأدائها: "اأعتقتتد اأن اإر�صايل 
وردي للكتترات كان جيتتدا.. اأعتقتتد اأننتتي اأعتتدت الكثري من 
اإر�صاالتهتتا، ومتتن الوا�صتتح اأنها متلتتك اإر�صتتاال قويا، لكن 
يف الوقتتت ذاته حاولت ا�صتمتترار ال�صغط عليهتتا، والبقاء 
بالقتترب متتن اخلط اخللفتتي". وتابعتتت: "ت�صتتدد يف زوايا 
رائعتتة.. عندما تلعب اأمامها �صتجتتد اأنها تنجح يف و�صع 
الكرة بالقرب من اخلتتط، وبزاوية ال ت�صتطيع العبة اأخرى 

فعلهتتا، لتتذا جتعلك يف موقف الدفاع، ثتتم تفتح امللعب يف 
الناحية االأخرى".  

 ك�صتتف االإيطايل كارلو اأن�صيلوتتتي، املدير الفني ال�صابق لبايتترن ميونخ االأملاين، 
عتتن الفريق الذي يرغب يف تدريبه م�صتقبال، و�صبتتب اإقالته من النادي البافاري، 
كمتتا حتدث عن تكنولوجيا حكم الفيديو امل�صاعتتد وتطبيقها يف الكالت�صيو. وقال 
اأن�صيلوتتتي يف ت�رشيحتتات نقلتهتتا �صحيفتتة "املا�صيجتتريو" االإيطاليتتة: "مل تتتتم 
اإقالتتتي ب�ص�صبتتب اإ�صابة مانويل نويتتر، فرغم اأّنه حار�ش كبتتري للغاية وغيابه اأثر 
�صلًبتتا على متتردود الفريق، اإال اأّن ذلك مل يكن ال�صبتتب الرئي�صي". واأ�صاف "الفريق 
كان بحاجتتة لنتائج اإيجابيتتة �رشيعة، ورغم اقتناعي باأّننتتي كنت بحاجة لوقت 
وال ميكتتن احلكتتم على مدرب يف �صبتمرب/ اأيلول، اإال اأّن هتتذا ما حدث". وتابع "ال 
اأرغتتب يف خو�ش اأي جتربة تدريبية يف الوقت الراهن، ولكني �صاأ�صتمع للعرو�ش 
بنهايتتة املو�صتتم اجلتتاري، ومل اأ�صتقتتر بعد علتتى فريق بعينتته ولكنتتي اأريد جتربة 
م�تترشوع جديتتد". واأو�صتتح: "الدوري االإجنليتتزي ممتتتع للغاية، واالأجتتواء رائعة، 
كمتتا اأّن االأملتتاين جيتتد، وهناك العديد متتن ال�صائعات حول م�صتقبلتتي، وكلها غري 
�صحيحتتة، �صواء كرواتيا اأو ال�صتتن اأو اإيفرتون اأو ت�صيل�صي". وا�صتدرك "وبالن�صبة 
للبلتتوز، ال اأرغتتب يف اأن يكون �صديقي اأنطونيو كونتي م�صتتتاًء من هذه االأخبار". 
تتا ممتع، نابويل يف ال�صدارة ويوفنتو�ش يناف�ش،  ووا�صتتل: "الدوري االإيطايل اأي�صً
ثم الت�صيو وروما، كما اأن اإنرت ال يلعب يف البطوالت االأوروبية ويبحث عن اللقب، 
وميالن اأجرى العديد من التغيريات وبحاجة للتاأقلم". وتابع "اأمتنى تدريب روما 

م�صتقباًل، ولكن ال تقولوا ذلك لدي فران�صي�صكو، مدرب الذئاب". 

قمة منتظرة في األولمبيكو تجمع روما مع ضيفه تشيلسي 
الجولة الرابعة للتشامبيونز ليغ

ريال مدريد يكرر انطالقة الليغا السيئة في موسم )2012 – 2013( 
 ت�صببتتت خ�صتتارة ريتتال مدريد اأمتتام جريونتتا يف احتفاظ 
امللكتتي باملركز الثالث بفارق 4 نقاط عن اأقرب مناف�صيه، 

فالن�صيا، و8 نقاط عن املت�صدر، بر�صلونة.
وكان ريتتال مدريتتد حقتتق لقب التتدوري االإ�صبتتاين املو�صم 

املا�صي بعد غياب منذ عام 2012.
ويبتتدو اأن ريتتال مدريتتد يف االآونتتة االأختترية يعتتاين متتن 
متالزمتتة الفتتوز بالدوري االإ�صبتتاين، اإذ قّدم اأ�صتتواأ انطالقه 
لتته يف البطولتتة خالل ال�صنتتوات الع�رش االأختترية يف مو�صم 
2013-2012 وكرر االأمر يف املو�صم اجلاري، -2017

2018، بعد مو�صم واحد فقط من ح�صد اللقب.
فريال مدريد ميتلتتك 20 نقطة من 6 انت�صارات وتعادلن 

وخ�صارتتتن، و�صجل 19 هدًفتتا وا�صتقبل 9 اأهداف ويف�صل 
بينتته وبتتن بر�صلونة املت�صتتدر 8 نقاط، اإذ يحتتتل النادي 
الكتالتتوين �صدارة الدوري بر�صيد 28 نقطة وبانت�صار يف 
9 مباريتتات وتعتتادل يف لقاء وحيد، كما �صجل 28 هدًفا 

وا�صتقبل 3 فقط.
ريتتال مدريتتد ميتلتتك  2013-2012، كان  ويف مو�صتتم 
تتا 20 نقطتتة بعتتد 10 جتتوالت وبفتتارق 8 نقتتاط عن  اأي�صً
ا، وخ�رش يف لقائن وتعادل  بر�صلونتتة املت�صدر وقتها اأي�صً
مرتن و�صجل 25 هدًفتتا وا�صتقبل 7، اأما البلوجرانا فكان 
انت�تترش يف 9 لقاءات وتعادل مرة واحدة و�صجل 32 هدًفا 

وا�صتقبل 12.

التتدوري  بر�صلونتتة  حقتتق   2012-2013 مو�صتتم  ويف 
االإ�صبتتاين بر�صيتتد 100 نقطتتة للمتترة االأوىل يف تاريختته 
وبفتتارق 15 نقطة كاملة عن امللكي يف الو�صافة، كما اأّن 
ريتتال مدريد مل يتمكتتن مطلًقا يف تاريختته الفوز بالدوري 

بعدما كان متاأخًرا عن املت�صدر بفارق 8 نقاط.
فهتتل يكرر ريتتال مدريد ماأ�صتتاة هذا املو�صتتم ويخرج دون 
حتقيتتق بطولة التتدوري االإ�صبتتاين، اأما تتغتتري املعادلة يف 

املواجهات املقبلة؟
فيمتتا ك�صتتف االإ�صبتتاين األفتتارو موراتتتا، مهاجتتم ت�صيل�صي 
االإجنليزي، تفا�صيل عودته لريال مدريد يف 2016 بعدما 
ق�صى مو�صمتتن يف يوفنتو�ش االإيطتتايل. وقال موراتا يف 

مقابلتتة مع �صحيفتتة "ال جزيتا ديللو �صبتتورت" االإيطالية: 
"عدت اإىل ريال مدريد م�صطًرا، فالعقد الذي كان يربطني 
بيوفنتو�تتش كان ين�ش على اأحقية امللكتتي يف ا�صتعادتي، 

وكان يجب علّي احرتام االأمر".
وق�صتتى موراتتتا مو�صمتتن يف يوفنتو�تتش وحقتتق الدوري 
االإيطتتايل مرتتتن وو�صل لنهائي دوري اأبطتتال اأوروبا يف 

اأق�صى ريال مدريد يف ن�صف النهائي. 2015 بعدما 
وتابتتع موراتا: "ق�صيت اأحد اأف�صل موا�صمي مع يوفنتو�ش، 
وحينمتتا عتتدت تعامل معتتي اجلميع يف ريتتال مدريد على 
اأننتتي طفتتل مل ين�صتتج بعد وال ي�صتحتتق مركتتًزا اأ�صا�صًيا يف 

الفريق". 

بيستونز يتجاوز وريورز في دوري كرة السلة األميركي

 حول لوي�ش هاميلتتتون كابو�صا اإىل حلم، اليوم االأحد، 
بعدمتتا انتهى اأ�صواأ �صباقاته هذا املو�صم، بح�صوله على 
لقبتته الرابتتع، يف بطولتتة العتتامل ل�صباقتتات فورموال 1 

لل�صيارات.
ومتتر اأجنتتح �صائق بريطتتاين على متتر الع�صتتور ب�صباق 
متقلتتب، قبتتل اأن يحتتتل يف النهايتتة املركتتز التا�صتتع، 

ليح�صم اللقب قبل �صباقن على نهاية املو�صم.
وقتتال �صائتتق مر�صيد�تتش ل�صبكتتة "�صتتكاي �صبورت�تتش" 
التلفزيونية: "كانت طريقتتة مروعة للفوز باللقب، لكي 

اأكون اأمينا.. لكن ماذا ع�صاي اأن اأفعل؟".
واأ�صتتاف: "اأتذكتتر ن�صاأتتتي يف �صتيفنيتتدج، واحللم باأن 
اأناف�ش يوما ما يف فورموال 1.. بعد 25 عاما اأ�صبحت 

بطال للعامل اأربع مرات".
وبعتتد اأن بداأ من املركز الثالث، تراجع �صائق مر�صيد�ش 
اإىل املركتتز االأختتري، بعتتد ا�صطدامتته يف اللفتتة االأوىل 
مبناف�صه على اللقب، �صيبا�صتيان فيتل، �صائق فرياري، 
ثم بداأ كفاحه للعودة اإىل مراكز النقاط. وحن عرب خط 

النهاية كان االرتياح وا�صحا عليه.
وو�صتتع هاميلتتتون يديتته على خوذتتته، قبتتل اأن يلوح 
بالعلم الربيطاين اأثناء اللفة البطيئة، يف نهاية ال�صباق. 
وبعد ذلك و�صع العلم على كتفيه، ووقف على ال�صيارة، 
قبتتل اأن يعانتتق الفنين. وقتتال ال�صائتتق: "فعلت كل ما 
يف و�صعتتي.. كانتتت البدايتتة جيتتدة، ال اأدري حقتتا ماذا 
حتتدث يف املنعطف الثالتتث.. منحته م�صاحتتة كافية". 

بعدما  واأ�صاف، 
�صكتتره  وجتته 

وفريقتته،  الأ�رشتتته 
التتذي حقتتق االآن ثنائية لقبي 
وال�صائقتتن،  ال�صانعتتن 
الأربعتتة اأعتتوام علتتى التوايل: 
"حاولتتت العتتودة باأق�صى ما 
عنتتدي.. االأمر ال يبدو حقيقيا، 
هذه لي�صت نوعيتتة ال�صباقات 
التتتي يريدها املتترء، لكني مل 
اأ�صت�صلم، وا�صلت التقدم حتى 

النهاية".

 ا�صتغتتل ديرتويتتت بي�صتونتتز، اأخطتتاء جولتتدن �صتيت 
وريورز، ليهزمتته 107-115، يف دوري كرة ال�صلة 
االأمريكي للمحرتفن، الليلة املا�صية. وفقد جولدن 
�صتيتتت الكرة 25 مرة، لي�صتفيتتد ديرتويت، ويحقق 
انت�صتتاره الثالتتث علتتى التتتوايل يف 3 مباريتتات 
متتاليتتة بعيدا عن ملعبتته. وت�صدر اأفري براديل 
العبي بي�صتونز، بعدما �صجل 23 نقطة، مقابل 
22 لزميلتته ريجتتي جاك�صتتون. و�صجتتل تيتتم 
هتتارداواي جونيور 34 نقطة، ليقود نيويورك 
نيك�تتش لفوز مفاجتتئ 95-114 على كليفالند 
كافالريز، الذي مني بهزميته الثالثة على التوايل. 
نقطتتة،   32 بورزينجي�تتش  كري�صتاب�تتش  واأ�صتتاف 

وا�صتحتتوذ علتتى 12 كرة مرتتتدة مع نيك�تتش، فيما ت�صدر 
كيفتتن الف العبتتي كليفالنتتد بت�صجيلتته 22 نقطتتة، كما 
ا�صتحتتوذ على 11 كتترة مرتدة. واأ�صتتاف ليربون جيم�ش 
16 نقطة، وعاد ديريك روز من االإ�صابة ليحرز 15 نقطة 
بعتتد غيابه عن املباريات االأربع ال�صابقة. وتغلب اإنديانا 
بي�تترشز 94-97 على �صان اأنطونيو �صبتتريز، بف�صل 23 
نقطتتة �صجلهتتا فيكتور اأوالديبتتو، بينها ثالثيتتة حا�صمة. 
وفتتاز ميلووكي باك�ش 106-117 على اأتالنتا هوك�ش، 
وتفوق دنفر ناجت�تتش 111-124 على بروكلن نيت�ش، 
ونيتتو اأورليانتتز هورنت�تتش 113-120 علتتى اأورالنتتدو 
ل داميتتان ليارد 25 نقطتتة، واأ�صاف �صي  ماجيتتك. و�صجَّ
جتتي ماكولتتوم 23 نقطتتة، ليقتتودا بورتالند للفتتوز على 

فينك�ش �صنز )-114 107( م�صاء ال�صبت يف دوري كرة 
ال�صلتتة االأمريكي للمحرتفن. واأحتترز جوزيف نوركيت�ش 
ل بتتات كوناوتون 13  17 نقطتتة، و9 متابعتتات، و�صجَّ
نقطتتة لفريق بورتالند. وظهر �صنز مب�صتوى اأف�صل كثرًيا 
من الذي ظهر به خالل هزميته القا�صية على يد بورتالند 
)-76 124( يف 18 ت�رشيتتن اأول/اأكتوبر اجلاري، لكنه 
خ�تترش اأمتتام مناف�صتته للمتترة الثانيتتة على التتتوايل. ويف 
مبتتاراة اأخرى �صجتتل دمياركو�ش كو�صين�تتش 10 اأو اأكر 

من النقاط، والتمريرات احلا�صمة واملتابعات 
وعتتاد اأنتتتوين ديفيز متتن االإ�صابتتة ليحرز 
30 نقطة ليقودا نيو اورليانز للفوز على 

كليفالند كافاليريز )-123 101(.

 ي�صتعتتد كبتتار اأوروبتتا خلو�تتش اجلولتتة الرابعتتة من دور 
و�صتتط ح�صابتتات  اأوروبتتا  اأبطتتال  لتتدوري  املجموعتتات 
متفاوتتتة حيتتث ينتظتتر البع�ش حتقيتتق نتيجتتة اإيحابية 
لتح�صتتن احلظتتوظ بوقتتت يفكر االآختتر بقتتتل احل�صابات 
مبكراً و�صمان العبور للدور القادم. بعد مباراته املمتعة 
�صتتد ت�صيل�صتتي وا�صطياد نقطة كادت تكتتون 3 لوال �صوء 
الطالتتع والهفوات الدفاعية املعتادة، بتتات تاأهل الفريق 
العا�صمتتي اإىل دور التتت16 متتن دوري االأبطتتال قريبتتا، 
فالفتتوز على ت�صيل�صتتي اليتتوم الثالثاء املقبتتل �صيح�صمه 
اأن  ب�صتتكل كبتتري، ومتتع ذلتتك ال يجتتب ن�صيتتان حقيقتتة 
اأنطونيتتو كونتتتي وفريقتته لن يكونتتوا لقمتتة �صائغة، وقد 
تت�صعتتب املبتتاراة كثريا علتتى رفاق ناينغتتوالن وحينها 
يجتتب التذكتتري بتتاأن نقطتتة واحتتدة اأف�صتتل متتن ال �صيء، 
حيتتث �صتعني تاأهلتته ر�صميا يف حال فتتاز على كاراباخ 
يف االأوملبيكتتو وخ�تترش اأتليتكتتو مدريد متتن ت�صيل�صي يف 
"�صتامفتتورد بريتتدج" باجلولة املقبلتتة، وهما نتيجتان 
اأقتترب اإىل املنطق. بت3 انت�صتتارات "قبيحة" على تورينو 
ثتتم كروتوين وبولونيا، وباأدء ممتتل جنح املدرب اأوزيبيو 
دي فران�صي�صكتتو يف حتقيتتق متتراده فاأجتترى 5 تغيريات 

كاملتتة يف كل مباراة عتتن �صابقتها رغبة يف منح الراحة 
واال�صتعداد بدنيا ملعركة االأبطال.

غيتتاب كانتي قد يكتتون مف�صليتتا يف اأداء الفريقن، ففي 
مواجهتتة الذهتتاب �صاهدنتتا اجليالور�صتتي ي�صيطتتر طتتوال 
وعر�صتتا على اللقتتاء معتمدا اأ�صلوب ال�صغتتط العايل على 
العبتتي البلتتوز التتذي وقعتتوا يف ورطة عتتدم اإيجاد العب 
و�صط يقطتتع الكرات ويبتتداأ عملية بنتتاء الهجمات فاأجرب 
احلار�تتش تيبتتوا كوارتتتوا علتتى مل�ش كتترات اأكتتر من كل 
العبتتي فريقه، مع ن�صبة ا�صتحتتواذ %61 مل�صلحة روما 
و17 ت�صديتتدة لرومتتا منهتتا 7 علتتى املرمتتى مقابل 14 
منهتتا 4 لت�صيل�صتتي. االأرقتتام ال�صابقتتة فخ كبتتري يجب اأال 
يقع فيه دي فران�صي�صكتتو اإن اأراد روما التاأهل، فال ميكن 
بتتاأي حال اأن يظهر فريتتق كونتي بنف�ش ال�صوء الذي كان 
عليتته يف مواجهة الذهتتاب، كما اأن الثقتتة التي قد يدخل 
بهتتا اجليالور�صتتي �صتكون قاتلتتة اإن زادت عن احلد وفقد 
التتروح والرغبتتة يف التحتتدي التتتي كانتتت م�صيطتترة يف 

املباراة االأوىل.
رومتتا يلعتتب هتتذا املو�صتتم ختتارج ملعبتته بقتتوة وب�صكل 
اأف�صتتل كثريا من مبارياتتته يف "االأوملبيكو" فهو الفريق 

الوحيتتد يف اأوروبا الذي جنح يف الفوز بجميع مبارياته 
ختتارج ملعبتته يف التتدوري املحلتتي بتتل وختترج ب�صباك 
نظيفتتة، وو�صتتل اإىل الفتتوز احلتتادي ع�تترش علتتى التوايل 

خارج ميدانتته كرقم قيا�صي يف تاريخ "الكالت�صيو"، كما 
اأظهتتر بو�صوح جودته يف دوري االأبطتتال اأمام ت�صيل�صي 
وكارابتتاخ حتتن لعب ختتارج ملعبه مقابتتل اأداء مرتاجع 

اأمتتام اأتلتيكو مدريتتد، وخ�صارتان يف التتدوري اأمام اإنرت 
ونابتتويل باالأوملبيكو، باالإ�صافتتة اإىل انت�صارات هزيلة 

على بولونيا وكروتوين يف نف�ش امللعب.

رومتتا يف مواجهتتة مف�صلية، اإمتتا االنت�صتتار على �صغط 
جماهتتري االأوملبيكو وجتتتاوز االإ�صابتتات، اأو العودة اإىل 
املربتتع �صفر.. �صكوك واتهامات وحديتتث عن �صحر اأ�صود 

ي�صيب الالعبن!
فيمتتا ك�صف ال�صتتاب كيليان مبابي مهاجتتم باري�ش �صان 
جريمتتان الفرن�صي اأن زميلتته الربازيلي نيمار اأخذه حتت 
جناحتته فور و�صوله للفريق العا�صمي ال�صيف املن�رشم 

قادمًا من موناكو.
وقتتال �صاحتتب الت18 عامتتًا: "اأخذين حتت جناحتته، واإذا 
كنتتت قتتادر اأن اأ�صاعده على الفوز بالكتترة الذهبية �صوف 

اأفعل ذلك، ولكن املهم االآن الفريق".
واأ�صتتاف مبابي متحدثًا عن فوزه بالكرة الذهبية قائاًل: 
"ال يزال اأمامي الكثري من اخلطوات للفوز بالكرة الذهبية 

واأنا اأتعلم االآن".
وا�صتطتترد متحدثتتًا عن فريقتته اجلديد قائتتاًل: "اأ�صعر من 
جئت اإىل هنا اأنه عامل جديد ويطلب منا دائمًا املزيد من 
اجلهتتود". واأنهى حديثه قائاًل: "واالأمر مرتوك لنا لتقدمي 
اجلهتتود الالزمة، ونحن ل�صنتتا اآالت نحن ب�رش، ولكننا لن 

نعرت�ش على نا�ش يحبوننا ويدعموننا".

غوارديوال يصف مواجهة 
نابولي بالصعبة

فوزنياكي تتوج بالبطولة 
الختامية للتنس

أنشيلوتي: ال أرغب بخوض 
تجربة تدريبية حاليًا 

هاميلتون: أحرزت اللقب بطريقة مروعة


