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 طال��ب الإ�صب��اين رافايي��ل ن��ادال من خ��ال حمامي��ه، احل�صول على 
تعوي���ض بقيم��ة 100 األف يورو ع��ن الإ�رضار التي حلق��ت به، نتيجة 
اته��ام وزيرة الريا�ص��ة الفرن�صي��ة ال�صابقة روزلني با�صلي��و، بتعاطيه 
��دت با�صيل��و، يف مار���ض/اآذار 2016 ع��ر برنام��ج  املن�صط��ات. واأكَّ
تليفزي��وين، اأنَّ ن��ادال كان يتعاطي املن�صطات. واأب��رز حمامي نادال، 
باتري��ك ماي�زسوني��ف خ��ال زيارت��ه اجلمع��ة، ملحكم��ة يف باري���ض 
الأ���رضار الكب��رة التي حلق��ت بالاعب نتيج��ة اتهام��ات با�صليو له، 
وتداعياته��ا احلالي��ة، وامل�صتقبلية عل��ى الرعاة. 
ومل يح���رض ن��ادال، اأو الوزي��رة اجلل�ص��ة التي 
طالبت فيها النيابة بتوجيه اتهام لبا�صليو.
اأكد لع��ب التن�ض الإ�صباين، رافائيل نادال، 
اأن الف��وز ال�ص��اق الذي حقق��ه، اليوم، على 
البلغ��اري جريج��ور دميي��روف، يف رب��ع 
نهائ��ي بطول��ة �صنغه��اي لاأ�صات��ذة، منحه 
مزيدا من الثقة، قب��ل مواجهة اأمام الكرواتي مارين �صيليت�ض، 
اخلام���ض عاملي��ا. و���رضح ن��ادال، ال��ذي يت�ص��در الت�صني��ف 
العاملي، يف موؤمتر �صحفي، ب��دا خاله متعبا و�صعيدا: 
"املب��اراة كان��ت ُمنهكة ب��دون �ص��ك، خ�صت فيها 
اأوقات��ا �صعبة، وتطلبت مني بذل الكثر من اجلهد.. 
م��ن الطبيعي اأن مثل ه��ذه املباريات ت�صاعد على 
م��ا هو قادم". وكافح كا الاعبني على كل نقطة 
يف املب��اراة، وكاأنهما يتناف�ص��ان على نقاط يف 
الت��اي بري��ك "�ص��وط ك�رض التع��ادل"، قب��ل اأن 
ينتهي اللقاء ب�صعوبة ل�صالح املاتادور، 6-4 
و7-6 )7-4( و4-6، بع��د �صاعت��ني ون�ص��ف 
من العناء. وقال ن��ادال: "اإنه انت�صار هام للغاية 
بالن�صبة يل، انت�صار م�صتحق نظرا جلودة املباراة، ول�صمودي 
بهذا ال�صكل يف املجموعة الثانية، هذا اأمر ينبغي و�صعه يف 

احل�صبان، ولهذا اأنا �صعيد من اأجل هذا الفوز".  

حت��دث الرتغ��ايل لوي���ض فيجو، اأ�صط��ورة الرتغ��ال ونادي ري��ال مدريد 
ال�صاب��ق، عن تاأل��ق جنم بر�صلونة، ليوني��ل مي�صي، وحقيق��ة دعمه للنادي 
امللكي بعدما اأ�صبح م�صت�صاًرا لرئي�ض الحتاد الأوروبي األك�صندر �صيفرين.
ونقل��ت �صحيف��ة "اأ�ض" الإ�صبانية ت�رضيحات لفيجو، ق��ال فيها: "�صاأكون 
م�صت�ص��اًرا للرئي���ض لكل م��ا يتعلق بكرة الق��دم واجلوانب الفني��ة وقوانني 
اللعب��ة، وتط��ور القواعد، كل ما له �صل��ة بكرة القدم ب�صكل ع��ام، لقد كنت 
م��ع الرئي�ض ب�صع مرات قبل اأن ي�صتدعين��ي ومينحني هذا املن�صب، وذلك 

بعد احلديث عن مدى اإيجابية اإ�صهامي يف املنظمة، وهذا فخر كبر يل".
ا، ولكن قرارات الحتاد الأوروبي  واأ�ص��اف: "الرئي�ض لديه راأيه املهم اأي�صً
يت��م اتخاذه��ا يف اإط��ار جلن��ة تنفيذية، وي���رضين اأن اأقود م���رضوع �صفراء 

الحتاد الأوروبي لتعزيز قيم الوحدة والنزاهة".
وع��ن تقني��ة الفيدي��و مل�صاع��دة احل��كام، ق��ال: "اأعتق��د اأن��ه يج��ب علينا 

احلي��اة  يف  الت��وازن،  واإيج��اد  ه��ذا  مية مناق�ص��ة  ليو ا
امله��م  نتط��ور، وم��ن  ن التكنولوجي��ا جتعلن��ا  اأ

تتكيف كرة القدم م��ع التكنولوجيا، هناك 
العديد من التجارب يف خمتلف البطولت، 
والأمر يجب اأن يتم بالإجتماع، اإذا كانت 

اللعبة لن تتوقف كثًرا فا بد اأن ترافق 
التكنولوجيا كرة القدم".

وع��ن دعمه لن��ادي ري��ال مدري��د، بعد 
الحت��اد  لرئي���ض  م�صت�ص��اًرا  اأ�صب��ح  اأن 

الأوروبي، اأو�صح: "ل ميكنني اأن اأكون 
مرتبًطا م��ع اأي ن��اد، ولكن بغ�ض 

النظ��ر ع��ن ذل��ك ف��اإن يل 
اأرائي ال�صخ�صية".
الأرجنتيني  وعن 
ليوني��ل مي�ص��ي، 
رفقة  تاألق  الذي 
التاجنو،  منتخب 

اأ�ص��اف: "مل يع��د 
ما  امل�صتغ��رب  من 

يفعل��ه مي�صي، كان 
لدي��ه اأداء فع��ال مع 

الأرجنت��ني، لقد اعتاد 
عل��ى لع��ب املب��اراة تلو 

الأخ��رى، النا���ض مل ت�صك 
الأرجنت��ني  و�ص��ول  يف 

للمونديال".

 رد الإ�صباين بيب جوارديول، املدير الفني لنادي مان�ص�صر �صيتي الإجنليزي، 
على ت�رضيح��ات الأرجنتين��ي ماوري�صيو بوكيتينو، م��درب توتنهام. و�صف 
بوكيتين��و، بي��ب جواردي��ول، باأّن��ه "يفتق��ر لاح��رام"؛ ب�صب��ب ت�رضيحاته 
"امُلحزن��ة" ح��ول فريق��ه، ومهاجم��ه ه��اري ك��ني. وق��ال جواردي��ول يف 
ت�رضيح��ات نقلته��ا �صبكة "�ص��كاي �صبورت�ض" الريطاني��ة: "ل اأحب ما قاله 
بوكيتين��و، فاأنا احرم زمائي دائما، وحينما و�صفت فريقه ب"نادي هاري 
كني" مل اأكن اأق�صد تقليل الحرام له، ولكني اأعني اأنه ي�صجل اأهدافا كثرة".
وتاب��ع: "قل��ت ذلك عق��ب ت�صجيل كني هدف��ني �ص��د هيدر�صفيل��د، واأعني اأنه 
متي��ز كث��راً خال الفرة املا�صي��ة و�صاهم يف انت�صار فريق��ه يف العديد من 
املواجه��ات". واأو�صح: "مل اأقلل اأب��دا من توتنهام، ففي املو�صم املا�صي كنت 
اأك��ر من اأ�ص��اد بهم وبطريقة اللعب لأن م�صتواه��م كان جيدا للغاية، وحينما 
خ�رضوا ن�صف نهائي كاأ�ض الحتاد اأمام ت�صيل�صي، قلت اإنهم بني اأف�صل الفرق 
يف الع��امل". واختتم: "ل اأعرف بالتحديد ما قاله ماوري�صيو، ولذلك �صاأحتدث 
مع��ه واأحاول تو�صيح الأمر له، لكني مل اأحب اأبدا اتهامي بقلة احرام زميلي 
يل، ولو كانت كلمتي �صايقته ف�صاأغرها لت�صبح" فريق بوكيتينو"، توتنهام 
فري��ق جي��د للغاية حتى اأنه��م ح�صدوا مرك��زا اأف�صل منا املو�ص��م املا�صي". 
وحق��ق توتنهام املركز الثاين يف ترتيب الدوري الإجنليزي املو�صم املا�صي، 

بينما اأنهى مان�ص�صر �صيتي يف املركز الثالث. 

مالديني يتوقع نتيجة الديربي.. قمة ميالنو تتصدر المشهد في العاصمة الصينية بكين 

أزمة الخليفي تمهد النتقال البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد
آلي يضع شرطًا لالستمرار مع توتنهام

 يواج��ه نا�رض اخلليفي، رئي�ض نادي باري�ض �صان جرمان 
الفرن�صي، اأزمة كبرة مع الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" 
كم��ا يخ�ص��ع لتحقيق��ات احلكوم��ة الفيدرالي��ة ال�صوي�رضية 
ب�صبب حقوق بث مباريات كاأ�ض العامل يف 2026 و2030.
وذك��رت �صحيفة "ديل��ي اإك�صري���ض" الريطاني��ة اأن فيفا 
و�ص��ع اخلليفي حت��ت املجه��ر وب��داأ يف مراقب��ة الأو�صاع 
املالي��ة لفريق��ه �ص��ان جرم��ان، وبالأخ���ض بع��د التعاقد 
م��ع الرازيلي نيم��ار دا �صيلف��ا مقابل 222 ملي��ون يورو. 
واأ�ص��ارت ال�صحيفة اإىل اأن باري�ض �صان جرمان قد يحتاج 
لتوفي��ق اأو�صاع��ه القانوني��ة خ��ال الفرة املقبل��ة جتنبا 

لغرام��ة كبرة متوقعة من الحتاد ال��دويل لكرة القدم، وقد 
يكون احلل ببيع نيمار.

واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن بي��ع نيم��ار لن يك��ون �صها، لأن 
الن��ادي الباري�صي �صيطلب مبلغا كب��را للموافقة على ذلك، 
كما اأن النادي الأقرب واملر�صح بقوة للح�صول على خدماته 
هو ريال مدريد الإ�صباين. واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن النادي 
امللك��ي ح��اول من قبل التعاقد مع الاع��ب حينما كان يف 
�صانتو�ض الرازيلي ولكنه ف�ص��ل الن�صمام لر�صلونة، كما 
حتدث فلورنتينو بري��ز، رئي�ض البانكو�ض، مع الاعب يف 
اأكر م��ن منا�صبة للقدوم اإىل "�صانتياج��و برنابيو". وف�صخ 

نيم��ار عقده مع بر�صلون��ة بعد دفع باري���ض �صان جرمان 
ال���رضط اجلزائ��ي املقدر مببل��غ 222 مليون ي��ورو لي�صبح 
اأغل��ى لع��ب يف التاريخ. و�صجل نيم��ار 105 اأهداف يف 4 
موا�صم مع بر�صلونة، وحقق بطولة الدوري الإ�صباين مرتني، 
ودوري اأبط��ال اأوروبا مرة، وال�صوبر الأوربي مرة، وال�صوبر 
الإ�صب��اين مرتني، وكاأ�ض الع��امل لاأندية م��رة، وكاأ�ض ملك 
اإ�صباني��ا 3 م��رات. و�ص��ع ديل��ي اآيل، لعب ن��ادي توتنهام 
الإجنليزي، �رضًط��ا للموافقة على ال�صتمرار مع ال�صبرز يف 
ظل حماولت عدة اأندية للتعاقد معه خال فرة النتقالت 
ال�صيفي��ة املقبلة. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية 

اأن ديل��ي اآيل يرغب يف زيادة راتب��ه لي�صبح اأغلى راتب يف 
توتنه��ام متفوًقا على هاري كني، هداف ال�صبرز.  واأ�صارت 
ال�صحيف��ة اإىل اأن اآيل يح�صل حالًيا على 50 األف اإ�صرليني 
يف الأ�صب��وع ولكن��ه يرغ��ب يف احل�ص��ول عل��ى 200 األ��ف 
اإ�صرلين��ي يف الوقت الذي يح�صل في��ه كني هداف الدوري 
الإجنليزي املو�صم املا�صي على 100 األف اإ�صرليني فقط.

واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة اأن اآيل يعت��زم تغي��ر وكي��ل اأعمال��ه 
ليبحث له عن عقود يف اأندية اأخرى، حال ف�صل يف التو�صل 
لتف��اق مع ال�صب��رز، خا�ص��ة واأن ريال مدري��د وبر�صلونة 

الإ�صبانيني يتناف�صان على �صمه.

جودموندسون يتطلع إلى تكرار الفوز على إنجلترا في المونديال 

 حق��ق الفرن�صي جوهان زارك��و الذي يقود لفريق 
ياماها مفاجاأة كب��رة عندما تفوق على اجلميع 
يف التج��ارب التاأهيلي��ة الر�صمية ل�صب��اق جائزة 
لي�صم��ن  الناري��ة  للدراج��ات  الك��رى  الياب��ان 
النط��اق اأول يف ال�صباق غ��دا الأحد، بينما احتل 
الإ�صب��اين مارك ماركي��ز مت�صدر الرتي��ب العام 

املركز الثالث.
ويف اأج��واء ماط��رة �صجل زاركو زمن��ا بلغ دقيقة 
واح��دة و53.469 ثاني��ة يف ح��ني احت��ل �صائق 
دوكاتي اليطايل دانيل��و بروت�صي املركز الثاين 

مبا�رضة قبل ماركيز حامل اللقب.
واعرف ماركي��ز �صائق هوندا باأن��ه ارتكب خطاأ 
عن��د اأح��د املنحني��ات ت�صب��ب يف تاأخ��ره بع���ض 
ال�ص��يء لكن��ه ل ي�صع��ر بالقل��ق ب�صب��ب انط��اق 

اأق��رب ماحقي��ه اأندري��ه دوفيت�صي��وزو ومافريك 
فينيالي�ض من مراكز متاأخرة.

و�صيب��داأ دوفيت�صي��وزو �صائ��ق دوكات��ي و�صاحب 
املرك��ز الث��اين يف الرتي��ب الع��ام، بف��ارق 16 
نقط��ة ع��ن ماركيز قبل اأخ��ر اأربع��ة �صباقات من 
املو�صم، ال�صباق من املركز التا�صع يف حني �صيبداأ 
فينيالي���ض �صاح��ب املرك��ز الثال��ث ال�صب��اق من 

املركز 14 بعد تعره يف التجارب التاأهيلية.
وبعد التجارب قال ماركيز الذي �صبق له التتويج 
بلق��ب البطول��ة ث��اث م��رات "ب�رضاح��ة وخال 
اأ���رضع لف��ة يل اأرتكب��ت خطاأ كب��را يف املنعطف 
واأ�ص��اف  الوق��ت".  الكث��ر م��ن  الأخ��ر كلفن��ي 
ماركيز "لكني على كل حال �صعيد بالنطاق من 
ال�صف الأول وهو الهدف الأول يل.. اأنا اأتقدم على 

املناف�صني الرئي�صيني يل".
األيك���ض  الإ�صب��اين  و�صينطل��ق 

ا�صبارج��ارو �صائق فري��ق ابريليا من 
املرك��ز الراب��ع مبا�رضة قب��ل مواطنه 
خورخ��ي لورين��زو �صائ��ق دوكات��ي 

داين  ال�صب��اين  ينطل��ق  ح��ني  يف 
بيدرو�صا �صائق هوندا من املركز 

ال�صاد�ض.
املخ���رضم  الإيط��ايل  اأم��ا 
فالنتينو رو�صي �صائق ياماها 

العديدة  الإجن��ازات  و�صاح��ب 
فاإنه �صينطلق من املركز 12 
يف ال�صباق ال��ذي يقام على 

حلبة موتيجي اليابانية.

 �ص��ون، جناح منتخب اأي�صلندا اإنه يتمنى 
اأن يواج��ه منتخ��ب اإجنل��را يف كاأ���ض 
العامل 2018 يف رو�صيا، واأن يحقق 
علي��ه الف��وز م��رة اأخ��رى، ويك��رر 
اإجنازه يف بطولة اأوروبا 2016 

لكرة القدم.
وهز جودموند�صون، الذي يلعب 
ال��دوري  يف  برنل��ي  لفري��ق 
الإجنليزي املمتاز، ال�صباك يف 
ف��وز اأي�صلن��دا الثن��ني املا�صي 
-2 0 عل��ى كو�صوفو، الذي �صمن 
له��ا الظه��ور يف النهائي��ات العاملي��ة للمرة 

الأوىل يف تاريخها.
وعن احتم��ال مواجه��ة اإجنلرا يف كاأ���ض العامل، 
ق��ال جودموند�ص��ون: "اأمتنى ذل��ك بالفعل، اأمتنى 
اأن نك��ون يف جمموع��ة واحدة، لق��د قدمنا مباراة 
كب��رة يف املواجه��ة املا�صية معه��م، واأعتقد اأنه 

باإمكاننا الفوز عليهم مرة اأخرى".
وكان��ت اأي�صلن��دا ف��ازت عل��ى اإجنل��را يف بطولة 

اأوروبا الأخرة 1-2 يف مفاجاأة كبرة.
ق��ال  اإجنل��را  عل��ى  الهزمي��ة  تاأث��ر  وع��ن 
م��رارا  "يع��ودون  عام��ا(:   26( جودموند�ص��ون 
وتك��رارا اإىل اأحداث هذه املب��اراة، يطلقون عليها 
الهزمي��ة املذل��ة اأم��ام اأي�صلن��دا، �صق��ف التوقعات 

لديه��م مرتفع وينبغي عليهم حت�صني الأداء بع�ض 
ال�صيء يف كاأ�ض العامل".

وا�صتهل برنلي، الذي يواجه و�صت هام يونايتد ، 
املو�ص��م احلايل ب�صورة رائع��ة، وهو يحتل املركز 

ال�صاد�ض يف الرتيب.
وي��رى جودموند�صون ت�صابها يف موقفي برنلي، 

ومنتخب اأي�صلندا.
وق��ال: "هن��اك اأوجه �صب��ه كثرة ب��ني الفريقني، 
ع��ادة ما يو�ص��ف برنلي باأنه الفري��ق الأ�صعف، 
لكننا كفريق نعتق��د متاما اأننا ن�صتطيع اأن نحقق 

احل��ال  ال��دوري، وكذل��ك كان  اإجن��ازات يف 
بالن�صبة ملنتخب اأي�صلندا".

ت�صه��د املرحلة الثامنة من ال��دوري اليطايل يف كرة 
الق��دم، مب��اراة "الدرب��ي" التقليدية ملدين��ة ميانو، 
يف لق��اء ي��ردد �ص��داه ه��ذه ال�صن��ة حت��ى العا�صمة 
ال�صيني��ة بيجين��غ، مق��ر املالك��ني اجل��دد للنادي��ني 
العريقني حمليًا واأوروبيًا.  ويهيمن التح�صر ملباراة 
"الدربي" التي تقام، يوم غد الأحد، بني انر و ميان 
عل��ى ملعب �ص��ان �صرو ال�صهر، على �ص��وارع املدينة 
التي تعرف بكونه��ا اإحدى عوا�صم املو�صة العاملية، 
واأي�ص��ا اإحدى امل��دن التي اأجنبت فريق��ني من الأبرز 
على ال�صعيد الأوروب��ي. ال ان مباراة اليوم الأحد لن 
تك��ون فقط �رضاعًا متجدداً بني الغرميني التقليديني، 
ب��ل �صي�صاف اليه��ا بعد اآخر ه��و التناف�ض بني ثريني 
�صيني��ني: جان��غ زيندون��غ، الذي ا�ص��رت جمموعته 
"�صونين��غ" نادي ان��ر، ويل يونغهون��غ، الذي متلك 
جمموعت��ه "رو�صون��ري �صبورت انف�صتمن��ت لوك�ض" 
ن��ادي ميان. ويف احلي ال�صين��ي يف مدينة ميانو، 
وال��ذي تقيم في��ه غالبية اجلالية ال�صيني��ة )تعدادها 
نح��و 29 األ��ف ن�صم��ة( يف املدين��ة، ترتف��ع اأع��ام 
النادي��ني، مي��ان )اللون��ني الأحمر والأ�ص��ود( وانر 

)الأزرق والأ�ص��ود(، عل��ى امتداد ج��ادة باولو �صابري 
يف احلي. وعلى بع��د اآلف الكيلومرات يف العا�صمة 
ال�صيني��ة بيجينغ، يح�رض الناديان اأي�صًا ملا �صيكون 
م�ص��ار ممت��داً على ال�صن��وات املقبل��ة. وزار م�صوؤولون 
يف ن��ادي مي��ان، اول اأم�ض اجلمع��ة، بيجينغ، حيث 
اأطلقوا الفرع ال�صيني للنادي متهيداً لتطوير �رضاكات 
جتاري��ة. وق��ال امل�ص��وؤول التج��اري للن��ادي لورنزو 
جيورجيتي: "بوجود قاع��دة هائلة من م�صجعي كرة 
الق��دم يف ال�ص��ني، ثمة امكاني��ة كبرة لنم��و ميان 
وكرة الق��دم املحرفة يف ال�ص��ني". وي�صعى العماق 
الآ�صي��وي اىل التح��ول قوة كرى يف ع��امل كرة القدم 
خ��ال ال�صن��وات املقبلة، على اأم��ل ا�صت�صاف��ة كاأ�ض 
العامل واإحراز لقبها للمرة الأوىل يف تاريخه. وجذبت 
اأندية كرة القدم ال�صينية اىل �صفوفها بع�ض الأ�صماء 
البارزة يف ع��امل اللعبة بعقود مالية كبرة، كما قام 
اأثرياء �صيني��ون ب�صخ اأموال وا�صتثم��ارات يف اأندية 

اأوروبية.
وتتح��در غالبي��ة املقيمني ال�صيني��ني يف ميانو من 
مقاطع��ة ت�صيجيان��غ يف ���رضق ال�صني، وك��ر اجليل 

اجلدي��د منهم على حب كرة الق��دم ومتابعة مباريات 
ال��دوري اليط��ايل، ال��ذي يع��د م��ن الأب��رز اأوروبي��ًا 
وعاملي��ًا.  و�صيكون العديد من ه��وؤلء �صمن 70 األف 
م�صج��ع يتوق��ع ح�صوره��م يف مدرج��ات ملعب �صان 
�صرو يف ميانو، ملتابعة مباراة بني عماقني للكرة 
الأوروبي��ة ي�صعي��ان اىل ا�صتع��ادة اأجم��اد املا�ص��ي، 
والع��ودة اىل املناف�ص��ة بق��وة عل��ى ال�صاح��ة املحلية 
التي هيم��ن عليها جوفنتو���ض يف املوا�صم املا�صية، 
وحت��ى ال�صاحة الأوروبية. وغ��اب ميان عن الألقاب 
الأوروبي��ة من��ذ ف��وزه ب��دوري الأبطال ع��ام 2007 
وكاأ�ض ال�صوبر 2008، بينما اأحرز انر لقب امل�صابقة 
الأوروبي��ة الأم يف 2010 للمرة الأخرة. اأما حمليًا، 
فاأحرز ميان لقب الدوري للمرة الأخرة عام 2011، 
وان��ر يف العام ال��ذي �صبقه.  وخ�صع مي��ان لعملية 
اإع��ادة تاأهيل �صاملة من��ذ ا�صتح��واذ يونغهونغ عليه 
يف ني�ص��ان املا�ص��ي من مالك��ه ال�صاب��ق امللياردير 
اليط��ايل �صيلفيو برلو�صكوين. واأنف��ق الري ال�صيني 
نحو 740 ملي��ون اأورو ل�رضاء النادي، واأ�صاف اليها 

230 مليونًا ل�صم لعبني خال فرة النتقالت.

وعلى رغم هذه ال�صتثمارات ال�صخمة، ل يزال ميان 
يع��اين لإطاق مو�صم��ه ب�صكل جي��د، اذ يكتفي حاليا 
باملرك��ز ال�صاب��ع يف ترتيب ال��دوري اليطايل بعد 7 

مراحل حقق فيها 12 نقطة فقط.
اأم��ا جمموعة "�صونين��غ"، فدفعت نح��و 270 مليون 
اأورو لا�صتح��واذ عل��ى انر يف �صي��ف العام 2016، 
واأنه��ى الن��ادي املو�ص��م املا�ص��ي ب�ص��كل خميب يف 
املركز ال�صابع يف ترتي��ب الدوري، مبركز واحد خلف 
ميان، ال ان انر يق��دم اأداًء اأف�صل هذا املو�صم، وهو 
حالي��ا يف املرك��ز الثال��ث بعدما حق��ق 6 انت�صارات 

وتعادل يف 7 مباريات.
حتدث باولو مالديني، اأ�صطورة ميان، حول توقعاته 
ملب��اراة فريقه اأمام اإنر مي��ان، يف ديربي الغ�صب، 
باجلولة الثامنة من الدوري الإيطايل. وقال مالديني 
يف ت�رضيح��ات ل�صحيف��ة "كوريري ديلل��و �صبورت" 
الإيطالي��ة: "اإن��ر قد يحقق النت�ص��ار، ولكّنه ل يقدم 
ك��رة جميل��ة، فف��ي ال�صي��ف املا�صي تعاق��د مع 11 
لعبا جديدا، وهو اأمر جيد لكنه يحتاج اإىل وقت لكي 

ي�صبح فريًقا متجان�ًصا".

نادال يقاضي وزيرة فرنسية 
سابقة

فيغو: ما يفعله ميسي لم يعد غريبًا 

غوارديوال يرد على إهانة بوكيتينو

زاركو أول المنطلقين في سباق اليابان للدراجات النارية 


