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ريال هزم ليغانيس ...وأتلتيكو تعادل مع جيرونا
تغلب ريال مدريد على غريمه ليغانيس  ،0-3وأرغم
ج �ي��رون��ا ض�ي�ف��ه أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د ع�ل��ى ال �ت �ع��ادل 1-1
أول من ام��س في ذه��اب دور ال �  16من مسابقة كأس
إسبانيا .في المباراة األول��ى على ملعب سانتياغو
ب��رن��اب �ي��و ،خ ��اض ال� �م ��درب األرج �ن �ت �ي �ن��ي س��ان�ت�ي��اغ��و
سوالري اللقاء بتشكيلة شابة شبه احتياطية في ظل
اإلصابات الكثيرة في صفوف الفريق الملكي ،شكل
ال�ق��ائ��د س�ي��رج�ي��و رام� ��وس ،ال �ح��ارس ال�ك��وس�ت��اري�ك��ي
كيلور ن��اف��اس ،الع��ب ال��وس��ط ال�ب��رازي�ل��ي كاسيميرو
والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ركائزها األساسية.
ودخ ��ل ال �ن��ادي ال�م�ل�ك��ي ال��ى ه��ذه ال�م��واج�ه��ة ال�ث��أري��ة
مع ليغانيس ك��ون األخير أخرجه الموسم الماضي
م��ن رب��ع نهائي المسابقة ب�ف��وزه عليه  1-2إي��اب��ا في
سانتياغو برنابيو بعد أن خسر أمامه على أرضه
 ،1-0بمعنويات م �ه��زوزة بعد أن استهل ع��ام 2019
بتعادل مخيب أم��ام فياريال  2-2في م�ب��اراة مؤجلة

من ال��دوري ،ثم سقط األحد للمرة األول��ى على أرضه
أمام ريال سوسييداد منذ مايو  2004بالخسارة .2-0
لكنه استعاد اول م��ن ام��س شيئا م��ن ت��وازن��ه وقطع
ش��وط��ا ه��ام��ا ن �ح��و ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ،ع �ل��ى أم��ل
المحافظة على هذه األفضلية حين يحل ضيفا على
ليغانيس األربعاء المقبل.وجاءت المحاولة األولى
م��ن ج��ان��ب ال�ف��ري��ق الملكي ب��رأس�ي��ة لبنزيمة سيطر
عليها الحارس إيفان كويار «بيتشو» ( ،)15ثم أنقذ
نافاس مرماه من هدف عندما حول برد فعل سريع
الى ركنية كرة رأسية للدنماركي مارتن برايثوايت.
وافتتح ري��ال مدريد التسجيل من ركلة ج��زاء حصل
عليها ألفارو اورديوزوال اثر إسقاطه من قبل جيرار
غومباو ،انبرى لها رام��وس بنجاح وس��ط احتجاج
م � ��درب ل �ي �غ��ان �ي��س األرج �ن �ت �ي �ن��ي اآلخ � ��ر م��اوري �س �ي��و
بيليغرينو (.)44وف��ي الشوط الثاني ،غاب ليغانيس
كليا ع��ن المشهد ،وارت�ك��ب مدافعه رودري �غ��و تارين

خ �ط��أ س ��اذج ��ا ب ��اع ��ادة ال �ك ��رة ال ��ى ال� �ح ��ارس ك��وي��ار،
فخطفها بنزيمة وم�ن��ه ال��ى ال�ب��رازي�ل��ي فينيسيوس
ج��ون�ي��ور ال ��ذي م��رره��ا ب� ��دوره ال ��ى ل��وك��اس فاسكيز
ال�خ��ال��ي م��ن ال��رق��اب��ة ،ف��اض��اف األخ�ي��ر ال�ه��دف الثاني
( )68قبل أن يترك مكانه إليسكو.
وع ��زز ف�ي�ن�ي�س�ي��وس ج��ون �ي��ور ت �ق��دم ال �ف��ري��ق الملكي
ب�ه��دف ث��ال��ث رائ��ع عندما ت��اب��ع بيمناه ك��رة عرضية
«ط��ائ��رة» اس�ت�ق��رت على يمين ال �ح��ارس ك��وي��ار ()77
قبل أن يترك مكانه إلبراهيم دياز ( 19عاما) المنضم
حديثا من مانشستر سيتي اإلنكليزي مقابل نحو
 15م�ل�ي��ون ي ��ورو .وع�ل��ى ملعب مونتيليفي ،سيطر
أت�ل�ت�ي�ك��و ع�ل��ى ال �م �ج��ري��ات ف��ي وق ��ت م�ب�ك��ر ل�ك��ن دون
فاعلية كبيرة بعد ف��رص��ة أول��ى ف��ي ال�ل�ق��اء لصاحب
األرض ع �ب��ر ال �ه �ن��دوراس��ي أن �ط��ون��ي ل ��ورن ��زو (.)8
وكان رد أتلتيكو سريعا وقاسيا بواسطة الفرنسي
أن �ط��وان غ��ري��زم��ان ال ��ذي ت��اب��ع م�ب��اش��رة ك��رة عرضية

مباريات السبت بالتوقيت املحلي
المباراة

التوقيت

إنكلترا

م��ن ال �ك��روات��ي ن �ي �ك��وال ك��ال�ي�ن�ي�ت��ش ،ف��أص��اب��ت ال �ك��رة
ي��د ال �ح��ارس غ��ورك��ا إي��راي��زوز ث��م ال�ع��ارض��ة ودخ�ل��ت
المرمى ( .)9والتقط جيرونا أنفاسه سريعا واستعاد
المبادرة ،وتميز لوزانو بمتابعة رائعة لكرة رفعها
أليكس غارسيا من الجهة اليمنى ،فاستقبلها بقدمه
اليمنى وبعد سقوطها على األرض تابعها قوسية
بالقدم ذات�ه��ا اعترضها ال�ح��ارس آدان بيده اليمنى
دون ان يمنعها من ولوج مرماه ( ،)34ليكون الهدف
األول للهندوراسي مع فريقه في  14مباراة.
وتغلب خيتافي على بلد الوليد ب�ه��دف متأخر من
ضربة رأس ألنخل رودريغيز (.)2+90وافلت فياريال
م ��ن ال �ه��زي �م��ة ام� ��ام إس �ب��ان �ي��ول ال� ��ذي ت �ق��دم ب�ه��دف�ي��ن
ن�ظ�ي�ف�ي��ن ل �س �ي��رج��ي داردي � � ��ر ( )15وال �ي �ك��س ل��وب�ي��ز
( ،)72قبل أن يعيد مضيفه من بعيد ويدرك التعادل
 2-2بفضل ض��رب�ت��ي رأس ل�ل�ك��ام�ي��رون��ي ك ��ارل توكو
ايكامبي ( )85والكولومبي كارلوس باكا (.)89

غانغان فاجأ سان جرمان

وست هام-أرسنال

03:30

ليستر-ساوثمبتون

06:00

كريستال باالس-واتفورد

06:00

بيرنلي-فولهام

06:00

كارديف-هادرسفيلد

06:00

برايتون-ليفربول

06:00

تشلسي-نيوكاسل

08:30

إسبانيا
ليغانيس-هويسكا

03:00

فالنسيا-بلد الوليد

06:15

جيرونا -أالفيس

08:30

فياريال-خيتافي

10:45

تشلسي يفكر في تقديم
شكوى ضد بايرن
يدرس تشلسي اإلنكليزي ،التقدم بشكوى لالتحاد الدولي
ل�ك��رة ال �ق��دم ،ض��د ب��اي��رن م�ي��ون��خ األل �م��ان��ي ،ب�ش��أن تحرك
األخ �ي��ر ل�ض��م ال��الع��ب ال �ش��اب ،ك��ال��وم ه��ودس��ون أودوي.
وبحسب صحيفة «ال��دي�ل��ي م�ي��ل» ،ف��إن تشيلسي يخطط
لشكوى النادي البافاري ،حال وجود دليل على تحرك غير
قانوني من بايرن ميونخ نحو الالعب.
وتشير التقارير إلى تقدم النادي األلماني بعدة عروض،
ل�ل�ظ�ف��ر ب �خ��دم��ات ال�م�ه��اج��م اإلن �ك �ل �ي��زي ،ال �ب��ال��غ م��ن العمر
 18ع� ً�ام��ا ،آخ��ره��ا ع ��رض ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت��ه  35م�ل�ي��ون جنيه
إسترليني.
واعترف حسن صالح حميديتش ،المدير الرياضي للنادي
األل�م��ان��ي ،برغبة ب��اي��رن ميونخ ف��ي التعاقد م��ع هودسون
أودوي ،وهو ما دفع تشلسي للتفكير في شكوى البافاري.
وتحظر لوائح الدوري اإلنكليزي ،التعليق بشكل علني على
اهتمام األندية بضم العبين ،لكن بايرن ميونخ لم يخرق
قواعد فيفا ،الذي ال ُيدين إبداء مسؤولي األندية ،رغباتهم
في التعاقد مع الالعبين.
وال ي��رغ��ب ت�ش�ل�س��ي ف��ي ب�ي��ع ال ��الع ��ب ،ل�ك�ن��ه ب ��ات م �ه� ً
�ددا
ب�ف�ق��دان��ه ال �ع��ام ال�م�ق�ب��ل ،ح�ي��ث ينتهي ت�ع��اق��ده ف��ي صيف
ً
مضطرا للتفاوض مع بايرن ميونخ خالل
 ،2020ليصبح
الشهر الحالي.

كورتوا يغيب عن مدريد

جنم باري�ض �سان جرمان نيمار يتعر�ض للعرقلة من مد�فع غانغان
ح�ق��ق غ��ان �غ��ان ،م�ت��ذي��ل ت��رت�ي��ب ال � ��دوري ،م�ف��اج��أة م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل
باخراجه ب��اري��س س��ان ج��رم��ان حامل اللقب م��ن ال��دور رب��ع النهائي
لمسابقة كأس رابطة األندية الفرنسية ،بالفوز عليه في معقله 1-2
أول من امس بهدف سجله من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
وه��ي الهزيمة األول��ى لباريس س��ان ج��رم��ان ،بطل ومتصدر ترتيب
ال��دوري ،في مسابقة كأس الرابطة منذ  27نوفمبر  2012حين خرج
من ربع النهائي بالذات على يد سانت اتيان بركالت الترجيح ،قبل
أن يتوج بعدها باللقب لخمسة مواسم متتالية .كما أنها الهزيمة
األول��ى ل�ن��ادي العاصمة على صعيد ال�ك��ؤوس المحلية ف��ي آخ��ر 45
مباراة ،وتحديدا منذ يناير  2014حين خسر أمام مونبلييه في دور
ال� 32لمسابقة الكأس .2-1
وب��دا النادي الباريسي ،حامل الرقم القياسي في ه��ذه المسابقة (8
أل�ق��اب حتى اآلن م��ن أص��ل  9م�ب��اري��ات ن�ه��ائ�ي��ة) ،بعيدا ع��ن مستواه
في أول مباراة له في  2019وعانى كثيرا على رغم مشاركته بجميع

ماليزيا ترفض استقبال
رياضيني إسرائيليني
أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس رفض بالده
دخ��ول ري��اض�ي�ي��ن اسرائيليين للمشاركة ف��ي ب�ط��ول��ة دول�ي��ة
للسباحة البارالمبية  2019التي ستقام في والية (ساراواك)
شرق ماليزيا في  29يوليو المقبل.
وق ��ال م�ه��ات�ي��ر ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي “إذا ك ��ان ال��ري��اض�ي��ون
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون م�ص��ري��ن ع�ل��ى ال �م �ش��ارك��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ف�ه��ذا
يعتبر خ��رق��ا ل�م�ب��ادئ ال�س�ي��اس��ة ال�م��ال�ي��زي��ة” م�ش�ي��را إل��ى أن
ال �ج �ه��ات ال�م�ن�ظ�م��ة إذا أرادت س �ح��ب ح��ق االس �ت �ض��اف��ة من
م��ال �ي��زي��ا “ف �ي �م �ك �ن �ه��ا ف �ع��ل ذل ��ك”.وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة األول �م �ب �ي��ة
اإلسرائيلية احتجت م��ؤخ��را على ق��رار السلطات الماليزية
حيث ضغطت إسرائيل على المنظمين لحصول تأشيرات
لرياضييهم.
ي��ذك��ر أن االت�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة ال�ق��دم «فيفا» أل�غ��ى اتفاقا مع
ماليزيا أب��رم��ه ف��ي ع��ام  2013بشأن استضافة كوااللمبور
م��ؤت�م��را دول�ي��ا ل��ه ع��ام  2017ع�ل��ى خلفية ش�ك��وى ت�ق��دم بها
االتحاد اإلسرائيلي للعبة بسبب عوائق فرضتها السلطات
الماليزية أمام اإلسرائيليين للحصول على تأشيرات الدخول.
وت ��رف ��ض ال �س �ل �ط��ات ال �م��ال �ي��زي��ة ب �ش �ك��ل واض � ��ح ال� �م� �ب ��ادرات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة إلن �ش ��اء ع ��الق ��ات دب �ل��وم��اس �ي��ة وت �ج��اري��ة منذ
ستينيات القرن الماضي حيث تقول “إنها لن تفعل ذلك ألن
جزءا كبيرا من الشعب الماليزي يرفض هذه العالقات”.

(�أ .ف .ب)
نجومه وع�ل��ى رأس�ه��م ص��اح��ب ال�ه��دف ال��وح�ي��د ل��ه ال�ب��رازي�ل��ي نيمار
وكيليان مبابي واألرجنتيني أنخل دي م��اري��ا ال��ذي لعب أساسيا،
فيما جلس األوروغوياني أدينسون كافاني على مقاعد البدالء.
وانتهى الشوط األول دون أن يسدد أي من الفريقين بين الخشبات
ال�ث��الث ،م��ا دف��ع ال�م��درب األل�م��ان��ي ل�س��ان ج��رم��ان ت��وم��اس ت��وخ��ل الى
الزج بكافاني واإليطالي ماركو فيراتي بدال من دي ماريا والبرازيلي
ماركينيوس تواليا .ونجح سان جرمان في افتتاح التسجيل بكرة
رأسية لنيمار بعد عرضية من مونييه ( ،)62مسجال هدفه ال�� 46مع
 24تمريرة حاسمة في  51مباراة خاضها منذ قدومه الى «بارك دي
برينس».
لكن الفرحة لم تدم طويال ،ألن غانغان أدرك التعادل في الدقيقة 81
من ركلة جزاء احتسبت بعد االحتكام الى تقنية الفيديو «في أيه آر»
لصالح م��ارك��وس كوكو بعد خطأ في المنطقة من اإلسباني خوان
برنات ،وانبرى لها الكونغولي الديموقراطي ييني نغباكوتو بنجاح

في مرمى ألفونس أريوال.
وضغط سان جرمان في الدقائق األخيرة بحثا عن استعادة تقدم،
فترك مساحات استغلها ت��ورام لالنطالق بهجمة مرتدة سريعة في
الوقت القاتل ،ونجح في ان�ت��زاع ركلة ج��زاء من األلماني ثيلو كيلر
ونفذها بنفسه ايضا ،لكنه نجح هذه المرة بوضع الكرة في الشباك
رغم تمكن أريوال من لمسها (.)3+90
وخ��الف��ا ل �س��ان ج��رم��ان ت�ن�ف��س م��ون��اك��و ال �ج��ري��ح ال �ص �ع��داء ف��ي ظل
وض�ع��ه ال�ص�ع��ب ف��ي ال ��دوري وب�ل��غ ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي بتخطيه ضيفه
ري��ن بركالت الترجيح  7-8بعد تعادلهما في الوقت األصلي بهدف
للبرتغالي رون��ي لوبيز ( ،)54مقابل هدف لبنجامان بوريغو (.)30
ك�م��ا ت��أه��ل ب ��وردو ع�ل��ى ح�س��اب ضيفه ل��وه��اف��ر م��ن ال��درج��ة الثانية،
ب �ف��وزه ع�ل�ي��ه ب �ه��دف س�ج�ل��ه ال�ن�ي�ج�ي��ري ص��ام��وي��ل ك��ال��و ف��ي الدقيقة
.70وك ��ان ستراسبورغ أول المتأهلين الثالثاء ب�ف��وزه على مضيفه
القوي ليون .1-2

سيتي استعرض على بورتون
اس�ت�ع��رض مانشستر سيتي ح��ام��ل اللقب
م �ج��ددا ووض ��ع ق��دم��ا ف��ي ن�ه��ائ��ي مسابقة
ك��أس راب�ط��ة األن��دي��ة اإلنكليزية المحترفة
ل�ل�م��رة ال�س��اب�ع��ة ف��ي ت��اري�خ��ه ،وذل ��ك ب�ف��وزه
ال�ك��اس��ح ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ب��ورت��ون أل �ب �ي��ون من
الدرجة الثانية  0-9أول من امس في ذهاب
نصف النهائي بفضل رب��اع�ي��ة للبرازيلي
غابريال جيزوس.
وسيكون من شبه المستحيل على بورتون
ال��ذي أصبح أول فريق من ال��درج��ة الثانية
ي�ص��ل ال��ى ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ال�م�س��اب�ق��ة منذ
شيفيلد يونايتد موسم  2015-2014حين
ك ��ان ي �ش��رف ع �ل��ى األخ �ي ��ر م� ��درب ب��ورت��ون
ال� �ح ��ال ��ي ن��اي �ج��ل ك� � ��الف ،أن ي� �ع ��وض ه��ذا
التخلف ايابا على أرضه في  22الحالي.
ورغ � ��م ال �ت �ع��دي��الت ال �ك �ث �ي��رة ال �ت��ي أج��راه��ا
م ��درب ��ه اإلس� �ب ��ان ��ي ب �ي��ب غ� � ��واردي� � ��وال ،ب��دا
سيتي م �ج��ددا ف��ي أف�ض��ل ح��االت��ه وأض��اف
ه��ذه النتيجة الكبيرة التي قطع بها أكثر
م��ن ن�ص��ف ال �ط��ري��ق ن�ح��و ال�ن�ه��ائ��ي ال�ث��ان��ي
ل��ه ع�ل��ى ال �ت��وال��ي وال ��راب ��ع م�ن��ذ  ،2014ال��ى
ف��وزه المصيري ف��ي ال ��دوري الممتاز على
ليفربول المتصدر  1-2الخميس الماضي،

ث��م اكتساحه روث��ره��ام م��ن ال��درج��ة األول��ى
بسباعية نظيفة األح ��د ف��ي ال ��دور الثالث
لمسابقة كأس إنكلترا.
وأص� �ب ��ح س �ي �ت��ي ب �ح �س��ب ش ��رك ��ة «أوب� �ت ��ا»
لالحصائيات ،أول فريق إنكليزي يسجل
 7أه ��داف أو أك�ث��ر لمباراتين على التوالي
منذ ل�ي��دز يونايتد ف��ي اك�ت��وب��ر  ،1967كما
سجل ال�»سيتيزينس» أكبر عدد أهداف له
في مباراة واح��دة منذ نوفمبر  1987حين
اكتسح هادرسفيلد تاون  1-10خالل مباراة
بينهما في الدرجة الثانية (أولى حاليا).
وضرب سيتي باكرا حيث افتتح التسجيل
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �خ��ام �س��ة ب �ك��رة رأس �ي ��ة ل��دي
بروين إثر تمريرة متقنة من دافيد سيلفا.
ولعبت خ�ب��رة سيتي لعبت دوره��ا ونجح
رج � ��ال غ� ��واردي� ��وال ف ��ي اض ��اف ��ة ه ��دف ث ��ان،
وذل ��ك اث ��ر ل�ع�ب��ة ج�م��اع�ي��ة وت �م��ري��رة رائ�ع��ة
ف��ي ظ �ه��ر ال ��دف ��اع م��ن غ��ون��دوغ��ان ل�س��ان�ي��ه
ال ��ذي ح ��اول ت�س��دي��ده��ا م��ن زاوي� ��ة صعبة،
فاعترضها ال��دف��اع ل�ك��ن ج �ي��زوس ك��ان في
ال �م �ك��ان ال�م �ن��اس��ب ل�م�ت��اب�ع�ت�ه��ا ب��رأس��ه في
الشباك (.)30
وس � � ��رع � � ��ان م� � ��ا أض� � � � ��اف ج � � �ي� � ��زوس ه ��دف ��ه

الشخصي الثاني إثر تمريرة رائعة أخرى
م ��ن غ ��ون ��دوغ ��ان ال� ��ى داف� �ي ��د س �ي �ل �ف��ا ال ��ذي
حضرها لزميله البرازيلي ،فسددها األخير
ف��ي القائم األي�س��ر وال��ى الشباك ( ،)34قبل
أن يفتتح األوك��ران��ي الكسندر زينتشنكو
سجله التهديفي مع ال� «سيتيزينس» وكان
ه��دف��ا رائ �ع ��ا م ��ن دون ق �ص��د ع �ل��ى األرج ��ح
ألنه بدا كأنه يلعب كرة عرضية لجيزوس،
لكنها وجدت طريقها الى الزاوية اليسرى
العليا لمرمى الضيوف (.)37
وفي بداية الشوط الثاني ،سجل جيزوس
هدفا ثالثا بكرة رأسية ( ،)57ثم كان خلف
الهدف السابع لفريقه وال��ذي سجله بديل
دي ب��روي��ن ال �ش��اب ف �ي��ل ف� ��ودن ( 18ع��ام��ا)
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  . 62وأك �م��ل ج �ي��زوس السوبر
ه��ات��ري��ك ب�ع��د دق��ائ��ق م �ع��دودة إث��ر تمريرة
م��ن بين ساقي اح��د المدافعين م��ن سانيه
(.)65ووس ��ط انهيار ت��ام للضيوف ،أضاف
ك��اي��ل ووك� ��ر ال� �ه ��دف ال �ث��ام��ن ب �ع��د ت�م��ري��رة
أخ ��رى م��ن م �ح��رز ( )70ال ��ذي ك��وف��ىء على
ج �ه��وده بتسجيل ال �ه��دف ال�ت��اس��ع لفريقه
بعد تمريرة من البديل البرتغالي برناردو
سيلفا (.)83

أعلن ن��ادي ري��ال م��دري��د اإلس�ب��ان��ي أول م��ن ام��س تعرض
ح��ارس��ه ال��دول��ي البلجيكي تيبو ك��ورت��وا إلص��اب��ة عضلية
في ورك��ه ،قد تبعده عن مباريات مهمة في األي��ام القليلة
المقبلة.
وأشار النادي الملكي الى أن إصابة كورتوا هي من الدرجة
األول � ��ى ،وه ��ي أض �ع��ف إص��اب��ة م�م�ك�ن��ة ،وت ��م ت��رك��ه خ��ارج
التشكيلة ال�ت��ي واج �ه��ت ليغانيس ف��ي ذه ��اب دور ال� � 16
لمسابقة كأس إسبانيا.وقال النادي الملكي في بيانه «بعد
االختبارات التي أجريت على العبنا تيبو كورتوا من قبل
الخدمات الطبية في ريال مدريد ،تم التشخيص بأنه يعاني
إصابة من الدرجة األولى» في عضلة يسرى في الورك.
وب ��اإلض ��اف ��ة ال ��ى م� �ب ��اراة ذه� ��اب دور ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي ضد
ليغانيس ،م��ن ال�م��رج��ح أن يغيب ك��ورت��وا ع��ن م �ب��اراة في
الدوري أمام ريال بيتيس األحد.ثم يلعب ريال مدريد مباراة
اإلي��اب ضد ليغانيس األربعاء المقبل ،قبل أن يستضيف
اشبيلية صاحب المركز الثالث في ال��دوري بعدها بثالثة
أي��ام.وم��ن المتوقع أن ينوب الكوستاريكي كيلور نافاس
عن كورتوا في حراسة المرمى خالل فترة غياب األخير.

دياز :حققت حلم الطفولة
أب ��دى إب��راه �ي��م دي� ��از ،الع ��ب ري ��ال م��دري��د ال �ج��دي��د ،ف�خ��ره
بخوض مباراته األولى مع الفريق أمام ليغانيس بالكأس.
وأض ��اف إب��راه�ي��م ف��ي تصريحات تلفزيونية بعد م�ب��اراة
ذه��اب ثمن نهائي كأس الملك أم��ام ليغانيس والتي انتهت
بفوز ريال بثالثية نظيفة« :سيرجيو راموس هنأني وقال
ل��ي ح ��ان وق ��ت ال �ف��وز ب��ال �ب �ط��والت ،وأن �ن��ي ل��و ظ�ل�ل��ت ه�ك��ذا،
سيأتي كل شيء .راموس العب كبير وقائد مميز».
وق ��ال دي ��از ال ��ذي ن ��زل ال�م�ل�ع��ب ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  78ب ��دال من
فينيسيوس جونيور« :إنه فخر ،فقد حققت حلم الطفولة.
كل من يعرفني يعلم أنه فخر لي خوض أول مباراة لي على
هذا الملعب ،وحتى مع الفوز .إنه يوم ال ينسى ،وفريد».
وتابع «الزمالء ساعدوني كثيرا على التأقلم ،إنهم العبون
كبار .لقد كان يوما هادئا .لقد نصحوني بأن استمتع ،وأن
أفعل ما يمكنني فعله».

ريبيري يعاني من إصابة
عضلية
ت�ع��رض ال�ف��رن�س��ي ف��ران��ك ري�ب�ي��ري ،ج �ن��اح ب��اي��رن ميونخ
األلماني إلصابة عضلية ويمكن أن يغيب عن مباراة فريقه
أمام هوفنهايم التي تقام األسبوع المقبل مع بدء استئناف
الدوري األلماني (بوندسليغا).
وذكر بايرن ميونخ في بيان مقتضيب أن ريبيري تعرض
ل��إص��اب��ة ف ��ي ف �خ��ذه األي� �م ��ن خ ��الل ح �ص��ة ت��دري �ب �ي��ة في
معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
ولم يعط النادي جدوال زمنيا عن مدة غياب الالعب.ويبدأ
ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،ال�ف��ائ��ز بلقب ال� ��دوري س��ت م ��رات متتالية،
النصف الثاني من الموسم يوم  18من الشهر الحالي.
ويحتل ب��اي��رن ميونخ ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي ج��دول الترتيب
ب�ف��ارق س��ت ن�ق��اط خلف ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د المتصدر.
وت �س �ب��ب ري �ب �ي��ري ف��ي ض �ج��ة ك �ب �ي��رة األس� �ب ��وع ال�م��اض��ي
بعدما ظهرت منشورات تحتوي على شتائم وبذاءات على
حساباته في شبكات التواصل االجتماعي بعد أن تعرض
ال�ج�ن��اح ال�ف��رن�س��ي الن �ت �ق��ادات بسبب ط�ل�ب��ه ش��ري�ح��ة لحم
مغطاة بالذهب في أحد المطاعم بدبي.وقام بايرن ميونخ
بتغريمه ماليا نتيجة لذلك.

