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)Getty/صراع مثير في ديربي مانشستر )ماثيو بيترز

ديربي مانشستر

أعلن أتلتيكو مدريد أن جناحه البلجيكي، يانيك 
كاراسكو، تعرض إلصابة في عظمة الترقوة 
اليمنى خالل املباراة أمام فياريال في الليغا، 

حيث تم تشخيصها على أنها »التواء في عظمة 
الترقوة من الدرجة األولى«، وذلك بعد إجرائه 
لألشعة الالزمة.0 وتم نقل الالعب في سيارة 

إسعاف إلى إحدى عيادات مدريد من أجل إجراء 
األشعة الالزمة التي كشفت عن هذه اإلصابة، 

بينما لم يحدد الطاقم الطبي مدة غياب الالعب.

فاز اإليطالي فابيو فيليني باملرحلة االفتتاحية 
من سباق روماندي للدراجات، ليتصدر الترتيب 
العام بعد مرحلة ضد الساعة للفردي ملسافة 4.8 
كيلومترات في مسار زلق. وسجل متسابق تريك 

سيجافريدو زمنا قدره 5 دقائق و27 ثانية متفوقا 
على اليكس دوسيت وسبع ثوان عن األسترالي 

الكسندر ادموندسون. ولم يخاطر املرشحون 
للفوز بالسباق على طريق مبتل لينهي البريطاني 

سايمون ياتس املرحلة بفارق 18 ثانية عن الفائز.

كشفت إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية أن االتفاق 
على تجديد عقد ميسي مع برشلونة أصبح 
وشيكا، وقد يتم اإلعالن عنه خالل األسابيع 
املقبلة. وأشارت إلى أن حضور والد ميسي، ، 

في برشلونة ساهم في اإلسراع من مفاوضات 
التجديد. وكان خورخي ورئيس برشلونة، قد 

اجتمعا في برشلونة ملواصلة حسم األمور بشأن 
تجديد العقد. وأكدت كادينا أن »االتفاق قريب وأن 

الطرفني سيسعيان لحسم بعض الجوانب«.

يانيك كاراسكو 
العب أتلتيكو مدريد 

يتعرض إلصابة

فيليني يفوز 
في افتتاح »روماندي« 

للدراجات

تجديد عقد 
ليونيل ميسي أصبح 

وشيكًا
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حسين غازي

ــدور  ــ ــى الــ ــ ــة املــــتــــأهــــل إلــ بـــقـــيـــت هــــويــ
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  مــــن  ــانـــي  ــثـ الـ
آسيا مجهولة الهوية في املجموعة 
األولــى، ففي أولــى املواجهات، انتهت مباراة 
ــي ونــظــيــره  ــاكــ لــوكــومــوتــيــف طــشــقــنــد األوزبــ
الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي بـــالـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي 
بأربعة أهداف ملثلها في مباراة تناوب فيها 

الطرفان على األسبقية. 
وفـــاجـــأ نــــادي الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي أصــحــاب 
الــدار، حني تقدم الالعب عبد املجيد السواط 
بهدف من مجهود فردي، وعلى الرغم من ذلك 
الــالعــب مـــارات بيكمايف أن يخلط  اســتــطــاع 
متتالية.  ــداف  أهــ ثــالثــة  ســجــل  حــني  األوراق، 
العبو  يستسلم  لــم  بالنتيجة  تــأخــره  ورغــــم 
ص جهاد الحسني النتيجة 

ّ
التعاون، حني قل

ــلـــه الــحــســني  فــــي الـــدقـــيـــقـــة 65، لــيــنــجــح زمـــيـ
نــديــاي فــي إحـــراز الــهــدف الــثــالــث، لكن نــادي 
لوكوموتيف رفض فكرة التعادل حني سجل 
الـــالعـــب غــالــولــيــديــن مـــاشـــاربـــيـــوف الـــهـــداف 
لــم يحبط  الدقيقة 81، إال أن ذلــك  الــرابــع فــي 
عزيمة الفريق السعودي حني عادل البرتغالي 

ريكاردو ماتشادو الكفة في الدقيقة 91. 
وفي املجموعة عينها، انتهت مباراة األهلي 
اإلماراتي مع نظيره استقالل طهران بهدف 
ملــثــلــه عــلــى أرض األخـــيـــر فـــي اســـتـــاد آزادي، 
التسجيل  بــاب  صنقور  العزيز  عبد  وافتتح 
في الدقيقة 17، لكن كافح رضائي أعاد األمور 
لــنــقــطــة الـــبـــدايـــة فـــي الــدقــيــقــة 58 حـــني أدرك 
املرحلة  في  األهلي  ويواجه  لفريقه.  التعادل 
فيما  طشقند  لوكوموتيف  نظيره  األخــيــرة 
سيلتقي استقالل طهران التعاون السعودي.
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تقرير

وفي املجموعة الثانية قاد النجم التونسي 
يوسف املساكني فريقه لخويا القطري إلى 
الـــدور الــثــانــي، بعدما ساهم فــي الــفــوز 3-1 
األخير  أرض  اإلمــاراتــي على  الجزيرة  على 
في »استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة« 

بنتيجة 1-3.
وانتهى الشوط األول بهدف ملثله، حني سجل 
ــزاء، لــيــعــادل  ــ مـــبـــارك بــوصــوفــة مـــن ضــربــة جـ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي نــــام تـــا هـــي الــكــفــة بـــذات 
املساكني  الدقائق دخــل  تقدم  الطريقة، ومــع 
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تشيك يعتبر عدم إنهاء 
الدوري اإلنكليزي في 

المربع الذهبي فشًال

منظمو بطولة 
ويمبلدون قد يوجهون 

دعوة لشارابوفا

تشلسي يواصل إحكام قضبته على الصدارة
أمطر  بعدما  “البريميرليغ”  بلقب  التتويج  نحو  أخـــرى  خــطــوة  تشلسي  قطع 
اإلنكليزي  الـــدوري  في  اثنني  مقابل  أهــداف  بأربعة  شباك ضيفه ساوثهمتون 
افتتح  لواحد، حيث  بهدفني  اللندني  الفريق  بتقدم  األول  الشوط  انتهى  املمتاز. 
النجم البلجيكي، إيدين هازارد، باب التسجيل مبكرًا وبعد مرور خمس دقائق 
املنطقة على يسار فريزر فوستر. ولكن  داخــل  أرضية قوية من  إثــر تسديدة 
تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة 24 عبر املدافع اإلسباني، 
أوريــول روميو، بعدما حول عرضية اإليطالي مانولو جابياديني داخل شباك 
تيبو كــورتــوا. وفــي الوقت الــذي كــان الشوط يلفظ أنفاسه األخــيــرة، منح غاري 
كاهيل أصحاب األرض التقدم برأسيه قوية سكنت الشباك. وفي الشوط الثاني، 
كسر املهاجم اإلسباني، دييغو كوستا، صيامه عن التهديف منذ 6 مارس/آذار 
املاضي عندما عزز من تقدم “البلوز” بالهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما حول 
الالعب  الشباك. وعاد نفس  عرضية مواطنه سيسك فابريجاس برأسه داخل 
 الهدف الثاني له والرابع لفريقه قبل النهاية بدقيقة بعد لعبة 

ً
لهز الشباك مسجال

جماعية رائعة انتهت عند املهاجم الدولي داخل املنطقة ليطلق تسديدة أرضية 
الوقت  الثانية من  الدقيقة  بمتابعتها وهي تسكن شباكه. وفي  اكتفى فوستر 
لساوثهمتون  الثاني  الــهــدف  برتراند  ريــان  الضائع، سجل  مــن   

ً
بــدال املحتسب 

برأسية مرت على يمني كورتوا.

فياريال ينهي مسلسل انتصارات أتلتيكو
أتلتيكو مدريد بعدما أسقطه في  فياريال حدًا ملسلسل عدم خسارة  وضع 
كــالــديــرون”  “فيسنتي  ملعب  على  نظيف  بهدف  جماهيره  وأمـــام  داره  عقر 
ضمن مواجهات الجولة 34 لدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم “الليغا”.

وانتظر فريق “الغواصات الصفراء” حتى قبل النهاية بثماني دقائق من أجل 
إغراق “الروخيبالنكوس” بالهدف الذي سجله برونو سوريانو بعد متابعته 
األيمن  الـــرواق  مــن  باكامبو،  سيدريك  الخطير،  الكونغولي  املهاجم  عرضية 

بقدمه مباشرة داخل شباك يان أوبالك.

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لنهائي كأس ألمانيا
تأهل فريق آينتراخت فرانكفورت لنهائي كأس أملانيا لكرة القدم بعدما تغلب 
على مضيفه بروسيا مونشنغالدباخ بركالت الترجيح )6-7( إثر انتهاء الوقتني 
أقيمت على  التي  النهائي  األصلي واإلضافي بنتيجة )1-1( في مباراة نصف 
ملعب بروسيا بارك. ولم ينجح أي من الفريقني من إضافة أهداف أخرى، خالل 
أي جديد على  لم يشهد  الــذي  للوقت اإلضافي  الفريقان  ليلجأ  الثاني،  الشوط 

النتيجة، لتبتسم ركالت الترجيح في النهاية للفريق الزائر في الركلة الثامنة.

آنجيه يتأهل لنهائي كأس فرنسا
بلغ فريق آنجيه نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في الدور نصف النهائي 
على جانجون بهدفني نظيفني. وأحرز توماس مانجاني هدف التقدم آلنجيه في 
الدقيقة 38 قبل أن يضيف كارلو توكو الهدف الثاني في اللحظات األخيرة من 
املباراة. يذكر أن املباراة النهائية ستقام في 27 مايو/أيار املقبل على ملعب “دو 

فرانس” بالعاصمة باريس.

ملقة يعمق جراح غرناطة 
ويدفعه نحو توديع الليغا

يد  داره على  فــي عقر  “الليغا” بعدما سقط  تــوديــع  مــن  اقــتــرب غرناطة كثيرًا 
الجار ملقة بهدفني نظيفني خالل اللقاء الذي جمعهما، مساء الثالثاء، على ملعب 
لكرة  األولــى اإلسباني  الدرجة  لــدوري  الجولة 34  “املولينون” ضمن مواجهات 
املتألق، ساندرو  الشاب  االنتصار ملهاجمه  بالفضل في هذا  ملقة  يدين  القدم. 
األندلسي  الفريق  وواصـــل  و90.   47 الدقيقتني  فــي  الثنائية  رامــيــريــز، صاحب 
الفوز في عقر داره على فالنسيا  التوالي، بعد  الثانية على  للمباراة  انتصاراته 
في الجولة املاضية، ويرفع رصيده للنقطة 39 يرتقي بها للمركز الرابع عشر 

ويتخلف بفارق األهداف فقط خلف الس باملاس.

لــنــادي أرســنــال  قــال املــديــر الفني الفرنسي 
اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أرســـني فينغر، إنــه 
مــســتــمــر فـــي الــتــخــطــيــط ملــســتــقــبــل الــفــريــق 
حتى الــيــوم األخــيــر مــن عــقــده الـــذي ينتهي 
الحالي. وقــال فينغر )67 سنة( في  املوسم 
الـــوقـــت اآلن  لــإعــالمــيــني: »آن  تــصــريــحــات 
فهو  أمــا وضعي  الفريق،  ملناقشة مستقبل 
أمــر ثــانــوي، األهــم مستقبل الــنــادي. وال بد 
مــن الــتــركــيــز عــلــى ســـوق االنـــتـــقـــاالت«. ورد 
بوجود  متعلقة  أسئلة  على  واحـــدة  بكلمة 
ــمـــراره مـــع الــفــريــق  ــتـ ــول اسـ شــــيء جـــديـــد حــ

: »ال«. 
ً
قائال

ــة ردًا عــلــى أســئــلــة أخــــرى في  ــابـ وكــــرر اإلجـ
هذا السياق، ليظهر رفضه للحديث عن أي 
املقبلة،  الــفــريــق  بــمــبــاريــات  شــيء ال يتعلق 
ومــحــاولــتــه لــلــوصــول إلــــى املـــربـــع الــذهــبــي 
ــاد اإلنـــكـــلـــيـــزي. وكـــان  وقـــنـــص كــــأس االتــــحــ
تــأهــل فريقه  بــعــد  الــصــعــداء  تــنــفــس  فينغر 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس انــكــلــتــرا، بــفــوزه 
األحــــــد عـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 2-1 بــعــد 

ــانـــي ديـــفـــيـــد فـــيـــريـــر، املـــرشـــح  ــبـ اســـتـــهـــل اإلسـ
الثالث عشر للقب، مسيرته في بطولة جودو 
مدينة  تحتضنها  الــتــي  لــلــتــنــس،  املــفــتــوحــة 
برشلونة، بالسقوط على يد نظيره الجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتني دون رد 

بواقع 6-3 و4-6.
ولـــم يــصــمــد الـــالعـــب الــــذي بــلــغ نــهــائــي هــذه 
البطولة أربع مرات أكثر من ساعة و6 دقائق 

قبل أن يسقط أمام أندرسون.
الـــ66 عامليًا  النتيجة، يتأهل املصنف  وبهذه 
لـــه بعد  الـــنـــهـــائـــي. وفــــي أول رد فــعــل  لــثــمــن 
الخسارة، قال الالعب املخضرم، 35 عاما، في 
تصريحات بعد املباراة: »لن ألقي بنفسي من 

فوق جسر، هذا هو الواقع«.
وأقــر: »ال أعلم متى سيتغير الوضع الحالي 
وإذا ما كنت سأعود للفوز مجددًا واكتساب 

مزيد من الثقة. االنطباعات تبقى ما هي«.
وأوضــــح فــيــريــر، الـــذي هــبــط للتصنيف رقــم 
فــي ثالث  الــفــوز  العالم بعدما حقق  32 على 
مــبــاريــات فــقــط مــنــذ بــدايــة املـــوســـم، »قطعت 

التمديد، علمًا أن املدرب كان هدفًا ملشجعني 
غاضبني طالبوا برحيله. ويصارع أرسنال 
لــلــوصــول إلـــى املــركــز الــرابــع املــؤهــل لــلــدول 
أوروبـــا.  أبــطــال  فــي مسابقة دوري  الفاصل 
الفوز  الفريق  على  يتعني  إنــه  فينغر  وقــال 
بـــكـــل مـــبـــاريـــاتـــه املــتــبــقــيــة لــــه فــــي الـــــــدوري. 
وطـــالـــب العــبــيــه بــالــتــركــيــز وتــقــديــم كـــل ما 
مانشستر  عــلــى  الــفــوز  أن  عــنــدهــم، مضيفًا 
كــان يحتاج  الفريق جرعة ثقة  سيتي منح 

إليها. 
ويــحــل أرســنــال ضيفًا عــلــى جـــاره اللندني 
الخامسة  املرحلة  قمة  في  الثاني  توتنهام 
والــــثــــالثــــني. ويـــمـــلـــك املــدفــعــجــيــة مـــبـــاراتـــني 
ــتـــني أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه ســـاوثـــمـــبـــتـــون  ــلـ مـــؤجـ
وضــيــفــه ســنــدرالنــد ســيــخــوضــهــمــا فـــي 10 
و16 أيار/مايو املقبل، وهــو األمــر الــذي قد 
يساعد الــفــريــق فــي الــتــقــدم بشكل أكــبــر في 

جدول الترتيب قبل نهاية املوسم.
ــال بــيــتــر تــتــشــيــك، حــــارس  ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
أرسنال، إن موسم الفريق سينتهي بصورة 
إذا أخفق فــي احتالل  لــآمــال  »مخيبة جــدًا 

ــتــــرات، ولــــــم يــصــبــح  ــلــــومــ ــيــ ــكــ ــد مـــــن الــ ــديــ ــعــ الــ
أعد  ولــم  املــاضــي،  مثل  االستشفاء  بإمكاني 
بــدنــيــًا كــمــا كــنــت. اآلن يــجــب عــلــّي الــتــدريــب 

بطريقة مختلفة«.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، شـــكـــلـــت هـــزيـــمـــة الــثــنــائــي 
الفرنسي جيل سيمون واألرجنتيني دييغو 
الــــــدور األول من  أبـــــرز مـــالمـــح  شـــفـــارتـــزمـــان 
سيمون،  وســقــط  للتنس.  بــودابــســت  بطولة 
املرشح الخامس للقب، أمام نظيره األميركي 
بـــيـــورن فــرتــنــجــيــلــو، املــصــنــف الــــــ150 عــاملــيــًا، 
ولم  و1-6.   4-6 بــواقــع  رد  دون  بمجموعتني 
يكن األرجنتيني شفارتزمان أوفر حظا بعد 
الــبــاب الصغير  البطولة هــو اآلخـــر مــن  ودع 
ــــن  ــد الــــهــــولــــنــــدي روبـ ــ ــه عـــلـــى يـ ــارتــ إثــــــر خــــســ
و3-6.   1-6 مقابل  دون  بمجموعتني  هــاســي 
املــجــري مارتون  وفــي مواجهات أخـــرى، بلغ 
أقصى  بــعــدمــا  الــثــانــي  الــــدور  فوكسوفيكس 
الروسي ميخائيل يوجني بمجموعتني دون 

مقابل وبنفس النتيجة 2-6.
ــة الـــدولـــي  ــيـ ــانـ ــا بـــطـــولـــة شـــتـــوتـــغـــارت األملـ ــ أمـ
فشهدت تأهل الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 

أحد املراكز األربعة األولى« املطلوبة للتأهل 
ــدم الــعــام  ــقـ ــال أوروبـــــــا لـــكـــرة الـ ــطـ لــــــدوري أبـ
املقبل. وصعد النادي املنتمي لشمال لندن 
إلــى نهائي كــأس االتــحــاد االنكليزي للمرة 
ــع ســنــوات. لــكــن تشيك حث  الــثــالــثــة فــي أربـ
ــدوري. وأبــلــغ  ــ ــ الــفــريــق عــلــى الــتــركــيــز فـــي الـ
تشيك وسائل إعالم بريطانية »هدفنا إنهاء 
املوسم في أفضل مركز ممكن. إذا لم نتأهل 
ــا فـــإن األمــــر سيكون  ــ لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــ
ــابــــع »ســنــتــعــرض  خــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة«. وتــ
لضغوط في كل مباراة ألنه نظرًا ملركزنا في 
الدوري ال يوجد أمامنا أي خيار آخر سوى 
ــفــــوز. نــهــائــي كــــأس االتــــحــــاد ســيــقــام في  الــ
الكثير  هناك  ستكون  ولذلك  املوسم  نهاية 

من األمور قبل خوض هذه املباراة«. 
وقـــال الــحــارس الــبــالــغ مــن العمر 34 عــامــًا إن 
أرســـنـــال أثــبــت أنـــه اليــفــتــقــر إلـــى الــقــيــادة بعد 
أن نجح فــي تعديل تــأخــره إلــى انتصار أمــام 
سيتي. وكان فريق املدرب أرسني فينغر حقق 
ثــالثــة انـــتـــصـــارات فــقــط فـــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
خــاضــهــا فـــي كـــل املــســابــقــات قــبــل الـــفـــوز على 
السهل  »مـــن  ويــمــبــلــي. وأضــــاف تشيك  ملعب 
االختباء خلف عبارة أن الفريق يفتقد القيادة 
في امللعب لكن الفريق يملك قــادة. تحتاجون 
إلــــى الــنــظــر خــلــف الــكــوالــيــس ملــشــاهــدة كيف 
يــعــمــل الـــفـــريـــق. مـــررنـــا بــفــتــرة صــعــبــة عــنــدمــا 
لضغوط  نتعرض  كنا   .. يخسر  الــفــريــق  كــان 

للخروج من هذا األمر«.
)رويترز، فرانس برس(

املصنفة ثامنة إلى الدور الثاني بفوزها على 
الهولندية كيكي بيرتنز 6-3 و5-7 و6-3. وفي 
الــــدور األول أيــضــا، فــــازت اإلســتــونــيــة أنيت 
كونتافيت على الكرواتية أنا كونيوه 6-7 )7-
سيفاستوفا  اناستازيا  والالتفية  و4-6،   )5

على األسترالية سامانتا ستوسور 6-1 و6-4 
على  ستريكوفا  بــاربــورا  والتشيكية  و3-6، 
األميركية جنيفر برادي 6-2 و6-2، واألملانية 
لورا سيغموند على الصينية شواي زهانغ 
6-2 و7-6 )7-4(. من جانب آخر أكد متحدث 

للتنس،  املفتوحة  ويــمــبــلــدون  بطولة  بــاســم 
ثالث البطوالت األربع الكبرى )غراند سالم(، 
لــلــبــطــولــة ال تــســتــبــعــد  أن الــلــجــنــة املــنــظــمــة 
تــوجــيــه الـــدعـــوة لــلــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا 
للمشاركة في نسختها املقبلة: »إذا ما طلبت 

أو أحد من أعضاء فريقها« ذلك.
ــــادت شـــارابـــوفـــا 30 عـــامـــًا، لــلــمــالعــب يــوم  وعـ
أمــس األربــعــاء من خــالل بطولة شتوتغارت 
وذلـــــــك بـــعـــد غــــيــــاب دام لــــــــ15 شــــهــــرًا بــســبــب 

تعاطيها املنشطات.
وتــلــقــت املــصــنــفــة األولــــــى ســابــقــا والـــفـــائـــزة 
ـــالم(، والــتــي  بخمسة ألــقــاب فــي )الــغــرانــد سـ
ـــ15 شهرًا  لـ عــامــني  مــن  تــم تخفيف عقوبتها 
الرياضية )كــاس(،  التحكيم  من قبل محكمة 
دعوات من أجل املشاركة في بطوالت مدريد 

وروما، باإلضافة إلى شتوتغارت.
وأفــــــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
بعد سؤاله عن هذا األمر: »إذا ما طلبت هذا 
فــريــقــهــا، ستنظر  ــن  مـ أي شــخــص  أو  األمـــــر 
لجنة التقييم في األمــر، وستتبع اإلجــراءات 
ــدت الــلــجــنــة املــنــظــمــة أنــهــا  ــ الــطــبــيــعــيــة«. وأكــ
الــدعــوات قبل نحو أسبوعني  سترسل أولــى 
مــن انــطــالق الــبــطــولــة، الــتــي تــقــام فــي الفترة 
مـــا بـــني 3 وحــتــى 16 يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل(، 
أمامها وقت  زال  مــا  الــروســيــة  الالعبة  أن  إال 
فــي تصنيفها  النقاط  مــن  كــاف لكسب مزيد 
مــن أجـــل املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة عــبــر األدوار 

التأهيلية أو الرئيس.
)إفي، فرانس برس(

معاناة فيرير تستمر بالخروج من بطولة برشلونةالمربع الذهبي هدف أرسنال وفينغر سيواصل عمله

في المجموعة السابعة اكتسح 
الصيني  إيــفــرغــرانــد  ــغــزو  غــوان
كونغ  هونغ  من  إيسترن  نظيره 
المجموعة  ليتصدر   ،0-6 بنتيجة 
كاوازكي  فاز  فيما  نقاط،  بتسع 
ســوون  على  الياباني  فرونتالي 
الجنوبي  الـــكـــوري  بــلــوويــنــغــز 
ليشتعل  مقابل  دون  بــهــدف 
الصراع على بطاقتي التأهل مع 
غوانغزو أيضًا، إذ يحتل الفريقان 
المركز الثاني والثالث على التوالي 

برصيد 8 نقاط و7 نقاط.

غوانغزو يتصدر

يسعى أرسنال إلى إنهاء 
الدوري بأفضل صورة 

ممكنة، بعد التأهل 
إلى نهائي كأس االتحاد 

اإلنكليزي

فشل الالعب اإلسباني 
ديفيد فيرير في 

استعادة حالته الطبيعية 
وودع بطولة برشلونة 

المفتوحة للتنس

نام تا هي ساهم في فوز لخويا إلى جانب التونسي المساكني )نزار بلوط/ فرانس برس(

الفتح السعودي تعادل بهدف لمثله مع فريق استقالل خوزستان )كريم جعفر/ فرانس برس(تبديالت جمال الماضي ساعدت في فوز لخويا )فرانس برس(

)Getty/الهولندي هيك تين كانتي مدرب الجزيرة فشل في المهمة اآلسيوية )فرانس برس(التعاون السعودي قدم مباراة كبيرة )فرانس برس(األهلي اإلماراتي يحتاج للتعادل في الجولة األخيرة )توم دوالت

 )Getty/(فينغر ال يفكر في إمكانية رحيله بنهاية الموسم )ديفيد برايسGetty/فيرير يعاني على المستوى الذهني والبدني )فيل والتر

أبطال آسيا

اختتمت الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، وشهدت المجموعة األولى حالتي تعادل، فيما تمكن نادي 

لخويا القطري من حسم التأهل

لخويا القطري يتأهل للدور الثاني

الذي صنع الهدف األول لزميله »تا هي«، قبل 
التأمني،  هــدف  التونسي  الــالعــب  يسجل  أن 

ليصل لخويا إلى النقطة الحادية عشرة.
ــر تــــعــــادل الـــفـــتـــح الـــســـعـــودي  ــ ــاء آخـ ــقـ ــــي لـ وفـ
مـــع نــظــيــره اســتــقــالل خــوزســتــان اإليـــرانـــي 
بــهــدف ملثله عــلــى ملعب نـــادي الــغــرافــة في 
قطر، وسجل لألول علي أحمد الزقعان في 
الدقيقة 85، قبل أن يعادل سلمان بحراني 
األرقام في الدقيقة 91 ليتأجل حسم البطاقة 

الثانية بني الطرفني.
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حسام أسامة

نــجــحــت شـــركـــات ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
الــريــاضــيــة، فـــي الـــربـــط بـــني عــالــم 
واملــبــاريــات  الحقيقية  املــنــافــســات 
انــــجــــذاب  مـــــن  مـــــا زاد  ــو  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ االفـ
املستخدمني ملتابعة املباريات، وقضاء املزيد 
مــن الــســاعــات عــلــى مــنــصــات األلـــعـــاب وأمـــام 
كل  تحّول  بعدما  اآللــيــة،  الحواسب  شاشات 
لها، 

ّ
العب إلى مدرب في الرياضة التي يفض

ويــتــعــنّي عليه أن يــتــابــع فــريــقــه واإلنـــجـــازات 
التي يحققها.

البطوالت  أو  الفانتزي«،  »دوريـــات  انتشرت 
الـــدوريـــات  بمختلف  املــتــعــلــقــة  االفــتــراضــيــة، 
ــبــــطــــوالت، خـــاصـــة كـــرتـــي الــســلــة والـــقـــدم  والــ
األمـــيـــركـــيـــة، والــــــدوريــــــات الـــكـــبـــرى األربـــعـــة 
)اإلنــــــكــــــلــــــيــــــزي واإلســـــــبـــــــانـــــــي واإليــــــطــــــالــــــي 
واألملاني(، بني منافسات أخرى، ووصل عدد 
املــســتــخــدمــني لــهــذه األلـــعـــاب إلـــى 56 مليون 
شخص، بعد أن كان 18 مليونا في عام 2010.

شهريا  ســاعــة   70 املستخدمون  ويخصص 
ــــوض مــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــات  ــــل خـــ مـــــن أجـــ
االفتراضية. ولكن هذه األرقام لم تكن كافية، 
لــتــبــدأ الــشــركــات املــســؤولــة عــن تــطــويــر هــذه 
األلعاب، في إدخال املزيد من التجديدات، من 

دوريات وبطوالت 
»الفانتزي«

تحتل البطوالت والدوريات االفتراضية جزءًا كبيرًا من حياة الشباب المهتمين 
من  واالستفادة  الترفيه  أجل  من  منفذا  أصبحت  بعدما  الرياضة،  بعالم 

الفترات التي يقضيها المستخدم لمتابعة مباريات ونزاالت بشكل يومي

3031
رياضة

تقرير

أجل زيادة عدد ساعات استخدامها، لتكون 
هناك تحديات ومهمات يومية في كل لعبة، 

وهو ما يزيد من األرباح بشكل كبير.
بالرياضات  املتعلقة  االفتراضية  واأللــعــاب 
تعتمد على منافسات تتواصل ملوسم كامل، 
ويتنافس كل مستخدم في تكوين فريق من 
الــبــطــولــة الحقيقية  الــــدوري أو  أبـــرز العــبــي 
التي تتناولها اللعبة، ويحصل على عدد من 
النقاط عن كل نجم يتألق في املباريات التي 

يخوضها في جوالت البطولة.
وكمثال، نتناول اللعبة االفتراضية الخاصة 
بـــالـــدوري اإلســبــانــي، حــيــث يــكــّون فــيــهــا كل 
العب فريقا من العبي أندية البطولة، بأموال 
ــة فــــي حــســابــه  ــركـ ــشـ ــة تــضــعــهــا الـ ــيـ ــتـــراضـ افـ
لــخــوض املــنــافــســات. وإذا اخــتــار العــبــًا مثل 
وصنع  وتــألــق  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
أو أحرز أهدافًا في الحقيقة، ُيترجم ذلك إلى 

نــقــاط فــي الــلــعــبــة، ويــكــون الــفــائــز فــي نهاية 
املــوســم هــو الــالعــب الـــذي يحصل على أكبر 

عدد ممكن من النقاط.
ويكون تقسيم النقاط على سبيل املثال في 
إحــراز  الــتــالــي:  النحو  على  الــكــرة  منافسات 
هــــدف يــعــطــي الـــالعـــب 4 نـــقـــاط، وصــنــاعــتــه 
بنقطتني، والبطاقة الحمراء تخصم نقطتني 
النهائية  النتائج  إلى  الالعب، باإلضافة  من 
لــلــمــبــاريــات، الــتــي تــضــع نــقــاطــا إضــافــيــة في 

حساب كل العب.
األلــعــاب  لــهــذه  الكبير  االنــتــشــار  يقتصر  وال 
على كرة القدم فقط، ولكن رياضات الرغبي 
ــتــــى الـــفـــنـــون  ــة والــــجــــولــــف، وحــ ــلـ وكـــــــرة الـــسـ
الــقــتــالــيــة املــخــتــلــفــة، أصــبــحــت لــهــا دوريــــات 
وبطوالت افتراضية معتمدة على املنافسات 
إلى  النهاية  فــي  يترَجم  مــا  وهــو  الحقيقية، 

جوائز ألصحاب املراكز األولى.
وكـــانـــت هــــذه األلـــعـــاب فـــي الـــبـــدايـــة مــجــانــيــة 
الشركات  الــذي تكسبه  العائد  وتعتمد على 
مـــن اإلعــــالنــــات الـــتـــي تــظــهــر عــلــى مــواقــعــهــا 
ــدمــــني مـــنـــافـــســـات  ــخــ ــتــ ــســ خــــــــالل خــــــــوض املــ
الوقت،  بمرور  ولكن  االفتراضية.  البطوالت 
تم تخصيص جزء من اللعبة بمقابل مادي، 
تــحــديــات يومية يحصل فيها  مــن  ويــتــكــّون 
الفائز على جوائز أكبر في نهاية كل أسبوع.

بدأ هذا النوع من األلعاب في االنتشار بقوة 
في مختلف دول العالم، ووصل إلى أكثر من 
موقع رياضي في أكثر من بلد عربي، ونال 
االنتشار  في  ليبدأ  املستخدمني،  استحسان 
بقوة مؤخرا، وأصبحت منافسات البطوالت 
ا مــن الــحــيــاة اليومية لكل  االفــتــراضــيــة جـــزء

مهتم بعالم الرياضة.
وحـــاول االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
ــن األلـــعـــاب  ــوع مــ ــنــ ــتـــغـــالل نـــجـــاح هـــــذا الــ اسـ
االفـــتـــراضـــيـــة، مـــن أجــــل زيـــــادة اإلقـــبـــال على 
اللعبة  اإلطـــالق، وهــي  أشــهــر منتجاته على 
الــتــي تحمل نــفــس اســـم االتـــحـــاد، وظــهــر في 
مــن اإلضــافــات  الــعــديــد  عـــام 2017  نسختها 
املــمــيــزة الــتــي تــجــمــع بـــني مــنــافــســات ألــعــاب 
القت  والــتــي  الحقيقية،  واملــبــاريــات  الفيديو 

نجاحات كبيرة.
وأدخـــلـــت الــلــعــبــة فــي بــدايــة األمـــر منافسات 
عبر اإلنترنت بني املستخدمني، وهو ما شّكل 
منافسيها،  على  بها  تفّوقت  مميزة،  إضافة 
وتصبح منافسات »ألتميت تيم«، كما أطلق 
كل  تكوين  على  البداية  في  وتعتمد  عليها، 
الذين  الالعبني  أبــرز  مستخدم مجموعة من 
ــتـــي يــحــصــل  يــشــتــريــهــم بـــعـــمـــالت »فـــيـــفـــا« الـ
عــلــيــهــا بـــعـــد خـــــوض املــــبــــاريــــات أو بـــشـــراء 
نقاط، لفتح »ِحــزم العبني«، وهــي عبارة عن 
صــنــاديــق تــضــم عـــددا مــحــددا مــن الــالعــبــني، 
التي  »الــحــزمــة«  قيمة  بــزيــادة  قدراتهم  تزيد 

يشتريها الالعب.
وبدأ األمر بمنافسات للصعود من الدرجة 
العاشرة إلى األولــى، باإلضافة إلى خوض 

G G

مستخدمو الرياضات 
االفتراضية وصلوا إلى 

58 مليون شخص

تيباس: احتفال ميسي لم يحرض على العنف
احتفال  طريقة  إن  تيباس،  خافيير  الــقــدم،  لكرة  اإلسبانية  الليغا  رابــطــة  رئيس  قــال 
الالعب ليونيل ميسي بهدف الفوز الثالث لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بكالسيكو 
األحد املاضي على ملعب سانتياغو برنابيو »لم تحرض على العنف«. وخلع املهاجم 
األبيض عقب تسجيله هدف  الفريق  في وجه جماهير  ورفعه  قميصه  األرجنتيني 
الفوز للبرسا والثاني له في اللقاء في الدقيقة 92، والذي كان يعني الهدف رقم 500 له 
مع البالوغرانا. وأكد تيباس خالل حوار حول العنف في كرة القدم بمدريد »توصلنا 
إلــى أن احتفال ميسي لــم يحرض على العنف«. وأضـــاف أنــه ال يــرى بــأن مــا قــام به 
املهاجم األرجنتيني كان »زائدا عن الحد«، مبرزا حسن تصرف جماهير ريال مدريد.

ابنة دي ماريا وراء تغيير طريقة احتفاله باألهداف
كــشــف الـــدولـــي األرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا 
أنه غير  الفرنسي  العب باريس سان جيرمان 
بأنه  التظاهر  إلــى  بالتسجيل  احتفاله  طريقة 
يقوم بمكاملة تلفونية بناء على طلب من ابنته. 
وكــانــت طريقة احــتــفــال دي مــاريــا الــدائــمــة هي 
وابنته.  لزوجته  إشــارة  بيديه في  قلب  تشكيل 
وقـــال دي مــاريــا فــي حـــوار مــع املــوقــع الرسمي 
للنادي »طريقة االحتفال الجديدة ألجل ابنتي«. 
وصرح الالعب »بوجه عام ال أتواجد كثيرا في 
واملنتخب،  واملــبــاريــات  الــتــدريــب  بسبب  املــنــزل 
لهذا كل مرة أسجل فيها أقوم باألمر. نتحدث 
الــهــاتــف، كــانــت تــرغــب فــي أن أفعل  كثيرا على 
هذا، وحينما يطلب منك أبناؤك مثل هذه األمور 

فعليك القيام بها«.

كافاني يجدد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2020
القدم ملوسمني  لكرة  باريس ســان جيرمان  فريق  مع  كافاني عقده  إدينسون  جــدد 
إضافيني، أي حتى صيف عام 2020، مؤكدا أنه يرغب تماما في إكمال مسيرته مع 
»بــي اس جــي« في بيانه أن مهاجمه األوروغــوايــانــي )30  الـــ الــنــادي الفرنسي. وأعلن 
عاما( سيظل مرتبطا بالنادي »حتى الثالثني من يونيو/حزيران لعام 2020«. ويعد 
كافاني، الذي انتقل للفريق الباريسي عام 2013 قادما من نابولي اإليطالي مقابل 64 
ونصف مليون يورو، أحد أفضل املهاجمني في تاريخ سان جيرمان، حيث سجل له 
125 هدفا في 192 مباراة خاضها بقميص فريق العاصمة، وهو الثاني بعد النجم 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش الذي سجل 156 هدفا في 180 مباراة. ويعد املاتادور 
الهدافني في تاريخ الدوريات األوروبية حاليا، حيث سجل 44 هدفا هذا  أحد أفضل 

املوسم.

أياكس يطلق اسم األسطورة الراحل 
يوهان كرويف على ملعبه

أعــلــن نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي أنــه 
سيطلق اسم األسطورة الراحل يوهان كرويف 
على ملعب الفريق، وذلك تخليدا لذكرى الالعب 
العام  تــوفــي  والـــذي  بالفريق  السابق  واملـــدرب 
أنه  الــنــادي  وأعــلــن  برشلونة.  بمدينة  املــاضــي 
توصل التفاق نوايا مع إدارة امللعب ومجلس 
من  املدينة  عمدة  إلــى  باإلضافة  الــنــادي  إدارة 
أجل إطالق اسم كرويف على امللعب الذي تم 
افتتاحه في 1996. وتأتي هذه اللفتة كنوع من 
التكريم لكرويف الذي احتفل بعيد ميالده الـ70، في الوقت الذي أعرب فيه نجل يوهان، 
القرار. بهذا  والفخر«  »السعادة  بـ الــراحــل  النجم  عائلة  كــرويــف، عن شعور  جــوردي 

وباإلضافة إلى امللعب، قررت بلدية أمستردام إطالق اسم كرويف على أحد شوارع 
أو ميادين أو جسور املدينة. وفي ذات الصدد، قررت إدارة نادي برشلونة اإلسباني 
الـــذي سيحتضن  الــجــديــد  الــســابــق كــالعــب ومـــدرب على امللعب  إطـــالق اســم نجمها 

مباريات الفريق الرديف وفرق السيدات.

تعيين مانويل سلفادور مديرا رياضيا لغرناطة
لنادي  الرياضي  املدير  منصب  املقبل  الشهر  من  بداية  سلفادور  مانويل  سيتولى 
غرناطة في املواسم الثالثة املقبلة، عقب أن شغل هذا املنصب ملدة ثماني سنوات في 
بأنه  بيان سلفادور  في  غرناطة  األندلسي. ووصــف  النادي  أعلنه  ملا  وفقا  ليفانتي، 
الفترة  الــتــاريــخ«. وخــالل  مــر  ليفانتي على  مــن  الــذي صمم أفضل نسخة  »املهندس 
من 2008 حتى 2016 أثناء وجوده مع ليفانتي، ساهم سلفادور في صعود النادي 
لدوري الدرجة األولى بل ومشاركته أوروبيا. وجاء في بيان النادي »بانضمام مانويل 
سلفادور، يحظى غرناطة داخل بنيته بمحترف ذي خبرة لتحقيق أهداف املؤسسة«.

يوفنتوس  نــادي  إلــى  بيتيغا  بعدها  عــاد  بــهــا«.  ال يستهان 
وشارك ألول مرة يوم 27 سبتمبر/ أيلول 1970 أمام نادي 
كتانيا وسجل هدف الفوز، حينها أنهى املوسم بـ13 هدفًا 
التالي ويشارك في 14  في 28 مشاركة، ليعود في املوسم 

لقاء محرزًا عشرة أهداف.
وفي يوم 16 يناير سنة 1972 سجل هدفًا أمام فيرونتينا، 
لكنه كان األخير له في ذلك املوسم، وذلك بسبب توقفه عن 
اللعب لفترة بسبب معاناته من مرض السل، لكنه رغم ذلك 
توج بلقب الدوري، وغاب حتى 24 سبتمبر من العام عينه، 
ليعود ويساهم في تحقيق اللقب الثاني تحت قيادة املدرب 
جيوفاني تراباتوني، فساهم في السنوات التي تلت ذلك في 
حصد ألقاب عديدة. حقق بيتيغا لقب الدوري اإليطالي في 
7 مناسبات طوال فترة بقائه مع السيدة العجوز وحاز على 
لقب كأس إيطاليا في مناسبتني، كما كان السبب في تتويج 

الفريق بلقب الــدوري األوروبــي، إذ فاز البيانكونيري ذهابًا 
ماركو  بهدف  اإلسباني  بلباو  أثلتيك  على  رّد  دون  بهدف 
تــاريــدلــي فــي تــوريــنــو، قبل أن يخسر الفريق اإليــطــالــي في 
ملعب سان ماميس بهدفني لواحد، وكــان الهدف األهــم في 

اللقاء من نصيب بيتيغا.
لعب بيتيغا من سنة 1970 حتى عام 1982 مع يوفنتوس 
بمركز املهاجم، فشارك في 480 مباراة وسجل 178 هدفًا. 
لــعــب بــعــدهــا الــنــجــم اإليــطــالــي مــوســمــني مـــع فــريــق تــورنــتــو 
بــلــيــزارد الــكــنــدي، فــشــارك فــي 39 لقاء وسجل 10 أهــداف، 
ليعتزل كرة القدم بعد ذلك، وهو الذي مثل منتخب بالده من 
سنة 1975 حتى 1983، فسجل 19 هدفًا في 42 لقاء، لكنه 
لم يتواجد في تشكيلة األتزوري في كأس العالم 1982 والتي 
توجت باللقب، وهو الذي شارك في مونديال 1978 ووصل 

لنصف النهائي.

حسين غازي

الساحرة  إيطالي سابق، قضى فترة طويلة في عالم  العب 
الــعــمــل اإلداري، هــو روبــرتــو  إلـــى  قــبــل أن يتجه  املــســتــديــرة 
بيتيغا، الذي ولد يوم 27 ديسمبر 1950 في مدينة تورينو، 

ويبلغ من العمر حاليًا 66 عامًا.
في عمر 11 عامًا بــدأ لعب كــرة القدم في وســط امللعب في 
فاريزي  نــادي  إلــى  أعير  »البريمافيرا«، وفــي عمر 19 عامًا 
فــي دوري الــدرجــة الــثــانــيــة، هــنــاك لــعــب تــحــت قــيــادة املـــدرب 
نيلز ليدهولم، فسجل 13 هدفًا وساهم في صعود الفريق 
إلى دوري األضــواء، في ذلك الوقت صرح ليدهولم: »بيتيغا 
رياضي قوي وهائل من ذوي املهارات املثيرة لإلعجاب، هو 
الكرة بكلتا قدميه،  الهوائية، ويمكن أن يلعب  قوي بالكرات 
كل ما يحتاجه بناء الخبرة، وبعد ذلك سيكون بالتأكيد قوة 

روبرتو بيتيغا

على هامش الحدث

مهاجم إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان يوفنتوس 

وحقق معه كثيرًا 
من األلقاب 

منافسات 
كرة القدم 
أصبحت منفذًا 
لمنافسات 
افتراضية 
)مايكل ستيل/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

منافسات  دعم  عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  يتوقف  لم 
يتنافس  عالم  بطولة  إقامة  إلى  دفعه  ما  وهو  االفتراضية،  اللعبة 
زاد  ما  وهو  الفيديو،  ألعاب  ومحترفي  الالعبين  أفضل  لقبها  على 
التأهيلية  المنافسات  أن  خاصة  األلعاب،  من  النوع  هذا  أهمية  من 
»دوري  منافسات  عبر  للجميع،  متاحة  أصبحت  العالمية  للبطولة 

أبطال األلتميت تيم«.

بطوالت العالم االفتراضية

وجه رياضي

بطوالت إقصائية من 4 مباريات، من أجل 
الــحــصــول عــلــى جــوائــز مختلفة، مــثــل حــزم 
العــبــني وعـــمـــالت، لــيــتــم تــطــويــر املــنــافــســات 
بعد ذلك من أجل ضمان قضاء املستخدمني 
األلعاب،  منصات  على  الساعات  من  مزيدا 
تيم«،  »األلتميت  أبطال  دوري  فكرة  لتأتي 
وهــو الطور الــذي وصــل باللعبة إلــى القمة 
أبـــرز منافسيها،  الــتــفــوق على  لها  وضــمــن 
الـــتـــي   ،2017 إس  إي  ــــي  بـ ــا  ــ ــهـ ــ رأسـ ــلــــى  وعــ

بــذلــك الــجــوائــز بـــزيـــادة عـــدد االنـــتـــصـــارات. 
ويكون التأهل إلى هذه البطوالت عن طريق 
منافسات دورات إقصائية تقام على مدار 4 

أيام من كل أسبوع.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــصـــِدر الـــشـــركـــة كل 
أســــبــــوع فـــريـــقـــا مــثــالــيــا مــعــتــمــدا عـــلـــى أداء 
الـــالعـــبـــني فـــي املـــبـــاريـــات الــحــقــيــقــيــة، ويــتــم 
إصــــدارهــــم فـــي حــــزم مـــن أجــــل ضـــمـــان أكــبــر 
الطور، حيث  مكاسب مادية ممكنة من هذا 

اليابانية. وطور  تنتجها شركة »كونامي« 
»الــتــشــامــبــيــونــز« يــعــتــمــد عــلــى خــــوض كل 
العــب مــا بــني 25 إلــى 40 مــبــاراة، باختالف 
ــهــــزة  املــــنــــصــــات بـــــني الــــحــــاســــب اآللـــــــي وأجــ
وتكون  بــوكــس«،  و»إكـــس  »الباليستشني« 
في نهاية كل أسبوع وبداية اآلخر. ويكون 
ــبـــاريـــات  لـــكـــل مــســتــخــدم تـــرتـــيـــب حـــســـب املـ
البطولة، ويفوز  أيــام  التي يفوز بها خــالل 
كــل العــب بعمالت والعــبــني، وتزيد  بعدها 

ــعــة 
ّ
تــصــدر شــركــة »إي أيـــه ســـبـــورت« املــصــن

للعبة بطاقات ال يقل ثمنها عن 10 دوالرات، 
ــر الــــفــــرق.  ــويــ ــطــ ـــحـــــزم وتــ مـــــن أجــــــل شــــــــراء الــ
ولـــضـــمـــان تـــواجـــد الـــالعـــبـــني بــشــكــل يــومــي، 
أصــدرت الشركة، منذ سنوات، تطبيقا على 
لبناء  تحديات  فيه  وتقيم  النقالة،  الهواتف 
الــدوريــات  مختلف  في  افتراضية  تشكيالت 
بشكل متواصل، وهو ما يدفع املستخدمني 

إلى التواجد بشكل شبه يومي.

الصيفية  االنتقاالت  باريس سان جيرمان إلبــرام صفقة كبيرة في فترة  نــادي  يتطلع 
بيير  الغابوني  املهاجم  األملاني،  نادي بروسيا دورتموند  املقبلة، وذلك عبر شراء نجم 
إيمريك أوباميانغ، والذي يعتبر من أكثر الالعبني املميزين في مركزه خالل الفترة الحالية.
وبحسب صحيفة »مترو« البريطانية، فإن دخول النادي الباريسي على خط هذه الصفقة 
من املرجح أن يحبط مساعي نادي أرسنال لضم أوباميانغ، صاحب الـ27 عامًا، والذي 
يعتبر هداف فريقه، والدوري األملاني أيضًا برصيد 27 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن 

العب بايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

صورة في خبر

أوباميانغ وسان جيرمان

الخميس 27  إبريل/ نيسان  2017 م  1 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 969  السنة الثالثة
Thursday 27 April 2017

الخميس 27  إبريل/ نيسان  2017 م  1 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 969  السنة الثالثة
Thursday 27 April 2017


