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اني الدولي ليروي ساني دير الفـني لفريق مانشستر سـيتي اإلجنليزي عن اندهاشه من احلالة الـصحية لالعب األ { لندن - وكاالت - أعـرب اإلسباني بيب غوارديوال ا
ؤتمر الصحفي الذي يسـبق مباراة بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا "لقد فوجئت بتحسن حالته الذي تعرض إلصـابة قوية في الكاحل مؤخرًا. وقال غوارديوال في ا
ـتازة لـكـنه فـاز بـالكـثـيـر من الـوقت لقـد قـال إنه يـريد الـسريـع لقـد عـمل كـثيـرًا إنه شـاب ولم أكن أتـوقع أن يـكـون محـتـرفـا لهـذه الـدرجـة". وأضاف "إنـه ليس في حـالـة 
اضي ويعـتقد أن فريقه يجب وسم ا مساعدتـنا إنه معنا وهذا هـو اخلبر السار لقـد قام هو واألطباء بعـمل جيد". وأكد بيب أن فريـقه يسعى إلى القيام بـعمل أفضل من ا
أن يحـصل على الـفرصـة لكي يكـون ناجـحًا وقـال :"ال أعرف إذا كـنا مسـتعـدين لفـوز بدوري أبـطال أوروبـا لدي الكـثيـر من الثـقة بـهؤالء الالعـب هدفـنا أن نـقدم مـستوى
ـسابقة خـاصة جدًا الفـرق قاتلة وعـليك أن تكون اضـي". وتابع "سنحـاول الوصول لربع الـنهائي ثم سـنرى ما سيـحدث.. من سابق جتربـتي فإن هذه ا وسم ا أفضل من ا
كذلك عليك أن تسيطر على اللحظات السيئة وإذا فعلت ذلك فلديك فرصة كبيرة في الذهاب لألمام سنحاول أن نفعل هذا".كما حذر غوارديوال من خصمه بازل الذي تغلب

في مرحلة اجملموعات على مانشستر يونايتد وقال "في الدوري يلعبون بأربعة مدافع في دوري األبطال كانوا يلعبون بخمسة".
رتدة قلت واختتم "لقد أظـهروا أداء رائعا في مرحلة اجملموعات أمام مانشسـتر يونايتد وبنفيكا إنهم منـظمون جدًا من الناحية التكتيكيـة والدفاعية وأقوياء في الهجمات ا

لالعب إنهم سيتعرضون للصعوبات هنا ولكن نحن واثقون لدينا الروح للظهور بأداء جيد".
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{ مدن - وكـاالت - تـغلب أهـلي جدة
الـســعــودي اول امس االثـنــ عـلى
تـركتـور سـازي اإليـراني في افـتـتاح
مشـواره بـدوري أبطـال آسـيا بـهدف
دون رد عــــــلى مــــــلــــــعب الــــــســــــيب

بالعاصمة العمانية مسقط.
ـبـاراة فــقـيـرة فـنـيًـا بـشـكل وكـانت ا
عـام عــلى مـدار شــوطـيـهــا حـيث لم
نـتظر منهما خاصةً يقدم الفريقان ا
األهـــلي الـــذي ســجـل هــدفـه مــهـــنــد
عــســيــري في الــدقــيــقـة  67عــنــدمـا
ارتــقى بـرأسه لــكـرة أرســلـهـا عــقـيل
بـلـغـيث. وفي الـشـوط األول لم يـقـدم
ـــنـــاوشــات الـــفــريـــقـــان إال بـــعـض ا
الـــهـــجــــومـــيــــة الـــتي جــــاءت عـــلى
اسـتــحـيـاء. وخــسـر األهــلي مـدافـعه
مـــحـــمـــد آل فـــتــــيل الـــذي تـــعـــرض
لإلصـــابــة في يــده الـــيــمــنى وغــادر
ــســتــشــفى مــبــاشــرةً ــلــعـب إلى ا ا
إلجراء فـحص طبـي فيـما حل مـكانه

ير. البرازيلي كالود

ولم يــتــعــرض احلــارســان الخــتــبــار
حقيقي طوال هذا الشوط باستثناء
 3مــحــاوالت أهالويــة تــصــدى لــهــا
ــــــيــــــدا حــــــارس الــــــبــــــرازيـــــــلي أ

تركتـــــــــــور.
وظـل األداء األهالوي لـــــــغــــــزًا خالل
الـشـوط الـثـاني ويـنـطـبق ذات األمـر
عـلى مـنافـسه حـيث انـحـصـر الـلعب

لعب. معظم الوقت في منتصف ا
واستطاع مـهند عسيـري في الدقيقة
ـهـارة ــبـاراة   67أن يـفك طالسم ا
فــرديـــة بــعــدمـــا ارتــقى وسط زحــام
مـنــطـقــة اجلـزاء وحـول كــرة رأسـيـة

يدا. لتستقر على يسار أ
وفي الــدقـــيــقــة  77يــدفـع ريــبــروف
ــؤمن ــديـــر الــفــني ألهـــلي جــدة  ا
زكـريـا عـلى حـسـاب عـسـيـري حـيث
سة صري أن يـسجل من أول  كاد ا
له لــوال مــسـاعــد احلــكم الــذي أشـار

إلى تسلل.
واخـــتــتم ريـــبــروف تـــغــيـــيــراته في

الــدقــيــقـة  87عــنــدمــا دفع بــالــشـاب
حـــمــدان الــشــمــرانـي بــدال من عــبــد

الفتاح عسيري.

وأرجع مـهـند عـسـيـري مـهـاجم أهلي
جـــدة فــوز الــفـــريق عــلى تـــراكــتــور
اإليـراني 0-1في افـتــتـاح اجملــمـوعـة

األولـى بـــدوري أبـــطـــال آســـيـــا إلى
ـدرب والتـحلي االلتـزام بتـعـليـمات ا
بـالــروح. وقـال عــسـيـري في مــؤتـمـر

صحفي: "أهـنئ اجلماهـير األهالوية
وأشـــكـــر مـن حــضـــر وســـانـــدنـــا في
ـلـعب واحلـمـد لـله عـلى االنـتـصـار ا

هم في مستهل البطولة القارية". ا
ـدرب وأضـاف: "نــفـذنـا تــعـلـيــمـات ا
وطبّقنا الـطريقة التي طلـبها بنجاح
باراة  وروح الالعب حـضرت في ا
وأشــكـر جــمـيـع زمالئي عــلى أدائـهم

باراة". في ا
يـذكر أن عـسـيري حـصل عـلى جـائزة
ـــبـــاراة بـــعـــد أن أفـــضـل العب في ا
ســـجل الـــهــدف الـــوحــيـــد في مــرمى

تراكتور.
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وفي لــــقـــــاء اخــــر حــــقـق اجلــــزيــــرة
اإلمـاراتي فــوزا صـعـبـا عــلى ضـيـفه
الغرافة القطري  2-3مساء اول امس
االثـنـ عـلى مــلـعب مـحـمـد بن زايـد
فـي أبـــو ظــــبي فـي اجلـــولــــة األولى
لـلـمـجـمـوعـة األولى من دوري أبـطـال

آسيا لكرة القدم .2018
بـتلك الـنـتـيجـة جـقق اجلـزيرة أول 3
نقاط له فيما بقى الغرافة بال رصيد.
وافــتــتح رومـــاريــنـــهــو الــتـــســجــيل
لـلـجـزيــرة في الـدقـيـقـة  ?10وتـعادل
ي في الــغــرافـة بــهــدف مــهـدي تــار

الدقيقة  11وجنح
عــلي مــبـخــوت في تــسـجــيل الــهـدف

الثاني للجزيرة في الدقيقة .26
وازداد أداء الـــفــــريـــقـــ ســـرعـــة في
الــــشـــوط الـــثـــاني وأضـــاف أحـــمـــد
الـعطـاس هـدف اجلـزيـرة الـثالث من
تسديـدة من خارج منـطقة اجلزاء في

الدقيقة .68
وبـــعـــدهــا بـــدقـــيـــقـــتـــ فـــقط جنح
الـــهــولــنـــدي ويــســلي شـــنــايــدر في
تـقـلـيص الـفـارق للـغـرافـة بـتـسـجـيله

الهدف الثاني في الدقيقة .70
وحاول الغرافة الوصول إلى التعادل
في الــدقــائق الــتــالــيـة وســجل عــلي
مبخوت هدفا رابعـا للجزيرة وألغاه

خالل حـــواره مع شـــبــكـــة "ســكــاي
ســـبـــورتـس" أبـــرزهـــا رغــــبـــته في

التعاقد مع العب مقاتل وقيادي.
وربـطت صـحـيـفـة "فـوسـبـال بـيـلـد"
تـصـريـحـات فاتـسـكه بـنـجم بـايرن
مـيونخ أرتـورو فـيدال إذ عـنونت:

"فاتسكه يبحث عن فيدال".
وارتبط فـيدال بـالرحـيل عن النادي
البافاري بعدما أ األخير التعاقد
مع لـيـون جــوريـتـســكـا جنم نـادي

شالكه.
فــيــمــا ســلــطت صــحــيــفــة "كــيــكـر"
الــضــوء عــلـى مــســتــقـــبل مــاركــو
رويس جنم أسـود الــفـيـســتـيـفـال
مــعـنــونـة: "رويس.. يــأمل في كـأس
الـعالم والـبقـاء في دورتـمونـد? عام

من القرارات".
وأبرزت صـحيفـة "فاز" تـعي روبن
ـــديــر الـــريـــاضي الـــســابق دوت ا
ـاني مــدربًـا لـفـريق لـلـمـنــتـخب األ
بــــوخـــوم الـــذي يــــنـــشط في دوري

انية. الدرجة الثانية األ

يواكيم فـاتسكه الـرئيس التـنفيذي
لنادي بوروسيا دورتموند.

وأطـلـق فـاتـســكه سـهــامًـا مــتـعـددة

{ بــرلــ  – وكـــــاالت - اهــــتـــــمت
ــانـيـة الـصـادرة اول الـصـحـافـة األ
امس اإلثـنـ بــتـصـريــحـات هـانـز
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{ مـدريـد  –وكـاالت- يـعـد جــيـرارد بـيـكـيه
جنم بـرشـلـونـة اإلسـبانـي واحدا مـن أفضل
دافـعـ في الـعالـم كمـا يـعتـبـر رجل أعـمال ا
ـشـروعـات نــاجح بـعـد دخـوله في الــكـثـيـر من ا
الـــتـــجـــاريـــة. وذكـــرت صـــحـــيـــفـــة "مـــونــدو
ديبـورتيفو" الكتالونـية أن بيكيه ينوي دخول
مـغامرة جـديدة في حـياته خارج كـرة القدم
بـالـشراكـة مع رجل األعـمـال تـومـاس تارويال
من أجل إنــشــاء مـطــعم ســيــكـون فـي "الـبــقــعـة

الزرقاء" في باسيج ديل مار نوستروم ببرشلونة.
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{ مدريـد - وكاالت - كشـفت تقاريـر صحفـية إسبـانية عن
هدف كـريستـيانـو رونالدو احلـقيقي العب ريـال مدريد خالل
لقـاء فريقه مع بـاريس سان جيرمـان الفرنسي الـيوم االربعاء

في ذهاب دور الـ  16من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحـسب ما نشرته صحيفة "الكونـفندسيال" اإلسبانية فإن
كريـستـيـانو رونـالدو يـرغب في "غـلق فم" فـلورنـتيـنـو بيـريز
رئيـس نادي ريـال مدريـد الذي تـراجع عن وعـده للـبرتـغالي
بـرفع راتـبه السـنـوي احلالي  21مـليـون يورو بـعـد التـتويج
ـاضي لـيـصل لراتب ـوسم ا بـلقب دوري أبـطـال أوروبـا با
لـــيــــونـــيل مـــيــــسي الـــذي يـــجــــني حـــالـــيــــا ضـــعف راتب
رونـالـدو.وأكـدت أن كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو يـأمل بـتـحقـيق
ـاضي بـقـيـادة فـريقه ـوسم ا ذات االنطـالقة فـي نهـايـة ا
للـقب الـليـجـا ومن ثم دوري أبـطال أوروبـا وتسـجـيله 10
أهـداف خالل آخـر  5 مـبـاريـات.  واضـافت الـشـبـكة أن
بيـريز يريد االطاحة بكريستيانو رونالدو من ريال مدريد
ــقـبل والــبـرتـغــالي يـســعى لـذلـك أيـضـا في الـصــيف ا
انشـستر يـونايتـد لكن كريـستيانـو رونالدو لم والعـودة 
يحـسم قراره بـصورة نـهائيـة بالـرحيل عن الـبالنكوس
ويركـز حاليا على عبور سان جيرمان فحسب ومن ثم
النظر للمستقبل بعد حتقيقه للقب دوري األبطال للمرة
الثـالثة علـى التوالي.وتابـعت الشبكـة ان عودة رونالدو
كـنـة كـونه قـادر على ـانـشـسـتر يـونـايـتـد ما زالـت 

حتقيق إيرادات كبيرة بفضل عقود الرعاية.

{ روما - وكـاالت - يبدو أن مـالك ميالن ورئيـسه السابق سـيلفـيو بيـرلسكوني
دير الفني احلالي لـلفريق جينارو جاتـوزو الذي قاد الروسونيري غيـر رأيه في ا

ألربعة انتصارات وتعادل في آخر  6جوالت من الدوري اإليطالي.
وقال بـيـرلـسـكـوني في تـصـريـحاتـه إلذاعة لـومـبـارديـا والـتي نـقـلتـهـا شـبـكـة تـوتو

تاز به ميـركاتو اإليطالية "أنا أعرف جـيدًا التفاني وااللتزام الذي 
جاتوزو واآلن أرى فيه الكفاءة".

وأضاف "مـوسم مـيالن كان مـخـيبـا لآلمـال في الـبدايـة ولكن
رجوة تتحقق وبدأ الفريق يلعب جيدًا اآلن بدأت النتائج ا
تـلك مهـاجما لديـنا العـب جيـدين على األطـراف لكـننـا 
واحـدا يــلـعب بـكـفـاءة وهـذا مــا حتـدثت فـيه مع جـاتـوزو

بالفعل".
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لعب "سانتياجو برنابيو" خسر البارسا
 1-3ولـكن البـرازيـلي سجل هـدف الـفريق

وسم .2014-2015 الكتالوني 
ــوسم 2013-2014 والــزيــارة الــثــالــثــة 
وفـــاز الــبـــارســا عـــلى ريــال مـــدريــد 4-3
وصـنع نــيـمـارهــدفـ في الــلـقــاء.ويـحـلم
واصلة سجله القوي أمام الريال نيمار 

رة بقميص سان جيرمان. ولكن هذه ا
WO³¼c « …dJ « ∫dOš_« rK(«

يـريــد نــيـمــار الـفــوز بــلـقب دوري أبــطـال
أوروبـــا وقـــهــــر حـــامل الـــلــــقب من أجل
معانقة الكرة الذهبـية التي يسيطر عليها
ليونـيل ميسي وكريـستيانـو رونالدو منذ

2008.
الــكـرة الــذهـبــيـة هي
هــــدف نــــيــــمــــار في
ــــــوسـم اجلـــــاري ا
وســيـصــبح قـريــبـا
مـــنـــهــا إذا حـــصــد
لـقـب دوري أبـطـال
أوروبـــــــا وقـــــــاد
بـالده الــــبــــرازيل
لبلوغ أبعد نقطة
في كـأس الـعـالم
بـروسـيـا 2018

ســيـلــفــا بـالــرحــيل إلى ريــال مــدريـد في
ـسـتـقـبـل لـيـكـون وجـهـتـه بـعـد مـرحـلـة ا

باريس سان جيرمان.
وسبق وأن صرح نيـمار لصحـيفة "ماركا"
حــيـنـمـا كــان نـاشـئـا في  2008بـأن ريـال

مدريد هو نادي أحالمه.
حلم نيمار بارتـداء قميص ريال مدريد قد
ـقــبل أو الــتـالي يـتــحــقق في الــصـيـف ا
عـقـب رغـبــة فـلــورنـتـيــنـو بــيـريــز رئـيس
لـكي في ضـمه بـعـدمـا فشل في الـنـادي ا

ذلك .2013
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ــتــلك نــيــمــار ســجال جــيــدا أمــام ريـال
مــدريــد في  8 مـــبــاريــات حــقق خاللــهــا
الــبــرازيــلي االنــتــصــار في  4 وخــسـر 3
وتــعـــادل في مــبـــاراة.وســجل نـــيــمــار 3
أهـداف في مرمى ريـال مـدريـد وصنع

 5 أهداف.
وكـان نــيــمــار ضـمـن "الـكــومــانـدوز"
الـكــتـالـوني الـذي أهـان ريـال مـدريـد
في مـلــعـبه "ســانـتــيـاجــو بـرنــابـيـو"
بــربـاعـيـة نـظــيـفـة في مـوسم -2016
 2017 بالـلقـاء الذي سـجل فيه هـدفا

وصنع آخر.
والزيارة الـثانية لـنيمار مع بـرشلونة

ويشتـرك نيمار ومـبابي دائمـا في صناعة
الـفـرص مـثل تـسـجـيلـهـا فـاسـتـطاع جنم
برشلونة السابق خلق  65فرصة حقيقية
للتسجيل كما شارك مبابي بـ  39فرصة
ما يـوضح خطـورتهمـا الكـبيـرة في الثلث

األخير. 
وتـخــتــلف تــلك األدوار عــنــد ثالثـي ريـال
لعب أكثر مدريد كونه يعتمد على وسط ا
في صـنـاعـة الفـرص فـتـمـكن رونـالدو من
ا  22فـرصة ثم خلق  31فـرصـة وبـنـز

بيل  21فرصة.
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ويــرغب نــاصــر اخلـــلــيــفي رئــيس ســان
جـيــرمــان في حتــقــيق فــريـقـه لـقب دوري
أبـــطـــال أوروبـــا والــــتـــواجـــد كل مـــوسم
بـنـصف نـهـائي الـبـطـولـة لـذلك دفع 222

مليون يورو في نيمار.
ويـحـلم نـيـمـار واخلــلـيـفي بـإقـصـاء ريـال
مـــدريــــد صـــاحب الـــرقم الــــقـــيـــاسي في
ـتـوج بـالـلـقب في الـبـطـولـة " 12مـرة" وا
ـاضـ لـيوجه "بي إس جي" ـوسمـ ا ا
ـسابقة بأن البطولة رسالة تهديد لفرق ا

احلالية ستستقر في باريس.
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بـحـسـب عـديـد الـتـقاريـر يـحـلـم نـيـمار دا

عــلى نــظـيــره في ريــال مــدريــد إذ تــمـكن
نــيـمـار ومـبـابي كــافـاني من تـسـجـيل 71
وسم في ح أحـرز رونالدو هدفًا هـذا ا
ـا  38هــدفًـا فــقط. ويـظــهـر وبــيل وبـنــز
ـهاجمي ريال عدل التـهديفي  انخفـاض ا
ـوسم بــشـكل واضح حـيث مـدريــد هـذا ا
أحرز رونـالدو  23هدفًا خالل  28مباراة
ختلف البطوالت وسجل بيل  9أهداف
في  20مبـاراة بيـنما تـكمن األزمـة األكبر
ة الذي لم يحرز إال  6أهداف في في بنز
 25مبـاراة. وعلى اجلـانب اآلخر ال يـشبع
ثالثي الـ  MCNمن تـــســجــيل األهــداف
فــخالل  33مــبــاراة شــارك بـــهــا يــواصل
إديــنـــســون كــافـــاني تــربــعـه عــلى عــرش
هــدافي الـفـريق رفـقــة نـيـمـار بـرصـيـد 28
هـدفًـا لــكن األخـيـر شـارك في  27مـبـاراة
فــقط ثم يــأتـي الــشــاب كـيــلــيــان مــبــابي

برصيد  15هدفًا من  30مشاركة.
v d*« vKŽ WOKŽUH «

يـعـد نـيـمار مـن أكثـر مـهـاجـمي الـدوريات
اخلــمــســة الــكـبــرى إكــمــاال لــلــمــراوغـات
الناجحة فخالل  18مباراة شارك بها في
الـدوري اسـتـطـاع أن يـكـمل  129مـراوغة
نـاجحـة أي مـا يـقرب من  7مـراوغات في
ـبـاراة الـواحـدة وهـو رقم كـبـيـر ويلـيه ا

مبابي بـ 55مراوغة ناجحة.
أما في مـدريد فـالوضع مـختـلف حيث لم
يــكـمل كـريـسـتــيـانـو رونـالـدو خالل نـفس

باريات سوى  20مراوغة فقط. عدد ا
ويستمر تفوق أبنـاء العاصمة الباريسية
في الـثلث األمـامي فتـأتي دقـة التـصويب
ـــرمـى لـــنـــيــــمـــار هي األعــــلى في عــــلى ا
ـئة ثم كـافاني بـ اجلـانـب بـنـسـبة 64بـا

ئة. ئة ومبابي بـ 55با 61با
وعلى الـرغم من عدد الـتصـويبـات الكـبير
لرونالدو حـتى اآلن إال أنه افتقد لـلتركيز
بـشكـل واضح إذ سدد  122كـرة بـنـسـبة
ــئـة ?كــمــا ســدد بـيل  27كـرة دقـة 48بــا
ا بـ ئة ثم بنز بدرجـة دقة وصلت 54با

ئة.  32تسديدة وبدقة وصلت لـ 33با
WOŽUL'«

لم يـكــتف ثالثـي بـاريس بــإمــطـار شــبـاك
اخلــصـوم بــاألهــداف فـقط بل كــان جـزءًا
ـسـاهـمـة بـصـنـاعـة أهداف رئـيـسـيًـا في ا
أخرى فاستطاع نـيمار حتى اآلن صناعة
 16هـــدفًــا وكـــافــاني  8أهـــداف وصــنع
مـبـابي  14هـدفًـا فـي مـخـتـلف الـبـطـوالت

{ مــدن - وكـاالت - يــتــرقـب عــشــاق كـرة
نتظرة ب ريال واجهة ا ية ا القدم العا
ــقـرر مــدريــد وبــاريس ســان جــيــرمــان ا
إقــامــتــهـا الــيــوم األربــعــاء  عـلـى مـلــعب
سانتـياجو برنـابيو في ذهاب دور الـ 16
من دوري أبطـال أوروبا. يـعيش الـفريـقان
حـالـة مـتـنـاقـضـة تـمـامـا عـلى مـسـتوى
األداء والنـتائج فالـفريق الـباريسي
يسير بخطى ثابتة نحو استعادة
لقب الـدوري الـفرنـسي بقـيادة
الــثالثـي نـيــمــار وإديــنــسـون
كــافــانـي وكــيــلــيـــان مــبــابي
 MCNبــيـنـمـا يــحـتل ريـال
ـــركــز الـــرابع في مـــدريــد ا
ـلك الـلـيـجـا وودع كـأس ا
بـــــســــبـب تــــراجـع أرقــــام
كــريــســتــيــانــو رونــالـدو
ـا وجـاريث وكـر بـنـز

BBC.بيل
ـبـاراة وقـبل انــطالق ا
بيومـ يبدأ احلديث
ــهــمـة عن الــعــوامل ا
الـتـي قـد تـرجـح كـفـة
أي من الـــفــــريـــقـــ
لـــلــــعـــبــــور لـــلـــدور
الــتـالـي وبـالــطـبع
يــــــعــــــد الــــــثـالثي
األمـامـي في ريـال
مــدريــد وبــاريس
ســـان جــيـــرمــان
مـن أفـــــــــــــــضـل
األســــــلـــــــحــــــة
الهـجومـية في
الــعـالـم حـيث
بــــــإمـــــــكــــــانه
إحــــــــــــــــــــداث
الـــــفـــــارق في
أي وقـــــــــــــــت

باراة. با

فــرق شـاسع
تـــــــشـــــــيـــــــر
األرقــــام إلى
تـفـوق هائل
لــــــــــــثـالثـي
هــــــــجـــــــوم
بــــــــــــاريـس

اجلزيرة
اإلماراتي

يهزم الغرافة
القطري في
لقاء مثير
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لـسيـدات الـتنس قـد اكـتمل اول امس
االثــنـــ بــوصــول كل مـن وصــيــفــة
ــفـتــوحـة 2018 بـطــولـة أســتـرالــيـا ا
ـصـنــفـة الـثـانـيـة سـيـمـونــا هـالـيب ا
ــيـــا والــتـــشــيـــكــيـــة كــارولـــيــنــا عـــا
يا صـنفة اخلـامسة عـا بلـيسكـوفا ا

ومواطنتها بيترا كفيتوفا.
ـــشــاركـــات في وتـــتــصـــدر قـــائـــمـــة ا
ــاركـــيـــة كـــارولــ الـــبــطـــولـــة الـــد
ـيـا ـصــنـفـة األولى عــا فـوزنـيــاكي ا
واإلسـبــانــيـة جــاربـيــني مــوجـوروزا

انية أجنيليك كيربر. واأل
وانـطلـقت بطـولة قـطر تـوتال للـتنس
ــصـنــفـات رسـمــيًــا  دون مـشــاركـة ا
األولــــيــــات الـالتي ســــيــــشــــاركن في

األدوار التالية.
عــلى صــعــيــد اخـر دعــا جنـم الـتــنس
الـسـويسـري روجـر فـيدريـر مـنـظمي
بطوالت اجلراند سالم األربع الكبرى
والالعـــبــ لـــلـــتـــعــامـل مع جـــوائــز

البطوالت كعمل جتاري.
صـنف األول لـبطـولة وكـرر فيـدريـر ا
يـة للتـنس والذي جمع روتردام الـعا

احلـــكم بــداعـي الــتــســـلل لــتـــنــتــهي
باراة بفوز اجلزيرة .3-2 ا

وأعـرب الــهـولــنـدي تــ كـات مـدرب
اجلــــزيـــرة اإلمـــاراتي عـن ســـعـــادته
بالفـوز مسـاء اول امس االثن (-3
 (2عـلى ضيـفه الـغـرافة الـقـطري في
مـلــعب مـحـمــد بن زايـد بـالــعـاصـمـة
أبــوظـــبي حلــســـاب اجلــولــة األولى

لدوري أبطال آسيا.
ؤتـمـر الـصـحفي درب فـي ا وقـال ا
بــعــد الــلـقــاء: "العــبــو اجلــزيـرة أدوا
مــبــاراة رائــعــة والــشــبــاب أثــبــتــوا
جـدارتـهم بـالـتـواجـد في الـتـشـكـيـلـة
األساسية بروحـهم القتاليـة العالية
بعدما أجـبرتنـا الغيابـات على تبديل

." مراكز بعض الالعب
ـــبــاراة كـــانت مـــثـــيــرة وأضـــاف: "ا
والنتيجة الـعادلة كانت فوز اجلزيرة
بـــســبــعـــة أهــداف.. لــكـن األهم أنــنــا
حـقــقـنـا الــفـوز في أولى مـبــاريـاتـنـا

بدوري أبطال آسيا".
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 115مـلــيــون دوالر كـجــوائــز مـالــيـة
خالل مسـيرته احلـافلـة دعمـه لزيادة

. الية لالعب اجلوائز ا
وكـــان قــــد طـــالـب بـــذلـك الـــشــــهـــر
ــاضي في طــريـقه لــلــفـوز بــلــقـبه ا
الــســادس فـي بــطــولــة أســتــرالــيــا

فتوحة. ا
وقـال فيـدريـر: "األمر دائـمـا كمـا هو
نحن نريـد أكثر والبـطوالت تريد أن
تـدفع أقل إنه عـمل جتـاري هـذا أمر
طــبـيــعي ســيـكــون ذلك مــحل نــقـاش

دائم".
وأضـــاف: "نـــحـن مـــتـــســـاوون نـــحن
نـرتدي زيًـا ريـاضيًـا وهم كـذلك نحن

شباب وهم أكبر منا سنا".
وتـابع فـيدريـر الفـائـز بعـشـرين لقـبا
في بــــطــــوالت اجلـــرانــــد سالم األربع
الكبرى: "إنها دينـاميكية مثيرة كالنا
في حاجـة إلى اآلخـر.. أعتـقد أن لـعبة
الـتنس في تـصاعـد مـنذ مـدة طويـلة
في فئـتي الرجـال والسـيدات لذا أرى
أن من حــقـــنــا أن نـــشــارك في زيــادة

الية". اجلوائز ا أرتورو فيدال

{ الــــــدوحـــــــة - وكــــــاالت - حلـــــــقت
الـتشيـكيـة بيتـرا كفـيتوفـا واألمريـكية
ماديـسون كـيز والفـرنسـية كريـستـينا
ـتأهالت إلى مالديـنوفـيتش بـقافـلة ا
الدور الثاني (دور ال 32لبطـولة قطر
فتوحة للتـنس بفوز كل منهن اليوم ا
الـثالثــاء في مـبــاراتـهــا بـالـدور األول

للبطولة.
صـنفـة السـادسة وتـغلـبت كفـيـتوفـا ا
عـشـر لـلـبـطــولـة عـلى الـتـركـيـة تـشـاال
بــويـــوكــاكـــاتــشي  / 6صـــفــر و3 / 6
لتلتقي في الدور الثاني مع البولندية

أجنيسكا رادفانيسكا.
ـــصــنـــفــة وفــازت مالديـــنـــوفــيـــتش ا
احلـاديـة عـشـر علـى الصـيـنـيـة شواي
بينج  2 / 6و 4 / 6لـتلـتـقي في الدور

الثاني مع الروسية أنا بلينكوفا.
صـنفـة الثـانيـة عشر كـما فـازت كيـز ا
على الـصينـية األخـرى كياجن واجن 6
 1 /و 4 / 6لـتـلـتـقي في الـدور الـثاني

مع األمريكية كاترين بيليس.
يًا صـنفـات األوليات عـا وكان عـقد ا
ــشـاركــات في بــطـولــة قــطـر تــوتـال ا
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