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وقع "كـالتشيو مـيركاتو" الـذي نقل عن احملامي ليـسيلي ستـوفال فإن فتاة ا  كشـفت تقارير صـحفية إيطـالية عن وجود قـضية اغتـصاب جديدة تـطارد البرتغـالي كريستـيانو رونالـدو العب يوفنتـوس. ووفقً
زيد من الـتحقـيقات. ويـعيش رونـالدو فتـرة صعبة أخرى تقـدمت بقضـية ضد رونـالدو تتـهمه باالغـتصاب. وأشـار احملامي إلى أن التـفاصيل  تـمريرهـا بالفـعل إلى شرطة الس فـيجاس من أجل إجـراء ا
تحدة األمـريكية عام  2009 والتي زعزعت استقـرار "صاروخ ماديرا" وهزت ثقـة الشركات الراعيـة له. وعلق أنطونيو ا بـعد أن  فتح قضيـة كاثرين مايورجـا التي اتهمـته باالغتصاب في الـواليات ا جدً
ة". وأدلى ماسيمـليانو أليجري مدرب نادي ا وهو أنه يجب افتراض البـراءة وليس فقط االكتفاء باتهـام شخص ما بأي جر كوستا رئـيس وزراء البرتغال على القضيـة قائال: "على الناس أن يفهمـوا شيئً
ة االغتصاب مؤكداً أن األهم هو قدرة صـاروخ ماديرا على التألق وتسجيل األهداف مشيراً في الوقت نفسه إلى أن خطة  3/3/4 تعمل بشكل يوفنتوس برأية في قضية اتهـام كريستيانو رونالدو بجر

جيد في الوقت احلالي.
لعب إنه هاد ويتدرب ويسجل األهداف وهذا نزل لذلك أنـا أراه في ا لعب ألنني ال أسكن معه في ا يدان? ال أعرف كيف يعيش رونالـدو خارج ا وقال أليجري: “كيف يتعامل رونالدو مع قضيـته خارج ا
ـهاجـمون يـعمـلـون بشـكل رائع الستـعادة الـكرة الـثالثي الـهجـومي يصـبح أول من يدافع مـانـدزوكيـتش يسـاعد في احلـالة الـدفاعـية ـذكور: “ا درب ا هم .”وبسـؤاله عن خـطة الـفريق 3/3/4 قـال ا هـو ا
ناسب مع خصمه .”واختتم أليجـري تصريحاته باحلديث عن التـغيير اإلداري في يوفنتوس كانسليو تطـور وهو العب موهوب لكن أحياناً يـثق في سرعته بشكل زائد عن احلد علـيه أن يجري في الوقت ا

ناسب للنادي” برحيل ماروتا: “في النادي نتخذ القرارت معاً ولقد حتدثت مع بارتييتشي عن خصائص الالعب الذين أبحث عنهم وهو بارع في إيجاد الالعب ا
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ختـم إنتـر ميـالن اجلولـة الثـامـنة من
الدوري اإليطالي بتحقيقه الفوز على
مـضـيـفه سـبـال بـهـدفـ مـقابـل هدف
في مباراة جمعتهما مساء اول امس
االحـــد. وســـاهم الـــقـــائـــد والـــهــداف
األرجنـتيـني مـاورو إيكـاردي في فوز
ــبـاراة بــتــســجـيل إنــتــر مـيـالن في ا
الــهـــدفــ بــنــفــسه. وافــتــتح مــاورو
إيـكـاردي الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 14
قـبـل أن يـعـادل ألــبـرتـو بــالـوسـكي –
الالعـب الـــســـابـق آلي سي مـــيالن –
الـــنــتــيــجــة فـي الــدقــيــقــة  72 إال أن
إيـكـاردي عـاد مـجـدداً خلـطف الـهدف
وارتــفع الـــثــانـي في الـــدقــيـــقــة 78 .
رصـيــد إنـتـر مـيالن بــهـذا الـفـوز إلى
ــركـز الــثـالث الـنــقـطـة  16 مـحــتالً ا
وبفارق نـقطـت عن نابـولي الثاني 
وجتـمــد رصـيـد ســبـال عـنـد الــنـقـطـة
ــركــز الــرابع عــشـر. الــتــاســعــة في ا
ويـأتي هــذا الـفـوز تـأكــيـداً جلـاهـزيـة
اإلنــتــر الــذي يـضــيف جــاره آي سي
مــــيالن ضــــمن ديــــربي مــــيالنــــو في
احلـــادي والـــعــــشـــرين مـن الـــشـــهـــر

اجلاري.
وعـــزز نـــابــولي مـــركـــزه الــثـــاني في
جـــدول تــــرتـــيب الـــدوري اإليـــطـــالي
بـتـغلـبه عـلى سـاسـولـو بـهـدف دون
مــقــابـل عــلى أرضــيــة مــلــعب “سـان
بـاولو ”في مـباراة جـمـعـتهـمـا ضمن
وسم. منافسات اجلولة الثامنة من ا
ورفع نابولي رصيـده بهذا الفوز إلى
النقطة الثامنة عشر وبفارق  9 نقاط
عن يـوفنـتـوس الـذي يحـتل الـصدارة
ـركز ويـغـرد بـها  ويـحـتل التـسـيـو ا

الثالث بـ 15نقطة. 
وافتـتح نابـولي التـسجـيل في اللـقاء
عن طــريق أدم أونــاس فـي الــدقــيــقـة
الـثــالـثـة فــقط  قـبل أن يـعــزز الـنـجم
اإليطـالي لوريـنزو إنـسيـني النـتيـجة
بـهــدفٍ ثـانٍ في الـدقــيـقـة  72لـيـحـرم
ساسولـو من محاولـة إدراك التعادل.
وبالـنسـبة لسـاسولـو فإن رصـيده قد
جتمد عند الـنقطة الثـالثة عشر حيث

ركز الثامن. يحتل بها ا
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هـاجم األرجـنـتيـني جـونـزالو وقـاد ا
هيغواين العب نادي ميالن اإليطالي

فريقه للفوز على حساب نادي كييفو
فيرونا بثالثة أهداف مقابل هدف في
ـبـاراة الـتـي شـهـدت تـذذذذسـجـيـله ا
هــدفـ ضـمـن اجلـولــة الـثـامــنـة من
بـــطــــولــــة الــــدوري الــــدرجــــة األولى
اإليطالي “الكـالـتشـيو ?”على مـلعب
ســان سـيــرو مـعــقل الـفــريق الـفــائـز.
وبــدأ مــهـاجم يــوفــنـتــوس اإليــطـالي
وريـــال مــدريـــد اإلســبـــاني الـــســابق
جــونــزالــو هــيـغــواين بــالــتــســجـيل
لصـالح فـريقه مـيالن في الـدقيـقة 27
من عــمــر الــشــوط الــثــاني ثـم أحـرز
الـهدف الـثـاني في الـدقـيـقة 34. وفي
الشـوط الـثاني وبـعـد سيـطـرة كبـيرة
للغايـة من فريق ميالن عـلى مجريات
الــلـعب أمـام كــيـيــفـو فـيــرونـا سـجل
جياكـومو بـونافنـتورا الهـدف الثالث
لـلروسـنـيري فـي الدقـيـقة 56 قبل أن
يـحــرز سـيـرجـيـو بـيــلـيـسـيـر الـهـدف
الــوحـيـد لــفـريق كـيــيـفـو فــيـرونـا في

الدقيقة 63 .
ركز وبهذا الفوز يحتل نادي ميالن ا
الـــثـــامن بـــتــــرتـــيب جـــدول الـــدوري
اإليـــطــالـي بــرصـــيــد  12نـــــــــــقــاط

بـيـنـــمــا تـوقف رصـيـد نـادي كـيـيـفـو
ـركز فـيرونـا عـند سـالب نـقاطـة في ا

األخير. 
وفـي مـــبــــاراة أخـــرى مـن نـــفــــــــس
اجلـولة فـاز نـادي بـارمـــــــــا بـثالثة
أهــداف مــقـــابل هــدف ضــد جــنــوى
بينما انتصـر سامـــــــــبدوريا بهدف
نـظـيف عـلى حـسـاب أتالنـتا وحـقق
التــسـيـو الــفـوز بــهـدف نــظـيف أمـام

فيورنتينا.
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فاز بـورتيـمونـينسـي على سـبورتنج
لـشـبـونـة (4/2) اول امس األحد في
اجلـــولــــة الــــســــابــــعـــة مـن الـــدوري

البرتغالي. 
وسـجل أهـداف بورتـيـمـونـيـنسي كل
من وليسون مانـــــــــافا في الدقيقة

30 وشــــــــــويا ناكاجـــيما
) في الــدقــيــقــتــ  44و82 (هــدفــ
وجواو كارلوس في الدقـيقة األخيرة

باراة.  من ا
وأحــرز هـدفي ســبـورتــنج لـشــبـونـة
فــريــدي مــونـتــيــرو وســيـبــاســتــيـان
كــواتس في الــدقــيــقــتـ  63 و.88
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عـلى حـساب نـابي كـيتـا. أمّا تـشـكيـلة
مـانشستر سيتي فشهدت غياب قلبي
الـدفـاع الـبلـجـيـكي فـنسـان كـومـباني
واألرجــنـتـيـني نـيــكـوالس أوتـامـنـدي
ولـعب مـكـانـهـمـا الـفـرنـسي بـنـجـام
مـندي واإلجنـليـزي جون سـتونز. أول
ـرمى جـاء في الـدقـيـقـة تـهــديـد عـلى ا
ن في الـثالثة عـندما مرّر الـظهير األ
لـيفربول جـو جوميز الـكرة إلى محمّد
صـالح داخل مـــنــطـــقـــة اجلــزاء لـــكن
األخـيــر سـدّد بـرعـونـة بـجـانب الـقـائم
الـقريب. ومرّت الـدقائق التالـية هادئة
رغم سـرعة نقل الـكرة نتيـجة الضغط
الـعـالي الـذي مـارسه كل من الـفـريـق
عـلى اآلخـر. وطـالب العبـو مـانشـسـتر
سـيـتي بـركـلة جـزاء في الـدقـيـقة ?20
ــهــاجم بــعــد لــعــبــة مــشــتــركــة بـ ا
األرجنتيني سيرجيو أجويرو ومدافع
لـيـفـربـول ديـان لـوفريـن لكن احلـكم لم
يــحــرّك ســاكــنــا. واضــطــر لــيــفــربـول
إلجــراء تــبــديل مــبــكّــر بــعــد تــعــرّض
جـيمس مـيلـنر لإلصـابة فـدخل مكانه
الــغـيـني نـابي كــيـتـا في خط الـوسط.
وشـاب الـتـسرّع أداء الـفـريـق بـعـدما
ـقــطـوعــة لــيـنــتـهي كــثـرت الــكــرات ا
الـشوط األول دون أي تـسديدة من كال

الطرف ب اخلشبات الثالث.
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من الــنـاحــيـة اخلــطـطــيـة لـم تـتــغـيّـر
األوضــاع في بــدايـة الــشـوط الــثـاني
فـظل الضغط العالي مسيطرا وحاول
جـومـيـز التـسـديـد نحـو مـرمى سـيتي
ــدافــعي لـــكن كــرته اصــطـــــــــــدمت 

الـفـرص تصـدى جيـانلـويجي بـوفون
حملـاوالت غـيـر مؤثـرة من نـدومـبـيلي
ــفـيس ديـبــاي وحـسـام عـوار أمـا و
ــسك ســوى أنــطــونـي لــوبــيــز فــلم 
ضـربة رأس ضعـيفة من ماركـينيوس.
وفـي الـلـحــظـات األخــيـرة مـن الـشـوط
األول تـساوت الكـفتان بـطرد لوكاس
تــــوزارت العـب وسط لــــيــــون بــــعـــد
حـصـوله عـلى اإلنـذار الـثـاني لـعـرقـلة

مبابي.
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كـــــان طــــريق الـــــوصــــول إلـى مــــرمى
الـفـريـقـ سـهال لـلـغـايـة في أول ربع
سـاعة من الشوط الـثاني حيث أضاع
مـاكسـويل كورنيه فـرصت إحـداهما
تــصـدت لـهــا الـعـارضــة. أمـا كـيــلـيـان
مـبـابي فخـطف األضواء من اجلـميع
حــيـث أضـاع  4 فــرص مــؤكــدة بــعـد
انــفــرادين ســدد خاللــهــمــا الـكــرة في
جـسـد أنطـوني لـوبيـز وتـصويـبة في
ن ومــــحــــاولــــة أخـــرى الــــقــــائم األ
راوغة احلارس الذي أنقذ مرماه من
هــدف مـــؤكــد. إال أن مــبــابي جنح في
تـعـويض الـفـرص الـضـائـعـة بـسـوبر
هــــاتــــريك خالل  13 دقــــيــــقــــة بـــدأه
بـتـسديـدة ارتطـمت بـالقـائمـ قبل أن
تــدخل الــشــبــاك. وبــعــدهــا تـابـع كـرة
ـــرمى مـــاركـــيـــنــيـــوس بـــقـــدمه في ا
اخلــالي ثم وضـعه نـيـمـار في انـفـراد
ــــرمى في تــــام جنح مـــبــــابي هـــذه ا
تـرجـمـته لـهـدف بـتـسـديـدة مـبـاشـرة.
ـــهــاجم وكـــان هـــذا قــبل أن يـــتـــابع ا
الـفـرنسي كـرة نيـمار الـتي ارتدت من

شـبـكـة "سـكـواكـا" لإلحـصـائـيـات فإن
لـيونـيل ميسي جنـم برشلـونة سجل
 10 أهداف في الليجا من خارج

ـوسم مــنـطــقـة اجلــزاء مـنــذ بـدايــة ا
ـــاضي أكــثـــر من أي العب آخــر في ا
الــدوريـات اخلـمــسـة الـكــبـرى ووفـقـا
لــشـبــكـة "أوبــتـا" لإلحــصـائــيـات فـإن
ســـواريـــز أصـــبح أكـــثـــر العب صـــنع
يـسي في الليجـا برصيد 27 أهـدافا 
مـتـفوقـا على الـبـرازيلي داني ألـفيس

العب برشلونة السابق ( 26 هدفا).
وأدى تـعـادل بـرشـلـونـة مع فـالـنـسـيا
الشـتـعـال الـصـراع عـلى قـمـة الـلـيـجا
ــواسم بـــشــكـل غــيـــر مــســـبــوق فـي ا
األخـــيــرة إذ أصـــبح إشــبـــيــلـــيــة في
الــــصــــدارة بـ 16نــــقـــــطــــة وخــــلــــفه
الـبـلـوجـرانـا وصـيـفا بـ 15 نـقـطـة ثم
أتــلــتــيــكـو مــدريــد بــنــفس الــرصــيـد
ــركـز الـثـالث وبــفـارق األهـداف في ا

يرينجي رابعا بـ 14 نقطة. وا
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حــسـم بــاريس ســان جــيــرمــان قــمــة
اجلـولة التاسعة من الدوري الفرنسي
لــصــاحله بــفــوز كــاسح عــلى ضــيـفه
لـيون (0-5) فـي ملعب حـديقة األمراء
مـسـاء اول امس األحـد. وتـنـاوب على
مـــهـــرجـــان األهـــداف كل من نـــيـــمــار
جـونيور (ركلة جزاء) وكـيليان مبابي
"ســوبـر هـاتـريـك" بـالـدقـائق ( 9 و61
و 66و 69و74). وبـذلك رفع العمالق
الــبــاريــسي رصــيـده إلى  27 نــقــطـة
لـيـحـلق في الـصـدارة محـقـقـا الـعالمة
الـكاملة بينما جتـمد رصيد ليون عند

ركز السادس.  14 نقطة في ا
وكــان الــشــوط األول عـامــرا بــالــعـنف
ـلــونـة أكـثــر من الـفـرص والــكـروت ا
. وتلـقى ليون رمـي احلـقيـقية عـلى ا
صـدمـة مـبـكـرة بـإصـابـة قـائـده نـبـيل
فـقيـر واستـبدالـه بعد  8 دقـائق فقط
بـعـد تـدخل خـشن من تـياجـو سـيـلـفا
لــيـشــارك مـكــانه مـاكــسـويل كــورنـيه.
وبـعـدهـا بـثـوان قـلـيـلـة سـجل نـيـمـار
الــهـدف األول من ركـلــة جـزاء حـصل
عـليـهـا كيـليـان مبـابي بعـد عرقـلة من
احلـارس أنطوني لوبيز. وتعامل حكم
ــــبـــاراة بـــكـل حـــزم مع الــــتـــدخالت ا
الـعـنيـفـة حـيث أشهـر اإلنـذار لنـيـمار
ومــاركـو فـيـراتي كـمــا طـرد بـرسـنـيل
كـيـمـبـيـمـبي مـدافع بي إس جي بـعد
الـلجوء لـلفيـديو نتـيجة تـدخل عنيف
ضــد نــدومــبــيـلـي العب وسط لــيـون.
واضـطر تومـاس توخيل إلشـراك تيلو
كـــيــريــر مـــكــان إديـــنــســون كـــافــاني
لــتــعــويض الــنـقـص الـعــددي في خط
الـدفــاع كـمـا شـارك لـيـو دوبـوا مـكـان
ـلعب لإلصـابة رافـائـيل الذي غـادر ا
بـعـد تدخل من نـيمـار. وعـلى مسـتوى
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رشح نـاصر اخلـلـيـفي رئيس نـادي بـاريس سـان جيـرمـان ثالثة العـبـ بـصفـوف الـفريق

حلصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم.
بيك ليـون بخماسية في الدوري  وقال اخلليـفي في تصريحات عقب الـفوز على أو
الفرنسي وأبرزتـها صحيفـة "ليكيب": "فخـور بالالعب واجلهـاز الفني فالرقم
الـقـيـاسي الذي حتـقق بـالـفوز في أول  9 مـباريـات مـتـتـاليـة إجنـاز سـيـضاف

لتاريخ بي إس جي". 
وأضـاف: "فريـق ليـون يـستـحق الـتحـيـة لقـد أدى الشـوط األول بـامتـيـاز ولكن
قـدمنـا مـباراة كـبـيرة بـالـشوط الـثـاني". وكـشف رئيس الـنـادي البـاريـسي: "قبل
: "مبابي الـلقـاء قلت لكـيلـيان مـبابي إنـها مبـاراتك ثم سجل  4 أهـداف". وأ

ونيمار وكافاني إن هذا الثالثي يقاتل حلصد جائزة الكرة الذهبية".

اخلـــصم في الـــدقــيـــقــة `50. وانـــسل
الــسـنـغــالي سـاديـو مــاني من اجلـهـة
الــيـسـرى ومـرر كـرة عــرضـيـة لم جتـد
قــمـيـصـا أحــمـرا إلنـهـائــهـا في شـبـاك
سـيـتي بـالدقـيـقة 54. ورد مـانـشـسـتر
سـيــتي بـتـسـديـدة فـوق الـعـارضـة عن
طـــريق أجــويــرو من بــعــد  30 يــارده
بــــالــــدقـــيــــقـــة  58 .وطــــالب العــــبـــو
مـانشـستـر سيـتي مجـدّدا بركـلة جزاء
س الـكــرة يــد مـدافع جـديدة بـحــجــة 
لـيفـربول فـيرجـيل فان دايك لـكن احلكم
واصـلـة الـلـعب. واستـقـبل مـحرز أمـر 
كرة من دافيد سيلفا ليتخلّص من رقيبه
ويـسـدّدهـا زاحـفـة مــرّت بـجـانب الـقـائم
الـبـعيـد بـالدقـيـقة  61.وفـشل صالح في
إنـهـاء هـجـمـة خـطـيـرة لـصـاحب األرض
بـالـدقـيـقة 69 حـيث لم تـشـكّل مـحـاولته
خـطورة عـلى مـرمى احلـارس البـرازيلي
ـــهـــاجم دانـــيــيل إيـــديـــرســون. ودخل ا
سـتوريـدج إلى تـشكـيـلة لـيـفربـول مـكان
الــبـرازيــلي روبــرتـو فــرمـيــنـو. والــتـقط
مـحـرز الـكــرة في الـنــاحـيـة الــيـمـنى من
مـنـطـقـة جـزاء أصـحـاب األرض قـبل أن
يـسـدّدهـا أرضــيّـة نـحـو الــقـائم الـقـريب
حــوّلــهـا احلــارس ألـيــســون بـاكــيـر إلى
ركـينة لم تـثمر. ودخل بـعدها ساني إلى
تشـكيـلة سـيتي مـكان سـترلـينـج وقبـلها
خـرج أجـويـرو وشـارك مـكـانه جـابـريـال
جــيــســوس. ولم يــتــغــيّــر شــيــئــا حــتى
الـدقيـقة 86عـندمـا احـتسب احلـكم ركـلة
جـزاء لسـيـتي إثـر عرقـلـة سـاني من قبل
فـان دايك فنفّذ محرز الـركلة وأطاح بها

درّجات. عاليا نحو ا
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أعلن قائد تـشيلسي ومنتخب إنكلـترا السابق جون تيري اعتزال
لـعب كرة الـقـدم بـشكل نـهـائي عن عـمر يـنـاهز  37 عـاماً وذلك
عــبــر حــســابه الــرســمـي عــلى وســيــلــة الــتــواصل اإلجــتــمــاعي

انستغرام. 
الـدولي اإلنـكــلـيـزي قـدم عـطــاء كـبـيـر في كــرة الـقـدم واسـتـمـرت
دة  23 عام بـالـتمـام والكـمـال ومثل فـيهـا تـشيـلسي مـسيـرته 
أسـتـون فـيال وست هـام ومـنـتــخب إجنـلـتـرا. وكـتب تـيـري عـلى
الصورة التي نشرها: “بعد  23 عاماً رائع قررت أن الوقت

قد حان العتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي .”
وقد لعب اإلنـكليزي الدولي الـسابق في صفوف وست هام في
مرحلة الـشباب قبل االنضمام لتـشيلسي والتدرج في مراحله
الـعــمــريــة ويــقـضـي ضـمـن صـفــوفه  22 عــام  حــقق فــيـهم
ـمــتـاز دوري أبـطـال أوروبـا بـطـوالت الـدوري اإلنــكـلـيـزي ا
الـدوري األوروبي كـأس االحتاد اإلنـكـليـزي كـأس الرابـطة
اإلنـكـلـيـزيـة الـدرع اخلـيـريـة وعـلى األرجح أن جـون تـيري
سـيــأخـذ مــكـانه لــكي يـكــون مـســاعـد مــدرب أسـتــون فـيال
اجلديد الذي لم حتدد هويته بعد ولكن على األغلب سيكون

تييري هنري.
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أنـطوني لوبيـز بتسديـدة مباشرة في
ـرمى محرزًا الهدف اخلامس. وبعد ا
االطــمــئـنــان لـلــفــوز الـســاحق أشـرك
تــومـاس تـوخــيل مـدرب بي إس جي
اني جـوليـان دراكسلـر مكان العـبه األ
فــيــراتي وشــارك شــيخ ديــوب مــكـان
كـورنـيه. وكـاد لـيـون أن يـسـجـل هـدفا
شـــرفـــيــا إال أن الـــعـــارضــة تـــصــدت
ـفـيس ديـباي لـتـسـديـدة مـاكـرة من 
فـي الـــدقــــيــــقـــة  80. وفـي الـــدقــــائق
األخــيـرة شـارك مـوسـى ديـابي مـكـان
آنـــخــيل دي مــاريـــا إلراحــة اجلــنــاح
بـاراة بفوز األرجـنتـيني قـبل نهايـة ا

الفريق الباريسي (5-0).
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ـرتقـبـة بـ لـيـفـربول انـتـهت الـقـمّـة ا
وضـيـفه مـانـشـسـتـر سـيـتـي مـنـزوعة
الـدسم (0-0)  مـسـاء اول امس األحد
عـلى ملعب أنفيلد في ختام منافسات
اجلولة الثامنة من الدوري اإلجنليزي
ـمتـاز. وبهذه الـنتـيجة ارتـفع رصيد ا
الـفريـق إلى  20 نـقـطـة لكـل منـهـما
وهـــــو الــــرقـم ذاته الـــــذي يـــــحــــمـــــله
تـشيلسي غـير أن الصدارة عادت إلى
الـسيتي بفارق األهـداف. تغييرات في
اجلــانـبــ وأجــرى مـدرب لــيـفــربـول
يـورجن كلوب تعـديل على تـشكيلته
األســـاســيــة الــتـي خــســرت في دوري
أبـــطـــال أوروبــا أمـــام نـــابـــولي يــوم
اضي. فـشارك جـو جومـيز األربـعـاء ا
ـن بــــدال من تـــــريــــنت كــــظـــــهــــيــــر أ
ألـكسنـدر- أرنولد فـيما خـاض القائد
بـاراة أسـاسـيا جـوردان هـنـدرسـون ا
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برشلونة في
الوصول الي
النقاط الثالث
امام فالنسيا
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ورفع بورتـيمـونـينـسي رصيـده بذلك
ـركـز الـثـالث إلى سـبع نـقـــــاط في ا
عـــشـــــــــــر فـــيـــمــــا تـــوقف رصـــيـــد
سـبورتـنج لـشـبونـة عـند  13 نقـطة

ركز اخلامس. في ا
وتـــصــدر بــنــفــيـــكــا جــدول تــرتــيب
الدوري الـبرتـغـالي لكـرة القـدم عقب
فــوزه الـصــعب عـلى ضــيـفه بــورتـو
(0-1) اول امس األحــد في اجلــولــة
السابعـة التي شهدت أيـضا انتصار
بـــوافــيــســـتــا عــلـى أفـــــــــيس بــذات
النتـيجة. ويـدين بنفـيكا بـالفضل في
هــــذا الـــــفــــوز لـالعـــــــــــبـه هــــاريس
ســيـفــيـرزفــيــتش الـذي ســجل هـدف
ـبـــــــــاراة الـوحـــــــيـد في الـدقـيـقة ا
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ـباراة بـعشرة وأكمل فـريق بنـفيـكا ا
العب بـعد طـرد كريسـتيان لـيما في
الدقيقة 82.ورفــــــــع بنفيكا رصيده
إلى  17نـقـطـة في صـدارة الـتـرتـيب
بــــــــــفــــــــــارق األهــــــــــداف أمـــــــــــــــــام
سبـــــــــورتنج براجا وتوقف رصيد
ــركــز بــورتــو عــنــد  15نــقــطــة في ا

الثالث.

حضور
عربي في
بياد أو
الشباب
باالرجنت
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ـــيـــدالــيـــة الـــبـــرونــزيـــة في صـــاحب ا
ـبــيـاد مــنــافـســات سالح الــسـابــر بــأو

الشباب. 
ـــــصــــــري عـــــلى وتــــــنـــــافـس الالعـب ا
الـبرونـزية بـعدمـا خسـر مبـاراة نصف

ـقامة ـبيـاد الشـباب ا مـشاركـته في أو
حــالـــيــا في مــديــنـــة بــويــنــيس آيــرس
األرجــنــتـيــنـيــة. وتــغـلب الــعــربي عـلى
مـنافـسه األمريـكي روبيـرت فيـدوفزكي
بـنتيجة 10-15 فـي إطار مباراة حتديد
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ــنـــتــخب جنـح مــازن الـــعــربي العـب ا
ـصـري لـلـسالح اول امس األحـد في ا
ــيـدالــيــة الـبــرونــزيـة في الــتــتـويج بــا
مـــنـــافــســـات الـــسالح الـــســـابــر خالل

جون تيري

ــوسم وهـــو الـــلــقب الـ 28 في مـــســـيــرته ا
االحــتـرافــيـة. وقــال فـيــريـر في تــصـريــحـات
ـلـعب عقب الـلـقاء: "لـقـد عشت مـباشـرة من ا
ـــكــــســـيـك وأشـــكـــر حلـــظــــات رائـــعــــة في ا

اجلماهير على دعمها. 
قـبل وال أعـلم إن سـأنـهي مـسـيـرتي الـعـام ا
كـنت سأعـود ولـكن سـتظل مـونـتيـري خـالدة

في ذاكرتي". 
وســيـســدل الالعب اإلسـبــاني الــسـتــار عـلى
ـقـبل مـسـيــرته مع الـكـرة الــصـفـراء الــعـام ا
بـجــولـة ســيــشـارك مـن خاللـهــا في بــطـوالت
أوكالنــــد وبـــويــــنـــوس آيــــرس وأكـــابــــولـــكـــو
وبـــرشـــلـــونـــة
ومـــدريـــد.
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ألفـضـل مـســتــويــاته عــقب بــطــولــة أمــريــكـا
ـفتـوحة. فـطـوال مسـيرته االحـتـرافيـة حقق ا
الـفوز في  245   مـباراة وخسر  56 لـقاء
وتوج بـ  24 لقـبًا من إجمـالي ألقابه الـ98 

وسم. في هذه الفترة من ا
وتـوج اإلسـبـاني دافـيــد فـيـريـر بـلـقب بـطـولـة
ـكسـيك إثر ـفـتوحـة لـلتـنس في ا مونـتـيري ا
بـاراة النـهائـية اول امس األحد تفـوقه في ا
جـموعت على الكـرواتي إيفو كارلـوفيتش 
ــيـا ــصـنف الـ 147عـا دون رد. واحــتــاج ا
إلى ساعة و 8 دقـائق من أجل حسم اللقاء
وافــتــتح لـــصــاحلـه بــنـــتــيـــجــة  3-6و .6-4 
صـاحب الـ 36 عـامــا بـاكـورة بــطـوالته هـذا
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أثنى نيـمار جونيور جنم بـاريس سان جيرمان على
زمـيـله كيـلـيـان مبـابي الـذي سجل  4 أهـداف ليـفوز
ـبــيك لـيـون بـخـمــاسـيـة في اجلـولـة الـفـريق عـلى أو

التاسـعة من الدوري الفرنسي. وقال نيمار في
تصريـحات أبرزتهـا صحيـفة (ليـكيب): "نعلم
قــــــــبل هـذا الـلـقـاء أنـنـا فـريق رائع فـنـحن

نتطور من مباراة ألخرى".
بابي وأضاف الالعب الـبرازيلي: "أنا سـعيد 

لـقــد عـانـيـنـا إلى حـد مـا في الـشـوط األول ولـكن
جرد فرض سيطرتنا في الشوط الثاني تواصلنا بشكل جيد".

لك إمـكانـيات كـبيرة ويـدرك حجم وتـابع: "مبـابي صديـقي فهـو العب 
ا مسـؤوليـاته وأتمـنى االستـمرار في مسـاعدته لـتكـرار انتـصار مـشابه 
حتـقق أمام ليـون إنه العب ظاهـرة".ويتصـدر كيلـيان مـبابي قائـمة هدافي

الدوري الفرنسي برصيد  8 أهداف متساويا مع نيمار.
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وكــــأن الـــلـــيـــجــــا تـــأبى إال أن تـــزداد
اشـتـعـاال بـعـد أن واصل بـرشـلـونة
ــسـابــقـة مــسـلــسل تــخـبــطه في ا
احملـليـة عنـدما أجـبرته خـفافيش
فـالـنـسـيا عـلى الـتـعادل (1-1) في
مـلـعب ميـسـتايـا مـساء اول امس
األحـد فـي اجلـولـة الـثـامـنة.
ـباراة الـعـديد وقـد عـرفت ا
شـاهـد الالفـتة مـن ا
الـــتي نــســتــعــرض
أبــــــــــــرزهـــــــــــا فـي
الـسـطـور التـالـية.
وواصـل جـــيـــرارد
بــيــكــيه مــســلـسل
أخـطائه الغربية
إذ تـــــســـــبب في
هـدف فـالنـسـيا
بــسـوء تـعـامـله
مـع ضــــــــربــــــــة
ركــــــنـــــيـــــة في
الـدقيقة الـثانية
مـن الـــــلــــــقـــــاء
لـــيــهــدي مــدافع
أصــــــــــــحـــــــــــاب
األرض إيـزكييل
جـــــاراي الــــكــــرة
ــــــــــرمـى أمـــــــــــام ا

فتوح. ا
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فــــشل بــــرشــــلــــونـــة
مـجـددا فـي اخلروج
مـن دوامــة الــنـــتــائج
الــسـيــئــة بـالــلـيــجـا
الــــــتي لـم يـــــتـــــذوق
االنـتصار فيها منذ
الـــفـــوز عـــلى ريــال
ســوسـيـداد (2-1)
حلــسـاب اجلـولـة
الـــرابــعــة حــيث
حــقق بـعـدهـا 3
تــــــــــعـــــــــادالت
وســـــــــــــــــــــقــط
مــهـزومـا مـرة
واحــــــــــــــــدة.
وبـــــحـــــسب

شـاجنـهـاي خـاصـة لـلـغـايـة ودائـمًـا مـا تـأتي
هــذه الــبـــطــولــة عـــلى رأس أولــويـــاتي عــقب
ـفــتـوحــة". وأضــاف: "شـاركت في أمــريـكــا ا
لعـب الرئيـسي منذ سـنوات وكانت افتتـاح ا
تلك أول بطـولة ختـامية لـلموسم أتـأهل إليها
ــنـظــمـ في عــام 2002 وبــالـتــالي أعــرف ا
ــلــعب الــرئــيـسي جـيــدًا وأحب الــلــعب في ا
كثـيرًا وأحاول دائمًا تقد أفضل تنس لدي
هــنـــا". وحـــقق فـــيــدرر فـي شــاجنـــهــاي 18
انــتـصــارًا وتــعـرض لـ 4هــزائم كــمــا حـقق
الـفوز في  10 مـبـاريـات من آخر  11 لـقاء
بالـبـطولـة. وتـوج السـويـسري بـالـلقب مـرت

عـام  2014 بـالـتـغـلب عـلى جـيل سـيـمون و
 2017بالفوز على رافائيل نادال. وعن

ــاضي قــال فــيـدرر: "كــانت نـهــائي الــعــام ا
مـبـاراة رائـعــة ومـثـالـيـة كـانت مـفـاجـأة

بــالـنــسـبــة لي أن تـســيـر األمـور
معـي على أفضل ما يرام طوال
األسـبــوع.. شــعـرت بــأنـني في
ـــبـــاراة حـــالـــة جـــيـــدة مـــنـــذ ا
األولـى". وتــــــشــــــيــــــر األرقــــــام

الــتـــاريــخـــيــة إلى تـــقــد فـــيــدرر
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وضعت القـرعة الالعـبة التـونسيـة أنس جابر
في مـواجـهة الـرومـانـية مـونـيـكا نـيـكـوليـسـكو
ـيًـا اليـوم الـثالثاء وذلك ـصنـفة الـ 82 عا ا
في الـدور األول لــلـجـدول الــرئـيـسي بــبـطـولـة
ـفتـوحـة لـلتـنس. وسـبق لـلبـطـلة هوجن كـوجن ا
الـتونـسـيـة أن واجـهت الالعبـة الـرومـانـية في
مــنــاســبــة واحــدة بــالــدور األول من بــطــولــة
ـفـتوحـة ولكن انـسـحبت أنس جـابر تـايوان ا
في اجملموعـة الثانـية بسـبب اإلصابة. وجتدر
اإلشـارة إلى أن أنس جـابـر بــعـد تـألـقـهـا في
ـصـنـفـة بـطـولــة بـيـكـ األخـيــرة وتـخـطـيـهــا ا
ــيًـا الـرومـانـيــة هـالـيب قـفـزت 16 األولى عـا
ي وأصبحت حتتل مركـزًا في التصنيف العا

ركز الـ.100 ا
من جــانب اخـر يـبــحث الـنـجم الــسـويـسـري
روجـــــر فـــــيـــــدرر عن الـــــعـــــودة إلى طـــــريق
االنتـصارات من جديد في بطـولة شاجنهاي
لـألسـاتـذة هـذا األســبـوع بـعــد سـقـوطه في
ـفـتـوحة. وفي الدور الـرابع لـبـطـولـة أمريـكـا ا
هـذا الـصـدد قال فـيـدرر خالل تـصـريـحات
نـقلـها موقع "" :"tennis.comاألجـواء في

الـنـهـائي أمام اجملـري كـريشـتـيان راب
بــنـتـيـجـة 15-6 .يــشـار إلى أن مـشـوار
الــعــربـي شــهــد فــوزه عــلى الــفــرنــسي
صـامـويل جـتـري بـنـتـيـجـة 14-15 في
ربـع الـــنـــهـــائي الــــذي وصــــــــل إلـــيه
بـعدما فـاز على منافـسة البـويرتوريكي
هـادسون سانتانـا بنتيجة  14-15 في
إطـار مـنـافـسات دور الـ .16 وقـد صـعد
مـازن لثمن النهائي بعدما حقق فوزين
مـن أصل  5 لــــــــقــــــــــــــــاءات ضــــــــمن
مـنــافـسـات اجملـمـوعـة الـثـانـيـة بـالـدور
األول بـــالـــفـــــــوز عــــلى الـــســـنـــغـــالي
مـــصــــطـــفى كـــولـي بـــنـــتـــيـــجـــة 5-0 
والـعراقي مهدي مـحيبس بـنتيجة -5. 
1فـي ح خسر أمام األمريكي روبيرت
ــاني فــيــدوفـســكي بــنـتــيــجـة  5-2واأل
أنــطــونــيـو هــيــثــكــوك بـنــتــيــجـة 5 -2
واجملـري كريـستيـان راب بنتـيجة 5 -1
والـكوري اجلنوبي جون هيون بنتيجة
5-1.وفـي ســــــيــــــاق مـــــتــــــصـل ودعت
مـواطـنـته نـهى هـاني مـنـافـسات سالح
ــــبـــيــــاد من دور ربع الــــشـــيـش بـــاألو
تها أمـام األمريكية الـنهائي عقب هـز

ميي تو بنتيجة 3-15 .

الالعبة التونسية
أنس جابر


