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تــــمــــكن يــــوفــــنــــتـــوس
اإليطالي من قلب تأخره
ضــد فـريق لـومــوكـتـيف
مـــــوســـــكـــــو الـــــروسي
بــنــتـيــجـة 1-2 بـعـد أن
كــــــان مـــــتــــــأخــــــرا في
الــنـتـيـجـة بـهـدف نـظـيف
حتى الـربع ساعـة األخيرة
ــبـاراة ــبــاراة. كـانـت ا مـن ا
في اجتــاه واحـــد فـــقط وهــو
أصـــحـــاب االرض فـــريق
نادي يـوفـنتـوس ولكن
الــــشــــوط األول بــــعــــد
ضــــــــغط مـن العــــــــبي
الـــســـيــدة الـــعـــجــوز
تـمـكن الـضـيوف من
تـســجـيل هـدف أول
من هــجـمــة مـرتـدة
عــــــــــلـى مــــــــــرمـى

احلارس تشـيزني. سجل
هــــدف لـــــومــــوكـــــتــــيف
مــوســكـو الــوحــيــد في
ــــــــــبـــــــــاراة الـالعب ا
الـــروسـي ألـــيــــكـــسي
مـــــيـــــرانـــــشـــــوك في
الدقـيقة  30من عمر
الـــــلــــقـــــاء في كــــرة
حــــــاول احلــــــارس
تشـيزني الـتصدي
لـها لـكـنهـا ارتدت
مـنـه إلى اجلـنـاح
الــــــروسـي. وفي
الـشــوط الـثـاني
باراة دفع من ا
ســــاري مــــدرب
يوفـنتـوس بكل
أســـــــــلـــــــــحــــــــــته
الـهـجومـيـة بـدخول
هــيــجــوايــ بــدال من
خـضــيـرة ورابـيـوت بـدال
من مـــاتـــويــدي حـــتى
جــــاء الــــضــــغط
بـــــنـــــتــــائـــــجه
بـــهـــدفــ في
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وجه ديـديه دروغـبا جنـم تشـيـلـسي الـسـابق بـعض الـنـصـائح الـبـرازيـلي نـيمـار جـونـيـور مـهـاجم بـاريس سـان جـيـرمان
ـرشح جلـائزة الكرة الـذهبية الفـرنسي وقال دروغبـا عبر صـحيفة لـيكيب الفـرنسيـة: "بالطبع خـروج نيمـار من قائمة ا
مـثيـر لالنتـباه ولـكن سيـبـقى العبـا كبـيرا رغم إصـاباتـه الكـثيـرة". وأضاف: "لـقد تـعرض نـيـمار النـتقـادات عنـيفـة ولكن
ا يكون غيابه ـوسم اجلاري فإنه سيكون قادرا على التنافس عـلى اجلائزة في العام اجلديد ور تابعة انطالقته في ا
وواصل قـائد مـنتخب كـوت ديفـوار السابق: "نـيمار رة حافـزا له وأتوقع أنه سيـترشح للـكرة الذهـبية في 2020.  هـذه ا
وسم رغم غـضب جماهير بي ـشاكل عديدة ولكن رب ضـارة نافعة لـقد الحظنا دوره وتـأثيره على الـفريق هذا ا ر 
إس جي ضده". وتـابع: "نيمار بـطل عظيم لقـد أنقذ فريـقه أكثر من مرة بـإحراز األهداف في أوقات حـاسمة". واستدرك
ديديه دروغبـا: "لكن نيمار عـليه أن ينتبه كـثيرا حلياته اخلـاصة عندما أحتـدث في هذا األمر فذلك ليـتحكم قدر اإلمكان
تكررة العب في فتـرات عدة بسبب إصاباته ا تكررة وتقـليلها ألقصى حد". وابتعـد النجم البرازيلي عن ا في إصاباته ا
في كاحل القدم اليمنى ومؤخرا يتعافى من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خالل مباراة ودية ب منتخبي البرازيل

ونيجيريا.
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عرفة من سيفوز بدأ العد العكسي 
بجائـزة الكرة الذهـبية لعام ?2019
الــتي تـــمــنــحـــهــا مــجـــلــة "فــرانس
فوتبول" ألفضل العب في العالم مع
االعالن عـن القـائـمـة لـنـهـائـيـة التي
حتـمل أسمـاء ثالثـ مرشـحـاً قبل
حفل تـسلـيمهـا الرسـمي في الثاني
مـن كــانـون األول. وخــلـت الالئــحـة
الــنـــهــائــيــة من اسـم حــامل الــكــرة
ـاضي الـكـرواتي الـذهـبـيـة الــعـام ا
لـوكا مـودريتش صـانع العـاب ريال
مدريد االسباني والـبرازيلي نيمار
جنم باريس سـان جرمان الـفرنسي
وذلك لتـراجع مسـتوى األول بـشكل
كبير واصـابة الثاني التي ادت الى
العب. غـيــاب لـفــتـرة طــويــلـة عن ا
ـركــز الـثـاني وكـان نــيـمـار احــتل ا
اضي الذي عشر في ترتيب العام ا
شهد ايـضا غيـابه لفتـرة طويلة عن
العـب بـعـد خضـوعـه لـعمـلـيـة في ا
ـرشـحـون مـشط الـقــدم.  ويـتـقــدم ا
لــــنــــيـل اجلــــائــــزة الــــبـــــرتــــغــــالي

كـــريــــســــتــــيــــانـــو رونــــالــــدو جنم
يوفـنتـوس اإليطـالي واألرجنـتيني
لـــيــونــيل مــيــسـي جنم بــرشــلــونــة
اإلسبـاني والهـولنـدي فيـرجيل فان
دايك جنم خط دفـاع لـيـفـربـول بطل

ـــوسم دوري أبـــطـــال أوروبـــا في ا
ـاضي. ويـبدو الـتـشـويق واالثارة ا
ــــوعــــد فــــبــــعــــد ان وضع عــــلـى ا
مــودريـــتش حــدا لـــفـــوز الــثـــنــائي
رونــالــدو-مــيــسي عــلى الــلــقب في

السنـوات العشر قبـل االخيرة بعد
قــيـادته مـنـتــخب بالده الى نـهـائي
كــأس الـعـالم في مــونـديـال روسـيـا
وتـتـويجـه في صفـوف ريـال مـدريد
بـــطـال الوروبـــا قـــد يـــكـــرر مـــدافع
لـيــفـربــول االنـكـلــيـزي الـهــولـنـدي
الــعـمالق فـيــرجـيل فـان دايك االمـر
ــرمــوق عــلى ويــتــوج وبـــالــلــقب ا
حـــــســــاب جنـــــمي ريـــــال مــــدريــــد
وبـــرشــــلـــونــــة. وحـــقـق فـــان دايك
مــوســمــا رائــعــا من خالل قــيــادته
فـريـقه الى الـتتـويج بـدوري ابـطال
اوروبا ووصافة الـدوري االنكليزي
ــمـتـاز حـيث اخــتـيـر افـضل العب ا
فـيه وبـلـوغه فـي صـفوف مـنـتـخب
ــبـاراة الـنـهـائـيـة من دوري بالده ا
اال االوروبـيـة حـيث حل وصـيـفا
ـنـتخب الـبـرتغـال. وكـان فان دايك
اخـــتـــيـــر افـــضل العب فـي اوروبــا
بـحسب االحتـاد القـاري لـلعـبة في
ح نال ميسي جائزة افضل العب
بــحــسـب االحتــاد الــدولي لــلــعــبــة
(فــيـــفــا). امــا في فــئــة الــســيــدات
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الـثــاني في الـدقـيـقـة 38 من ركـلـة
جـزاء بـعـدمـا تــعـرض سـتـرلـيـنج
نطقة وقبل نهاية للعرقلة داخل ا
الــشـــوط األول أرغــمـت اإلصــابــة
ــلـعب رودري عــلى اخلـروج من ا
ليدخل مـكانه ستـونز وفي الوقت

بدل الـضائع أنـقذ حـارس أتاالنـتا
مرماه من تسديدة محكمة لووكر.
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أجــرى أتـــاالنــتـــا تــبـــديــلـــ بــ
الـشـوطـ بـإشـراك لـويس مـوريل
ومـاريو بـاساليـتش مـكان جـوميز
وماسييللـو لكن سيتي بدا عازًما
على تعزيز تقـدمه فتألق جوليني
في الــتــصــدي لــتــســديــدة من دي
بـروين فـي الـدقـيـقـة 55. وأثـمـرت
لـعبـة جمـاعيـة لسـيتي عن الـهدف
الــثــالث في الــدقــيــقــة 58عــنــدمــا
أرسل مـحــرز كـرة بــيـنــيـة إلى دي
بــرويـن في الــنـــاحـــيــة الـــيـــمــنى
ـهارة من رقيبه فتخـلص األخير 
ــــرر إلى فــــودين الـــذي قــــبل أن 
مـررهـا بدوره إلى سـتـرليـنج فـما
كـان من األخـيـر إلى أن يـدكـهـا في
الـشـباك. حـاول أتـاالنتـا الـرد على

مــــســــاء اول امس الــــثالثــــاء في
اجلـــــولــــــة الـــــثــــــالـــــثــــــة من دور
اجملـمـوعــات لـلـتـشـامــبـيـونـزلـيج.
وكـشـفت شـبـكـة أوبـتـا أن الـهدف
الثـاني الذي سجـله إيكـاردي يعد
رقم  200 لــــســـان جـــيــــرمـــان في
تــــاريـــــخـه بــــدوري أبـــــطــــال
ـهـاجم أوروبـا. ورفع أيـضـا ا
األرجــنــتـيــني رصــيـده إلى 3
أهــــــداف فـي دوري أبــــــطـــــال
ــوسم. وانـضم أوروبــا هـذا ا
إيــكــاردي إلى صــفــوف ســان
جــــيــــرمــــان في الــــســــاعــــات
األخــيـرة لــســوق االنــتــقـاالت
اضـية قـادما من الـصيـفيـة ا
صفـوف إنتـر ميالن اإليـطالي
ـــدة عــــلـى ســــبـــيـل اإلعــــارة 
مـــوسم واحــد مـع إمــكـــانــيــة
الـشــراء الــنــهـائي فـي صـيف
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حـقق مانـشسـتـر سيـتي فوزه
الــــثـــالث عــــلى الـــتــــوالي في
مسابقـة دوري أبطال أوروبا
بـتـغـلـبه عـلى ضـيـفه أتـاالنـتا
بــنــتــيــجــة (1-5) مــسـاء اول
امس الـثالثاء ضـمن اجلـولة
الــــثـــالـــثــــة من مـــنــــافـــســـات
اجملـمــوعـة الــثــالـثــة. وسـجل
سيـرجيـو أجويـرو هدف في
الـدقـيـقـت 34 و38 من ركـلة
جــــــــزاء وأضــــــــاف رحـــــــــيم
ســـتـــرلــيـــنج ثـالثــيـــة في 11

دقيقة ( 58 و64 و69) فيما أحرز
رسالن مالينوفسكي هدف أتاالنتا
الـوحـيد في الـدقـيـقة  28من ركـلة
جـزاء أيـضًـا. واقـتـرب مـانـشـسـتـر
سيتي بهـذا الفوز من التأهل إلى
الدور ثمن الـنهائي حـيث يتصدر
اجملمـوعة بـرصيد  9نقـاط بفارق
 5نـقـاط أمـام دينـامـو زغـرب الذي
ـــركـــز الـــثـــانـي بـــفــارق يـــحـــتل ا
األهـداف أمـام شـاخـتـار دونـتسك
فـــيــمـــا يـــقــبـع أتــاالنـــتـــا في قــاع
اجملموعة برصيد خال من النقاط.
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كما كان متوقعًا سيطر مانشستر
سـيـتي عـلى مـجـريات الـلـقـاء مـنذ
البدايـة بيد أنه لم يـشكل خطورة
تـذكـر في الـدقـائق الـعـشـر األولى
وجتــرأ أتـاالنــتــا وحـاول مــبــادلـة
خــــصــــمـه الــــهـــــجــــمـــــات فــــرفع

الهدف األول جاء عن طريق باولو
ديــبـــاال بــتـــســديـــدة في الـــزاويــة
ــرمى في الــبــعــيـــدة عن حــارس ا
الدقيقة 77 من عمر اللقاء وسجل
نــفس الـالعب الــهـدف الــثــاني في
الــدقـــيـــقــة 79 بــكـــرة مـــرتــدة من
احلـارس بـعــد تـسـديــدة قـويـة من
ســانــدرو. وبــهــذا الــفـوز يــصــبح
رصــيـد يـوفـنـتـوس في اجملـمـوعـة
الـــرابــعــة  7نـــقــاط فـي الــصــدارة
بــيــنــمــا يــأتي أتــلــيــتــكــو مــدريـد
ـركز الثـاني بنفس اإلسباني في ا
الــرصــيــد ولــكن يــتــفــوق الـفــريق
اإليـطـالي بـفـارق األهـداف ويـحتل
ركـز الثالث لومـوكتـيف موسكـو ا

برصيد 3 نقاط.
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ـــاني واصـل بـــايـــرن مـــيــــونخ األ
ــمــيـز فـي بـطــولـة دوري ســجـله ا
أبــطــال أوروبـا وذلـك بــعــد فـوزه
ــــبـــيـــاكـــوس عــــلى مـــضــــيـــفه أو
اليوناني بنتيجة (2-3) اول امس
الـــثالثــاء في ثــالث جــوالت
دور اجملـــمــــوعـــات بـــدوري
أبـــــطـــــال أوروبــــا. وحـــــقق
الـفــريق الـبــافـاري الــعالمـة
الـكـامـلـة في دور اجملـمـوعـات
بـعـد مـرور  3جـوالت بـانـتـصـاره
ــا وضـعه في كــافـة مــبــاريــاته 
عـــلى رأس تــــرتـــيب اجملــــمـــوعـــة
الثـانيـة برصـيد  9 نقـاط. وأفادت
شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات بأن
ميز في بايرن حافظ على سجله ا
دوري األبطـال إذ جنح في جتنب
ــة خالل آخــر  11مــبــاراة الـــهــز
خاضها خـارج أرضه ليعزز رقمه
القـياسي في الـبطـولة. ولم يـنجح
أي فريق داخل مـلعـبه في التـغلب
ـاضية على بـايرن طوال الـفترة ا
حــتـى أن إقــصــائه مـن الــبــطــولــة
اضي جاء بعد خسارته وسم ا ا
في مـلــعب ألــيـانـز أريــنـا عــلى يـد
ليفربول اإلجنلـيزي عقب التعادل

ذهابًا بدون أهداف.
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تــــرك مـــاورو إيـــكــــاردي مـــهـــاجم
بــاريس سـان جــيـرمــان ذكـرى لن
تـنسى في تـاريخ فـريقـه الفـرنسي
بـــدوري أبــطـــال أوروبـــا. وســجل
إيــكـاردي الـهــدفـ األول والـثـاني
لـــفـــريـــقه في فـــوز كـــاسح (5-0) 
ـعـقل كـلـوب بــروج الـبـلـجـيـكي
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ـتـعـثـر في الـدوري اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم اول امس الـثالثـاء أنـه أقال أعـلن نـادي جـنـوى ا
مـدربه أوريلـيو أنـدرياتـسـولي بعـد ثمـاني مبـاريات فـقط وعـيَّن العبه الـدولي السـابق تيـاغو
ـباراة واحـدة أمـام فيـورنـتـينـا في األول من أيـلول موتـا خـلـفا له. وفـاز الـفريق اإليـطـالي 
باراة االفتتاحية للدوري اضي 1-2 وتعرض خلمس هـزائم وتعادل مرت أحدهما في ا ا
ـركـز الـتـاسع عـشـر قــبل األخـيـر في الئـحـة الـتـرتـيب أمـام رومـا 3-3 مـا وضــعه في ا
ة مذلـة أمام بارما 5-1 مـا عجّل بإقالة بـرصيد 5 نقاط. وتـعرّض جنـوى األحد لهـز
ـوتـا الــبـرازيـلي األصل والعب وسـط مـنـتـخب أنـدريـاتـسـولي (65 عـامـاً). وســبق 
إيطـاليـا السابق ( 37عامـا) أن لعب مع الـفريق خالل موسم 2009-2008 عـلماً
بـأنـه مـثل أيـضــا بـرشـلـونــة اإلسـبـاني (2007-2001) ومــواطـنه أتــلـتـيــكـو مـدريـد
(2008-2007) وإنــتـر مـيالن اإليـطـالي (2012-2009) وبــاريس سـان جـيـرمـان

اضي على فريق حتت 19 وسم ا الفرنسي (2018-2012) وأشـرف في ا
عـــــــامــــــــا لـــــــنـــــــادي الـــــــعـــــــاصـــــــمــــــــة الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة.

هـدف سـتـرلـيــنج في الـدقـيـقـة 62
بيد أن احلارس إيدرسون برع في
الـتـصـدي حملـاولـته عـلى دفـعـت

وجـــاء هـــدف ســـيـــتـي الـــرابع في
الــــدقــــيــــقــــة 64  بــــعــــدمــــا مــــرر
جـــونـــدوجـــان كـــرة بــيـــنـــيـــة إلى

سـترلـينج الـذي راوغ مـدافعًـا قبل
أن يسـدد في نحـو القـائم القريب
وألــغى احلـكم هـدفًــا ألتـاالنـتـا في
الدقيقة 67 بداعي التـسلل.وأكمل
ستـرليـنج ثالثيـته في الدقـيقة 69
عـنـدمـا قـابـل عـرضـيـة مـحـرز أمام
رمى بالطريقة ذاتها التي سجل ا
فـيهـا أجويـرو أول أهـداف اللـقاء
وكــــاد الـــــدولي اإلجنـــــلــــيــــزي أن
ـبـاراة يــضـيف هـدفه الــرابع في ا
رمى بالدقيقة 75 عندما انفرد با
لــكن كــرتـه مــرت بــجــوار الــقــائم.
ومــرت الـدقــائق الـتــالــيـة هــادئـة
ولــعـب ســيــتي بـ 10العــبـ مــنـذ
الـدقـيـقة 83 بـعـدمـا حصـل فودين
عـلى الـبـطـاقـة الـصـفـراء الـثـانـية
وواصل إيـدرســون تـألــقه لـيــبـعـد
شبح هـدف محـقق ألتـاالنتا في

الوقت بدل الضائع.
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تـفـوق الــنـجم اإلجنــلـيـزي الــدولي هـاري كــ مـهـاجم
فريق توتنـهام هوتسـبر اإلجنليـزي على الثنـائي ليونيل
مـيسي جنم بـرشلونـة اإلسبانـي و كريسـتيانـو رونالدو
العب يـوفنـتوس اإليطـالي مع كتـيبة الـسبيـرز. واحتاج
ـبــاريـات أقل من الـتي احـتــاجـهـا كالً من مـيـسي كـ 
ورونــالــدو لــتــســـجــيل هــدفه رقم 17 في تــاريخ دوري
أبــطـال أوروبــا. ودون كــ هـدف فــريـقـه األول في مـرمى
فـريق ريــد سـتــار الـصـربـي مـسـاء اول امس الــثالثـاء في
إطـار منـافسـات اجلولـة الـثالـثة من دور اجملـموعـات بدوري
أبطال أوروبـا. هاري جنح في زيارة الشبـاك بهدف مبكر 
بـعـد مـرور 9 دقـائق فــقط عـلـمـاً بـأن فــريـقه أنـهى الـشـوط
األول متقـدماً بثالثيـة بيضـاء بعدما دون الـكوري اجلنوبي
هيوجن م سون الهدف الثاني والثالث في الدقيقت 16
و 44 ولـم يــــنــــجح مــــيــــسي أو رونــــالــــدو و كــــذلك راؤول
ا  روبرت ليفـاندوفيسكي او تييري جونزاليس  كـر بنز
هـنري في تـسـجيل هـذا العـدد من األهـداف في مبـاريات أقل
. وتـساوي كـ فقط مع رود فان من التي احـتاجهـا هاري ك
هاجم الـهولندي الـسابق في صفوف مـانشستر نيستـلروي  ا
ـبــاريـات الــتي احــتـاجــهـا يــونـايــتـد و ريــال مـدريــد  في عــدد ا

لتسجيل 17 هدفاً في التشامبيونزليج.
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جــوســيــنس عــرضــيــة عــلى رأس
كاسـتاجـني الذي ذهـبت محـاولته
ــــرمى في الـــدقـــيـــقـــة 12. فـــوق ا
وطــالب اجلــمــهــور بــركــلــة جــزاء
لــســـيــتي في الـــدقــيــقــة 17 بــعــد
ـنطـقة بـيد سـقوط فـودين داخل ا

ــواصـلــة الـلـعب أن احلــكم أمـر 
ولم تـشـكل تـسـديــدة إيـلـيـسـيـتش
نــحـو الـقـائم الــقـريب أي خـطـورة
عــــلى مــــرمى إيـــدرســــون حـــارس
ســيـتـي في الــدقــيــقـة 20. وأنــقـذ
حـــارس أتـــاالنـــتـــا بـــيـــرلـــويـــجي
جــولـــيــني مـــرمـــاه من تــســـديــدة
أجــــويـــرو في الــــدقـــيـــقـــة  24 ثم
احتسب احلكم ركـلة جزاء لصالح
أتــاالنـتـا بــعـد مــخـالـفــة ارتـكــبـهـا
فـرنـانــديـنـيـو بـحق إيــلـيـسـيـتش
وتـصـدى مــالـيـنـوفـسـكـي لـتـنـفـيـذ
الركـلة بـنجـاح في الدقـيقة 28. لم
يــهــنــأ الــفــريق اإليــطــالـي كــثــيـرًا
بالـهدف فعـادل أجويـرو النتـيجة
بــالــدقـيــقـة 34 بــعــدمـا غــمــز كـرة
مـرسـلـة مـن ستـرلـيـنج بـقـدمـه ب

قـدمي احلارس من مـسافـة قريـبة.
وسرعـان ما أضاف أجـويرو هدفه

»½UB²—∫ حقق مانشستر سيتي فوراً كبيراً في دوري ابطال اوربا
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فـتـبدو االمـيركـيـة ميـغـان رابيـنوي
مرشـحة فـوق العـادة الحراز الـلقب
بــعــد ان قـادت مــنــتــخب الــواليـات
ي ـتـحـدة الى احـراز الـلـقب الـعا ا
في مـــونــديـــال فـــرنــســـا الـــصــيف
ــــاضـي وتــــوجت هــــدافــــة له ا
وافـــضل العـــبـــة فـــيه. ومن
ابرز منافساتها االسترالية
ســام كـيــر. يـذكــر ان الـكـرة
الـــذهـــبـــيـــة الفـــضل العـــبــة
جـــائـــزة اســتـــحـــدثت الـــعــام
ــاضي وكـان الــفـوز فــيـهـا من ا
نـــــــــصـــــــــيـب الـــــــــنـــــــــروجي ادا
هـيـرغـربيـرغـر. كـذلك ستـشـهـد هذه
الـنـسخـة اسـتـحداث جـائـزة أفضل
حــارس مــرمى وأطـــلــقت "فــرانس
فــوتــبــول" عــلـى الــكــرة الــذهــبــيــة
اخملـصـصـة لـلـحـراس اسم "جـائـزة
ا لـلنجم الـسوفياتي " تـكر ياش
الـسـابق ليف يـاشـ الـذي كان وال
ـرمى الـوحـيـد الـذي يـزال حـارس ا
نــال الــكـرة الــذهــبــيـة اخملــصــصـة
ألفضل العب (أحرزها عام 1963).
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الـفـريـقـ حـيثُ حـاول فـريـق الـسد
أن يــعـدل الـنـتـيـجـة لـصـاحله ورغم
مــحـــاوالت العــبي تـــشــافي إلحــراز
الــهـدف الـرابع إال أنه جــاء مـتـأخـر
بقـدم خورخي بوعـالم بالدقـيقة 94

 .وينتظر أن يلتقي نادي الهالل في
مــــــــبـــــــــاراتي
ذهـــــــــــاب
وإيــــــــــاب
نـــــهـــــائي
دوري

أبــــــطـــــال
آســيـا مع
(غــوانــغج
و أو فـــــريق

اوراوا) وذلـــــــــك
تشرين يومي  9

الــــثـــاني و24
من الــشـهـر

ذاته.

2-4 وبــذلـك يــنـــتــقل فـــريق رازفــان
ـجـموع لـوشـيـسكـو إلى الـنـهائي 

بارات 6-5.  ا
وشــهـــد الــشــوط األول مـن مــبــاراة
الهالل والـسد سـينـاريو “مجـنون”
حـيثُ تـقدم الـنـجم السـعـودي سالم
الـدوسري بـهـدف أول عنـد الـدقيـقة
13“ بــعـد عـرضـيـة رائـعـة من جـهـة
الــيـــســار لــيــردهــا الــدفــاع وتــصل
لــلــدوســـري ويــضــعــهــا بــدوره في

الشباك بنجاح. 
فيما قام السـد برد فعل غير متوقع
حـيثُ أحـرز ثالثـة أهـداف مـتـتـالـية
عن طـــريق أكـــرم عــفـــيف “ضـــربــة
جــــزاء ”ونـــــام تـــــاي هي وحـــــسن
الـهـيـدروس بـالـدقـائق الـتـالـية 17“

و 19و20.
وانــتــهى الـشــوط األول من مــبـاراة
الــهالل والـسـد بـنـتـيـجـة  2-3حيثُ
سـجل الفـرنسي بـافيـتمـبي جومـيز
ــوج األزرق هــدف ثــاني لـــصــالح ا
عــنــد الــدقــيــقـة  ”25“بــعــد تــلــقــيه
عرضيـة متقـنة من جهـة اليسار من
اإليـطالي سـيباسـتيـان جيـوفيـنكو.
بيـنما كان الـشوط الثـاني قوي ب

الزرقاء وبات على مـقربة من اللقب
الــــــغـــــالـي. وكـــــان نــــــادي الـــــهالل
الــسـعـودي قـد فــاز عـلى الـسـد 4-1
في الذهـاب وانتهت مـباراة اإلياب
بيـنهـما اول امس الـثالثاء بـنتـيجة

هاري
ك 

وهــاله. واحــتـــاج فــيــدرر إلى 54
ـغـمور دقـيـقـة لـتـخطي مـنـافـسه ا
وسـيــلـتـقـي في الـدور الــثـاني مع
رادو ألــــــــبــــــــيــــــــوت أو دوســـــــان

اليوفيتش. 
وكـان فــيـدرر الــفــائـز بــلـقب دورة
بازل في السنت األخيرت مني
ـة له فـيـهـا في نـهـائي بـآخـر هـز
نـــــــســـــــخـــــــة عـــــــام 2013 أمـــــــام
األرجـــنـــتـــيــنـي خــوان مـــارتن دل

بوترو. 
ـــصــنف ولم يـــضــمـن زفــيـــريف ا
ـــيـــا وســـابـــعـــا في ســـادســـا عـــا
الــســـبــاق لـــلــتـــأهل إلى بـــطــولــة
ــاسـتــرز اخلــتـامــيــة حـتى اآلن ا
ـقـررة في بــطـاقـته في الـبـطـولـة ا
لـــــنــــدن من  10إلى 17 تـــــشــــرين
ــــقـــبل والــــتي حتـــسم الـــثـــاني ا
مــراكــزهـــا بــالـــنــظــر إلـى نــتــائج
ــوسـم وتــتــوقف عـــقب بــطــولــة ا
ـقـررة مـطلع بـاريس لـلـمـاسـتـرز ا

تشرين الثاني. 
وضــمن ســتـــة العــبــ حــتى اآلن
تــأهــلــهم وهـم االســبــاني رافــايل
نـــــــادال والــــــصـــــــربـي نـــــــوفــــــاك
ديوكوفيتش والسويسري روجيه
فيدرر والروسي دانييل مدفيديف
والــــيــــونــــانـي ســــتــــيــــفــــانــــوس
تـــســيــتـــســيـــبــاس والــنـــمــســوي

دومينيك تييم. 
ـــنـــافــــســـة عـــلى وانـــحــــصـــرت ا
الـبطـاقـت األخـيرتـ بـ سبـعة
العـــبـــ هم فـــضال عن زفـــيـــريف
الـــــســــابع اإليــــطـــــالي مــــاتــــيــــو
بــيــريــتــيــني الــثـامـن واإلسـبــاني
روبــرتــو بــاوتــيــــــــــســتــا أغــوت
التاسع والبلجيــــــــكي دافــــــــيد
غـوفــان الــعـاشـــــــــــر واإليــطـالي
فــــابــــيــــو فــــونــــيــــيــــني احلــــادي
عــــــــــــــــشــــــر والــــــيــــــابـــــانـي كي
نـيــشـيـــــــــــــكـوري الــثـاني عــشـر
والــفــرنــسـي غــــــــايل مــونــفــيس

الثالث عشر.
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ـهـاجم اإلجنـلـيـزي رحـيم سـتـيـرلـيـنج تـاريـخ مـسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبا دخل ا
بتـسجـيله ثالثـة أهداف “هـاتريك ”في مـباراة فـريقه مـانـشسـتر سـيتي مع أتالنـتا
قامـة مساء اول امس الثالثاء على أرضية ملعب “االحتاد ”ضمن اجلولة الثالثة ا

من اجملموعات. 
ـباراة بـهـدفٍ مـبـكـر من ركـلـة جزاء قـبل أن يـقـلب مـانـشـسـتر وتـقـدم أتالنـتـا في ا

سيتي النتيجة بهدف لألرجنتيني سيرجيو 
أجـويـرو. واحـتـاج رحـيم سـتـيـرلـيـنج لـ 11 دقـيـقـة فـقط لـرفع الـنـتـيـجـة إلى خـمـسـة

انشستر سيتي بعد تسجيله الثالثية.  أهداف 
ويـعتبر سـتيرلينـج أول العب إجنليزي يسـجل هاتريك بقـميص السيـتيزينز في دوري

األبطال. 
ركز وبات الالعب اإلجنليـزي واحداً من أسرع الالعب تسجيالً للثالثيات ويحتل ا
الـرابـع بـالــشــراكــة مع الــنـجـم الـبــرتــغــالي كــريـســتــيــانـو رونــالــدو. ووفــقــاً لألرقـام

واإلحصائيات فإن قائمة أسرع الالعب تسجيالً للهاتريك.

منافسة شديدة على جائزة الكرة الذهبية
روجيه فيدرر
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خــاض الـــســويــســـري اخملــضــرم
روجيه فـيدرر (38 عامـاً) مـباراته
الـــــرقم الـ 1500فـي مـــــســـــيـــــرته
ـــظـــفـــرة وحـــقق خاللـــهـــا فــوزاً ا
ـــاني بـــيــــــــــتــر ســـــهالً عـــلى األ
غــويــوفــتــــــــشــيك 2-6 و1-6 في
الــــــــــــدور األول مـن دورة بـــــــــــازل

السويسرية الدولية للتنس. 
ويــســـعى فـــيـــدرر إلى إحــرازه
لقبه العاشر في هـــــــــذه
الــــــــــدورة الــتي تــقــام
في مــســــــــــقط رأسه
والـ103 خــــــــــــــــالل

مسيرته. 
ورفـع فـــــــيــــــدرر
رصـــــيـــــده من
االنتـصارات
فـي هـــــــــــذه
الــــــــــــــدورة
بــــــالـــــذات
إلــــــــــى 72
مـــــقــــابل 9
هـــزائم عـــلـــمــاً
بـــــــاأه حـــــــقق
فـوزه احلادي
والـــعــشــرين
تـــــوالـــــيـــــاً

فيها. 
وبـــــــــــلـغ
فـــــيــــدرر
ــبــاراة ا
النـهائـية
لـــــــــــــدورة
بـــــازل في
السنوات

الـ12
األخـــيــرة
وتـــــــــــــوج
هـذا الــعـام
بــــــــــــــــــــطـالً
لـدورات دبي
ومــــــــيــــــــامي
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جنـح نــادي الـهـالل الــسـعــودي في
اإلفـالت من فخ الــسـد لــيــتـأهل إلى
نـهـائي بـطولـة دوري أبـطـال آسـيا
ليـقتـرب من حتقيق حـلم اجلمـاهير

السد يفوز والهالل يتأهل

nÒKJ¹ w O  VKÞ

ÊuOK  ≤∞∞ W½uKýdÐ

Ë—u¹
 ôU Ë ≠ b¹—b

كـــــشف تـــــقـــــريــــر صـــــحـــــفي
كـتـالـوني امس األربـعاء عن
تـــطـــور جـــديـــد بـــشـــأن أحـــد
الـالعـــــبــــــ الـــــذيـن يـــــريـــــد
بـرشـلـونة الـتـعـاقـد مـعهم في

قبل.  يركاتو الصيفي ا ا
فـقـد ذكـرت صـحـيـفـة "مـونـدو
ديـبـورتـيـفـو" الكـتـالـونـية أن
هـاجم األرجنتـيني الوتارو ا
مــارتـيــنـيــز الـذي كـلـف إنـتـر
مــــيالن 24 مـــلــــيــــون يـــورو
جللبه مـن راسينج في صيف
2018 بات قـريـبًـا من جتـديد
عــــقـــده مع الــــنـــيــــراتـــزوري.
وأشـارت الــصـحــيــفـة إلى أن

مـــســـؤولي إنــــتـــر حتـــركـــوا
ســريـــعًــا لــتــحـــصــ الالعب
ـطلـوب من برشـلونـة وريال ا

مدريد. 
وأضافت "موندو ديبورتيفو"
أن الـشـرط اجلــزائي في عـقـد
الوتـارو سـيــتـحـول من 110
مالي إلى 200 مــــــلــــــيــــــون

يورو. 
يذكـر أن الـعديـد من الـتقـارير
الـصحفـية السـابقة أكدت أن
لــــيــــونـــــيل مــــيـــــسي قــــائــــد
الــبــلـوجــرانــا هـو مـن طـالب
إدارة الـنادي بـالـتـحـرك لضم
مارتيـنيـز زميـله في منـتخب

. األرجنت


