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مــبــارتــان لــعــبـهــمــا بــوروســيـا
ــاضي دورتــمــونـد األســبــوع ا
وفـيـهـمـا ظـهرت سـلـبـيـات الفـتة
لــلــفــريق األســود واألصــفــر
حـتى أن مـطـارديه وصـلـوا
لــقـنــاعــة بـأنه حــالــيـا "ال
حــــاجــــة لـــــلــــخــــوف من

دورتموند".
بـــعـــد فـــوز إنـــتــر مـــيالن
الـواضح عـلى دورتـمـونـد
بهدف عـلى ملعب سان
ســــــيــــــرو ضــــــمن
مـــنــافــســات دوري
األبـطــال األسـبـوع
ـــــــاضي  أطـــــــلق ا
مدرب النيراتزوري
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتي
حـكـما قـاسـيـا جدا عـلى الـفريق
ــــاني قــــائـال: "دورتــــمــــونــــد األ

يخشانا" وليس العكس.
واســـتـــنـــد مــــدرب تـــشـــيـــلـــسي
السابق في تقيـيمه هذا على ما
وصـفـهـا الـسـلـبـية الـكـبـيـرة في
أداء فريق كان السـمه وقع كبير

قبل ماضٍ قريب.
كتيبة لوسـيان فافر بعد هذه
ــبــاراة حــزمت أمــتــعــتــهــا ا
ـة وبشـهادة ـثـقلـة بـالهـز ا
كونتي وعينها على ديربي
الــغـرب أمــام شـالــكه ضـمن
رحلـة التاسعة منافـسات ا
ــــــــــــانـي لـــــــــــــلــــــــــــدوري األ
(بـونـدسلـيـجا) كـمـنبـر لرد

االعتبار.
فـعـمـلـيـا شـالـكه كـان دائـما
لـــــقــــمــــة ســـــائــــغـــــة في فم
دورتموند لكن ما حدث أن
ــبـاراة انــتــهت بـالــتــعـادل ا
الـســلـبي لــكل من الـفــريـقـ

لــكن بــفــائــز واحــد مع ذلك هــو
شـــالـــكه فـــهــذا الـــفــريـق أبــطل
رسـميـا سحـر فـريق يورجن
كـــلـــوب الـــســـابـق.تـــبــادل
الــفـريــقـان األدوار فــيـمـا
بــيـنــهــمـا ولــعب شــالـكه
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عـوقب النـجم الـفرنـسي اخملـضرم فـرانك ريـبيـري العب فـريق فيـورنـتيـنـا اإليطـالي بـاإليقـاف ثالثة
مـباريـات وغرامة  20ألف يورو.وجـاءت هذه الـعقوبـة إثر تـوجيه ريـبيري دفـعة حلـكم مسـاعد عقب
رحلة باراة التي خـسرها فريـقه على ملـعبه أمام التسـيو بهدفـ مقابل هدف واحـد  في ا نهايـة ا
الـتاسـعـة من الدوري اإليـطـالي.وتـقدم ريـبـيري بـاالعـتذار الـيـوم اإلثنـ عـما بـدر مـنه لكـنه تـعرض
اني الـسابق بـاالعتـذار لزمالئه في فـيورنـتيـنا لـلعـقاب.كـذلك تقـدم ريبـيري جنـم بايـرن ميـونخ األ
ـباراة ـدير الـفني فـينـتشـينـزو مونـتيال الـذي كان قـد أخرجه فـي الدقـيقة 74 من ا ولـلجـماهـير وا
وأشـرك كيـفن بـرينس بـواتيـنج بـدال منه.وفي ظل احـتجـاجـات العبي فـيورنـتيـنـا على هـدف متـأخر
لالتسيـو ثم ضربة جزاء احتسبت للـفريق الضيف وأهدرها فيلـيبي كايسيدو في الوقت احملتسب

صورة. بدال من الضائع قام ريبيري بدفع حكم مساعد وهو ما أظهرته التسجيالت ا
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عــاد سـيــبــاسـتــيـان فــيــتل سـائق
ــطــالــبــة إدارة بــطــولــة فــيــراري 
الـــعـــالم لـــســـبـــاقـــات فـــورمـــوال 1
بـوجـود جـوائـز أفضل لـلـسـبـاقات
بعـدما انتقـد اجلائزة الـتي مُنحت
ــــكــــســــيك أمس له في ســــبــــاق ا
األحــد. كـــمــا وجه بــطـل الــعــالم 4
مـرات انـتـقـادات لـتمـيـمـة الـسـباق
"مــاريـــو أتــشي" وهي شـــخــصــيــة
تــرتـــدي خــوذة بــيـــضــاء ومالبس
مثل عـازف مارياتـشي الذي حاول
االنضمام إلى احتـفاالت السائق
سـكا بعـصا صور بعـد السبـاق 

(سيلفي).
اني الذي احتل وأبلغ السائق األ
ركـز الثـاني الصـحفـي "أعـتقد ا
لكون سباقًا أنه أمر مخجل فهم 
رائـعًــا ويـبـذلــون جـهـدا كــبـيـرا ثم
حتـصل على هـذه.. اجلـوائز تـبدو

لة".
واقـتـرح فـيـتل أنـها سـتـكـون فـكرة
جيدة لو كانت اجلائزة ذات طابع
مـكسـيـكي إال أن منـظـمي السـباق

أو الرعاة لم يعلقوا على األمر.
وأضـــاف عن اجلـــائـــزة احلـــالـــيــة
"أعني أن اسم هاينـكن مكتوب في

جميع األنحاء. 
لذا اجلبوا جائـزة جميلة مثل تلك
الــتـي كــانت تـــقـــدم هــنـــا عــنـــدمــا
اعـــتــادت فــورمــوال  1عـــلى إقــامــة

سباقات هنا قبل أن نعود".

وســبق أن انـتــقــد ســائق فــيـراري
جــوائـــز الــســبـــاقــات وحتــدث عن

خيبة أمله بخصوص بعضها. 
وقــــــال في اجملــــــر خـالل شــــــهـــــر
ـاضي "أنا مهتم. أغسطس / آب ا

أعــتــقــد أنــهـا جــزء من الــتــقــالــيـد
ـة وعـنـدمـا أشـاهـد الـصـور الـقـد
أرى الــســـائــقـــ وهم يـــحــمـــلــون
اجلـــــــــــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــــــــــــز مــن دول
اني مختـلفة".وأضـاف السائق األ

"لـو حـصـلـنـا عــلى جـوائـز عـلـيـهـا
لة اسم رعاة السباق فهي تبدو 
لــلـغــايــة. ال أفـهم األمــر أيــضـا ألن
اإلعالنــات مـنـتـشـرة في كل مـكـان.
اذا هم بحاجة لـكتابة االسم على
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جدد نـادي مانـشـستـر يونـايـتد اإلجنـليـزي مسـاعـيه نحـو أحد أهـدافه الـرئيـسيـة في سوق

قبلة. االنتقاالت ليبدأ التجهيز لصفقة قياسية خالل األشهر القليلة ا
ـاني من أجل ـان يــونـايــتـد حـاول مــؤخـرًا الـتــواصل مع نـادي بــوروسـيــا دورتـمـونــد األ ا

االستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع مهاجمه اإلجنليزي جادون سانشو.
ـان يونايتد يـجهز للعـودة بعرض ضخم إلقناع ووفـقًا لصحيـفة "ميرور" البـريطانية فإن ا

إدارة دورتموند بالتخلي عن الالعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.
اني وأكدت الصحيفـة أن الشياط احلمر باتـوا مستعدين لتلبـية طلبات إدارة النادي األ

ما يعني عزمهم على دفع ماال يقل عن 115 مليون يورو.
ان يونايتد ا يـجبر ا تـد مع دورتموند حتى صيف عام 2022  يذكر أن عـقد سانشو 
على الـدخول في مفـاوضات رسمـية حلسم الـصفقـة بدلًا من االنـتظار حـتى نهايـة تعاقده

بعد 3 سنوات.
سـانـشــو كـان قـد انـضم في صـيف 2017 إلـى صـفـوف بـوروسـيـا دورتــمـونـد قـادمـاً من

مانشستر سيتي بسبب خروجه الدائم من حسابات بيب جوارديوال.

وتــــابع: "في مــــدريــــد شــــعــــرت
بــوجــوده عن قـرب وهــذا األمـر
جلـب لي ضغـطا أكـبر قـليال من
الــضــغط الـذي شــعــرت به حـ
كـنت في مــانـشـسـتــر يـونـايـتـد

وكان تنافسا صحيًا".
وزاد: "أعـتقـد أنه صـرح مـؤخرًا
بــأنه افــتــقــدني عــلـى مــســتـوى
الـــتـــنـــافس لـــكن رغم ذلـك فــإن
حافـزي ال يعـتمـد على اآلخرين
وأريد أن أكون في القمة لألبد".

قوة بدنية
وحــول تــســجـيــله لــلــكــثــيـر من
األهــداف في الــدقــائق األخــيـرة
لـلـمـبـاريـات أوضح: "هـذا يـعني
أنــني ال أتــرك أي شيء وألـعب
حــتى الــدقــيــقـة  ?90وأنه لـيس
لــدي عــقل فـــقط بل أيــضًــا قــوة

بدنية تساعدني".
وأضاف: "لـكنـني أعتـرف بأنني
فـوجـئت بــتـسـجـيل الــكـثـيـر من
األهداف في آخـر ربع ساعة من
الـــلــقـــاء عــلـى الــرغم مـن أنــني
أعــلم بــشـكل عــام أنــني أسـجل

كــرة دورتــمــونــد بــيــنــمـا لــعب
دورتموند كرة شالكه.

ــتــوهــجــة والــتي كــرة الــقـــدم ا
حـقـنـهـا كـلـوب في دمـاء الـفريق
األصـــفــــر واألســـود انــــتــــقـــلت
بـــاألحـــرى إلـى الـــفـــريق األزرق
الـذي قـدم كـرة هـجـومـيـة تـمـزج
بـ مـنـظومـة الـلعـب والعـاطـفة

(احلماسة وروح القتال).
ومع ذلك لم يـفـز شالـكه رسـمـيا
ـــبــــاراة إذ أن احلظ خــــانه بــــا
ولـــــيـــــست صـالبـــــة خط دفـــــاع
دورتموند بقـيادة ماتس هوملز
ــبــاراة وقــبــلــهـا ورفــاقه.هــذه ا
مـبــاراة إنـتـر مــيالن بـيــنـتـا أن
وسم كـنه هذا ا دورتمـوند ال 
وبــشــكـلـه احلــالي الــنـجــاح في
تـمثلة في مهمـته الكالسيـكية ا
مـــــــــطـــــــــاردة ديـــــــــنـــــــــاصـــــــــور

البوندسليجا بايرن ميونخ.
لـيس هـذا فـقط بل إن عـددا من
الــتـصـريـحــات بـدأت تـشـكك في
قـــدرة الـــفـــريق في إنـــهـــاء هــذا
وسم في مراكز مـتقدمة تأهله ا
لــــلــــمــــشــــاركــــة في واحــــدة من

. سابقت األوروبيت ا
الـقــسط األكــبـر مـن االنـتــقـادات
درب السـويسري صوّب نحـو ا
لـوسـيــان فـافـر وأقــوى مـا قـيل
ضـده كــان من أسـطـورة شـالـكه

عتزل أوالف تون. وقائده ا
فـــــــبـــــــدون لف ودوران صـــــــرح
األخـيـر في بـرنـامج "دوبـلـباس"
انية أمس لقنـاة "شبورت 1 األ
األحـــــد  إن فـــــافـــــر ال يـــــصـــــلح
لــدورتــمــونــد "بــبــســاطــة فــهـو
نــــقـــيض لـــكــــلـــوب".وتـــابع "في
دورتمـوند كمـا في شالـكه هناك
شاعر. هناك حاجة ماسة إلى ا
حــــاجــــة إلى شــــخص يــــضـــبط
إيـقــاعـا ســريــعـا شــخص قـادر
عـــلى الــقـــيــادة".إدخـــال مــاريــو
جـوتــزه في وسط خط الـهـجـوم
ـراقب على دليل آخر حسب ا
عـــدم صـــحـــة خــــيـــارات فـــافـــر
خــاصــة أمــام ضــعف أداء بــطل
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اجلوائز مرة أخرى?".
وشـــوهــــد فـــيـــتل وهـــو
يحـاول إبعـاد تمـيمة
السباق عندما حاول
االنـــضــمـــام إلــيه في
االحــــتــــفــــاالت بــــعـــد
الــــــــــســـــــــــبــــــــــاق مـع
الـــبـــريــطـــاني لـــويس
هــامـــيــلـــتـــون الــفـــائــز

بـــالــــســــبـــاق وزمــــيــــله في
مـــرســـيـــدس فــــالـــتـــيـــري
بــــــوتــــــاس.وواصـل "لم
أحب الرجل الذي حمل
عــصـــا صــور ســيـــلــفي
عـندمـا حـاول االنضـمام
شهد لذا دفعته.  إلى ا

ال أحب صـور سـيـلفـي على
أي حـــــــــــــال".وحـــــــــــــمــــــــــــلـت
االحــتـــــــــفـاالت بـعـد الـسـبـاق

درجات الرئيسية أمرًا غير أمام ا
مـــــــــألــــــــــوف بـــــــــصــــــــــــــــــعـــــــــود
هــامـيـــــــــــلــتــون وســـــيــارته إلى
مـنــصـة الــتـتــــــــــويج.تـابع فــيـتل
"أعـــــــتـــــــقــــــــد أنه كــــــــــــــان أمـــــــرًا
رائـــعــــــــــًـــا بـــرفع الـــســـيــــــــــارة
أيــضًـــا. من الـــرائع فــــــــــــعل ذلك
ــــــــــــدرجــات وأن يــتـم إشــراك ا
الــرئـــيــســـيــة واجلـــمـــــــــــاهـــيــر
وأشيـاء أخرى لـذا أحبـبت أغلب
األمـور. مــا عـدا الــتـمــيـمــة الـتي
حـمــلت عــصـا صــور (سـيــلـفي)

واجلوائز".
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ــنــتــخب الــيــابــاني اســتــهل ا
بــطل آسـيـا مـشـواره بـبـطـولـة
كـأس الـعـالم لـلـنـاشـئـ حتت
ـقـامــة حـالـيـاً في 17 عــامـاً وا
الـبرازيل بـفـوز عـريض على
مـــنــتـــخب هـــولــنـــدا ضــمن
ـنــافـسـات اجلــولـة األولى 

اجملموعة الرابعة
وتـــــــألـق فـي صـــــــفـــــــوف
ـــنــــتــــخب الــــيـــابــــاني ا
مــــهـــــاجــــمـه يــــامــــوتــــو
واكـاتـسوكـي بتـسـجـيله
هدف من أهـداف فريقه
الــثـالثــة فــيـــمــا أضــاف
زمـيــله جـون نــيـشــيـكـاوا
الــهــدف الـثــالث من ركــلـة
جزاء ليحصد الساموراي
أول ثـالث نـــــــقــــــــاط لـه في
ـركـز الــبـطـولـة وضـعـته بـا
الـثـانـي لـلـمـجـمـوعـة بـفارق
األهـــداف عن الـــســـنـــغـــال
ــــتـــــصــــدرة الــــفــــائــــزة ا
بــدورهـا عــلى الـواليـات
ــتــحـــدة األمــريــكــيــة ا
بـــــأربــــــعــــــة أهـــــداف
لــــــــــــــهـــــــــــــــدف.وفـي
اجملـمـوعـة الـثـالـثة
حـــقـق مـــنــــتـــخب
كوريا اجلـنوبية
انتـصار ثـميـناً
عـلى مــنـتـخب
هــــــــــايــــــــــتـي
بـــــــهـــــــدفــــــ
لهـدف ليحل
الــشـــمـــشــون
الــــــــــكــــــــــوري
ركـز الـثاني ا
في اجملموعة
الــــــــــــــــــــــــتــي
تــتـصــدرهـا
فــــرنــــســــا
بـــفـــوزهــا
عـــــــــــــــــلـى
تشــــــيلي
بــــهــــدفـــ
. نظيف

الــعـالم في مــونـديـال  2014 في
ركز. هذا ا

وتـطرق أوالف تـون في بـرنامج
"دوبــلــبـاس" إلـى هـذه الــنــقــطـة
أيــضــا مــعــتــبــرا أن جــوتـزه "ال
ــكــنه إحـــراز أهــداف بــرأسه
كما أنه بـطيء" مستـخلصا أنه
ـركزه "إذا مـا احـتـفظ جـوتـزه 
هـذا فــإن دورتـمـونـد لن يـصـبح

بطل الدوري".
ومن جهة اخـرى أكد البـرتغالي
كــريـــســـتــيـــانـــو رونـــالــدو جنم
يوفنتوس اإليطالي أن تنافسه
مع األرجنتـيني ليـونيل ميسي
قـائد الـبـارسا كـان مُفـيـدا لهـما

وجعلهما أفضل.
وأضـاف رونــالـدو في مــقـابــلـة
مع مـــجــلـــة "فــرانس فـــوتــبــول"
الــفــرنــســيــة: "قــال الــكــثــيــر من
األشـخـاص إنـنا نـحـفـز بعـضـنا
الـبـعض وســمح لـنــا الـتـواجـد
في إسـبـانـيـا بـأن نـكـون أفضل
والـــظـــهــور بـــأداء أقـــوى وهــذا

صحيح بالتأكيد".

جاريث بيل

وتــــمــــكّـن مــــنـــــتــــخـب كــــوريــــا
اجلــنـــوبــيــة من حتـــقــيق فــوز
صــعـب عــلى هــايـــتي بــهــدفــ
مقابل هدف حيث تقدم ناشئو
كوريـا بهـدف سجـله جيـسوجن
إيـــوم من ركــــلـــة حــــرة أخـــطـــأ
حــارس هــايــتـي في تــقــديــرهــا
بــالـدقــيـقـة 26 من زمن الـشـوط

األول.
وقــــبل نـــهــــايـــة الـــشـــوط األول
بـــأربع دقـــائق عــزّز مـــنــســـيــو
تـــشـــوي من تـــقـــدم الـــكـــوريــ
بــهــدف ثــانٍ من اخــتـراق داخل
مـنـطـقـة هـايــتي مـسـتـغال كـرة
عــرضــيـة لــيــسـكــنــهـا الــشــبـاك

بقدمه اليسرى.
حــالـة وشــهــدت الــدقــيــقـة  80 
طـرد لالعب الـكـوري تـايـسـيوك
لي بعد تلقيه البطاقة الصفراء
الــــــثـــــانــــــيــــــة واســـــتـــــــــــــغل
العـــــــــــــبــو هــايـــتي تــفـــوقــهم
الـــعــــددي لـــيـــــــــســــجل كـــارل
سانتي هدف فريقه الوحيد في

الدقيقة 88.
بـتـلك الـنتـائج تـتـصدر فـرنـسا
اجملـمـوعـــــــــــة الثـالـثـة بـثالثة
نـــــقـــــاط ومـــــــــــــتـــــفـــــوقـــــــــــة
بــــــــــــفـــارق هـــدف وحــيـــد عن
كـــوريــااجلـــنـــوبـــيــة صـــاحـــبــة
الــرصـيـد ذاتـــــــــه بــيـنـــــــــمـا
يـحل هايـتي ثـالثـا بدون نـقاط
وتــــتــــــــــــــذيل تــــشـــــــــــــيــــلي
الـــتــرتــيـــــــــب صــفــر الـــنــقــاط

أيضا.
يُـذكـر أن الـبـرازيل تـسـتـضيف
مــونـديــال الـنــاشـئـ حتت 17
شــــــاركة 24 منتخبا عاما 
 تـــــــقــــــســـــــيـــــــمـــــــــهـم إلى 6
مــجـمــوعــات بـحــيث تــضم كل
مـــجـــمـــوعـــة 4 مـــنــــتـــخـــبـــات
ـــــــــــثل قـــارة أفـــريـــقـــيــا 4 و
مــــــنـــــتــــــخــــــبـــــات هـم أجنـــــوال
والــــكـــامــــيـــرون والــــســـنــــغـــال
ونــيــجــيــريـا و 4  مــنــتــخــبـات
آسـيـويـة هي كـوريـا اجلـنـوبـية
والــــــيـــــابـــــان وأســــــتـــــرالـــــيـــــا

وطاجيكستان.
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أكثر في الشوط الثاني".
همة باريات ا ا

واســتــكــمل: "لـو األمــر يــعــتــمـد
عــلي فـإنــني سـوف ألــعب فـقط
ــــهـــــمـــــة مـــــثل ـــــبـــــاريـــــات ا ا
ــنــتــخب الــوطـني مــواجـهــات ا

ودوري األبطال".
وتـــابـع: "مـــثل هـــذه الـــلـــقـــاءات
تُـحـفـزني ألن الـفـرق تـكـون على
احملك ومع تزايـد الضـغط يجب
عـلـيك أن تـكـون مـحـترفـا في كل
يـوم لـلـوفـاء لـعـائـلـتك والـنادي
الــذي تــمــثـــله ويــدفع لك أجــرًا

ويجب بذل قصارى جهدك".
واختـتم: "الـذكرى الـتي أريد أن
أتركها كالعب? مـن اجليد دائمًا
أن يــــتــــحــــدث اجلــــمـــــيع عــــني
بـطريـقة رائـعة ودعـهم يقـولون
إنـــــــــنـي أفــــــــضـل العـب ورائع
واليوم أنا أسمع كل شيء يقال
عــني وحــ يــنـــتــهي كل شيء
في نهـاية مـسيـرتي لن أفكر في
ذلك ألنني سوف أقطع االتصال

بكل شيء".

 ôU Ë ≠ b¹—b
مـارسة ريـاضة اجلولف أكد الـويلـزي جاريث بـيل العب ريال مـدريد أنه سـيتـجه 
ــقـبــلـة.وقــال بـيل خالل تــصـريــحـاته عــقب اعــتـزاله كــرة الـقــدم خالل الـفــتـرة ا
لصـحيـفـة "تيـلـيجـراف" الـبريـطـانيـة: "حـ أعتـزل كرة الـقـدم سأجته لـلـجولف لم
أفكر في االعـتزال أكثر من الالزم لـكنني في الثالثـ من عمري ويجب أن أكون
منـتبـها لألمـر".وأضاف: "أحـاول أن أقوم بـترتـيب األمور بـحيث يـكون لـدي أشياء
أقـوم بـها بـدال من مجـرد اجللـوس عـلى األريكـة".وأشار إلى أنه ال يـنـتظـر للـتقـارير
لعب.وانتقل للحديث عن التي تتحـدث عن وضعه في إسبانيا ومستـواه على أرض ا
اخلروج الـوشيك لـبـريطـانيـا من االحتـاد األوروبي موضـحا: "أنـظـر لألمور من وجـهة
ال ألن األمور تـتغير نظـر مالية وخـروجها يـؤثر بطـريقة مُعـينة عـلى االستثمـار وا
لكـنني ال أقـرأ مُـعظم هـذا الهـراء".وأوضح: "ال أعـرف حقًـا الكـثـير من األمـور حول
خـروج بريـطـانيـا من االحتاد األوروبي وال أعـرف من هـو رئيس الـوزراء احلالي
ولـيس لـدي رأي في ذلك ولــست مـهـتـمـا وأتـابع لــعـبـة اجلـولف وهـذا كل شيء
كـنني أن أخبرك من هو رقم  1في العالم". واسـتكمل: "أشعر بسعادة بالغة و
في الـعـيش في مدريـد وأسـلوب احلـيـاة والثـقـافة والـطعـام والـطقس وعـائـلتي

استقرت تماما".

ركـز الـدولي للـتنس الـ12 إلى ا
ـــديــنــة زايـــد الــريـــاضــيــة في
أبوظبي خالل ديسمبر / كانون

ــقــبل لــتــجــمع مــجــددًا األول ا
أبرز جنوم هذه الرياضة.

وتشـهد الـبطـولة مـشاركة 6 من
أبـرز العـبـي الـتـنس في الـعـالم
وأبــــــرزهـم رافــــــائـــــــيل نــــــادال
ــــركـــز الـــثـــاني ــــصـــنف في ا ا
ــــــــيًـــــــا ودانــــــــيـــــــــــــــــيل عــــــــا
ــيًــا مـــيــدفــيــديــف الـــرابع عــا
وسـتــــــــيـفانـوس تـيسـتيـباس
ـــــيًـــــا والـــــذين الـــــســـــابع عــــــا
سيـــــــــتـنافسـون للفـوز باللقب

قبل بدء موسم 2020.
ولـلــعـام الـثــالث عـلـى الـتـوالي
تـستـضيف الـبـطولـة التي تـعد
ـفـضـلـة لـدى سـكان الـفـعـالـيـة ا
أبـــوظــبـي مــبـــاراة إقــصـــائــيــة
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أعـلن نـادي مـونـاكـو غـيـاب جنــمه اجلـزائـري إسالم سـلـيـمـاني عن
ـبـيك مـارسـيـلـيـا يـوم غدا مـبـاراة كـأس الـرابـطـة الـفرنـسـيـة أمـام أو

األربعاء .
باراة وتأكد غيـاب سليماني بعد معانـاته من مشاكل عضلية في ا
ـاضـيـة لـفـريقه أمـام نـانت ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة الـ11 من ا

الدوري الفرنسي "الليج 1.
وقــال الـــنـــادي عـــبــر مـــوقـــعه الـــرســمـي عــلـى اإلنــتـــرنت إن
الـكــشـوفـات الـطـبـيـة الـتي أجـراهـا الـالعب أثـبـتت مـعـانـاته من
مـشاكل عـضلـية في مـباراة نـانت األخيـرة ما يـعني غـيابه عن

مواجهة مارسيليا تفاديًا ألية مضاعفات.
ـنتظـر أن يسجل سـليمـاني عودته للـمشاركـة رفقة ناديه ومن ا
في مـبـاراة األسـبوع الـ12 من الـدوري الفـرنـسي أمـام نادي

سانت إيتيان.
ويـقــدم الــدولي اجلــزائـري واحــدًا من أفــضل مــواسـمه

االحـتــرافـيـة رفـقــة نـادي مـونــاكـو حـيث جنح في
تـسجيل 5 أهـداف كـاملـة وأصبح يـشكل ثـنائـيًا

رهيبًا رفقة زميله وسام بن يدر.
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وسم واصل مـيـنيـسوتـا تـيمـبروولـفـز انطالقـته في ا
اجلـديـد من دوري كـرة السـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف
وحـقق االنـتـصـار الثـالث عـلـى التـوالي حـيـث تغـلب
عـلى ضيـفه مـيـامي هيت 10 / 116 لـينـفـرد بـصدارة
مجـموعـة الغرب.ويـدين تيمـبروولفـز بفضل كـبير في
الـفـوز لالعـبه أنـدرو ويجـيـنـز الـذي سجل  25 نـقـطة

وتألق في الدقائق األخيرة.
 كما أحرز زميـله كارل-أنتوني تاونز  23 نقطة و11

متابعة.
وعــلى اجلـــــــانب اآلخــر كــان كـيــنـــــدريك نــان أبـرز
عــنـاصـر مـيــامي هـيـــــت وسـجل 25 نــقـــــــــطـة لـكن
ــوسم بــعـد ـة األولـى له في ا الــفــريق مــني بــالــهــز

. انتصارين متتـــــالي

واحـدة لــفـئــة الــسـيــدات جتـمع
بــــ جنــــمــــة الــــتـــنـس مــــاريـــا
شـارابــوفـا احلـــــــــائـزة عـلى 5
ألــقـــاب جــرانــد سـالم وجنــمــة
الــــتــــنس الــــصــــاعــــدة أمــــانـــدا

أنيسيموفا.
وتـــــمـــــاشـــــيـــــا مـع ســـــعـــــيـــــهم
الســتـضــافــة أفــضل العــــــــــبي
الــــــتــــــنس وتــــــقــــــد جتــــــارب
استـثنائـية للـزوار في أبوظبي
قـدم الـقائـمــــــــــون على بـطـولة
ــيــة لــلـتــــــــنس مــبــادلــة الــعــا
مــــــوعــــــدهــــــا أســــــبــــــوعــــــا عن
عـــــــــتاد لـتقـام خالل الفـترة ا
من 19 إلى 21 ديـــــســــمـــــبــــر /

قبل. كانون األول ا
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ـيـة تـعـود بــطـولـة مـبـادلــة الـعـا
لــلـتـنـس بـنـســخـتــهـا الـســنـويـة


