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ذكـرت صحـيفة “ذا صن ”البريـطانـية أن الالعب سـعيـدو بيراهـينـو احملتـرف في صفوف سـتوك سـيتي ضـمن أندية
دوري الـدرجـة األولى تـلـقـى أخـبـارا مـتـتـالـيـة بـأنـه أصـبح أبـا لـثالثـة أطـفـال خالل  6 أسـابـيع فـقط من  3 سـيـدات
مخـتلـفة. جـاء الطفل األول “كـوستا ”في تاريخ  30 ايـار عام  2018 من خـطيبـته السـابقة سـتيفـانيـا كريسـتوفورو
وهي تعـيش مع الـطـفل في بـرمنـجـهـام. الطـفل الـثـاني وهي أنثى “أنـيـا ماري” والدتـهـا بـتاريخ  17 تـموز 2018 
ووالدتـها صـديقة بـراهيـنو الـسابـقة تـشيـلسي لـوفلـيس وهي تعـيش مع الطـفلـة في وولسـال. وهنـاك طفل ثـالث مازال
براهيـنو في مفاوضـات مع األم للتـأكد من النـسب مولود في تاريه  15 تـموز 2018 وبالـتالي فهو أصـبح أبا لثالثة
أطـفـال في   6 أسـابـيع فـقط. كــان بـراهـيـنـو انـفـصل عن خـطـيـبـته سـتـيـفـانـيـا كـريـسـتـوفـورو بـعـد أسـابـيع من إعالن
خطـوبتهـما في شـهر يـونيو 2018 ألنها اكـتشـفت أنه يخـونها مـع تشيـلسي لـوفلـيس.  تسجـيل الطـفل والطـفلة من
سـتيـفانـيـا وتشـيلـسي بـاسم براهـيـنوفي شـهادة مـيالدهـما لـكن الـطفل الـثالث مـازالت األم في انـتظـار حـكم احملكـمة

لتأكيد النسب.
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أنهى آرسنال موقعته مع ضيفه
إيــفـرتــون بــالـفــوز عــلـيه (2-0)
مــــســـاء اول امـس األحـــد عــــلى
مـــلـــعـب اإلمـــارات في اجلـــولـــة
السادسة من الدوري اإلجنليزي
ــمـتــاز. وســجّل هــدفي الــلــقـاء ا
ألكـسنـدر الكازيت (ق56) وبيـير

يريك أوبامياجن (ق69).  إ
ـدفــــــعـجــيـة وارتــــفع رصــيــد ا
إلى  12 نقـطة وارتـقوا لـلمـركز
الــســادس بـفــارق األهـداف وراء
تـوتـنـهـام أمـا إيفـرتـون فـتـجـمّد
رصـيـده عـنـد الـنـقـطـة الـسـادسة

ركز الثاني عشر.  في ا
وأجــرى مــدرب آرســنــال أونــاي
ــــري تـــعـــديال وحــــيـــدا عـــلى إ
تــشـكــيــلـته األســاســيـة فــشـارك
لوكاس تـورييرا في خط الوسط
بــــدال من الــــفــــرنــــسي مــــاتــــيـــو
جـونـدوزي. أمـا مـدرب إيـفـرتون
مـاركو سـيـلفـا فأجـرى تـعديـل
عـلى تـشكـيـلته األسـاسـية فـعاد

دافع مايكل كـ ليشارك مكان ا
مـــايـــســـون هـــوجلـــايـت واألمــر
ـــهــاجم نـــفــسه يـــنــطـــبق عــلى ا
الـبرازيـلي ريـتشـارلـيسـون الذي

انتهت مدة إيقافه. 
وسنحت فرصة مـبكّرة إليفرتون
الفـتـتـاح الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة
الثانـية عنـدما انطـلق دومينيك
كــالــفــرت-لــوين عــلى غــفــلــة من
دفــاع آرسـنـال لـيـحـاول مـراوغـة
احلـــارس بــيـــتـــر تـــشـــيـك الــذي

خطف الكرة من أمامه. 
ورد آرســـنــال في الـــدقــيـــقــة 12
عـنــدمـا أنــقـذ احلــارس جـوردان
بيكـفورد كرة مسـدّدة من ناتشو
مونـريال. واعتـمد إيفـرتون على
ــرتــدّة اخلــطــيــرة الـــهــجــمــات ا
والتي كاد من خاللها أن يسجّل
هــدفــا في الــدقـيــقـة  29 عـنــدمـا
تـلــقّى ريـتــشـارلــيـســون كـرة من
لوكـاس ديني لـيتـخطى تـورييرا
ويـسـدد نــحـو الـزاويـة الــقـريـبـة
لــكن الــكــرة ابــتــعـدت قــلــيال عن

رمى. وتوقّف اللعب قليال بعد ا
إصــــــــابــــــــة ســـــــــوكــــــــراتـــــــــيس
باباستـاوبولوس الذي خرج من
تـشـكـيـلـة آرسـنـال لـيـدخل مـكانه
روب هولدينج. ورفع أوبامياجن
كرة عرضـية اصطـدمت بعارضة
إيـفـرتون في الـدقـيـقة  42 وعاد
تــشـــيك لــيــبــعــد كــرة جــديــد من
ريــتـــشــارلــيـــســون قــبل نـــهــايــة

الشوط األول.
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ومـع بـــدايـــة الـــشــــوط الـــثـــاني
سيـطر بيـكفـورد على كرة سـهلة
من أرون رامـزي وطــالب العـبـو
ـسـة آرسـنـال بـركـلـة جـزاء بـعـد 
يد واضحة. لكن مطالبهم هدأت
في الدقيقة  56 عندما افـتتحوا
الــتـــســجـــيل بــعـــدمــا اســتـــقــبل
الكــــازيت تــــمــــريـــرة مـن رامـــزي
لــيــســدد كــرة قــوســيــة جــمــيــلـة
عـانـقت الزاويـة الـعلـيـا اليـسرى
ــــرمـى إيـــفــــرتــــون. ولم تــــمض
ســوى  3دقــــائق حـــتى ضـــاعف

أصــحـاب األرض تــقـدّمــهم بـعـد
تــمـــريــرة رامــزي الــذي غــمــزهــا
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مدينة شيكاغو األمريكية. 
وقـال ديـوكــوفـيـتش: "أعــتـقـد أن
تــواجــد أســـطــورة مــثل بــيــورن

وذلك بــعـد أن تــوج رفــقــة فـريق
أوروبـــا فـــجــــر امس بـــالــــلـــقب
بـالــتـغـلب عـلى فـريق الـعـالم في
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وصف الـنـجم الـصـربي جتـربته
شاركة في كأس ليفر باحللم با
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حتدثت الـسباحة اإليطـالية الشهيـرة فيديريكـا بيليجـريني عن تشجـيعها لنادي
يوفـنتوس وسعادتـها الكبيـرة بانضمام الـنجم البرتـغالي كريستـيانو رونالدو
إلى صـفــوف الـفـريق خالل االنـتـقـاالت الـصــيـفـيـة قـادمـا من ريـال مـدريـد
اإلسـبــــانـيـز. وقــــــال فـيـديـريــــكـا بـيـلـيـجـريـني في تـصـريـحـات نـقـلـتـها
ـونـدو ديـبورتـيـفو ”اإلسـبانـيـة: إذا دعاني رونـالـدو لتـناول صـحيـفة “ا
الـعـشـاء مــعه سـوف أقـبل عــلى الـفـور ال اهـتـم إن كـان مـتـزوجـا أو
مرتبطا أو لديه أطـفال يقوم بتربـيتهم ال مشكلـة بالنسبة لي مع كل
ذلك. وأضافت السباحية البالغة من العمر  30 عاما: أظن أنني
تابعة مباريات يوفنتوس ورؤية رات أكثر  لعب  سأذهب إلى ا
ـــلـــعب رونـــالــــدو أحب بـــشـــدة أن أراه فـي الـــواقع داخـل ا
وخـارجه. وجنح يـوفنـتـوس في فك احلـصـار الـذي وضعه
العـبو فـروسـينـوني اإلحـدى عشـر أمـام مرمـاهم بـتحـقـيقه
باراة التي جـمعتهما على الفوز في الدقـائق األخيرة من ا
أرضـيـة ملـعب األخـيـر ضمن خـامس جـولـة من منـافـسات
الدوري اإليـطالي. وسـيطـر يوفنـتوس عـلى مجـريات الـلقاء
ـد الـهـجـومي يـنـطـلق خالل الـدقـائق الـتـسـعـ  حـيث كـان ا

ـلعب وحتـديـداً مـنطـقـة دفاع فـروسـيـنوني  نحـو نـصف واحـد من ا
لكن الضـيوف فشلـوا في تسجـيل هدف الفوز في أول  80دقـيقة  قبل

أن يــحـرز كـريـســتـيـانـو رونــالـدو الـهـدف األول بــعـد ذلك  قـبـل أن يـضـيف فـيــديـريـكـو
بيـرنارديـسكي الـهدف الـثاني. ورفع يـوفنـتوس رصـيده بـهذا الـفوز إلى الـنقـطة اخلـامسة
عـشر في جـدول تـرتيب الـدوري اإليطـالي  بـينـمـا توقف رصـيد فـروسـينـوني عنـد الـنقـطة

الواحدة في البطولة.
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عن طـريق أليـسـانـدرو جومـيـز لكن
أصــحـــاب األرض تــقــدمــوا مــجــددا
بـــعــدهـــا بــســبـع دقــائق بـــواســطــة
جـيـاكومـو بـونـافـيـنتـورا. وحـيـنـما
ـبــاراة سـتــنـتـهي ظن اجلــمـيع أن ا
بـفوز الـروسـونيـري ظـهر إمـيـليـانو
ريـــجــوني لـــيــضع هــدف الـــتــعــادل
(ق92). بهذه النـتيجـة ارتفع رصيد
ــركـز مــيالن إلى خــمس نـقــاط في ا
الثـالث عـشـر بفـارق األهـداف خلف

ركز الـ.12 أمام أتالنتا صاحب ا
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سـيـطـر شجـار فـرانـكـو دي سـانـتو
مهاجم شـالكه مع مـدربه دومينـيكو
ـانـية تـيـديسـكـو عـلى الـصـحف األ
.ودخل الصادرة صباح امس اإلثن
الـالعب فـي مـــــشــــادة كـالمــــيـــــة مع
تــيـديــسـكــو عـقـب اسـتــبـداله خالل
مـــبـــاراة بــايـــرن مــيـــونخ الـــســبت
ـاضي ضــمن مـنـافــسـات اجلـولـة ا
الــــــــــــرابــــــــــــعــــــــــــة مـن عــــــــــــمـــــــــــر
البوندسـليجا. وخصـصت صحيفة
"فاز" مـسـاحة من غالفـهـا للـحديث
عن الـواقـعـة مـعـنـونـة "مـشـكـلـة دي

سانتو.. تفاقم أزمة شالكه". 
وسم ـلـكي هـذا ا ويعـانى األزرق ا
اني بعـدما تـذيل ترتيـب الدوري األ
بـدون نـقــاط إذ خـسـر في اجلـوالت
ـسـابـقـة. وفي األربـعـة األولى مـن ا
الــســيــاق ذاته عــنــونـت صــحــيــفـة

أوراقـه حـــيث أشـــرك كـــوتـــيـــنـــيـــو
وراكيـتـيـتش بدال من آرثـر وفـيدال
في الـدقـيـقة  .58ومـنـعت الـعـارضة
ليونيل ميسي من تـسجيل التعادل
في الدقيقة  59 عبر ركلة حرة. لكن
بــــيــــكـــــــيه أدرك الــــتـــــــــعـــادل في
الدقـيـقة  63  بـضربـة رأسـيـة بـعد
ارتـــداد الـــكــرة مـن بــونـــو. وواصل
الـبــلـوجـرانــا مـحـاوالته لــتـسـجـيل
الـــهــدف الــثـــالث بــتـــســديــدات من
مـيــسي وكـوتـيــنـيـو مــقـابل تـراجع
جلــيـــرونــا إلى وسط مــلـــعــبه لــكن

باراة انتهت بالتعادل (2-2). ا
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حقـق يوفـنتـوس فـوزًا متـأخـرًا على
مــضــيــفه فــروســيـنــوني (0-2) في
مــبـاراتــهـمــا اول امس األحــد عـلى
مـلــعب "مـاتــوزا" ضـمن مـنــافـسـات
اجلــــولـــة اخلــــامـــســــة من الـــدوري
اإليــطـالي. وســجل هــدفي الـســيـدة
العجوز كل من كريسـتيانو رونالدو
وفــيــديــريـكــو بــيــرنــارديـســكي في
الـــدقــــيـــقـــتـــ  81و�.94 وانــــفـــرد
البـيانـكونـيري بـصدارة الـسيـريا آ
بعدما رفع رصيده لـ 15نقطة فيما
جتمد رصيد فروسينوني عند نقطة
ــــــــــركــــــــــز قــــــــــبـل واحــــــــــدة فـي ا
األخــيــر. وحــرم مــاركــو كــابــوانـو
مـــدافع فــــروســـيــــنـــوني خــــصـــمه
كريتـسيـانو رونالـدو من التـسجيل
ـبـكـر بـعـــــدمـا أبـعـد تـســـــديـدته ا
ــــرمى في قــــبـل عـــــــــبــــور خــــــط ا
الــدقــيــقــة �.7وســدد رونــالــدو كــرة
قــويـــة في الــدقـــيــقــة 13ولــكـــنــهــا
استـقـرت في يد مـاركو سـبـورتيـلو
حــــــــــــــــــــــــــــــــارس مــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــى
فــــروســـيــــنـــوني. وواصـل الـــدولي
الــبـرتــغــالي مـحــاوالته لــهـز شــبـاك
أصحاب األرض إذ سدد كرة أخرى
قـويـة من داخل مـنـطـقة اجلـزاء في
الــدقــيــقـة 20 ولــكن احلــارس تـألق
وأبــعـــدهــا. وهــدد مـــدافع الــيــوفي
دانــيــلي روجـــاني مــرمى اخلــصم
خـالل تـــقـــدمـه في إحــــدى الـــركالت
الـــركـــنـــيـــة بـــالـــدقـــيـــقـــة 31 إال أن
تـــســديــدتـه عــلت الـــعــارضــة. وفي
الـــشـــوط الـــثـــاني كـــاد رودريـــجــو
بـيتـانـكور أن يـخـطف هدف الـتـقدم
لــلـيــوفي بـتــسـديــدة قـويــة من عـلى
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء ولـكن الـكرة
ن. وأهـدر مـرت بـجـوار الـقـائم األ
رونـــالــدو فـــرصــة لــلـــتــســـجــيل في
الـدقـيـقة  59 بـعـدمـا وصـلـته الـكرة
داخل منطقـة اجلزاء إال أنه سددها

صريح لـشبـاك جيـرونا عـبر الـقائد
لــيـونــيل مــيـسي بــتـســديـدة قــويـة
غربي تصدى لها حارس اخلصم ا
يـاسـ بـونو بـعـد مـراوغـة لـلـدفاع
فـي الـــــدقــــــيـــــقـــــة  .11وفي ثــــــاني
احملــــاوالت لـــــبــــرشـــــلــــونـــــة جنح
البرغـوث في تسجـيل الهدف األول
في الدقيقة 19 بتسديدة على يسار
بونـو مسـتغال تـمريـرة سحـرية من
أرتورو فـيدال. وواصـل البـلوجـرانا
الـــزحف نـــحـــو شـــبـــاك جـــيـــرونــا
بـــتـــصـــويـــبـــة قــــويـــة من لـــويـــس
سـواريــز تـصـدى لــهـا احلـارس في
الـدقــيــقـة  .21 وفي أخــطــر فــرصـة
جليـرونا أنـقـذ بيـكيه بـرشلـونة من
هدف مُحقق بإخراج الكرة من على
رمى بـعدمـا انطلـق ستواني خط ا
ومـر من تـيـر شـتـيـجن وسـدد نـحو
الشباك في الدقيقة  .28 وباالعتماد
عــلى تــقــنــيـة الــفــيــديـو وجـه حـكم
باراة الـبطـاقة احلمـراء لكلـيمنت ا
لــيـنــجــلـيت مــدافع بــرشـلــونـة في
الدقـيقة  35 بسبب تـدخله الـعنيف
عــلى بــيـري بــونس. وفـي الـدقــيــقـة
األخيـرة من الـوقت األصـلي الـشوط
األول اقــــتــــنـص ســـتــــوانـي هـــدف
التعادل جليرونـا مستغال خطأ في
الــتــمـركــز من خط دفــاع الــبــارسـا.
ومع بـــدايــة الـــشــوط الــثـــاني قــرر
مدرب برشلونة إرنـستو فالفيردي
الدفع بـصامـويل أومـتيـتي بدال من
ــبــلـي إلعـادة مــواطــنه عــثــمــان د
االتــزان لـــلــخط الـــدفــاعي. هــدد
برشلونة مـرمى جيرونا بكرة
رأسـيــة من الــبـرازيــلي آرثـر
مـيـلـو في الـدقـيـقة 47    
أمسكـها احلـارس بونو
ثم بـتـسـديـدة قويـة من
سواريـز في الدقـيقة
49 تصدى لها
ـغــربي مــجـددًا. ا
وعــاد جــيــرونـا
لــــتــــســــجــــيل
الــــــهــــــدف
الـــثـــاني
بـــــــــعــــــــد
تـســديـدة
تــــصــــدى
لــهــا تــيــر
شــتـيــجن
وعــــــــــــــــــادت
لــســتـوانـي الـذي
وضـعـهــا في الـشـبـاك
بالدقيقة  .51ودفع فالفيـردي ببقية

 ôU Ë ≠ f¹—UÐ }
ـبيك مارسيلـيا بعد خسارة فـريقه مبارات متـتاليت أمام تري باييه جنم وسط أو تـماسك د
أينـتراخت فرانكفورت  2-1 بالدوري األوروبي ثم الـسقوط الكبـير أمام ليون  4-2 مساء اول
امس األحد في الدوري الـفرنـسي. وقال بايـيه لصـحيفـة (ليـكيب): "لست الـشخص الـذي يقلق
ـبـاريات من خـسـارة مـرتـ مـتـتـالـيـت ولـكن عـلـيـنـا أن نـتـعـلم من األخـطـاء خـاصـة في هـذه ا
ـهـمـة". وتـابع: "عـلـينـا أن نـسـأل أنـفـسـنا عـقب كل لـقـاء مـاذا حـدث? لـقد اهـتـزت شـبـاكـنا بـ6 ا
أهـداف في مبارات فهـو أمر غير مقبـول لفريق كبيـر بحجم مارسيـليا". وأضاف الالعب: "لقد

اضي.  وسم ا خسرنا بنفس سيناريو ا
ـتـنـاول تـتـلـقى الـعـقـاب مـبـاشـرة إمـا بـسبـب األخـطـاء أو عدم ـبـاراة في ا عـنـدمـا تـشـعـر أن ا
نافس الفرصة التركيز. لقد ارتـكبنا أخطاء ساذجة في حتـضير الهجمة من اخلـلف واستغل ا

مثلما حدث في الهدف األول". 
وأكد: "نعم.. أنـا غاضب ألن األخـطاء مـستفـزة ومتـكررة كـما أن اخلسـارة جاءت أمـام منافس
ـة". وأ الالعب الـدولي: "حلـسن حـظنـا أنـنـا سنـلـعب بـعـد أيام قـلـيـلة ة مـؤ مـبـاشر. إنـهـا هـز
مباراة جديدة في الدوري سـنواجه ستراسبورج في ملعبنـا علينا استغالل األمر وحتقيق فوز

يعيد لالعب واجلهاز الفني الثقة".

فــوسـبــال بـيــلــد "هـذا الــسـبب وراء
مـــــشــــاجـــــرة تــــيـــــديــــســـــكــــو ودي
سـانــتـو". فـيـمـا تــصـدر هـامـبـورج
غالف الــصــحــيـفــة بــعـد الــســقـوط
بخـماسيـة نظـيفة أمـام منـافسه يان
ريــجــنـســبــورج ضـمـن مـنــافــسـات
دوري الـــــــــــدرجـــــــــــة الـــــــــــثـــــــــــانـي
ـاني. وأبـرزت الــصـحـيـفـة فـوز األ
ـوسم بـايــر لـيـفـركــوزن األول هـذا ا
في البوندسليجا على ماينز بهدف
نظـيف حـمل تـوقيع كـاي هـافيـرتز
إذ عــنـونت "هـافــيـرتــز يـنــقـذ مـدربه
هيرليتش". وأشارت الصحيفة إلى
وجـود مــشـكــلـة أخـرى فـي اليـبـزيج
بــــعــــد الـــــتــــعــــادل اإليــــجـــــابي مع
آيــنــتــراخت فــرانــكــفـورت إذ جــمع
الــــــفـــــــريق  5 نـــــــقــــــاط فــــــقـط في

البوندسليجا حتى اآلن. 
وسـلـطت الـصــحـيـفـة الـضـوء عـلى
طارد هيـرتا برلـ بعـدما أصـبح ا
األول لـبـايـرن مــيـونخ حـيث يـحـتل
ــركـز الــثـانـي بـرصــيـد  10نـقـاط ا
وبـفارق نـقـطـت فـقط عن الـبـافاري
ــتـــصـــدر.من جـــانـــبـــهـــا أشــادت ا
صحـيـفة " "�Abendzeitungبأداء
خـامــيس رودريـجــيـز جنم الــفـريق
الــبـافــاري أمـام شـــــــالــكه بـعــدمـا
جـــلس عـــلى مـــقــاعـــد الــبـــدالء هــذا
ــــوسـم إذ عــــنـــونـت: "اآلن يــــبـــدأ ا

خاميس".
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سقـط فريق نـادي برشلـونة فـي فخ التـعادل اإليـجابي بـهدفـ في كل شبـكة أمـام جاره جـيرونا
عـلى ملـعب كـامب نـو في الـديربـي الكـتـلـوني حلسـاب اجلـولـة اخلـامسـة من الـدوري اإلسـباني.
صلـحة لـيونـيل ميسي وتمـكن النجـم التشـيلـياني آرتـورو فيدال من صـناعـة هدف الـلقـاء األول 
ـا أخذ فريـقه األسبـقية في الـنتـيجة في ـ حارس الضـيوف معـلنً الذي سـدد كرة جـميلـة على 
تمـيز كريـستيـان ستواني الـتعديل لـفائدة هـاجم ا الـدقيقة  19 من عمر الـلقاء قـبل أن يدرك ا
الفـريق الزائر في الـدقيـقة األولى من الوقت الـبديل من عـمر الشـوط األول. وفي الشـوط الثاني
فاجأ جيرونا جـماهير الكامب نو بهدف التقدم عن طريق نفس الالعب ستواني في الدقيقة 51
ـدافع قـبل أن يــعـادل بـيـكـيه الـكــفـة لـفـائـدة الـبـلــوجـرانـا في الـدقـيـقـة  63 بـالـرأس. وتـعـرض ا
ـباراة بـعـشرة الـفـرنسي كـلـيـمنت لـيـنجـلـيه لـلورقـة احلـمـراء في الدقـيـقة  33 لـيكـمل الـبرسـا ا
ساعد أو الفار . وانتقد سيـرجيو بوسكيتس جنم خط وسط البـرسا تقنية حكم الفـيديو ا العب
بـسبب طرد ليـنجليه حـيث صرح عقب انتـهاء اللقـاء قائلًا “حتى الطـرد كنا نـسير بـشكل جيد
وبـعـد الـطـرد حاولـنـا ووقـعـنا عـلى الـتـعـادل وبـحثـنـا عن االنـتـصار ولـكن مع العـب أقل كانت
ــكـنك أن تـراه في ــا يـكـون هـنــاك احـتـكـاك  األمــور صـعـبـة لــلـغـايـة .”وعن الـطـرد قـال “ر
الـصـورة لــكن الـكـرة عـلـى األرض إنـهـا حـركـة طــبـيـعـيـة حتــدث إنـهـا لـيـسـت عـدوانـيـة. يـجب

عايير.” استخدام الفار بشكل صحيح وبنفس ا

w uO « cIM¹ Ëb U½Ë—Ë W½uKýdÐ  «—UB²½≈ WK KÝ n u¹ U½ËdOł
 ôU Ë ≠ Êb  }

سـقط بــرشـــــلـونـة فـي فخ الـتـعـادل
(2-2) خالل ديـربي كــتـالـونـيـا أمـام
ضـيفـه جيـرونـا عـلى مـلـعب كامب
نـو حلـسـاب اجلـولـة اخلـامسـة من
الــلــيــجــا اول امس األحــد. وأحــرز
هــدفي بـرشـلــونـة لــيـونـيـل مـيـسي
وجيـرارد بـيكـيه في الـدقـيقـت 19
و 63 بـــيــنـــمـــا ســـجـل جلـــيـــرونــا
كــــريــــســـــتــــيــــان ســــــــتـــــواني في
الدقيقت  45 و .51 ورفع البارسا
رصيده بذلك للنقطة  13في صدارة
ترتيب الـليـجا بفـارق األهداف فقط
عن ريال مدريـد بيـنما رفع جـيرونا
ـــركــز رصـــيـــده لـــلـــنـــقـــطــة 8 في ا
الـــــســـــادس. وجــــاءت أولـى فــــرص
ـبـاراة عن طـريق بـيـرنـاردو العب ا
جيرونـا في الدقـيقة 5 حيث أمسك
بــــالــــكــــرة حـــارس
الـــبـــارســـا
مـارك تـير
شـتـيـجن.
وبــــــــــــــدأ
الفريق
الكتالو
نـــــــــــــي
كالـعادة
مـسـيـطـرًا
وجـــــاء أول
تــــــهـــــديـــــد

عــالــيـة قــبل أن يــفــشل في إســكـان
الــــكـــرة الـــشـــــــبـــاك بــالـــكـــعب في
الـــدقـــيـــقـــة .63   وأضـــاع مـــاريـــو
ماندزوكيـتش فرصة إحـراز التقدم
بـــعـــدمـــا عـــلـت رأســـيـــته عـــارضـــة
فــــروســـــيــــنــــونـي في الـــــدقــــيــــقــــة
�.70وباءت محاولة أليكس ساندرو
ظــهــيــر الـيــوفي في الــدقــيــقـة 79 
بــالــفــشل بــعــدمــا مــرت تــسـديــدته
الــقـــويــة بـــجــانب الـــقــائـم األيــســر
حلـارس فروسـيـنـوني الـذي اكـتفى
ـشــاهـدة الـكـرة. وكــسـر رونـالـدو
صـــمـــود دفــاع فـــروســـيــنـــوني في
الـدقـيـقة 81  بـعـدمـا وصـلـته الـكرة
في موقف غـير مـراقب ليـضعـها في
الشبـاك. وأضاف البـديل فيديـريكو
بـيـرنـارديسـكي هـدف تـأكـيـد الـفوز
في الدقـيـقة 94 بعـدمـا راوغ مدافع
اخلـــصـم قــــبل أن يــــســــكن الــــكـــرة
الـشـبـاك. وفـشل إيه سي مـيالن في
العودة إلى درب االنتصارات بعدما
اقـتـنص مـنه ضـيـفه أتالنـتـا تـعـادال
ـثـلـهـمـا في اجلـولـة قـاتال بـهـدفــ 
اخلامسـة من عمر الـدوري اإليطالي
باراة لكرة الـقدم. تقـدم ميالن في ا
التي احتضنهـا ملعب (سان سيرو)
مبكـرا وحتديـدا في الدقيـقة الثـانية
ـهاجم األرجـنتـيـني جونـزالو عبـر ا
هـــيـــجــــواين. وعـــادل الــــضـــيـــوف
النـتـيجـة في الـشوط الـثاني (ق54)
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ركز نتخب اخلليجي في ا واستمر ا
اخلـامس آسيـويًـا بـعـد كل من إيران
وأســـتـــرالـــيــــا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا
اجلـنـوبـيـة واخلـامس عـربـيًـا أيـضًـا
ـغـرب (45) بـعـد تـونــــــــس (23) وا

ومصر (64) واجلزائر (69).  
ولم يـــلــعب األخــضــر ســوى مــبــاراة
واحـــدة فـــقط فـي الـــشـــهـــر اجلــاري
تــعـــادل فــــــــيــهـــا مع بـــولــــــــيــفـــيــا

بالرياض .2-2.

آرسنال يعرف طريق الفوز أمام ايفرتون في الدوري االنكليزي

بـالـكـعب ألوبـامـيـانح فـأكـمـلـهـا
األخير بـهدوء في الشبـاك علما

بـأن اإلعادة الـتلفـزيونـية أثـبتت
أن اجلـــابــــوني كـــان مـــتـــســـلال.

وأوقــعت قــرعــة الــبــطــولــة مــنـتــخب
الســــعـودية في اجملـموعة اخلـامسة

مع قطر ولبنان وكوريا الشمالية. 
ـنتـــــــخب الـسـعـودي مركزًا وهبط ا
واحـدًا في تـصــنـيف االحتـاد الـدولي

لكرة القدم "فيفا" الشهري. 
ـركـز الـ 70بـدلًـا واحـتل "األخــضـر" ا
ـاضي وجمع من الـ 71 في الشـهر ا
في رصـــــــيده  1337 نقـطة بـزيادة
نـــقـــطـــة واحـــدة عـن تـــصـــنـــيف آب.

ومـرت الــدقـائق الـتــالـيــة هـادئـة
بعد خروج أوبامـياجن ومشاركة
ألـــيـــكس أيـــوبي فـــيـــمـــا حــاول
إيفرتون تعـزيز هجومه بإشراك
الــتــركي جــيــنك تــوســون مــكـان
كافـرت لوين وبـرنارد مـكان ثـيو

والكوت. 
وأكـــثـــر إيـــفـــرتـــون من الـــكــرات
الـعـرضيـة الـعالـيـة دون نتـيـجة
فـي وقـت شـــــــــــارك فــــــــــيـه دانـي
ويـلــبـيك بـدال من رامـزي ومّـرت
تــســـديـــدة قـــويـــة من جـــرانـــيت
تشاكا بجـانب القائم األيسر في
الـدقـيـقـة الثـالـثـة من الـوقت بدل

الضائع.
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استطاع فريق ليون حتقيق فوز
كـبيـر وهـام على حـسـاب نظـيره
مـارسـيـلـيـا بـنـتـيـجـة  2-4 وذلك
ــبـــاراة الــتي جـــمــعت بــ في ا
الفريـق ضمن فعـاليات اجلولة
الــســادســة من بــطــولــة الـدوري
الـفــرنـسي. وجنح هـاوسم أوار

جانب من
منافسات كأس
ليفر بالتنس
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وعــد األرجـنـتــيـني خــوان أنـطــونـيـو
ــديــر الــفــني لــلــمــنـتــخب بـيــتــزي ا
الــــســــعــــودي بــــتــــقــــد أداء قـــوي
ــنـافــسـة عــلى لـقب بــطـولــة كـأس وا
آســــيــــا  2019 بــــاإلمــــارات.  وقــــال
بــيــتـزي خـالل تـواجــده في مــؤتــمـر
الفـيفا لـتحـليل مبـاريات كـأس العالم
قام في لندن: "استفدنا من  2018 ا
مشـاركـتنـا في مـونديـال روسـيا رغم
بعض السـلبيات كـاخلسارة الـقاسية
في االفــــتــــتـــاح (5-0 أمــــام الــــبــــلـــد
ضـيف)". وأضاف: "األمـور ستـكون ا
ـلك مـغـايـرة فـي كـأس آسـيـا ألنـنـا 
خبـرة أكـبـر اآلن بعـد أن أمـضيت 10
شـاركة نـتخب تـخلـلهـا ا أشهـر مع ا
ـونديـال ومـتفـائـلون وعـازمون في ا
عـلى تـقد بـطـولـة جيـدة ومـحـاولة

الوصول لألدوار النهائية".
 وتــابع: "مــبـاريــاتــنـا فـي اجملـمــوعـة
ســـتــكــون صــعــبـــة لــوجــود تــنــافس
نتخبات وسنبذل تاريخي ب كافة ا
كـل مـا بــوسـعــنــا لـلــتــغـلب عــلــيـهم".
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سويًا". 
ومـن جـــانــبـه قــال فـــيـــدرر بـــعــد
انــتـهــاء الـبـطــولـة: "اســتـمــتـعت
كـثـيرًا بـقـضـاء بـعض الوقت مع
ديــوكـوفـيــتش وسـبق وأن قـلت
قبل البطولة إننا تنافسنا بشدة
ــاضـيـة عـلى مــدار الـســنـوات ا
وحــظــيــنــا بـــاحــتــرام بــعــضــنــا
الـــبــعض ولـــكن أن حتـــــــــــظى
بــــفـــرصــــة دعــــمه وأن يــــدعــــمك
والــــــــتـــــــحــــــــدث كـــــــفــــــــريـق عن
اخلـطــــــــط وعن من يـتــــــوجب
أن يـلــعب فـاألمــر رائع ويـظــهـر
الــــروح الــــقـــــــــيــــاديــــة عــــــــنـــد

نوفاك". 
وأضــاف الالعب الــســويــســرى:
"لن يـؤثــر األمـر عــلى تــنـافــسـنـا
بـــكل تـــأكـــيـــد بــالـــطـــبع آمل أن
نـتـواجـه كـثـيرًا ولـكـن الـتـجـربة
كـــــانـت رائــــعـــــة عـــــلى جـــــمـــــيع

ستويات". ا

بـــــورج يـــــجــــلـس أمـــــامك عـــــلى
مـقــعــدك وأن تــلـعب إلـى جـانب
روجـــر فـــيــــدرر وبـــاقي الـــزمالء
الـذين يـدعـمونك مـن اخلارج في
كل نـقـطـة وأن تـواجه أسـطـورة
في اجلــــانب اآلخـــر مــــثل جـــون
مـاكــنـرو فــالـتــجـربـة فــريـدة من

نوعها". 
وتابع الالعب الـصربي: "خضت
جتـــارب عــديـــدة وأنـــا ســعـــيــدة
للـغايـة للعـبي هذه الـرياضة في
ــســـتـــويــات لـــســـنــوات أعــلـى ا
عديدة ولكن هنـا كانت التجربة
مختلفة حيث حتدثت مع روجر
عن الـعـديـد من األمـور اخملـتـلـفة
تـعلـقة بـالتـنس واألسرة وكرة ا
الـــقـــدم وهـــنـــاك بـــاقي الـــزمالء
ـرحـون وجــريـجـور يـســمـعـنـا
مـوسـيـقـتـه علـى غـنـاء إيـدمـوند
األمــــــــر كــان مـرحــا لـلــغـــــايـة
آمل أن جنـــــتــــــمع مـــــرة أخـــــرى

خوان
أنطونيو
بيتزي

فـي افـتـتـاح الـتـسـجـيل حلـسـاب
لــيــون في الـدقــيــقـة رقم  27 من
عـــمــــر الـــشــــوط األول وتـــعـــادل
فلوران ثـوفان لصالح مـارسيليا
في الدقيقة  39 لينـتهي الشوط
األول بــــنــــتــــيـــــجــــة الــــتــــعــــادل
اإليـجـابي. وفي الـشـوط الـثاني
انــتـفض فــريق لـيــون عن طـريق
مهاجـمه بيرتـراند تراوري الذي
سجل الهدف الثـاني في الدقيقة
 51 من عمر اللقاء وأضاف
الالعب نفـسه الهـدف الثالث في
الــدقــيــقــة �.61 ثم ســـجل نــبــيل
فــــقـــيــــر الــــهــــــدف الــــرابـــع في
الدقـيقة  73 من عمر الـلقاء قبل
أن بـــــســـــجل مـــــوا جنـي هــــدف
مارسيليا الثاني في الدقيقة 82
لــيــنــتــهـي الــلــقــاء بــفــوز لــيــون
بـــنــتـــيـــجــة �.2-4 الـــفـــوز يــرفع
رصيـد ليون لـ  10 نقـاط محتالً
ركـز  السادس بـينـما يتـجمد ا
رصيـد مارسيـليـا عند  10 نقاط

ركز اخلامس. كذلك في ا


