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وجه إنــتـر مــيالن بــقــيــادة مـدربه
اجلــديـد أنـطـونـيـو كـونـتي إنـذارا
شـديـد الـلـهـجة لـيـوفـنـتـوس بطل
ـاضيـة بفوزه واسم الـثمـانية ا ا
الـكبـير عـلى ضيـفه العـائد
بـ الـكـبـار لـيـتشي 4-
صفر اول امس اإلثن
ــــرحـــلـــة فـي خـــتـــام ا
األولـى مـن الــــــــــدوري
اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم.
وخالفــا لــيــوفــنــتــوس
الـذي بـدأ حمـلـة الـدفاع
عن لـقـبه بـفـوز صـعب
عــلى مــضــيـفه
بـــــارمــــا
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يبدو أن حلم الالعب البرازيلي نـيمار دا سيلفا في حصد جائزة الكرة الذهبـية خالل مسيرته يتبخر شيئا فشيئا
ويـؤكد هذا الـتصـور غالف مجلـة "فرانس فـوتبول" الـفرنسـية الـتي تمنح هـذه اجلائـزة الثمـينـة سنويـا في عددها
هـاجم نادي بـاريس سان جـيـرمان الـفرنـسي وسطـرت فوقـها الـذي صدر امس الـثالثاء بـعـد أن وضعت صـورة 
عبارة "يا له من ضياع". ونـوهت اجمللة الفرنسيـة عبر موقعها الـرسمي على اإلنترنت أنها أعـدت تقريرا عن نيمار
ووصفته فيه بأنه "كـارثة" وأن مسيرته أصبحت متـوقفة بعدما أعلن العصـيان على باريس سان جيرمان من أجل
ه التـاريخي ريال الـعودة مـرة أخرى إلى صـفوف بـرشلونـة اإلسبـاني أو على أقل تـقديـر االنضمـام لصـفوف غـر
مدريد. وقالت اجمللة الفـرنسية: "لقد كان يتعهد ببسط سيطرته على عالم كرة القدم ولكن نيمار لم يتمكن بعد من
حتقـيق تـنبـؤاته وخـاصـة بعـدمـا انتـقل لـباريس سـان جـيرمـان". وعـقدت "فـرانس فـوتبـول" مـقارنـة بـ نيـمـار وب
ـسـتديـرة مـثل بـيـليـه وجاريـنـشـيا وزيـكـو ورومـاريو ـن سبـقـوه إلى مـعـانقـة اجملـد في عـالم الـساحـرة ا مـواطـنيه 

ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا حيث أكدت أن نيمار ال يزال "صغيرا" أمام هؤالء النجوم الكبار.
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أظـهرت دراسـة أن بـعض الريـاضـي
يـــعـــانـــون من مـــشــاكـل في األســـنــان
وتـراجع في الـصـحـة الفـمـويـة بـشكل
عـــام عــــلى الـــرغـم من أن مــــســـتـــوى
عـنـايـتهم بـأسـنانـهم يـفـوق ما يـفـعله
األشـــــخـــــاص اآلخـــــرون. وشـــــمـــــلت
الـدراسـة الــتي أجـراهـا بــاحـثـون من
جــامـــعـــة كــلـــيــة لـــنـــدن "يــو سي إل"
مـقابالت مع 352 ريـاضيـاً بـريطـانـياً
ــسـتــويـات الــتـنــافـســيـة من أعــلى ا
بينـهم رياضيون شـاركوا في األلعاب
بيـة الصيـفية 2016 في ريو دي األو
جـــانـــيــــرو في الـــبـــرازيـل. وكـــشـــفت
الـــدراســـة أن احـــتـــمـــال اســـتـــخــدام
الرياضي فـرشاة األسنان مرت في
اليـوم أعلى بكـثير من غـيرهم وكذلك
خيط تـنظـيف ما ب األسـنان لـكنهم
مع ذلك يــعـــانــون من مــشــاكل. وقــال
البـاحثون إن الريـاضي بـحاجة إلى
اتـخــاذ مـزيــد من اخلـطــوات لـرعــايـة
أسـنــانـهم مــثل اسـتــخـدام مــعـاجـ
األســنـان الــتي حتـتــوي عــلى نـســبـة

عــالــيــة من الــفــلــورايــد. وكـانـت عـدة
دراسات سـابقـة أظهـرت أن كثـيراً من
الريـاضيـ من العبي كـرة القدم إلى
ـبــيـاد لــنـدن 2012 مـشــاركـ فـي أو
يـعـانـون من مـشـاكل صـحـيـة فـمـوية.

وتـــصل نـــســبــة الـــذين يــعـــانــون من
تسوس األسنان من نخبة الرياضي
ئـة مقابل في بريطـانيا إلى 50 في ا
ـــئــة لــدى نــفس الــشــريــحــة 30 في ا
. حاولت العـمريـة من غير الـرياضـي

الـدراسـة الــتي نـشـرت نـتــائـجـهـا في
اجملـلــة الـبــريـطـانــيـة لــطب األسـنـان
اكــــتــــشـــــاف أســــبــــاب ذلك. وأجــــرى
ـيـون مـقـابالت مع ريـاضـيـ األكــاد
ارسي 11 رياضـة مخـتلـفة من من 
ضمنها ركـوب الدراجات والسباحة
والـــتــجـــديف والـــهــوكي واإلبـــحــار
وألــعـاب الـقـوى إلـى جـانب الـرجـبي
وكرة القدم. وأظهرت النتائج ما يلي:
ـــــئـــــة مـن الـــــريـــــاضـــــيـــــ 94 في ا
يـسـتـخـدمـون فـرشـاة األسـنـان مـرت
ئة من عامة يومياً مقارنة بـ 75 في ا

الناس.
ـــــئـــــة مـن الـــــريـــــاضـــــيـــــ 44 في ا
يـسـتخـدمـون خيط األسـنـان بانـتـظام
ـئة مـن عامـة الـناس. مـقابل  21في ا
كــمــا أن الـوضـع من حــيث الــتــدخـ
واتـــبــاع نـــظــام غـــذائي صـــحي لــدى
ا هو لدى الرياضي أفضل بـكثير 
سواهم. ولكن تقـول الدكتورة جولي
غـاالغـر من فـريق الـباحـثـ لـدى "يو
سي إل" إن الــريــاضــيــ يــتــنــاولـون
ـشروبـات الريـاضيـة وهالم الطـاقة ا
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األوروبي وولـفـرهـامبـتـون كـثـيرا
ـبــاريـات مع وجـود الــعـديــد من ا
أيام اخلميس لكن لن تكون هناك
ــدرب مـــفـــاجــأة إذا دخـل فــريـق ا
نـونو إسـبـيـريـتـو سـانـتـو قـائـمة

الستة األوائل. 
ولم يــسـتــمــتع إيـفــرتــون بـبــدايـة
جـيـدة لكـنه قـد يشـكل خـطرا بـعد
أن تنسـجم الصفـقات اجلديدة مع
الفريق. وقدم محمد صالح عرضا
رائـعـا وواصل روبـرتو فـيـرمـيـنو
تـألـقه لـيـحـلق ليـفـربـول في سـماء
أخـرى بــالـفـوز 1-3 عـلى آرسـنـال
اضي. وبينما في أنفيلد السبت ا
يــعـتــمـد لــيـفــربـول عــلى عـبــقـريـة
العبـيه كشفت هـذه النتـيجة مدى
الــهــشــاشــة الــدفــاعــيــة آلرســنــال
وأظــهـرت الـتـفـوق الـبـدني لـفـريق
درب يـورجن كلـوب. وقال كـلوب ا
بـعـد أن مـزق فـريـقه دفـاع آرسـنال
"هـويـتنـا هي الـشـراسـة". وأضاف
"كــانت مـبـاراة رائـعـة من جـانـبـنـا
ــوسم. في وقت مــبــكــر جــدا من ا
كــان أداء مـذهال. كـان أداء مــلـيـئـا
بــالــقـــوة والــطــاقــة والـــتــصــمــيم

ظــهـر مــهــزوزا بــعض الــشيء في
بـدايـة الـثـاني مـا سـمـح للـيـتـشي
بــــــتـــــهــــــديــــــد مـــــرمـى احلـــــارس
السـلوفيـني سميـر هاندانـوفيتش
في أكـثــر من مـنـاسـبـة من دون أن

ينجح في الوصول الى شباكه. 
لــكـن إنـــتــر جنـح تـــدريــجـــيـــا في
العودة وفرض سيطرته مع فرص
بـاجلمـلـة عبـر سيـنـسي ولوكـاكو
الى أن جنح األخـيـر بـهـز الـشـبـاك
حـ تــواجـد مـهــاجم مـانـشــسـتـر
يـونـايـتـد اإلنـكــلـيـزي الـسـابق في
ـتـابعـة الـكرة في نـاسب  ـكـان ا ا
الـشـبـاك بـعـدمـا تـصـدى غـابـريـال
لــتـســديـدة األرجــنــتـيــني الوتـارو

مارتينيز (60).  
وأصـــبــحـت مــهــمـــة إنــتـــر أســهل
بعدما اضطر ليتشي إلكمال اللقاء
بـعـشـرة العـبـ بـعـد طـرد الـبـديل
الــبـرازيــلي ديــيــغـو فــاريــاس إثـر
خـطــأ قـاس عــلى نـيــكـولــو بـاريال
(76) مــــانـــحــــا أصـــحـــاب األرض
فـرصـة إنـهـاء الــلـقـاء بـهـدف رابع
مـذهل ألنــطـونــيـو كــانــــــــــدريــفـا
الــذي أطــلق كــرة صــاروخــيــة من

1- صفر قدم إنتر أداء هجوميا
حماسيا في أول مباراة رسمية له
بــقـيـادة العب ومــدرب يـوفـنـتـوس

السابق كونتي. 
ودفع كونتي بالـوافدين اجلديدين
الـــبـــلـــجـــيـــكي رومـــيـــلـــو لـــوكــاو
وستـيـفـانـو سـينـسي فـكـانـا عـند
حـسن ظـنه بــهـزهـمــا الـشـبـاك في
أول اخــــــــتـــــــــبــــــــار رســـــــــمـي مع

"نيراتسوري". 
ـهـاجم األرجـنـتـيـني وفـي غـيـاب ا
مـاورو إيـكاردي الـراغب بـالـرحيل
عن "جـوســيـبـي مـيــاتـســا" أظـهـر
إنـــتــر فـي أول مــواجـــهـــة له ضــد
لـيتـشي منـذ كـانون الـثاني 2012
ح خـسر صـفر-1 قبل أن يـهبط
بعدهـا األخير الى الدرجـة الثانية
ـــوسم الى األولى ويـــعــود هــذا ا
أنـه عــــازم عــــلـى جــــعل مـــــهــــمــــة
يـوفـنـتـوس صـعـبـة للـحـفـاظ عـلى
اللـقب ومحـاولة الـتتـويج بطال لـ
"سيري أ" للمرة األولى منذ 2010
ح حقق ثـالثية تـاريخية (دوري
أبـطال أوروبـا والـدوري والـكأس)
بــــقـــيــــادة الـــبـــرتــــغـــالـي جـــوزيه

مورينيو. 
وقـدم الـفـريـقـان مـبـاراة مـفـتـوحـة
منذ البداية كان إنتر األفضل فيها
ؤازرة جمـهور ناهـز تعداده 70
ألف مـتــفــرج إال أن لـيــتــشي كـان
ــرتـدة. خــطــيــرا في الـهــجــمــات ا
وبـــعــد ســـلـــســـلـــة مـن احملــاوالت
الـفـاشلـة جنح إنـتـر في الـوصول
الى الشبـاك بهدف رائع لـلكرواتي
مارسيلو بـروزوفيتش الذي أطلق
ـنطـقة الـكرة الـتفـافيـة من خارج ا
الى الزاوية الـيسرى الـعليا (21).
 وسرعان ما أضاف الوافد
ـــعـــار من اجلـــديـــد ســـيـــنـــسي ا
سـاسـوولــو الـهـدف الـثــاني بـعـد
مـجـهـود فـردي وتـسـديـدة أرضـيـة
ــنــطــقــة الى من مــشــارف ا
ــرمى الـــزاويــة الـــيـــمــنـى 
احلـــــارس الـــــبـــــرازيـــــلي
غابريـال بعد تـمريرة من
األوروغوياني ماتياس

فيتشينو (24). 
وبــقـيـت الـنــتــيــجـة
عــلى حـالــهـا حـتى
نـــهــــايـــة الـــشـــوط
األول رغم الـفـرص
العديدة إلنتر الذي
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أعـلن بـاريـس سـان جـيـرمــان اول امس االثـنـ مــدة غـيـاب مــهـاجـمـيـه كـيـلـيــان مـبـابي
ـباراة التي جـمعت فـريقـهما بـتولوز وإدينسـون كافـاني بعد تـعرضـهما لإلصـابة خالل ا
في الـدوري الـفـرنـسي. وقـال الـنـادي الـفـرنـسي في بـيـان نـشـره عـبـر موقـعـه في "تـويـتر":
"كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة اخللفية للفخذ األيسر مدة غيابه 4 أسابيع".
ن وسـيـغـيب عن وتـابع: "إديـنـسـون كــافـاني يـعـاني من إصـابـة عـلـى مـسـتـوى الـورك األ
دافع عبدو دة 3 أسابيع". وطمـأن الفريق الباريسي جماهيـره بشأن معاناة ا العب  ا

ديـالو من إصابـة في الع حـيث قال: "يعانـي ديالو من كدمـة على مسـتوى الع
الـيـمنى. نـتـائج الفـحص الـطبي الـذي خـضع له الالعب بـعد مـبـاراة تولـوز كانت
ـغـادرة أرضـيـة مـلـعب "بـارك دي بـرانس" ضـد مـطـمـئـنـة". واضـطــر كـافـاني 
تولوز (0-4) في الدقيقة 16 وحل بدال منـه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو

موتينغ في ح أصيب مبابي في الدقيقة 63 ليتم استبداله.

واحلـمــاس وهـذا مــا أعـتــقـد أنك
بـــحـــاجـــة إلـــيه ضـــد فـــريق مـــثل

آرسنال". 
وفـي بــدايـــة مــســـيــرة كـــلــوب مع
لـيفـربول كـان الـبعض يـخشى أن
تـؤثـر طـريــقـته عــلى الالعـبـ في
وسم حيث راحل الالحقـة من ا ا
يبـدأ التـعب ينـال من الفـريق لكن
ــــوسم هــــذا األمــــر لـم يــــحـــــدث ا
ـاضي ح فـاز ليـفربـول بدوري ا
ـــدرب األبـــطـــال دون أن يـــواجه ا
اني أي مشاكل تدعو للقلق مع األ

اإلجهاد.
وبـ كلـوب إنه يـعتـزم احلـصول
ـدة عـام عـلى راحـة من الـتـدريب 
الســتــعــادة طــاقــته بــعــد انــتــهـاء
مـــهـــمـــته مـع بــطـل دوري أبـــطــال
أوروبــا لـكـرة الـقـدم. وأبـلغ كـلـوب
انيـة قائال: "أملك مجـلة "كيكـر" األ
طــاقـة كــبـيــرة لــكن لـدي مــشـكــلـة

واحدة. 
ال أســتـطــيع الــتــعـامـل مع األمـور
بــشــكل جـزئـي فـإمــا أن أكـون في
كـامل طـاقتي وأقـدم كل مـا عـندي
أو أفــــــعـل عــــــكس ذلـك". وتــــــابع:
"عـنــدمـا أشـعــر أنـني ال أســتـطـيع
االستـمرار لفـترة أطـول سأحصل
ـدة عــام". واسـتــطـرد عـلى راحــة 
دة عام كلـوب: "بعد هـذه الراحـة 
ســأتـخـذ قـرارا. لـكن هـنـاك فـرصـة
كـبـيـرة ألن أسـتـعـيـد كـامل طـاقتي
وبـعـدهـا أسـتـطيع الـقـيـام بـعـملي
عـلى الـنـحـو الـذي أرغـبه". وتـولى
كلـوب مسـؤولية تـدريب ليـفربول
في 2015 ويرتبط معه بعقد حتى
2022 وقاد النادي للحصول على
ــــــوسم لـــــقـب دوري األبــــــطـــــال ا
نافسة حتى آخر رمق اضي وا ا
عـــلـى لــقـب الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـركز الـثاني ـمتـاز حيث حـقق ا ا
بـعـد مـانشـسـتـر سيـتي. ويـتـصدر
لـيـفـربـول الــذي لم يـفـز بـالـدوري
ــمــتــاز مــنـذ 1990 اإلجنــلــيــزي ا
الـتـرتـيب حـالـيـا بـتـسع نـقاط من
ثالث مـباريـات مـتفـوقا بـنـقطـت
ه "الـــســــيـــتي" حـــامل عــــلى غـــر

اللقب. 
ـمـتـاز هذا وحـال فـوزه بـالدوري ا
ــوسم بـعـد لــقب دوري األبـطـال ا
سيصبح كلوب (52 عاما) واحدا
ــدربـ مـنـذ عـقـود في من أجنح ا

ليفربول.
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ز ”البـريطانـية مـساء اول امس اإلثـن عن سبب كشـفت صـحيـفة “تـا
درب الـبرتغـالي جوزيه مـورينـيو من الـقيادة جديـد تسـبب في مغـادرة ا
اضي. وسم ا الفنيـة لنادي مانشـستر يونـايتد اإلجنلـيزي في نصف ا
ووفقـاً لـلـصـحـيـفـة الـشـهـيـرة عـبـر مـوقـعـهـا اإللـكـترونـي الـرسمـي فإن
الدولي الفـرنسي أنتوني مـارسيال الذي يـبلغ من العمر 23 عـاماً أحد
ـدرب البرتغالي جوزيه مـورينيو من مانشـستر يونايتد أسباب رحيل ا
حـيث واجه مورينـيو صعـوبات كبـيرة لـلغايـة في التعـامل معه. وأشارت
إلى أن جوزيه مورينيو واجه مشكلت في التعامل مع الفرنسي أنتوني
مارسيال خالل فـترة تدريبه للشـياط احلمر األولى أنه ضـعيف عقلياً
وال يسـتوعب التـعلـيمات سـريعـاً والثانـية هي اعـتقاده بـأنه مجـرم فهو
يـثــيـر دائـمـاً ضــجـة عـنــدمـا ال يـشــارك حـسب قــول الـصـحــيـفـة. وقـام
اضي وسم ا مـانشسـتر يونايـتد بإقالـة جوزيه موريـنيو في منـتصف ا
بــسـبب ســوء الـنــتـائج حــسب مـا قــيل حـيــنـهــا من الـصــحف ووسـائل

اإلعالم.

حـــوالى 35 مـــتــــرا الى الـــزاويـــة
ـرمى غــابـريـال الــيـمــنى الـعــلـيــا 
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يـحتل نـاديا لـيفـربول ومـانشـستر
ركزين األول والثاني في سيتي ا
جـدول تـرتيب الـدوري اإلجنـلـيزي
ـمـتـاز بـعـد ثالث مـبـاريـات فقط. ا
وثارت شكوك بشأن قدرة توتنهام
عــلى مـنـافــسـتـهــمـا مـثــلـمـا حـدث
ـاضـي وبـيـنـمــا يـبـتـعـد ـوسم ا ا
هـــذا الــثــنـــائي الــرائع عـن بــقــيــة
ـنـافـسـ ضـمن "الـسـتـة الـكـبار" ا
فإن مانشستر يـونايتد وتشيلسي
وآرســنـال لـن يـقــاتــلــوا فــقط هـذا
الـــعــــام من أجل الــــتـــأهل لـــدوري
األبــطــال لــكـــنــهم ســـيــواجــهــون
تــهـــديــدا حـــقــيـــقــيــا مـن األنــديــة
الـصـغـيـرة. ويـعـد لـيـسـتـر سـيـتي
ـدرب بـريـنـدان رودجـرز بــقـيـادة ا
والـذي حـقق انـتـصـارا رائـعا 2-1
على مسـتضيفه شـيفيلـد يونايتد
وسم رشـحـ إلنهـاء ا من أبـرز ا
ـــا ضــــمن الــــســــتـــة األوائـل. ور
تـــــشــــغل مـــــنــــافــــســــات الــــدوري

u“∫ حقق انتر ميالن فوزاً كبيراً على ليتشي في الدوري االيطالي

VŽö*« sŽ bF²³¹ eOG¹—œË—

وألــواح احلــلــوى اخلـاصــة الــغــنــيـة
بـالطاقـة بشـكل متـكرر خالل الـتدريب
ـنــافـســات". وتـضــيف أن "الـســكـر وا
ـنتـجات يـزيد من وجـود في هذه ا ا
خطر الـتسوس واحلمـوضة الناجتة
عـنـهـا تـرفـع احتـمـال تـآكـل األسـنان".
ـــكن أن وتـــوضح غــــاالغـــر أن ذلك "
ــســـتـــويــات الـــعــالـــيــة يـــســهـم في ا
لــتـســوس األســنـان وتــآكـلــهــا والـتي
نــــراهــــا عــــنـــد إجــــراء فــــحــــوصـــات

األسنان". وتقول غاالغر:
ـئة من الـريـاضيـ يشـربون 78 في ا

شروبات الرياضية ا
ئة من الرياضـي يتناولون 59 في ا

ألواح احللوى الغنية بالطاقة
ـــــئـــــة مـن الـــــريـــــاضـــــيـــــ 70 في ا

يستخدمون هالم الطاقة
من التـفسـيرات األخـرى أيضـاً جفاف
الــفم بــســـبب شــدة الــتـــنــفس أثــنــاء
التمريـن وبالتالي تقـل احلماية التي

يوفرها اللعاب للفم. 
وهناك إشارات عـلى أن سوء الصحة
الفموية لدى الرياضي قد يؤثر على
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وفق مـا نـقل موقع صـحـيـفة “آس”
االسـبـانـيـة. وأضـاف “الـبـرغوث:”
“اآلن آكل كل شـيء أيـــضــــاً ولـــكن
أتــبـع نــظـــامـــاً مـــحـــدداً وهـــذا مــا
جـــعـــلـــني أشـــعــر بـــاالفـــضل داخل

لعب. ا
وخـتم مـيـسي: “الحـظت الــتـغـيـيـر

والـلــيـاقـة الــكـافــيـة لالســتـمـرار في
التألق حتى يومنا هذا. وفي مقابلة
سـابــقـة قـال مـيـسي: “كـنت أتـنـاول
ــيـاه الــشــوكــوالته واحلــلــويــات وا
الـغازيـة اآلن أتنـاول الطـعام بـشكل
جـيـد أسـمـاك وحلـوم وخـضراوات
أتــنــاول كل شـيء ولــكن بــنــظــام?”
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عــام بـــعــد عــام يــظـــهــر جنم فــريق
بــرشــلــونــة اإلســبــاني ومــنــتــخب
ستوى األرجنت ليونيل ميسي 
رائع في كـل مــبـــاراة يـــخــوضـــهــا
هـارة واخلفة وعنـاصر الـسرعـة وا
والـرشاقـة دائـمـا حاضـرة لـدى هذا
ـا بـات يــثـيـر الـتـسـاؤالت الـنـجم 
حـول مـاهـية نـظـامه الـغـذائي الذي
ــرونـــة والــســـرعــة ـــنـــحه تــلـك ا
راوغات والقدرة على التـركيز في ا
التي يـقوم بهـا أمام مدافـعي الفرق
األخـرى ويـجـعـله عـلى قـمـة العـبي
الـعـالـم. وبـالـتأكـيـد يـحـتـاج الـوقت
الــذي يـقــضــيه مــيــسي عــلى أرض
ــلــعب إلى نــظــام غــذائي مــرتــبط ا
بتدريباته وال يعـد ما يتبعه النجم
. ا منظماً االرجنتيني تعجيزياً وإ
فـبـالـسـابق كـان مـيـسي يـتـناول كل
شيء وبـطريـقة سـيـئة خالل فـترة
طـويـلــة من حـيــاته قـبـل ان يـطـبق
رونة نظاماً غذائياً حاليا  منحه ا

كيليان
مبابي 

عام 2016. وعـلى اجلانب اآلخر  لم يسبق
لديوكـوفيتش مواجـهة لونديـرو من قبل. يذكر
ـفـتـوحة 3 أن الـصـربي تـوج بـلـقـب أمـريـكـا ا
مــــــــرات مـن قـــــــبـل أعـــــــوام 2011 و2015
و2018.ولدى الـسيدات اكتسـحت األمريكية
ـتهـا الـروسيـة مـارايا سـيـريـنا ويـلـيامـز غـر
جموعت دون رد بواقع (6-1) شارابـوفا 
و(1-6)  لتـتأهل إلى الدور الـثاني من بـطولة
فتوحـة. وعززت سيرينـا بالتالي من أمريكـا ا
ــبـــاشـــرة عــلى ـــواجــهـــات ا تـــفـــوقــهـــا في ا
شـــارابــــوفـــا (2-20) وقـــالت
ــبـاراة ســيــريــنــا عــقب ا
حــســـبــمـــا نــقـل مــوقع
رابـــــطـــــة الالعـــــبــــات
احملــتـرفــات: "أشــعـر
بأن طـريقتها تتناسب
تـــمــامًـــا مع أســـلــوب
لعـبي دائـمًـا مـا أقول
إن تسديداتها تأتي في
مــكــان ضــربــاتي األمــر

مثالي بالنسبة لي".
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تــأهل الالعب الـصــربي نـوفـاك ديــوكـوفـيـتش
ـيـا إلى الــدور الـثـاني في ـصـنف األول عــا ا
مـنــافـســات فـردي الــرجـال بــبـطــولـة أمــريـكـا
. وتــــمـــكن ــــفــــتـــوحــــة  اول امس االثــــنـــ ا
ديـوكـوفيـتش من بـلـوغ الدور الـثـاني في آخر
الـبــطــوالت األربع الــكــبـرى “جــرانـد سالم”
ـوسم  بالفـوز على اإلسبـاني روبيرتو لهذا ا
كاربالـيس باينـا بثالث مجمـوعات دون مقابل

بواقع 4-6 و 1-6 و 6-4. 
قبل وسيـلتقي ديوكوفـيتش في الدور ا

مع الفائز من الواجهة التي جتمع
بــ األمـــريـــكي ســـام كـــويــري و
األرجـنــتــيــني خــوان إجــنــاســيـو

لونديرو. 
ويــــتـــــفــــوق ديــــوكــــوفــــيــــتش في
باشـرة على كويري واجـهات ا ا
(2-9) وحــــــــــــقـق األخـــــــــــيـــــــــــر
ـالعب االنــــــتـــــصــــــارين عــــــلى ا
الـــصـــلـــبـــة فـي بـــطـــولـــة بـــاريس
لـألســــاتــــذة عــــام 2012 وعــــلى
ــبـلـدون ـالعب الـعــشـبــيـة في و ا
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أعــلن ريـال مــدريـد اول امس
االثـــنـــ أن صـــانع ألـــعــابه
الـــــكـــــولــــومـــــبـي خــــامـــــيس
رودريغـيز تعرض لإلصابة
ـــبــــاراة ضـــد بـــلـــد خالل ا
اضي في الولـيد الـسبت ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة من الـدوري ا

اإلسبـاني لكرة الـقدم. وقـال الريال
في بـيان: "بـعـد االخـتبـارات الـتي خـضع لـها خـامـيس رودريـغـيز من
قـبل الــطـاقـم الـطـبـي لـلـفــريق  تـشــخـيـص إصـابـتـه في الـعــضـلـة
اليـمنى.. سـيتواصـل تقيـيم تعـافيه" من دون أن يـحدد الـريال مدة
توقعة لالعب الـبالغ من العمر 28 عامـا لكن صحيفة الغيـاب ا
"مــاركـا" اإلسـبـانــيـة تـوقـعت غــيـابه عن مـبــاراة الـريـال األحـد

ـقبل أمـام فـيـاريال حلـسـاب األسبـوع الـثـالث من "اللـيـغا" ا
ـبـاراتي مـنـتخب بالده فـيـما حتـوم الـشـكـوك حول حلـاقه 
قـبل. واضطر قـررت الشـهر ا أمـام البرازيل وفـنزويال ا
ــغـادرة مـبـاراة الــريـال وبـلـد خـامـيس بـســبب اإلصـابـة 
الولـيـد التي انـتـهت بالـتـعادل اإليـجابي 1-1 وذلك بـعد
لكي عقب عودته أول مشاركـة رسمية له مع الفـريق ا
اضـيـ مـعـارا لـنادي ـوسـمـ ا إلـيه بعـدمـا قـضى ا

اني. بايرن ميونخ األ

خصـوصاً لنـاحية نـوبات القيء لم
تعد حتدث لي.

ومن أهم االمور الـتي اعـتمـد علـيها
ميسي في نـظامه الغـذائي االعتماد
ـاء واخــتــيـار بــشـكـل كـبــيــر عـلـى ا
نــوعــيــة جـــيــدة من زيت الــزيــتــون
لـلــحـفــاظ عـلى مــسـتـواه ورشــاقـته
وخـفــة احلــركـة الــتي جتــعــله قـادر
عـلى تغـييـر اجتاهـاته بشـكل سريع

لعب.  في ا
كــمــا يــتــنــاول الــنــجم الــكــتـالــوني
احلـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة كـــالـــصـــويــا
والشوفان والـشعير والذرة عالوة
عـــلى ذلك فـــهــو يـــتــنــاول الـــفــواكه
واخلــضـروات بــشــكل مــنــتــظم مع
ـــكــســـرات والــبـــذور الــصـــحــيــة. ا
ـــــتــــــنع مـــــيـــــسـي عن تـــــنـــــاول و
الـسـكـريـات بـاعـتـبـارهـا أسـوأ شئ
بالنسـبة لنمو الـعضالت باإلضافة
ـــتــــنع عن تـــنـــاول إلى ذلـك فـــإنه 
الـدقيق حـيث يـرى أنه من الـصعب

لوث. العثور على القمح غير ا

»UH²Š‰∫ الفريق البريطاني النسائي في رياضة الهوكي يحتفل بفوزه على منافسه الهولندي في عام 2016

يونيل ميسي يحمل الكأس
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ـرة األولى ويـلـعب كـرة الـقـدم. " وتـعـد هـذه ا
الـتـي يـكـتب فـيـهـا بـوغــبـا تـغـريـدة مـنـذ تـمـوز

اضي.  ا
ـديـر الـفني وقـال أولي غونـار سـولـسـكايـر ا
ـانـشــسـتــر يـونـايــتـد إن األشــخـاص الـذين
يـــنــشـــرون إســاءة عـــنــصـــريــة عـــلى وســائل
الـتواصل االجـتمـاعي "يـختـبئـون وراء هويات

مزيفة". 
وكـان مـاركـوس راشـفــورد زمـيل بـوغـبـا في
الفـريق قد تعـرض الستهداف عـلى اإلنترنت
ـبــاراة الـتي بــعـد أن أهــدر ركـلــة جـزاء فـي ا
خسرهـا مانشـستر يـونايتـد على أرضه أمام
كــريــســتــال بــاالس فـي الــدوري اإلجنــلــيـزي

متاز يوم السبت.  ا
وتـعد الـواقعـة رابع حادثـة تتـسم بالـعنـصرية
مـنـذ أسـبـوعـ إذ تـلـقى مـهـاجم تـشـيـلـسي
تـامي أبـراهـام والعب ريـديــنغ يـاكـو مـيـتي
رسائل عنصرية على اإلنترنت بعد إهدارهما
ركالتي جــزاء في آخـر مــبـاريـات فــريـقــهـمـا.
وقال موقع تـويتر إنه سيعقد اجتماعا مع أي
جــهـة مـعـنـيــة التـخـاذ "عـمل اسـتــبـاقي" بـغـيـة

التصدي لإلساءة.
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قـال جنـم فـريـق مـانــشــســتــر يـونــايــتــد بـول
ــكن أن بــوغــبــا إن اإلســاءة الــعـــنــصــريــة 
جتـعــلـني أقــوى وحتـفــزني عــلى الـكــفـاح من

أجل اجليل القادم. 
ـنتـخب الـفـرنسي الـفـائز وكـان بوغـبـا جنم ا
بكـأس العالم قد تـعرض إلساءة على وسائل
الــتــواصل االجــتــمـاعـي بـعــد أن أهــدر ركــلـة
جـزاء أمــام فـريق وولـفـرهــامـبـتـون "الـذئـاب".
وانــتــقــد الـعــديــد من زمالء بــوغــبــا اإلسـاءة
ــديـر الــفـني لــلـمـنــتـخب وكـان فــيل نـيــفـيل ا
اإلجنـلــيـزي لـلــسـيـدات  قـد دعــا العـبي كـرة
الـــقـــدم إلى "مـــقــاطـــعـــة" وســائـل الــتـــواصل

االجتماعي. 
وقــال بـوغــبـا الــبـالـغ من الـعــمـر 26 عــامـا :

"اإلساءة العنصرية جهل." 
وأضـــاف في رســــالـــة عـــلـى مـــوقع تــــويـــتـــر
مــصــحـوبــة بـصــورته وهــو يـحــمل طــفـله إلى
جــانب صـورة والــده الـراحـل فـاســو أنـطـوان
والــنــاشط احلــقــوقي مــارتـن لــوثـر كــيــنج : "
عـــانى أسـالفي ووالـــداي من أجل أن يـــكــون
جــيــلي حـرا الــيــوم يــعـمل ويــركب حــافــلـة

األداء ألسـبــاب قـد تـشـمل مـيل بـعض
الـريـاضـيـ إلى تــقـلـيل الـوقت الـذي
ـــا أن ــــضــــونه فـي الــــتـــدريـب. و
شاركة في الفروقات الـصغيرة عـند ا
ـنافـسات هي الـتي تـصنع الـفوز أو ا
اخلـسارة في عـالم ريـاضيي الـنخـبة
فـيـمكن أن تـؤدي حتـسيـنـات بسـيـطة
فـرقـاً حاسـمـاً. وانـطالقـاً من ذلك يرى
التـقريـر أن الريـاضي قـد يحـتاجون
مــســاعــدة إضــافــيـــة في مــا يــتــعــلق
بــأسـنــانـهم من ضــمـنــهـا اســتـخـدام
مـعاج أسـنان مـعززة بـنسـبة عـالية

من الفلورايد. 
وقـــالت الـــدكــتـــورة غـــاالغـــر "أظـــهــر
الـــريـــاضــــيـــون اســـتـــعـــداداً إلجـــراء
تـغـيـيـرات سـلـوكـيـة لـتـحـسـ صـحة
ـزيد من استـخدام غسول الفم مثل ا
الــفم الــغــنـي بــالــفــلــورايــد وتــكــرار
زيارات أطباء األسنان وتقليل تناول
ــشــروبـــات الــريــاضــيــة". وأجــريت ا
بـالـفـعل دراسـات جتــريـبـيـة الخـتـبـار
االقتراحات السابـقة لكن نتائجها لم

تظهر بعد. 


