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كـشف تقـرير صـحفي إسـباني عن قـيام نـادي ريال مـدريد بـتغـييـر صفـة البـرازيلي فـينـيسـيوس
جونيور جناح الفريق.

وذكــرت صــحـــــــــيــفــة "مــونــدو ديــبــورتــيــفــو" اإلسـبــانــيــة أن ريــال مــدريــد قــام بــتــســــــــجــيل
فيـنيـــــــــسيـوس في سجالت االحتـاد اإلسـباني كالعب في الـفــــــريق األول بـدالً من كونه العـبًا

بالكاستيا.
وأضافت أن فينيسيوس سيتع عليه تغيير رقمه احلالي حيث سيترك القميص رقم 28 فيما من

منوحة للفريق األول. قرر أن يرتدي أحد القمصان ب الرقم 1 إلى 25 وهي األرقام ا ا
اضي  تسجـيل فينيسيـوس كالعب في فريق الشباب ثم وسم ا ولفـتت الصحيفة إلى أنـه في ا

حتول إلى الكاستيا.
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- وكاالت بك
حـقـقت إسـبـانــيـا انـتـصـارهـا الـثـاني
عـلى الـتــوالي في كـأس الـعــالم لـكـرة
ـقـامـة فـي الـصـ بـعد أداء الـسـلـة ا
قوي من مارك جاسول العب تورونتو
رابـــــتــــورز فـي الــــفــــوز 63-73 عــــلى
بــورتــوريــكــو .وانــتــصــرت صــربــيـا
ـرشــحـة لـلـفــوز بـالـبـطــولـة بـجـانب ا
تحدة حـاملة اللقب للمرة الواليات ا

الـثـانـية في مـبـاراتـ بعـدمـا سـحقت
الـفــلـبـ  67-126 فــيــمــا عــاد لـويس
ســكــوال الــبــالغ عــمــره  39عــامــا إلى
ســـنــوات مـــضت بــتـــألــقه في تـــغــلب
األرجنت عـلى نيجيريـا بنتيجة -94
81.وعانت إسـبانـيا أمـام بورتـوريكو
ــعــتــمـدة عــلى الــقــوة الـبــدنــيـة في ا
الشوط األول قبل أن يـسجل جاسول
الـــفـــائــز بـــلـــقـب الــدوري األمـــريـــكي

ــوسم لــلــمــحـــتــرفــ مع رابـــتــورز ا
ــــاضي 11 نــــقــــطـــــــــــة في الــــربع ا
ـنتـخب بالده الـفـائز بـالـلقب الـثـالث 
في 2006. وتــصـدر جــاســول قــائــمـة
ـبـاراة بـرصـيـد 19 نـقـطـة مــسـجـلي ا
وأضـاف ريــكي روبـيـو العب فـيـنـكس
صنز 17 نـقطـة فيمـا سجـل سيـرجيو
لوي جـميع نـقاطه الـتسع فـي الشوط
الــثـاني الــذي تـفــوقت فـيه إســبـانــيـا

بعدمـا تقدمت 35-36 فقط في الشوط
األول.وانـــتـــقل ســـكـــوال إلـى الــدوري
الصـيني في 2017 بعـد عشـرة أعوام
مع خـمـسة فـرق مـخـتلـفـة في الدوري
األمــريــكي وحــقق رقــمــ مــزدوجــ
بتـسجيل 23 نقـطة واالستـحواذ على
عـــشـــر كـــرات مـــرتــدة فـي انـــتـــصــار
.وأبـلغ سيـرجيـو هرنـانديز األرجنـت
: "كـنـا مـدرب األرجـنـتـ الــصـحـفـيـ
نعـلم أنهـا ستـكون مـباراة صـعبة ألن
نـيجـيريـا فريق قـوي وسريع.. إيـقاف
رتدة لـنيـجيريـا كان أحد الهـجمـات ا
أفــضل األشـيــاء الـتـي قـمــنـا بــهـا في
الربع الـثالث".وبـعد بدايـة متـواضعة
تقدمت خاللهـا الفلب 7-9 انتفضت
صــربـيــا وصـيــفـة الــبـطــلـة في 2014
لــتـنــهي الــشــوط األول مـتــفــوقـة -62
35.وحـقـقت صـربيـا صـاحـبة فـضـية
ـــبـــيـــاد ريــو 2016  37 تـــمـــريـــرة أو
حـاسـمة والـعـدد ذاته من االسـتـحواذ
ــرتــدة بــفــضل تــألق عــلى الـــكــرات ا
ثـنـائي سـكـرامـنـتـو كـيـنـجـز نـيـمـانـيا

بيليتشا وبوجدان بوجدانوفيتش.
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ـنـتـخب اإلسـبـاني  مـعـسـكـره بـدأ ا
ـــبـــاراتـــيه اجلـــديـــد اســـتـــعـــدادا 
قبـلت أمام رومـانيا وجزر فاروه ا
ؤهلة لبطولة كأس في التصفيات ا

أ أوروبــــــــــــــــــا 2020
بـــــالـــــوقـــــوف
دقــــــيــــــقـــــة
حــــــــــــــدادا
عـــلى روح
ابــــــــــنـــــــــة
مـــــــديــــــره
الــــــــفــــــــني
الـــــســـــابق
لــــــــــويس
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وأحـرز بـيـلـيـتـشـا جمـيـع تـصويـبـاته
الـســبع لــيــتـصــدر قــائـمــة مــســجـلي
ــبــاراة بــرصــيــد  20 نــقــطــة فــيــمـا ا
أضـاف بــوجــدانــوفــيـتش 17 نــقــطـة
واكـتـفى نيـكـوال يـوكيـتش العب دنـفر
ناجتس بـتسجيل  11نقطـة باإلضافة
إلـى االســتـــحـــواذ عـــلى ســـبـع كــرات

مرتدة وسبع تمريرات حاسمة.
وقـال ألـكـسـنـدر ديـورديـفـيـتـش مدرب
صربيـا الفائـز ببطـولة أوروبا وكأس
الـــعـــالـم كالعـب "الالعـــبــــون قـــامـــوا
قبلة (ضد إيطاليا) باراة ا بعملهم. ا
سـتـكــون حـاسـمـة لـذا نــعـد الالعـبـ
لهـذا األمر. بـيلـيتـشا عـاد (من إصابة
في الــركـبــة) وهـو أمــر جـيــد لـلــغـايـة
بــالــنـســبـة لــنـا". وســحـقت إيــطـالــيـا
منافسـتها أجنوال 61-92 فيما حققت
تــونس أول انـــتــصــار لــهــا في كــأس
الـعـالـم عـلى اإلطالق بـتــغـلـبــهـا عـلى
إيـــران 67-79 بــــفــــضل 22 نــــقــــطـــة
واالسـتـحـواذ على 15 كـرة مـرتدة من
ــاجـــري الـــذي قـــضـى آخــر صـــالـح ا

أربعة مواسم مع داالس مافريكس.

جانب من
مباراة

مونديال كأس
العالم بكرة

السلة

دونا فيكيتش
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جيمس ميلنر 

بــنــتــيــجـة 4-6 و1-6. وفي مــبـاراة الــيــوم تــقــدمت جــورجـيس
صنفة 26 في البطولة 1-4 مبكرا بسبب إرسالها القوي. ا

لكن فـيـكيـتش كـسـرت إرسال مـنـافسـتـها لـتـلـجأ الالعـبـتان إلى
شوط فاصل هو األول بينهما على اإلطالق.

وعـنـد الـتـعادل 5-5 سـددت جورجـيس ضـربـة أمـامـية
ناجـحة وحسـمت اجملموعة لـصاحلهـا بضربـة أمامية
أخرى.وكسرت جـورجيس إرسال فيكيتش مبكرا في
اجملـمـوعـة الـثـانـيـة وحــــــصـلت عـلى فـرصـة حـسم
ــبــاراة عــنـــــــد تــقــدمــهــا 4-5 لــكــنـــــــهــا فــقــدت ا

تركيزها.
وارتـكبت جـورجيس ثالثـة أخطـاء مزدوجة وفـشلت
ـباراة وحـصلت في االستـفادة من فـرصـة الفـوز با
عـلى عقـوبـة انتـهاك الـوقت احملـدد لتـنـفيـذ اإلرسال

لتكسر فيكيتش إرسالها وتدرك التعادل.
وعـانت جـورجـيس لـلـحـفـاظ عـلى إرسـالـهـا في بـداية
اجملــمـوعـة الــثـالــثـة وخــسـرت إرســالـهـا فـي الـشـوط
الرابـع ثم حـافـظت فـيـكـيـتش عـلى تـقـدمـهـا وامتـلـكت

اإلرسال حلسم انتصارها عند التقدم 5-3. 
لكن ضربت قـويت وضعتا جورجيس على مقربة
من التعادل بتقدمها Æ40-15 غير أن هذا التقدم
لم يــدم بـعــد ضـربــات أمــامـيــة خـاطــئـة لــتـدرك

فيكيتش التعادل.
وحصلت الالعبـة الكرواتية على فرصة حسم
ـبـاراة بــفـضل ضـربــة أمـامـيــة.وضـغـطت ا
جورجـيس على مـنافـستهـا بضـربت في
لـعب لـتلـجأ فـيكـيـتش للـدفاع نـهايـة ا
قـبل أن تطـيح األولى بضـربة أمـامية
ـلـعب.وحتـدت جـورجـيس خـارج ا
قـرار احلــكم لـكـن تـكــنـولــوجـيـا
عـ الــصـقـر أكــدت أن الـكـرة
ــلـــعب لــتـــنــتـــصــر خـــارج ا

فــــــــيـــــــكــــــــيــــــــتش. 

وقال هامـيلتـون "هو (لوكـلير) لم يكن
مـحظـوظا حـقـا في عدة سـباقـات هذا
الــعـــام كـــان مـن الــســـهـل أن يـــكــون

انتصاره الثالث".
زيـد لـيقـدمه وأنا وتـابع "لذا هـنـاك ا
ــشـاهـدة نـضــجه والـتـسـابق أتـطـلع 
ــتــعـا ومــحــاولـة ضــده األمـر كــان 

اللحاق به.. كان سريعا قليال".
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قـال الـبــريـطـاني لـويس هــامـيـلـتـون
بـطل العـالم خـمس مرات إنـه يتـطلع
ـواجـهـات أكـثـر ضـد شـارل لـوكـلـير
بــعـــدمـــا حــقق الـــســـائق الـــقــادم من
موناكو فوزه األول في بـطولة العالم
لسباقات فورموال  1للسيارات خالل
جـائـزة بـلـجيـكـا الـكـبـرى أمس األحد
لــيـضع حـدا لـغـيـاب االنـتـصـارات عن

فيراري.
وفاز لوكلير وهو أصغر فائز بسباق
مع فيراري بـعمر 21 عاما بـعدما بدأ
نطـلق في يوم مفعم من مركز أول ا
ـشـاعـر في حـلـبـة سـبـا بـعـد وفاة بـا
الـفـرنـسي أنـطـوان أوبـيـر فـي سـباق

Æ2 فورموال
ركز الثاني مع وجاء هاميلـتون في ا
مرسيـدس لكنه مدد صـدارته لبطولة
الــعـالم إلى 65 نـقــطـة فــيــمـا اكــتـفى
سـيـبـاسـتيـان فـيـتل بـطل الـعالم أربع

ركز الرابع مع فيراري. مرات با
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أوروبــــا لــــلــــمــــرة الـــســــادســــة في
مــســيـــرته عــلــمــا بــأنه خــاض 12
مــبـاراة في الـبـطـولـة أحـرز خاللـهـا

هدف وصنع مثلهما.
أمـــــا عـــــلـى مـــــســـــتـــــوى الـــــدوري
ـمـتـاز فـقـد شـارك في اإلجنـلـيـزي ا
38 مباراة سجل خاللها  4 أهداف
إلى جـانب تــمـريــرتـ حـاســمـتـ

ليـساهم في بـقاء ليـفربول كـمنافس
شـــرس عـــلى الـــلــقب حـــتى الـــيــوم

سابقة. األخير من ا
ولـــعـب فـــان دايك دورا مـــهـــمـــا في
وصــول هــولـنــدا إلى نــهـائي دوري
األ األوروبــيــة وســـــــــجل هــدفـا
ـــانـــيـــا بــدور مـــهـــمـــا في مـــرمـى أ
اجملــــمـــــــــــوعــــات وأحـــرز
هــدفــا أكـــثــر أهــــــــمــيــة
لـصـالح لـيـفـربـول في
مــــــرمـى بــــــايـــــرن
مـيـونخ بـالـدور
ثـــــــــــــــــــــــــمــن

النهائي.
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سـوغ جيمس ميـلنر العب لـيفربول مـازحًا حالـة الغضب الشـديدة التي الزمت الـسنغالي
متاز. ساديو ماني جنم الريدز خالل مباراة بيرنلي األخيرة بالدوري اإلجنليزي ا

وشهـدت مباراة لـيفـربول وبيـرنلي ثورة غـضب من جانب مـاني عقب تبـديله مبـاشرة قبل
نـهايـة اللـقاء بـدقائق بـعدمـا أضاع عـليه زمـيله مـحمـد صالح فرصـة تسـجيل هدف
ـصري الـتسـديد بـدال من تمـرير الـكرة إلى مـاني رغم وجود حيث فـضّل النـجم ا
األخيـر في موقع يـسمح له بـتسجـيل هدف. ونـشر مـيلنـر عبـر حسـابه الرسمي
ـا أخطأت ـوقع إنستـجرام صورة له بـرفقة مـاني وعلق علـيها بـالقول: "ر
في قـراءة هذا لكـنني مـتأكد أن مـاني كان يـتفاعل مـعي بعـد عدم إشراكي
في اللقـاء شكرًا صديقي". ومن جانبه رد ماني عليه قائال: "بالفعل هذا

ما كنت أشكو بسببه".

 ôU Ë ≠ 5 dÐ

ـاني إنه ال قـال جـادون سـانـشـو جنم بـوروسـيـا دورتـمـوند األ
مـتاز مسـتقبـلًا. وارتبط انع فـي االنتقـال للدوري اإلنـكليـزي ا
ـتـألق سـانــشـو بـالـرحـيل عن دورتـمـونـد في فـتـرة االنـتـقـاالت ا
انشـستر يـونايتـد قبل أن يوقع الصـيفيـة اجلاريـة واالنضمـام 
علـى عقد جـديد مع نـاديه.وقال سـانشو فـي تصريـحات أبـرزتها
ستـقبل لكني ال أمانع العودة كنـني معرفة ا "بي بي سي": "ال 
إلـى الــدوري اإلنـــكــلـــيـــزي وكــذلـك ال أمــانع االنـــتـــقــال لـــلــدوري
اإلسـبـاني لـكــنـنـا ال نـعـرف حــتى اآلن". وأضـاف: "أشـعـر أن كل
دوري هو تنافـسي للغاية الدوري اإلنكليزي هو واحد من أفضل
الدوريـات في الـعالم اجلـمـيع عـلى علم بـذلك". وتـطرق سـانـشو
للحديث عن حـوادث العنصـرية وآخرها تـعرض روميلـو لوكاكو
لهتافات مسيئة خالل مباراة فريقه إنتر ميالن أمام كالياري في

الــدوري اإليــطـالي. وقــال الــدولي اإلنـكــلــيـزي: "يــجب أن تــتــوقف هـيه
عـامـلة إنـهـا تُفـقد ـثل هـذه ا احلـوادث ال يـوجد العب يـريـد أن يلـعب كـرة القـدم ويـتعـرض 
الالعبـ ثقتـهم وقريـبًا حب هذه الـرياضة سـيتوقف".وأردف: "من الـصعب رؤية أشـياء مثل
ــاذا يـجب أن تـمـارس كــرة الـقـدم?". وتـمـكـن سـانـشـو من بـدء هـذه حتــدث.. ألنك تـتـسـاءل 
تاز بعدما سجل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة اني بشكل  وسم اجلديد لـلدوري األ ا
ـسابـقة. وفـاز ليفـربول عـلى نظـيره بيـرنلي بـثالثيـة نظـيفة في أول 3 مبـاريات لـدورتمونـد با

حملت توقيع كريس وود باخلطأ في مرماه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ـقبل "سـبـاق مـونـزا"ويـقـام الـسـبـاق ا
في مـــونـــزا مــعـــقـل فــيـــراري ويـــأمل
الـفــريق اإليــطـالي في انــتـصــار أمـام

تحمسة. جماهيره ا
وجـــاء فــــوز لــــوكــــلــــيـــر فـي ســــبـــا-
فـرانكـورشـان في السـباق  13من 21
ـــوسم وهـــو األول لــــلـــفـــريق هــــذا ا
اإليطالي منذ انتصار كيمي رايكونن

وفــــــــــازت
بــــولـــنـــدا

79-76
عــــــــــــــــــــلـى
الـصــ بـعـد
وقت إضــــافي
فـيـمـا انـتـصرت

روســـــــيــــــا 87-73
على كـوريا اجلنـوبية

وحــافـظـت فـنــزويال عـلى
آمــالـهــا في الــتـأهل إلى دور
اجملموعات الثـاني في البطولة

الـتي تضم  32مـنـتـخـبـا بـتـغـلـبـها
 71-87على ساحل العاج.

وتــلـــعب أمــريـــكــا ضـــد تــركـــيــا غــدا
الثالثـاء فـيـمـا تنـتـظـر كنـدا مـواجـهة

مثيرة ضد ليتوانيا.
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أعـلن نادي برشلـونة رحيل العبه رافـينيا إلى صـفوف نادي سيـلتا فيـجو قبل ساعات من
وقع الرسمي لـبرشلونة أن النادي توصل التفاق مع غلق باب االنتقـاالت الصيفية.وذكر ا
رافـينـيا عـلى جتديد عـقده حـتى نهـاية موسم (2020/2021). وأضـاف أن النادي اتفق
ـدة موسم على سبيل اإلعارة حتى بشكل رسمي مع سيـلتا فيجو على انـضمام رافينيا 
وسم دون وجـود بند إلمكانية الـشراء النهائي.وأشار إلى أن سيـلتا فيجو سيدفع نهاية ا
راتب رافيـنيا بـجانب إضـافات تصل إلى 1.5 ملـيون يورو. وأعـرب النـادي الكـتالوني عن
امتـنانه لـرافـينـيـا على الـتـزامه مع الفـريق وتـفانـيه في الـعمل وتـمـنى له التـوفـيق والنـجاح
ستـمر في جتربته اجلديـدة. وبهذا يعـود رافينيا "26 عاما" من جـديد لسيـلتا فيـجو بعد ا
أن لـعب مـعه في موسم "2014-2013 كـمعـار عنـدما كـان لويـس إنريـكي مدربـا للـفريق
ـديـنة فـيـجو من أجل قـبل أن يتـولى بـعـدها تـدريب الـبارسـا.ووصل الالعب صـبـاح اليـوم 
إجراء الكشف الطبي وتـوقيع العقود.وبانضمـام رافينيا تنهي إدارة سيـلتا فيجو برئاسة
وسم وبـدأت بـاسـتـعادة كـارلـوس موريـنـيـو "عـملـيـة الـعـودة" التـي كانت وضـعـتـهـا هـذا ا

الثالثي دينيس سواريز والسنغالي بابي شيخ ديوب وسانتي مينا.

ـنـيـة يـوم إنـريـكي الــتي وافـتـهــا ا
اضي. اخلميس ا

ران األول لـلـمـنـتخب وقـبل بـدايـة ا
اإلسبـاني وقف الالعـبون وأعـضاء
اجلــهـاز الــفـني واجلــمــاهـيــر الـتي
حـــــــــضــــــــــــــــــرت إلـى مـــــــــلـــــــــعب
الــتــــــــــدريـبـات دقـيـقـة حـــــــــدادا
عــلى روح الــراحــلــة تــشــانــا ابــنـة

لويس إنريكي.
وفـجع إنـريـكي بـرحـيل ابـنتـه التي
كــانت تــبــلغ 9 ســنــوات األســبــوع
ـضــــــــــــاعـفـات ـاضي مـتــأثـرة  ا
مرض ساركوما العـــــــــظم اخلبيث
الـتي كــافـحــته طـوال األشــهـر الـ 5

األخيرة.
درب وأصـاب خـبـر رحـيل ابـنـة ا
اإلســبـاني الـوسـط الـريـاضي
ي بـصــدمـة كـبـيـرة الــعـا
وخـــــاصــــــة أعـــــضـــــاء
اجلــــــهــــــاز الـــــــفــــــني
لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني
الـــذين كـــانــوا زمالء
إلنـريــكي حـتى قـبل

أشهر قليلة.
ومن جــهــة اخــرى
بعد أيام قليلة من
فــــــــــوزه
بـجـائزة
أفــــــضل
العـب في
أوروبــــــــــا
بـات   2019
الـــهـــولـــنـــدي
فـــيــــرجـــيل فـــان
دايك مــــرشــــحــــا إلجــــهــــاض حــــلم
الـثـنـائي األسـطــوري األرجـنـتـيـني
لـــيـــونـــيـل مـــيـــسي والـــبـــرتـــغـــالي
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو في الـعـودة
إلى مـــنـــصـــات تـــتـــويج اجلـــوائـــز

الفردية.
وأعـلـن االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
(فــيــفــا) عن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة
للمـرشح جلـائزة أفضل العب في
الـــعــالـم ســنــة 2019 حـــيث ضــمت
أسـمـاء الالعــبـ الـثالثــة أنـفـسـهم
الـذين اجـتـمـعـوا قـبل أيام فـي حفل

توزيع جوائز "يويفا".

ورغم اعتراض البعض على تواجد
مـيـسي ورونالـدو بـصـوة اعتـيـادية
في الــقــوائم الـنــهــائـيــة لــلـجــوائـز
تـدافع أرقامـهما الـشخـصيـة عنـهما
ـاضي لم ـوسم ا أيـنـهـمـا ذهـبـا وا
يــخــرج عن هـذا الــســيـاق في وقت
يـعـتـمد فـيه فـان دايك عـلى الـنـتائج
ـبـهـرة الـتي حـقـقـهـا مع لـيـفـربول ا

نتخب الهولندي. وا
والـتـقـريـر الـتـالي يـركـز عـلـى فرص
الـالعـــــبـــــ الـــــثالثـــــة فـي خالفـــــة
الـكـرواتي لــوكـا مـودريــتش الـفـائـز

اضي: بجائزة األفضل العام ا
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قد يجد نفسه في موقف صعب هذا
الـعـام بـعـدما هـاجم احتـاد أمـريـكا
اجلـنــوبـيـة بـعــنف إثـر تـبــخـر حـلم
نتخب األرجنتيني في إحراز لقب ا
نتخب كوبا أمريكا 2019 على يد ا
الـبـرازيـلي 2019 عـلــمـا بـأنه تـلـقى
ــركـز بــطـاقــة حــمــراء في مـبــاراة ا

الثالث أمام تشيلسي.
فــاز بــرشــلــونــة بــلــقب وحــيــد هـذا
ـوسم هـو الـدوري اإلسـبانـي لكن ا
أرقام مـيسي على الـصعيـد الفردي
جتـــعـــله مـــرشـــحًـــا قــويًـــا لـــلـــفــوز
باجلوائـز الفردية بـغض النظر عن

مشواره مع منتخب بالده.
بـــرشــــلـــونــــة من دون مـــيــــسي في
ـاضي كـان فــريـقًـا عـاديـا ــوسم ا ا
للـغايـة وحتى هـذه اللـحظـة يعاني
ـدرب إرنـسـتـو فـالـفـيـردي إليـجـاد ا
صـيـغـة فـنـيـة جتـعل الـفـريق يـعـمل
ـبالغ فـيه على الـنجم دون االتكـال ا

األرجنتيني.
ـسـابـقـة دوري تـوج مـيـسي هـدافًـا 
ــــاضي ــــوسم ا أبــــطــــال أوروبـــا ا
بـرصـيـد 12 هـدفًــا أضـاف إلـيـهـا 3
تمريرات حاسمـة أما على الصعيد
احمللي فـنال جـائزة هـداف الدوري
اإلسـباني بـرصـيد 36 هـدفا في 34
مـــبــاراة إضــافــة إلى 15 تـــمــريــرة

حاسمة.
وخـالل مـشـوار الـفـريق الـكـتـالـوني
بـــدوري األبــــطـــال ســـجل مـــيـــسي
ـســابـقـة الـهـاتــريك الـثــامن له في ا
رمى آيندهـوفن بالدور األول أما

ـسـتـوى مـحـلي فـقـد أصـبح عــلى ا
أول العب في الـتـاريخ يـصل حـاجز
الـ400 هـــدف مـع فـــريـق واحـــد في
الدوريـات اخلمس الـكبـرى كما أنه
بـــــــلـغ حــــــاجــــــز الـ600 هـــــــدف مع

سابقات. برشلونة بكافة ا
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ظن اجلـمـيع أن الــنـجم الـبــرتـغـالي
رونالـدو قد خفت بـريقه مع انـتقاله
إلى يــــوفـــنــــتـــــــــــوس اإليـــطــــالي
خـصـوصــا وأنه كـان يـبـلـغ حـيـنـهـا
الـرابـعـة والـثالثـ من عـمـره لـكنه
أثـبت أن الـعـمـر مـجـرد رقـم بـعـدما
قـــاد الـــفـــريـق لـــلـــفــــــــــــوز بـــلـــقب
الـ"سيري آونـال جائزة أفضل العب
ـسـابـــــــــقة بـعـدمـا سجل 21 في ا
هــدفًــا أضــاف إلــيــهـا 8 تــمــريــرات

حاسمة.
اإلخـــفـــاق الـــوحـــيـــد في مـــســـيـــرة
ـاضي كان وسم ا رونالـدو خالل ا
اخلـروج من مـسـابـقـة دوري أبـطـال
أوروبـا عـلى يـد أيـاكس عـلـمـا بأنه
سـجل 6  أهـداف وصــنع اثـنـ في

سابقة. 9 مباريات با
ووصل رونـالـدو إلى حـاجـز الـ400
هــدف بـبـطـوالت الـدوري اخملـتـلـفـة

وقـدم مـبــاراة الـعـمـر عــنـدمـا سـجل
ثالثـيـة في مــرمى أتـلـتــيـكـو مـدريـد
بـــإيـــاب الـــدور ثــمـن الــنـــهـــائي من

مسابقة دوري األبطال.
لـــكن الــنــقــطـــة األبــرز في مــســيــرة
ــــاضي رونــــالــــدو خالل الــــوسم ا
كـانت قيـادته البـرتغـال للـفوز بـلقب
دوري األ األوروبية بعدما سجل
ثالثـية سـاحـرة في مرمـى سويـسرا

بالدور نصف النهائي.
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لك فـان دايك األرقام الـتهديـفية ال 
لكها كل من رونالدو ميزة التي  ا
ومـيسـي كونه قـائـدا للـخط اخلـلفي
في لـــيـــفـــربـــول بـــيـــد أن الـــنـــقـــاد
رشح األبرز للفوز يعتبرونه ا

باجلائزة.
كـــان لــــلــــمـــدافع
الـــهــــولـــنـــدي
دورا مهـما
فـــــــــــــي
حــسم
ليفرب
ول

لــــــــــقـب
دوري أبـــــطـــــال
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ـانـيـة يـولـيـا جورجـيس فـازت الـكـرواتيـة دونـا فـيـكـيـتش عـلى األ
بنتيجة 7-6 و 5-7و3-6 لتصل إلى دور الثـمانية ببطولة أمريكا

باراة. فتوحة للتنس ألول مرة بعدما أنقذت فرصة للفوز با ا
ـصنفة 23 في البطـولة األسبوع الثاني في وتخوض فـيكيتش ا

إحدى البطوالت األربع الكبرى ألول مرة في مسيرتها.
وحـقـقت انـتـصـارهـا األول عـلى جـورجـيس الـتي تـغـلـبت عـلـيـهـا

ثالث مرات من قبل.
لعب "ال أعلم كيف فزت بهذه وقالت فيكيـتش في مقابلة بجانب ا
ـان ــبــاراة كــنت أحـاول رد الــكــرات... واصــلت الـقــتــال واإل ا
بإمـكانية الـفوز".وتلعب الـالعبة الكـرواتية البـالغ عمرها 23 عاما

في دور الثمانـية ضد السويسرية بليندا
بـنـتــشـيـتش الــتي حـقـقت
مـــــفــــــاجـــــأة فـي وقت
ســـــــابق الـــــــيــــــوم

االثــــــــــــنــــــــــــ
بــانــتــصــارهـا
على الـيابانية
نــــــــعـــــــــومي
أوســـــاكـــــا
حـــــــامــــــلــــــة
الــــــــــلــــــــــقب
ــصـــنــفــة وا
األولـــــــــــــــــــى
ـيا.وفازت عا
فـــيــــكـــيــــتش
بـســهـولـة في
آخــر مــواجــهــة
ضـد بـنتـشـيتش

ـصــنــفـة  13في ا
الـــــبـــــطــــولـــــة خالل
ـــفـــتـــوحــة فـــرنـــســـا ا

سائق ألفا رومـيو احلالي في جائزة
أمـريـكـا الـكـبــرى في أكـتـوبـر تـشـرين
ـــاضي.وكـــان أجنح وأشـــهـــر األول ا
فــرق الــبــطــولـة مــرشــحــا لــلــفـوز في
بــلـجــيــكــا بــســبب مالئــمــة احلــلــبـة
لـتــصـمـيـم الـسـيــارة بـاالعـتــمـاد عـلى
الـسـرعة الـكـبـيرة وسـيـكون مـرشـحا

في مونزا أيضا.
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