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روما  –وكاالت  
ـباراة التي هاجـمت جماهـير رومـا اليونـاني كوسـتاس مـانوالس مدافع نـابولي في ا
لـعب األولـيمـبـيكـو ضـمن لقـاءات اجلـولة احلـادية عـشـر من الدوري جتـمع الـفريـقـ 

اإليطالي.
ـاضـيـة بـعد وانـتـقل مـانـوالس إلى صـفـوف نابـولي خـالل مدة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة ا

سنوات قضاها بقميص روما.
ـباراة ومع كل وأطلـقت اجلمـاهيـر صافـرات االستـهجـان ضد مانـوالس منـذ انطالق ا

سة لليوناني للكرة.
ـركز الـرابع بـجـدول تـرتـيب الـكـالتـشـيـو بـرصـيد 19 نـقـطة فـيـمـا يأتي ويـحـتل رومـا ا

ركز السادس برصيد 18 نقطة. نابولي با
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انــتــزع فــريق إنــتــر مـيـالن صـدارة
الدوري اإليطالي لكرة القدم بشكل
مــؤقت بــعــدمـا تــمــكن من حتــويل
تأخره بهـدف أمام مضيـفه بولونيا
ــبـاراة الـتي إلى فـوز (1-2© خالل ا
جـمــعـتــهـمــا اول امس الــسـبت في

سابقة. رحلة الـ 11من ا ا
وانــتـهى الــشــوط األول بـالــتــعـادل
الـسـلـبي بـ الـفـريـقـ حيـث فشال
في تـرجـمـة الـفـرص الـسـهـلـة الـتي
ــرمــيـ إلى اتــيـحـت لـهــمــا أمـام ا

أهداف.
وفـي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـي ســـــجل
روبـيـرتــو سـوريـانـو هــدف الـتـقـدم
لبـولونـيا في الـدقيـقة 59 ثم تعادل
إنتر ميالن بهدف سـجله البلجيكي

Æ57 روميلو لوكاكو في الدقيقة
وعـاد الــنـجم الـبــلـجـيـكـي لـيـسـجل
الــهـدف الــثـاني من ركــلـة جـزاء في
الدقيقة األولى من الوقت احملتسب

بدلًا من الضائع للمباراة.
ورفع إنــتـر مـيـالن رصـيـده إلى 28

نـقـطـة في صـدارة الــتـرتـيب بـشـكل
ــا سـتـســفـر عـنه مـؤقت انــتـظـارًا 
نــتــيــجــة مــبـــاراة يــوفــنــتــوس مع
تــوريـنـو الـتـي تـقـام في وقت الحق
قـابل تـوقف رصـيد من الـيـوم.في ا
ـركز بـولـونـيـا عـند 12 نـقـطـة في ا

Æ12الـ
وهذا هو الفوز التاسع إلنتر ميالن
ـــوسـم مـــقـــابل فـي الـــدوري هـــذا ا
اخلـسـارة في مـبـاراة والـتـعادل في

مثلها.
ـــة هي فـــيـــمـــا تـــعـــد هـــذه الــهـــز
اخلامسة لبـولونيا في الدوري هذا
وسم مقـابل الفوز في  3مباريات ا

والتعادل في مثلها.
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واصل تـشـيـلـسي عـروضـه الـقـوية
بــالـتـغـلـب عـلى واتـفـورد اول امس
ـباراة الـسـبت بـنـتـيـجـة 1-2 في ا
الـتي أقــيـمت عــلى مــلـعب فــيـكـارج
رود ضـمن لقـاءات اجلـولة رقم 11

من الدوري اإلجنليزي.
وسـجل ثــنـائــيـة تــشـيــلـسي كل من

تـــامي أبــــراهـــام في الــــدقـــيـــقـــة 5
وكــريــســتـــيــان بــولــيـــســيــتش في
الــدقــيــقـة 55 بـيــنــمــا أحــرز هـدف
واتـفورد الـوحيـد جيـرارد دولوفـيو

في الدقيقة 80 من عالمة اجلزاء.
وبـذلك االنــتــصـار رفع تــشـيــلـسي
رصــيـده 23 نــقــطــة لــيــرتــقى إلى
ـركز الـثـالث بيـنمـا جتـمد رصـيد ا
واتـفـورد عـنـد 5 نـقــاط يـتـذيل بـهـا

جدول الترتيب.
ــبـاراة بــقـوة من بـدأ تــشـيــلـسي ا
خالل افتتـاح التسجيـل في الدقيقة
 ?5وذلك بعد تمريرة طولية رائعة
ـــــــــلــــــــــعـب مـن قــــــــــبل مـن وسـط ا
جــورجــيــنـو ضــرب بــهــا دفــاعـات
رمى واتـفـورد لـيـنفـرد أبـراهـام بـا
ويــــضع كــــرة ســــاقـــطــــة مـن فـــوق

احلارس فوستر.
وأتت احملاولة األولى لواتفورد في
الدقـيقة 15 عبـر تسـديدة قـوية من
قــبـل بـــيــريـــرا من داخـل مــنـــطـــقــة

اجلزاء أمسك بها كيبا.
وانــطـــلق مــونت فـي الــدقــيــقــة 17

مـــســددًا كـــرة من خـــارج مــنـــطــقــة
اجلزاء ارتطمت بدفاعات واتفورد
ـنـفـرد تـمـاما لـتـصل إلى أبـراهـام ا
رمى إال أنه سـدد كـرة أخرجـها بـا
فـــوســتــر إلـى ركــلــة ركـــنــيــة. ومن
الركلـة الركنـية ارتقى بولـيسيتش
لـعـرضـيـة ويـلـيـان لـيـسـدد رأسـيـة
مـتقـنـة في أقصى الـزاويـة اليـمنى
أخرجها فوستر بصعوبة إلى ركلة
ركـــنــيـــة أخــرى. وســـدد مــونت في
الـدقـيـقـة  43صـاروخـيـة من خـارج
ــسـت أصــابع مـــنـــطــقـــة اجلـــزاء 
فـــــوســــتـــــر قـــــبل أن تـــــصـــــطــــدم
بالـعارضـة ليـنتهي بـعدهـا الشوط
األول بتقدم البلوز بهدف دون رد.
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ومـع بــــدايــــة الـــــشــــوط الـــــثــــاني
وحتـــديــدًا فـي الــدقـــيـــقــة 49 ومن
هـجـمـة مـرتـدة انـطـلق ويـلـيـان من
ـــــلــــــعب حــــــتى وصـل إلى وسـط ا
مـنـطـقة اجلـزاء لـيمـرر بـعـدها إلى
مــــونـت الــــذي ســــدد كــــرة قــــويــــة

أخرجها فوستر إلى ركلة ركنية.
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الـذي تخـطى وان-بيـساكـا قبل أن
يـســدد في مـكــان وقـوف دي خــيـا
باراة بالدقـيقة 27. وهدأ إيقـاع ا
قــلــيال وطــالـب العــبــو يــونــايــتـد
بركلـة جزاء بعد سـقوط مارسيال

لكن احلكم لم يحتسب شيئا.
وفي الـدقـيـقة األخـيـرة من الـشوط
ــــوث هــــدف األول ســــجـل بــــور
الـــتـــقــدم عـــنـــدمـــا وجّه ســـمـــيث
ـرمى عـرضـيـة مـنـخـفـضـة أمـام ا
اسـتـقـبل من خاللـها كـيـنج الـكرة
ورفـعــهـا مـن فـوق وان-بــيـســاكـا
قـــبل الــتــســـديــد بــشـــكل رائع في
ـوث الـشـوط الــشـبـاك. وبـدأ بـور
الـثـاني مـهـاجــمـا فـأرسل سـمـيث
كـــرة نـــحـــو اجلـــهـــة األخـــرى إلى
فـــرايــزر الــذي أطــلـق تــصــويــبــة
ســيـــطـــر عــلـــيـــهــا دي خـــيــا دون
صـعـوبـة. وأنـقـذ رامـسـديل مـرماه
من تـسـديــدة بـيـريــرا الـقـويـة في
الــــدقــــيــــقــــة 57. وأرسـل كــــالـــوم
ويلـسون من الـناحيـة اليـمنى كرة
ارتدت من ماجـواير وكادت تصل

أهـــداف فــرانـــكــفـــورت جــاءت عن
طريق فـيلـيب كوسـتيـتش جبريل
ســـو ديـــفـــيــــد أبـــراهـــام مـــارتن
هـــيــنـــتـــيـــريـــجـــر وجـــونـــســـالــو
باسيينسيا في الدقائق 33 ?25و
49و 61 و85 بيـنمـا أحرز روبرت
لــيـــفـــانــدوفـــســكـي هــدف بـــايــرن

الوحيد في الدقيقة 37.
بهذه الـنتيـجة ارتقى فـرانكفورت
لــلــمــركـز الــســادس بــعــد وصـوله
لــلـنــقـطـة 17 بــيـنــمـا هــبط بـايـرن
للـمركز الرابـع بعد توقـفه عند 18

نقطة.
وفي نـفس اجلـولة فـاز بـوروسـيا
ــتـصــدر عـلى مـونــشـنــجالدبـاخ ا
مــضـيــفه بـايــر لــيـفــركـوزن (2-1)
وبـــوروســــيـــا دورتـــمــــونـــد عـــلى
فـولفـسـبورج (0-3) واليبـزج على
ن ماينز (0-8) وتعادل فيردر بر

مع فرايبورج (2-2).
w «—œ “u

وفـــاز مــانــشــســتـــر ســيــتي بــشق
األنفس على ضيفه ساوثهامبتون
بـهـدف لـهـدف في مـباراة مـثـيرة
اول امس السـبت في اجلـولة 11

متاز. من الدوري اإلجنليزي ا
تــقـدم الــضــيــوف بـهــدف جــيـمس
وارد بــــروز بـــالـــدقـــيـــقـــة 13 ورد
الــســيــتي بـــهــدفــ لــســيــرجــيــو
أجـــــــويـــــــرو وكـــــــايـل ووكـــــــر في

الدقيقت  70و86.
رفع مــانــشـســتــر سـيــتي رصــيـده
بـهذا الـفـوز الثـم إلى 25 نـقـطة
ـركـز الــثـاني بـيــنـمـا جتـمـد في ا
رصــيــد ســاوثــهـامــبــتــون عــنـد 8
نـقـاط لـيبـقى في مـنـطـقـة الثالثي

هدد بالهبوط. ا
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وعـاد مـانشـسـتر يـونـايتـد لـدوامة
ـوسم الــعـروض اخملــيــبــة هــذا ا
وث بخـسارته أمـام مضـيفـه بور
(1-0) اول امـس الـــــــســــــــبـت في
افـتـتـاح اجلـولة الـ 11من الدوري
متاز.وسجل جوشوا اإلجنليزي ا
ـبــاراة الـوحـيـد في كــيـنج هـدف ا
الـــدقـــيـــقـــة 45.وجتـــمـــد رصـــيـــد

بـرشلـونة الـوحيـد ليـونيل مـيسي
من ركــلــة جــزاء في الــدقــيــقــة 38
بــيــنــمـا ســجل أهــداف لــيــفــانـتي
كـــامــبــانــيـــا وبــورخــا مــايــورال
ونيمانـيا رادويا في الدقائق 61و

 63و68 على الترتيب.
ـة هي الـثـالـثـة وتُـعـد هـذه الـهــز
وسم لبرشـلونة في اللـيجا هذا ا
حــيـث جتــمــد رصـــيــده عــنــد 22 
نـقـطـة في الـصـدارة مـؤقـتًـا وقـفز
ليـفـانـتي لـلـمركـز الـثـامن بـرصـيد

17 نقطة.
وسـيـشتـعل الـصـراع عـلى صدارة
الـليـجـا بعـد سقـوط الـبارسـا ب

نقـطة) الوصـيف ريال مـدريد(21 
وغـــرنــاطـــة وأتـــلــتـــيـــكــو مـــدريــد

وإشبيلية (20 نقطة لكل منهم).
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ة تصدر ليفربول من هز وجنا ا
ــــــوسم وحــــــوّل أولـى لـه هــــــذا ا
تـأخـره أمام مـضـيفه أسـتـون فيال
بــهـدف إلى فــوز بــنـتــيــجـة (2-1)
مــســاء اول امس الــســبت ضــمن
اجلـــــــــولــــــــة الـ 11مـن الــــــــدوري
ـــمــــتـــاز. وســـجل اإلجنـــلــــيـــزي ا
صـري محمـود حسن تريـزيجيه ا
هـدف أسـتـون فـيال بــالـدقـيـقـة 21
وعـادل أنـدي روبـرتـسـون لـلـفـريق
الضـيف بالـدقيـقة 87 من صنـاعة
الــسـنــغــالي ســاديــو مــاني الـذي
تــعــمــلق وأحــرز هــدف الـفــوز في
الــدقـيــقـة 4+90. ورفع لــيـفــربـول
رصــــيــــده فـي الــــصــــدارة إلى 31
نـقـطـة بـفـارق 6 نـقـاط أمـام حـامل
الـلــقب مـانــشـســتـر ســيـتي الـذي
بدوره فاز على ساوثهامبتون (-2
1) فيما جتمـد رصيد أستون فيال

عند النقطة 11.
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وســـقط بـــايـــرن مـــيـــونخ بـــشـــكل
مـــفـــاجـئ خـــارج أرضه عـــلى يـــد
مـضـيــفه آيـنـتـراخـت فـرانـكـفـورت
بنـتيـجة (1-5) اول امس السبت
على ملعب كومرزبنك آرينا ضمن
مـنــافـسـات اجلــولـة الــعـاشـرة من

اني. الدوري األ
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أعرب الفـرنسي أنـطوان جـريزمان مـهاجم بـرشلونـة عن استـيائه عـقب اخلسارة بـنتـيجة
(1-3) أمـام لـيــفـانـتي مــسـاء اول امس الــسـبت في إطــار مـنـافــسـات اجلـولـة الـ 12من
الليـجا. وقال جـريزمـان خالل تصريـحات نقـلتـها صحـيفة "مـاركا" اإلسـبانيـة: "ليس لدي

ة  وعلينا أن نرى ما قمنا به بشكل خاطئ ونعمل على تصحيحه". أي تفسير للهز
ــشـكــلــة في كــرة الــقــدم أو األداء أو كل شيء لــقـد وأضــاف: "ال أعــرف مــا إذا كــانت ا
استـقبلنا 3 أهداف خالل  10 دقائق فقط وهـذا يحدث ألن هنـاك مشكلـة لكنه أمر وارد
في كــرة الـقـدم". وتــابع: "تـأقــلـمي? يــجب عـلي أن أدخل مع الــفـريق تــدريـجـيــا وأسـتـوعب
الـتـكــتـيك حـدث لي ذلك أيــضًـا مع أتـلـتــيـكـو مـدريــد". واخـتـتم: "دوري الـدفــاعي? ديـيـجـو

سيميوني هو من علمني ذلك وأنا هنا ألساعد الفريق سواء في الدفاع أو الهجوم".

إلـى كـيـنج لـكن دي خــيـا أبـعـدهـا
من أمامه ببراعة في الدقيقة 63.
ونـفـذ هـاري ويـلــسـون ركـلـة حـرة
قــريـبـة فـوق مـرمى يـونـايـتـد في

الدقيقة 68.
وأجرى مـدرب مانـشستـر يونـايتد
أولـي جـونـار سـولـسـكـايـر تـبـديال
هجوميا بإشراك جيسي لينجارد
ـوث ظل مـكـان بـيـريـرا لـكن بـور
يضغط لتخفيف العبء عن دفاعه
فـتـدخل دي خــيـا إلنـقــاذ تـسـديـدة

هاري ويلسون في الدقيقة 75.
درب النرويجي مهاجمه وأشرك ا
الصاعـد ماسون جريـنوود مكان
جــيـمس فــكـاد الالعـب الـبـديل أن
يـحــقق الـتـعــادل في الـدقــيـقـة 82
بـيـد أن مـحاولـته إثـر عـرضـية من

فريد ارتدت من القائم.
تبقية دون فرص ومرت الدقائق ا
ـبـاراة بـفـوز حـقـيـقـيـة لـتـنـتـهي ا
أصـــحــاب األرض (0-1) لـــيـــعــود
الشـياطـ احلمـر بذلك إلى دوامة

الهزائم.
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تأخـر الذي حققه فـريقهما أبـدى أندي روبرتسـون وساديو ماني ارتيـاحهما لـلفوز ا
ليـفربول علـى مضيفـه أستون فيال 1-2 مسـاء اول امس السبت ضـمن اجلولة 11
من الـدوري اإلجنليـزي. وكان ليفـربول متـخلفا بـهدف حتى الـدقيقة 87 عـندما أحرز
روبرتـسون هـدفا بـرأسه قبل أن يـضيف مـاني هدفـا رأسيـا آخر في الـدقيـقة الـرابعة
ـهم يحافظ لـيفربـول على فارق الـنقاط من الـوقت بدل الضـائع. وبهذا االنـتصار ا

الست الذي يفصله في الصدارة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
وقال روبـرتسون فـي تصريـحات لـشبكـة "سكـاي سبـورتس" عقب انتـهاء الـلقاء:
وسم "أظهـرنا مرونتنا على مدار األشهر الـ 18األخيـرة وواصلنا األمر هذا ا
كـنا نعرف أنـنا حصـلنا على فـرص رائعة للـتسجيل وال يـوجد أفضل من هدف
الـفـوز فـي الـدقـيـقـة األخـيــرة". وأضـاف: "أسـتـون فـيال فــريق تـأهل مـؤخـرا إلى
ــمـتــاز ودفـعــنــا إلى احلــافـة نــعـرف أنـه يـتــوجب أن نــظـهــر بــأفـضل الــدوري ا
مستوياتنا في كل مباراة". أما ماني فقال عقب اللقاء: " لم يكن أفضل عروضنا
لكـننـا استـحقـينـا النـقاط الـثالث كانت عـرضيـة مثـاليـة من الركـلة الـركنـية وفي

رمى". النهاية كنت محظوظا بعض الشيء ألن الكرة دخلت ا
وتابع: "أستون فـيال هو الفريق الذي دفعنا أكثـر حتى اآلن لهذا يعتبر الدوري
ـكــنـهـا أن تــتـحـول إلى ـمـتــاز األفـضل في الــعـالم كل مـبــاراة في الـدوري  ا

مواجهة كهذه".
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مانشستر يـونايتد بهذه اخلسارة
ـركـز الـثامن عـند 13 نـقـطـة في ا
ــوث مـــؤقــتـــا فـــيـــمـــا رفع بـــور
رصــيــده إلى 16 نــقــطــة وارتــقى

مؤقتا للمركز السادس.
ـوث أرون وسـيــطـر حـارس بـور
رامسـديل على تـسديدة مـارسيال

في الدقيقة السابعة.
وهــو مـا رد عـلــيه صـاحب األرض
في الـدقـيـقـة 13 عـنـدمـا مـر كـيـنج
من الــيــمــ بــعــد الــتــخــلص من
لـيـنــديـلـوف قـبل أن يــعـيـد الـكـرة
ـرمى إلى ليرمـا الذي سدد أمام ا
. وحـــصل كـــالـــوم ـــدافـــعـــ فـي ا
ويـلـسـون عـلى الكـرة في الـنـاحـية
الـيــمـنى لــيــقـتــحم بــهـا مــنـطــقـة
اجلزاء ويحاول التسجيل بيد أن
احلــارس دافـيــد دي خــيـا وقف له

رصاد في الدقيقة 16. با
وأطــلق جـيــمس تــســديـدة قــويـة
ـوث في مـرت بـجـوار مـرمى بـور
الــدقــيــقـة 21. وأرسل كــيــنج كـرة
فـوق دفـاع يــونـايـتــد إلى فـرايـزر

يرليخ u“∫ حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على استون فيال في البر
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وعزز تشيلسي من تقدمه بتسجيل
الــهــدف الـــثــاني في الــدقــيــقــة 55
بـــعــدمــا أرسل أبـــراهــام عــرضــيــة
أرضية مقتنة داخل منطقة اجلزاء
تـابعـها بـوليـسيـتش واضعًـا الكرة
فـي شـــــبــــــاك فــــــوســــــتــــــر. وكـــــاد
بــولــيــســيــتش أن يــســجل الــهـدف
الثالث في الدقيقة 57 بعد اختراق
نـطقة اجلـزاء من اجلهة الـيسرى
ســدد بــعــدهــا كــرة أرضــيــة تــألق

رمى. فوستر في إبعادها عن ا
وتـابع الـكـرواتي كـوفـاسـيـتش كرة
مــرتــدة من دفـــاعــات واتــفــورد في
الدقيقة 62 ليسدد كرة مباشرة من
عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء ذهبت
ضعيـفة في يد فوسـتر.وعاد مونت
لـلتـسديد مـن خارج مـنطـقة اجلزاء
في الــدقــيــقـة 72 إال أن تــســديـدته
ذهـــبـت ضــعـــيـــفـــة في يـــد حــارس
واتــفـــورد.وتـــعـــرض ديــولـــوفـــيــو
لإلعــاقـة في الــدقــيــقـة 76 من قـبل
جــورجـيـنـو داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
وبـعد الـعـودة للـفـار احتـسب حكم
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خالل تطبيق إصالحات جديدة.

وكـانت احلـكـومـة قـد رفـعت حـظـرا
طــويل األجل عــلى قــيـادة الــنــسـاء
لـــلــســـيـــارات في عــام 2018 كـــمــا

وتـسعى الـسـعوديـة إلى الـتـخلص
من صورتـها لـدى البـعض كواحدة
من بـــ أكــثــر دول الــعــالم قــمــعــا
لـلـمـرأة فـي الـسـنـوات األخـيـرة من
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استـضـافت السـعـودية أول مـباراة
مـصـارعة نـسـائـيـة حـرة في الوقت
الــذي تــتـخــذ فــيه الــبالد خــطـوات
نــحـو تــخـفــيف الـقــيـود الــصـارمـة

فروضة على الترفيه. ا
ـــبـــاراة فـي الـــعـــاصـــمــة وجـــرت ا
ــصـارعـة الـريــاض بـ جنــمـتي ا

احلرة ناتاليا والسي إيفانز.
ة وتمكـنت ناتالـيا من إنزال الـهز
نافستها السي إيفانز والتُقطت
صور لكل مـنهما بـينما حتـتضنان
شجعات وتلتقطان معهم الصور ا

باراة. بعد ا
وكــانـت كل مــنــهــمــا تــرتــدي حــلــة
رياضية كـاملة وفوقـها قميص "تي
شــيـرت" تــمـاشــيــا مع مـتــطـلــبـات
"ارتداء مالبس محـتشمـة" كما هو
مــــعــــمــــول بـه مع الــــســــائــــحــــات

األجنبيات.

نيكو
كوفاتش 
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أظهـر نيـكو كـوفـاتش مدرب بـايرن مـيونخ ردة فـعله بـعد خـسارة
ـذلة خارج أرضه عـلى يد آينـتراخت فرانـكفورت (5-1) اول فريقه ا
امس الــســبت ضــمن مــنــافــســات اجلــولــة الــعــاشــرة مـن الـدوري
اني.ومُـني الـفريق الـبافـاري بهـذه اخلـسارة بـعد تـعرض جـيروم األ
ـبـاراة لـقـيامه ـبـاشـر في الـدقـيـقـة التـاسـعـة من ا بـواتـيـنج لـلـطرد ا

خالفة على حدود منطقة اجلزاء ضد أحد العبي فرانكفورت.
بـاراة في تصـريحات أبـرزها مـوقع "سبورت"1 عن وحتـدث كوفـاتش عقب ا
واقعة طرد جيروم بواتينج في الدقائق األولى من اللقاء قائلًا: "تلقينا جميعًا

ضربة أحبطتنا بعد 8 دقائق بسبب البطاقة احلمراء".
وأضـاف: "رغم تأخرنـا بهدفـ إال أننا جنـحنا في الـظهور بـشكل جيد في
دة 80 دقيقة بالعب أقل يصبح األمر صعبًا الشوط األول لكن إذا لعبت 
لذا مـا حدث كـان غيـر متوقع".وأضـاف: "بالـتأكيـد لم نلـعب بشـكل جيد في
الـشـوط الـثـاني لـكن الـبـطـاقـة احلـمـراء لـعـبت دورًا حـاسـمًـا". وبـسـؤاله عن
التعليمات التي وجهها لالعبيه بعد النقص العددي أجاب: "ماذا تريدون أن

كنني مشاركتكم مثل هذه األمور". تعرفوا مني? ال 
ـدرب الــكـرواتي عن مــسـتــقــبـله داخل الــنـادي الــبـافــاري بـعــد هـذه وسُـئـل ا
اخلسارة فأجـاب: "ال أعرف أنتم تعلـمون أكثر مني نتـحدث دائمًا حول هذا
ـقـارنة األمـر وأعـلم كـيف تـسـيـر األمور فـأنـا لـست سـاذجًـا".وفـيمـا يـتـعـلق 
ـا حــدث في خـريف عـام 2018 قــال: "لم أسـتــسـلم مـوقـف فـريـقه حــالـيًـا 
رة وقد قال لي شخص ما أنه عندما يتعلق حينها ولن أفعل ذلك هذه ا
ـرء بالقلق".يـذكر أن بايرن وقف فيجب أال يـشعر ا ثل هـذا ا األمر 
وسم وهو ما لم مـيونخ استقبل  16هدفًا في الـبوندسـليجا هـذا ا
يــحــقــقه في  10جــوالت مــنــذ مـوسم 2008 ـ 2009 في عــهـد

اني يورجن كلينسمان. درب األ ا

أدخلت تعديالت على نظام وصاية
رأة في أغسطس/آب الرجل على ا
اضي عـلى نـحو يـسمح لـلنـساء ا
بـالـتـقــدم لـلـحـصـول عـلى جـوازات

تامي أبراهام
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فجر ليفـانتي مفاجأة من
الـعـيـار الـثـقـيل وحـقق
انـتــصـارًا ثــمـيـنًــا عـلى
ضـــيــــفه بــــرشـــلــــونـــة
مـسـاء بــنـتــيـجـة (3-1©  
اول امس السبت ضمن
من اجلــــــولـــــة الـ12 
مـــنــافـــســات
الليجا.
ســــجل
هـــدف

ـــبــاراة ركـــلــة جــزاء لـــواتــفــورد ا
سـجـلـهــا الالعب اإلسـبــاني نـفـسه
لـيـقـلص بـنــجـاح في الـدقـيـقـة 80  
النتيجة إلى 1-2. وأجرى المبارد
مـدرب تشـيـلسي الـتـبديل األول في
الـــدقــيـــقــة 83 بـــنــزول هـــودســون
أودوي عـلى حـسـاب بـولـيـسـيتش
وتبعه بالتبـديل الثاني في الدقيقة
ــــهــــاجم مــــيـــتــــشي 88 بــــنـــزول ا

باتشواي بدال من أبراهام.
وحـاول بــاتـشـواي فـوز نـزوله قـتل
ـبـاراة بـتـسـجـيل الـهـدف الـثالث ا
بـعـدما انـفرد بـفـوستـر في الـدقيـقة
89 قــبل أن يــخــرج دفـاع واتــفـورد

الكرة في اللحظة األخيرة.
وكــاد واتـــفــورد أن يــســـجل هــدفًــا
قــاتـلًــا في الـدقــيـقــة اخلـامــسـة من
الـوقت بدل الـضـائع بعـدمـا ارتقى
ــــــــــتقـدم لكرة احلارس فـوستر ا
عـرضـيـة مـسـددًا رأسـيـة قــــــــويـة
تصدى لهـا كيبا بنـجاح لتنــــتهي
ـــبــاراة بـــــــفــوز تـــشــــــــــيــلــسي ا

بنتيجة 2-1.

سـفـر والـسـفـر عـلى نـحـو مـستـقل
بدون إذن ولي األمر.

وعــــــــلـى الـــــــرغـم مـن ذلـك ال زالت
الـنسـاء تـواجه الـعديـد من الـقـيود
عـــلى حــيـــاتــهـن الســيـــمــا في ظل
احتجـاز العـديد من النـاشطات في
ــهن ــرأة وتــقــد مــجــال حــقــوق ا
لـلـمـحاكـمـة بـعـد قـيـامـهن بـحمالت
تـــهــدف إلى الـــتــغــيــيـــر كــمــا زعم
بعـضهن الـتـعرض لـلتـعذيب داخل

السجن.
هـمة واعتُـبـرت مبـاراة اخلـميـس ا
جـــزءا من عـــرض ريــاضي يـــعــرف
باسـم "جوهـرة الـتاج" ويُـقـام على
لك فهـد الدولي بـالرياض ملعـب ا

الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج.
الكــمــة الــسـابق كــمــا لـعب بــطل ا
تــــايـــســـون فـــيـــوري في الـــعـــرض
الرياضي وهزم براون ستراومان.
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ـصارعـة السي إيـفـانـز قد وكـانت ا
ــبـاراة بــتـغــريـدة عـلى اســتـبـقت ا
تويـتر قـالت فيـها "عـندمـا اشتركت
ــصــارعــة احلــرة كـان هــدفي في ا
هو التأثيـر حقا في العالم وكل من

كنني التأثير عليه".
وكـتبت نـاتـاليـا: "الـعـالم سيـشـاهد
باراة أنـا فخورة للـغاية بـتمثيل ا
الـقـسم الـنـسـائي لـديـنـا في عـرض
جوهـرة التـاج. حان الـوقت لتـقد

أفضل ما لديك يا السي".
صـارع الـسـعودي مـنـصور وقـال ا
ـصارع الـشـهـيل الـذي سـيـواجه ا
ـوقع "WWE.com  إن سـيــزارو 
الـكــثـيـر من الــسـيـدات في عــائـلـته
ـبــاراة عـلى ـشـاهــدة ا شــغـوفــات 

الهواء مباشرة".
وأضـــاف مــنــصــور: "ال اســـتــطــيع
وصف كم يـعنـي ذلك بالـنـسـبة لي

وبالـنسـبة لـشقـيقـاتي الصـغيرات
ـصارعـة احلرة اللـواتي يـعشـقن ا
وبنـات شقيـقاتي الـلواتي يـعشقن
ـــصـــارعـــة احلـــرة ويـــتـــخـــيـــلن ا
ويحلمن بأن يصبحن مصارعات".
وتابع: "عنـدما بدأت لـلمرة األولى
كــان الــكــثــيــرون يــسـألــونــني: هل
ـرأة ستـنافس يـوما ما تعـتقد أن ا

هنا?".
وأضــاف: "كــنت أعــتــقــد أن ذلك لن
يـحـدث إطالقـا ألنه عـنـدمـا نـشـأت
هـنــا كـانت فـكـرة جــلـوس الـرجـال
والـــنــــســـاء فـي نـــفـس الـــســــاحـــة
ـشـاهـدة عـرض مـا أمرا لـم يُسـمع
بـه لــديـــنـــا اآلن ســيـــدات يـــقــودن
الــسـيــارات. إن الـتــغــيـيــرات الـتي
حتــدث في هـذا الــبــلـد فـي كل مـرة
أعـود فـيـهـا إلـيه هـائـلـة جـدا وأنـا

شاركتي". فخور للغاية 
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حقق اإلجنـليزي تامي أبراهام مهـاجم تشيلسي رقمًا
ــيـزًا اول امـس الـســبت خالل مــبـاراة فــريــقه أمـام
واتـــــفــــورد ضــــمن مـــــنــــافــــســــات اجلــــولــــة الـ 11من
ـيـرلـيج.وجنح أبـراهام في تـسـجـيل الـهدف األول البـر
ـباراة بـالدقـيـقة اخلـامـسة من الـشوط لتـشيـلـسي في ا
األول.ووصل أبـــراهـــام بــــذلك إلى هـــدفـه الـــتـــاسع في
وسم ليصبح في قمة متاز هذا ا الدوري اإلجنـليزي ا
هــدافي الــبــطـولــة بــالــتـســاوي مع ســيــرجـيــو أجــويـرو
(مـــانـــشـــســـتــر ســـيـــتي) وجـــيـــمي فـــاردي (لـــيـــســـتــر
سـيـتي).ووفـقًـا لـشـبـكـة "سـكـواكـا" لإلحـصـائـيـات فإن
أبــراهـام أصـبح أول
العب في تــشـيـلـسي
يـصـل إلى تـســجـيل
 10أهــــداف
فـــــــــي كــــــــل
الـــبـــطـــوالت
هـــــــــــــــــــــــــذا
ــــــــــــوسـم. ا السي إيفانز

) وناتاليا )


