
ـصـري أثـنــاء تـواجـده في لالعـب ا
سيارة زميـله في الفريق الكرواتي
ديـان لـوفرين وهـمـا يـغنـيـان بعض
ـصـري الـشـهـيـر أغـاني لـلـمـطـرب ا

عمرو دياب. 
وقـام لـوفـرين بـنـشر الـفـيـديـو الذي
قـــام بـــتـــصـــويـــره عـــلى ســـتـــوري
اخلــــاص بـــتــــطــــبـــيـق الـــتــــواصل
االجتـماعي إنسـتغرام عـلى حسابه
الــرسـمـي والـذي انــتــشـر ســريــعـاً
عـجبــــــــ بتـسجيل وقام بـعض ا
الـــفـــيـــديــــــــــــو ونـــشــــــــــره عـــلى

اإلنترنت. 
وأعاد آل الـشيخ نـشر الـفيـديو مرة
أخـــرى وكــــتب مــــعــــلــــقــــاً عـــلــــيه:
"ابوصالح عاوزين حقـوق االغنية"
وذلـك فـي إشــــــــــارة أن إحــــــــــــــدى
األغـــــــــانـي الـــــــــتي
غــنــاهــا صالح
ولوفرين من
تـــألـــيف آل

الشيخ.
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حــقـق فـريـق نــادي ريــال مــدريــد فـوزًا
ثـــمــيــنًـــا خــارج األرض عـــلى حــســاب
سـيلتا فيجـو بنتيجة  4 أهـداف مقابل
هـدفـ عـلى مـلعـب بالـيـدوس حلـساب
اجلـــولــة  12 مـن الــدوري اإلســـبــاني.
وكانت أول  45 دقيقة قد انتهت بتقدم
ــيـــريــنــجي بـــهــدف نــظـــيف ســجــله ا
ا ـمـيز كـر بنـز ـهـاجم الفـرنسي ا ا
في الدقيقة  23مـستغلًا تمريرة طويلة
رائــعــة من الــســاحــر الــكــرواتي لــوكـا
مـودريـتش. وفـي الـشوط الـثـانـي عزز
جــوسـتــافـو كـابــرال من تـقــدم الـلـوس
بالنـكوس بـتسجـيل الهـدف الثاني عن
طــريق اخلـطـأ في مـرمــاه في الـدقـيـقـة
 57بعد أن اصطدمت به كرة كر
ــا الـــقــويــة بــعــد عــمل رائع من بــنــز
جـانب جنم ليون الفرنسي األسبق ثم
تــــمــــكن هــــوجـــو
مــايــو الــظــهــيـر
ـــــــــــــــــــــــــــن األ
ألصــــــــحــــــــاب
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حرصت جـماهـير ريـفر بـليت عـلى استـقبـال حافـلة الـفريق بـعد عـودته من ملـعب "ال بومـبونـيرا" بـالتـعادل أمـام بوكـا جونـيورز بـنتـيجة 2/2 فـي ذهاب الـدور النـهائي من كـوبا لـيبـرتادوريس.
درب مارسيـلو جاياردو عند مقر إقامته عقب وانـتظرت جماهير ريفر بلـيت احلافلة في أجواء احتفالية بـعد تعادل الفريق خارج ملعبه أمـام الغر التقليدي كما أن اجلـماهير احتفلت مع ا
يبـول" حيث  منعـه من التواصل مع اجلهـاز الفني أو احلضـور للمدرجات وقع عـليه من احتاد أمريـكا اجلنوبـية لكرة الـقدم "كو ـباراة بسبب قـرار اإليقاف ا الـلقاء. ولم يحـضر جاياردو ا
يـو البرازيلي في نصف الـنهائي. وقدم األوروجـوائي ناهيتان نـانديز العب وسط بوكـا جونيورز الشـكر جلماهـير فريقه بعـد التعادل على بسبب خرقه قـرار اإليقاف السابق في مـباراة جر
ملـعب "ال بومـبونيـرا" في ذهاب نهـائي كوبـا ليبـرتادوريس. وقال نـانديز في تـصريـحات نقـلتهـا صحيـفة "أوليـه" األرجنتـينيـة: "أوال وقبل كل شيء أريد أن أشـكر اجلـماهيـر على حمـاسها في
لعب مونيمونتال) من باراة لقد كانت أجواء احتفالـية". وأضاف: "علينا الذهاب إلى مباراة اإلياب بكل هدوء سندخلها دون النظر خلف ظهورنا.. أنا سعيد وزمالئي أيضا لكننا سنذهب ( ا
ـلعب قال: "لـقد لعبت أجل االنتقام وحتـقيق اللـقب". وواصل: "كانت مبـاراة مفتـوحة ب الطـرف كان لـدينا الـعديد من الفـرص لكنـنا لم نسـتغلهـا.. عليـنا التـحسن أكثر". وعن تـمركزه في ا
درب.. أستطيع مساعدة الـفريق من أي مركز". وأصبح الوضع صعبا على بوكـا جونيورز ألن ريفر بليت يكفيه الـفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل باراة وفقا لتعلـيمات ا أدوار عديدة خالل ا

بنتيجة  1/1 على ملعب "مونيمونتال" يوم السبت  24 تشرين الثاني اجلاري من أجل الفوز بالبطولة.
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ة مـتاز بعد  4 سنوات مؤ للدوري ا
جلمـاهيـره. وتلـقى فولـهام اول امس
األحــد اخلــسـارة  0-2 عــلى مــلــعب
لـيــفـربـول الــسـادسـة عــلى الـتـوالي
لـيقـبع في ذيل الـتـرتـيب. لـكن األسوأ
من ذلك أن أنديـة مثل كـارديف سيتي
ونـيوكـاسل يـونايـتـد وهيـديـرسفـيـلد
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احملتــــرف في صـفوف نادي
لــيـفــربـــــــــول اإلنـكــلــيـزي
ـي مــحـــمــد الـــنـــجم الـــعــا

صالح. 
وكان مقـطع فيديـو انتشر

ــســتــشــار من جـــانب اخــر طــلـب ا
تــــركي عـــبـــداحملــــسن آل الـــشـــيخ
رئـيـس الـهـيــئـة الـعــامـة لـلــريـاضـة
بية السعودية ورئيس الـلجنة األو
ــصـري طـلــبـاً غــريـبــاً من الالعب ا
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ــصـري هــاني جـمـال قـام الــفـنـان ا
بـنـحت تـمـثـال جـديـد حملـمـد صالح
ـــصـــري ونـــادي ـــنـــتـــخب ا جنـم ا
لــيــفــربـول اإلنــكــلـيــزي يــظــهـر من
خالله مـالمح وجـه صالح بــــشــــكل
كــامل. ويـتــمــيـز الــتـمــثـال اجلــديـد
بـإظهـاره لتـفاصـيل دقيـقة من رأس
صالح بـداية مـن تسـريـحة شـعره
وصـــوال إلى حلـــيــــته اخلـــفـــيـــفـــة
ومالمح وجـهه. وكان تـمـثال حملـمد
صـرية صالح قـد نـحتـته الـفنـانـة ا
مـي عـــبــــد الــــله و وضــــعه أمـــام
قاعـات "منتـدى شباب الـعالم" الذي
اســتـضــافــته مـديــنــة شـرم الــشـيخ
ـــصــريــة مــنـــذ أيــام قــد تــعــرض ا
لــلـعــديــد من االنــتــــــــــقــادات عـلى
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي قـبل
أن تـــؤكــد صـــاحـــــــــــبــتـه أنه كــان
لــلـتــدريب والــتـعــلــيم وتــكـشف عن
ة مـحـمـد صالح لـها تـفـاصـيل مـكـا
وتـأكـيـدهـا عـلـى طـلـبه تـمـثـاال آخـر

منها للذكرى.
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بأنها قد تكون فاحتة لنهاية أكثر من
ــنع الــنـســاء مع حــضـور  35 عــامـا 

مباريات كرة القدم.
 وأشـــارت الـــوكـــالـــة إلى أن مـــعـــظم
الــنــســاء كُنَّ من أقــارب الـالعــبـ أو
عـــضـــوات في الـــفـــرق الـــريـــاضـــيـــة
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ـئـات سـمــحت الـسـلـطـات اإليــرانـيـة 
الـنسـاء اإليـرانـيـات بحـضـور مـباراة
نهائي دوري أبـطال آسـيا لكـرة القدم
في طهـران بحسب وكـالة إسـنا شبه
الـرسـميـة. ويـنـظـر إلى هـذه اخلـطوة

أخبار النجوم
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ـدير الفني لباريس سـان جيرمان تعـاطفه مع نظيره تـييري هنري مدرب أبـدى توماس توخيل ا

مـونـاكو بـعـد الـفـوز عـلـيه  0-4 في اجلـولـة  13 من الـدوري الـفـرنـسـي. وقال
توخيل في تصريحـات أبرزتها صحيفة ليكـيب الفرنسية: "راض عن النتيجة
لقد أظهـر الفريق رغبة قوية في حتقيق الفوز  13 على الـتوالي ولكني لست
سعيدا بحـالة التركيز وتوازن الفـريق وجودة اللعب ولكن األمر لم يكن سهال

ألنها آخر مباراة قبل فترة التوقف الدولي". 
اني: "لـقد لعـبنا مـباريات قـوية في فـترة زمنـية قصـيرة أمام لـيل ومارسيـليا درب األ وأضـاف ا
ـر بفـترة جيـدة وأوضاعه صـعبة ونـابولي ولـكن األجواء في مونـاكو اسـتثـنائيـة ألنه فريق ال 
لـلغاية لقـد قدم أداء مقبوال في الـشوط األول". واستطرد "تـماسكنا في الـشوط الثاني وظهر
دير الفارق شاسعا بيـننا وبينهم إنها أزمة كبيرة وموقف صعب لهنري وموناكو". وأبدى ا
الفـني لبي إس جي سعـادته بالهاتـريك الذي سجـله كافاني مـضيفا: "أكـدت أكثر من مرة
أهمـيـة األهداف ألي مـهـاجم واآلن كافـاني سـينـضم إلى مـنتـخب بالده في حـالـة ذهنـية
ـرمى أو في جـيـدة أمـا كـيـلـيـان مـبـابي فـافـتـقـد لـلـدقـة والـلـمـسة األخـيـرة سـواء أمـام ا

التمريرات لزمالئه". 
وأشار تـوخيل في ختـام تصريـحاته إلى أنه ال مجـال للراحـة ألن الفريق لم يـفز على
نـابولي في مـباراتـي دوري األبطـال موضـحا أن الالعـب سـيحـصلـون على يـوم

قبل. إجازة وستستأنف التدريبات يوم اخلميس ا

اجلـولة  13من الـدوري الـفـرنـسي. سجل
الـرباعـيـة الـبـاريـسـيـة إديـنـسـون كافـاني
(هـاتريك) ونيمار جـونيور من ركلة جزاء
بـالـدقـائق  4 و 11و 53و64 لـيـحـقق بي
إس جي الـعالمــة الــكـامــلــة بـرصــيـد 39
نـقـطة من  13 فـوزا متـتـالـيا لـيـحلق في
الــصـدارة دون مــنـافــسـة بــيـنــمـا جتــمـد
رصـيد مـونـاكو عـند  7 نـقـاط ليـبقى في
ـركز  19وقـبل األخـير. وتـدخـلت تقـنـية ا
الـفيـديـو كثـيـرا في أحداث الـشوط األول
حـــيث لم يـــســتـــغــرق بي إس جـي وقــتــا
طــويال لــهـز شــبــاك مـضــيــفه بـتــســديـدة
طائـشة لـنيـمار أكـملـها إديـنسـون كافاني
ـرمى. بعدها عاد كـافاني ليكمل كرة في ا
رمى ليحتفل بهدفيه مـوسى ديابي في ا
ـرتـ بعـد إشـارة من حـكم الفـيـديو في ا

ساعد. ا
 أنــقـذ ديــيــجـو بــيـنــالــيـو حــارس مـرمى
مـونـاكـو مـرمـاه من فـرص خـطـيـرة مـنـها
الـــتــــصـــدي النــــفــــراد تـــام مـن مـــبــــابي
وتــســـديـــدتــ صـــاروخـــيــتـــ لـــديــابي
وكـريستوف نكونكو قبل أن تتدخل "فار"
مــجــددا بـإلــغــاء هــدف سـجــله جــولــيـان

دراكسلر بداعي التسلل. 
على اجلهة األخرى حاول موناكو تهديد
ـرمى البـاريسي إال أن الـثنـائي رادميل ا
فـالكاو وسفيـان ديوب افتقـدا التركيز في
إنــهــاء الــهـجــمــات كـمــا أضــاع جـوردي
مــبــوال فـرصــتــ مـؤكــدتــ أمـام شــبـاك
ألـفــونس أريـوال. أدخل تــومـاس تــوخـيل
عـدة تعـديالت عـلى التـشـكيـلـة األساسـية

فـوز متتالـية ومباريـات جيدة جدًا لكن
افــتــقــرنــا إلى شيء مــا. إنــهــا لـيــست
مـسـألـة ضـغط بل هي أيـضـاً الـنـجـاعة
لإلنـــهــاء وتــولــيــد حــاالت لــتــســجــيل
اهــداف.. ”وأضــاف: ”عــنــدمـا دخــلــنـا

ُبـاراة وعدنا في الـنتـيجة  أجـواء ا
ضـربـنــا من جـديـد مـشـكـلـتـنـا أنـنـا لم
ـبـاراة وافـتـقـدنـا نـتــحـكم في إيـقـاع ا
لالسـتـمراريـة.. بدأنـا بشـكل جيـد لكن
بـتـيس هـاجمـوا بـقوة..“ ”سـبب تـلقي
األهــداف هـــو الــتــراخي لــقــد فــقــدنــا

السيطرة على األمور…”
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جنـح كــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــالـــدو جنم
يـوفنتوس في تـرجمة أفضلـية السيدة
الــعـجـوز أمـام مـيـالن في الـلـقـاء الـذي
يـجـمع بـ الـفـريـقـ ضـمـن فـعـالـيات
اجلــولــة رقم  12 فـي بــطــولــة الـدوري

اإليطالي.
 الـنـجم الـبـرتغـالي سـجل هـدف فـريقه
الـثــاني والـذي كـان الـسـبب الـرئـيـسي
ـبـاراة بـعـد مـتـابـعـة تـصدي في قـتـل ا
دونـاروما لـتسديـدة كانـسيلـو ليـجدها
رونــالـدو ويــســددهـا بــقـوة في شــبـاك
مـيالن مـعـلـنـاً تـفوق الـسـيـدة الـعـجوز
بـالهـدف الثـاني. ويعـد هذا الـهدف هو
األول لــكــريـــســتــيــانــو رونــالــدو عــلى
أرضـية مـلعب سـان سيـرو معـقل فريق
مـــيالن وهــذا في ظـــهــوره األول عــلى
ــــيـــز جـــديـــد ـــلـــعـب في رقم  هــــذا ا
ـهـاجـم الـكـرواتي لــلـبـرتــغـالي وكــان ا
مــاريـو مـانـدزوكـيــتش قـد سـجل هـدف
الــلــقــاء األول فـي الــدقــيــقـة  8 وأهــدر
ــهـاجم األرجـنـتـيــني لـلـروسـونـيـري ا
جــونـزالــو هـيــجــواين ركـلــة جـزاء في
الــدقـيــقـة  41 لــيــفـوت فــرصـة تــعـديل
الـكـفـة لفـائـدة فـريقه في مـبـاراة مـلعب

سان سيرو.
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ـدافع الـسريع روبن يـانـسون أكـمل ا
مـوسـمه الرائع بـتسـجيل هـدف ضمن
لــقب دوري الـدرجــة األولى الــسـويـدي
أليـك سـتــوكـهــولم عـقب  7 أشــهـر من
تــركه مــهـنــة تـصــنــيع حـدوة اخلــيـول
لــيـنــضم لـلــفـريق قــادمـا مـن أودفـولـد
ـنـتمي لـدوري الـدرجة الـثـالثـة. وكان ا
يـانسـون وزمالؤه في الفـريق يدركون
ـار أن الـفــوز خـارج مـلـعـبـهم أمـام كـا
ســــيـــضــــمن لــــهم جـــائــــزة لـــيــــنـــارت
يـوهـانسـون وسـجل الالعب الـبالغ من
الـعـمـر  26 عــامـا من ضـربـة رأس في
الـشـوط األول لـيمـنح الـفـــــريق الـفوز

 0  -1إضافة للقب البطولة. 
وقـــال يـــانــــســـون الـــذي بـــدت عـــلـــيه
الـسعادة لإلذاعة السويدية "إنها أكثر
أمـسـية مـفعـمة بـاألحداث في حـياتي..
ـوسم األمــر رائع حـقـا". وأنــهى أيك ا

األرض مـن إحـراز هـدف تـذلـيل الـفـارق
والـهدف األول لسـيلتا في الـدقيقة .61
وفي الدقيقة 83 حـسم القائد سيرجيو
رامــوس الــنـقــاط الــكـامــلــة بـتــســجـيل
الـهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها
ــصـلـحـة احلــكم أونـديـانــو مـايـيــنـكـو 
أودريـوزوال بعد تـعرضه للـعرقلة داخل
مــنـطـقـة اجلـزاء. ولم يــكـتفِ اإلسـبـاني
داني ســيـبـايـوس بـربــاعـيـة فـريـقه بل
تــــمـــكن مـن إضـــافــــة الـــهــــدف الـــرابع
ـصلحـة فريق العـاصمة اإلسـبانية في
الــدقـيـقـة األولى من الــوقت الـبـديل من
أحــداث الـشــوط الـثـانـي من تـصــويـبـة
رائـعـة من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء. وظن
بـاراة سوف تنـتهي بهذه اجلـميع أن ا
الــنــتــيــجــة إال أن ســيــلــتــا اســتــطــاع
تــســجــيل هــدف تــضــيـيـق الـفــارق في
الـدقـيقـة الرابـعـة في الوقت الـبديل عن
طـريق بـرايس مـيـنـديـز. وجنح الـلوس
بـالنـــكـــوس فـي اســـتـــثــــمـــار ســـقـــوط
بــرشـلــونـة بــاخلــسـارة الــثـقــيـلــة عـلى
مـلــعـبه كـامب نـو بـنـتـيـجـة  3 أهـداف
مـقابل  4عـلى يد ريال بيتـيس ليقترب
مــنه ويـذلل فــارق الـنـقـاط إلى  4نــقـاط
فـقط. ورغم الفوز إال أن ريال مدريد لم
يــتـقـدم في جــدول الـتـرتــيب حـيث ظل
ركز السادس ولكن ارتفع رصيده فـي ا
إلى  20نــقـطـة في حـ جتـمـد رصـيـد

ركز 14. سيلتا عند النقطة  14 في ا
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ظـهـر مـدرب بـرشلـونـة اإلسـباني
إرنـيسـتو فالـفيـردي أمام وسائل
اإلعالم عقب نهاية مباراة فريقه
ـة كبـيرة ضـد ريـال بيـتـيس بهـز
(4ـ (3عــلى مــلـعب “كــامب نـو ”في
اجلولة  12مـن الدوري اإلسباني.
درب اإلسباني أسباب وخلص ا
ة بـالقول: “بـدأنا بشكل الـهز
جـــيـــد  لــكـن فــجـــأة  بــدون
ســابـق إنــذار لم نــكن عــلى
مــا يـــرام. لــقــد هــاجــمــوا
ـــكن من بـــأكـــبـــر عــدد 
الـالعـــبــــ وهـــذه هي
الـطـريـقـة الـتـي جاءت
بــهـا األهــداف. لـيس
صــــــحـــــيــــــحـــــاً أن
بــيــتــيس ســيــطـر
عـــــــــــــــــــلــى خـط
الـــــــــــــــــــوسـط
ــشـكــلـة هي ا
أنــــــــنـــــــا لم
نـــســيــطــر
عــــــــــــــلـى
الــلــعــبـة.
نــــــــــــحـن
نـأتي من
ســلـسـلـة
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استهل السويسري روجـر فيدرر مسيرته في البطولة اخلتامـية لألساتذة التي حتتضنها لندن
ـجموعتـ دون رد ضمن مجـموعة (ليـتون هيويت) باخلسـارة أمام اليابـاني كي نيشـيكوري 
التي تضم أيضا اجلـنوب أفريقي كيفن أندرسون والنـمساوي دومينيك تيم. وخالل ساعة و27
ــيـا أن يـنـهي األمـور لـصـاحله بـنـتـيـجـة  (4-7)6-7و6-3  ـصـنف الـ 9عـا دقـيـقـة اسـتـطـاع ا
ويحـقق انتـصاره الـثالث عـلى النجم الـسويـسري في مـواجهـتهمـا العـاشرة. وبـدا اإلرهاق على
شـاركة في 3 فيـدرر صاحب الـرقم الـقيـاسي في الـفوز بـالـبطـولة  6 مرات الـذي دفع ثـمن ا
ـركز الثاني بطـوالت في غضون أسـبوع. وقضت هـذه اخلسارة على آمـال فيدرر في اقـتناص ا
ي من اإلسـباني رافائـيل نادال الذي يـغيب بـداعي جراحة في كـاحل القدم في التـصنيف الـعا

اليمنى قبل نهاية العام. 
وسـيسـعى صاحب الـ 37عامـا لـلحـفاظ عـلى حـظوظه في الـتـأهل للـمـربع الذهـبي في الـبطـولة
عنـدمـا يلـتقـي مسـاء اليـوم الـثالثاء مـع النـمـساوي دومـينـيك تـيم الـذي خسـر هو اآلخـر مـباراته

جموعت دون رد 6.3  6.7 و (10-12.) األولى أمام اجلنوب أفريقي كيفن أندرسون 

لـبي إس جـي حـيث أعـاد أدريــان رابـيـو
مـجددا لـلـمـلعـب بعـد غـياب  3 مـبـاريات
جـلس فيها احـتياطـيا أما تيـيري هنري
فــتــلــقـى صــدمــة بــإصــابــة العب وســطه
نـاصر الـشاذلي لـيضـطر السـتبدالـه بعد

مرور  21 دقيقة فقط.
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صـائب عـلى هـنري بـالـشوط تـواصلـت ا
الــثــاني حــيث أصــيب مــبـوال لــيــشـارك
مـكـانه ويـلسـون إيـسـيـدور الـذي كاد أن
يـهـز الشـبـاك الـبـاريـسـيـة لـوال اصـطدام
تـسديـدته الـقـوية بـقـدم نكـونـكو. ووسط
غـياب تام لـلرقـابة والـضغط لـعب رابيو
كـرة بـينـيـة إلى مـوسى ديـابي لـيـمـررها
عـرضيـة إلى كـافـاني لـيسـدد في الـشـباك
بـسهولة مسجال الـهاتريك. بعدها أضاع
كـريستوفر نـكونكو فرصـة مؤكدة بسبب
األنــانـــيــة وســدد نـــيــمـــار في أحــضــان
احلــارس الــسـويــسـري بــيــنـالــيـو. راوغ
ـنـتـخب فـرنـسـا جـبـريل مـبـابي زمـيـله 
ســيــديــبـيـه لـيــحــصل عــلى ركــلــة جـزاء
ســددهـــا نــيـــمــار بـــنــجــاح فـي الــزاويــة
الـيسـرى مسـجال الـهدف الـرابع ثم حرم
حـارس موناكـو كيـليان مـبابي من هدف
مؤكد. في الدقيقة 68 رمى هنري بورقته
األخــيــرة عـلـى مـقــاعــد الـبــدالء بــإشـراك
ــهـاجم الــشـاب هــان نـواه مــاسـيــنـجـو ا
مــكـــان فــالــكـــاو كــمـــا شــارك ســتـــانــلي
إنسوكي بدال من دراكسلر ثم آنخيل دي
مــاريـا وتــشـوبــو مـوتـيــنج مـكــان ديـابي

ونكونكو. 
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بـــعــد أن جــمع  67 نـــقــطــة وهــو رقم
قــيـــاسي لــلــنــادي بــعــد  30 مــبــاراة
مـتـقـدمـا بـنـقـطـتـ عـلى نـوركـوبـيـنج
ـو بـطل .2017 وتــسع نـقـاط عـلى مـا
وكـان يوهـانسون ( 89عـاما) الـرئيس
الـــســابق لالحتـــاد األوروبي لــلـــعــبــة
تـابعة الـفريق الذي يـشجعه حـاضرا 
طــوال حـيـاتـه وشـاهـده وهــو يـضـمن
لـــقـــبه الـ 12فـي الــدوري الـــســـويــدي.
وعـــقب انـــطـالق صـــفـــارة الـــنـــهـــايــة
اقـتـحـمت حـشـود من اجلـمـاهـير أرض
ـلــعب مع احـتـفـال أيك بـأول لـقب له ا
فـي الـــــدوري مـــــنــــذ 2009. وانـــــضم
ســـيــبــاســـتــيـــان الرســون العب وسط
مـنـتخب الـسويـد للـفريق عـقب خروج
مـنتخب البالد من دور الثـمانية بكأس
الـــعـــالـم لـــيـــضـــيف خـــبـــرة كـــبـــيـــرة
لـلـتشـكـيلـة عـقب الفـتـرة التـي قضـاها
ـمـتـاز. وقـال فـي الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
الرسـون لـلـتـلفـزيـون الـسـويدي "رائع..
عـدت لـهـذا الـسـبب إلى بـالدي ألشـهد
هـذا احلـدث شـعـرت بطـمـوح أيك كـنادٍ
وحتى لو حتدثنا فإن هذا لن يلخص ما
كن ألحـد أن يـنتـقـدنا خـاصة حـدث ال 
اضية.. نستحق باريات القليلة ا عقب ا

هذا (الفوز باللقب)".
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لم يـرحم بـاريس سـان جـيـرمـان مـضيـفه
مـونـاكو بـل فاز عـلـيه بـربـاعـية دون رد
ـبـاراة الـتي جــمـعـتـهـمـا اول امس في ا
األحـــد عــلى مــلــعب لـــويس الــثــاني في
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جــــانب وزيــــر الـــريــــاضــــة اإليـــراني
مسعود سلطاني فر. 

ومــنـذ الــثــــــــورة اإلسالمــــــــــيـة في
إيـــــــــران عـــــــــــــــام 1979 بـــــــــات من
الــصـــــــــعب عــلى الــنــســاء حــضـور
الفـــــــعالـيات الـرياضــــــــية لـلرجال
ولـم يـــــســــــتــــــــــــــطـــــعـن حــــــضـــــور
مـــــــباريات كرة القدم الـرئيسية منذ

عام 1981.  
وعــلى الــرغـم من أن مــشــجــعــات من
نــســاء من بــلــدان أخــرى ســمح لــهن
ــبــاريــات. وقـالت بــحــضـور بــعض ا
وكــالــة رويــتــرز لألنــبــاء إن جــمــاعـة
"مالعب مــفــتــوحــة" الـتـي تـنــشط في
حــمـــلــة من أجل الــســمــاح لــلــنــســاء
العـب في إيــــران رفـــعت بــــدخـــول ا
التماسـا بهذا الصدد مـوقعا من أكثر
من  200 ألف شــــخص إلـى االحتـــاد

الدولي لكرة القدم.

باراة التي جرت النسوية. وانتهت ا
في ملعب أزادي في طهـران بالتعادل
الـــســلــبي بـــ فــريق بــرســـبــولــيس
اإليــرانـي وفــريق كــاشــيــمــا انــتــلــرز
الــيـابــاني الــذي تـوج بــلـقب ابــطـال
آسيا لكونه قد فاز في مباراة الذهاب
السابقة على الفريق اإليراني بهدف

مقابل الشيء.
ويـنـسق االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
(فـيــفـا) مع الـســلـطـات اإليــرانـيـة من
ـفـروضــة عـلى أجل إنــهـاء الــقـيــود ا

باريات.  دخول النساء إلى ا
ـاضي لنحو 100 وقد سمح الـشهر ا
ــشــاهـدة مــبــاراة وديــة بـ امــرأة 
مـنـتـخـبي إيـران وبـولـيـفـيـا بـيـد أنه
سـرعـان مـا أعـيـد فـرض الـقـيود عـلى

حضور النساء. 
وكــــان رئـــيـس الـــفــــيــــفــــا جـــيــــاني
ـباراة إلى انـفـانتـيـنـو حـاضـرا في ا

تــاون وهي فــرق قــدمت أداء ســيــئـا
وسم أعادت مثل فولهام في بداية ا
اكتـشـاف قدراتـهـا فجـأة وقدمت أداء
جــيــدا وسـانــدهــا الـتــوفــيق الـذي ال
ـدرب سالفـيـشـا يـزال يـعـانـد فـريق ا
يـــوكــــانـــوفـــيــــتش. وفــــاز كـــارديف
الـصـاعـد هـو اآلخـر لـدوري األضـواء
ــاضي عــلى فــولــهـام 4-2 ــوسم ا ا
ــاضي وأضـاف انـتـصـاره الـشـهـر ا
الثـاني في  4 مـبـاريـات بـفـوزه عـلى
برايتـون بهدف في الـدقيقـة األخيرة.
كـمـا تـغلـب هيـديـرسـفـيـلـد تاون 1-0
اضي على فولـهام أيضـا االسبوع ا
قــــبـل أن يــــتـــــعــــادل مـع وست هــــام
يــونــايـتــد في حــ جنح نــيــوكـاسل
ـدرب اخملـضـرم يـونــايـتـد بـقــيـادة ا
رافائـيل بيـنيـتيـز في حصد  6نقاط
من آخــر مـبــاراتـ بــعـد إخــفـاقه في
الـــــفــــــوز في أول  10مــــــبـــــاريـــــات.
نـافـسة وسـتقـضي األنـدية الـثالثـة ا
للفريق اللندني فترة التوقف الدولية
قبلة في حالة معنـوية طيبة بينما ا
ينبغي عـلى شاهد خان مـالك فولهام
أن يــــقـــــرر مــــا إذا كـــــان ســــيـــــقــــيل

يوكـانوفيـتش الذي سـانده بـقوة قبل
. وانــتـقـد يــوكـانــوفـيـتش أســبـوعـ
الـذي تـولى مــهـمـته في كـانـون األول
ــة أمــام 2015 العــبــيـه عــقب الــهــز
هيديرسفيـلد تاون لكنه صب غضبه
ـرة على احلـكم عقب اخلـسارة هذه ا
في أنفيلـد بداعي إلغـاء هدف وتلقي
شبـاكه هدفـا بعد  14ثانيـة فقط إثر
ـصري مـحمد هجـمة مـرتدة أنهـاها ا
ـــدرب صـالح في الـــشــــبـــاك. وقـــال ا
الـــصــربـي "بــدال مـن أن نــتـــقــدم 1-0
سكن شـباكـنا هـدف لنـتأخر  .0-1في
ـكـنك إظـهـار عـدم إجنـلـتـرا عـادة ال 
االحترام للحكم وهذه مشكلة ألنه لم
يحترم الفريق أو يحترمني وكذلك لم
يـحـتـرم جــمـاهـيـر فـولـهـام". وأضـاف
"نشعر بـإحباط وخيبـة األمل. تقدمنا
لألمام قـليال وإذا أظهـر الفـريق رغبة
وتــنـظــيـمــا وإيـجــابـيــة لـقــدمـنـا أداء
أفــــضل وإيــــجــــاد حل أفــــضل". وعن
مستقبـله مع الفريق قال "ال ألقي باال
لـلـشـائـعـات. وال أحتـدث عن وضـعي.
الــفـريق يــحـتــاج لـلـتــطـويــر وإظـهـار
خــطــوة إيـجــابــيـة. أفــكــر في فــريـقي
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حـقق فـريق مــانـشـسـتـر سـيـتي فـوزًا
عــريـضًــا عــلى مـضــيـفـه مـانــشـســتـر
يــونـايــتـد بــثالثــة أهـداف لــهـدف في
ـبـاراة الـتي جـمـعت الـفـريـق عـلى ا
مـلـعب "االحتـاد" مـعقل الـسـيـتـيـزيـنز
ضمن مـنافات اجلـولة الـثانيـة عشرة
وسم 2018 من الدوري اإلجنـلـيـزي 
2019/. تقدم سيلفا لـ السيتي في
الدقيقة  12 بعد عدة تمـريرات بينية
سريعة لـيمرر بيـرناردو سيلـفا الكرة
لسـيـلفـا الدولي اإلسـبـاني ويسـكنـها
شــبــاك دي خـيــا وأحــرز "أجــويـرو"
الهدف الـثاني بعـد تسديـدة قوية في
ـباراة الـثاني قبـل أن يقلص شوط ا
مـارسـيـال النـتـيـجـة بـإحـرازه الـهدف
من ركـلــة جـزاء في الــدقـيـقـة  57 من
باراة قتل باراة. وقبل نهاية ا عمر ا
جاندوجان أمال مـانشيستـر يونايتد
فـي الــعـــودة لــلــقـــاء بــإحـــرازه ثــالث
األهــداف بـــعـــد تـــمــريـــرة عـــرضـــيــة
ـاني وسددهـا في شباك أستـلمـها األ
دي خـيا في غـيـاب الرقـابـة الدفـاعـية
من الــيـونـايـتــد لـيـهـدي فــريـقه نـقـاط

باراة  وبهذا الفـوز رفع مانشيستر ا
ســيـتـي رصـيــده الي  23 نــقـطــة في
ــركـز األول بــيــنـمــا جتــمـد رصــيـد ا
ركـز الثامن مانشـستـر يونايـتد في ا
وث ب  20 نقطـة بنفس رصـيد بور

وواتفورد.
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أنفق فولهام أمواال أكثر من أي فريق
ـمتاز لكرة صعد للـدوري اإلنكليزي ا
القدم من قبل وهو نحو  100مليون
إسـتـرليـني ( 129.75مـلـيون دوالر)
ـوسم اجلــديـد بـشـكل لـيـتــطـلع إلى ا
مختلف. لـكن بعد خوض  12مباراة
فاز خاللهـا مرة واحـدة باتت عودته

أجويرو

u“∫ حقق سان جيرمان فوزاً كبيراً على موناكو في الدوري الفرنسي
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ـري عن رضـاه إلى حد مـا بـنـتـيـجة ـدرب اإلسـبـاني أونـاي إ عـبر ا

التعادل أمام ولفرهامبتون .
مـؤكداً أن الفريق الـضيف استحق احلـصول على نقـطة. ولفرهـامبتون
ـدفـعـجـيـة الــتـعـادل في نـهـايـة بـاغت آرســنـال بـالـتـقـدم مـبــكـراً وأدرك ا
طاف لـيقتـسم الفريقـان نقطـة ويؤكد فـريق ولفرهامـبتون أن يـستطيع أن ا
ـري عن ـمــتـاز. وقـال إ يـقــدم مـسـتـويــات كـبـيــرة في الـدوري اإلنـكـلــيـزي ا
باراة:  ”إنه ليس تعادل جـيد ولكنهم يستحقون احلصول عليه“ .”لقد ا
عـملـوا بـشـكل جـيد وكـانـوا نـداً قويـاً ومـنـظـم في نـقل الـكـرة هـدفهم
باراة صعـبة ولكن عمـلنا بجـد وخاطرنا بـبعض األشياء األول جـعل ا

باراة“ .” لكي نحاول قلب ا
سـنحت لـنا عدة فـرص وأعتـقد أنـنا استـحقـينا نـتيـجة الـتعادل ثم
في حلـظة خـاطـرنـا لـلـحـصـول علـى الفـوز ولـكن نـتـيـجـة الـتـعادل
: “أنـا ـبـاراة .”وأنـهى كالمه قـائالً ـهــا عـلى ا كـانت مـخــيم مـعـا
سـعيـد جداً بـعمل الالعـب ألنهـم يعمـلون بـشكل جـيد جـداً علـينا

أن نعمل بجهد أكبر ونتحسن فيما هو قادم.”
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العب شجعات االيرانيات يسنح لهن في دخول ا ا

ومـفـعم بـالـثـقـة". وإذا
حتــــسن الــــفـــريق
ــــا يــــكــــون ر
ذلــــــــــك فــــــــــي
ـــــبــــاريــــات ا
الــــــــــــــــــــــــتــي
يـسـتـضـيـفـها
عــلى مـــلــعــبه
حـيث يـخوض
فــــــــولــــــــهـــــــام
مــــــبــــــاراتـــــ
صـــــعــــبــــتــــ
خــــارج أرضه
بــــعـــد فــــتـــرة
الــــــــتــــــــوقف
حيث سـيلعب
أمــــــــــــــــــــــــــــام
تـشيـلـسي في
لـــــنــــدن قـــــبل
االنـــتــــــــــقـــال
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مــانــشـــــــســتـر
ــــــــواجـــــــهـــــــة

يونايتد.

مانشستر سيتي
يواصل رحلة

االنتصارات في
الدوري االنكليزي


