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خـطف يـوفنـتـوس اإليـطـالي بـطـاقة
التـأهل إلى ربع نـهائي دوري أبـطال
ــته في أوروبــا بــعــدمــا حــول هــز
الـذهاب (2-0) أمام أتـلـتـيكـو مـدريد
اإلســبــاني إلى انــتــصــار ثــمــ في
اإليـاب عـلى أرضـه بـثالثـيـة دون رد.
ثالثــيــة الــســيـدة الــعــجــوز حــمـلت
تـوقــيع الــبــرتــغــالي كــريــســتــيــانـو
رونـالــدو في الــدقـائق 27 و48 و86
من ركـلـة جــزاء. احملـاولـة األولى في
ــــبــــاراة رغـم أنــــهـــا لـم تــــرتق إلى ا
اعـتـبـارهـا فرصـة حـقـيـقـيـة إال أنـها
شكلت خطورة داخل مـنطقة اجلزاء
بــــــــعــــــــد مــــــــرور من
سبـينازوال في
اجلــــــهـــــة
اليسرى
وتمـرير
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ـدرب الفـرنـسي زين الدين زيـدان مع ريـال مدريـد خالل فـترة كشـف تقـرير صـحـفي إسـباني عن الـراتب الـذي سيـتـقاضـاه ا
واليته الثانـية داخل قلعة سانتـياجو برنابيو. ووفقًـا لصحيفة "مونـدو ديبورتيفو" اإلسبانـية فإن زيدان سيحصل على 12 مليون
رينجي والبالغ 7.5 مليون يورو. وأشارت ـكافآت وهو ما يقترب من ضـعف راتبه القد مع ا يورو في العام باإلضافة إلى ا
لكي سيزداد تدريجيًا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022. درب الفـرنسي مع الفريق ا الصحيفة إلى أن راتب ا
ـدرب الـبرتـغالي جـوزيه مـورينـيو الـذي كـان في منـافـسة مع زيـدان لقـيـادة ريال مـدريد يـبلـغ راتبه الـسابق مع وأوضحت أن ا
مانـشـسـتر يـونـايـتد 20 مـليـون يـورو. وأرجـعت الـصـحيـفـة زيـادة راتب زيـدان إلى أن ريـال مـدريد عـمل عـلى إغـراء الـفـرنسي
لـكي خاصة أنه كـان يحظى بـاهتمـام من أنديـة مانشـستر يـونايتـد باريس سان جـيرمان للـموافقـة على عرض قـيادة النـادي ا
ويوفنتـوس. وأفادت الصحيفـة أن راتب زيدان في ريال مدريد زاد خالل 4 سنوات من  2.5 مليـون يورو عندما تـصعيده إلى
الفريق األول إلى 5.5 عقب الفوز باللقب الـ 11في دوري أبطال أوروبا. وفي آخر مواسم زيدان مع ريال مدريد بالفترة األولى
كـافـآت إال أن استـمـالة األسـطـورة الفـرنـسيـة لقـيـادة ثورة الـتـصحـيح في الـنادي بـلغ راتبه  7.5مـليـون يـورو باإلضـافـة إلى ا

لكي فرضت توفير راتب يليق بصاحب الكؤوس األوروبية الثالثة. ا
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اني فيليب كولشرايبر مفاجأة فجر األ
من الـــعــيـــار الــثـــقـــيل بـــعــدمـــا أطــاح
ــصـنف األول نـوفـاك ديــوكـوفـيـتش بـا
ـجـمـوعـتـ دون رد مسـاء اول أمس
الثالثاء ضـمن منـافسات الـدور الثالث
لــبـطــولـة إنــديـان ويــلـز لــلـتــنس. وقـدم
ـصـنف األول ـاني أداءً الفـتًــا أمـام ا األ
بـاراة لصاحله ـيا قـبل أن يحـسم ا عا
جموعت نـظيفت بواقع  4-6 و-6
4 لـيحـرم ديـوكوفـيـتش من الـذهاب إلى
مـنـصـة الـتـتـويج لـلـمـرة الـسادسـة في
الـبــطـولـة األمــريـكـيــة. واحـتـفل الالعب
اني بـاالنتـصار بـتوجـيه لكـمات في األ
الهواء بعدما أظهرت إعادة الفيديو أن
ـست اخلط ضـربـته األمـامـيـة الـقـويـة 
بـاراة ليحـقق أكبر مـفاجأة في نقطـة ا
في إنـديان ويـلـز هـذا العـام. ولم يـظـهر
ديـوكــوفـيــتش الـذي لم يــكن خـسـر أي
مــجـمــوعـة مــنـذ دور الـ 16في بـطــولـة
ــفــتـوحــة في كـانــون ثـان أســتـرالــيـا ا
عـهود. لكن هذا لم سـتواه ا اضي  ا
يــقـــلل من ســعــادة كــولــشــرايــبــر (35 
عـــامـــا) بـــاالنـــتـــصــار ألول مـــرة خالل
مــسـيــرته الـطــويـلــة عـلى العب يــحـتل
ـي. وقــال صــدارة الـــتـــصـــنـــيف الـــعــا

كـولـشـرايـبـر: "هـذه حلـظـة اسـتـثـنـائـيـة
جدا بـكل تـأكيـد أشعـر بـسعـادة كبـيرة
عـند مـواجـهة أفـضل الالعـبـ لكن في
أغــــلب األحــــيـــــان يــــكــــون الــــفــــوز من
نـــصــيـــبــهـم". وأضــاف: " أمـــام نــوفــاك
صـنف األول ـيًـا وا ـصـنف األول عـا ا
هنا فإن هذا الفوز يعد مذهلًا بالنسبة
لك مـتـسـعا لي". لـكن كـولشـرايـبـر لن 
من الـوقت لالحـتـفـال ألنه سـيـلـعب في
الـــدور الــــرابع مع الــــفــــرنـــسـي جـــايل
مـونفـيس. ومن جـانـبه واصل الـكـندي
الصاعـد دينـيس شابوفـالوف مـسيرته
الرائعة وفاز  4-6و2-6 على الكرواتي
ــصــنف الــعــاشـر مــارين شــيــلــيـتش ا
باراة صاحب الضربات القوية. وبعد ا
عــــبــــر شـــابــــوفــــالــــوف عن تــــقــــديـــره
للمشـجع عن طريق الـغناء وتوجيه
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قـلــلت الـيـابــانـيـة نـعــومي أوسـاكـا من
جموعت متتاليت أهمية اخلسارة 
أمام بليندا بنتشيتش ضمن منافسات
بطولة إنديان ويلز للتنس مشددة على
أنــهـا ال تــزال تـتــعــلم كـيــفـيــة الـتــحـلي
بـاإليــجـابـيـة مـع تـصـدرهـا لـلــتـصـنـيف
ي لالعــبـات. وأخــفــقت أوســاكـا الــعــا

ـفــتـوحــة وأسـتــرالـيـا بــطـلــة أمـريــكـا ا
فتـوحة في مـحاولتـها األولى لـلدفاع ا
عن لقبها إذ خسرت أمام بنتشيتش -6
3 و1-6 فـي الــــــدور الـــــــرابع. وقـــــــالت
أوسـاكـا في تـصـريـحـات صـحـفيـة: "لم
ألعب بشكل جـيد لكن بكل أمـانة أعتقد
ــــثـل هـــذه أنـه في وقت مــــثـل هـــذا و
ـمــكن أن أشــعـر الــنــتـيــجــة كـنت مـن ا
بـــإحـــبـــاط كـــبــــيـــر وحـــزن". وأضـــافت
شاعر جيدة اليابانية: "لكـني أحتلى 
ألني أعــــتـــــقــــد أنـه في ظـل الــــظــــروف
احلــالـــيــة حــاولت أن أقـــدم أفــضل مــا
أمـلك ولــيس لـدي أي شـعــور بـالـنـدم".
وقالت أوساكا ( 21عاما) إنها افتقرت
لــلــنـــضــوج بــعـــدمــا جنــحـت كالعــبــة
مــغــمـــورة في الـــفــوز بــالـــلــقـب الــعــام
ـــاضـي وبـــدأت رحـــلـــة صـــعـــود إلى ا
القـمة. وحول األمـور التي تـغيرت فـيها
صنفة على مدار عام واحد أوضحت ا
يـاً: "من ضـمن األشـيـاء التي األولى عـا
أريـدهـا أن أصبـح أكثـر نـضـجـا أشـعر
أن هــذه من األمـور الــتي أعـمل عــلـيــهـا
ــلــعب وخــارجه هــذا أحــد أهم داخل ا
أهدافي خالل مسـيرتي بـأكملـها". وكان
ـاضي مــذهـلًـا ألوســاكـا حـيث الـعــام ا
فازت على الالعبة األمريكية اخملضرمة

سيـرينا ولـيامز الـتي كانت تـعد مثـلها
ـفـتـوحـة. األعـلى في نــهـائي أمـريـكــا ا
ـفـتـوحة وبـعـد إحراز لـقب أسـتـرالـيا ا
مـطـلع الــعـام اجلـاري فـاجـأت أوسـاكـا
عــالم الـتـنـس بـاالنـفــصـال عن مــدربـهـا
. وخـســرت أوســاكـا في ســاشـا بــاجــ
ــبــاراة الــتــالــيــة أمــام كــريــســتــيــنـا ا
مالدينـوفيـتش في بـطولـة دبي للـتنس
ـسـابقـة وهي تـبكي. لـكن هذه وغادت ا
ــرة لم تـكـن دمـوع أوســاكـا حــاضـرة ا
وقالت الالعبة اليابانية إنها تتأقلم مع
ي وجودها في صدارة التـصنيف العا
وإنــهــا دائــمــا مـا تــمــلك هــدفــا حتـاول
نتظر أن حتقيقه. ورغم اخلسارة من ا
حتــتـفظ أوسـاكــا بـصــدارة الـتــصـنـيف
ي لالعــبـات احملــتـرفــات بـعــدمـا الــعـا
ــصــنــفـة خــســرت ســيــمــونـا هــالــيب ا

يًا يوم الثالثاء أيضًا. الثانية عا
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صـنفة الـثانية عانت سيـمونا هـاليب ا
يا من إصابـة في القدم وخسرت -6 عا
 2و 6-3و 2-6أمـام الـتشـيـكـيـة الـشـابة
مـاركـيـتـا فـونـدروسـوفـا لـتـودع بـطـولـة
إنـديـان ويـلـز لــلـتـنس من الـدور الـرابع
اول امـس الـــثالثـــاء. وتـــلـــقت هـــالـــيب
الـعالج بــسـبب إصـابــة في الـقـدم وبـدا
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وسـدد رأسيـة عـلت الـعـارضة وسط
غــفــلـة مـن بـونــوتــشي. وعــاد الـدون
الـبـرتـغـالي لـيـسـجل الـهـدف الـثـاني
لـيـوفـنــتـوس في الـدقـيـقـة  ?48بـعد
عرضيـة من اجلهـة اليمـنى أسكـنها
رونـــالــدو بـــالـــرأس داخل الــشـــبــاك
بنجاح. وسـدد البديل أنـخيل كوريا
تـصـويـبـة قـويـة في الـدقـيـقـة 61 من
خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء خرجـت فوق
عـارضــة يـوفــنـتـوس. وأهــدر مـاريـو
مــانــدزوكــيـتش فــرصــة ذهــبــيـة في
الـدقــيــقـة 73 بــعـدمــا فــشل مــهـاجم
الـيـوفـي في تـسـديـد الــكـرة بـطـريـقـة
ـرمى بـعـد عـرضـيـة صـحـيـحـة في ا
متقـنة من مـيرالم بيـانيـتش من ركلة
حــرة ثــابـــتــة. وأضــاع مــويس كــ

فرصة خطيرة في الدقيقة 82 بعدما
لعب وسدد انفرد من بعد منتصف ا
الكرة بقدمه اليسرى على يسار يان
أوبالك حارس مرمى أتلتيكو مدريد
لـتـمـر الـكـرة بـجوار الـقـائم. وحـصل
بـيـرنـارديـسـكي عـلى ركـلـة جـزاء في
الــدقــيــقــة 84 بــعــد دفع من أنــخــيل
ـرمى كـوريـا حـولـهـا رونالـدو في ا
لـيـســجل ثـالث أهـدافه الــشـخـصـيـة
وثـالث أهــداف الـيـوفي في الــدقـيـقـة
ـباراة بــــفـوز الـيوفي 86 لـتنـتـهي ا

.3-0
oŠUÝ “u

ـهمة وبلغ أجنز مانـشستـر سيتي ا
الــدور ربـع الــنــهــائـي من مــســابــقــة
دوري أبــطــال أوروبــا لــكــرة الــقــدم
بفـوزه الكـاسح عـلى شالـكه بنـتيـجة

ة إلى مـــاتــويــدي الــذي ســدد الــكــرة
لـتــرتـطم بـالــدفـاع. وأحـرز كــيـلـيـني
الهدف األول لـيوفنـتوس في الدقـيقة
 4من ركـلـة ركنـيـة أمـسـكـها أوبالك
قبل أن تـسقط ويـسددهـا كيلـيني في
ــرمى قـبل أن يــلـغي حــكم الــلـقـاء ا
الهدف لوجود خطأ عـلى كريستيانو

بعد تدخل على حارس األتلتي.
وحاول الـيوفي فـك التـكتل الـدفاعي
ألتلتـيكـو مدريد أمـام منطـقة اجلزاء
مـن خالل الـــــلــــعب عـــــلى األطــــراف
مـســتــغــلًــا كــانـســيــلــو في الــيــمـ
وسـبـيـنـازوال ورونـالـدو في الـيـسار
إال أن دفــاع األتــلــتي ظل صــلــبًــا في
أول 20 دقـــيــقـــة. وجــاءت احملـــاولــة
األولى للضيـوف في الدقيقة 21 بعد
تــــمــــريــــرات بــــ العــــبـي الــــروخي
بالنــــكـــوس من اخلــــلف إلى األمـــام
لـتـصل الـكـرة إلى كـوكي الـذي سـدد
تـــصــــويــــبـــة قــــويــــة خـــرجـت فـــوق
الـعــارضـة. وسـدد أتــلـتـيــكـو مـدريـد
تصـويبـة جـديدة في الـدقيـقة 24 عن
طريق أنطـوان جريزمان تـصدى لها
تشيزني ببراعة قبل أن يعود احلكم
الحـتسـاب حـالـة تسـلل عـلى مـوراتا.
وتمـكن يوفـنتـوس من تسجـيل هدفه
األول في الـدقـيـقـة 27 بـعـد عـرضـيـة
متقنة مـن بيرنارديسـكي من الناحية
الـيـسـرى إلى أقـصى الـيـمـ لـتـجـد
رونالدو الذي أسكن الكرة داخل
رمى. الشباك برأسية في ا
وكـــاد بـــيــرنـــارديـــســكي أن
يــضـيـف ثـانـي األهـداف في
الدقـيـقة 32 بعـد ركـلـة حرة
ـنـطـقـة سـددهـا من خـارج ا
فـيـديـريــكـو فـوق الـعـارضـة
ـحـاولـة وعـاد الالعب ذاته 
جــديـدة وســدد مــقـصــيـة إال
أنــــهـــا خــــرجت بـــعــــيـــدة عن
ـرمى. وبـرأسـيـة جديـدة عن ا
طـــريق ســـبـــيـــنــازوال ارتـــقى
كــريــســتـيــانــو رونــالــدو فـوق
ـدافـعــ وسـدد رأسـيـة مـرت ا
ـرمى في الـدقـيـقة 43 بـجـوار ا
من عمر الشوط األول. وأنقذ يان
أوبالك مـرمـاه بـبـراعـة في الـدقـيـقة
44  بعـدما سـدد كيـليـني كرة رأسـية
ـدافـع من ركـلـة ركــنـيـة اســتـغـلــهـا ا
والتي كـادت أن تكـون الهـدف الثاني
لـلـيـوفي في الـلـقـاء. وكـاد مـوراتا أن
يــخــطف هــدف الــتــعــادل في الــوقت
القاتل من الشوط األول بعد عرضية
ن ألتـلتـيـكـو مـدريد من اجلـانب األ
تــراجع ألـــفــارو خــطــوة إلى اخلــلف
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ـا قدمه العـبي يـوفنـتوس خالل مـباراة ـدرب اإليـطالي مـاسيـمـليـانو ألـيغـري  أشاد ا
ثـالي. وحـقق يـوفنـتوس الـفـوز على ـسـتوى بـا أتـلـتيـكـو مدريـد  لكـنه رفض اعـتـبار ا
أتلتيكـو مدريد بثالثية نظيفة  سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “هاتريك”
لـيخـطف بـطاقـة الـتأهل إلى ربع نـهـائي دوري أبطـال أوروبـا رغم خسـارته في مـباراة
باراة “يـوفنتوس لم ؤتمـر الصحفي بـعد ا الذهاب بثـنائيـة نظيفـة. وقال أليغـري في ا
يكن مـثالـيـاً إال أن الفـريق قام بـعمل جـيد بـاحلفـاظ على تـركيـزه  لم نكن نـريد اتـباع
الـنهج الـهـستـيري ألنه خـطـر   وضع فكـرة الـعودة وكـان أمامـنا 95 دقـيقـة إلجناز
ــدرب بـالـنـجم الــبـرتـغـالي ـهــمـة  الـفـريق يــسـتـحق الـتـهــنـئـة عـلى أدائه .”وأشـاد ا ا
كريـستيانـو رونالدو الذي سجل ثـالثية  بقوله “من الغـريب أن يكتفـي رونالدو بهدفٍ
ا في ذلك واحد في الـبـطولـة  لـقد لـعب جـيـداً  جمـيع الالعـبـ ساهـمـوا بالـفـوز  
ـشجـع أيـضاً .”وتـطرق إلى الـتـرشح لـلتـتـويج بـاللـقب بـعـد خروج فـرق مـثل ريال ا
مـدريد وباريس  قائالً “عليـنا التـركيز خـطوة بخـطوة في هذه الـبطولة ”وخـتم حديثه
“لـيس مـشـكلـتي من يـنـتقـدني بل مـشـكلـتـهم  مـاذا يجب أن أفـعل ?  تـوجـنا بـأربـعة
سكوديـتو وأربعة كأس ووصلنا نهائي األبطال مرت وربع النهائي ثالث مرات  ماذا

علي أن أفعل أيضاً ?  على من ينتقدني الذهاب للعالج وليس أنا.”

أهـدر سـتـرليـنج فـرصـة خـطـيـرة إثر
تبـادل نـاجح للـكـرة مع دانـيلـو الذي
ـــــرمى لـــــكن وضع زمـــــيــــلـه أمــــام ا

وقف.  فاهرمان أنقذ ا
وأضـــاع ســاني فـــرصــة ســهـــلــة في
الـدقــيـقـة 51 عـنــدمـا تـلـقـى تـمـريـرة
ـيــزة من جـونـدوجــان لـكـنه سـدد
بــجــانـب الــقـــائم الــبـــعــيـــد ثم عــاد
وعــوض بـصــنــاعـته الــهــدف الـرابع
الـــذي جــاء من تـــوقــيـع ســتــرلـــيــنج
بـلـمـسـة واحـدة مـتـقـنـة في الـدقـيـقـة
56. وبعدها دخل اإلجنـليزي الشاب
فــيل فــودين مــكــان دافــيــد ســيــلــفـا
والبرازيلي جابريـال جيسوس مكان
أجـويــرو. وعـاد سـاني لــيـقـوم بـدور
رة اسـتـفاد صانع األهـداف وهـذه ا
البـرتغالي سـيلفـا من تمـريرة متـقنة
لالعب شـالــكه الـسـابق لــيـسـدد كـرة
أرضـــيـــة عـــلى يـــســـار احلـــارس في
الدقـيـقة 71 معـلـنًا الـهـدف اخلامس
ـــاني ألصـــحــاب األرض. ثـم مــرر األ
كــرة أنــيـــقــة إلى فــودين الــذي راوغ
فــاهـرمــان قــبل أن يــضع الــكـرة في
الــشـبــاك اخلـالـيــة مـســجـلًــا الـهـدف
الـــســـادس لــفـــريـــقه واألول له عـــلى
ـســتـوى الــقـاري في الـدقــيـقـة 78. ا
وتصدى فـاهرمان النـفراد من فودين
في الدقيقة 80 لكنه لم يـستطع منع
الــســيــتــيـزنــز من تــســجــيل الــهـدف
الـــــســــابـع الـــــذي جـــــاء عن طـــــريق
جيسـوس الذي أطلق تـسديدة مرت
مـن حتت يـــــــد احلــــــارس إلـى داخل

الشباك في الدقيقة 84.

 ôU Ë –  b¹—b
عــبــر مــســعــود أوزيل صــانع ألــعــاب آرســنــال عن إعــجــابه بــالــعــرض الـذي قــدمه
كريستـيانو رونالدو جنم يوفنـتوس أمس الثالثاء أمام أتلتـيكو مدريد في إياب ثمن

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
واســتــطـــاع الــدولي الـــبــرتــغـــالي قــيـــادة الــيــوفـي لــعــودة تـــاريــخــيـــة بــالـــفــوز عــلى
"الروخيبالنـكوس" بثالثية نظيفة سجلهـا رونالدو بنفسه ليعوض اخلسارة ذهابًا في
مدريد (2-0). وعن ذلك قال أوزيل الـذي زامل "الدون" في صفوف ريال مدريد عبر
حسابه عـلى "تويتر": "عرض مـذهل من كريستـيانو رونالدو". يـذكر أن رونالدو أصبح
أول العـب في تاريخ دوري األبطـال يسـجل ثالثيـت أمـام فريق واحد بـعدمـا فعـلها

في مرة سابقة أمام األتليتي عام 2017. 

(0-7)  مـــســـاء اول امس الـــثـالثــاء
عـلى مـلـعب "اإلحتـاد" في إيـاب ثمن
النـهـائي. وسجـل أهداف مـانـشسـتر
سيتي كل من سيرجيو أجويرو (35
من ركلـة جزاء و38) وليـروي ساني
(42)  ورحــــيم ســـــتــــرلـــــيــــنج (56)
وبرنـاردو سـيلـفا (71) وفيـل فودين
(78)  وجــابــريــال جــيــسـوس (84).
وكـــــــــان لـــــــــقـــــــــاء الـــــــــذهـــــــــاب في
جـيـلـسـيــنـكـيـرشن قـد انـتـهى بـفـوز
لــيـتــأهل مــانــشــســتــر سـيــتي 3-2  
ـــجـــمــوع الــعـــمالق اإلجنـــلـــيـــزي 
اللقاءين (2-10). وأجرى مانـشستر
سـيـتي 3 تـعــديالت عـلى تـشــكـيـلـته
األساسية التي تـغلبت على واتفورد
ـاضي ضمن (1-3) مسـاء الـسـبت ا
اجلـولـة 30 من الـدوري اإلجنــلـيـزي
ــمــتــاز. وأشــرك بــيب جــوارديـوال ا
مدرب السيتزينز ليروي ساني على
حــــســـاب ريـــاض مــــحـــرز وخـــاض
بـاراة في عـمق الـبـرازيـلي دانـيـلـو ا
ــصـاب الــدفــاع لــتــعــويض غــيــاب ا
ـــوقــوف فــيـــنــســـنت كـــومــبـــاني وا
نـــيــكــوالس أوتـــامــنــدي كـــمــا لــعب
ـاني إلـكــاي جـونـدوجـان في خط األ
ــــوقــــوف اآلخــــر الــــوسط مـــــكــــان ا
فـرنـانـدينـيـو. أمـا شـالـكه فـأجرى 4
تعديالت على تشكـيلته التي خسرت
ن (4-2) في الدوري أمام فيردر بر
اضي فشارك اني يوم اجلمعة ا األ
األوكراني ييف كونوبوليانكا مكان
ـصاب دانـيـيل كـاجلـيـوري. وفضل ا
درب دومـينيـكو تـيديسـكو إشراك ا

q¼Qð∫ يوفنتوس
في التأهل لربع
نهائي دوري
االبطال على

حساب اتلتيكو
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أنـــهــا مــتـــأثــرة بــذلك وفـــازت بــأقل من
نــصف نــقـاط ضــربــات إرسـالــهـا األول

وارتكبت 36 خطأ سهال. 
وقـالت الالعـبة الـرومـانيـة لـلـصحـفـي
"ركـضت كــثـيـرا جـدا ولـعــبت بـأسـلـوب
دفاعي جدا لكن هذا كل ما كان بوسعي

فعله". 
وجاءت خسارة هاليب لتضمن احتفاظ
نــعـومي أوسـاكــا بـصــدارة الـتــصـنـيف
ي بـعد نهايـة بطولة إنـديان ويلز. العا
وهذا أول فوز لفوندروسوفا (19 عاما)
عـلـى واحـدة من أول عــشـر العــبـات في
ي خـالل ست الـــــتـــــصـــــنـــــيـف الـــــعـــــا
مـواجهـات. وقـال فونـدروسـوفا "أعـتـقد
أني ألـعب بـشــكل رائع طـوال األسـبـوع
صنفة لكن هذا شيء استثنـائي ألنها ا
الثانيـة على العـالم. كنت أقاتل على كل

نقطة". 
وتفوقت العبة شابـة أخرى هي الكندية
بيـانكـا أنـدريسـكو عـلى الصـينـية وانغ
ـصنـفة  18بنـتيـجة 5-7 و6-2 قيـانغ ا
لـتـبـلـغ دور الـثـمـانـيـة. وهـذا الـفـوز 25
لالعــبــة أنــدريــســكـو (18 عـامــا) خالل
مـنافـسـات العـام اجلـاري وهو مـا يـزيد
عن أي العــــــبــــــة أخــــــرى في رابــــــطـــــة

احملترفات.

جانب من
منافسات دوري
سلة احملترف

األربعـاء. وتمكن لـيكـرز من حتقـيق الفوز
لك” مسـتـفـيدا من تـألق جنـمهم األول “ا
لـيبـرون جـيـمس الـذي سجل 36 نقـطة و
قدم  4تمريـرات حاسـمة و استـحوذ على
 10كرات مرتدة. وهذا الفوز األول لليكرز
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حـقق فـريق لــوس اجنـلـوس لـيـكـرز فـوزا
كبيراً على مضيفه شيـكاغو بولز بنتيجة
107-123 ضــــمن مـــنــــافـــســـات الـــدوري
األمريـكي لكـرة السـلة لـلمـحتـرف  امس

باراة مع صورة األتلتي" مكتفية بذكر نتيجة ا
لـلـهـداف الـتـاريـخي لـريـال مـدريـد الـذي انـتـقل

ــــــاضي الــــــصــــــيـف ا
لــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــوفـي.
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 ôU Ë ≠ ÊbM
يرفض معظم جماهير مانشستر يونايتد انضمام
جنم ريـــال مـــدريــد جـــاريث بـــيل إلى صـــفــوف
ــــيــركـاتــو الـصــيـفي الـشــيـاطــ احلـمــر في ا

قبل.  ا
فـــــوفـــــقًـــــا الســـــتـــــطالع رأي أجـــــراه مـــــوقع
"مانـشستـر إيفيـنينج نـيوز" فإن  %71من
جماهـير اليـونايتد يـرفضون انـضمام بيل
لفـريقهم. ومن جانبها اعـتبرت صحيفة
"ميرور" البريطانية اليوم األربعاء أن
جــمــاهـيــر الــيــونــايــتـد وجــهت بــذلك
ـــــديـــــر رســـــالـــــة إلـى إد وودوارد ا
التـنفيذي للنـادي بأال يقدم على هذه
اخلــطـــوة. وأضــافت الــصــحــيــفــة أن
عددًا قـليلًـا من أنديـة أوروبا يسـتطيع
دفع تكـلفة انتقال بيل ويـعد مانشستر

يونايتد أحدها. 
وأشـارت إلى أن رحـيل بــيل عن الـريـال بـات مـحـسـومًـا
درب زين الـدين زيدان حيث تـتسم العالقة بعـد عودة ا
بينـهما بالتوتر منذ الفـترة األولى للفرنسي داخل قلعة
ســانــتـيــاجــو بــرنــابــيــو وقــد جتـلـى ذلك حــيــنـهــا في

تصريحات الدولي الويلزي.

 ôU Ë ≠ b¹—b

ـونتـادا فريق يوفـنتوس في دوري تصدرت ر
األبطـال عـلى حـسـاب ضيـفه أتـلـتيـكـو مـدريد
اهتمـامات الصـحف اإلسبانـية امس األربعاء
بعـد الـفوز الـثـم بـثالثـية نـظـيفـة من تـوقيع
البـرتـغالي كـريـستـيـانو رونـالـدو الذي تـوجته
العناوين "ملكا للتشامبيونزليج".وقاد رونالدو
انتـفـاضة الـسـيدة الـعجـوز في إيـاب دور ثمن
نهائي دوري األبطـال بعدمـا وقع على هاتريك
جـديـد في شـبـاك فـريق الـعـاصـمـة اإلسـبـانـيـة
ـسابقة لينـهي مشوار الـروخي بالنكوس في ا
األوروبـيــة. وبــصـورة لـ"الــدون" وهـو يــحــتـفل
عقب تـسـجـيل واحدًا من أهـدافه الـثالثـة التي
هـــزت شــبـــاك األتـــلــتي عـــلى مـــلــعـب ألــيـــانــز
سـتـاديــوم مـسـاء اول امس الـثـالثـاء عـنـونت
صحيفة "ماركا" "كريسـتيانو يفرض قوانينه"
مشـيـرة إلى أن "يوفـنـتوس كـان يـحتـاج لـثالثة
أهـــداف لـــلـــتـــأهل و 'CR7'ســـجل هـــاتـــريك".
ـدريـدية مـا حدث أمس ووصفت الـصـحيـفة ا
لـلـوخــيـبالنـكــوس بـأنه "غـرق لــفـريق قـدم أداء

 سيمونا
هاليب
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بــعـد خــمس هـزائـم مـتـتــالـيــة  لـيُــصـبح
الفريق بحاجة إلى مـعجزة لبلوغ األدوار
ـركز احلادي اإلقصـائيـة. ويحـتل ليـكرز ا
عـشـر في تـرتيب الـقـسم الـغـربي بـرصـيد

ة).  (31 فوز مقابل 36 هز

سوات سـيردار عـلى حسـاب ستـيفن
ســكـريـزيــبـيــسـكي وشــارك سـالـيف
ســاني فـي عــمق الــدفــاع واحلــارس
رالف فـــاهـــرمــــان بـــ اخلـــشـــبـــات
الــثالث. وكــعــادته بــدأ مــانــشــســتـر
ــبـاراة بـســيـطــرة واسـعـة ســيـتي ا
وكــانت أول فـــرصــة خــطــيــرة له في
الدقـيـقة 13  عنـدمـا مرر كـايل ووكر
كــرة بـــيــنــيـــة أنــيـــقــة إلـى اجلــنــاح
سترلـينج الذي أرسـلها بدوره داخل
مـنطـقـة الـست يـاردات إلى أجـويرو
ــرمى من لــكن األخــيــر ضل طــريق ا
مسـافـة قصـيـرة. واستـمـرت سيـطرة
مــانــشـســتــر سـيــتي عــلى األحـداث
واستقـرت رأسية أجـويرو الضـعيفة
فـي أحـــضـــان احلــــارس فـــاهـــرمـــان
بالدقـيقة 30  واحتسب احلـكم ركلة
ـانـشسـتـر سـيـتي بـعـد إعـاقة جـزاء 
نطقة وجنح برناردو سيلفا داخل ا
أجويرو في تنفيذ الركلة على طريقة
"بـانيـنـكـا" مهـديًـا الـتقـدم لـفـريقه في
الـــدقــيـــقــة 35. ولم تـــمض ســوى 3
دقائق حـتى أضـاف أجـويرو الـهدف
ـيزة الـثـاني عـنـدمـا قـابل تـمـريـرة 
من سـتـرلـينج لـيـسـدد رغم مـضـايـقة
الدفـاع له في ب أقـدام احلارس. ثم
جـــاء الــدور عـــلى ســـاني لــيـــضــيف
الهدف الثـالث في الدقيقة 42 عندما
قـــابـل تـــمــــريــــرة من أولــــكـــســــنـــدر
زيــنـتـشــيـنـكــو لـيــتـحـطى ويــسـتـون
مـاكــيـني ويــسـدد في الـشــبـاك هـدفه
ـــســـابـــقـــات هـــذا الـ 14فـي كـــافـــة ا
ـوسم. وقـبل نـهـايـة الـشـوط األول ا

ماسيمليانو
أليغري

وأحرز كالودويل بوب 24 نقـطة و سجل
كـايل كـوزمـا 21 نـقـطـة و أضـاف راجـون
روندو 14 نقطة و مرر 10 كرات حاسمة
.كمـا ساهم جافـيل مكي بـالفوز بـتحـقيقه
 10نـقـاط و 11 مـتــابـعـة. وفي مــبـاريـات
أخـرى  أحـرز بن ســيـمـونـز  26نـقـطـة و
قدم  8تمريرات حـاسمة و تابع 10 كرات
مـرتـدة لـيـقــود فـريـقه فـيالدلـفـيـا سـفـنـتي
سيكسرز للفوز  99 – 106على كليفالند
كـــــافــــالـــــيــــيـــــرز. وســــجـل جــــيـــــانــــيس
بو 24 نقطة ليـقود ميلواكي أنتيتوكو
بــكس إلى الـــفــوز عـــلى مــضـــيــفـه نــيــو
أورلــيــانــز بــلــيــكــانـز (130/113) ضـمن
مــنـافــسـات دوري كــرة الـســلـة األمــريـكي

 . للمحترف
وكذلك سـجل كـريس مـيدلـتون 23 نقـطة
وأضــاف مـــالــكــولم بــرودون 18 نــقــطــة
ليـرفع ميـلواكي بـكس متـصدر مـجمـوعة
ـنـطــقـة الـشـرقـيــة عـدد انـتـصـاراته في ا

ة. وسم إلى 51 مقابل 17 هز ا

ــا لــآلمــال وشــاهــد حــلــمه في خــوض مــخــيــبً
النـهـائي عـلى وانـدا متـروبـوليـتـانـو يتالشى".
أما صـحـيفـة "مـوندو ديـبـورتيـفو" فـخـصصت
اجلزء األكبر من افتتـاحيتها لتحـفيز برشلونة
قـبل اســتـضـافــة لـيــون الـفـرنــسي امس عـلى
مـلـعب كـامب نـو في إيـاب دور الـ16 ال سـيـما
وأن مبـاراة الذهـاب انتـهت بالـتعـادل السـلبي.
ـبــاراة سـتــكـون واعــتـبــرت الـصــحـيــفــة أن ا
ــثــابــة نــهــائـي" مــشــيــرة إلى أن الــبــرســا "
ـواجــهـة خـطــر لـيـون "يـتــمـسك بــالـكـامب نــو 
والعـبـور لـربع الـنهـائي". وفي عـامـود جـانبي
حتدثت الـصـحـيفـة عن فـوز اليـوفي مـبرزة أن
"كـريـسـتـيـانـو مـزق حـلم أتـلـتـيـكـو". وأضـافت:
"بهـدف من رأسـية وواحـد من ركلـة جزاء قاد
كريستيانو يوفنتوس لقلب نتيجة الذهاب (-0
2) وإقصاء الروخي بالنـكوس في ليـلة مريرة"
على الفريق اإلسباني. بـدورها ركزت صحيفة
"ســبــورت" عـلى مــواجــهــة بــرشـلــونــة ولــيـون
ـرتــقــبـة. وأشــارت في عـنــوان صــغـيــر أعـلى ا
الـصـفـحـة إلى أن "كـريـسـتـيـانـو قـضى عـلى


