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رياضة

توج األملاني، بيتر جويوفتشك، املصنف الـ95 
عاملّيًا، اليوم، ببطولة ميتز للتنس بعد الفوز على 
الفرنسي بنوا بيير. وتوج جويوفتشك بأول لقب 

في مسيرته بعد الفوز على بيير بمجموعتني دون 
رد بواقع )7 - 5( و)6 - 2(، وتمكن الالعب األملاني 

من تحقيق هذا اإلنجاز، علمًا بأنه وصل للنهائي 
بعد أن بدأ البطولة من األدوار التمهيدية. وفاز 
جويوفتشك على بيير املصنف الـ41 عاملّيًا بعد 

مباراة استغرقت 67 دقيقة.

تقرر إيقاف النشاط الكروي في أورغواي، بعد 
االعتداء على حكمة الراية وأحد أعضاء التحكيم 
أثناء مباراة في إحدى الدرجات الدنيا في البلد 

الالتيني. ووفقًا ملا قالته الصحافة الرياضية 
املحلية فإن الحادث وقع أثناء مباراة بني فريقي 

بالتينسي وباسانييز في فئة تحت 19 عامًا، 
وأصدرت الجمعية األورغوايانية لحكام كرة 
القدم بيانًا أعلنت فيه تعليق أنشطتها بكل 

مسابقات الكرة املحلية.

سيغيب املدافع األملاني لفريق يوفنتوس، 
بينيديكت هوفيديس، عن املالعب ألربعة أسابيع 

ملعاناته من إصابة عضلية، وفقًا ملا أعلن ناديه 
اإليطالي على موقعه اإللكتروني. وتعرض أللم 

عضلي يوم الجمعة املاضي خالل التدريبات، 
وبذلك سيغيب املدافع األملاني عن 3 مباريات 
في الدوري أمام أتالنتا والتسيو وأودينيزي، 

ومباراتني بدوري أبطال أوروبا أمام أوملبياكوس 
اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

بيتر جويوفتشك
يتوج ببطولة 

ميتز للتنس

تعليق النشاط الكروي 
في أورغواي 

العتداء على الحكم

غياب مدافع يوفنتوس 
هوفيديس 

أربعة أسابيع لإلصابة

كشفت صحيفة 
»الباييس« 
االسبانية 
عن أن رئيس 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي عرض 
مبلغًا ماليًّا 
على المهاجم، 
إديسون 
كافاني، مقابل 
التخلي عن 
ركالت الجزاء 
لمصلحة نيمار،  
واألخير رفض 
في اجتماع 
كبير انتهى 
بخروج البرازيلي 
غاضبًا. وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
كافاني رفض 
التنازل لنيمار 
مقابل مليون 
يورو، وهو 
المبلغ الذي 
سيكون ثابتًا 
على راتبه مع 
نهاية الموسم.

)Getty/كافاني متمسك بركالت الجزاء )فرانك فيفي

كافاني يرفض التنازل
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نادال صفق لفيدرر 
وشجعه بحرارة في 

مشهد فريد بعالم التنس

باير ليفركوزن يقسو على هامبورغ بثالثية
الـــدوري  مــن  الثالثة  بالجولة  هــامــبــورغ  الــيــوم على ضيفه  ليفركوزن  بــايــر  فــاز 
أريــنــا. وجــاءت  بــاي  الــتــي احتضنها ملعب  املــبــاراة  األملــانــي بثالثية نظيفة فــي 
ثالثية أصحاب األرض عن طريق كيفني فوالند )د.20( و)د.83( ولوكاس أالريو 
)د.23(. وبهذا الفوز، الثاني لباير ليفركوزن في املسابقة، رفع رصيده إلى سبع 
نقاط في املركز العاشر. من جانبه تجمد رصيد هامبورغ عند ست نقاط في 

املرتبة الـ15 بعدما مني بخسارته الرابعة على التوالي.

برايتون يوقف انتصارات نيوكاسل
حقق برايتون اليوم ثاني انتصاراته في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم على 
ضيفه نيوكاسل في الجولة السادسة من املسابقة على ملعب ويذدين ستاديوم. 
وجاء انتصار أصحاب األردن بهدف وحيد حمل توقيع الالعب تومير هيميد 
إلى  برايتون رصيده  رفــع  الفوز  وبهذا  )د.51(.  املــبــاراة  من  الثاني  الشوط  في 
له في املسابقة.  انتصار  الثالث عشر بعدما حقق ثاني  املركز  سبع نقاط في 
ليج«  »بريميير  الـ انتصارات متتالية في  من جانبه خسر نيوكاسل بعد ثالثة 

ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في املركز الثامن.

خيتافي يحقق ثاني فوز له في الليغا برباعية 
على فياريال 

فاز خيتافي اليوم على ضيفه فياريال في الجولة السادسة بالدوري اإلسباني 
لكرة القدم )الليغا( على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز برباعية نظيفة.

مولينا  وخــورخــي  و)د.90(  )د.54  رودريــغــز  أنخل  بتوقيع  الرباعية  وجـــاءت 
)د.64( وماركيل بيرجارا )د.67(، وبهذا الفوز رفع الفريق املدريدي رصيده 
في الليغا إلى ثماني نقاط في املرتبة التاسعة مؤقتًا. من ناحيته تجمد رصيد 
فياريال عند سبع نقاط في املركز الثالث عشر بعد فشله في تحقيق الفوز 

للجولة الثانية على التوالي.

انتر يقتنص فوزًا قاتال أمام جنوى
اقتنص انتر ميالن اليوم فوزا مثيرا ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري 
اإليطالي لكرة القدم على ضيفه جنوى بملعب سان سيرو، ليواصل مطاردته 
لصدارة جدول الترتيب. منحت رأسية الظهير دانيلو دامبروزيو في األنفاس 

األخيرة من اللقاء )د.87( االنتصار ألبناء املدرب لوتشيانو سباليتي، رافعًا 
رصيد انتر لـ16 نقطة في املركز الثالث، متأخرًا بنقطتني فقط عن صاحبي 
الصدارة، نابولي ويوفنتوس، على الترتيب. وفي املقابل، تجمد رصيد جنوى 
عند نقطتني في املرتبة الثامنة عشرة، بل ولم تكن الهزيمة هي كل مصائب 
الضيوف، بعدما تعرض العباه؛ البلجيكي ستيفان أوميونجا واملغربي عادل 
تاعرابت، لبطاقتني حمراوين مباشرتني في الوقت بدل الضائع من النصف 
حسم  كما  العنيفة.  التدخالت  بسبب  وذلــك  و)د.3+90(،  )د.1+90(  الثاني 
التسيو مواجهته مع مضيفه العائد هذا املوسم للسيري آ، هيالس فيرونا، 
بثالثية نظيفة على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، رافعا رصيده لـ13 نقطة 
املرتبة  النقطتني في  الضيف عند حاجز  الرابع مؤقتا، فيما بقي  املركز  في 

التاسعة عشرة وقبل األخيرة. 

مارسيليا يقترب من الكبار بهدفين في شباك تولوز
بهدفني نظيفني على  تولوز  فــوزا هامًا على ضيفه  حقق فريق مارسيليا 
الفرنسي  الــدوري  ملعب فيلودروم، ليرتقي ثالثة مراكز في جــدول ترتيب 
أحــرز  للمسابقة.  السابعة  الــجــولــة  فــي خــتــام منافسات  الــقــدم، وذلـــك  لــكــرة 
ثــم ضاعف  الــلــقــاء ألصــحــاب األرض )د.32(،  ــداف  أهــ أول  تــوفــان  فـــلـــوران 
مارسيليا  وارتفع رصيد  )د.61(.  النتيجة  أوكامبوس  لوكاس  األرجنتيني 
لـ13 نقطة ليقترب من األربعة الكبار في »الليغ 1« باقتناصه املركز الخامس، 
فيما ظل رصيد تولوز متجمدا عند حاجز النقاط السبع التي وضعته في 

املرتبة الرابعة عشرة.

قاد النجم السويسري روجيه فيدرر منتخب 
أوروبا إلى اللقب األول في بطولة كأس اليفر 
منتخب  على حــســاب  للتنس  االســتــعــراضــيــة 
بــاقــي الــعــالــم بــعــد مــنــافــســات اســتــمــرت ثالثة 
أيــــــام فــــي بــــــراغ الــتــشــيــكــيــة. وجـــمـــع مــنــتــخــب 
أوروبـــــا 15 نــقــطــة، ومــنــتــخــب بــاقــي الــعــالــم 9 
نقاط. وفــاز فيدرر )36 عاما( على األسترالي 
نيك كيريوس 4-6 و7-6 )8-6( و11-9، وخسر 
شـــريـــكـــه فــــي املــنــتــخــب األوروبـــــــــي اإلســـبـــانـــي 
رافايل نــادال أمــام األميركي جون إيسنر 7-5 
و6-7 )1-7(. كما فاز األملاني ألكسندر زفيريف 
من منتخب أوروبا على األميركي سام كويري 
6-4 و6-4، واألمــيــركــيــان جـــون إيــســنــر وجــاك 
توماس  التشيكي  أوروبـــا  ســوك على ممثلي 
برديتش والكرواتي مارين سيليتش 6-7 )7-

5( و7-6 )8-6(. وشهد ملعب براغ في التشيك 
لحظات ال تنسى بالنسبة لعشاق اللعبة في 
اليوم األخير من البطولة التي سميت بكأس 
»اليــفــر«، تكريما لــأســطــورة األســتــرالــي رود 
اليفر، آخر العب حقق الغراند سالم ولقب من 

الـ 23 للسباق  اللفات  قطع ماركيز )24 عامًا( 
ا من  بزمن )42 دقيقة وســت ثــوان و816 جــزء
أمــام  ثانية   )0,879( بــفــارق  متقدمًا  الثانية(، 
زميله في هوندا مواطنه داني بدروزا وبفارق 
)2,028( ثانية أمام سائق دوكاتي مواطنهما 
خـــــورخـــــي لــــــورنــــــزو. وجــــــــاء ســــائــــق يـــامـــاهـــا 
االسباني مافريك فيناليس رابعا امام زميله 
العائد  الفريق االيطالي فالنتينو روســي  في 
الـــى املــنــافــســة عــقــب تعافيه مــن كــســر مـــزدوج 
أبــعــده ثالثة أسابيع عن  الــســاق  فــي قصبتي 
املنافسة فغاب عن سباق جائزة سان مايرنو 

الكبرى املرحلة الثالثة عشرة.
وكان روسي، الفائز ببطولة العالم للدراجات 
ــرات فـــي فــئــة مــوتــو جـــي بــي،  الــنــاريــة ســبــع مــ
ضحية حادث أليم خالل التدريب بالقرب من 
ــر آب/ أغــســطــس. وخضع  مــكــان اقــامــتــه اواخــ
لعملية  ايلول/سبتمبر  مــن  األول  فــي  روســي 
جراحية مزدوجة من تجبير للكسور واعادة 
قصبتي قدمه اليمنى الى مكانهما الطبيعي 
بــعــد انــزيــاحــهــمــا. وبــعــد 18 يـــومـــًا، اســتــطــاع 
روسي الصعود مجددا الى الدراجة »ياماها 

البطوالت األربع الكبرى في عام واحد 1969، 
بل وتضمنت مشاهد تاريخية للغاية.

وفــــي املــشــهــد اعـــتـــاد املــشــجــعــون عــلــى رؤيـــة 
ــدرر خـــصـــمـــن فــــي كــل  ــ ــيـ ــ الـــنـــجـــمـــن نــــــــادال وفـ
مباريات التنس، بيد أن األمر اختلف في تلك 
فبعدما  األخير،  اليوم  في  البطولة، وتحديدا 
لعب كالهما في فريق »الــزوجــي« والتي فازا 
فــيــهــا عــلــى كــل مــن ســـام كــويــري وجــــاك ســوك 
في اليوم الثاني؛ لعب فيدرر املباراة األخيرة 
االنتصار  ستهدي  كانت  والــتــي  البطولة  فــي 

باللقب لفريق أوروبا على فريق العالم.
ــيـــه  ــلـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مـــــبـــــاراة روجـ ــاعـ ــفـ وتـ
فــيــدرر واألســتــرالــي نيك كــيــرجــيــوس، لكن ما 
لم يكن عاديا التوتر الــذي عاشه نــادال الذي 
ــة« ويــصــفــق لــفــيــدرر  ــدكــ ــرا فـــي »الــ ــان حـــاضـ كــ
ويشجعه، بل ويساعده في بعض التعليمات 
في مشهد فريد للغاية منحته الدورة لعشاق 
الــتــنــس مــن خـــالل وجــــود الــنــجــم الــســويــســري 
روجيه فيدرر واإلسباني نادال للمرة األولى 
في فريق واحد. وتفاعل نادال بشكل جنوني 
مــع مختلف لــقــطــات املـــبـــاراة الــحــاســمــة وقفز 

لــفــات على الحلبة مــن اجل  بــعــدة  آر1«، وقـــام 
ــال قــدمــه، قــبــل ان  اخــتــبــار حــالــتــه الــبــدنــيــة وحـ
ويحصل  اراغـــون  في  الجمعة  التجارب  يكرر 

على الضوء االخضر للمشاركة في الجائزة. 
وهـــو الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي والــخــامــس 
ــرابـــع والــثــالثــون في  ــذا املــوســم والـ ملــاركــيــز هـ
الفئات، وحققه  الفئة والـــ60 في مختلف  هذه 
بــطــريــقــة رائـــعـــة حــيــث تــخــطــى عــلــى الــتــوالــي 
االيــطــالــي أنـــدريـــا دوفــيــتــســيــوزو )دوكـــاتـــي(، 
ــابـــق فــــي الـــــصـــــدارة والـــــــذي حــل  شـــريـــكـــه الـــسـ
سابعا اليوم، وروسي ولورنزو قبل ان يحسم 

الصدارة قبل 8 لفات من النهاية.
وقــــــــال مــــاركــــيــــز: »كــــــــان ســـبـــاقـــًا صـــعـــبـــًا حــقــًا 
والحرارة جعلت املهمة أكثر تعقيدًا«، مضيفًا: 
ـــدي انـــطـــبـــاعـــات جـــيـــدة جـــــدا، على  »لــــم تــكــن لـ
الــســبــاق، ولكنني  االرجـــح بسبب اإلطـــار قبل 

تمكنت من تحسن تقدمي )في الترتيب(«.
وعــــزز مــاركــيــز مــوقــعــه فــي الـــصـــدارة برصيد 
عــن  نـــقـــطـــة   16 ــارق  ــ ــفـ ــ بـ ــتــــعــــد  وابــ نـــقـــطـــة   224
فــيــنــالــيــس.  عــــن  نـــقـــطـــة  دوفـــيـــتـــســـيـــوزو و28 
ويملك ماركيز خمسة القاب عاملية حيث توج 
بلقبي فئة 125 عام 2010 وموتو 2 عام 2012 
و»موتو جي بي« أعوام 2013 و2014 و2016، 
وهي املرة الثانية التي يفوز فيها ماركيز في 

اراغون بعد عامي 2013 و2016.
ــدراج  ــ ــرز الـ ــ وفــــي مــنــافــســات »مـــوتـــو 2«، أحـ
االيــطــالــي فــرانــكــو مــوربــيــديــلــي )كــالــيــكــس( 
املركز االولى لفئة موتو 2 موسعا الفارق في 
الــى 21 نقطة. وحقق موربيديلي  الــصــدارة 

بعدما  باللقب  فرحا  يتعانقا  أن  وقبل  عاليا 
حسم فيدرر املباراة لصالحه )6-4، 6-7 ،11 -9( 
التي اهتم بها مــرتــادو مواقع  اللقطات  وهــي 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وكــذلــك أغــلــب وســائــل 
أن  يذكر  البطولة.  نهاية  فــي  العاملية  اإلعـــالم 
ــا ضـــم أيــضــا إلـــى جــانــب فــيــدرر  ــ فــريــق أوروبــ
ــادال كـــال مـــن الـــكـــرواتـــي مـــاريـــن سيليتش  ــ ونــ
ــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــنـــمـــســـاوي  ــانـ ــ واألملـ
برديتش  توماس  والتشيكي  تييم  دومينيك 
األميركين  العاملي  الفريق  يضم  املقابل،  فــي 
فرانسيس تيافوي، سام كويري، جون إيسنر، 
جاك سوك واألسترالي نيك كيريوس والكندي 
ــد ديــنــيــس شـــابـــوفـــالـــوف. وكــــان فــيــدرر  ــواعـ الـ
فـــي حـــن تغلب  كـــويـــري 6-4 و2-6،  فـــاز عــلــى 
نـــادال على جــاك ســوك 6-3 و3-6 و11-9، كما 
كويري-سوك  على  فــيــدرر-نــادال  الثنائي  فــاز 
برديتش  عــلــى  وكــيــريــوس  و5-10،  و6-1   4-6
سيليتش  كـــان  كــمــا  و6-10.   )4-7( و6-7   6-4
تــغــلــب عــلــى األمـــيـــركـــي فــرانــســيــس تــيــافــوي، 
والـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك تــيــيــم عــلــى إيــســنــر، 
شابوفالوف،  دنيس  الكندي  على  وزفــيــريــف 
وكيريوس سوك على برديتش نادال. وأقيمت 
4 مــبــاريــات فــي الــيــوم الــواحــد )3 فــي الــفــردي 
وواحدة في الزوجي(. ومنح للفائز في اليوم 
األول نــقــطــة واحــــــدة، وفــــي الــثــانــي نــقــطــتــان، 
واليوم الثالث 3 نقاط على أساس أن الفريق 
األول الــذي يسبق غريمه إلى كسب 13 نقطة 

من أصل 24 محتملة يتوج باللقب. 
)العربي الجديد(

)22 عامًا( فــوزه الثامن هــذا املوسم بعد ان 
قــطــع الــلــفــات الــــ 21 بــزمــن 40 دقــيــقــة وتسع 
ثوان و904 اجزاء باأللف من الثانية، وتقدم 
على مواطنه ماتيا بازيني )كاليكس( الذي 
ــات املــنــصــة لــلــمــرة  ــ ــــدى درجــ صــعــد عــلــى احـ

ــم، والـــبـــرتـــغـــالـــي ميغل  الــثــالــثــة هــــذا املــــوســ
اوليفيرا )كاي تي أم(.

ورفــع موربيديلي رصيده في صــدارة ترتيب 
هــذه الفئة الــى 248 نقطة ووســـع الــفــارق الى 
21 نقطة عن السويسري توماس لوثي الذي 

حل رابعا في السباق. وتراجع اليكس ماركيز 
الشقيق االصغر ملارك ماركيز الى املركز الرابع 
في الترتيب العام )155 نقطة( بفارق نفطتن 
عن اوليفيرا، وفقد االمل تقريبا في املنافسة 
اللقب )100 نقطة متبقية( بعد سقوطه  على 

في اللفة العاشرة وانسحابه من السباق.
ــو 3« ابـــتـــعـــد الــــــدراج  ــوتــ وفـــــي مـــنـــافـــســـات »مــ
ــدارة  ــدا( فـــي صــ ــونــ ــوان مــيــر )هــ ــ االســـبـــانـــي خـ
تــرتــيــب فــئــة مــوتــو 3 واقـــتـــرب مــن الــلــقــب بعد 
االول. وحــقــق مير )20 عامًا(  املــركــز  أحـــرز  ان 
ــم فـــي ســـبـــاق تــأخــر  ــذا املـــوسـ ــوزه الـــثـــامـــن هــ ــ فـ
لفاته  عــدد  وخفض  الضباب  بسبب  انطالقه 
الى 13 لفة، متقدما على االيطالين فابيو دي 
مثله  باستيانيني وكالهما  واينيا  أنطونيو 
مــن فــريــق هــونــدا. وظــل مير الـــذي انطلق من 
الــخــط الــثــانــي، محافظًا على املــركــزيــن الــرابــع 
والـــخـــامـــس طــــوال الــســبــاق قــبــل أن يــزيــد من 
الجميع،  ويتخطى  األخيرة  اللفة  في  سرعته 
ثــم بـــدأ مــســارا مــتــعــرجــًا فــي األمـــتـــار األخــيــرة 
للخط املستقيم من أجل حرمان منافسيه من 

التقدم عليه، ونجح في خطته.
وقال بعد الفوز »ان تكسب على ارضك، فهذا 
امر خاص ورائع. انا سعيد جدا بهذا الفوز، 
إنــــي اهـــنـــئ خــصــومــي الـــذيـــن كـــانـــوا الــيــوم 
أقــويــاء«. ورفــع مير رصيده الــى 271 نقطة، 
وابتعد بفارق 80 نقطة عن مطارده املباشر 
االيـــطـــالـــي رومــــانــــو فــيــنــاتــي الــــــذي اكــتــفــى 

باملركز العاشر.
)فرانس برس(

مارك ماركيز يتصدر ويقترب من لقب »موتو جي بي«فيدرر يقود أوروبا للتتويج باللقب األول لكأس اليفر
لقطات تاريخية 

شهدتها البطولة 
االستعراضية بين النجمين 

السويسري فيدرر 
واإلسباني نادال

انفرد السائق اإلسباني 
ماركيز، بصدارة الترتيب 

العام بإحرازه المركز األول 
في جائزة أراغو

الفريق األوروبي متوجا باللقب )لوكاس كابون/األناضول(

النجم الساحلي يفوز على أهلي طرابلس الليبي )فتحي بلعيد/فرانس برس( 

صابر خليفة نجم األفريقي التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/مارك ماركيز ينفرد بصدارة منافسات »موتو جي بي« )ميركو الزاري

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ فــــــــرضــــــــت األنــــــــــديــــــــــة الـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى املـــربـــع الــذهــبــي 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  لــبــطــولــة دوري 
لــكــرة الــقــدم فــي نسختها الــحــالــيــة، والـــذي 
تــأهــل لــه أربــعــة أنــديــة هــي األهــلــي املصري 
ــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي والـــــــــوداد  ــنــــجــ والــ
الـــبـــيـــضـــاوي املـــغـــربـــي واتــــحــــاد الــعــاصــمــة 
الجزائر ، وهو إنجاز لم يحدث منذ نسخة 
2007 التي شهدت صعود النجم الساحلي 
التونسي الفائز بالبطولة واألهلي املصري 
الليبي، وهو  السوداني واالتــحــاد  والــهــالل 
الكأس »األميرة األفريقية«  ما يعني عــودة 

دوري 
أبطال أفريقيا

النجم يواجه األهلي

التحق النجم الساحلي التونسي بالمربع الذهبي 
أبطال  دوري  لقب  على  سيتنافس  الذي  العربي 
طرابلس  أهلي  على  فوزه  بعد  وذلك  أفريقيا، 
سيالقي  فيما  المصري،  األهلي  ليواجه  الليبي، 

الوداد المغربي اتحاد العاصمة الجزائري

تقرير

إلى أحضان العرب بعد عامن ذهبت فيهما 
ــــى مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي عـــلـــى حــســاب  إلـ
االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري بــالــفــوز عــلــيــه 1/4 في 
مجموع املباراتن عــام 2015، وصــن داونــز 
الزمالك  حــســاب  على  أفريقيا  جــنــوب  بطل 
املـــصـــري بــالــتــغــلــب عــلــيــه 1/3 فـــي مجموع 

املــبــاراتــن عـــام 2016، وكـــان وفـــاق سطيف 
الجزائري آخر فريق عربي فائز باللقب عام 

.2014
الــســيــطــرة الــعــربــيــة عــلــى مـــبـــاراتـــي نصف 
النهائي اللتن يلتقي فيهما األهلي املصري 
مــــع الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي واتـــحـــاد 
البيضاوي  الــوداد  مع  الجزائري  العاصمة 
الــعــرب ملقعد ثــان في  املــغــربــي تعني حجز 

بطولة كأس العالم لأندية.
وجاء النجم الساحلي التونسي ليكون آخر 
الـــدور نصف  إلــى  املتأهلة  العربية  األنــديــة 
ــوزه عــلــى أهـــلـــي طــرابــلــس  ــ الــنــهــائــي بــعــد فـ
اإليــاب  مــبــاراة  فــي  رد  الليبي بهدفن دون 
التي أقيمت بينهما على امللعب األوملبي في 
سوسة ليواجه األهــلــي املــصــري فــي نصف 
الـــنـــهـــائـــي فــــي مـــواجـــهـــة مـــصـــريـــة تــونــســيــة 
جــديــدة دفعت فريق األهــلــي إلــي البقاء في 
تـــونـــس وإقــــامــــة مــعــســكــر هـــنـــاك اســـتـــعـــدادا 
للقاء الذهاب يوم السبت املقبل، وكان لقاء 
الذهاب الذي أقيم في ستاد برج العرب في 
مدينة اإلسكندرية املصري انتهى بالتعادل 

السلبي.
ويدين الفريق التونسي بفوزه إلى الالعب 
الهدفن  الــذي سجل  املــصــري عمرو مرعي 

في الدقيقتن 17 و47 بضربتي رأس.
ومــن الدقيقة األولـــى لعب أصــحــاب األرض 
من أجل التهديف املبكر، ولم ال واملدير الفني 
هيبار فيلود حرص على تشكيل هجومي 
يقوده أمن الشرميطي وعمرو مرعي، ولم 
يتحمل الضيوف الضغط التونسي لفريق 
جـــوهـــرة الــســاحــل فـــجـــاء الـــهـــدف األول في 
الدقيقة 15 عن طريق املصري عمرو مرعي 
برأسية خدع بها الحارس محمد نشنوش 
اليمنى لعبها  من كرة عرضية من الجبهة 

بإتقان حمدي النقاز.
وثــــار الــفــريــق الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده املـــدرب 
املـــصـــري طــلــعــت يـــوســـف، ونـــشـــط مـــن أجــل 
عابها  الهجمات  أن  إال  السريع  التعويض 
الغنودي والالفي  التسرع والرعونة فعجز 
عــن مــعــادلــة الــنــتــيــجــة، ولــكــن الحـــت فرصة 
خــطــيــرة بــعــد مـــرور نــصــف ســاعــة مــن ركلة 
ــرة أخـــرى  ــرة قــبــل أن تـــعـــود الــســيــطــرة مــ حــ
ــم بــكــثــافــة،  ــاجـ لــلــفــريــق الـــتـــونـــســـي الــــــذي هـ
وكـــان يــعــزز التقدم بــهــدف ثــان فــي الدقيقة 
الــذي فشل أمام  34 عن طريق حمزة لحمر 
دفاع ضيفه، كما ضاعت فرصة من حمدي 
النجم  بتقدم  األول  الــشــوط  لينتهي  النقاز 
الـــشـــوط  ــي  ــ وفـ رد.  دون  ــهـــدف  بـ الـــســـاحـــلـــي 

حصل األفريقي التونسي 
على البطاقة األخيرة 

للدور نصف النهائي

جماهير النجم تنتظر المنافسة على اللقب )فتحي بلعيد/فرانس برس 

الــثــانــي لـــم يــمــهــل الــنــجــم الــســاحــلــي ضيفه 
الــلــيــبــي فـــرصـــة الـــعـــودة لــلــمــبــاراة وعــاجــلــه 
ــان فـــي الــدقــيــقــة 47 بــضــربــة رأس  بـــهـــدف ثــ
ثانية من النجم املصري عمرو مرعي الذي 
تــطــالــب بــضــمــه للمنتخب  عــلــت األصــــــوات 
املصري قبل مباراة الكونغو يوم الثامن من 
أكتوبر / تشرين األول / املقبل في الجولة 
قبل األخيرة للتصفيات األفريقية لنهائيات 
كأس العالم بروسيا 2018، والتي قد تكون 
حاسمة في التأهل إذا ما تعادلت أوغندا مع 

غانا في الجولة نفسها.
وهدأت األمور في صفوف النجم الساحلي، 
يبكي  مــا  الليبي  الفريق  عند  يكن  لــم  فيما 

يونايتد بطل جنوب أفريقيا، وهو ما يضع 
احتمال أن يكون نهائي هذه البطولة عربيا 
أيضا في حالة فوز الفريقن العربين على 
التونسي  األفــريــقــي  مــنــافــســيــهــمــا. وحــصــل 
على البطاقة األخيرة للدور نصف النهائي 
بفوزه على املولودية الجزائري بهدفن دون 
ــاب بــالــدور ربــع النهائي  رد فــي مــبــاراة اإليـ
التي جرت بينهما على امللعب األوملبي في 
الزمزمي  اللقاء معتز  رادس، وسجل هدفي 
ــن ركـــلـــة جــــــزاء وصـــابـــر  ــي الـــدقـــيـــقـــة 21 مــ فــ
الذهاب  لقاء  .. وكــان  الدقيقة 81  خليفة في 
دون  بهدف  الــجــزائــري  الفريق  بفوز  انتهى 
سوبر  مــع  التونسي  األفــريــقــي  ويلتقي  رد. 

عــلــيــه فـــحـــاول تــضــيــيــق الـــفـــارق، والحــــت له 
الفرصة في الدقيقة 52 عن طريق مابيدي، 
إال أنه سدد فوق العارضة، كما أهدر معاذ 
عــبــود فــرصــة أخـــرى لتنتهي املــبــاراة بفوز 
إلى  الــذي صعد  الساحلي  للنجم  مستحق 
النهائي بعد 10 ســنــوات من  الـــدور نصف 
املصري في موقعة  األهلي  ليواجه  الغياب 

صعبة كالعادة.
لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  بطولة  وفــي 
القدم لم يكن نصيب العرب إال مقعدين فقط 
الفتح  فيه  يلتقي  الــذي  النهائي  فــي نصف 
الكونغولي  مازيمبي  مع  املغربي  الرباطي 
ــقـــي الــتــونــســي مـــع ســـوبـــر ســبــورت  ــريـ واألفـ

في  أفريقيا  جــنــوب  بطل  يونايتد  ســبــورت 
الــدور نصف النهائي. وحصل فريق سوبر 
أفريقيا على  سبورت يونايتد بطل جنوب 
ــادلـــه مــع  ــعـ بـــطـــاقـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد تـ
زيسكو يونايتد الزامبي بهدفن لكل فريق 
فــي املـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت بينهما فــي إيــاب 
الذهاب  مباراة  النهائي، وكانت  ربــع  الــدور 
انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
وضرب مازيمبي بطل الكونغو الديمقرطية 
وحــامــل الــلــقــب مــوعــدا مــع الــفــتــح الــربــاطــي 
النهائي بعد أن  الـــدور نصف  فــي  املــغــربــي 
ــــالل األبــــيــــض الـــســـودانـــي،  ــاح بـــفـــريـــق هـ ــ أطــ
فــي  رد  أهـــــــداف دون  بــخــمــســة  واكـــتـــســـحـــه 

مباراة اإليــاب بالدور نصف  النهائي بعد 
أن كان فاز في الذهاب خارج أرضه بهدفن 
املــبــاراتــن  فــي مجموع  ليفوز  هــدف  مقابل 
1/7، ويــنــهــي مــغــامــرة الــفــريــق الــســودانــي 
األفريقية  بالبطولة  العهد  حديث  الصغير 
التي حقق بها إنجازا كبيرا بالتأهل لربع 

النهائي في أول مشاركة له.
ويــتــحــمــل الــفــتــح الـــربـــاطـــي املــغــربــي مهمة 
الــذي  النهائي  فــي نصف  مازيمبي  تــحــدي 
ــه بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح مــــن نــقــطــة  ــيـ صـــعـــد إلـ
الذهاب  انتهت مباراتا  أن  الجزاء 4/5 بعد 
واإليــاب أمام الصفاقسي التونسي بتبادل 

الفوز بنتيجة واحدة، وهي هدف دون رد.
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محمد السعو

تــعــود عــجــلــة املــســابــقــة األوروبـــيـــة 
األشهر، دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم، للدوران من جديد بانطالق 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن خـــالل إقــامــة الــعــديــد من 
ــاء، وفــي  ــثـــالثـ ــيـــوم الـ ــهـــات الــســاخــنــة الـ املـــواجـ
التي ستجمع حامل  القوية  املباراة  مقدمتها 
اإلسباني  مدريد  ريــال  املاضية  النسخة  لقب 
بــنــظــيــره بــروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، فيما 
مثيرة حني  موقعة  أيضا  اليوم  تشهد جولة 
فينورد  نظيره  اإليطالي  نابولي  يستضيف 
روتــــــــردام الـــهـــولـــنـــدي، ويــســتــضــيــف مــونــاكــو 
ــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي  ــــورتـ الـــفـــرنـــســـي نـــظـــيـــره بـ
مــبــاراة ال تقل إثـــارة كــأقــوى ثــالث مواجهات 
املباريات  بقية  وتستكمل  الثالثاء.  جولة  في 
بــمــواجــهــات قـــد تــكــون أغــلــبــهــا ســهــلــة لــلــفــرق 
الكبيرة، إذ يلعب مانشستر سيتي اإلنكليزي 
ــرانــــي، ويــحــل  ضـــد شــاخــتــار دونــيــتــســك األوكــ
ــيــــزي ضـــيـــفـــا عـــلـــى أبـــويـــل  ــلــ ــكــ تـــوتـــنـــهـــام اإلنــ
أيضا  الجولة  وفي هذه  القبرصي،  نيقوسيا 
يــلــعــب لــيــفــربــول اإلنـــكـــلـــيـــزي ضـــد ســبــارتــاك 
موسكو الروسي، بينما يحل اليبزيغ األملاني 
ويستضيف  التركي،  بيشكتاش  على  ضيفا 
إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي مـــاريـــبـــور الــســلــوفــيــنــي. 

أبطال أوروبا 
الجولة الثانية

الجولة  انطالق  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  محبو  يترقب 
الثانية من البطولة، التي ستمتلىء بالمباريات المثيرة بين كبار القارة على 
مدار يومي الثالثاء واألربعاء، وهي الجولة التي سيبحث فيها الجميع عن 
الفوز لتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور الثاني والتأهل بصدارة المجموعات
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الثانية ستتواصل  الجولة  مباريات  أن  يذكر 
ــاء، وســتــشــهــد أيــضــا الــعــديــد  ــعــ يــــوم غـــد األربــ
املــواجــهــات الساخنة مــن بينها تلك التي  مــن 
ــانـــي  ــبـ ســتــجــمــع بــــني أتـــلـــيـــتـــكـــو مــــدريــــد اإلسـ
وتــشــيــلــســي اإلنـــكـــلـــيـــزي، ومـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة 
وبايرن  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  بــني 
ــراء،  مــيــونــخ األملـــانـــي عــلــى ملعب حــديــقــة األمــ

وبرشلونة ضد سبورتينغ لشبونة.

قمة الريال ودورتموند
ــــال مـــدريـــد اإلســبــانــي  يــحــل حـــامـــل الــلــقــب ريـ
ــد  ــونـ ــمـ ضــيــفــا ثــقــيــال عـــلـــى بــــوروســــيــــا دورتـ
بــارك  إيــدونــا  األملـــانـــي، عــلــى ملعب سيغنال 
الــذي لــم يــتــذوق امللكي فيه طعم الــفــوز على 
العقدة وتحقيق  أرضـــه مطلقا مــن أجــل حــل 
االنتصار، حيث يخوض ريال مدريد الذي لم 
يحقق انتصارا واحدا على أرضه منذ بداية 

موسم الدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا« 
أيـــضـــا، هــــذه الــجــولــة عــقــب بـــدايـــة جــيــدة في 
األوروبــيــة، حيث  بالبطولة  مستهل مشواره 
القبرصي  نيقوسيا  أبــويــل  ضيفه  على  فــاز 
بثالثية نظيفة، بينما خسر منافسه األملاني 
الذي يتصدر الدوري األملاني »البوندسليغا« 
ــاراة فـــي الـــســـبـــاق نــحــو كــيــيــف أمـــام  ــبــ أول مــ
تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي )3-1(. وســيــكــون ريــال 
مدريد مطالبا بفك العقدة وتحقيق االنتصار 
األول في ست زيارات قام بها مللعب سيغنال 
إيدونا بارك، بعدما خسر ثالث مرات وتعادل 
ــنـــاء املــــدرب  ــد اســتــجــمــع أبـ مــثــلــهــا أيـــضـــا، وقــ
الفرنسي زين الدين زيــدان قواهم بعد الفوز 
ديبورتيفو  على  الليغا  في  األخير  الخجول 
السادسة، ويترقب  الجولة  1 في  ـ   2 أالفيس 
الجميع إمكانية مشاركة العب الوسط توني 
كـــــروس الـــــذي خــضــع لــفــحــوصــات ســيــتــقــرر 
للمالعب. ويبدو  إمكانية عودته  إثرها  على 
ريـــال مــدريــد مــرشــحــا لــلــفــوز لــكــن الــفــريــق لم 
عقب  خاصة  بعد،  املطلوبة  بالصورة  يظهر 
ــأس الـــســـوبـــر األوروبـــــــي  ــ تــتــويــجــه بــلــقــبــي كـ
والـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي عـــلـــى حـــســـاب غــريــمــه 
ثقيلة  لــهــزات  وتــعــرض  برشلونة،  التقليدي 
الــفــارق بينه وبــني غريمه  الليغا وسعت  في 

لسبع نقاط كاملة.
ــه بــروســيــا دورتــمــونــد إنــــذارا  فــي املــقــابــل وجـ
شديد اللهجة أطلقه هجومه الهادر تهديفيا 
ــا مــونــشــنــغــالدبــاخ،  ــيـ بــعــدمــا ســحــق بـــوروسـ
بــســداســيــة لـــواحـــد مـــن األهــــــداف، عــلــى ملعب 
سيغنال إيدونا بارك، مستعيدا صدارة ترتيب 
املسابقة ويدين أسود فستفاليا بالفضل في 
هذا الفوز بدرجة كبيرة ملهاجمهم الغابوني، 
الخطر  يعد  الـــذي  أوبــامــيــانــغ،  إيميريك  بيير 
األكــبــر عــلــى دفـــاع الـــريـــال. وكـــان ريـــال مــدريــد 
ــد قــــد تــــعــــادال الــــعــــام املــــاضــــي فــي  ــونــ ــمــ ودورتــ
األخــرى  املنافسة  تقام  فيما   ،2-2 املواجهتني 
باملجموعة الثامنة حني يحل توتنهام ضيفا 

على أبويل نيقوسيا القبرصي.

مواجهات قوية
ــانــــي مـــاريـــبـــور  ــبــ يــســتــضــيــف إشــبــيــلــيــة اإلســ
الــســلــوفــيــنــي فـــي مــواجــهــة ســيــســعــى خــاللــهــا 
الــخــصــمــان لــتــحــقــيــق الـــفـــوز عــقــب ســقــوط كل 
منهما في فخ التعادل خالل انطالقة املسابقة، 
موسكو  وسبارتاك  اإلنكليزي  ليفربول  أمــام 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات املــجــمــوعــة 

الخامسة، وهما اللذان سيلعبان معا أيضا.
وسيعول ليفربول املرشح للفوز على الفريق 
الروسي من جديد على قدرات نجمه املصري 
محمد صالح، وكذلك ساديو ماني والبرازيلي 
عودته  شكلت  الـــذي  كوتينيو،  اللعب  صــانــع 
ليستر  على   2-3 االنتصار  في  الكبير  ودوره 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة  ســيــتــي فـــي الــ
بعد  للريدز،  بالنسبة  للصعداء  تنفسا  القدم 
أن خــفــف االنــتــصــار مــن الــضــغــوط املــفــروضــة 

هل يحل ريال مدريد 
عقدة الفوز على 

دورتموند في ملعبه؟

فيليبي رييس يعلن اعتزال كرة السلة دوليًا
اللعبة دولــيــا مع  أعلن نجم كــرة السلة اإلســبــانــي املــخــضــرم، فيليبي ريــيــس، اعــتــزالــه 
العالم  بــالده بعدما خــاض 236 مباراة دولية حصد خاللها مونديال كــأس  منتخب 
مرة وأمم أوروبا ثالث مرات إضافة لثالث ميداليات أوملبية، فضيتان وبرونزية. وقال 
رييس، قائد ريال مدريد وعميد كرة السلة في الدوري اإلسباني، خالل تقديم فعاليات 
املوسم الجديد للمسابقة: »أبلغتهم باعتزالي دوليا، واآلن أقولها صراحة إنني لم أنضم 
للمنتخب هذا الصيف للمشاركة في بطولة اليورو ألنني كنت قد اتخذت قراري بنهاية 

اللعب الدولي. أبلغت رئيس االتحاد والكل يعلم باألمر«.
وكــان رييس )37 عاما(، قد شــارك للمرة األولــى مع منتخب بــالده اإلسباني في 17 
يــورو 2001 في  لبطولة  استعدادا  أمــام إسرائيل  لقاء ودي  آب 2001 في  أغسطس/ 

تركيا، والتي حصدت فيها إسبانيا امليدالية البرونزية.

ماركوس يورينتي عقب تجديد عقده: ريال مدريد 
نادي حياتي

أبــــدى اإلســبــانــي مـــاركـــوس يــوريــنــتــي ســعــادتــه 
عقب تجديد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/

حــزيــران 2021، مــبــرزًا أن الــنــادي »املــلــكــي« هو 
نادي حياته.

وعقب توقيع عقده الجديد الذي تضمن تحسني 
راتبه، في مراسم حضرها رئيس ريال مدريد، 
سعيد  »إنــنــي  يورينتي  قــال  بيريز،  فلورنتينو 
ــال مـــدريـــد، هــذا  لــلــغــايــة بــتــجــديــد عــقــدي مـــع ريــ
حلمي مــنــذ أن كــنــت طــفــاًل، هـــذا نـــادي حياتي، 
أشــعــر بــالــســعــادة ولـــدي رغــبــة فــي الــتــطــور بني 

صفوف هذا النادي«.
وأضاف يورينتي، نجل باكو يورينتي جينتو، 
أن هذا  العب ريال مدريد سابقا 1994-1987، 
النادي »هو الذي شهد تطوري منذ كنت صغيرا 
في فريق الناشئني. منذ هذه اللحظة بدأت أتدرج، هذا نادي حياتي وأسرتي«. وأضاف 
يورينتي )22 عاما( »العام املاضي قضيته معارًا كي أخوض أكبر عدد من املباريات 
لكن هذه مرحلة وانتهت. اآلن أشهد مرحلة أخرى رائعة وأكثر تعقيدًا، املنافسة في 
هذا النادي عالية جدًا، وأدرك أنني ما زلت شابا«. وأضاف »حني جئت هنا كنت أعلم 
أن الحصول على دقائق سيكون أمرًا صعبا واملنافسة كبيرة جدًا. لم أفكر في معدل 
دقائق محدد للعب، تركيزي منصب فقط على التطور بني هؤالء الالعبني الرائعني دون 

أن أنتظر شيئا«.

كيبتشوجي يفوز بماراثون برلين تحت األمطار 
من دون كسر الرقم العالمي

أحبط البطل األوملبي، إيليود كيبتشوجي، تحديا 
مــرة، جوي  املشارك ألول  اإلثيوبي  مفاجئا من 
أخفق  لكنه  املثير  برلني  بماراثون  ليفوز  أدوال، 
في محاولته تحطيم الرقم العاملي. وقبل السباق 
كـــان كــيــبــتــشــوجــي ومــواطــنــه الــكــيــنــي ويــلــســون 
يمنون  بيكيلي،  كنينيسا  واإلثيوبي  كيبسانج 
ــقــيــاســي الـــعـــاملـــي الـــذي  ــم ال ــرقـ ــنــفــس بــكــســر الـ ال
يحمله دينيس كيميتو البالغ ساعتني ودقيقتني 
ــداًل مـــن ذلـــك انــتــهــى املــطــاف  و57 ثــانــيــة. لــكــن بــ
بكيبتشوجي إلى الدخول في منافسة ثنائية مع أدوال البالغ من العمر 26 عاما. وانتظر 
السباق  آخر منافسيه في هذا  للتفوق على  الكيني حتى عالمة 41 كيلومترا،  العداء 
الذي شهد هطول أمطار غزيرة، ليعبر خط النهاية في ساعتني وثالث دقائق و32 ثانية.

جريميو يواصل السقوط في الدوري البرازيلي
واصل فريق جريميو السقوط في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بخسارته للمرة 
الثالثة تواليا أمام املتواضع باهيا بهدف نظيف، في الجولة الـ25 من املسابقة، ليفشل 
العودة لوصافة الجدول. وتجمد رصيد جريميو عند 43 نقطة ليتراجع للمركز  في 
الثالث، بفارق نقطة خلف سانتوس الوصيف، وبـــ11 نقطة عن كورينثيانز صاحب 
الصدارة، والذي كان قد تعادل بهدف ملثله أمام ساو باولو. من جانبه نجح باهيا في 
العودة لدرب االنتصارات بعد غياب دام ثالث جوالت، بفوزه بهدف جاء في الدقيقة 
األخيرة من ركلة جزاء سجلها الالعب رودريغو، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة 
في املركز الـ13 ويبتعد بنقطتني عن منطقة الخطر. وفي لقاء آخر فاز فيتوريا خارج 
أرضه على أتلتيكو مينيرو بثالثة أهداف لواحد، ليصعد هو اآلخر للمركز السادس 
عشر برصيد 29 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتني عن مينيرو الذي يحتل الترتيب الحادي 
عشر. وفاز سانتوس على ضيفه أتلتيكو باراناينسي بهدف نظيف سجله الالعب 

برونو هنريكي )د.35( ليرفع رصيد سانتوس إلى 44 نقطة.

ســت مــبــاريــات املــوســم وحــل منتخب »الــســامــبــا« آنـــذاك في 
املنتخب  مــع  للمشاركة  مــالــكــوم  الـــرابـــع. واســتــدعــي  املــركــز 
البرازيلي للمشاركة مع البرازيل في بطولة كأس العالم تحت 
20 سنة أيضا، وشارك في خمس مباريات من بينها املباراة 

النهائية التي خسرتها البرازيل أمام املنتخب الصربي.
ومـــع بــدايــة مــوســم 2017-2018 خـــاض مــالــكــوم مــع فريق 
بـــوردو حتى اآلن ســت مــبــاريــات، سجل فيها ثالثة أهــداف 
وصــنــع ثــالثــة أخـــرى، كما لعب مــبــاراتــني فــي كــأس فرنسا 
وسجل هدفني أيضا، ليكون مجموع أهدافه خمسة أهداف 

في ثماني مباريات حتى اآلن.
في املقابل لعب نيمار سبع مباريات حتى اآلن مع باريس 
سان جيرمان، وسجل خمسة أهداف وصنع خمسة أخرى، 
أي أن البرازيليني يصنعان فارقا كبيرًا في الدوري الفرنسي، 
وبــدأ يحصل على شهرة كبيرة مع  ومالكوم ال يقل شأنا 

فريقه بوردو. ولم يكتِف مالكوم بتسجيل وصناعة األهداف 
فــقــط، بـــل ســجــل أجــمــل األهــــــداف أيــضــا بــطــريــقــتــه املــاهــرة 
والــذكــيــة، خصوصا هــدف الــتــعــادل الــذي سجله فــي مرمى 
الدقيقة 30، حني استلم كرة على مشارف  فريق ليون في 
ثم  املدافعني،  أحــد  وتخطى  بسرعته  وانطلق  الجزاء  منطقة 
مــرر الــكــرة إلــى زميله الــذي أعــادهــا إليه وســددهــا قوية في 

الشباك من زاوية صعبة.
 هو العب برازيلي يملك املهارات املطلوبة في خط الهجوم، 
يعشق تقدم املدافعني نحوه لكي يراوغهم بسرعة وينطلق 
مــن أقــصــى الــزاويــة نحو منطقة الــجــزاء، ومــن ثــم التسديد 
بقدمه الُيسرى النارية، التي ال ترحم أي حارس مرمى في 
املباريات. فهل يخطف مالكوم األضواء في الدوري الفرنسي 
من نيمار، ويقدم موسما كروّيا رائعا ُيثبت فيه أنه موهبة 

كروية قادرة على صناعة الكثير في املستقبل؟

رياض الترك

البرازيلي، مالكوم  تعاقد فريق بــوردو الفرنسي مع الالعب 
فــريــق كورينثيانز  قــادمــا مــن  عـــام 2016  فــي  )20 ســنــة(، 
البرازيلي مقابل حوالى 4.1 ماليني يورو، وأثبت هذا الالعب 
أنه سيكون نجما برازيليا في املستقبل. اليوم يبلغ مالكوم 
من العمر 20 سنة وأصبح أحد نجوم الدوري الفرنسي عن 
فريق  مع  الكروية  مالكوم مسيرته  بــدأ  واستحقاق.  جــدارة 
كورينثيانز منذ الصغر، وأصبح العبا أساسيا مع الفريق 
األول في عام 2014، وأمسى العبا أساسيا مع الفريق منذ 
البرازيلي 73 مباراة وسجل  النادي  عــام 2015، خــاض مع 
عــشــرة أهـــــداف. وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي اســتــدعــي مــالــكــوم 
للمنتخب البرازيلي تحت 20 سنة وشارك في بطولة »كوبا 
في  عــام 2015، وسجل هدفا وحــيــدًا  فــي  للشباب  أميركا« 

مالكوم أوليـفييرا

على هامش الحدث

بعد مرور ست 
جوالت من 

الدوري الفرنسي، 
ظهر نجم برازيلي 

آخر ال يقل شأنًا 
عن نيمار وأصبح 

حديث الصحف

دورتموند شكل 
عقدة للريال 
على ملعبه 
)أود أندرسن/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

بوروسيا  مــبــاراة  كويبرس،  بــيــورن  الــدولــي،  الهولندي  الحكم  يدير 
دورتموند وريال مدريد على ملعب سيغنال أيدونا بارك، معقل الفريق 
األلماني. وكان كويبرس )44 عامًا( قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين 
فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد موسم 2013-2014، الذي فاز فيه 
الفريق الملكي 4-1. كما أدار مباراة نصف النهائي في نفس المسابقة، 
بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد موسم 2012-2013، والتي 

انتهت بفوز الفريق األلماني على الميرينغي 1-4.

الحكم الهولندي بيورن كويبرس

وجه رياضي

عــلــى املــــــدرب يـــورغـــن كـــلـــوب عــقــب الــخــســارة 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي مــنــذ أســبــوعــني،  5-0 أمــ
والـــتـــعـــادل 1-1 مـــع بــيــرنــلــي فـــي الــجــولــة قبل 
املاضية. وسجل كوتينيو حينها الهدف رقم 
16 لــه مــن خـــارج منطقة الـــجـــزاء فــي الـــدوري 
ملــاذا هو ال يقدر بثمن في  اإلنكليزي، وأثبت 
ليفربول، فهو رقم قياسي وسيعود املوقوف 
محليا ساديو ماني مجددا إلى اللعب ضمن 
ثـــالثـــي خـــط املـــقـــدمـــة. كــمــا ســتــســلــط األنـــظـــار 

نابولي في 2016، قادًما من أياكس أمستردام 
الهولندي، لكنه شارك في 17 مباراة فقط مع 
الفريق في املوسم األول له فيما تبرز مشاركة 
املغربيني في  األحمدي  سفيان مرابط وكريم 

صفوف فينورد.
على  للحفاظ  فيتطلع  سيتي،  مانشستر  أمــا 
بــدايــتــه الــجــيــدة عــقــب الــفــوز بــربــاعــيــة نظيفة 
على فينورد روتـــردام فــي الجولة األولـــى من 
البطولة، حني يستضيف شاختار دونيتسك 

املجموعة  فــي  اإليــطــالــي  نابولي  مــبــاراة  على 
السادسة ضد فينورد روتـــردام، وقــد تعرض 
أعلن  حينما  للغاية  قاسية  لصدمة  نابولي 
رسميا تعرض مهاجمه البولندي، أركاديوش 
ميليك، إلصابة في رباط الركبة خالل املباراة 
لجراحة  وسيخضع  بالكالتشيو  سبال  أمــام 
لجراحة  البولندي  املهاجم  وخضع  بالركبة. 
تـــشـــريـــن األول/ ــي  ــ فـ الــــيــــســــرى،  فـــــي ركـــبـــتـــه 

أكتوبر املاضي. وانضم ميليك، 23 عاًما، إلى 

ــــي الـــــذي فــــاز عــلــى نـــابـــولـــي الــجــولــة  ــرانـ ــ األوكـ
املاضية )1-2(.

وفــــي إطـــــار مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
ــره  ــيـ ــظـ يـــســـتـــضـــيـــف مـــــونـــــاكـــــو الــــفــــرنــــســــي نـ
البرتغالي بورتو، بينما يحل اليبزيغ األملاني 
في نفس اليوم ضيفا على بيشكتاش التركي، 
التركي على  الفريق  وفي الجولة األولــى، فاز 
بورتو في ملعب الدراغاو )3-1( بينما تعادل 

اليبزيغ أمام ضيفه موناكو بهدف ملثله.

أكد البطل القطري العاملي، معتز برشم، أنه لن يتنازل عن تحقيق حلم امليدالية الذهبية 
في دورة األلعاب األوملبية املقررة في طوكيو 2020، وكسر الرقم القياسي في مسابقة 
)2.45 متر(.  وقال برشم ، في تصريحات على هامش تكريمه من  الوثب العالي واملقدر بـ
شركة »رد بول« على إحرازه لقب بطولة العالم في لندن، إن األعوام الثالثة املقبلة ستكون 
فاصلة في مسيرته، حيث سينافس على ألقاب ثالث بطوالت مهمة للغاية، مشيرًا إلى 
أنه سيخوض في عام 2018 بطولة العالم داخل الصاالت، وفي عام 2019 بطولة العالم 

في الدوحة، و2020 أوملبياد طوكيو.
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