
موناك��و،  و�ض��يفه  �ض��يتي  مان�ض�ض��ر  ق��دم 
�أف�ض��ل و�أروع مباري��ات دوري  و�ح��دة م��ن 
�أبط��ال �أوروب��ا منذ ف��رة طويلة، يف �ل�ض��هرة 
�ال�ض��تثنائية، �لتي �حت�ض��نها ملعب �الحتاد، 
�الأر���ض  الأ�ض��حاب  جمن��ون  بف��وز  و�نته��ت 
بنتيج��ة 3-5، بعدم��ا كان مت�ض��در �ل��دوري 
�لفرن�ضي، متقدًما بثالثة �أهد�ف الثنني، حتى 

�لدقيقة 77، يف ذهاب دور �ل�16.
�مل�ض��اهد �مُلحاي��د �ل��ذي تابع ه��ذه �ملبار�ة، 
بالتاأكيد ��ض��تمتع ب���90 دقيقة "خيالية" بني 
فريقني، كافحا ب�رشف وعزمية حتى �لنهاية، 
حت��ى �أحد�ث �ملب��ار�ة، بدون مبالغ��ة.. فاقت 
�إث��ارة �الأف��الم �ل�ض��ينيمائية، فم��ن من��ا قبل 
�ملب��ار�ة جاء يف خيال��ه، �أن موناكو �ض��ُيكرر 
م��ا فعله م��ع �آر�ض��نال يف �إجنل��ر�، قبل ثالث 
�ض��نو�ت، حت��ى �لدقيقة 77، وبع��د ذلك حتدث 
�لعودة �الأ�ض��طورية لكتيبة بي��ب جو�رديوال! . 
على �الأقل، �أكرث �لطاحمني، مل يتوقع �أن ت�ضهد 
�ملب��ار�ة ثماني��ة �أه��د�ف، و�أن ت�ض��ل �الإثارة 
ذروتها بهذ� �ل�ضيناريو �لهت�ضكوكي، لي�ضتمتع 

كل حمظوظ �ض��اهد �ملبار�ة، ب���90 دقيقة، ال 
تتكرر كل يوم.

كم��ا �أ���رشت يف �ملقدم��ة، كن��ا �أم��ام مب��ار�ة 
جمنون��ة ب��دت متكافئ��ة يف بع���ض �الأوقات، 
و�أوقات �أخرى ت�ضيدها موناكو، ويف �لنهاية، 
ق��ال مان�ض�ض��ر �ض��يتي، كلمت��ه بقل��ب تاأخره 
م��ن 2-3، �إىل ف��وز تاريخي، بخم�ض��ة �أهد�ف 
مقاب��ل ثالث��ة، وكان باالإم��كان �أن تنته��ي، 
باأه��د�ف �أخ��رى، ل��وال �حلار���ض �الأرجنتيني 
"ويل��ي كاباي��رو"، �ل��ذي حرم فال��كاو، من 
هدف��ني حُمقق��ني، منه��م ركل��ة �جل��ز�ء، �لتي 
�أنقذها و�لنتيجة 1-2، وبعدها �ضجل �أجويرو 
هدف �لتعادل �لثاين، �أما �لهدف �لثاين، فكان 
من ت�ض��دي "�ض��ينمائي"، لعر�ض��ية قابلها �إل 
تيج��ري بلم�ض��ة من عل��ى خط منطق��ة �جلز�ء، 
وه��ذ� يعك���ض تاأث��ر كاباي��رو �لكب��ر عل��ى 
�أح��د�ث �ملب��ار�ة، ويف نف���ض �لوق��ت ر�ض��الة 
جلو�رديوال، لُيعيد �لنظر حول ترتيب �حلر��ض.

�ض��حيح �أغلى مد�فع �إجنليزي "جون �ضتونز"، 
ه��و م��ن �أحرز �له��دف �لر�ب��ع، �ل��ذي تقدم به 

�ل�ض��يتي على �ض��يفه �لفرن�ض��ي، الأول مرة يف 
�ملب��ار�ة، �إال �أن��ه �رتك��ب ك��و�رث يف �لدفاع، 
وكان �حللقة �الأ�ض��عف يف �لفريق، بدليل، �أن 
�ملهاج��م �مُلكلف هو برقابته، �ض��جل هدفني، 

�ض��تونز يف  و�رتب��اك  ج��ز�ء،  ركل��ة  و�أ�ض��اع 
�ملو�جه��ات �ملبا���رشة مع �ملهاجمني �ض��و�ء 
�الأر�ض��ية �أو �لهو�ئية، يوؤثر ب�ض��كل �ضلبي على 
�أوتامن��دي، �ل��ذي ُيعترب �مل�ض��وؤول �لثاين، يف 

تذب��ذب �الأد�ء �لدفاع��ي، بته��وره يف تدخل��ه 
عل��ى �لالعب��ني من جان��ب، وبغي��اب �لتفاهم 
و�الن�ض��جام مع �ض��تونز من جان��ب �آخر، لذلك 
كان��ت �أغلب حماوالت موناكو ُت�ض��كل خطورة 

بالغة على كابايرو.
من �الأ�ضياء �لهامة جًد� �لتي خرج بها �ل�ضيتي 
م��ن �ملبار�ة، ه��ي �لروح �لقتالي��ة �لتي حتلى 
به��ا �لالعب��ون، حت��ى بع��د تاأخره��م ثالث��ة 
�أه��د�ف لهدف��ني، نتيج��ة كه��ذه لفري��ق يلعب 
�أم��ام �أن�ض��اره، من �مُلمك��ن �أن ُتعق��د �الأمور، 
��ا �إذ� توت��ر �لالعب��ني، لك��ن و�ض��يف  خ�ضو�ضً
�لربميرلي��ج، ق��دم در�ًض��ا يف �لكفاح، بف�ض��ل 
�ملو�ه��ب، �لت��ي �ض��نعت �لف��ارق، و�الإ�ض��ارة 
�إىل ما فعله �لثالثي "لروي �ض��اين، �ض��رخيو 

�أجويرو ود�فيد �ضيلفا" بالذ�ت.
يف �ملو�ق��ف �ل�ض��عبة، تظه��ر قيم��ة �ملوهبة 
لتفع��ل �أكرث مم��ا يريد �ملدرب، و�ل�ض��اهد على 
ذل��ك ما فعله �ض��اين قبل �أن ُيعطي �ض��ترلينج 
�لك��رة �أم��ام �ل�ض��باك، فه��و تعامل م��ع �لكرة 
وكاأنها ج��زء منه، وكاأنه يعرف �أنها �ض��تاأتي 

خلفه، ومع ذلك، و�ضعها �أمامه بلم�ضة قدم 
ح�ضا�ض��ة، لي�ض��نع �لفارق، كما فع��ل �أجويرو، 
بتعامله �ملثايل، مع �لكرة يف ت�ضويبة �لهدف 
�لثالث، وهذه �أ�ض��ياء ال يقولها �ملدرب لالعب، 
ب��ل �ملوهبة �لتي ُتيز العب ع��ن �آخر، وتظهر 

د�ئًما يف �ملو�قف �ل�ضعبة.
�أت�ض��ور �أن �لعامل �لبدين، كان له تاأثًر� كبًر� 
��ا يف �لدقائ��ق �ل�20  عل��ى �ملب��ار�ة، خ�ضو�ضً
�الأخ��رة، �لتي و�ض��ح خاللها تفوق �ل�ض��يتي، 
�الأول  �ل�ض��وط  يف  كان  مم��ا  �أف�ض��ل  ب�ض��كل 
و�أرب��ع رب��ع �ض��اعة من �ل�ض��وط �لث��اين، حتى 
�لتغي��ر�ت �لتي �أجر�ه��ا جو�رديوال يف نهاية 
�ملب��ار�ة، باإ���رش�ك نافا���ض وفرنان��دو عل��ى 
ح�ضاب �أجويرو و�ضترلينج، كان �لهدف منها 
�إ�ض��اعة �لوق��ت الإبق��اء �لنتيجة عل��ى حالها، 
فق��ط تغي��ر ز�باليت��ا ب�ض��انيا يف منت�ض��ف 
�ل�ض��وط �لثاين، كان لتن�ض��يط �جلبه��ة �ليمنى، 
وحتويل �للعب من �لدفاع ب�ض��انيا، �إىل هجوم 
ز�ئد مع ز�باليتا، �لذي �أبلى بالًء� ح�ضًنا، ونفذ 

�ملطلوب منه على �أكمل وجه.
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التز�ل �أزمة ليوناردو بونوت�ض��ي مد�فع نادي يوفنتو�ض 
م��ع مدربه ما�ض��يمليانو �أليجري تت�ض��در �مل�ض��هد 
�لك��روي يف �إيطاليا، وذل��ك بعدما قرر �ملدير 
�إبق��اء �لالع��ب خ��ارج ح�ض��اباته  �لفن��ي 
�لفني��ة يف لقاء بورت��و �ملقرر �إقامته 
نهائ��ي  ثم��ن  يف  �لي��وم  م�ض��اء 

دوري �الأبطال �الأوروبي.
م��ن  �لق��ر�ر  ذل��ك  وياأت��ي 
دخ��ول  عل��ى  رد�ً  �أليج��ري 
�لالع��ب يف م�ض��ادة كالمية 
مع مدرب��ه بعد لق��اء بالرمو 
ي��وم �جلمع��ة �ملا�ض��ي وتلفظه 
�أثن��اء  �ل�ض��يئة  �الألف��اظ  ببع���ض 
�حلدي��ث. ورغ��م ت�رشيح��ات �مل��درب 
خالل �ملوؤتر �ل�ض��حفي باأن �الأزم��ة �نتهت حتى 
م��ع توقي��ع عقوبة عل��ى �لالعب باال�ض��تبعاد من 
لق��اء بورت��و، �إال �أن �ض��حيفة "الجازيت��ا ديلل��و 
�ض��بورت" �أكدت �أن �لالعب يفكر جديًا يف �لرحيل 
وع��دم �لبقاء مع �ل�ض��يدة �لعجوز �ملو�ض��م �ملقبل 
بعدما �ض��دمه قر�ر �ملدرب غر �ملتوقع بالن�ض��بة 
له. و�أ�ض��ارت �ل�ض��حيفة �إىل �أن ق��ر�ر �أليجري جاء 
لرغبت��ه يف توجي��ه ر�ض��الة قوي��ة لالعب��ني بعدما 
كرثت �العر��ض��ات على �لتبدي��الت وقر�رته �لفنية 
يف �لعم��وم موؤخر�ً، باأنه ال مان��ع لديه من �إخر�ج �أي 
العب من ح�ضاباته حتى و�إن كان يف �أحد �أهم لقاء�ت 

�ملو�ضم.
و�فق��ت  �الإد�رة  �أن  �ض��بورت" ك�ض��فت  "توت��و  �ض��حيفة 
�أليج��ري عل��ى قر�ره يف ��ض��تبعاد بونوت�ض��ي ع��ن �للقاء 
ولكنها وقعت غر�مة مالية غر معلنة على �ملدرب �أي�ضًا 

ب�ضبب دخوله يف تر��ضق لفظي مع �لالعب".

مانشستر سيتي يهزم موناكو في 90 دقيقة من الزمن الجميل
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فياريال يسعى لتعديل صورته أمام روما وفيورنتينا يطمح إلى تأكيد فوزه على مونشنغالدباخ

ي�ض��عى فري��ق فياري��ال �ال�ض��باين لتعدي��ل �ض��ورته �م��ام 
م�ضيفه فريق روما �اليطايل فيما يطمح فيورنتينا بتاأكيد 
تفوق��ه على مون�ض��نغالدباخ �الملاين يف �ي��اب دور �ل�32 

من �لدوري �الوروبي لكرة �لقدم �ليوم.
فياري��ال تلقى هزمية تاريخية ومذلة م��ن روما �اليطايل 
حني �نهزم باربعة �ه��د�ف نظيفة يف مبار�ة �لذهاب �لتي 
جمعت �لفريقني على ملعب �ملادريغال، وهذه �لهزمية هي 
�الوىل �لت��ي يخ�رشها �لغو��ض��ات �ل�ض��فر�ء باالر�بعة منذ 

هزميته من بر�ضلونة برباعية يف 2010.
ويكم��ل فياري��ال �لي��وم مبار�ت��ه �ل���150 يف �لبط��والت 

�الأوروبي��ة، �إذ تعود �أول م�ض��اركة دولية للفريق �الإ�ض��باين 
�إىل �ل�ض��ابع م��ن يوليو/ت��وز من ع��ام 2002 �أمام نادي 
مبلع��ب  علي��ه  ف��از  �ل��ذي  �الآي�ض��لندي،  هافنارفي��وردور 
لالأندي��ة  �إنرتوت��و"  "كاأ���ض  يف   )2-0( �ملادريغ��ال 

�الأوروبية بذلك �ملو�ضم.
�م��ا فري��ق �لعا�ض��مة �اليطالي��ة روم��ا، فهو يعي���ض فرة 
و�نتعا�ض��ة هجومي��ة ر�ئع��ة، �وروبيًا وحملي��ًا، فبعد فوزه 
برباعية على فياريال، و��ضل �لذئاب نتائجه �لر�ئعة حني 

هزم تورينو باربعة �هد�ف يف �لدوري �اليطايل.
وي��رى �ملخت�ض��ون يف �لكالت�ض��يو، �إن �ض��بب تاأل��ق روم��ا 
يع��ود �ىل مهاجم��ه �لبو�ض��ني �يدين دزيكو، �ل��ذي �نتف�ض 
ه��ذ� �ملو�ض��م، حي��ث يحتل �ض��د�رة ترتيب ه��د�يف �لدوري 
�الوروبي بر�ض��يد 8 �هد�ف بالت�ض��اوي مع مهاجم جينت 

خليفة كوليبايل.
ويحتل روما و�ض��افة �لدوري �اليطايل بر�ضيد 56 نقطة، 

متخلفًا بفارق 7 نقاط عن �ملت�ضدر �ليوفنتو�ض.
ويف مو�جهة �خرى، يطم��ح فيورنتينا �اليطايل �ىل تاأكيد 
عل��و كعبه على مون�ض��نغالدباخ �المل��اين يف �ملبار�ة �لتي 
�ضتجمع بينهما على ملعب �الرتيميو فر�نكي معقل �لفريق 

�لبنف�ضجي.
�لفيوال �نت�رش يف مو�جهة �لذهاب هناك يف �ملانيا بهدف 
دون رد، وق��ع علي��ه �ملهاج��م �اليط��ايل �ل�ض��اب فيدريكو 
برناردي�ض��كي، ح��ني �ض��دد ركلة حرة مبا�رشة �ض��كنت يف 

�لز�وية �ل�90 للحار�ض �الملاين �ضومر.
فيورنتينا يجد يف �لبطولة �الوروبية مغامرة ناجحة، بعد 
�ن خرج من �ملناف�ضة يف �لدوري �اليطايل وتوديعه لكاأ�ض 

�يطاليا من دور ربع �لنهائي على يد نابويل.
ولك��ن �الم��ر يختل��ف يف �ل��دوري �الوروبي، حيث ت�ض��در 
�ملجموع��ة �لعا���رشة بر�ض��يد 13 نقط��ة، و�كمل �لن�ض��ف 
�الول م��ن مهمته �مام مون�ض��نغالدباخ بنجاح، فهو يطمح 
�ىل �كمال م�ضو�ره �لناجح يف �لبطولة. �ما مون�ضنغالدباخ 
�المل��اين، فه��و م��از�ل يبح��ث ع��ن م��د�و�ة جر�ح��ه قاريًا 
وحملي��ًا، خ�ض��ارة �لفيوال مل تكن �لوحي��دة للفريق �الملاين 
فهو خ�رش يف �لدوري �ملحلي �مام اليبزيج بهدفني لهدف، 
ووهو يحت��ل حاليًا �ملركز �ل�11 يف ترتيب �لبوند�ض��ليغا، 
و�ن مل يتمك��ن م��ن �لع��ودة يف �ملب��ار�ة، فه��ذ� يعن��ي �ن 
�لفريق �ض��يناف�ض فقط على كاأ�ض �ملانيا، �ذ �ضيخو�ض لقاء 

هامبورغ يف دور ربع �لنهائي مطلع �ل�ضهر �ملقبل.

خمسة مرشحين لتجديد دماء برشلونة

كونجو تواصل مفاجآتها 
ببطولة دبي المفتوحة للتنس

جريزمان: فخور بالتفوق على أراجونيس
�أع��رب �لفرن�ض��ي �أنطو�ن جريزم��ان، مهاجم 
�أتلتيكو مدريد �الأ�ض��باين، عن �ض��عوره بالفخر 
�أر�جوني���ض، �له��د�ف  بالتف��وق عل��ى لوي���ض 
دوري  بطول��ة  يف  للن��ادي  �لتاريخ��ي 
�أبط��ال �أوروب��ا، وذل��ك بعد �أن �ض��جل 
هدف��ا يف �ملب��ار�ة، �لت��ي ف��از فيها 
فريق��ه �أم���ض �لثالث��اء بنتيج��ة 4 / 
2 عل��ى باير ليفركوزي��ن �الأملاين يف 

ذهاب دور �ل�ضتة ع�رش من �لبطولة.
وق��ال �ملهاجم �لفرن�ض��ي، �لذي �ض��جل 
�لهدف �لثاين لفريق��ه يف �ملبار�ة، بعد �أن 
تلق��ى تريرة حا�ض��مة م��ن مو�طنه كيفني 
جامرو: "�أنا �ضعيد باأنني ��ضبحت جزء� 
م��ن تاري��خ �أتلتيكو مدري��د بهديف هذ� 

و�أتنى �أن �أ�ضتمر يف �ضناعة �لتاريخ هنا".
وبه��ذ� �له��دف، رف��ع جريزم��ان ر�ض��يده م��ن 
�لبطول��ة  يف  مدري��د  �أتلتيك��و  م��ع  �الأه��د�ف 
�الأوروبي��ة �إىل 13 هدفا بفارق هدف و�حد عن 

�أر�جوني�ض �ضاحب �ل� 12 هدفا.
وحت��دث جريزم��ان ع��ن مب��ار�ة �أم���ض و�أكد �أن 
�أتلتيكو مدريد حقق هدفه فيها، و�أ�ضاف قائال: 
"كن��ا ن��درك �أنها �ض��تكون مبار�ة �ض��عبة، كنا 
نرغ��ب يف �لف��وز وقد حققن��ا هذ�، لقد �ض��غطو� 
علين��ا وجعل��و� �الأم��ور �أك��رث �ض��عوبة، ولك��ن 
تغي��ر�ت �مل��درب �ض��اعدتنا يف حتقي��ق �لف��وز 

باللقاء".
و�أو�ض��ح جنم �أتلتيكو مدريد �أن �لتاأهل مل يح�ضم 
بع��د، رغم �أن عل��ى ليفركوزين �أن ي�ض��جل ثالثة 

�أهد�ف من �أجل �لعبور �إىل دور �لثمانية، 
وقال: "�لعودة �ض��تكون �ضعبة كما كان 

�حل��ال ه��ذ� �مل�ض��اء، لدين��ا مب��ار�ة كبرة 
لنلعبها �أمام جماهرنا".

كب��ر  و�أث��ار جريزم��ان ج��دال 
خ��الل �ملبار�ة خ��الل تغير 

جامرو، حيث �رشخ قائال: 
�الأف�ض��ل".  �إن��ه  ال،  "ال، 
وعل��ى جانب �آخ��ر، حتدث 
�ض��يميوين عن ق��ر�ر تغير 
�لالع��ب �لفرن�ض��ي قائ��ال: 
"كلما ز�د غ�ضب �لالعبني 
ز�دت  �لتغي��ر�ت  م��ن 

�ضعادتي".

اليوم في الدوري األوروبي

�الإع��الم  وو�ض��ائل  �ل�ض��حف  تو��ض��ل 
�لت��ي  �الأزم��ة  �أ�ض��باب  ك�ض��ف  �الإ�ض��بانية 
�ملو�ض��م،  ه��ذ�  بر�ض��لونة  فري��ق  يعي�ض��ها 
وفجرته��ا �خل�ض��ارة �لثقيل��ة �أم��ام باري�ض 
�ض��ان جرم��ان برباعية نظيف��ة يف ذهاب 

دور �ل�16 لدوري �أبطال �أوروبا.
ج��ول"  "دياري��و  �ض��حيفة  و�أو�ض��حت 
�الإ�ض��بانية �أن "�أحد عو�مل نك�ضة بر�ضلونة، 
هو �فتقاد العب و�ض��ط لديه حلول مهارية، 
ودور يف نق��ل �لهجمة لالأمام، خا�ض��ة مع 
�الإ�ضابات �ملتتالية الأندري�ض �إنيي�ضتا منذ 
رحيل معاونه يف �لو�ضط ت�ضايف هرنانديز 

منذ مو�ضمني".
و�أ�ض��افت �ل�ض��حيفة، �أن "�أندري��ه جومي��ز 

مل ينج��ح يف �ض��د �لفر�غ �لفن��ي �لذي خلفه 
رحيل ت�ضايف �أو تعوي�ض �إنيي�ضتا يف حالة 

�إ�ضابته".
�لهج��وم  "ثالث��ي  �أن  �إىل  ��ا  �أي�ضً و�أ�ض��ارت 
ليونيل مي�ض��ي ونيمار ولوي�ض �ضو�ريز، لن 
يفعلو� كل �ض��يء مبفردهم، بل �إنهم بحاجة 
ب�ض��م  �لو�ض��ط،  خ��ط  يف  قوي��ة  مل�ض��اندة 
الع��ب يحمل مو��ض��فات �حلام�ض �لنووي 

DNA للفريق �لكتالوين".
ور�ض��ح تقرير �ل�ض��حيفة 5 العبني ينقذون 
�لبار�ضا، ياأتي على ر�أ�ضهم �ضاوؤول نيجويز 
الع��ب �أتلتيك��و مدري��د، �إىل جان��ب تياجو 
�ألكانتار� �لذي يتاألق حالًيا بقمي�ض بايرن 
ميونيخ �الأملاين بعدما فرط بر�ضلونة فيه.

قائم��ة  وت�ض��مل 
فيليب  كذلك،  �ملر�ضحني 
ليفربول  كوتيني��و جن��م 
�الإجنلي��زي، �لذي يحظى 
بتاأييد �ض��ديد م��ن نيمار 

�لرب�زيل،  زميله مبنتخ��ب 
�إ�ضافة لكل من �إي�ضكو �لذي 

�قرب من �لرحيل عن �ضفوف 
ري��ال مدريد، وكذل��ك �الإيطايل ماركو 

فر�تي العب باري�ض �ضان جرمان.
وم��ن �ملرج��ح �ن يك��ون ه��ذ� �ملو�ض��م 
ه��و �الخ��ر للم��درب لوي���ض �نريك��ي، 
ب�ضبب تر�جع م�ض��توى �لبلوغر�نا ب�ضكل 

ملحوظ.

فج��رت �لكرو�تية �آنا كوجنو، مفاجاأتها �لثانية، ببطولة دبي �ملفتوحة، 
و�أطاحت بالرو�ض��ية �إيلينا في�ضنينا، �مل�ض��نفة �لثامنة للبطولة بالتغلب 
عليها )6-3(، و)4-6(، و)6-7(، و)4-7(، �الأربعاء يف ثمن �لنهائي.
وتاأهلت كوجنو لدور �لثمانية، يف �لبطولة، علًما باأنها �أطاحت يف �لدور 

12 �لثاين �أي�ض��ًا باالأ�ض��ر�لية �ض��امانتا �ض��تو�رش �مل�ضنفة  �ل�
للبطولة.

وتلتقي كوجن��و، يف دور �لثماني��ة، مع �لفائزة 
م��ن �ملب��ار�ة ب��ني �الأملاني��ة �أجنيلي��ك كربر 

�مل�ض��نفة �لثاني��ة عاملي��ا و�الأوىل للبطول��ة 
�لفائ��زة  بوي��ج  موني��كا  و�لبورتوريكي��ة 

بذهبية فردي �ل�ضيد�ت يف ريودي جانرو.
ديفي���ض،  لوري��ن  �الأمريكي��ة  وو��ض��لت 
�نطالقته��ا �لر�ئع��ة يف �لبطول��ة و�ض��قت 
طريقه��ا بنجاح ل��دور �لثمانية، بفوزها 
و)6-3(  و)6-1(،   ،)4-6( �لثم��ني 

على �لرو�ضية �إيكاترينا ماكاروفا.
وتلتقي ديفي���ض، يف دور �لثمانية مع 
�لفائ��زة م��ن �ملبار�ة ب��ني �الأمريكية 
و�الأوكر�ني��ة  ماكهي��ل،  كري�ض��تينيا 
�إيلينا �ض��فيتولينا �مل�ضنفة �ل�ضابعة 

للبطولة.
و�جن  كي��اجن  �ل�ض��ينية  وو��ض��لت 

ل��دور  وتاأهل��ت  �لبطول��ة  يف  تقدمه��ا 
�لثماني��ة بالف��وز على �لفرن�ض��ية كري�ض��تينا 

مالدينوفيت���ض )1-6(، و)4-6( يف مب��ار�ة 
�أخرى �ليوم بدور �ل�ضتة ع�رش.

وث��اأرت و�جن بهذ� للت�ض��يكية كارولينا بلي�ض��كوفا 
�مل�ض��نفة �لثاني��ة للبطول��ة و�لت��ي �ض��قطت �أم��ام 

مالدينوفيت�ض �أم�ض �الول يف دور �ل32 .
وتو�ج��ه و�جن يف دور �لثماني��ة �ختب��ار� �أك��رث 

�ض��هولة حي��ث تلتقي م��ع �لفائزة م��ن مبار�ة 
�ل��دور �لثال��ث ب��ني مو�طنتها �ض��و�ي بينج 

كارد(  )و�يل��د  دع��وة  ببطاق��ة  �مل�ض��اركة 
و�لالتفية �أن�ضتازيا �ضيفا�ضتوفا.

بغداد - محمد خليل

بونوتشي يفكر بالرحيل 
عن يوفنتوس بسبب أليجري


