
 اأك��دت الأمريكي��ة �صريينا وليام���س امل�صنفة 
اأوىل عامليًا يف التن�س اأنها �صتعود اإىل املالعب 
بع��د اإجنابها، كا�صف��ة اأنها علم��ت بحملها قبل 
يوم��ن فق��ط م��ن بطول��ة اأ�صرتالي��ا املفتوح��ة 

عندما توجت بلقبها ال�23 يف الغراند�صالم.
ومن املتوقع اأن تنجب �صريينا طفلها الأول يف 
اأيلول/�صبتم��ر املقبل موعد بلوغه��ا ال�صاد�صة 
والثالث��ن. وحتدث��ت وليام���س ب�رصاح��ة ع��ن 
مو�ص��وع الجناب من موؤمتر "تي��د" يف مدينة 
الع��ودة"،  اأري��د  "حتم��ًا  الكندي��ة:  فانكوف��ر 
مو�صح��ة اأن "الطف��ل �صيك��ون يف املدرج��ات، 
عل��ى اأمل اأن يق��وم بالت�صجيع م��ن دون البكاء 
كان��ون  يف  اأعلن��ت  �صريين��ا  وكان��ت  كث��رياً". 
طفله��ا  وال��د  م��ع  خطبته��ا  دي�صم��ر  الأول/ 
األيك�صي���س اأوهانيان )34 عام��ا( اأحد موؤ�ص�صي 
الأ�صب��وع  �صريين��ا  ون���رصت  ريدي��ت.  موق��ع 
املا�ص��ي �ص��ورة له��ا عل��ى ح�صابه��ا اخلا�س 
على تطبي��ق "�صناب ت�صات"، ترت��دي فيه ثوب 
�صباح��ة اأ�صفر اللون يظهر بطنا منتفخًا، مرفقًا 
بتعليق "20 اأ�صبوع��ًا"، لكن �رصعان ما �صحبت 

ه��ذه ال�صورة م��ا ت�صبب بجدل ح��ول ما تعنيه 
بالتعلي��ق املراف��ق. واأ�ص��ارت �صريين��ا اإىل اأنها 
قام��ت بالتقاط �صورة له��ا كل اأ�صبوع، لتوثيق 
التق��دم املح��رز يف حملها، ون���رصت عن طريق 
اخلط��اأ �ص��ورة لنف�صها عل��ى و�صائ��ل التوا�صل 
"تعرف��ون كي��ف تك��ون و�صائ��ل  الجتماع��ي: 
التوا�ص��ل الجتماع��ي، ت�صغط��ون عل��ى ال��زر 
اخلط��اأ، وهذا م��ا يح�صل". وت�صارك��ت وليام�س 
نب��اأ حملها قبل انت�صار ال�صورة ال�صهرية: "كنت 
جي��دة ج��داً )يف اخف��اء الأم��ر( لكن ه��ذه املرة 
انزلق��ت". ومل تخ���س الالعب��ة الأمريكي��ة اأي 
مب��اراة منذ فوزها وه��ي يف اأوائل حملها على 
�صقيقته��ا الك��رى فينو���س يف نهائ��ي بطول��ة 
اأ�صرتالي��ا املفتوح��ة يف كان��ون الثاين/يناي��ر 

املا�صي.
وك�ص��ف �صريين��ا اأنه��ا علمت باأنه��ا حامل قبل 
يوم��ن من انط��الق مناف�ص��ات ملب��ورن، اأوىل 
بط��ولت الغراند�صالم، م�ص��رية اإىل اأنها �صعرت 
بالقل��ق من اللعب، لعدم اإدراكها ما اإذا كان هذا 

الأمر �صي�صكل خطراً عليها اأو على اجلنن.

وقال��ت وليام���س اإنه��ا لعب��ت ب�ص��كل خمتل��ف 
للتفوق عل��ى التعب والجهاد. وكانت وليام�س 
مر�صح��ة بقوة لإحراز اللقب م��ن دون اأن يدرك 
كثريون حمله��ا: "تعن عل��ي التخل�س من اأية 
م�صاع��ر �صلبي��ة، ث��م اكت�ص��ف م��ا ه��ي اخلطوة 

التالي��ة". وكان��ت وكيل��ة اأعماله��ا كيلي بو�س 
نوف��اك اأك��دت الأ�صب��وع املا�ص��ي اأن �صريين��ا، 
امللقبة ب�"غوت" اأي "غرايت�صت اأوف اأول تامي" 
يف اإ�ص��ارة اإىل اأنه��ا اأعظ��م لعبة ك��رة م�رصب 
يف التاري��خ، "تتطلع بف��ارغ ال�صر للعودة يف 

."2018
وبح�ص��ب مدربها الفرن�ص��ي باتريك موراتوغلو، 
تتمن��ى وليام���س حتطي��م رق��م كل الع�صور يف 
عدد مرات اإح��راز البطولت الكرى الذي متلكه 
الأ�صرتالي��ة مارغري��ت ك��ورت  )24 بينها 13 
خ��الل حقب��ة اله��واة(، علم��ًا اأنها تتف��وق على 
الأملاني��ة �صتيفي غراف م��ن حيث عدد الألقاب 
بعد حقب��ة اله��واة )23(. وختم��ت وليام�س اأن 
الف�ص��ل اجلدي��د يف حياتها �صيت�صم��ن طفلها، 
البق��اء يف لياقة جيدة، ممار�ص��ة كرة امل�رصب 
والعمل على خط الأزياء اخلا�س بها. واعتادت 
�صريين��ا عل��ى الع��ودة اإىل املالع��ب بق��وة بعد 
غياب طويل، فهي غابت عن املناف�صات حوايل 
ع��ام بعد تتويجها بلق��ب وميبلدون يف 2010 

ب�صبب معاناتها من ان�صداد رئوي.
"العن�رصي��ة"  الت�رصيح��ات  اأدان��ت  ويليام��ز 
اإيل��ي  و"اجلن�صي��ة" للنج��م الروم��اين ال�صاب��ق 
ن�صت��ازي يف نهاي��ة الأ�صب��وع املا�ص��ي عل��ى 

هام�س كاأ�س الحتاد.
وقالت البطلة الأمريكية �صاحبة 23 لقبًا كبرياً 

يف ت�رصي��ح عل��ى ح�صابه��ا يف اإن�صتغ��رام: 
"اأ�صع��ر باحل��زن عندم��ا اأرى اأنن��ا نعي���س يف 
اإيل��ي  جمتم��ع حي��ث ميك��ن لأ�صخا���س مث��ل 
ن�صت��ازي الإدلء بتعليق��ات عن�رصي��ة جتاهي 
الإدلء  وكذل��ك  بع��د،  يول��د  مل  ال��ذي  وطفل��ي 

بت�رصيحات جن�صية جتاه زميالتي".
فخ��الل موؤمت��ر �صح��ايف ع�صي��ة املب��اراة م��ع 
بريطانيا يف العا�صمة لندن �صمع ال�صحافيون 
ن�صتازي يقول لأحد اأفراد فريقه: "ماذا �صيكون 
لون املولود )طفل �صريينا(، �صوكول اأم حليب؟" 
وذلك خالل تعليقه على اإعالن �صريينا الأربعاء 

اإنها تنتظر مولودها الأول.
واأ�صاف��ت �صريين��ا وليام���س: "اأ�صك��ر بتوا�صع 
اأوله  ال��ذي  الهتم��ام  عل��ى  ال��دويل  الحت��اد 
بدعم��ي  �صيحظ��ون  الق�صي��ة،  ه��ذه  لأح��داث 

الكامل".
وقال��ت البطلة الأوملبية 5 م��رات، يف ح�صابها 
عل��ى تويرت: "ايلي �صديق يل من��ذ �صنوات عدة، 
ولك��ن ل ميكنن��ي التغا�ص��ي اأو الدف��اع عن��ه 

بخ�صو�س ت�رصيحاته احلقرية واملهينة".
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احتف��ل دييج��و كو�صت��ا مهاجم ن��ادي ت�صيل�ص��ي الإجنلي��زي باإجناز 
ممي��ز خالل مب��اراة �صاوثهامبت��ون مبلعب �صتامف��ورد بريدج �صمن 
مناف�ص��ات اجلولة ال�34 م��ن الدوري الإجنليزي املمت��از. هز كو�صتا 
�صباك �صاوثهامبتون بهدف منح التقدم للفريق اللندين بنتيجة 3-1، 
لريف��ع ر�صيده اإىل 18 هدًف��ا يف 31 مباراة بالدوري الإجنليزي هذا 
املو�ص��م. كما بات هذا الهدف هو رقم 50 للمهاجم الإ�صباين بقمي�س 
ت�صيل�ص��ي خالل 85 مب��اراة بالدوري الإجنلي��زي، ليتفوق على الرقم 
امل�صج��ل با�ص��م لوي���س �صواريز مهاج��م ليفرب��ول ال�صابق، 
ا 50 هدًفا  وبر�صلون��ة الإ�صباين احلايل، الذي �صجل اأي�صً
يف الرمييريليج، ولكن يف 86 مباراة بقمي�س الليفر.  
كما لفتت �صبكة �ص��كاي �صبورت�س اإىل اأن كو�صتا يحل 
يف املرتب��ة الثانية بتاريخ البل��وز ب�صاأن اأ�رصع لعب 
ي�صجل 50 هدًفا، خلف املهاجم الهولندي جيمي فلويد 
ها�صيلبين��ك الذي �صجل نف���س احل�صيلة يف 84 مباراة.  
ي�ص��ار اإىل اأن كو�صت��ا ع��اد واأح��رز الهدف الراب��ع للبلوز 
اأم��ام �صاوثهامبتون يف املباراة التي اأقيمت 
عل��ى ملع��ب "�صتامفورد بري��دج". يذكر 
اأن دييج��و كو�صت��ا ان�ص��م اإىل �صفوف 
2014 قادًم��ا  ت�صيل�ص��ي يف �صي��ف 
م��ن اأتلتيكو مدريد الإ�صباين، و�صاهم 
بلقب��ي  البل��وز  تتوي��ج  يف  بق��وة 
الدوري وكاأ�س الرابطة الإجنليزية 
يف اأول مو�ص��م ل��ه داخ��ل جدران 
الن��ادي اللن��دين. وا�صتهل كو�صتا 
م�ص��واره يف ال��دوري الإجنليزي 
بت�صجيل 20 هدًفا يف 26 مباراة 
باملو�صم الأول، ث��م تراجع املعدل 
اإىل 12 هدًف��ا يف 28 مب��اراة املو�ص��م 

املا�صي.

فريقه اأب��دى البولندي كميل غلي��ك مدافع موناكو الفرن�ص��ي ثقته يف قدرة 
الإيط��ايل  بيوفنتو���س  الإطاح��ة  عل��ى  الفرن�ص��ي  موناك��و 

والتاأه��ل عل��ى ح�صابه اإىل ال��دور النهائ��ي ببطولة دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا. وكان��ت قرعة ال��دور ن�ص��ف النهائي قد 
اأوقع��ت موناك��و يف مواجه��ة يوفنتو���س وري��ال مدري��د 

الإ�صب��اين حامل اللق��ب يف مواجهة ج��اره اأتلتيكو مدريد. 
وحذر غليك، قائ��د فريق تورينو الإيط��ايل ال�صابق، 

م��ن خطورة باول��و ديبال وغونزال��و هيغواين 
لعب��ي يوفنتو���س، معرتف��ًا باأن��ه مل ي�صبق 

له تذوق النت�ص��ار على ملعب يوفنتو�س. 
املهم��ة،  �صعوب��ة  عل��ى  غلي��ك  و�ص��دد 

ل�صحيف��ة  ت�رصيح��ات  يف  قائ��اًل 
"لن تكون  "توتو�صب��ورت" الإيطالية 
املهم��ة �صهل��ة لكنن��ا ل  نع��اين م��ن 
كل  اأن  "اأعتق��د  واأ�ص��اف  �صغ��وط". 

فري��ق )من املتاأهل��ن للمربع الذهبي 
مواجه��ة  يف  ياأم��ل  كان  الأبط��ال(  ب��دوري 
موناك��و، ولك��ن بالنظ��ر اإىل املرحل��ة الت��ي 
و�ص��ل اإليه��ا فريقن��ا، اأعتقد اأنه ق��ادر على 

التاأهل للنهائي، �صنحاول مفاجاأة اجلميع 
وهيغواي��ن  "ديب��ال  وتاب��ع  جم��دداً". 
عن���رصان مهم��ان للغاي��ة )يف �صف��وف 

يوفنتو�س( و�صنح��اول ال�صيطرة عليهما". 
واأمت جيليك ت�رصيحاته: "تورينو؟ ل يزال 

ج��زء من قلب��ي يف تورينو، بع��د القرعة 
العديد م��ن زمالئي ال�صابقن يف الفريق 
ات�صلوا ب��ي". وي�صت�صيف موناكو نظريه 

يوفنتو���س يف ذه��اب ن�ص��ف النهائي 
عل��ى ملعب لوي���س الث��اين الأربعاء 
املقبل، قبل اأن تقام مباراة الإياب 

عل��ى ملع��ب يوفنتو���س اأرينا يف 
الأ�صبوع التايل. وجنح موناكو 
من بلوغ دور ن�صف النهائي 
بعد متكنه م��ن تخطي نظريه 
بورو�صي��ا دورمتوند الملاين، 
حي��ث تغل��ب علي��ه 3-6 يف 

جمموع املباراتن.

عالم التنس: األميركية سيرينا ويليامز تؤكد عودتها إلى لمالعب بعد اإلنجاب

أفضلية األرض والجمهور ترجح كفة السيتي على حساب اليونايتد في ديربي مانشستر 
يدخ��ل مان�ص�ص��رت �صيت��ي لق��اء الديربي 
باأف�صلي��ة  يونايت��د  مان�ص�ص��رت  ام��ام 
الر���س واجلمهور، حي��ث �صيكون ملعب 
الحت��اد م�رصح��ًا ملب��اراة القم��ة املوؤجلة م��ن اجلولة 

ال�26 من الرميريليغ.
اأ�صح��اب الر���س يبحث��ون ع��ن الف��وز الثال��ث عل��ى 
الت��وايل، واذا م��ا حتقق �صيعزز من حظ��وظ الفريق يف 
بل��وغ دوري ابطال اوروبا املو�ص��م املقبل، كون نقاط 
هذه املباراة �صتكون مبثابة ال�صتة نقاط، لنه ليف�صل 

بن الفريقن �صوى نقطة يتيمة.
متو�ص��ط ميدان ال�صيتيزنز يايا توريه، قال يف ت�رصيح 

�صحف��ي عقب خروج الفري��ق من ن�ص��ف نهائي كاأ�س 
الحت��اد النكلي��زي، "اأن��ا حمبط للغاي��ة. مل تكن املرة 
الأوىل. ح��دث نف���س الأمر مع��ي مرت��ن. اإذا مل نح�صل 
عل��ى حكم اأف�صل يف مباراة يوم اخلمي�س فانني اف�صل 

خو�س املواجهة دون حكام".
وق��ال توري��ه: "�صتك��ون مب��اراة مان�ص�ص��رت كبرية جدا 

مواجهة مهمة".
وتاب��ع: "يتع��ن علين��ا القي��ام بعملنا وانتظ��ار ما قد 

يحدث، ناأمل اأن نحظى بحكم جيد".
ويحت��ل مان�ص�ص��رت �صيت��ي املرك��ز الراب��ع بر�صيد 64 
نقطة، حي��ث لعب 32 مباراة، انت���رص يف 19 وتعادل 

يف 7 وخ�رص يف 6 مباريات.
وعل��ى اجلان��ب الخ��ر، �صيح��اول مان�ص�ص��رت يونايت��د 

ا�صتغ��الل الف��رتة الرائعة التي مير به��ا الفريق، بتاأهله 
اىل ن�ص��ف نهائ��ي كاأ���س الحتاد الوروب��ي وحتقيقه 
لث��الث انت�ص��ارات متتالية يف الرميري لي��غ، من اجل 
الظف��ر بنق��اط الديرب��ي كامل��ة والث��اأر م��ن مواجه��ة 

الذهاب التي انتهت بفوز ال�صيتي بهدفن لهدف.
م��درب ال�صياط��ن احلم��ر، جوزي��ه موريني��و، اع��رتف 
باأف�صلي��ة فر�س مناف�صه مان�ص�ص��رت �صيتي يف احتالل 

اأحد املراكز الأربعة الأوائل بالدوري املمتاز.
وق��ال مورينيو، يف ت�رصيح��ات نقلها موقع "فور فور 
ت��و": اإن "مان�ص�ص��رت �صيتي يلعب��ون الآن مباراة واحدة 
يف الأ�صب��وع حت��ى نهاي��ة املو�صم، يف ح��ن اأن لدينا 
ن�صف نهائي الدوري الأوروبي، وهو مهم جًدا بالن�صبة 
لنا". واأ�صاف: "من الوا�صح اأن اللعب مباراة واحدة يف 

الأ�صب��وع ي�صع الفرق والالعب��ن يف م�صتويات اأخرى، 
لذلك فاإن الأمر �صعب بالن�صبة لنا ولكننا �صنحاول".

وتاب��ع م��درب ت�صيل�صي وري��ال مدريد ال�صاب��ق بقوله: 
اأو ل نفوز،  "الأمر ل يتعلق بالبطولت التي نفوز يها 
فاأن��ا اأ�صع��ر دائًم��ا اأن املو�ص��م مه��م ج��ًدا بالن�صبة يل، 
ولالعب��ن وللن��ادي".  واأمت حديث��ه قائ��اًل: "لق��د فزنا 
بالفع��ل بكاأ�س الحت��اد الإجنلي��زي وال��درع اخلريية، 
واإذا متكن��ا م��ن الف��وز بال��دوري الأوروب��ي، �صنلع��ب 
ال�صوبر الأوروبي يف اأغ�صط�س �صد الفائز بدوري اأبطال 
اأوروبا، �صيك��ون اأمًرا رائًعا". ويحت��ل اليونايتد املركز 
اخلام���س بج��دول ترتيب ال��دوري الإجنلي��زي، بر�صيد 
63 نقط��ة، وبفارق نقط��ة واحدة عن مان�ص�صرت �صيتي 

�صاحب املركز الرابع.   

غليك واثق من فوز موناكو 
على اليوفنتوس

رابطة االندية اإلسبانية توضح مصير أزمة راموس وبيكيه

NBAهيوستن روكتس إلى الدور الثاني في الـ

ا�صط��ر خافي��ري تيبا���س رئي�س رابط��ة الأندية 
امل�صارك��ة يف ال��دوري الإ�صب��اين لالإجابة على 
ت�ص��اوؤلت ع��دد م��ن ال�صحفي��ن عل��ى خلفي��ة 
الأزمة الت��ي ن�صبت بن �صريخي��و رامو�س قائد 
ريال مدري��د وج��ريارد بيكيه مداف��ع بر�صلونة 

عقب طرد الأول من مباراة الكال�صيكو. 
واأكد تيبا�س على اأن ما دار بن رامو�س وبيكيه 
ميك��ن اأن يح��دث ب��ن اأي لعب��ن ول ميكن اأن 
يتعر���س اأي منهما لعق��اب ب�صبب م�صادة جرت 
بينهم��ا ل�صيما اأن تلك الوقائع متثل ظاهرة يف 

م�صابقة الليغا الإ�صبانية.
لبكي��ه  بالت�صفي��ق  ق��ام  ق��د  رامو���س  وكان 

عق��ب ط��رد مداف��ع الن��ادي امللكي م��ن مباراة 
الكال�صيك��و الت��ي دارت م�ص��اء الأح��د بن ريال 
مدريد وبر�صلون��ة يف م�صابقة الليغا على ملعب 

�صانتياغو برينابيو وقال له "الآن تتحدث".
وكان بيكيه قد توجه اإىل رامو�س من اأجل لومه 
عل��ى التدخ��ل العنيف م��ن مدافع ري��ال مدريد 
عل��ى ق��د ليوني��ل مي�صي ب�ص��كل عني��ف وهو ما 

ا�صطر احلكم هرينانديز هرينانديز اإىل طرده.
وكان��ت جلن��ة امل�صابق��ات ق��د اأعلن��ت غي��اب 
ديبورتيف��و  مب��اراة  ع��ن  رامو���س  �صريخي��و 
لكروني��ا عل��ى ملع��ب الرياثور بينم��ا يحاول 
ريال مدريد ا�صتئناف العقوبة واحت�صاب اخلطاأ 

على اأنه ي�صتوجب بطاقة �صفراء فقط.
وكان الرازيل��ي نيمار قد �صف��ق للحكم الرابع 
يف مب��اراة مالجا وجرى معاقبت��ه بالإيقاف 
ث��الث مباري��ات يف الوق��ت ال��ذي اأ�صب��ح في��ه 
�صريخي��و رامو�س اأك��ر الالعب��ن احلالين يف 
م�صابق��ة الليغا نيال للبطاق��ات احلمراء بر�صيد 
17 بطاق��ة بينم��ا تعر�س للط��رد 5 مرات يف 
لق��اءات الكال�صيك��و. وخ��رج قائد ن��ادي ريال 
مدري��د الإ�صب��اين �صريجيو رامو���س، عن �صمته 
بعد خ�ص��ارة فريقه من بر�صلون��ة وغرد رامو�س 
عل��ى توي��رت، قائ��اًل: "نحن ذاهب��ون للموت من 

اأجل الفوز بالليغا".

الدوري اإلنكليزي الممتاز

الدوري االسباني
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حل��ق هيو�ص��ن روكت���س بكليفالن��د كافالي��ريز 
حامل اللق��ب وغولدن �صتايت ووري��رز الو�صيف 
اإىل ال��دور الث��اين م��ن "ب��الي اأوف" دوري ك��رة 
ال�صل��ة الأمريك��ي للمحرتف��ن، بعدم��ا تقدم على 
اأوكالهوما �صيتي ثاندر 1-4 بفوزه عليه -105
99. يف قاع��ة "تويوتا �صنرت" يف هيو�صن، قاد 
جيم���س ه��اردن فريق��ه هيو�ص��ن روكت���س اإىل 
ن�ص��ف نهائي املنطقة الغربية ليالقي الفائز من 
�صل�صلة �ص��ان اأنتوني��و �صبريز وممفي���س غريزليز 
)يتق��دم الأول 2-3(. و�صج��ل ه��اردن 34 نقطة 
اإىل ثم��اين متابع��ات. واأ�ص��اف الحتياط��ي ل��و 
وليام���س 22 نقط��ة بينها ع�رص نق��اط يف الربع 
الأخ��ري اإىل خم�س متابع��ات، باتريك بيفريل 15 

نقطة اإىل ثماين متابعات، والحتياطي الرازيلي 
نين��ي هيالريو 14 نقطة اإىل �صبع متابعات.  ومل 
ت�صفع ال� 47 نقط��ة التي �صجلها جنم اأوكالهوما 
را�ص��ل و�صت��روك اإىل 11 متابعة وت�صع متريرات 
حا�صم��ة، بينها 20 نقطة يف الرب��ع الثالث الذي 
اأنه��اه فريقه متقدم��ًا 72-77.  واأ�صاف كل من 
الحتياطين جريامي غرانت واأليك�س اأبرينز 11 
نقط��ة، وكل من تاج غيب�ص��ون وفيكتور اأولديبو 
ع�رص نقاط، ليخرج الفريق من الدور الأول بعدما 
كان بلغ نهائي املنطقة املو�صم املا�صي. وكانت 
املب��اراة حامي��ة يف الث��واين الأخ��رية، اذ قّل�س 
اأوكالهوم��ا الفارق مرت��ن اإىل اأربع نقاط. اإل اأن 
هاردن �صجل اأربع رميات حرة اأراح فيها فريقه.  

ودف��ع اأوكالهوما ثمن تراجع اأداء 
الأخ��ري  الرب��ع  يف  و�صت��روك 

اإذ �صج��ل ت�صديدت��ن م��ن 11 
حماولة، علمًا اأن��ه انفرد هذا 
املو�ص��م بالرقم القيا�صي يف 
"الرتيبل دبل" ب� 42، وبلغ 
معدل��ه ه��ذا املو�صم 31،6 
نقط��ة اإىل 10،7 متابعات 
و10،4 متري��رات حا�صم��ة 

يف املباراة الواحدة. 
يف ح��ن جن��ح هيو�ص��ن يف 

عب��ور ال��دور الأول م��ن "البالي 
اأوف" للمرة الثانية يف ثالثة موا�صم. 

بغداد - محمد خليل

كوستا يصل إلى الهدف رقم 
50 مع تشيلسي


