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اأدىل الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو، جنم ريال مدري��د الإ�سباين، 
باأقوال��ه اأم��ام الق�س��اء الإ�سب��اين يف التهام��ات املوجه��ة اإليه 
بالته��رب م��ن �س��داد مبل��غ 14 ملي��ون و700 األ��ف ي��ورو )16 
األ��ف دولر( لل�رضائ��ب. وو�س��ل لع��ب ري��ال  ملي��ون و700 
احت�س��اد كب��ر  و�س��ط  ام���س  اإىل املحكم��ة �سب��اح  مدري��د 
لع�رضات املرا�سلني ملختل��ف و�سائل الإعالم. وكانت 
العد�س��ات التليفزيوني��ة يف انتظ��ار و�سول 
النج��م الربتغايل الذي دخ��ل اإىل مقر 
املحكم��ة يف �سيارته قبل اأن يدلف 
اإىل قاع��ة التحقيق من خ��الل اأحد 
الأب��واب اخللفي��ة ليتف��ادى اللتقاء 
باأك��ر م��ن 120 �سحفي��ًا كان��وا يف 
من��ذ  املحكم��ة  اأب��واب  اأم��ام  انتظ��اره 
وكان  الي��وم.  ل�سب��اح  الأوىل  ال�ساع��ات 
رونال��دو )32 عام��ًا( ق��د ا�ستدع��ي للمثول 
اأم��ام القا�سية مونيكا غوميز لالإدلء باأقواله 
يف التهام��ات املن�سوبة اإليه م��ن قبل م�سلحة 
ال�رضائب الإ�سباني��ة، التي اتهمته بارتكاب اأربع 
جرائ��م �رضيبي��ة يف الفرتة ما ب��ني عامي 2011 
و2014، تهرب خاللها من �سداد 14 مليون و700 
الأف ي��ورو. ونف��ى رونالدو وحماميه اأك��ر من مرة 
تورط��ه يف التهرب ال�رضيبي، موؤكدي��ن اأن ال�رضائب 
الإ�سباني��ة مدينة للنجم الربتغايل ب�265 األف يورو 
عن الفرتة ب��ني عامي 2009 و2014. ولكن ق�سم 
اجلرائ��م القت�سادي��ة التابع للنياب��ة العامة يف 
مدريد، اتهم جنم ريال مدريد بالتوقف عن دفع 
�رضائ��ب بقيم��ة ملي��ون و390 الف يورو 
يف 2011، وملي��ون و660 األف يورو يف 
2012، و3 مالي��ني و200 األف يورو 
يف 2013، و8 مالي��ني و500 األ��ف 

يورو يف 2014.

 اأ�سب��ح املهاج��م الربازيل��ي ال�س��اب نيمار على اعت��اب الن�سم��ام ل�سفوف 
باري���س �س��ان جرم��ان الفرن�س��ي خ��الل الأي��ام القليل��ة املقبل��ة يف �سفقة 
�س��وف تق��در قيمتها 222 ملي��ون يورو. وم��ن املوؤكد اأن نيمار ل��ن يعود مع 
بعث��ة بر�سلون��ة م��ن ميام��ي وكان من املق��رر اأن ي�ساف��ر اإىل ال�س��ني للوفاء 
بالتزام��ات الإعالن لكنه قرر عدم الذهاب للح��دث الرتويجي التابع للنادي. 

القطري��ة ونقل��ت �سحيفة �سب��ورت الكتالونية ع��ن �سحيفة  الوط��ن 
ع باأن نيمار �س��وف ي�سافر اإىل الدوحة من اأجل  جتم��ا ل ا

جرم��ان م��ع نا���رض اخلليف��ي رئي���س باري���س �سان 
ر وح�س��م انتقال��ه ل�سفوف الفري��ق الفرن�سي.  نيم��ا
ين��ة �سوف يزور كذلك مرك��ز اأ�سبيتار الطبي يف  املد

يف  اأ�سباي��ر  العا�سمة الريا�سي��ة 
اخل�س��وع القطرية الدوحة من اأجل 

الطبية  قب��ل للفحو�س��ات 
ل��ه  نتقا ىل ا اإ

�س��ان  باري���س 
 . ن م��ا جر
تب��ط  ير و
ن��ة  �سلو بر
ي��د  لعد با

م��ن اخليارات 
اأبرزها  نيم��ار  لتعوي���س 

وباول��و  كوتيني��و  فيلي��ب 
ديب��ال وعثم��ان دميبيل��ي. 

�س��ان  باري���س  وي�سته��دف 
م��ع  التعاق��د  جرم��ان، 

وذل��ك  نيم��ار،  الربازيل��ي 
بدف��ع قيم��ة ال���رضط اجلزائي 

والت��ي  الكتال��وين،  للن��ادي 
ي��ورو.  222 ملي��ون  اإىل  ت�س��ل 

اأن  �سب��ورت،  �سحيف��ة  وذك��رت 
نيمار طل��ب من مواطن��ه كوتينيو، 

جن��م ليفربول، ع��رب تطبيق وات�ساب، 
رف���س العر�س املقدم له من بر�سلونة، 

واملوافق��ة على الن�سم��ام لباري�س �سان 
جرمان الفرن�س��ي ليجتمعا �سوي��ًا املو�سم 

املقبل. واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل اأن بر�سلونة بداأ 
التفاو���س م��ع كوتينيو، لإقناع نيم��ار بالبقاء يف 

اإ�سباني��ا، وحينم��ا علم و�سي��ف الليجا املو�س��م املن�رضم، 
ب��اأن الربازيل��ي ل��ن ي�ستمر وح�س��م ق��راره بالرحي��ل، ا�ستمر يف 

حماولت �سم لعب ليفربول ليكون بديله.

سقوط أرقام تأريخية في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات

داني ألفيس... آلة تحصد األلقاب في كل مكان وزمان
 يف عم��ر ال�34 ُيغررّ ناديه، ث��م ُيغررّ دوريه، ومركزه، 
وي�سي��ف كاأ�سًا اأخرى خلزائن��ه املالآى بالأجماد، هذه 
امل��رة م��ع باري���س �س��ان جرم��ان يف كاأ���س ال�سوبر 
الفرن�سية. ُهمام كدر: كان للربازيلي داين األفي�س الكلمة 
الُعليا يف طنجة املغربية حني �سجل هدفًا و�سنع اآخر 
ليقود فريق��ه اجلديد �سان جرمان للفوز على موناكو 
1-2 والتتوي��ج بكاأ���س ال�سوب��ر. بعدد �سن��وات عمره 
واأك��ر ت��وج الظه��ر الربازيل��ي املخ���رضم بالألقاب 
مع منتخ��ب بالده، نادي��ه الأم باهي��ا، اإ�سبيلية مركز 
انطالقت��ه يف اأوروب��ا، بر�سلونة حم��ور ملعانه وحمط 
اإجنازاته، مروراً بيوفنتو�س الإيطايل حمطته املتحدية 

املو�سم املا�س��ي واأخراً يف باري�س. وبح�سب �سحيفة 
مرور الإنكليزية فاإن داين اأكر لعب خا�س مباريات 
نهائي��ة يف ال�سنوات ال�11 املا�سي��ة. ولكن الربازيلي 
الفذ ل يزال يحتاج اإىل لقبني حتى يعادل رقم مواطنه 
ماك�سوي��ل زميل��ه ال�ساب��ق يف بر�سلون��ة واملعتزل يف 
�س��ان جرم��ان، والذي يحت��ل املرتب��ة الأوىل بر�سيد 
36 لقب��ًا، يلي��ه اأ�سط��ورة مان�س�سرت يونايت��د الويلزي 
راي��ن غيغز ب�35 ثم داين ب�34. ث��م العمالق ال�سويدي 
زلت��ان اإبراهيموفيت���س ب�33 وكل ه��ذه الأرقام وفق 
م��رور مع الأندية فقط. داين قادر والأندية التي يلعب 
له��ا متر�س��ت املن�س��ات اإذا فالطريق مفتوح��ة اأمامه 

ملزيد من املج��د. املهارة وال�رضعة والرتكيز واملرونة 
الكب��رة يف تغير املركز وتداخل املهام والقدرة على 
التحمل، طبعًا اإ�سافة مليزاته كمدافع )رمبا �سين�ساها 
يف باري���س �س��ان جرم��ان(، تل��ك اأه��م مقومات جنم 
باري���س احلايل كما اأنه واحد م��ن اأهم املمررين حني 
كان يف بر�سلون��ة. اأجماد وَملكات، مل متنع األفي�س من 
متابع��ة العي�س عل��ى الطريق��ة الربازيلي��ة التي يغلب 
عليها امل��رح، طابع حياة اأغل��ب الالعبني الربازيليني 
)رمب��ا اأك��رب ال�ستثن��اءات كاكا(، "املجن��ون"، كلم��ة 
بقيت تالحق لعب يويف وبر�سلونة �سابقًا لأنه لطاملا 
فاجئنا على �سفح��ات الإعالم احلديث يف فيديوهات 

تعربرّ ع��ن �سخ�سيته ح��د التطابق. كوؤو���س اعتاد داين 
رفعه��ا يف كل ن��اٍد يذهب اإليه، كما اأنه اعتاد اأن يكون 
لعبًا حا�سمًا اأو على الأقل واحد من اأهم العنا�رض يف 
الأندي��ة التي لعب فيها و�ساهم مع اآخرين يف ال�سعود 
اإىل من�سات التتوي��ج. واأو�سح األفي�س، يف ت�رضيحات 
عق��ب مباراة كاأ���س ال�سوبر الفرن�س��ي، نقلتها �سحيفة 
م��اركا "اأمتن��ى اأن يرح��ل نيم��ار ل�س��ان جرم��ان، ل 
عالق��ة يل بق��راره. اإن��ه ق��رار مه��م بالن�سبة ل��ه وهذه 
قرارات الرجال". وتاب��ع "اإنه اأحد اأ�سدقائي املقربني 
ودائما اأود اأن يكون بجواري، ولكن ل ميكنني التدخل 

يف قراره".

PSGنيمار على بعد خطوة من الـ

فيتل في حالة جيدة قبل عطلة الفورموال 1

ديوكوفيتش يتراجع في تصنيف العبي التنس

�سي�ستمتع الأمل��اين �سيبا�ستيان فيتل، 
ال�سيفي��ة  بالعطل��ة  ف��راري،  �سائ��ق 
لبطول��ة الع��امل ل�سباق��ات فورم��ول 1 
لل�سي��ارات، بينما يت�س��در الرتتيب العام، 
لكن��ه رغم ذلك يدرك اأنه اأجن��ز ن�سف املهمة 
فق��ط، واأن��ه �سيتع��ني علي��ه ال�ستمرار يف 
العم��ل اجل��اد خالل م��ا تبقى م��ن مو�سم 
البطول��ة. ورغ��م ذلك ل يتوق��ع اأن مي�سي 
فيت��ل بط��ل الع��امل �سابق��ا 4 م��رات م��ع 
رد ب��ول، العطل��ة يف التفك��ر يف امل�ستقب��ل. 
و�سينته��ي عق��د فيت��ل احل��ايل م��ع ف��راري يف نهاية 
املو�س��م اجل��اري، لكن ت�رضيحات��ه بعد الف��وز ب�سباق 
جائ��زة املجر الكربى اأم�س الأح��د مل تك�سف عن رغبته 

يف النتق��ال من فريقه احلايل. وتقول تقارير اإعالمية، 
اإنه من املرجح اأن ي�ستمر فيتل وزميله الفنلندي كيمي 
رايكون��ن مع الفريق الأكر جناح��ا يف املو�سم املقبل، 
واأن يت��م الإعالن عن ذلك خالل �سب��اق جائزة اإيطاليا 
الكربى يف �سبتمرب/اأيلول املقبل. وحتى الآن فاز فيتل 
باأربع��ة م��ن 11 �سباقا اأقيمت ه��ذا املو�سم، مما يجعل 
مو�س��م 2017 الأف�س��ل ل��ه م��ع ف��راري بع��د ت�سدره 
البطول��ة من يومه��ا الأول يف ا�سرتالي��ا. ويتفوق فيتل 
بف��ارق 14 نقط��ة عل��ى مالحق��ه املبا���رض الربيط��اين 
لوي���س هاميلتون �سائ��ق مر�سيد�س، ال��ذي تقا�سم معه 
ال�س��دارة لفرتة ق�س��رة بعد �سباق ال�س��ني يف اأبريل/
ني�سان املا�س��ي. على اجلانب الأخ��ر، تفوق مر�سيد�س 
يف حلب��ة �سيلفر�ست��ون، حي��ث حق��ق هاميلت��ون الفوز 

يف �سب��اق بالده وهو ياأم��ل يف اللحاق بفيتل خالل 
ال�سباق��ني املقبل��ني يف بلجي��كا وحلب��ة مون��زا. 
وي�سع��ى هاميلت��ون خ��الل العطل��ة ه��و الأخ��ر 
ل�سح��ن طاقت��ه ا�ستع��دادا ملا تبقى م��ن املو�سم، 
وق��ال "بالتاأكي��د العطل��ة ج��اءت يف وقته��ا.. ل 

مو�سم��ا  كان  اأن��ه  حت��ى �س��ك  �سعب��ا 
مل الآن".  واأ�س��اف بط��ل  لع��ا ا
ن �سابقا 3 مرات "اأعتقد  اأ

�ستك��ون  العطل��ة  ه��ذه 
مفيدة للجميع حتى يت�سنى 

ل��كل �سخ���س ق�س��اء بع���س 
الوقت مع اأ�رضته و�سحن طاقاته 

والعودة بكل ن�ساط من جديد".

 وا�س��ل الربيط��اين اآن��دي م��وراي، تربع��ه على 
التن���س  لالعب��ي  العامل��ي  الت�سني��ف  �س��دارة 
املحرتفني، ال�سادر الثنني، بر�سيد �سبعة اآلف 
و750 نقط��ة.  و�سهد ت�سنيف هذا الأ�سبوع عدة 
تغي��رات بني اأ�سحاب املراكز ال��� 10  الأوائل، 
حي��ث تراج��ع ال�رضب��ي نوف��اك ديوكوفيت���س، 
مرك��زا ليحل خام�سا، وهو الذي اأعلن غيابه عن 
املالعب حتى نهاية العام ب�سبب الإ�سابة، فيما 
�سعد ال�سوي�رضي �ستاني�سال�س فافرينكا، مكانه 
يف املرك��ز الراب��ع.  و�سع��د الأمل��اين األك�سن��در 
زفريف، ثالثة مراكز ليحل ثامنا، بينما تراجع 
الياب��اين كي ني�سيك��وري مركزا واح��دا لي�سبح 
تا�سعا. وخ��رج البلغاري جريج��ور دمييرتوف، 

م��ن قائمة الالعبني ال� 10 الأوائل هذا الأ�سبوع، 
حيث تراجع اإىل املركز احلادي ع�رض.  وفيما يلي 
قائم��ة الالعبني ال��� 10 الأوائ��ل: -1 الربيطاين 
اآن��دي م��وراي. 7.750، -2 الإ�سب��اين رافائي��ل 
ن��ادال. 7.465، -3 ال�سوي�رضي روجيه فيدرير. 
6.545، 4 - ال�سوي�رضي �ستاني�سال�س فافرينكا. 
ديوكوفيت���س.  نوف��اك  ال�رضب��ي   -  5  ،5.780
�سيليت���س.  ماري��ن  الكروات��ي   -  6  ،5.325
5.155، 7 - النم�ساوي دومينيك تيم. 4.065، 
8 - الأمل��اين األك�سندر زفري��ف. 3.150، 9 - 
الياب��اين كي ني�سيكوري. 3.140، 10 - الكندي 
ميلو���س راونيت���س. 3.130. و جنح��ت الالعب��ة 
التون�سي��ة اأن���س جابر، اليوم الإثن��ني، يف دخول 

ن��ادي املائ��ة لأف�س��ل 100 لعب��ة يف الع��امل. 
واحتل��ت اأن���س، لأول م��رة يف م�سرته��ا، املركز 
99 يف الت�سنيف العاملي اجلديد، الذي اأ�سدرته 
جمعي��ة لعبات التن�س املحرتف��ات. وتاأتي هذه 
القف��زة يف الرتتيب العاملي لأن���س جابر، بف�سل 
النتائج الإيجابية التي حققتها البطلة التون�سية 
يف الفرتة الأخرة، واأخرها يف بطولة وميبلدون، 
الت��ي دخل��ت جدوله��ا الرئي�س��ي لأول م��رة يف 
م�سرتها. جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن اأن�س جابر)22 
عام��ا( تتواجد من��ذ اأ�سبوعني يف تون�س، خلو�س 
تدريب��ات �ساقة، حتت اإ���رضاف مدربها الكرواتي 
مي�س��الف هيزاك، قبل اأن تنطلق يف جولة جديدة 

للم�ساركة يف بطولت اأخرى .

اإجنل��رتا والدمن��ارك والنم�س��ا   احتفل��ت منتخب��ات 
بتاأهله��ا اإىل ال��دور ن�س��ف النهائي م��ن كاأ�س الأمم 
الأوروبي��ة لل�سيدات هولن��دا 2017 يف جولة متيزت 
بنهاي��ة �سل�سلتني تاريخيتني: اأملاني��ا تتجررّع مرارة 
البطول��ة يف مفاج��اأة مدوي��ة  الأوىل يف  هزميته��ا 
واإجنل��رتا تف��وز لأول م��رة عل��ى فرن�س��ا يف الوق��ت 
الأ�سل��ي م��ن املباراة بع��د اأكر من اأربع��ة عقود من 
عت  الزم��ن. اإىل جانب الأملانيات حامالت اللقب، ودرّ
الأ�سبانيات اأي�س��ًا البطولة بعدما افتقرن مرة اأخرى 
اإىل الفعالي��ة التهديفي��ة، كما بقي��ت الفرن�سيات مرة 

اأخرى على اأبواب الدور قبل النهائي.
ية املفاجاأة الدمناركية املدورّ

و�سل��ت اأملاني��ا، الت��ي اأحكم��ت �سيطرته��ا املطلق��ة 
عل��ى كرة الق��دم الأوروبية، اإىل الأرا�س��ي الهولندية 
به��دف الف��وز بلقبه��ا الق��اري ال�سابع عل��ى التوايل 
ومل يك��ن هناك ما يوح��ي باأن كتيب��ة �ستيفي جونز 
ميك��ن اأن ت�سقط اأم��ام الدمنارك. وخ�سو�س��ًا بعد اأن 
افتتح��ت الأملاني��ات ب��اب الت�سجي��ل يف الدقيق��ة 3 
بف�س��ل خط��اأ ارتكبت��ه حار�سة املرم��ى عند حماولة 

�سدرّه��ا متريرة-ت�سدي��دة اإيزابي��ل كر�سوف�سكي. بيد 
اأن الكتيب��ة الإ�سكندنافي��ة مل ت�ست�سلم. وبعد ما يقرب 
من 40 دقيقة من ال�سيطرة الأملانية املطلقة بقيادة 
دزينيف��ر ماروزان يف الهج��وم، بداأت الدمنارك تهدد 
مرم��ى اخل�سم لت��درك التعادل بعد وق��ت ق�سر من 
بداي��ة ال�سوط الث��اين ب�رضبة راأ�سية م��ن نادية ندمي 

)الدقيقة 49(.
وبعده��ا ق��ررّرت كتيبة املان�سافت التق��دم اإىل الأمام 
وخ��الل تب��ادل ال�رضب��ات يف �س��وط ث��اين متقل��ب، 
�سجل��ت الدمناركيات اله��دف القاتل ب�رضب��ة راأ�سية 
اأخ��رى حمل��ت ه��ذه امل��رة توقي��ع املدافع��ة تري��زا 

نييل�سن )الدقيقة 83(.
 النم�سا اأو ما هو اأكر من حظ املبتدئني

و�سل اإىل البطولة بدون �سجيج، ولكن الوافد اجلديد 
بات اأح��د اأبرز اكت�ساف��ات البطولة. بع��د تربعه على 
�س��دارة جمموعت��ه، ا�ستعر���س مرة اأخ��رى ف�سائله 
�س��د اأ�سباني��ا: فري��ق �سلب يعتم��د يف اأ�سل��وب لعبه 
على دفاع جيد و�سعود �رضيع يف الهجمات املرتدة. 
كان��ت توقع��ات املنتخ��ب الأ�سب��اين عالي��ة، ولك��ن 

غي��اب الفعالي��ة مرة اأخ��رى ق�سى على اآم��ال اللعب 
ع البطولة  اجلمي��ل لكتيب��ة خورخي فيل��دا التي ت��ودرّ
بح�سيل��ة متوا�سع��ة: ف��وز واحد يف اأرب��ع مباريات 
وهدف��ان. كانت املب��اراة متكافئ��ة ومل ت�سهد الكثر 

من املح��اولت. احتفظ��ت اأ�سبانيا بالك��رة اأكر من 
خ�سمها، ولكنها بالكاد اأزعجت املنتخب النم�ساوي 
ال��ذي قاوم ب�رضا�سة حتى �رضب��ات الرتجيح ليتاأهل 

بدون اأي هزمية اإىل الدور قبل النهائي.

اجنلرتا واإنهاء اللعنة
والفرن�سي��ات  الإجنليزي��ات  ب��ني  املواجه��ة  كان��ت 
مبثاب��ة نهائ��ي قب��ل الأوان. وعليه، اأظه��ر الفريقان 
الكثر من احليطة واحلذر يف ال�سوط الأول الذي كان 
عب��ارة عن معركة تكتيكي��ة �سهدت الكثر من القتال 

والقليل من املحاولت.
كان ت�سجيل هدف ال�سبق �سيعطي الكثر من احلظوظ 
لأي فري��ق للف��وز باملب��اراة، وه��ذا م��ا جنح��ت يف 
حتقيقه اللبوؤات. حيث خطف��ت الظهرة لو�سي برونز 
الك��رة يف ملعبه��ا ورك�ست وحدها لتم��رر الكرة اإىل 
زميلته��ا ج��ودي تايلور الت��ي وا�سلت تاألقه��ا اأمام 
املرم��ى. اإذ �سجل��ت املهاجم��ة هدفه��ا اخلام���س يف 

البطولة من �سبع ت�سديدات فقط على مرمى اخل�سم.
حاول��ت الفرن�سي��ات اإدراك التع��ادل حت��ى النهاي��ة 
��ا قريب��ات م��ن حتقيق ذل��ك يف ع��دة منا�سبات  وكنرّ
اأ�سا�س��ًا بف�س��ل قتالية كلر لفوجي��ز، ولكن النتيجة 
بقي��ت على حالها. وقد �سمحت هذه النتيجة ملنتخب 
اإجنل��رتا بو�سع ح��درّ ل�سل�سل��ة امت��دت 43 عامًا دون 
حتقي��ق الف��وز عل��ى فرن�س��ا يف الوق��ت الأ�سلي من 

مباراة ر�سمية.
الرقم

24 عام��ًا م��ررّت قب��ل اأن تخ�رض اأملاني��ا مباراة يف 
الأوروبي��ة  الأمم  كاأ���س  املغل��وب  خ��روج  مرحل��ة 
لل�سي��دات. اإذ مل تتج��رع الأملاني��ات، اللواتي فر�سن 
�سيطرته��ن املطلق��ة عل��ى ه��ذه البطول��ة الت��ي فزن 
بلقبه��ا 8 م��رات، اآخ��ر 6 منه��ا على الت��وايل، مرارة 
الهزمي��ة منذ �سقوطها اأمام اإيطاليا بركالت الرتجيح 

يف الدور قبل النهائي يف ن�سخة 1993.
6 �ساع��ات م��ن اللعب املتوا�س��ل خا�ستها اأ�سبانيا 
دون ت�سجي��ل اأي ه��دف يف ه��ذه البطول��ة. من��ذ اأن 
�س��د  لو�س��ادا  وفيك��ي  �سامبي��درو  اأمان��دا  �سجل��ت 
الربتغ��ال يف اجلول��ة الأوىل، مل ته��زرّ لروخا ال�سباك 

مرة اأخرى.
0 م��رة متكن��ت فرن�س��ا من تخطي عقب��ة الدور ربع 
النهائ��ي يف الن�س��خ ال�س��ت الت��ي �سارك��ت فيها. يف 
دور  تتج��اوز  مل  و2005  و2001   1997 اأع��وام 
املجموع��ات، ومنذ ع��ام 2009 ف�سل��ت يف كل مرة 

يف التاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي.
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