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 ا�ستعر�س��ت كارول��ن فوزنياك��ي قوته��ا، يف فوز �ساح��ق 2-6 و6-0، 
عل��ى اإيلينا �سفيتولينا، يف البطولة اخلتامي��ة ملو�سم تن�س ال�سيدات، اليوم 
االثن��ن، لكن امل�سنفة االأوىل على الع��امل �سابقا، ال ترى اأنها لعبت بدافع 
الثاأر من العبة مل تتفوق عليها من قبل. واعتمدت فوزنياكي، التي ت�سارك 
للم��رة اخلام�س��ة يف البطول��ة اخلتامي��ة، املوؤلفة من ثم��اين العبات، على 
خربته��ا، لته��زم مناف�ستها االأوكراني��ة، التي بدت يف حال��ة جتمد اليوم، 
يف اأول ظه��ور له��ا بالبطولة. وقال��ت الدمناركية فوزنياك��ي لل�سحفين، 
بع��د االنت�س��ار الذي حتقق يف 58 دقيقة: "اأعتق��د اأن كل مباراة هنا متثل 
انت�س��ارا خا�س��ا، الأن املواجه��ات تك��ون �س��د اأف�سل العب��ات العامل، لذا 
ف��اإن االنت�سار ل��ه مذاقه اخلا�س". واأ�سافت: "اأن��ا �سعيدة بامل�سي قدما، 
وال يعنين��ي حق��ا اأن ياأت��ي الفوز على ح�س��اب اإيلينا، اأو عل��ى غريها.. اأنا 
�سعي��دة بالفوز وح�سب". وتفوق��ت �سفيتولينا عل��ى فوزنياكي، يف نهائي 
بطولتن هذا املو�سم، كما تفوقت بثالثة انت�سارات دون اأي هزمية، 
يف املواجه��ات املبا�رشة بينهم��ا. و�سددت فوزنياكي على اأن 
االأر�سي��ة ال�سلبة، ال�ستاد �سنغاف��ورة املغطى، بها بع�س 
الف��وارق عن بقية املالع��ب، واأنه لك��ي يتحقق النجاح 
عليه��ا، فاإن عل��ى اأي العب التحلي بال�س��رب، واإدراك 
املوعد املنا�سب لالرتق��اء باإيقاع اللعب.  وتابعت: 
اأو الدف��اع فق��ط.. رمبا  "ال ميك��ن الهج��وم فق��ط 
تف��وز مبباراة بهذه الطريق��ة، لكن ال ميكن اللعب 
با�ستم��رار هك��ذا، حتت��اج لل�سيطرة عل��ى كرات، 
وانتظ��ار فر�س��ة للهج��وم.. ل��ذا حاول��ت القيام 
به��ذا اليوم". واأق��رت �سفيتولينا باأنها عانت يف 
لق��اء الي��وم، و�سع��رت باأنها بال ح��ول وال قوة، 
اأم��ام فوزنياك��ي، التي فازت يف ع���رشة اأ�سواط 
متتالية. وقال��ت �سفيتولين��ا، الفائزة بخم�سة 
األق��اب يف 2017: "كن��ت اأف�سل اللعب 
على ملعب اأ�رشع، الأن هذا امللعب 
بط��يء ج��دا.. فق��دت االإيقاع 
متاما بعد �سوطن، و�سعرت 

ب�سوء اأدائي اليوم".

د االأرجنتيني ماورو اإيكاردي مهاجم اإنرتميالن، اأّنه غري را�ٍس   اأكَّ
عل��ى االإطالق ع��ن امل�ستوى الذي ظهر به فريق��ه اأمام �سامبدوريا 
، باجلول��ة العا�رشة من ال��دوري االإيطايل. و�سج��ل اإيكاري هدفن 
ليق��ود فريقه للتقدم بثالثي��ة نظيفة، قبل اأن ينتف���س �سامبدوريا 
وي�سجل هدفن لتنتهي املباراة )2-3(، ويت�سدر االأفاعي البطولة 

موؤقًتا، قبل لقاء نابويل وجنوى. وقال اإيكاردي يف ت�رشيحات 
ل�سبك��ة "�سك��اي اإيطالي��ا" : "ل�س��ت را�سًي��ا على االإط��الق، بل 

وغا�سب اإىل حد ما ب�سبب ما حدث يف املباراة".
واأو�س��ح "و�سلنا ملرم��ى �سامبدوريا كث��رًيا، وارتطمت الكرة 

ا �سهلة، لذلك اأنا بحاجة للتطور  يف القائ��م، واأهدرت فر�سً
الأك��ون اأكرث اإيجابي��ة على املرم��ى". وتابع: "ال يجب 

اأن تتك��رر اأم��ور مثل هذه، اأن نتق��دم يف املباراة، ُثم 
يح��اول املناف���س العودة، وكان بالفع��ل قريًبا من 
ذلك، فهذا االأمر لن يكون مفيًدا على املدى الطويل؛ 
الأّن��ه من املمكن اأن نف�سل يف احلفاظ على الفوز". 
ووا�س��ل: "املب��اراة املقبلة اأمام فريون��ا �ستكون 
قدمن��ا  �سامبدوري��ا.  مواجه��ة  �سعوب��ة  بنف���س 
مب��اراة قوي��ة اأمام ناب��ويل، وكن��ا قادرين على 

الف��وز وقته��ا؛ الأنهم كانوا متعب��ن للغاية بعد 
مباراتهم بدوري اأبطال اأوروبا �سد مان�س�سرت 
�سيت��ي". واختت��م: "ك��ان م��ن املمك��ن لهذه 
املب��اراة، اأن تنته��ي يف ال�س��وط االأول بع��د 
�سيطرتنا وت�سجيلنا االأهداف، لكّنهم حاولوا 
الع��ودة، وتلقينا هدف��ن.. خماطرة ال يجب 
اأن تتكرر". ت�سدر الفوز الثمن الإنرت ميالن 
عل��ى �سامبدوري��ا، بنتيج��ة 2-3، وتربعه 
ال�سح��ف  الكالت�سي��و،  ترتي��ب  قم��ة  عل��ى 
االإيطالي��ة، ال�س��ادرة الي��وم االأربعاء، التي 

فينت�سين��زو  م�ستقب��ل  ع��ن  ��ا  اأي�سً حتدث��ت 
مونتيال، مدرب ميالن.

وعنون��ت �سحيف��ة "كوريري دي��ال �سريا" عن 
مب��اراة االأفاع��ي قائلة "اإنرت مي��الن.. عر�س 
وخ��وف"، يف اإ�س��ارة ل��الأداء املتوا�سع الذي 
قدم��ه يف ال�س��وط الث��اين وا�ستقبال��ه هدفن، 
وكان االأداء الهجومي قوًيا يف ال�سوط االأول.

 حدَّد بيب جوارديوال مدرب مان�س�سرت �سيتي، �سبب فوز فريقه، على وولفرهامبتون 
بثم��ن نهائي كاأ�س رابط��ة االأندية املحرتفة االإجنليزية ب��ركالت الرتجيح، وعدم 
احل�س��م خ��الل املب��اراة. وف��از مان�س�س��رت �سيت��ي ب��ركالت الرتجيح بعدم��ا ف�سل 
يف ت�سجي��ل اأي ه��دف خالل الوق��ت االأ�سلي، واالإ�س��ايف للمباراة رغ��م م�ساركة 
جابريي��ل خي�سو���س، و�سريجي��و اأجوي��رو، ورحي��م �سرتلين��ج، وبرن��اردو �سيلفا، 
اأ�سا�سن يف اللقاء. وُتعدُّ هذه هي املباراة الر�سمية االأوىل هذا املو�سم التي يف�سل 
فيه��ا فريق امل��درب جوارديوال يف ت�سجي��ل اأي اأهداف، واأرجع امل��درب االإ�سباين 
ذل��ك، اإىل )الك��رة( الت��ي لعب بها الفريق اأم��ام وولفرهامبتون. وق��ال جوارديوال 
يف ت�رشيح��ات نقلتها �سحيفة "م��ريو" الربيطانية: "هذه الكرة غري مقبولة على 
االإط��الق ببطوالت كبرية. لق��د كانت خفيفة للغاية، وتتح��رك يف جميع االأرجاء. 
مل تك��ن كرة منا�سبة على االإطالق". وتاب��ع: "من امل�ستحيل الت�سجيل بهذه الكرة. 
اأق��ول ذلك بع��د الفوز والتاأهل حت��ى ال يت�سور البع�س اأنني اأق��دم اأعذاًرا، فجميع 
الالعب��ن يتفقون مع��ي على ذلك". ووا�س��ل: "عذًرا ملنظمي بطول��ة الكاأ�س. هذه 
لي�ست كرة �ساحلة ملناف�سة مثل هذه، رمبا يكون ال�سبب دعائًيا لل�رشكة املنظمة، 
لكن ال يعقل خو�س مباراة بكرة بهذا الوزن". وخا�س مان�س�سرت �سيتي، تدريباته 
يف اآخر يومن بهذه الكرة ا�ستعداًدا للمباراة، لكن االإ�سباين اأ�رشَّ على اأّن هذا االأمر 

غري كاٍف على االإطالق، مطالًبا بتغيري الكرة.

سقوط مورينيو وتعثر نابولي يتصدران مفاجآت الدوريات األوروبية

صحف إسبانيا تبرز ألم زيدان.. وتشيد بثالثي برشلونة
ليفربول يحدد السعر النهائي للتخلي عن كوتينيو

 ا�ستح��وذت مب��اراة بر�سلون��ة ومور�سي��ا يف كاأ���س 
مل��ك اإ�سباني��ا، وحت��دي زي��ن الدي��ن زي��دان، عندما 
يب��داأ م��ع ري��ال مدري��د، الي��وم اخلمي���س مناف�س��ات 
البطول��ة، عل��ى اهتمامات ال�سح��ف االإ�سباني��ة. وفاز 
بر�سلون��ة على مور�سيا )0-3( بذه��اب دور ال�32 من كاأ�س 
املل��ك، فيما يواجه ريال مدريد الي��وم فوينالبرادا، يف بداية 
م�س��واره بالبطولة الت��ي مل ي�ستطع زيدان الف��وز بها. وقالت 
"�سب��ورت"، يف عنوانها الرئي�سي "ه��ذه الت�سديدة.. مور�سيا 
0 بر�سلون��ة 3"، و�سلَّطت ال�س��وء على تاألق الالعب ال�ساعد 
م��ن اأكادميي��ة الالما�سي��ا، جوزي��ه اأرنايي��ز، وت�سجيله هدًفا 
يف اللق��اء. واأ�سارت ال�سحيف��ة اإىل اأنَّ العالقة بن الربازيلي 

فيلي��ب كوتيني��و، �سان��ع األعاب ليفرب��ول، ومدرب��ه االأملاين 
يورجن كلوب "انته��ت".. والبلوجرانا "يقظ وم�ستعد ل�سمه". 
��دت ظه��ور ثالث��ي  اأم��ا �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" فاأكَّ
هجوم��ي جديد، بعد تفكك ثالث��ي "MSN" برحيل نيمار دا 
�سيلف��ا، اإىل باري�س �س��ان جريمان بعن��وان "الثالثي االآخر". 
واأ�س��ادت ب�"اأ�سلوب امل��داورة" من اإرن�ست��و فالفريدي والذي 
اأت��ى بنتيجة، واأظهر ثالثي ال�سباب: باك��و األكا�سري، وجريارد 
دولوفيو، وال�ساعد اأرناييز". ويف االأعلى كان العنوان "�سوق 
انتقاالت بر�سلونة"، مو�سحة اأنَّ "ليفربول طلب 150 مليون 
دت متابعة  ي��ورو يف الالعب والربازيلي يود الق��دوم" كما اأكَّ
البلوجران��ا لالع��ب �سالك��ه االأملاين لي��ون جوريت�سيك��ا.  اأما 

العن��وان الرئي�س��ي ل�سحيف��ة "مارك��ا"، فك��ان "ينق�سه فقط 
��ه" التحدي املقب��ل لزيدان" كونه  الكاأ���س"، يف اإ�س��ارة اإىل اأنَّ
"ف��از بجمي��ع االألق��اب ع��دا كاأ�س املل��ك". واأ�س��ارت اإىل اأنَّ 
خروج الفري��ق امللكي، املو�سم املا�سي اأمام �سيلتا فيجو يف 
رب��ع نهائي البطول��ة "الزال يوؤمل". و�س��درت �سحيفة "اآ�س" 
�س��ورة كري�ستيانو رونالدو، هدَّاف ري��ال مدريد وهو جال�س 
على كر�س��ي �سخم وعنون��ت "اأريد ال�سابع��ة"، يف اإ�سارة اإىل 
رغبة �س��اروخ ماديرا بالفوز باأكرب عدد ممكن من البطوالت 
ه "بداأ التفكري يف جائزة الكرة  الفردية واجلماعي��ة. واأكدت اأنَّ
الذهبي��ة، الت��ي �سُتمن��ح يف دي�سمرب/كان��ون االأول املقب��ل. 
ون�رشت ال�سحيفة، ت�رشيًحا لرونالدو يقول فيه: "كنت اأطمح 

لق�س��ة جميل��ة يف كرة الق��دم وجنحت يف حتقيقه��ا". وحدد 
ن��ادي ليفربول االإجنليزي، ال�سع��ر النهائي للتخلي عن النجم 
الربازيل��ي فيلي��ب كوتينيو، خ��الل فرتة االنتق��االت ال�ستوية 
املقبل��ة. وذكرت �سحيف��ة "موندو ديبورتيف��و"، اأن بر�سلونة 
ا�ستغل حفل جائ��زة اأف�سل العب يف العامل، للتوا�سل مع كيا 
جورباك��ن، اأح��د وكالء اأعم��ال كوتينيو، وال��ذي اأكد موافقة 
ليفربول على رحيل الالعب، مقابل 150 مليون يورو. وكانت 
ا اأولًيا  التقاري��ر ال�سحفية، قد اأكدت اأن بر�سلونة �سيقدم عر�سً
بقيم��ة 80 ملي��ون ي��ورو، باالإ�ساف��ة اإىل 30 ملي��ون ي��ورو 
كمتغ��ريات، كم��ا اأن البلوجرانا ال ميانع زي��ادة العر�س بعد 

ذلك، الإقناع ليفربول بالتخلي عن النجم الربازيلي.

شركة نيسان تستعد للمشاركة في سباقات الفورموال

ر 13 كرة حا�سمة،  ل ليربون جيم�س، 34 نقطة، ومرَّ  �سجَّ
ليف��وز كليفالن��د كافال��ريز )112-119( على �سيكاغو 

بولز، يف دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفن.
واأ�س��اف كيف��ن الف 20 نقطة، وتابع 12 ك��رة مرتدة، 
ليوق��ف كافال��ريز، �سل�سل��ة من 5 هزائ��م متتالي��ة اأمام 
�سيكاغ��و. وتاألق جيف جرين، ودوين ويد، بعد امل�ساركة 

كبديلن، واأحرزا 16، و11 نقطة على الرتتيب.
وت�س��در جا�س��ن هوليداي، قائم��ة م�سجل��ي النقاط يف 
بول��ز بر�سي��د 25 نقط��ة، واأ�ساف زميل��ه ال�ساب الوري 

ماركانن 19 نقطة بف�سل 5 رميات ثالثية.
ل جايلن ب��راون، 23 نقطة، واأ�ساف  ويف لق��اء اآخر، �سجَّ
بو�سط��ن  ليف��وز  نقط��ة   22 تات��وم  جاي�س��ون  ال�س��اب 

�سيلتيك�س )89-110( على نيويورك نيك�س.
كم��ا اأ�س��اف كايري اإيرفين��ج 20 نقطة، وم��رر 7 كرات 
حا�سم��ة، فيم��ا �سج��ل زميل��ه اآل هورف��ورد 13 نقط��ة 

وا�ستحوذ على 13 كرة مرتدة.
يف �سي��اق منف�سل بعد تعر�س��ه الإ�سابة �سيئة بك�رش يف 
الكاح��ل بعد م��رور 5 دقائ��ق فقط م��ن م�ساركته االأوىل 
م��ع بو�سط��ن �سيلتيك���س يف دوري كرة ال�سل��ة االأمريكي 
للمحرتف��ن ي��وم الثالث��اء املا�س��ي، تلق��ى ج��وردون 
هاي��وارد دعم العديد من العب��ي البطولة الذي عادوا من 

اإ�سابات خطرية.
وتعر���س هاي��وارد )27 عام��ا(، وال��ذي وق��ع على عقد 
مل��دة 4 �سن��وات هذا ال�سيف م��ع �سيلتيك�س مقابل 128 

ملي��ون دوالر، لالإ�سابة عندما �سقط اأثناء 
حماولة الت�سجيل يف املباراة االأوىل �سد 

كليفالند كافالريز.
وق��ال ب��ول ج��ورج الع��ب اأوكالهوما 
لك���رش  تعر���س  ال��ذي  ثان��در  �سيت��ي 
 2014 يف  ال�س��اق  يف  م�ساع��ف 
اأثناء وجوده م��ع املنتخب االأمريكي 
لل�سحفي��ن "االأمر جعلن��ي اأتذكر ما 
ح��دث يف فيجا�س عندم��ا تعر�ست 

�سع��رت  الف��ور  عل��ى  لالإ�ساب��ة، 
بحزن بالغ وبالغثيان، تذكرت 

هذه الفرتة".

 اأ�سبح��ت ني�س��ان، اأول �رشك��ة �سي��ارات ياباني��ة 
ت�س��ارك يف �سل�سل��ة فورم��وال ئ��ي، يف مو�سمها 
اخلام�س، بعدما اأعلن منظم��ون اليوم االأربعاء، 
دخوله��ا عامل �سباق��ات ال�سي��ارات الكهربائية. 
وقالت فورموال ئي، يف بيان، اإن ني�سان �ستحل 
حم��ل اأحد ال�سانعن احلالين، اعتبارا من مو�سم 
2019-2018. وذكرت تقارير اإعالمية، اأن ني�سان 
�ستح�س��ل على مك��ان �رشيكته��ا رينو، حت��ى ت�ستطيع 
فريقه��ا  عل��ى  الرتكي��ز  الفرن�سي��ة  ال�سي��ارات  �رشك��ة 
املناف���س يف الفورم��وال 1. وق��ال اليخان��درو اج��اج، 
املدي��ر التنفيذي لفورموال ئي "وجود ا�سم مثل ني�سان، 

حدث فريد لفورموال ئي".

واأ�ساف "من الرائع روؤي��ة اأول �رشكة �سيارات يابانية 
تظه��ر يف ال�س��ورة، وه��و م��ا يو�س��ح ث��ورة ال�سيارات 
مقدم��ة  يف  دول��ة  الياب��ان  الع��امل.  يف  الكهربائي��ة 
التكنولوجي��ا اجلدي��دة ولديه��ا العدي��د م��ن املتابعن 
لفورموال ئي". وال�سانعون الذين ي�ساركون بالفعل يف 
�سباقات فورموال ئي لل�سي��ارات الكهربائية، هم بي اإم 
دبليو، واأودي، ورينو، وجاجوار و�سيرتوين وماهيندرا 
الهندي��ة. وم��ن املنتظ��ر ا�س��رتاك مر�سيد���س وبور�سه، 
اعتبارا من املو�سم ال�ساد�س، املقرر اأن يبداأ يف 2019 
وينته��ي يف 2020. فيما يرغب لوي�س هاميلتون بطل 
العامل ث��الث مرات يف روؤية املزيد م��ن اال�ستعرا�سات 
االأمريكي��ة يف �سباق��ات فورم��وال 1 لل�سي��ارات بعد اأن 

اأنع�س مالك الريا�سة اجلدد جائزة اأمريكا الكربى.
ويف العر�س الذي �سبق انطالق ال�سباق خرج كل �سائق 
عل��ى ح��دة من نفق بينم��ا قدم معلق ن��زاالت املالكمة 

مايكل بافر ال�سائقن للجماهري يف اأجواء حما�سية.
املناف���س  داال���س كاوبوي��ز  وق��دم فري��ق م�سجع��ات 
يف دوري ك��رة الق��دم االأمريكي��ة عر�سا اأم��ام املدرج 
الرئي�سي وظهر ممثلو هوليوود عند خط االنطالق ولوح 
البط��ل االوملبي اجلاميكي يو�س��ن بولت براية بدء لفة 
االحماء. وبع��د ال�سباق قدم الرئي���س االأمريكي ال�سابق 
بي��ل كلينتون للفائ��ز كاأ�س ال�سباق بينم��ا اأجرى بولت 
مقاب��الت م��ع ال�سائق��ن الثالث��ة االأوائل عل��ى من�سة 

التتويج.

 �سق��ط مان�س�س��رت يونايت��د يف فخ الهزمي��ة االأوىل له 
هذا املو�س��م بالدوري االإجنليزي، كم��ا تعرث �ساحبا 
ال�س��دارة يف فرن�سا واإيطالي��ا، باري�س �سان جريمان 
وناب��ويل، ب�سقوطهما يف فخ التع��ادل، وذلك يف اأبرز 
اأح��داث دوريات كرة القدم يف الق��ارة العجوز. و�سهد 
الربمييريلي��ج، اأقوى مفاج��اآت االأ�سبوع، عندما �سقط 
اليونايت��د ومدرب��ه الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و يف 
ف��خ الهزمية اأمام هيدير�سفيلد ت��اون، ال�ساعد حديثا 
لالأ�س��واء. وتع��د ه��ذه الهزمي��ة االأوىل لليونايتد هذا 
املو�س��م، لتبع��ده به��ذا ال�سكل ب��� 5 نقاط ع��ن الغرمي 
مان�س�س��رت  اجل��دول،  ومت�س��در  باملدين��ة  التقلي��دي 
�سيتي، ال��ذي يقوده االإ�سباين بي��ب جوارديوال والذي 

فاز بثالثية نظيفة على برينلي.
وا�ستغ��ل توتنهام، تعرث اليونايت��د ليت�ساوى معه يف 
عدد النق��اط )20 نقطة(، بعد ف��وزه الرابع تواليا يف 
امل�سابق��ة على ح�ساب ليفرب��ول )1-4(، بينما تغلب 
ت�سيل�سي، حامل اللقب، عل��ى واتفورد )2-4( ليحول 
تاأخره بهدفن لواحد اإىل انت�سار ويبتعد بت�سع نقاط 
ع��ن �ساحب ال�س��دارة. ويف الليجا، الي��زال بر�سلونة 

يحافظ عل��ى �سدارته املطلقة بف��وزه دون جهد على 
ماالج��ا، الذي يحتل ق��اع اجلدول، بهدف��ن نظيفن 
�سجلهم��ا جريارد دولوفيو واإنيي�ستا. وعادل بر�سلونة 
به��ذا ال�س��كل، اأف�س��ل انطالق��ة ل��ه بالليج��ا، حمقق��ا 
ثماني��ة انت�س��ارات وتع��ادل يف اأول ت�س��ع ج��والت. 
كم��ا وا�سل قطار ريال مدريد انطالقه بانت�سار رابع 
على التوايل، عل��ى ح�ساب اإيبار بثالثية نظيفة، خلت 
م��ن توقي��ع النج��م الربتغايل املت��وج اأم���س بجائزة 
"االأف�س��ل" يف الع��امل للم��رة اخلام�س��ة، كري�ستيانو 
رونالدو، والذي اليزال يتوقف عداد اأهدافه يف الليجا 

عند هدف وحيد.
وبه��ذا ال�سكل، يرفع امللكي، حامل اللقب، ر�سيده اإىل 
20 نقطة يف املركز الثالث، بفارق خم�س نقاط عن 
غرميه الكتال��وين. وبعد تعادلن، جنح اأتلتيكو مدريد 
يف الع��ودة بانت�س��ار ثمن م��ن ملعب �سيلت��ا فيجو، 
به��دف �سجله الفرن�سي كيفن جامريو، يف لقاء معقد 
للروخ��ي بالنكو�س، ليحتل الفري��ق املركز الرابع يف 
جدول الليجا بر�سيد 19 نقطة. ويف الكالت�سيو تعادل 
املت�سدر نابويل وو�سيفه اإنرت ميالن �سلبيا، لي�ستغل 

يوفنتو���س االأم��ر بانت�س��ار �سخ��م عل��ى اأوديني��زي 
خ��ارج اأر�س��ه 2-6، ليقل�س الفارق م��ع نابويل اإىل 

ثالث نقاط ومع النرياتزوري عند نقطة وحيدة.
ويع��د التع��ادل ه��و االأول لناب��ويل يف امل�سابقة بعد 
ثماني��ة انت�س��ارات متتالي��ة، ليفق��د اأول نقطتن يف 
امل�سابق��ة، وي�سب��ح ر�سي��ده 25 نقط��ة، ويلي��ه اإنرت 

بر�سيد 23 نقطة.
اأم��ا مي��الن وا�س��ل تع��رثه للمب��اراة الرابع��ة تواليا 
و�سق��ط يف ف��خ التع��ادل ال�سلب��ي مع �سيف��ه جنوى، 
وذل��ك بعدما لعب بع�رشة العبن منذ الدقيقة 25 بعد 
طرد ليوناردو بونوت�سي، ليحتل املركز احلادي ع�رش 

بر�سيد 13 نقطة.
ويف البوند�سليجا تعرث املت�سدر، بورو�سيا دورمتوند، 
م�سيف��ه  اأم��ام  ملثلهم��ا  بهدف��ن  بتعادل��ه  جم��ددا 
بع��د خ�سارت��ه يف اجلول��ة  اآينرتاخ��ت فرانكف��ورت، 
املا�سية اأمام اليبزيج بثالث��ة اأهداف الثنن، لريفع 
ر�سي��ده اإىل 20 نقطة ويتفوق فق��ط بفارق االأهداف 

عن حامل اللقب، بايرن ميونيخ.
وحق��ق الفري��ق الباف��اري ب��دوره االنت�س��ار الث��اين 

توالي��ا، اأمام م�سيف��ه هامبورج به��دف وحيد �سجله 
الفرن�سي ال�ساب كورينتن تولي�سو.

ويف فرن�س��ا تع��رث املت�س��در باري���س �س��ان جريمان 
بتعادل��ه االإيجابي 2-2 اأم��ام م�سيفه مار�سيليا يف 

كال�سيكو الدوري.
وك��اد فري��ق العا�سمة اأن يخ���رش، لوال اله��دف الذي 
�سجله اإدين�س��ون كافاين يف الوقت املحت�سب بدال من 

ال�سائع من ركلة حرة مبا�رشة ليدرك التعادل.
و�سه��د اللق��اء ط��رد النج��م الربازيلي للب��ي اإ�س جي، 

نيمار، لنيله اإنذارين خالل دقيقتن.
واأ�سب��ح ر�سيد باري���س 26 نقطة يف املرك��ز االأول، 
متفوق��ا باأرب��ع نقاط عن اأق��رب مالحقي��ه، موناكو، 
حام��ل اللق��ب، ال��ذي ف��از ب��دوره عل��ى �سيف��ه كان 
بثنائية نظيفة، بعد جولتن متتاليتن ف�سل يف الفوز 

باأي منهما.
ويف هولن��دا فاز �ساح��ب ال�س��دارة، اآيندهوفن، على 
هرياكلي���س بثالثية نظيفة، ليبتع��د بخم�س نقاط عن 
اأياك���س اأم�س��رتدام، ال��ذي �سح��ق فاين��وورد باأربع��ة 

اأهداف لواحد.

فوزنياكي : االنتصار له مذاق خاص

إيكاردي: أحتاج للتطور
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