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 اأك��دت الروماني��ة �صيمون��ا هاليب، الت��ي �صمنت ح�صابي��ا احتالل �ص��دارة الت�صنيف 
العامل��ي لالعب��ات التن���س املحرتفات ه��ذا الأ�صب��وع، بتاأهلها الي��وم لنهائي 
بطول��ة ال�ص��ن املفتوح��ة، اأن هذا الإجناز يع��د بالن�صبة له��ا "حلما قد 
حتق��ق". وقال��ت هاليب )26 عام��ا(، التي تع��د اأول رومانية ترتبع 
عل��ى عر�س الت�صنيف العاملي، خ��الل موؤمتر �صحفي اإن "احللم، 
حلم��ي ق��د حتقق، اإنه��ا حلظات ل ميكن��ك اأن ت�ص��دق بن�صبة 
يف  "اإنن��ي  وتابع��ت:  بالفع��ل".  حت��دث  % اأنه��ا   100
منت�صف م�صريتي، ومن ثم اأمامي اأعوام كثرية، واأود 
فق��ط اأن اأ�صتمر عل��ى نف�س النح��و، بالرتكيز والقيام 
بعمل��ي". وعن��د �صوؤاله��ا ع��ن "حلمه��ا" اجلديد 
عق��ب متكنه��ا م��ن القف��ز ل�ص��دارة الت�صنيف 
العامل��ي للم��رة الأوىل يف م�صواره��ا، قالت 
الالعب��ة الروماني��ة اإن��ه ب��ال �ص��ك الف��وز 
باإحدى البطولت الكربى )اجلراند �صالم(. 
ومتكنت هاليب من بل��وغ الدور النهائي 
البط��ولت مرت��ن، كالهم��ا يف  به��ذه 
ه��ذا  واإحداهم��ا  جارو���س  رولن 
الع��ام. و�صتنتزع الالعب��ة الرومانية 
�صدارة الت�صني��ف العاملي، املنتظر 

غدا  الثن��ن، م��ن الإ�صباني��ة جاربيني �ص��دوره 
ا  ز و ر ج��و اأو�صتابينك��و مو عل��ى  فوزه��ا  عق��ب 

4. وتواج��ه هالي��ب )26 عام��ا( يف بنتيج��ة 2-6 و-6
النهائ��ي الفائ��زة مبباراة ن�ص��ف النهائي الأخ��رى التي جتمع بن 
الت�صيكية بيرتا كفيتوف��ا، والفرن�صية كارولن جار�صيا. امتنع لعب 
التن�س الإ�صباين املخ���رم، رافائيل نادال، عن التعليق على خ�صارة 
مواطنته جاربيني موجوروزا �صدارة الت�صنيف العاملي للعبة حل�صاب 
الروماني��ة �صيمون��ا هالي��ب بعد تاأه��ل الأخرية لنهائ��ي بطولة ال�صن 
املفتوح��ة. واأكد نادال اأن موج��وروزا الأوفر حًظا للفوز بلقب البطولة 
اخلتامية املق��ررة يف �صنغافورة ب��ن 22 و29 اأكتوبر/ت�رين اأول 

اجلاري.

 ي�صتعد يوفنتو�س الإيطايل لقطع الطريق على مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي 
وبر�صلون��ة وريال مدري��د الإ�صبانين، واإ�صافة عامن يف عقد جنمه، حتى 
ل��و كلفه ذل��ك ت�صحية اقت�صادي��ة. وذكرت �صحيفة "ذا �ص��ن" الربيطانية 
اأن مان�ص�ص��رت يونايت��د يبح��ث ع��ن و�صيلة للتعاق��د م��ع الأرجنتيني باولو 
ديب��ال، وبر�صلون��ة و�صع��ه �صم��ن الأ�صم��اء املر�صح��ة خلالف��ة الربازيلي 
نيم��ار دا �صيلف��ا ال��ذي ان�ص��م لباري�س �ص��ان جريم��ان الفرن�ص��ي، كما اأن 
ري��ال مدري��د ل ي�صتبع��د احل�ص��ول عل��ى توقيع��ه. واأك��دت ال�صحيف��ة اأن 
حم��اولت الأندي��ة الأوروبي��ة خلط��ف ديب��ال، دفع��ت يوفنتو���س للتفكري 
يف جتدي��د عق��ده عامن اآخري��ن، وزي��ادة راتب��ه، لإقناعه بالبق��اء لفرتة 
اأط��ول مرتدي��ا قمي�س البيانكون��ريي. واأ�صارت ال�صحيف��ة اإىل ت�ريحات 
جو�صي��ب ماروت��ا، املدير الريا�ص��ي ليوفنتو���س، حول ديب��ال والتي قال 

فيه��ا: "اإن��ه ل يقدر بثم��ن، كم��ا اأننا ل�صنا ن��اد يبيع 
اأف�ص��ل جنومه به��ذه ال�صهولة". وتاب��ع: "اأمتنى 
ا�صتمرار ديبال مع الفريق لالأبد، كما اأنه يرغب 
يف اأن ي�صب��ح لعب��ا ليوفنتو���س حت��ى نهاي��ة 

م�صريته الكروية، ولذل��ك اأعتقد اأننا �صنجدد عقده 
معنا قريبًا". واختتم: "قد ن�صطر للقيام بت�صحية 

اقت�صادية لأجل ا�صتم��رار الالعب معنا، ولكن هذا 
ل يه��م، لأنه �ص��ار اأبرز لع��ب يف الفريق 

خ��الل املو�صم املن�رم��ة". ويت�صدر 
ديب��ال ه��دايف ال��دوري الإيط��ايل 

بر�صيد 10 اأهداف يف 7 مباريات 
فقط ليق��دم اأف�صل انطالقة له يف 
املو�ص��م من��ذ ان�صمام��ه لل�صي��دة 
2015 قادم��ا م��ن  العج��وز يف 

األي�صان��درو دي��ل  بالريم��و. وكان 
بي��ريو، اأ�صط��ورة يوفنتو�س، حتدث 

ع��ن رغبته يف ا�صتمرار الأرجنتيني 
م��ع ال�صي��دة العج��وز لالأب��د بقول��ه 
"�صعي��د للغاي��ة مبا يقدم��ه ديبال 
الأخ��رية،  الف��رتة  الفري��ق يف  م��ع 
فه��و ي�صتحق ارت��داء القمي�س رقم 
اأن��ا وم��ن قبلي  10 كم��ا فعل��ت 

باجيو وعم��ر �صيفوري ومي�صيل 
بالتين��ي وغريه��م، اإّنه ميتلك 
كل م��ا يحتاج��ه للبق��اء مع 
اإن  لالأب��د  البيانكون��ريي 

اأراد".

الصراع يشتعل بين منتخبات أميركا الجنوبية على التأهل إلى مونديال 2018

ديشامب مستاء من أداء العبيه ويحقق إنجازًا جديدًا مع الديوك 
 ق��ال ديدي��ه دي�صامب، املدي��ر الفني ملنتخ��ب فرن�صا، اإن 
فريق��ه مل يق��دم اأداًء جيًدا رغم الفوز عل��ى بلغاريا بهدف 
دون رد، يف اجلول��ة التا�صع��ة م��ن مباري��ات املجموع��ة 
الأوىل، بت�صفي��ات موندي��ال 2018. و���رح دي�صام��ب 
لقناة )تي اإف 1( الفرن�صية: "كانت مباراة معقدة للغاية، 
وارتكبنا ع��دة اأخطاء، ومل يكن م�صتوانا جيًدا، خا�صًة يف 
��ا كافي��ة، كان املناف�س  ال�ص��وط الث��اين، ومل نخل��ق فر�صً
اأك��ر �را�ص��ة وجدية". وا�صت��درك: "لكنن��ا حققنا الهدف 
الأهم، وهو الف��وز والحتفاظ ب�صدارة املجموعة.. يتبقى 
اأمامنا مب��اراة واحدة، وم�صرينا بات باأيدينا، ول بد من 
حتقي��ق الفوز، يوم الثالثاء، اأثق يف ح�صم التاأهل، وب�صكل 

ع��ام را�س عما قدمه الالعبون". ويت�صدر منتخب فرن�صا 
املجموعة بر�صيد 20 نقط��ة، وخلفه ال�صويد ب�19 نقطة، 
و�صيختت��م م�ص��واره يف الت�صفي��ات اأمام �صيف��ه، منتخب 
بيالرو�صي��ا، بينم��ا �صتح��ل ال�صوي��د �صيفًة عل��ى هولندا، 
�صاحبة املركز الثالث. وحقق ديديه دي�صامب املدير الفني 
ملنتخ��ب فرن�صا رقًما قيا�صًيا خالل املب��اراة التي انتهت 
بف��وز بلغاري��ا به��دف دون رد ، يف اجلول��ة التا�صع��ة من 
املجموع��ة الأوىل لت�صفيات كاأ���س العامل 2018. ونقلت 
�صحيف��ة "ليكيب" الفرن�صية عن �صبكة "اأوبتا"، اإح�صائية 
ت�ص��ري اإىل اأن دي�صامب بات اأكر مدرب يف تاريخ منتخب 
الديوك حتقيًق��ا لالنت�صارات بر�صيدا 42 فوًزا منذ توليه 

امل�صوؤولية يف يوليو/ مت��وز 2012.  واأ�صافت ال�صحيفة 
الفرن�صي��ة اأن ديديه دي�صامب جت��اوز الرقم امل�صجل با�صم 
مي�صي��ل هيداجل��و خ��الل الف��رتة م��ن 1976 اإىل 1984. 
وحق��ق دي�صامب ه��ذا الرقم القيا�صي يف ف��رتة زمنية اأقل 
م��ن هيداجلو، علًما ب��اأن اأف�صل اإجنازاته م��ع الديوك هي 
ح�ص��د امليدالية الف�صية لكاأ�س اأمم اأوروبا )يورو 2016( 
الت��ي انته��ت بتتويج الربتغ��ال. ويت�صدر منتخ��ب فرن�صا 
املجموع��ة الأوىل بر�صيد 20 نقط��ة وخلفه ال�صويد ب�19 
نقط��ة وذلك قبل اجلول��ة الأخرية من الت�صفي��ات. وتلقى 
منتخ��ب فرن�ص��ا ومدي��ره الفني ديدي��ه دي�صام��ب �صدمة 
قب��ل مواجهة بيالرو�صيا يوم الثالث��اء املقبل، يف اجلولة 

الأخ��رية م��ن الت�صفي��ات املوؤهل��ة لكاأ�س الع��امل 2018 
يف رو�صي��ا. واأ�ص��ارت �صحيف��ة )ليكي��ب( الفرن�صي��ة اإىل 
تاأك��د غياب جن��م منتخب الديوك جنول��و كانتي عن لقاء 
بيالرو�صي��ا، ب�صبب معاناته من اإ�صاب��ة يف اأوتار الركبة 
الي�رى. ولفت��ت اإىل اأن كانتي تعر�س لهذه الإ�صابة بعد 
مرور 34 دقيقة فقط من مباراة بلغاريا التي انتهت بفوز 
ثم��ن للديوك م�ص��اء ال�صبت بهدف �صجل��ه بليز ماتويدي. 
لتعوي���س  خياري��ن  اأم��ام  دي�صام��ب  ديدي��ه  و�صيك��ون 
اإ�صاب��ة جنولو كانت��ي، اأولهما اأدريان رابي��و لعب و�صط 
باري���س �صان جريمان، اأو مو�ص��ى �صي�صوكو جنم توتنهام 

الإجنليزي.

15 عامًا على انطالق ماديرا

 اق��رتب الربيطاين لوي���س هاميلتون �صائ��ق مر�صيد�س 
من �صم��ان الف��وز ببطولة الع��امل ل�صباق��ات فورمول 
1 لل�صي��ارات للم��رة الرابعة بع��د تتوجيه بلقب �صباق 
جائ��زة الياب��ان الك��ربى ي��وم الأح��د وخ��روج اأق��رب 
مناف�صي��ه الأملاين �صيبا�صتيان فيتل �صائق فرياري من 

ال�صباق مبكرا ب�صبب م�صكالت يف حمرك �صيارته.
وتف��وق هاميلتون ال��ذي بداأ ال�صباق م��ن املركز الأول 
بف��ارق 1.2 ثاني��ة عل��ى الهولن��دي ال�ص��اب ماك���س 
فر�صتاب��ن �صائ��ق رد بول بعد ظهور بع���س التاآكل يف 
اإط��ارات �صيارته يف نهاي��ة ال�صباق الذي م��ر عدا ذلك 
ب��ال متاع��ب. واحت��ل ال�ص��رتايل دانيي��ل ريت�صي��اردو 
�صائ��ق رد ب��ول الثاين املرك��ز الثال��ث يف ال�صباق رقم 

16 م��ن املو�ص��م املكون من 20 �صباق��ا. وبهذا الفوز 
عزز هاميلت��ون انفراده ب�صدارة قائم��ة ال�صائقن بعد 
اأن اأ�صب��ح الفارق الذي يف�صله عن فيتل 59 نقطة قبل 
اأخ��ر اأربع��ة �صباقات م��ن املو�صم. وميك��ن لهاميلتون 
ح�ص��م الف��وز باللق��ب يف ال�صب��اق املقب��ل يف اأو�ص��ن 
بولية تك�صا�س الأمريكية بعد اأ�صبوعن. فيما تعرَّ�صت 
اآم��ال �صيبا�صتيان فيت��ل يف املناف�صة على لقب بطولة 
الع��امل فورمول 1 لل�صيارات ل�رب��ة قد تكون قا�صية 
بعدم��ا ان�صح��ب ال�صائ��ق الأمل��اين م��ن �صب��اق جائزة 
اليابان الكربى؛ ب�صبب م�صكلة يف املحرك اليوم الأحد. 
وقبل انط��الق هذا ال�صب��اق، كان فيت��ل �صائق فرياري 
يتاأخ��ر بالفعل بفارق 34 نقطة ع��ن الربيطاين لوي�س 

بطول��ة  مت�ص��در  الذي هاميلت��ون  الع��امل، 
30 انطل��ق م��ن ال�ص��دارة. وانطلق  فيت��ل، 
، عاًما، من اخلط الأمامي بجوار  ن ميلت��و ها
��ه تراجع �ريًع��ا بعد فرتة  م��ن لكنَّ ق�ص��رية 
يفتق��ر  اأن��ه  وظه��ر  ، النط��الق  ق��ة للطا
فيت��ل  م��ن  ف��رياري  ب وطل��ب  ن�صح��ا ل ا

وتعر�س يف اللف��ة الرابع��ة م��ن اأ�صل 53  لفة. 
فيت��ل حل��ادث يف اللف��ة الفتتاحي��ة يف �صنغاف��ورة، 
وخرج مبكًرا، بينما عاين من م�صكلة يف املحرك خالل 
التج��ارب التاأهيلي��ة يف ماليزي��ا، وانطل��ق من املركز 
الأخري قبل اأن يكتف��ي باحتالل املركز الرابع لي�صتغل 

هاميلتون ذلك، ويعزز ت�صدره لبطولة العامل.

 احتف��ل ن��ادي �صبورتين��ج ل�صبون��ة الربتغ��ايل، 
الي��وم ال�صبت، باأول ه��دف لكري�صتيانو رونالدو، 
جن��م ري��ال مدريد احل��ايل، م��ع الفري��ق، والذي 
و�ص��ارك   .2003  -  2002 مو�ص��م  يف  �صجل��ه 
�صبورتن��ج  مب��اراة  يف  رونال��دو  كري�صتيان��و 
ل�صبون��ة، اأمام موريرين�ص��ي، يوم 7 اأكتوبر/
ت�ري��ن اأول 2002، والتي انتهت بنتيجة 
اأحرز  0-3 ل�صال��ح ل�صبون��ة، حي��ث 
الأول  هدف��ن،  كري�صتيان��و 
يف  والث��اين   ،33 الدقيق��ة  يف 

الدقيقة 90.
وكتب ح�ص��اب �صبورتينج ل�صبونة 
ع��رب "توي��رت": "كري�صتيانو، هل ل 

زل��ت تذكر هدف��ك الأول؟ اليوم م�ص��ى عليه 15 
عاًم��ا، هذا نوع من ال�صحر واجلمال". وبعد مرور 
15 عاما على الهدف الأول، يبلغ ر�صيد رونالدو 
من الأه��داف الآن، 612 هدًفا، �صجلها يف 871 
ومان�ص�ص��رت  �صبورتن��ج  �صف��وف  ب��ن  مب��اراة، 
الربتغ��ال.  ومنتخ��ب  مدري��د،  وري��ال  يونايت��د 
الأول  اله��دف  رونال��دو،  كري�صتيان��و  و�صج��ل 
ملنتخ��ب الربتغال يف مرم��ى م�صيفه اأندورا، يف 
املب��اراة التي جتمع الفريقن يف ت�صفيات كاأ�س 
الع��امل 2018 املقرر اإقامتها ال�صيف املقبل يف 
رو�صي��ا. ورف��ع الربتغ��ايل كري�صتيان��و رونالدو 
ر�صيده اإىل الهدف رق��م 15 يف ت�صفيات القارة 
الأوروبي��ة لكاأ���س العامل، ليعادل رق��م البولندي 

ليفاندوف�صك��ي.  روب��رت 
وقالت �صبكة "�صكواكا" اإن 

كري�صتيانو رونالدو وروبرت 
يف  لعب��ن  اأول  ليفاندوف�صك��ي 

تاريخ ت�صفيات كاأ�س العامل للقارة 
يف  هدف��ا   15 ي�صج��الن  الأوروبي��ة 

ن�صخة واحدة من الت�صفيات.
يذكر اأن كري�صتيانو رونالدو �صارك 

يف املباراة اأمام اأندوًرا كبديل، 
ال�ص��وط  بداي��ة  يف  ودخ��ل 
الث��اين، و�صجل اله��دف الأول 
للمنتخ��ب يف الدقيقة 63 من 

جمرياتها.

 يتوا�ص��ل ال���راع ب��ن منتخب��ات ق��ارة اأمري��كا 
اجلنوبي��ة على حجز مقاعد التاأهل ملونديال رو�صيا 
2018 لك��رة الق��دم، حي��ث �صمن��ت الربازي��ل فقط 
تاأهلها ولتزال �صتة منتخبات حتلم بحجز البطاقات 
الأربع املتبقية للذه��اب اإىل كاأ�س العامل يف اجلولة 
الأخرية م��ن الت�صفيات والتي �صتقام م�صاء الثالثاء 
/ فج��ر الأربعاء. واأحيت ت�صيلي وباراجواي اآمالهما 
يف التاأه��ل، بفوزهم��ا عل��ى الإك��وادور وكولومبيا 
بهدف��ن لواح��د، بينما تراجعت ب��ريو ملركز امللحق 
اخلام�س، فيما تلق��ت كولومبيا �ربة قوية بهزمية 
ق��د تبعده��ا عن املوندي��ال وكذل��ك الأرجنتن التي 
ابتع��دت بتعادلها الثال��ث على التوايل ع��ن املراكز 

املوؤهلة لرو�صيا.
وفقدت الإكوادور بعد خ�صارتها يف �صانتياجو اأمام 
ت�صيل��ي اأية اآمال للتاأه��ل للمونديال، بينما مل تنجح 
اأوروج��واي بعد يف �صمان بطاق��ة التاأهل بتعادلها 
ال�صلب��ي املخيب اأم��ام فنزوي��ال. وع��ادت الربازيل، 
املنفردة بال�صدارة بر�صي��د 38 نقطة وبع�ر نقاط 
كاملة عن اأوروجواي الو�صيفة، للتعادل �صلبيا اأمام 

بوليفيا التي ل متل��ك اأي حظوظ للتاأهل، يف مباراة 
اأقيم��ت مبرتفع��ات ل ب��از، وذل��ك بعدم��ا ا�صطدمت 
باحلار���س املتاألق، كارلو�س لمبي. و�صهدت اجلولة 
ال�صابع��ة ع���رة م��ن الت�صفي��ات الع��دد الأق��ل م��ن 
الأه��داف، �صتة فقط، مبع��دل 1.2 هدف يف املباراة. 
وا�صتع��اد املنتخ��ب الت�صيل��ي، بط��ل ق��ارة اأمري��كا 
اجلنوبي��ة يف اآخ��ر ن�صخت��ن، ذاك��رة النت�ص��ارات 
بالت�صفي��ات بعد مرور نحو �صبعة اأ�صهر، وحقق فوزا 
ثمينا عل��ى نظريه الإك��وادوري 1-2 لي�صعد ثالثة 
مراكز وي�صبح يف الرتتيب الثالث بر�صيد 26 نقطة، 
ولكن عليه اأن يتعادل على الأقل مع الربازيل يف اآخر 
جولة لتاأكي��د تاأهله للموندي��ال اأو خو�صه للملحق. 
الأول  اله��دف  اإدواردو فارجا���س، �صاح��ب  ورف��ع 
لت�صيلي، اأهدافه مع املنتخب اإىل 35 هدفا، ليتخطى 
الالع��ب الأ�صط��وري اإيفان زاموران��و )34( وي�صبح 
ثالث اأكرب هدايف املنتخ��ب خلف األيك�صي�س �صان�صيز 
)39( ومار�صيل��و �صال���س )37(.  ومل تع��د بارانكيا 
قلع��ة لدك اخل�صوم بالن�صبة لكولومبيا بعد �صقوطها 
يف الوقت املحت�صب بدل من ال�صائع اأمام باراجواي 

2-1. فف��ي اآخ��ر اأرب��ع مباري��ات خا�صها منتخب 
"لو���س كافيتريو���س" يف ملع��ب مرتوبوليتانو، مل 
تف��ز �ص��وى يف منا�صبة واح��دة اأم��ام بوليفيا بهدف 
دون رد، يف مار���س/اآذار املا�ص��ي، اأم��ا يف باق��ي 
وت�صيل��ي  اأوروج��واي  اأم��ام  فتعادل��ت  املباري��ات 
والربازي��ل، وقبلها فازت عليها الأرجنتن اأي�صا يف 
معقلها بهدف وحيد باجلول��ة الرابعة. الهزمية اأمام 
باراج��واي جعل��ت كولومبيا ترتاج��ع للمركز الرابع 
وجم��ربة على الفوز اأمام بريو من اأجل ح�صد بطاقة 
التاأهل وعدم العتماد على نتائج باقي املنتخبات. 
ومتل��ك كولومبي��ا متلك 26 نقطة وه��و نف�س ر�صيد 
ت�صيلي الثالثة، ولكنها متاأخرة يف عدد النت�صارات 
)8 ل�صالح ت�صيلي مقابل 7 لكولومبيا(. وحقق لعبو 
باراجواي الهدف املاأمول وهو الفوز على كولومبيا 
خارج القواعد، وهو ال�رط الوحيد ملوا�صلة حلمهم 
بالتاأهل للمونديال، لي�صبحوا ثاين اأف�صل منتخبات 
الت�صفيات خ��ارج اأر�صهم، بعدما حققوا انت�صارهم 
الراب��ع ك��زوار، مثل الربازي��ل التي �صمن��ت التاأهل. 
وتاأم��ل باراج��واي يف الف��وز عل��ى فنزوي��ال باآخ��ر 

ج��ولت الت�صفيات، لكنه��ا رغم ذل��ك ل تعتمد على 
نتائجها من اأجل التاأهل، حيث حتتل حاليا الرتتيب 
ال�صاب��ع بر�صي��د 24 نقط��ة، بفارق اأرب��ع نقاط عن 
اأوروجواي الو�صيفة. وتعق��دت مهمة الأرجنتن يف 
التاأه��ل للمونديال بعدما تراجع��ت للمركز ال�صاد�س 
بع��د تعادله��ا ال�صلبي اأمام ب��ريو، لتف�صل يف حتقيق 
الفوز من��ذ 23 مار���س/اآذار املا�ص��ي عندما فازت 
ب�صعوب��ة عل��ى ت�صيل��ي به��دف لليوني��ل مي�صي من 
ركل��ة ج��زاء. ولي��زال م��درب املنتخ��ب، خورخ��ي 
�صامب��اويل، بعي��د ع��ن حتقي��ق انت�ص��اره الأول مع 
"التاجن��و" حي��ث تع��ادل يف مبارات��ه الثالثة على 
الت��وايل، ويحت��اح املنتخب الأرجنتين��ي للفوز فقط 
عل��ى اأر�س الإك��وادور يف اجلولة الأخ��رية من اأجل 
التاأه��ل اأو على الأقل خو�س امللحق. وحرم التعادل 
ال�صلب��ي اأم��ام فنزوي��ال املنتخ��ب الأوروجوائي من 
�صمان التاأه��ل للمونديال، لكنه ي�صم��ن على الأقل 
حتى حال اخل�صارة اأمام بوليفيا يف اجلولة الأخرية 
مبونتفيديو، التاأه��ل من بوابة امللحق، كما فعل يف 

ن�صخ �صابقة من الت�صفيات.

هاليب تتصدر التصنيف 
العالمي للتنس

يوفنتوس يفكر بتمديد عقد 
ديباال 

التصفيات االوربية المؤهلة لمونديال 2018
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