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 �أك��د العب و�س��ط �أتلتيكو مدري��د، كوكي �أن مو�جه��ة فريقه �أمام 
�سيف��ه بر�سلون��ة باجلولة �ل�8 م��ن �لليجا �لتي �نته��ت بالتعادل 
)1-1( كان��ت "مب��ار�ة كبرية" وكان فريقه "عل��ى و�سك �لفوز"، 

رغم �عرت�فه بتفوق �لبار�سا بال�سوط �لثاين.
ويف ت�رصيح��ات عق��ب �ملبار�ة �لت��ي �أقيمت على ملع��ب �أتلتيكو 
"و�ند� مرتوبوليتانو" قال كوكي "قدمنا مبار�ة كبرية، كنا �أف�سل 

بال�سوط �الأول وتر�جع �الأد�ء بع�ض �ل�سيء بال�سوط �لثاين".
و�أ�ساف "لعب �لبار�سا ب�سكل جيد جد�، �إنه فريق كبري ومتكن من 
حتقي��ق �لتعادل، قدمنا مبار�ة كبرية لكنهم كانو� �أف�سل بال�سوط 

�لثاين".
و�أ�س��اف �أن "�لفري��ق تعر�ض الإنهاك بدين كب��ري نظر� لعودة عدة 
العب��ن من مباريات م��ع منتخباته��م. لقد كانت مب��ار�ة كبرية 
وكن��ا على و�س��ك �لفوز". وعن جن��م �لبار�س��ا �الأرجنتيني ليونيل 
مي�سي ق��ال كوكي "نعرف قيمته ومهار�ته �لتي متكنه من �إحر�ز 
ه��دف يف �أي حلظ��ة، م��از�ل �لفارق بينن��ا 6 نق��اط"، و�عترب �أن 

فريقه بذل �أق�سى جهد لكبح مي�سي.
و�سل��ط �ل�س��وء عل��ى �أد�ء زميل��ه بالفريق �س��اوؤول نييجيز 
�ساح��ب ه��دف �لروخيبالنكو�ض قائ��ال "بخالف �لهدف 
�ل��ذي �سجله، ق��دم مبار�ة جي��دة" م�س��ري� �إىل �أن زميله 
�لفرن�س��ي �أنط��و�ن جريزمان "مل يحالف��ه �حلظ الإحر�ز 

هدف لكنه قدم �أد�ء كبري�".
وب�سوؤ�ل��ه حول م��ا �إذ� كان �الأتلت��ي يف نف�ض م�ستوى 
ري��ال مدري��د وبر�سلون��ة، قال كوك��ي "ياأتي ريال 
مدري��د وبر�سلونة ث��م نحن، د�ئما نق��ول ذلك من 
باب �لتو��سع، نعلم �أن علينا بذل كثري من �جلهد 
لك��ي نك��ون يف �لقمة معهما ونح��ن يف �لطريق 

�إىل ذلك".
وب��ات ر�سي��د �الأتلت��ي 16 نقط��ة يف �ملرك��ز 
�لثال��ث بف��ارق نقط��ة و�ح��دة خل��ف ري��ال 
مدري��د �ل��ذي يبع��د بف��ارق 5 نق��اط خلف 
بر�سلون��ة �ل��ذي �أ�سب��ح ر�سي��ده 22 نقطة 

ليحافظ على �ل�سد�رة منفرد�.

فازت �لرو�سي��ة �ل�سهرية ماريا �سار�بوفا �مل�سنفة �الأوىل عامليا �سابقا 
بلقب بطول��ة تياجنن �ملفتوحة للتن�ض لل�سيد�ت �م�ض �الأحد بعد تغلبها 
عل��ى مناف�سته��ا �ل�ساب��ة �أرين��ا �سابالنكا العب��ة رو�سي��ا �لبي�ساء. ويف 
�ملب��ار�ة �لنهائي��ة للبطول��ة �ملقامة يف �ل�س��ن ف��ازت �سار�بوفا )30 
عام��ا( عل��ى �سابالنكا )19 عاما( مبجموعت��ن متتاليتن بو�قع 7-5 
و6-7 لتح��رز �أول لق��ب منذ عودتها من �إيق��اف ��ستمر 15 �سهر� ب�سبب 
�ملن�سطات يف �بريل ني�سان �ملا�سي. وبد�أت �لالعبة �لرو�سية �ملخ�رصمة 

�سن��ا �ملبار�ة بقوة وك���رصت �ر�سال مناف�ستها �الأ�سغر 
�رصع��ان  لكنه��ا  �الأول  �ر�ساله��ا  �س��وط  م��ا يف 

و�جه��ت بع���ض �ل�سعوب��ات يف �رصب��ات 
لتتق��دم عليه��ا العب��ة رو�سي��ا  �ر�ساله��ا 
�لبي�س��اء 1-4. لك��ن �سار�بوفا ��ستب�سلت 
 4-3 �إىل  �لنتيج��ة  بع��د ذل��ك وقل�س��ت 
قب��ل �أن ت�ستعيد �إيقاعه��ا وتك�رص �ر�سال 

�سابالن��كا وتتق��دم 5-6 ث��م حت�س��م 
نتيجة �ملجموع��ة �الأوىل يف �ل�سوط 
�لثاني��ة  �ملجموع��ة  ويف  �لت��ايل. 
تقدم��ت �سابالن��كا 1-5 و�أ�سبح��ت 

قريب��ة م��ن ح�س��م �ملجموع��ة وفر�ض 
جمموع��ة ثالثة فا�سلة لك��ن �سار�بوفا 

مرة �أخ��رى مل ت�ست�سلم وقل�س��ت �لفارق. 
وك�رصت �لالعبة �لرو�سية �ر�سال مناف�ستها 

مرتن متتاليت��ن وتعادلت معها 5-5 ثم 
ك���رصت �ر�س��ال �سابالنكا م��رة �أخرى قبل 

�أن حت�س��م �لف��وز باللق��ب �الأول منذ �أكرث 
م��ن عام��ن. ونف��ذت �سار�بوف��ا �سبع 

�رصب��ات �ر�س��ال م��ن �لن��وع �ل��ذي 
ال ي��رد خ��الل �ملب��ار�ة. و�آخر لقب 

يف  كان  �سار�بوف��ا  ب��ه  ف��ازت 
�يطاليا �ملفتوح��ة يف مايو �أيار 

.2015
وكان��ت مبار�ة ي��وم �الأح��د �أول 

ط��و�ل  �سابالن��كا  تخو�س��ه  نهائ��ي 
م�سريتها يف تن�ض �ملحرتفات.

 ت�ستع��د ��سرت�لي��ا خلو�ض مو�جه��ة حا�سمة �أخرى يف ت�سفي��ات كاأ�ض �لعامل 
لك��رة �لقدم يف �سي��دين بعدما �أكد �الحتاد �ل��دويل )�لفيف��ا( �أن مبار�تها �سد 
هندور����ض يف ملحق �لت�سفي��ات �ستقام يف �ال�ستاد �الوملب��ي باملدينة يوم 
15 نوفمرب ت�رصين �لثاين. فريق ��سرت�ليا لكرة �لقدم قبل مبار�ته �أمام �سوريا 
يف �ال�ستاد �الأوملبي يف �سيدين يوم 10 �أكتوبر ت�رصين �الأول 2017. وفازت 
��سرت�لي��ا 1-2 عل��ى �سوري��ا ب�سعوبة يف �إي��اب ملحق �لت�سفي��ات �الآ�سيوية 
�الأ�سب��وع �ملا�سي على �مللع��ب نف�سه لتحافظ على �آماله��ا يف �لتاأهل لكاأ�ض 
�لع��امل للمرة �لر�بع��ة على �لتو�يل. وحتت��اج ��سرت�ليا �إىل تخط��ي هندور��ض، 
�لت��ي حجزت مكانه��ا يف ملحق �لت�سفي��ات �لعاملي بح�سوله��ا على �ملركز 
�لر�ب��ع يف ت�سفي��ات �أمريكا �ل�سمالي��ة و�لو�سطى و�لكاريب��ي، من �أجل مكان 
يف نهائي��ات رو�سيا �لعام �لقادم. و�ستق��ام مبار�ة �لذهاب يف هندور��ض يف 
�لعا���رص من نوفمرب ت�رصين �لثاين لك��ن �الحتاد �ال�سرت�يل لكرة �لقدم قال يف 
بي��ان �إن ملعب �ملب��ار�ة وتوقيتها مل يتحدد� بعد. وقب��ل �ن�سمامها لالحتاد 
�الآ�سي��وي لك��رة �لق��دم ناف�س��ت ��سرت�لي��ا يف ت�سفي��ات �الأوقيانو���ض وتعن 
عليه��ا �لفوز على �أوروجو�ي يف ملحق �لت�سفي��ات لتتاأهل لنهائيات 2006 
يف �ملاني��ا وه��و �أول ظهور له��ا يف كاأ�ض �لعامل من��ذ م�ساركتها �لوحيدة يف 
1974. وف��ازت ��سرت�لي��ا على �أوروجو�ي بركالت �لرتجيح يف لقاء �الإياب 

باال�ستاد �الوملبي يف �سيدين لتحجز مكانها يف نهائيات 2006.

توهج إيموبيلي وكسر العقدة أبرز مشاهد قمة التسيو ويوفنتوس في الكالتشيو 
14 أكتوبر ليلة سقوط إمبراطوريتي األسود والسيدة العجوز

الميرينغي يخطط الستغالل تحركات مانشستر يونايتد ومورينيو يخشى رحيل دي خيا
 يخط��ط نادي ري��ال مدريد �الإ�سب��اين، ال�ستغالل حتركات 
مان�س�س��رت يونايت��د �الإجنلي��زي، م��ن �أجل تدعي��م �سفوف 
�ملقب��ل.  �ل�سيف��ي  �ل�سياط��ن �حلم��ر، خ��الل �ملريكات��و 
وذك��رت �سحيفة "ديلي �أك�سربي���ض"، �أن جوزيه مورينيو، 
�ملدي��ر �لفن��ي ملان�س�سرت يونايت��د، يرغ��ب يف �لتعاقد مع 
ه��اري ك��ن، �الأم��ر �لذي يغ��ري ري��ال مدري��د للتفاو�ض 
م��ع �ملهاج��م روميل��و لوكاكو. ويجه��ز �ليونايت��د، 170 
مليون جني��ه �إ�سرتليني ل�سم كن، خالل �سوق �النتقاالت 
�ل�سيفي��ة �ملقبل��ة، مم��ا قد يفت��ح �ملجال لرحي��ل لوكاكو 
�ل��ذي لن يقب��ل �جللو�ض على دكة ب��دالء �ل�سياطن �حلمر. 

و�أ�س��ارت �ل�سحيف��ة �إىل �أن ري��ال مدريد ق��د ي�ستغل �الأمر 
ويغ��ري لوكاك��و باالن�سم��ام ل��ه، بع��د �سعوب��ة �لتعاقد 
م��ع كن م��ن توتنهام، وذل��ك �سمن خطة �مللك��ي حت�سًبا 
لرحي��ل كري�ستيان��و رونال��دو. ويحاول توتنه��ام، حماية 
هد�ف �لدوري �الإجنليزي �ملو�س��م �ملا�سي، بتجديد عقده 
وزي��ادة ر�تبه �إىل 150 �ألف جنيه �إ�سرتليني يف �الأ�سبوع. 
و�ختري هاري كن، مهاجم توتنهام، �أف�سل العب يف �سهر 
�أيلول/�سبتم��رب �ملا�سي، بعد ت�سجيله 13 هدًفا يف جميع 

�لبطوالت مع �ل�سبريز و�ملنتخب �الإجنليزي.
وع��ادل ك��ن، ع��دد م��ر�ت ح�س��ول و�ي��ن روين مهاج��م 

�إيفرت��ون، و�لهولندي روبن فان بري�س��ي، العب مان�س�سرت 
يونايت��د �ل�سابق، على جائ��زة العب �ل�سهر، بو�قع 5 مر�ت 
خالل م�سريته، ويتفوق عليه فقط �ستيفن جري�رد، �أ�سطورة 

ليفربول، �لذي ح�سل عليها 6 مر�ت.
ويخ�س��ى �لربتغايل جوزيه موريني��و، �ملدير �لفني لنادي 
مان�س�سرت يونايتد �الإجنليزي، تفكري ريال مدريد، يف �إبر�م 
�سفقة تبادلية، من �أجل �لتفريط يف �لويلزي جاريث بيل.
وذك��رت �سحيف��ة "م��ريور" �أن مورينيو ي��ود �لتعاقد مع 
بي��ل، بعد رغبة �لفرن�س��ي زين �لدين زي��د�ن، �ملدير �لفني 
للملك��ي، يف �لتخل���ض من��ه، ب�سبب ك��رثة �الإ�سابات �لتي 

يع��اين منها خ��الل �لفرتة �الأخرية، كم��ا �أّن وجهة �لالعب 
�الأقرب هي مان�س�سرت يونايتد.

و�أكدت �ل�سحيفة �أّن مورينيو يرف�ض متاَما رحيل �حلار�ض 
دي خي��ا، �ل��ذي مل ي�ستقبل �سوى هدفن فق��ط يف �لدوري 
�الإجنلي��زي حتى �الآن، وير�ه �أهم عن���رص يف �لفريق، لكّنه 

ا يرغب يف جلب بيل، مما ي�سعه يف موقف �سعب. �أي�سً
وخ��رج بيل من لق��اء بورو�سيا دورمتون��د يف �لدقيقة 84 
بعدم��ا �سجل هدفا و�سنع �آخر لكري�ستيانو رونالدو، وهذه 
ه��ي �الإ�سابة رقم 17 لالعب منذ قدومه لريال مدريد يف 

.2013

دوفيتسيوزو يفوز بسباق اليابان للدراجات النارية

 ك�سف �أون��اي �إميري �ملدير �لفن��ي لباري�ض �سان 
جريم��ان �سب��ب غي��اب �إدين�س��ون كاف��اين هد�ف 
�لفري��ق ع��ن �ملبار�ة �لت��ي �نتهت بف��وز �لعمالق 
�لباري�س��ي عل��ى ديج��ون 1-2 م�س��اء �ل�سبت يف 
�جلول��ة �لتا�سعة من �لدوري. و�أ�س��ار �إميري عقب 
�للق��اء �إىل �أن كاف��اين �س��كا م��ن �آالم يف �لكاحل 
خالل �ملبار�ة �الأخ��رية �أمام بوردو ثم ت�ساعفت 
�الآالم خ��الل م�ساركته مع منتخب �أوروجو�ي يف 
ت�سفي��ات كاأ���ض �لع��امل، ومل تخت��ف يف �لتدريب 
�الأخري قبل مو�جة ديج��ون. و�أ�ساف "�أما تياجو 
موت��ا في�سك��و م��ن �إ�ساب��ة يف �لركب��ة، وخ�س��ع 
لربنامج خا�ض حتت �إ���رص�ف طبيب �لفريق ملدة 
�أ�سبوع��ن �إال �أنه �سكا م��ن �آالم وف�سلنا �إر�حته". 
وو��سل �ملدي��ر �لفني لباري�ض �سان جريمان باأن 

مارك��و فري�تي يع��اين من �إ�ساب��ة طفيفة، ولكنه 
�سكا من �آالم يف �لتدريبات يوم �خلمي�ض �ملا�سي 
بعدم��ا �سارك يف %50 من �مل��ر�ن يوم �الأربعاء 
ومل يكن جاه��ًز� بن�سب��ة %100 ، متًما: "ف�سلنا 
عدم �إ�رص�كه حت��ى ال تتفاقم �إ�سابته يف �ملرحلة 
�لقادمة". ومل يحدد �ملدرب �لبا�سكي موعًد� حمدًد� 
لتعايف �لالعبن، موؤكًد� �أن �الأمر يعتمد على مدى 
حت�س��ن حال��ة �لثالث��ي م��ع م��رور �لوق��ت. وقال 
مبابي عقب �ملبار�ة: "مل تكن يل ب�سمة، ومل �أقدم 
م�ستوى جيد، ففي هذ� �ملركز يلعب كافاين طو�ل 
�ملو�س��م وي�سجل �لعديد من �الأهد�ف، �أما بالن�سبة 
يل �أ�س��ارك كر�أ���ض حربة يف بع���ض �الأحيان، ومل 
يت��م توظيف��ي يف ه��ذ� �ملرك��ز منذ ف��رتة طويلة، 
ل��ذ� ب��دت عل��ي �لع�سبي��ة و�لتوتر خ��الل �للقاء". 

�ملهاج��م  و�أ�س��اف 
"بالطب��ع  �ل�س��اب: 
�إحر�ز  لعدم  حمبط 

�أه��د�ف، ولك��ن 
ه��د  �سا �ساأ

�إعادة �للقاء 
من  الأتعلم 
ئ��ي،  خطا �أ
د�ع  وال 

فالفريق  للندم، 
مب��ار�ة   60 �سيخو���ض 
�أخرى يف �ملو�سم و�أمامي 
لت�سجي��ل  عدي��دة  فر�س��ا 

�الأهد�ف".

 توج �اليطايل �أندريه دوفيت�سيوزو مت�سابق فريق 
دوكات��ي ب�سب��اق �ليابان للدر�ج��ات �لنارية يوم 
�الأحد ليقل�ض �لفارق �لذي يف�سله عن بطل �لعامل 
ومت�سدر �لرتتي��ب �لعام �ال�سباين م��ارك ماركيز 
�لذي �حتل �ملركز �لثاين يف �سباق �ليوم يف �أجو�ء 
ماط��رة. �اليطايل �أندري��ه دوفيت�سي��وزو مت�سابق 

فريق دوكاتي يف �سورة من �أر�سيف رويرتز
وحق��ق دوفيت�سي��وزو، �ل��ذي �نطل��ق م��ن �ملرك��ز 
�لتا�س��ع، �لفوز بف��ارق 0.249 ثانية بعد �أن جنح 
يف �نتز�ع �ل�سد�رة من ماركيز مت�سابق هوند� يف 
�للف��ة �الأخرية عندم��ا �رتكب �ملت�ساب��ق �ال�سباين 
خط��اأ نادر� عند �أحد �ملنحني��ات. وقبل �أخر ثالثة 

�سباق��ات من �ملو�سم �أ�سب��ح ر�سيد ماركيز 244 
نقط��ة بينما �رتفع ر�سي��د دوفيت�سيوزو �إىل 233 
نقط��ة يف حن يحتل مافري��ك بينيالي�ض مت�سابق 

ياماها �ملركز �لثالث
بر�سي��د 203 نقط��ة بعدما �حتل �ملرك��ز �لتا�سع 
يف �سباق يوم �الأحد على حلبة موتيجي �ليابانية 
لترت�ج��ع �آمال��ه يف �ملناف�س��ة عل��ى �للق��ب ب�سكل 

كبري.
و�حتل �اليطايل د�نيلو برتوت�سي �لذي يقود با�سم 
دوكاتي �ملرك��ز �لثالث يف �سباق �ليابان متقدما 
مبا�رصة على مت�سابقي �سوزوكي �اليطايل �أندريا 
�يان��وين و�ال�سب��اين �ليك�ض رينز. وه��ذه هي ر�بع 

مرة ي�سعد فيها برتوت�س��ي ملن�سة �لتتويج خالل 
�ملو�سم �حلايل.

ومل يكم��ل �اليط��ايل �ملخ���رصم فالنتين��و رو�سي 
�سائ��ق ياماه��ا �ل�سب��اق وخ��رج م��ن �حللب��ة يف 
منت�سف �ل�سباق بع��د �سقوطه وال يز�ل يف �ملركز 
�خلام���ض يف �لرتتيب �لع��ام بر�سي��د 168 نقطة 
متخلف��ا بف��ارق نقطتن فق��ط عن �ال�سب��اين د�ين 

بيدرو�سا مت�سابق هوند�.
و�حت��ل بطل �لع��امل �سابقا ثالث م��ر�ت �ال�سباين 

خورخي لورينزو مت�سابق دوكاتي �ملركز 
�ل�ساد���ض بعد �أن �نت��زع �ل�سد�رة لفرتة 

ق�س��رية خ��الل مرحل��ة مبك��رة م��ن 

 و��سل الت�سيو، بد�يت��ه �لر�ئعه هذ� �ملو�سم وجنح يف 
حتوي��ل تاأخره به��دف �أمام يوفنتو���ض �إىل فوز ثمن 
)1-2( عل��ى ملع��ب �أليان��ز بتورين��و، �سم��ن �جلولة 
�لثامن��ة من �ل��دوري �الإيطايل. وتق��دم الت�سيو، �لذي 
يق��دم بد�ية ر�ئعة حت��ت قيادة فنية ر�ئع��ة ل�سيموين 
�إينز�ج��ي، للمرتب��ة �لثالث��ة يف �لرتتيب ب���19 نقطة 
بفارق �الأهد�ف، خلف يوفنتو�ض �لذي تلقى خ�سارته 
�الأوىل بال��دوري هذ� �ملو�سم. وق��دَّم �لدويل �الإيطايل 
ت�س��ريو �إميوبيل��ي، مب��ار�ة ر�ئع��ة ��ستم��ر�ًر� ملو�سمه 
��ل ه��ديف فريق��ه �أحدهما  �ملمي��ز م��ع الت�سي��و، ف�سجَّ
م��ن ركل��ة ج��ز�ء، كان قد حت�س��ل عليه��ا بعدما متت 
عرقلت��ه م��ن بوف��ون �حلار���ض �الإيط��ايل �لعم��الق. 
وو�سل �إميوبيلي �إىل �لهدف رقم )15( يف 11 مبار�ة 
يخو�سها مع الت�سي��و يف جميع �ملباريات، مت�ساوًيا 
م��ع �جلاب��وين �أوبامي��اجن، متفوًقا عل��ى مي�سي �لذي 
�سجل 14 هدًفا قبل مبار�ة فريقه �أمام �أتلتيكو مدريد 
م�ساء �لي��وم بالليج��ا. كانت تقنية �لفيدي��و، حا�سمة 
يف مب��ار�ة �لي��وم، ففي هدف يوفنتو���ض �لذي �سجله 
دوجال���ض كو�ست��ا )�الأول ل��ه منذ �ن�سمام��ه لليويف 

م��ن باي��رن ميوني��خ(، طلب العب��و الت�سي��و باللجوء 
للفيديو بد�عي ت�سلل كو�ستا، لكن ثبتت �سحة �لهدف. 
ومع نهاية �ملب��ار�ة ح�سمت ت ية �لفيديو ركلة جز�ء 
طلب به��ا العبو يوفنتو���ض، قب��ل �أن ي�سيعها ديباال 
يف �ساعق��ة �سدي��دة جلماهري ملعب �أليان��ز بتورينو. 
�أنه��ى الت�سي��و، بفوزه �لي��وم عقدة تاريخي��ة الزمته، 
تتمث��ل يف ع��دم مقدرته عل��ى �لفوز عل��ى يوفنتو�ض 
بال��دوري منذ عام 2003، كما �أن �لفوز هو �الأول له 
على ملعب زمالء جانلويجي بوفون منذ عام 2002. 
وكان �آخ��ر �نت�سار لالت�سيو عل��ى �ل�سيدة �لعجوز يف 
�ل��دوري �الإيطايل )قبل �لفوز �لي��وم( يف 6 دي�سمرب/
كان��ون �أول 2003، حينه��ا ف��از �لفري��ق على ملعب 

"�الأوملبيكو" يف �لعا�سمة روما بنتيجة )2-0(.
الت�سي��و، كان ق��د ه��زم يوفنتو�ض يف مب��ار�ة �ل�سوبر 
�الإيطايل )2-3( مع بد�ية �ملو�سم، ليعو�ض خ�سارته 
نهائي �لكاأ�ض �ملو�سم �ملا�سي �أمامه. �سهدت �لدقيقة 
)37( لقط��ة هي �الأبرز يف ه��ذه �جلولة، عندما �سغط 
هيجو�ي��ن على حار���ض الت�سيو توما���ض �سرت�كو�سا، 
لت�سط��دم بالقائم وتخ��رج خارج �ل�سب��اك يف م�سهد 

غري��ب ه��و �الأب��رز يف �جلول��ة. ورغ��م �أنَّ الت�سيو يعد 
ه��و �خل�س��م �ملف�س��ل لهيجو�ي��ن بعدم��ا �سج��ل يف 
�سباكه 12 هدًف��ا، �إال �أن �ملهاجم �الأرجنتيني و��سل 
م�ست��و�ه �ل�سيئ فباالإ�سافة �إىل حرم��ان �لعار�سة له 
م��ن هدف، �أ�س��اع �نفر�ًد� و��سًح��ا يف �ل�سوط �لثاين. 
و�كتف��ى هيجو�ي��ن ه��ذ� �ملو�س��م بت�سجي��ل 3 �أهد�ف 
فق��ط يف �لدوري، م��ا عر�سه النتق��اد�ت �سديدة، كما 
مت ��ستبعاده من ت�سكيل��ة خورخي �سامباويل، مدرب 
يوفنتو���ض  فريق��ا  وعا���ض  �الأرجنتين��ي.  �ملنتخ��ب 
�الإيط��ايل وبورو�سيا دورمتون��د �الأملاين يوًما مبثابة 
كابو���ض يف م�س��و�ر �لفريق��ن بالدوري��ن �الإيط��ايل 
و�الأمل��اين. فف��ي �إيطاليا �سق��ط فريق �ل�سي��دة �لعجوز 
حام��ل لق��ب �ل��دوري �الإيط��ايل يف �ملو��س��م �ل�ست��ة 
�الأخ��رية �أم��ام �سيف��ه الت�سيو بهدف��ن مقابل هدف. 
خ�س��ارة  �أول  دورمتون��د  تلق��ى  مماث��ل  وب�سيناري��و 
ه��ذ� �ملو�سم �أم��ام �سيفه اليبزي��ج بنتيجة 3-2 يف 
مب��ار�ة مث��رية �أقيمت مبلع��ب �سيجن��ال �إيدونا بارك 
معق��ل �لفري��ق �الأ�سفر. و�أ�س��ارت �سبكة �سك��و�كا �إىل 
�أن��ه ب�سق��وط دورمتون��د ويوفنتو�ض، تلق��ى �لفريقان 

�أول خ�س��ارة مبلعبيهم��ا بعد 41 مب��ار�ة متتالية يف 
�لدوري. وب�سقوط دورمتوند ي�ستعل �ل�رص�ع على لقب 
�لدوري �الأملاين حيث جتمد ر�سيده عند 19 نقطة يف 
�ل�س��د�رة يالحقه بايرن ميون��خ 17 نقطة واليبزيج 
16 نقط��ة وهوفنهامي 15 نقط��ة. ويف �إيطاليا عقد 
�لي��ويف مهمت��ه يف �لدفاع عن �للق��ب بتجمد ر�سيده 
عن��د 19 نقط��ة مت�ساوًي��ا مع �إن��رت مي��الن والت�سيو، 
بينم��ا يحلق ناب��ويل يف �ل�سد�رة بر�سي��د 24 نقطة 
م��ن 8 �نت�سار�ت متتالية. �عتذر �الأرجنتيني �لدويل، 
باول��و ديب��اال، مهاجم يوفنتو���ض �الإيطايل جلماهري 
�لفري��ق بعد �إهد�ره فر�س��ة خطف نقطة �لتعادل �أمام 
الت�سي��و. و�نته��ى لق��اء �جلول��ة �لثامنة م��ن �لدوري 
�الإيط��ايل بف��وز الت�سي��و بهدف��ن لهدف عل��ى ملعب 
"يوفنتو���ض �آرين��ا"، و�أه��در ديب��اال ركل��ة جز�ء يف 
�لدقيق��ة �الأخرية م��ن �ملبار�ة. ون���رص �لالعب �عتذ�ًر� 
ر�سمًي��ا جلماه��ري �لبيانكون��ريي ع��رب ح�ساب��ه على 
موق��ع �لتو��سل �الإجتماعي "توي��رت"، نقلته �سحيفة 
"كوري��ري ديلل��و �سبورت" �الإيطالي��ة، قال فيه "من 

�ل�سعب �رتكاب �الأخطاء، متاأ�سف. 

كوكي: قدمنا مباراة كبيرة

شاربوافا تتوج بلقب بطولة 
تيانجين للتنس 

أستراليا تستعد لمالقاة هندوراس 
بتصفيات المونديال

إيمري يبرر غياب كافاني


