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لم يستطع برشلونة حامل اللقب فك 
عقــدة ملعب أنويتا وتعــادل مع مضيفه 
ريال سوسييداد  ١-١ في املرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

والتقــى الفريقان ســابقا ٢١ مرة منذ 
موســم ١٩٩3-١٩٩4 وفاز سوســييداد ٩ 
مــرات )مقابل 4 هزائم( وتعادال 8 مرات، 
ولم يستطع الفريق الكاتالوني الذي لعب 
بكامل جنومه مبن فيهم البرازيلي نيمار 
رغم حادث السير الصباحي، حتقيق أي 

فوز منذ ٩ سنوات.
وسيطر سوسييداد على املجريات متاما 
في الشــوط االول وسنحت لالعبيه اكثر 
من ١٠ فرص ضاعــت جميعها خصوصا 
من محاوالت تشــابي برييتو واملكسيكي 
فيال، في حني كان العمالق الكاتالوني تائها 
بعيدا عن األجواء كليا. وفي مستهل الشوط 
الثاني، افتتح سوســييداد التسجيل بعد 

تســديدة من فيال ثم متابعة بالرأس من 
البرازيلي جوزيه )53(. ورد »البارســا« 
ســريعا عبر جنمه ليونيل ميســي الذي 
انهى بنجاح كرة وصلته من نيمار )5٩( 
رافعا رصيده الــى ٩ أهداف بفارق هدف 
واحد عن املتصدر البرتغالي كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد.
وحــاول كل من الفريقــني زيادة غلته 
وخطف النقاط الثالث فلم ينجح ليصبح 
رصيد برشلونة ٢7 نقطة ويتقدم بفارق 
األهداف على اشبيلية، فيما ارتفع رصيد 
سوســييداد الى ٢3 نقطة وصار خامسا 
بفارق نقطة امام ڤياريال الذي سقط في 

عقر داره أمام االفيس بهدفني نظيفني.

ترتيب فرق الصدارة:
١- ريال مدريد 33 نقطة من ١3 مباراة

٢- برشلونة ٢7 من ١3

3- اشبيلية ٢7 من ١3
4- اتلتيكو مدريد ٢4 من ١3 

5- ريال سوسييداد ٢3 من ١3

إيطاليا
حقــق رومــا فوزا صعبــا على ضيفه 
بيســكارا العائد الى األضواء 3-٢ ضمن 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري اإليطالي.
وســجل البوســني دزيكــو )7 و١٠( 
واالرجنتيني بيروتي )7١ من ركلة جزاء( 
أهداف روما، وااللباني ميموشــاي )74( 

هدفي بيسكارا.

ترتيب فرق الصدارة:
١- يوڤنتوس 33 نقطة من ١4 مباراة

٢- روما ٢٩ من ١4
٢- ميالن ٢٩ من ١4

4- التسيو ٢8 من ١4

4- اتاالنتا ٢8 من ١4

فرنسا
حســم باريس سان جرمان الطامح الى 
لقب خامس على التوالي في الدوري الفرنسي 
القمــة مــع مضيفه ليــون ٢-١. وكالعادة، 
كان االوروغوياني ادينســون كافاني جنم 
اللقاء وسجل هدفي فريقه )3٠ و8١ من ركلة 
جزاء( رافعا رصيده الى ١3 هدفا في صدارة 
ترتيب الهدافني، فيما سجل فالبوينا )48( 
هدف ليون الذي تراجع الى املركز السابع.

ترتيب فرق الصدارة:
١- نيس 33 نقطة من ١4 مباراة

٢- موناكو 3٢ من ١4
3- سان جرمان 3٢ من ١4

4- رين ٢4 من ١4
5- غانغان ٢3 من ١4

ملعب أنويتا عقدة لـ »ربع ميسي«

»CR7«.. أكثر من 50 هدفاً للسنة السادسة توالياً!

»الريدز« يواجه ليدز في »الرابطة« اليوم

واصل النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو أرقامه 
التهديفيــة اخلارقــة بفضل 
ثنائيته في شباك سبورتينغ 
خيخــون ليصــل إلــى هدفه 
رقــم 5١ هــذا العــام وموقعا 
فــي الوقت نفســه على أكثر 
من 5٠ هدفا للسنة السادسة 
على التوالي مع ناديه امللكي 
ومنتخب بالده. وأحرز الدون 
البرتغالي هدفني للفريق امللكي 
األول من ركلة جزاء فيما جاء 
اآلخر من رأسية موقعا على 
هدفــه العاشــر في املوســم 
احلالي للبطولة اإلســبانية 
ومتخطيــا ثنائي برشــلونة 
البرغوث األرجنتيني ليونيل 
ميسي )٩ أهداف( والعضاض 
األوروغوياني لويس سواريز 
)8 أهداف( بعدما كان يشترك 
معهما في قمة هدافي الليغا.

البرتغالي  الــدون  ويأمل 
الذي توج صيــف هذا العام 
ببطولتي دوري أبطال أوروبا 
وكأس األمم األوروبيــة مــع 

يبحــث ليڤربول، الــذي يقدم عروضــا قوية في 
الدوري، حيث يحتل املركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
فقط خلف تشلســي، عن مواصلة مشواره في كأس 
رابطة االندية االجنليزية احملترفة بكرة القدم، التي 
وصل فيها الى املباراة النهائية في النسخة املاضية 

قبل ان يخسر أمام مان سيتي بركالت الترجيح.
وأقصى ليڤربول منافسه القوي توتنهام من الدوري 
السابق، وستكون مهمته أسهل نسبيا اليوم مبواجهة 
ليدز يونايتد من الدرجة األولى الذي تخطى نوريتش 
سيتي بركالت الترجيح. وفاز ليڤربول على سندرالند 
بهدفني نظيفني السبت في الدوري املمتاز، لكنه خسر 
جهود جنمه املميز البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب 
إصابة في الكاحل قد تبعده حتى مطلع العام املقبل.

ونزل البلجيكي ديفورك اوريجي بدال من كوتينيو 
أمام ســندرالند وجنــح في افتتاح التســجيل، وهو 
قد يشــارك أساســيا امام ليدز، خصوصا أن الشــك 
يحوم حول مشــاركة آدم الالنا ودانييل ســتاريدج 
والبرازيلي االخير روبرتو فيرمينو بسبب االصابة. 

وقال أوريجــي للموقع 
االلكترونــي لليڤربــول 
»من املؤســف ما حصل 
لفيليبي ألن اجلميع يعلم 
كم هو جيد كشخص، كما 
أعتقــد انــه كان في قمة 
مســتواه، ولذلك آمل اال 
تكون االصابة خطيرة«. 
وتابع »ولكنني واثق من 
انه سيعود أقوى، وكنت 
أقول دائما ان لدينا فريقا 
قويا«، مضيفا »أنا جاهز 
دائما وأعتقد أنني قادر 
الفريق  علــى مســاعدة 

كثيرا هذا العام ولدي املؤهالت للبدء أساسيا«. وفي 
مباراة أخرى يلعب هال سيتي مع نيوكاسل يونايتد.

كأس إسبانيا
تشهد مباريات ذهاب دور الـ ١٦ لكأس ملك إسبانيا 
مواجهات متوسطة لفرق املنتصف في ترتيب الليغا. 
إذ يحــل ڤالنســيا ضيفا ثقيال علــى ليغانيس وهو 
يخشى مفاجآت األخير، بينما يستضيف الكوركون 
)درجة ثانية( ضيفه اسبانيول، ويلعب سبورتينغ 
خيخون وإيبار، وكذلك بيتيس مبواجهة ديبورتيڤو 

الكورونيا.

موناكو ضيفا على ديغون في »الليغ1«
يقص موناكو شريط افتتاح املرحلة اخلامسة 
عشــرة من الدوري الفرنســي عندمــا يحل ضيفا 
على ديغون. ويدخل موناكو املواجهة منتشيا من 
تقليص الفارق مع نيس املتصدر )33 نقطة( الى 
نقطة واحدة فقط بعد أن سحق مرسيليا برباعية، 
وتعثر نيس أمام باستيا 
١-١ في املرحلة املاضية. 
كما يلعب اليوم لوريان 

ورين، ليل وكان.

كأس إيطاليا
تفتتح مباريات الدور 
الرابــع من كأس إيطاليا 
لكرة القدم اليوم بغياب 
إذ يســتضيف  الكبــار. 
إمبولي ضيفه تشيزينا، 
بينمــا يواجــه كييفــو 
خصمه نوفارا، وتورينو 

أمام بيزا.

فريقــه اإلســباني ومنتخب 
بــالده فــي اســتعادة جائزة 
الذهبــي« ألفضــل  »احلــذاء 
هداف في الدوريات األوروبية 
الكبرى والذي انتزعه مهاجم 
برشلونة لويس سواريز في 
املوســم الفائت بـــ 4٠ هدفا. 
ورفــع »صــاروخ ماديــرا« 

رصيــده من األهداف في عام 
٢٠١٦ إلــى 5١ هدفــا ليتجاوز 
حاجز الـــ 5٠ هدفا مع ناديه 
اإلســباني ومنتخــب بــالده 
للسنة السادسة على التوالي 
كأول العب في تاريخ الدوريات 
األوروبيــة اخلمــس الكبرى 
ينجح في حتقيق ذلك. وكان 

كريستيانو رونالدو قد أحرز 
٦٠ هدفا مع ناديه اإلســباني 
و»برازيــل أوروبــا« في عام 
٢٠١١، بواقع 53 مع الريال و7 

مع املنتخب.
حصيلتــه  زادت  ثــم 
التهديفيــة إلــى ٦3 هدفا في 
٢٠١٢، إذ ســجل 58 هدفــا مع 
النادي امللكي، و5 مع البرتغال.
احصائيــات  وارتفعــت 
أهــداف ابــن مدينــة ماديــرا 
البرتغاليــة بشــكل الفت في 
٢٠١3 بوصوله إلى ٦٩ هدفا، 
بعــد أن ســجل 5٩ هدفــا مع 
فريقه ريال مدريد، و١٠ أهداف 

مع منتخب بالده.
وفي عام ٢٠١4، ســجل ٦١ 
بواقع 5٦ مــع الريال و5 مع 
أرقامه  املنتخب. وانخفضت 
التهديفيــة إلــى 57 هدفا في 
٢٠١5، بعــد أن ســجل 54 مع 
ناديه و3 مع املنتخب. وميتلك 
الــدون البرتغالــي حاليا في 
رصيده 5١ هدفا مع بقاء شهر 
كامل على نهاية العام احلالي 

بواقع 38 هدفا مع الريال و١3 
مع املنتخب. وباحتساب كافة 
أهداف الــدون البرتغالي مع 
ريال مدريــد ومنتخب بالده 
في هذه الفتــرة ما بني عامي 
٢٠١١ و٢٠١٦ فإن يكون قد أحرز 
3٦١ هدفا ما يعني أنه »ماكينة 
تهديفية« ال تكل وال متل من 
هز شباك املنافسني واخلصوم. 
وكان كريستيانو رونالدو قد 
توج بجائزة »أفضل العب في 
 »CR7« أوروبــا«، فيما يضع
عينــه علــى الظفــر بجائزة 
»الكرة الذهبية« ألفضل العب 
في العالم لعام ٢٠١٦ باإلضافة 
إلى جائزة الفيفا لـ »األفضل 
عامليــا« للعام ذاتــه. ويأمل 
الــدون البرتغالي في إضافة 
جائزتــي »الكــرة الذهبيــة« 
و»الفيفــا« إلى جانب جائزة 
اليويفــا ليبصم على ســنة 
و»اســتثنائية«  »مثاليــة« 
على صعيد التتويج باأللقاب 
واجلوائز الفردية واجلماعية 

على حد سواء.

مهمة جديدة لألحمر أمام ليدز

األرجنتني حترز كأس ديڤيس

إصابة ألڤيس ليست خطيرة

رقم تاريخي لـ »البرغوث«

انريكي: برشلونة 
سيكون مختلفاً في الكالسيكو

فرنسا والبرازيل األكثر تصديرا
لالعبني إلى الدوريات اخلمسة الكبرى

أكــد البرازيلي داني ألڤيس مدافــع يوڤينتوس ان االصابة 
التي تعرض لها في مباراة جنوى ليست باخلطورة التي بدت 

عليها في البداية. 
وكتب الظهير املخضرم على صفتحه على موقع انستغرام 
للتواصل االجتماعى اليوم االثنني: »أشكر اجلميع على رسائل 
الدعم واملودة لســوء احلظ لتكون محترفا يجب ان تقبل مثل 
هذه االمور، أود التوضيح لكل اصدقائى وعائلتى أن االصابة 
ليست باخلطورة التي يتم التحدث بها عنها على االنترنت«. 
وأضاف تعليقا على إصابته: »ســأعود كما هو احلال دائما 
ألعيش عاطفتي مع االلتزام الذي قادني للحصول على مسيرة 
صلبــة والكثير مــن االنتصارات ألعــرف العيش خالف ذلك، 

شكرا لكم«.

ســجل الالعب األرجنتينــي ليونيل ميســي، مهاجم نادي 
برشــلونة رقما قياســيا جديدا في الدوري اإلســباني، بعدما 
أحرز هدف التعادل للبارسا أمام ريال سوسيداد في منافسات 

اجلولة ١3 من الليغا.
وقد رصدت إحصائية أن البرغوث أصبح أول العب في تاريخ 
الدوري اإلسباني يسجل في ٢٠٠ مباراة عبر تاريخ املسابقة.

وأوضحت االحصائية أن ليو أحرز 4 أهداف في 3 مباريات، 
و3 أهــداف )هاتريــك( في ٢3 مباراة، وهدفني فــي ٦5 مباراة، 

وهدف وحيد في ١٠٩ مباريات.
ولكن هدف ميسي الوحيد لم يسعد كثيرا عشاق البلوغرانا 
بسبب التعثر أمام سوسيداد ليبتعد عن صاحب الصدارة ريال 

مدريد بفارق ٦ نقاط قبل مباراة الكالسيكو األسبوع املقبل.

اعترف مدرب برشلونة لويس انريكي أن املباراة التي خاضها 
فريقه أمام مضيفه ريال سوســيداد هي األســوأ منذ أن تولى 
املســؤولية الفنية للنادي الكتالوني، مطالبا العبيه بتحسني 

أدائهم للخروج من مأزقهم احلالي.
وأضاف انريكي قائال: »يجب أن نبدأ في حتسني مستوانا، 
لقد قدمنا املباراة األســوأ منذ أن توليت املسؤولية، من املؤكد 

أننا سنرى فريقا مختلفا لبرشلونة في الكالسيكو«.
واستطرد املدرب اإلسباني قائال: »لقد قاموا بالضغط علينا 
بستة العبني ولم نتمكن من تنفيذ التمريرات البينية أو الطولية، 
لم نفز حتى بنســبة 5% من املواجهات الفردية، إذا لم تفز في 
هذه املواجهات يكون من الصعب آنذاك أن حتقق أي إجناز«.

واختتم لويس انريكي حديثه عن مباراة الكالسيكو قائال: 
»املواجهات الفردية ستكون مهمة وحاسمة«.

أظهرت دراسة نشرت أمس ان فرنسا والبرازيل هما االكثر 
تصديرا لالعبني الى اهم خمس بطوالت اوروبية لكرة القدم.

واكدت دراسة اعدها املركز الدولي للدراسات الرياضية ان 
فرنســا صدرت الى البطوالت اخلمــس الكبرى في اوروبا ١١٦ 
العبا، مقابل ١١4 العبا للبرازيل، و٩7 لالرجنتني، و٦٦ السبانيا.
وتعتبر بطــوالت الدوري في اســبانيا وايطاليا واجنلترا 
وأملانيا وفرنســا األهــم في القارة االوروبيــة، وجتذب افضل 

العبي العالم.
وأوضحــت االرقــام التي خلصــت اليها الدراســة ايضا ان 
البرازيــل هي االولى في عدد الالعبني فــي 3١ بطولة اوروبية 
الندية الدرجة االولى بواقع 4٦٩ العبا، مقابل 3١٢ العبا لفرنسا 

و٢٠١ العب السبانيا.

أحــرزت األرجنتني بقيادة جنمها خــوان مارتن دل بوترو 
لقبها االول في بطولة كأس ديڤيس لكرة التنس بفوزها على 

كرواتيا 3-٢ في الدور النهائي بزغرب.
وقلب دل بوترو تأخره أمام مارين ســيليتش مبجموعتني 
الى فــوز ٦-7 )4-7( و٢-٦ و7-5 و٦-4 و٦-3 أمام ناظري 

مواطنه أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.
وتعادل املنتخبان بعد فوز دل بوترو ٢-٢، فكان احلســم 
عبر االرجنتيني اآلخر دلبونيس الذي فاز في املباراة اخلامسة 

على العمالق ايفو كارلوفيتش ٦-3 و٦-4 و٦-٢.
وكان الطرفــان تبــادال الفوز في مباراتــي الفردي االوليني 
اجلمعة، سيليتش على دلبونيس ودل بوترو على كارلوفيتش، 
ثم تقدمت كرواتيا الســبت بعد فوز سيليتش وايفان دوديغ 

على دل بوترو وليوناردو ماير في مباراة الزوجي.
ولعــب دل بوتــرو العائد بقــوة هذا العــام دورا كبيرا في 
نصــف النهائي أيضا حني تغلب على البريطاني اندي موراي 

في مباراة من خمس مجموعات.
وابتعــد دل بوترو، بطل فالشــينغ ميــدوز األميركية عام 
٢٠٠٩، عن املالعب فترات طويلة في العامني املاضيني بســبب 
إصابات متعددة، وعاد تدريجيا إلى مســتواه هذا املوسم الى 
أن حقــق افضل عروضه فــي دورة االلعاب األوملبية بريو دي 
جانيرو في أغسطس املاضي قبل ان يخسر في املباراة النهائية 
بصعوبة أمام موراي بالذات، بعد ان كان أطاح بالصربي نوفاك 

ديوكوڤيتش املصنف أول فيها من الدور االول.
وهــو اللقب االول لألرجنتني في تاريخها بعد ان خســرت 

أربعة نهائيات سابقة أعوام ١٩8١ و٢٠٠٦ و٢٠٠8 و٢٠١١.
مــن جهتها، كانــت كرواتيا تأمل بإحــراز اللقب الثاني في 

تاريخها بعد ٢٠٠5، كما كانت تخوض النهائي الثاني لها.

)أ.پ( فرحة رفاق دل بوترو باللقب 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس الرابطة االجنليزية – ربع النهائي

٢HD ١٠:45beIN SPORTSليڤربول – ليدز يونايتد
١٠:45beIN SPORTS 8HDهال سيتي – نيوكاسل يونايتد

فرنسا )املرحلة 15(
٦HD ١١beIN SPORTSديغون - موناكو

كأس إسبانيا – دور الـ 32
١٠beIN SPORTS 3HDليغانيس - ڤالنسيا

١١beIN SPORTS 4HDسبورتينغ خيخون - إيبار
كأس إيطاليا – الدور الرابع

أبوظبي الرياضية 5HD5إمبولي - تشيزينا
أبوظبي الرياضية 8HD5كييڤو- نوفارا
أبوظبي الرياضية ١١HD5تورينو - بيزا


