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سيرينا وشقيقتها ڤينوس

لنعته النجمتني وليامز بـ »الشقيقني«!

إيقاف رئيس احتاد التنس الروسي
أُوِق���َف رئي���س االتحاد 
الروس���ي للتنس ش���اميل 
تاربيتش���يف لمدة عام عن 
السيدات وإجباره  بطوالت 
على دفع غرامة مالية قدرها 
25 ألف دوالر بعد ان وصف 
الشقيقتي��ن األمي���ركيتين 
س���ي����رينا وڤين������وس 
ب���� »الش���قيقين  وليام���ز 
وليامز« في إحدى المقابالت 

التلفزيونية.
واعتبرت ستايسي االستر 
الالعبات  رئيس���ة جمعية 
المحترفات في كرة التنس 
ان ما صدر عن تاربيتشيف 
»مسيء ومهين وال مكان له 
في رياضتن���ا«. وأضافت: 

اللقاء األبرز في  س����يكون 
الدوري  الثامنة م����ن  املرحلة 
اإليطال����ي لكرة القدم بني انتر 
ميالن العاشر وضيفه نابولي 
الس����ابع، والعيون س����تكون 
ش����اخصة على م����درب األول 
والتر ماتزاري الذي س����بق ان 
قاد نابولي الى مركز الوصيف 

في موسم 2013-2012.
وال تس����ير الري����اح مب����ا 
تش����تهي س����فن ماتزاري مع 
»النيراتزوري«، حيث تعرض 
لهزميتني متتاليتني في املرحلتني 
السابقتني امام كالياري )4-1( 
وفيورنتينا )0-3( وتدحرج الى 
املركز العاشر )8 نقاط( بعد ان 

كان بني فرق الصدارة.
وفي ظ����ل اإلصاب����ات في 
صفوف »األفاع����ي« )املهاجم 
الهداف داني اوزفالدو واملدافع 
دانيل����و دامبرازي����و(، ترتفع 

»حديث السيد تاربيتشيف 
عن جنسهما يلطخ سمعة 

معنويات رجال املدرب اإلسباني 
رافاي����ل بينيتيز الذين حققوا 
فوزين متتاليني في املرحلتني 
األخيرت����ني بعد بداية متعثرة 
وانتقلوا الى املركز السابع )10 

نقاط(.
م����ن جانبه، يب����دو ميالن 
اخلام����س )11 نقط����ة( بقيادة 
جنمه السابق فيليبو اينزاغي 
مصمما على االندفاع في مشوار 
االنتص����ارات بعد ف����وزه في 
املرحلة الس����ابقة على كييفو، 

أب���رز بطالتنا.  اثنتين من 
هذه التعليقات يجب إدانتها 

ومعاقبته عليها«.
وتابعت: »بس���بب هذه 
التعليق���ات قررن���ا تغريم 
رئيس االتحاد الروسي 25 
ألف دوالر وهي أقصى عقوبة 
ممكنة في جمعية الالعبات 
المحترفات«، كما أكدت إيقافه 
عن بطوالت االتحاد لمدة عام 

واحد.
يذكر ان سيرينا المصنفة 
األولى عالميا حاليا، أحرزت 
18 لقب���ا في البطوالت ال� 4 
الكبرى ضمن الغراند سالم، 
بينما فازت شقيقتها الكبرى 

ڤينوس ب� 7 ألقاب.

وأول خطوة في هذا االجتاه تبدأ 
من أرض جار االخير هيالس 

فيرونا.
ويستطيع اينزاغي االعتماد 
على حارسه اإلسباني دييغو 
لوبيز املنتقل من ريال مدريد 
والعائ����د من إصاب����ة أبعدته 
ش����هرا عن املالعب.وسيفتقد 
»الومباردي« خدمات املهاجم 
الفرنسي جيرميي مينيز الذي 
لم يتدرب بس����بب إصابة في 
احلالب، وقد يس����تفيد من هذا 
الغياب املهاجم اإليطالي ستيفان 
الش����عراوي الذي لم يدفع به 

اينزاغي إال قليال.
وف����ي املباري����ات األخرى، 
يلعب فيورنتينا مع التسيو، 
واتالنتا م����ع بارما، وكالياري 
مع سمبدوريا الثالث، وباليرمو 
م����ع تش����يزينا، وتورينو مع 

اودينيزي الرابع.

)رويترز( يا فرحة ما متت يا كاڤاني  

يتربص اشبيلية الثالث 
بڤالنسيا عندما يحل ضيفا 
على التشي السادس عشر 
ف���ي املرحل���ة الثامنة من 
ال���دوري االس���باني لكرة 

القدم.
ويحتل اشبيلية املركز 
الثالث بفارق 3 نقاط خلف 
برشلونة ونقطتني خلف 
ڤالنس���يا وهو يسعى الى 
الوصاف���ة من  اس���تعادة 
األخير والعودة الى مشاركة 

برشلونة في الريادة.
ف���ي املقاب���ل، يخوض 
اتلتيك���و مدريد اخلامس 
اختبارا ال يخلو من صعوبة 
امام ضيفه اسبانيول الثامن. 
ويسعى ال� »روخيبالنكوس« 
التوازن بعد  الى اس����تعادة 
اخلسارة املذلة التي منيوا بها 
امام ڤالنسيا 1-3 في املرحلة 
املاضي����ة وكانت االولى لهم 

في الدوري.
في حني ميني ڤالنسيا 
النفس مبواصلة نتائجه 
الرائع���ة واجتياز محطة 
مضيفه املتذبذب ديبورتيفو 
الكورونا، وتبدو حظوظ 
»اخلفافي���ش« قوي���ة في 
الهدف املنش���ود  حتقيق 
نتيج���ة تدني مس���توى 

صاحب األرض.

فرنسا

يحاول مرسيليا مواصلة 
نتائجه الرائعة منذ املرحلة 
الثالث���ة وحتقي���ق فوزه 
الثامن على التوالي عندما 
يحل ضيفا على تولوز في 
املرحلة العاشرة من الدوري 

الفرنسي.
وضرب مرسيليا بقوة 
بقيادة مدربه االرجنتيني 
مارسيلو بييلسا وذلك منذ 

س���قوطه على ارضه امام 
مونبلييه 0-2 في املرحلة 
الثانية وقبلها تعادله مع 
باستيا 3-3 في االولى، وهو 
يرغب في اضافة تولوز الى 
قائمة ضحاياه قبل ان يحل 
ضيف���ا على ليون في قمة 

املرحلة احلادية عشرة.
ويخوض بوردو الثاني 
امام ضيفه  اختبارا سهال 
كاين الس���ابع عشر وكله 
امل ف���ي خدمة من تولوز 
النقاط  ف���ارق  لتقلي���ص 
اخلم���س التي تفصله عن 

مرسيليا.
ف���ي املقاب���ل، يخوض 
ليون قمة نارية مع ضيفه 
مونبلييه لفض ش���راكة 

املركز السادس.
وكان���ت املرحل���ة قد 
افتتح���ت بف���وز ثم���ني 
لباريس سان جرمان حامل 
الذي استعاد نغمة  اللقب 
االنتص���ارات بعدما حول 
تخلفه ام���ام ضيفه لنس 
الى فوز 3-1 على »س���تاد 

دو فرانس«.
ودخ���ل فري���ق املدرب 
لوران بالن الى هذه املباراة 
التوالي  بعد تعادلني على 
قبل عطلة املباراة الدولية 
املراحل  ف���ي  وفوز وحيد 
اخلمس السابقة، ثم وجد 
نفسه في وضع ال يحسد 
عليه في بداي���ة اللقاء، اذ 
تخلف منذ الدقيقة 10 عبر 

املالي اداما كوليبالي.
ثم تلق���ى حامل اللقب 
ضربة اخرى بإصابة باليز 
ماتويدي في الدقيقة 21 ما 
الى استبداله  اضطر بالن 
بجان كريستوف باهيبيك، 
اال ان ذلك ل���م يؤثر على 
معنوياته ومتكن من ادراك 
التعادل في الدقيقة 28 عبر 
يوهان كاباي بتسديدة من 
حدود املنطقة ثم سرعان 
ما اضاف هدف التقدم بكرة 
رائعة من الظهير البرازيلي 
ماكس���ويل الذي اس���تغل 
خروج احل���ارس من اجل 
اعتراض الكرة على حدود 
منطقته ليلعبها ساقطة من 
حوالي 35 مترا في الشباك 

اخلالية )34(.
وفي الشوط الثاني فرض 
احلكم نيكوال راينفيل نفسه 
النجم املطلق بطرده ثالثة 
العب���ني اولهم ج���ان فيلي 
غبام���ان لتس���ببه بركلة 
ج���زاء على كافان���ي نفذها 
االوروغوياني بنفسه بنجاح 
)55( لكنه سرعان ما ترك 
ارضي���ة امللع���ب بإنذارين 
متتاليني االول بسبب احتفاله 
بالهدف والثاني بسبب مسكه 
احلكم بيده لسؤاله عن سبب 

االنذار االول.
ورف���ع س���ان جرمان، 
رصيده ال���ى 18 نقطة، اما 
بالنس���بة للنس، فتجمد 

رصيده عند 8 نقاط.

انتصار مهم لسان جرمان.. ومرسيليا اللتهام تولوز

»األتلتي« يرفع شعار الفوز.. و»اخلفافيش« الصطياد »الديبور«

لوف

م م���درب منتخب  ُك���رِّ
املانيا يواكي���م لوف الذي 
قاد بالده في يوليو املاضي 
الى لقبها العاملي الرابع من 
خ���الل تتويجها مبونديال 
البرازيل 2014، مبنحه لقب 
مواطن ش���رفي في مسقط 
رأسه شوناو التي يبلغ عدد 
سكانها 2300 نسمة وتقع 
في مقاطعة بادي � فورمتبرغ 

)جنوب غرب البالد(.
كما اطل���ق على ملعب 
املدينة التي تقع في الغابة 
السوداء وعلى بعد 35 كلم 

من بازل السويسرية و23 
كل���م من فرايبورغ، اس���م 
لوف الذي وضع حدا لصيام 
»ناسيونال مانشافت« عن 
االلقاب من���ذ كأس اوروبا 
1996 وق���اده الى التتويج 
العاملي االول له منذ 1990 
بف���وزه ف���ي النهائي على 
نظي���ره االرجنتيني 1 � 0 

بعد التمديد.
»انه يوم مميز، انه فخر 
كبير بالنسبة لي«، هذا ما 
قاله لوف بعد توقيعه على 
الذهبي للمدينة،  الس���جل 

مضيفا: »يسعدني دوما ان 
ارى مجددا صور هذا الصيف 
الساحر الذي جعل الناس في 

البلد بأكمله سعداء جدا«.
وتسلم لوف مهامه مع 
املنتخب ف���ي 2006 خلفا 
ليورغن كلينسمان وقاده 
الى نهائي كأس اوروبا 2008 
واملركز الثالث في مونديال 
2010 ونصف نهائي كأس 
الى  اوروب���ا 2012 وصوال 
اللقب العاملي االول للقارة 
االوروبية على اراضي اميركا 

اجلنوبية.

م في مسقط رأسه لوف يُكرَّ

تأمل جماهير ليڤربول الى ثبات فريقها في حتقيق االنتصارات 
عندما يس���افر »الريدز« اليوم ملقابل���ة كوينز بارك رينجرز على 
ملعب لوفتس رود ضمن اجلولة الثامنة من منافس���ات الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدخل ليڤربول اللقاء وهو في املركز التاس���ع برصيد عشر 
نقاط، ويأتي بعد الف���وز الصعب في اجلولة املاضية على ارضه 
بتغلبه على وس���ت بروميتش البيون بهدفني مقابل هدف بفضل 

ادام الالنا وجوردان هندرسون.
ويعتمد مدرب »الليڤر« على قائد خط الوسط 

جيرارد باالضافة الى حتركات الرائع رحيم 
ستيرلينغ، فيما سيكون في خط املقدمة 

املهاجم المبرت على حس���ب وسائل 
االعالم.

ف���ي الط���رف املقاب���ل، يدخل 
اصح���اب االرض اللقاء وهم في 
املركز العشرين واالخير ويأتي 
امام  الديار  الهزمية خارج  بعد 
وست وهام يونايتد بهدفني مقابل 
الشيء، وهو اليوم يتطلع الى 
حتقيق املفاجأة الكبيرة من خالل 

تعميق جراح ليڤربول.
وف���ي لقاء آخر، يس���تضيف 

ستوك سيتي نظيره املتوهج هذا 
املوسم سوانسي سيتي.

ستوريدج خارج التغطية

املهاج���م دانيال س���توريدج  تع���رض 
النتكاس���ة جديدة س���تبعده عن املالعب حوالي 

ثالثة اسابيع.
وكان س���توريدج غاب عن املالعب الكثر من ش���هر في اآلونة 
االخيرة ويستعد للعودة واملشاركة في مباراة فريقه ضد كوينز 
بارك رينجرز، لكنه تعرض الصابة في التمارين بربلة الساق ولن 

يتمكن من املشاركة.

واكد مدرب���ه براندن رودجرز اصابة س���توريدج بقوله »لقد 
تعرض لش���د عضلي حاد في ربلة الس���اق وسيغيب بالتالي من 
اس���بوعني الى اربعة اسابيع. انها ضربة قوية خصوصا اننا كنا 
نتطلع قدما الى عودت���ه بعد غياب طويل. لقد بذل جهودا كبيرة 

في اآلونة االخيرة لكي يعود الى كامل مستواه«.
وكان س���توريدج سجل 21 هدفا في الدوري االجنليزي املمتاز 
املوسم املاضي وحل ثانيا في ترتيب الهدافني وراء زميله السابق 

االوروغوياني لويس سواريز.

رأي دالغليش

مدح كيني دالغليش، أسطورة نادي 
ليڤربول اإلجنليزي، لويس سواريز 
مهاجم الفريق السابق الذي انتقل إلى 
برشلونة اإلسباني مطلع املوسم 
احلالي مقاب���ل 75 مليون جنيه 

إسترليني.
وقال »امللك كيني« ان ليڤربول 
من دون سواريز مثل برشلونة 
من دون ميسي، مؤكدا أن جماهير 
الريدز حزينة للغاية على رحيل 
املهاجم األوروغواياني، ولكنها 

تتمنى له التوفيق.
وأضاف املدير الفني األس���بق 
لليڤربول: سواريز العب مهم للغاية، 
لقد سجل 31 هدفا املوسم املاضي رغم 
غيابه س���ت مباري���ات، ولكن متريراته 
احلاسمة س���اهمت في 50 هدفا، انه يعشق 
الفوز، ويضع مصلح���ة الفريق فوق إجنازاته، 
فاألهم بالنس���بة له أن يفوز الفريق بهدف وال يسجل 

أفضل من أن يحرز »هاتريك« ويخسر فريقه 4-3.
وختم دالغليش: ال أتصور كيف سيواجه أي مدافع في الدوري 
اإلسباني ميسي ونيمار وسواريز، أعتقد أنه لن ينام ليلة مواجهة 

البارسا.

ستوريدج ينتكس مجدداً.. وامللك كيني يستفز »الليڤر«

»الريدز« يختبر قوته قبل منازلة بطل »التشامبيونز ليغ«

مباراتا اليوم بالتوقيت  احمللي
3:30beIN Sports HD1كوينز بارك � ليڤربول

6beIN Sports HD1ستوك سيتي � سوانسي

مباريات اليوم  بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 8(

1beIN Sports HD2أتلتيكو مدريد � إسبانيول
6beIN Sports HD2ديبورتيڤو � ڤالنسيا

8beIN Sports HD2إلتشي � إشبيلية
10beIN Sports HD2ڤياريال � امليريا

فرنسا )املرحلة 10(
3beIN Sports HD5مرسيليا � تولوز

6beIN Sports HD5بوردو � كان
10beIN Sports HD5مونبلييه � ليون

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة 7(

1:30beIN Sports HD3فيورنتينا � التسيو
4beIN Sports HD3ڤيرونا � ميالن

4تورينو � أودينيزي
4أتالنتا � بارما

4كالياري � سمبدوريا
9:45beIN Sports HD3إنتر ميالن � نابولي

قوية بني »األفاعي« و»رجال بينيتيز«


