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 االربعاء ٤ اكتوبر ٢٠١٧ 

 ٩ اجلاري موعداً ملرشحي «الذهبية» 

 سيميوني: لن أدرب التانغو حالياً 

 طبيب «السلطان»:
  احذر «العودة السريعة» 

 بارتوميو يلمح
  لرحيل برشلونة عن الدوري 

 أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ان أسماء الالعبني 
الثالثني املرشحني لنيل جائزة الكرة الذهبية التي متنحها 
سنويا ألفضل العب كرة قدم في العالم، ستعلن في التاسع من 
الشهر اجلاري. وأشارت املجلة الى أن األسماء سيتم كشفها 
عبر مختلف الوسائط التابعة لصحيفة «ليكيب» الفرنسية 
الرياضية املتخصصة، مبا يشمل املواقع االلكترونية والقناة 
التلفزيونية، على امتداد اليوم املذكور. وهيمن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو جنم ريال مدريد االسباني، واألرجنتيني 
ليونيل ميسي جنم برشلونة، على هذه اجلائزة منذ العام 
٢٠٠٨. ويبدو البرتغالي (٣٢ عاما) الذي نال اجلائزة العام 
املاضي، مرشحا قويا لالحتفاظ بها هذه السنة، بعدما قدم 
موسما الفتا قاد خالله النادي امللكي إلى سلسلة ألقاب منها 
بطولة إسبانيا للمرة األولى منذ العام ٢٠١٢، واالحتفاظ بلقب 
دوري أبطال أوروبا. وفي حال فوز رونالدو، سيتســاوى 
مع ميسي في عدد مرات إحرازها (٥). واختير البرتغالي 
في أغســطس املاضي، أفضل العب في مســابقات االحتاد 

األوروبي لكرة القدم. 

 أعرب مدرب أتلتيكو مدريد األرجنتيني دييغو سيميوني، 
عن أمله في أن يقدم منتخب بالده مستوى جيدا في املباراتني 
املتبقيتني من التصفيات املونديالية وأن يتأهل إلى كأس 
العالم ٢٠١٨. وصرح سيميوني في مقابلة مع شبكة «كادينا 
سير» اإلســبانية الليلة 
املاضية بخصوص  قبل 
األرجنتــني  مباراتــي 
أمــام بيــرو  القادمتــني 
واإلكوادور «آمل أن يقدم 

التانغو أداء جيدا».
  وعن إمكانية أن يقود 
منتخب بالده مســتقبال 
أشار إلى أنه يحبذ حاليا 
العمل مع األندية «أعشق 
كرة القدم التي تعتمد على 
العمل اليومي، املنتخبات 
سيكون لها توقيت آخر، 
ال أرى نفسي أعد ملباراة 
من املنزل ستقام بعد ٤ أشهر». وامتدح «التشولو» مواطنه 
ليونيل ميسي جنم برشلونة والذي قال عنه إنه «يفعل 
كل شيء بشكل جيد» وأكد أنه ال يفاجأ مبا يقوم به داخل 
املالعب. كما جتنب املدرب الدخول في مقارنات بني ميسي 

ومارادونا، وقال «كالهما ينتميان جليلني مختلفني». 

 قال الطبيب فريدي فو الذي أجرى جراحة لركبة زالتان 
إبراهيموڤيتش في مايو املاضي، إن الالعب السويدي يجب 
أال يتعجل العودة لتشكيلة مان يونايتد. ولم يلعب السلطان 
منذ تعرض إلصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خالل 
مباراة يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري األوروبي 
أمام أندرخلت في ملعب 
أولــد ترافورد.وقال فو 
لصحيفة «ساوث تشاينا 
مورنينغ بوست»: «زالتان 
قوي جدا لكن كرة القدم 
التزال رياضة قتالية، أنا 
كطبيــب بكل تأكيد أريد 
عودته بأبطأ شكل ممكن، 
وعندما يكون جاهزا متاما 
للعــب». وأضاف «هناك 
الكثير من الالعبني الذين 
عادوا قبل الوقت احملدد 
وتعرضوا لنتائج سيئة». وأردف «ليس لدي أي قلق بشأن 
إصابتــه إذ انها حتتاج دائما إلــى الوقت حتى تتعافى». 
وتابع «في الواقع لقد بدأ الدوري اإلجنليزي املمتاز لتوه 
وأنا متأكد أن «املان» لن يحتاج الالعب بشــكل مستعجل 
ألي مباراة حاســمة في الدوري أو املسابقات األوروبية». 
ويخطط جوزيه مورينيو مدرب يونايتد لإلبقاء على املهاجم 
البالــغ عمره ٣٥ عاما خــارج الفريق حتى يناير رغم أنه 
ضمه لتشكيلة الفريق في دور املجموعات بدوري أبطال 

أوروبا، والذي يقام بني سبتمبر وديسمبر. 

 أكد رئيس نادي برشــلونة االسباني جوسيب ماريا 
بارتوميو أن على ناديه ومساهميه اتخاذ قرار بشأن بطولة 
الدوري التي ســيلعب فيهــا الفريق األول لكرة القدم في 
حال تقرر اســتقالل إقليم كتالونيا عن الدولة االسبانية 
بشكل رسمي. وقال بارتوميو: «سنتعامل مع هذا املوضوع 
بهدوء في حينه، سنمثل 

جميع شركاء نادينا».
  وأعلن نادي برشلونة 
خالل مؤمتر صحافي في 
كامب نــو اول من امس 
أنه سينضم إلى االضراب 
العام الذي متت الدعوة 

اليه في كتالونيا امس.
  وقال جوسيب بارتوميو 
رئيس نادي برشــلونة 
«مــا رأينــاه فــي البالد 
غيــر مقبول، نحن أبناء 
كتالونيا لدينا احلق في 
أن يتــم االســتماع لنا، 

سننضم غدا إلى اإلضراب».
  كمــا أكد ناديا اســبانيول وجيرونــا التابعان إلقليم 
كاتالونيا واملنافسان في دوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم أنهما سينضمان إلى اإلضراب الذي يقام على 
ليوم واحد. وأوضح بارتوميو لدى ســؤاله عن أســباب 
خوض برشــلونة ملباراته أمام الس باملاس دون حضور 

اجلماهير «كان يوما صعبا على اجلميع في كتالونيا».
  وأضاف «لم نستطع تأجيل املباراة لذا قررنا خوضها 
بدون جمهــور». وتابع «لقد اتخذنا القرار ألنها الطريقة 

التي نظهر بها للعالم ما يحدث». 

 دييغو سيميوني 

 زالتان إبراهيموڤيتش 

 جوسيب ماريا بارتوميو 

 شارابوڤا تضرب موعداً مع هاليب في «ثالث» بكني 

 أرقام تاريخية في اجلولة السابعة من «الليغا» 

 وينكز بدًال من ديلف
  في تشكيلة «األسود الثالثة» 

 رونالدو: ال ميكنني نسيان مان يونايتد 

 صعدت النجمة الروســية ماريا شــارابوڤا إلى 
الدور الثالث ببطولة الصني (بكني) املفتوحة للتنس 
بعدما حققت انتصارا صعبا وتغلبت على مواطنتها 
إيكاترينا ماكاروفا ٦-٤ و٤-٦ و٦-١ أمس في الدور 
الثاني للبطولة. وحســمت شــارابوڤا 
انتصارهــا خــالل ثــالث مجموعات 
للمباراة الثانية على التوالي لتنتزع 
بطاقــة التأهل وتصطدم باختبار 
صعب في الدور الثالث أمام النجمة 
الرومانية سيمونا هاليب املصنفة 

الثانية للبطولة املقامة في بكني.
  وجتدر اإلشارة إلى أن شارابوڤا، 
التي تقترب حاليا فقط من املراكز الـ ١٠٠ 
األولى بالتصنيف العاملي لالعبات التنس 
احملترفــات، حيث قضت عقوبة اإليقاف ١٥ شــهرا 
في قضية منشطات، لم تخسر من قبل أمام هاليب 
وإمنا تغلبت عليها في جميع املباريات السبع التي 
جمعت بينهما من قبل. وستكون مواجهة الالعبتني 
فــي الدور الثالث مبنزلة فرصــة أمام هاليب للثأر 
لهزميتهــا األخيرة أمام شــارابوڤا، وذلك في الدور 
األول من بطولة أميركا املفتوحة (فالشينغ ميدوز)، 
قبل شــهر واحد. وتأهلت هاليب إلى الدور الثالث 
دون عناء كبير حيث انسحبت السلوفاكية مجدالينا 

ريباريكــوف من املباراة أمامها، عندما كانت هاليب 
متقدمة ٦-١ و٢-١، بسبب معاناتها من وعكة صحية.
  من جهتها، ودعــت االملانية اجنيليك كيربر من 
الــدور الثاني لــدورة بكني الدوليــة للتنس. حيث 
واصلت االملانية خيباتها بخسارتها أمام الفرنسية 

أليزيه كورنيه ٤-٦ و٤-٦.
  وتلتقي كورنيه فــي ثمن النهائي مع مواطنتها 
كارولني غارســيا أو البلجيكية ايليز ميرتنز التي 
أطاحت بالسلوڤاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثامنة 

من الدور االول بالفوز عليها ٧-٦ (٧-٤) و٦-١.

  راونيتش يواصل تقدمه في «طوكيو»
  بلــغ الكنــدي ميلوش راونيتــش املصنف ثالثا 
الــدور الثاني لدورة طوكيو الدولية البالغ مجموع 
جوائزها ١٫٧ مليون دوالر، فيما خرج األميركي سام 

كويري السادس مبكرا.
  في الدور األول فاز راونيتش على الصربي فيكتور 
ترويسكي ٦-٣ و٦-٤، وخسر كويري أمام الفرنسي 

ريشار غاسكيه ٤-٦ و٦-٧ (٢-٧).
  وفي الدور الثاني، يلعب راونيتش مع الياباني 
يويتشي سوغيتا الفائز على الفرنسي بونوا بير ٦-٤ 
ثم باالنسحاب، وغاسكيه مع التايواني ين-هسون 

لو او الياباني دانيال تارو املشارك ببطاقة دعوة. 

 انقضت اجلولة السابعة من الليغا والتي 
حافظ فيها برشلونة على الصدارة محققا 
العالمــة الكاملة بفــوزه على الس باملاس 
بثالثية نظيفة، كما حقق فيها ريال مدريد 
أول انتصاراته على ملعبه أمام إسبانيول 
بثنائيــة نظيفة، وشــهدت املرحلة بعض 

االرقام املثيرة.

  ١- البارسا على بعد انتصارين من أفضل انطالقة 
في تاريخه

  بعــد حتقيقه لســبعة انتصــارات في 
الدوري هذا املوســم، يصل البلوغرانا الى 
١٤ انتصارا متتاليا، ويبقى على بعد فوزين 
فقط عن أفضل سلسلة انتصارات حققها 
الفريــق الكاتالوني، وهــو الرقم الذي قد 
يعادله حال تخطي أتلتيكو مدريد وملقة.

  ٢- بيكيه وماسكيرانو يواصالن حصد األرقام 
التاريخية

  بعــد الفوز الذي حتقــق على كامب نو 
بثالثية على حســاب الس باملاس، يرتفع 
عدد االنتصارات التي حققها املدافع الدولي 
جيرارد بيكيه في الليغا مع البارســا إلى 
١٥٠ فــوزا، من أصل ٢٧٣ مباراة، مســجال 
٢٤ هدفا، أما بالنسبة لألرجنتيني خافيير 

ماســكيرانو فقد خاض مباراته 
رقم ٢٠٠ في الدوري اإلسباني 

محققا الفوز في ١٥١ مباراة.

  ٣- إشبيلية ال يهزم على 
أرضه:

  واصل إشبيلية أرقامه 
الرائعــة علــى ملعبــه 

سانشيز بيزخوان، بعد 
انتصــاره األخير بثنائية 

نظيفة على حساب ملقة 
لتكون هذه املباراة رقم 
١٧ له دون هزمية وسط 
جماهيره في املسابقة، 
حيث تعود آخر هزمية 
لــه إلى ٤ نوفمبر ٢٠١٦ 
أمــام  ســقط  عندمــا 

برشــلونة بهدفني لهدف، ســجلهما وقتها 
األرجنتيني ليونيل ميسي وسواريز.

  ٤- المرينغي يسجل انتصاره المئوي أمام 
إسبانيول

  حقق ريال مدريد االنتصار رقم ١٠٠ له 
أمام إسبانيول وذلك من أصل ١٦٧ مواجهة 

بينهما في الليغا.

  بينما حقق الفريق األبيض 
واألزرق، الــذي لــم يفز في 
آخر ٢٠ مواجهة أمام امللكي 

الفوز في ٣٤ منها.

  ٥- سيميوني ومباراته

  الـ ٥٠٠ مع أتلتيكو
  خــاض األرجنتيني 
دييغو سيميوني الالعب 
السابق ألتلتيكو والذي 
يتولــى تدريبــه اآلن 
إجمالــي ٥٠٠ مبــاراة 
الروخيبالنكوس  مع 

في املكانني.
  وشارك سيميوني 
كالعب في إجمالي ١٧٢ 
مباراة، سجل خاللها ٣٠ هدفا على فترتني 
(١٩٩٤-١٩٩٧) و(٢٠٠٣-٢٠٠٥)، وخــاض 
كمدرب ٣٢٨ مباراة منذ توليه زمام األمور 

في ٢٠١١.

  ٦- تعادل سوسييداد وبيتيس األضخم منذ ٩ أعوام
  يعــد التعــادل الــذي حتقق بــني ريال 
سوســييداد وبيتيس علــى ملعب أنويتا 

(٤-٤)، هو األضخم من حيث عدد األهداف 
في البطولة منذ تسعة أعوام.

  وتعود آخر نتيجة بهذا احلجم إلى ٢٦ 
من أكتوبر ٢٠٠٨ عندما تعادل فريقا ڤياريال 

وأتلتيكو بنفس العدد من األهداف.
  كما تعــد النتيجة هي األضخم منذ ٢٦ 
أبريــل ٢٠١٧ عندما فاز ريــال مدريد على 
ديبورتيفو ٦-٢ وبرشلونة على أوساسونا 

.٧-١

  ٧- خيتافي يتذوق مرارة الهزيمة رقم ٢٠٠
  سقط خيتافي بهدفني لهدف على ملعب 
ريازور أمام ديبورتيفو الكورونيا، ليتذوق 
مرارة الهزمية رقم ٢٠٠ له بدوري الدرجة 
األولى من أصل ٤٦٣ مباراة له، حقق خاللها 
أيضا الفوز في ١٤٩ مناســبة والتعادل في 

١١٤ مباراة.

  ٨- ميتشل يعادل أسوأ أرقام له
  عادل «ميتشل»، مدرب ملقة أسوأ معدل 
له في عدد املباريات من دون انتصار بالليغا، 
بإجمالــي تســع مباريات متتاليــة، وذلك 
بحســب االحصائيات الرســمية الصادرة 
عن الرابطة بعد الســقوط بثنائية نظيفة 

أمام إشبيلية. 

 اســتدعى مدرب املنتخب االجنليزي 
لكرة القدم غاريث ساوثغيت العب وسط 
توتنهام هاري وينكز ليحل محل فابيان 
ديلف، العب وسط مان سيتي، ملباراتي 
سلوڤينيا غدا اخلميس وليتوانيا االحد 
املقبل ضمن التصفيات االوروبية املؤهلة 
الى مونديال ٢٠١٨ في روســيا. والتحق 
ديلف وكذلك فيل جونز، قلب دفاع مان 
يونايتد، بفريقيهما دون ان يحدد االحتاد 

االجنليزي للعبة طبيعة اصابتهما.
  وسيغيب عن تشكيلة االسود الثالثة 
في املباراة ضد ســلوڤينيا العب وسط 
توتنهــام ديلي ألي املوقوف، اضافة الى 
داني ويلبيك (ارســنال) وطوم هيتون 
(بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي) 

وشالوباه (واتفورد) بسبب االصابة.
  وهي املرة االولى التي يستدعى فيها 

وينكز، العب منتخب شباب اجنلترا دون 
٢١ عاما، الى املنتخب االول.

  ويتصدر االجنليز املجموعة السادسة 
برصيد ٢٠ نقطة، ويريدون نقطتني فقط 
لبلــوغ النهائيات كونهــا تبتعد بفارق 
خمس نقاط عن ســلوڤاكيا وست نقاط 

عن سلوڤينيا واسكتلندا.
  وفــي معســكر اآلزوري، اعلن نادي 
تورينو االيطالي ان مهاجمه الدولي اندريا 
بيلوتي سيغيب عن املالعب اربعة اسابيع 
بسبب اصابة في اربطة الركبة، وانضم 
الى الغائبني عن املباراتني االخيرتني من 
التصفيــات املؤهلة الــى مونديال ٢٠١٨ 

في روسيا.
  وســيغيب بيلوتــي (٢٣ عامــا) عن 
املباراتني ضد مقدونيا اجلمعة، والبانيا 
االثنني املقبل ضمن منافسات املجموعة 

السابعة حيث حتتل ايطاليا املركز الثاني 
برصيد ١٩ نقطة بفارق ثالث نقاط خلف 
اســبانيا. واذا استمرت احلال على ما هي 
عليــه حتــى نهاية التصفيــات وهو االمر 
املرجح، فستخطف اسبانيا بطاقة التأهل 
املباشــر، فيما ســتخوض ايطاليا امللحق 
االوروبي منتصف نوفمبر وقد ال يستطيع 

بيلوتي املشاركة فيه ايضا.
  ويعد بيلوتي، صاحب بداية مثالية مع 
تورينو هذا املوســم حيث ســجل ثمانية 
اهداف، احد اعمدة املنتخب االيطالي الذي 
دافع عن الوانه حتى االن في ١١ مباراة سجل 

خاللها اربعة اهداف.
  ويعاني مدرب ايطاليا جانبييرو فينتورا 
من الغيابات حيث انضم بيلوتي الى ماركو 
فيراتي ولورنتســو بيليغريني ودانييلي 

دي روسي. 

 قام النجم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو بحوار مع جنم 
الكــرة اإلجنليزي ريو فيردناند وحتدثا حول فترة الالعب مع 

نادي مان يونايتد وبعض الذكريات حول ذلك.
  قال الدون البرتغالي: «ال ميكنني نسيان الشياطني احلمر، 
لقد تعلمت هناك الكثير وأصبحت العبا أفضل، تنافست مع 
أفضل الالعبــني في العالم، املوهبة والعمل اجلاد يســاعدان 

الالعب على التفوق وأعتقد أنني أسير على ذلك الطريق».
  وأضاف: «عندما وصلت هنا مدريد كانت األجواء أكثر من 
رائعة، كنت أظن أنه يوم مباراة من اجلماهير املتواجدة، ولكن 
كان كل هذا من أجلي، كان يوما ال يصدق وأنا فخور به كثيرا».
  وتابــع: «اجلماهير هنا في إســبانيا حتب كــرة القدم، وأنا 
جئت من أجل تقدمي كل ما لدي وإســعاد اجلماهير، كنت أريد 

أن أظهر أنني العب مختلف وذلك ما فعلت».
  وفــي األخير قال: «قدمت موســما أوال رائعــا مع الفريق 
وحتسن املستوى في املوسم الثاني، الفوز بالكرة الذهبية بعد 
سنوات سيكون صعبا بالتأكيد، رمبا أصبح مالكما مثلك».
  وتابع: «الشــيء األكثر أهمية هو حصد األلقاب، ونحن 
نعمل ١٠ أو ١١ شهرا، وإذا لم نفز بأي شيء يكون شعورا 

سيئا».
  وأردف «أحب الفــوز باجلوائز الفردية واجلماعية، 

وأعمل بجد من أجل ذلك».
  وأمت: «خارج امللعب أتواجد مع عائلتي وأصدقائي، 
وأحاول أن أكون الشخص األكثر سعادة في العالم». 

 الواعد وينكز 

 النجمة الروسية ماريا شارابوڤا 

 اآلزوري يفتقد بيلوتي في التصفيات المونديالية 

 اإلصابة تُبعد بيل عن صفوف ويلز 
 استُبعد الويلزي غاريث بيل العب ريال 
مدريد االسباني، من تشكيلة منتخب 
بالده الذي يالقي جورجيا وإيرلندا في 
مباراتني مهمتني ضمن تصفيات كأس 
العالم ٢٠١٨ لكرة القدم، بحسب تقارير 
صحافية بريطانية أمس. وشكلت لياقة 
بيل (٢٨ عاما) مصدر قلق بالنسبة الى 
الوطني منذ تعرضه إلصابة  املنتخب 
عضلية في ربلة الساق خالل مباراة ناديه 
ضد مضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني 
ضمن دوري أبطال أوروبا األســبوع 
املاضي، والتي انتهت بفوز النادي امللكي 

٣-١. وغاب اجلناح الويلزي عن لقاء ريال وضيفه اسبانيول األحد ضمن بطولة 
اسبانيا، اال انه التحق مبعسكر منتخب بالده في اليوم التالي. ويتوقع ان يفسح 
غياب بيل املجال أمام العب ليڤربول بني وودبورن (١٧ عاما) للمشاركة كأساسي 
للمرة األولى على الصعيد الدولي، اذ قدم أداء الفتا في املباراة ضد النمسا في 
الثاني من سبتمبر (١-٠)، بتسجيله هدف الفوز بعد خمس دقائق من مشاركته 

كبديل في الشوط الثاني. 

 الويلزي غاريث بيل 


