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استهل ميالنو وانترناسيونالي مشوارهما 
ف��ي امل��وس��م اجل��دي��د ب���دوري ال��درج��ة األول��ى 
االيطالي لكرة القدم بقوة بعد أن فازا بسهولة 
بنتيجة 3 -صفر يوم األحد في إطار سعيهما 
لتجاوز األداء املتواضع ال��ذي قدماه املوسم 

املاضي.
وأش���رك ميالنو سبعة الع��ب��ن ج���ددا في 
تشكيلته األساسية في فوزه على مستضيفه 
كروتوني وسجل كل األه��داف في أول نصف 
ساعة بعد أن ساعده طرد أحد مدافعي الفريق 

صاحب األرض في الدقيقة الرابعة.
وسجل م��اورو ايكاردي هدفن في أول 15 
دقيقة ليقود انترناسيونالي للفوز مبلعبه على 
فيورنتينا في عودة غير سعيدة ملدرب الفريق 
الزائر اجلديد ستيفانو بيولي الستاد سان 
سيرو بعد أن أقاله انترناسيونالي املوسم 

املاضي.
وأح���رز الكسندر ك����والروف الع��ب روم��ا 
اجلديد هدفا من ركلة ح��رة ماكرة نفذها من 
أسفل احلائط الدفاعي ليمنح وصيف البطل 
املوسم املاضي الفوز 1 -صفر على مستضيفه 

أتالنتا.
وه��ز فالتر بيرسا الشباك بطريقة رائعة 
من 25 مترا ليفوز كييفو 2-1 خ��ارج ملعبه 
على أودينيزي وتغلب سامبدوريا 2-1 على 
بنيفنتو الوافد اجلديد بفضل هدفن من فابيو 
كوالياريال مهاجم يوفنتوس ونابولي ومنتخب 

ايطاليا السابق.
وفرض سبال، أحد الفرق الصاعدة حديثا هذا 
املوسم، التعادل بدون أهداف على مستضيفه 

التسيو صاحب املركز الرابع املوسم املاضي.
وأنفق ميالنو 190 مليون يورو )223.40 
مليون دوالر( على الصفقات اجلديدة قبل بداية 

املوسم في محاولة لوضع حد لسنوات من األداء 
املتواضع.

وهيمن على املباراة سريعا عندما ارتكب 
فيدريكو تشيكريني مخالفة ض��د باتريك 
ك��وت��رون��ي وُط���رد ف��ي الدقيقة ال��راب��ع��ة بعد 

استشارة حكم الفيديو املساعد.
ونفذ فرانك كيسي العب الوسط القادم من 
ساحل العاج ركلة اجلزاء بنجاح في مباراته 
األول���ى بعد انتقاله م��ن أتالنتا على سبيل 

االعارة.
وسجل كوتروني )19 عاما( املتألق الهدف 
الثاني برأسه في الدقيقة 18 وصنع الثالث 
لالسباني سوسو الذي سدد في الشباك من 12 

مترا بعد خمس دقائق أخرى.
وش���اه���د ل��وت��ش��ي��ان��و س��ب��ال��ي��ت��ي م���درب 
انترناسيونالي فريقه اجلديد يسيطر سريعا 

على مواجهته ضد فيورنتينا املصدوم.
وتعرض اي��ك��اردي قائد انترناسيونالي 
الع��اق��ة م��ن داف��ي��دي أس��ت��وري ونفذ املهاجم 
األرجنتيني بنجاح ركلة اجلزاء التي احتسبها 
احلكم في الدقيقة السادسة ثم تفوق على اثنن 
من مدافعي فيورنتينا ليقابل برأسه متريرة 
ايفان بريشيتش العرضية في الشباك مسجال 

هدفه الثاني في الدقيقة 15.
وت��س��ب��ب ج��ي��وف��ان��ي سيميوني مهاجم 
فيورنتينا اجلديد في بعض املتاعب لدفاع 
انترناسيونالي وطالب باحتساب ركلة جزاء 
لكن احلكم أشار باستمرار اللعب بعد استشارة 

حكم الفيديو املساعد.
وأكمل انترناسيونالي انتصاره قبل 11 
دقيقة على النهاية عندما حول بريشيتش كرة 
جواو ماريو العرضية برأسه في الشباك بعد 

أداء دفاعي سيء من فيورنتينا.

نيمار خالل مباراة سان جيرمان وتولوز

بداية قوية لقطبي ميالن في الكالتشيو .. و كوالروف ينقذ روما من فخ  أتالنتا

إنتر ميالن فرحة العبي 

نيمار  يستعرض ويقود سان جيرمان لسحق تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

 يدخل سلتيك االسكتلندي مواجهته 
ال���ي���وم ال���ث���الث���اء م���ع ض��ي��ف��ه أس��ت��ان��ا 
الكازاخستاني مرتاحا لفوزه العريض 
5 -صفر ذهاباً، وذلك ضمن إياب الدور 
الفاصل املؤهل إلى دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
ويقدم النادي االستكلندي الذي يقوده 
امل���درب ال��س��اب��ق لليفربول األي��رل��ن��دي 
الشمالي برندن رودجرز، أداء الفتاً محلياً، 
إذ لم يخسر في 52 مباراة متتالية، آخرها 
السبت بفوزه على كيلمارنوك 2 -صفر. 
وفي هذا املوسم، تلقى سلتيك الذي حقق 
الثالثية احمللية املوسم املاضي )الدوري 
والكأس وكأس الرابطة(، هدفاً واحداً فقط 

في تسع مباريات.
واعتبر جيمس فوريست، جناح سلتيك 
ومسجل هدفه األول في الذهاب، أن على 
فريقه عدم التراخي في االي��اب، موضحاً 
»علينا أن نتأكد م��ن أن ن��ك��ون جيدين 
وإيجابين في بداية املباراة، ونأمل في 

حتقيق نتيجة إيجابية«.
أم���ا ن��ي��س ال��ف��رن��س��ي ف��ي��واج��ه مهمة 
صعبة أمام نابولي اإليطالي الذي هزمه 
في الذهاب 2 -صفر على ملعبه »سان 
باولو« في إيطاليا، إال أن الفريق الفرنسي 
سيخوض املباراة بتشكيلة معززة تضم 
املهاجم اإلي��ط��ال��ي العائد م��ن االص��اب��ة  

ماريو بالوتيلي، والوافد اجلديد الهولندي 
ويسلي شنايدر املنتقل هذا الصيف بعد 

انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي.
وخاض شنايدر الذي أحرز لقب دوري 
األب��ط��ال مع إنتر اإليطالي ع��ام 2010، 
أول مباراة له مع نيس في بطولة فرنسا 
السبت، والتي انتهت بفوزه على غانغان 

-2صفر.
وقال شنايدر الذي يحمل الرقم القياسي 
لعدد املباريات الدولية مع منتخب بالده 
)131 مباراة(، »شعوري جيد، السيما مع 
الفوز  أما بالنسبة إلى أدائي، فأنا أعرف 

أنه ميكنني تقدمي أداء أفضل«.
وأض��اف »كانت ه��ذه امل��ب��اراة األول��ى 
بالنسبة إلي وعلي أن أتعرف إلى الزمالء 
بشكل أفضل  ال زل��ت بحاجة إل��ى بعض 

الوقت«.
وي��س��ع��ى إش��ب��ي��ل��ي��ة اإلس��ب��ان��ي إل��ى 
امل��ش��ارك��ة ف��ي دوري األب��ط��ال للموسم 
الثالث توالياً، عندما يستقبل إسطنبول 
ب��اش��اك شهر ال��ت��رك��ي. وت��ق��دم الفريق 
اإلس��ب��ان��ي ال���ذي ت���وج بلقب ال���دوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« لثالثة مواسم 
متتالية )بن 2014 و2016(، ذهاباً في 
تركيا 2-1، علماً أن الفريق التركي لم 
يحقق أي فوز على املستوى القاري خارج 

ملعبه.

سلتيك في مهمة سهلة.. ونيس يرفض االستسالم أمام نابولي في دوري األبطال

جانب من استعدادات نيس ملواجهة نابولي

نادال يتصدر التصنيف العاملي 
حملترفي التنس

ألول مرة منذ ثالث سنوات صعد االسباني رفائيل نادال 
الذي سبق له الفوز 15 مرة في البطوالت األرب��ع الكبرى 
إلى صدارة قائمة التصنيف الدولية حملترفي التنس التي 

صدرت نسختها األخيرة يوم االثنن.
وصعد ن��ادال )31 عاما( للصدارة للمرة الرابعة خالل 
مسيرته مع اللعبة رغم هزميته في دور الثمانية في بطولة 
سينسناتي بالواليات املتحدة مطلع األسبوع احلالي أمام 

االسترالي الشاب نيك كيريوس )22 عاما(.
ويبلغ رصيد ن��ادال حاليا 7645 نقطة في حن تراجع 
البريطاني آندي م��وراي الغائب عن املالعب لإلصابة إلى 
املركز الثاني بعد توقف رصيده عند 7150 نقطة بينما 
حافظ السويسري روج��ر فيدرر على موقعه في املركز 

الثالث.
وظل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في املركز اخلامس بال 
تغيير وكذلك لم يتغير ترتيب السويسري ستانيسالس 

فافرينكا ليبقى في املركز الرابع.
وخ��س��ر ك��ي��ري��وس 6-3 و7-5 ف��ي ن��ه��ائ��ي بطولة 
سينسناتي مساء األحد أمام البلغاري جريجور دمييتروف 
ال��ذي ت��وج بأكبر لقب في مسيرته بينما يستعد لبطولة 
أمريكا املفتوحة راب��ع وأخ��ر البطوالت الكبرى للموسم 

احلالي.
وبعد صعوده لنهائي البطولة تقدم كيريوس خمسة 
مراكز إلى املركز 18 في حن صعد دمييتروف إلى املركز 

التاسع بعد أن كان في املركز 11 في القائمة السابقة.
كما تقدم األمريكي فارع الطول جون ايسنر خمسة مراكز 

ليحتل املركز 14 في القائمة اجلديدة.

استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الرائعة، وقاد فريقه اجلديد 
باريس سان جيرمان الى فوز ساحق على ضيفه تولوز 6-2 في ختام 
املرحلة الثالثة من ال��دوري الفرنسي لكرة القدم االحد بتسجيله هدفن 

ومساهمته في متريرتن حاسمتن وتسببه بركلة جزاء.
ورفع سان جيرمان رصيده الى 9 نقاط من ثالث مباريات متساوياً 
مع موناكو حامل اللقب وسانت اتيان، لكنه يتفوق على االخيرين بفارق 

االهداف.
وخاض نيمار اولى مبارياته على ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله 
الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في اغلى 

صفقة كروية في العالم في 4  اغسطس احلالي.
وك��ان نيمار افتتح رصيده التهديفي في مرمى غانغان االسبوع 
املاضي، وادرك التعادل 1-1 لسان جيرمان في مباراة اليوم بكرة مرتدة 
من احلارس البان الفون )31( بعد ان افتتح اإليفواري ماكس الن غرادل 

التسجيل لتولوز )18(.
ومرر البرازيلي كرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني سجله ادريان 

رابيو من تسديدة بعيدة )35(.
وك��ان نيمار في صلب معظم هجمات فريقه ومتوين زمالئه بكرات 

متقنة على مدار الدقائق التسعن.
وفي الدقيقة 69 وعندما كان سان جيرمان متقدما بنتيجة 2-1، طرد 
له احلكم الع��ب وسطه االيطالي ماركو فيراتي حلصوله على بطاقة 

صفراء ثانية.
لكن ذلك لم مينع اصحاب االرض من احلصول على ركلة ج��زاء اثر 
عرقلة نيمار داخل املنطقة انبرى لها الهداف االوروغوياني ادينسون 

كافاني مسجالً الهدف الثالث لفريقه )75(
ورد تولوز مستغال النقص العددي مقلصا النتيجة الى 2-3 بكرة 

رأسية من كريستوفر جوليان )78(.
لكن سان جيرمان ضرب بقوة في الدقائق ال12 االخيرة مسجال ثالثة 
اهداف وال اروع بدأها البديل االرجنتيني خافيير باستوري الذي سدد كرة 

لولبية من مشارف املنطقة سكنت الزاوية العليا ملرمى تولوز )78(.
ونفذ نيمار بحرفنة ركلة ركنية تابعها الفن كيزاوا بضربة مقصية 
رائعة داخل الشباك )84( قبل ان يختتم نيمار مهرجان االهداف بهدف 
سيبقى عالقا طويال في ذاك��رة انصار سان جيرمان عندما راوغ عدة 
مدافعن داخل املنطقة بحركات فنية رائعة قم افلت من الرقابة قبل ان 

يسدد الكرة بيساره داخل الشباك )2+90(. 
ويتصدر الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم البطل موناكو ترتيب 
الهدافن برصيد 5 اهداف يليه كل من كافاني ونيمار باالضافة الى ثالثة 

العبن اخرين برصيد 3 اهداف.
في املقابل، اهدر مرسيليا اول نقطتن له هذا املوسم بسقوطه على 

ملعبه فيلودروم في فخ التعادل مع اجنيه 1-1.
ولم يقدم مرسيليا عرضا جيدا وقد افتتح له التسجيل الكاميروني 
كلينتون موا جني )17(، لكن الكاميروني االخر كارل توكو ايكامبي ادرك 

التعادل الجنيه في الدقيقة 71 بتسديدة قوية زاحفة بيسراه.
وطرد احلكم العب مرسيليا لوكاس اوكامبوس في الدقيقة االخيرة.

وفي مباراة ثالثة اقيمت اليوم ايضا، سقط ليل على ملعبه امام كاين 
بهدفن سجلهما داميان دا سيلفا )5( والكرواتي ايفان سانتيني )69(.

يتطلع ملزيد من التألق 
وقال نيمار في تصريحات صحفية »بالفعل أشعر باالرتياح واأللفة هنا.. 
الفريق يلعب بالطريقة البزاريلية وه��ذا يساعد في اندماجي في صفوف 

الفريق«.
وأضاف :  »أحب األجواء في استاد بارك دي برينس. اجلمهور شجعنا حتى 
آخر دقيقة وأحدث الكثير من اجللبة.. اآلن أريد االندماج سريعا.. وأعتقد أن 

بوسعي تقدمي أداء أفضل«.
وقال الالعب البرازيلي عن ذلك »ال أتذكر فعال ما حدث عند إح��راز هدفي 

الثاني. األمر األهم هو أن الكرة دخلت الشباك«.
وشبه آندي ديلور مهاجم تولوز ما قدمه نيمار بأداء العب برازيلي آخر هو 

رونالدينيو الذي تألق في صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان أيضا.
وقال ديلور لصحيفة ليكيب الرياضية احمللية »إنه ظاهرة. فنان.. قدم أداء 
مشابها ألداء رونالدينيو. إذ لم نكن نعرف ما سيقدم عليه عندما يستحوذ على 

الكرة. ال أدري إن كان هناك أسلوب للتصدي له أم ال«.

فتح النار على إدارة برشلونة
ورداً على سؤال أحد الصحفين بعد اللقاء عن مالبسات رحيله عن برشلونة 
هذا املوسم، أجاب نيمار قائالً: »عندما وصلت )إلى برشلونة( كان كّل شيء 
يسير بشكل جيد ولكن بعد ذل��ك، هناك مسؤولون ال يجب أن يكونوا في 

مواقعهم«.
وأشار نيمار بأصابع االتهام إلى إدارة برشلونة وحملها مسؤولية كل ما 
يحدث لفريق كرة القدم في الوقت الراهن، معترفاً أّنه يشعر باألسى لرؤية 

زمالءه القدامى يعانون بهذا الشكل.
وأضاف نيمار قائالً: »لقد قضيت أربع سنوات في سعادة كبيرة، برشلونة 
يستحق أكثر من هذا بكثير، لدي العديد من األصدقاء هناك، أمتنى أن تتحسن 

األمور بالنسبة للبرسا وأن يعود فريقاً قادراً على املنافسة«.
وعن تألقه في مباراة أمس حتدث نيمار في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
»ليكيب« الفرنسية قائالً: »في احلقيقة ال أتذكر ما حدث قبل تسجيل هدفي 
الثاني، األه��م هو أن الهدف ج��اء، أشعر هنا أنني في بيتي، الفريق ميتلك 
أسلوب لعب مشابه للعب البرازيل وهذا يسهل عملية االندماج بالنسبة لي، 
وجود داني ألفيش وماركينيوس والعبن آخرين من أميركا اجلنوبية أمر مهم 

للغاية«.
واختتم قائالً: »نضحك سوياً ونقضي معاً وقتاً طيباً، تعجبني كثيراً أجواء 
حديقة األم��راء، اجلماهير ساندتنا حتى الدقيقة األخيرة، هذا يحدث صخباً 

كبيراً«.
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