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قـاد الـنـجم الـبـرتـغـالي الـشـاب أندريه
ســيــلـفــا العب نـادي مــيالن اإليــطـالي
الـسـابق فـريـقه إشبـيـلـية لـلـفـوز على
ـباراة حـسـاب نادي بـلد الـولـيد في ا
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ـنافـسات دوري ابطـال اوربا بكـرة القدم اذ يـلتـقي  آيك أثينـا اليونـاني مع أياكس أمـستردام الـهولـندي ضمن اجملـموعة اخلـامسة تـقام اليـوم الثالثاء ثـمان مواجـهات ضـمن اجلولة اخلـامسة 
اني مع بـنفيكا البرتغالي ضمن اجملـموعة اخلامسة ومانشستر يـونايتد اإلنكليزي مع يوجن بويز وسـسكا موسكو الروسي مع فيكتـوريا بلزن التشيكي في اجملموعة الـسابعة وبايرن ميونيخ األ
السويسري ضمن اجملموعة الثامنة. ويتقابل يوفنتوس اإليطالي مع فالنسيا األسباني ضمن اجملموعة الثامنة ويتواجه  ليون الفرنسي مع مانشستر سيتي االنكليزي ضمن اجملموعة السادسة

اني مع شاختار دونيتسك األوكراني ضمن اجملموعة السادسة. ويلعب روما اإليطالي  مع ريال مدريد األسباني ضمن اجملموعة السابعة وهوفنها األ
اضي وانتهت بالـتعادل اإليجابي بنتيجة -1 باراة التي جمعت الـنادي السبت ا من جـانب اخر بات أتلتيكو مدريـد وبرشلونة مهددين بتلـقي عقوبات من قبل االحتاد اإلسباني على خـلفية ا
ـساعد الثاني عقب  ?1في إطار منافسـات الليجا. وذكرت صـحيفة "سبورت" أن أتـلتيكو مـدريد بات معرضًا لـتلقي عقوبـات بعد إلقاء جمـاهير فريقه الـزجاجات الفارغة في مـنطقة احلكم ا
لعب واندا مـيتروبوليتانو بـجانب عقوبة مادية قد بلي هـدف التعادل القاتل لبـرشلونة. وأضافت الصحيـفة أن الروخي بالنكوس قد يواجه عـقوبة اإلغالق اجلزئي  إحراز الـفرنسي عثمان د
تصل إلى  3آال يـورو. وأشارت الصـحيفـة إلى أن برشلـونة قد يـتعرض لغـرامة تصل إلى  3آالف يورو بـسبب تأخـره في الظهـور قبل بدايـة الشوط الـثاني بعـدما اعتـرف جيل مانـزانو حكم

دة دقيقت و 20 ثانية. اللقاء في تقريره للمباراة بتأخر النادي الكتالوني 
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حـسـابه الـرسـمي عـلى مـوقع الـتواصل
االجـتماعي "تويتـر": "في انتظار حتديد
ــوعـد اجلـديـد لـلــمـبـاراة ونـطـلب من ا
اجلـمـاهـيـر االحـتـفـاظ بـالـتـذاكـر ألنـهـا
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ـباراة فـي الدقـيقة 49 بـسبـب الدخان ا
الــــكـــثـــيـف الـــذي حـــجـب الـــرؤيـــة من
الــشــمــاريخ الــتي أطــلـقــهــا اجلــمــهـور
الـــرجـــاوي بـــعـــد تـــســـجـــيل الـــهـــدف.
ـبـاراة بـعد  5 دقـائق من واسـتـأنـفـت ا
الـــتــــوقف وكـــان بـــانــــون قـــريـــبـــا من
الــتـسـجـيـل عـنـدمـا تــوصل بـكـرة أمـام
ـــرمى وســدد قــلـل يــتــدخل احلــارس ا
لـوكونغ بـنجـاح. وعاد رحـيمي لـيسجل
الـــهــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقــة  61من

تسديدة قوية. 
وجنـح حدراف في اصطـياد ركـلة جزاء
بــعــد إســقــاطه فـي مـربـع الــعــمــلــيـات
وسـجل مـنـهـا بـنـحـلـيب الـهـدف الـثالث
فـي الـدقـيـقـة  .66وأجــرى جـاريـدو أول
ـباراة تـغـييـر إذ أخرج رحـيمي جنم ا
وأدخـل محسـن ياجـور في الدقـيقة 75.
وحـاول فـيـتـا كـلـوب الـضـغط والـبحث
عـن الـتــســجـيـل لـكن دفــاع الــرجء كـان

يقظا. 
وأجـرى جاريدو تغيـيرا في الدقيقة 82
بــخـروج مــابـيـدي ودخـل بـدله مــحـمـد
الـدويك. وجنح الرجاء في احلفاظ على
ـبــاراة في انــتــظــار اإليـاب نــتــيــجــة ا

قبل. بكينشاسا األحد ا

مـربع العـلمـليات حـيث مرر لـبنـحليب
دافع الـذي سدد الكرة تلـمس أحد ا

وهي فـي طـريــقــهــا لـلــمــرمى. واكــتـفى
العـبـو فـيـتـا كـلـوب بـالـدفـاع ومـحـاولة
ــســاحـات عــلى العــبي الــرجـاء غــلق ا
الــــشيء الــــذي جــــعل العــــبـي لـــفــــريق
الـبيـضاوي يجـدون بعض الصـعوبات
لـلـوصـول لـلـمـرمى. واضـطـر إيـبـنـجي
مــدرب فــيـتــا كــلــوب الـقــيــام بــنـغــيــيـر
اضــطــراري في الــدقـيــقـة  24بــإشـراك
إيدي نغوي بدال من ماكوسو مونديلي
ـبــاراة بـســبب اإلصــابـة. الــذي غــادر ا
وطـغى الـتـسرع عـلى فـرص الـرجاء إذ
ـــرمى رغم لـم يــركـــز لالعــبـــون أمــام ا

احملاوالت السهلة. 
وقــبل نـهـائــة الـشـوط األول بـدقــيـقـتـ
ضـــيع رحــيــمـي كــرة الــهــدف األول من
رأســيـة حـيث تـدخل احلـارس لـوكـونغ

بنجاح. 
ومـع انـــطالق الــــشـــوط الـــثــــاني وفي
الـــدقــيـــقــة 47 تـــمــريـــرة جـــمــيـــلــة من
احلـــافـــيــــظي لـــبـــنـــحـــلـــيـب في مـــربع
الـعملـيات الذي مـرر بالكـعب لرحيمي
وبـلـمـسة فـنـيـة جمـيـلة يـسـجل الـهدف
األول لــلـرجـاء. واضـطــر احلـكم إيـقـاف

الـفريق الـبيـضاوي سـفيـان رحيمي في
الـــدقـــيــقـــتــ (  48و 61) ومــــحـــمـــود

بنحليب في الدقيقة 66. 
بـاراة بضغط رهيب على بـدأ الرجاء ا
دفــاع فــيــتـا كــلــوب وســنــحت له مــنـذ
الـدقيـقة الـثانـية فـرصة لـلحافـيظي في
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سـجل الـرجـاء فـوزا ثـميـنـا عـلى ضـيفه
فـيتا كلـوب الكونغـولي بثالثيـة نظيفة
لـعب مـحـمد ـبـاراة الـتي جـرت  في ا
اخلــامس بــالــدار لـبــيــضــاء في ذهـاب
الـكونـفدرالـية اإلفريـقيـة. وسجل أهدف
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الــذي حــقق  7 انــتـــصــارات في آخــر 9
ـتــ كـانــتـا أمـام مـبــاريـات لــكن الـهــز
مــاجــيـك.من جــانب اخــر ســـجل الــنــجم
كـيـفن دورانت  44 نـقـطـة هي األعـلى له
ـوسم لـيقـود فـريـقه حـامل الـلقب هـذا ا
غـولـدن سـتـايت ووريـرز إلى فـوز صعب
على ساكرامنتو كينغز  116-117ضمن
مـنـافــسـات دوري كـرة الـسـلـة األمـيـركي
. وهـو الفـوز الـثانـي توالـيا لـلـمحـترفـ
ـــوســـمــ لـــغــولـــدن ســـتـــايـت بــطـل ا
ـاضـي وحـامل الـلـقب ثالث مرات في ا
ـواسم األربـعـة األخـيرة بـعـد سـلـسـلة ا
من أربع هـزائم متـتاليـة كانت األسوأ له
مـنذ عام 2013. واعـتمـد غولـدن ستايت
الــذي افـــتـــقـــد جنـــمه ســـتـــيــفـن كــوري
لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــاً بــســبب
اإلصـابـة علـى دورانت (أفضل العب في
) صاحب  44نـقطة الـدور النهائي مرت
و 13مـتابـعة وسبـعة تـمريرات حـاسمة
وزمـيلـه كالي طومـسون الـذي سجل 31
نــقـطــة مــنـهــا احملــاولـة الــتي حــسـمت
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 سـجل نـيـكـوال فـوتـشـفـيتش  31نـقـطـة
واسـتـحـوذ عـلى  15كـرة مـرتـدة لـيـفوز
أورالنـدو ماجـيك عـلى مسـتـضيـفه لوس
أجنـلـوس لـيـكــرز لـلـمـرة الـثـانـيـة في 8
ـبــاراة لـصـاحله أيـام. وأنــهى مـاجــيك ا
 104-108 بــعـــدمــا كــان لـــيــكــرز عــادل
الـنـتيـجة  104-104 قـبل دقـيقـت و24
ثـانـية من الـنـهايـة عـبر رمـيـت حـرت
من لـيبـرون جـيمس لـكن لوس أجنـلوس
أهدر  4مـحاوالت لـتسجـيل رميـة ثالثية
خالل هـذه الفتـرة. وسجل تيرنس روس
ثــنـائــيــة قـبل  34 ثــانـيــة من الــنـهــايـة
لـيمـنح ماجيك الـتقدم  104-106وحسم
أرون جـوردون الـنـتـيجـة لـفـريـقه بـرمـية
ســاحـقــة في الـثــواني األخـيــرة. وأنـهى
ـبـاراة بـتـسـجـيل  17 نـقـطـة جـوردون ا
بـيـنـمـا أضاف روس  16 نـقـطـة لـيـنهي
مــاجـيك تــعــثـره في مــبــاراتـ ويــحـقق
انـتـصـاره الـرابع فـي آخر  6 مـبـاريـات.
وسـجل جيمس  24 نـقطة لصـالح ليكرز
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اني أعرب ويلي سانيول جنم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ األ
األسـبق عن وجـهـة نـظـره فـيمـا يـتـعـلق بـإمـكانـيـة غـيـاب ثـنائـي فريق
نــادي بــاريس ســان جــيــرمــان الــفــرنـــسي عن مــوقــعــة لــيــفــربــول
نـتـظـرة يـوم غـد األربعـاء. ويـواجه الـنـادي الـبـاريسي اإلجنـلـيـزي ا
ــوسم من دور شــبح تــوديع دوري أبـــطــال أوروبــا مــبــكـــرًا هــذا ا
. ـقبـلـت ـباراتـ ا اجملـمـوعات في حـالـة عدم حتـقـيقـه الفـوز في ا
ـمــيـز قـد تــعـرض لإلصــابـة خالل فـتــرة الـتـوقف وكـان الـثــنـائي ا
ـا أثار الـدولـية األخـيـرة مع مـنـتخب الـبـرازيل ومـنـتخـب فرنـسـا 
ـعركـة ضد زمالء مـحمـد صالح جنمـنا الشـكوك حـول حلاقـهمـا با
اني إلى أنه ديـر الفني األ ـصري. وأشار تومـاس توخيل ا العربي ا

مـتفائل بشـكل كبيـر للغايـة بشأن مـشاركة نيـمار ومبـابي ضد الريدز.
ـاني األسـبق في تــصـريـحـات وحتــدث مـدرب بـوروسـيــا دورتـمـونــد األ
صـحفـيـة قائالً “أنا أكـثـر تفـاؤال في الـوقت احلـالي بـشأن حـالـية نـيـمار
ومبـابي قبل مـباراة لـيفربـول سيـكونان قـادرين على الـتدرب مع اجملـموعة

بشكل طبيعي.”

ـباراة الـتي جـرونـينـج 1/0 خـالل ا
جـــمــــعـــتـــهـــمــــا اول امس األحـــد في
اجلـولـة الـ 13مـن الدوري الـهـولـندي.
وشـــــهـــــدت اجلــــولـــــة أيـــــضـــــا فــــوز
إكــــســــيــــلــــســــيــــور عــــلـى إمـــ 2/1
وأوتــريـخت عـلـى دي جـرافـشـاب 5/0
وفـيتيسه أرنها على فيليم تيلبورج
 .3/1ويـدين فـينـورد بـالفـضل في هذا
الـفـوز لالعـبه يـنس تـورنـسـتـرا الذي
ــبـــاراة الــوحـــيــد في ســـجل هـــدف ا
الــدقــيــقــة الــســابــعــة. ورفع فــيــنـورد
ــركــز رصـــيــده إلى  26 نـــقــطـــة في ا
الـثـالث وتـوقف رصـيـد جـرونـيـنـج
ـركـز الـسادس عـنـد عـشـر نـقـاط في ا
ــبــاراة الــثــانــيــة قــلب عــشــر. وفـي ا
إكـسيلسيور تـأخره أمام مضيفه إم

إلى فوز 2/1. 
وتـقدم إم بهدف سجله انكو يانسن
فـي الدقـيقة 47  وتـعادل إكـسيلـسيور
بـــهـــدف أحــــرزه عـــلي مـــســـعـــود في
الـدقـيـقة 60 ثـم أضاف ريـان كـولـفايك
هــدف الــفـوز في الــدقـيــقـة 89. ورفع
إكـسـيـلـسـيـور رصـيده إلى  15نـقـطـة
ـــركــز احلـــادي عـــشـــر وتـــوقف فـي ا
ـركز رصـيد إمـ عند  13نـقـطة في ا

الرابع عشر. 
ـــبـــاراة الــــثـــالــــثـــة اكــــتـــسح وفـي ا
أوتـريـخت ضـيفه دي جـرافـشاب 5/0.
وسـجل أهداف أوتـريخت سـاندر فان
دي ســتـريك في الــدقـيـقـة 14 وويــلـيم
يانسن في الدقيقة 17 وجيرانو كيرك
( في الدقيقة 24  ونـيك فينيما (هدف
فـي الــــدقـــــيــــقـــــتــــ  80 و89 ورفـع

الـقائم لتسديدته. واستمرت محاوالت
ـوبـيـلي كرة التـسـيـو حـيث استـلم إ
فـي عـمق دفــاع الــروســونـيــري لــكـنه
سـدد الكرة أعـلى مرمى دوناروما في
الــدقـيــقـة 20 وأيــضًــا تـســديـدة عــبـر
سـيـرجي مـيلـيـنكـوفـيـتش في الدقـيـقة
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بدأ التسيو الشوط الثاني وعينه على
تـــســـجــيل هـــدف الـــتــقـــدم وانـــطــلق
لـوليتش من اجلهة اليسرى ومرر كرة
لــلـويس ألـبــيـرتـو الــذي سـددهـا عـلى
مـرمى دونارومـا وأمسـكهـا األخير في
الــدقــيــقــة 47. وفـي أكــثـر مـن فــرصـة
يُـــهــدر اخلـط الــهـــجــومـي لالتــســـيــو
الـتـسـجـيل بـغـرابـة حـيث يـتم تـمـرير
الــكــرات بـالــعــرض دون أن تـصل إلى
ـوبــيــلي. وجنح بــوريـني ــهــاجم إ ا
العـب ميالن في تهـديد مرمى التـسيو
ألول مـرة في الشوط الثاني بتسديدة
قــويــة في الــدقــيــقـة 60 تــصــدى لــهـا
احلــارس ســتــراكــوش وسـجـل مـيالن
الــهــدف األول في الــدقــيــقـة 78 عــبـر
كــيــسي من صــنــاعـة كــاالبــريــا وقـام
الالعـب اإليفـواري بـتسـديـد كرة قـوية
اصـطـدمت بـواالس وسـكـنت الـشـباك.
ودفـع إنـــزاجي بـــآخــــر أوراقه حـــيث
أشــرك فــيــلــيــبي كــايــســيـدو بــدال من
سـتيفان رادو في الدقيقة 82. واعتمد
جــاتـوزو بـعـد الـتـقــدم بـالـهـدف عـلى
الــتــحــفظ الــدفـاعـي وسـيــطــر العــبـو
التــــســـيــــو عـــلـى الـــكــــرة وبـــدأوا في
مـحـاوالت تـعديل الـنـتـيجـة. واقـتنص

الـتي جمعت الفريق ببطولة الدوري
اإلسـباني. وحقق نادي إشـبيلية فوزاً
صـعـباً لـلغـايـة على حـسـاب نادي بـلد
الـولـيـد بـهـدف نـظـيف ضـمن اجلـولة
الــثــالـــثــة عــشــر من بــطــولــة الــدوري
الـدرجـة األولى اإلسـبـاني “الـلـيـجا?”
عـلى ملـعب رامون سانـشيز بـيزخوان
مـعـقل الـفـريق األنـدلـسي. وجـاء هدف
ــهـاجم ــبـاراة الــوحـيــد عن طـريق ا ا
الـبرتغـالي الشاب أنـدريه سيـلفا الذي
يبلغ من العمر  23عاماً لصالح نادي
إشــبـيـلــيـة في الـدقــيـقـة  30 مـن عـمـر
الــشـوط األول. وبـهـذا الــفـوز يـتـصـدر
نـادي إشـبـيلـيـة جـدول ترتـيب بـطـولة
الـدوري اإلسـبانـي برصـيد  26 نـقـطة
مـستغالً تعـثر برشلـونة أمام أتلـتيكو
مـدريد بـينـما تـوقف رصيـد نادي بـلد
ـركـز الــولـيــد عــنـد الــنـقــطـة  17فـي ا
الـــثــاني عــشـــر. وفي مــبــاراة أخــرى
تـعادل النادي الباسكي أتـلتيك بيلباو
ــثـله مـع نـادي خــيــتـافـي بـهــدف 
ضــمن الـثـالـثــة عـشـر أيـضـاً من
بـطولة الـدوري اإلسباني على
مـلـعب سـان مـامـيس مـعـقل

الفريق األول.
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حـــسـم الـــتـــعــادل
اإليــــــــجــــــــابي
بــنـتـيـجـة (-1
1) مــواجــهـة
التــــــســــــيـــــو
ومــــــــــــــيـالن
مــــــســـــاء اول
امـس األحـــــــــد
ضـمن مـنافـسات
اجلـــولــة الـ 13من
الـــدوري اإليـــطــالي
عـــــــــــلـى مـــــــــــلــــــــــعـب
ـــبـــيـــكـــو". وبـــهــذا "األو
الـــتـــعـــادل يـــرفع التـــســـيــو
ركز الرابع رصـيده للـنقطة  23 فـي ا
ويـرفع ميالن رصـيده لـلنـقطة  22 في
ـــركــــز اخلـــامس بـــجــــدول تـــرتـــيب ا
ـــيالن الــــدوري اإليـــطــــالي. وســـجـل 
فـرانك كـيـسـي في الـدقـيـقة 78 بـيـنـمـا
تــعـادل لالتـســيـو خـواكــ كـوريـا في

الدقيقة (90+4). 
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ـبـاراة بــتـهـديـد شـبـاك بــدأ التـسـيـو ا
مـيالن والبدايـة كانت بتسـديدة قوية
من ســيــرجـي مـيــلــيــنــكــوفــيــتش في
الـــدقــيــقــة 3 ثـم تــســديـــدة أخــرى من
مــاركـو بـارولـو فـي الـدقـيـقـة  10عـلت
مــرمى دونــارومــا. وأول رد من جـانب
مـيالن كان في الـدقيقة 16 بـهجوم من
اجلـــبــهــة الــيـــمــنى ووصـــلت الــكــرة
لــهـاكـان كـالـهـاجنــولـو حـيث تـصـدى
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أعلن االحتاد االيرلـندي لكرة القدم األحد تعاقده مع مواطنه مايك ماكارثي لإلشراف على
ـارتن أونيل الذي ترك مـنصبه بالـتراضي. ووقع ماكارثي ( 59عاما) منتخب بالده خـلفا 
الـذي لم يكن يشـرف على تدريب أي فـريق منـذ رحيله عن إيـبسويـتش تاون االنكـليزي في
ـدرب أونيـل سلـسـلة من . وشـهـد منـتـخب ايـرلنـدا مع ا ـدة عامـ اضـي عقـدا  نيـسـان ا
ـســتـوى الـثـالث لــدوري األ األوروبـيـة. وسـبق الـنـتــائج اخملـيـبـة تــوجـهـا بـســقـوطه إلى ا
ـنتخب اإليـرلندي في الـفترة ب  1996و2002 وتـتركز اكارثي اإلشـراف على تدريب ا
مـهـمته بـشـكل خاص عـلى ضـمـان تأهل إيـرلـندا إلى نـهـائيـات كـأس أوروبا 2020. وقـال
ماكـارثي "تشرفت بـتعييـني مدربا للـمنتخب وأنـا متحمس جـدا للعودة إلى تـدريب إيرلندا.

نحي فرصة قيادة منتخب إيرلندا إلى كأس أوروبا 2020. أنا سعيد 

أوتـريخت رصـيده إلى  21 نـقـطة في
ــركــز اخلـامس وتــوقف رصــيـد دي ا
ركز جـرافشـاب عنـد عشـر نقـاط في ا

السابع عشر قبل األخير.
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واصـل قـاسم بـاشـا انـطالقـته الـقـويـة
فـي الــدوري الـــتـــركي وتـــغـــلب عـــلى
ضـيـفـه مـلـطـيـة سـبور  / 3صـفـر اول
ــرحــلـة 13.وســجل امـس األحـد في ا
أهــداف قـاسم بـاشــا مـبـاي ديـاني في
الــدقــيــقــة الـســادســة من ركــلــة جـزاء
وجـوزوي سا فـي الدقـيقة  57 ومـباي

دياني في الدقيقة 84. 
ورفـع قــاسـم بــاشـــا رصـــيــده إلى 25
ــركـــز الــثـــاني وتــوقف نـــقــطـــة في ا
رصـيـد مـلطـيـة سبـور عـند  21 نـقـطة
ـركز اخلـامس. وتلقـى فنربـخشة في ا
ة جـديدة بـسقـوطه أمام مـضيفه هـز
طـرابزون سـبور 2 / 1. وسـجل هدفي
طـــرابـــزون ســـبـــور فـــيـــلــيـب نـــوفــاك
وخــوسـيــة سـوزا في الــدقـيــقـتـ 50
و75 فــيــمـا ســجل هــدف فــنـربــخــشـة
مــايــكل فــريـق في الــدقــيــقـة 83.ورفع
طـرابزون سبور رصيده إلى  19نقطة
ــركــز الــســابع وتــوقف رصــيــد فـي ا
ـركز فـنـربـخـشـة عـنـد  13نـقـطـة فـي ا
15. وقـــلب بـــورصـــا ســبـــور تـــأخــره
بـهـدفـ نـظيـفـ أمـام مضـيـفه بـلـدية
آكـهـيسـار إلى فوز 2 / 4. وجتـــــــــمد
رصــــــــيـد بـلـديــة آكـهـيــسـار عـنـد 12
ــــــــركز 16 ورفـع بورصا نـقـطة في ا
ســبـور رصـيـده إلى  16نــقــــــــطـة في

ركز 11.  ا
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الــبـديل كـوريـا هـدف الــتـعـادل الـقـاتل
لـالتسـيـو في الـدقـيـقة (4 +90) حـيث
ــ احلـارس ســدد كــرة قـويــة عــلى 
دونـارومـا من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء.
ـبـاراة لـوكـا بـانـتي طـرد وقـرر حــكم ا
ـباراة سـيـمـوني إنـزاجي مـن مـلعـب ا

في الثواني األخيرة لسوء سلوكه.
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فـاز فـريق بـوروسـيا مـونـشـنـجالدباخ
عـلـى ضيـفـه هـانـوفر (1-4) اول امس
األحــد عـــلى مــلــعب بــروســيــا بــارك
ضــمن مـنـافــسـات األسـبـوع الـ 12من
ــانـي. وافــتـــتح بـــطـــولـــة الـــدوري األ
الـضيوف الـتسجيل مـبكرا عن طريق
ـــهـــاجـم األمـــريـــكي بـــوبي وود في ا
الـدقـيـقـة األولى مـن عمـر الـلـقـاء. وفي
الــــدقـــيــــقـــة 7 تــــمــــكن العب الــــوسط
الـبلـجيـكي تورجـان هازارد من إدراك
هـدف الـتـعـادل ألصـحـاب األرض قبل
ـدافع السـويسـري مايكل أن يـضيف ا

الجن هدف التقدم بالدقيقة 44. 
ــــبـــاراة الـــثــــاني جنح وفـي شـــوط ا
الرس شـــتــيـــنـــدل في إحــراز الـــهــدف
ـونشـنـجالدبـاخ في الدقـيـقة الـثـالث 
58 قـبل أن يسـجل زميـله السـويسري
ديـنيس زكريـا الهدف الـرابع بالـدقيقة
77.  وبـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــفـــــــــــوز رفـع
مـونـشـنـجالدبـاخ رصـيـده مـن الـنـقاط
إلى  26 فـي الـوصــافـة فــيـمــا جتـمـد
ركز رصـيد هانوفر عند  9 نـقاط في ا

الـ16. 
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انـتـزع فيـنورد فـوزا صعـبا من ضـيفه
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عــلى شـيـكــاغـو بـولـز 96 - 111 ودنـفـر
نــــاغـــتـس عـــلى
أوكـالهـــومــا
ســــــــيـــــــــتي
ثـــــــــانــــــــدر
.105-98

النتيجة لصالح فريقه.وسجل طومسون
الـنقـطتـ احلاسـمتـ قبل خـمس ثوان
بـاراة عـنـدما تـابع بـنـفسه من نـهـايـة ا
بـنجـاح محاولـة غيـر موقـفة قـام بها من
ــنــطــقــة داخل الــقــوس وحــقـق ثــاني ا
الـشــرقــيـة مــيـلــووكي بـاكس فــوزا عـلى
سـان انـتـونـيـو سـبـيـرز  129 - 135هـو
الـثـاني توالـياً لـه بعـد سلـسـلة من ثالث
هـزائم. وحقـق كلـيفالنـد كـافالـييـرز بطل
 2016ووصـــيف غــــولـــدن ســـتـــايت في
ألــــــــقــابه الـثالثــة األخــــــيـرة فـوزه
الـثـانـي تـوالـيـاً والـرابـــــــع إجـمـاال
ـوســـــــم وذلـك بـنتـيـــــجة هـذا ا
 108-117عــــــــــلـى ضــــــــــيــــــــــفـه
هــيـوســــــــــ روكـتـــــــس. وفي
مـبـاريـات أخـرى فـاز واشـنـطن
ويــزاردز عــلى نــيـو أورلــيــانـز
بـيـلـيـكـانـز 114- 124وداالس
مـــافـــريـــكس عـــلى بـــوســـطن
ســــلــــتـــــيــــكس 104 - 113
ومـيـنــيـسـوتـا تــمـبـروولـفـز

ونـيمـونتال سـتكـون صاحلـة لدخـول ا
يـبول في الـيـوم الذي سـيـحدده الـكـو
إلقـامـة اللـقاء". وأشـارت تقـارير إلى أن
ـــبــاراة من الــوارد نــقـــلــهــا إلى أحــد ا
مـالعـب أوروجــــــــواي بــــــــاراجــــــــواي
وتـشـيـلي. وكـان نـادي بـوكـا جـونـيورز
ــبــاراة قـــد طــالب بــضــرورة تـــأجــيل ا
بـسـبب عـدم تـهـيـئة الـظـروف إلقـامـتـها
بــعـد االعـتـداء عــلـيـهم  والــتـسـبب في
ـا دفع إصـابـة بـعض العـبـي البـوكـا 
ـواجـهة. وتـشـير ـسـؤول لـتـأجيل ا ا
بــعض الــتــقــاريــر الــصــحــفـيــة إلى أن
ـوعد اجلديد إلقامة السوبر كالسيكو ا
ــمــكن أن يــكـــون يــوم الــســبت 8 مـن ا
ـقـبل. جـديـر بـالـذكـر أن كـانــون األول ا
مـــبــاراة الــذهــاب انـــتــهت بـــالــتــعــادل
اإليــــــجــــــابي  2/2 عــــــلـى مـــــلــــــعب "ال

بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز.
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دير قـال جيـيرمو بـاروس سكـيلوتـو ا
الـفني لـبوكا جـونيـورز إن الظروف لم
تــكن مــنـاســبـة لــفــريـقه مـن أجل لـعب
مــــــبــــــاراة إيــــــاب نـــــــهــــــائي كــــــوبــــــا
لـيــبـرتـادوريس أمـام ريـفـر بـلـيت اول

امس األحـد مـا أدى لتـأجيـلـها مـجددًا.
وخالل مـؤتـمـر صـحـفي لـلـحـديـث حول
ــبـــاراة بــحـــضــور دانـــيــيل تـــأجــيـل ا
أجنـليتشي رئيس بـوكا جونيورز قال
ـساواة سـكـيـلـوتو: "لم نـكن عـلى قـدم ا
ـبـاراة سـواء مع ريــفـر بـلـيت لــلـعب ا
الــــســـبت أو األحــــد". وأضـــاف: "لـــيس
الـسبب ما عشناه أو ما نعيشه.. لكننا
فـي وضع غــيــر مـــنــاسب لــلـــعب عــلى
عـكس ريفـر بلـيت لقـد أخبـرت الرئيس
أنـنـا ال نـعـيش أجـواءً تـنـاسـب الـلـقاء".
وتـابع: "لـقـد شـاهـدوا (ريـفـر بـلـيـت) ما
حـدث ولديـهم الفـيديـوهات لكل شيء..
شعرنا أن الظروف غير متساوية ألننا
كـان يـجب أن نـصل لـلـمـباراة فـي نفس
الــــظــــروف". وواصل: "رغـم مــــا حـــدث
حـاولت احلـفـاظ عـلى تـركـيزي من أجل
ـبـاراة لـكـني لم أسـتـطع ذلك وفـقدت ا

تركيزي".
ــرة األولى الــتي يـــقــام فــيــهــا وهـــذه ا
نـهــائي الـبـطـولـة الــقـاريـة بـ فـريـقـ
أرجـنتينـي ويخوضهـا الفريق الزائر
دون جـمهوره بـسبب منع سفـر جمهور
الـضـيـوف مـنذ  2013 بـسـبب الـشغب.

نيمار
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قــال دانـيـيل أجنـلـيــتـشي رئـيس بـوكـا
جـونيورز األرجنتيني إن فريقه لم يكن
مــسـتـعــدا خلـوض إيـاب نـهــائي كـوبـا
لــيــبـــرتــادوريس أمــام مــواطــنه ريــفــر
بـــــــلـــــــيت اول امـس األحـــــــد. وأوضح
أجنـلـيتـشي خالل مـؤتمـر صـحفي: "لم
باراة الالعبون نـكن مستعدين لـلعب ا
ذكرة كـانوا حتت تأثير العالج". وعن ا
الــتي وقــعــهـا مـع رئـيس ريــفــر بــلـيت
ورئـيس احتـاد أمريـكـا اجلنـوبـية لـكرة
باراة قال: ـيبول" إلقامـة ا الـقدم "كو
"أنـا أعـرف ماذا وقـعت". وواصل: "نحن
مـديـنون جلـماهـير بـوكا جـونيـورز أنا
شـجعون مـنذ عام أعـرف ما يشـعر به ا
ـــيــبــول 2015. قـــدمــنــا طـــلــبـــا لــكــو
(العــتـبــارنـا فــائـزين) ونــنـتــظـر الـرد".

وســــبـق لــــبــــوكـــــا جــــونــــيــــورز أن 
اســتــبـعــاده من الــبـطــولــة عـام 2015
بــسـبب أعـمـال الــشـغب الـتي ارتــكـبـهـا
جــمــهـوره حــيــنــهـا ضــد العــبي ريــفـر
بــلــيت. ورغم أن األحــداث جــرت خـارج
ـلـعب إال أنـها أيـضـا تخـضع لالئـحة ا
ـبـاراة قـد أُجـلت الـعــقـوبـات. وكـانت ا

بـسبب اعتداء جـماهير ريـفر بليت على
العـــبي الـــبـــوكـــا قـــبل أن تـــؤجـل مــرة
أخـــرى إلى مـــوعـــد ســـيـــحـــدد الـــيــوم

الثالثاء.

ورد نـادي ريفر بليت على األخبار التي
تـشير الحتـمالية نـقل إياب نهائي كأس
لــيـبــرتـادوريس أمــام بـوكــا جـونــيـورز
. وقال ريفر بليت عبر خـارج األرجنت

اعمال الشغب ترجئ نهائي كوبا ليبرتادوريس 

نيكوال
فوتشفيتش

جانب من مباراة الرجاء وفيتا كلوب

b»—…∫ جنح
اشبيلية في

انتزاع صدارة
الدوري

االسباني بفوز
صعب على بلد

الوليد 
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بـيلي جنم فريق نـادي برشلـونة اإلسبـاني قد طلب ي أن عثـمان د كـشف موقع كول الـعا
قـبلة. يـأتي هذا رغم أن الالعب الرحـيل عن البـلوجـرانا خالل سـوق االنتقـاالت الشـتويـة ا
الفـرنـسي الـشاب أصـبح أكـثـر العبـي الدوري اإلسـبـاني حـصداً لـلـنـقاط بـأهـدافـهم عقب

صلحة برشلونة في موقعة أتلتيكو  خطفه نقطة جديدة 
مدريـد عـلى ملـعب وانـدا ميـتـروبولـيـتانـو في الـعاصـمـة اإلسبـانـية مـدريد.

ــاني الــســابـق سـبـع نــقـاط وحــصــد العب بــوروســيــا دورتـمــونــد األ
ـوسم بـاألهــداف اخلــمس الـتي ســجــلـهــا في الــلـيــجــا خالل ا
احلــــالي أكــــثــــر من أي العب آخــــر. إال أن صــــاحب الـ 21
ربـيعًا يـبدو غيـر متكـيف بشكل كـامل في النادي الـكتلوني مع
إدمـانه ألـعـاب الـبالي سـتـيـشن وعـدم اتـبـاعه الـنـظـام الغـذائي
ـطلـوب مع وجود كـراتـ من األطعـمة اجلـاهزة في مـنزله ا

عالوة على تأخره بشكل معتاد عن تدريبات البرسا. 
ـوقع أن الالعب طـلب الرحـيل عن كـامب نو في وذكر ا
كانون الثـاني ومسؤولو برشلونة يـناقشون إمكانية
ـبــيـلي في صـفــقـة تـبـادلــيـة مع بـاريس إدراج د
سـان جـيـرمــان الـفـرنـسي تـتــضـمن مـبـلغ من
ـال يدفـعه الـبرسـا من أجل اسـتعـادة نيـمار ا
دا سيـلـفا الـنـجم البـرازيـلي الكـبـير. يُـذكر أن
ليفـربول اإلجنليزي مهتم جدًا باحلصول على
ـــــهــــاري فـي صـــــفــــوف خـــــدمـــــات الالعـب ا
برشـلونة رغم تـأكـــــــيـد األخيـر أنه ال توجد

أي عــــروض رســـمـــيــــة بـــعـــــــــــد مـن جــــــــــانب
الريــدز.

ويـعود الفوز األخير لبوكا جونيورز
ـسـابـقـة إلى  2007 عـنـدمـا بــلـقب ا
ظــفــر بــلــقــبه الــســادس. أمــا ريــفــر
بـاليت فــيــســـعى الى الــتـــتــويج به
لـلـمـرة الرابـعـة في تـاريخه واألولى
ــرة األخـــيــرة مـــنــذ 2015. وهـي ا
الـتي سـيـقـام فـيهـا الـدور الـنـهائي
لـكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب
واإليـاب حـيث تقـرر اعـتمـاد نـظام
ـباراة النهـائية اعتـبارا من العام ا
ـقبل عـلى أن يقام الـنهائي األول ا
في الــــعـــاصـــمــــة الـــتـــشــــيـــلـــيـــة
ســانــتــيــاغــو. وســيــنــال الــفــائــز
بــالــلــقب الــقــاري شــرف تــمــثــيل
أمـيركا اجلنوبية في كأس العالم
ـقـررة في اإلمـارات في لـألنـديـة ا
ـقـبل. وتـعـود أول كــانـون االول ا
مـواجهـة ب الفـريقـ الى العام
1913 وانـتهت بفوز ريفر باليت
1-2 لـكن بـوكا يـتفـوق في تاريخ
لقاءات الفريق بـ  88 انتصارا
ــنــافـسـه في حـ مــقــابل  81
انـــــــتـــــــهت  78 مـــــــبــــــاراة

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعــــــــــادل.


