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صرح الـنجم البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو هـداف فريق يوفـنتوس اإليـطالي لكـرة القدم بأنه من الـسابق ألوانه احلديث عن
نـحه. وذكرت وسـائل اإلعالم في وقت سابق أن حفل زفـافه والسـبب وراء زياراته لـلكـنائس هـو لشـكر الـرب على كل مـا 
وقع رونالـدو زار مع صديقته جـورجينـا رودريغيز إحـدى الكنـائس في تورينو لـتحديـد مكان حفل زواجـهما. وقـال رونالدو 
"Sportfair: الـزواج? ليس بـعد. إن سـبب ذهابي لـلكـنيـسة كل أسـبوع هـو شيء آخر. أنـا كاثـوليكـي وآتي لكي أشـكر الرب
ا أحمـده على حـمايـة عائـلتي وأصـدقائي. أزور كل أسـبوع كـنيـسة مـختـلفة ألن عـلى كل ما يـعطـيني. أنـا ال أطلب شـيئـا وإ
صـورون في تلك اللحظة واعتقدوا أنـني سأتزوج. ال أعلم كيف سيكون هـناك الكثير من اخليارات في تـورينو لقد شاهدني ا
مسـتقـبلي ولـكن في الـوقت احلالي لـيس لدي مـثل هذه اخلـطط". وتعـرف رونالـدو على جـورجيـنا رودريـغيـز في عام 2016
لدى زيارته لـلمتجـر الذي كانت تـعمل فيه وأجنبـا طفلـة منذ سـنة واحدة وأطلـقا علـيها اسم "آالنا مـارتينـا" إضافة إلى ثالثة
أطـفال آخـرين لـدى الـنجم الـبـرتغـالي من أم بـديـلة وهم كـريـسـتيـانـو جونـيـور الـبالغ من الـعـمر تـسع سـنـوات والتـوأم "يـفا"

و"ماتيو" ويبلغان من العمر عاما ونصف العام.
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بـأن هـذا الـفـريق سـيـكـون في الـنـهـائي
يـومـاً ما". وخـاض جيـمس النـهائي في
ـواسم األربعة األخـيرة مع كافـالييرز ا
وقـــــاده لــــلـــــقب  2016واحلـــــلـــــول في
واسم الثالثة األخرى وصيفاً لغولدن ا

ستايت.
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وال يـزال كافـالـييـرز يعـاني بشـكل كبـير
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عـبـر حـسـابـهـا عـلى "تـويـتـر": "أحـمـد أحـمـد رئـيس
االحتاد اإلفريـقي لكرة القـدم يؤكد مـصادقة الـلجنة
الـتـنـفيـذيـة عـلى إقـامـة كـأس الـسـوبـر بـ الـترجي

غربي في الدوحة".  التونسي والرجاء ا
ـتـعارف عـلـيه إقـامـة الـسـوبـر اإلفـريقـي على ومن ا
ـتوج بـلـقب دوري أبـطال إفـريـقـيا ملـعب الـفـريق ا
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قـال أحــمــد أحـمــد رئـيس االحتــاد األفــريـقي لــكـرة
الـقـدم إن مــبـاراة الـســوبـر األفـريـقـي بـ الـتـرجي
الــتـونــسي بــطل دوري أبـطــال أفـريــقــيـا والــرجـاء
غـربي بطل الـكونـفيـدراليـة سيـقام في الـعاصـمة ا
BEIN sport الـقـطـريـة الــدوحـة. ونـشـرت شـبـكـة
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كـشف االحتــاد األوروبي لــكـرة الــقـدم
"اليـويـفا" أمس عـبـر موقـعه الـرسمي
رشـح في تويـتر قـائمـة الالعبـ ا
ـثـاليـة لـعام للـتـواجد في الـتـشكـيـلة ا

 .2018
وضمت الـقـائـمة  50 العبـا اخـتارهم
فــريق مـكــون من مــحــرري ومــراسـلي

وقع اإللكتروني لـ"اليويفا".  ا
وضــمت الـــقــائــمــة  5 حــراس مــرمى
وهم: أليسون بـيكر (ليـفربول) هوغو
لــوريس (تـوتــنــهـام) كــيــلـور نــافـاس
(ريــــــــال مــــــــدريـــــــــد) يــــــــان أوبـــالك
(أتلتــــــيكو مـدريد) ومارك أندريه تير

شتيغن (برشلونة). 
و 15 مــــدافــــعــــا هم: جــــوردي ألــــبـــا
وجيـرار بـيكـيه وصـامـويال أومـتـيتي

أخبار النجوم
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أكَّد جـورفان فيـيرا مدرب اإلسمـاعيلي أنَّ فـريقه كان يـستحق األفضل في
الـلــقـاء الـذي خـســر فـيه بـركالت الــتـرجـيح أمـام الــرجـاء في كـأس زايـد

لألندية العربية األبطال. 
وخـسـر اإلسمـاعـيلي (4-2) بركالت الـترجـيح بـعد الـتعـادل السـلبي

باراة وهي نفس نتيجة الذهاب. في ا
ـبــاراة: "أعـتـقــد أنَّ مـا كـان ــؤتـمـر الــصـحـفي بــعـد ا  وقـال في ا
ــبـاراة هـو تـســــــــــجـيل هـدف لــنـؤثـر به عـلى يـنــقـصـنـا في ا

الرجاء. 
مع األسف لـم يــتـحــقـق ذلك لــكن الالعــبــون قــدَّمــوا مــبـاراة

كبيرة وأدوا مهمتهم بشجاعة". 
د أال أحـد من حـقه أن يــنـتـقـد العـبــيه ألنـهم كـانـوا في وأكـَّ
ـسـتـوى. وأضـاف أيــضًـا "لـقـد شـكـرتـهم وودعـتـهم بـعـد ا
ــبــاراة وقــلت لــهم أن يــرفــعــوا رؤوسـهم وأن نــهــايـة ا

صر". ا قدموه بعد عودتهم  يفتخروا 
 وتـابـع "لـقـد ودَّعت االســمـاعـيــلي بـأفـضـل طـريـقـة

وخضت معه آخر مباراة لي. 
لـديَّ أهـداف مـهـنـيـة أخـرى". وخـتم أنـا بـحـاجـة
لــلــراحــة; ألنـــني خــرجت من جتــربــة مــلــيــئــة
بـالضـغط وال أريـد أن أبـدأ جتـربـة أخرى
وال أريـد أن ألــعب دور اإلطـــــــــفـائي في

أي فريق. 
ســأخــــــــــلــد لـلــراحــة وأنـــــــــتــظـر
ــــوسم لــــتــــحــــديـــد نــــهــــايــــة هــــذا ا

مــــــستقبلي.

الـــســادســة واألخــيـــرة من مــبــاريــات
اجملــمـــوعــة الــرابــعــة لــدوري أبــطــال
أوروبــا. وفي اجملــمــوعــة ذاتــهــا فـاز
ـــــانـي عـــــلـى ضـــــيــــــفه شــــــالـــــكـه األ
لـوكـومـوتيف مـوسـكـو الروسي (1-0)
وضــمن بـورتــو الـتــأهل لـدور الــسـتـة
عـشر قـبل عدة جـوالت وبالـتالي فإن
ثابـة حتصيل باراة كـانت  نـتيجـة ا
حـاصل. وسجل بورتـو مسيـرة مذهلة
في الـنسـخة احلـاليـة لدوري األبـطال
حــــيـث حــــقق فــــوزه اخلـــــامس عــــلى
الــتـوالي مـنــذ تـعـادله مـع شـالـكه في
اجلـــولـــة األولى لـــدور اجملـــمـــوعــات.
وســبـق لــبــورتــو الــتــتــويج بــالــلــقب
الــقــاري مــرتـ مـن قـبـل عـامي 1987
و2004. وتــقــدم الـبــرازيــلي فـيــلــيـبي
بـهـدف لبـورتو فـي الدقـيقـة الـسابـعة
ـــالي مـــوسى مـــاريـــجـــا ثـم أضـــاف ا
الــهــدف الـثــاني من ضــربــة جـزاء في
الـدقيـقة 42 قـبل أن يخـتتم البـرتغالي
ســيـرجــيـو أولــيـفــيـرا الــتـســجـيل في

الدقيقة 57. 

مـرمى احلارس الكولومـبي أوسبينا 
لـيـكـتـفي نـابولي بـبـطـاقـة الـتأهل إلى
مــســابــقــة الـدوري األوروبـي. وسـجل
ثـالثــيـــة بــاريـس ســان جـــيـــرمــان في
ــــــبــــــاراة كـل من األوروجــــــويــــــاني ا
إيــدنــســون كــافـاني  والــبــرازيــلــيـ

نيمار دا سيلفا وماركينيوس.
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جنـح فـريق نـادي تـوتــنـهـام في حـسم
بـطاقة التأهل إلى الـدور ثمن النهائي
مـن مسـابقـة دوري أبـطال أوروبـا هذا
ـوسم إثر اقتناص نقطة التعادل من ا
فـم بـرشــلــونــة اإلســبـانـي في مــبـاراة
مـلعب كامب نو التي انـتهت منذ قليل
ضـــــمن اجلـــــولــــة األخـــــيــــرة من دور
اجملـمـوعات. وكـان السـبيـرس قريـب
من مـغـادرة الـتـشامـبـيـونزلـيج مـبـكرًا
جـدًا بعد تسجيل السفاح األرجنتيني
إلنـتر ميالن اإليطالي ماورو إيكاردي
لـهـدف التـعادل في مـباراة بي إس في
آيـندهوفن الهولندي والتي أقيمت في
نــفس الـتــوقـيت إال أن لــوكـاس مـورا
الـنــجم الـبـرازيـلي في صـفـوف شـمـال
سابقة لـندن أمن استمرار فريقه في ا
األوروبـيـة الـعـريـقـة. ودخل بـرشـلـونة
مـباراة الـليـلة مـنقـوصًا من عـدد كبـير
هم على رأسهم ليونيل من العبيه ا
مـيسي وسـيرجـيو بـوسكـيتس الذين
ديـر الفـني اإلسبـاني إرنـستو فـضل ا
فـالـفـيـردي مـنحـهم قـسـطًـا من الـراحة
فـي ظل حسـم كل األمور فـيـمـا يـتـعلق
بـــالــتــأهـل وصــدارة اجملــمـــوعــة قــبل
ـدرب مــاوريــســيـو مــواجــهــة فـريـق ا
بـوتـشـيـتـيـنـو. تـقـدم أصـحـاب األرض
بـــالــهـــدف األول في الــدقـــيــقــة  7 عن
طـــريق الـــنـــجم الـــفـــرنـــسي عـــثـــمــان
ـبيلي بعد مهارة فردية غير عادية د
ثـم جنح مـورا في مــعـادلــة الـكــفـة في
الـدقيـقة  85 لـيعـبر الفـريقـان معًا إلى
دور الـ 16. فـي حـ ســقط اإلنــتـر في
فـخ التـعـادل اإليجـابي مع آيـنـدهوفن
الــــذي تـــمــــكن مـن افـــتــــتـــاح مــــجـــال
الـتـسجـيل في مبـاراة مـلعب جـوزيبي
مــيـــاتــزا في الــدقــيــقــة  13عـن طـريق
ـكـسـيـكي فـيـرهـيـنج لـوزانو الـنـجم ا
قـبل أن يعدل إيكاردي النـتيجة لفائدة
الـنـيراتـزوري في الـدقيـقة 73 ويـفشل
األفــاعي في إضــافــة الـهــدف الــثـاني
هــدف االنـتــصــار والـتــأهل إلى الـدور
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خـطف بـوروسيـا دورتـمونـد الـصدارة
بـعـد فـوزه على مـونـاكو  0-2 وتـعادل
أتـلــتـيـكـو مـدريـد مع كـلـوب بـروج بال
أهــداف. حـسم بــوروسـيـا دورتــمـونـد
صــــدارة اجملـــمـــوعــــة األولى بـــفـــارق
ــبـاشــرة مع أتــلــتـيــكـو ــواجــهـات ا ا

أسـود الـفيـستـيـفالـيا  13نـقـطة. وفي
اجملـمـوعـة الثـانـيـة قاد لـوكـاس مورا
فـريق نـادي تـوتـنـهـام اإلجنـلـيزي إلى
دور الـ  16عـــــقب تـــــســــجـــــيل هــــدف
الـــتــــعـــادل في مـــبــــاراة بـــرشـــلـــونـــة
اإلســبـاني عــلى مـلـعـب كـامب نـو مع
ســقـوط إنـتــر مـيالن اإليــطـالي في فخ
الـتعادل اإليجابي بهدف في كل شبكة
مـع بي إس في آيـنـدهـوفن الـهـولـنـدي
عـلى مـلـعب جـوزيـبـي مـياتـزا لـيـصل
رصــيــد الــســبــيــرس واألفــاعي إلى 8
نــقــاط ولــكن مـع تـفــوق األول بــفــضل
ـبـاشرة. وفي اجملـمـوعة ـواجـهات ا ا
الـثـالـثـة حسم بـاريس سـان جـيـرمان
الــفـــرنــسي صــدارة اجملــمــوعــة عــقب
الـــفــوز الــعـــريض الــذي حــقـــقه عــلى
حــسـاب الــنـجم األحــمـر الــصـربي في
مــلــعب حــديــقــة األمــراء بــنــتــيــجـة 4
أهــداف مــقــابل هــدف واحــد وتــفـوق
لـــيــفـــربـــول اإلجنــلـــيــزي عـــلى أرضه
ووسـط جـــمـــاهــــيـــره عــــلى نــــابـــولي
اإليـــطـــالي بـــهـــدف يـــتـــيم عن طـــريق
ـصري مـحمد صالح جنـمنـا العربي ا
لـيـقـتـنص بطـاقـة الـعـبور الـثـانـية عن
هـذه اجملموعة بوصوله إلى النقطة 9
مـتـساويًـا مع نـابولي بـنـفس الرصـيد
ـواجهات ولـكن مع تـفوق الـريدز في ا
ـــبــاشــرة. وأخــيـــرًا إلى اجملــمــوعــة ا
الـرابعة حيث تأهل بـورتو البرتغالي
فـي صــدارة اجملــمــوعـــة بــرصــيــد 16
نـقطة في حـ صعد شـالكه كوصيف
لـلمجمـوعة برصيد  11نـقطة مع فارق
الحــقــ جــاالطـة ضــخم مـع أقــرب ا

سراي التركي صاحب الـ  4 نقاط.
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خـطف لـيـفـربـول اإلجنـلـيـزي وباريس
ســان جــيــرمــان الــفــرنـسـي بــطـاقــتي
الـتأهل عـن الثـالثة فـي مسـابقة دوري
أبطال أوروبا  بتحقيقهما الفوز على
نــابــولـي اإليــطــالي والــنــجم األحــمــر
الـصـربي  في مـباراتـ لـعبـتـا ضمن
مـــنــافــســات اجلـــولــة الــســادســة
واألخـــيـــرة. وانـــتــهت
مـــــنـــــافـــــســــات
اجملــــمــــوعــــة
بــــــــــفــــــــــوز
لـــيــفـــربــول
الــــــصـــــعب
عـلى نابولي
بـــــهــــدفٍ دون
مـقـابل  بـينـما
صـــــعــــد بــــاريس
سـان جـيـرمان لـلـصـدارة بتـغـلـبه على
الـنــجم األحـمـر بـثالثـة أهـداف مـقـابل
هـدف. واكتـفى ليـفربـول بهـدف النجم
ـصري مـحمـد صالح  لكن الـالعب ا
أهــدروا أكــثــر من  21تــســديــدة أمــام
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أثـنى بـيب غـوارديـوال مدرب مـانـشـسـتـر سـيـتي اإلنـكـلـيـزي عـلى مـهـاجـمه رحـيم سـتـيـرليـنغ وقـال إنه
"شـخص رائع" بعد أن وجه الالعب انتقادات لـتغطيات إعالمية وصـفها بأنها تغـذي العنصرية. وكتب
اضي بـعد يـوم من تعرضه الالعب البـالغ من العـمر  24 عـاماً تـعليـقات عـلى انستـغرام يـوم األحد ا
ة -2 صـفر أمام تشـيلسي في الـدوري على ملعب سـتامفورد إلهانات عنـصرية مزعـومة خالل الهز
. إنه شخص بريدج. وقال غوارديوال في مـؤتمر صحفي اول امس الثالثاء "رحـيم قال كالماً صحيحاً
متـمـيز وإنـسـان رائع. نعـيش في الـقرن  21 ومن الصـعب أن نـقبل الـيـوم ما حـدث مع الـسود خالل
ساواة وتسـاعد الناس أن يكونوا أفضـل. العنصرية ليست سـنوات ماضية. عليك أن حتـمي مفهوم ا
فـقط في كـرة الـقدم فـقط بل في كل اجملـاالت. لـكن عـلـينـا أن نـقـاتل من أجل حتـقيـق مسـتـقـبل أفضل
للـجمـيع. لـيس فقط في إنـكلـترا بل في كل مـكان في الـعـالم". ومنع تـشيـلسي أربـعة من مـشجـعيه من
ـراجـعـة مـشاهـد الـفـيـديو حضـور مـبـاريـات الـفريق حـتى يـنـتـهي الـتـحقـيق في حـ تـقـوم الـشرطـة 
اخلاصـة بالواقـعة. وأضـاف غوارديوال "أقـدر ما فعـله تشـيلسي وإذا حـدث األمر مع فـريقي فسـنفعل
الـشيء نفـسه".  ورداً عـلى سـؤال عمـا إذا كان يـرى أن سـتيـرلـينغ يـتـلقى مـعـاملـة قاسـيـة من وسائل
إعالم قـال غوارديوال  "ال أعرف. عنـدما وصلت إلى هنـا حتدثت معه ألنني أعرف أنه كـان نشطاً جداً
على وسائل التواصل االجتماعـي. أنت تتوقع حدوث ذلك (حدوث معاملة قاسـية) عندما يلعب بطريقة

سيئة. ولكن بسبب لون بشرته? ال". 

وســجل اجلـزائـري ســفـيـان فــيـجـولي
الهدف األول جلالطة سراي من ضربة
جــــزاء فـي الــــدقــــيــــقـــة 45  وأضــــاف
الــســويـســري إرين ديــرديـوك الــهـدف
الـــــثــــــاني فـي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 65.وفـي
جــيـلـسـنــكـيـرشن سـجـل ألـيـسـانـدرو
شـوبف هدف الفوز لـشالكه في الوقت

بدل الضائع للمباراة. 
ورفـع بـــورتــــو رصــــيـــده فـي صـــدارة
اجملــمــوعــة الــرابــعــة إلى  16نــقــطــة
وتـوقـف رصــــــــيـد جـالـطــــــــة سراي
ــركـــز الــــثــالث عـــنــد  4 نـــقـــاط في ا
لـــيـــنـــتــقـل لــلـــمـــشـــاركــة فـي الــدوري

األوروبي. 
كـمــا تـأهل شـالـكه لـدور الـسـتـة عـشـر
ــاضـــيــة ولــكن مـــنــذ اجلــولــة قـــبل ا
الــفـريق جنح في حتـقــيق الـفـوز عـلى
لــوكــومــوتــيف في مــبــاراة حتـصــيل
حـاصل. ورفع شـــــــــالكه رصـيده إلى
ركز الثاني وتـــــــقف  11نقطة في ا
رصـيد لـوكومـوتيـــــــــف عند  3 نـقاط

ركز األخير. في ا
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مـدريد بعدما صار رصيد الفريق 13
نـقـطـة مع نهـايـة مـباريـاتـهـما في دور
اجملـموعات. وفاز بوروسيا دورتموند
ــــاني عـــلـى مـــضــــيـــفه مــــونـــاكـــو األ
الـــــفــــرنـــــسي  0-2 بـــــفـــــضل هـــــدفي
الـبرتغالي رافـاييل غيريرو ( 15و88).
وفـشل أتـلتـيـكو مـدريد فـي الفـوز على
مــضــيــفـه كــلــوب بــروج الــبــلــجــيــكي
ـتـأهل إلى يـوروبـا ليغ بـعـدمـا سقط ا

في فخ التعادل 0-0. 
وأنــهى دورتــمــونــد دور اجملــمــوعـات
مـــتــصــدراً (13 نـــقــطـــة) ومن ثم جــاء
أتــلـتـيـكـو مــدريـد ثـانـيـاً (13) وكـلـوب
بـــروج ثــالــثــاً (6) ومـــونــاكــو أخــيــراً
انيا -4 (نـقطة). وفـاز دورتمونـد في أ
 0على أتلتيكو بينما خسر أمامه

بــثـــنــائــيـــة نــظــيـــفــة في الـــعــاصــمــة
اإلسبانية.
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حـقق بورتو الـبرتغـالي فوزا مـعنويا
عـلـى مـضـيـفه جـالـطـة سـراي الـتـركي
(2-3) اول امـس الـثالثـاء في اجلـولـة
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(تشيلسي) جـيمس ميلنـر (ليفربول)
ســاؤول نـيــغـيــز (أتــلـتــيــكـو مــدريـد)
ـيـتـري بـايـيه (مـارسـيـلـيـا) ثـوفان د
(مارسـيـليـا) بـيانـيـتش (يوفـنـتوس)
بوغـبـا (مانـشسـتـر يونـايـتد) وإيـفان

راكيتيتش (برشلونة). 
و 15مــهـــاجـــمــا: غـــاريث بـــيل (ريــال
مــــدريـــــد) كــــافــــانـي (بــــاريس ســــان
جـــيــــرمـــان) نــــيـــمـــار(بــــاريس ســـان
جـــيـــرمـــان) مـــبــــابي (بـــاريس ســـان
جيرمـان) ديباال (يـوفنتـوس) دجيكو
(رومـا) فـيـرمـيــنـو (لـيـفـربـول) مـاني
(لــــيـــــفــــربــــول) مـــــحــــمــــد صالح
(لــيـفــربــول) أنــطـوان غــريــزمـان
(أتلتـيكـو مدريد) لـيونـيل ميسي
(بـــرشــلـــونـــة) لـــويس ســـواريــز
(برشـلونـة) كـريسـتيـانو رونـالدو

(بـرشــلـونـة) كــيـلـيــني (يـوفــنـتـوس)
خوسـيه خيـمـينـيز (أتـلـتيـكو مـدريد)
غــودين (أتــلـتــيــكــو مـدريــد) لــوكـاس
هيرنـانديز (أتـلتيـكو مدريـد) جوشوا
كـيـمـيـتش (بــايـرن مـيـونـيخ) كـالـيـدو
كـــولــيـــبـــالي (نـــابــولـي) كــوســـتــاس
مــانــوالس (رومــا) مــارســيــلــو (ريـال
مدريـد) رامـوس (ريال مـدريـد) فاران
(ريـال مــدريـد) ســتـونـز (مــانـشــسـتـر
سيتي) وفـيرغل فان دايك (لـيفربول).
و 15العــــــــــبــــــــــا فـي خـط الــــــــــوسط:
كـاســيـمــيـرو (ريــال مـدريــد) إيـســكـو
(ريــال مــدريـــد) تــوني كــروس (ريــال
مدريد) لوكا مودريتش (ريال مدريد)
دي بروين (مـانشـسـتر سـيتي) دافـيد
ســيـلــفــا (مــانـشــســتــر سـيــتي) إدين
هـازارد (تــشـيــلــسي) نـغــولـو كــانـتي

ــوسم فــهــو تــخـــلى عن مــدربه هـــذا ا
تايرون لو على خلفية النتائج السيئة
إال أنـه لم يــتــمــكن من الــتــعــافي حــتى
اآلن وتـلـقى اإلثـن خـسـارته احلـادية
ـــوســـــــم في 27 والــــعـــشـــرين هــــذا ا

مباراة. 
وأتـت هــذه اخلـــســارة أمـــام مــضـــيــفه
ركـز الثاني مـيلـووكي باكس صـاحب ا
ــنــطــقــة الـشــرقــيــة والــذي حـقق في ا
بــــدوره فـــوزه الــــثـــامن عــــشـــر في 26
مـــبـــاراة. وكـــان األفــضـل في صـــفــوف

ميلووكي 
إريـك بـــلـــيـــدســـو مع  20نـــقـــطـــة و12
مــتــابــعــة بــيــنــمــا ســجل الري نــانس

جونيور  16 نقطة لصالح كليفالند.
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أمـا حامل اللقب غولـدن ستايت فحقق
عـلى حـساب مـيـنيـسـوتا فـوزه الـتاسع
عـشر في  28 مـباراة وكان األفضل في
صــفـوفـه جنـمه ســتـيــفن كـوري مع 38
نـقطـة وسبع مـتابـعات وست تـمريرات
حــاسـمــة بـيــنـمــا كـان كـارل-أنــطـوني
ينـيسوتا مع 31 تـاونز أفضل مـسجل 
نـقطة أضاف اليها  11مـتابعة. ويحتل
ــركــز الــثــانــيــة في غــولــدن ســتــايت ا
ــنــطـقــة الــغــربـيــة خــلف أوكالهــومـا ا
سـيتي ثاندر والـذي حقق اإلثن فوزاً
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انــتـــهت مــنــافــســات الــيــوم األول من
اجلـولـة األخـيـرة مـن دور اجملـمـوعات
لـدوري أبــطـال أوروبـا وتـعـرفـنـا عـلى
هــويـة أول  8فــرق سـوف حتــضـر في
ــســابــقــة الــدور ثــمـن الــنــهــائي من ا
األوروبـــيـــة الـــعـــريـــقـــة. واســـتـــطــاع
ـاني انـتزاع بـوروسـيـا دورتـمـونـد األ
صـدارة اجملمـوعة األولى عـلى حساب
أتـلتيكو مدريد اإلسباني عقب التفوق
عــلى مــونـاكــو الــفـرنــسي في مــبـاراة
مـــلـــعب لــويـس الــثـــاني فـي فــرنـــســا
بــنـتــيـجـة هــدفـ مــقـابل ال شيء مع
سـقوط فـريق العـاصمـة اإلسبـانية في
فخ الـتـعـادل الـسلـبي مع كـلـوب بروج
في بـــلــجـــيــكـــا لــيــتـــأهل ثــانـــيًــا عن
اجملــــــمـــــوعــــــة األولى
بــــــــــنــــــــــفـس
الــرصــيــد
مــــــــــــــــــن
الــنــقــاط
مــــــــــــــــع
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واجهة األخيرة حسم ليبرون جيمس ا
ه وصـــــديـــــقـه دواين وايـــــد مـع غـــــر
بـقــيـادته فـريـقه لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز
لـلــفـوز عـلى ضـيـفه مـيـامي هـيت -108
 105في دوري كرة السلة األميركي

ـبـاريـات فـوز . وشـهـدت ا لـلـمـحـتـرفـ
غــولـدن ســتـايت ووريــرز حـامل الــلـقب
على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز -116
108 بينما تفوق ميلووكي باكس على
ضـيفه كليفالنـد كافالييرز 92-108. في
ـواجـهـة ب ـبـاراة األولـى جتـددت ا ا
الـصــديـقـ جـيـمس ووايـد الـلـذين بـدآ
مــسـيــرتـهـمــا في الـعــام نـفـسه (2003)
وتــزامال خـاللــهـا فـي صــفـوف مــيــامي
وقـاداه إلى لـقب الـدوري مـرت تـوالـيا

( 2012و2013).
وكـــانت مـــبـــاراة األمس األخـــيـــرة بــ
الـالعــبـ مـع اعــتــزام وايــد االعــتـزال
ـوسم. وقــاد جـيـمـس فـريـقه بــنـهـايــة ا
لـلفـوز بتـسجـيله  28 نـقطـة إضافة إلى
تـسع مـتـابـعات و 12 تـمـريرة حـاسـمة
بـينـما اكـتفى وايـد بتـسجيل  15نـقطة
فـي ح كان األفضل في صـفوف فريقه
جـاستيس وينسلو مع  28 نـقطة. وهو
الـفـوز الـ 16جلـيـمس في  31 مـواجـهـة
ضـــد وايــد. واحـــتــفى الـالعــبـــان عــنــد

صـافـرة الـنهـايـة بـالـتنـافس والـصـداقة
بـيــنـهـمـا بـتـقـد كل مــنـهـمـا قـمـيـصه

لآلخر. 
وقــال جـيـمس ( 33 عــامـاً) "ثـمــة كـمـيـة
ــشــاعــر حــالــيــاً إلدراكي كــبــيــرة من ا
بـأنـني سـأفـقـد أخـاً في الـلـعـبـة خـضت
ـعارك ضده والـعديد مـنها الـعديد من ا
إلى جــانــبه" مـتــابـعــاً "ال مـكــان أفـضل
إلنـهاء ذلك من ملعب ستـايبلس سنتر".
وتـابع "سـنفـتقـده في هذا الـدوري. هذا

أمر أكيد". 
ورد وايـد ( 36عـامــاً) بـتـحـيـة عـاطـفـيـة
جلــيــمس مــعـتــبــراً أن عـدم الــتــنـافس
ضـده مـجـدداً سـيـكون "صـعـبـاً هـذا ما
كـنت ألـعب ألجله. مـواجـهة أحـد أفضل
الالعـب في التاريخ. سواء كنا زميل
أم خــصـمـ أخــرج كل مـنــا أفـضل مـا

لدى الثاني. 
ــ ألنــني بــدأت في الــدوري في أنــا 
الـــعــام نــفـــسه مــعه kالـــصــداقــة الــتي
جتـمعنا تتـخطى كرة السلـة". وبنتيجة
وسم الـفـوز رفع لـيـكرز رصـيـده هـذا ا
إلى  17انــــتــــصــــاراً في  27 مــــبـــاراة
مــحـقــقـاً فــوزه الـســادس في مـبــاريـاته
الـسـبع األخـيـرة. وبـعـد بـدايـة مـتـعـثرة
ــوسم يــبـدو أن فــريق مــديــنـة لــهــذا ا
لوس أجنليس بدأ بحصد ثمار التعاقد

مـع جــيــمس أفـــضل العب في الــدوري
أربـع مـــرات قــــادمــــاً من كــــلــــيـــفـالنـــد

كافالييرز. 
وأبـدى وايـد ثـقـته بـقـدرة جـيـمس عـلى
ـنافس اجلدي إعـادة ليـكرز إلى موقع ا
ـكــنه عــلى لــقب الــدوري مــوضــحــاً "

ا يريده.  القيام 
لــقـد أظـهـر ذلك لـقـد أثـبت ذلك ال أشك

جانب من منافسات سلة احملترف

السوبر االفريقي يقام في الدوحة

q¼Qð∫ جنحت ثمان فرق في بلوغ الدور ثمن النهائي في دوري االبطال
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ختم بـورتـو البـرتغـالي مـتصـدر اجملمـوعـة الرابـعة مـشـاركته في دور اجملـمـوعات بـتحـقـيق الفـوز على
باراة الـتي انتهت بنتيـجة ثالثة أهداف مقابل جـالطة سراي التركي  مـساء اول امس الثالثاء  في ا
رمى اإلسباني إيكر كـاسياس  الذي تمكن من . وتواجد في عرين الفـريق البرتغالي حـارس ا هـدف

الوصول إلى إجناز تـاريخي بتحقيقه هذا الفوز.
بـاراة ثاني العب وأصـبح إيكـر كاسـياس بعـد ا
في تـاريخ دوري أبـطال أوروبـا يـصل إلى الـفوز
رقم 100. ويـعتبر الـبرتغالي كـريستيـانو رونالدو

أول العب يـحـقق هـذا اإلجنـاز  بـعـد وصـوله إلى مـئـة
. وكان كـاسيـاس قد حـقق أغلب انـتصاراته انتـصار أيضـاً
األوروبــيـة مع ريــال مـدريـد اإلســبـاني  قــبل االنـتــقـال إلى

بورتو قبل أعوام.
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هذا ما يجعل إقامـته خارج القارة سابـقة تاريخية.
من جانـبـهـا كشـفت إذاعـة موزايـيك الـتونـسـية أن
الترجي مازال مـتمسكا بـإقامة مبـاراة السوبر على
مـلــعـبه ولم يــتـســلم حــــــــتى اآلن أي خــــــطـابـات

رسمية من االحتاد األفريقي.
الى ذلك أعـــلـن مــجـــلس إدارة نـــادى الـــزمـــالك عن
قرر إقامتها أسعار تذاكر مباراة القطن التشادي ا
ـقـبل فى ذهـاب دور الـ  32لـبـطـولـة يـوم الـسـبـت ا
الكـونـفيـدراليـة األفـريقـية بـعـد أن طبع الـنادي 10
آالف تذكـرة للـجمـاهـير الـتي تــــــــرغب فى حـضور
باراة بعدما أعلن اجمللس أن اللـــــــــقاء سيشهد ا
عودة اجلـمـهـور لـلمــــــــــدرجـات لـلـمــــــــرة األولى
وسم احلـالي عن طـريق الـــــــــتذاكـر وليس خالل ا
الـدعــــــــوات. وجـاءت أسـعــار تـذاكـر مـبـاراة فـريق
الـزمـالك والــقـطن الـتـشــادى كـالـتـالى: " 100جـنـيه
للـمقـصـورة الرئـيسـية و 50جنـيهـا للـدرجة األولى
و 40جنـيهـا للـدرجة الـثانـية و 30 جنـيهـا للـدرجة
قـرر أن يتم بـيع تذاكــــــــر ـوحدة". ومن ا الثالـثة ا
قر النادي االبيـــــــض االسكندرية صباح باراة  ا
باراة قبل حيث تـقرر نقل ا اليوم اخلــــــــــمـيس ا

إلى استاد برج العرب بدال من بتروسبورت.

(يوفـنتـوس) روبيـرت لـيفـاندوفـسكي
(بــــايــــرن مـــــيــــونــــيخ) وهــــاري كــــ

(توتنهام). 
ـشـجـعـ من وفـتح "الـيـويـفــا" أمـام ا
مختـلف أنحـاء العـالم باب الـتصويت
عـلى تـشــكـيـلــة الـعـام وذلك من خالل
مـــوقــــعه الـــرســــمي ويـــســــتــــــــــمـــر
الــــــتـــــــصــــــويـت حـــــــــــــتى الـ 11من
ــقــبل الـــــــشــهــر ا
وهـو الـيـــــوم
الـــــــــــــــــــــــــذي
سـيـعـــــــــلن
فــــــــــــيـه عـن
التشكــــيلة
ـثـالــــــيـة ا
لــــــــــعــــــــــام

.2018

عـــلـى ضــيـــفـه يـــوتـــا جــاز
بــنـتـيـجـة 113-122 في
مـــــبــــاراة شـــــهــــدت
حتــــــــقـــــــيـق جنم
أوكـالهـــــــومــــــا
راســـــــــــــــــــــــل
وســـتـــبــروك
"تــريـبل دبل"
لــــــــلــــــــمـــــــرة
الــســادســة هــذا

12 ـــــــــوسـم مع  ا
نــقـطـة و 11مــتـابــعـة

و 10تمريرات. 
ــبـــاريــات األخــرى وفـي ا

فـــاز داالس مــافــريــكس عــلى
أورالنـــــدو مــــاجــــيك 76 - 101
وبــوســطن ســلـتــيــكس عــلى نــيـو

أورلـيـانز بـيـليـكـانز 100 - 113  ودنـفر
ـفيـس غـريـزلـيز - 105 نـاغـتس عـلـى 

99  ولوس أجنليس كليبرز على
فـينيـكس صنز  119-123بـعد التـمديد
وسـاكرامنتو كينغـز على شيكاغو بولز

89-108 وإنديانا بايسرز على
واشـــــــــنـــــــــطـن ويــــــــزاردز 101 - 109
وفـيالدلـفــــــــــيـا ســـــــفـنـتي سـيـكـسرز
عــلى ديــتــــــــــرويت بــيــســــــــتــــــــونـز

 .116 - 102


