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بــــلغ الــــعــــ اإلمــــاراتـي نــــهــــائي
مــونــديـال األنــديــة بـعــد الــفـوز في
نـصف الــنـهـائي عـلى نــظـيـره ريـفـر
بـلـيت األرجـنتـيـني بـنـتـيـجة (5-4)
بــركالت الــتــرجـيـح بـعــد الــتــعـادل
اإليجابي  2-2 في الوقـت األصلي
ــبـاراة واإلضــافي. جــاءت بـدايــة ا
سريـعة ومـثيـرة بهدف أول
للـفريق اإلماراتـي من ركلة
ركنـيـة حولـهـا السـويدي
مــــاركـــــوس بــــيــــرج إلى
داخل الـشـبـاك بـنـجـاح
في الـدقـيـقـة الـثـالـثة.
وســــدد خــــافــــيــــيـــر
بــيـنــوال كـرة قــويـة
في الـــــــــشــــــــبــــــــاك
اخلـارجـيـة حلارس
الع خـالد عيسى
في الدقيقة 11  قبل
أن يـــــدرك الــــــفـــــريق
األرجـنـتـيـني الـتـعادل
ســــــريـــــعًـــــا عـن طـــــريق
رافائيل سانتوس بوري.
باراة وازداد إيقـاع ا
بـــــعـــــدمـــــا
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درب الـقالئل الذين يـتبـادرون إلى األذهان عنـدما يـكون هـناك أي مكـان شاغـر لتدريـب أندية الـصفـوة في قارة أوروبا. ألكـثر من عقـد ظل جوزيه مـورينـيو واحدا مـن ا
ـدرب البـرتغـالي قد خـرج من هذه الـدائرة الـرفيعـة. وحتى وقـت قريب كـان يعـتبر ا يـكون ا ولـكن بعـد عامـ غيـر موفـق أمـضاهـما مـورينـيو في مـانشـستـر يونـايتـد ر
ـثل قوة دفع قويـة للفـرق التي يدربهـا وكان ينـظر إليه عـلى أنه صائد الـبطوالت. لكن كل مورينيـو واحدًا من أبرز األسـماء في عالم الـتدريب وخطط الـلعب وكان وجوده 
هذا التاريخ يـواجه اآلن خطر النسيان بعد إخفاقه مع مانشسـتر يونايتد وشكواه بشكل دائم من العبيه. ووصف مورينـيو نفسه ذات مرة بأنه "مدرب استثنائي" وتميزت
نافسيه بأنهم يلعبون كرة قدم تنتمي للقرن الـ 19 أو أنهم مـتخصصون في اخلسارة وغير ذلك من التعبيرات لكن مورينيو يبدو اآلن أشبه مؤتمـراته الصحفية باتهامات 
درب الـبرتغـالي جدران أولـد ترافورد وتـرك مانـشستـر يونـايتد مـتأخـرا بفارق 19 نقـطة عن لـيفـربول متـصدر الـدوري اإلنكـليزي بـرجل غاضب تـقدم به الـعمر. وغـادر ا
متاز كمـا كان يطبق طرقًا في اللعب جتاوزتها وتفوقت عليها فرق أخرى مثل مانشستر سيتي وليفربول. ومن الصعب أن نتصور أن يكون اسم مورينيو جنبا إلى جنب ا
مع مدربـ آخرين مـثل ماسـيملـيانـو أليجـري أو دييـجو سـيميـوني أو تومـاس توخـيل أو يورجن كلـوب أو بيب جـوارديوال أو مـاوريسيـو بوكـيتـينو أو مـاوريسـيو ساري في

تدريب أحد فرق الصفوة في محطته التالية.
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حقق مانشـستر سيـتي فوزاً صعباً
عــلى نـظــيـره لـيــسـتــر سـيــتي بـعـد
الــتـــفــوق عــلــيـه في ركالت اجلــزاء
التـرجيحـية بنـتيجة 1-3 وذلك بعد
انـتـهاء الـتوقـيت األصـلي لـلمـباراة
بنتـيجة 1-1. كيفـ دي بروين كان
قـــد افــتـــتـح الــتـــســـجــيـل لــصـــالح
مـانـشـستـر سـيـتـي في الـدقـيـقة 14
من عمر الـشوط األول بعـد تسديدة
ـــيـــزة في أول مـــبــاراة يـــبـــدأهــا
كـأسـاسي منـذ عـودته من االصـابة.
وفي الـــــشـــــوط الــــــثـــــاني فـــــاجـــــأ
أولبـرايـتـون جـنـاح لـيـسـتـر سـيتي
الـضيف الـثقـيل بهـدف التـعادل في
الدقـيـقة  73من عـمـر الـلقـاء لـيـعود
كـناً ألصحاب األرض قبل التأهل 
ركالت الـتـرجـيح الـتي رجـحـت كـفة
الــضـيف. وتـألـق احلـارس  الـشـاب
مــــوريــــتـش في ضــــربــــات اجلـــزاء
وتـمكـن من التـصـدي لركـلـتي جزاء
من العبي ليستر سيتي بينما تكفل
رمى فوكس بـتسـديد ركـلة خـارج ا

وحـول مـجـوايـر تـسـديـدة الـثـعـالب
ـرمى. بـيـنـمـا سجل الـوحـيـدة في ا
ـــــانـــــشـــــســــتـــــر ســـــيـــــتـي كل من
جـونـدوجـان جـابــريـيل جـيـسـوس
وزيـنشنـيكـو ليـتأهل الـسكـاي بلوز
لـنصف نـهائي الـبطـولة رفقـة فريق
برايتون أند هوف ألبيون الذي فاز
عـلى مـيـدلـزبـره في نـفس الـتـوقـيت

بهدف نظيف.
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ســــقـط مــــيالن فـي فخ الـــــتــــعــــادل
الـسلبـي أمام مـضيفـه بولونـيا في
ـبـاراة الـتي جمـعـتـهـما اول امس ا
الـثالثـاء ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة
الـ  16مـن عـمــر الــدوري اإليــطـالي.
وارتفع رصـيـد ميالن إلى  27نقـطة
ــركـــز الــرابع بــيــنــمــا ارتــفع في ا
رصـيـد بـولـونـيـا إلى  12نـقـطـة في
ـــرتـــبـــة الـ  18بـــجـــدول تـــرتـــيب ا
بـاراة كانت ضـعيـفة الـكالـتشـيـو. ا
فــنـيًــا ولم يـقــدم مـيالن أي مالمح
تـدل عـلى رغــبـة الـروســونـيـري في
حتـقيق الـفوز وكـان عقـيمًـا للـغاية

فـي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة. ورغم
سـيــطـرة مــيالن عــلى الـكــرة طـوال
ــــبـــــاراة إال أنه لـم يُــــظـــــهــــر أي ا
شــراســـة هـــجــومـــيـــة عــلـى مــرمى
قـابل لـعب بـولونـيا اخلـصم. في ا
في حـدود إمكـانيـاته وظـهر بـشكل
منظم من الـناحيـة الدفاعيـة بعدما
جنـح في إيـــقـــاف ثـــنـــائي هـــجـــوم
مـــــيالن هـــــيــــجـــــواين وبـــــاتــــريك
كـــــــوتـــــــرونـي. وســـــــدد هـــــــاكــــــان
كالـهاجنولـو العب ميالن تـسديدة
من خـــارج مــــنـــطـــقــــة اجلـــزاء في
الـــدقــيــقــة 16 خـــرجت بــعــيــدة عن
ــرمى. وفي الـــدقــيــقــة 20  بــاغت ا
جونزالو هيجـواين مرمى بولونيا
سة واحدة بتصـويبة مخادعـة من 
فـي أيـــــــدي احلـــــــارس لـــــــوكــــــاس
ســكـوروبــســكي. وعــاد هــيــجـواين
لـيـرسل تـصـويـبـة قـويـة جـديدة من
نطقـة في الدقيقة 23 إال أن خارج ا
سـكوروبـسكي تـصـدى لهـا بنـجاح.
وجاءت أولى محاوالت بولونيا في
الـدقـيـقـة   27 بـعـد خـطـأ من فـرانك

كـيــسي بـعـدمــا مـرر الـكــرة بـشـكل
ـلعب غيـر صحـيح في منـتصف ا
حـصل عـلـيـها رودريـجـو بـاالسـيو
وتوغل وسدد ليتـصدى لها جيجي
دونــــارومـــا. ومع بـــدايـــة الـــشـــوط
الـثـاني حاول كـوتـروني فك شـفرة
بولونـيا والتسـديد من على حدود
مـنـطــقـة اجلـزاء إال أن تـصــويـبـته
ـــرمى. وحــاول خــرجـت بــجـــانب ا
بـلـيــر دزمـايـلي العب بــولـونـيـا
جتربـة التـسديـد من مسـافة بـعيدة
في الـدقـيـقة   65 لـتـمـر تـصـويـبـته
فـوق الـعـارضـة. وشـهـدت الـدقـيـقـة
76 طــرد تـيـمـوي بــاكـايـوكـو العب
مـيالن بعـد حـصوله عـلى الـبطـاقة
الصـفراء الثـانية لـيستـكمل ميالن
الـلـقـاء بـ  10العـبـ فـقط. وحـصل
فـــرانك كـــيــسي مـــتــوسـط مــيــدان
الـروسونـيـري على بـطـاقة صـفراء
في الـدقـيـقة  83 بـعد تـدخل عـنيف
عـلى العب بـولونـيـا ليـتـأكد غـيابه
ـقـبـلـة بـجانب ـبـاراة ا أيـضًـا عن ا
بــاكــايــوكــو. وتــصــدى دونــارومـا
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شـمــام أن يـسـجل هــدفًـا خـادعًـا من
ركـلـة ركـنــيـة لـكن راؤول جـوديـنـو
حـارس جــواداالخــارا أبـعــدهـا إلى
ركــنــيــة جـديــدة. وفي الــدقــيــقـة 33
ســدد يــوسف الــباليــلـي كــرة قــويـة
ارتطمت في يد خوسيه فان رانك

ـكـسـيـكي لـيطـالب مـدافع الـفـريق ا
العبو الترجي بركلة جزاء. 

وجلـــأ احلــكم من جـــديــد لــتـــقــنــيــة
الـفـيـديـو حلـسم قـراره لـيـشيـر إلى
ركــلــة جــزاء ومــنح الالعـب بــطــاقـة
صـفـراء لـيـنــفـذهـا باليـلي بـنـجـاح
مسـجلًـا هـدف التـعادل في الـدقيـقة
ـتــبـقــيـة دون 38. ومــرت الـدقــائق ا
جديـد ليـطلق احلـكم صافـرة نهـاية
الــشــوط األول بــتــعــادل الــفــريــقــ

بهدف لكل فريق. 
وشهـد الـشوط الـثـاني بـداية هـادئة
ــرمـيـ في وغـابت اخلــطـورة عن ا
الــدقـــائق األولى وحـــاول كــاردوزو
تــنــشـيـط فـريــقه بــإجــراء تـبــديــلـ
بـــإقــــحـــام كـــارلــــوس كـــالــــســـيـــدو
وأوربـــيـــلـــ بـــيــــنـــيـــدا بـــدلًـــا من
سيـرفانـتيس وسـاندوفـال. وتصدي
اجلـــريـــدي لـــتـــســـديـــدة قـــويـــة من
زالديـفار من خـارج منـطقـة اجلزاء
كسـيكي من الـتقدم ليمـنع الفـريق ا
بهـدف ثانٍ في الـدقيـقة 73. وتورط

للـركلـة األخـيرة ويـتأهل الـع إلى
ــبــاراة الـنــهـائــيــة لـبــطـولــة كـأس ا

العالم لألندية.
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تـــغــلـب الــتـــرجي الــتـــونــسـي عــلى
ـــكــســيــكي بــركالت جــواداالخــارا ا
التـرجيح (5-6) اول امس الـثالثاء
بعد انتـهاء الوقت األصلي لـلمباراة
ــركـز بـالــتــعـادل (1-1) لــيــظـفــر بــا
اخلــامس بـــكــأس الــعــالم لألنــديــة.
وتــقــدم جــواداالخـارا بــهــدف بــعـد
مرور 5 دقائق فقط عن طـريق والتر
سـانـدوفـال من ركـلـة جـزاء وتـعادل
الـتــرجي من ركــلـة جـزاء أيــضـا عن
طـريق يـوسف باليـلي في الـدقـيـقـة
38. ودفع مـعـ الـشـعـبـاني مـدرب
الترجي بتـشكيلـة مكونة من: رامي
اجلـريـدي سـامح الـدربـالي حـس
الـربيع خـلـيل شـمـام شـمس الدين
الذوادي فوسيني كـوليبالي فرانك
ن بن مـــــحــــمــــد يــــوسف كـــــوم أ
باليـــــلـي أنـــــيـس الـــــبـــــدري وبالل
ـــاجــري. أمـــا خــوســـيه كــاردوزو ا
مــــدرب جـــــواداالخــــارا فـــــقــــد دفع
بـتـشـكـيـلـة ضـمت: راؤول جـوديـنو
خـــوســيـه فـــان رانـــكـــ بـــيـــريــرا
هـيـدجـاردو مـارين مـيجـيل بـونس
أالن سيرفانتـيس جايل ساندوفال

جنح رافــائــيـل بــوري في تــســجــيل
هدف التـقدم لفـريقه في الدقـيقة 16
ـــيــزة من زمـــيــله بــعـــد تــمـــريــرة 
جــونــزالـو مــاتــيـنــيــز وضـعــته في
مواجـهة مبـاشرة مع حـارس الع

لـيــضـعـهـا داخل الـشــبـاك. واعـتـمـد
ريـــفــر بــلــيـت عــلى الــهـــجــمــات من
الــعـمـق واسـتــغل بطء قــلــبي دفـاع
الـــعـــ لـــيــشـــكل اخلـــطـــورة عــلى
احلارس خـالـد عيـسى في أكـثر من
منـاسـبة. والـتزم الـعـ احلذر بـعد
الــبــدايــة الـنــشــيـطــة والــقــويـة مع
مــحـاولــة تـنــظـيم هــجـمــات مـرتـدة
لــكـنـهــا افـتــقـدت الـكــثـافـة الــعـدديـة
ــصـري حـسـ والـســرعـة. وسـدد ا
الشـحات جنم الـع كـرة قوية في
الـدقـيـقة 25 تـألق احلـارس فـرانـكو
أرمــاني فـي الــتــصــدي لــهــا.وألــغى
ـبـاراة هـدفـاً سـجـله حـسـ حـكم ا
الـشـحـات في الـوقت بـدل الضـائع
بــداعي الـتــسـلل لــيـنــتـهـي الـشـوط
األول بتـقدم ريـفر بـليت بـنتـيجة -2
 .1ونـــفــذ الــبـــرازيــلي كـــايــو العب
ـبـاراة وسـجل الـعـ وعـده قــبل ا
ـجــهـود لــفـريــقه الـهــدف الـثــاني 
فـردي ومـراوغـة رائـعـة في الـدقـيـقة
 ?51لـيـدرك العـ الـتـعـادل وتـعود
ـباراة إلى نـقـطـة الصـفـر. وخطف ا
احلارس خـالد عيـسى األضواء في
الـدقـيـقـت  58و59 عـنـدمـا تـصـدى
لـفرصـتـ متـتـالـيتـ لـريفـر بـليت
لـيـنــقـذ مـرمـاه من هــدفـ مـؤكـدين.
ـدافع مـحــمـد أحـمـد في وتـســبب ا
احــتـســاب ركـلــة جــزاء عـلى فــريـقه
العـ وسددهـا جونـزالو مـاتيـنيز
العب ريفر بلـيت في العارضة في
الدقيقة 68 ليظل التـعادل قائمًا
.  وتـراجع أداء بــ الـفــريــقــ
العبـي الفـريقـ بـدنيًـا بـشكل
كبير مع أداء أفـضل وتركيز
ـــســــتـــوى كـــبــــيــــر عـــلـى ا
الـدفـاعي من العـبي الـع

لــيــنــتــهي الــوقت األصــلي
بــالـتــعــادل اإليــجـابي .2-2
وجلـأ الــفــريـقــان إلى خـوض
وقـت إضـــافـي عــــلى شــــوطـــ
وجنح الفريـقان في إنهـاء الشوط
بــــسـالم بــــفــــضـل تــــألـق الــــدفــــاع
ــــرمى فـي الـــتــــصـــدي وحــــارسي ا
ــتـتـالــيـة مع مــعـانـاة لــلـهـجــمـات ا
. واضــحــة لإلرهــاق عــلى الـالعــبـ
واحـــتــــكم الــــفـــريــــقــــان إلى ركالت
الـتـرجـيح مـن نـقـطـة اجلـزاء حلـسم
ـواجـهـة لـيـتـصـدى خـالـد عـيـسى ا
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بـات نـادي ريـال مــدريـد قـريـبـاً جـداً مـن إجنـاز أولى صـفـقـاته الــشـتـويـة وذلك من خالل
ـواهب في األرجنتـ والذي جذب أنـظار العديـد من كبار مـحاولة الـتعاقـد مع أحد أبرز ا

األندية في أوروبا ويتعلق األمر بالشاب إيزيكيل باالسيوس العب ريفر بليت.
 وذكـرت صحـيـفة “آس ”اإلسـبـانيـة أن ريـال مـدريد تـلـقى الـضوء األخـضـر لـلتـعـاقد مع
إيزيكيل باالسـيوس خالل االنتقاالت الشتوية القادمة وذلك بعدما تعرض فريق ريفر بليت
قامـة حالـياً في اإلمارات. وأوضـحت الصحـيفة لإلقصـاء من بطـولة كأس الـعالم لألنديـة ا
ـفاوضـات مع ريال مـدريد اإلسبـانيـة أن ريفـر بلـيت كان قـد رفض اجللـوس على طـاولة ا

بشأن باالسيـوس مقرراً تأجـيلها إلى وقت الحق بسـبب انشغال النـادي األرجنتيني
بـخـوض مـونـديـال األنـديـة لــكن إقـصـاءه من أمـام الـعـ سـيـعـطي بـصـيص أمل
ـدة خمس ـتـوقع أن يـنـضم بـاالسـيـوس إلى ريـال مـدريـد  لـلـمريـنـجي. ومن ا
ـبلغ  20مـلـيـون يـورو مع الـعـلم أن الالعب الـشاب ( 20 عـاماً) سـنـوات 

يشغل خط الوسط كموزع والعب ارتكاز مساعد.

أنـــيس الـــبـــدري في مـــشــاجـــرة مع
بـــــريـــــزويال العـب جـــــواداالخــــارا
لــيــحـصل كل مــنــهـمــا عــلى بـطــاقـة
صـفراء لـكنـهـا كانـت الثـانيـة لـنجم
الــتـرجي لـيــشـهــر احلـكم الـبــطـاقـة
احلــــــــمــــــــراء فـي وجــــــــهـه. وكـــــــاد
جـــواداالخــارا أن يـــضــيف الـــهــدف
الثـاني بتـسديـدة صاروخـية بـأقدام
بـيـريـز لــكن اجلـريـدي تـصـدى لـهـا
بــبـراعـة لــيـحــمي عـرين فــريـقه من

التأخر في الدقائق األخيرة. 
وحــاول هـيــدجـاردو مــارين جتــربـة
حــظـه بــتــســديــدة قــويــة من خــارج
مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء لــكـــنـــهـــا عـــلت
ــبــاراة الــعـــارضــة. وقــبل نــهــايــة ا
بـــدقـــيــــقـــة واحــــدة أجـــرى مـــدرب
جواداالخـارا تـبديال أخـيـرا بإقـحام
احلارس مـيجـيل خيـميـنيـز بدلًا من
راؤول جــوديـنــو حتــسـبًــا خلـوض

ركالت الترجيح. 
وتـــعــــرض حـــســـ الـــربـــيع العب
الـتـرجي لـلـطـرد لـيـذهب الـفـريـقان
لركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت
األصلي بـالتـعادل (1-1) وابتـسمت
ركالت الـتـرجـيـح لـلـتـرجي لـيـنـجح
ــــــركـــــز في احلــــــصـــــول عــــــــــلى ا
ـونــديـال األنـديـة بـعـد اخلـامــس 

فـــــوزه (6-5). 
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تعـجب جيـانلـويجي بـوفون حـارس مرمى بـاريس سان جـيرمـان الفـرنسي

من عدم تـتويج زميـله نيـمار جونـيور بـجائزة الـكرة الـذهبيـة في مسـيرته. وقال
بـوفون فـي تصـريحـات أبـرزتهـا صـحيـفة لـو بـاريزيـان "ال أصـدق أن نيـمار لم
يـتوج بـالـكـرة الـذهـبيـة حـتى اآلن". وتـابع احلـارس اخملـضرم "أحـفـز نـيـمار

وكـيـلـيـان مـبـابـي بـشـكل شـبه يـومي بـأن لـديـهـمـا الـقـدرة عـلى أن
ــدة  10 ســنــوات". وأوضح يــظالن رقم  1في الـــعـــالم 
بـوفـون "ال بـد أن يـصل الـثـنـائي إلى أقـصى درجـات
الـقـوة الـذهــنـيـة". وأردف "كـل العـبي الـبي إس جي
عظمـاء إال أن جنمي الفريق هما نيمار جونـــــــيور
وكيـلـيان مـبـابي". كـما أشـاد قـائـد اليـوفي الـسابق
بــزمــيــله احلــالي ألــفــونس أريــوال مــنــوهًــا "أريــوال
ــيــز وقـــادر عــلى حــمــايــة عــرين حــارس مــرمى 

منتخب فرنسا".

مــيـشــيل بـيــريـز أجنــيل زالـديــفـار
خوسيه جودينـيز وإيزاك بريزويال.
ـبــاراة بــرغــبـة بــدأ جــواداالخــارا ا
واضـــحـــة في مـــبـــاغـــتـــة نـــظـــيـــره
الــــتـــونـــسي وجنـح في الـــوصـــول
ــــرمى احلــــارس رامـي اجلــــريـــدي
بتسـديدة عن طـريق ساندوفـال بعد
ثـوانٍ عــلى بـدايــة الـلـقــاء. وشـهـدت
الهـجمـة لقـطة مـثيـرة للـجدل بـعدما
ــكــســيــكي طــالـب العــبــو الــفــريق ا
بــاحـتــســاب ركـلــة جـزاء لــيـضــطـر
احلــكم لــلـجــوء لـتــقـنــيـة الــفـيــديـو.
واحتاج احلكم 3 دقائق لالستـعانة
بــالـفـيــديـو لـيــقـرر احـتــسـاب ركـلـة
جـزاء لـصـالح جـواداالخـارا انـبرى
لـهــا سـانـدوفـال لــيـنـفـذهــا بـنـجـاح
داخل الشـبـاك محـرزًا هـدف التـقدم
في الــدقـيــقـة 5. واسـتــمـر الــضـغط
ـكـسـيـكي بـعد الـهـجـومي لـلـفـريق ا
الــتـقــدم بــيـنــمـا فــشل الــتـرجي في
الـــوصــول لـــلــثـــلث الــهـــجــومي في
الدقـائق الـ 10األولى. وجاءت أولى
احملـاوالت احلــقـيـقــيـة لــلـتـرجي في
الـــــدقــــيـــــقــــة 20 بـــــعــــدمـــــا أطــــلق
الــكـامـيــروني فــرانك كـوم تــسـديـدة
صــاروخــيــة لــكـنــهــا مــرت بــجـوار
القائم. ودانت السيطرة للترجي مع
انتـصاف الـشوط األول وكـاد خليل

كسيكي WŠd∫ العبو الترجي في غاية الفرح بعد الفوز على الفريق ا
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لــتـصــويـبــة نـفــذت من ركـلــة حـرة
وانـفــرد بـاالسـيــو في الـدقــيـقـة 94
ــرمى مــيالن لــكــنه أهــدر الــكـرة
بـغـرابة بـعـد سـقوطه عـلى أرضـية
ــلــعب قــبل أن يــحـتــسب احلــكم ا
ــبــاراة حــالــة تــســلل لـــتــنــتــهي ا

بالتعادل.
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واصل بـوروسيـا مونـشنـجالدباخ
ـــمــيـــزة عــلـى مــلـــعــبه نـــتــائـــجه ا
"بوروسيا بارك" بـعدما تغلب على
نـورنبـيـرج اول امس الـثالثاء في
إطـار مـنـافـسـات اجلـولـة الـ  16من
ــــاني.  وذكـــرت عــــمـــر الـــدوري األ
شـبــكـة "أوبـتــا" لإلحـصــائـيـات أن
مـونـشنـجالدبـاخ حـقق فوزه الـ 11
عـــلى الـــتـــوالي داخـل مــلـــعـــبه في
الــــبـــونــــدســـلــــيـــجــــا. ويـــحــــتـــاج
مونـشنـجالدباخ لتـحقـيق فوز آخر
داخل مـــلــــعب بـــوروســــيـــا بـــارك
ـعـادلـة الـرقم الـقـيـاسي في تـاريخ
وسم -1983 النـادي والذي يـعود 
1984.وجـاء فــوز مـونـشـنـجالدبـاخ
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ودخـل نــــانس الــــتــــشــــكــــيــــلــــة
ـــصــاب األســـاســـيــة بـــدلًـــا من ا
تــريــســتــان طــومـســون وأنــهى
الـلـقاء بـتـسـجيل  15 نـقطـة كـما

الــثــالــثـــة مع لــيــكـــرز لــكــنه في
الــنـهـايـة اسـتـحـوذ عـلى  13كرة
مـرتـدة ومـرر  8 كـرات حــاسـمـة.
وأحـرز لونـزو بـول العب ليـكرز

خمس رميـات ثالثية وأحرز 23
نقطة.

من جانب اخر تابع الري نانس
رمية في الثانـية األخيرة ليقود
كـليـفالند كـافـاليـرز للـفوز 92-91
عــلى إنـديــانــا بــيـــــــــــسـرز في
دوري الــــــســـــــلـــــــة األمــــــريـــــــكي

 . للمحترف
وكان بوسع إنديانا حسم اللقاء
في وقـت مــبــكــر لــكن فــيــكــتــور
أوالديــبــو أهـدر  3 رمــيــات حـرة
مــتــتـــالــيــة لــيــمــنـح كــلــيــفالنــد
الـفـرصـة لـتـحـقـيق فـوزه الـثـامن
ــــوسم. وتــــوقــــفت فــــقط هــــذا ا
ســـلــــســـلـــة من  7 انــــتـــصـــارات
مـتتـالـيـة لـفـريق بيـسـرز بـيـنـما
حـــقق كـــافـــالــيـــرز الـــفـــوز بـــعــد
. ــة فـي آخــر مـــبـــاراتــ الـــهـــز
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أحرز ليـبرون جيمس  36 نقطة
لكن ذلك لم يـكن كافيًـا لكي يفوز
لـــوس أجنـــلـــوس لـــيـــكــرز عـــلى
بروكل نـيتس في دوري السلة
األمريكي لـلمحـترف اول أمس

الثالثاء. 
وحــقق نــيـتس الــفـوز 15-110 1 
بـــفــضل تـــألق العــبه داجنـــيــلــو
راسـل الـــذي ســــجل 22 نـــقــــطـــة

ومرر  13كرة حاسمة. 
وخـاض راسل مـبـاراته الـثـالـثة
ضـــد فـــريــقـه الــســـابق وســـجل
لـلـمرة الـثـانيـة رقـم مـزدوج

وسم اجلاري.  خالل ا
وســــجل راسل رمــــيــــة ثـالثــــيـــة
مؤثرة قبل  22 ثانية من النهاية
لــيـمـنح نـيــتس الـتـقـدم 113-107
ويــضـعه عــلى طـريق االنــتـصـار

على رفاق جيمس.
 وكـــان جـــيــــمس عـــلـى أعـــتـــاب
تسـجيل  3أرقام مـزدوجـة للـمرة

إيزيكيل
باالسيوس

بـيـكـهـام وسـتـيـفن جـيـرارد وتـيـيـري
هنري وفرانك المبارد. 

وفاز بـيكهـام قائد إجنـلتـرا السابق
بـلـقب الـدوري األمـريـكي مـرتـ بـعد
االنـضـمــام إلى جـاالكـسي في 2007
وأصــبـح من أيــقــونــات الــلــعــبــة في
ــتـــحـــدة الــتـي تــفـــاخــر الــواليـــات ا
بــريـاضــات أخـرى مــثل الـبــيـســبـول
وكـــرة الـــقـــدم األمـــريـــكـــيـــة. ويـــأمل
إبـراهــيـمـوفـيـتش الــذي فـاز بـألـقـاب
لــلـــدوري فـي إيــطـــالـــيـــا وهـــولـــنــدا
وإسبـانـيا وفـرنـسا أن يـتـرك بصـمة
مع ناديـه األمريـكي. وأكـد "جئت إلى
هـــنــا من أجـل االنــتــصـــارات ولــيس

لقضاء نزهة". 
وخـــتم "جـــئـت إلى هـــنـــا من أجل أن
أتــرك بـصــمـة. جــئت إلى هـنــا ألقـود
فـريــقي لالنـتــصـارات. لم أتــمـكن من
ــــــوسـم األول ولــــــسـت من ذلـك فـي ا
نـوعــيـة األشــخـاص الـذين يــرحـلـون
دون ألـــقـــاب ألنـي فـــزت في كل بـــلـــد

لعبت فيه".
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وقــال إبــراهـيــمــوفــيـتـش في مــقـطع
فـيديـو قـدمه جاالكـسي "لم أنـته بـعد
من مــهــمـــتي في الــدوري األمــريــكي
. بدأت بشكل جيد. قدمت للمحترفـ
عروضا طيبـة لكني لست راضيا عن

النتيجة إجماال". 
وتـــابع "ال تــزال هــنــاك الـــكــثــيــر من
األشــيــاء أمــامي وأعــتــبــر مــوســمي
األول مجرد إحماء وأتوقع أن يكون
وسم الثاني مختلفا جدا ألني اآلن ا
ــنــافــسـ أعــرف الــدوري وأعــرف ا

بشكل أكبر". 
وأنهى إبراهيموفيتش موسم 2018
مسجال  22هدفـا وصنع  10في 27
مـبـاراة بـالـدور الـتـمـهـيـدي وهـو ما
يــجـعــله ثــالث العب فــقط فـي تـاريخ
الدوري األمريكي للمـحترف يسجل
 20هدفـا أو أكـثـر ويـصنع  10خالل
مــــوسـم واحــــد. وأصـــبـح الــــهـــداف
الـكـبيـر أحـدث العب مـشـهـور يـنضم
للـدوري األمريـكي في آخـر مسـيرته
ليسيـر على خطى العبـ مثل ديفيد
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ــاني مــارك أنـدريـه تـيــر شــتــيــجن حــارس مـرمى أكــد األ
بـرشـلـونـة اإلسـبـاني أن الـتـكـيف والـتـأقلـم سبـب تألـقه مع

الفريق الكتالوني. 
وقـال تيـر شـتـيـجن في تصـريـحـات نـقلـتـهـا صـحيـفـة مـوندو
ديـبورتـيـفـو "التـكـيف أمـر ضـروري ليس فـقط في كـرة الـقدم
ـنـطـقـة الـتي تـشـعـر فـيـهـا ـا مع ثـقـافـة الـبـلـد وهي ا ولـكن أيـضً
ناسب". وأضاف "أشعر براحة كبيرة كان ا بالراحة وأنك في ا
ـهم لي أن أعـيش في مـديـنـة أجـد فـيـهـا في بـرشـلـونـة كـان مـن ا
نـفـسي وأحالمي". وتـابع "هنـاك بـعض الالعـب ال يـهـتمـون بـهذه
األشياء لكن بالنسبة لي تهمني هذه األمور كثيرًا أشعر براحة
ـا كنت في مـسـقط رأسي مونـشـنجالدبـاخ". وأ "كان أكثـر 
شقـيقي حارس مرمى حتى وصل عمره  16عامًـا وقتها ترك
كـرة الـقــدم ونـحن صـغـار بـدأنـا لــعب كـرة الـقـدم في مـوقف
للسيـارات كنا جميعا نركل الكرة وبعمر  10سنوات قررت
ا أن ألعب حارس مـرمى وقتها مدربي هو الذي أقنعني ر

يكون أفضل شيء قمت به في حياتي".
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لم يــفــرغ زالتـان إبــراهــيـمــوفــيـتش
بعد من مهمته في الدوري األمريكي
للـمحتـرف لـكرة القـدم بعـدما أعلن
لوس أجنلـوس جاالكسي اول امس
هـاجم السويدي وافق الثالثاء أن ا
ـوسم آخـر. عـلى الـتـجـديـد لـلـفـريق 
وانـــضـم إبـــراهــــيــــمـــوفــــيــــتش إلى
جــاالكـسي فـي آذار بـعــد رحــيـله عن
ــنـافس في مــانــشـســتـر يــونــايـتــد ا
ـمــتــاز وقـدم الــدوري اإلجنـلــيــزي ا
عـروضـا رائعـة في أول مـواسـمه في
أمـريــكـا الـشــمـالـيـة واخــتـيـر أفـضل
وافــد جــديـــد في الــدوري األمــريــكي
لـلـمحـتـرفـ هـذا الـعام. لـكن الالعب
السويدي الـبالغ من العمر  37عاما
الــذي ربـــطــته تـــقــاريـــر بــاحـــتــمــال
ـيالن اإليـطـالي يـشـعـر أن االنـتـقـال 
ــزيـــد لـــيـــقـــدمه فـي الــدوري لـــديـه ا
األمــريــكي بـعــدمــا أخــفق في قــيـادة
فريـقه جـاالكـسي لألدوار اإلقصـائـية
ولذلك وافق عـلى الـبقـاء في الـنادي.

اســتــحــوذ عـلى  16كــرة مــرتـدة
وأضـــاف زمــيـــله رودي هــود 17

نقطة. 
وكــان دومــانــتــاس ســابــونــيس

مانشستر ستي يواصل رحلة الدفاع عن كأس انكلترا

جانب من
منافسات

سلة
احملترف
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بـــفــــضل هـــدفي ثـــورجـــان هـــازارد
واحلـسن بـلـيـا فـي الـدقـيـقـتـ 47
و 86عـــلى الـــتــرتـــيب. واســتـــطــاع

مـونـشنـجالدبـاخ افتـكـاك الشـراكة
مع بــــايـــرن مــــيــــونخ واالنــــفـــراد
بـوصـافـة البـونـدسـليـجـا بـوصول

رصــيـده إلى  33 نــقــطـة بــفـارق 3
نـقــاط عن الـفــريق الـبــافـاري ثـالث

الترتيب. 

أفــضل العــبي إنــديـانــا بــعــدمـا
ســجل  17 نــقـــــــــطــة بــيـــنــــمــا
اكـــتـــفـى أوالديـــبـــو بـــإحــراز 12

نقطة.


