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أهــدر ديـــبــورتــيــفـــو أالفــيس فــرصــة
ــراكـــز األربـــعــة األولى الـــتـــواجــد بـــا
بــبــطـولــة الــدوري اإلســبـاني بــعــدمـا
اكــتـفـى بـالــتـعـادل (1-1) مـع مـضــيـفه
ريـــال بـــيـــتــــيس اول امس األحـــد في
ـرحـلة الـ24 لـلـبطـولـة. وظل أالفيس ا
الـذي اكــتـفى بـتـحـقـيق فـوز وحـيـد في
مــبـاريـاته الـست األخـيــرة بـالـبـطـولـة
ـركـز الـسـادس بـ36 نــقـطـة بـفـارق بــا
ــربع الـذهــبي لـلــبـطــولـة نــقـطــة عن ا
ــــؤهل لــــدوري أبـــطــــال أوروبـــا. في ا
ــقــابـل رفع بــيــتــيس رصــيــده لـ33 ا
ـركـز الـثامن في نـقـطـة لـيرتـقي إلى ا
تــرتـيب الـبـطـولـة. جـاء
ـــــبـــــاراة هـــــدفـــــا ا
بـــالــشــوط األول
حـــــــــيـث بـــــــــادر
جـــيـــوفـــاني لــو
ســــــيــــــلــــــســـــو
بـــالــتـــســجــيل
لـــــبـــــيــــتـــــيس
بــالـدقـيـقـة 15
غـــــــــــيـــــــــــر أن
الـــــتـــــشــــيـــــلي
جــــويـــلــــيـــرمـــو
مــــاريــــبـــان أدرك
الـــــــــتــــــــعــــــــادل
ألالفـــــــــــيـس فـي
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ا ريس جونز قرر الدولي الويلـزي غاريث بيل جناح فريق ريال مدريد اإلسباني نقل حفل زفافه على صديقته إ

إلى جزيرة "تاجوماجو" اخلاصة في إسبانيان بجوار جزيرة "إيبيزا". 
وذكرت صـحـيـفة "مـيـرور" الـبريـطـانـية أن بـيل سـيـلجـأ إلى اجلـزيـرة الصـغـيـرة من أجل إقامـة حـفل زفـافه الذي
قـبل من جـانب أفراد سيـكون مـقـتصـراً على 150 مـدعـواً باإلضـافة لـتـأم احلـفل الـذي سيـقام فـي الصـيف ا
ـدعوين في سـابـق في اجلـيش البـريطـاني نظـير 500 جنـيه إستـرليـني لكل سـاعـة. ولن يكـون مسـموحـاً لغـير ا
احلـفل استخـدام شاطيء اجلزيـرة وفقاً لـعقد اإليـجار الذي سـيكلف بيل 380 ألف إستـرليني وهي الكـلفة التي
قرر أن يقام . وكان من ا لم تكن باهـظة على جناح الـريال الذي يحصل على راتب 600 ألف إسترلـيني أسبوعيـاً
ـديـنـة "تـوسـكـانا" اإليـطـالـيـة لـكن الـقـبض عـلى والد ـاضي في إحـدى الـقالع الـتـاريـخيـة  احلـفل في الـصـيف ا
صديـقـته بـتـهـمة مـتـعـلـقـة باخملـدرات أدى إلى إلـغـــــــائه لـيـعـود الالعب ويـقــــــرر إقـامـته مـجـــــــددا في جـزيرة

جديدة.
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حــافظ بــرشـلــونــة عــلى لــقب كـأس
لك لكـرة السلـة للعـام الثاني على ا
الــــتــــوالي بــــعـــــد فــــوز درامي في
"كالسـيـكـو" مـثيـر أمـام ريـال مـدريد
مساء اول امس األحـد في النهائي

باراة (93-94) نقطة وبعد تمديد ا
. كـانت اإلثـارة لــشـوطـ إضـافــيـ
حاضرة منذ بداية اللقاء ب قطبي
إسـبـانـيـا حـيث تـمـكن الـبـرسـا من
الــتـفــوق في الـربع األول (20-16).
ــلـكي انــتـفض في إال أن الــفـريق ا

الـربع الـثـاني وعـوض فـارق األربع
الـنـقـاط لـيـتـمـــــــكـن من إنـــــــهائه
(15-19) ويــنـــتــهـي الــشــوط األول
بـالـتـعـادل (35-35) اخـتـلف احلـال
تمـامًا في الربـع الثالث الـذي شهد
تفـوق أبيض كاسح لـينهـيه الفريق

بفارق 14 نقطة (11-25) ويتفوق
في الـنـتـيـجـة اإلجـمـالـية (60-46).
لـــكن رفض العـــبــو الــبـــلــوجــرانــا
االســتـسالم لـهـذا الـفـارق وقـدمـوا
عودة تاريـخية تمكـنوا خاللها من
تــعـويض هـذا الـفــارق بل والـتـقـدم
حــتـى الــثـوانـي األخــيـرة (77-75)
إال أن جنم الــريــال ســرجــيــو يــول
تـــألق كــعـــادته وســجل نـــقــطــتــ
أجـلـتـا اإلعالن عن صـاحب الـكـأس
. ولم تـــغب لـــشـــوطـــ إضـــافــيـــ
اإلثـارة عن الـفـتـرتـ اإلضـافـيـت

حــيث كـان الــريـال قــاب قـوسـ أو
أدنـى من الـتـتـويج بـالـلـقب عـنـدمـا
كـان متـقـدما (92-93) حـتى قبل 4
ثـوان مـن الـنـهـايـة قـبل أن يـسـجل
الفريق الكتالوني نـقطت قاتلت

حــول بـــهــمـــا وجــهـــة الـــكــأس من
ــدريـديــة لــعــاصــمـة الــعــاصــمــة ا
كـتـالـونـيـا. وبـهـذا يحـافـظ الـبـرسا
وسم على اللقب الذي حصده في ا
ـاضـي عـنــدمــا فـاز عــلى الــفـريق ا
ـلـكي أيـضـا وبـسـيـناريـو مـشـابه ا
(90-92). ورفع بــرشـــلــونــة بــهــذا
حــصـيــلـته مـن الـكـأس لـ 25لـقــبـا
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الـدقـيـقـة 28 مـرر مـيـلـيك كـرة بـطـريـقة
ذكـية إلى إنـسيني لـيسدد األخـير كرة
قـوية يبعـدها حارس توريـنو إلى ركلة
ركـنـيـة. ولـلـمرة الـرابـعـة أهـدر مـيـليك
فــرصـة جـديــدة بـعـد عــرضـيـة فــابـيـان
رويــز إلى داخل مـنـطـقـة الـست يـاردة
وتــسـديــدة من مـيــلـيك بــجـوار الــقـائم

بالدقيقة 32.
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وفي الــشـوط الــثـاني وبــالـدقــيـقـة 51
سـدد فـابيـان رويز تـصـويبـة من خارج
ــنــطــقــة ارتــطــمت بــأقــدام مـدافــعي ا
تـورينو وخرجت لـركنية وعاد الالعب
نــفــسه بــعــد دقــيــقــة واحــدة لــيــسـدد
تــصــويـبــة يــسـاريــة جــديـدة أبــعــدهـا
ــلـعب. ســيـريــجــو بـصــعـوبــة خـارج ا
وشــهـدت الـدقـيـقـة 62 فــرصـة مـحـقـقـة
لــنـابـولي بـعــد هـجـمـة مــرتـدة نـفـذهـا
ثـالثي نـــابــولـي عـــلى مـــدافع وحـــيــد
لــيــمــرر فـابــيــان الــكــرة إلى إنــســيـني
ويـرتـدد العـبـو تـوريـنـو إال أنه مـررها
بــدوره إلى مـيــلـيك لـيــسـدد تـصــويـبـة
قــويــة يــتـألـق أمـامــهــا ســيــريــجـو من
جـــديــد. وواصـل ســيـــريــجـــو إبــداعه
وأنـــقــذ تــصـــويــبـــة مــيـــلــيك الـــقــويــة
واخملــادعــة بــالـدقــيــقـة 68 لــيــســتــمـر
حــارس تـوريــنـو في إنــقـاذ مــرمـاه من
الــعــديــد من الــفــرص احملــقــقــة. وقـدم
لـوريــنـزو إنـسـيـني تـصـويـبـة سـاحـرة
بـالـدقـيـقة 73 بـعـد تـمـريـرة من مـيـليك
وصـلت إلنـسـيـني في اجلـانب األيـسر
يزة لـترتطم سـددها األخـير بطـريقـة 
بــالــقــائم األيــســر لــتــوريــنــو.  وظــهـر
تـورينو بعد غيـاب طويل بعد محاولة
بـالدقـيقة 87 عـن طريق بـيلـوتي الذي
ســدد الـكـرة بـأقـدام مـاكــسـيـمـوفـيـتش
وكــولــيـبــالي لــتــخــرج الـكــرة بــجـوار
ــرمى إلـى ركــنــيـة وأنــقــذ اَالن العب ا
وسط نابولي فريقه من فرصة خطيرة
لـتوريـنو بـعد انـفراد في مـوقف اثن
على واحد لينجح في خطف الكرة من
ررها إلى بـيلوتي أوال إيـنا قـبل أن 
بــالــدقــيــقـة 90.وانــفــرد بــيــلــوتي من
لـعب بـالدقـيقة 92 لـيـسقط مـنتـصف ا
نطقة بعـد احتكاك من مالكويت أمـام ا
وخــلـفه اَالن لـيــقـرر حـكم الــلـقـاء مـنح
اَالن الـبطـاقة الصـفراء الثـانية ومن ثم
احلـمراء قبل أن يعود لتقنية الفيديو
الـتي أكدت وجـود خطـأ على مـالكويت

وليس اَالن.
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حتــدى بــاريـس ســان جــيــرمــان أزمـة
الـنــقص الـعـددي في صـفـوفه مـحـقـقـا
فـوزًا ثمينًا على مـضيفه سانت إيتيان
بــنــتــيــجـة (0-1) اول امـس األحـد في
اجلـــولــة 25 مـن الــدوري الـــفـــرنــسي.
ـبـاراة ســجل كـيـلــيـان مـبــابي هـدف ا

الـدقيقة (28). وعـجز الفـريقان عن هز
الـشباك خالل الشوط الثـاني ليكتفيان

باحلصول على نقطة وحيدة.
نـابــولي يـواصل الـسـقـوط سـقط فـريق
نــابـولـي في فخ الــتـعــادل أمـام ضــيـفه
ـباراة التي تـورينـو دون أهداف في ا
جـمعتـهما عـلى ملعـب سان باولو اول
امـس األحد ضـمـن مـنـافـسـات اجلـولة
الـ24 مـن الــدوري اإليـــطـــالي. وواصل
أبـنـاء اجلنـوب نـزيف النـقـاط للـمـباراة
الـثانية عـلى التوالي بعـدما تعادل في
ـاضــيــة أمـام فــيــورنـتــيــنـا اجلــولــة ا
لــيـبـتـعـد األتـزوي نــظـريـاً عن الـصـراع
عـلى لـقب الكـالـتشـيو فـي ظل النـتائج
الالفـــتــة لــفــريق يــوفــنــتــوس صــاحب
الــصـدارة. وارتــفع رصــــــيــد نـابـــولي
ـــركــز إلى 53 نـــقـــطـــة ظل بـــهـــا في ا
ـتـصـدر الــثـاني لـيــتـسع الـفــارق مع ا
يــوفـنــتـوس إلى  13نــقـطـة فــيـمـا رفع
ركز تـورينـو رصيده إلى 35 نـقطة بـا

التاسع.
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ــبــاراة أولى الـــفــرص الــفــعــلــيــة في ا
جـاءت بالدقيقة 8 بـعد تمريـرة سحرية
مـن إنـسـيــني في عــمق دفـاع تــوريـنـو
إلـى كـــايـــيـــخـــون أنـــقـــذهـــا احلــارس
دافع لركلة ركنية. سـيريجو وأبعدها ا
وأهـدر ميـليك فـرصة ذهـبيـة للـتسـجيل
لـنابولي بـالدقيقة 14 بـعد عرضية من
الــنـاحـيــة الـيـســرى عن طـريق الــسـيـد
هـساي قرر ميليك تـسديدها بالقدم
بــطـريـقـة غــريـبـة لـتــخـرج بـجـوار
ـــرمى. ونــفـــذ العــبــو نـــابــولي ا
يزة بالدقيقة 16 بعد فـرصة 
تمريرة من هساي إلى القادم
مـن اخلـلف زيــلــيـنــيــسـكي
الــذي مــرر كــرة عــرضــيــة
إلـى مـيــلــيك الــذي حتـرك
دافع بـشـكل رائع خـلف ا
إال أن الــكــرة كــانت قــويـة
ــــرمى. لــــتــــمــــر خلـــارج ا
وواصـل نابـولـي مسـلـسل
إهـــــدار الـــــفـــــرص فـــــمن
ــلـــعب نـــفــذ مـــنـــتــصـف ا
مــالـكــويت هــجـمــة مـرتـدة
ســــريــــعــــة لــــيــــمــــرر إلى
إنـــــســــيـــــني فـي اجلــــهــــة
الــيـسـرى ويــتـوغل األخـيـر
ويـسدد إال أن تألق سيريجو
حــال دون تــســجــيل الــهـدف األول
لفريق اجلنوب. واستمر ميليك في
مـــحـــاوالتـه واســـتـــغل عـــرضـــيـــة
مـــالـــكــويـت من نـــاحـــيــة الـــيـــمــ
بـــالــدقــيــقــة 23 لـــيــســدد رأســيــة
وصـلـت سـهـلـة أليـدي سـيـريـجـو.
واسـتمر سيريجو في منع العبي
نـــابــولـي من الـــتــســـجــيـل فــفي
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واصل النجم البـولندي كريـستوف بيـونتيك مهـاجم ميالن تألقه مع الـروسونيري بـعدما ساعده في
اضي بـالفوز بنـتيجة 3/1 في اجلولة 24 من الـدوري اإليطالي. تخـطي عقبة أتـاالنتا مسـاء السبت ا
وسجل بيونـتيك هدف في مبـاراة أتاالنتا أحدهـما جاء برأسيـة بعد ركلة ركـنية ليعيـد سالحا مهما

لفريق الروسونيري كان غائبا منذ فترة طويلة. 
وذكر مـوقع "كالـتشـيو ميـركاتـو" اإليطـالي أن هدف بـيونـتيك الذي جـاء عن طريق ركـلة ركـنيـة يعـتبر
يالن منـذ ما يقرب من عـام من الركنية. ويـعود آخر هدف سجـله النادي اللومـباردي من ركنية األول 
ـاضي عنـدما سـجل ليـوناردو بـونوتـشي هـدفا في يـوفنـتوس عـندمـا كان يـلعب إلى آذار من الـعام ا
ـاضي مــا يـعـني أن هــذا الـسالح كـان غــائـبـا وعــاد بـفـضل تــألق الـنـجم ــوسم ا بـقــمـيص مـيالن ا
ـوسم لـيـخـطف وصـافـة تـرتـيب الـهـدافـ خـلف الـبـولـنـدي. ووصل بـيـونـتـيك لـهـدفه رقم  17 هـذا ا
ـركز الـثالث ـتصـدر كـريسـتيـانـو رونالـدو برصـيد 19 هـدفا فـيمـا جـــــــاء كوالـياريال وزابـاتا في ا ا
ركز الرابع بينما برصيد  16هدفا لكل منهما. وارتفع رصيد ميالن إلى  42 نقطة ليثبت أقدامه با

ركز اخلامس. جتمد أتاالنتا عند 38 نقطة في ا

الـتسجيل ألياكس في الدقيقة (38) من
ــاركي ضـــربــة جــزاء ثم أضـــاف الــد
كــاسـبــر دولـبــيـرج الــهـدف الــثـاني في

الدقيقة (53). 
وجـاء الــهـدف الـثـالث أليـاكس بـنـيـران
صـديقة حيث سـجله جيرفـ كاسترين
العـب بــريــدا بـــاخلــطــأ فـي مــرمــاه في
الــدقـيـقـة (59) وعــاد تـاديــتش وسـجل
الــهـدف الـثـاني له والـرابع أليـاكس في
ـغـربي الـدقـيـقـة (67) قـبل أن يـخـتـتم ا
حــكـيم زيـاش الــتـســجـيل في الـدقــيـقـة
(71). ورفـع أيـــاكس رصــــيـــده إلى 53
ـركز الـثاني بـفارق  4نـقاط نـقـطة في ا
ـتـصــدر آيـنـدهـوفـن فـيـمـا ظل خــلف ا
بـــريــدا مـــتـــذيالً جلـــــــدول الـــتـــرتــيب

برصيد 16 نقطة. 
ـرحـلة ـبـاريـات في ا وأسـفـرت بـاقي ا
ذاتـها عن فـوز إكسـلـــــــسـيور بـنتـيجة
(1-2) عــلى ضـيـفـه إمـ فـيـمــا تـغـلب
جـرونيـنجن بـهدف نـظيف عـلى ضيفه
ة فـيـنـورد روتـردام الذي تـلـقى الـهـز
ـوسـم. وجـاء هدف الـسـادسـة له هـذا ا
ـباراة الوحيد عبر الـنيران الصديقة ا
بـــعــدمــا أحـــرز ســفــ فـــان بــيك العب
فـينـورد هدفًا بـاخلطأ في مـرمى فريقه
فـي الــدقـــيــقــة (26). وجتـــمــد رصـــيــد
ــركــز فـــيــنــورد عــنــد 42 نـــقــطـــة في ا
الـثالث في ح رفع جرونينجن الذي
حـقق انتصاره الثالث على التوالي في
الــبـطـولــة رصـيـده إلى  27 نــقـطـة في

ركز التاسع. ا

الـــوحــيـــد في الــدقـــيــقــة (73) لـــيــرفع
الــعـمـالق الـبــاريـسي رصــيـده إلى 62
نـقطة في الصدارة. بينما جتمد رصيد
ركز سـانت إيتـيان عند 40 نـقطـة في ا
اخلـامس مـتـأخرًا بـفـارق األهداف عن
ــبـيـك مـارســيـلــيــا. وخـلط تــومـاس أو
تـــوخـــيل مـــدرب "بي. إس. جي" أوراق
فـريـقه كثــــيرًا حـيث لـعب بخـطة -3-4
رمى 1-2 بتواجد أريوال في حراسة ا
أمـامـه مـاركـيـنـيـوس وتـيـاجـو سـيـلـفـا
وتــيـلــو كـيـريــر وعـلى الــطـرفـ داني
ألـــفـــيس ومـــوسـى ديـــابي ثم ثـــنـــائي
الـــوسط خـــوان بــيـــرنـــات ولــيـــانــدرو
بـاريـديس مع صانع األلـعـاب دراكسـلر
خـلف رأسي احلـربـة آنـخـيل دي مـاريا
ومـــبــابي. أمـــا أصــحــاب األرض فــإن
مـدربهم جـان لوي جـاسيه اعـتمـد على
الـتـكـتل أمـام مرمـاه بـخـطة 1-4-5 لـذا
فـإن احملـاوالت الـبـاريـسـيـة لـدي مـاريا
ودراكــســلــر وبــيـرنــات ديــابي لم تــكن
مــؤثـرة بــيـنــمـا أضــاع مـبـابـي أخـطـر
الــفـرص بــتـسـديــدة أبـعــدهـا احلـارس
سـتـيفـان روفـييه. ولم تـشـكل األسلـحة
الـهجـوميـة لسـانت إيتـيان أي خـطورة
عـلى مـرمى أريـوال بل كـانت مـحاوالت
بــــائـــســـة لـــوهــــبي اخلـــزري ورومـــان
حـــمـــومـــة وبــاكـــيه. وزادت فـــاعـــلـــيــة
ــرمى فـي الــشــوط الـــفــريـــقــ عــلـى ا
الـثـاني حـيث أضـاع دراكـسـلـر فـرصة
مــؤكـــدة من انــفــراد تــام تــصــدى لــهــا
روفـيـيه. وانـقـض بـاكيـه بـرأسـيـة فوق
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ـرتــبـة الــثـانــيـة خـلف لـيــأتي في ا
الريـال صاحب الـ 27لقب والـفائز
. كــمــا أن بـــآخــر لــقب قــبـل عــامــ
بــرشـــلــونــة عــادل الــكــفــة في عــدد
االنـتصـارات ب الـفـريقـ في هذا
"الكالسيـكو" اخلاص بيـنهما خالل
آخـر 5 ســنـوات بــواقع اثـنــ لـكل

طرف في الكأس.
5 d²;« WKÝ

من جــــانــــب اخــــر أحــــرز كــــيــــفن
دورانت 31 نـقــطـة وفــاز بـجــائـزة
أفــــضل العب بـــعـــد تــــفـــوقه عـــلى
يانيس أنـتيتـوكومبو لـيقود فريق
لـــيــــبـــرون لــــلـــفـــوز 164-178 في
مباراة كل النجوم 2019 في دوري
السـلة األمريـكي للـمحتـرف اللـيلة
ــاضـيــة. وأظـهــر الــفـريــقـان قــبل ا
قـدراتـهـما إذ حـاول فـريق لـيـبرون
تــصــويب 90 مــيــة ثالثــيــة وكــان
الــعــدد اإلجــمـــالي لــلــفـــريــقــ في
الـرمــيـات الـثالثـيـة  168مـحـاولـة.
وساعد دورانت فريق ليبرون على
االنـتــصـار بـثالثــيـة قـبل دقــيـقـتـ

على النهاية لـيمنحه التقدم -171
160.وتصدر أنتيتوكومبو قائمة

جـــديــدة ســـيـــكـــون أمـــرا مـــذهال".
وتـــابع: "اآلن أنـــا هـــاديء أحـــاول
الـعــيش مـع عـائــلــتي وأصــدقـائي
وأعــمل حـــالــيــا لـــلــحـــصــول عــلى
الـفـرصـة الـصـحــيـحـة لـلـعـودة إلى
الــتـدريـب". وواصل مــوريــنــيـو: "ال
بأس بشهـرين أو ثالثة بدون عمل
لــكن أكــثــر من ذلك ســيــكــون األمـر

وقـبـل هـذه الـبـطولـة لـم يـفـز شـنور
مـــطـــلــقـــا بـــأي مـــبــاراة في األدوار
الــــرئــــيــــســـيــــة إلحــــدى بــــطـــوالت
ـــبــاراتــ في احملــتـــرفــ وفــاز 
ــشـاركــة في الــتــصــفــيــات جملــرد ا

البطولة.
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الـكـندي انـتفـض في الثـانـية وأنـقذ
ــبـــاراة في نـــقــطـــتـــ خلـــســـارة ا
الـشـوط الـفـاصل وفـاز بـاجملـمـوعة
ح ارتـكب الالعب األمـريكي خـطأ

مزدوجا.

ـفــتـوحــة لـلــتـنس. ومــهـد الالعب ا
األمريكي البالغ من العمر  21عاما
الـطـريق أمام الـنـصـر بتـحـد ناجح
لـــقــرار احـــتــســـاب ضــربـــة إرســال
سـاحـقـة لصـالح شـنـور والنـتـيـجة
 7-7في الشوط الفاصل باجملموعة
األخــيــرة وكــانت تــســديــدة شــنـور
لـعب بـواقع ملـيـمتـر واحد خـارج ا
أو اثــنـ ولـذلك بــدال من حـصـوله
عـلى نـقـطـة الــبـطـولـة سـدد الالعب
الــــكـــنـــدي اإلرســــال مـــرة ثــــانـــيـــة
لـيصطـدم بالـشبـكة. وسـدد أوبيـلكا
بـعـد ذلك ضـربة اإلرسـال الـسـاحـقة

رقم 43 له في اللقاء لينتصر. 
ونفذ الالعب األمريـكي العدد نفسه
من ضـربـات اإلرسـال الـسـاحـقة في
ــصـنف فـوزه عــلى جـون إيــسـنـر ا

األول في الدور قبل النهائي.
وفـاز أوبــيـلـكــا بـاجملــمـوعـة األولى
بـسـهــولـة أمـام شـنــور لـكن الالعب

جاربيني
موجوروزا
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مـــســـيــــرتـــهـــا. وبـــهـــذا ســـتـــواجه
مــــوجــــوروزا فـي الـــدور الــــثــــاني
الـصـيـنـيـة تشـيـنـج سيـسـاي الـتي
أطـــــاحـت بـــــاألســــتـــــرالـــــيـــــة أجال
ــجـمــوعـتـ تــومـلـجــانـوفــيـتش 

لــــواحـــدة بـــواقع  2-6و 6-4و.7-5
ـصــنـفـة ومن جــانـبــهـا ســتـعــود ا
ـيـا الـيـابـانـيـة نـاعـومي األولى عـا
العب أوســـاكــــا لـــلــــظـــهـــور فـي ا
مــجــددا عـنــدمــا تــلـتــقي فـي ثـاني
أدوار الـــبــطــولــة مع الـــفــرنــســيــة
كـريــسـتـيـنــا مالديـنـوفــيـتش الـتي
تأهلت على حساب العمانية فاطمة
ـجــمـوعـتـ دون رد الـنـبــهـاني 

وبنفس النتيجة 6-1.
من جانب اخـر سدد رايـلي أوبيـلكا
43 ضربة إرسال ساحقة لينتزع
اللقب األول في تاريخه بفوزه 6-1
و 7-6و 6-7عــلى الــكــنــدي بــرايـدن
شنـور في نهـائي بطـولة نـيويورك

ـبـاراة وسـجل ــسـجـلـ فـي ا ا
 20نقطة في النصف األول من
الـــلـــقـــاء في طـــريـــقه إلنـــهـــاء
ــواجــهــة وفـي رصــيـده 38 ا
نقطة. وشارك ضـيفا الشرف
ديــرك نــوفــيــتــســكي ودوين
ويــد قــبل 58 ثــانــيــة عــلى
نهـاية الـربع األول. وسجل
نــوفـيــتــسـكـي ثالثــيـة من
ن في أول اجلـــــنـــــاح األ
اســتـــحــواذ هـــجــومي له
على الكرة وأحرز ثالثية
أخــــــرى مـن اجلـــــــنــــــاح
األيـــســر في الـــهــجـــمــة
الـتـالــيـة لـيــمـنح فـريق
يـانيس الـتـقدم 53-37
قـــــبل بــــــدايـــــة الـــــربع
الــــــثـــــــانـي. وأضــــــاف
ـاني ثالثـيـة الالعب األ
أخــــرى فـي الــــدقـــــيــــقــــة
التاسعة من الربع الثاني
وأحــــرز تـــسـع نـــقــــاط في
اجملــمل من ثـالث رمــيـات
ثالثــيـــة خالل الـــنــصف

األول من اللقاء.
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صـــعــبــا.. أتــمــنـى احلــصــول عــلى
فـــرصـــة من أجل الـــعـــودة بــشـــكل
أقوى". واخـتـتم تصـريحـاته قائال:
"مـشـروعي كـشـخص وكـمـدرب هـو
تــطـويــر نـفـسـي وأن أكـون أفـضل
مع الـتفـكيـر دائـما في مـهنـتي لكن
هـــــذا لـــــيس وقـت الــــتـــــحـــــدث مع

األندية".

الـعارضة وكاد حمومة أن يهز الشباك
إال أن كــولــ داجــبـا الــذي حل بــديــلًـا
خلـوان بيـرنات أنقـذ الفريق الـباريسي
من هـدف مؤكـد. أجرى مدربـا الفـريق
تــبــديالت لــتــنــشــيط الــصــفـوف حــيث
شـارك لـيـفـ كورزاوا مـكـان دراكـسـلر
بـينـما شـارك روبرت بـيريـتش وديوني
مـكـان حمـومـة وماتـيو ديـبـوشيه. ومن
خــطــأ في بــنـاء الــهــجــمـة مـن اخلـلف
تـناقل العبـو بي إس جي الكـرة بسرعة
مـن تـمــريــرة بـاريــديس إلى دي مــاريـا
ـبابي ومـنه إلى ألـفـيس الـذي مـهـدهـا 
مـسـددا بـبـراعـة في الـشـبـاك لـتـصـمت
جـمـاهيـر "اخلضـر" في مـدرجات مـلعب
جـوفـري جوشـار. في الـدقائق األخـيرة
شـارك بـرسـنـيل كـيـمـبـيـمـبـي مـكان دي
مـاريا بـينمـا لعب أرنود نـوردين مكان
كــيـــفن بــاكــيـه الــذي تــعــرض إلصــابــة
بـالتـواء في الكـاحل بعد تـسديـدة قوية
فـوق الـعارضـة كمـا سدد اخلـزري كرة
أخـرى بـعـيدة عن الـقـائم األيسـر. امـتد
الــلــقــاء  6دقـــائق وقت بــدل ضــائع لم
يـــســــتـــثـــمـــرهــــا "اخلـــضـــر" في إدراك
الـــــتـــــعـــــادل حــــيـث جنح الـــــعـــــمالق

الباريسي في قتل اللقاء.
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اكـتسح فـريق أياكس أمـستـردام ضيفه
بـريـدا بنـتيـجة (0-5) اول امـس األحد
رحلة الـ 22من الدوري الهولندي في ا

متاز لكرة القدم.  ا
وافـــتــتح الـــصــربي دوســـان تــاديــتش كريستوف بيونتيك
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ـديــر الــفــني لــفــريق بــاريس سـان ــاني تــومــاس تــوخــيل ا أشـاد األ
ـهـاجـم الـشـاب كـيـلـيـان مـبـابي بـعـدمـا قـاد فـريق جـيـرمـان بـأداء ا
العاصمة لتحقيق الفوز على مضيفه سانت إيتيان بهدف دون رد

مساء اول امس األحد في اجلولة الـ25 من الدوري الفرنسي.
 وقال تـوخيل في تصريـحات عبر صـحيفة "لـيكيب" الفـرنسية:
"سـعـيد لـلـغايـة ألنـني كـنت أعلم صـعـوبـة أجواء مـلـعب سانت
إيـتيـان إال أن فريـقي أدى اللـقـاء بعـقلـية اسـتثـنائـية وقـبلـنا
ـاني: "لعـبنـا بـتركـيز شـديد ـدرب األ الـتحـدي". وأضاف ا
ودافـعـنـا بـكـثـافـة وقـوة وحتـلـيـنـا بـالـصـبـر وحـقـقـنـا فوزاً

 ." مستحقاً
هـاجم الـواعد مـبـابي بـعد الـهدف وأثـنى توخـيل عـلى ا
الـرائع الـذي مـنح الـفـوز لـبي إس جـي: "كـيـلـيـان يـؤكد
مـوهبـته ومهـاراته يومـياً فـي التـدريبـات ويبـدو جائـعاً

إلحراز األهداف فهو العب استثنائي". 
وتابع: "كل الالعب يـشعرون باإلجهاد الشديد بعد
ـسـتـويـ الـبدني مبـاراة مـانـشـستـر يـونـايـتـد على ا
هم والذهـني". واختـتم تـوخيل تـصريـحاته: "كـان من ا

باراة واللعب بتركيز شديد وكان من أن نسيطر عـلى ا
الضروري التحلي بعقلية قوية لتحقيق الفوز". 

وواصل باريس سـان جـيـرمان الـتـحـلـيق على قـمـة تـرتـيب اللـيج أ بـرصـيد 62 نـقـطة
بفارق 12 نقطة كـاملة عن أقرب مالحقيه ليل رغم خوض بي إس جي مبارات أقل

ركز اخلامس. فيما جتمد رصيد سانت إيتيان عند 40 نقطة في ا
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ـوقعة قرر النـجم البرتـغالي كريـستيـانو رونالـدو مهاجم فـريق يوفنـتوس اإليطـالي التحـضير 
ـرتـقبـة أمـام أتلـتـيـكو مـدريـد في ذهاب ثـمن نـهـائي دوري أبطـال أوروبـا على الـبـيـانكـونـيري ا

طريقته اخلاصة وبعيداً عن الضغوط التي حتاصر العبي السيدة العجوز. 
ونــشـر الـدون صــورة عـبـر حـســابه الـشــخـصي عـلى "إنــسـتـجــرام" خالل مـشـاركــته في لـعب
بـاراة الهامـة في مسيرة البلـياردو مع بعض أصدقـائه خالل قضائه بـعض أوقات التـرفيه قبل ا

الفريق الباحث عن استعادة اللقب القاري. 
وسم اجلاري ويعيش النجم البرتغـالي أياماً رائعة مع يوفنتوس منذ شد الرحال إلى تورينو مطلع ا
حـيث يـحـتل صدارة هـدافي الـدوري اإليـطالي بـرصـيد 19 هـدفاً قـاد بـهـا السـيـدة الـعجـوز إلى قـمة
الكالـتشيـو برصيد 63 نقـطة وبفارق 13 نقـطة عن نابـولي الوصيف. ويـحل يوفنـتوس ضيـفاً ثقيالً
عـلى أتـلـتيـكـو مـدريـد مـسـاء يـوم غـد األربـعـاء في مـلـعب وانـدا مـتـروبـولـيـتـانو فـي ذهـاب الدور ثـمن

النهائي من دوري أبطال أوروبا.
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حــجـــزت اإلســـبــانـــيــة جـــاربـــيــني
مـــوجــوروزا مـــقــعــدهـــا في الــدور
الــــثـــاني بــــبـــطــــولـــة دبي لــــتـــنس
الــســيـدات عــقب فــوزهـا اول امس
األحـــد عــــلى األوكــــرانـــيــــة ديـــانـــا
ــجــمــوعــتـ ــيــســكــا  يــاســتـر

لواحدة. 
ــيـا ـصــنـفـة الـ 15عـا واحــتـاجـت ا
لـسـاعـت و6 دقـائق من أجل قـلب
تـأخــرهـا في اجملـمـوعـة األولى 4-6
لــــلـــــفــــوز فـي اجملــــــــــمـــــوعــــتــــ

التاليــــــت  3-6و6-3.
وثـأرت اإلسبـانـية ( 25عامـا) بـهذه
النتيجة من خسارتها مؤخرا أمام
نــــفس الـالعـــبــــة في ربـع نـــهــــائي
بــطـــولـــة هــواهـــ الــتـــايالنـــديــة
جـموعـت دون رد قـبل أن تكمل
األوكـرانيـة مـشوارهـا في الـبطـولة
وتـــــتــــوج بــــالــــلــــقب الـــــثــــاني في

{ مدن - وكاالت
ـدير الـفني قـال جوزيه مـورينـيو ا
ـانـشـسـتـر يـونـايـتد اول الـسـابق 
امس األحـد إنه لم يـشـاهـد مـبـاراة
الـشــيـاطــ احلـمــر أمـام ضـيــفـهم
بــاريس سـان جـيــرمـان والـتي فـاز
بـهـا األخـير ( ?(2/0في ذهـاب ثمن
نــــهـــــائي دوري أبـــــطــــال أوروبــــا.
وأوضـح مـــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو خالل
تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"
ـبـاراة الـبـريــطـانـيـة: "لم أشــاهـد ا
أشاهد مباريات الـيونايتد من ح
آلخر لكني أفضل مشاهدة دوريات
أخـــرى.. الــدوري اإلنـــكــلـــيــزي أنــا
أعـرف كل العب فـيه". وعن إمكـانـية
التدريب في فـرنسا قـال: "أستطيع
تــخـيل نــفـسي كــمـدرب في الـدوري
الفـرنـسي أنا عـملت في  4دوريات
مـخـتـلـفة.. أحـب معـرفـة الـعـديد من
الــثــقـــافــات والــعــمل في بــطــوالت

جانب من
منافسات
دوري سلة
احملترف


