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فــاز نـيــوكــاسل عــلى بــيــرنـلي (2-0)
الــيــوم الــثالثــاء بــاجلــولــة الـ 28من
الدوري اإلنـكلـيزي الـتي شهـدت فوز
إيـفـرتون عـلى كـارديـف سيـتي (3-0)
وليـسـتر سـيـتي على بـرايـتون (2-1)
وهيـديـرسفـيلـد عـلى وولفـرهـامبـتون
(0-1). سجَّل هدفي نيوكاسل فابيان

شـــــــــــــــــــار وشـــــــــــــــــــون
لوجنســـــتاف في
الـدقـيـقـت
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صـري الهـارب بعـد غيـاب طويل لـلـمشـاركة مع فـريقه بـارتيك عـاد اإليفـواري سلـيمـاني كـوليـبالي مـهاجم فـريق األهلـي ا
ثيـسل الذي يلـعب بدوري الـدرجة األولى في إسـكتـلندا بـعدمـا شارك كبـديل أمام دونـفيـرمالين مسـاء اول امس الثالثاء
ـشاركة األولى بـعد غياب طـويل في بطولة سابقـة. وحل كوليبالي بـديالً في الدقيقة  ?65ليسجل ا في اجلولة الـ 26 من ا
ة فـريقه بثالثية دون رد. وكانت آخـر مشاركات سليمـاني أمام آير يونايتد في  27 تشرين أول الدوري ليشارك في هز
دة 5 ـاضي باجلولة الـعاشرة كـما أن اإليفواري شـارك في لقاء كـأس إسكتلـندا أمام سـترانراير فـي الدور التمـهيدي  ا
وسم بعد أن شارك في  4 لقاءات عقب دقائق. ولم يسجل كوليبالي ( 24عاماً) في أي لقاء مع فريقه اإلسكتلندي هذا ا
صدور بطاقـة دولية مؤقـتة لصـاحله بعد رفع اإليقـاف عنه من جانب االحتاد الـدولي لكرة الـقدم "فيفـا" لهروبه من األهلي
شـاركة لـدقائق في ة ولـكن من اجليـد ا في نـيسان 2017. وكـتب كولـيبـالي عبـر حسـابه على "تـويتـر": "أنا مـحبط لـلهـز
ـسانـدة". وهـرب كـوليـبـالي من األهـلي في نـيـسان ـوسم وشكـراً لـلـجـماهـيـر عـلى ا بـاراة يـجب أن نـقـاتل حتى نـهـايـة ا ا
صري ولكن النادي األحمر حصل 2017   وخرج الالعب اإليفواري وقتها بإدعاءات أنه تعرض لالضطهاد في الفريق ا

على حكم من "فيفا" يقضي بحصوله على تعويض مالي قدره مليون و436 ألف دوالر.
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ســحق تــورنــتــو رابــتــورز مــنـافــسه
بوسـطن سيـلتـيكس بـنتـيجة 118-95
فـي دوري الـــــــســــــلـــــــة األمـــــــريـــــــكي
لـــلــمـــحــتـــرفــ اول أمس الـــثالثــاء
بـفـضل ظــهـور أكـثــر من العب بـشـكل
رائع. وأحــرز بــاســكــال ســيــاكــام 25
نقـطة واستـحوذ على 8 كرات مرتدة
وأضــاف كـواهي لــيـونـارد 21 نـقــطـة
واســـتــحـــوذ عـــلى 6 كـــرات مـــرتـــدة.
وحــقق رابــتــورز فــوزه الــثــامن عــلى
التـوالي على أرضـه أمام سـيلتـيكس.
ويـتــقـاسم الـفــريـقـان الــتـعـادل في 4
ــوسـم اجلــاري. مـــواجـــهــات خـالل ا
وسـاهم ســيــرجي إيـبــاكـا في الــفـوز
بــعــدمــا سـجل  14نــقــطـة لــيــنــتــصـر
رابـتــورز لـلــمـرة الــثـامـنــة في آخـر 9
مـباريـات فيـما أضـاف نورمـان بويل
11 نـقــطـة. وأحـرز مـاركـوس مـوريس
17 نـقـطـة لـسـيـلـتـيـكس لـكن الـفـريق
خـســر لـلـمـرة الــثـالـثـة عــلى الـتـوالي
وتـعــثـر لـلــمـرة اخلـامــسـة في آخـر 7

مباريات. وأضاف جـيسون تاتوم 11
نــقـطــة واســتـحــوذ عــلى ســبع كـرات
مرتـدة مع بوسطن فـيما أحـرز زميله
تيري روزير 11 نقطة أيـضًا واكتفى
كايـري إيرفـينج بـتسـجيل سـبع نقاط

في 28 دقيقة.
جيمس يحقق إجنازا جديدا

أضـــاف لـــيـــبــــرون جـــيـــمس إجنـــازا
شــخـصــيــا جــديـدا في دوري الــســلـة
األمـريـكي لــلـمـحـتــرفـ بـعـدمـا دخل
قـــائــمـــة أفــضل 10 العــبـ مـن حـيث
الــتــمــريـــرات احلــاســمـــة عــلى مــدار
الــتــاريخ. ويــحــتل جــيــمس بــالــفــعل
ـــركــز اخلــامـس في قــائـــمــة أفــضل ا
سـجلـ على مـر العـصور وأصبح ا
الالعب الوحيد الـذي يتكرر اسمه في
الـقائمـت بـعدمـا تخـطى رقم أندريه
مـيلـر عـندمـا قدم الـتـمريـرة احلاسـمة
ـة األولى من  10حـقــقــهــا خالل هــز
فريقه لوس أجنـليس ليكرز 110-105
ـــلك ـــفــيـس جـــريـــزلــيـــز. و أمـــام 
جيمس حـاليا 8535 تمـريرة حـاسمة

عـلـى مـدار مـسـيـرته. وسـجل جـيـمس
 24نــقــطــة واســتـحــوذ عــلى  12كـرة
زدوجة مرتدة أمس ليحقق الثالثية ا
ــركـز رقم  79في مــسـيــرته لــيـحــتل ا
اخلـامس في قـائـمـة األفـضل عـلـى مر
الـعـصـور. ويـتـفـوق عـلى جـيـمس في
قــائـمــة الـتــمـريــرات احلـاســمـة جـون
سـتـوكـتـون (15806) وجـيـسـون كـيـد
(12091) وســـــتــــيـف نــــاش (10335)
ومـارك جــاكـسـون (10334) ومـاجـيك
جـــــونـــــســـــون (10141) وأوســـــكـــــار
روبرتسون (9887) وايسيـاه توماس
(9061) وكـريس بول (9014) وجاري
بـايـتون (8966).  والالعـبـون األربـعة
الــذين يـســبـقــون جـيــمس في قـائــمـة
زدوجة األفضل في حتقيق الثالثية ا
هم أوســـــكــــار روبـــــرتــــســــون ((181
ومــــاجـــيك جــــونـــســـون (138) راسل
وســـتــبــروك (128) وجــيــســـون كــيــد
(107).  وأفضل خمسة مسجل على
مـدار الـتــاريخ هم كـر عــبـد اجلـبـار
(38387) كـــــــارل مـــــــالــــــون (36928)

وكــوبـي بــرايــانت (33643) ومــايــكل
جوردان (32292) وجيمس (32162).
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عـاد جـيــمس هـاردن إلى هــيـوسـتـون
روكتس بـعد الـتعـافي من إصابة في
الــرقــبـــة لــكــنه أخــفق في مــواصــلــة
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الفـرنـسي. وسـجل دي مـاريـا هـدف
لـــفــريق الـــعــاصـــمـــة عــلى حـــــســاب
ديجون 0-2 بنهـاية الشوط األول في
اللـقاء الـذي اقيم اول امس الـثالثاء
عـلى مــلـعب حـديــقـة األمـراء في دور
الــثــمـانــيــة لــبــطـولــة كــأس فــرنــسـا.
وأشارت شبكة "أوبتا" لإلحصائيات
إلى أن الالعب األرجــنــتــيـنـي سـاهم
في 10 أهداف بآخر 9 مباريات بكل
الـبــطـوالت بــقـمــيص الـبي إس جي.
وأوضــــــحت أن آنــــــخــــــيل ســــــجل 6
أهـداف وصـنع  4 لـزمالئه مــشـيـرة
إلى أن اجلــنـاح األرجــنـتــيــني سـاهم
قـبل هـذه الفـتـرة في صـنـاعـة هـدف

فقط عـلى مدار  11مبـاراة مـختـلـفة.
ويقـود دي ماريا هـجوم بي إس جي
رفـقــة جــولـيــان دراكـســلــر وتـشــوبـو
مــوتـيــنج في ظـل غـيــاب إديــنــسـون
كــافــاني ونـــيــمــار جــونــيــور بــداعي
اإلصابة وجلوس كيليان مبابي على
مقـاعـد الـبـدالء من أجل مـنح الدولي

الفرنسي قليل من الراحة.
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انـتــزع  فـريق مــيالن تـعــادال سـلــبـيًـا
أمـام مـضـيــفه التـسـيـو دون أهـداف
ـبـاراة الــتي جـمـعت الــفـريـقـ في ا

مسـاء اول امس الثالثـاء على مـلعب
األولـيــمـبــيـكــو في إطــار مـنــافـسـات
ذهاب الدور نـصف النـهائي من كأس
إيــطــالـيــا. وعــاد الــروســونـيــري إلى
قـواعـده بـأفـضـلـيـة نـسـبـيـة من أجل
حــسم بـــطــاقــة الـــتــأهل إلـى نــهــائي
الــبــطــولــة قــبل مــبــاراة اإليــاب بـ
قبل على الفريق يوم 24 نيسان ا

ملعب سان سيرو.
ـباراة بدأت الربع سـاعة األولى من ا
رحـلـة جس النـبض بـ الفـريـق

التـســيـو دخل الــلـقــاء مـعــتـمــدًا عـلى
تـنفـيـذ الـضـغط الـعـالي حـتى الـثلث
ـبـاراة الـهـجـومي فـيـمـا بـدأ مـيالن ا
بــحـذر دفــاعي ومـن ثم بــدأ اخلـروج
من نــصف مـلــعــبه لـيــســتـحــوذ عـلى
الــــكــــرة. جــــاءت أولـى الــــفــــرص في
الـــدقـــيـــقــة 17  بـــعـــد تــســـديـــدة من
ـنــطـقـة بـاكـايــوكـو من عــلى حـدود ا
ارتـطــمت بـقـدم بــوريـني لــتـذهب إلى
ـنـطـقـة والـذي أهـدر بـاكـيـتـا داخـل ا
فــرصــة ذهــبــيـة لــلــتــســجــيل في ظل
ـنطـقة وحـيدًا إال أنه وجوده داخل ا
لم يــتــوقع وصــول الــكــرة إلــيه. وفي
ــدافع أولى فـــرص التــســـيــو هـــدد ا
باتريك مرمى مـيالن بتصويـبة قوية
نطقة مرت بجوار القائم من خارج ا
ن جلــيـــجي دونـــارومــا حــارس األ
الـروسونـيـري بـالـدقـيـقة 25. وأهدر

38).  ورفع نـيـوكــاسل رصـيـده لـ31
ركز الـ13 وتوقف رصيد نقطـة في ا
ركز الـ15 بيرنلي عند 30 نقطة في ا
بــفـــارق األهــداف خـــلف كــريـــســتــال
بـــــاالس. وفي مـــــبــــاراة أخـــــرى فــــاز
إيفرتون على كارديـــف سيتي (3-0).
ســـجل أهـــداف إيـــفـــرتـــون جـــيـــلـــفي
) في الدقـيقت سيجوردسـون (هدف
(41. 66 ) ودومينيك كالـفيرت ليوين
بـالــدقـيــقـة (3+90). ورفع إيـفــرتـون
ـركز رصيـده إلى 36 نـقـطة فـي ا
الــتــاسع بــفــارق األهــداف أمــام
ـــــــبـــــــاراة وسـت هـــــــام. وفي ا
الثـالثـة انتـزع لـيسـتر سـيتي
فوزًا صعبًا من برايتون (-2
1). سجل هدفي ليستر
ـــاراي جـــراي ســـيـــتي د
وجـــــــيـــــــمـي فـــــــاردي في
الـــدقــــيـــقــــتـــ (63.10 )
بــــيــــنــــمــــا ســــجل هــــدف
برايـتون ديـفي بـروبر في
الـــــدقــــيـــــقــــة (66). ورفع
لـيــسـتــر ســيـتي رصــيـده
ــركـز إلى 32 نـقــطــة في ا
الـ12  وجتــــمــــد رصــــيـــد
برايـتـون عـند 27 نقـطة في
ـــبـــاراة ـــركـــز الـ16. وفي ا ا
الــرابـــعــة قـــاد ســتـــيف مــوني
فـريــقه هـيـديــرسـفـيــلـد تـاون
لــفـوز صــعـب عـلـى ضـيــفه
وولفرهامبتون (1-0). 
ســــجل مــــونـي هـــدف
ـبـاراة الوحـيـد في ا
الـــدقـــيـــقــة (90+1)
ليرفع هيديرسفيلد
رصيده لـ 14نقطة
ــــركـــز الـ20) في ا
األخــيـــر) وتــوقف
رصــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد
وولفرهامبتون عند
ركز 40 نقطة في ا
الــــثــــامن بــــفــــارق
األهـــــداف خـــــلف

واتفورد.
فـــــــــوز ســـــــــان

جيرمان
أثبـت الدولي
األرجـنـتـيـني
آنــــخــــيل دي
مــاريــا جــنــاح
فــــــريق بــــــاريس
سـان جيـرمـان أنه
ـسـؤولـية على قـدر ا
ــلــقــاة عــلى عــاتــقه ا
بقيـادة هجـوم الفريق
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ــصـنف األول لم يــظـهــر رفـائـيـل نـادال أي آثـار عــلى غــيـابه حلــوالي شـهــر واحـد وفـاز ا
بـسهـولة 3-6 و3-6 عـلى مـيشـا زفـيـريف في بطـولـة أكـابولـكـو للـتـنس اول أمس الـثالثاء.
ويخوض نادال أول بطـولة منذ خسارته أمام نوفاك ديوكوفـيتش في نهائي بطولة أستراليا
ـشـاركات ـفـتوحـة وعـزز مـسيـرته الـرائعـة في بـطـولة أكـابـولـكو حـيث بـلغ الـنهـائي في ا ا
ـصنف ـة وحـيدة. وسـيـلـعب ا ـلك سـجال بـالـفوز 15 مـرة مقـابل هـز الـثالث الـسـابقـة و
ـيا مع نـيك كيـريـوس في دور السـتة عـشر بـعدمـا فاز الالعب األسـترالي 6-3 الثـاني عا

و ?5-7على اإليطالي أندرياس سيبي. 
ـصنف الثاني جنـاحه الواضح في ضربات اإلرسـال ليتفوق واستغل ألكـسندر زفيريف ا
صنف الثالث 18 ضربة بجدارة  3-6 و3-6 على أليـكسي بوبيرين. وسجل جون إيسنر ا

إرسال سـاحـقة في االنـتـصار 3-6 و6-4 و3-6  عـلى الـفـرنسـي أدريان مـانـاريـنو
ــواجـهــة مـواطــنه األمـريــكي سـام كــويـري الــذي تـغـلـب عـلى جــويـرمـو وتـأهل 

صـنف الرابع جارسـيا-لـوبيز  3-6و .2-6واحـتـاج دييـجو شـوارتزمـان ا
إلى أكـثـر من سـاعـت لـيـتـفوق 3-6 و 6-4و ?1-6عـلى مـاريـوس كوبـيل.
ــنـافــسـات بـعــدمـا تــعـرض إلصـابــة في سـاقه وعـاد شـوارتــزمـان إلى ا
فـتوحـة منـذ أيام لـيخـفق في الدفاع اليـمنى وانـسحب من بـطولـة ريو ا
ـقـبـلـة مع الـبـريـطـاني ـبـاراة ا عن الـلـقب. وسـيــلـعب شـوارتـزمـان في ا
كامـيرون نوري الـذي تفوق  2-6و 6-2و2-6  على الـياباني يـوشيهـيتو

نيشيوكا.

الـــدقـــيـــقـــة 37 من ركـــلــــة جـــزاء ثم
ــهــاجم فـــرانــســيــســكــو ســواريس ا
"تــيــكــيــنــيــو" في الــدقــيــقـة 63. وفي
الدقيـقة الرابـعة من الـوقت احملتسب
بـــــدال من الـــــضـــــائـع أكــــد الـــــنـــــجم
اجلزائـري ياسـ براهـيمي انـتصار
بــورتــو الــكــبـــيــر بــعــدمــا وقع عــلى
الهدف الـثالث. وبـهذه النـتيـجة بات
الــتـنــانــ عــلى أعــتــاب الـتــأهل إلى
نـهـائي الـبـطـولـة بـعـد غـيـاب عـامـ

قــبل خـــوض مــواجــهـــة اإليــاب عــلى
نـيـسان مـلـعب بـراغـا الـبـلـدي في  3
قبل. يـذكر أن بـطولة الـكأس غـائبة ا
عن خزائن بورتو مـنذ سبع سنوات
عندما فاز التنـان على تشافيس في

النهائي (2-1). 
درب الشاب سرجيو وتسعى كتيبة ا
كـونـســيـسـاو لــرفع الـلـقب الـ 17في
تــاريخ الــنـــادي عــلــمًــا بــأن الــغــر
الـتـقـلـيـدي بـنــفـيـكـا يـعـتـبـر صـاحب
ــقـــام الــرفـــيع في الـــفــوز بــالـــلــقب ا

برصيد 26 مرة. 
وكانـت مواجـهـة الـذهـاب األخرى في
ربع الـذهـبي ب قـطـبي الـعاصـمة ا
بـنــفـيـكــا وسـبـورتــنج انـتــهت بـفـوز
األول 1-2 علـى ملـعـبه الـنور بـيـنـما
تقام مباراة اإلياب على ملعب جوزيه
ألــفــاالدي فـي نــفس مـــوعــد مــبــاراة

اإلياب الثانية.
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واصل الـنــجم اإلسـبــاني إيـسـكــو العب وسط ريـال مــدريـد الــغـيـاب عن فــريـقه في
مـباراة الـكالسيـكو أمـام برشـلونـة امس االربـعاء عـلى ملـعب "سانـتيـاجو بـرنابـيو" في

إيـاب نصف نهائي كـأس ملك إسبـانيا.  وذكرت صـحيفة "مـاركا" اإلسبـانية أن سانـتياجو
ـيـرجني ـديـر الـفــني لـفـريق ريـال مــدريـد قـرر اسـتـبــعـاد إيـسـكـو من قــائـمـة ا سـواري ا
بـاراة بـعد تـعـافيه من للـكالسـيكـو رغم حـصوله عـلى الـتصـريح الـطبي لـلـمشـاركـة في ا
ـستبـعد الـوحيد من قـائمة ريـال مدريـد بل كان معه كل من إصابـة الظهـر. إيسكـو ليس ا
ماريـانـو ديـاز وإبراهـيم ديـاز بـاإلضافـة إلى خـيـسـوس فايـيـخـو. ويعـاني إيـسـكو من
ـشـاركـة مع ريــال مـدريـد بـســــــــــبب عـدم اقـتــنـاع مـدربه سـوالري االبـتـعـاد عـن ا
بـإمكـانيـة مسـاعدته لـلـفريق. جـدير بـالذكـر أن مـباراة الـذهاب بـ برشـلونـة وريال

مدريد انتـــــــهت بالتعادل اإليجابي 1/1 عــــــــلى ملعـــــــب "كامـــــــب نو".

ـوبـيلـي فرصـة ذهـبـيـة لـلـتـسـجيل إ
يزة من بالدقـيقة 28 بعد عـرضيـة 
أقـصى الــيـســار إلى أقـصى الــيـمـ

لـتـجـد رومـولــو الـذي مـر بـبـراعـة من
وبـيلي ليسدد الكسالت ومرر إلى إ
نطقة تصويبة قوية من على حدود ا
ـــرمـــى. وشــــهـــدت مـــرت بــــجــــوار ا
الــدقــيــقـة 29 أولى تــبــديالت مــيالن
بــخــروج فــرانك كـــيــسي العب وسط
ميالن بـسـبب اإلصابـة لـيحل مـحله
هـاكـان كـالـهـاجنـولـو. وكـاد سـيـرجي
ميـليـنكـوفيـتش سافـيتش أن يـسجل
هـدفًا لـالتسـيـو بـالـدقـيـقة 37 بـعـدما
سدد العب الوسط تـصويبـة قوية من
ــنـطــقــة مــرت بــجـوار قــائم خــارج ا

ن. ميالن األ
شوط الفرص الضائعة

وواصل التـسـيـو مـحـاوالته من خالل
الــتـســديــدات بـعــدمــا سـدد لــوكـاس
ـنـطـقة لـيـيـفـا تـصـويـبـة من خـارج ا
وصـــلت ســـهـــلـــة أليـــدي دونـــارومــا.
واستمر ميليـنكوفيتش في محاوالته
عـلى مـرمى مـيالن وفي الـدقـيـقـة 60
اســتـــغل ركــلـــة ركــنـــيــة لــفـــريــقه من
الـنـاحـيـة الـيــمـنى سـددهـا الـصـربي
بــالــرأس فـي كــرة عــلـت الــعــارضــة.
وعــاد الــصــربي بــتــســديــدة أرضــيـة
زاحـفـة من جــديـد بـالــدقـيـقـة 66 من
ـــنــطــقــة تــصــدى لــهــا عــلى حــدود ا

œUFð‰∫ انتهى لقاء الكأس ب ميالن والتسيو بالتعادل
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ـذهـلـة بتـسـجيل  30نقـطة مـسـيرته ا
عـــلى األقل في مــبـــاريــات مــتــتــالــيــة
بـــــدوري كــــرة الــــســــلـــــة األمــــريــــكي
. وأنـهـى هـاردن الــلـقـاء لــلـمــحـتـرفــ
بتـسجيل 28 نقـطة وسـاهم أيضًا في
فــوز روكـتس 111-119 عــلى أتالنــتـا
هـوكس لـكن تـوقـفـت سلـسـلـة من 32

الشياط
احلمر في
طريقها

لتجديد عقد
سولسكاير

نصب بصـفة مؤقتة في كانون استلم ا
ـاضي خـلفـا لـلـبرتـغـالي جوزيه االول ا

مورينيو. 
وأشارت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها
اإللـكـتـروني اول امس الـثالثـاء إلى أن
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مازال احلـديث مسـتمـرا بشـأن إمكـانية
تــــعـــيــــ الـــنـــرويــــجي أولـي جـــونـــار
ـانـشـسـتـر سـولـسـكـايـر كــمـدرب دائم 
ــقــبل بــعــدمـا ــوسم ا يــونــايــتــد في ا

مــنــتــظم وفي أوقــات أخــرى يــقل مــعـدل
ــــبـــاريــــات إال أنــــني مــــشــــاركــــتي فـي ا
مـســتـمـتع بــكل يـوم أقـضــيه هـنـا". وكـان
بـاريس ســان جـيــرمـان تــأهل إلى الـدور
قـبل الـنـهـائي لـكـأس فرنـسـا بـالـفوز
عـلى ضـيـفه ديـجـــــــون بـثـالثـية
دون رد عـلـى مـلــعب حــديــقـة

األمراء.

W½uM:« »öJ « q¦  UM×³ √ ∫tOO½u
ـــــزيـــــد من مـــــشـــــيـــــرًا إلى أنـه أجـــــرى ا
الـفــحـوصــات حتت إشـراف خــبـراء طب
األعــصــاب وكــانت الــنــتــائج إيــجــابــيــة
لــلــغـــايــة وذلك بـــعــد تـــعــرضه الرجتــاج
العب مــنـذ خ أبـعــده عن ا خــفــيف في ا
مـواجــهـة مــانـشـســتـر يـونــايـتـد في

دوري أبـــــطــــال أوروبـــــا يــــوم 12
اضي.  شباط ا

وأوضــــــــح: "عــــقــــدي مـــــــع بي
إس جي يــــنــــــــــــتــــهي في 2020
أعـــشـق مـــديــــنـــة بــــاريس وهـــذا
الــــنـــــــــــادي عــــنــــدمــــا بـــدأت
مـسـيرتي الـكـرويـة لم أتوقع
يـــــومـــــا مــــا االنـــــضـــــمــــام
لــــفــــــــــــريـــــقي احلــــالي
وحــــــــــــــــظــــــــــوظـي في
ارتداء قميــــــصه كانت
ضـــئــيـــلــة لـــلــغـــايــة (ال

تتجاوز 1).
واخـــــتــــــتم تــــــومـــــاس
مــــونــــيــــيه: "ال مــــجــــال
لــلـشــكـوى من أي شيء
أحـيــانــا ألــعب بــشـكل

 ôU Ë ≠ b¹—b

أعـلن االحتـاد األوروبي لكـرة الـقدم "يـويـفا" عن تـوجـيه تهـمـة تعـمد احلـصـول على
بطـاقة صـفراء لـلنجم اإلسـباني سـيرجـيو رامـوس مدافع ريـال مدريـد في مباراة
ـيـرجني أمـام أيـاكس الـهـولـنـدي في ذهـاب الـدور ثمـن الـنهـائـي من دوري أبـطال ا
وقع الرسمي لليويفا إن جلنة األخالقيات باالحتاد األوروبي وجهت أوروبا. وقال ا
تـهـمــة تـعـمـد احلـصـول عـلى بـطـاقـة صــفـراء في مـبـاراة أيـاكس وسـيـكـون الـقـرار
قـرر انعقـاده اليوم اخلـميس. وكان كـارفخال ـقبل ا النـهائي للـجنة في االجـتماع ا
قـد تعرض لعـقوبة اإليـقاف مباراتـ بسبب تعـمده احلصول عـلى إنذار أمام روما
وفي حالة ثبـوت التهمة على قائد ريال مدريد سيغيب عن مبارات في دوري أبطال
ـقـرر أن يلـعب ريـال مـدريـد مـبـاراة الـعـودة أمـام أيـاكس عـلى مـلعب أوروبـا. ومن ا
ـقبل في إيـاب الدور ثـمن الـنهـائي بعـد فوز الـفريق "سـانـتيـاجو بـيـرنابـيو" 5 اذار ا

لكي في الذهاب بنتيجة 2/1. ا
وفي نـفـس السـيـاق أعـلن االحتـاد األوروبـي أيـضا عـن تـوجـيه تـهـمـة سـوء التـنـظـيم
لبـرشلونـة في مبـاراة توتـنهام خالل خـتام دور اجملـموعات مـن البطـولة الـتي أقيمت

على ملعب "كامب نو" وانتهت بالتعادل اإليجابي 1/1.
ـقرر له 28 اذار وسـيـصـدر القـرار بـحق بـرشـلـونة في اجـتـمـاع االحتـاد األوروبي ا

قبل. ا
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ن فريق أشـاد تومـاس مونـييه ظـهيـر أ
بــاريس ســان جـيــرمـان كــثــيـرًا بــقـدرات
ــانـي تــومــاس تــوخــيل الــذي مــدربه األ
ــســؤولــيـة فـي نـادي الــعــاصــمـة تــولى ا

وسم اجلاري.  الفرنسية منذ بداية ا
وقـال مـونــيـيه في تـصـريــحـات أبـرزتـهـا
صــحـيــفــة "لـيــكــيب" الــفـرنــســيـة: "نــنــفـذ
ــديــر الــفــني ونــلـعـب كـرة تــعـلــيــمــات ا
هــجــومــيــة مــتــنــوعــة بــ الــتــمــريــرات
القصـيرة أو الطـويلة وهو أكـثر اختالفًا
درب الـسابق أوناي عمـا كنا نـقدمه مع ا

ري".  إ
وأضــاف الــبـلــجــيــكي الــدولي: "كل العب
زيد من الـتضحيات ويبذل 1000 يقدم ا
ــئـة من جــهـده وتـأقــلم الـبــعض عـلى بـا
ـلعب مثل تيلو كيرير تغيير مركزه في ا

وداني ألفيس وماركينيوس". 
ـتـلك رغـبـة وتـابع مـونـيـيـه: "أصـبـحـنـا 
الـكالب اجملـنونـة فـهي عقـلـية نـحـتاجـها
ــيـتـة كــثـيــرًا نـريــد أن نـتــحـلى بــقـوة 
". في سيـاق آخر ـنـافسـ ويـخافـنا كل ا
أكد مونييه أن حالـته باتت جيدة للغاية

جيمس هاردن
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مباراة متتـالية بإحراز 30 نقطة على
األقل. وكـان بـوسع هـاردن أن يـحاول
تـصويب الـكـرة في الثـواني األخـيرة
لــكـنـه بـدلًــا من ذلك فــضل مــواصــلـة
االسـتـحـواذ علـى الكـرة حـتى تـنـتهي
ــركــز ــبــاراة. ويــحــتل هــاردن ا ا
الثـاني في قائـمة األكـثر تـسجيال
لـــهـــذا الـــعـــدد مـن الـــنـــقـــاط في
مـــبـــاريـــات مـــتـــتـــالـــيـــة خـــلف
األســطـورة ويـلت تــشـامـبـرلـ

الــذي فـــعل ذلك في  65مــبــاراة
متتالية في عامي  1961و1962.
وكان هاردن قد أبلغ الصحفي

إنه غـيــر مـتــأكـد إن كـان بــوسـعه
ــلك الــلــعب بــســبب اإلصــابـة. و
ـــران هـــاردن الـــذي أصــــيب خالل ا
أعـلى مــتـوسط فـي تـســجـيل الــنـقـاط
ـسـابـقـة هذا ـبـاراة الـواحـدة في ا بـا
ــوسم بـرصــيـد 3  6.3نـقــطـة. ورغم ا
غـيــاب هـاردن فـاز روكـتس 118-112
عــلى جـولــدن سـتـيـت وريـورز حـامل

اضي. اللقب السبت ا
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سـولسـكايـر البـالغ من العـمر 46 عاما
غادر مقر إقامـته في أحد الفنادق وأنه
ســيـنــتـقـل إلى مـكــان أكـثــر اسـتــقـرارا.
وأكـدت أن هـذا األمر يـعـد مؤشـرا قـويا
عـلى اتــفـاق ســولـســكـايـر مـع الـرئـيس

دونـاروما بـبـراعـة. وأجـرى جـاتوزو
ثانـي تبـديالته بـالـدقـيـقة 72  بـنزول
كـاســتـيـيــخـو مـحل ســوسـو بـيــنـمـا
أجرى إنـزاجي تـبديالً أول لالتـسـيو
بـــنـــزول لــويـس ألــبـــيـــرتـــو وخــروج

بارولو.
وشـهــدت الـدقــيـقـة 79 أخـطــر فـرص
ـوبـيـلي الـذي الـلـقـاء بـعـد انـفـراد إ
سـدد الـكرة فـي القـائـم قبـل أن يعـلن
حـكم الــلـقـاء عـن وجـود حـالــة تـسـلل
عـلى مـهـاجم التـسـيـو. وسـدد البـديل
كــايـســيــدو تــصــويـبــة يــســاريـة من
دافع ميالن مسافة بعيدة ارتطمت 
لــتـخــرج بــجــوار الـقــائم إلى ركــنــيـة
بـالـدقـيـقـة 82  قـبل أن يـطـلق احلـكم
صـافرته مـعـلـنًـا تأجـيل حـسم بـطـاقة
الــتـــأهل إلى نــهـــائي الــبـــطــولــة إلى

موقعة اإلياب.
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قطع فـريق بورتو شـوطًا كـبيـرًا نحو
الـتــأهل إلى نــهـائي كــأس الـبــرتـغـال
لــكـرة الــقــدم بــعـد أن أكــرم ضــيــافـة
سبورتنج براغا بثالثية دون رد في
باراة الـتي جرت بـينـهما اول امس ا
الـثالثـاء عــلى مـلــعب الـدراجـاو في
ذهـاب نـصف نـهـائي الـبـطـولة. حـمل
ـــــتـــــصـــــدر الـــــدوري أول هـــــدفــــــ 
البرتغالي النكهـة البرازيلية بتوقيع
العب الـــوسط ألــيـــكس تـــيــلـــيس في رفائيل نادال

ــانــشــسـتــر يــونــايــتـد إد الــتــنـفــيــذي 
ـنـصب بـشـكل وودوارد بـشــأن تـولي ا

دائم. 
ـدرب النـرويـجي في فنـدق مـنذ وأقـام ا
تولـيه تدريب مانـشستر يـونايتـد علما
بأن سـلفه مـورينيـو قـــــــضى فـيه أكثر
من 127 أسبـوعا ودفع له الـنادي 800
ألف جنيه إستـرليني حيث تبـلغ تكلفة
الــلــيـــلــة الــواحــدة فــيه 870 جـــنــيــهــا
إستـرلينـيا. ونقـلت "ذا صن" عن مصدر
درب أن سولـسكاير يبحث مقرب من ا
عن مـقـر إقـامـة أكثـر اسـتـقـرارا. وكانت
الـصحـيـفة قـد ذكـرت في وقت سابق أن
دة  3سـاعات مع سـولـسكـايـر اجـتـمع 
وودوارد على الـعشـاء في منـطقـة هايل
نـاقشة خـطط مستـقبلـية. وأضافت أن
وودوارد صـــافـح ســولـــســـكـــايــر عـــقب
انــتــهــاء الــعــشــاء قــائال: "هــذا لـعـالقـة

ناجحة وطويلة معا".


