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تـنطـلق اليوم الـثالثاء مبـاريات الدور
ربـع الــنــهــائي فـي مــنــافــســات دوري
ابـــطــال اوربــا اذ يــلــتــقي
لـيـفـربـول االنـكـلـيزي
مــع بـــــــــــــورتـــــــــــــو
الــــــبــــــرتــــــغــــــالي
وتـــــــوتــــــنــــــهــــــام
هـــوتــســبــيــرز مع
مـانـشسـتر سـيتي
. االنــــكــــلـــيــــزيـــ
وكـــــشف االحتــــاد
األوروبـى لـــكــرة
الــــــقــــــدم
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العب اإلنكليزية. عروفة عن اكتساب الشعبية في كافة أنحاء العالم وأصبحت وسائل التواصل االجتماعي أبرز وسيلة لرفع هذه الشعبية خصوصا في ا دائما ما تبحث أندية كرة القـدم ا
ونشـرت إذاعة "توك سيـورت" عبر موقـعها اإللكتـروني نتائج إحصـائية قامت بـها شركة مـتخصصـة في مواقع التواصل اإلجـتماعي من أجل معـرفة القيمـة الفعلـية ألندية الـدوري اإلنكليزي

متاز على "تويتر".  ا
تـابع احلسـاب الرسمي لكل نـاد ويتم حتديد هـذه النسبة من خـالل اكتشاف حسـابات زائفة أو أخـرى تستخدم " من اجملـموع العام  تابعـ الزائف وتـقوم الدراسة عـلى حساب نسبـة "ا

خصيصا لهذا الغرض أو تلك التي لم يستخدمها أصحابها منذ زمن طويل من خالل أخذ عينة من كل ناد حتتوي على ألفي متابع. 
زيف على تويتر. تابع ا ـتلك نســــبة  % 27.9من ا :  – 20 وولفرهـامبتون:  تابع مزيف يرليغ" امتالكا  وفيما يلي نتائج اإلحصائية التي أكدت أن ليفربول يتصدر أكثر فرق الـ"بر
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انــــتــــشـــرت حــــاالت اإلصــــابـــة
ــــــرض الـــــســـــرطـــــان أو
ــرض اخلــبــيـث" كــمـا "ا
يـــطـــلق الـــبـــعـض بــ
أفـراد لـعـبـة كـرة الـقدم
مـن مــدربــ والعــبـ

وقـد انـتهت مـسيـرتهم
أو تــأثـرت عـلى األقل
ــــرض بـــــهــــذا ا

ـــــــمــــــيت. ا

ـديـر الـفـني وكـان خـواكـ كـابـاروس ا
لــنـادي إشـبـيـلـيــة قـد أعـلن إصـابـته
ـرض سـرطـان الـدم بـعـد مـبـاراة
فـريقه أمام بلـد الوليد في الدوري
اإلســبــاني والــتي انـتــهت بــفـوز
. إشــبــيــلــيــة بــهــدفــ نــظــيــفـ
كـــــابــــــاروس لـــــيس أول مـــــدرب
ــرض فـــهــنــاك يـــصــاب بــهـــذا ا
الـــعـــديـــد من احلـــاالت الـــتـي قــد
رض أعـلنت عن إصـابتهـا بهذا ا
مــنــهم من  شــفــاؤه ومـنــهم من
. ـــرض الـــلـــعـــ مـــات بــــهـــذا ا
ويــرصــد الـتــقـريــر الــتـالي

خـمس مدرب
أصــــيــــبــــوا

رض السرطان.
خـواكـ كـاباروس:  63عـامًـا أعـلن عن

رض سرطان الدم إصابته 
إدواردو بــيــريــزو :أعــلن األرجــنــتـيــنى
إدواردو بــيـــريــزو إصــابــته بــســرطــان
الـبـروستـاتـا حيث قـام بـاخبـار العـبيه
ـباراة ـرض ب شـوطي ا بـإصـابته بـا
أمـام ليـفربـول حيـنمـا كانـوا متـأخرين
بــثالثـة أهــداف وبـعــد إخـبــارهم بـذلك
األمــر أنــهى العــبـو الــفــريق األنــدلـسي
ــبـاراة بـالـتـعــادل بـثالثـة أهـداف لـكل ا
فــريق ولــكن بـيــريـزو تــمت إقــالـته في
ـاضي بــسـبب ـوسـم ا وقـت الحق من ا

سوء النتائج.
 - تــيـــتــو فــيالنــوفـــا: الــتــحق بــنــادي
بـرشـلـونـة كـمـسـاعـد لـلـمدرب بـيب
غـوارديـوال وكـان جـزء من الـفريق
وحل تـيـتو عـنـدمـا حقق  13لـقـبـا 
فـــيالنــوفــا مــحـل بــيب غــوارديــوال
كـمـدريـر فني دائم لــنـادي برشـلـونة

و فاز بلقب الدوري .2012-2013
اإلسـبـاني في أول موسم له مع الـفريق
 لـكـنه قدم اسـتقـالته بـعد مـوسم واحد
بــســبـب ظــروفه الــصــحــيــة وإصــابــته

بــالـسـرطــان وتـوفي يـوم  25 نــيـسـان
ــديـنـة بـرشـلــونـة بـعـد صـراع 2014
طــويل مع مـرض الــسـرطــان في الـغـدة

النكافيه .
- بـــرونـــو مــــيـــتـــســـو : تـــوفي في 14
تـــشــرين االول 2013 بـــعــد صــراع مع
مــرض ســرطــان الــقــولــون والــذي قــد
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ـســتـوى وتــنـافــسـيــة الــلـعــبـة عــلى ا
احملـــــلي". وبـــــحـــــسب الـــــتـــــقـــــاريــــر
الــصــحـافــيـة تــتــمـحــور اإلصالحـات
اجلــذريــة الــتي تـأمـل رابـطــة األنــديـة
بـاعـتمـادهـا بعـد خـمسـة أعـوام حول
تغيير كبير في دور اجملموعات يشمل
تـوزيع الفرق على أربع مجموعات من
ثـماني فـرق بدالً من الـصيـغة احلـالية
لــثـمـاني مـجـمــوعـات من أربـعـة فـرق.
كـما تـشـمل اقتـراحات مـتعـلقـة ببـلوغ
ــقـبل ـوسم ا األدوار اإلقــصـائــيــة وا
وإقـامـة مـبـاريـات في نـهـايـة األسـبوع
بــــدالً من الـــثـالثـــاء واألربـــعــــاء فـــقط
(بـاستـثنـاء النـهائي) مـا سيـؤثر على
بـرامج الدوريـات التـي تقـام غالـبيـتها
الـــســبت واألحــد. ويـــشــمل االقــتــراح
تـــأهل الـــفــرق الـــســتـــة األولى في كلّ
ـقــبـلـة من مــجـمـوعــة إلى الـنـســخـة ا
ـــســـابـــقـــة بـــدالً من أن يـــكـــون ذلك ا
مــرتـبـطــاً - كـمــا هـو احلـال حــالـيـاً -
ـوسم الكروي بـتصـنيـفهـا في نهـاية ا
فـي بالدهـــــا. وقــــال رئــــيـس رابــــطــــة
الــدوري اإلسـبــاني خـافـيــيـر تــيـبـاس
لـــوكـــالــــة فـــرانس بـــرس إنّ وســـائل
اإلعـالم لم "تـــخـــتـــرع" االقـــتـــراحـــات
مـضـيـفـاً "يـتـوجب اآلن مـعـرفـة كـيـفـية
مــنـع الــطــريق الـــذي ســلــكه +ويــفــا+
ورابــطــة األنــديــة األوروبــيــة من أجل
تـبـديـل مـسـابـقـة سـتـحـتـفظ بـاسـمـهـا
ولــكن ســتـكــون في الـواقـع مـخــتـلــفـة

حـقـق كـأس الـرابـطـة وصـعـد لـنـهـائي
ـــركــز كـــأس االحتـــاد كـــمـــا أنه فـي ا
ـيـرلـيج ولـديـه مـباراة الـثـاني بـالـبـر

مؤجلة.
وأعـلن نـادي تـوتـنـهـام أنه سـيـخوض
لعبِه مـباراتَه أمام مانشستر سيتي 
اجلـديـد. النـادي اللـندني الـذي خاض
بلي ـبارياتِ السابقة على ملعبِ و ا
ـــدربِ ســــيــــواجه رســــمـــيــــا رجــــالَ ا

لعبه اجلديد. "غوارديوال" 
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أعــلـن االحتـاد األوروبـى لــكــرة الــقـدم
"يـويـفا" تـعيـ طاقم حتـكيم إسـبانى
باراة بـقيادة أنـطونيـو الهوز إلدارة ا
ــرتـقــبـة الــتى جتـمع بــ لـيــفـربـول ا
اإلنــكـلــيـزى احملـتــرف ضـمن صــفـوفه
صرى محمد صالح وبورتو الـالعب ا
الـبرتـغالى عـلى ملـعب "أنـفيـلد". وذكر
ـــوقـع الـــرســـمى لالحتـــاد األوروبى ا
لـكرة الـقدم أن مـاتيـو الهوز سـيتولى
إدارة مـــبـــاراة لـــيــفـــربـــول وبـــورتــو
ـعاونـة باو سـيبـريان وروبـرتو ديل
بـالــومـار وسـيـتـولى خـيـسـوس خـيل
مـانزانو مسؤولـية تقنيـة التحكيم عن
طــــريـق الــــفــــيــــديــــو "VAR. احلــــكم
اإلسـبـانى صـاحب الـ 42 عـامـاً سـبق
ـبـاريات وأن تـولى إدارة الـعـديد من ا
ـسابقة دورى أبطال أوروبا أبرزها
مـباراة توتنهام اإلجنليزى وبوروسيا
لعب انى التى أقيمت  دورتموند األ
ـبلي" فى ذهاب دور الـ  16والتى "و
إنـتهت بفـوز توتنهـام بثالثية نـظيفة.
وحـجز لـيفربـول مقـعده فى الدور ربع
ــســـابــقـــة دورى أبــطــال الـــنــهـــائى 
أوروبــا بــعــدمـا تــفــوق فى مــجــمـوع
مـبـاراتى الـذهاب واإليـاب عـلى بـايرن
ـانى بـنتـيـجة 1 – 3 ضـمن مـيـونخ األ
مــنــافــسـات دور الـ 16 بــيــنــمــا تـأهل
بورتو للدور ذاته بعد فوزه على روما
اإليــطـالى بــنـتــيـجـة 4/3 فـى مـجـمـوع

مباراتى الذهاب واإلياب.
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أعــلـنت رابــطـة الــبـطــوالت األوروبـيـة
لــكـرة الـقـدم مــعـارضـتـهــا الـتـعـديالت
ـقــتـرحـة عـلى نـظـام مـسـابـقـة دوري ا
األبـــــطـــــال وذلك عـــــقـب اجـــــتـــــمــــاع
جلــمـعــيــتـهــا الـعــمـومــيــة في مـديــنـة
لــشـبــونـة الــبـرتــغـالــيـة. وقــال رئـيس
الــرابـطــة الـسـويــدي الرس-كـريــسـتـر
أولـسون بعد االجتماع: "كل البطوالت
مـتحدة". أضاف: "هدفـنا الرئيسي هو

ـرتــقـبـة ـبــاراة ا "يــويـفــا" عن حـكـم ا
الــتـى جتــمع بــ فــريـــقى تــوتــنــهــام
ومـانشـستـر سيـتي على مـلعب وايت
ـــوقع الـــرســـمي . وذكـــر ا هـــارت لـــ
لـالحتاد األوروبي لـكرة الـقدم "يـويفا"
أن احلـكم الـهولـندى بـيـورن كويـبرس
( 46عـــامــا) ســيــتـــولى إدارة مــبــاراة
تـوتنهام ومانشسـتر سيتى وسيكون
ــسـؤول عن مــواطـنـه دانى مـاكــيـلى ا
تـــقــنـــيــة " "VARبـــالــلــقـــاء. وحــجــز
مانشستر سيتي مقعده فى الدور ربع
ــســـابــقـــة دوري ابــطــال الـــنــهـــائي 
اوروبــا بــعــدمـــا تــغــلب عــلى شــالــكه
فـي مـجـموع ـاني بـنـتـيـجة 2 – 10  األ
مــــبـــاراتي الــــذهـــاب واإليــــاب ضـــمن
مــنـافــسـات دور الـ 16 بــيـنــمـا تــفـوق
تــوتـنـهـام عـلى بــوروسـيـا دورتـمـونـد
ــاني بـنــتـيـجـة 0 – 4 فـي مـجـمـوع األ

مباراتي الذهاب واالياب.
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أكـــد جـــابـــريل جـــيــســـوس العب
فــــريق مـــانــــشـــســــتـــر ســــيـــتي
اإلنـــكــلـــيــزي عـــلى رغـــبــته في
تـاحة الـتـتويج بـكل األلـقـاب ا
ــوسم بـــالــنــســـبــة لــهـم في ا
اجلـــــــاري. جـــــــاء هـــــــذا في
تــصـريـحـات صــحـفـيـة أدلى
بـهـا جيـسـوس وأكد خاللـها
أن الـــــفــــريق لـــــديه فــــرصــــة
تـاريـخيـة للـتتـويج بالـرباعـية
ـــــوسم ويـــــريــــد أن فـي هــــذا ا
يـستغلها. وقال جيسوس: “بكل
تــأكــيــد نــريــد أن نــحــقق الــفــوز
بـالـربـاعـيـة لكـنـنـا ال نـسـتـطيع أن
ـبـاراة نــفـكـر في أي شـيء سـوى ا
ـقـبلـة فـقط هـكذا هـو تـفكـيـرنا". ا
وأضاف: "اجلماهير تريد مننا أن
نــحــقق الــفــوز بــكـل الــبــطـوالت
ونــحن أيـضًــا نـريــد ذلك ولـهـذا
الـسبب نحن نعمل بكل ما لدينا
ـلـعب". وأكـمل: مـن قـوة داخل ا
"فـي الـوقت احلـالي نـفـكـر فـقط
فـي توتـنـهـام ألنـهم فـريق لديه
الـعـديد من الـنجـوم الـعظـماء
ومــــــديــــــر فــــــنـي كــــــبــــــيـــــر
ومـواجــهـتـهم سـتـكـون هـامـة
ــلـعب اجلـديـد لــلـغـايـة في ا
هـم يـــريـــدون الــــفـــوز كـــذلك
نــــحن". جـــديــــر بـــالـــذكـــر أن
مـانشستر سيتي في الطريق
الــصـحــيح لـلــربـاعـيــة حـيث
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ـدير الـفني لـنـابولي العـبيه بـالـظهـور بشـكل جيـد في مـباراة الـفريق طالب كـارلـو أنشـيلـوتي ا
ـقـبلـة أمـام آرسنـال اإلنـكلـيـزي في ذهاب ربع نـهـائي الدوري األوروبي. ويـحل نـابولـي ضيـفًا ا
لعب قبل فيما سيضيف نابولي لقاء اإلياب  لعب اإلمارات اخلميس ا ثقيالً على اَرسنال 
سـان بـاولـو. وتــعـادل نـابـولي مع جـنــوى بـنـتـيـجـة (1-1) في مـبـاراة شـهــدت أفـضـلـيـة لـفـريق
اجلـنوب بـعـد طرد العب جـنـوى في الشـوط األول إال أن نـابولي فـشل في اسـتغـالل الفـرصة.
وقال أنـشـيلـوتي في تصـريـحات أبـرزها مـوقع كـالتـشيـو مـيركـاتو "ال أعـتـقد أن الالعـب كـانوا
يضـعـون تفـكـيـرهم في مبـاراة اَرسـنـال". وتابع "لم يـكن من الـسـهل عـليـنـا اللـعب ضـد إمـبولي
ـا أمـام جنـوى". وأضاف "إذا لـعـبنـا ضـد آرسنـال بـهذا الـشكل ـاضي عـانيـنـا أيضً األسـبوع ا
قـبلة للـتحضير تواضع سـنكون في مشكـلة خطيـرة جدًا يجب علـينا العمل بـجد في األيام ا ا
واجهة اجلـانرز". وأوضح "يوفنتوس? أردنـا أن نكون قريب منـهم لكن اليوفي في حالة ا  جيدً
تـازة نسعى حلصد 80 أو 90 نقطة في الكـالتشيو بـجانب الظهور بـشكل جيد في الدوري
األوروبي". وخـتم أنشيـلوتي حـديثه بالـتأكيـد على جـاهزية لـورينزو إنـسيـني للمـشاركة في

قبلة. مباراة اَرسنال ا

كن ألحد أن يرغم لـلغاية". وتـابع "ال 
الــبــطــوالت (الــوطــنــيـة) عــلـى تـبــديل

نظامها".
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كــشـف مــدرب يــوفــنــتــوس اإليــطــالي
مــاسـيــمـيــلـيــانـو ألــيـغــري عن وجـود
ــشــاركـة جنم "مــؤشــرات إيــجـابــيــة" 
الــفــريـق الــبــرتــغــالي كــريــســتــيــانــو
ـرتـقـبـة ضـد ـواجـهـة ا رونـالــدو في ا
أيـاكس أمستردام الهولندي في ذهاب
الـــدور ربع الــنــهـــائي لــدوري أبــطــال
قبل. أوروبـا في كرة الـقدم األسبـوع ا
لـم يشـارك رونالـدو مع فـريق "السـيدة
الـعـجـوز" مـنذ تـسـجـيـله "هـاتريك" في
مـرمى أتـلـتـيـكـو مـدريـد في إيـاب ثـمن
ــاضي قــلب من الــنــهــائـي الــشــهــر ا
خـالله تأخر فريقه ذهابا صفر- 2 الى
فـــــوز في اإليــــاب (-3صـــــفــــر). وأراح
بـاراة الـتـالـية ألـيـغـري رونـالدو فـي ا
مـــحـــلــــيـــا ضـــد جـــنـــوى (خـــســـرهـــا
يـوفـنـتـوس بثـنـائـية نـظـيـفـة) قبل أن
يـتـعرض الـبرتـغـالي إلصـابـة عـضلـية
خـالل مـــــبـــــاراة مـع مـــــنــــــــــــــتـــــخب
بـــــــــالده ضـد صـربـيـا في تـصـفـيـات

كأس أوروبا 2020.
ــبــاراة وقــبـل أقل من أســبــوع عــلى ا
ــقـررة األربـعــاء أعـرب ألــيـغـري عن ا
ثــــقــــتـه بــــقــــدرة رونـــــــــــالــــدو عــــلى
الـــتـــــــــــواجــــد في مـــلـــعب "يـــوهـــان

كرويف أرينا".
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حـمــايـة الـبـطـوالت احملـلـيـة" مـتـابـعـاً
"األعـوام العشرة األخيرة كانت سلبية
ـسـابـقـات الـوطـنـيـة". بـالـنـسـبـة إلى ا
وأشـــار أولـــســـون إلـى أنّ الـــرابـــطــة
ـنظـمة لـلدوريـات احمللـية في اجلـهة ا
الـقارة العجوز سـتدعو أكثر من 900
نـــادٍ مــشــارك في مـــســابــقـــاتــهــا إلى
اجــتـمــاع في مـدريـد فـي الـسـادس من
ـنـاقشـة "الـطريـقة أيـار والـسابع مـنه 
الــتي يــرغــبــون مـن خاللــهــا تــطــويـر
مـسـابـقـات كـرة الـقـدم االحـتـرافيـة في

أوروبا". 
وســيـأتي الـلــقـاء عـشـيــة اجـتـمـاع في
سـويسرا ب االحتـاد االوروبي للعبة
ـنــاقـشـة (ويــفـا) ورابـطــة الـبــطـوالت 
تــعـديالت اقـتــرحـتـهـا رابــطـة األنـديـة
األوروبـيـة من شأنـها تـبـديل هيـكلـية
ـسابـقة الـقارية األبـرز على مـستوى ا
األنـديـة. كـمـا انـتـقـدت رابـطـة الـدوري
ـمـتـاز في بيـان مـنـفصل اإلنـكـلـيزي ا
ـقـتــــــــــرحـة مـؤكـــــــدة الـتـعديالت ا
: "األنـــــديـــــة الـــــعـــــشــــــــــــــريـن في أنّ
ـرلـيغ نـاقـشت الـيـوم مـخـاوفـها الـبـر
اجلـدية بشأن اقتراحات تغيير صيغة
وطـريـقـة الـتـأهـــــــــــل إلـى مـسـابـقات
االحتــاد األوربي لـكـرة الـقـدم بـدءاً من

موسم 2024-2025.
وأضافت "األندية أجمعت على أنه من
الئم أن تضع هيـئات كرة القدم غـير ا
األوروبـية خططاً تعـدّل بنية وبرنامج

متاز  انشستر سيتي امام توتنهام انتهى بهدف مقابل ال شيء في الدوري اإلنكليزي ا u“∫ لقاء سابق 
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أعـلن عـن إصابـته بـه عام 2012 و هـو
العـب كـرة قـدم فــرنـسي ســابق ومـدرب
لـعـديـد الفـرق بـعـد اعتـزاله الـلـعب كان
آخــرهــا نـادي الــوصل اإلمــاراتي. قـاد
الـسـنـغـال لـلـظـهـور ألول مـرة في كـأس
الــعــالم لــكــرة الــقـدم الــتي أقــيــمت في

كوريا واليابان عام 2002
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تـوكـومـان  0-2وإنـدبـنـديـيـنتـي على
روسـاريـو سـنـتـرال  2-1وبـلـجـرانـو
عـــــلى جـــــودوي كــــروز  0-1وســــان
مــــــارتـــــ دي ســــــان خـــــوان عــــــلى

تاييريس 2-1.
وكـانت اجلـولـة قـد انـطـلـقـت بـتـعادل
سـان مـارتـ دي تـوكـومـان مـع سان

سـان خوان وبلـجرانو وسـان مارت
دي تـــوكــومـــان بــيــنـــمــا اســـتــطــاع
بــــتــــارونـــاتــــو أن يــــبــــقى في دوري
االضـواء بعد فوزه على أرخنتينوس

جونيورز 2-1.
وشــهــدت بــاقي مــبــاريـات اول امس
األحــد فــوز أوراكـان عــلى أتــلـتــيــكـو
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احــتــفل راســيــنغ بــتــتــويـجـه بـلــقب
الدوري األرجنتيني عقب تعادله مع
ديـفـيـنـسـا إي خوسـتـيـسـيا 1-1 في
آخـــر مــبـــاريـــات الــبـــطـــولــة. تـــقــدم
جـونـاثان كـريسـتالـدو أوال لراسـينج
(53) ثـم أدرك مـــاتــــيــــاس روخـــاس
الـتعـادل لـديفـينـسا إي خـوستـيسـيا

.(70)
وبــهــذا الـــتــعــادل اخــتــتم راســيــنج
الـبـطـولة بـ57 نـقـطـة متـقـدمـا بأربع
نـقاط على ديـفينسـا إي خوستـيسيا
الــذي أنـهى مــسـيــرته في الــوصـافـة
يــلــيه بــوكـا جــونــيـورز ثــالــثـا بـ51
ـركز نـقـطـة. وجـاء ريـفـر بـلـيت فـي ا
الـرابع بـ45 نـقـطـة بـعـد سقـوطه في
آخــر مــبــاراة له األحــد امــام ضــيــفه

تيجري 2-3.
وهـكذا تـأهل راسينـج وديفيـنسا إي
خــوســتـــيــســيــا وبــوكــا جــونــيــورز
ــــقـــبــــلــــة من كـــأس لــــلـــنــــســــخـــة ا
لـيبـرتـادوريس بيـنمـا سيـلعب ريـفر
حـامل لـقب هـذه البـطـولة في األدوار
الـتـمـهـيديـة. وهـبط لـلـدرجة الـثـانـية
تــيــجــري بــجــانب ســان مــارتـ دي

كارلو
أنشيلوتي
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هـــــــــورنــــــــتــــــــس الــــــــــــــــذي هــــــــزم
بـــيـــســـــــــتـــونــز 91-104 فـي مــبــاراة
أخــرى جــرت اول أمس األحــد. وســجل
دويـن ويـد 21 نـــقـــــطــة مع هـــــــــــيت
الــــذي خـــســـــــــــر 4 مــــبـــاريــــات عـــلى
الــــــتـــــوالـي وأضـــــاف جــــــيــــــــــــــمس
جــونــسـون 18 نــقــطـة.من جـــانب اخـر
أحــرز داجنـــــــــــيــلـو راسل 20 نــقــطـة
لـيقـــــــــود بـروكل نـيـــــــــتس النتزاع
بــــــــطــــــــاقـــــــــة الـــــــــــــــتــــــــأهـل لألدوار
اإلقـــــــــصـائـيـة في دوري كـرة الـســــلة
األمـريـكي لـلمـــــــــحـتـرف بـعـد تـقدمه
أغـــلب الــوقت خالل فـــــــــوزه 108-96
عــلى إنـــديــانــا بــيــســرز الــلــيــلــة قــبل

اضية.  ا
وبــــــــــلـغ نــــــــــيــــــــــتس (40-41) األدوار
اإلقــصــائــيـة ألول مــرة مــنــذ تـأهــله في
ـركـز الـثـامـن عام  2015 حـيـث خـسر ا
فـي مـــواجــهـــة من  6 مـــبـــاريـــات ضــد
ركز أتالنـتا هوكس. كما ضمن نيتس ا
الـســابع عـلى األقل في الـقـسم الـشـرقي
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ا مـهاجم فـريق ريـال مدريـد اإلسبـاني واحدة يـقدّم الـفرنـسي كـر بنـز
رينجي.  من أفضل مواسمه التهديفية مع ا

ــا ابن 31 عــامًــا بــإحــراز 26 هــدفـــــــًـــا وصــنــاعــة وجنح كــر بــنــز
عــــــشـرة آخـرين خـــــــالل 48 مـبـاراة لــعـبــــــــهم مع ريــال مـدريـد هـذا

وسم.  ا
وسم األفـضل لكر وأشارت صـحيفة “آس ”اإلسبانـية بأن هـذا ليس ا

ــا بـكل تــأكـيـد فــهـو أحـرز 26 هــدفًـا من قــبل في مـوسم /2010 بــنـز
2011/2012 في موسم 2015/2016 هدفًا في موسم  28 و2011

وصل ألفضل مواسمه التهديفية عندما سجل 32 هدفًا. 
وأكملت الصحـيفة أن في ظل الظروف الـصعبة التـي تضرب ريال مدريد
ا لـلهدف 26 يعـد إجنازًا كبـيرًا وقد وسم فـإن وصول كر بـنز هذا ا

تبقية بالدوري اإلسباني.  باريات ا يزيد الغلة في ا
ـا إلى الـهدف رقم  26 مع ولـكن أوضـحت الـصـحـيـفـة أن بالـرغم من وصـول كـر بـنـز

شاكل.  وسم إال أنه يواجه بعض ا ريال مدريد هذا ا
بالرغم من أرقامه الـتهديفـية اجلــــــــيدة بـتسجيله 17 هدفـــــــًـا بالدوري اإلســــــــباني
إال أنه فشل أمام الـكــــــــبـار في التسـجيل سـوى هدفًا وحـيدًا أمـام أتلتـيـكـو مدريـــــــــد
في كـأس السـوبر األوروبـــــــي وخالل 4 مـباريـات أمـام برشـلونـة فـشل في إحــــــــراز

أي هدف.
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أحـرز داني جرين 21 نـقطـة من بيـنها
في الوقت اإلضافي ليفوز تورونتو 7
رابـتـورز 109-117 عــلى مـيـامي هـيت
في دوري الـسلـة األمريكي لـلمحـترف

اضية.  الليلة قبل ا
وأضــاف بـاســكـال ســيـاكـام 23 نــقـطـة
واسـتـحـوذ على 10 كـرات مـرتـدة كـما
ســجل نــورمــان بـاول 23 نــقــطــة بــعـد
مــشــاركــته كــبــديل مع رابــتــورز الـذي
وسم على حـقق انتصاره الـرابع هذا ا

هيت. 
وتـــضـــررت بـــشـــدة آمـــال مـــيـــامي في
الـــتـــأهل لألدوار اإلقـــصـــائـــيـــة بـــهــذه

اخلسارة. 
ــبــاراة واحــدة ويــتـــأخــر هــيت اآلن 
وراء ديـتـرويت بـيـستـونـز في الـسـباق
ـراكـز ـركـز الـثـامن وهـو آخـر ا عـلـى ا
ـؤهـلـة لألدوار اإلقـصائـيـة في الـقسم ا

الشرقي. 
ويـتسـاوى هـــــــــيت مع تـــــــــشارلوت

داني جرين

العبو راسينج يحتفلون باللقب
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ـدافع الفرنـسي كليـمون لوجنـليه بـانضمـام مواطنه أنـطوان غريـزمان لصـفوف برشـلونة رحب ا
خالل فتـرة االنتـقاالت الـصيـفية الـقادمـة. وعاد مـلف غريـزمان وبرشـلونـة في الصـحافة
اإلسـبـانيـة من جـديـد  لكن لم يـظـهـر على مـشـجعي “البـلـوجـرانا ”تـرحـيـباً بـاتـمام
الصفـقة بعد رفض الالعب الـتوقيع في صيف عام 2018 وقـامت بشتمه خالل
مواجهـة أتلتيـكو مدريـد األخيرة بيـنهمـا في الليجـا. وقال لوجنـليه في تصريح
لشبـكة بي إن سبورت التلفزيونية “برشلونـة سيمتلئ بالفـرنسي  لن يشعر
غـريـزمـان بـاألسى بـكل تـأكـيـد هـو يـتـحـدث اإلسـبـانـيـة أيـضـاً فال يـوجـد أي
درب وسم احلالي إال أن ا مشـكلة عنده .”ورغم ظهـوره بشكلٍ رائع خالل ا
الـوطني ديـديه ديـشان لم يـسـتدع لـوجنـليـه لتـشـكيـلـة منـتـخب فرنـسـا وعلق
درب هنالك سياسة واضحة رغم الالعب على ذلك بقوله “أعرف سيـاسة ا
أني قـدمت موسـمـاً جـيـداً هـو يـحب أخـذ إثـن مـن اليـمـيـنـيـيـ وإثـن من
اليسـاري مع العلم أني أعسـر هنالك مكان لي .”وختم “يوجـد أومتيتي
الـذي توجـد بلقب كـأس العـالم وفيـنسنت كـيمـبيمـبي الذي يـقدم بالءً حـسناً

مع باريس.”

عـقب خـسارة ديـترويت بـيسـتونـز أمام
تـشـارلـوت هـورنـتس فـي مـبـاراة أخرى
جـــرت اول امس األحـــد. وســـجل راسل
ثـالثــيــة لــلــمــبـاراة 60 عــلـى الـتــوالي
وســـاعــد فـريـــــقه عــلى ضــمــان الــفـوز
بــتــصــويــبــة ثالثــيـة مـع تـبــقي خــمس

دقــائـــــق و 14ثــانــيـــــــة
عـــلى الــنــهــــــــــايــة
لــــــــيــــــــتـــــــــقـــــــدم
بــــروكــــلـــــــــ

98,85.

لـورينزو سلبيا. وشهدت السبت فوز
خـيمنـاسيا عـلى كولون 2-3 وفـيليز
سـارسفيلد على النوس 0-4 وتعادل
بـانـفيـلـد مع نيـويـلز أولـد بـويز 1-1
وأونـــيــون مع إســتـــوديــانــتس 0-0
وألـــــــدوســـــــيــــــــفي مـع بــــــــــــــوكـــــــا

جونــــــــيورز 1-1.

جيانلوكا فيالي: لعب لناديي -
يـوفــيـنـتـوس وتـشـيـلــسي ولـلـمـنـتـخب
اإليــطــالي أيـضًــا قـام بــتــدريب نـاديي
تـشـيلـسي وواتـفورد سـابـقًا ولـكـنه قد
ـرض السـرطـان الـعام أعـلن إصـابـته 
ــاضـي لــكــنه قــد صــرح بــأنه تــمــاثل ا

للشفاء منه.

برشلونة فقد
مدربه  السابق
تيتو فيالنوفا
جراء مرض
السرطان

خواك
كاباروس


