
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6512 Tursday 21/11/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6512  اخلميس 23 من ربيع االول 1441 هـ 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

7 ÂUNMðu²  b¹bł »—b  uOM¹—u

X UA½U*« ‰Òu% “d³¹Ë “u−F «  U³ ²M   UNł«u  s  t uš wHM¹ ·u

 ôU Ë ≠U Ë—

وصل الـــبــرتـــغــالـي كــريـــســـتــيـــانــو
رونالـدو جنم يوفنـتوس إلى مـدينة
تــوريـــنـــو اســـتــعـــدادًا لالنـــضـــمــام
لــتــدريــبــات فــريــقه قــبل اســتــئــنـاف

مباريات البيانكونيري.
وقاد كـريـستـيـانو مـنـتخب بالده إلى
نافـسات بطولة يورو 2020 التأهل 
بــعـــدمـــا ســـجل ثـالثـــيــة فـي شـــبــاك
لـــــيـــــتــــوانـــــيـــــا وهـــــدف في مـــــرمى
لــوكــســمــبــورج. وذكــر مــوقع "تــوتـو
مــيـركــاتــو" أن رونـالــدو وصل ظــهـر
الـيوم الـثالثـاء إلى كـونـتـينـاسـا مـقر
تدريـبـات يوفـنـتوس بـعـد عودته من

االلتزام الوطني مع البرتغال.
وأضـاف أن الــدون سـيـبــدأ االنـدمـاج
في تـدريــبـات يـوفـنــتـوس اسـتـعـدادًا
قرر قبـلة أمام أتاالنتا وا للمباراة ا
قـبل في اجلولة الـثالثة لها الـسبت ا

عشر من الدوري اإليطالي.
ــــــوقع إلـى أن رونــــــالــــــدو ولــــــفـت ا
سيحاول إغالق الـقضيـة التي أثيرت
مـؤخـرًا عـقب اسـتـبـداله أمـام مـيالن
باجلـولة الـ12 وحالـة الـغـضب التي
ظـــــهـــــرت عــــلـــــيـه من قـــــرار مـــــدربه

ماوريسيو ساري.

ومن جهـة اخـرى قبل  14شهـرا فقط
كـــان اإليــطـــالــيـــون يــتــســـاءلــون عن
الـكــيـفـيـة الـتي سـيــجـد بـهـا روبـرتـو
ـنــتـخب الـوطـني مـانـشــيـني مـدرب ا
العـبـ يـتـمـتـعـون بـاجلـودة الـكـافـية
لــبــنــاء فــريق جــديــر بـتــاريخ الــبالد

العريق في كرة القدم.
وكـــــان أبـــــرز العـــــبـي الـــــفـــــريـق في
الــثالثـيــنـات من الــعـمـر بــيـنــمـا كـان
الــشــبـان الــواعــدون يــجـلــســون بـ
الــــبـــدالء في أنــــديـــة دوري الـــدرجـــة

األولى اإليطالي.
وقــال مــانـشــيــني في ذلك الــوقت "لم
تتـراجع مـعدالت االسـتـعانـة بالعـب
إيـطـالـي (فـي األنديـة) عـلى اإلطالق
ـتـدني".أمـا اآلن فإن ـسـتوى ا لـهذا ا
أكــبـر صــداع يـواجـه مـانــشـيــني هـو
حتـــــــديــــــد مـن الالعـــــــبــــــ الـــــــذين
ؤلفة من سيستبعدهم من تشكيلته ا
23 العـبــا في بــطـولــة أوروبـا 2020

في يونيو حزيران.
وجنح مدربون قليلون فقط في إعادة
بــنــاء فــريق بــنــفس ســرعــة وبــراعـة
همة في مايو مانشيني الذي تـولى ا
ـاضي في وقت كـان أيـار من الـعــام ا
ــنــتـخب اإليــطــالي يــعـاني فــيه من ا

انـتكـاسـة اإلخـفاق في الـتـأهل لـكأس
العالم 2018.

وبــــعــــد اخلــــســـارة -1صــــفــــر أمـــام
البرتغال في سبتمبر أيلول من العام
ــاضي والــتـي كــانت رابع مــبــاراة ا
رســمـيــة تـخــوضـهــا إيـطــالـيــا بـدون
انـــتـــصــار ســـاد شــعـــور بـــأن حــتى
مانـشيـني لن يـكون بـإمكـانه أن ينـقذ
الفريق وقالت صـحيفة جـازيتا ديلو
سبورت "منتخب إيطاليا في انهيار".
لــكـن إيــطــالــيــا تــأهــلت إلى بــطــولــة
أوروبا 2020 بسـجل مـثالي وكـللت
مسـيـرتـها بـالـفوز 1-9 على أرمـيـنـيا
أمس االثـنـ وحقـقت 11 انـتـصـارا

متتاليا وهو رقم قياسي.
وأظـهــر مــانـشــيـني (54 عـامــا) قـدرا
ـان بـقــدرات الالعـبـ رائـعــا من اإل
الـشـبـان ومـوهـبـة في مـنـحـهم الـثـقـة
ومـسـاعـدتـهم عـلى اسـتـخراج أفـضل
ما عندهم.واختار مانشيني 65 العبا
خالل 19 مبـاراة من بيـنهم  24العبا
شـــاركــوا ألول مــرة عـــلى الــصـــعــيــد
الـدولي.كـان مـن بـ هـؤالء الالعـبـ
نـيـكـولــو زانـيـولـو الـذي وجـهت إلـيه
ـنـتـخب إيـطـالـيا الـدعـوة لإلنـضـمام 
ـاضي حتى من قـبل أن يلعب العام ا

فــي دوري الـــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــة األولـى
اإليـــطــالـي.وأصــبح يـــنـــظــر اآلن إلى
زانـيـولـو الـذي سـجل أول هـدفـ له
مع إيـطـالـيــا أمـام أرمـيـنـيـا بـوصـفه
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وتغلـب على أوكالهومـا سيـتي ثاندر
  107-112ضــمن مــنــافــسـات دوري

. كرة السلة األمريكي للمحترف
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حـقق فــريق لـوس أجنـيـلــيس لـيـكـرز
االنــتـــصــار اخلــامس عـــلى الــتــوالي
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ـدير الفني اإليطالي لنابولي كارلو أنشيلوتي مرشحَ بات ا
ـمـتاز حـيث تولى ا للـعـودة إلى الدوري اإلجنـلـيزي ا

تــدريـب تــشـــيـــلــسـي من قـــبل بـــ عــامي 2009
و2011. فـــقــــد ذكـــرت صــــحـــيــــفـــة "ديـــلـي مـــيل"
البـريطانية أن أنشيـلوتي دخل ضمن قائمة تضم 3

مرشـح لتـولي القـيادة الفـنيـة لتوتـنهـام حال رحيل
درب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. ا

وأوضـحت الـصـحـيـفـة أن الثـنـائي الـذي يـنـافس أنـشـيـلـوتي عـلى هذا
ـنـصب يـتـمـثل في جـولـيـان نـاجـيـلـسـمـان مـدرب اليـبزيـج وإدي هاو ا
وسم مريـر رغم خوضه نهائي ر تـوتنهـام  وث.و ديـر الفني لـبور ا
ـركـز الـرابع عـشر ـاضي حـيث يحـتل ا ـوسم ا دوري أبطـال أوروبـا ا
في تـرتيب الدوري اإلجنـليزي حـاليا بـرصيد  14نـقطة.وبـدوره يعيش
أنشـيلوتي فترة عـصيبة مع نابولـي بسبب تراجع النـتائج مؤخرًا وتمرد

الالعــــــبـــــ ضـــــد رئـــــيـس الـــــنـــــادي أوريــــــلـــــيـــــو دي لـــــوريـــــنــــــتـــــيس.
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انـتــهت بـفـوز فـريـقه (1-6) الـيوم
الـــثـالثـــاء في خــــتـــام مــــشـــواره
ؤهلـة لبطولة يورو بالتصـفيات ا

.2020
ـانـي قـد تـأهل ـنــتـخب األ وكــان ا
رسـمــيًـا لــلـيــورو بـعـد فــوزه عـلى
بـــيـالروســـيــا ( (0-4في اجلـــولـــة
ــاضـيــة لـكن فــوزه الــلـيــلـة أمّن ا
صــدارته لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثـة

برصيد 21 نقطة.  
ــبــاراة في وحتــدث لــوف عــقب ا
وقع الرسمي تصريحات أبرزها ا
ـاني لكـرة القدم قـائلًا لالحتاد األ
ـتــعـة ولــعـبــنـا ــبـاراة كــانت  "ا
بـثـبـات حتـى الـنـهـاية حـتـى بـعد
التقدم بـ 3أهداف واصلنا التقدم
زيد وهو لألمام وأردنا تسجيل ا

ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".
وأضاف "أيرلندا الشـمالية تقدمت
في النتـيجة من أول تـسديدة على
مرمانا لـكننا لم نـتأثر بذلك على

يـــواكـــيم لـــوف وسـط مـــحــاوالت
مـــكـــثـــفـــة عـــلى مـــرمـى أيـــرلـــنــدا
الـشـمـالـيـة بـهـدف تـسـجـيل هدف

التقدم.
وقـبل نــهــايــة الـوقت األصــلي من
الـــشــوط األول بـــدقــيـــقــتـــ عــاد
هــيـكــتـور لــصــنـاعــة هـدف جــديـد
بـــذات الــطـــريــقـــة بــعـــدمــا أرسل
عـــرضـــيــــة أرضـــيـــة وصــــلت إلى
جـوريـتـسكـا الـذي انـزلق ووجـها
ـرمى لـتــصـطـدم بــالـقـائم نـحــو ا
وتـسـكن الشـبـاك ليـنتـهي الـشوط

انشافت (2-1). بتقدم ا
وتلقى جنابري كرة عرضية داخل
مـنـطـقـة اجلــزاء قـابـلـهـا بـضـربـة
رأسيـة متـقنـة لكنـها مـرت بجوار
الــقــائـم لــتــضـــيع عــلـــيه فــرصــة
تـسجـيل الـهـاتريك قـبل أن يـنجح
في ذلك بالفعل بـعد دقيقة واحدة
بـــعــدمــا تــســلـم تــمــريــرة وتــوغل
ـنطـقة قـبل أن يضع بالـكرة إلى ا

جـوريـتــسـكـا "ثـنـائــيـة" وجـولـيـان
 43, 47 برانـدت في الـدقائق 19
60 73 و91  بينما أحرز مايكل
سميث هدف أيرلـندا الشمالية في

الدقيقة 7.
ــنـــتـــخب بـــهـــذا الــفـــوز أنـــهـى ا
ـاني الـتـصـفـيات مـتـربـعًـا على األ
عــرش صـدارة اجملـمـوعـة الـثـالـثـة
بوصوله للنقطة 21 بينما احتلت
ـركـز الـثـالث أيـرلـنـدا الـشـمـالـية ا

برصيد  13نقطة.  
باراة بـإيقاعهـا السريع اتسـمت ا
مـنـذ الــبـدايـة الــتي جـاءت عـكس
تـوقع بعـدما جنح الـضيوف في ا
ـان بـهـدف مـبـكـر بـعد مبـاغـتـة األ
مرور 7 دقـائق فـقط من تـصـويـبـة
صـاروخيـة أطلـقـها مـايكل سـميث
من مسافة بعيدة ليفشل احلارس
مـــارك أنــدريه تـــيــر شــتـــيــجن في

التصدي لها.
انـشافت أن يعدل الـنتيجة وكاد ا
سـريــعًـا بـعـد مـرور 3 دقـائق فـقط
على تـأخره بعـدما تلقـى جنابري
تمريرة بينية داخل منطقة اجلزاء
ـــرمـى لـــكن ووضع الــــكـــرة فـي ا
بـــراعــة احلـــارس بــيــكـــوك فــاريل

حالت دون معانقتها للشباك.
ــــد الـــــهــــجــــومي وتــــواصل ا
ــانــيـة نــحـو لــلــمـاكــيــنـات األ
مـرمـى بـيـكـوك فـاريل لـيـقف
ـرمى الــقـائم حــائـلًــا هـذه ا
أمــام تـــســديــدة جـــنــابــري
الـرأسـيــة لـتـضــيع فـرصـة
جــــديــــدة عــــلى أصــــحـــاب

األرض.
ومع حلول الدقيقة 19 مرر
جـــونـــاس هـــيــكـــتـــور كــرة
عـرضــيــة جلــنــابـري داخل
منـطقة اجلـزاء ليـتسلـمها
ويستدير بجسده مسددًا
كرة قـويـة داخل الشـباك
لــيـــعــوض الــفـــرصــتــ
الــضـائـعـتــ ويـتـعـادل
ـــــــان.وشـــــــهــــــدت لأل
الـــدقــائق الـــتــالـــيــة
هـيمـنة مـطلـقة من
ــــــدرب رجــــــال ا
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ذكـر تـقـريـر صـحـفي إيـطـالي أن يـوفـنـتـوس يُـصـر عـلى اسـتـعادة خـدمـات العب
الـوسط الـفرنـسي بـول بوجـبا جنم مـانـشسـتـر يونـايـتد. وبـحـسب صحـيـفة "تـوتو
سبورت" فـإن يوفنتـوس يسعى إلجراء صـفقة تبـادلية مع مانـشستر يـونايتد من
ري كان أجل تقـليل ثـمن صفـقة بـوجبـا.  ويتـطلع يـوفنـتوس إلى عـرض العبيـه إ
وماريو مـاندزوكـيتش عـلى مانـشسـتر يونـايتـد نظـير احلـصول عـلى خدمت بول
بوجـبا. وأشارت الـصحـيفة إلى أن يـوفنـتوس كان حـريصًا عـلى ضم بول بـوجبا

انشستر يونايتد أفسدت الصفقة. ادية  طالب ا اضي لكن ا في الصيف ا
ودخل بــوجـبـا دائــرة اهـتـمــامـات ريـال مـدريــد ويـوفـنــتـوس في فـتــرة االنـتـقـاالت
ـاضيـة لكـن مانـشسـتر يـونايـتـد اشتـرط احلصـول على 150 مـلـيون الـصـيفـية ا

يورو نظيره بيع جنمه الفرنسي.

الــرغم من عــدم سـهــولــة الــعـودة
ــنـافس خــصـوصــا مع اعــتــمــاد ا
عـلى الـلـعب بـعـمق دفـاعـي شـديد
إلـى جــانب قــيـــامــهم بـــتــحــصــ
مـنطـقـة اجلزاء أمـامـنا بـ 9العب

في بعض األحيان".
وأثـــنـى لـــوف عـــلـى أداء العـــبـــيه
وكـيـفـيـة تـعـامـلـهم مع الـتـأخر في
الـنـتيـجـة مضـيـفًا: "لـقـد طالـبـتهم
اليـوم بـاللـعب والركض بـسالسة
ــيـزًا أمـتع لـهــذا قـدمـنــا عـرضًـا 
اجلــــمــــاهـــيــــر ومـــضـى كل شيء

بأفضل طريقة حتى النهاية".
ـانــيـة ــاكـيــنــات األ وأكــد مـدرب ا
عــلـى حــرصه عـــلى إظـــهــار قــدرة
دة فريـقه على اللـعب بشكل جـيد 
 90دقيقة على عكس ما حدث
خالل مـــــواجـــــهـــــتـي هـــــولـــــنــــدا
واألرجــنـتــ حـيث فـشـل الـفـريق
في احلـفــاظ عـلى تــقـدمه بــهـدفـ

خاللهما.
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وجه نـيـمـار دا سيـلـفـا جنم بـاريس سان جـيـرمـان رسـالة إلى جـمـاهـير
نـــاديه خالل تـــواجــده في مـــبــاراة تـــنس بــ رافـــائــيل نـــادال وكــارين
خـاشـانـوف في إطـار كأس ديـفـيـز بالـعـاصـمـة اإلسبـانـيـة مـدريد وذلك
بدعـوة من زميـله السـابق في برشـلونة جـيرارد بـيكـيه. وقال نـيمار في
تـصـريح أبــرزته صـحـيـفــة "سـبـورت" الـكــتـالـونـيــة: "أنـا اآلن في أفـضل
أحوالـي وجاهز للعـب أمام ريال مدريد فـي دوري أبطال أوروبا". وكان
اضية عن الدولي الـبرازيلي يعاني من إصابة أبـعدته خالل الفترة ا

ـباريـات مع سان جـيرمـان ومنـتخب الـسامـبا شـاركة في ا ا
لـكـنه سـيـعـود لـلـمـشـاركـة تـدريـجـيًـا عقـب انـتـهاء الـتـوقف
ـقرر أن يـلـتـقي سـان جـيـرمـان مع ريال الـدولي. ومن ا

مـدريـد عــلى مـلـعب "ســانـتـيـاجـو بــرنـابـيـو" يـوم 26
نوفـمبر/تشرين ثان اجلـاري ضمن اجلولة اخلامسة
من دور اجملــمــوعــات بــدوري أبــطــال أوروبــا. وكــانت

مـبـاراة الـفــريـقـ في الـعــاصـمـة الـفـرنــسـيـة بـاريس قـد
انتهت بفوز أصحاب األرض (3-0).
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انيا مشواره في اختتم منتـخب أ
ؤهـلة ليورو ?2020 التصـفيات ا
بقلب تأخره بهدف إلى فوز كاسح
( (1-6عــــلـى ضــــيــــفه أيــــرلــــنــــدا
الـشــمـالـيـة بــعـدمـا ضــمن الـتـأهل

اضية. رسميًا منذ اجلولة ا
ـــانــــشـــافـت جـــاءت عن أهــــداف ا
طـــــريق ســـــيـــــرجي
جـــــــنـــــــابـــــــري
"هــــاتــــريك"
لــــــــــيــــــــــون

ـــــهــــارة رائــــعــــة داخل الــــكــــرة 
الشباك.

ـان وفـي الــدقــيــقـة  73 واصل األ
دك حـــصـــون الـــضــيـــوف بـــهــدف
خـامس ســجــله جـوريــتـســكـا من
تسـديدة أرضـية من خـارج منـطقة
اجلـزاء لـيـوقع عـلى هـدفه الـثاني

باراة. أيضًا في ا
اني نـتخب األ لم يتـوقف جنوم ا
عن محـاوالت صيـد شبـاك أيرلـندا
الشمالية حـتى اللحظات األخيرة
ليتمكن جـوليان براندت من وضع
بصمته بتـسجيل الهدف السادس
في الـــدقـــيــــقـــة األولى من الـــوقت
احملـــتــــسب بـــدلًــــا من الــــضـــائع
لــيــخـــرج أصــحــاب األرض بــفــوز
عريض بستة أهداف مقابل هدف.
لـم يـــخف يـــواكــــيم لـــوف مـــدرب
انـيـا سـعادتـه البـالـغة مـنـتـخب أ
ــــانــــشــــافت خالل ــــســــتــــوى ا
مـواجهـة أيـرلنـدا الشـمـاليـة التي
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وينتظر أن يـتواجه فيدرر وزفيريف
ـيـا مجـددا في ـصـنف الـسـابع عـا ا
مـبــــاراة اسـتعـراضـيـة بـاألرجـنـت

قــــــبـل أن يـــــنــــــتـــــــــــــــقـال خلـــــوض
ــــاثــــلــــة في مــــواجــــهــــات أخـــرى 
ـكـسـيك واإلكـوادور كـولـومـبـيـا وا
في اطـــــــــار جولـة التـيـنيـة يـقـومان
بــهــا بــالــتــــوازي مع بــطــولــة كــأس
ديــفــيــز الــتي تــقــام هـذا
األســـــــبـــــــوع في

مدريد.
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أهـدى الـنـجم رافـائـيل نـادال الـفـريق
اإلســبـاني نــقــطـتـه األولى في كـأس
ديـفيـز للـتـنس بعـدما فـاز بـصعـوبة
عـــلى الــروسـي كــارين خـــاشــانــوف
ـجـمـوعــتـ دون رد لـيـؤجل حـسم
ــواجــهــات بــ الــفــريــقــ ضــمن ا
ـباراة الـزوجي اجملـمـوعـة الـثـانـيـة 

احلاسمة.
ـيا وقائد ـصنف األول عا واحتاج ا
الــفـريـق اإلسـبــاني لــسـاعــتـ و20
دقـيـقة لـيـفـوز بنـتـيـجة  (3-6 و7-6

و7-9) لــــيـــحــــافظ عــــلى آمـــال
أصـحــاب الـضــيـافـة في
حــصـــد أول انــتــصــار
لـــهـم في الـــنـــســـخـــة
اجلديدة من البطولة.
وكــــانت روســــيــــا قـــد
ـــــبـــــاراة فــــــازت في ا
األولى بــفـضـل أنـدريه
روبــــلـــــيف الــــذي أســــقط
روبــرت بـاوتــيـســتـا أجـوت

بــعـد أن قــلب تــأخــره أمـامه في
اجملـمـوعـة األولى 6-3 النـتـصـار في
اجملــمـوعـتــ الـتـالــيـتـ ( 3-6 و-7
6و7-0).
وســـتـــكــون مـــبـــاراة الـــزوجـي بــ
اإلســبــانــيــ فـــيــلــيــســانــو لــوبــيــز
ومارسـيسل جـرانويـيرس والـثنائي

خاشانوف وروبليف.
ومن جـانبـه فاز روجـيه فـيـدرر على

ـاني ألـكـسـنـدر زفـيـريف (6-3) األ
و(6-3) و(4-6) فـي مــــــــــبـــــــــاراة
استعراضية أقيمت بسانتياجو
في أول مـبـاراة يخـوضـهـا هـناك
الــســـويــســري اخملــضــرم الــذي
يــــــصــــــنف عــــــلـى أنه األفــــــضل

بالتاريخ.
واحــتــشــد مــا يـقــرب من  13ألف
شاهدة فيدرر والهتاف له مشجع 
عــلى مـلـعب مــوفـيـســتـار آريـنـا في
باراة التي العاصـمة التشـيليـة في ا
.وقـال فـيدرر امـتـدت لـنحـو سـاعـتـ
ـيا حاليًا: "أتمنى صنف الثالث عا ا
الـــعــودة مــجــددا إلى تــشــيــلي يــوم
واحــد هـو قــلـيل لــلـغـايــة. إنـهــا بـلـد

عظيمة".

أحـد الالعـبـ اإليـطـالـيـ الواعـدين
في الـسنـوات األخـيرة.واألكـثـر إثارة
للدهشة هو أن مـانشيني منح فرصة
لالعبـ جنحـوا في تـطويـر أنفـسهم

ـهــاجم كـيـفن في أعــمـار أكـبـر مــثل ا
ــدافع أرمــانــدو إيــتــســو الزانــيـــا وا
اللذين كانت أول مشاركـة دولية لهما
في عمر 26 و27 عاما على الترتيب.
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انـشستر يونايتد دير الفني السابق  أعلن توتـنهام رسميًا امس األربعاء أن الـبرتغالي جوزيه مورينيـو ا
تـد حـتى عام 2023. وأبرز تـوتـنهـام عـبر مـوقـعه الرسـمي أن مـورينـيـو أحد بـات مدربه اجلـديـد بعـقـد 
سـتوى الـتكتـيكي. وقال ـدرب في العـالم حيث فاز بـ25 لقبًـا كبـيرًا كمـا يشـتهر بـبراعـته على ا أجنح ا
دانييل لـيفي رئيس السبيرز: جوزيه لديه خبـرات كبيرة وينجح في التأثير عـلى الفرق وهو متميز بشكل
سـتوى الـفني.  وأضـاف: "لقـد حصل عـلى تقـدير كـبيـر في كل فريـق قام بتـدريبـه.. نعتـقد أنه رائع عـلى ا
درب البس".وكـان النـادي الـلنـدني قـد أعلـن إقالـة ا سـيمـنح تـوتنـهـام طاقـة إيـجابـيـة وحمـاسـا في غرفـة ا
األرجـنـتـيـني مـاوريـسـيـو بـوكــيـتـيـنـو أمس الـثالثـاء بـسـبب تـراجع الـنـتـائج.وأشـارت صـحـيـفـة "ذا صن"
عـرفة مـوقفه من خالفـة بوكـيتـينـو.وأوضحت أن وريـنيـو مسـاء أمس  الـبريـطانـية إلى أنـه  االتصـال 

مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد.

انيا فوزا ساحقا علي ايرلندا ويتأهل الى نهائيات اليورو u“∫ حقق منتخب ا

نيمار دا سيلفا

منتخب ايطاليا يتألق في التصفيات االوربية

بـتـد الـظـهور ألول سـائق رد بـول ا
مـــرة عــلى مــنــصــة تـــتــويج بــطــولــة
الــعــالـم.وعــوقب ســائق مــرســيــدس
الـذي انـتـزع الـلـقب في تـكـساس قـبل
أسـبـوعـ ولم يــكن يـنـافس عـلى أي
شيء عــلـى حــلــبــة إنــتــرالجــوس في
الـبـرازيل بــإضـافـة خـمس ثـوان إلى
زمــنه بــسـبـب احلـادث الــذي وقع في

اللفة قبل األخيرة.
وقـال الـسـائق الـبـريطـاني الـبـالغ من
ـسـؤولـية الـعـمر  34عـامـا "أحتـمل ا
تمـاما أتـقبل تـمامـا أنني كـنت قادما
ــسـته من اخلــلف ولــذلك أنــا الــذي 
أعـتـذر بشـدة أللـبـون. حـاولت الـقـيام
... وكانت هـنـاك فـجوة بـتحـرك مـعـ
لـكـنــهـا اخـتـفت في نــهـايـة (مـحـاولـة
الـــتـــخـــطي) وكــان هـــذا خـــطـــأ مــني

تماما".
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ـــديـــر الـــتـــقـــني قــــال روس بـــراون ا
الــسـابق لــفـيــراري إنه يــتـعــ عـلى
أحد سائقي الفريق اإليطالي االقتداء
بــبــطل الــعـــالم لــويس هـــامــيــلــتــون
سؤوليته عن تصادم وقع ويعترف 
ــاضي خالل ســبــاق جــائـزة األحــد ا
الــبـــرازيل الــكـــبــرى ضـــمن بـــطــولــة
فـورموال .1وتـصـادم سـائـقـا فـيراري
سيباستـيان فيتل وشارل لـوكلير ما
أدى إلى خـروجهـمـا من السـبـاق قبل

وسم. األخير في ا
وكان التصادم ب االثن وأحدهما
سائق واعد واآلخـر بطل لـلعالم أربع
مــرات مـثــار نـقــاشـات طــويـلــة عـلى
حلبـة إنترالجوس.واعـتذر هامـيلتون
بطل الـعالـم ست مرات إلى ألـكسـندر
ألبـون بعـد أن تسبب فـي حادث كلف

وسـجـل أنـطــوني ديـفــيـز 34 نـقــطـة
وأضـاف الـنـجم لـيـبـرون جـيـمس 25
نـقـطة و 11مـتـابـعـة و 10تـمـريرات
حاسـمة لـيحـقق ليـكرز االنـتصار رقم
ت وسم مقابل هز  12له هذا ا

ويـــســـتـــعــــيـــد صـــدارة مـــجـــمـــوعـــة
الــغــرب.وفـي مــبــاراة أخــرى تــغــلب
سـاكـرامـنـتـو كـيـنـجـز عـلى فـيـنـيـكس
صــنــز 116-120. ومن جــانـــبه قــدم
جـــولـــدن ســــتـــيت وريـــورز عـــرضًــا
دفاعـيًا قـويًا في الـربع الثـاني ليـفوز
ـفـيـس جـريــزلـيـز (95-114) عـلـى 
وينـهي سلـسلة من  7هزائم مـتتـالية
فـي دوري كـــرة الــــســـلــــة األمــــريـــكي
. وتصدر أليـكس بيركس للمـحترفـ
العب وريورز قـائمـة مسـجلي الـنقاط
بـ 29نـــقــطــة مـــنــهــا 4 نــقــاط خالل
الـتـفوق (4-26) في انـتـفـاضة الـربع

الثاني ليحقق وريورز الفوز.وأحرز
الــشــاب جــا مــورانت 20 نــقــطــة مع
ــــــفــــــيـس. وســــــجل 7 العـــبــــــــ
مـخـتـلــفـ من وريـورز خالل مـرحـلـة
االنــتـفــاضــة الـتي بــدأت بــعـد تــقـدم
ـفــيس (28-30) مع نــهــايـة الــربع
األول; حـــــيث أحـــــرز جــــوردان بــــول
وأومري سـبـيلـمـان رميـتـ ثالثيـت
ليـتقـدم جـولدن سـتيت (34-54) قبل

نهاية النصف األول.
وتـقــدم وريـورز (46-61) مع نــهــايـة
ــنـافـسه الـنــصف األول ولم يـسـمح 
جريـزليـز بتـقليص الـفارق ألقل من 9

نقاط خالل الشوط الثاني.
وأحـرز جـلـ روبـنـسـون  20نـقـطـة
وســاعــد وريـورز عــلى إيــقــاف أسـوأ
ســـلــــســـلــــة هـــزائم لــــلـــفـــريـق مـــنـــذ

أبريل/نيسان 2012.
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