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انـــتـــقل الــبـــولـــنــدي كـــريــســـتــوف
بيونتيك ( 24 عامًا) من ميالن إلى
هــيـرتــا بـرلـ مــقـابل  27مــلــيـون
ــتـــد حـــتى عــام يـــورو وبــعـــقـــد 
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انـتــقل الـفــرنـسي لـوكــاس تـوسـارت
(22 عامًا) من ليون إلى هيرتا برل
تد مقابل 25 مليون يورو وبـعقد 
حـتى عـام 2025.بـاكــو ألـكــاسـيـر –
الــدوري اإلسـبـانــيـانــتـقل اإلســبـاني
بـــاكـــو ألـــكـــاســـيـــر ( 26عـــامـــا) من
بـوروســيـا دورتــمـونـد إلى فــيـاريـال
تد مقابل 23 مليون يورو وبـعقد 
حـتـى عـام 2025.ســانـديــر بــيـرج –

الدوري اإلجنليزي
انتقل الـنرويـجي سانديـر بيرج (21
عامًا) من جينك إلى شيفيلد يونايتد
مقابل 21.5 مليـون يورو وبـعقد

تد حتى عام 2024.
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جـــارود بـــوين  –الــدوري
اإلجنـــــلـــــيــــزيـــــانـــــتـــــقل
اإلجنليزي جارود بوين

هـــــــو األول لـالعب يـــــــحـــــــمـل اسم
“ديـيــجـو ”مع نــابــولي مـنــذ هـدف
لألسـطـورة األرجــنـتـيــنـيـة ديــيـجـو
أرمــانـدو  مـارادونــا قـبل 29 سـنـة.
ُـثـيـر في األمـر أن هـدف مـارادونـا ا
األخيـرة مع نـابولـي كان ضـد نفس
ُــنــافس سـامــبــدوريـا وكــان عـلى ا
أرضه كذلك ولـكن أصـحاب األرض
ُــنـتــصـر حــيـنــهـا كــانــوا الـطــرف ا
بــــأربـــعـــة أهــــداف لـــهـــدفٍ واحـــد
ُـبــاراة بــتـاريخ 24 اذار وأقــيــمت ا
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صـعـد نـيــولـز أولـد بـويــز لـلـمـركـز
الــسـابع في الــدوري األرجـنــتـيـني
بعدما تغلب على سان لورينزو (-1
0) مـــســـاء اول امـس اإلثـــنـــ في
رحلة الـ18  التي ختام منافسات ا
شهـدت أيضًـا تعـادل باتـروناتو مع
أرســـنــــال ســـارانـــدي (2-2). ورفع
نــيــولــز أولــد بــويــز رصــيـده لـ29
نـقـطـة بــيـنـمـا جتــمـد رصـيـد سـان
ـركز لـوريـنـزو عـند 27 نـقـطـة في ا
الـ16. جاء هدف الفوز لـنيولز أولد
بــويــز بــعــد 70 دقــيــقــة من بــدايــة
ـبـاراة وسـجـله أنـيـبـال مـوريـنو. ا
وتــعــادل بــاتــرونــاتــو مع أرســنــال
ســـــارانـــــدي (2-2) لــــــيـــــرفع األول
ــركـز رصــيـده إلى  15نــقــطــة في ا
الـ23) قـــبل األخــــيـــر) مـــقـــابل 29
ـركز نقـطة ألرسـنال سـاراندي في ا
السـادس. وتقـدم أرسنـال ساراندي
بهـدفـ في الشـوط األول سجـلهـما
نـيكـوالس خـيمـيـنيـز وخـوان كروز
كـابـروف في الـدقـيـقـتـ (34.18 ).
وفـي الــــشــــوط الــــثـــــاني تــــعــــادل
بــاتــرونــاتــو بــثــنـــائــيــة ســجــلــهــا
كــريـسـتـيـان ألــبـرتـو تـاراجـونـا في

الدقيقت (52-50 ).
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أعــلــنت رابــطــة الــدوري اإلســبـاني
لكرة القـدم مساء اول امس االثن

مـوعــد مــبـاراة "كـالسـيــكــو" اإليـاب
ضــمـن مـنــافــســات اجلــولـة  26من
الـلـيـغـا. ووفـقـا لـلـحـسـاب الرسـمي
لـــلـــيــــغـــا عـــلـى مـــوقع الــــتـــواصل
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يـة لـلوزن اخلـفيفWBA Regular األمـريكي جـيـرفونـتا الكـمة الـعـا تورط حـامل حـزام رابطـة ا
ديـفيـس في فضـيـحة مع الـسـيدة أنـدريت سـمـوزيرز والـدة طـفلـة بـاستـخـدام القـوة ضـدها. ووقع
الكم خالف ب ديفـيز وصـديقته خالل حـضورهـما مبـاراة خيـرية بكـرة السلـة في ميـامي فقام ا
عـلى إثره بـإخراج الـسيدة بـالقـوة من القاعـة وانتـشر مـقطع فيـديو لـلواقـعة على الـفور عـبر موقع
الكم بعالقة "تويتـر". ويطـلق ديفيـز على سـموزيرز والـدة طفـله كونهـما ال يـعيـشان معـا ويرتـبط ا
الكم الـشهيـر فلويـد مايويـذر ووفقا لـلشائـعات فإن ـواطنه ا عاطفـية مع يايـا الصديـقة السـابقة 
العالقة مـعها أيضا ليست على ما يرام حيث هددها مؤخرا بالقتل. وحقق جيرفونتا ديفيس (25
ة ومن عـامـا) 23 انـتـصـارا خالل مـسـيـرته االحـترافـيـة حـتى اآلن من دون أن يـتـعـرض ألي هـز

الكمة األوكراني فاسيل لوماتشينكو. توقع أن يواجه جنم ا ا
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ي لالعـبي شـهـد الـتـصـنــيف الـعـا
الــتــنـس في نــســـخــتــة احلـــديــثــة
الصادرة اول امس اإلثن بعض
التغييرات لـنجوم وجنمات العرب
مــحـــتـــرفي الـــلـــعــبـــة وذلك عـــقب
النتـائج التي حتقـقت خالل الفترة
األخـيــرة في مــخـتــلف الـبــطـوالت.
وتـــــغــــيـــــرت مـــــراكــــز 10 العــبــ
محتـرف من العرب في الـتصنيف
ـنـافـسـات الـفـردي رجـال ي  الـعـا
حيث تقدم 6 العب مقابل تراجع

4 آخرين.
‰Ułd « nOMBð

ـصـري مـحـمـد صـفـوت 16 تــقـدم ا
ـــرتـــبــة 157 مـــركـــزا لـــيـــأتي في ا

ــيـا وعــلى الــصــعـيــد الــعـربي عــا
مــازال الالعب في الـصــدارة فـيـمـا

تــراجع الـتــونـسي مــالك اجلـزيـري
رتبة 13 مركزًا لـلخلف ليـأتي في ا

ـيـا وعربـيا يـحتل الالعب 242 عا
ــركـز الــثـاني وكــذلك الــلـبــنـاني ا
بــنـيــامــ حـســان الــذي تـراجع 8
ـيا ـرتـبة 329 عا مـراكز لـيـحتل ا

والثالثة عربيا. 
ـصري كـر مـأمون 4 كـمـا تأخـر ا
يا رتبة 355 عا مراكز ليأتي في ا
والـرابعـة عربـيا وكـذلك التـونسي
إسكندر مـنصوري الذي تراجع 34
ـرتبة مـركزا دفـعة واحدة لـيحـتل ا
ـيا واخلـامـسة عـربـيا. في 375 عـا
ــغــربي أدم مـنــديـر 3 حـ تــقـدم ا
ـيًا ـرتـبة 445 عـا مـراكـز لـيـحـتل ا
والـســادسـة عــربـيًـا مــثـلـمــا تـقـدم
الــتــونـسـي عـزيــز دوقـاز 4 مــراكـز
ـيـا والـسـابع لـصـبح رقم 446 عـا
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أخبار النجوم
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اقـتـنـص فـريق نـابـولي فـوزا غـالـيـا
من ملـعب مضـيفـه سامـبدوريا 4-2
ــــرحــــلــــة اول امـس االثــــنــــ في ا
الــثــانــيــة والـــعــشــرين من الــدوري
اإليطالي لـكرة القدم. وتـقدم نابولي
بــهــدفـــ حــمال تــوقـــيع اركــاديــوز
ــــاس ولـــــكن مــــيـــــلــــيـك وإلــــيـف إ
سامبدوريا لم يستسلم ورد بهدف
عن طــريق فــابــيــو كــوالــيــاريال في
الدقيقة 26 ومانولو جابياديني من
ضــربــة جــزاء في الـدقــيــقـة 73.
لـكن قـبل  7دقـائق من نـهـايـة
ــبــاراة سـجل ديــيــجـو د ا
الـهـدف الـثـالث لـنابـولي وفي
الـدقـيـقـة الـسـابـعة مـن الوقت
بـــدل الـــضــــائع أحـــرز درايس
ميرتينـز الهدف الرابع من خطأ
قــاتل حلـــارس ســامـــبــدوريــا
ـــيل أوديــرو. الـــفــوز رفع إ
رصــــيــــد نــــابــــولي إلى 30
ـركـز الـعـاشـر نـقـطـة في ا
وتـــــــــوقـف رصـــــــــيـــــــــد
سـامــبـدوريـا عـنـد
 20نــــقــــطــــة في
ركز السادس ا

عشر.
وشـــــــهـــــــد
مــــــلــــــعب
لــويــجي
فــيـراري
س فــــــي
مـــديـــنـــة
جــــــنـــــوى
اإليـــطــالــيــة
مـــفــارقـــة اســـتــثـــنــائـــيــة
أفـرزتـها مـواجـهـة نـابولي
ضـــــــد أصـــــــحــــــاب األرض
سامبدوريا في إطار مُباراة
اجلـــــولــــة 22 من الـــــدوري
اإليـطـالـي. الـهـدف الـثـالث
لـلضـيـوف والـذي أهداهم
الــتــقــدم الــذي حــافــظـوا
علـيه حتى عـززوه بهدف
رابع قبل النهـاية سجله
ا في الدقيقة دييجو د
83 ويُــعــد ذلك الــهــدف

ـبـاراة االجــتـمـاعي "تـويــتـر" فـإن ا
ــقـــبل عــلى ســـتــقــام يــوم 1 اذار ا
ـلـكي "سـانـتـيـاغـو مـلــعب الـفـريق ا
بـرنـابيـو" في الـعـاصمـة مـدريد في
تــمـام الــسـاعـة (21:00)  بـتــوقـيت
مــدريـد. وكــان لــقــاء "الــكالســيــكـو"
ضـمن الدور األول لـليـغـا قد انـتهى
ـنـافـس بـالـتـعـادل الـسـلـبـي بـ ا
الــتـقـلــيـديـ في  18كــانـون االول
ـاضي عـلى ملـعب كـامب نـو بـعد ا
ـــبـــاراة بـــســـبب تـــعـــديـل مــوعـــد ا
ـظــاهـرات في كـتـالـونـيـا. ويـحـتل ا
ريال مدريد صـدارة الدوري برصيد
49 نـقـطة بـعـد اجلـولة 22 متـقـدما
بــفــارق ثالث نــقــاط عــلى وصــيـفه

برشلونة حامل اللقب.
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يـركاتو الشـتوي منذ أيام انتهى ا
قليلة والذي عادة ال يشهد صفقات
ضخـمـة ولكن تـعمل األنـدية خالله
عــلى سـد الـثـغـرات بــعـدد قـلـيل من
الـالعـــــبـــــ اجلـــــدد وذلـك عـــــكس
االنتقـاالت الصيفـية التي قـد تشهد
ثــورات داخل الـفـرق. ويــسـتـعـرض
الـتــقـريــر الـتــالي قــائـمــة أغـلى 10
صــفـــقــات شــتــويـــة في الــدوريــات

األوروبية اخلمسة الكبرى:
ÍeOK$ù« Í—Ëb «–  e¹b½U½d  u½ËdÐ

انـتــقل الالعب الــبــرتـغــالي بــرونـو
فرنانديز (25 عامًا) من سبورتينج
لـشـبـونـة إلى مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
مـقابل 55 مـلـيون يـورو بـاإلضـافة
ـتد إلى 25 مـليـونًا كـمـتغـيرات. و
عـقـد الالعب مع الـشـيـاطـ احلـمـر

حتى صيف 2025.
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انتقل الـبرازيلي ريـنير
خــــيــــســـوس (18
عـــــــامًــــــــا) من
فالمـــنـــجــو
إلى ريال
مـــــدريــــد
مـــــقـــــابل

30
مـــــلــــيــــون

يـــورو وبــــعـــقـــد
تد حتى عام 2026.
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عـلى مـسـتـوى التـصـنـيف الـعربي.
ـغـربي ألم وهـاب أيـضا وتـقدم ا
ــرتــبـة 644  4مــراكــز لــيـأتـي في ا
يا والثامنة عربيا متقدما على عا
ــــصـــري يـــوسـف حـــســـام الـــذي ا
تخطى 11 مركزًا لألمام ليأتي في

يا.  رتبة 684 عا ا
وصــعـد الـلـبـنـاني هـادي حـبـيب 3
ـــرتـــبــة 742 مـــراكـــز لـــيـــأتي في ا
يا وعلى الصعيد العربي يحل عا

رتبة العاشرة. الالعب با
 «bO « nOMBð

نافسات ي  وشهد التصنيف العا
ــتـازاً الــفـردي ســيــدات تــقـدمــا 
لــلــتــونـــســيــة أنس جـــابــر والــتي
رتبة صعدت 33 مركزًا لتأتي في ا يزاً في الكرة الصفراء العبة التنس التونسية انس جابر تسجل حضوراً 

أنس جابر 
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انتـقل الهـولنـدي ستـيفن بـيرجوين
(22 عــــامًــــا) من آيــــنــــدهــــوفن إلى
تــوتــنـهــام هــوتــسـبــيــر مــقـابل 30
ـتـد حـتى مــلـيـون يــورو وبـعـقــد 

.2025

uJOÝö∫ حدد االحتاد االسباني موعد كالسيكو االرض ب ريال مدريد وبرشلونة
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(23 عامًا) من هـال سيتي إلى وست
هـام يــونـايـتــد مـقـابل 21.3 مـلـيـون
تد حتى عام 2025. يورو وبعقد 
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انـتــقل الـنـرويــجي إيـرلـيــنج هـاالنـد
(19 عـامًـا) من ريـد بـول سـالـزبـورج
إلى بـوروسيـا دورتـمونـد مـقابل 20
تـد حتى عام مليـون يورو وبعـقد 

.2024
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اركي كريستيان إريكسن انتقل الد
(27 عـامًـا) من تـوتـنـهـام هـوتـسـبـير
إلى إنـتــر مـيالن مــقـابل 20 مـلــيـون

تد حتى 2024. يورو وبعقد 
ــيــــــــرلـيـج هـو األكـثـر ويـعــد الـبـر
ظــــهـــــورًا في قـــــائــــمـــــة األغـــــــــــلى
ــيــركــاتــو (4 صــفــقــات) ويــلــيه بــا
ـاني ( 3صـفــقـات) ثم اإلســبـاني األ
(صفقتان) وأخيـرًا اإليطالي (صفقة

واحدة).
وتتميـز الصفقـات األغلى في الشتاء
أن جميـعها حتت الـ 30عامًا حيث
يـعـد إريـكسـن هو األكـبـر بـعـمر 27
عــامًـا بـيـنـمــا ريـنـيـر األصـغـر (18

عامًا).
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كـشـفت تقـاريـر صحـفـيـة إسبـانـية الـيـوم الـثالثاء أن غـيـاب اإلسبـاني كـيـبا أريـزابـاالجا
اضـية لن يكون األخير. وكان فرانك المبارد حارس تشيلـسي عن مباراة ليستر سيتي ا
ـدير الـفني لتـشيـلسي قـد قرر الـدفع باألرجـنتـيني ويلـي كابايـيرو أمـام ليـستـر واإلبقاء ا
عـلى كـيبـا بـديلًـا. وبـحسب صـحـيفـة "مونـدو ديـبورتـيـفو" اإلسـبـانيـة فإن المـبـارد لم يخف
ـوسم مشـيرة إلى أنه انـزعاجه من كـيبا الـذي احتـفظ بشبـاكه نظـيفة 5 مرات فـقط هذا ا

ـقبـلة. وأشار الـتقريـر إلى أن المبارد ـرحلة ا على اسـتعـداد لتجـميده خالل ا
وسم يبـحث عن حـارس مـرمى جديـد يـحرس عـرين تـشـيلـسي بـدءًا من ا
قـبل حيث يـعـتبـر اإلجنلـيزي نـيك بوب حـارس مرمى بـيرنـلي األقرب ا
للـقيـام بهـذا الـدور. ويعـتبـر كيـبـا هو احلـارس األغلى في تـاريخ كرة
الـقـدم حـيث ضـمه تـشـيـلـسي في صـيف 2018 مـقـابل 80 مـلـيـون

يورو قادمًا من أتلتيك بيلباو.
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يسعى أتلتـيكو مدريد إلبرام صفقـة من صفوف برشلونة خالل سوق االنـتقاالت الصيفية
وسم اجلاري. وبحسب إذاعة "كادينا سيـر" اإلسبانية فإن أتلتيكو مدريد قبلة بنـهاية ا ا
بـدأ بـالــفـعل اتـصـاالته لـلــتـعـاقـد مع الـكــرواتي إيـفـان راكـيـتـيــتش العب خط وسط الـفـريق
الكتالوني. وأضـافت اإلذاعة: "راكتيتيش يُـعد هدف ذو أولوية ألتلتـيكو مدريد خالل شهر
قـبل". وأشار التـقريـر إلى أن برشـلونة كـان يبـحث عن مخـرج لبـعض الالعب حزيـران ا
. ولم يصل لراكيتيتش نتهي وكان راكيتيـتش أحد هؤالء الالعب خالل ميركاتو الـشتاء ا

وسم. أي عرض يقنع النادي ولذلك تقرر استمراره مع البلوجرانا حتى نهاية ا

مدريد - وكاالت
ـســتـحـيل ــمـتـاز فـي حـكم ا أصـبح الــفـوز بـالـدوري اإلجنــلـيـزي ا

بـالـنــسـبـة لـلـمــدرب اإلسـبـاني بـيب جــوارديـوال بـعـد اتـسـاع
تصدر ليفربول إلى الفارق ب فريـقه مانشستر سيـتي وا
درب 22 نقطة. لكن ال يزال هناك هدف مهم يستهدف ا
الكاتالـوني حتقيقه وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا
وهي الــبــطـولــة الــتي لم يــفـز بــهــا أبــداً مـنــذ مــغـادرته
لـبـرشـلونـة. وسـيـكـون عـلى فـريق بـيب جـوارديوال أن
ـواجهـة صعـبـة للـغايـة ضـد ريال مـدريد يـصطـدم 
في مـلـعب سـانـتـيـاجـو برنـابـيـو في وقتٍ الحق من
هذا الشهـر. وأعادت صحيفة ماركا التذكير بأن
جـوارديــوال كــان لــديه دائــمــاً ســجل جــيــد في
رحالته إلى مـلـعب الـسـنتـيـاجـو برنـابـيـو حيث
واجـه ريــال مـــدريـــد عــلـــيه في  7زيــارات مع
. حـــيث قـــاد الـــبـــارســـا ولـم يـــخـــســـر أبـــداً
جـوارديوال فـريـقه للـفـوز على الـريال في
ـــدريــديــة في  5مــرات الــعـــاصــمــة ا
وتـــعــادل مـــرتـــ وتــضـــمن ذلك
انـــتــصــاره الـــكــبــيـــر بــســتــة
أهـداف لـهـدفـ في ايـار
2009. ومنذ أن

غــــادر بــــيـب عــــالم الـــــلــــيــــجــــا
اإلسـبـانــيـة زار الـبـرنــابـيـو مـرة
واحـدة وذلـك كـمـدرب لــبـايـرن مــيـونــيخ وخـسـر
بـهــدف لال شىء في مــبـاراة ذهــاب نـصف نــهـائي
دوري األبطال عام 2014 وهي اخلسارة الوحيدة له
في البرنابيو قبل أن يخسر 0-4 في مباراة

اإلياب.
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أللـعـاب الـقـوى عـمـليـة إعـادة عـضـويـة االحتـاد الروسي
شاركة في كما حـرم الرياضـي الروس باالحتـاد من ا
. وزادت مـشـاكل االحتاد البـطـوالت الدولـيـة كـمسـتـقـل
ـاضي عـنـدمـا قـالت جلـنـة الـنـزاهة الـروسي األسـبـوع ا
الــتـابــعـة لالحتــاد الـدولـي إن االحتـاد أظــهـر "االفــتـقـار
للندم" في رده بـشأن قضيـة ليسنـكو وطلبت اسـتبعاده.
وقــــال االحتـــاد الــــروسي اول امس اإلثــــنـــ إن إدارته
استقالت وسـتنتـقل كل مهامهـا والتي تتضـمن التعاون
ـية مع االحتـاد الدولـي وجلنـة النـزاهـة واالحتادات الـعا
ـبـيـة األخـرى إلى مـجـمـوعـة عـمل تـديـرهـا الـلـجـنـة األو
الــروسـيــة. ونــقل االحتـاد عـن أولـيج مــاتــيـتــســ وزيـر
الـريــاضــة الــروسي "أزمــات ألــعــاب الــقــوى الــروســيـة
مـستمـرة منـذ خمـسة أعوام ومن الـواضح للـجمـيع أنها
مـا زالت قائـمـة. هدفـنـا هو الـتعـاون مع االحتـاد الدولي
أللـعــاب الــقـوى من أجل اســتــعـادة عــضـويــتـنــا". وقـال
ـاضي إن االحتـاد الـروسي االحتـاد الـدولي األسـبـوع ا
ــكـــنه تــفـــادي االســتــبـــعــاد لـــو اعــتــرف بـــتــورطه في
الفضيـحة. وقدمت روسيا استئنـافا ضد إيقافها ألربعة
ـها شـاركة في الـبطـوالت الدولـية بـعد تـقد أعـوام من ا

وثائق  التالعب فيها إلى الوادا.

ليفرت يقود نيتس لعبور صنز
أحرز كاريس لـيفرت 29 نقطة لـيسيطر
بـروكـلـ نـيتـس علـى الربـع الثـالث في
طريقه للفوز 97-119 على فينكس صنز
في دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمـــــريـــــكي
ـاضية. وسجل للمحـترف اللـيلة قبل ا
لـيـفـرت 20 نـقــطـة عــلى األقل لـلــمـبـاراة
ـوسم والــثـانـيــة مـنـذ الــسـادسـة هــذا ا
عودته في الرابع من كانـون الثاني بعد
جــراحــة في اإلصــبع عــقب إصــابــته في
فـينـكس في 12 تـشـرين الـثانـي. وعادل
ليفـرت أفضل حـصيلـة سابقـة له وبلغت
27 نقطة عندما سجل ثالثية قبل ثماني
دقائق وسـبع ثـوان على الـنهـاية مـنحت
بروكـل الـتقدم 82-103. وجنح ليـفرت
أيضا في سـبع رميات حـرة نفذها خالل
ـبــاراة كـمـا مـرر سـبـع كـرات حـاسـمـة ا
ليـحقق نـيتس انـتصـاره الرابع في ست
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نقـطة سجَّل جـيـسون تـيـتوم 15 من 28 
خـالل الــربع الــثــالث لـــيــقــود بــوســطن
عـلى ســيــلــتــيــكس لــلــفــوز (123-115) 
أتالنــتــا هــوكس فـي دوري كــرة الــســلـة
. كما أحرز تيتوم 5 األمريكي للمحترف
كرات رميـات ثالثـيـة واستـحـوذ على 7 
مرتـدة. وكان تـيتـوم واحدًا من 3 العب
في سـيـلـتـيـكس سـجـلـوا 10 نـقـاط عـلى
األقل وانــــضم إلى جـــوردون هـــايـــوارد
(24 نـقــطـة) وجــايـلن بـراون (21).كـمـا
استـحـوذ هـايـوارد على 7 كرات مـرتدة
ومـرر 6 كـرات حــاسـمــة. وتـصــدر تـراي
ياجن العـبي أتالنـتـا وسجل 34 نقـطة
ومرر 7 كرات حاسمة لـكنه فقد الكرة 9
مــرات بـيــنـهــا واحـدة قــبل دقــيـقــة عـلى
النهاية أثناء تأخر فريقه بـ 4 نقاط. كما
سجل كـيـفن هـورتر 23 نقـطـة بيـنـها 5
رميـات ثالثيـة لصالـح هوكس وأضاف
جون كولـينز 22 نقطـة واستـحوذ على
11 كــــرة مــــرتـــــدة. وأصــــيـب يــــاجن في
اضي لكنه حصل الكاحل يوم السبت ا
عـلى الضـوء األخـضـر للـعب صـباح اول
. وغــاب عن أتـالنــتـــا كــام امس االثـــنـــ
ريـــديش وديـــانـــدري هـــنـــتـــر وبـــرونـــو
فـرنـانـدو وديـانـدري بـيـمـبـري وألـيـكس
لـ بــسـبب اإلصـابـة. كـمــا غـاب كـيـمـبـا
ووكر العب سيـلتيكس لـلمباراة الـثانية
عــلى الــتــوالي; بــســبب آالم في الــركــبـة
الـيــسـرى كـمــا غـاب مـاركــوس سـمـارت

لإلصابة أيضًا.
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مباريات في غـياب كايري إيـرفينج الذي
ســيــبــتــعــد ألســبـوع عــلى األقـل بـســبب
التواء في الكـاحل. وأضاف جو هاريس
16 نـقـطة بـيـنـمـا سـجل تـاورين بـرينس
11 من أصل 15 نـــقــطـــة له فـي الــلـــقــاء
خالل الـربع الثـالث عـندمـا تـفوق نـيتس
عــلى صــنــز 21-35. وأحــرز ســـبــنــســر
دينـويدي 14 نقـطة بـيـنمـا سجل نـيتس
15 رمـــيـــة ثـالثـــيـــة كـــمــــا عـــادل أكـــبـــر
وسم. وحـقق دياندري انتصـاراته هذا ا
أيــتــون رقــمــ مــزدوجـ إذ ســجل 25
نقطـة واستـحوذ على 17 كرة مرتدة مع
فيـنكس الـذي خسـر للـمرة الـسادسة في
ثـمـاني مبـاريـات. وأضـاف كـيـلي أوبري
جـونـيـور 21 نـقـطـة وأنــهى ديـفن بـوكـر
ــبـــاراة مــســجال 11 نــقـــطــة وهي أقل ا
حصـيلـة نـقاط له في مـباراة واحـدة هذا

وسم. ا
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ســجل رومـــيــلــو لــوكــاكــو العب
إنـــتــرمـــيالن اإليـــطــالي هـــدفــ
ُـبـاراة التي جـمـعته لـفريـقه في ا
مـع أوديـنـيــزي في إطــار اجلـولـة
22 من الـدوري اإليـطـالي لـيـرفع
ُـسـابـقـة هذا رصـيـد أهـدافه في ا
ـــوسـم إلى الـــهـــدف الـــســـادس ا

عشر. 
لــوكــاكــو ســجل خالل مُــبــاريــات
الــــدوري في عـــام 2020 أربـــعـــة
أهـداف هــدفـ ضــد أوديـنــيـزي
ومـثـلـهـمـا ضـد نـابـولي لـيُـعـادل
ــفـرده أهــداف فــريـقه لــوكـاكــو 
السابق مانشـستر يونايتد خالل
مُبـاريات الدوري اإلجنـليـزي منذ

بداية السنة اجلديدة. 
مانـشسـتر واجه أرسـنال في أول
أيـام الـعـام وخـسـر مـنه بـهـدفـ
دون رد قــــــــــــــبـل أن يُــــــــــــــواجـه
نـورويـتش ويفـوز عـلـيه برُبـاعـية
كاملة لـيعجز هجـوم الفريق منذ
ُـبــاراة بـتـاريخ 11 كـانـون تــلك ا
الـثـاني في هز شـبـاك أي مُـنافس
واجهوه حـيث التقـوا بعدها مع
لـيـفـربـول وخـسـروا بـهـدف دون
رد وهي ذات نتـيجـة مواجـهتهم
مع بيرنلي وكـان آخر مواجهات
الشياط احلُمر في الدوري ضد
وولـفـرهـامـبـتـون وخـسـر الـفـريق

نــقـطــتـ إضـافــيـتــ بـالــتـعـادل
الـــســـلــــبي مع ضـــيــــفـــهم بـــدون

أهداف. 
هجوم مانشستر يونايتد
ــــــــــوسـم لم هـــــــــذا ا
يُسجل في الدوري
هــدفــاً ســوى 36 
مُــبـاراة في 25 
ويـتـفـوق على
ـــانـــيــو كل ا
مـــــــــــــــــــــــن
لـيـفـربول
ولـه 60
هـــدفــاً
ومـــــان
شسـتر
سـيـتي
وســجل

65 العـــــــــبــــــــوه 
هــدفـاً لــيـســتـر
ســيــتي وله 54
هـــــــــــــــدفـــــــــــــــاً
وتــشـيــلـسي وله
من األهــــداف 43
هــــدفــــاً وجــــاره
تـــــوتــــــنــــــهـــــا
بحصـيلة أهداف
وصـــــلت إلى 40

هدفاً.

ــــــيــــــا 45 عـــــــا
وتـــــــتـــــــصــــــدر
عــربــيًـــا بــفــضل
إجنازها الكبير في
بــطــولــة أســتــرالــيــا

فتوحة للتنس.  ا
ـصـريـة مـيـار وتـقـدمت ا
شـريف 5 مــراكــز لــتــأتي
ــيــا ـــرتــبــة 188 عـــا في ا
والـثـانـيـة عـربـيًـا في ح

صرية صعدت مـواطنتهـا ا
ســانــدرا ســمــيــر 12 مــركـزا

رتـبة 367 لألمام لـتـأتي في ا
ــيـــا والـــثــالـــثـــة عــربـــيــا. عـــا
وتــراجـعت الــعـمــانـيــة فـاطــمـة
الــنــبــهـاني 51 مــركــزا لــتــحـتل

ــيــا ـــرتــبــة 581 عـــا ا
والـرابعـة عربـيـا فيـما
تــــقــــدمت اجلــــزائــــريـــة
إيـــنــــاس إيـــبــــو مـــركـــزا
وحـــــيـــــدا لـــــتـــــأتي في
ــــــــــرتـــــــــبـــــــــة 632 ا

ــــــــــــــــيــــا واخلــــامــــســـــــــــة عــــا
عــــــربيا. 

يس احلس 3 صرية  وصعدت ا
ــرتـــبــة 705 مـــراكــز لـــتــأتـي في ا
ــيــا والـســادســة عــربـيــا كــمـا عــا
تقدمت التونسية شيراز بشري 18
ـيا ـركز 1017 عـا مـركـزا لـتـحـتل ا

والـــــسابع عربيا. 
ـصريـة آية وارتـقت الالعــــــــــبـة ا
السيد 3 مراكز لألمــــــــام لتحــتل
ــــــــــــــيـــــا ــــــرتــــــبـــــة 1098 عــــــا ا
والـثـامــــــــــنـة عــربـيـا وتالحـقـهـا
الـتــونـســيـة فــردوس بـحــري الـتي
رتبة تقدمت 4 مـــــــراكز لتـحتل ا
ـــــــيـــا والــتـــاســــــــــعــة 1281 عـــا

عربيا.
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قال االحتاد الروسي أللعاب القوى إن اللجنة
ـوقـوف قـدمت الـتـنـفـيـذيـة لالحتـاد ا
اســتــقــالــتــهــا اول امس اإلثــنــ
ونـقـلت مهـامـهـا إلى مجـمـوعة
عــمل تــســعى إلخــراجه من
ــنـشــطـات أزمـات تــنـاول ا
ستمرة منذ أربعة أعوام ا
ونــصف الـــعـــام. وعــوقب
االحتـاد الـروسي أللـعاب
الــقـوى بـاإليـقـاف في
 2015بــعـد تـقـريـر
ية من الوكـالة العا
ــــــــكـــــــافــــــــحـــــــة
ـــــنــــــشـــــطـــــات ا
(الوادا) يتضمن
أدلــــــــــــة عـــــــــــلـى
اســتـــخـــدام مــواد
مــحــظــورة ريــاضــيــا
على نطاق واسع في روسيا. ودخل االحتاد

في أزمــــات أكـــبـــر عــــنـــدمـــا 
إيـقــاف رئـيس االحتـاد وسـتـة
أشـخاص آخـرين فـي تشـرين
هم ـاضي بـعد تـقـد الـثـاني ا
تفـسيرات زائـفة ووثائق مزورة
لتـبريـر إخفـاق متسـابق الوثب
العالي دانـييل ليسـنكو الفائز
بفـضيـة بطـولة الـعالم 2017
في تـقــد مـعــلـومــات حـول
مكـان وجـوده وفقـا لـلوائح
ـــنــشــطــات. مـــكــافــحــة ا
وبسـبب هذه االتـهامات
علم روسيا االحتاديةعـطل االحتــاد الـدولي

جانب من
منافسات
كرة السلة
االمريكية


