
نـتخـبان (Æ©2-2ويـتأجل (6و6-7) © ليـتعـادل ا
احلـسم إلى مــبـاراة الــزوجي بـ أوســتـابــنـكـو
وســيــفــاســـتــوفــا من جــهــة وألــيــســون ريــسك
وبيـثاني مـاتـيك سانـدز من جـهة أخـرى.ودخلت
بـاراة بـعد حتـقيق 14 فـوزًا في سيـرينـا هـذه ا
جـمـيع مشـاركاتـهـا السـابقـة في الـبطـولة.وجنح
الـزوجي األمــريـكي الـذي لـم يـكن مـرهــقًـا مـثل
نظيره الالتفي في الفوز (4-6©  و(0-6) منقذًا
مـاء وجه سـيريـنا وكـينـ ومـانحـا بالده بطـاقة
الـتأهـل للـنـهـائـيـات الـتي سـتـقـام في الـعـاصـمة
ــقــبل.وتــأهــلت اجملــريــة بــودابــست في أبــريل ا
لنهائيات البطولة التي سيشارك فيها ألول مرة
12 فريقا أيضًا منتخبات سويسرا وإسبانيا
ـانــيــا وروســيـا وبــلــجـيــكــا وســلـوفــاكــيــا وأ
وروسيا البيضاء إلى جانب فرنسا وأستراليا
وجـــمـــهــــوريـــة الـــتـــشـــيـك واجملـــر صـــاحـــبـــة
ــواجـهـة األمـريـكــيـة الالتـفـيـة الـضــيـافـة.وقـبل ا
حـقــقت الـكــنـديـة الــشـابــة لـيــلى آني فـرنــانـديـز
مـفاجـأة كبـيـرة عنـدما تـغلـبت عـلى السـويسـرية
ـيا لكن صنـفة اخلامـسة عا بليـندا بنـتشيـتش ا
مـجـهـودهـا ذهب هبـاء بـعـد تـأهل سـويـسرا إلى
الــنـــهــائـــيــات. وتــأخـــرت كــنــدا الـــتي خــاضت
ـواجهـة بدون بـيـانكـا أندريـسكـو بـطلـة أمريـكا ا
فـتـوحة وأوجـيني بـوشار (0-2© يـوم اجلمـعة ا
صنفة لكن فـرنانديز الـبالغ عمرها 17 عـاما وا
يـا تغـلبت على بـنتـشيتـش بنتـيجة (-6 185 عا
2© و(Æ©7-6  لكن الـقـصة اخلـيالـيـة لم تكـتمل إذ
فــازت يــيـل تــايــشـــمــان عــلـى الــكــنـــديــة جــابي
ــتـــخــصـــصـــة في مــبـــاريــات دابــروفـــســـكي ا
الــزوجي بــنـــتــيــجــة (3-6) و(4-6) لــتــحــسم
انـــتـــصــار بـالدهــا (1-3) وبـــلـــغت إســـبـــانـــيــا
النـهائيات بـعدما حـسمت كارال سـواريز نافارو
فوز بالدهـا على اليـابان. وتقدمت إسـبانيا (-2
0) على الـيابان يوم اجلمـعة ولم تهدر سواريز
نــافـارو الـبـالغ عـمـرهـا 31 عـامًـا وقـتًـا طـويالً
لـتـحـسم انـتـصـارهـا عـلى كـورومي نـارا (6-1©
ـيـا ـصـنـفة 137 عـا و(3-6). وشـاركت نـارا ا
في الـلحـظـات األخيـرة بعـد استـبعـاد مواطـنتـها
صـنفة األولى في اليـابان بعد نعـومي أوساكا ا
ـتها اخملـجلة أمـام سارة سوريبـيس تورمو هز
يوم اجلـمعة.وتغلبت روسيـا الفائزة باللقب أربع
مـرات عـلى رومــانـيـا في كـلــوج إذ حـسـمت آنـا
بليـنكوفـا وآنا كاليـنسكـايا االنتـصار في مباراة
الزوجي الـفاصلة ضد جاكلـ أدينا كريستيان
وإيـلـينـا جـابريـيال روس.وتـعادلت بـلـجيـكا 1-1
مع قازاخـستان يوم اجلمـعة لكن إليـسه ميرتنز
تغلـبت على يوليـا بوتينتـسيفا بـنتيجة 1-6 و-7
6 ثم انـتـصرت كـيرسـتـ فلـيـبكـنـز على زاريـنا
ـجـموعـتـ مـتتـالـيتـ لـتحـسم بـلجـيـكا دياس 
انـيـا قوتـهـا أمام ـواجهـة لـصـاحلهـا.وأثـبتـت أ ا
الــبــرازيل عـــنــدمــا حــقـــقت لــورا ســيـــجــمــونــد
انـتـصـارهـا الــثـاني في الـفـردي لــتـمـنح بالدهـا

كن تعويضه (3-0). تقدما ال 
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اني لكرة ـرحلة احلاديـة والعشرين من الـدوري األ برل (أ ف ب) - أعلن نـادي بوروسيـا مونشنـغالدباخ إرجاء مبـاراته التي كانت مقـررة األحد ضد ضيـفه كولن ضمن ا
القدم بسبب سوء األحوال اجلوية.

ركز الـرابع برصيد 39 نـقطة من  20مـباراة بفارق األهـداف عن بوروسيا ـوسم ويحتل حـاليا ا نافسـ على صدارة ترتـيب البوندسـليغا هذا ا ويعد مـونشنغالدبـاخ من ا
رحلة ذاتها أمام مضيفه باير ليفركوزن 3-4. دورتموند الثالث (39 من 21) الذي خسر أمس في ا

ركـز الثاني (41 نـقطة) في قـمة مـباريات ـقرر ان يـستضـيف مسـاء اليـوم أيضا اليـبزيغ صـاحب ا ـتصـدر بايـرن ميونـيخ الذي من ا ويـبتعـد الفـريق بفـارق ثالث نقاط عن ا
رحلة. ا

قرر ان تقام عند الساعة  1430بتوقيت غرينيتش قد انيا في بيان عبر مـوقعه االلكتروني ان مباراته التي كان من ا دينة الواقعة في غرب أ وأعلن مونشـنغالدباخ فريق ا
أرجئت الى موعد يحدد الحقا.

دينـة وفرق االطفاء والشرطة ورابطة الدوري باراة لن يكون مضمونا قـرر بوروسيا مونشنغالدباخ بـالتشاور مع سلطات ا وأوضح "نظرا ألن التـنقل اآلمن للمشجع بعـد ا
قبل. وعد اجلديد للمباراة ستعلنه الرابطة األسبوع ا باراة" اليوم.وأوضح البيان ان ا اني لكرة القدم إلغاء ا األ
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لندن- وكاالت
يـرى إلـكــاي كـونـدوكــان جنم مـانــشـسـتـر
سيـتي أن مـواجـهة ريـال مـدريـد في ثمن
نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا هـذا الـشـهـر
فـرصـة كبـيـرة لـنـجـوم الـفـريق اإلجنـلـيزي

إلثبات أنفسهم أمام العمالق اإلسباني.
اني بأنه لم يعد مهتما واعترف النجم األ
ـيرلـيج في ظل بـالصـراع عـلى لـقب الـبـر
ثـالية لـليـفربول مـشيرا إلى أن النتـائج ا
ــركــز هــدفــهم احلــالي هــو االحــتــفــاظ بــا
الثـاني وحتـقيق نـتـائج جيـدة فـيمـا تـبقى
وسم.وأغـلق جونـدوجان الـباب أمام من ا
رحـيـله عن الـسـيـتي مـؤكـدا أنه ال يـعـتـقد
حــدوث ذلك بــعــدمــا جــدد عــقــده.والــتــقى
ــاني وحتـدث مـعـه عن الـعـديـد الـنـجم األ
ــهــمـــة في ســيــاق احلــوار ــلـــفــات ا من ا

التالي:
ـرتقـبة ـواجهـة ا { دعـنـا نبـدأ من احلـديث عن ا

أمام ريال مدريد بدوري األبطال.. كيف تراها?
- ستكون مباراة متقاربة للغاية لكنها في
. ريال نفس الوقت ستكون حتديا للفريق
نـافس السـهل وخصـوصا مدريـد ليس بـا
في دوري األبـــطــال الـــتي تــعـــد بــطـــولــته
فـضـلة بـعد أن حـقق لـقبـها  4مرات في ا
آخــر  6مــواسـم.من الــصـــعب عــلـــيــنــا أن
نــواجـــهه فـــهــو فــريـق عــظـــيم مع مــدرب
عـظــيم لــكن في نــفس الــوقت هي فــرصـة

قـويـة لـنـا أن نواجـه األفـضل في الـبـطـولة
من أجل إثبات قوتنا وتماسكنا كفريق.

{ تــعـد الـبـطـولـة حـلم الـسـيـتي األول فـمـا الـذي
ينقص الفريق للفوز بلقبها?

- من الصـعب دائمـا أن حتدد مـا ينـقصـنا
لكن أعتـقد أنهـا مسألـة عدم توفـيق. العام
ـاضي الـطـريـقـة الـتي لـعـبـنـا بهـا كـانت ا
عظيـمة لكـننا تـلقيـنا في اإلياب 3 أهداف
أمام توتنهام عـلى ملعبنا. ارتـكبنا أخطاء
وأعتقـد أن األخطاء في األدوار اإلقـصائية
يـكـون الـعــقـاب فـيـهـا سـريــعـا لـلـغـايـة وال
مجال لتعويضه.هـذا العام يجب أن نتعلم
من أخـطائـنـا ويـجب أن نـكون مـسـتـقرين

في الــدفـــاع وأال نــســمح لــلـــمــنــافس بــأن
يـسـجل في أي وقت وهـذا األمـر سـيـلـعب

دورا حيويا لنا في مواجهة الريال.
ـيرليج.. هل ترى أن { ننـتقل للحـديث عن البر
الـفـرصــة ال زالت سـانـحـة لــكم لـلـمـنــافـسـة عـلى

اللقب?
- كي أكـون أمـيـنـا لم أعـد مـهـتـمـا نـهـائـيا
ـيرليج فـالفارق بالصـراع على لقـب البر
كـــبـــيـــر في الـــنـــقـــاط وفي نـــفس الـــوقت
تاز ويحقق نتائج ليفربول يؤدي بشكل 

رائعة.
{ هل يعني هذا أن الفريق استسلم?

- في كــرة الــقــدم ال يـــجب أن تــســتــســلم

ـركز الـثاني اآلن ـهم أننـا في ا والشيء ا
وعـلـيـنـا أن نـحافـظ عـليـه وإذا كـنا نـحـلم
ـيرلـيج فاألمل الـوحيد اآلن بالـفوز بالـبر
هـو تـعـثـر لـيـفــربـول لـكن تـبـقى الـفـرصـة
ضئـيـلة لـلـغايـة. في نـفس الـوقت يجب أن
ـبـاريات نـنـظـر ألنـفـسـنـا وأن نهـتـم بـكل ا
ـقــبـلــة ألنـنـا نــريـد أيــضـا احلــفـاظ عـلى ا
ــيــرلـيـج لـكي إيــقـاعــنــا الـقــوي في الــبـر
نـــحـــافـظ عـــلى مـــســـتــــوانـــا الـــعـــالي في
التـنافسـية عـندمـا نواجه فـريقـا مثل ريال

مدريد.
{ حتــدث جـوارديـوال عن رحــيل ديـفـيـد ســيـلـفـا
قـــائال إنه غـــيــر قـــلق بـــســبب وجـــود دي بــروين
وبـرنـاردو وأيـضـا جـونـدوجـان.. كـيف تـرى هـذا

التصريح?
تلك - سعيد بـالطبع وكمـا تعلم بالـفعل 
ـيزين وثقـتنا كـبيرة في العب كـثيرين 
الالعب لـكن رحيل سـيلفـا سيتـرك فراغا

كبيرا ألنه العب كبير قدم الكثير للفريق.
األمر لن يـكـون بالـسـهل على الـفـريق لكن
هذه هي كرة الـقدم كـثيرا مـا يرحل جنوم
ويحل محلهم جنوم آخرون على أية حال
من الـصـعب أن نـتـوقع أي شيء عن شـكل
ــــقـــبـل وكل شيء ــــوسـم ا الــــفــــريق في ا
مـتـوقف عـلى تـكـيف الالعـبـ ومـا أؤكده
قبل. أنه سيكون لدينا حتد جديد العام ا
{ تــنـاولت بـعض الـتــقـاريـر مـســألـة رحـيـلك عن
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دون رد عـــــلـى غـــــرنــــــاطـــــة في
اجلـــــــــولــــــــة 23 مـن الـــــــــدوري
اإلســــبـــــاني أن فـــــريــــقـه كــــان
يــحـتــاج لــلـفــوز قــبل كل شيء
مـــــشـــــيـــــرا إلـى أن افـــــتـــــقــــاده
جلـــــــــهود 7 العبـ لإلصـابة

"ليس عذرا".
وفـي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفي عـــقب
ــبـاراة  عــلـى مـلــعب انــتــهــاء ا
وانـــدا مــتــروبــولـــيــتــانــو قــال
سـيـمــيـوني "هـنــاك الـعـديـد من

اجلوانب اإليجابية. 
وصـلـنـا لـلمـبـاراة ونـحن لـسـنا
في مـــوقـف جـــيـــد" في إشـــارة
لـوضـعه في الـلـيـجـا حـيث جاء
فــــــوز أمس بــــــعـــــد 3 جـــــوالت

وفي ظـل الــــبــــدايــــة الــــقــــويــــة
ألصـــــحــــــاب األرض اســـــتــــــلم
بــيــســيـنــا الــكـرة مـن الـركــنــيـة
داخل مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة جــــــــزاء
يــوفـنـــــــــتـوس لـيـسـدد الـكـرة
ـرمى وتــمـر من أمـام بــاجتـاه ا
العــبي فــيـرونــا داخل مــنــطــقـة
الـسـتــة يـاردة وتـخــرج بـجـوار

القائم.
وواصل فيورنا محاوالته حتى
جاءت الـدقيـقة 18 عنـدما سدد
فــابــيـــو بــوريــني كــرة أرضــيــة
قـــــويـــــة مـــــرت بــــجـــــوار قـــــائم

ن. تشيزني األ
ومن أول فرصة ليوفنتوس في
الــــدقــــيــــقـــة 19 كــــاد دوجالس
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جنح هــيالس فـيــرونـا في قـلب
الطاولة على ضيفه يوفنتوس
ليحقق فوزًا غالـيًا بنتيجة (-2
بـاراة التي جـمعتـهما 1©  في ا
ــــلــــعب مــــارك أنــــتــــونــــيـــو  
بـــيــنــتــجـــودي ضــمن لــقــاءات
اجلـــــــــولــــــــة 23 مـن الـــــــــدوري

اإليطالي.
أحــرز كــريــســتــيــانــو رونــالـدو
هـدف يـوفــنـتـوس في الــدقـيـقـة
65 فـيـما سـجل فـابيـو بـوريني
الـــتـــعـــادل لـــهــيـالس فـــيـــرونــا
بــالـدقــيـقـة 76 قـبـل أن يـضـيف
جـيـامــبـاولـو بـاتــزيـني الـهـدف

Æ86 الثاني بالدقيقة
وبـفـوز فـيـرونــا جتـمـد رصـيـد
يوفنتوس عند 54 نقطة وبات
مـــهـــددا بـــخـــســـارة الـــصــدارة
لـصـالح إنـتـر حـال فـوز األخـيـر
بديربي الغـضب غدًا فيما رفع
فـيـرونـا رصـيده إلى 34 نـقـطة

ركز السادس. وقفز إلى ا
وحــقق الــدون رقــمــا قــيــاســيــا
بهدفه في شباك فيرونا بعدما
أصـــبح أكـــثــر العـــبي الـــيــوفي
تـــســــجـــيال لـألهـــداف في عـــدد
ــبــاريــات بـواقع مــتـتــالي من ا
(10 مــبــاريـــات) مــحــطــمًــا رقم
الــنـــجم الـــفـــرنــسـي ديــفـــيــد

تريزيجيه.
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أولـى احملــــــــــــاوالت فـي
الــــــلــــــقـــــاء كــــــانـت من
نـــــــصــــــــيب هــــــــيالس
فـيـرونـا بالـدقـيـقة 10
بعـدما سـدد فاراوني
تــســديــدة قــويــة من
ـنطـقة علـى حدود ا
من الــــــنــــــاحــــــيـــــة
الـيـمـنى لـتـرتـطم
بسانـدرو وتغير
اجتــاهــهــا لــكن
جنح تشـيزني
في إبـــعــادهــا

لركنية.
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أعـرب كوكي ريـسوريـكـسيـون قائـد أتـلتـيكـو مـدريد عن ســـــــعادته عـقب الـفوز الـصعب
ـركز الـذي حـقـقه فـريـقه  عـلى غـرنـاطة بـهـدف دون رد واالرتـقـاء في تـرتـيب الـلـــــيـجـا بـا

الرابع.
من الـدوري اإلسباني وعقب انتهـاء اللقاء  عـلى ملعب واندا مـتروبوليـتانو في اجلولة 23 
أكـد العب الوسط "نحن سـعداء للغـاية ألننا حـصدنا الثالث نـقاط وهذا هو األهم ألنـنا كنا
نعـاني من سـلـسـلة نـتـائج سـيئـة" حـيث جـاء الفـوز عـلى غـرناطـة بـعد 3 جـوالت شـهدت

خسارت وتعادل".
وعن الـفوز بصـعوبة عـلى الفريق األنـدلسي ذكر كـوكي بأنه "في أعوام سـابقة خـضنا
باريات وفـزنا فيهـا بهدف دون رد ولم تكن هـذه مشكلـة. ما يهم اآلن هو الـكثير مـن ا

أننا حصدنا النقاط الثالث".
وعن الـلـقـاء أبـرز أنه "خالل الـشـوط األول قدم الـفـريق مـبـاراة رائـعـة وفي الـشوط

الثاني خلقنا فرصة ما للتسجيل. 
حقيقي أنهم ضـغطوا بشكل أكبر وحاصرونا في نصف ملعبنا وفي النهاية هكذا

هي كرة القدم لكن األهم هو الفوز".
وأشـار كـوكي إلى أن "ديـنـامـيـكــــــــيـة الــفـريق تـتـغـيـر فـقط بـالـفـوز. سـواء فـزت
بـثالثيـة نـظيـفـة أو هــــــدف نـظيـف احملصـلة في الـنـهايـة ثالث نـقاط" مـبرزا أن
"اجلـمـيع يـلـعب كــرة الـقـدم لـيـفـوز ونـحن صـار لــنـا وقـتـا طـويال دون أن نـحـقق

الفوز".

شهدت خسارت وتعادل.
درب األرجـنـتـيني دور وأبـرز ا
مــشــجــعي الــروخــيــبـالنــكـوس
ودعـمـهم لـلـفريق أثـنـاء الـلـقاء
وقـــــال "مــــرة أخـــــرى وجـــــدنــــا
جماهير استثنائية مدتنا بهذه
الطاقة التي نحـتاجها للخروج

من هذه اللحظات الصعبة".
وأضـاف سـيـمـيـوني "مـشـجـعو
أتــــلـــتـــيــــكـــو مـــدريــــد في هـــذه
اللحظات يتـصرفون كما فعلوا
دائـــمــا طـــوال تـــاريـــخـــهـم مــا
يـــعــكس قـــربـــهم من الالعـــبــ
والـــــــــنــــــــــادي وذلـك مـن خالل

ستمر". دعمهم وتشجيعهم ا
وأوضـح مــــــدرب األتـــــلــــــتي أن
"االنطالقة كانــــت مـهمة وهذا
هـــو مــا نـــبـــحث عـــــــــــنه ومــا
نــــريـــده" حـــيـث جـــاء الـــهـــدف
ـدريـدي في الــوحـيـد لـلــفـريق ا
الــدقــيــقــة الــســادســة من عــمــر

اللقاء.
وأشــــار ســــيــــمــــيــــوني إلى أن
"غــرنـاطـة لم يـخـلق الـكـثـيـر من
الـفرص لـكـــــــنـه خلق شـعورا
مستـمرا باخلطـر" لكن األتلتي
تـمــكن من احلـفـاظ عـلى تـقـدمه
بـاراة ليـحسـمها حتـى نهايـة ا

لصاحله.
وعن افـتـقـاده جلـهود 8 العب
ـباراة 7 مـنـهم لإلصـابة في ا
ــــدرب األرجـــــنــــتـــــيــــني قـــــال ا
"بــالــتــأكــيــد كل مــا يــحــدث في
الفريق هو مسؤوليتي دائما. 

هذا الـعام واجـهنا  16إصابة.
وهـــــذا األمـــــر يـــــحـــــدث مع كل

وسم". الفرق طوال ا
وســأل "كم إصـــابــة واجــهــتــنــا

اضي?" العام ا
فـرد أحد الـصـحفـيـ قائال 45
إصــــــــابــــــــة لــــــــــــــــــيــــــــذكــــــــر
ســـيــــــــــــمــيـــوني بـــأن فـــريــقه
بــرغـــــــــــم ذلك "انـهى الــلـيـجـا
في الــوصـافـة. لـذا فـاإلصـابـات
لـيــســــــــت عـذرا وال يـوجـد مـا

يدعو للقلق".
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أكد إيـريك أبـيـدال السـكـرتـير الـفـني لبـرشـلـونة صـعـوبة الـتـجـديد لـلـنجـم األرجنـتـيني
ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني كاشفا عن رغبة مدرب الفريق كيكي سيت

بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو".
وقـال أبـيـدال في مـقـابـلة مع صـحـيـفـة "مـونـدو ديبـورتـيـفـو" اإلسـبـانيـة تـعـلـيـقًـا على
مـفـاوضــات الـتـجـديــد مع مـيـسي: "الـســؤال يـجب أن يـوجه لـه أولًـا نـحن نـأمل أن
يسـتـمر لـيـو قال إن بـرشـلونـة هـو كل شيء بالـنـسبـة له وإنه يـريد الـبـقاء وهـناك

شروط".
وأضـاف: "نــحن نـتـحـدث عن أفـضـل العب في الـعـالم والـتــجـديـد له لـيس بـاألمـر

السهل".
وعلق أبيدال على رغـبة كيكي سيت في عودة النجـم البرازيلي نيمار دا سيلفا
العب بـاريـس سـان جـيـرمــان احلـالي إلى نــاديه الـسـابـق مـؤكـدًا أن بــرشـلـونـة

حريص على عدم اإلضرار بأنسو فاتي.
وقـال السكرتـير الفـني لبرشلـونة: "أي مدرب يـريد تدريب نيـمار فهـو العب كبير

مـكن أن يـغـطي عـلى تـألق أنـسو ـسـتـوى رائع للـغـايـة لـكن وجـوده من ا ويتـمـتع 
فاتي لذلك يجب أن نكون على دراية كافية باألمور".

وأوضح: "فـاتي مـشروع مـستـقبـلي لبـرشلـونـة ويجب أن نـحمـيه ونكـون حريـص
على عدم اإلضرار بالوقت الذي يحصل عليه مع الفريق األول".
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كـوسـتـا أن يسـجل هـدفًـا رائـعًا
بــــعــــدمــــا اســــتــــلم الــــكــــرة من
لعب وانطلق وسدد منتصف ا
قـذيفـة بقـدمه الـيسـرى ضربت
العارضـة لتحرم يـوفنتوس من

هدف أول.
وســجل كـومــبـوال أولى أهـداف
الـلـقــاء بـالـدقــيـقـة 21 بـضــربـة
رأسـية اسـتغـلهـا من ركلـة حرة
ــنـــطــقـــة إال أن حـــكم خـــارج ا
الـــلــــقـــاء قـــرر إلــــغـــاء الـــهـــدف
بـداعــــــي التـسـلل بـعد الـعودة

لتقنية الفيديو.
وأكــد األرجـــنـــتــيـــني ديـــيـــجــو
ســيــمــيــوني مـدرب أتــلــتــيــكـو
مـدريد عـقب فـوز فريـقه بـهدف

U—…∫ ترض فريق يوفنتوس الى خسارة مفاجئة في الدوري االيطالي š
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األولى مع تــيــمــبـرولــفــز الـذي وضع
حـدا لـسـلـسلـة هـزائم في  13مـباراة

متتالية بفوزه على كليبرز.
وأحـــرز كـــارل-أنــطـــوني تـــاونــز 22
نقطـة واستـحوذ على 12 كرة مرتدة

ومرر 9 كرات حاسمة.
وسـجل بـيزلي 7 تـصـويـبـات ثالثـية
في مـبـاراته األولـى مع تـيـمـبـرولـفـز
بيـنمـا أضـاف جيـمس جونـسون 15
نقـطة في مـشـاركته األولى أيـضا مع

مينيسوتا.
وحــقق تـيــمـبــرولـفــز رقـمــا قـيــاسـيـا
لـلـفـريق بـعـدمـا سـجل 26 تـصـويـبة

باراة. ثالثية في ا
وســجل كــواي لــيــونــارد 29 نــقــطــة
وأضـــاف بــــول جـــورج 21 نـــقــــطـــة
لــصـالح كـلــيـبــرز الـذي بــدا رد فـعـله
بطـيئـا إلستـراتيـجيـة ميـنيـسوتا في

دى. التصويبات بعيدة ا

كـــــبــــيــــرا (115-142) عــــلـى لــــوس
أجنليس كليبرز في دوري كرة السلة

األمريكي للمحترف .
وشـــارك 3 العـــبـــ فـي مـــبـــاراتـــهم
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تألق مـينـيسـوتا تـيمـبرولـفز وسجل
له جــوردان مـكــلـوجــلـ 24 نــقــطـة
ومالك بيزلي 23 نقطـة ليـحقق فوزا

كوكي ريسوريكسيون

جانب من
احدى مباريات

الدوري
االنكليزي

مينيسوتا تيمبرولفز ولوس أجنليس كليبرز
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صــنع اإلجنـــلـــيــزي الـــشــاب جـــادون ســانـــشـــو جنم بــوروســـيــا
ة فـريقه (3-4© أمـام مـضيـفه بايـر ليـفركـوزن على دورتمـوند هـدفًا خالل هـز
اني.وأرسل سـانشو ملـعب باي آرينـا ضمن مـباريـات اجلولة الـ21 للـدوري األ
كـرة عرضيـة على رأس زمـيله ماتـس هوميـلز الـذي هز شبـاك أصحاب األرض

Æ21 بالهدف األول في الدقيقة
وبحسب شـبكة "أوبتـا" لإلحصائـيات فإن سـانشو قدم 13 تمـريرة حاسمة في
ـوسـم.وأوضـحت أن الـبـلـجـيـكي كـيـفـ دي بـروين جنم الـبـونـدسـلـيـجـا هـذا ا
مـانشستـر سيتي هو الـوحيد الذي يـتفوق علـيه في الدوريات اخلمـسة الكبرى

وسم اجلاري. بـ15 تمريرة حاسمة في ا

 سيرينا
وليامز
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ـتـحــدة خـطـر اخلـروج من واجـهت الــواليـات ا
تصـفيات كـأس االحتاد لـلتنس لـفرق الـسيدات
قـبل أن تهزم التفيا (2-3) بيـنما منـيت جنمتها
ـة في اخملــضـرمـة ســيـريـنـا ولــيـامـز بــأول هـز
مــبـاراة بــالـفـردي طــوال مـشــاركـاتــهـا في هـذه
ـتـحـدة مــقـبـلـة عـلى الـبــطـولـة.وبـدت الـواليــات ا
الـفوز والـتـأهل لـلنـهـائـيات بـعـد تقـدمـها (2-0©
يــوم اجلـمـعـة عـقب فـوز سـيـريـنـا ومـواطـنـتـهـا
ـبـاراتي الـفـردي األولـيـ في صـوفـيـا كـيـنـ 
ايـفـيـريـت بـواشـنـطن. لـكن العـبـة التـفـيـا إيـلـيـنـا
أوستـابنـكو أحيت آمـال منـتخب بالدها
توجـة مؤخرًا بالـفوز على كـينـ ا
فتوحة (6-3© بلـقب أستراليا ا
الـــــــلـــــــيـــــــلــــــة و(6-2© و(6-2© 
اضـية. وتعززت فـرص التفيا ا
في الــعـودة بــفـوز العــبـتــهـا
ـــيًــا ـــصــنـــفــة 41 عـــا ا
أنـــــــســــــــتـــــــاســــــــيـــــــا
ســيــفــاسـتــوفــا عــلى
ســيـريـنــا في مـبـاراة
مـــــــــثـــــــــيـــــــــرة من 3
مـجمـوعات -7
(6و-3) 

الــســيــتي وانـــتــقــالك حتــديــدا إلى
بايرن ميونخ.. ما صحة ذلك?
- ال أعتقـد ذلك.. لقد جددت
عــقــدي مــؤخــرا حــتى عــام
2023 وأنـــــــا ســـــــعـــــــيـــــــد

بتواجدي مع مان سيتي.
{ فــي رأيـك مــن هـــــــــــــــو الــالعـب
ـيــرلــيج بــالـوقت األفــضل في الــبــر

احلالي?
-  هــــــنــــــاك جنـــــــوم كــــــثــــــر في
ـــيـــرلــيـج وفي كل مـــركــز الـــبــر
بــــالــــتـــأكــــيــــد هــــنـــاك العـب هـــو

األفضل.نعم.. 
ولـكــنــنـا نــحـتــاج لـتــسـمــيـة العب

واحـد.من الـصـعب االخـتـيار..
ـهـاجـمـون عادة كـما تـعـلم ا
مـا يــحــظـون بــاالهـتــمـام
األكـبـر ألنـهم يـسـجـلـون
األهـداف لـكن في رأيي
كيفــــ دي بروين هو
األفـــــــــــــــــــضــل فــــــي
ظــــــل قدرته الكبيرة
عـــــلى الـــــتــــأثـــــيــــر
بــــــــــــــأحـــــــــــــــــداث
باريـات كما أنه ا
حــيـوي ومــهم ألي

فريق.

جــراحــيـة. وذكــر االحتــاد الـدولي
لـلـسـيـارات في بـيـان بـعـد انـتـهاء
الــتــحــقــيـقــات الــتي أجــراهــا في
الـواقـعــة أن وفـاة أوبـيـر ال تـرجع
لــســـبب واحـــد بل لـــعـــدة عــوامل
مـجـتـمـعـة وأنه ال يـوجـد أي دلـيل
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قال االحتاد الدولي للسيارات  إن
وفـاة الـســائق الـفـرنـسي أنـطـوان
أوبــيـر جــراء حـادث خالل ســبـاق
جائزة بلجيكا الكبرى في سلسلة
ـاضي لم تـكن فـورموال 2 الـعـام ا
نـــتــيـــجـــة ســبـب واحــد رافـــضــا
سؤولية. حتميل أي سائق آخر ا
واصــطـدم اإلكـوادوري-األمــريـكي
خوان مـانـويل كوريـا بأوبـير (22
ســــنـــة) بــــعــــد أن كـــان الــــســـائق
الـفرنـسي خرج بـالـفعل من مـسار
حـلـبة سـبـا عنـد مـنعـطف ريـديون
السـريع في واقعـة اشتـركت فـيها

العديد من السيارات.
وقـال االحتـاد الــدولي لـلـسـيـارات
إن ســلـــســلــة مـن األحــداث قــادت
لـلتـصـادم اجلمـاعي الـذي شمل 4

. سائق
وتعـرض كوريا إلصـابات خـطيرة
في السـاق ويحتـاج لعـدة أسابيع
مـن الـتـأهــيل والـعـالج الـطـبــيـعي
بــعــد خــضــوعه لــعــدة عــمــلــيــات

عـــــلى عـــــدم الـــــتــــزام أي ســـــائق
باألعالم التحذيرية.

كما خلصت التحقيقات إلى أن رد
فـعل مـشـرفي السـبـاق كـان "جـيدا

وسريعا".
ووقع احلـــــادث الــــذي تـــــضــــمن
الـعــديـد من الـسـيـارات في الـلـفـة
الــثــانــيــة مـن الــســبــاق وهــرعت
ســـيـــارات اإلســـعــــاف إلى مـــوقع
الـتـصادم قـبل نـقل الـسـائـق إلى

ركز الطبي التابع للحلبة. ا
و إيـــقــاف الـــســـبــاق فـي بــاد

األمر ثم ألغي الحقا.
وتـرقى أوبــيـر إلى فـورمـوال
2 الــتي يــثـــبت فــيــهــا
الـسـائـقـون جدارتـهم
مـن أجل االنــــتـــقـــال
إلى فورموال 1 بعد
فــوزه بــســلــســلــة
سبـاقات جي.بي
3 فـي الــــــعــــــام

السابق.
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أنطوان أوبير


