
األول بـتـقـدم مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
بهدف دون رد.
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ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني دفع
المــبـارد بــورقــته الـثــانــيـة بــنـزول
زومـا عـلى حسـاب كـريسـتـينـس

بــعـد إصـابــة األخـيـر في األنف في
الـــــشـــــوط األول عــــقـب تـــــدخل مع

مارسيال.
وسجل تشـيلسي هدفـا في الدقيقة
55 من ركـلـة ركـنـيـة تـابـعـهـا زومـا
بـتـسديـدة في الـشـبـاك إال أن حكم
ـباراة ألـغى الهـدف بـعد الـرجوع ا
إلى تقنية الـفار بسبب وجود دفع
من أزبلكـويتا لويـليامز في مـنطقة

اجلزاء.
وحـصل مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد على
مخـالفـة على حدود مـنطـقة اجلزاء
فـي الــــدقــــيــــقــــة 63 نــــفــــذهــــا
فــيـــرنـــانـــديــز مـــســـددًا كــرة

اصـــــــــــطــــــــــدمـت
بـــالــــقـــائم.وعـــزز
مـــــانــــشـــــســـــتــــر
يـــــونــــايـــــتــــد من

تـقـدمه بـتـسـجـيل الـهدف
الــثـــاني في الــدقـــيــقــة 66
بـــعـــدمــا ارتـــقى مـــاجـــوايــر

لعرضية فيرنانديز من ركلة ركنية
مسددًا رأسيـة متقنـة سكنت شباك

البلوز.
وأجـرى المــبـارد الـتــبـديل الــثـالث

أتـت احملـــــــــاولــــــــة األولـى في
ـــبـــاراة مـن نـــصـــيب ا
تشيلـسي في الدقيقة
الـــــــــــســـــــــــادســــــــــة
بـصـاروخـيـة أرضـية
مـن جـــــــــيــــــــمـس من
خـــارج مــــنـــطـــــــــــقـــة
اجلــــــــزاء مــــــــرت إلى

جوار القائم.
وتــــبـــعــــهــــا ويـــلــــيـــان
بـــــتــــســـــديـــــدة من داخل
منطقة اجلـزاء في الدقيقة
الــتـــاســعــة ذهـــبت أعــلى

العارضة.
وتعـرض تشيـلسي لـضربة
مــبــكــرة بــإصــابــة كــانــتي
لــيــضــطــر المــبــارد إلجـراء
تــــبـــديل فـي الـــدقـــيـــقـــة 12
ــيــدان بــخــروج مـــتــوسط ا
الفرنسي ونزول مونت بدلًا

منه.
وفي لقطـة مثيـرة للجدل في
الدقيقة 21 اعتدى ماجواير
عــلى بــاتــشـواي بــدون كـرة
أمام مقاعد بـدالء تشيلسي
وبــعـد الـرجـوع إلـى تـقـنـيـة
الــــفـــار قــــرر احلــــكم عـــدم
إشــهـار الـبـطــاقـة احلـمـراء
ـــــــــــــــــــــــــــدافــع فـــي وجــه ا

اإلجنليزي.
وفي الـــدقــيـــقــة 23 تــوغل
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ــديـر الـفـني لـبـرشــلـونـة الـتـعـاقـد مع كـشف تـقـريــر صـحـفي إسـبـاني عن طــلب كـيـكي سـيـتـ ا
بـلي.وبحسب صحيفة "سبورت" اركي مـارت بريثويت مهاجم ليـجانيس لتعويض إصابة د الد
اإلسبـانية فـإن برشـلونة قـرر دفع الشـرط اجلزائي في عـقد بريـثويت الـذي يبلغ 18 مـليـون يورو
وقد يتـم إبرام الصفقـة اليوم األربعـاء.وأضافت: "وكالء بريثويت اآلن في بـرشلونة لـلتفاوض على
ـدة 3 سـنــوات ونـصف حــتى صـيف 2023.وكـان الــصـفــقـة حــيث سـيــوقع الالعب عــلى عـقــد 
برشلـونة قد حـصل على تـصريح من اللـجنة الـطبـية للـيجا إلتـمام التـعاقـد مع مهاجم رغم نـهاية
دة  6 أشـهر.وبدأ بـريثويت (28 عـاما) مـسيرته ـبلي وغـيابه  سوق االنـتقـاالت بسـبب إصابة د
اركي قـبل أن يـنـتـقل إلى تـولوز وبـوردو في فـرنـسـا ثم ميـدلـسـبره في صـفـوف إسبـيـجـرج الـد

اإلجنليزي قبل أن ينضم لليجانيس على سبيل اإلعارة في يناير/كانون الثاني 2019.
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سـجل أنـطـوني ديفـيـز من رمـية
حـرة لـيـفوز فـريق لـيـبـرون على
فـــريق يـــانــيـس في مـــبــاراة كل
الـــنــجـــوم بــدوري كــرة الـــســلــة

. األمريكي للمحترف
وأضــــاع ديــــفــــيــــز العب لــــوس
أجنـلـيس لـيـكـرز الـرمـيـة احلـرة
األولـى قـبل أن يـسـجـل الـثـانـيـة
لـيـقـود فـريقه لـفـوز مـثـير -157

Æ155
ونـــال كــواي لـــيــونـــارد جــائــزة
كـوبي بـرايـنت ألفـضل العب في
بـاراة بـعدمـا سجل 30 نقـطة ا
ـسـجـلـ في لـيـتـصـدر قـائـمـة ا
فــريـق لــيــبــرون بــيــنــمــا أحــرز

يــــانــــيس أنــــتــــيــــتــــوكــــومــــبـــو
(ميلووكي باكس) 25 نقطة مع

الفريق اخلاسر.
ولم يـسـتـخـدم أي مـن الـفـريـق

البدالء خالل الربع األخير.
 ومــنح لـيـبــرون جـيـمس (لـوس
أجنـليس لـيكـرز) التـقدم لفـريقه
153-156 لــــــكن كــــــريس بـــــول
(أوكـالهـــومـــا ســـيــــتي ثـــانـــدر)
اخــتـار تــصــويب رمـيــة ثالثــيـة

وأخفق.
وفي اجلانب اآلخر قلص فريق
يــانــيس الــفـارق إلى 156-155
بـعـد رمـيـتـ حـرتـ من جـويل
إمـبــيــد (فــيالدلــفــيــا ســيــفـنــتي

سيكسرز).

وقبل ذلك حُرم جـيمس من سلة
كـانت سـتـجـعل الـنـتـيـجة -156
 153بـعــدمــا أظـهــرت مـراجــعـة
اللقطة أن أنتـيتوكومبو تصدى
بــصـــورة صــحـــيـــحــة حملـــاولــة
جـــيـــمس الـــتي احـــتـــســـبت في
.وبـدأ الـربع الـبــدايـة بـنــقـطـتــ
األخـيـر كـسـبـاق نـحـو الـوصول

إلى  157نقطة.
وعـــــــوض جــــــــيـــــــمس هـــــــاردن
(هـيــوسـتــون روكـتس) إضــاعـة
رمـــيـــتــ حـــرتـــ بـــتـــســجـــيل
نقطت ليضع فريق ليبرون في

قدمة 154-152. ا
وكان فـريق ليبـرون انتفض في
ــــثـــيـــر الـــذي الـــربـع األخـــيـــر ا

تـضـمن ارتـكـاب كـايل لـوري من
فــريق يــانــيس مــخــالــفــتــ في
االســـــتـــــحـــــواذ عــــــلى الـــــكـــــرة
بـاإلضـافة إلى مـراجـعة رسـمـية
لـقـرار احتـسـاب خطـأ لـيتـحول
إلى رمـــيـــة قــفـــز وتـــغـــيــيـــر في
االســــتـــحــــواذ بـــيــــنـــمــــا كـــانت
الـنـتـيجـة تـشـير لـلـتـعادل -152

.152
و احتساب النتـيجة النهائية
ــسـتــهــدفــة والــتي تــبـلغ 157 ا
نـقـطـة بـناء عـلى مـجـمـوع نـقاط
فـــريـق يـــانـــيس بـــعـــد 3 أربــاع
وإضافة 24 نقطة أخرى كجزء
مـن تـكــر بــرايـنـت العب لـوس
أجنــلـيس لـيـكـرز الـسـابق الـذي
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أخبار النجوم

واألخير بنزول جيرو على حساب
باتـشواي في الدقـيقة 68 على أمل

العودة في نتيجة اللقاء.
وقـــلص تـــشـــيـــلـــسي الـــفـــارق في
الدقـيـقة 77 برأسـية من جـيرو إال
أن الــفــار عــاد وألـــغى الــهــدف من
ـــهــاجم جــديـــد بــســـبب تــســـلل ا
الـــفــــرنـــسي.ومـن جـــانــــبه أجـــرى
ســـولــســكــايــر الـــتــبــديل األول في
الـدقــيـقـة 80 بــنـزول بــيـريــرا عـلى
حساب جيمس.وأرسل ويليان كرة
عرضية أرضية من اجلانب األيسر
ألزبليكويتا في الدقيقة 82  ليسدد
األخـيــر كـرة ضــعـيــفـة أمـسـك بـهـا
بـسـهـولـة دي خيـا.ونـال تـشـيـلسي
مخـالفـة على حدود مـنطـقة اجلزاء
فـي الــدقــيــقــة 89  نـــفــذهــا مــونت
مــــســــددًا كـــرة أرضــــيــــة خــــادعـــة

اصطدمت بالقائم.
وفي الــدقــيــقــة األولى من
الـــوقت بــدل الـــضــائع
دفع ســــولـــســـكـــايـــر
بــــإيـــجــــالــــو عـــلى
حساب مارسيال
وتــبـعه بــخـروج
فـــيـــرنـــانـــديــز
ونــــــــــــــــــــزول
دالــوت بــدلًــا
مـــــــــــنـه.وفـي
الـــــدقــــيـــــقــــة
الـــثــالــثــة من
الــــوقـت بـــدل
الـــضـــائع

ـنطـقة ن  ويـليـان من اجلـانب األ
اجلزاء وأرسل عـرضيـة متـقـــــــنة
لــبــاتــشــواي اخلــالي مـن الــرقــابـة
تـــمـــامًـــا إال أن األخـــيـــر فـــشل في
ترويض الـكرة ليـبتعـد اخلطر عن

مرمى اليونايتد.
وعـــاد بــاتـــشـــواي إلهــدار فـــرصــة
مـحـققـة للـتـسجـيل في الـدقيـقة 25
بــعـدمــا مــرر مــونت كـرة ســحــريـة
لـلبـلـجيـكي اخلالـي من الرقـابة في
مــنـطــقــة اجلـزاء لــيــسـدد األخــيـر

بغرابة إلى جوار القائم.
وحاول مارســــــــــيـال مباغتـــــــــة
تـــشــــــــــــيــــلـــسي بـــانــــطالقـــة من
اجلــــــــــــــانب األيـــــــــــــــــســــــــر في
الـــــــدقـــــــيـــــــــــــــقـــــــة 37 وصـل من
خـــــــــاللها لـداخل منـطقة اجلزاء
قبل أن يسدد كرة أرضية مرت إلى

جوار القائم. 
وافــتــتح مــانـشــــــســتــر يـونــايــتـد
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 45 بـعـدما
تالعب بـــيـــســـاكـــا بـــويـــلــيـــان من
ن قـــــبل أن يـــــرسل اجلـــــانب األ
عـــرضـــيـــة مــتـــقـــنـــة ارتـــقى لـــهــا
مـارســيـال مـســددًا رأسـيــة سـكـنت

شباك كاباييرو.
وفي الـدقـيــقـة الـرابــعـة من الـوقت
بدل الضائع مرر بيدرو كرة بينية
لـبـاتـشـواي داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
الــذي ســدد كـرة أرضــيــة مـرت إلى
جــوار الــقـائـم  لـيــنــتــهي الــشـوط
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لقي حـتفه في حادث هـليكـوبتر
اضي. الشهر ا

وكـــانت هـــذه أول مـــبــاراة لـــكل
الــنــجــوم مــنـــــــــذ 2013 تــقــام
بــدون سـتــيـفن كــيـري العــــــــب
جولدن ستيت وريـــــــورز الذي
يـــــعـــــانـي من كـــــســـــر فـي أحــــد

أصابعه.
وشـــــارك كــــيـــــفـن دورانت العب
بــروكـلــ نــيــتس أفــضل العب
في مباراة 2019 في مباراة كل
الــنـجــوم بـانــتــظـام مــنـذ 2010
قـبـل مـواجـهـة األحـد الـتي غـاب
عــنـهــا بــسـبب إصــابــة في وتـر
ــــوسم الــــعــــرقــــوب أبــــعـــــدته ا

بأكمله.

جانب من
مبارات جنوم
دوري كرة
السلة

االمريكي

هاري
ماجواير

يورجن كلوب

ه تشيلسي u“∫ حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً علي غر
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ديـر الفـني للـيفـربول عـلى صعـوبة ـاني يورجـن كلـوب ا شدد األ
ـتـبـقـية .وقـال كـلـوب خالل تـصـريـحات مـواجـهـات دوري االبطـال ا
ـواجـهـات مـواجـهـة  أحد نـقـلـتـهـا صحـيـفـة "مـاركـا" اإلسـبـانيـة: "ان ا
أصعب األشياء في احلياة لالعب كرة القدم".وأضاف: "إنهم فريق مثل

ــنـظــمـة ويـقــدم نـتــائج جـيــدة كل مـبـاراة إن أمــكن وبـعض اآللــة اجلـيـدة ا
األشخاص قالوا لي إنهم هـذا العام مختلف لكـنها فترة انتقاليـة وهذا طبيعي لكنهم ما
ـوسم لـيس سـيئـا كـما زالوا يـقـاتـلون بـكل مـا لـديهم".وتـابع: "مـا قـدموه حـتى اآلن خالل ا
فـالفريق الـذي سيـلعب بـشكل أفضل يقـول النـاس وال عالقة له بفـرصهم في مـباراة الـغد
بارات ويقاتل أكثر سوف يتأهل إلى الدور التالي".وأردف: "األمر ال يتعلق بالفريق في ا
ـيرلـيج أو الـلـيجـا".واسـتـكمـل: "لقـد شـاهدت 4 مـبـاريات الـذي لديـه أداء أفضل في الـبـر
كاملة ألتلـتيكو مدريد في األيام اخلمسة األخيرة وليس لدي ما أقوله ألولئك الذين يقولون
إن كرة أتلتيكـو ليست جذابة وكرة القدم الناجحة هي األكـثر جاذبية وبالنسبة لي طريقة
أتلتيكو جذابة".وأوضح: "هم يلعبون بكثافة كبيرة مع السرعة كما أن طريقة لعبه هجومية
ا يقـول الناس بخـطة وفلـسفة واضـحة وأعلم أنـنا اآلن في إسبـانيا بـلد التـيكي تاكـا ور
اني وتـعجـبني طـريقتـهم".وواصل: "رد فعـلي على خط ذلك بسـبب هذا األسـلوب لـكنـني أ
ستوى الرابع فـإن سيميوني في التماس? الـناس يقولون إنـني عاطفي لكن إذا كنـت في ا

ستوى الـ12 فأنا في روضة األطفال مقارنة بردود فعله". ا
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2016  وســبق أن وصـل الــكـــنــدي إلى
نـهائي البـطولة فـي مشاركـته األولى بها

عــام 2017 لـــكــنـه لم يــتـــمــكن من
خـوض النهـائي حيـنهـا بسبب
اإلصـابة كـمـا حقق راونـيتش
5 انــــتـــصــــارات من قــــبل في
ديـــلــــراي بـــيــــتش وتــــعـــرض

ة واحدة. لهز
جنوم نيويورك

في الــوقت الــذي يــخـطف
فـيه كـيريـوس األنـظار في
الـبطولة هذا العام إال أن
بــقــعـــة الــضــوء ســتــتــجه
أيــــضــــا جملـــــمــــوعــــة من
الالعـبـ تألـقـوا في بـطـولة
اضي. نيويورك األسبوع ا
ويــشـارك 4 العـب من
ـــتـــأهـــلــ لـــربع ا
نـهــائي نــيـويـورك
فـي ديـــــــــلــــــــراي
بـــــــيـــــــتش هـــــــذا
األســـبــوع وهم:
أوجــو هـــومــبــرت
وكــــيـــلي إدمـــونـــد
ومــــــــيــــــــومــــــــيـــــــر
كـــيــســـمـــانـــوفــيـــتش
وجوردان تومبسون.
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يـشـارك األخـوان بـوب ومـايك بـراين في
البـطـولـة لـلـمرة األخـيـرة ويـعـد الـثـنائي

أكـــثــــر من تـــوج بـــلــــقب الـــبــــطـــولـــة في
مــنـافـســات الـزوجـــــي ويـتــطــــــــلـعـان
لــتــوديع الــبــطــولــة هــذا الــعـام
بــــــالـــــلــــــقب الــــــســـــادس في
مـسيرتـهما االحــــــــترافية
وســــــــيــــــــواجـــــــــــــــهــــــــان
كـــــيريوس وتـومبسون في
الــــــــــــــــــــدور

األول.

اجملموعات حتى اآلن  تصحيح
27 قـرارا بـواسـطة حـكم الـفـيـديو
ـعـدل قـرار واحد كل 4 ـسـاعـد  ا

مباريات.
وأضــاف روســيــتي "هــذا يــوضح
كفـاءة أداء احلكام. بـاإلضافة إلى
ذلك نـشــعـر أن الــزمن لـتــصـحـيح
وسم القرار مهم. حتى اآلن هذا ا
عدل 90 ثانية أي أقل بنحو بلغ ا

اضي". وسم ا 15 ثانية عن ا
ووُجـهت انـتـقـادات لـتـكـنـولـوجـيا
ـسـاعـد في بعض حـكم الـفـيديـو ا
الــبــطــوالت احملــلــيــة خــاصــة في
الــدوري اإلجنــلــيــزي مـع اإلشـارة
إلى أن تأثيـر التقنـية أصبح أكبر

لعب. من احلكام على أرض ا
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قال االحتـاد األوروبي لـكرة الـقدم
(الـيــويـفـا) إنه وفـر  15ثـانـيـة من
مـعـدل الـزمن الـذي يـحـتاجـه حكم
سـاعد لـتـصحـيح قرار الـفيـديـو ا
فـي دوري أبــــطــــال أوروبــــا هــــذا
ــعـدل إلى 90 ــوسم لـيــتـراجع ا ا

ثانية.
وعــبـر روبــرتــو روســيـتـي رئـيس
جلـــنـــة احلــكـــام بـــالـــيـــويــفـــا عن
ســـعــادتـه بــطـــريـــقــة اســـتـــخــدام
ساعد تكنولـوجيا حكم الفـيديو ا
في الـبطـولـة لكـنه شـدد على أنـها

لألخطاء "الواضحة".
وأوضح الــــيــــويـــفــــا أنه في 108
مــبـاريــات في الــتـصــفــيـات ودور
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فريق وليامز

وشدد على أن القرار األخير يجب
لعب أن يكون للحكم على أرض ا
مـــضـــيـــفـــا "يـــجب أن أشـــدد مــرة
أخرى أنه وبـالتـوافق مع اللوائح
ـساعـد لألخـطاء فـحـكم الفـيـديو ا
الـواضـحــة فـقط ولـيـس لـلـحـاالت

ثيرة للجدل". ا
وأكــــد الــــيــــويـــــفــــا اســــتــــخــــدام
تـكــنـولــوجـيـا حــكم الـفــــــــــيـديـو
ــسـاعــد بـدايــة من أدوار خـروج ا
ـــغـــلـــوب في الـــدوري األوروبي ا
ـــــوســـــــم وفي ألول مــــرة هــــذا ا
ــؤهل لــبــطـولــة أوروبـا ــلـحق ا ا
2020 فـــي مــــــــــــــــــــــــــــــــارس/ آذار
والـــبـــــــــــطـــولـــة ذاتـــهـــا أيـــضـــا

قبل. الصــــــــيف ا
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ـصري مـحـمد صالح مـدح اإليطـالي ألـيسـانـدرو ديل بيـيـرو أسطـورة يـوفنـتوس الـدولي ا
جنم ليفربول.وكـانت اجلماهير اإلجنليزية تُطلق لقب "العراب" على روبي فاولر جنم الريدز
صـري اآلن خطف الـلقب فمـنذ انـضمـامه للـفريق في صيف 2017 ـلك ا السـابق لكن ا
سـجل 89 هـدفا خالل 138 مبـاراة.وقال ديل بـييـرو خالل تـصريـحات نـقـلتـها صـحيـفة
"ميرور" اإلجنلـيزية: "صالح هو بـالفعل العـراب ليس فقط في مـصر".وأضاف: "ح كان
رمى وأهدر الـفرص ثم فجأة ـرات التي كان فـيها أمـام ا في صـفوف روما أتـذكر عدد ا
ـوسم".وتابع: "أفـضل شيء أن يـكون تـطـور في ليـفـربول وسـجل أكـثر من 30 هدفـا في ا

لديك هذا الـنوع من العقلية بـالرغبة في التحسن
والــــتـــطــــور". وتـــوج صـالح بـــلــــقب هـــداف
يرليج في أول موسم له مع الريدز البـر
لك في رصيده 14 هدفًا بالدوري وحاليًا 
احلالي وسـاهم في اعـتالء الـريـدز صدارة
الترتيب واالقتراب من حصد اللقب الغائب.
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ـانشـستـر يونايـتد عن سـعادتـه بالفـوز على ـدير الـفني  أعـرب أولي جونـار سولـسكـاير ا
يرليج.وقال سـولسكاير تشيـلسي بهدف دون رد ضمن مـنافسات اجلولة 26 من البـر
في تصريحات لشـبكة "سكاي سبورتس": "لقد حافظنـا على نظافة شباكنا ونتحسن على
ستوى الدفـاعي وسجلنا هدف جيدين للغاية.. سُعداء جدًا".وأضاف: "أحيانا يستغرق ا
األمـر بعـض الوقت لـهـز شبـاك اخلصم لـكن في الـشـوط الثـاني كـنا أفـضل حـيث ظهـرنا
مـرهــقـ بـعض الــشيء في الـشــوط األول".وتـابع: "األداء الـفــردي يـكـون جــيـدا في بـعض
األحيـان لكن فـي الشـوط األول كنـا سـلبـيـ للـغايـة وارتـكبـنـا أخطـاء فنـيـة وكان الـهدف
نـطقة.. وكان لـدينا أزمة رات داخل ا رائـعًا".وزاد: "مارسـيال طلب الكـرة في العديـد من ا
مـستمرة مع هـاري وتسديداته الـرأسية والوقت قـد حان للتـسجيل".واستـكمل: "أعتقد أنه
 دفع فـريد وهاري ال يـستحق الـبطاقـة احلمراء فـهو كـان يحمي نـفسه فقط من الالعب
نحنا الثقة وسيكون السباق للتأهل إلى دوري الذي كان بجانـبه".واستطرد: "هذا الفوز 

األبطال صعبًا ولن نحصل على مساعدة أي شخص".
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تــغـلب مــانـشـســتـر يــونـايــتـد عـلى
مضـيفه تـشيـلسي بـهدف دون رد
باراة التي احتضنها ملعب  في ا
سـتـامـفـورد بـريـدج ضـمن اجلـولة
رقم 26 من الــــدوري اإلجنــــلــــيـــزي

متاز. ا
وسـجل ثـنـائـيـة الـيـونـايـتـد كل من
وهــاري أنـــتــوني مـــارســـيــال (45© 
مـاجـوايـر (Æ©66 وبــتـلك الـنــتـيـجـة
رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى
ركز 38 نقطة ليرتقي إلى ا
الــســابع بـــيــنــمــا جتـــمــد رصــيــد
تــشــيـلــسي عــنـد
41 نقطة في
ــــــركــــــز ا

الرابع.
◊uA «
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ـرمى تـشـيـلـسي انـفـرد إيـجـالـو 
لـيــسـدد كــرة أرضـيــة تـصــدى لـهـا
كـابـايـيرو بـنـجاح لـيـنـتهي الـلـقاء
بــفــوز الــيــونــايــتــد بــهــدفــ دون
رد.اقـتــنص مـيالن فـوزا غـالـيـا من
ضـيفه تـورينـو بـهدف نـظيف في

رحلة 24 من الدوري اإليطالي. ا
ويــديـن مــيالن بـــالــفـــضل في هــذا
ـهـاجـمه الـكـرواتي الـدولي الـفــوز 
أنـتي ريـبـيـتش الـذي سـجـل هدف
احلسم في الدقيقة 25.الهدف جاء
من خـطـأ مـدافع تـوريـنـو اسـتـغله
العب ميالن لـوكاس باكـيتا لـيمرر
إلى صامويل كاستييخو الذي مرر
بــدوره إلى ريـبـيـتـش لـيـسـدد كـرة

قوية على  حارس تورينو.
وحـقق ميالن فـوزه الـعاشـر مـقابل
9 هـزائم و5 تــعــادالت حــيـث عـاد
لطريق االنتصـارات بعد تعادل مع
فــيـــرونــا وخــســـارة من إنــتــر

ميالن.
الـــفـــوز رفع رصـــيـــد
35 مـــــــــــيـالن إلـى 
نقـطة لـيتـقدم من
ــركـز الــعـاشـر ا
إلى الـــــثـــــامن
فـي الــــــــــــوقـت
الـــــذي تـــــوقف
فــــيـه رصــــيــــد
تــوريــنــو عــنـد
27 نقطة في
ـــركـــز الــرابع ا

عشر.
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تـنطـلق هذا األسـبوع بـطـــــــولـة ديلراي
ــشـاركـة بـيــتش فــــــــئـة 250 نـقــطـة 
كـوكبـة بـارزة من الالعبــــــــ يـتقـدمهم
الـــثـــنـــائـي نـــيك كـــيـــريـــوس ومـــيـــلـــوس
راونـيتـــــــش إضـافـة إلى حامل الـلقب

رادو ألبوت.
واســتــعـــرض مــوقع رابـــطــة مـــحــتــرفي

التنس أبرز مالمح البطولة كاآلتي:
Ëœ«— …œuŽ

مـنذ عام بات رادو ألبوت أول مولدوفي
يــتـوج بـلـقب في جـولــة رابـطـة مـحـتـرفي
الـتنس وحـيـنهـا أنـقذ 3 نـقـاط خلـسارة
بـاراة أمام دانـيل إيفانـز ليتـغلب على ا
الــبـريـطــاني بـشــوط كـسـر الــتـعـادل في
ـــبــاراة الــنـــهــائــيــة ويـــشــارك ألــبــوت ا
كمصنف ثامن على البطولة هذا العام.
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يــــشـــارك األســـتـــرالي نـــيك كـــيـــريـــوس
كــمــصــنـف أول بــالــبــطـــولــة ويــخــوض
كـيـريـوس أول مـبـاراة له بـعـد أن خـسـر
في  3سـاعات و 38دقـيقـة أمام رافـاييل
نـــادال فـي الـــدور الــــرابع مـن بـــطــــولـــة
ـفــتـوحـة وودع األسـتـرالي أسـتـرالـيـا ا
ديـلراي بـيتش في مـشـاركته األولى بـها

اضي أمام ألبوت. العام ا
WI¦ « …œUF²Ý«Ë g²O½Ë«—

ــيًـا سـابـقًـا ـصـنف الــثـالث عـا يـبــحث ا
مــيــلــوس راونــيــتش عن الــتــتــويـج بـأول
ألـقابه في اجلـولـة منـذ بـريزبـان في عام
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كشف فريق وليـامز اليوم اإلثن
عن ســيــارته اجلــديــدة وعـبــر عن
أمـلـه في إنـعـاش حـظـوظه بـعـد أن
ركـز األخيـر بـرصيـد نقـطة احـتل ا
واحـــدة فــــقط في مـــوسـم مـــخـــيب
لـــآلمـــال في 2019.وقـــدم الـــفـــريق
ومقره بـريطانيا سـيارته اجلديدة
إف دبليو 43 بعد إدخال حتديثات
ــاضي الـتي عـلى نــســخـة الــعـام ا
زودتــهــا مــرســيــدس بــاحملــركــات
ــشــاكل قــبل حــيث عــالج بـــعض ا
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بـــــســـــيـــــارة أكـــــثـــــر قـــــدرة عـــــلى
نافسة".ونوهت "نأمل جميعا في ا
إعادة بناء ولـيامز من أجل العودة

للمنافسة. 
هـــدفـــنـــا في 2020 إحـــراز تـــقـــدم.
الـــــفـــــريـق ال تـــــنـــــقــــــصه الـــــروح
الـقـتـالـيـة".ولـم يـفـز ولـيـامـز الـذي
هـيـمن يــومـا عـلى بـطــولـة الـعـالم
بـأي سـباق جـائـزة كـبرى مـنـذ فوز
الفـنزويـلي باسـتور مـالدونادو في
إسبانيا في 2012 وقبلها كان آخر

انتصار للفريق في 2004.

تــغـيــيـر الــلـوائح في 2021.وقـالت
كـليـر ولـيامـز نائـبـة رئيس الـفريق
في بــيـان بــعــد الــكـشـف عن صـور
لــلـــســيــارة عــبــر اإلنــتــرنت "يــأمل
الـــفـــريق في بـــدايـــة جــديـــدة هــذا

العام".
وتابـعت "قـضيـنا بـعض الوقت في
عـالج مــنـــاطق الــضـــعف وبـــذلــنــا
مـجـهـودا للـتـأكـد من وجـود أفضل
الـعـنـاصـر وإعـادة هـيـكـلـة الـفـريق
واإلجـراءات التي نـتـبعـها من أجل
اسـتـغالل أفضل لـلـموارد لـلـخروج

ميلوس
راونيتـــــــش


