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عـاد الـبلـجيـكي إيـدين هازارد العب تـشـيلـسي لـفتح الـباب أمـام االنـتقـال لـصفـوف ريال مـدريـد خالل الفـترة
ـقبـلة. ويـنتـهي عقـد هازارد مع تـشيـلسي بـعد  18شـهرا وارتـبط اسمه كـثيـرا باالنـضمـام لريـال مدريـد منذ ا

اضي. نهائيات مونديال روسيا الصيف ا
ـفاوضـات مـع تـشيـلـسي وقـال هـازارد خالل تـصـريـحـاته إلذاعـة " "RMC الـفـرنـسـيـة: "كـان هـناك بـعـض ا
درب ماوريسـيو ساري يـفكر في كـرة القدم مـثلي وعائـلتي هنا ولكنـها توقـفت واآلن نحن ننـتظر".وأضـاف: "ا
في لـندن وأنـا سـأصل لـعامي الـ 28 وال أريد أن أنـدم عـلى أي قـرار في نـهايـة مـسـيرتي وسـأتـخـذ قرارا ال
أعلم متـى ولكنـني سأتـخذه".وواصل: "كـما تعـرفونـني دائمًـا أحببت ريـال مدريـد حتى قـبل زين الدين زيدان
وسـنرى مـا سيـحدث".واختـتم: "كمـا قلت سـأنهي هذا الـعام مع تـشيـلسي وسيـظل هنـاك عام آخـر في عقدي

وسوف نرى".
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سـبـورت" اإليـطـاليـة نـظـرًا لـقدراته
ميزة. ا

ومن جــانــبـه وصــلت بــعــثــة فــريق
كسيكي ديبورتيفو جواداالخارا ا
الـيــوم اإلثـنـ إلى اإلمـارات حـيث
قبل مشاركته سيبدأ يوم السبت ا
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خـاض ســائق فـورمــوال إي "فـيــلـيـبي
ماسا" منافسة من نوع خاص عندما
تــسـابق بــسـيــارة اجلـيل الــثـاني من
الـــفـــورمــوال إي  ?Gen 2مع طـــائـــر
صـقــر الـشـاهـ الـذي يُــعـتـبـر أسـرع
الـطــيــور عـلى كــوكب األرض والـذي
انـطلـق بسـرعـات تـتـجاوز  350كلم/

ساعة.
وقد تواجد السائق فـيليبي ماسا في
ـمـلكـة قـبـيل بدايـة الـسـباق الـكـبـير ا
نـتظـر "السـعوديّـة للـفورموال إي- وا
الــدرعــيـة"  ?2018والــذي ســيــشــهـد
وألول مــرة مــشــاركــة مــجــمــوعــة من
قرر إقامته أساطير الفـورموال إي وا
يـــوم  15ديــــســـمــــبـــر/ كــــانـــون أول

اجلاري.
غامرة التنافسية التي  وخالل هذه ا
تــشــكّل اخــتــبـاراً حــقــيــقـيــاً لــقـدرات
اإلنــسـان وتــكــنـولــوجـيــا الـســيـارات
ـتـقـدّمــة مـقـابل إمـكـانـيـات الـطـيـور ا
اجلارحـة وسط تالل وكثـبان الـرمال
 تدريب طائـر الشـاه اجلارح كي

أخبار النجوم
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أكَّـد تـيـيــري هـنـري مــدرب مـونـاكـو أنَّه ســيُـجـري عـدة تــعـديالت عـلى
الـتـشكـيـل األسـاسي الـذي سـيـخـوض به مـبـاراة بـوروسـيـا دورتـمـوند
ـانـيا غـدًا الـثالثاء في آخـر جـوالت دور اجملمـوعـات بدوري أبـطال بأ
أوروبا.وقال هنري فـي تصريحات أبرزتهـا صحيفة "ليـكيب" الفرنسية
"سـأتــبع سـيـاســة الـتـدويــر أمـام دورتـمــونـد; لـتـجــهـيـز أكــبـر عـددٍ من
ـبـيك لـيـون في الـدوري".وشـدَّد الـنـجم الـفـرنـسي: ـبـاراة أو الالعـبـ 
ـاني بـصـرف ـيــز أمـام الـفـريق األ "بـالــطـبع سـنـحـاول تـقـد أداء 
النـظر عن الـتشـكيل الـذي سنـخوض به الـلقـاء مع ضرورة الـتفـكير

بجدية في لقاء ليون".
وأشـار مــدرب مـونــاكـو: "رغم الــغـيــابـات الــعـديـدة فـي صـفـوف
الفريق إال أنَّ مواجهة دورتموند ستكون إعدادًا جيدًا لنا قبل
لـقـاء لـيـون".ويتـذيل مـونـاكـو اجملمـوعـة األولى بـدوري األبـطال
بـنـقـطـة وحـيـدة وفـقـد فـرصـته في الـتـأهل لـلـدوري األوروبي
لـصـالح كـلـوب بـروج الـبـلجـيـكـي كـمـا يحـارب لـلـهـروب من
ـركز ) 19 قـبل األخيـر) بـعد شـبح الـهبـوط حـيث يـقبع بـا

 16 لقاء.

بــرشــلــونـة (13 نــقــطـة) إلـى الـدور
التالي في دوري األبطال.
W¦ U¦ « WŽuL:«

هي اجملـمــوعـة األكـثـر تــعـقـيـدا ألن
ـكـنهـا التـحول جمـيع الـفرق بـها 

للمشاركة في "يوروبا ليج".
ويـتصـدر نـابـولي بـرصـيد 9 نـقاط

قبل مواجهة ليفربول (6 نقاط).
أمّــا بــاريس ســان جــيــرمــان الــذي
ركز الثاني برصيد  8نقاط يحتل ا
فــســـيــلـــعب أمـــام الــنـــجم األحـــمــر

الصربي ( 4 نقاط).
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بـــعـــد تـــأهل بـــورتـــو ( 13نـــقـــطــة)
وشالكه ( 8 نقـاط) إلى ثمن نـهائي
دوري األبـطال يـبـقى الـصـراع على
ـركــز الـثــالث في هـذه اجملــمـوعـة ا
ب جالطة سراي التركي (4 نقاط)
ولـوكـومـوتـيف مـوسـكو الـروســـــي
(3 نــقــاط) عــلى مــكـان فـي الـدوري

األوروبي.
وسيستـضيف جالطـة سراي نظيره
ــقــبل بــيــنــمــا بــورتـــو الــثالثــاء ا
سـيـلــعب لـوكـومـوتــيف في ضـيـافـة

شالكه.
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تـأهـل عن هـذه اجملــمـوعــة إلى ثـمن

(مانشستر سيتي) - فلوران توفان
ـــيــتــري بــايــيه (مــارســيــلــيــا) - د
جيمس مـيلنر (لـيفربـول) - ميراليم
بــيــانــيــتش (يـوفــنــتــوس) - إيــفـان
راكـيــتـيـتش (بـرشــلـونـة) - سـاؤول
نـيـجـويــز (أتـلـتـيـكـو مـدريـد) - بـول

بوجبا (مانشستر يونايتد)".
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"نـيـمـار دا سـيـلـفـا كـيـلـيـان مبـابي
إديــنــســـون كــافــاني (بــاريس ســان
جـيـرمـان) - مــحـمـد صالح سـاديـو
ماني روبيـرتو فيرمـينو (لـيفربول)
- لـيــونـيل مـيـسـي لـويس سـواريـز
(بـــرشــــلــــونـــة) - بــــاولـــو ديــــبـــاال
كريسـتيانـو رونالدو (يـوفنتوس) -
هــاري كــ (تــوتـنــهــام) - روبــيـرت
لـيـفــانـدوفـسـكي (بــايـرن مـيـونخ) -
أنطـوان جريـزمان (أتـلتـيكـو مدريد)
- إيـديـن دجـيــكـو (رومــا) - جـاريث

بيل (ريال مدريد)".
ومن جـــهـــة اخــرى بـــعـــد تــأهل 12
فريقًـا إلى ثمن نهـائي دوري أبطال
أوروبا يـتبـقى حتديـد هويـة الفرق
الـ 4األخـيــرة من خالل مــنـافــسـات
اجلولة السادسة لدور اجملـموعات.
وفي الــوقت ذاته يـســتـعــد الـدوري
األوروبي الســـتــقـــبــال  8 ضـــيــوف

ولـيـفـربـول (6) فـيـمـا  تـرشـيح 4
العــــبـــ من يــــوفـــنـــتـــوس و3 من
بـاريس سـان جـيـرمـان ومـانـشـسـتر

سيتي.
 وجاءت الترشيحات كالتالي:
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"أليـسون بـيكـر (ليـفربـول) - هوجو
لوريس (تـوتـنهـام) - كيـلور نـافاس
(ريـــال مــدريـــد) - تـــيـــر شـــتـــيـــجن
(برشـلـونة) - يـان أوبالك (أتـلـتيـكو

مدريد)".
الدفاع

"جـــوردي ألـــبــا جـــيــرارد بـــيـــكــيه
صـامــويل أومـتــيـتي (بـرشــلـونـة) -
ســيـــرجــيـــو رامــوس مـــارســيـــلــو
رافــايــيـل فــاران (ريــال مــدريــد) -
خــوســيـه خــيــمــيــنــيــز ديــيــجـو
جــودين لــوكــاس هــيــرنــانــديــز
(أتـلـتـيـكـو مـدريـد) - جـورجـيـو
كـيـلـيـني (يـوفـنـتـوس) - جـون
ستـونز (مـانـشسـتر سـيتي) -
فيرجيل فان دايك (ليفربول)
كاليـدو كوليـبالي (نابولي) -
كوستاس مانوالس (روما) -
جـوتــشـوا كــيـمـيــتش (بـايـرن

ميونخ)".
jÝu «

"لـوكـا مـودريتـش تونـي كروس
كاسيـميرو إيـسكو (ريـال مدريد)
- جنــــولـــو كــــانـــتـي إيـــدين
هازارد (تشـيلسي) -
دافــيـد ســيـلــفـا
كـــيـــفـــ دي
بـــــــــــــرويـن
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قـال أوربـانو أورتـيـجـا الذي عـمل عـلى مدار  7 سـنـوات في اإلدارة الفـنـيـة لبـرشـلـونة إن
بلي عـندما شـاكل االنضبـاطية" لـلفرنـسي عثمـان د النادي الـكتـالوني كان عـلى علم بـ"ا
انـي مشـيـرا إلى أن البـيـئة اضـي من بوروسـيـا دورتمـونـد األ ـوسم ا تعـاقـد مـعه بدايـة ا
احملـيطـة بـالالعب "ال تـسـاعده عـلى اإلطالق".وأشـار أورتـيـجا الـذي كـان يـعمل كـمـسـاعد
E sports Cope"" لـلسكـرتير الـفني بالـنادي روبرت فـرنانديـز في تصريـحات لراديو
ـسئولـ في إدارة النـادي فكـروا في أنها إلى أن "اخملاطـرة مطـلوبة أحـيانـا" ولهـذا فإن ا

"فقط مشكلة متعلقة بصغر سن الالعب" وأن "األمور ستستقيم بعد ذلك".
كمـا عـلق على أن الـفـريق كان بـإمـكانه لـيس فـقط التـعـاقد مع كـيـليـان مـبابي الـذي انـتقل
لــبــاريس ســان جـيــرمــان الــفــرنــسي من مــونــاكــو ولـكـن أيـضــا "العب آخــر" وذلك قــبل

االستقرار على استقدام الالعب األسمر صاحب الـ 21 عاما.
ـبلي عـندما وجـاءت تصـريحـات أورتيـجا بـعدما طـفت على الـسطح أزمـة أخرى بـطلـها د
تأخر ساعت عن مران الفريق أمس األحد.وأضاف "في بعض األحيان يتم اتخاذ القرار
شاركـة كأسـاسي مع الفريق أو وفـقا لظـروف عديـدة إما ألن هـذا الالعب سيرغب فـي ا
بـلي نـفـسه عنـدمـا أردنا أنه يـبـحث عن مرحـلـة انـتقـالـية لـفـترة قـصـيـرة كمـا حـدث مع د

التعاقد معه قبل عام ولكنه رحل في النهاية لدورتموند".

تصدر النهائي مـانشستر سـيتي ا
بـ 10نقاط.

ويـــبــقى الـــصــراع عـــلى الــبـــطــاقــة
الـــثــانـــيـــة بــ لـــيــون (7 نـــقــاط)

وشاختار دونيتسك (5 نقاط).
ـرتـقبـة بـيـنهـمـا مـساء ـواجهـة ا وا
ــقــبل ســـتــقــول كــلــمــة األربـــعــاء ا
الفصل علما بأن هوفنها صاحب
ــركــز الـــرابع بــرصــيــد 3 نــقــاط ا
يـتـمـنى خـسـارة الفـريق األوكـراني
بشرط الـفـــــوز على الـســـــيتي من
ــــــركـــــز أجل ضــــــمــــــان احــــــتـالل ا

الثــــــالث.
WFÐU « WŽuL:«

يـحلم فـيـكتـوريـا بلـزن التـشـيكي (4
نـــقــــاط) بــــخـــدمــــة من مــــتــــصـــدر
اجملمـوعة ريـال مدريد (12 نقـطة)
من أجل ضـمان الـتـأهل إلى الدوري
األوروبي عــنــدمــا يــلــتـقـي الـفــريق
لكي مع سـيسكـا موسكو (4 نقاط ا

أيضا) مساء األربعاء.
وســيالقي بــلـزن ضــيــفه اإليــطـالي
رومــــا ( 9 نــــقـــــاط) في إطــــار ذات
اجلـــولـــة وفي حـــال فـــوز الـــريــال
ــبـاراة بــالـتــعـادل وانــتـهــاء هـذه ا
ســيــنــتــقل الــفــريق الــتـشــيــكي إلى

البطولة األخرى.
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جــدد وهي الــفــرق الــتي ســتــحــتل
ـركـز الـثـالث في دور اجملـمـوعات ا

بدوري األبطال.
وحتى هـذه الـلحـظـة حتددت هـوية
 3 فـــرق ســــتــــنـــتــــقل إلـى الـــدوري
األوروبـي وهـي: كــــــلـــــــوب بــــــروج
الـــبــلــجـــيــكي (اجملـــمــوعــة األولى)
وبــنــفـيــكـا الــبـرتــغــالي (اجملـمــوعـة
اخلــامـســة) وفـالــنـســيـا اإلســبـاني

(اجملموعة الثامنة).
وفي السطور التالية نسلط الضوء
عــلى حــسـابــات االنـتــقــال إلى هـذه
ـسـابـقـة في اجملـمـوعات اخلـمس ا

األخرى:
WO½U¦ « WŽuL:«

تـأهل من هذه اجملـموعة سيـكون ا
ضيفا ثـقيال على الدوري األوروبي
حـيث يـسعـى توتـنـهـام الـذي يـحتل
ــركــز الــثــاني بــرصــيـد 7 نــقـاط ا
لـلــفـوز عـلى بــرشـلـونــة في اجلـولـة

األخيرة.
 ويتـفوق الـفـريق اإلجنلـيزي بـفارق
ـبــاشــرة عــلى إنــتـر ــواجــهــات ا ا
مـيـالن الـذي يــحـمل في رصــيـده 7
نـقــاط أيـضـا وسـيالقـي أيـنـدهـوفن
(نـقطـة واحـدة) الـذي فـقد األمل في
ـركـز الثـالث بـينـما صـعد احتالل ا
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 90 كـيــلــــــــــومــتـرا جــنــــــوب غـرب
ُدرجـــــــة مدينة الدرعية التاريخية ا
عـلى قـائـمـة اليـونـيــــــــسـكـو لـلـتراث
ــــرايـــا ي عــــكــــــــــــست ا الـــعــــا
اخلـــلـــفــــــــــــيـــة لـــلــــســـيـــارة
مـــــخــــــــــــــالـب صــــــقـــــر

الـــــــــــــــــشـــــــاهـــــــ
بوضوح.

ــرّة عـلى يــركـز نــصب عـيــنــيه هـذه ا
نـــوعٍ مــــخــــتــــلف من الــــفــــرائس في

الصحراء.
واندفع الشاه نحو الطوق اخللفي
لسـيـارة اجليل الـثـاني من الفـورموال
ـــتــطـــوّرة الــتي تـــمــتــاز إي  Gen2ا
بتصمـيمٍ جديدٍ كليـاً وبعد أن ظهرت
سيارة الفورموال إي  Gen2على بُعد

وقطع في مـونديـال األنـدية 2018. 
ــكــســيــكي الــذي يــقـوده الــفــريق ا
الـباراجـوائي خوسـيه ساتـورنيـنو
كاردوزو رحلـة طويلـة قبل هبوطه
. فـي دبي وانـتـقل مـنــهـا إلى الـعـ
وســــيــــواجـه جــــواداالخــــارا يــــوم

قبل في السبت ا
ربـع نـــــــــهـــــــــائي
مونديـال األندية
فــريق كــاشــيــمــا
أنـتـلـرز الـيـاباني
بــــــــــــــــــطـل دوري

أبطال آسيا.
وسـيـتـأهل الـفـائـز
ـــبــاراة مـن هـــذه ا

لـــيــــواجه ريـــال مـــدريـــد
اإلســبـاني بـطـل أوروبـا في نـصف
النهـائي يوم األربعاء  19 ديسمبر

اجلاري.
ـكسـيك التي لم يصـل أي من فرق ا
ـــاضــيـــة إلى شـــاركت بـــالـــنـــسخ ا
نهـائي بطولـة كأس العـالم لألندية
الــــتي تـــــنــــطــــلـق يــــوم األربــــعــــاء
بــــاإلمـــارات لـــكـن ديـــبـــورتــــيـــفـــو
جـواداالخــارا يـضع صـوب عـيـنـيه
صــنـــاعـــة تــاريـخ جــديـــد لألنـــديــة

كسيكية. ا
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أعـلن االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقـدم
ـرشـح "يـويـفـا" قائـمـة الالعـبـ ا
لــتـشــكـيــلــة األفـضل في 201 بـنـاءً
عـــلـى مـــا قــدمـــوه هـــذا الـــعـــام في

بطوالت القارة العجوز.
ونشر "يـويفا" عـبر موقـعه الرسمي
قـائـمة تـضم 50 العـبًا عـلى أن يـتم
اختـيـار أفضل تـشـكيـلـة مكـونة من
 11العــــبًـــا بـــنـــاءً عـــلى تـــصـــويت

اجلمهور.
تلك ريال مدريد بطل أوروبا 9 و
ـرشـحـ يـلـيه العـبـ في قـائـمـة ا
بـرشــلـونـة بـ7 ثم أتـلــتـيـكــو مـدريـد

 ôU Ë ≠Êb  }
تقام مـنافسات كأس الـعالم لألندية
بــاإلمــارات خالل الــفــتــرة بـ 12
و 22ديسمبر/كانون أول اجلاري.
شاركة وقد شهـدت بعض األنديـة ا
في الــــبــــطــــولــــة رحــــيل عــــدد من
جنــومــــــــهــا بـــشــكل مــــــــــفــاجئ
خالل االنــتـــقـــاالت الــصـــيــــــــفـــيــة
ــــاضـــيــــة حــــيــــــــث خــــســــرهم ا
ونديـال ونستـــــــعرض أبــــــــرز ا
العــبــ مــنــهــــــــــم في الــســطــور

التالــــــية:
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في مفاجأة من العـيار الثقيل أعلن
الـبـرتـغـالي رحـيـله عن ريـال مـدريد
إلى يـوفنـتوس بـعد  9سنوات من

لكي. التألق بقميص ا
يـريـنـجي لتـحـقيق وقـاد "الـدون" ا
لـقب دوري األبـطال لـلـمـرة الثـالـثة

اضي. وسم ا على التوالي في ا
ــشــاركــة في لــكـــنه ســيــغــيـب عن ا

ـــلك عــددًا من ـــونــديـــال الــذي  ا
أرقــامه الــقـيــاسـيــة فــهـو الــهـداف
الــتـاريــخي لــلـبــطـولــة بـرصــيـد 7
أهــداف كـــمــا أنه أكــثـــر الالعــبــ

تتويجًا باللقب.
ـا تـشـهـد هـذه الـنـسـخـة كـسر ور
بعض أرقام رونالدو في ظل سعي
ريال مدريد للتتويج باللقب الرابع

في تاريخه.
wAð«—UÝ uKOÝ—U

رحل األوروجـــوايــانـي مــارســـيــلــو
ساراتـشي الظهـير األيسـر السابق
لـريـفر بـلـيت األرجـنتـيـني الـصيف
ــــاضي إلـى صـــفــــوف اليــــبـــزيج ا
ـاني فـي صفـقـة بـلـغت قـيـمـتـها األ

 10.8 مليون إسترليني.
ووصل ريـفــر بـلــيت لـنــهـائي كـأس
لـيبـرتادوريس وجنـح في التـتويج
ه بـــالــــلـــقب عــــلى حـــســــاب غـــر
التقـليدي بـوكا جونيـورز ليضمن

مكانه في مونديال األندية.

ــثـابــة فــرصـة وكــانت الــبــطـولــة 
يزة لساراتشي إلظهار قدراته ال
سـيـما أنـه شاب صـغـيـر السن (20
عــامـا) وقـد تـرشـح جلـائـزة أفـضل
العب شــــاب في أوروبــــا مــــؤخـــرًا
الــتي تــقــدمـــهــا صــحــيــفــة "تــوتــو

فريق ريال
مدريد

يسعى الى
حسم
مونديال
االندية

q¼Q²¹∫ تسعى الفرق االوربية الى حسم التأهل الى الدوري االوربي
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يرى خافييـر زانيتي نائب رئيس نادي إنتـر ميالن أن النيراتزوري يسـتحق بطاقة التأهل
الـثانـيـة عن اجملـموعـة الـثانـيـة لدور الـ 16 بـدوري أبطـال أوروبـا بـعدمـا حـسم برشـلـونة

البطاقة األولى.
قبل  ويتساوى إنتر ميالن وتوتنهام بـ 7 نقاط وغدا سيحسم فريقا منهما عبوره للدور ا

عندما يواجه النيراتزوري نظيره آيندهوفن والسبيرز مع برشلونة في اجلولة األخيرة.
وقـال زانيـتي خالل تـصريـحـات نقـلـها مـوقع "كـالتـشـيو مـيركـاتـو" اإليطـالـيأعـتـقد أن إنـتر

ا فعله الالعبون ونأمل حتقيق ذلك". يستحق أن يتأهل نظرا 
وأضاف: "منذ أن أقيمت الـقرعة كنا نعـلم أننا في مجمـوعة صعبة ولكنـنا كنا على دراية

." بفرصنا في التأهل وحتى النهاية ويجب أن نكون واثق
وتابع زانيتي: "قبل التـفكير في مواجهة برشلونـة وتوتنهام سيتوجب علـينا القيام بواجبنا

وحتقيق االنتصار على آيندهوفن والذي لن يكن سهال".
واخـتتـم: "سيـتوجب عـليـنـا بذل قـصارى جـهـدنا لـلتـغلب عـلى آيـندهـوفن ثم ننـتـظر نـتيـجة

إيجابية من كامب نو"
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أشـار ألبرت كـوستا مـدير بطـولة كأس
ديــفــيـز بــشــكــلـهــا اجلــديــد إلى الـدور
الـكبـيـر الذي سـيلـعبه الـنجم اإلسـباني
رافـــائــيـل نــادال في إقـــنــاع الـالعــبــ

قبل. شاركة بالبطولة العام ا با
وقــال كـوسـتــا في حـوار مع صــحـيـفـة
"الجـــــازيــــــتـــــا ديــــــلـــــلــــــو ســـــبـــــورت"
"يحب نـادال الـشـكل اجلـديد اإليـطـالـيـة

لــلـبــطـولــة وهـو يــتـواجـد
بـــجــانــبــنـــا ويــدعــمــنــا
ولــــيس فـــقـط بـــســـبب
عـالقـــــة الـــــصـــــداقـــــة
الـــــــقـــــــويــــــــة الـــــــتي

جتمعنا".
وأضــــــــاف: "نـــــــادال
العـب مــــــحــــــتــــــرف
وســيــســاعــدنـا عــلى
ــقــبل ــوسم ا مـــدار ا
فـي إقـــــــنــــــــاع بـــــــاقي
الـالعــــبــــ بــــضــــرورة
الـتـأكـد من أن الـتغـيـير
اجلـــديـــد لـــكـــأس

ديــــفـــيـــز
هـــو

أمر إيجابي".
وتـــطـــرق كـــوســـتـــا إلى الـــســـبب وراء
ـشـروع اجلـديـد لـلـبـطـولـة اقـتـنـاعه بـا
قــــائال: "كل شـيء بـــدايـــة مـن الـــشـــكل
اجلــديـد. اآلن الـكل يـشـكـو رغم أنه من
فـتـرة قصـيـرة رأى الكـثيـر من الالعـب
ـــســابــقـــة بــاتت مـــيــتـــة وكــانــوا أن ا

يطالبون بالتغيير".
وتـــابع: "اآلن وافـــقـــنــا عـــلى طـــلـــبــهم
وسـتـقام الـبـطولـة عـلى مدار أسـبـوع
ولـيس 4 كــمـا كـان الـوضع عـلـيه
فـي الـســابـق. ســيـصــلــون إلى
وسم في حالة بدنية نـهاية ا
أفـضل وستـتواجد  18دولة
ـــدة فـي مــــديــــنــــة واحــــدة 
أســبـوع". واخـتـتم كـوسـتـا:
"سـيـزيد اهـتمـام اجلـماهـير
ـسـتـثمـرين إذ سـتـجذب وا
الـبطولة أنظار اجلميع بدال
مـن جــذب جـــمــاهـــيــر فـــرنــســا
وكــرواتـيـا فـقـط كـمـا كـان احلـال
عــــلــــيه فـي نـــهــــــــائـي هـــــــذا

العام".

 19نــقـطــة واسـتــحــوذ عـلى  19كـرة
مرتدة لصالح باكس كما سجل بروك
لوبيز  19نقطة.وسجل سـيرج ايباكا
 22نـقــطـة وأضـاف كـاوهـي لـيـونـارد
 20نـقطـة وفـريد فـانـفـليت  19نقـطة
خالل اخلسـارة الثانـية عـلى التوالي
لـرابتـورز.ولم يـسـجل كـايل لوري أي
نـقطـة مع رابـتـورز ألول مـرة مـنذ 17
مـــارس/ آذار  2013 أمــــام مـــيــــامي
ار هيت.وفي مـباراة أخـرى سجل د
ديـروزان  26نــقـــطــة وأضــاف رودي
جاي  23نقطة كما استحوذ على 15
كرة مـرتدة خالل فـوز سان أنـطونـيو

سبيرز  97-110على يوتا جاز.
والــفـــوز هــو الــثــاني عـــلى الــتــوالي
لسبيرز بينما سجل دونوفان ميتشل
27 نـقـطـة وريـكي روبـيـو  26 نـقـطة
ــة بــعـد غــيــر أن جـاز تــعــرض لــهـز

. انتصارين متتالي
وتغـلب نـيو أورلـيانـز بلـيكـانز -116
 108على ديترويت بيـستونز بعد أن
ســجـل جــرو هــولــيــداي ويــولــيــوس

راندل إجمالي  65نقطة.
وسـجل كـيـمـبـا ووكـر  25نـقـطـة قـبل
اخلـروج في الـربـع الـرابع خالل فـوز
تـشـارلـوت هورنـتس  107-119على

نيويورك نيكس.

 99-104عـلى تـورونـتـو رابتـورز في
دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمــــــريـــــكي
للمحـترف . وأنهى بـروجدون اللقاء
بـتـسـجـيل  18نـقـطــة لـصـالح بـاكس
الـــذي هـــزم رابــــتـــورز مــــرتـــ هـــذا
وسم.وأحـرز يانيـس أنتيـتوكـومبو ا
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ســـدد مــالــكــوم بـــروجــدون رمــيــتــ
ثالثــيــتــ في وقـت مــتـأخــر بــالــربع
الرابع منـها رميـة تسبـبت في التقدم
بــالـنــتـيــجــة قـبل  40.7 ثـانــيــة عـلى
النهاية لـيقود ميلـووكي باكس للفوز

جانب من منافسات كرة السلة االمريكي للمحترف
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