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تــمـــكن ريــال مــدريـــد من حتــقــيق
االنــتــصــار بــهــدفــ لــهـدف عــلى
حـسـاب ليـفـانـتي مـساء اول امس
األحــــــــد ضـــــــــمن
مـنـافـسـا

ت
اجلولة

الـ25
مــــــــــــــــن
الــلــيــجــا.
وارتـــــــفع
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اتهم الهولندي كـر رقيق مدافع هيرتا برل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بإيذائه خالل
ـبـاراة حصـول رقـيق على ـاني. وشهـدت ا مـواجهـة الـفريـقـ في إطار مـنـافسـات اجلـولة الـ23 من الـدوري األ
ـبـاراة بـعـدما تـبـ إعـاقـته لـلـدولي الـبـولـنـدي بـدون كـرة. كان بـطاقـة حـمـراء مـبـاشـرة في الـدقـائق األخـيـرة من ا
ـباراة قـائلًـا: "لقـد كانت بـطاقـة حمـراء واضـحة ألنه رآني عن كـثب وتعـمد إيـقافي ليـفانـدوفسـكي حتـدث عقب ا

بهذه الطريقة". 
: "أشـعـر بخـيبـة أمل بالـغة انـية امس اإلثـن من جـانبه قـال العب مـانشـستـر سيـتي السـابق لـصحـيفـة "بيـلـد" األ

بسبب تعليقاته فأنا أعرفه كالعب عظيم لكنه ال يقول احلقيقة من وجهة نظري". 
لعب دون ـشاهدة اللـقطة معي من جـديد فعنـدما حصلت على بـطاقة حمـراء مستحـقة غادرت ا وأردف: "أدعوه 
: "لقد شاهدت اللقطة 10 مرات ومن وجهـة نظري فقد تعمد ركلي بقدمه اذا قال ذلك?". وأ التفـوه بكلمة إذن 

في وجهي!".
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أحرز داميان دوتسون 3 رميات
ثـالثــيـــة وســجل 27 نـــقـــطــة في
ـاضــيـة اجملــمل الـلــيـلــة قــبل ا
لـيـقـود نـيـويـورك نـيـكس لـوضع
حـــد خلـــســـارته في 18 مـــبــاراة
متتالية بالفوز 118 -130 على
ســان أنـــطــونـــيــو ســـبـــيــرز في
دوري كــــرة الـــســـلـــة األمـــريـــكي
. وكـان نيـكس الذي لـلمـحتـرف
لم يـنتـصـر منـذ فــــــــــــوزه على
ــتـصـدر في مــيـلــووكي بـاكس ا
أول كـــــانـــــون األول بــــعـــــد وقت
إضـافـي عـلى بــــــــــعـد خـسـارة
واحــــــدة من مــــــعـــــادلــــــة الـــــرقم
الـقــيـاسي في دوري كـرة الـسـلـة
األمـــــــــــــريــــــــــــــــــــكـي ألطـــــــــــــول
ــســجل ســلــــــــــســلــة هــزائم وا
بـــاسم داالس مــــــــــــافـــريــكـــس

في مــــــــوسم 1993-1994.
وتـقـدم نـيـكس بـفـارق وصل إلى
 23نقطة في الربع الثالث ولم

يسمح لـسبيرز مـطلقا بـتقليص
الفـارق ألقل من ثمـاني نقاط في
الـــربـع األخـــيـــر. وحـــقق كـــيـــفن
نوكس (19 نـقطـة واالسـتـحواذ
عـــــلى عـــــشـــــر كــــرات مـــــرتــــدة)
ومـيـتـشل روبـنـسون (15 نـقـطة
واالســــتــــحــــواذ عــــلى 14 كــــرة
مـــرتــدة) رقـــمــ مـــزدوجــ مع
نــيــكس الـــذي انــتــصـــر لــلــمــرة
اخلــــامـــســــة فـــقـط في آخـــر 37
مباراة في مسـيرة تضمنت 18
ة مـتتاليـة ب السابع من هز
كانـون الـثاني و13 شبـاط وهو
رقم قــيـاسي لـلــفـريق في مـوسم

واحد. 
وسجل دينيس سميث االبن 19
نـقــطـة واسـتـحـوذ عـلى 13 كرة
ــــانـــــويل مــــرتـــــدة وأضـــــاف إ
مـــــوديــــاي 19 نــــقـــــطــــة والنس
تـــومـــاس 17 نـــقــــطـــة لـــصـــالح
نــيــكس. ويــحــتــاج نـيــكس (12
ـة) لـلـفـوز فـوزا مـقـابل 48 هـز

في خـــمس من آخــر 22 مــبــاراة
لــتـجـنب مــعــــــــــادلـة أو جتـاوز
مــــــا حــــــقــــــقه الــــــفــــــريـق فــــــي
موســــــــم 2015-2014 عـنـدما
احــتل مــؤخــرة تـرتــيـب الـدوري
مـحــقـقـا أسـوأ نـتـائج في تـاريخ
ــــســــابــــقـــة (65-17). وأحـــرز ا
ـــار ديــروزان 32 نـــقـــطــة مع د
سـبـيـرز الـذي خـسـر ست مـرات
في مــبــاريــاته الــســبـع األخــيـرة
لـكــنه بــقي مــتـســاويــا مع لـوس
ــركــز أجنـــلــيـس كــلــيـــبــرز فـي ا
الــسـابع بـالـقــسم الـغـربي عـقب
خــسـارة كـلــيـبـرز  96-123أمـام
دنــفــر نـــاجــتس. ويــتــقــدم ســان
أنـــطـــونـــيـــو ولـــوس أجنـــلـــيس
بانـتصار واحد عـلى سكـرامنتو

ركز التاسع. كينجز صاحب ا
خسارة  كليبرز

أحرز نيكوال يوكيتش  22نقطة
واستـحـوذ على  16كرة مـرتدة
وأضاف بول مـيلساب  21نقطة

واسـتــحـوذ أيـضـا عـلى  16كرة
مـرتـدة لـيـقــودا دنـفـر نـاجـتس
لــــــفــــــوز ســــــاحق عــــــلـى لـــــوس
أجنــلـوس كـلــيـبـرز 96-123 في
دوري كـــرة الـــســـلـــة األمـــريـــكي
اضية. للمحترف الـليلة قبل ا
وسجل جمال موراي 16 نقطة
وأضاف جاري هاريس 14 بعد
مــشــاركــته كــبــديل في مــبــاراته
الــــثــــانــــيـــة بــــعــــد الـــعــــودة من
اإلصـــــابـــــة. وفـــــاز دنـــــفـــــر بـ 4
مـباريـات عـلى الـتوالي لـيـصبح
عـــلى بـــعــد مـــبـــاراة واحــدة من
جـولــدن ســتــيت وريــورز حـامل
الـــــلــــقـب في تــــرتـــــيب الـــــقــــسم
الـغــربي. ويـتـقـدم نـاجـتس عـلى
أوكالهـــومــا ســـيــتي ثـــانــدر في
صـــدارة مـــجـــمـــوعـــة الـــشـــمــال

الغربي. 
وأحرز لـو وليـامز 24 نقـطة مع
كــلـيــبــرز الـذي خــســر ألول مـرة

 . بعد فوزين متتالي
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الــهــولــنــدي بــتـعــادله مـع ضـيــفه
فـيــنـورد 1/1 اول امس األحـد في
اجلـولـة 23 من مــسـابـقـة الـدوري
والـتي شهـدت أيـضا فـوز فـيتـيسه
أرنـــهــا عـــلـى إمــ  / 3صــــفـــر.
وتــقـــدم فــيـــنــورد بـــهــدف ســـجــله
نيـكوالي يـورجيـنسـ في الدقـيقة
70  وتعادل آيندهوفن عن طريق
هـيرفـيـنج لوزانـو في الـدقيـقة 72.
ـبـاراة طــرد سـفـ فـان وشــهـدت ا
بيك العب فـينـورد في الدقـيقة 59.
ورفع آيــنــدهـوفن رصــيـده إلى 58
نقطة في صدارة الترتيب كما رفع
فـينـورد رصـيده إلى 43 نـقـطة في
ــــبـــاراة ــــركــــز الــــثــــالث. وفـي ا ا
الثـانية فـاز فيتـيسة أرنـها على
إم  / 3صـــفـــر. وســـجل أهـــداف
فـــيــتــيــسه أرنـــهــا مــحــمــد دودا
ومـــارتـن أوديـــجـــارد ونـــافـــاروني
فــوور فـي الــدقــائق 13 و71 و88.
ورفع فــيـــتــيــسـه رصــيــده إلى 36
ـركز اخلـامس وتوقف نـقطـة في ا
ركز رصد إم عند  24نقطة في ا
السـادس عشر. وفي مـباراة ثـالثة
فاز فيليم تيـلبورج على ألكمار / 2
1. وسجل هدفي فيليم تيلبورج
كل من ماريـوس فروسـاي ودانييل
كـروولـي في الـدقــيــقــتـ 13 و29
فـيــمـا سـجل هــدف ألـكــمـار جـوس
تـيل في الـدقـيـقـة 79. ورفع فـيـلـيم
تيلـبورج رصيده إلى 28 نقطة في
ــركــز الــعــاشــر بــفــارق األهــداف ا
خلف جرونينج  وتوقف رصيد
ـركـز ألـكــمـار عـنـد 40 نـقــطـة في ا

الرابع.
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بــدا أن كـيـبـا أريــزابـاالجـا حـارس
مـرمى تـشـيـلــسي يـتـحـدى بـشـكل
عــلـني مـدربه مــاوريـسـيـو سـاري
ــة أمـام مــانــشــســتـر خالل الــهــز
ســــيـــتي بـــركالت الــــتـــرجـــيح في
نـهـائي كـأس الـرابـطة اإلنـكـلـيـزية
اول امـس األحــــــــد حــــــــيـث رفض
اســتـــبـــداله قـــرب نــهـــايـــة الــوقت
اإلضــافي. وكـانت هــذه واحـدة من
أغــرب الــوقـــائع الــتي تــشــهــدهــا
ـبلي. وفـيما مبـاراة نهـائية في و
يلي نستعرض أبرز ردود األفعال
عـلى هـذه الــواقـعـة الـغــريـبـة بـ
ساري وأغلى حارس في العالم. 
 كـريس ساتـون مهـاجم تـشيـلسي
السابق في حديث لـ(بي.بي.سي):

رصيـد ريال مـدريد إلى الـنقـطة 48
ــركـز الــثـالث بــيـنــمـا جتــمـد في ا
رصـيـد لـيـفـانــتي عـنـد الـنـقـطـة 30
ـركز الـ 13. واسـتـعاد ويـظل في ا
ريال مدريد طريق االنتصارات مرة
ـباراة بـعـدما أخـرى بـالفـوز في ا
اضـية ـة في اجلولـة ا تـلقى الـهز
ضــد جـيــرونـا بــهــدفـ لــهـدف في
معقـله "سانتيـاجو برنابـيو". ويُعد
االنـتـصـار مـهـمــا لـلـمـيـرجني قـبل
ـقبلة لقاء الـكالسيكـو في اجلولة ا
ـبـاراة فـي الـلـيـجـا. وأشـهـر حـكم ا
إيجلـيسيـاس فيالنويفـا العديد من
الـــبـــطـــاقـــات الــــصـــفـــراء لالعـــبي
الــفــريــقــ حــيث تــلــقى مـن ريـال
مــدريـد نــاتــشـو بــطـاقــتــ قـبل أن
يـحـصل عـلى احلــمـراء وفـاسـكـيـز
بـطـاقـة بـيـنـما تـلـقى مـن لـيفـانـتي
مـاتــري ولـوبــيـز ولــونـا وروكــيـنـا
بـــطـــاقــتـــ ثم  طـــرده بـــجــانب
تـوجــيه بـطـاقــات لالعـبــ الـبـدالء

لعب. خارج ا
—UH « WOMIð

ـبــاراة إيـجــلـيــسـيـاس جلـأ حــكم ا
فــيالنــويـفــا إلى تــقــنـيــة الــفـار في
هـدفي ريـال مـدريـد حـيث احـتسب
لكي. ركلت جزاء لصالح النادي ا
ـا الركـلة األولى وسـجل كر بـنز
بنهاية الشوط األول وسجل بديله
جـــاريث بــيـل الــهـــدف الــثـــاني في
ـلكي أول الشـوط الثـاني ليُـحقق ا
انـتـصـار مـسـتــــــــفـيـدا من ركـلـتي
تــــــرجــــــيـح ألول مــــــرة مــــــنـــــــــــــذ
مــــــــوســــــــم 2014-2013. وجنح
روجــر مــارتي في تــســجــيل هــدف
باراة فريق ليـفانتي الوحـيد في ا
ـــــوسم وأصـــــبح أول العـب هــــذا ا
يُـســجل في شـبـاك ريـال مـدريـد في
. وكـان مارتي مـبـارات مـختـلـفتـ
قد سجل في لـقاء الدور األول الذي

يرجني بنتيجة (2-1).  خسره ا
وتلـقى اجلهاز الـفني لريـال مدريد
ضـربــة مـوجـعــة بـتـعــرض نـاتـشـو
فيـرنـانـديـز لـلـطـرد حـيث سـيـغيب
ـقبلة في عن مواجـهة الكالسـيكو ا
الـلـيـجـا ضـد بـرشـلـونـة. وسـيـكون
الـفـريق في أزمـة حـقـيـقـيـة السـيـما
وأن نـاتشـو يُعـد ورقة بـديلـة مهـمة

في اخلط الدفاعي.
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أهـدر آيـندهـوفن نقـطـت ثـمـينـت
فـي صــــراعـه عــــلى لـــــقب الــــدوري

برل - وكاالت
أكد مـانويل أكـاجني مدافع بـوروسيـا دورتمونـد أن فوز فـريقه عـلى بايـر ليـفركوزن اول

اني.  أمس األحد ال يتعلق بنتائج بايرن ميونخ في الدوري األ
وحقق دورتـمونـد أول انتصـار له خالل شهـر شبـاط اجلاري بـعدما تـغلب عـلى ليـفركوزن
(2-3) في اجلولة الـ 23من البونـدسليجا ليواصل االنفراد بالصدارة برصيد 54 نقطة.
دافع الـسويـسري للـموقع الرسـمي للـبوندسـليـجا: "لم نحـتج الفـوز بسبب انـتصار وقال ا

ستوى جيد في آخر 3 مباريات".  بايرن ميونخ لكن ألننا لم نظهر 
ا يفـعله البايرن ألنـنا ال نعرف ما ستـؤول إليه مبارياتهم كننا الـنظر دومًا  وأردف: "ال 
لـذا علـينـا أن نركز عـلى أنفـسنـا وهذا مـا فعـلنـاه بشـكل جيـد أمام لـيفـركوزن". وأضاف:

"هذا االنتصار مفيد بالنسبة لنا ولعقليتنا وكذلك من أجل ثقتنا بأنفسنا". 
هـاجم اإلجنليزي جادون سانشو: "الفوز يعني لنا الكثير ففي التدريبات من جانبه قال ا
ـبـاريات األخـيرة". بـذلنـا أقصـى ما بـوسعـنـا بعـدمـا حتلـيـنا بـاإليجـابـية بـعـد التـعـثر في ا
ـاضـيـة في تـدريـبـات شـاقـة أظـهـرنـا لـلـجـمـاهـيـر أمام واخـتـتم: "بـعـدمـا أمـضـيـنـا األيـام ا

ان". ليفركوزن أننا ما زلنا نتحلى باإل

(0-2) على ضـيفه لـيون اول امس
األحد عـلى ملـعب "لويس الـثاني"
في اجلــــــولــــــة الـ 26مـن الـــــدوري
ــمــتــاز. وجــاء هــدفــا الــفـــرنــسي ا
باراة في الشوط األول عن طريق ا
جـيلـسـون مارتـينـيـز وروني لوبـيز
في الـــدقــيـــقــتــ (18 و279 عـــلى
الـتـرتـيب. وارتـفع رصـيـد مـونـاكو
الـــــذي حــــقـق فــــوزه الـــــثـــــالث في
مـبـارياته الـ 4األخـيـرة بـالـبـطـولة
ـــركـــز الـ16 إلى 25 نــــقـــطـــة فـي ا
ليبتـعد عن مراكز الـهبوط بفارق 5
ـقــابل جتـمــد رصـيـد نـقــاط.  في ا
لــــيــــون الــــذي تـــلــــقـى خـــســــارته
وسم سـابقـة هذا ا السـادسة في ا
والــثـــانـــيـــة في لـــقــاءاتـه الــثـالثــة
ـركز األخـيـرة عـند 46 نـقطـة في ا
ـبـاريات الـثـالث. وأسـفـرت بـاقي ا
الــــــتـي جـــــــرت اول امـس األحــــــد
س على رحلـة ذاتها عن فوز ر با
مضـيفه مـونبيـليـيه بنتـيجة (4-2)
ونـانت على ضـيفه بـوردو بنـتيـجة
(0-1) فيما تعادل تولوز مع ضيفه
ـثــله ومـارسـيــلـيـا مع كـان بــهـدف 

مضيفه رين بالنتتيجة ذاتها.
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ـديـر الـفـني ألتـلـتـيـكو أشـاد ديـيـجو سـيـمـيـوني ا
هـاجـمي الـفـريق مـؤكـدًا أنه ال يبـحث عن مـدريـد 

االختالفات أو يقارن بـينهما. وقال سـيميوني في تصـريحات وفقًا لصـحيفة "موندو
ديبـورتيـفو": "االخـتالفات ب كـوستـا وموراتا? أنـا ال أبحث عن ذلك فـهذا الـثنائي

مهم للغاية بالنسبة للفريق". 
وأضـاف: "بـإمكـانـهمـا أن يـنسـجـما مـوراتـا هدد كـثـيرًا أمـام فـياريـال أمـا دخول كـوسـتا

هاجم مثلهما".  فيعطي الفريق العمق ونشعر بخطر دائم مع اثن من ا
ـباريـاتـنا كـان يـنـسجم شـيـئًا وتـابع ديـيجـو: "مـوراتا هـو العب يـتـمتع بـخـصائـص رائعـة 
فشيئًا وأمـام بيتيس كانت لديه بعض العالمات وفي مـدريد كان عميقًا بشكل أكبر ومع
رايو فـاليكـانو استـمر في الهجـوم ولقد بـدأ أمس قويًا هـذا يجعـلنا سـعداء له وأتمنى أن

يستمر على هذا اخلط".
وفـاز أتلـتيـكو مـدريد عـلى فيـاريال بهـدف من تـوقيع ألـفارو مـوراتا وسـاؤول نيـجويز
ـتصدر بـرشلـونة بـرصيد 57 ـركز الـثاني بـرصيد 50 نـقطـــــــة خلــــف ا ليـحتل ا

نقطة.

"كـيبا ال يـجب أن يـلعب لـتشيـلسي
مــرة أخــرى هـذه يــجـب أن تــكـون
آخر مـباراة له بـقمـيص تشـيلسي
إنه شـيء مــخـــجل لم أر مـــطــلـــقــا
شــيـئـا كـهــذا". وتـابع "إذا كـنت في
ـكن مــكـان سـاري سـأســتـقـيل ال 
ــاذا لم يُـــخــرج الــتـــقــلـــيل مــنـك.. 
ـلـعب? يـجب الـالعـبـون كـيـبــا من ا
طـــرد كــــيــــبــــا ولـــيـس ســـاري". ×
جـيـرمـ جـيــنـاس العب مـنـتـخب
إنكلترا السـابق والناقد حاليا في
(بي.بي.سي): "ال أتقبل أن يـتحدى
العب ســــاري بـــهـــذه الــــطـــريـــقـــة
الـعـلـنـيـة إنـه شيء غـيـر مـقـبـول..
هــذا يـعـكس مـا يـجـري بـ سـاري
ــكن أن يــحـدث ذلك والعــبــيه ال 
هــنـاك افــتــقــار واضح لالحــتـرام".
فينسنت كومبـاني قائد مانشستر
ســيـتي عـبـر (ســكـاي سـبـورتس):
"أعرف مـدى جودة ويـلي كابـاييرو
في ركالت الـتـرجـيح في آخـر مـرة
انـتــصـرنـا كــان هـو ســبب الـفـوز
لـــذلـك لم أكن أرغب فـي اشــتـــراكه!
ـطاف". هـذا لم يـحـدث في نهـايـة ا
جـــون تــيـــري قـــائــد تـــشـــيـــلــسي

u“∫ حقق ريال مدريد فوزاً مهما علي ليفانتي في الدوري االسباني
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ــقـــبل ونــريـــد الــفــوز األســـبــوع ا
أتـمـنى أن نـحصـل على الـ 3 نـقاط
حـــيث أن هـــذه مــبـــاريــات خـــاصــة
ونريـد تقـد أداء كبـير جلـماهـيرنا

في ملعب سان باولو". 
وتابع أركـاديوز: "نـحن بعـيدون عن
يـوفنـتوس بـجـدول التـرتيب لـكنـنا
ـــكن لـــلـــفــوز ســـنـــفـــعل كل شيء 
ــقـــبــلــة ــبـــاريــات الــقـــلــيـــلــة ا بــا
كن من واحلصول على أكـبر عدد 
الــنــقـــاط وســنــرى مـــا ســيــحــدث".
ــبــاراة وبــالــتــحــديـد قــبل وخالل ا
هدف نـابولي الثـاني حصل مـيليك
عـلى رسالـة من خـارج اخلـطوط من
مـدربـه كـارلـو أنـشـيـلـوتي ثم أحـرز
الـهدف الـثـاني من ركلـة حـرة ثابـتة
نـفـذهـا من حتت حـائط الـصد. وفي
هذا الصدد قال القناص البولندي:
ــدرب واجلــهـاز "يـجـب أن أشـكــر ا
حــيث أنـهم ســاعـدوني بــالـفـعل في
الـركـلـة احلـرة لـقـد أخـبـروني أنـهم
في بـارمـا يـحـبـون الـقـفز عـالـيًـا في
الــركالت احلـرة لــذا وضـعــتـهـا من
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: "قــبل كل شيء أنـا ســعـيـد اإلثــنـ
بالفوز حيث أنه جاء بعد تعادل

وتــمــكــنــا أخــيـرًا مـن حتــقـيـق فـوز
مــســتــحق". وأضــاف: "أنــا ســعــيـد
لــلـــغــايـــة. ســنـــواجه يــوفـــنــتــوس
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دير الفني لريال مـدريد إن العبه جاريث بيل كان سعيدًا قال سانتـياجو سوالري ا
بتـسجيله هـدف االنتصار (1-2) على لـيفاني اول امس األحـد ضمن اجلولة الـ25
من الـليجـا. ولم يحتـفل بيل مع زمالئه بعـدما سجل الـهدف الثـاني للملـكي من ركلة
جزاء حـصل عـلـيـهـا زمـيـله الـبـرازيـلي كـاسـيـميـرو. وعن ذلـك قال سـوالري خالل
تصريحات نقـلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانيـة: "لقد كان بيل سعيدًا بالهدف في غرفة
لـعب والغـضب الذي لـعب به حيث قام البس.. وأحـببت الـطريقـة التي دخل بـها ا ا
بـعــمل رائع وسـاهـم في حتـقــيق الـفــوز". وردًا عـلى نــفس الــسـؤال أجــاب مـجـددًا:
"لـديكم عـيـون أكثـر مـا رأيته هـو كيف كـان يـعمل (بـيل) وكـيف نزل لـلـملـعب وسجل
هـدفا واحـتفل بالـطريـقة التي أرادهـا". وحول بـقاء بيل 5 دقائـق على دكة الـبدالء قبل
ـدرب: "لقد قلت له انتظر". وتابع: "عدم تسجـيل فينيسيوس? هو يحتاج مشاركته قال ا
إلى الـوقت ويفتـقر إلى التنـافسيـة والنضج.. لـديه القلـيل من اخلبرة لـكن يجب أال ننسى
أن عـمـره 18 عـامًـا ولـديـه الـوقت لـلـتـحــسن". وأضـاف سـوالري: "نـقـاتل في 3 بـطـوالت
ـبـاراة األهم هي الــتـالـيـة (الـكالسـكـيـو).. انـتـصـرنــا الـيـوم ألنـنـا كـنـا األفـضل وجـمـيع وا
الالعـب شـاركـوا في هـذا الـفوز.. سـعـيـد بـطريـقـة لـعـبهم جـمـيـعًـا". واختـتم األرجـنـتـيني:

"ركـزنا على األمور اإليـجابية والـشيء اإليجابي كان طـريقة عملـنا فهو مـجال مُعقد
للغاية.. لعـبنا مباراة خطرة جدًا وكـان بإمكاننا التسـجيل عن طريق فينيسيوس

كانت النتيجة ستصبح أكبر".

الـدوري اإليـطـالي. وسـجل مـيـلـيك
هدفـ لنـابولي بـجانب هـدف لكل

من زيلينيسكي وآدم أوناس. 
وقال ميـليك في تصـريحات لـشبكة
"ســكــاي ســبــورت إيــطـالــيــا" امس
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أعــرب أركــاديـــوز مــيــلــيك مــهــاجم
نـابــولي عن سـعـادته بـفـوز فـريـقه
عـلى بـارمـا (0-4) اول أمس األحد
في مــنــافــســات اجلــولـة الـ  25من

الــــســـابـق في حــــديـث لـ(ســــكـــاي
ـثــيـر سـبــورتس): "ســيـكــون من ا
باراة رؤية ما إذا شارك كـيبا في ا
البس قبلة.. إذا كنت في غرفة ا ا
ــدرب مع ســأتـــوقع أن يـــتــعـــامل ا
األمـر عـلى الـفـور". جـاري لـيـنـيـكر
قــائـد مــنـتــخب إنــكـلــتـرا الــسـابق
ومـــــقـــــدم الــــبـــــرامـج احلـــــالي في
(بي.بي.سي) عــبـــر حــســابه عــلى
تـويـتـر: "لـست واثـقـا إن كـان سـبق
لـي رؤيـة العب يـرفض الــتـغـيـيـر..
هـــذا شيء غـــيــر عـــادي".  جـــيــمي
ريــدنــاب جنم مــنــتــخب إنــكــلــتـرا
الـسـابق عـبـر (سـكـاي سـبورتس):
ـجــرد رؤيــة رقـمك فـي الـلــوحـة "
ـلـعـب مـهـمـا كـان عـلـيك مــغـادرة ا
ــا.. عـلــيك احـتــرام زمـيـلك ذلك مـؤ
الذي سـيشـارك بدال مـنك". وأضاف
"األمــر ال يـتــعـلق بــأن (سـاري) قـرر
اسـتـبـداله بال ســبب قـرر تـغـيـيـره
ألنه أصيب بـشد عـضلي مـرت في
ــلــعب.. أشــعــر بــاألسف من أجل ا

ساري األمر صعب حقا عليه".
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حـقق مونـاكو فـوزا ثمـينًـا بنـتيـجة

دييجو
سيميوني

: "هـناك الـعديد حتت احلائط". وأ
ـكنـنـا التـحسن من األشـياء الـتي 
فيها ويجب أن نحاول حتسينها".
الى ذلك سقط فريق إنـتر ميالن في
فخ الـــــتــــعـــــادل أمــــام مـــــضــــيـــــفه
ـثــلـهـا في فــيـورنـتــيـنــا بـثالثـيــة 
ــثـــيـــرة الـــتي جـــمـــعت ـــبـــاراة ا ا
الـــفـــريـــقــ عـــلى مـــلـــعب ايـــنـــيــو
تـــارديــني اول امس األحــد ضــمن
منافـسات اجلولة الـ 25من الدوري
اإليـــطـــالي لـــكـــرة الـــقـــدم. وســـجل
ســتـــيــفـــان دي فــري بـــاخلـــطــأ في
مرمـاه ولـويس موريـيل وجوردان
فــيــرتـــو أهــداف فــــــــيــورنـــتــيــنــا
بـالـدقـائق 1 و74 و99 فـيــمـا سـجل
مــاتـــيــاس فــيــتــشـــيــنــو ومــاتــيــو
بـولــيـتـانـو وإيــفـان بـيــريـسـيـتش

أهداف إنتر مـيالن بالدقائق 6 و40
و52.وبـهذا الـتعـادل يـرتفع رصـيد
ـركز إنتـر ميالن إلى الـنقـطة 47 با
الثالث فيـما زاد فيورنتـينا حصاد
ـــركــز الـــنــقـــاط إلى الــرقم 36 في ا

التاسع.

جانب من
منافسات
دوري سلة
احملترف

وحــقــقت الــســـويــســريــة بــلــيــنــدا
بـــيــنـــســيـــتش قـــــــــفـــزة كــبـــيــرة
بارتـقائـها 22 مركـزًا دفعـة واحدة
ــيًـا وذلك ــرتـبـة 23 عـا لــتـحــتل ا

بفضل تتويجها بلقب دبي.
وحـــــــافـظ الــــــصـــــــربـي نـــــــوفــــــاك
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتش عـــــلـى صــــدارة
ي لـلتنس الصادر التصنـيف العا
صـــبـــاح امس اإلثـــنــ والـــذي لم
ــراكـز يــشــهــد أي تـغــيــيــرات في ا

العشر األولى. 
ـركـز وتـقـدم تـسـيـتــسـيـبـاس إلى ا
ـيًـا عـقب تــتـويـجه بـلـقب الـ11 عـا
بـطولـة مارسـيلـيا في الـوقت الذي
تـــقــدم فـــيه الـــصـــــــــربي الســـــلــو
جــيــري 53 مــركــزًا دفـــعــة واحــدة
بــفـــضل تــتــويــجـه بــلــقب ريــو دي

جانيرو. 
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واصـلت اليـابـانيـة نـعومي أوسـاكا
ي لتنس تصـدرها لـلتـصنـيف العـا
الــســيــدات الــصـادر صــبــاح امس
اإلثـــــنـــــ وذلك عـــــلـى الـــــرغم من
ـبــكـر مـن بـطــولـة دبي خــروجـهــا ا
ـــــاضي. وتــــــقـــــدمت األســـــبــــــوع ا
ركز التشيكـية بيترا كفـيتوفا إلى ا
ـيًـا بـعـد وصـولـهـا إلى الـثـالث عـا
ـباراة الـنهـائـية لـبطـولة دبي في ا
الــــوقت الــــذي تــــراجـــــعــــــت فــــيه
األمــريـكــيـة ســلــوان سـتــيـفــنـز إلى

ركز الرابع.  ا
ـراكـز العـشرة األولى كـما شـهدت ا
تـغـيـيـرًا آخـر بـارتـقـاء الـهـولـنـديـة
ركـز الـسـابع كـيـكـي بـيرتـنـز إلـى ا
فـي الــــوقت الــــذي تـــراجــــعت فــــيه
ـركز ـانـية أجنـلـيك كـيربـر إلى ا األ

الثامن. 
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نـقاط خلـسارة الـبـطولـة ليـهزم دان
إيفـانز 6-3 و3-6 و 6-7في نـهائي
فتوحـة للتنس في ديلراي بيـتش ا
ــاضــيــة فــلــوريــدا الــلــيــلــة قــبل ا
ويــصـــبح أول العـب من مــولـــدوفــا
. وفي يحرز لقبا في عالم احملترف
ـسـتـوى اسـتـمـرت مـبـاراة عـالـيـة ا
نـــحــو 3 ســـاعــات أظـــهــر ألـــبــوت
أعـــصـــابـــا حـــديــديـــة فـي الـــشــوط
ـثير باجملـموعة األخيرة الفاصل ا
ــة بـــســلــســلــة من وجتـــنب الــهــز

الضربات القوية. 
وأهدر الـالعب البـريطـاني الصـاعد
من الــــتـــصـــفـــيــــات فـــرص الـــفـــوز
ــبـاراة بـفــارق بـسـيط وعــنـدمـا بـا
حــصل ألــبــوت عـلـى نـقــطــة الــفـوز
بـــالــلـــقــاء ارتـــكب إيــفـــانــز خـــطــأ
مــزدوجــا لـــيــمــنح العب مــولــدوفــا

اللقب.

نابولي يقسو
على بارما
في الدوري
االيطالي 


