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{ مدن - وكـاالت:  شـهـدت اجلـولة االفـتـتـاحيـة من الـدوري األمـريـكي لكـرة الـقـدم واقعـة غـريـبـة في مبـاراة كـولـورادو أمام
ـباراة في أجـواء بـاردة وصلت درجـة احلـرارة فيـها إلى  27درجة بـورتالند الـتي أقـيمت في أجـواء باردة لـلـغايـة. وأقـيمت ا
باراة التي انتهت مئوية حتت الصفـر وملعب مُغطى بالثلوج لـكن اللقاء أقيم رغم هذه األجواء. برودة اجلـو لم تمنع إثارة ا
بـنتـيجة  3/3 حـيث ذكرت شـبكـة "سـكاي سـبورتس" أن هـذه أقل درجـة حرارة أقـيمت فـيهـا مـباراة بـالدوري األمـريكي.  من
وسم في الدوري اإلسباني  هاجم اإلسباني ألفارو موراتا االستسالم قبل إثنى عشر جولة على نهاية ا جانب اخر رفض ا
عقب قـيادة أتلـتيـكو مـدريد لـلفـوز على ريـال سوسـيداد بهـدف دون مـقابل  ضـمن منـافسـات اجلولـة السـادسة والـعشرين.
ـوسم لم يـنتـهي بـعـد  وفـريـقه سيـنـافس بـرشـلـونة ـبـاراة أن ا ـبـاراة ألتـلتـيـكـو مـدريـد  وأكد بـعـد ا وسجـل موراتـا هـدفي ا
تصدر حـتى النهاية. وقال الالعب في تـصريح نقلته الصـحافة اإلسبانية “علينـا الفوز بجميع النـقاط احملتملة  ونتوقع من ا
بـرشلـونة السـقوط  وسـنقاتل حـتى النـهاية .”وأضاف “سعيـد لتـسجـيلي الـهدف  أريـد مسـاعدة أتـلتيـكو  لـقد تـكيفت مع
ـركز الـثاني في جـدول ترتـيب الدوري اإلسـباني  وفي رصـيده  53نـقطة  الفـريق بسـرعة كـبيرة .”ويحـتل أتلـتيـكو مـدريد ا
اضية تصدر. وسجل موراتا الـذي وقع مع أتلتيكو مدريد خالل فترة االنـتقاالت الشتوية ا وبفارق سبع نقاط عن بـرشلونة ا

هدفه الثالث مع أتلتيكو مدريد  بعد الهدف األول في شباك فياريال.
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{ مـــــدن  –وكــــــاالت:  أحــــــرز راسل
وســـتــــبـــروك  22نــــقـــطـــة لــــيـــقـــود
أوكالهـومـا سيـتي ثـانـدر لـلـفوز -99
فيس جريزليز في دوري  95على 
كـرة الــسـلـة األمــريـكي لـلـمــحـتـرفـ

اضية. ووضع االنتصار الليلة قبل ا
حـدًا لـسـلـسلـة من  4هـزائم مـتـتـالـية
لــثــانــدر وهي األولى لــلــفــريـق مــنـذ
وسم ته في أول  4مباريـات با هز
وأبــقـته مــتـســاويًـا مع بــورتالنـد في
ـركز الـثـالث بـالقـسم الـغـربي عقب ا
فــوز تــريل بــلــيــزرز عــلى تــشــارلـوت
هـورنــتس. ولــعب ثـانــدر بـدون العب
فـــريـق كل الــــنــــجــــوم بــــول جـــورج
للمـباراة الثالـثة على الـتوالي بسبب
آالم في الكـتف. وبـلغ متـوسط جورج
باراة الواحدة خالل  35نقطة في ا
ـاضي لــيـنــال جـائـزة العب شـبــاط ا

الشهر في القسم الغربي.
e½u² OÐ “u

ســـجل بــلـــيك جـــريــفــ  27نـــقـــطــة
واسـتـحـوذ عــلى سـبع كـرات مـرتـدة
كـمـا أحـرز ديـتـرويت بـيـسـتـونـز آخر
عـــشـــر نـــقـــاط في الـــوقت اإلضـــافي
لــيـــفــوز  107-112عـــلى تــورونـــتــو
رابــــتــــورز في دوري كــــرة الــــســــلــــة
األمـريــكي لـلـمــحـتـرفـ الـلــيـلـة قـبل
ـاضـيـة. وأحـرز كل من لـوك كـيـنارد ا

وريـــجي جـــاكـــســون  19نـــقــطـــة مع
ديترويت الـذي فاز في تسع من آخر
 11مـــبـــاراة لـــيـــصـــبح رصـــيــده 31
ـة. وأنـهى انـتـصـارا مـقـابل  31هـز
أنـدريه درومـونـد الـلـقـاء مـسـجال 15
نـقــطـة كــمـا اسـتــحـوذ عـلى  17كرة
مرتـدة بينـما أضاف ويـن إلينـجتون
 11نــقــطــة مع ديــتــرويت الــذي هـزم
ـدربه دوان كـيـسي الـفـريق الـســابق 
وسم.  الى ذلك للـمـرة الثـانيـة هـذا ا
كسر سـتيـفن كوري التـعادل وأضاف
بــعـد ذلـك رمـيــتـ حــرتـ وثــنـائــيـة
أخرى لـيـقود جـولـدن ستـيت وريورز
لــلــفــوز  117-120عــلى فـــيالدلــفــيــا
ســيـفــنـتـي سـيــكـســرز في دوري كـرة

 . السلة األمريكي للمحترف
وأحـــرز كــــيـــفن دورانت  34نـــقـــطـــة
وأضــــــــــاف كــــــــــوري  28وســــــــــجـل
ــاركــوس كــازيــنــز أكــبــر عــدد من د
النقاط في مسيرته مع جولدن ستيت
وبلغ  25نـقـطــة لـيـضع وريـورز حـدا
. وفي عــهـد ـتــ مــتـتــالــيـتــ لــهــز
درب ستيف كير لم يخسر وريورز ا
رحـلــة تـضم أربع مــبـاريــات أو أكـثـر
خارج ملعبه. وسجل بن سيمونز 25
نقطـة واستـحوذ على  15كرة مرتدة
ومرر  11كرة حـاسـمـة ليـحـقق ثالثة
أرقام مزدوجة مع سـيفنتي سـيكسرز

الــذي خـســر لــلــمـرة  11في آخـر 12
مواجهة ضد جـولدن ستيت. ولم يفز
ســيـفـنــتي سـيــكـســرز في أي مـبـاراة
ـــلــعــبه ضـــد وريــورز مــنــذ .2012
وغــاب جــويل إمــبــيــد عن ســيــفـنــتي
سـيـكـســرز لـلـمـبـاراة اخلـامـسـة عـلى
ــعـــانـــاته من إصـــابــة في الـــتـــوالي 
الــركـبــة بــيـنــمــا لـعب وريــورز بـدون
صانع الـلعب كالي طـومسـون بسبب

آالم في الركبة اليمنى. 
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أحــرز جــولــيــوس رانـدل  29نــقــطـة
وأضـاف جــرو هـولــيـداي  28لـيــفـوز
نـيو أورلـيـانـز بلـيـكانـز الـغـائب عنه
العــبــ مـؤثــرين  ?112-120خــارج
أرضه عـلى دنـفـر نـاجـتس في دوري
. كـرة الــسـلـة األمــريـكي لـلـمــحـتـرفـ
وسـجل فــرانك جــاكـسـون  16نـقــطـة
خالل مـــشـــاركـــته كــــبـــديل مع نـــيـــو
أورليانز وأحرز نيكوال يوكيتش 20
نقطـة واستـحوذ على  9كرات مرتدة
كما سجل جمال موراي  20نقطة مع
ناجتس الذي خسر مرتـ متتاليت

عـلى أرضه بـعـد فوزه في  20من 21
لـقـاء في دنـفر. ولـعب بـلـيـكـانـز بدون
اثـــنـــ من أفـــضل العـــبــيـه إذ غــاب
إيــتــوان مــور حلــصـولـه عـلـى راحـة

رض. وأنطوني ديفيز بسبب ا
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الــرمــيــثي أن آســيــا مــا زال لــديــهــا
ـرحلة الكثـير وكل مـا حتتاجه في ا
قـبلـة هو تـوحيـد اجلهـود وتكاتف ا
اجلـــمـــيع مـن خالل رؤيـــة واضـــحــة
ومــشــروع طـمــوح يـخــتـصــر الـوقت
ـــســافـــات لــتــطـــويــر كل والــزمن وا
عـــنــاصــر الــلــعــبـــة ومــســابــقــاتــهــا
وتمـويلهـا للـوصول في النـهاية إلى
مــرحــلـة األهــداف الـكــبــيـرة من أجل
مسـتقبـل األجيال الـقادمـة في القارة
الــصــفــراء الــتي تــنــتــظــر الــفــرصـة
لتقد نفسها". وكان الرميثي التقى
الـدكـتـور مـحـمـد سـلـيـمـان أبـو رمان
وزيــر الــثــقــافـــة والــشــبــاب األردني
ـدينـة احلسـ الـرياضـية ـكتـبه 
وتطرق اللقاء لـلعالقات القوية التي
ــمــلـكــة األردنــيـة تــربط اإلمــارات وا
ـثـابـة أرضـيـة مـثـالـية والـتي تـعـد 
ـسـتـقـبل أفـضل ـزيـد مـن الـتـعـاون 
لــلـشــبــاب والــريــاضــة في الــبـلــدين

. الشقيق

ـكـانة وطـمـوحـاتـهـا لـلـوصـول إلى ا
الـتي تسـتـحقـهـا على خـريـطة الـكرة
ـية. وأشاد الرمـيثي خالل لقاء العا
مع األمــيـر عـلي بن احلــسـ رئـيس
احتـــاد غــرب آســيــا رئــيس االحتــاد
األردني لكرة القدم بالعاصمة عمان
ا حقـقه األمير من جناحـات كبيرة
وبـــصــمــات واضــحــة ســاهــمت في
ـنـطـقـة غـرب تـغــيـيـر وجه الـلـعـبـة 
ـسـتــويـات الـفــنـيـة آســيـا عــلى كل ا
واإلداريـــة والـــتـــنــظـــيـــمـــيـــة. وقــال
الــرمــيــثي: "قــارة آســيــا حتـتــاج في
ــقـــبــلــة لـــرؤيــة جــديــدة ــرحـــلــة ا ا
الســتــثــمـار اإلمــكــانــيــات الــكــبــيـرة
والطاقات الـهائلة سـواء البشرية أو
ـاديـة". القـارة الـتي يـسـكنـهـا أكـثر ا
من نـصف سكـان الـعـالم تمـلك أكـبر
قـاعدة لـلـمواهب في الـعـالم مواهب
اسـتثـنـائيـة وجـماهـيـر لديـهـا شغف
كبير للـعبة ولكن حتى اآلن ما زالت
تبـحث عن الـطريق الـصحـيح". وأكد

االحتاد اآلسيـوي لكرة القـدم أهمية
ـنظـومـة الكـرة اآلسيـوية االرتـقاء 
ــــا يـــــتــــنـــــاسب مـع حــــجـــــمــــهــــا

{ عــمـــان - وكـــاالت:  أكــد مـــحـــمــد
خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة
ـرشح لرئاسة للرياضـة اإلماراتية ا
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 355كـم/س. وإذا كـــنت تـــتـــســـائل عن
سـعرها فإن بنتلي كونتيننتال جي تي
 2019جـديدة تبدأ من  285,900دوالر
امــــيــــريـــكـي هــــذا بـــالــــطــــبع من دون
احــتــسـاب اإلضــافـات الــتي نــتـوقع أن
صالح أراد الــتـفـرّد بـهـا. الــثـانـيـة كـمـا
ذكـرنـا هي من بـنـتـلي أيـضـاً وحتـديداً
بـنـتـايـجـا أول  SUVفـائـقـة الـفـخـامـة
بــــســـــعــــر يــــبــــدأ من  200,000دوالر.
بــالــطـــبع كــأيّ ســيــارة من الــصــانــعــة
اإلجنليزية العريقة فهي تمتاز بفخامة
ـا تـعـنـيه الـكـلـمة حـيث اسـتـثـنـائـيـة 
تــســيــطــر عـلـى مـقــصــورتــهــا اجلــلـود
ـقـاعـد الـرحـبـة. ـتـرفـة وا واألخـشــاب ا
ــتــمــيــز حــاضــر أيــضــاً حــيث األداء ا
تـسـتمـد بنـتـايجـا طاقـتـها من مـحرك 6
لـتـر  12ســلـنـدر قـوة  608حــصـان مـا
يــتـيح لـهـا االنـطالق من  100-0كم/س
خالل  4.1ثــوان بـسـرعــة قـصـوى 300

كم/س.

{ لـنـدن - وكاالت:  يـسـطع جنم محـمد
ـــصــــري وجنـم نـــادي صـالح الالعـب ا
لـيـفـربـول اإلنـكـلـيـزي حـول الـعـالم لـذا
ـعـرفـة حتـركـاته ال يـتـوقف االهـتــمـام 
العب بل أيضـاً خارجهـا وبعد عـلى ا
أن كــان مـــعــروفــاً عــنه عــدم االهــتــمــام
بـامتالك السيارات الفـاخرة فقد أثبتت
له بـنتلي أن ذلك يستحـيل عملياً حيث
وقع فـي غــرام اإلجنــلــيــزيــة الــعــريــقــة
لــدرجـة عــدم اكـتــفـاءه بـامــتالك واحـدة
. األولى مـنـهـا إذ اشتـرى مـنـها اثـنـت
هي الـكوبيه الرياضية كونتيننتال جي
تـي ســوداء الــلـــون الــتي تــعـــدُّ أشــهــر
سـيـارات بـنـتـلي حـيـث ظـهـر الـفـرعون
ــصــري أثــنــاء قــيــادتــهــا مــؤخـراً إذ ا
جتــمع بــ الـفــخـامــة والــعـصــريـة مع
تـقــد أداء ريـاضي مـبـهـر يُـسـتـمـد من
مــحــرك  6لــتــر  12ســـلــنــدر قــوة 635
حـصان مـا يتـيح انطالقـها من 0-100
كم/س خالل  3.7ثـوان بسـرعة قـصوى

أخبار النجوم
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{ مدريد - وكاالت:  أعلن نادي سيلتا فيجو اإلسباني اول امس األحد
ـدرب البـرتغالي مـيجل كـاردوزو بعد اخلـسارة اخملـيبة أمـام إيبار إقالة ا
بهـدف دون رد على خـلفـية سـلسلـة نتـائجه الـسيـئة الـتي وضعت الـفريق
في دائرة الـهـبوط إلى الـدرجة األدنـى. وقرر الـنادي الـسـماوي فـور قرار
درب فران إقالة البرتغالي عن القيادة الفنية للفريق االستعانة بخدمات ا
إسكـريـبا لـتـولي مـهمـة إنـقاذ أبـنـاء جالـيـسـيا. وتـولى كـاردوزو مسـؤولـية
تـدريب فـيـجـو خـلـفًـا لألرجــنـتـيـني أنـطـونـيـو مـحـمـد في  12تشـريـن ثان
اضي إال أنه لم يحقق سـوى فوز وحيد مـنذ جلوسه عـلى مقعد اإلدارة ا
الفنـية في آخر  11جولة في أسـوأ نتـائج للفـريق منـذ صعوده إلى دوري
الدرجة األولى. وقال النادي السماوي في بيان رسمي: "لن يستمر ميجل
ـعاون في منـصبه ويتـوجه سيلـتا بالـشكر إلى كاردوزو وجهـازه الفني ا
ـدرب الـبــرتـغــالي عـلى مـهــنـيــته وتـفـانــيه وجـهــده خالل فـتـرة عــمـلـهم". ا
ـقـبلـة مـدربه اجلديـد فـران إسكـريـبا وسيـقـدم النـادي خالل الـسـاعات ا
الذي بدأ مسيـرته كمدرب مسـاعد في خيتـافي وفالنسـيا وأتلتـيكو مدريد
قبل أن يتولى في  2012اإلدارة الفنية لفريق إلـتشي. وقاد إسكريبا فريق
إلــتـــشي لــلـــصــعـــود لــدوري الـــدرجــة األولى قـــبل أن يــتـــولى بـــعــدهــا

تدريبـالفريق األول خلـيتافي وفـياريال. وبـخسارته أمـام إيبار
فشل سيـلتـا فيجـو للـمباراة الـرابعـة تواليًـا في حتقـيق الفوز

ـــرتـــبـــة الـ.17 لـــيـــتـــجـــمـــد رصـــيـــده عـــنـــد  25نـــقـــطـــة في ا
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لــــــيـــــــســــــكــــــنــــــهـــــــا الــــــشــــــبــــــاك.
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بدايـة الـشوط الـثـاني جاءت مـثـيرة
بعـد حـصول مـيـرالم بـيانـيـتش على
الـبطـاقـة الـصفـراء الـثـانـية ومن ثم
احلــمــراء في الــدقــيــقـة  47لــيـكــمل
. ــبـاراة بـعــشـرة العـبـ الـفــريـقـ ا
وقـلص خـوزيه كـايـيـخـون الـنـتـيـجة
لصـالح نـابـولي بـالدقـيـقة  ?61بـعد
تـمريـرة من كـولـيـبـالي إلى إنـسـيني
في الــنـاحــيـة الــيـســرى والـذي قـدم
تـــمـــريـــرة ســاحـــرة فـي عــمـق دفــاع
يــوفــنــتــوس أخــطــأ كـيــلــلــيــني في
تقديرها ليستغلها كاييخون ويسدد
الــكــرة بـلــمــســة بــســيـطــة من داخل
منطقة الستة ياردة. واقترب نابولي
من تـعـديـل الـنـتـيـجــة عـبـر تـسـديـدة
قـويـة من مــسـافـة بـعــيـدة عن طـريق
البرازيـلي اَالن إال أنها مـرت بجوار
الـــقــائـم. واســتـــمــر طـــوفــان أبـــنــاء
اجلنـوب وسدد فـابـيان رويـز قذيـفة
صاروخـية بـالدقـيقة  67تصـدى لها
تـــشـــيـــزني وأبـــعـــدهـــا عن مـــرمــاه
وأعقبها زيلينسكي بتصويبة أخرى
قوية من الـناحيـة اليسـرى لنابولي
أبعدهـا تشـيزني من جديـد. ومجددًا

ــري تـشـان مـيــرالم بـيــانـيــتش وإ
ثـنـائـيـة يـوفـنـتـوس في الـدقـائق 28
و ?39بينما سـجل خوزيه كاييخون
هـدف نـابـولي الــوحـيـد في الـدقـيـقـة
 .61ورفع البيانكونيري رصيده إلى
 72نقطة ليواصل تربعه على قمة

جدول مسابقة الكـالتشيو بفارق 16
ـركـز الـثـاني نـقـطـة عن نـابـولي بـا

برصيد  56نقطة.
‰u% WDI½

ـباراة الـدقـائق الـعـشر األولـى من ا
لم تــشــهــد أي خــطــورة عــلى مــرمى
الفـريقـ فظـلت الكـرة في منـتصف
لعب وسـط مناوشـات بسـيطة من ا
. وجـاءت أولى الـفرص كال الفـريـق
في اللقـاء بالدقـيقة 11بعد عـرضية
الــسـيــد هــســاي من جــهـة الــيــسـار
أبعـدها بـونـوتشي بـطـريقـة خاطـئة
لـتـصل إلى زيـلــيـنـسـكي الـذي سـدد
كرة قوية مـرت بجوار الـقائم األيسر
لتشيزني. وشـهدت الدقيقة 25نقطة
بـاراة بعد طرد أليكس التحول في ا
ميريت حارس نابولي إثر خطأ في
الــتـمــريــر من مــالــكـويـت في إرجـاع
الـــكـــرة إلى حـــارسه لـــيــخـــطـــفـــهــا
رونـالـدو ويـحـاول مـراوغـة احلارس
ـنطقة وحصل الذي أسقطه خارج ا
عــلـى الــبــطــاقـــة احلــمــراء. وأجــرى
أنـشـيـلـوتي أول تـبـديالته بـالـدقـيـقة
هاجم أركاديوز ميليك  26بخروج ا
ونـزول احلــارس ديـفــيـد أوســبـيــنـا.
وتمكن ميرالم بيـانيتش من تسجيل
الهدف األول بالدقيقة  28 بتسديدة
ـيــزة من الـركــلـة احلــرة الـثــابـتـة
التي حصل علـيها الـدون ليعلن عن
تـقدم الـبـيانـكـونـيري بـهـدف نـظيف.
ورد زيــلـيــنـســكي ســريـعًــا بــهـجــمـة
مرتدة في الدقيقة 29بعد كرة طولية
في عـــمق دفــاع يـــوفــنــتـــوس فــشل
كانسيلـو في إبعادها ليـنفرد بيوتر
رمى ويسدد كرة ارتطمت بالقائم با
األيسر ليـوفنتوس. وحـاول إنسيني
التـسـجـيل عـلى غرار بـيـانـيتش من
ركـلـة حـرة فـي الـدقـيـقـة  36لـيـسـدد
رمى تصـويبـة قويـة في مـنتـصف ا
تصـدى لهـا تشـيزني بـسهـولة. وكاد
بيـانيـتش أن يسـجل هدفًـا ثانـيًا في
الدقيقة 38بعد ركلة ركنية نفذت من
الـنـاحـيـة اليـمن إلـى الـبوسـني عـلى
ــنـطــقـة لـيــسـدد كــرة قـويـة حـدود ا
أبعدها أوسـبينا إلى ركـلة ركنية من
جـديـد.  ومن كـرة ثـابـتـة جديـدة من
الركـلـة الركـنـية تـمـكن يوفـنـتــــوس
من تـسجـيل هـدفه الـثـاني بالـدقـيـقة
39بـعـد عــرضـيـة بـيــرنـارديـســــــكي
ـــري تـــشــان الـــتي وجـــدت رأس إ

ـبـيك مـارسيـلـيا { باريس - وكـاالت:  واصل مـاريـو بالـوتـيـلي مهـاجم أو
ـثيرة للـجدل خالل مبـاراة فريقه أمام سـانت إيتيان اول امس تصرفاته ا
األحد ضمن منـافسات الـدوري الفرنسي. وسـجل بالوتـيلي الهدف األول
لفريقه في مرمى اخلضر بعد مرور  12دقيقة فقط من بداية اللقاء. إال أن
ثير للـجدل احتفل بالهدف بطريـقة جنونية حيث التقط هاجم اإليطالي ا ا
الـهـاتف احملـمول لـيـنـشـر مـقـطع فـيـديـو يـنـقل فـرحتـه مع زمالئه بـالـهدف
مـبــاشـرة عــلى حـســابه الـرســمي عـلى شــبـكــة إنـســتـجـرام. ورفـع مـاريـو
وسم سـجلـها بالـوتيـلي رصـيده إلى  4أهداف بـالدوري الـفرنـسي هـذا ا
ـبيك مـارسـيلـيا. وقـضى بالـوتـيلي الـنصف األول من جمـيعـها بـقـميص أو
وسم اجلاري بقميص نيس وانتقل إلى مارسـيليا في صفقة انتقال حر ا

اضي. خالل شهر يناير ا

اني يـورجن كـلـوب مـدرب ليـفـربـول فـريقه { لنـدن - وكـاالت: شـاهـد األ
وهـو يـسـقط في فخ الـتــعـادل الـسـلـبي مع مـضـيــفه إيـفـرتـون عـلى مـلـعب
"جـوديــسـون بــارك" اول امس األحـد في خــتـام اجلــولـة  29من الـدوري
ـبـاراة سـوى فـرص قـلـيـلة ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم. ولم تـشـهـد ا اإلنـكـلـيـزي ا
للتـسجـيل وهو مـا أثار اسـتياء كـلوب الـذي كان يـسعى لـلفوز من أجل
اسـتعـادة الـصـدارة من حـامل الـلـقب مـانـشـستـر سـيـتي. وفي وقت لم
بـاراة والتقطه طلـوبة فإن ما حـدث بعد ا باراة باإلثـارة ا تتمتع فـيه ا
العـدسات الـتـلفـزيـونيـة كسـر اجلـمود. ووفـقـا لصـحيـفـة "ميـرور" توجه
كـلـوب إلى جـمـهـور الــفـريق الـزائـر لـتـحـيــته وفي طـريـقه إلى مـغـادرة
. ولفت لـعب كان جـامـعو الـكرات مـصطـفـ لتـحيـة العبـي الفـريقـ ا
أحد الصـبية من جـامعي الكـرات أنظار كـلوب بعـدما عمـد إلى حتيته
بـطـريــقـة سـاخـرة إثــر فـشل فـريــقه في حتـقـيـق مـراده. ودفع تـصـرف
ـواجـهـته واحلـديث مـعه وجـهـا لـوجه إال أن الـصـبي الـصـبي كـلـوب 
اني ـدرب األ واصل الـسخـريـة من كـلـوب بـطـريـقة سـاخـرة لـيـغـادر ا

لعب مبتسما. ا
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سدد فابيـان رويز تصويـبة قوية من
نطقة بالدقيقة 71 لتصطدم خارج ا
بــرأس بـــونــوتـــشي وتــمـــر بــجــانب
ـرمى إلى ركــلـة ركـنــيـة. واحـتـسب ا
حكم اللقاء ضربة جزاء بالدقيقة 83
س الـكرة لـيد أليـكس ساندرو بعد 
وعـودة لتـقـنـيـة الفـيـديـو الـتي أقرت
وجود ركـلـة جـزاء سددهـا إنـسـيني
ن لـتشيـزني. الدقائق في القائم األ
باراة شهدت صراعات األخيرة من ا
ومناوشات ب العبي الفريق بعد
اصطـدام كولـيبـالي بديـباال وسـقوط
ناوشات وبطاقت األخير انتهت 

صـــفــراويـــتـــ الَالن وبــنـــتــانـــكــور.
ـبـاراة إبراز  10بـطـاقات وشـهـدت ا
لالعبي الـفـريقـ بواقع  8بطـاقات
صـفراء و 2بـطـاقـة حـمـراء ليـحـسم
اليوفي نظريـاً لقب الكالتـشيو للمرة

الثامنة تواليًا.
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تقمص ألـفارو مـوراتا دور البـطولة
حيث سجل هدف قاد بهما أتلتيكو
مـــدريـــد إلســــقـــاط مـــضـــيـــفه ريـــال
ســوســـيــداد  (0-2اول امس األحــد
على مـلـعب (أنـويتـا) ضـمن اجلـولة
الـ 26من "الـلـيـجـا". وافـتـتح مـوراتا

∫“u
حقق اليوفي فوزاً
مهماً على نابولي
إقترب به من
حسم اللقب
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محمد خلفان الرميثي

جانب من منافسات دوري سلة احملترف

الثـالـثـة توالـيـا لتـنـجح في احلـفاظ
عــــلى فــــارق الـــنــــقــــاط الـــســــبع مع
ـتصـدر بـعـد أن أصبح برشـلـونـة ا
رصـيـدهـا  53نـقـطـة في الـوصـافـة.
وعـلى اجلـانب اآلخـر تـذوق الفـريق
البـاسكي مـرارة اخلسـارة التـاسعة
ـوسم لـيـتـجـمـد رصـيـده عـند هـذا ا

ركز الثامن.  35نقطة في ا
‰uÐdHO Ë ÊuðdH¹≈ ‰œUFð

قـدم إيـفــرتـون هـديـة ثـمــيـنـة حلـامل
اللقب مانـشستر سيـتي بتعادله مع
جـاره وضـيـفه لـيـفـربـول  0-0مـساء
اول امـس األحــــــد عـــــــلـى مــــــلـــــــعب
"جـوديـسـون بـارك" ضـمن مـبـاريـات
اجلـولة  29من الـدوري اإلنـكـلـيـزي.
وبـهــذه الـنـتــيـجـة يــفـرط لـيــفـربـول
بـــفــرصـــة اســتـــعــادة الـــصــدارة من
مانـشسـتـر سيـتي بعـدما
ارتــــفع رصــــيــــده إلى 70
نقـطـة مـقابل  71حلامل
الــلــقب فــيـمــا رفع
إيـفـرتـون رصـيده
إلى  37نـــقـــطـــة
ـــــــــركــــــــز فـي ا

العاشر.

{ مــــدن - وكــــاالت:  خــــطف فــــريق
يــوفــنــتــوس فــوزًا ثــمــيـنًــا مـن أمـام
نظيره نابولي بـهدف مقابل هدف
ــبـاراة الــتي جــمـعــتـهــمـا اول في ا
امس األحـــــد فـي إطــــار
مـنــافـســات اجلـولـة
الـ 26مـــــــــن
الـــــــــــــــــــــــــدوري
اإليطـالي. أحرز

سجل التهـديف في الدقيقة  30بعد
ـنطـقة أن تابع كـرة عرضـية داخل ا
برأسه إلـى الشـبـاك. ولم تكـد تـمر 3
دقــائق حـــتى واصل صــاحب الـ26
عـامًـا الـتـألق بـهـدف آخـر وبـالرأس
أيــضـا حــيث ارتــقى فــوق اجلــمـيع
وحـول اخملالـفـة الـتي نـفـذهـا كوكي
ريـســوركـســيــون من الـيــمـ داخل
الـشـبـاك لـيــضـيف ثـالث أهـدافه مع
الفريق مـنذ انضـمامه من تشـيلسي
اضي. وفي يركـاتو الشـتوي ا في ا
الـــشــوط الــثـــاني لــعـب أتــلــتـــيــكــو
مـنـقـوصـا بـعـد طـرد كـوكي بـبـطـاقة
صـفراء ثـانـيـة في الـدقـيـقة  62لكن
ــنـع الــفـــريق من الـــعــودة هـــذا لم 
للعاصمة اإلسبـانية بالنقاط الثالث.
ــدرب ديــيــجــو وواصــلت كــتــيــبــة ا

سيميوني مسلسل
االنـتـصـارات
لــلـــمــبــاراة


