
"ديـلي مــيل": "إلــيك هــذه يــا بـيب".
ومن جــانــبــهــا عـنــونت صــحــيــفـة
"اجلــارديـان": "لـيـفـربـول يـحـلق في
الــــــصــــــدارة بــــــفـــــارق 9 نــــــقـــــاط
وجـوارديـوال يـسـتـشـيط من الـفار".
وعـنــونت صـحــيـفــة "إكـســبـريس":
امنـحـوهـا لـلـريدز.. لـيـفـربـول جـيد
للغاية وجوارديوال يبكي األخطاء".
وجنح فــريق نـــادي لــيــفــربــول في
الـتــغـلب عــلى ضـيــفه مـانـشــسـتـر
سـيـتي بـنـتـيـجـة 3 أهـداف مـقـابل
هــدف واحـد. واســتـضــاف الـريـدز
ـدرب بـيب جـوارديـوال على فـريق ا
مـــلــعب أنــفــيـــلــد مــســاء اول امس
االحـد في قمـة اجلـولة  12من عمر
ـمتـاز. اللـيفر الـدوري اإلجنلـيزي ا
لم يـــنـــتـــظــر طـــويالً مـن أجل أخــذ
األسـبـقيـة عـلى مـستـوى الـنتـيـجة
حـيث وقع العب الوسط الـبـرازيلي
فـابـيـنـيـو عـلى أولى أهـداف الـلـقاء
الساخن في الدقيقة  6من تصويبة
صـــاروخــيـــة من خـــارج مـــنـــطـــقــة
اجلـــزاء قــبـل أن يــضـــيف الـــنــجم
ــصــري مـــحــمــد صالح الــعـــربي ا
هـدف ليـفربـول الـثاني في الـدقيـقة
13 ن رأســيــة رائـعــة في مــتــابــعـة
ـتـألق أندي لـعـرضـيـة مـذهـلـة من ا
روبــرتــســون. وبـنــفس ســيــنــاريـو
الـشـوط األول وفي نفس الـدقـيـقة
الـسادسـة من عمـر الـشوط الـثاني
أضـاف الـنـجم الـســنـغـالي سـاديـو
مـــاني هـــدف الــلــيـــفــر الـــثــالث من
مـتـابـعـة لكـرة عـرضـيـة من اجلانب
ــن عـن طــــــــــــريـق جــــــــــــوردان األ
هنـدرسون. الـسكاي بـلوز ضـغطوا
بـكل قـوة في آخـر ربع ساعـة بـغـية
تــســجــيل هــدف حــفظ مــاء الــوجه
عـلى األقل وهـو مـا حتـقق بـالـفعل
في الـدقـيـقـة 78 عن طـريق الالعب
الـبـرتـغـالي بـرنـاردو سيـلـفـا. بـهذه
الــنــتـيــجــة يـبــتــعـد زمـالء مـحــمـد
صـالح بـــصــــدارة جـــدول تــــرتـــيب
الـدوري اإلجنلـيـزي بـفارق  9نـقاط
كـامـلـة عن أزرق مـانـشـسـتـر حـيث
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دافع البـولنـدي فويـتشـيك تشـيزني حـارس مرمى يـوفنـتوس عن زمـيله كـريـستـيانـو رونالـدو جنم الفـريق عقب خـروجه غاضـبًا إثـر استـبداله في الـشوط الـثاني من مـباراة
ميالن. وفاز يوفـنتوس في ميدانه بألـيانز ستاديوم على مـيالن بهدف دون مقابل أحرزه بـاولو ديباال في مباراة شهـدت غضب رونالدو عقب استـبداله بالدقيقة  ?55ليخرج

البس وليس إلى مقاعد البدالء.  إلى غرفة خلع ا
ـلعب". وأضاف "كـريسـتيانـو العب بطل ومن الطـبيعي أن وقـال تشيـزني في تصريـحات أبـرزها موقع "تـوتو ميـركاتو": "أتـوقع أن يكون الـالعب غاضبًـا عندمـا يغادر أرض ا

وسم سيصنع الفارق".  يكون غاضبًا وقت االستبدال أنا متأكد من أنه في اللحظات احلاسمة من ا
وتابع "كانت مبـاراة مفتوحة للـغاية وميالن لعـب بشكل جيد لـكن في النهاية حـصلنا على الـنقاط الثالث أنا سـعيد ألنني ساعـدت الفريق أصعب تصـدي كان إنقاذ رأسية

نطقة".  باكيتا بينما كانت الهجمات األخرى من خارج ا
وواصل "أنا سـعيد ألنني لم أستـقبل هدف دائمًـا أفضل االنتصار بـنتيجة (0-1) بـدالً من الفوز (3-4). وختم "فـيما يتعـلق بالدوري ال أعرف ما إذا كـانت هناك مبارزة مع

إنتر هناك العديد من الفرق القوية مثل أتاالنتا روما والتسيو وعلينا أن نكون مستعدين لضمان النقاط الثالث".
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أحـرز يـانــيس أنـتـيـتــوكـومـبـو 35
نــقــطـة لــيــقـود مــيــلـووكـي بـاكس
لـلـفـوز 119-121 عـلـى أوكالهـومـا
سـيـتي ثـانـدر بـعـد لـقـاء مـثـيـر في
دوري السلة األمريكي للمحترف

اول أمس األحد. 
واسـتـحـوذ أنـتـيـتـوكـومـبـو أيـضـا
عــلى 16 كــرة مــرتــدة كــمــا أحــرز
بـروك لوبـيز رمـيـة ثالثيـة حاسـمة

قبل 25.4 ثانية من النهاية.
 وقـــدم إيـــريك بـــلـــيـــدســـو أفـــضل
وسم مـسـتويـاته مع بـاكس هـذا ا
وســـجل 25 نـــقـــطــــــــــة لـــيـــنـــجح
للمـباراة الرابعـة على التوالي في
تـــســـجــيل  20نــقـــطــة عـــلى األقل
بـعـدما اكـتـفى بتـسـجيل 18 نقـطة
أو أقـل في كـل مــــبــــاراة من أول 6

جوالت. 
وتــصــدر ديـنــيش شــرودر قــائــمـة
مسـجلي النـقاط في ثانـدر برصيد

25 نقطة 
كــــــمــــــا أضــــــاف زمــــــيــــــلـه شـــــاي
جـيـلـجـيـوس ألـكـسـنـدر 22 نـقـطة
لـكن في الـنـهـايـة تـوقـفت سـلـسـلـة
من  4انـتـصارات مـتتـالـية لـلـفريق

سابقة. على أرضه في ا
“dJO  d³F¹ “—u²Ð«—

وأحرز بـاسكـال سيـاكام 24 نقـطة
واســتــحــوذ عـلى 11 كــرة مــرتـدة
لـيـقــود تـورونـتـو رابــتـورز لـلـفـوز
 104-113عـــلـى لـــوس أجنــــلـــوس
لـــيـــكـــرز فـي دوري كـــرة الـــســـلـــة

األمريكي. 

وأضاف فـريد فـان فليت 23 نقـطة
ومـرر 10 كـرات حــاســمــة لــيـوقف
رابتـورز سلـسلة من 7 انتصارات

متتالية لفريق ليكرز. 
وحــقق تـورونــتــو االنــتــصـار رغم
الـلـعب دون العبـيه الـبـارزين كايل
لــوري وســـيـــرج إيــبـــاكـــا بـــســبب
اإلصــابـة. وسـاهم كــريس بـوشـيـر

في انــــتــــصـــار رابــــتـــورز أيــــضـــا
بـتـسـجيل 15 نـقـطـة فـيـمـا أضـاف
نــورمــان بـاول 14 نــقــطــة وسـجل
تـيريـنس ديـفـيز 13 نـقطـة لـيـحقق
الــفــريق فــوزه الــســادس في آخــر
سـبع مـبـاريـات. وتـصـدر أنـطـوني
ديـفـيز مـسـجلي الـنـقاط في لـيـكرز
بـرصـيـد 27 نــقـطـة كـمـا اسـتـحـوذ
عــلى ثــمــاني كــرات مــرتــدة فــيــمـا
اســتــمــر تــألق الــعــمالق لــيــبـرون
جـــيـــمس. وحـــقق جـــيــمـس ثالثــة
أرقـام مـزدوجـة للـمـرة الـرابـعة في
خــمـس مــبــاريــات وأنــهى الــلــقــاء
بـعــدمـا سـجل  13نـقــطـة ومـرر 15
كــرة حـاسـمـة واســتـحـوذ عـلى 13
كـرة مــرتـدة فــيـمــا أضـاف الــبـديل

كايل كوزما 15 نقطة. 
ــوسم وتــفــوق تــورونــتــو بــطل ا
اضي بنـتيجة 18-26 في الربع ا
الثـالث ليـدرك التـعادل 78-78 قبل
أن يـــــواصـل فـــــرض ســـــيـــــطـــــرته
بالتفوق  3-13ليتقدم في النتيجة
81-91 بـــعـــد أقـل من ثالث دقـــائق

من الربع األخير.
“dO U U  “u

واسـتمـر تفـوق كلـيفالنـد كافـاليرز
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اهتمت الصـحف اإلجنليزية
الــصــادرة صــبــاح امس
اإلثـــــنـــــ بـــــقـــــمــــة
ليفربول ومانشستر
ســــيـــــتي والـــــتي
حـســمـهـا الـريـدز
اول أمس االحد
بــنــتــيــجـة 3-1
وحتـــــــــلـــــــــيق
الـــــريــــــدز في
صـــــــــــــــــدارة
جـــــــــــــــــــدول
الـــتــــرتـــيب
بـــــفـــــارق 9
نقـاط كامـلة
عـن حـــــــــامل
الــــــــــلــــــــــقب.
وعــــــــنـــــــــونت
صـــــحـــــيـــــفــــة
"مــــــيـــــرور":
"شـكـرًا على
ال شـــــــيء"..
مـــصــافــحــة
غـاضـبـة من
بيب للحكم بعد
جـــدل الــفـــار وعــدم
ـــســة يــد احــتـــســاب 
تــــريـــنت (ألـــكـــســـنـــدر
أرنــولــد). كـــمــا كــتــبت
الـصـحـيـفـة في األعـلى:
"لن يتم ترهـيب آرسنال
ــزعــجـة بــاجلــمــاهــيــر ا
ـــــري". أمـــــا إلقـــــالــــــة إ
ـــز" صــــحـــيــــفــــة "الـــتــــا
فـــــعـــــونـت: "جـــــوارديـــــوال
يـغــلي". وبــدورهــا عــنـونت
صـحــيـفـة

مـرت جــوار الــقـائـم وبـدأ الــشـوط
الثـاني بقرار غـريب للـمدرب ساري
بـإخــراج رونــالـدو وإدخــال بــاولـو
ديـبـاال والـذي صـنع الـفـارق بـهدفٍ
جميل بقدمه اليمنى ليضع اليوفي
قدمة في الـدقيقة 77 رغم أنه في ا
ال يستـخدم القدم الـيمنى في أغلب

األحيان.
وأجــرى الــيـــوفي عــدة تــغــيــيــرات
بــإدخــال دوجالس كــوســتــا مــكـان
بــيـرنـارديـسـكي و رابـيـو في مـكـان
مـاتـويــدي بـيـنـمــا حـاول مـيالن أن
يتعادل عبر أكـثر من تسديدة قوية
من تــشـاالنــوجــلــو ولــكن احلـارس
تـشيـزني كان مـتألـقاً في إبـعادها..
باراة بتصدياته وكان أحد رجال ا
ـــســــتـــمـــرة حملـــاوالت بـــاكـــيـــتـــا ا
ـيالن . وحـاول ا وبــيـونـتـيك أيـضـاً
الـعـودة في الـنـتــيـجـة في الـدقـائق
األخــيــرة ووضع الــفــريق األبــيض
واألسـود في عـديد من الـصـعـوبات
لـــكـــنه لـم يـــنـــجح في هـــز شـــبـــاك
تشـيزني لـيخـرج اليـوفي بانـتصارٍ
ـوسم هـو األغــلى له مــنـذ بــدايــة ا
بـجانـب انتـصـاره على إنـتـر ميالن
وسم في السـان سيـرو في بدايـة ا

كذلك.
“—uO½uł U uÐ ‰œUFð

أهـــدر بـــوكـــا جـــونـــيـــورز فـــرصــة

بـيـتــيس في ديـربي األنـدلس الـذي
جمـعهمـا اول امس األحد في إطار
اجلـــــــــولـــــــــة الـ 13مـن الـــــــــدوري
اإلسـبــاني. وعـلـى مـلـعـب (بـيــنـتـو
فـــيــامـــارين) افـــتـــتح الـــضـــيــوف
الـتسـجـيل عن طـريق العب الوسط
األرجـنـتـيـني لــوكـاس أوكـامـبـوس
(ق13) وذلك قــــــبل أن يـــــتــــــمـــــكن
أصـــحـــاب األرض مـن إدراك هــدف
الـتـعـادل قـبل حلــظـات من انـتـهـاء
الـــشـــوط األول عن طــــريق الالعب
لــــــورين مــــــورون (ق1+45). وفي
ـــهــــاجم الــــدقــــيــــقـــة (55) جنـح ا
الـــهـــولــــنـــدي لــــوك دي يـــوجن في
تـسـجيل الـهـدف الثـاني إلشـبيـلـية
لـيعـود الفـريق مجـددا لتـذوق طعم
الـــفـــوز عـــقب الـــتـــعـــادل في آخـــر
مــبــاراتــ بــالــلـيــجــا أمــام كل من
فـالـنـسـيـا وأتـلـتـيـكـو مـدريـد عـلى
الـــتـــرتــــيب. وبـــهــــذا الـــفـــوز رفع
إشبيلـية رصيده إلى 24 نقطة في
ـركـز الـرابع فـيـمـا جتـمـد رصـيد ا
ريــال بـيــتـيـس عـنـد 13 نـقــطـة في

ركز الـ17. ا
Âu¹ q  s ×²¹ —UH « ∫w½uOLOÝ

جــــدد األرجــــنـــتــــيــــنـي ديــــيــــجـــو
ـديــر الـفــني لــفـريق ســيـمــيـونـي ا
أتـلــتـيـكـو مــدريـد إشـادتـه بـنـظـام
ـسـاعـد (فـار) رغم حــكم الـفـيـديـو ا
عـدم تأكـده تمـاما من الـتأقـلم معه.
وجـاءت إشـادة ســيـمـيــوني الـيـوم
بـنـظام الـفـار عقـب فوز فـريـقه على
ـــرحـــلــة إســـبـــانـــيــول 1 / 3 فـي ا
الــــثـــــالــــثــــة عــــشــــرة من الــــدوري
اإلســـبــانـي لــكـــرة الــقـــدم. وطــالب
ســيـمــيــوني "بــالـهــدوء" نــظـرًا ألن
وسم ال يـزال في مـراحله األولى. ا
وقـال سـيــمـيـوني في تــصـريـحـات
ــبــاراة : "أعــتــقـد إعالمــيــة بــعــد ا
دائما أن نـظام (فار) سـيتحسن كل
يــوم.. وأتـمـنى أال أكـون مـخـطـئـا".
ـــبــــاراة إلى الـــفـــار وجلــــأ حـــكم ا
لـلتـأكيـد على صـحة هـدف التـعادل
1 / 1 الــذي ســجــله آنــخل كــوريــا
العب أتـلـتـيـكـو قبل نـهـايـة الـشوط
األول مـبــاشـرة حـيث كـانت هـنـاك
شكـوك بوجود وضع الـتسـلل. كما
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ــكـســيــكي إلى ــنــتــخب ا صــعــد ا
الـدور قـبل الـنـهائي بـبـطـولـة كأس
العـالم لكرة الـقدم للنـاشئ (حتت
ـــقــــامـــة حـــالـــيـــا في 17 عـــامـــا) ا
البـرازيل بعـدما تـغلب عـلى كوريا

اجلنوبية  / 1صفر. 
وظل التـعادل السـلبي قائـما طوال
 76دقـيـقــة ثم جنح عـلي أفـيال في
ــواجـهـة وبــطـاقــة الـتـأهل حـسم ا
كـسيكـي عندمـا سجل لـلمـنتـخب ا

باراة.  الهدف الوحيد في ا
ـكــسـيـكي في ـنــتـخب ا ويـلـتــقي ا
الــــدور قـــبل الــــنـــهـــائـي نـــظـــيـــره

الهولندي الذي
كــان أول
ـتـأهل ا
يـــــــــــــن
لـلـدور
قــــــبل

أشار سيميوني : "قدمنا أداء جيدا
ـلعب.. عـلى صـعـيد االنـتـشـار في ا
سـاد الــشـعـور بــاخلـطــر في بـدايـة
ــبـاراة.. وضــاعف هــدف الــتــقـدم ا
إلسـبــانـيـول من صــعـوبـة الــلـقـاء..
ولــــكـن الــــفــــريـق كــــان عــــلى قــــدر
ـسؤولـية ورد بـثالثـة أهداف كـما ا
تـــعــاون الالعــبــون ســـويــا بــشــكل

رائع".
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حــافظ يــوفــنــتــوس عــلى صــدارته
لـــلــدوري اإليــطـــالي بــفـــوزٍ صــعب
لـلغـايـة على مـيالن في قـمة وخـتام
اجلولة الـثانيـة عشر من مـنافسات
الـــــــدوري اإليــــــطـــــــالـي بـــــــهــــــدف
لألرجـنـتــيـني بـاولــو ديـبـاال. ورفع
فـريق الـسـيدة الـعـجـوز نـقاطه إلى
32 بفارق نقطة واحدة عن مطارده
الرئيسي إنتر ميالن صاحب الـ31
نقطـة بينـما ظل ميالن فـي معاناته
درب سـتيفـانو بـيولي بتـلقيه مع ا
ـوسم اخلــســارة الـســابــعــة هــذا ا
الـتي أنـزلـته لـلـمـركـز الـرابع عـشر.
ـباراة قـتـاليـة كبـيرة من وشـهدت ا
جانب مـيالن الذي كـان األفضل في
بعـض حلظـات الشـوط األول وهدد
مـرمى تشـيـزني بأكـثـر من تسـديدة
كـما كان الـبولـندي بـيونـتيك قـريباً
من افتتاح الـنتيجة بـضربة رأسية

سكوت
مكتوميناي

الــــنـــهـــائـي عـــقب فــــوزه الـــثـــمـــ
ـسـتـحق 1 / 4 عـلى بـاراجـواي وا
في افتتـاح منافـسات دور الثـمانية
فـي وقت ســـــابـق من مـــــســـــاء اول

امساألحد. 
وافـتـتح كي-يانـا هـوفـر التـسـجيل
ـصـلـحـة هـولــنـدا في الـدقـيـقـة 30
قـبل أن يــضـيف زمــيـله ســونـتـجي
هانسـ الهدف الثانـي في الدقيقة
40 لــــكـن ديـــــجـــــو دوارتي قـــــلص
ـصـلـحة الـفـارق بـتـسـجـيـله هـدفـا 
باراجواي في الدقيقة  ?45لينتهي
الشوط األول بتقـدم الهولندي / 2
ــنــتــخـب الــهــولــنــدي  .1وفـــرض ا
ســيـــطــرته عــلـى الــشــوط الــثــاني
لـيــضـيـف جـايــدين بـراف الــهـدف
الـثـالث لــلـفـريق الـبــرتـقـالي في
الــدقــيــقـة 78 فــيــمــا تــكـــــــفل
نــاسي أونــوفــار بــتــسـجــيل
الـهـدف الـرابع في الـدقـيـقـة

.86
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أكد رئيس االحتاد اللبناني هاشم
حــيــدر أن مــواجـهــة لــبــنــان أمـام
كــوريــا اجلــنــوبـيــة ســتــقــام عـلى
مــلــعـب مــديــنـــة كــمــيـل شــمــعــون
الـريـاضــيـة في بـيــروت بـحـضـور
جماهيري. ويضيف منتخب لبنان
نظيره الكوري اجلنوبي اخلميس
ؤهلة قبل في إطار التصفيات ا ا
ونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال حيدر في تصريحات متلفزة
إن الـقــوى األمـنــيـة أبــدت تـعــاونـا
كـــبــيـــرا لــضـــمــان حـــفظ األمن في

لعب.  درجات وخارج ا ا
وأشار إلى أن االحتـاد الـدولي كان
بـاراة إلى خـارج لـبـنان سـيـنـقل ا
حال قرر االحتـاد اللبنانـي إقامتها

بدون جمهور. 
وأضــاف "االحتـــاد الـــدولي طـــالب
نــظــيــره الـــلــبــنــانـي بــرســالــة من
احلـكـومـة الـلـبـنـانيـة لـضـمـان أمن
ــبـاراة وهـذا مـا حــدث بـالـفـعل". ا
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حقق ليفربول فوزاً
مهماً على سيتي
ليعزز صدارته

للدوري االنكليزي

هاشم حيدر رئيس االحتاد اللبناني بكرة القدم
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االنــــــفــــــراد بــــــصــــــدارة الــــــدوري
األرجــــنـــــتــــيــــنـي وســــقـط في فخ
التعـادل السلـبي مع مضيفه فـيليز
سارسفيلد صباح امس االثن في
ــســابــقـة. ورفع ــرحــلـة 13 من ا ا
بوكا رصيده إلى 25 نقطة ويحتل
الـــصـــدارة بــفـــارق األهـــداف أمــام
النــوس وأرخـنـتـيـنـوس جـونـيـورز
مـقابل 22 نـقـطـة لـسـارسـفـيـلد في

ركز السادس.  ا
ــبـاراة وأنــهى بــوكــا جـونــيــورز ا
بــعـشــرة العـبــ بــعـد طــرد فـرانك
فابرا في الـدقيقة 61 لنـيله اإلنذار
باراة. ورفع ريـسينج الثـاني في ا
رصـيده إلى 24 نـقـطـة لـيـقـفـز إلى
ــركــز اخلـــامس وجتــمــد رصــيــد ا
هـوراكـان عـند 14 نـقطـة لـيـتراجع
ـركـز الـثـامن عـشـر. وانـتـهى إلـى ا
ـباراة بالـتعادل الشوط األول من ا
الــســـلــبي الــذي ظـل قــائــمــا حــتى
ـــبـــاراة ســـجل ريـــنــــيـــرو هـــدف ا
الــوحـيـد في الــدقـيـقـة  76لـيـحـقق
الـفـوز بـعـد تـعادلـ مـتـتـالـي في

سابقة.  ا
ـبـاراة بـتـسـعـة وأنــهى هـوراكـان ا
العــبــ فــقط بــعــد طــرد كــارلـوس
أراوخــــو ولــــوكــــاس مــــيــــروال في
الدقـيـقة 87 بـعدمـا نـال كل منـهـما

باراة. اإلنذار الثاني في ا
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أبدى الـبرازيلي أليسـون بكير حارس
مـرمى ليـفربـول سـعادته الـبالـغة بـفوز
فـريقه عـلى مـنافـسه مانـشسـتر سـيتي.
وعـــزز لــــيـــفـــربــــول صـــدارتـه لـــلـــدوري
ــمـتــاز بــتـــــــــغــلــبه عـلى اإلجنــلــيـزي ا
ضيفه مـانشستـر سيتي بنـتــــــيجة 3-1
اول أمس األحــــد في خـــتــــام مـــبـــاريـــات

اجلولة الـ 12. 
وقـال أليـسون في تـصريـــــــحـات لشـبكـة سكـاي سبورتس
ـديـر الـفنـي يورجن كـلـوب عـلى أكمل "لـقد نـفـذنـا تعـلـيـمات ا

وجه". 
وأضاف "كـنا نـعلم أنـها مـباراة صعـبة مـانشـستـر سيتي من
أقوى الفرق في العالم لكن نحن على الطريق الصحيح الفوز
نحنـا الثقة كي نؤدي بشكل أفـضل". ونوه أليسون "نعرف ما
ـيـرلــيج يـجب عـلـيك أن هــو هـدفـنـا من أجل حـصــد لـقب الـبـر

تتحلى بالتركيز الشديد". 
وارتـفع رصـيد لـيفـربول بـهذا الـفوز إلى 34 نقـطة فـيمـا استـقر

ـركـز الـرابع. رصـيـد مـانـشـستـر سـيـتـي عـند 25 نـقـطـة في ا
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يـا على مـنافـسه السـويسري ـصنف اخلـامس عا تغلـب الالعب النمـساوي دومـينـيك ثيم ا
قـامة في لـندن  ـوسم تـنس الرجـال  ا روجـر فيـدرر خالل منـافـسات الـبطـولة اخلـتامـية 
جـموعت دون يا  صـنف الثالث عـا اول امس األحـد. وتمكن ثـيم من الفوز عـلى فيدرر ا
مقـابل تفاصيـلهما  5-7و  5-7في ظـرف ساعة و 42 دقيـقة فقط. ويتـواجد فيدرر و ثيم
ــصـنف األول و في مـجــمـوعــة بـيــورن بـورج إلى جــانب الــصـربي نــوفـاك ديــوكـوفــيـتش ا
ـصنف الـثامن. وكـان ديوكـوفيتـش قد افتـتح منـافسـات البـطولة اإليـطالي مـاتيو بـيرتـيني ا
جمـوعت دون مقابل تفاصيلهما  2-6و -6 اخلتامية بـفوز سهل على اإليطالي بيرتيني 

 1في ظرف ساعة و 4 دقائق فقط.

واعـتــبـر حــيـدر أن أســعـار بــطـاقـة
ــلــعب تــعـد زهــيـدة الــدخـول إلى ا
بـقـيـمـة " 5آالف لـيـرة" مـشـيـرًا إلى
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ـضـرب ورواد تـداول عـشـاق كـرة ا
مواقع التواصل االجـتماعي فيديو
غـريبـا جرت أحـداثه خالل مـباراة
الــــكـــنـــديــــة كـــاتـــريـن ســـيـــبـــوف
واألمريكية أليسيا باركس في ثمن
نهائي بـطولة ITF في مدينة الس
فيغاس. وعـقب انتهاء الـلقاء بفوز

عــــقــــد اجـــتــــمــــاع امس اإلثــــنـــ
إلمــكـانــيــة الـبت فـي قـرار حــضـور

اجلمهور بشكل مجاني.

كـــــــــــــــرة
مرتدة. 

وأضــــــــاف
ألونـزو ترير
 13نقطـة فيما
ســــجل دامـــيـــان
دوتـــســـون عـــشـــر
نـــــقــــــاط واكـــــتــــــفى

مــــــــــاركـــــــــوس مــــــــــوريس
وآر.جــيه بــاريت بــتـســجـيل

نقاط لكل منهما.
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خضع سكوت مكـتوميناي العب مانـشستر يونايتـد لفحوص طبية
امس اإلثن بـعد الـتعرض إلصـابة في الكـاحل خالل الفوز -3
ـمـتــاز. وسـقط العب  1عـلى بـرايــتـون في الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
ان يـونايـتد الـبالغ منـتخب اسـكتـلنـدا والذي بـدأ كل مـباريـات ا
ـوسم بـشكـل غريـب على عـددهـا 12 مـبـاراة في الـدوري هـذا ا
كاحـله خالل الوقت بدل الضائع اول أمس األحد قبل أن يخرج
ـلـعب. وحتـوم شـكـوك ـؤدي إلى خـارج ا عـلى مـحـفـة من الــنـفق ا
باراتي اسـكتلـندا في التـصفيات اآلن حـول حلاق مكـتوميـناي 

األوروبـية أمـام قـبرص وكـازاخسـتـان. وقال أولي جـونار
ان يـونايتـد للـصحـفيـ "لقد سولـسكـاير مـدرب ا

ة. خضع سقط عـلى كاحله وتبدو إصابة مؤ
ـا يــغـيب ألسـبـوعـ لـكـنـنـا لـفـحـوص ور
نـأمل أال يـحــدث ذلك". وتـمـثل اإلصـابـة
انشستـر يونايتد الذي أحدث ضربـة 
ـــلك أكـــثــر من مـــصــاب مـــثل بــول
بوجبا ولوك شاو وأكسل توانزيبي.

خــــارج أرضـه أمـــــام نــــيـــــويــــورك
نــيـكس لــيـفــوز عـلـيه 87-108 في
دوري كــرة الـســلـة األمــريـكي
اول امـس األحـــــــد. وتـــــــألق
كــولـ سـيـكــسـتـون وسـجل
 31نقطة في أفضل أداء في
مــسـيــرته لـيــحـقق كــافـالــيـرز
فــــوزه 11 عـــــلى الـــــتـــــوالي في

ملعب ماديسون سكوير جاردن. 
وحـقق كـافـاليـرز فـوزين مـتتـالـي
ـوسـم وبـقي دون ألول مــرة هــذا ا
ـة في نـيـويـورك أمـام نـيـكس هـز

منذ  30 كانون الثاني 2014.
وسـاعــد سـيــكـســتـون فـريــقه عـلى
الـتـفوق عـلى نـيكس لـلـمرة  16في
آخـر 18 مــواجــهــة بــصــفــة عــامـة
وأحـــرز خــــمس رمـــيـــات ثالثـــيـــة.
وأضـــاف كــــيـــفن الف 17 نــــقـــطـــة
واســـتـــحـــوذ عـــلى ثـــمــانـي كــرات
مرتدة فيمـا ساهم البديل جوردان
كالركسون في االنتـصار بتسجيل
17 نقطة وأحـرز داريوس جارالند

12 نقطة. 
وتـصـدر جــولـيـوس رانــدل قـائـمـة
مسجلي النقاط في نيكس برصيد
20 نـقـطـة كـمــا اسـتـحـوذ عـلى 16

جمـوعت نظيفت 6-0 سيبوف 
و6-7 صــرخت الــكــنــديــة احــتــفـاال
بالفوز فيما رمت باركس مضربها
لـعب واجتهت الالعبتان بجانب ا
صافحة بعضهما البعض للشبكة 
كـما جـرت العـادة في مالعب الـكرة
ــبـاريـات. الـصــفـراء بــعـد نـهــايـة ا
وبـعـد أن تصـافـحتـا بـدأت باركس

بشكل مفـاجئ بتوجيه ألـفاظ سيئة
بــحق ســيـبــوف قــبل أن تــتــجـاوز
ـلعب اخملصص األمريكـية نصف ا
لـــهـــا وتـــبـــدأ بـــتـــوجـــيه الـــركالت
ـنــافـسـتــهـا الـتي ردت والـلــكـمـات 
ــثل قــبل أن يــبــعــدهــمــا حــكـام بــا
ــبـاراة في لــقـطــة نـادرة احلـدوث ا
ـضـرب. وحتـدثت في مالعب كـرة ا
ـبـاراة بـأن الـسـبب بــاركس بـعـد ا
وراء ثــــورة غـــــضــــبــــهــــا كــــان ألن
سيـبوف قامت بـالضغط عـلى يدها
صـافحـة. كما بقـوة مفـرطة أثـناء ا
ركــز بـعـض رواد مـواقع الــتـواصل
االجتـماعي على والـد باركس الذي
ظـهـر في الـفـيـديـو يـحـاول اقـتـحام
لعب لـيسـاند ابنـته أثناء أرضيـة ا
العراك ولكنه سقط أثناء محاولته
اجتياز السياج منخفضة االرتفاع.

تصرف
غريب في
تنس
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