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حقق ريال مـدريد لـقب كأس الـسوبر
اإلسـبـاني الــذي اسـتـضــافـته جـدة
ـشـعة. علـى أرض ملـعب اجلـوهـرة ا
لكي بلـقب البطولة بعد وجاء فوز ا
تـغـلــبه عـلى جــاره أتـلـتـيــكـو مـدريـد
بركالت الـتـرجيح وذلك بـعـد انتـهاء
الـوقت األصـلي واإلضـافي لـلـمُـباراة

بالتعادل السلبي. 
وأبــرزت الـصــحف الــكــبــرى أحـداث
ــبــاراة وقـــالت صــحــيـــفــة مــاركــا ُ ا
اإلســبــانـيــة في حتــلــيــلــهــا ألحـداث
نـهـائي الــسـوبـر إلى الـتــشـابه بـيـنه
وبــ نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا
2016  بـ كـبـيـري مـدريد وانـتـهى
أيــضــاً بــفــوز ريــال مــدريــد بــركالت

الترجيح. 
ولـفـتـت الـصـحــيـفـة لــتـألق احلـارس
البلجيكي تـيبو كورتوا في األوقات
ــبــاراة وجنــاحه في احلــاســمــة لـلــمُ
احلــفــاظ عــلى شــبــاك ريــال مــدريـد
خــــاصـــة مـع الـــضــــغط
الذي فـرضه العـبو
الروخو بـالنكوس
في آخــر حلــظــات
ُباراة عقب طرد ا
فـيـدي فـالـفـيـردي
وهـو التـألـق الذي
تـــــــــــــواصـل خـالل
ركالت الـــتــــرجـــيح
بـالــتــصـدي لــركــلـة
الــغــاني تــومــاس
بـــــــــارتـي. وفي
حتـــلــيـــلـــهــا
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ا نفـذ العبو نـوريتش سيتي اإلجنـليزي وصيـة مشجع مـخلص للفـريق بعد وفاته في عـمر ناهز الـ 83عـاما وفقا 
 .BBC نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية

شـجع باري غـريفـيز الـذي توفي في 28 كـانون االول عام 2019 أن يـتم شراء شراب لـالعبي فريق وأوصى ا
ـبلغ 100 جـنـيه اسـترلـيـني. وفي تعـلـيق عـلى تلك الـوصـية قـالت ابـنة ه لـهم بـعد وفـاته  نـوريتش سـيـتي وتـقد
تـعة التي جلبـوها واأليام اجليدة واأليـام السيئة شـجع غريفيز: "أبـي قالها بوضـوح إنها لشكـر الالعب على ا ا
ـاضي كمـا تـعرفـون فكـانت هنـاك سعـادة الـصعـود واآلن معـاناة الـهروب من أعتـقد أن هـذا مـا حدث في الـعام ا
ـمتـاز". ونشـر احلسـاب الرسـمي لنـادي نوريـتش سـيتي عـلى "تويـتر" صـورة جلمـيع العبي الهـبـوط في الدوري ا
وسم ـبلغ الوصـية. وفـاز نوريتش بـلقب دوري الدرجـة الثانـية ا نوريـتش وهم يتنـاولون الشـراب الذي  شراؤه 
يرليغ" بفارق سبع نقاط عن منطقة األمان بعد اخلسارة أمام مانشستر يونايتد اضي لكنه يتذيل ترتيب "البر ا

متاز.  0-4يوم السبت ضمن منافسات اجلولة  22من الدوري ا
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أعـــلــنـت شـــركــة إي أيـه ســبـــورت عن
تشكـيلة فـريق العام في لـعبة فـيفا 20
وقد خلت من العبـ بارزين من أمثال
محـمـد صالح وكـريسـتـيانـو رونـالدو.
وبــدالً من الالعــبــ الــبـارزيـن تـألــفت
تـشـكـيـلة هـجـوم الـفـريق من الـالعـب
ساديو ماني وليونـيل ميسي وكيليان
مبـابي. وقد اُخـتيـر خمـسة العـب في
الـفـريق من العـبي نـادي لـيـفـربـول من

أصل 55 العــبــا ضـــمــتــهم الـــقــائــمــة
الـقـصــيـرة الـتي فـرزت بــعـد تـصـويت
ـمـارسي الـلـعـبـة. كـما عـبر اإلنـتـرنت 
ضـمـت تـشــكـيــلــة الـفــريق العــبـ من

فريق نادي برشلونة. 
ويسـعى مصـممـو اللـعبـة إلى اختـيار
ن العـبـ من جـمـيع أنـحـاء الـعـالم 
حقـقوا أداءً جـيداً في لـعبـة كرة الـقدم
ــــاضي. وكــــان فـــريق خالل الــــعـــام ا
ليفـربول مـتصـدر الدوري اإلجنـليزي

احلـالي قـد توج بـلـقـبي بـطـولـة كأس
الـعـالم لألنـديـة ودوري أبـطـال أوروبا
ـاضي في عام 2019. وشـهـد الـعـام ا
قيادة رونالدو لـنادي يوفنـتوس للفوز
بـلـقـب الـدوري في إيـطــالـيـا كــمـا قـاد
مــنــتــخـب الــبــرتــغــال إلى كــأس األ
األوروبية وأحرز هدفه الدولي التاسع
والتـسعـ بيد أن كـل هذه اإلجنازات
لم تـكـفل له مـكــانـا في تـشـكـيـلـة فـريق
ـارسي فــيـفــا بــحــسب اخــتــيــارات 

اللعبة.
وكـان الـســنـغـالي ســاديـو مـاني جنم
ليفربـول اإلجنليزي تفـوق على زميله
في الـنـادي مـحـمـد صالح واجلـزائري
ريـاض مـحـرز جنم مـانـشـسـتر سـيـتي
وفاز بجائزة أفضل العب أفريقي لعام
2019. وكان صالح قد توج باجلائزة
. ولم نـفـســهـا في الــعـامـ الـســابـقـ
يـــظـــهـــر اسـم صالح في اخـــتـــيـــارات
منتخب الـلعبة عـلى الرغم من انفراده
بــجـــائــزة احلــذاء الـــذهــبي بـــوصــفه
أفـــضل هـــدافي الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـوسم 2018/2019 وإدراجه ـمـتــاز  ا
ضـمن قــائـمـة مــجـلــة تـا األمـريــكـيـة
للشـخصيـات األكثـر تأثيـراً في العالم
فــضالً عن جتــاوز قـيــمــته الـســوقــيـة
مبـلغ  135مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني.
وفي تصنـيفات بطـاقات اللـعبة حصل
العب لـيـفـربـول مـاني والعب بـاريس
ســـــان جــــيـــــرمــــان مـــــبـــــابي والعب

برشـلونة لـيونـيل ميـسي على الـنقاط
التـالـية عـلى الـتوالي  97و 98و .99

هاجمون: ا
سـاديــو مـاني  –لـيــفــربـول كــيـلــيـان
مــبــابي - بــاريس ســان جــيــرمـان
لـيونـيـل ميـسي  –بـرشـلـونة

الـــــوسـط: كـــــيـــــفن دي
بـروين - مـانـشـسـتر
سيتي فرانكي دي

– يــــــــــــــــــــــــونــغ 
بــــرشـــــلــــونــــة
نـغـولـو كـانـتي
 –تشيلسي
ـــدافـــعـــون: ا
تــــــــــــــــــرنـت
ألكساندر
أرنـولد –
ليـفربول
فــيــرجــيل
فـــان دايك
 –ليفربول
مـــــاتـــــيس
دي لــيــخت
–
يوفـنـتوس
أنـــــــــــــــــــدرو
روبــرتــسـون

 –ليفربول حارس مرمى:
ألـــيــــســـون (ألـــيـــســــــــون بـــيـــكـــر) -

ليــــفربول.
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قالت صحيفة سبورت الكتالونية إن
ُبـاراة كـانت فـقـيرة فـنـيـاً وأشارت ا
ُـبـاراة وكـان إلى احلـدث األبـرز في ا
بـطــله فـيــدي فـالـفــيـردي الــذي أنـقـذ
فـــريـــقه من هـــدف مـــحـــقق فـي آخــر
ـبـاراة بعـد عـرقلـته أللـفارو ُ أوقات ا
مـــوراتــا وأشـــارت لـــلـــفــرص الـــتي
اتيحت لفريق أتـلتيكو ومـنها فرصة
جواو فيـلكس بـعد خـطأ راموس في

ُباراة.  بداية ا
وذكـــرت صـــحـــيـــفـــة  لـــو فـــيـــجــارو
الفرنـسية إن لـقب السوبـر اإلسباني
الـــــذي فـــــاز بـه الـــــريـــــال هــــو األول
ــواطـــنــهــا زيـن الــدين زيـــدان بــعــد
عودته مُدربـاً للمـلكي ولقـبه العاشر
مع الـنـادي وأشارت إلـى أن الفـريق
انـــتــظـــر ركالت الـــتـــرجــيـح لــلـــفــوز
بـالــلــقب ووصف حتـلــيل صــحـيــفـة
ديــلي مــيل الــبــريــطــانــيــة احلــارس
الـبـلــجـيـكي لـلــمـلـكي تــيـبـو كـورتـوا
بـالـبـطل ولـفــتت الـصـحـيـفـة إلى أن
الفريـق اللذين يُـبعد مـلعبـيهما عن
بـعــضـهـمــا الـبـعـض مـسـافــة عـشـرة
أمـيـال خـاضـوا لــقـاء الـسـوبـر عـلى
بُـعد 4 آالف مـيل من إسـبـانـيا عـلى
أرض اجلـوهـرة فـي جـدة. صـحــيـفـة
الـــريــاضـــيــة الـــســعـــوديــة عـــنــونت
بـاألحــمـر ُــبـاراة بـ” تـقــريــرهــا عن ا
ــــلــــكـي بــــطل ”وأشــــارت إلى أن ..ا
فــالــفــيــردي دخل الــتــاريخ بــإنــقـاذه
الـريــال من هــدف مـحــقق في نـهــايـة
ـبـاراة وأن إنـقــاذه سـاهم في فـوز ُ ا
الــــريــــال بـــعــــد الــــوصـــول لــــركالت
الــتـــرجــيـح وأشــارت الـــصــحـــيــفــة
الـسـعــوديـة إلى مـفــارقـة أن يـحـصل
العب مـــطــرود عـــلى جــائـــزة أفــضل
العب في الــبـــطــولــة بــعــد طــرده في
النهـائي وهو مـا حدث مع جنم ريال

مدريد الشاب.
وشهد الشـوط األول ندية كبـيرة منذ
الـدقـيـقـة األولى بـ الـفـريقـ حـيث
حـاول ريـال مــدريـد اكـتــشـاف مـرمى
يـــــان أوبالك عــــبـــــر مــــحـــــاولــــتــــ
ـنـطقـة عـبر وتسـديـدت مـن خارج ا
كــاســـيــمــيـــرو ثم لــوكـــا مــودريــتش
ولكـنـهـما لـم يسـبـبـا كثـيـر من الـقلق

للحارس السلوفيني. 
وكان الرد من جانب اآلتليتي سريعاً
حـيث ضـغط عـلى دفـاع الـريـال وكاد
جــواو فــيــلــيـــكس أن يــســجل هــدف
الـتـقـدم في وقتٍ مـبـكـر بـعـد تـمـريرة
خـاطـئــة وصـلـتـه من رامـوس مـدافع
الـريــال ولــكـنه رفض اســتــغالل تـلك
الــهـــديــة وســدد الـــكــرة بـــعــيــداً عن

اخلشبات الثالث. 
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انـتقد نيـمار جونيور جنم بـاريس سان جيرمان تـقنية الـفيديو بعـد تعادل فريقه 3/3 أمام
مـونـاكـو مـسـاء اول امس األحـد في اجلـولة 20 من الـدوري الـفـرنسـي. وقال نـيـمـار عـبر
ـرمى وسـعيـنـا للـفوز إال أن شبـكـة كانـال بـلس "كنـا األفـضل وخلـقـنا عـدة فـرص على ا

وناكو لم يكن ماركينيوس متداخال به".  الهدف الثالث 
وأضاف النجم البرازيلي "لقد  احتساب الهدف إلسالم سليماني بقرار خاطئ من تقنية

الفيديو ولكن ال يحق لنا االعتراض".
يز كـان اختبارا وانـتقل نيمـار لإلشادة بنادي اإلمـارة متمـا تصريحـاته "موناكـو فريق 
جيـدا لنا ولكن كـان بإمكانـنا حتقيق الـفوز". يذكر أن الـفريق سـوف يلتقـيان مجددا يوم

قبل على ملعب لويس الثاني في مباراة مؤجلة من الدور األول للدوري. األربعاء ا

صــاروخ مـــاديــرا إلى هـــدفه رقم 14
في بـــــطــــولــــة الــــدوري اإليــــطــــالي.
وشـهـدت الـدقـيـقـة 19 سـقوط مـريح
ـيـرال بـشكـل خاطـئ عـلى أرضـية د
ــيــدان وذلك أثــنـاء مــشــاركــته في ا
ركلة حـرة لفـريقه ليـتعـرض إلصابة
قـــويـــة أجـــبـــرتـه عـــلى اخلـــروج من
ـــدرب ـــلـــعـب مـــصـــابـــاً لـــيـــدفع ا ا
ــاتــيـاس دي مــاوريـســيــو ســاري 
ليخت عـوضاً عـنه. وفي الدقـيقة 32
سـقط نــيـكــولـو زانــيـولــو جنم رومـا
لعب إثر تدخلٍ عنيف على أرضية ا
من دي ليـخت ليـحـصل األخيـر على
بطـاقـة صفـراء ويغـادر جنم الـذئاب
ـبـاراة بــاكـيـاً ومــتـأثـراً بــإصـابـته ا
ليـدخل أونـديـر مـكانه. وفي الـدقـيـقة
68  حـصل رومــا عـلى ضــربـة جـزاء
مُحـتـسبـة عن طريـق تقـنيـة الـفيـديو
ـسـة يــد من ألـيــكس سـانـدرو بـعــد 
ليتقدم لها دييـجو بيروتي ويحولها
إلى هـدف رائع مـعـلـنـاً عن تـقـلـيص
الـنـتـيـجـة لـهـدفـ مـقـابل هـدف. ولم
ـتـبـقـيـة أي جـديد تـشـهـد الـدقـائق ا
عـلى مــسـتــوى الـنـتــيـجــة لـتــنـتـهي
ــبــاراة بـانــتــصــار فــريق الــســيـدة ا

العجوز بقلب العاصمة اإليطالية.
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شـهــد الـدوري الــفـرنــسي مـواجــهـة
قـويــة بـ بــاريس سـان جــيـرمـان و
مونـاكـو عـلى أرض مـلـعب بارك دي
برينس في باريس. وتعادل الفريقان
بـنــتــيـجــة ثالثـة أهــداف لــكل فـريق
سـجل ثـالثـيــة الـبــاريـســيـ نــيـمـار
هــدفــ في الــدقــيــقــتـ 3 و 42 من
ركــلـــة جـــزاء فــيـــمــا ســـجل أهــداف
مــونــاكــو جــيــلــســون مـارتــيــنــز في
الـــدقــــيـــقـــة 7 و وســـام بـن يـــدر في
الـدقـيـقة 13 و إسالم سـلـيـمـاني في
الـدقـيـقة 70. وكـانت اجلـولة 20 من
ــبـارتي سـان الـدوري قـد اكــتـمـلت 
إتيان و نانت و ديجون وليل. فعلى
أرض مـلـعب جـاسـتـون جـيـرارد فاز
ديــجـــون عــلـى لــيل بـــهــدف دون رد
سـجل الـهـدف جـولـيـو تـافـاريس في
الدقيقة 47  وفاز نانت على مضيف
سانت إتـيـان بهـدفـ دون رد سجل
الهدفـ مهدي عـبيد في الـدقيقة 23
و لودوفيـتش بالس في الدقـيقة 48.
ويــتـــصــدر بـــاريس ســان جـــيــرمــان
جــدول تــرتـــيب الــدوري الـــفــرنــسي
بـرصــيـد 46 نـقــطــة بــفــارق خـمس
نقاط عن مارسيليا الوصيف برصيد
ركز 41 نقطة فيمـا يبتعد رين في ا
الــثـالث بــرصــيــد نــقـاط وصل لـ 33

نقطة فقط. 

مدريد - وكاالت
حـقق ريال مـدريد لـقب كـأس السـوبر اإلسـبـاني للـمرة 11 في تـاريـخه اول امس األحد
بـعد فـوزه عـلى أتـلتـيـكـو مـدريد بـركالت الـتـرجـيح بنـتـيـجة 1-4. وبـحـسب شـبـكـة "أوبـتا"
لإلحـصـائـيـات فـإن زيدان حـقق الـلـقب الـتـاسع له مع ريـال مـدريد من أصل 9 نـهـائـيات.
وأشـارت إلى أن زيـدان حـقق لـقـبـ من الـتـسـعـة عـلى حـسـاب أتـلـتـيـكـو مدريـد األول في

نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 والثانية في كأس السوبر 2020. 
ويـعـتـبـر لـقب الـسـوبـر اإلسـبانـي هـذا الـعام هـو األول لـزيـدان في واليـتـه الـثانـيـة مـع ريال
ـدرب الفـرنسي مع مدريـد.  وتعـد هذه الـبطـولة في اجملـمل هي الـعاشـرة في كل مسـيرة ا
ريال مـدريد بـعد إضـافة لقب دوري 2016/2017. وأقيـمت كأس الـسوبـر اإلسباني في
شاركة 4 فرق للمرة األولى في تاريخ مدينة جدة السعودية حيث أجريت منافساتها 

البطولة.

كورتوا. وفي الـدقيقـة األخيرة توغل
البـديل رودريجـو وسـدد كرة أرضـية
قــويـــة وجـــدهــا كـــورتــوا بـــ يــديه
لـيـنــتـهي الــوقت األصـلي بــالـتـعـادل
الـــســـلـــبي ويـــدخل الـــفـــريــقـــ إلى
األوقــات اإلضــافــيــة. وشـهــد الــوقت
اإلضافي فرصـت لفـيتولـو وموراتا
تــألق احلــارس تــيــبــور كـورتــوا في
الــزود عـن مــرمـــاه وحــمـــايـــة عــرين

لكي.  الفريق ا
وفي الـدقــيـقـة 109 سـنـحـت فـرصـة
ثنـائـيـة لريـال مـدريـد وتصـدى فـيـها
أوبالك لـتــســديـدة قــويـة من الــبـديل
مــاريـانــو لــيـحــافظ عــلى الــنـتــيــجـة
. وعنـد الدقـيقة سلـبية بـ الفـريقـ
114 حـدث حتـول درامي فـي الـلـقـاء
بـعـد أن مــنع فـيـديــريـكـو فــالـفـيـردي
ـرمى ألـفــارو مـوراتــا من االنـفــراد 
ـباراة كـورتوا وأعـاقه لـيـقـوم حـكم ا
بـطــرد العب الـوسط األوروجــويـاني
ــبــاراة بــعــشـرة ــنــهي الــريــال ا ولــيُ
.وفـي ركالت الــتـرجــيح جنح العــبـ
ريــال مــدريـــد في حــسم الـــنــتــيــجــة
لــصــاحله بـــعــد أن جنح كــارفــاخــال
ورودريـــــجـــــو ومـــــورديـــــتش
وراموس من التسجيل بينما
أضاع سـاؤول نـيـجيـز ركـلته
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انتقد يان أوبـالك حارس مرمى أتلتيكو مدريد عـرقلة فيدي فالفيردي العب ريال
ـــهـــاجم الـــروخي بالنـــكـــوس ألـــفــارو مـــوراتـــا الـــتي طُـــرد بــســـبـــبـــهــا مــدريـــد 
يريـنجي بالسـوبر اإلسباني اول امس األحد األوروجواياني. وذلك خالل تـتويج ا
ه (1-4)  بـــركالت الـــتــرجـــيح. وقـــال أوبالك خالل بـــعـــد االنــتـــصـــار عـــلى غـــر
تـصريحات نقـلتها صحـيفة "ماركا" اإلسـبانية: "قدمـنا مباراة رائعة لـكن في النهاية

تمت مـعاقـبتـنا.. ركالت الـترجـيح مثل الـيانـصيب اخلـصم سجل ونـحن لم نفـعل لكن
ستقبل".  علينا أن نرفع رؤوسنا ونفكر في ا

وعن تـدخل فـالــفـيـردي عـلى مــوراتـا أجـاب: "لـيس مـن اجلـيـد أن نـرى ذلك هي
بطاقة حـمراء واضحة ومن ثم لم تتح لنا الـفرصة التي كان يجب أن نحصل

عليها". 
ـبـاراة وكـانت هـنـاك حلـظـات وأضـاف: "كـانت لـديـنـا سـيـطـرة كـبـيـرة عـلى ا
ضغـطوا فيـها علـينـا لكنـنا كـنا خطـرين في رد الفعـل.. لم تكن لديـنا فرص

واضحة للغاية لكننا كنا قريب من التسجيل". 
واختتم أوبالك: "لـقد هنأت العـبي ريال مدريد فــــــــهم فازوا ونحن خاب
أمـلنـا.. كـنا نـريـد التـتـويج بالـلـقــــب لكـن لم يكن لـديـنا مـا يـكـــــــفي من

احلظ".

محمد صالح

فيكتور سانشيز
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قرر نـادي مـلقـا الـذي يـنشط في
دوري الـــــدرجـــــة الـــــثـــــانـــــيــــة
اإلسـبـاني لـكــرة الـقـدم إقـالـة
مـدربه فـيــكـتـور ســانـشـيـز
بعـد انتـشـار مقـطع فيـديو
فاضح له. وقـال مـلـقا في
بيان نـشره عبـر موقعه
الــرسـمـي: "قــرر نـادي
مــلــقــا فــسخ الــعــقــد
ـدرب الـذي يـربـطه بـا
فــيــكــتـــور ســانــشــيــز".
وتـــابـع: "عـــلى الــــرغم من
ـكـثـفــة وكل اجملـهـودات ـفـاوضــات ا ا
الـتـي بـذلــهـا الــنــادي من أجل الــوصـول إلى
درب غـير أنه لم يـنجح في اتفـاق ودي مع ا
ذلك.. وبـنــاء عـلى ذلك فــقـد قـرر نــادي مـلـقـا
طرد فـيـكتـور سـانـشيـز اسـتنـادا إلى أسـباب
ـعمـول بـها.. اتـخذ تأديـبـية ووفـقـا للـوائح ا
نـــادي مــلـــقـــا هــذا الـــقــرار نـــظـــرا لألضــرار
اجلـســيــمـة الــتي حلــقت بـالــنــادي من جـراء
األحـداث األخــيـرة غـيــر الـريــاضـيــة. ويـكـمن
الـهـدف من إبـعـاده في الــتـقـلـيل من الـتـأثـيـر
السلـبي لكل هذه الـوقائع على الـفريق وعلى

النادي بشكل عام". 
واخـتــتم الــبـيــان: "وإلى حـ تــعـيــ مـدرب
جــديـد لــلــفــريق األول ســيـتــكــلف بــتــدريـبه
ـبارات سيرخـيو بيـسير وسـيقوده خالل ا

". وانـتـشـر عــلى نـطـاق واسع في الـقـادمـتــ
مواقع الـتواصل االجـتـماعي فـيديـو فاضح
للـمـدرب الـبالغ 43 عامـا. وأفـيـد أن الفـيـديو
ـتــخـصـصـة في ــنـصـات ا سـرق من إحـدى ا
التراسل والتي يستخدمها سانشيز. وتولي
ســانـشــيــز تـدريب مــلــقـا فـي نـيــسـان 2019
ركز الـ16 في جدول ويحتل الـفريق حالـيا ا
تــرتـيـب دوري الـدرجــة الــثـانــيــة اإلســبـاني

برصيد 23 نقطة.
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انـتـفض سان أنـطـونـيـو سبـيـرز بـعد
الـتـأخـر بـفارق 18 نـقـطـة وفاز -105
 104عـــلى تـــورونـــتـــو رابــتـــورز في
دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمــــــريـــــكي
ــار لــلـــمــحــتــرفــ بــفــضل تــألق د
ديــــروزان مــــســــاء اول امـس األحـــد.
وسجل ديروزان 25 نقـطة مـنها 22
نـقــطـة في الـنــصف الـثـانـي لـيـنـجح
بذلك في تـسجـيل عشـرين نقـطة على
األقل في 11 مـباراة مـتـتـالـيـة. ومنح
ماركـو بلـيـنيـلي التـقدم لـسبـيرز بـعد
رميـة ثالثيـة في الـثواني األخـيرة ثم
اتـسع الـفـارق إلى أربع نـقـاط قبل أن
يقـلص كـايل لوري الـفـارق إلى نقـطة
واحـدة بعـد رمـيـة ثالثـيـة قـبل خمس

ثوان من النهاية. 
وأهـــدر المــــاركـــوس ألـــدريـــدج العب
سبيرز رميت حرت قبل أربع ثوان
من الــنـهـايـة لــكن بـاسـكــال سـيـاكـام
العب رابــتــورز أضــاع رمــيــة ثالثــيـة

مـشـاركــة فـيـفـيــان تـشـيـريـوت
بــطــلــة مــاراثــون لــنــدن 2018
وجالديس تـشــيـرونـو الــفـائـز
ـاراثــون بــرلــ ثالث مـرات
إضـافـة إلى روث شـبــنـجـتـيش
بــــطــــلــــة الــــعــــالم احلــــالــــيـــة.

ــشـاركــة مع مــجــمــوعـة من وا
ــتـسـابــقـ من كـيــنـيـا. أبـرز ا
وأكـد بـالـفـعل الـكـيـني إيـلـيـود
كــيــبــتــشــوجي صــاحب الــرقم
ي والــذي حــطم حــاجـز الـعــا
الــســاعـــتــ في ســـبــاق غــيــر
رســــــمي فـي تـــــشــــــرين األول
مـشــاركـته لــلـدفـاع عـن الـلـقب.
وقـالت كـوسـجي في بـيـان "أنا
أتـطـلع بـشـدة إلى الـعـودة إلى
مــــاراثـــون لــــنـــدن". وأضــــافت
ـــاضي كـــان رائـــعـــا "الـــعـــام ا
بالـنـسبـة لي ولـقـد بدأ بـالـفوز

في لندن. 
الـعـودة ســتـكـون اسـتــثـنـائـيـة
جـدا بـالـنـسـبـة لي وأتـمـنى أن
تـمـثـل بـدايـة لــعـام آخـر رائع".
وسيتضمـن ماراثون لندن في
منـافسـات السـيدات والـرجال

ـكن أن تــمـنح الــفـوز حلـامل كـانـت 
اللقب في الثانية األخيرة. 

وحـقق سـيـرج إيـبـاكـا العب رابـتـورز
رقـم مـزدوجـ للـمـرة الـثامـنـة هذا
ــــوسـم حــــيث ســــجل 21 نــــقــــطــــة ا

واستحوذ على 14 كرة مرتدة. 
وعــاد ســيــاكــام ونــورمــان بــاول إلى
تشكـيلة رابـتورز بعـد غياب كل العب
عن  11مـــبــــاراة بـــســـبب اإلصـــابـــة.
وخالل تـلك الـفـتـرة فـاز حـامل الـلـقب
ـة في خمس ست مرات مـقابل الـهز

مباريات. 
وتـقدم رابـتـورز بـفارق  18نـقطـة في
الـــربع الــثـــالث وبــدأ الـــربع األخــيــر
بالتفوق بفارق 13 نقطة لـكن سبيرز
سـجل 17 نــقـطــة مـتــتــالـيــة لـيــحـقق

الفوز.
وأحــرز بـويــان بـوجــدانـوفــيـتش 31
ـواصــلـة نــقـطــة لـيــقـود يــوتـا جــاز 
تـتالـية بـالتـفوق -127 انتـصاراتـه ا
 116عــــلـى واشــــنــــطن ويــــزاردز في

دوري كـــــرة الـــــســـــلــــــة األمـــــريـــــكي
 . للمحترف

وأضــاف رودي جــوبــيــر 21 نــقــطــة
واستـحـوذ على  14كرة مـرتـدة كـما
ســــــاهم جـــــوردان كـالركـــــســـــون في
االنـتــصـار بــعـدمــا سـجل 23 نـقــطـة

شاركة كبديل.  عقب ا
وحــــقق جــــاز فـــوزه الــــتـــاسـع عـــلى
الـتـوالي كـمـا أنه االنـتـصـار رقم 14
في آخر 15 مبـاراة لـيواصل الـفريق

نتائجه الرائعة. 
وسجل جوبير 3 رميات ساحقة في
غـــضــون دقــيــقــتـــ بــعــد أن قــلص
واشــنـــطن الـــــــفــارق إلى 111-108
عــقب رمـيــة بـرادلـي بـيل الــنـاجــحـة.
ــبـــاراة بــرصـــيــد 25 وأنـــهى بـــيل ا

نقطة.
وأضـــــــاف زمــــــيـــــله ديــــــفـــــــــــــيـــــز
بيــــــــرتـانز 18 نقـطـة لـكن ويزاردز
خـــســر لــلــمــرة الــثــانــيــة في آخــر 5

مباريات.
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ـنـظـمـون امس اإلثـن أعـلن ا
أن بريـجـيد كـوسجـي صاحـبة
ي في مـــاراثـــون الـــرقم الـــعــــا
الـسـيـدات سـتدافـع عن لـقـبـها
في لـنـدن خالل الـعـام اجلـاري.
واحـتـفـظت الـكـيـنـيـة كـوسـجي
بـلــقب مـاراثــون شـيـكــاجـو في
تـشـريـن األول بـعـدمــا سـجـلت
دقـــيـــقـــة وأربع ســاعــتـ و14 
ثـوان لــتـحــطم الـرقم الــسـابق
للبريطانية باوال رادكلــــــــيف
ــدة 16 الــذي ظل صـــــــــامــدا 
عـامــا. ويـأتي جنــاح كـوسـجي
في تـسـجــيل رقم قـيــاسي بـعـد
تـسابـقة ستـة أشهـر من فـوز ا
عـــامـــا الــــبـــالـغ عـــمــــرهـــا 25 
ــــاراثـــون لــــنــــدن ألول مـــرة
وســـــتــــتــــطـــــلع إلـى الــــعــــودة

الـــتي ضـــربت بـــالــعـــارضـــة وكــذلك
توماس بارتي.
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تمكن يوفـنتوس من حتقـيق انتصار
صــعب وثــمــ عــلى حــســاب رومـا
بهدف مـقابل هدف في الـلقاء الذي
أقيم مسـاء اول امس األحد بـأرضية
ـبيـكو) ضـمن مـنافـسات ملـعب (األو
بــــبـــطــــولــــة الـــدوري اجلـــولـــة  19 
اإليــطــالي. وبــهــذه الــنــتــيــجــة رفع
يـوفــنــتـوس رصــيـده إلى 48 نـقــطـة
ـركز األول مستـغالً تعثر ليستـعيد ا
إنـتــر مــيالن أمـام أتــاالنــتـا بــيـنــمـا
جتمد رصـيده رومـا عنـد النـقطة 35
رتـبـة اخلـامـسـة. بـداية لـيبـقى فـي ا
ـبــاراة كـانت سـريــعـة حــيث كـشـر ا
يوفـنتـوس عن أنـيابه مـبكـراً عنـدما
يرال دافع التركي ميريح د سجل ا
الـهــدف األول لـلـســيـدة الــعـجـوز في
الــدقـيــقــة الــثـالــثــة من زمن الــشـوط
األول بعدمـا قابل تمـريرة ديباال من
ركلة حـرة ثابـتة وأسـكنهـا بتـسديدة
في الـــشــبــاك. وســـجل الــبـــرتــغــالي
كـريــسـتــيــانـو رونــالـدو هــدف فـريق
يـوفـنـتـوس الـثـاني في شـبـاك رومـا
من ركـلـة جـزاء وذلك بـعـد مـرور 10
دقـــائق من بـــدايــة الـــلــقـــاء لـــيــصل

ثم هـدد ألـفــارو مـوراتـا مــرمى الـريـا
بتـسيـدة قويـة بـيسـراه ولكـنهـا مرت
بـجـوار الــقـائم بـيـنــمـا مـرت رأسـيـة
كـاسـيـمـيـرو العب وسط ريـال مـدريـد
فـوق عارضـة الـروخي بـالنكـوس في

نهاية الشوط األول. 
وفي الــــشـــوط الــــثــــاني كـــاد لــــوكـــا
ــريـــنــجي في يــوفـــيــتش أن يـــضع ا
ـيز منه قدمـة بعـد مجهـود فردي  ا
ولكن تسديدته األرضية الدقيقة مرت

بجوار القائم بقليل. 
بينما أضاع فالفيردي أخطر الفرص
ــعـــبت عـــرضـــيـــة له داخل بـــعـــد أن لُ
مـنــطـقـة الــست يـاردات ولــكن ضـرب
الكـرة بـرأسـية ثـم اصطـدمت بـركـبته

لتضيع الفرصة بغرابة شديدة. 
بيـنمـا سنـحت فرصـة ذهبـية أللـفارو
مـوراتـا في الـدقـيـقة 81 حيـث مُررت
كرة له خلف الدفاع انـفرد على إثرها
رمى كورتـوا ولكنه سـدد الكرة في

ـــــــكــــــان ا
الـــــــــذي
يـقف به

Z¹u²ð∫ جنم ريال مدريد في احراز كأس السوبر االسباني

وســــتـــــشــــارك جــــوســــيــــلــــ
جيـبـكـوسـجي بطـلـة مـاراثون
نـيــويـورك 2019 في الـســبـاق
ـــنـــتــظـــر في لـــنـــدن أيـــضــا. ا
وســيــنـــطــلق مـــاراثــون لــنــدن

قبل. 2020 في 26 نيسان ا

اراثون كوسجي تسعى للدفاع عن لقبها العبة ا

جانب من منافسات سلة احملترف


