
حاسـمة وأضـاف تيم هاردواي
جــونــيـور 29 نــقــطــة لــيـحــقق
ــركــز مـــافــريـــكس صــاحـب ا
الـرابع في مـجـمـوعـة الـغـرب
االنتـصار الـسابع والـعشرين
لـه هــــــــــــذا
ـــــــــوسم ا
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ـديـر الفـني إلشبـيـليـة عن غـضبه جتـاه القـرارات الـتحـكيـمـية أمـام ريال عبـر جـول لـوبـيتـيجي ا
مدريد والتي يرى أنها كانت سببًا في خسارته أمام فريقه السابق.

باراة: "أشـعر باحلزن وقال لوبـيتيجي فـي تصريحـات نقلـتها صحـيفة "مـوندو ديبـورتيفو" عـقب ا
عندما تخسر مباراة ستخرج حزينًا بكل تأكيد".

وأضاف: "قدمـنا أداءً جـيدًا للـغايـة في الشوط األول ومـنعـنا خطـورة ريال مـدريد وسجـلنـا هدفًا
قانونيًا للغاية وحتى هذه اللحظة ال أفهم سبب إلغاء الهدف".

وتابع مدرب إشـبيلية: "الهدف قانوني تمامًا وقرار اإللـغاء من قبل تقنية الفيديو لم يكن في محله
باراة في اجتاه آخر". لو احتسب هذا الهدف لسارت ا

وأكمل لوبيتيجي: "أشعر أن كلمة عار ليست كافية ال يوجد سبب واضح إللغاء الهدف".
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أشــاد تــومــاس تــوخـيـل مـدرب بــاريس
سان جـيرمان بالعـبه البـرازيلي نـيمار
دا سيلفا والتزامه خططيًا خالل االيام
األخيـرة خلـدمـة األداء اجلـماعي داخل

الفريق.
وقـــال تـــوخـــيل عـــبـــر صـــحـــيـــفـــة "لــو
ـباريات باريـزيان": "من خالل مـتابـعة ا
األخيـرة يتأكـد لنـا أن نيـمار العب مهم
ومــؤثــر لــلــغــايــة فــهــو يــؤدي مــهــامه

ساحات". الدفاعية ويغلق ا
وأضـاف "إنه الـقـائـد الـذي نـريـده فـهو
ر حاليًا بفترة رائعة ويبقى التحدي
هــو مــواصــلــة األداء بــهــذه الــروح مـا

حققه جيد ولكنها مجرد بداية".
انـي "نحن في شـهر ـدرب األ وأضاف ا
يــنـايــر / كـانـون ثــان ومـقــتـنع تــمـامًـا
بأهمـية العـمل اجلماعي في كـرة القدم
مـثـلـمــا أصـرح دائـمًـا أن نـهـاجم سـويًـا
وندافع ككتـلة واحدة إذا التـزمنا بذلك
سـنـكون فـريـقًـا خـطـيـرًا وإذا لم نـفعل

سنكون فريقًا عاديًا والفريق العادي ال
يحقق إجنازات كبيرة".

ــديـر الـفــني لـسـان جــيـرمـان وواصل ا
"رحيل كـورزاوا? لم أحتـدث معه أو أي
العب آخر بشأن الـرحيل لدينـا بيرنات
وكورزوا لشغـل اجلبهة الـيسرى وهذا
جـيـد ولـكن بـيـرنـات مـصـاب إذن مـاذا
? بالـتأكـيد وقف بـدون ليـفـ سيـكـون ا

سيكون صعبًا".
وأشــار "كـورزاوا يــتـدرب بــشـكل جــيـد
وبإمكانه إثبات أنه العب مهم لقد أدى
ــوسم وســيــلــعب بــشــكل جــيــد هــذا ا
مــبــاراة لــوريــان غـدًا فـي الـكــأس ومن
اجلـــيــد أنه مــعـــنــا ألنه العـب مــهم في

اجلبهة اليسرى".
وتطـرق توخـيل لـلحـديث عن إدينـسون
كافانـي مضيـفًا "أنا قـلق بشـأن إصابة
أي العب ولـــيس كـــافــانـي فــقـط ألنــني
أتـطــلع لـيـكــون كل الالعـبــ جـاهـزين
ــاضي وهــو مـــا أســعــدني األســـبــوع ا

الكتمال قوام الفريق".

وأوضح "كـــافـــانـي يـــعـــاني من آالم في
العـانة.. مـاذا بـإمكـاني أن أفعل? عـليـنا
تقـبل األمر والـتعـامل معه بـأن يخضع

لـلعالج والـتـأهـيل وأتمـنى أن يـتـعافى
كن". ويعود إلينا في أسرع وقت 

وأشـار تـوخـيل إلى أنه مـنـزعج لـلـغـاية
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أخبار النجوم
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حــــــــقـق ريـــــــال
مـــــــــــدريـــــــــــد
االنــــتـــصـــار
بــنــتــيــــجــة
(-2ـ 1© عـلى
إشـبــيـلـيـة
ضــــــــــــــمـن
مـنـافـسـات
اجلـــــولـــــة

ولـكـن بال تـرجـمـة بـيـنمـا ارتـبـكت
حـســابـات صـاحب األرض ومـدربه
ستيف بروس بعد مرور 15 دقيقة
عــنــدمــا اضــطـر الســتــبــدال يــتـرو
فيـلـيـمـز لإلصـابـة لـيـشـارك مـكانه
مـــــات ريـــــتـــــشـي.وكـــــانت فـــــرص
نـيـوكاسل قـلـيلـة لـلغـايـة أخطـرها
رأســيـــة جــولـــيــنـــتــون ارتـــطــمت
بالـعارضة.أمـا تشـيلسي فـقد هدد
ـاجبايس بـرأسية مـيسون مرمى ا
مونت فوق العارضة التي تصدت
حملـاولـة مـاكـرة من تـامي أبـراهام
بيـنمـا أضاع جنولـو كانـتي فرصة
مـؤكدة بـعـدما تـوغل داخل مـنطـقة
اجلـــزاء وســدد الـــكـــرة قـــويــة في
جــــــــــســــــــــد احلــــــــــارس مــــــــــارتن
دوبــرافـكـا.نــشط هـودسـون أودوي
كــــثــــيــــرا وشـــــكــــلت انــــطـالقــــاته
وعــرضــيــاته من اجلــهــة الــيــمــنى
خطـورة كبـيرة بـينمـا كان ويـليان
أقل نـشــاطـا في اجلــهـة الــيـسـرى
واكتفى بتسديدة طائشة مع بداية
الشوط الـثاني.سدد جنـولو كانتي

خــوان مـارتــيـنــيـز مــونـويــرا قـرر
الرجوع لتقنية الفيديو "فار".

واسـتـقـر خوان عـلى إلـغـاء الـهدف
بــــســــبب تــــدخـل جــــوديــــلي العب
إشـبـيـلـيـة عـلى مـدافع ريـال مـدريد
إيــديــر مــيـلــيــتــاو أثــنــاء تــنــفــيـذ
الضربة الركنية.وبعد إلغاء الهدف
أظـهــر إشــبـيــلــيـة كــثــافـة كــبــيـرة
وضغط وسيطـرة على اللعب حتى
الدقائق األخـيرة من الشوط األول

بينما تراجع ريال مدريد.
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ومـع بــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني لم
تتـغيـر األمور كـثيـرًا حيث اسـتمر
الـتـحـفظ من الـطـرفـ دون وجـود

أي فرص خطيرة.
وجــاء احلل من كــاسـيـمــيـرو العب
وسط ريــال مـدريـد الـذي اسـتـقـبل
تمـريرة بـالكعب من لـوكا يـوفيتش
في مــنــطــقــة اجلــزاء وســدد عــلى
ــــ احلـــارس فـــاســــــــــلـــيك في

الدقيقة 57.
ـا وقــرر زيـدان الـدفع بــكـر بـنـز
وفـيـنـيـسـيــوس جـونـيـور بـدلًـا من
لوكا يوفـيتش ورودريجو جويس
من أجل تـنـشـيط اخلط الـهـجومي
واختـتم تغيـيراته بإشـراك فيرالند

ميندي بدلًا من مارسيلو.
وجنح لـوك دي يـوجن في تـسـجـيل
هدف التعادل إلشبيلية في الدقيقة
64 حيث راوغ دفاع ريال مدريد
ـــــ احلـــــارس وســـــدد أقـــــصى 

كورتوا.
ــديـر ودفع جــولـ لــوبـيــتــيـجي ا
الفني إلشبيلية بيوسف النصيري
الــــوافـــــد اجلــــديــــد مـن صــــفــــوف
ليجـانيس ألول مرة بدلًـا من منير
احلـدادي ثم أولـيـفـر تـوريس بـدلًا

من فرانكو فاسكويز.
وعـاد كاسـيمـيرو لـتسـجيل الـهدف
الثاني لريال مدريد في الدقيقة 69
حــيث اســتـقــبل كــرة عــرضــيـة من
لـوكـاس فـاسـكـيز قـابـلـهـا بـالرأس

على يسار احلارس فاسليك.
وكـــاد كـــاســـيــــمـــيـــرو أن يُـــســـجل
الـهاتـريك حيث اسـتـقبل كـرة على
حدود مـنطقـة اجلزاء وسـدد بقوة
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مـن الــنـــقص الـــعـــددي قــبـل مــواجـــهــة
ـاضي لـوريـان مـشـيـرًا "في األسـبـوع ا
قبل مباراتي موناكو كان لدي 25 العبًا
جاهـزًا واآلن يـتـبقى 16 العبًـا إضـافة

إلى  3حراس مرمى".
ـشكـلـة لـيست في اخـتـيار واسـتطـرد "ا
التـشكـيل األساسي الـذي يقـودنا لـلفوز
ــبـالــغـة في االعــتـمـاد بل تــخـوفي من ا
على بعض الالعب ألنه ال يوجد بدالء

لهم".
وشـــدد تـــومــــاس تـــوخـــيـل في خـــتـــام
تـصــريـحـاته "مــبـاراة لـوريــان سـتـكـون
قويـة لذا عـليـنا الـتعـامل معـها بـجدية
ـنافس فريق قوي بدوري وتركيز ألن ا
الدرجـة الـثانـيـة ويخـوض الـلقـاء على
ملعبه ووسـط جماهيـره ولوريان ليس
لـديه مــا يـخـسـره كـمــا أنـني ال أنـتـظـر
ـــزيــــد مـن بــــعض الالعــــبــــ الــــذين ا

يفتقدون للياقة البدنية".
ومن جهـة اخـرى عزز اليـبـزيج صدارته
ــــــاني لــــــكـــــرة الــــــقـــــدم لــــــلـــــدوري األ انية نافسات دوري كرة القدم اال لقطة 

نيمار دا
سيلفا
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حـيث مــرت الـكــرة بـجـانـب الـقـائم
األيــســر إلشـــبــيــلــيـــة.واســتــمــرت
مــحـاوالت ريـال مـدريـد بـتـسـديـدة
قـــويـــة مـن مـــودريـــتش من خـــارج
مــنــطــقـة اجلــزاء في الــدقــيــقـة 82
ــرمـى.وانــحــصــر مــرت بـــجــانب ا
ــلـعب الـلــعب في مــنــطـقــة وسط ا
خالل الــدقـائق األخــيــرة لـتــنــتـهي
ــيـرجني بـالـنـقـاط ـبـاراة بـفـوز ا ا
الـــثـالث.ومن جـــهـــة اخـــرى ســـقط
تـشـيلـسي أمـام مـضيـفه نـيـوكاسل
يونايتد بهدف دون رد على ملعب
ســــــان جــــــيـــــمـس بـــــارك ضــــــمن
مـنـافـسـات اجلـولة 23 من الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
بـاراة الوحـيد إيزاك سجل هـدف ا

هايدين في الدقيقة 94.
ـركـز وبــقى الـفـريق الـلــنـدني في ا
الرابع برصيد 39 نقطة بينما قفز
نــيـوكــاسل لـلــمـركــز الـثـانـي عـشـر
بـرصــيـد 29 نـقــطــة.كـان "الــبــلـوز"
األكـــثـــر ســـيـــطـــرة واســـتـــحـــواذا
وخــطــورة عــلى مــدار الــشــوطــ

كريستيانو رونالدو

ة. مقابل 15 هز
وعـلى اجلـانب اآلخـر سـجل دامـيـان
لـيـارد 34 نـقــطـة وأضـاف كــارمـيـلـو
أنـتــوني 22 نــقــطــة لــبــلــيـزرز لــكن
ــة اخلــامــسـة الــفــريق تــلــقى الــهـز
وسم مـقابل 18 والعـشرين له هـذا ا

انتصارا.
ـــفــيـس جـــريــزلـــيس كـــذلـك حــقـق 
االنــتــصــار الـــســابع عــلى الــتــوالي
وتغلب على كليفالند كافاليرز / 113
109 مـــســتـــفــيـــدا من تــألـق ديــلــون

بروكس الذي سجل 26 نقطة.
ورفع جريـزليس عـدد انتـصاراته في
ــة ــوسم إلى 20 مــقــابل 22 هــز ا
ة الثالثة بينما تلـقى كافاليرز الهـز
عــلى الــتـوالي وقــد خــسـر
وسم للمرة الـ 30هذا ا
مـقــابل 12 انــتــصـارا

فقط.
وفـي مـــــــبــــــاريــــــات
أخرى تغلب ميامي
هــيت عــلى مــضــيـفه
أوكالهــــومـــا ســــيـــتي

ثاندر 108 / 115.

تـمـر بفـتـرة فنـيـة وبدنـيـة كبـيرة
منـذ بـدايـة الـعـام.. لقـد تـقـابـلـنا
سـويا في 3 مـرات سابـقـة لـهذا
أنـا أعـرفــهـا جـيــدا.. لـكن هـذه
ــــــبـــــــاراة هي األصـــــــعب ا
بـــالـــنــــــــــســـبـــة لي في

الـــــــــــــدور
األول ألي

بطـولة.
واعتبرت
ســـواريـــز
أن أفـــــــضل
مــــــــــبــــــــــاراة
قــدمــتــهــا عـلى

اإلطـالق كــــــــــــانـت
أمـــــام األمــــــريـــــكـــــيـــــة

فـــيـــــــــــنـــوس ويــلـــيـــامــز
ـيا في ـصـنـفـة السـادسـة عـا ا
تـلك اللـحظـة في نفس الـبطـولة
قبل  11عامـا حـيث تمـــــــــكنت
مـن الــــــــفــــــــوز حــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا
ـــجــــــــــــمـــوعـــتـــ لـــواحــدة

بواقع  6-2و3-6 و7-5.
وأكـــــدت "حــقـــا لـــقـــــــــــد كــانت
مباراة مثيرة كما أنها كانــــــت
ــــــــــرة األولـى الــــــــــتـي أواجـه ا
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أكــدت العـبـة الـتـنس اإلسـبـانـيـة
اخملـــضــــرمــــة كـــارال ســــواريـــز
نـــــافــــارو أن أكــــثـــــر بــــطــــولــــة
ســـتــفــتـــقــدهــا عـــلى األرجح في
ــقــبل عـــنــدمــا تــســدل الـــعــام ا
الــســتــار عــلى مــســيــرتـهــا هي

فتوحة. بطولة أستراليا ا
وأوضـــــــــحـت ســــــــواريـــــــــز في
تـــــصــــــريـــــحــــــات لـــــشــــــبـــــكـــــة
(يـــوروســـبـــورت) الـــريـــاضـــيـــة
"شــاركــــــت في هــذا الــبـــطــولــة
لـــــســــــنــــــوات طـــــويــــــلـــــــــــــــة
وســـتــــــــــكـــون األخـــيـــرة الـــتي
ـشـاركة سـأحـاول االستـمـتـاع با

فيها".
وحــذرت صــاحــبــة الـ31 عــامـا
3 الـــــــــــــتـي أعــــــــــــــلـــــــــــــنـت فـي 
اضي أن ديسمبر/كانون أول ا
هــذا هـو مــوســمـهــا األخــيـر في
ـالعب من احلــــالـــة الـــفـــنـــيـــة ا
نـافـستـهـا في مسـتهل الـكـبيـرة 
الـبــطـولـة الــبـيالروسـيــة أريـنـا

سابالينكا.
وقـــــــالـت فـي هـــــــذا الــــــــصـــــــدد
"مواجـهتهـا صعبـة للغـاية فهي
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ـدى أمسـكهـا حارس كـرة بعـيدة ا
نـيــوكـاسل الــذي أغـلق كـل الـطـرق
ؤديـة إلى مرمـاه ليـتحـرك مدرب ا
الـبـلـوز لـتـنـشـيط صـفـوفه بـإشراك
روس بـــاركـــلـي مـــكـــان مـــونت ثم
ـيري ـرسـون بـا اضـطـر لـلـدفع بإ
مــــكـــان ريـس جــــيـــمـس إلصــــابـــة
ــيـري كـرة قـويـة األخـيـر.وسـدد بـا
بـجـوار الــقـائم األيـســر ورد عـلـيه
جــوجنــو شــيــلــفي وجــويــلــنــتـون
بــــــتـــــســــــديـــــدات أخــــــرى غـــــيـــــر
مـــؤثــــرة.ورمى المـــبـــارد بـــورقـــته
األخـيـرة بـإشـراك بـاتـشـواي مـكـان
تـــامي أبـــراهـــام بـــيـــنـــمـــا شــارك
الــــشــــقــــيــــقــــان شــــ ومــــاتــــيــــو
ـيل كـرافث لـوجنـســتـاف مـكــان إ
وشــيـفــلي.واحــتــسب احلــكم أربع
دقائق وقت بدل ضائع تـلقى فيها
الضيوف ضربة قاتلة حيث أرسل
آالن سان مـاكسيـمان كرة عـرضية
قـابـلهـا إيـزاك هـايدين بـرأسـية في
الـشـبـاك لـيـنـتـزع نـيـوكـاسل فـوزا

ثمينا للغاية.
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قص الـنـرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد شـريط أهـدافه بـقـمـيـص بوروسـيـا دورتـمـونـد خالل
ـبــاراة اجلـاريـة بـ الــفـريـقـ ظـهـوره األول مع الــفـريق أمـام أوجــسـبـورج في ا
ـباراة من ـاني.الدولي الـنـرويـجي الشـاب بـدأ ا بـاجلـولة الـ18 من الـدوري األ

مقـاعد الـبدالء قـبل أن يقـرر مدربه لوسـيان فـافر الـدفع به في الدقـيقة 56
عقـب تأخر دورتموند (3-1).وفور نزوله بـ3 دقائق فـقط تمكن هاالند من
وضع بـصمـته األولى مع أسـود الـفـيـسـتيـفـال بـعـدما تـسـلم تـمـريرة من
جادون سانشو لـيقابلهـا بتسديدة يـسارية مباشـرة اخترقت الشباك
محـرزًا هدف فريقـه الثاني.وفي الـدقيقة 70 عاد هـاالند للـتوقيع على
الهـدف الـثاني له والـرابع لـدورتمـونـد بعـدمـا جنح ثورجـان هازارد
في مراوغـة حارس أوجسبورج ومـرر له الكرة على طبق من ذهب
هـاجم النـرويجي الـشبـاك ليـتقـدم الضـيوف ألول مرة ليـودعهـا ا
ـبــاراة.وكـمـا كــانت بـدايـته اســتـثـنــائـيـة في دوري بـفـضــله في ا
األبطال مع سـالزبورج عـاد هاالند لـبدء مشـواره مع دورتموند
بــطـريـقــة مـشــابـهـة بــتـســجـيل ثالثــيـة "هـاتــريك".ووقع الـدولي
النرويـجي على الهدف الثالث له واخلامس لـفريقه في الدقيقة
79 بــعـدمـا تـسـلم تـمــريـرة من مـاركـو رويس لــيـنـطـلق حـتى
ـنـطـقـة اجلـزاء واضـعًـا الـكـرة بـيـسـراه إلى داخل وصـوله 

الشباك.

فــيـــــــــهــا إحــدى الــشــقــيــقــتــ
ويليامز".

(بـونـدسـلـيـجـا) بـعـد
أن قـلب تـأخـره أمـام
ضيفه يونيون برل

بهدف إلى فوز  3ـ 1
ضـــمـن مـــنـــافـــســـات
رحلة الثـامنة عشر ا

سابقة. من ا
وتــقـدم يــونـيــون بـرلـ فـي الـدقــيـقـة
العـاشرة عن طـريق ماريـوس بوتـلر
وفي الدقـيـقة 50 جنح تـيمـو فـيـرنر
في تــــســــجـــــيل هــــدف الــــتــــعــــادل

لاليبزيج.
وفي الـدقـيـقة 56 أضـاف مارسـيل
ســـبــــايـــســـتــــر الـــهـــدف الــــثـــاني
لاليــبــزيج قــبل أن يــعــود فــيــرنـر
ويـــضــــيـف الـــهــــدف الــــثــــالث في

Æ82 الدقيقة
ورفع اليبزيج رصيده إلى 40 نقطة
ـسـابــقـة فـيـمـا في صـدارة تــرتـيب ا
جتمـد رصـيد يـونيـون بـرل عـند 20

ركز الثاني عشر. نقطة في ا
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تـعافى النجم الـبرتغالي كـريستيـانو رونالـدو من التهاب اجلـيوب األنفيـة الذي حرمة
اضي في كأس من الـظهور مع فـريقه يـوفنتـوس اإليطالي أمـام أودينـيزي األربعـاء ا
إيطـاليـا ليعـلن استـعداده لـقيـادة الفريق أمـام بارمـا األحد ضـمن اجلولة الـ20 من
ـديـر الـفنـي لـ"البـيـانـكـونـيـري" السـبت خالل "الـسـيـري آ".وأكـد ماوريـسـيـو سـاري ا

ـبـاراة التي يـحـتـضـنهـا مـلـعب (إيـنيـو تـارديـني) أن "الدون" ـؤتمـر الـصـحـفي عشـيـة ا ا
واجهة بـينما لم يؤكـد من سيجاوره في هجـوم الفريق.وقال: "وفقا سيكون جاهـزا لهذه ا
للـتـوازنـات داخل الفـريق هـيـجوايـن فقط من يـلـعب دورا واضـحـا. ديبـاال وكـريـستـيـانو
العبان استثنـائيان ولكنهما يعتمدان على مـوهبتهما وليس لهما مركز محدد داخل
ـلعـب. على كـل األحوال أفـضل أن أجـد مـشـكـلـة في االختـيـار من بـ مـهـاجـم ا
ستـوى".وأضاف: "سـنرى حالـتهمـا إذا كان ديـباال وهيـجواين جاهـزين بعد بهـذا ا
مـباراة األربعـاء".وغاب رونالدو عن انـتصار فـريقه في ثمن نهـائي كأس إيطـاليا على
اضي بـرباعـية نـظيـفـة بيـنمـا شارك الـثنـائي األرجـنتـيني ديـباال أودينـيزي األربـعـاء ا
وسـجل هدفـ وهـيـجـواين وسـجل هدفـا في الـلـقـاء.وبسـؤاله عن وجـود مـشـكـلة في

مشـاركة ديـباال وكـريسـتانـو سـويا أبـدى ساري رضـاه عن األداء الذي يـقدمه "اجلـوهرة"
األرجنتيني.
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ثـيرة للـجدل بـعد تعـادل فريـقه سلـبيا واصل جـوزيه موريـنيو مـدرب توتـنهـام تعلـيقـاته ا
مـتاز.وقال أمام مضـيفه واتـفورد ضمن مـنافسـات اجلولة الـ23 من الدوري اإلنـكلـيزي ا
مورينيـو في تصريحات نقلـتها شبكتـا "بي تي سبورت" و"بي بي سي": "أعلم أن الكرة لم
رمى ال تـرتـكب نفس أخـطاء ـسـافة 2 ميـليـمـتر لـكن تـقنـيـة خط ا تدخل مـرمى واتـفورد 
الـفار لذا علـينا تقـبل أن الكرة ليست هـدفا".وأضاف: "تقـنية الفـيديو ال تتدخل في ركالت
ـفتـرض أن حتتـسب بيـنمـا تفـصل في ركالت أخرى غـير واضـحة جزاء صـحيـحة من ا
هـذا بخالف تـغاضـيهـا عن بطـاقـات حمـراء.. قرارات الـفار سـيئـة لـلغـاية أحب تـقنـية خط
ـرمى قـد أقـرت بـعـدم أحـقـيـة الـسـبـيرز فـي هدف ـرمى وأحـتـرمـها".وكـانت تـقـنـيـة خط ا ا
درب الـبـرتغـالي: "بـعـيدا عن بالـوقت الـقـاتل حـيث لم تعـبـر الـكرة بـشـكل كامـل.وواصل ا
ـيزا ـرمى جـازانـيـجـا قـدم مـسـتـوى  التـحـكـيم تـوتـنـهـام أدى مـبـاراة رائـعـة وحـارس ا
ـا كانت وتـصدى لـركـلـة جزاء بـبـراعـة.. أعـتقـد أن الـنـتيـجـة غـير عـادلـة وإذا خـسرنـا لـر
ـة للغايـة".وشدد في ختام تـصريحـاته: "راض عن أداء الالعب والتـزامهم التام ة ظا هـز

بالتعليمات كنا األحق بالفوز في ملعب واتفورد".

الـ20 من الــــلـــيـــجــــا في مـــعــــقـــله
"سانتياجو برنابيو".

وسـجل كـاسـيمـيـرو هـدفي ريال
مـدريــد في الـدقـيـقـتـ 57 و69
بـيــنــمـا ســجل لــوك دي يـوجن
هـدف إشــبـيــلـيــة الـوحــيـد في

Æ64 الدقيقة
وبــهـذا االنــتــصــار يــرفع ريـال
مـدريــد رصـيـده إلى 43 نـقــطـة
في صـــدارة تــرتـــيب الــلـــيــجــا
مـؤقــتًـا بـيـنــمـا يـتـجــمـد رصـيـد
إشـبيـلـية عـند 35 نقـطة في

ركز الرابع. ا
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بــــدأ ريــــال
مــــــدريـــــد
ـــبـــاراة ا
بــضــغط
وســـــــــدد
تــــــــــوني
كـــــــروس
كــــــــــــــــرة
وصــــــــلت
سهـلـة ب
يــــــــــــــــــــدي
حـــــــــــــــارس
إشــبـــيــلـــيــة
فــاســـلــيك في
الـــدقــيـــقــة 11.
ووصـــــلت كــــرة
أمــام الــبــرازيـلي
مــــارســــيــــلــــو في
الــدقــيــقـة 15 لــكـنه
ســـدد بــــقـــوة أعـــلى
مــرمى الـضــيـوف في
الـدقـيـقة 15. وعانى
ريال مـدريد من غلق
إشــبـــيــلــيـــة لــوسط
ـلــعب وتــنــظــيـمه ا
الـدفـاعي بـيـنـما لم
يُــظـــهــر مـــودريــتش
ولـوكـاس فـاسـكـيـز أي
تــــفـــاهم عــــلى الـــطـــرف
ـن. وســـجل لـــوك دي األ
يـوجن العب إشبـيلـية هـدفًا
في الــــدقـــيـــقـــة 29 من كـــرة
ــبــاراة رأســيـــة لــكن حـــكم ا
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حــقق داالس مــافــريــكس االنــتــصـار
الــرابع عــلى الــتــوالي وتــغـلـب عـلى
بـورتالنـد تــريل بـلـيـزرز 112 / 120
ضـمن مـنــافـسـات دوري كـرة الـسـلـة

. األمريكي للمحترف
وسـجل لـوكـا دونـسـيـتش 35 نـقـطة
وثـمـاني مـتـابـعـات وسـبع تـمـريرات

كارال
سواريز
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قــال فــريـق مــرســيــدس بــطل الــعــالم لــســبــاقــات
فــورمــوال  1لـــلــســيـــارات إنه قــرر الـــكــشف عن
سـيـارته اجلـديـدة الـتي سـيـنـافس بـهـا في مـوسم
ـقـبل.ويـسعى 2020 يـوم 14 فـبـرايـر / شـبـاط ا
بـطل الـعـالم سـائق مـرسـيـدس الـبـريـطـاني لـويس
هاميـلتون لـلفوز بـلقب البـطولة لـلمرة السـابعة في

وسم اجلديد. ا
وقال الـفريق في بـيان الـيوم اجلـمعـة إن الظـهور
األول لــلـــســيـــارة اجلــديـــدة ســيـــتم عـــلى حــلـــبــة
سيـلفرسـتون اإلجنلـيزية في 14 فـبرايـر / شباط

قبل. ا
وستـقام اجلـولـة األولى من جولـتي الـتجـارب قبل
ـوسم في بـرشـلـونـة االسـبـانـيـة في 19 انـطالق ا
ـوسم بسـباق فـبـراير / شـباط فـي ح يـنطـلق ا
جــائـــزة أســتـــرالــيـــا الــكـــبــرى في 15 مــارس /
آذار.وحــصـد فـريـق مـرسـيـدس لــقـبي الــسـائـقـ
ــا ـــاضــيــة ور والــصــانــعــ في األعـوام الـ6 ا
يواجه حتـديات كبيـرة من جانب فيراري ورد بول
ـوسم اجلـديـد الـذي يـخلـو من أي تـغـيـيرات في ا
كبيـرة.ويستـمر سائقـا مرسيدس الـذي يتخذ من
بريـطـانـيـا مقـرًا له دون تـغـييـر بـوجـود الفـنـلـندي
فـالـتيـري بـوتـاس إلى جانب هـامـيـلتـون الـذي فاز
ــاضي.وسـيــكـون بـوسع في 11 سـبـاقًــا الـعـام ا
تألق مـعادلة الـرقم القياسي السـائق البريطـاني ا

ـسـجل باسم لـعـدد مرات الـفـوز بلـقب الـبطـولة وا
ـــعـــتـــزل مـــايــــكل شـــومـــاخـــر وهـــو 7 ــــاني ا األ
ألقاب.كـما يتـوقع أيضًا أن يـتفوق هـاميلـتون على
الرقم الـقياسي لعدد مرات الفـوز بالسباقات وهو
سـجل باسم شـوماخر أيـضًا.وفاز 91 سبـاقًا وا
السائق البريطاني حتى اآلن ببطولة 84 سباقًا.
وقـال هاميـلتون (35 عامًـا) عبـر "إنسـتجرام" إنه
ا كان يخـطط للعودة للـسباقات بـصورة أفضل 
ــثــابــة عــلــيه فـي أي وقت ســابق وأنه ســيــكــون 

ستوى غير مسبوق". "ماكينة هذا العام و

 لويس هاميلتون


