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انــتـــهت مــغـــامــرة العــبـــة الــتــنس
الــتـونـسـيـة أنـس جـابـر صـاحـبـة
اإلجناز العربي التاريخي ببلوغها
الدور ربع النهائي عقب خسارتها
أمـام األمــريـكـيــة صـوفــيـا كــيـنـ

امس الثالثاء في بطولة أستراليا
فتوحة.  ا

ــصــنــفــة الـ 14صــوفــيــا وفــازت ا
ــصــنــفــة 78 كــيــنــ عــلـى أنس ا
ــيـا بـواقع 4-6 و 4-6 لـتـواجه عـا
ــصــنـفــة أولى آشــلي بـارتي أو ا
ـصنفـة سابـعة الـتشـيكـية بـيترا ا
كـفــيـتـوفـا في آخـر أربع مـبـاريـات

في ملبورن. 
وكـانت أنس الـبـالـغـة 25 عـامـا قد
حقـقت مفـاجآت كبـيرة في مـلبورن
وتفـوقت على العبـات عريـقات مثل
ـصـنفـة ثالـثة جـوهانـا كونـتا ا
يا والفرنسية كارول عا
ـيا كـما غارسـيا 46 عا
صنفة أنها أخرجت ا
ــيـاً (سـابـقـاً) أولى عـا
الـبــولـنـدنـيـة كـارولـ

فوزنياكي.  
ــصــنــفـة وبــاتت أنس ا
أولى عــــلـى مــــســــتـــوى
إفريقيا حاليا أول العبة
عـربيـة تـبلغ دور الـثـمانـية
فــي واحــــــــــــــــــــدة مــن
الـبــطـوالت األربع
الـكـبـرى أما
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نـزل. ونشر احتـفل البـرتغالي كـريسـتيـانو رونـالدو جنم يـوفنـتوس اإليطـالي بعـيد مـيالد صديـقته جـورجيـنا رودريـغيز الـ26 في أجواء عـائلـية خـالصـة في ا
يالد البسيط رفقة صديقته وأوالده رونالدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صـورة من االحتفال . وشارك رونالدو متابعيه بصورة جماعـية من حفل عيد ا
األربعة على "تويتر" مع تعليق رسالة وجهها خلطيبته عارضة األزياء اإلسبانية. وعلق كريستيانو على الصورة قائال:" مبروك حبيبتي أتمنى لكي يوما جميال

تازة ألطفالنا أحبك كثيرا عزيزتي".  جدا أنت امرأة عظيمة وأم 
ـيالد الصغـيرة. ولدى كـريستـيانو جمـوعة من الصـور وفيديـو قصيـر من االحتفـال إلى جانب بـاقات الزهـور وكعكـة عيد ا فيمـا شاركت جورجـينا مـتابـعيهـا 
رونالدو   4أطفال 3 من أمهات مازال البرتغالي يرفض اإلفصاح عن هويتهن حتى آلن وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية األطفال األربعة. وارتبط
رونالدو باحلـسناء اإلسـبانية جـورجينـا بعد عام مـن انفصاله عن صـديقته الـروسية السـابقة إريـنا شايك وحدث الـتعارف بـالصدفة الـبحتـة أثناء جتوله في

مدريد عام 2016 وذلك في وقت كانت تعمل فيه بائعة في متجر "غوتشي".
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استعاد سبورتـنج لشبونة طعم
االنـــــــتـــــــصــــــارات فـي الــــــدوري
الــبـرتـغـالي بــعـد أن حـقق فـوزا
بــشق األنــفس أمــام جــمــاهــيـره
عـلى مــلــعب (جــوزيه ألــفـاالدي)
عـلى ضـيـفه مــاريـتـيـمـو بـهـدف
نـــــظـــــيـف اول أمس اإلثـــــنـــــ

ضـــــــــــمن اجلـــــــولـــــــة الـ18 من
سابقة.  ا

يدين الفريق العـاصمي بالفضل
في هـــذا االنــــتـــصـــار الــــصـــعب
لـلمـدافع الكـولومـبي كريـستـيان
بــورخــا صــاحب هــدف الــنــقــاط

الثالث في الدقيقة 76. 
وعـاد "األسـود" بــهـذه الـنــتـيـجـة
القــتـــنــاص الــنــقـــاط الــثالث من
جــديـــد بــعـــد خـــســارة اجلـــولــة
ـــاضــيـــة في الـــدربي عـــلى يــد ا

بــنـفـيـكـا بــثـنـائـيـة نــظـيـفـة عـلى
لـعب. وسـاهم الـفوز في نـفس ا
ارتـقـاء سـبـورتـنج لـشـبـونـة إلى
ـركـز الـثـالث مـسـتـغال سـقوط ا
فــامـالــيـكـاو (31 نـقــطـة) في فخ
اخلـــســـارة في عـــقـــر داره أمـــام
سـانـتا كالرا (1-0) بـرصـيد 32
نــقــطــة. بــيــنــمــا جتــمــد رصــيـد
مــاريـتــيـمــو عـنـد 20 نـقــطـة في

ركز الـ13 مؤقتا.  ا
ويغرد بنفـيكا الذي فاز األحد
على مستضيفه باسوش فيريرا
بــهـدفــ نــظـيــفـ مــنــفـردا في
صــدارة الــتــرتــيب بــرصــيـد 51
نـقطـة وبـفارق 10 نـقاط كـامـلة
عن بـورتو الـذي اسـتقـبل مـساء
امس الـثالثــاء جـيل فــيـســنـتي

على ملعب (الدراجاو).
انتصار آرسنال

ــتـأهــلـ حلق آرسـنــال بــركب ا
إلى الــــدور اخلــــامس مـن كـــأس
االحتــاد اإلجنـلــيـزي وذلـك بـعـد
تـغـلـبه مـسـاء اول امس اإلثـن

وث بـنتـيجة على مـضيـفه بور
باراة التي احـتضنها 1-2 في ا
ملعب فيتالـيتي ليضرب موعدًا
ـــــــــــــقـــــــــــــبـل مـع فـي الـــــــــــــدور ا

بورتسموث.
 وسـجل ثـنـائـيـة آرسنـال كل من
بـــوكــايـــو ســاكـــا بــالـــدقــيـــقــة 5
وإدوارد نــكـيــتـيـاه (26) بـيــنـمـا
ـوث الـوحـيـد سـجـل هـدف بـور

سام سوريدج (95).
وسحبت اول امس اإلثن قرعة
الــدور اخلـامس مـن مـنــافـسـات
بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي
وأسـفـرت عن مـبـاريـات مـتوازنه
لـلـكـبـار بـيـنـمـا فـتـحت الـطـريق

ــواجــهـات مــقــبـلــة من الــعــيـار
الـثـقـيل. ووفـقـا للـقـرعـة سـيحل
مـانـشـستـر سـيـتي حـامل الـلقب
ضـيـفـا عـلى شـيـفـيـلـد ويـنـزداي

بالدور اخلامس. 
ـا يـواجه وين روني فـريـقه ور
الـســابق مـانـشــسـتـر يــونـايـتـد
وذلك فـي حـــــــال فــــــوز ديـــــــربي
هاجم كاونتي الـفريق اجلديـد 
إجنــلــتـرا الــســابق عــلى فــريق
نـورثـامـبـتـون تـاون في مـبـاراة

إعادة الدور الرابع. 
وســيـــخــوض لــيــفــربــول الــذي
يــشــارك بـتــشــكــيــلـة مـن الـصف
الثاني في هــــــذه الـبطــــــــولة
مـــــــــبــــــــاراة إعــــــــــــــــادة أمــــــــام
شــــــروزبـــــــيـــــــري تــــــاون عـــــــلى
مـلــــــــــعب أنـفــــــــيـلـد والـفـائز
مـنـــــــهـمـا سـيــواجه تـشـيـلـسي
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أن تـتـمــكن سـيـريــنـا ويـلــيـامـز من
ــسـجل حتــطـيم الــرقم الـقــيـاسي ا
باسم كورت ( 77عاما) والبالغ 24
لـقبـا في البـطـوالت األربع الكـبرى.
ـفتـوحة اول واحتـفلت أسـترالـيا ا
امس اإلثن بذكرى مرور 50 عاما
على فـوز مـارجريت كـورت بجـميع
ألقاب الـبطوالت األربع الـكبرى في
نفس الـعام في  1970بيـنـما جنح
مـواطــنــهــا رود لـيــفــر في حتــقـيق
األمـــر نــــفــــسه مــــرتـــ في 1962
و1969. وقــــــــال جــــــــون: "أدعــــــــو
سيـرينـا للفـوز بلـقبـ جديدين في
الـــبــطــوالت الـــكــبــرى هـــذا الــعــام
لـــلــوصـــول لـــلـــرقم 25 حـــيـــنـــهـــا
سـتنـحـسر األضـواء عن مـارجريت
كـورت". وواجهت كـورت انـتـقادات
حـــادة ألســـبـــاب غــيـــر ريـــاضـــيــة.
وخـرجت ســيـريـنـا الـتي كـان آخـر
فوز لها بـألقابها 23 في البطوالت
األربع الكبرى عـلى مالعب ملبورن
بـــارك في 2017 من مـــنــــافـــســـات
فـتـوحة هـذا الـعام من أسـترالـيـا ا
الـــــدور الــــثـــــالث. وأشـــــار الالعب
األمـــريـــكي الـــســـابـق إلى حـــرائق
الغـابات في أستـراليا قـائال "تلوث
الهـواء ليس هو الـكابوس الـوحيد
الــذي يـواجه لـعـبــة الـتـنس هـنـاك.

مارجريت كورت كابوس آخر". 
وواصل: "هذا العام يواكب الذكرى

ـا تــنــهي هــذا الــصــيـام بـارتـي ر
الطويل.
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ــعــانــاة أمــام الــضــربــات وبــعــد ا
ــواجـهـة الـقــويـة لـكــفـيـتــوفـا في ا
األخـــيــرة بــيــنـــهــمــا فـي مــلــبــورن
جنـــحت بــــارتي في الــــتـــعـــويض.
وأنـــقــذت بــارتي ثــمــاني من تــسع
نـــقــاط لــكــســر إرســـالــهــا لــتــحــرم
كفيتـوفا من التفـوق وقبل أن تفوز
الالعـــبــة األســـتــرالـــيــة بـــالــشــوط
الــفـاصل ألول مـجــمـوعـة. وتـراجع
أداء كفيتوفا في اجملـموعة الثانية
وارتــــكـــــبت خــــطــــأ مــــزدوجــــا في
منـاسبتـ لتخـسر إرسالـها مرت
وتــتــأخــر 3- صـــفــر. وانــتــفــضت
الالعبـة التشـيكـية وقلـصت الفارق
إلى 2-4 لـــكــنـــهـــا لم تـــتــمـــكن من
مــواصـــلــة هـــذه الــصــحـــوة حــتى
صنفة النهاية. وخسرت كفيتوفا ا
الــســابــعــة إرســالــهــا في الــشــوط
الـــتـــالـي بــعـــد ارتـــكـــاب خـــطـــأين
مــزدوجــ لــلـــمــرة الــســادســة في
ــبـاراة. وســددت بـارتي ضــربـتي ا
إرسال سـاحقـت خالل أربع نـقاط
لـــتــضـــمن مـــواصــلـــة الــتـــقــدم في
ـــســـابـــقـــة وخــوض الـــدور قـــبل ا

النهائي يوم اخلميس.
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حــصل العب الـتــنس األرجـنــتـيـني
خـــوان مــارتـــ ديـل بـــوتــرو اول
أمـس اإلثــنــ عــلى اإلذن الــطــبي
ـسـتـشـفى بـعـد خضـوعه ـغـادرة ا
جلراحه نـاجحه في ركـبته الـيمنى
ـديـنـة مـيـامي األمـريـكـيـة. وكـتب
صـاحب الـ31 عــامـا عــبـر حــسـابه
عــلى شــبــكــة (تــويـتــر) "اآلن نــعم
أجته مبـاشرة لـلمـنزل لـلراحـة بعد
احلصول عـلى اإلذن الطـبي. شكرا
مـــرة أخـــرى عـــلـى كل هـــذا الـــدعم
واحلب في هذه اللحظات الصعبة.
أرسل عناقا كبيرا للجميع". وأرفق
الالعـب األرجــنـــتـــيـــني الـــرســـالــة
بصـورة له بعكـازين وجبـيرة على
ركبـته اليمـنى. وسافـر ديل بوترو
ـاضي إلى ميـامي إلجراء األحد ا
اجلراحة حتت إشـراف الطبيب لي
كابالن من أجل "إنهاء األلم الذي ال
يــعـــوق الالعـب عن لـــعب الـــتــنس
فـــحـــسب بل يـــعـــيــقـه أيــضـــا عن
ـارسة أنـشـطته الـيـوميـة". ومـنذ
آخر جراحة أجراها ديل بوترو في
بــرشـلـونــة حتت إشـراف الــطـبـيب

أفـضل نـتـيـجـة سـابـقـة لـهـا فكـانت
بلـوغـها الـدور الثـالث في بطـولتي
روالن غــــــــــــــاروس عــــــــــــــام 2017
ـفـتـوحـة عام ـتحـدة ا والـواليـات ا
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صـــعــدت آشــلي بـــارتي إلى الــدور
قـبل النـهـائي في بـطولـة أسـترالـيا
فتوحة للـتنس ألول مرة بالفوز ا
6-7 و2-6 عـلى بـترا كـفـيـتـوفا في
دور الـــثــمـــانــيـــة امس الـــثالثــاء.
وثـــــأرت األســـــتـــــرالـــــيـــــة بـــــارتي
خلـسارتـها أمـام كفـيـتوفـا الفـائزة
بلـدون مرت بنـتيجة ببطـولة و
1-6 و4-6 في دور الــثــمــانــيــة في
اضي بعدما ملبورن بارك الـعام ا
شـجعـ في ملعب استـغلت دعم ا

رود ليفر أرينا.
وقالت بـارتي "هذا أمـر مذهل جدا
كـــــنـت أدرك أني فـي حـــــاجـــــة إلى
الـظـهـور بأفـضل مـسـتـويـاتي أمام
بتـرا أعتـقد أنهـا من وجهـة نظري
ثـالية بغض النظر نافسة ا هي ا
عن فــوزهــا أو خـســارتــهــا فــإنــهـا
تـلـعب بـإصـرار كـبـيـر. أحب دائـمـا

اختبار نفسي أمامها". 
وأنــقـــذت بــارتي بـــطــلــة فـــرنــســا
فـتوحـة نقـطتـ لكـسر إرسـالها ا
في الـشوط األخـيـر قـبل أن حتسم
االنـتـصـار بضـربـة إرسـال سـاحـقة
لـتــصـبح أول أسـتـرالـيـة تـبـلغ قـبل
الـنـهائي عـلى أرضـهـا منـذ ويـندي

تيرنبول في 1984. 
وســـتــــبـــحث بـــارتـي عن بـــطـــاقـــة
الـظــهــور في نـهــائي يــوم الــسـبت
عـنـدمـا تـواجه األمـريـكـيـة صـوفـيـا
ـصـنـفـة 14 الـتي تـفـوقت كـيـنـ ا
أيـضـا عـلى الـتونـسـيـة أُنس جـابر

 . جموعت متتاليت
وقــــالت بــــارتـــــي عن كــــيــــنـــ
ــولـــودة في مـــوســكـــو "بــكل ا
ـرحـلة تـأكـيــــــــد إنـهـا تـمر 
رائعـة ولقد تـطور مسـتواها
كـــــثـــــيـــــرا فـي آخــــر 12-18
شــهـــرا ســأكـــون مــطـــالــبــة
بـالـظهـور بـأفضـل مسـتـوياتي

مرة أخرى". 
وتبحث أستراليا عن فـــــــــوز أحد
العــبـيـهـا بـالــلـقب في مـلـــــــــبـورن
بـــارك مــنـــذ فــعـــلـــتــهـــا كــريـــــــس
أونــــــــــــيـل في مــــنــــافــــســــــــــــات
وتـــشــعــر الـــســيـــدات عــام 1978  
ــهــووســة بــالــريــاضـة أن الــبالد ا

 ôU Ë ≠ ”d¹« fM¹uÐ

رة كمدرب قـرر النجم األرجنـتيني الـسابق هيرنـان كريسـبو العودة إلى كـرة القدم وهـذه ا
ديـر الفـني مـاريانـو سوسـو يوم األربـعاء مع نادي ديـفيـنـسا إي خـوستـيثـيـا  بعـد إقالـة ا
ـاضي. وصرح كريـسبو في مؤتـمر صحـفي عقده اول امس اإلثـن أن التجـربة اجلديدة ا
على الـصعيد الـتدريبي ستـكون مثيرة جـداً بالنسـبة له  فيما شـكر مسؤولي ديـفينسا إي
ـدرب الـبالغ من الـعـمر 44 عـاماً خالل خـوستـيـثيـا عـلى الثـقـة التـي وضعـوهـا به. وقال ا
ه : “أريد أن أشكر الـنادي على اختياري على هذه الثقة التي حصلت عليها مراسم تقد
 أنـا سـعـيـد بـالعـودة لـلـمالعب مـجـدداً وأن أكـون جزءاً مـن هذه الـتـجـربـة . وتـابع بـقوله :
“تدريب نـادٍ في الدوري األرجنـتيـني هي مسـؤوليـة كبـيرة في احلقـيقـة كان هـناك الـعديد
ـرشحة لـتدريب الـفريق ولكـنه أمر رائع أن يـتم اختـياري الستـكمال الكـبيرة من األسـماء ا
هذا اإلرث .”جتدر اإلشارة إلى أن نادي ديـفينسا إي خوستيثيا يحتل في الوقت احلالي
ـركز الثـالث عشر في جـدول الترتيب الـعام من الدوري األرجـنتيـني برصيد 24 نـقطة  ا

تصدر ريفر بليت. بفارق تسع نقاط عن ا

50 إلجنـــاز مـــارجـــريت كـــورت في
الـبـطـوالت األربع الـكبـرى في وقت
تـواجـه فـيه أسـتـرالـيـا مـشـكـلـة في
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعــــامل مع الـــعـــمـــة

اجملنونة".
ـــدربـــون بـــقـــرار االحتــاد ورحب ا
الــدولي حملــتــرفـات الــتــنس الـذي
ساعـدة الالعبات من يسمح لـهم 
ـــوسم احلــالي ـــدرجــات خالل ا ا
بـعـد أن أثـيـر هـذا األمـر كـثـيـرًا في
أعــــقــــاب تــــعــــرض األمــــريــــكــــيـــة
اخملضرمـة سيرينـا وليامز لـعقوبة
مــثـيـرة لـلـجـدل في نـهـائي أمـريـكـا

فتوحة في 2018.  ا
درب بـاتريـك مراد أوغـلو وأشـار ا
باراة التي انتهت لسيرينا خالل ا
تـهـا أمام الـيـابـانيـة نـعومي بـهـز
أوســــاكـــــا في مـالعب فالشـــــيــــنج
مــيــدوز وهــو مــا أعـتــبــره احلــكم
مخالـفة دخل على اثـرها في نقاش

حاد مع الالعبة األمريكية.
ــدرجــات وســـيــظل الــتــدريب من ا
ـــنـــوعـــا فـي الـــبـــطـــوالت األربع
الــكـبــرى لـكن قــنـاة إي إس بي إن
الـتــلـفــزيـونــيــة نـقــلت عن االحتـاد
الدولي حملترفـات التنس قوله إنه
سـيسـمح بهـذا الـنوع من الـتدريب
عــلى ســبــيل الــتــجــربــة في بــقــيـة
الــبــطــوالت الــتي يــنــظـمــهــا خالل

العام احلالي.
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أعـلن نـادي رومـا اإليـطـالي اول امس االثـنـ ضم الـبـرازيـلي روجـر إيـبـانـيز
ـوقع ـدة  18 شـهـرا. وحـسب ا مـدافع فـريق أتالنـتــا عـلى سـبـيل اإلعـارة 
الرسمي لنـادي روما فإن النادي ملزم بشراء إيبانيز مقابل  8 مليون يورو
بعـد موسم ونصف بـاإلضافة إلى 2 مليـون يورو مكـافآت. وقال إيـبانيز في
تصريحـات للموقع الرسـمي لروما: "أنا سـعيد جدا بوجـودي هنا روما لديه
كل ما أريـده. إنه نـاد كبـير وأنـا واثق بأنـني سـأحقق نـتائج جـيدة هـنا". من
ـدير الـتنـفيـذي لنادي الـعاصـمة اإليـطالـية: "نؤمن جـانبه قـال جيـدو فيـنجا ا
وسم". بإمـكانـيات روجـر ونحن على يـق أنه سـيقـدم إضافة لـلفـريق هذا ا
وسيـرتدي إيبـانيز صاحب الـ21 عـاما القميص رقم 41 مع "ذئاب" روما.

أنـخـيل رويـز كـوتـورو في حـزيران
2019 بـــــدأ الالعـب بــــرنـــــامــــجــــا
تــأهـيـلـيـا مــبـشـرا ولـكن األلم كـان
مــصـاحــبـا لـه ومـنــعه من "الـركض
والــقــفـز وحــتى صــعــود الـساللم".
ـلقب وأجـبـرت هذه اآلالم الـالعب ا
بـ"بـرج تـانديل" عـلى تـأجـيل مـوعد
عـــودتـه لـــلـــمالعب مـــبـــدئـــيـــا في
بطـولتـي ستـوكهولـم وفيـينـا العام
ـشــاركـة في الـبــطـولـة ــاضي وا ا
االستـعراضيـة في بويـنوس آيرس
مع الـسـويسـري روجـر فـيـدرير في
ـاضي. وكان ديل 20 تشـرين ثان ا
بـــوتـــرو قـــد أصــيـب في الـــركـــبــة
نفسها في 2018  واضطر للغياب
العب عـــلى مــدار األســـابــيع عـن ا
األربــعـة األخــيـرة من نــفس الـعـام.
وعانى الالعب من لـعنـة اإلصابات
ــتـكـررة مـنـذ فـوزه بـلـقب أمـريـكـا ا
ــــفـــتـــوحـــة في 2009 حـــيث أنه ا
أجـرى عــمـلـيـة جـراحـيـة في الـعـام
الــتـــالي في مــرفـق يــده الــيـــمــنى
ليغيب لنحو ثمانية أشهر قبل أن
يـخـضع لـثالث جـراحـات مـتـتـالـيـة

في مرفق اليد األخرى.
مــاكـــنــرو يــصف كـــورت بــالــعــمــة

اجملنونة
وصف جـــون مـــاكــنـــرو أســـطــورة
التنس األسترالية مارجريت كورت
"بالعمة اجملنونة". وأعرب عن أمله

ÃËdš∫ انهت التونسية انس جابر مغامرتها في بطولة استراليا للتنس
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ـــــدرب فـــــرانك بـــــقــــــــــــيــــــادة ا
المبارد. 

وسـتكـون هنـاك حـتمـا مواجـهة
ـمـتـاز بـ طـرفـ من الـدوري ا
حــيث يــســتــضــيف الــفــائــز من
مـــواجــــهـــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون
وتــوتــنــهـــام فــريق نــورويــتش

سيتي. 
بيـنـمـا سيـلـتـقي لـيسـتـر سـيتي
مع الـفـائز من كـوفـنتـري سـيتي
أو بـرمـنـجـهـام سـيتـي في ح
يــواجه شــيــفـــــــيــلــد يــونــايــتـد
مــنـافــســا من الـدرجــة الــثـانــيـة
حـــيث يــــلـــعـب مع الـــفــــائـــز من
مــــبـــــاراة ريــــديـــــنج وكـــــارديف

سيتي. 
ــــواجـــــهـــــات في وســـــتـــــقـــــام ا
األسـبـوع الذي يـبـدأ في الـثالث

من آذار.

ليونيل
ميسي
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أكد جوسيـب ماريا بارتومـيو رئيس نادي برشـلونة اإلسباني
لكرة الـقدم بقاء الالعب لـيونيل ميـسي مع الفريق األول حتى
نهاية مـسيرته االحترافيـة أو عندما يقرر هـو بنفسه الرحيل.
وجـاءت تـصـريــحـات بـارتـومـيـو مــسـاء اول امس االثـنـ في
حفل جرى برعـاية صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية حيث

جرى تـوزيع جـوائـز وورلـد سـبورتـس بحـضـور الـعـديد
. رئـيس نادي من الـشخـيـصـات الكـرويـة والالعبـ

برشـلونـة يـؤكد أهـميـة لـيونـيل ميـسي لـلجـميع.
وحول استـمرارية ميسي مع الـنادي الكتلوني
وقال : ميـسي سيـنتهي بـه األمر في برشـلونة
وقتمـا يشاء إنـها عالقة مـدى احلياة ولـيونيل
يـــعـــرف ذلـك بـــوضـــوح ويـــدرك مـــاذا يـــعـــني
بـالــنـسـبـة لـلـجـمـيع هــنـا. وتـابع بـقـوله : هـنـاك

ــبــاريـــات الــتي شــارك بــهــا مــيــسي الــكــثــيــر من ا
وسـنـوات عـديـدة من كـرة الـقدم اجلـيـدة من الـلـعب واأللـقـاب هو من
جعـلنـا نـستـمتع دعـونا نـستـمـتع به رغم أن لديه سـنوات أقل من ذي
ـة برشـلـونـة أمام فـالـنسـيـا وأجاب : قـبل. ورداً عـلى سـؤال حول هـز
لـست قــلـقـاً نــحن نـعــمل بـجــد وكل شيء مـا زال مــفـتــوحـاً سـواء في
الـدوري اإلسـبـاني دوري أبـطـال أوروبا أو كـأس إسـبـانـيـا كـلـنـا نـريد

تقد موسم جيد.
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الـنادي مـقطع فـيـديو لـلحـادثة
عـــبـــر حـــســـابه الـــرســـمي في
"تويتـر" وأرفقها بـعبارة: "أمر
العب... ال يحدث كل يوم في ا
احلـــكم أشــــهـــر 3 بـــطــــاقـــات
مـتـتـالـيـة في وجه ألـيـكـس لو
العـب غــــارفــــورث". يــــذكـــر أن
ـــبــاراة انـــتــهـت بــالـــتــعــادل ا

اإليجابي 1-1.
من جـانب اخـر كشـفت تـقـارير
صــحـــفــيـــة إســبـــانـــيــة امس
الــــــثالثــــــاء عـن مــــــحـــــاوالت
ـكــثـفـة مـســؤولي بـرشـلــونـة ا
إلقـنـاع نـظـرائهم في فـالـنـسـيا
ـــــهـــــاجم بـــــالـــــتـــــخـــــلي عن ا
اإلســبـاني روريـجــو مـوريـنـو
في فـتـرة االنـتقـاالت الـشـتـوية
اجلـاريـة. ويــسـعى بـرشــلـونـة
بــكل قــوة لــضم رودريــجـو في
كــانـــون الــثـــاني اجلــاري من
أجل تــعــويـض غــيــاب لــويس
ســواريـز الـذي أجـرى عـمـلـيـة
جــراحــيــة سـتــبــعــده لـنــهــايـة
ــوسم. وبــحــسب صــحــيــفــة ا
"موندو ديبورتيفو" اإلسبانية

فـريق "بـريــدلـيـنــغـتـون تـاون"
لـــكـن ألـــيـــكس تـــدخل بـــعـــنف
ـــــــرة في مـــــــجــــــددا وهــــــذه ا
مـنـتـصف مـلـعب فـريـقه. وبـعد
أن أطـــــلق احلـــــكم صـــــافــــرته
واحـتــسب ركـلــة حـرة أشــهـر
الـــبــطــاقــة الـــصــفــراء مــرتــ
متـتالـيت فـي وجه أليكس ثم
أعــقـب ذلك بــتــوجـــيه بــطــاقــة
حــــمــــراء له. ولـم يــــعــــتــــرض
ألـــيــكس عـــلى الـــقــرار وغــادر
ـــلــعب عـــلى الــفـــور. ونــشــر ا
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تــلــقى العب في دوري الــهـواة
اإلجنـــلــيـــزي لــكـــرة الــقــدم "3
بطاقات" في غضون 12 ثانية
بـــعــد أن ارتــكـب مــخــالـــفــتــ
. وجــرت الـواقـعـة مـتـتــالـيـتـ
حـ ارتــكب ألـيـكس لـو العب
نـــــادي "غــــــارفــــــورث تـــــاون"
مخالفة خشنة ضد أحد العبي
ـنع "بــريـدلــيــنــغـتــون تــاون" 
هجمة مرتدة ضد فريقه. وقرر
احلـكم إتاحـة الفـرصة لـصالح

أفـضـل حـصــيــلـة من الــنــقـاط في
مسيرته. وسجل جوردون  14من
 22مـحــاولــة خالل الــلـعـب حـيث
أحـرز ست رمـيـات ثالثـيـة من 11
محاولـة إضافة إلى 16 نقطة من

20 رمية حرة. 
وتـألق هـاوس أيـضـا مع روكـتس
وسجل 21 نقطـة واستـحوذ على
11 كـرة مــرتــدة كـمــا مــرر خـمس
كرات حـاسـمـة. وتصـدر دونـوفان
سجل في يوتا ميتشيل قائمة ا
بـرصـيد 36 نـقطـة بـيـنـمـا أضاف
زمـيـله بـويـا بـوجـدانـوفـيـتش 30
نقـطة بـفضـل سبع رمـيات ثالثـية
ـة رغم لـكـن جـاز تــعــرض لـلــهــز
الــفـــوز قـــبــلـــهــا  14مــرة في 15
مباراة. واستمرت فرق دوري كرة
الـسلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف في
تـكــر األسـطــورة الــراحل كـوبي
ــا بــرايــنت يــوم اإلثــنــ لــكن ر
تـكـون أبـرز الـلــحـظـات قـد حـدثت
في مــيـنــيــســوتـا. وبــعــد أن مـنح
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أحـرز إيـريك جـوردون 50
نـقــطــة وحــقق زمــيـله
دانــــــــويـل هـــــــاوس
رقـمــ مـزدوجـ
لـــــــــــيـــــــــــفــــــــــوز
هــــيــــوســــتــــون
روكـــتس -126
 117على يـوتا
ـتألق في جاز ا
الـفـتـرة األخـيرة
في دوري كــــــــرة
الـسـلة األمـريـكي.
ومـع غـــــــــــيــــــــــاب
جـــيــــمس هـــاردن
وراسل وستـبروك
وكلينت كابيال عن
تـشـكــيـلـة روكـتس
بـسـبب اإلصـابـات
اخملـــتــــلـــفــــة كـــان
جــــــــوردون عــــــــلى
وعد وتـألق وسجل ا

فـــإن بــرشـــلــونـــة عــرض أحــد
الثنائي موسى واجي أو أبيل
رويـــز ضــــمن الـــصـــفـــقـــة في
مــحــاولــة إلقــنـــاع فــالــنــســيــا
بــإتــمــامــهــا قــبل نــهــايــة بـاب
ــقـبل االنـتــقـاالت اجلــمــعـة ا
ـادية. وأشار وتقـليل الـقيـمة ا
التقرير إلى أن فالنسيا استقر
بـــالــفــعـل عــلى ضم الـــظــهــيــر
الـسـنـغـالي مـوسى واجي في
إطار حـاجته لـتدعـيم اجلهة

الـــيـــمــــنى. ويـــفـــضل
واجي الـذي كان
عـــــــــــلـى وشـك
االنـــــتـــــقــــال
لـنـادي نـيس
الـــفـــرنـــسي
الــــبـــقـــاء في
الــــــــــــــــدوري
اإلســــــبـــــــاني
والــــــلـــــعـب مع

فـالـنـسـيـا. ويـعـتـقـد
بــرشـــلــونـــة أن مــوسى واجي
صـاحب تــقـيـيم عـالٍ ألنه العب
دولي بـــالــفــعل بــيــنــمــا يــرى

فـــالــنـــســيـــا أنه لم يـــلــعب مع
فالفـيردي أو كيـكي سيت
وبــــــالـــــتـــــالـي عـــــنـــــد
الــــتــــفـــاوض عــــلى
ـــادي الـــفـــارق ا
فلن يـكون كـما
يــــتـــــصــــور
برشـلـونة.

كـــــارل أنــــطـــــونـي تــــاونـــــز العب
تـيـمـبـرولـفـز الـكـرة لزمـيـلـه أندرو
ويــجـيــنــز عــقب ضــربـة الــبــدايـة
وضع ويــجـيــنــز الــكـرة عــلى خط
الـرمــيـات احلــرة لـيــرتـكب فــريـقه
دة ثماني ثوان خطأ االستحـواذ 
في منتصف ملعبه. وكان هذا هو
اخلط الــذي ســـجل مــنـه بــرايــنت
رميتـ حرت في 2014 ليـجتاز
مــايــكل جـــوردان ويــصــبح ثــالث
أكثـر الالعبـ تسـجال للـنقاط في
ـسابـقة. وقـبل ليـلت من تاريخ ا
مــقـتل بــرايــنت اجــتـازه لــيــبـرون
جيمس عمالق ليـكرز وبات يحتل
ركـز الـثـالث في الـقائـمـة ذاتـها. ا
وكـان بــرايـنت (41 عـامــا) ضـمن
تسعة أشـخاص لقوا حـتفهم بعد
حتـطم طــائـرة هــلـيــكـوبــتـر خالل
رحـلـة في مـديـنـة كـاالبـاسـاس في

كاليفورنيا. 
وكـانت ابـنــته الـبـالـغ عـمـرهـا 13

. عاما ضمن الراحل

إيريك
جوردون
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