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صـري الـبديل مـحـمود قاد الـنـجم ا
حـسن "تــريـزيـجــيه" فـريــقه أسـتـون
فـيـال لـنــهـائـي كـأس رابــطـة األنــديـة
Carabao) اإلجنــلــيــزيــة احملــتــرفـة
Cup© اول امس الثالثـاء بتـسجـيله
لهدف قاتل في شـباك ليسـتر سيتي
حلـســاب إيــاب نــصف نــهـائي
الــبــطــولـــة الــذي انــتــهى
بفوز أصحـاب الضيافة
وعــلـى مــلـــعب  Æ©2-1)
(فـــيال بـــارك) تـــقــدم
أصحـاب األرض منذ
بــقـدم الــدقــيــقـة 12  
الـــظـــهـــيـــر األيـــســـر
الشـاب مات تـارجيت
عبـر تـسـديـدة قـوية من
ــنــطـــقــة ســكــنت داخل ا
شـبــاك كـاســبــر شـمــايـكل.
وفي الـــدقــــيـــقـــة 72
أدرك لــيــســتـر
الـتــعـادل
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أعـلنت رابـطة مـحـترفي الـتنس "ATP اول امس الـثالثاء إلـغاء أربع بـطـوالت من فئـة التـحدي "Challenger كانت مـقـررة في الصـ بسـبب انتـشار فـيروس "كـورونا"
ـقبل وزوهاي التي تبدأ في 9 من نـفس الشهر وشينزين بدءا من 16 اذار وتـشانغ جياجانغ القـاتل. وقررت الرابطة إلغاء بطـوالت تشوجينغ التي تنطلق في  2اذار ا

بعد شينزين بأسبوع. 
وأوضحت رابطة مـحترفي اللعبة بأنـها ستظل تراقب الوضع عن كثب في الصـ وستعلن عن إمكانيـة حتديد مواعيد أخرى لهذه الـبطوالت. ولم يطرأ أي جديد حتى اآلن
ـصابـ يـرتـفع إلى 4515 ـقـبل. "كــورونـا" يـقـضي عـلى 106 أشـخـاص في الـصـ وعـدد ا عـلى إقـامـة بــطـوالت تـايـبـيـه ونـانـتـشـاجن وتـشــاجنـشـا وآنـ في نـيــسـان ا
 وأعلنت الـسلطـات الصيـنية ارتـفاع حصـيلة الـوفيات النـاجمة عـن فيروس كورونـا اجلديد إلى 106 حاالت من ب 4 آالف و515 حـالة إصابة مـؤكدة بالبالد شخصـا
ية فـيروسات "كورونا" أو الفيروسات التـاجية بأنها "مجموعة توفي منهم 106 أشـخاص وتمت معاجلة 60 مصابا بـالفيروس بشكل كامل. ووصفت منـظمة الصحة العا
كبيرة من الـفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". وتشمل األعراض الشائعة للعدوى احلمى والسعال وضيق التنفس. وفي

وت. تالزمة التنفسية احلادة والفشل الكلوي وحتى ا كن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي وا احلاالت األكثر شدة 
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اسـتــعــادت جـاربــ مــوجـوروزا
الـتــألق في الــبـطــوالت الـكــبـرى
وفازت 5-7 و3-6 عـلى الـروسـيـة
أنستاسيا بافليوتشنكوفا لتبلغ
وألول مـرة الــدور قــبل الــنــهـائي
ـفـتـوحـة في بـطـولـة أسـتـرالـيـا ا
للتنس امس األربـعاء. وستلعب
الــفـائــزة بـلــقـبــ في الـبــطـوالت
الكبرى مع سيمونا هاليب التي
بــلـغت الــنــهـائي ســابــقـا الــيـوم
اخلـمـيس عـلى بــطـاقـة الـظـهـور
ـقبل بـعدما في نهـائي السـبت ا
قــــــدمت هـــــــذا الــــــعــــــام أفــــــضل
مـسـتـويـاتـهـا في مـلـبـورن بـارك
وفــــازت حتت أشــــعـــة الــــشـــمس
القوية في ملعب رود ليفر أرينا.
وفي مبـاراة ب العبـت قـويت

من اخلـط اخلـــــلــــــفي كــــــســـــرت
اإلســبــانــيــة مــوجــوروزا إرســال
ــــصـــنــــفـــة 30 في الــــروســـيــــة ا
مـنـاسـبـت بـاجملـمـوعة الـثـانـية
لـتـشق طـريـقـها نـحـو االنـتـصار.
وأنـقــذت بـافــلـيـوتــشـنــكـوفـا أول
باراة بعد كنة حلسـم ا نقطـة 

ضربة خلفية قوية. 
واحـتـاجت سـيـمـونـا هـالـيب إلى
53 دقـيـقــة فـقط لـلــفـوز الـسـاحق
عـــلى أنـــيت كــونـــتــافــيـت العــبــة
إسـتــونـيـا 1-6 و1-6 لـتــبـلغ قـبل
فتوحة نهائي بطولة أستراليا ا

للتنس امس األربعاء. 
زيد من صنفة الرابعة ا وتنال ا
الــوقت مـن أجل "الــتـســوق". ولم
تخـسـر هـالـيب الـفـائـزة بـلـقـب
في البـطوالت األربع الـكبرى أي

ــــبـــــاراتــــ مــــجـــــمـــــوعــــة فـي ا
الـسـابـقـتـ أمـام كـونـتافـيت ولم
ـرة في دور يــتـغــيـر األمــر هـذه ا
الـثمـانيـة في ملـبورن إذ حـصلت
ـصـنـفة 28 عـلى فـرصـة واحدة ا
ــصـــنــفــة فــقط لـــكــســر إرســـال ا

يا سابقا.  األولى عا
وســتـلــعب الالعــبـة الــرومـانــيـة
التي خسـرت نهائي الـبطولة في
2018 مع اإلســـبـــانــيـــة جـــاربــ

مــوجـــوروزا الــتي تـــفــوقت 7-5
و3-6 عـلى الـروسـيـة أنـسـتـاسـيا
بــافـلـيـوتــشـنـكــوفـا عـلـى بـطـاقـة
الـظهـور في نـهائي يـوم الـسبت.
وقـالت هـالـيب البـالغ عـمـرها 28
ســنــة: "ســأنــال راحــة وســأذهب
لــلـتــســوق مــثل كل يــوم ألن هـذا
ــنــحــني دافــعــا. وســأفــكــر في

ــــبـــاراة لــــكن لن أفــــكـــر في أي ا
شيء يـتعـلق بالـتنس". وبـعد أن
فـازت كل العـبـة بـشـوط إرسـالـها
فرضت هـاليب سـيطرتـها الـتامة
وفـازت بـ 10 أشـواط مــتــتــالــيـة
لتفوز باجملـموعة األولى وتتقدم

0-5 في اجملموعة الثانية. 
ولـم يـكن أمـام كـونــتـافـيت الـتي
تظهر في دور الثمانية ألول مرة
في البـطوالت الـكبـرى ما تـفعله
إليقاف الالعـبة الرومـانية لـكنها
شجع نالت حتية كبيرة من ا

عــنـدمــا فــازت بــشـوط إرســالــهـا
لتصبح النتيجة 5-1. 

وواصــــلت هـــالــــيب طــــريـــقــــهـــا
ـبــاراة من الـفــرصـة وحـســمت ا
الـثــانـيـة بــفـضل خــامس ضـربـة
إرسـال ســاحـقـة. وقـالت هـالـيب

…d  ‰Ë_ UO «d²Ý√ wzUN½ nB½ v ≈ «“Ë—ułu  q¼Qð

أخبار النجوم

t «b¼√ ‰Ë√ q− ¹ w½Ë—

w²½ËU  l

الــوقت اإلضــافي. أنــهى الــفــريــقـان
الــوقت األصــلـي بــالــتــعــادل 3-3 ثم
أضـــــاف ريـن هـــــدفــــــ في الــــــوقت
اإلضافي مقابل هدف آلجنيه. سجل
خـماسـيـة رين جـيـمس ليـا سـيـلـيكي
في الـدقـيـقة 37  ومـبابـي نيـاجن في
الدقيقت 42 و61 ويان جبوهو في
الـدقــيـقـة 101 وجـيـرمي جـيـلـ في
الدقـيـقة 110. بيـنـمـا سجل ربـاعـية
آجنيه سادا ثيوب في الـدقيقت 52
و85  وســـتـــيـــفــانـي بـــاهــوكـــ في
الـــدقـــيـــقــة 89  ورمــ تـومــاس في
الدقـيقة 106. وفاز بـلفـورت بركالت
الـترجـيح 4-5 بعـد انـتـهاء الـوقـت
األصــــلي واإلضــــافي بــــالــــتــــعـــادل
السـبـلي. وتـغـلب ديـجون 2-1 على
مـــضـــيــفـه لــيـــمـــونـــست في الـــوقت
اإلضـــافي. وســـجـل عـــزيـــز بـــوزيت
الـهـدف األول لـلـيـمـونـيـست قـبل أن
يـتعـادل جـونـدر كـاديث لـديـجون في
الـــدقـــيـــقــة 55. وأحـــرز ســـتـــيـــفــان
مافـيـديـدي هـدف الفـوز لـديـجون في

الدقيقة 120.
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اسـتـعـاد بـورتــو تـوازنه سـريـعـا في

الـقـاتل (90) لـيــفــرض الـلــجـوء إلى
الوقت اإلضافي. وفي الشوط الثاني
ـــيالن ضـــيـــفه اإلضـــافي وصـــعق ا
بهدف متتالي حمال توقيع كل من
تشالهـان أوغلو في الـدقيقة 106 ثم
الـنـجـم الـسـويــدي اخملـضـرم زالتـات
إبـراهـيـمـوفـيتـش في الـدقـيـقة 108.
ــربع بــالــتــالي يــلــحـق مــيالن في ا
الذهـبي بكل من نـابولي الـذي تأهل
ـــاضـي عـــلى حـــســـاب االســـبـــوع ا
التسيو ويوفنتوس الذي بلغ نصف
ــاضي عــلى الــنــهــائي االســبــوع ا

حساب روما.
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فـاز أتـلـيــتـيك بـيـلـبــاو عـلى تـنـريـفي
نـتمي لـدوري الدرجـة الثـانية 4-2 ا
بركالت الترجيح ليـبلغ دور الثمانية
في كـأس مـلك إسـبــانـيـا لـكـرة الـقـدم
ة مـذلـة بـعد الـتـعادل ويتـجـنب هـز
 3-3في مــبـــاراة أنــهــاهـــا كل فــريق
بــــــــعـــــــشـــــــرة العـــــــبــــــــ اول امس
الـثالثــاء. وتــعـرض إيــاجـو هــيـرين
حـارس بـيـلـبـاو لــلـطـرد في الـدقـيـقـة
الثانية بسـبب خطأ ضد شاكيل مور
وتــقــدم الــفــريق صــاحب األرض عن
طـريق ركـلـة جـزاء نـفـذهـا خـوسـيـلو
بـــــعــــد سـت دقــــائـق أخــــرى. وأدرك
إيناكي ولـيامز الـتعادل لـبيلـباو لكن
خـوسـيـلـو ســجل مـجـددا بـعـد مـرور
21 دقـيـقـة. وسـجل ولـيـامز مـهـاجم
بـيــلــبـاو فـي بـدايــة الـشــوط الــثـاني
لــيـــدرك الــتــعـــادل بــيــنـــمــا تــعــرض
كـارلوس رويـز العب تـنـريـفي لـلـطرد
في بداية الوقت اإلضافي. واستعاد
تـنــريــفي الـتــقـدم بــواســطـة دانــيـيل
جـومـيـز في نــهـايـة الـوقت اإلضـافي
األول من ركــلـة جــزاء أخــرى قـبل أن
يـدرك يــوري بـرتــشـيــتـشي الــتـعـادل
ألصـــحـــاب األرض فـي الـــلـــحـــظـــات
األخـيرة. وأخـفق خـوسـيـلـو مـهاجم
تــنــريـــفي في الــتــســـجــيل من ركــلــة
تــرجــيح كــمــا ســدد زمــيــله مــور في

العارضة ليتأهل بيلباو.
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ة تفـاقـمت أزمـة مونـاكـو بـعد الـهـز
0-1 أمـام ســانت إيــتـيــان في ثـالث
ـدرب اجلـديـد خـسـارة حتت قـيـادة ا
روبرت مورينو لـيودع كأس فرنسا
مـــــــــــــــــن دور الـ 16 اول امـــــــــــــــــس

عن طريق جنمه النيجـيري كليتشي
إيــهـيــنــاتـشــو الــذي حـول تــمــريـرة
أرضية من يـسار منـطقة اجلزاء من
هـارفي بــارنــز داخل الـشــبـاك. وظل
الـتـعـادل اإليـجـابي مـسـيـطـرا حـتى
الـوقت احملــتـسب بـدال مـن الـضـائع
قبل أن يسـجل "الفـيالنز" هـدفا قاتال
بـنـكـهـة مـصـريـة خـالـصـة. وذلك إثـر
تـمـريــرة عـرضــيـة من الـبــديل أحـمـد
ــواطـــنه الــبـــديل اآلخــر احملــمـــدي 
تــــريـــزيــــجـــيه الــــذي قـــابـل الـــكـــرة
بـتـسـديـدة يـسـاريـة مـباشـرة سـكـنت
الشباك وسط مشاهدة من شمايكل.
وبـهــذا االنـتــصـار الـقــاتل يـقــتـنص
أستون فيال بطاقة النهائي بإجمالي
بعد نـهايـة مباراة واجهت (3-2©  ا
الـذهــاب في  8كــانــون ثــان اجلـاري
بالـتـعادل (1-1©  عـلى مـلعـب (كيـنج
بـاور سـتـاديـوم). وعـاد أستـون فـيال
بهذا للمباراة النهائية للبطولة بعد
غــيــاب  10أعــوام وحتـــديــدا مـــنــذ
نـسـخة 2010  عـنـدمـا خـسر الـلـقب
عـــلى يـــد مــانـــشـــســتـــر يـــونــايـــتــد.
ـــبـــلي) وســـيـــحـــتـــضن مـــلـــعب (و
الـتــاريـخـي في لـنــدن الـنــهـائي أول

قبل. آذار ا
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تــأهـل مــيـالن إلى نـــصف نـــهــائي
كأس إيـطـاليـا مـساء اول امس
الـثالثـاء بـنـتـيـجة 2-4 على
حساب تورينـو العنيد في
مـبــاراة مــثــيــرة. وعـلى
أرضـيــة مـلــعب سـان
سيرو فـي ميالنو
افــتـتـح أصــحـاب
األرض التسـجيل
في الــدقـــيــقــة 12
عن طريق جيـاكومو
ر بونـافنـتورا لكـن بر
يدرك التـعادل لـتوريـنو قبل
نهـايـة الـشـوط األول بـهدف في
ـــبــاراة الـــدقـــيـــقـــة 34. وتـــزداد ا
سـخـونــة مع دخـولـهـا ثــلث الـسـاعـة
ـر األخــيــر مـنــهــا حــ خــطف بــر
الــهــدف الـــثــاني له ولـــتــوريــنــو في
الــــدقــــيــــقــــة 71 وظن اجلــــمــــيع أن
الضيوف انـتزعوا بطـاقة التأهل إال
أن هــاكــان تـشــالــهــان أوغــلــو يـدرك
هـدف الــتـعــادل لـلــمــيالن في الـوقت
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قال أولي جونار سولـسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن العب الوسط بول بوجبا "يرغب
العـب في ظل معـانـاته من مـشـكـلة فـي الكـاحل بـعـد اخلـضوع بـشـدة" في العـودة إلى ا

جلراحة هذا الشهر.
ـسابـقات هذا  وشـارك الالعب البـالغ عمره 26 عـاما في ثـماني مـباريـات فقط في كل ا
ـوسم حيث غـاب ثالثـة أشهـر قبـل أن يخـضع جلراحـة. وقـال سولـسـكايـر للـصـحفـي ا

"قـضى بول مـوسـما سـيئـا بـسبب اإلصـابـة وهو لـديه رغبـة شـديدة في الـعـودة للـعب كرة
القدم". 

دى.. هو يـحب اللعب ويحب وأضاف "من الصـعب وضع جدول زمني لإلصـابات طويلـة ا
ران أيضا".  الوجود في ا

ـلل من اإلصابـات.. بـول دائمـا مـا كـان العبـا من طـراز رفيع وأردف "أرى العـبـا شعـر بـا
ـدرب النـرويجي أن لـيس لـدي أي شكـوك في أنه سيـستـمـتع بالـلعب عـنـد العـودة". وأكد ا
ـا بـعد يـونايـتـد دخل في مـفـاوضـات مع نـيـمانـيـا مـاتـيـتش العب الـوسط لـتـمديـد عـقـده 

وسم اجلاري.  ا
ويبـدو برونو فـرنانديـز العب الوسط قريـبا من االلتـحاق بيـونايتـد. وذكرت شبـكة "سكاي
سبورتس" أن النادي توصل التفاق مع سبورتنج لشبونة لضم الالعب مقابل 68 مليون

جنيه إسترليني (89.38 مليون دوالر).

الدوري البرتغالي وعاد لعزف نغمة
االنتصارات بـفوزه الثم 1-2 على
جل فــــيــــســــنـــتـي مـــســــاء اول امس
الـــــــثـالثـــــــاء فـي اجلـــــــولــــــة 18من

سابقة.  ا
وقلب بـورتـو تـأخره بـهـدف إلى فوز
ثم بـاثنـ ليـرفع رصيده إلى 44
ــركــز الــثــاني بــجــدول نــقــطــة فـي ا
ــســـابـــقــة بـــفــارق 7 نــقـــاط خــلف ا
مـــنـــافـــسـه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــعـــنـــيــد
بنفيكـا. وجتمد رصيـد جل فيسنتي
ركز التاسع.  عند 22 نقطة في ا

وكـان بـورتـو خـسـر أمـام سـبـورتـنج
ـــاضـــيـــة من بـــراجـــا في اجلـــولـــة ا

سابقة.  ا
وتـقـدم جل فـيـســنـتي بـهـدف سـجـله
ساندرو ليما في الدقيقة 45 وتعادل
إيفان ماركانو سريـعا لبورتو بهدف
في الـدقـيـقـة الـثـانيـة مـن الوقـت بدل

الضائع للشوط األول. 
وفي الشوط الثاني سـجل سيرجيو
أولـيــفـيــرا هـدف الــفـوز لـبــورتـو في
الـدقـيـقـة 57. وشـهـدت الـدقـيـقـة 72
طــــرد جـــــواو أفــــونــــســـــو العب جل

فيسنتي.
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الثالثـاء. وحقق سـانت إيـتان الـفوز
بــفــضل هــدف ديــنــيس بــواجنــا في
الـشــوط األول لــيــخـرج مــونــاكـو من
مسـابقـتي الكـأس احمللـيت كـما أنه
لك فـرصة ضـعيـفة في الـتأهل إلى
قبل.  وسم ا دوري أبطال أوروبا ا
وتولـى موريـنـو قـيـادة مونـاكـو بـعد
إقــالــة لــيــونــاردو جـارد فـي فــتـرة
ـدرب ـوسم لـكن ا تـوقف مـنـتـصف ا
نـح دفعـة لـناديه رغم اجلديـد عـانى 
ـثير 3-3 مع باريس سان التـعادل ا
جـــيـــرمـــان مـــتـــصـــدر الـــدوري هــذا
الـــشـــهـــر. وخــســـر مـــونـــاكـــو آخــر
مبارات في الدوري حيث سقط -4
1 أمـــام ســـان جــيـــرمـــان ثم تـــعـــثــر
بـــنـــتـــيـــجـــة 1-3 عـــلى أرضه أمـــام
ــركـز 13 سـتــراسـبــورج لــيـقــبع بـا
ـؤهـلة ـراكـز ا وبـفارق 8 نقـاط عن ا
لـدوري األبـطـال. وتــأهـلت فـرق رين
وبـلـفـورت وديـجـون إلى ربع نـهـائي
كـأس فــرنــسـا بــفـوزهــا عــلى آجنـيه
ومونـبـلـيـيه وليـمـونـيـست في الدور

الستة عشر. 
وفاز رين 5-4 عـلى مـضــيـفه آجنـيه
في مـبـاراة مــاراثـونـيــة امـتـدت إلى

u“∫ حقق اتلتيكو بيلباو فوزاً صعباً ببطولة كأس اسبانيا
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الـتي لم تـخـسر أي
مـــــجـــــمــــوعـــــة في
البطولة اجلارية
إنـــهــا ســـعـــيــدة
بـــــــــأدائـــــــــهـــــــــا
احلــــــــــــــــــــــالــي.
وأضــــــــــــــــــــافـت
الـالعـــبـــة الـــتي
شـكرت مـدربـها
األســــــتـــــــرالي
دارين كـاهـيل
عـلـى تـطـويـر
مـــســتــواهــا
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ليقـود فيالدلفيـا سيفنـتي سيكسرز
لـــلـــفــوز (104-115) عـــلى جـــولــدن
سـتـيت وريـورز بـدوري كـرة الـسـلة
األمـريــكي لـلــمـحـتــرفـ اول امس
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عــاد جــويل إمــبــيــد بــعــد غــيـاب 9
مــــبــــاريـــات وســــجل 24 نــــقــــطـــة
واســتــحــوذ عـلى 10 كــرات مــرتـدة

رودريجو
مورينو

جمـيع اجلثث الى مـركز الطب
الــشـرعي.ولــقي بـرايــنت الـذي
تـــوج بـــلــــقب الـــدوري خـــمس
مــرات بــقـــمــيص لــيــكــرز قــبل
اعـــتـــزالـه عــام 2016  حـــتـــفه
األحـد نـتيـجـة حتطم مـروحـية
كــانت تــقـلـه في كــاالبــاسـاس
مـديـنة لـوس اجنـلـيس جـنوب
واليـة كـالـيـفــورنـيـا.وحتـطـمت
طـائـرة الـهـيـلـكـوبـتـر مـن طراز
"ســـــيـــــكـــــورســـــكي اس 76ب"
حـــوالي الـــســـاعــة الـــعـــاشــرة
بـالــتـوقـيت احملـلي (18,00 ت
ـــاضي في الـــوقت غ) االحـــد ا
الـذي كـان فـيهـا ضـبـاب كـثيف
ـدينـة.وأقـلعت الـطـائرة يـلف ا
من نـيـوبـورت بـيتش (60 كلم
جـنـوب لـوس اجنـلـيس) حـيث
كــان يـقـيم بــرايـنت في اجتـاه
لـكـها ـيـة مامـبـا التـي  أكـاد
النـجم الـسابق والـواقعـة على
بـــــعــــد 135 كــــلـم.وبــــحـــــسب
ــتـوفـرة ـعــلـومـات االولــيـة ا ا
لــدى الــتــحــقـيق وتــنــاولــتــهـا
الـــصـــحف االمـــيـــركـــيـــة فــان
بـيــانــات الـرحــلــة اشـارت الى
صـعوبـات ظهـرت لدى حتـليق
الــــطــــائـــــرة فــــوق حـــــديــــقــــة
احليوانـات في لوس اجنليس
عـنـدما  ابـالغ قائـد الـطـائرة
بــــانـه يـــــحـــــلق عـــــلـى عـــــلــــو
مــنــخــفض.وبــعــدهــا بــدقــائق
قــــلـــيـــلــــة يـــبــــدو ان طـــائـــرة
الـهـلـيـكـوبـتـر اصطـدمـت بـتـلة
تـرتــفع حـوالي 520 مـتـرا عن
االرض قــبل ان تـشـتــعل فـيـهـا
الــنــيــران. ولم يــكن لــلــطــائـرة
صـــنــــدوق اســـود اذ لـم يـــكن
مـــطـــلـــوبـــا لــهـــذا الـــنـــوع من

الطائرات.
وحتـدث محـققـو وكالـة سالمة
الــنــقل االمــيــركـيــة عن "مــوقع
حــادث مـــروع" حــيث انـــتــشــر
احلطام عـلى مسافة 200 متر

تقريبا.
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سيمونا هاليب

فينسنت
كومباني
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أحرز واين روني هـدفه األول مع ديربي كاونتي لـكنه خسر
2-3 أمـــام لـــوتـــون تـــاون بـــدوري الـــدرجـــة الـــثــــــــــانـــيـــة

اإلجنلــــــيزي اول أمس الثالثاء. 
وسجل مهـاجم إجنلترا السـابق البالغ عمره 34 عـاما والذي

خـاض مـبـاراته األولى هذا الـشـهر بـعـد تـسديـدة غـيرت اجتـاهـها
في الدقيقة 63

. ولم يـتمـكن ديربي من احلـفاظ علـى تقدمه وخـسر بـعد هدف من
باراة بعشرة جايدن بـوجل بطريق اخلطأ في مرمـاه وأنهى ا
العب بعـد طرد ماكس لو قبل دقـيقت من النـهاية بسبب
ــركــز 16  دفع احلــكم آنــدي ديـــفــيــز. ويــحــتـل ديــربي ا

برصيد 37 نقطة من 29 مباراة.
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كشـف تقرير صحفي اول امس
الثالثـاء أن برشـلونة اسـتقر
عــلى هــدافه اجلــديــد لــدعم
ــيـركــاتـو الـهــجـوم خالل ا
الــشــتــوي اجلــاري. وكــان
النـادي الكـتالـوني قد أوقف

مــــفــــاوضــــات ضم رودريــــجــــو
مـوريـنــو مـهــاجم فـالـنــسـيــا بـعـد

رفـض شـــروط اخلــــفــــافـــيـش إلبـــرام
الـصـفقـة. ووفـقًـا لـصـحـيفـة "مـونـدو ديـبـورتـيفـو" اإلسـبـانـيـة فـإن هدف
بـــرشــلــونـــة اجلــديــد هـــو الــصــربـي دوســان تــاديـــتش مــهـــاجم أيــاكس
ثـلي تاديتش أمـستـردام. وأشارت إلى أن برشـلونـة تواصل بـالفـعل مع 
من قــبل وأخــبــرهم بــرغــبــة الــنــادي فـي ضم الالعب حــال فــشل صــفــقــة
رودريجو. وأوضـحت أن العالقات اجليـدة ب برشـلونة وأيـاكس باإلضافة
إلى خروج األخير من دوري أبطال أوروبا قد يعجالن من حسم الصفقة. 

وأنـهت الــصـحـيـفـة تــقـريـرهـا بـالـتــأكـيـد أن وكالء تـاديــتش قـد يـسـافـرون إلى
برشلونة.
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لندن - وكاالت
يــعـتــقــد فـيــنـســنت كــومـبــاني مـدافع
ـكن مكافـحة العـنصرية بلـجيكا أنه 
بـجـديـة في كـرة الــقـدم عـنـدمـا يـظـهـر
فـــقط الـــتــنـــوع في مـــجــالس اإلدارات
واإلدارة الـعلـيا وهـو األمر الـذي يرى
أنـه غــــــيـــــــر مــــــتـــــــوفــــــر فـي الــــــوقت
احلـالي. وقال قـائد مـانـشسـتر سـيتي
العب الـسـابق إن احلـديث عن غـلق ا
باريات شجع من حضور ا ومنع ا
يــــكـــون مـن أجل صـــرف األنــــظـــار عن
الــســبـب الــرئــيــسي الــذي يــكــمن في
إدارات االحتـــــــــادات الـــــــــكـــــــــرويـــــــــة
واألنــديــة. وأضــاف كـــومــبــاني خالل
حـــدث ريــاضـي من تــنـــظـــيم االحتــاد
الـدولي لالعبـ احملتـرف "إذا ألـقيـنا
شهد الكامل لكرة القدم... نظرة على ا

فـــإن كل مـــجـــلس وكـل غـــرفــة إدارة ال
يـوجد فـيها الـتنـوع". وتابـع "ال يوجد
ـثــلـون عن كل األطــيـاف.. وبـنــسـبـة
ـــئـــة في أغـــلب تـــصل إلى صــــفـــر بـــا
مـجالس اإلدارات". وابـتـلـيت كرة

القدم األوروبيـة بالعديد من
الوقائع العنـصرية أبرزها
في إيـــطــالـــيــا وإجنـــلــتــرا
وهـولنـدا وبـلغـاريا خالل
األشــهــر األخــيــرة. وقـال
كـــومـــبـــاني الـــذي بـــات
عـــــضــــوا فـي مــــجـــــلس
الـالعـــــبــــ اجلـــــديــــد
التابع لالحتاد الدولي
لـلـمـحـتــرفـ لـتـعـزيـز
قوة آراء الالعـب إنه
يـــجب الـــنـــظـــر لـألمــور

بــــشــــكـل مــــخــــتــــلف. وأضــــاف العب
أنـدرخلت الــبـلـجــيـكي "يــقـوم شـخص
بـتقـلـيد صـوت القـرد ونـريد مـنعه من
ـــدة عـــشــر ســـنــوات... أو احلـــضــور 
نـخـصم 15 نـقــطـة لـكــنـنـا نــنـظـر إلى

األمر بشكل خاطئ". 
وأردف "يـحــدث هـذا األمـر ألن الـنـاس
التي تـضع السيـاسات ليس لـديها أي
تـنـوع وهــذا يـتـعـلق أيـضــا بـالـتـنـوع
على أسـاس اجلنس.. هذا يـحتاج إلى
بـــدء نــقـــاش حــول أنـــسب اإلجــراءات
دافع الـبالغ عمره 33 مكـنة". وأكد ا ا
عـاما أنـه يعـاني من أجل إيـصـال تلك
ـنـحدرة من الـفـكرة. وقـال إن الـناس ا
أقليات عرقية تواجه صعوبات كبيرة

للوصول إلى مناصب رفيعة. 
رء (منهم) منذ وقال كومباني "يـدرك ا
بـــدايــة حـــيـــاته أن هـــنــاك
ـناصب التي بعض ا
لن يـصـل إلـيـهـا
أبـــدا... ألنـــــــه
لم يـنـشــــأ في
هــــــــــــــــــــــــــــــذه
الـــبــيـــــــــئــة
ولـم يــــــــذهب
إلـــــــــــــــــــــــــــى
نــــــــــفــــــــس
ــدرســة مع ا

اآلخرين".

الـثـالثـاء. ولم يـكن الـعـمالق إمـبـيـد
يـشارك بـسـبب مـعانـاته من إصـابة
في إصــبع يـده الــيــســرى وخـاض
ـبـاراة مــرتـديًـا الــقـمـيص رقم 24 ا
ًـا لألسـطــورة كـوبي بـرايـنت تــكـر
الـذي لقـى حتـفه بـعد حتـطم طـائرة
ـاضي. هــلــيــكـوبــتــر يــوم األحــد ا
وحـصل إمـبيـد عـلى موافـقـة بوبي
جونز الذي سبق له ارتداء رقم 24
في الـفــريق في ظل تـعـلـيق ارتـداء

قميصه. 
وســـجل راؤول نـــيــتــو 19 نـــقــطــة
وأضاف بن سيمونز 17 نقطة كما
سـاهم توبـي هاريس في االنـتـصار
بإحراز 14 نـقطـة مـقابل 12 نقـطة
لزمـيله آل هورفـورد الذي اسـتحوذ
على 11 كـرة مـرتـدة ومرر 8 كرات

حاسمة. 
وحقق سيفنتي سيكسرز فوزه 22
في 24 مــــبــــاراة عـــــلى أرضه هــــذا
ـوسم. وسـجل دي أجنـيـلـو راسل ا
العب وريـورز 28 نــقــطــة وأضـاف
جــلـ روبــنـسـون 20 نــقــطــة لــكن
الفريق خسـر للمرة 14 في آخر 15

مباراة. جانب من منافسات دوري السلة االمريكي

{ لـوس اجنـليس (أ ف ب) -
 التعرف عـلى جثة جنم كرة
الــســلــة االمــيــركــيــة الــســابق
كـوبي بـرايـنت من بـ اجلثث
التـسع لضحـايا حـادثة حتطم
ــــاضي مــــروحــــيــــته االحــــد ا
بــالـقــرب مـن لـوس أجنــلــيس
بـــحـــسـب مـــا أعـــلن أول امس
الـثالثـاء مـركـز الـطب الـشرعي
ـركز في ـقاطـعـة.وأشار ا في ا
بيـان انه  التـعرف على جنم
لـوس اجنلـيس ليـكرز الـسابق
بـرايـنت (41 عـامــا) بـواسـطـة
بـصــمـات اصــبـعه بــاالضـافـة
الـى رجــــــــــــلــــــــــــ آخـــــــــــريـن
وامــرأة.والـرجالن هــمـا مـدرب
البيسبول جون التوبيلي (56
عـاما) الـذي تـوفي في احلادث
مع زوجـته كــيـري وابــنـتــهـمـا
ــروحـيـة آرا ألـيـســا وطـيـار ا
رأة زوبايان (50 عامـا). اما ا
الـتي  الـتـعـرف عـلـيـهـا فـهي
سارة شيستر (45 عاما) التي
كــانت مــتـواجــدة مع ابــنــتــهـا
بــايــتــون.و"يــعــمل احملــقــقـون
ـــتـــوفــ لـــتــحـــديـــد هـــويــة ا
" من بـيـنهم اخلـمـسـة الـبـاقـ
جنلة براينت جانّا البالغة 13
عـامـا.وكــان عـمـال االغــاثـة قـد
أعـــلـــنـــوا في وقت ســـابق
انـتــشـال اجلـثث الـتـسع
الــتـابــعـة لــلــضـحــايـا
حادثة الـطائرة التي
حتطمت على احدى
التالل.وكانت ثالث
جثث انتـشلت يوم
وقـوع احلـادث من
حــطـام الــطـائـرة
قــــــــبل ان يــــــــتم
الـــعــثـــور عــلى
اجلثث الست
االخـــرى في
الـــــــــيــــــــوم
الـــــتـــــالي.
و نـــــــقل


