
داخل مــنــطــقــة الــســتــة يــادرة لــتــجـد
هـيـجـواين الـذي يــسـدد الـكـرة بـلـمـسـة
ــيـزة إال أن دراجـوفـسـكي كـان لـهـا
ــــرصـــاد وأبـــعــــدهـــا بـــأطـــراف بـــا

أصابعه.
رابـيـو حـاول الـتـسـديـد مـن مـسـافة
بـــعــيـــدة وســـنـــحت له الـــفـــرصــة
بالدقيقة 72 ليسدد كرة قوية تمكن

دراجوفسكي من اإلمساك بها.
وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء
ثانية بعد عرقلة بنتانكور من قبل
تشيكيريني مدافع الفيوال أكدتها
تقـنية الـفيديـو جنح كريسـتيانو
فـي حتـويـلـهـا لـهـدف ثـانٍ بـنـفس

الطريقة في الدقيقة 80. 
وخــتم مــاتــيــاس دي لــيــخت
مـدافع يوفـنتـوس النـتيـجة
بــهـدف ثــالث في الـدقــيـقـة
91 بـــعــد ركـــلــة ركـــنــيــة
نـفــذهـا ديـبـاال وارتـقى
لـــــهــــــا دي لـــــيــــــخت
وحولها برأسية في

الشباك. 

روتـشـيـنـا عـلى هـدف لـيـفانـتي في
الدقيقة (90+3).

وبــهـذا االنــتـصــار رفع بــرشـلــونـة
ـركـز رصـيـده إلى 46 نــقـطــة في ا
ُتصـدر ريال مدريد الثاني خـلف ا
بـفـارق 3 نـقـاط ويــتـجـمــد رصـيـد
ـركز ليـفانـتي عند  26 نقـطة في ا

.13
ـبــاراة كــان من أول تــهـديــد فـي ا
قائد برشلونـة ليونيل ميسي الذي
تــلـقى تــمـريــرة من الــشـاب أنــسـو
فـاتي عــلى حـدود مــنـطــقـة اجلـزاء
وســدد كــرة مــرت بــجــانب الــقــائم
األيسـر حلارس ليـفانـتي أيتور في

الدقيقة 13.
ورفض مــــيـــسي هـــديـــة احلـــارس
أيتور في الـدقيقة 13  حيث أرسل
له حـــارس لـــيـــفـــانـــتي الـــكـــرة
بـاخلــطـأ وســددهـا مــيـسي

برعونة ب يديه.
وواصـل بــرشـــلــونــة
إهـــدار الــفــرص إذ
تــلــقى جــريــزمــان
تــــــمـــــــريـــــــرة في
العمق لـكنه سدد
بشكل سيئ بعيدًا
عــن مــــــــــــــــــــرمــى
لـــــيــــفـــــانـــــتي في
Æ17 الـــــدقــــيـــــقــــة
وتــــــألق أيــــــتـــــور
حارس ليفانتي في
الـتـصـدي لـتـسـديـدة
خــطــرة من لـــيــونــيل
ميـسي في الدقـيقة 29
داخـل مـنــطــقــة اجلـزاء
لـــيــحـــرم الـــبـــرغــوث من
هـدف الـتقـدم.ومع الـتـكتل
الـدفـاعي لـلـيـفـانتـي فشل
البلوجـرانا في االختراق
لـــكـن العـــبــــو الـــبــــارســـا
استغلوا اعتماد الضيوف
ـتقـدم وترك عـلى الدفـاع ا

مساحات في العمق.
وجنح الــــشــــاب أنــــســـو
فاتي في تسجيل الهدف
األول فـي الــدقــيــقــة 30
حيث تـلـقى تمـريرة في
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أكد بيـبي ماروتا الرئـيس التنفـيذي إلنتر ميالن أن تـشيلسي لم يـكن مستعـدًا للتفاوض من أجل
بيع أوليفيه جيرو مؤكدًا أن النيراتزوري حقق أولوياته في سوق االنتقاالت.وتعاقد إنتر ميالن مع
الثالثي كريـستيـان إريكسن وفيـكتور مـوسيس وآشلي يوجن.وقـال ماروتا في تـصريحات لـشبكة
"سكـاي سبورت إيـطالـيا": "نـحن راضون عن عـملـنا في الـشتـاء حيث أردنـا رفع مسـتوى وجودة
الفـريق وحتقق هذا الـهدف".وأضـاف: "نافذة يـنايـر/ كانون الـثاني تـدور حول استـغالل الفرص
لكنـنا جلبنا أيضًا جتربة ونوعية قيـمة لدعم خياراتنا".وعن محاوالت ضم جيرو قال: "كانت هناك
بعض األولـويات تمثلت في الالعـب الذين تعـاقدنا معهم لـذلك نحن راضون تمـامًا".وأكمل: "كنا
نـريـد هـدفًـا آخـر وهـو جـيـرو لـكن تـشـيلـسي لـم يكـن مسـتـعـدًا لـلـتـفـاوض مـعـنـا ".وعن اسـتـعارة
يزة لهذه اجملموعة لقد عمل مع كونتي من قبل في تشيلسي". موسيس قال: "فيكتور إضافة 
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فـاز يوفـنتـوس على ضـيفه فـيورنـتيـنا
باراة التي بثالثة أهداف دون رد في ا
لعب أليانز ستاديوم في جمعتهما ا 

تـوريـنـو ضـمـن مـنـافـسـات اجلـولة 22
من الدوري اإليطـالي.ويدين اليوفي في
انـتصـاره إلى جنـمه األول كريـسـتيـانو
رونــــالـــــدو الــــذي ســــجـل هــــدفــــ في

الـدقيـقـت ( 39و80) من ركـلـتي جزاء
وماتياس دي ليخت بالدقيقة 91.

وبـهـذا الفـوز يرفـع يوفـنـتوس رصـيده
ركـز األول فيـما جتـمد إلى 54 قـطة بـا

ركز رصيد فيورنـتينا عند 25 نقطة با
الـ14.
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بـاراة جاءت بـعد أولى احملـاوالت في ا
مـــرور 8 دقــــائق من انــــطالق الــــلـــقـــاء
لصالح فيـورنتينا بـعدما سدد بوجلار
تــصــويــبــة قــويـــة من خــارج مــنــطــقــة
اجلــزاء جنح تــشـــيــزني في اإلمــســاك
بهـا.واسـتـحـوذ يـوفـنـتـوس عـلى الـكرة
استحواذًا سلـبيًا دون أي خطورة على
مـرمى دراجــوفـسـكي حـيث جنح دفـاع
الـضـيـوف في الـتـمـركـز بـشـكل صـحيح
وجـــيــد وحـــرم العـــبي الــيـــوفي من أي
هـجـمـات أو خـطـورة في الـنصف األول

من الشوط األول. 
وكــاد كــيــيــزا أن يــســجل أولى أهــداف
الـلقاء بـطريـقة رائـعة بـعد عـرضية من
الناحية اليمنى لـعبها بيناسي بالكعب
لـتـمر إلـى كيـيـزا الـذي لـعـبـهـا بـالـكعب
أيــضًــا وأبــعــدهــا تــشــيــزني بــأطــراف

أصابعه بعيدًا عن مرماه.
وواصل كـيـيـزا مـحـاوالته اجلـديـة عـلى
ــــرمى بـــعــــدمـــا تـــرك االســــتـــحـــواذ ا
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تـلقى احلكم توبـياس شتـيلر الذي أدار مـباراة اليبـزيج وضيفه بوروسـيا مونـشنجالدباخ
ـاني لكـرة القـدم الـيوم األحـد بعـد االنتـقـادات التي تـعرض لـها من دعـمـا من االحتاد األ
جانب الالعـب ووسـائل اإلعالم لطـرده احلسن بـيلـيا العب مونـشنـجالدباخ.وطـرد شتـيلر
ـباراة التي احلسن بـيليـا حينـما كانت الـنتيـجة تشـير لتـقدم مونـشنجالدباخ 1 / 2 في ا
ـاني وذلـك عقـب حصـول الالعـب الـفرنـسي عـلى جـرت أمس الـسـبت بـبـطـولة الـدوري األ
إنـذارين في أقل من دقـيـقـة بسـبب اعـتـراضه عـلى أحـد قرارات احلـكم الـذي كـان حـازمًا

للغاية في قراره.
واستغـل اليبزيج الـنقص الـعددي في صـفوف مـنافـسه ليحـرز الهـدف الثـاني في الدقـيقة
ـاني احلكام خالل فـترة العـطلة 90 وينـتهي اللـقاء بالـتعادل 2 / 2.وأبلغ احتاد الـكرة األ
ـوسم احلـالي التـخاذ إجـراءات مـشـددة ضـد اعـتـراضـات الالعـب ـنـتـصف ا الـشـتـويـة 

ومسؤولي الفرق على القرارات التحكيمية.
اني في بـيان وقـال بيـتر شـيبـيل رئيس جلـنة الـتدريب وعـملـيات الـتأهـيل باحتـاد الكـرة األ
"لـقـد حــددنـا وأبـلـغـنــا عن خط واضح لـلــعـمل ضـد الـســلـوك غـيـر الـريــاضي قـبل انـطالق
ـوسم كـان اإلنـذاران الـلــذان تـلـقـاهـمـا بــيـلـيـا بـســبب سـلـوكه غـيـر الــنـصف الـثـاني مـن ا
الـرياضي الـواضح".وأضـاف شيـبيل "بـالتـأكـيد يـتم دائمـا مراعـاة مـشاعـر الالعبـ لكن
يجب مراعاة احلد األقـصى للسلوك غير الرياضي ولذلك فإننا ندعم قرار توبياس شتيلر
بشكل صريح ونـواصل تشجيع حكامنا على اتخاذ إجراءات ضد السلوك غير الرياضي

نافس واحلكام بالطبع". باراة وا جتاه ا

كـرة سـحـريـة ألجويـرو في مـنـطـقة
الـ6 يـاردة لـيسـدد األخـير بـغـرابة
إلى جـوار الـقائم ويـنـتهي بـعـدها
الـشـوط األول بــالـتـعـادل الــسـلـبي
بــ الــفــريــقن.ودخل مــانــشــســتـر
ســيـتي الـشـوط الـثـاني بـقـوة فـفي
الــدقــيــقــة 48  انــفــرد ســتــرلــيــنج
رمى بـلوريس لـيصـطدم حـارس ا
بزميله تاجناجنا ويسدد أجويرو
ـــــــرمـى اخلــــــــالي قــــــــبل أن فـي ا
يخرجهـا ألديرفيـريلد من على خط
رمى لـتعود إلـى سترلـينج الذي ا
مــرر إلى جــونــدوجــان الــذي سـدد

بغرابة بعدها أعلى العارضة.
وارتـقى رودريجـو إلى ركلـة ركنـية
في الدقيقة 53 مسددًا رأسية مرت

إلى جوار القائم.
وتـعـرض الـسيـتي لـضـربة كـبـيرة
ـــبــاراة بـــعـــدمـــا أشـــهــر حـــكـم ا
الـبـطـاقـة الـصــفـراء الـثـانـيـة في
وجه زيـنــشـيـنــكـو بـعــد إعـاقـته
لــويــنــكس فـي هــجــمــة مــرتـدة
بـالدقـيـقة 61 لـيـطرد من أرض

العمق من ميـسي وسدد ب قدمي
احلـــــارس أيـــــتــــــور.وعـــــاد فـــــاتي
لــتــســجــيل الــهــدف الــثــاني بــعــد
دقـيـقـت فـقـط وبـنـفس سـيـنـاريو
الــهـدف األول حـيث تـلـقى تـمـريـرة
من مـــــيــــسـي وســــدد بـــــ أقــــدام
أيـتور.وحـرمت الـعارضـة نـيلـسون
ن لبرشلونة سيميدو الظهير األ
من تــســجـــيل الــهــدف الــثــالث في

الدقيقة 36.
حقق توتـنهام هـوتسبيـر انتصارًا
ثـــمـــيـــنًـــا  عـــلى حـــســـاب ضـــيـــفه
مانـشسـتر سـيتي بـهدف دون رد
بـاراة التي احـتضـنهـا ملعب في ا
توتنهـام هوتسبيـر ضمن مباريات
اجلـــــــولــــــــة رقم 25 مـن الـــــــدوري

اإلجنليزي.
باراة وسجل هدفي توتنهام في ا
سـتـيـفن بـيـرجـوين (63) وهـيوجن

م سون (71).
وعاد دي بروين لـيطلـق صاروخية
من عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلزاء في
الــدقـيــقـة 25 ذهــبت في مـنــتـصف

لـيـوفـنـتـوس وبــعـد دقـيـقـة واحـدة من
فرصة كيـيزا سدد بول لـيروال تسديدة
ـنـطـقـة واصل صــاروخـيـة من خـارج ا

تشيزني تألقه ليبعدها عن مرماه.
وجاءت أولى محـاوالت يوفنـتوس بعد
مرور 26 دقيـقة فبـعد تمـريرة رونالدو
إلى بنتانكور سدد األخير تسديدة من
مسافـة بعيدة جنح حـارس الفيوال في

إبعادها بنجاح
.واحــتـــسب حــكم الــلــقــاء ركــلــة جــزاء
ليوفنتـوس بعد العودة لتقـنية الفيديو
عنـدما سدد بـيانـيتش الكـرة وارتطمت
ــنـــطــقــة جنح بـــذراع بــيــزيـال داخل ا
رونــالـدو في حتــويــلــهــا ألولى أهـداف

اللقاء بالدقيقة 39.
w½U¦ « ◊uA «

وكـاد بـيـنـاسي أن يـسـجل الـتـعـادل في
الدقيقة 63 بعدما استلم كرة من كييزا
ـنـطـقـة لـيـسـدد كـرة قـوية علـى حدود ا
مــرت بـــجــوار مـــرمى يـــوفــنـــتــوس.رد
يـوفـنــتـوس جـاء سـريــعًـا وبـعـد ثـوانٍ
قلـيلة مـر دوجالس كوسـتا وتوغل في
الــنـاحــيـة الــيــمـنى ومــرر كـرة أرضــيـة

∫Õd  WDI

فريق يوفنتوس
في الفوز مع
زميلهم رونالدو

كريستيانو
رونالدو

ـــــرمى فـي أحـــــضـــــان احلــــارس ا
ـيزة لـوريس.ومرر مـحـرز بيـنـية 
ألجــويــرو فـي الــدقــيــقــة 27 داخل
منطقة اجلزاء لـيسدد األرجنتيني
كــرة أرضــيــة اصــطـدمـت بــالـقــائم

األيسر حلارس السبيرز.
وتـعرض أجـويرو لـإلعاقـة من قبل
أوريــيه في مـنــطـقـة اجلـزاء إال أن
بـاراة لم يحتسب أي شيء حكم ا
وبـعـدهـا بـقـرابـة الـدقـيـقـت أوقف
احلــكم الــلــعب بــعــد الـرجــوع إلى

الفار ليحتسب ركلة اجلزاء.
ونـفذ جـوندوجـان ركلـة اجلزاء في
الدقيقة 40 مسددًا كرة أرضية في
الـــزاويــة الــيــســرى تــصــدى لــهــا
لوريس بـبراعـة وحاول سـترلـينج
مــتـابــعـتــهـا إال أنـه أخـرجــهـا إلى
ركلة مرمى مطالـبًا في تلك اللقطة
بـركـلـة جـزاء أخـرى بـعد تـدخل من
ـــبـــاراة لم لـــوريس إال أن حــــكم ا

يحتسب أي شيء.
وانــطــلق ســـتــرلــيــنج في اجلــانب
ن من مــنـطــقــة اجلــزاء ومـرر األ

بيب جوارديوال

فوز: حقق فريق برشلونة فوزاً معنوياً في منافسات الليغا
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حقق بـرشلـونة االنـتصار بـنتـيجة
(1-2) خالل مـــواجــهـــة لــيــفـــانــتي
ضـمن مـنافـسـات اجلـولة الـ 22من

الليجا.
وسـجـل أنـسـو
فـــاتي هـــدفي
بـــرشــلـــونــة
في الدقائق
30 و32
لـــيـــصــبح
أصـــــغـــــر
العــــــــــــــب
يـــــــحــــــرز
ثـنـائـية في
تــــــــــــــــــاريـخ
الليجا بينما
وقــــــــــــــــــــــــع
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تلقى مـانشستـر سيتي ضربـة موجعة خالل مـباراته ضد توتـنهام حيث خـسر في لندن بـثنائية
ديـر الفني للسـيتي بيب جوارديوال يـرليج.وعاش ا دون رد ضمن مـنافسات اجلولة 25 للبر
ـا خالل الـدقـائق األخيـرة من مـواجـهة حلظـة صـعـبة حـ سـقط جنـمه رحـيم ستـرلـيـنج مصـابً
درب اإلسباني بـاراة حيث استبدله ا سبيرز.وتـعرض سترلينج لإلصابة في الدقيقة 83 من ا
بزميله البرتغالـي برناردو سيلفا.وبحسب صـحيفة "ماركا" اإلسبانـية فإن سترلينج اشتكى من
بـاراة لكن مـانشـستـر سيـتي لم يكـشف عن طبـيعة كدمـة قويـة في القدم ولـم يستـطع إكمـال ا
دير ـثابة كابـوس مخيف لبـيب جوارديوال ا اإلصابـة بعد.ولفتـت إلى أن إصابة سترلـينج تعد 
انشستـر سيتي الذي يعقد عليه آمالًا كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد ابتعاد الفريق الفني 
يـرليج.ويـستـهل مـانشـستـر سيـتي مـباريـاته في ثمن نـهائي دوري ا عن حتقـيق لـقب البـر كـثيـرً
واجهـة ريال مـدريد يوم 26 فـبراير/ شـباط اجلـاري في لقاء الـذهاب الذي سـيقام األبطـال 
همـة جدًا للسيتي حيث عـلى ملعب سانتياجـو برنابيو.ويعتـبر سترلينج من األوراق الـهجومية ا
ـســابـقـات خـلف ــركـز الـثــاني في تـرتــيب هـدافـيـه بـرصـيـد 20 هـدفـا فـي جـمـيع ا يـأتي في ا

سيرجيو أجويرو الذي يتفوق بفارق هدف وحيد عن النجم اإلجنليزي.
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قـال الكرواتـي إيفان راكـيتـيتش العب خـط وسط برشـلونة إنـه درس الرحيـل عن صفوف
البلوجرانا خالل سوق االنتقاالت الشتوية األخيرة.

وأوضح راكـيـتـيـتش عـقب االنـتـصار (1-2© عـلى لـيـفـانـتي في اجلـولة الـ22 من الـلـيـجا
خالل تصـريحات نقـلتها صـحيفة "مـوندو ديبورتـيفو" الكتـالونية: "كـنت أقيم الرحيل في

الشتاء وأستطيع أن أقول بكل وضوح إن الكثير من األشياء لم تكن تعجبني".
وأضاف: "هنا نـحن موجودون لالستمتـاع وقول النكات لـكن األفضل للنادي يجب
أن يـكـون األفـضل بـالـنـسـبـة لنـا أيـضًـا".وتـابع: "مـا أريـده هـو االسـتـمـتـاع مررت
بــأوقـات عــصــيــبــة لــكــنـنـي طـويـت هـذه الــصــفــحــة وال أريــد الــتـفــكــيــر فــيــهـا
لكه من أجل الفترة كثيرًا".واختـتم بقوله: "يتوجب علينا العمل بأقصى جهد 
درب السابق احلـاسمة لـلموسم".يُذكـر أن راكيتـيتش عانى في نـهاية عهـد ا
إرنستو فالفيردي الذي كان يضعه على مقاعد البدالء في معظم األوقات.
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بـــرايــانت الـــذي تـــوفي مع ابـــنــته
الـبــالــغـة مـن الـعــمـر 13 عــامـا في
حادث حتـطم طائرة هـليكـوبتر مع
سـبـعـة أشـخـاص أخـرين األسـبوع
ـاضي.وجــاء تـفــوق لـيــكـرز أمـام ا
كيـنجـز من الربع األول الـذي أحرز
خالله 40 نقطة وحافظ على تقدمه
حتى الـنهـاية.وأحـرز أفري برادلي

19 نقـطة لـلفـريق الفـائز جاءت 16
منها في أول 12 دقيقة.

وكان دارون فوكس أفضل مسجلي
سكرامنـتو برصيد  24نقطة بـينما
أضاف زمـيله بادي هـيلد 22 نقطة
لــصـاحب األرض الـذي خــسـر بـعـد
فـــــــــوزه فـي ثـالث من أخــــــــــر أربع

مباريات خاضها.
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أكــد الــنــمــســاوي دومـيــنــيك ثــيم
ــيــا عــقب ــصــنف اخلــامس عــا ا
ـفـتـوحة خـسـارة لـقب أسـتـرالـيـا ا
للتنس  على يد الصربي نوفاك
ديــــوكــــوفــــيــــتش بــــثالث
مجموعات الثنت أنه
لــيس نـادمــا عـلى أي
شــــــــــــــــــــــــــــــيء وأن
التفـاصيل الصـغيرة
هـي مـــــا حـــــســـــمت

اللقب.
وســــــقط صــــــاحب
الـ 26عامـا بطريق
درامـــيـــة بـــعــد أن
خـســر اجملـمـوعـة
األولى بــنـتــيـجـة
6-4 قـــــــــــبـل أن
يــــــنــــــتــــــفض
ويــــــحـــــــسم
اجملموعت
الـتــالـيـتـ

بـــواقع -6
 4و6-2
ويـــصــبح
عـلى بـعـد
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له ببطوالت اجلراند سالم: "نوفاك
ورافــا وفــيــدريـــر نــقــلـــوا الــتــنس
ـسـتـوى آخـر. أعلـم أننـي إذا كنت
فـي فـتـرة أخـرى لــكـان من الـسـهل
حــصــد جنــاحـات أكــبــر ولــكــنـني
سـعـيـد بالـلـعب أمـامـهم ألنه يـعني
ــزيـد".وأردف: "من الــفـريـد أن لي ا
يــتـزامن تـواجـد الــثالثي في نـفس
الفترة الزمنية هذا يصعب األمور
على باقي الالعـب لتحـقيق ألقاب
كـبــيـرة ألن هــذا يـعــني أنه عــلـيك
الـفـوز على اثـنـ مـنـهم على األقل

لتحقيق ذلك".
ــبـــاراة أكــد: "لــقــد وحــول ا
كانت مباراة كبيرة وكنت
قــريـبـا من الـلــقب. سـعـيـد
بــالـطـريـقــة الـتي حـافـظت
ـسـتـوى بــهـا عـلى نــفس ا
خالل أســبـوعي الـبـطـولـة
ــواجــهــات من الــعــيــار
الثـقيل مثل مـباراة نادال
ومـن بــعــده زفــيــريف أو
حــتى مــواجــهــة الــيــوم.
ـنحـني ثقـة كبـيرة هذا 
في بــــطـــوالت اجلــــرانـــد

قبلة". سالم ا
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قــررت بـــطــولــة الـــعــالم لـــســبــاقـــات فــورمــوال ئي
للسيارات الـكهربائية الـتخلي عن إقامة سباق في
ـقـبل مـديـنـة سـانـيـا الـصـيـنـيـة في مـارس/ آذار ا
بـــســبـب مــخـــاوف تـــتـــعـــلق بـــانــتـــشـــار فـــيــروس
كورونـا.وقالت الـبطـولة في بـيان الـيوم األحـد إنها
ســتــواصل الــعـمـل مع شــريــكــهـا اإلقــلــيــمي ومع
الـسلـطـات احمللـية من أجل دراسـة إمـكانـية إقـامة
السباق في موعد الحق إذا حتسن الوضع".وكان
ـقــرر إقـامــة الـســبـاق في  21مـارس/ آذار من ا

نتجع الساحلي في إقليم هاينان. قبل في ا ا
وتـسـبب فـيـروس كـورونـا في وفـاة أكـثر من 300
شـخص في الـص بـيـنمـا أصـيب بـالعـدوى أكـثر
من 14 ألف شـخص.وقـالت فـورمـوال ئي إن قرار
إلـغـاء السـبـاق اتخـذ بـاالتفـاق مع االحتـاد الدولي
للسيـارات واالحتاد الصيني لرياضات السيارات
والـدراجـات النـاريـة حـفاظـا عـلى سالمـة الـطواقم
قـرر أن تكون .وكان من ا ـشجعـ ـشارك وا وا

ـلـعب.واسـتـغـل تـوتـنـهـام الـطـرد ا
باراة بتـسجـيل الهـدف األول في ا
في الدقيقة 63 عدما مرر مورا كرة
بــيـنـيـة رائــعـة لـصــفـقـة الــسـبـيـرز
اجلــديــدة بــيــرجــوين الــذي مــهــد
الـكـرة بـصـدره وسـدد كـرة أرضـيـة
مـــبــــاشـــرة فــــشل إيــــدرســـون في
الــتـــعــامل مــعــهــا.وعــقب الــهــدف
أجــرى جـوارديــوال أولى تــبـديالت
الــسـيــتي بــنـزول كــانـســيـلــو عـلى
حـســاب أجــويــرو وبــدوره أجـرى
موريـنيو تبـديل دفـعة واحدة في
الـــــدقــــيـــــقــــة 70 بـــــنـــــزول كل من
ندومبـيلي والميال عـلى حساب كل
من ديـــلـي آلي وبـــيـــرجـــوين عـــلى
الـترتـيب.وأضاف تـوتنـهام الـهدف
الــــــــــثــــــــــانـي في
الــدقـــيـــقــة 71
بـــــتــــســــديــــدة
أرضـيـة قــويـة
مــــــــن داخــــــــل
منطـقة اجلزاء

عبر سون.
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قـاد أنـطـوني ديـفــيـز فـريـقه لـوس
أجنـــلـــيس لـــيـــكـــرز لـــلــفـــوز عـــلى
ســـكــرامـــنـــتــو كـــيــنـــجـــز صــاحب
الــضـــيـــافــة (113-129) في دوري
كرة الـسـلـة االمـريـكي لـلـمـحـتـرف
عندما أحرز 21 نقطة مـتفوقًا على

جميع زمالئه.
وأسهم جنم ليكـرز ليبرون جيمس
فـي فـوز فـريـقه بــتـسـجـيل 3 أرقام
مــزدوجـة عــنـدمــا أحـرز 15 قـطـة
وســـيــطــر عــلى 10 كــرات مــرتــدة
وقدم  11تمريرة حاسمة لزمالئه.

وهــــــذه هي الــــــثالثــــــيــــــة رقم 11
ـــوسم احلـــالي جلـــيـــمس خـالل ا
ورقم  92في مـسـيـرته وال يـتـفـوق
عــــلــــيـه في ذلـك ســــوى أوســــكــــار
روبـــــــــرتـــــــــســــــــون (181) وراسل
وســـــتـــــبـــــروك (146) ومـــــاجـــــيك
جـونـسـون (138) وجـيــسـون كـيـد

.(107)
ـته وحـقـق لـيـكـرز الفـوز بـعـد هـز
مـســاء اجلـمـعــة عـلى مـلــعـبه أمـام
بورتالنـد تريل بـليزرز (127-119)
في مـــبــاراة أقــيــمـت بــعــد مــراسم
تــأبـــ لـــنـــجــمـه الــســـابق كـــوبي

جانب من دوري كرة السلة االمريكي

اجلـــولــة الــســـادســة من  14ســبـــاقــا في مــوسم
الــبــطــولــة احلــالي.ويــتــبــقى اآلن مـن الــســبــاقـات
اآلسيـويـة سـبـاقـا سول فـي مايـو/ آيـار وجـاكـرتا

في يونيو/ حزيران.
ويـضع قرار اإللـغاء سـباقـات فورموال  1في بؤرة
ـقـرر أن تـسـتـضـيف شـنـغـهـاي االهـتـمـام إذ من ا
سـبـاقـا في الـفـئـة األولى في 19 أبـريـل/ نـيـسـان
ـقــبل والــذي سـيــكـون اجلــولــة الـرابــعـة من 22 ا
ـوسـم وهـو حــدث كــبــيــر يــتـوقع أن ســبــاقـا فـي ا
يــجــتــذب أكـثــر من 100 ألف شــخص من داخل
الص وخارجـها.وقال االحتاد الـدولي للسيارات
ــوقف عن كــثـب بــإشـراف قـبـل أيــام إنه يــراقب ا
رئــيس الـلــجـنــة الـطــبـيــة جـيـرار ســيالن.وأضـاف
االحتـاد الدولي في بـيان "سـيعـيد االحتـاد الدولي
وسم وإذا لـلسيـارات تقيـيم برنامج سـباقاته في ا
ما دعت الضرورة فـإنه سيتخذ أي خـطوة مطلوبة
لـلـمـسـاعـدة في حـمـايـة أسـرة ريـاضـة الـسـيـارات

ية واجلمهور بصفة أشمل". العا

مــجــمـوعــة من رفع أول ألــقـابه في
اجلــــــرانـــــــد سـالم إال أنه ســـــــمح
لــديـوكــوفـيــتش بـالــعـودة والــفـوز
بـاجملـموعـتـ األخـيرتـ بـنتـيـجة

6-3 و6-4 بعد نحو 4 ساعات.
ـــؤتـــمـــر وأوضح ثـــيـم خالل ا
ـبـاراة: الــصـحــفي بـعــد ا
"نوفاك هـو أحد أفضل
3 العــــبــــ في هــــذه
الـــريـــاضـــة. إذا كــان
ـكن أن هـنـاك شيء 
ألــوم نــفــسي عــلــيه
ــــا عـــدم الــــقـــدرة ر

عــــــــلـى أخــــــــذ
األســـبـــقـــيـــة
خالل اجملـمـوعة

الرابعة".
وأضـاف بـعـد
خـــــــســــــارة
الـــنــهــائي
الثالث


