
تـوج بلقب نـظمـون تيم دانـكن ا جـانب برايـنت اختـار ا
الـدوري في خـمس منـاسبـات مع سان انـطـونيـو سبـيرز
والـذي اخـتـير ثالث مـرات افـضل العب في الـنـهـائـيات
ــتـوج بــطال مـع بـوســطن اضــافــة الى كــفــ غــارنــيت ا
ســلـتــيـكس عـام 2008 وأفـضل العـب في الـدوري عـام
وتـاميـكا كـاتشـيـنغـز بطـلة دوري احملـترفـات عام  2004
بياد اربع مرات فضال عن 2012 والفـائزة بذهبية االو
مــــشـــــاركــــتـــــهــــا في مـــــبــــاراة كـل الــــنـــــجــــوم في 10
ــدرب الـسـابق ـرشــحـ ايــضـا ا مـنــاسـبـات.وضــمن ا
رودي تــومـيـانـوفـيـتش الــذي قـاد هـيـوسـ روكـتس الى
لـقب الـ "أن بي أي" عـامي 1994 و1995 اضـافة الى
ثالثـة مـدربــ من فـرق اجلــامـعـات.وســيـتم اإلعالن عن
" في االســمـاء الــذين سـيـنــضـمـون الـى "هـول أوف فـا
قـبل في جامـعة "فـاينل فور" الرابع من أبـريل/نيسـان ا
ـرشح الى  18صـوت من في أتالنــتـا حــيث يــحـتــاج ا
أصل 24 عضو فـي اللجنة لـنيل هذا الـشرف علما أن
" يـقع في سـبـريـنـغـفـيـلـد في واليـة مـقـر "هـول أوف فــا
ــكـان الــذي اخـتــرع فــيه الـكــنـدي- مــاســاشـوســتس ا
االمـــيــــركي جــــيـــمـس نـــايــــســـمــــيث كــــرة ســــلـــة وسن
قـوانــيـنـهـا.وقــضى بـرايـنت (41 عـامـا) في 26 كـانـون
الــثـاني/يـنـايــر في لـوس أجنـلـيس فـي حـادث مـروحـيـة
أسـفـر عن وقـوع ثـمـانـيـة ضـحـايـا آخـرين من ضـمـنـهم
ابـنـته جـيـانا الـبـالـغة 13 عـامـا.وقـال جـيري كـولـنـجـيـلو
" "رحــيل رئــيـس مــؤســـســة "هـــول أوف فـــا
ــفــاجئ تــركــنـا في كــوبي بــرايــنت ا
حـــالــــة حـــزن وحـــداد ونـــحن
فــخــورون في تــكــر إرثه
وفي الــــــوقت نــــــفـــــسه
ســـبـــعـــة أشـــخــاص
آخـــــرين تـــــركــــوا
أثــرا كــبــيــرا في

رياضتنا".

ش ســيــتي 0-1 مــســاء اول امس
Æ26 السبت ضمن اجلولة

وســــجل ســــاديـــــو مــــاني هــــدف
ـبـاراة الـوحـيـد في الـدقـيـقة 78 ا
من لـــعـــبـــة أثـــارت اعـــتـــراضــات
نـورويـتش بـدعـوى وجـود خـطـأ

على السنغالي.
ورفع لــــيــــفــــربـــول رصــــيــــده في
الصدارة إلى 76 بفارق 25 نقـطة
لك أمام مانشستر سيتي الذي 
مباراة مؤجلة فيما جتمد رصيد
نـــورويــتـش عــنــد 18 نـــقـــطــة في

ركز األخير. ا
واعـتــمـد لــيـفـربــول عـلى طــريـقـة
عـتادة 3-3-4 فوقف جو اللـعب ا
جـومــيــز مــجـددا في عــمق اخلط
اخلـلـفي إلى جـانب فـيـرجـيل فان
دايـك بــإســـنــاد من الـــظــهـــيــرين
ترينت ألـكسنـدر أرنولد وأندي

روبرتسون.
وحـــــــدث تـــــــبـــــــادل الفت
لألدوار بـــــــــ ثـالثي
الـــــوسـط جــــوردان
هـــــــنـــــــدرســـــــون
ونــــابـي كــــيــــتـــا
وجـــورجــــيـــنـــو
فيـنالدوم فـيما
تــــــكــــــون اخلط
لــــهـــجـــومي من
الـثالثـي مـحـمـد
صالح وألـيكس
أوكـــــســــــلــــــيـــــد
تــــشــــامـــبــــرلـــ
وروبــــــــــــــرتــــــــــــــو

فيرمينو.
قابلة في الناحية ا
جلــــــأ نـــــــورويـــــــتش
ســـيـــتي إلى طـــريـــقــة
اللعب 1-3-2-4 فتـشكل
الــــدفــــاع من الــــربــــاعي
مــــــــــــــــــاكــس أرونــــــــــــــــــز
ــيـرمـان وكــريـســتـوف ز
وجــرانت هـــانـــلي وســام

بيرام.
ووقف الثـنائي ألـكسـندر
تـيتي وكـيـني ماكـل في
ـلعب وتمركز منتصف ا
الــــــثالثـي لــــــوكس روب
وأونـــــدري دودا وتـــــود
كـــانــــتــــويل وراء رأس

احلربة تيمو بوكي.
وشــــــكل نــــــورويـــــتش
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أعلن االحتـاد اإلسباني لكرة القدم تأجيل مبـاراة إيبار وريال سوسيداد امس األحد في اجلولة
الـ24 من الدوري احمللي.

ـارسة الريـاضة فـي الهواء الـطلق إزاء جاء ذلك بـعد تـوصيات مـن حكـومة إقلـيم الـباسك بـعدم 
التلوث الناجم عن حريق في مكب نفايات في بلدة زالديبار القريبة من ملعب إيبوروا.

ـنازل وإغالق مراكز البيع الليلية وأعلنت حـكومة اقليم الباسك حزمة توصـيات بينها عدم تهوية ا
ارسـة الريـاضة في الـهواء الـطلق في مـناطق زالـديبار وإيـبار وارمـوا لوجـود مواد مـلوثة وعدم 
في الـهـواء ازاء احلـريق.وكـان الـنـاديان يـنـتـظـران حـتى اول امس الـسـبت "لـرؤيـة اذا مـا كـانت قد
بـاراة من عدمه. وكـان مقرر حتسـنت أوضاع الهـواء" واتخـاذ بذلك قرار في الـنهـاية حول اقـامة ا
بارة امس األحد على ملعب ايبوروا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من بؤرة احلريق. إقامة ا
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ــديـر الــفـني أعــرب كـيــكي سـيــتـ ا
لـبـرشـلونـة عـن سـعـادته بـاالنـتـصار
(1-2) على خـيـتافي مـساء اول امس
الـسـبت فـي إطـار مـنـافـسـات اجلـولة

الـ 24من الليجا.
وقــال ســـيــتـــ خالل تـــصــريـــحــات
نقـلـتهـا صـحـيفـة "مـاركـا" اإلسبـانـية:
"لقـد كانت مـباراة معـقدة كـما توقـعنا
وصعبـة للغـاية لكن كـنا قادرين على

احلسم في الشوط األول".
وأضاف: "مـيسي? لـدينـا العبـون على
بـاريات مـستـوى عال يـظهـرون في ا
الـصعـبة مـثل الـيوم وهـذا ما نـريده
أن يــــظـــهــــروا ويـــســــاعــــدونـــا".وعن

الــصـــافــرات ضــد الـالعــبــ أجــاب:
"صـحـيح أنــنـا واجـهـنــا مـشـكـلـة ألن
ضـغط اخلصم كـان قويًـا للـغايـة لكن
عـلـيـنـا أن نـحـتـرم اجلمـاهـيـر بـغض
الــنــظــر عـن رأيــهم.. وال يــوجــد لــدي
شيء ألقوله". وتابع: "احلكم? اخلصم
ــبــاراة ارتــكب 29 خــطــأً وانـــتــهت ا

بحصولنا على بطاقات أكثر منهم".
: "لـقد سيـطرنـا بشكل وواصل سيـت
جـــيـــد وقـــدمـــنـــا 55 أو 60 دقـــيـــقـــة
ــيـــزة.. في الـــشـــوط الــثـــاني كـــنــا
نحاول اخلروج بالكرة وح نحاول
التقدم نحـصل على خطأ ثم نبدأ من
شاكل.. جديد حـيث واجهنـا بعض ا
والـفـوز مـسـتـحـق ألنـنـا كـنـا قـادرين

ـزيد".وأردف: "احلـالة عـلى تسـجـيل ا
الـبدنـية? أرى الـفريق في حـالة جـيدة
جــــدًا كـل األرقـــام تــــؤكــــد ذلك فــــهم
يــــقــــدمــــون مــــســـتــــويــــات عــــالــــيـــة
للغاية".وحول سبب حديثه مع احلكم
الـــرابـع أجــاب: "كـــنـت مـــتـــذمــرا ألن
اخلـــصم ارتـــكب  29 خــطـــأ ضـــدنــا
وأفـهم أن احلـكم عـليه أن يـكـون أكـثر
شـدة وفـي بـعض األحــيــان ال يــكـون
احلظ مـــعـك".واســـتــــكـــمل: "أنــــخـــيل
رودريــــجــــيـــــز? جــــمـــــيع الـالعــــبــــ
وجـودين في خيتـافي جيدون ومع ا
مـاتـا ومـولـيـنـا سـجـلوا  35هـدفـا ما
يـــشــيــر إلى امـــتالكــهـم خلط هــجــوم
قـوي".وبـخـصـوص آرثــر مـيـلـو قـال:

نـحنا الـنشاط "كنت أحـتاج لالعب 
ــنـحـنـا وسـعــيـد جـدًا بـأدائـه فـهـو 
الــعـــديـــد من األشــيـــاء اإليـــجــابـــيــة

ويحاول فهم ما نطلبه".
وأشــار إلـى أنه ال يــعـــرف تــفـــاصــيل
إصـابـة جوردي ألـبا حـيث سـيـنتـظر

ليعرف كل شيء حول موقفه.
: "جـونـيــور فـيـربـو? وأضـاف سـيــتـ
دائمًا أي العب في برشـلونة يجب أن
ا هو يـكون مسـتعـدًا للـمنـافسـة ور
وجودة لدى لك نفس اخلبـرات ا ال 
الــعـــديــد مـن الالعـــبــ هـــنــا لـــكــنه
سيـتطور".وبـشأن الـتعاقـد مع مهاجم
جديد رد بقوله: "لقد حتدثنا بالفعل
ونفـهم جمـيعًـا أن ذلك سيـكون مـفيدًا
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ديـر الفني يحـلم باريس سـان جيرمـان بإسنـاد قيادة الـفريق لإلسـباني بيب جـوارديوال ا
انـشستـر سيتي بـحسب تـقرير صـحفي فرنـسي مسـتغال إيقـاف النادي اإلجنـليزي عن

. وسم متتالي خوض دوري أبطال أوروبا 
وبحـسب موقع الـكتـروني فإن الـنسـخة احلـاليـة من دوري األبطـال هي الفـرصة األخـيرة

دير الفني للفريق الباريسي. اني توماس توخيل ا لأل
قبل فـإن اإلخفاق األوروبي ـوسم ا وأشـار إلى أنه رغم امتـداد عقد تـوخيل حتى نـهاية ا

وسم اجلاري. يعني رحيله بعد نهاية ا
ـديـر الــفـني الـسـابق ورغم اهـتـمـام ســان جـيـرمـان بـالـثــنـائي مـاكـســيـمـلـيـانــو ألـيـجـري ا
ليوفنتوس ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إال أن احللم األكبر يتمثل في بيب

وقع الفرنسي. جوارديوال بحسب ا
وسيحل سان جـيرمان ضيفـا على بوروسيـا دورتموند غـدا الثالثاء  في ذهاب ثمن

نهائي دوري أبطال أوروبا.

بــســـبب تـــدخل صــاحـب الــهــدف
بـقوة عـلى أومـتيـتي قـبل وصول

الكرة إليه.
وجنح أنــــطـــوان جـــريـــزمـــان في
تـسجـيل الهـدف األول لبـرشلـونة
في الـــدقـــيـــقـــة 33 حــــيث تـــلـــقى
تـمــريـرة فـي الـعــمق من مــيـسي
لـينـفرد بـسـوريا حـارس خيـتافي

ويُسدد على يساره.
وضــــاعف ســـيـــرجـي روبـــيـــرتـــو
الـنـتيـجـة لبـرشـلونـة في الـدقيـقة
39 حــيث تـلـقى عـرضـيـة أرضـيـة
من الــبـديـل فـيــربــو وســدد عـلى
أقـــصـى يـــســـار ســـوريـــا حــارس

خيتافي.
w½U¦ « ◊uA «

ومع بـدايـة الـشـوط الثـاني دخل
العبو خيتافي اللقاء بضغط عال
على بـرشلونـة وأرسل أرامباري
تـسـديـدة قـويـة مـرت أعلـى مرمى

تير شتيجن في الدقيقة 49.
وبــالــفــعـل جنح الــبــديل أنــخــيل
رودريـجـيـز مـهـاجم خـيتـافي في
تسـجـيل الهـدف األول لفـريقه في
الـدقــيـقـة 66 حـيث اســتـقـبل كـرة
ي مـاتا عـرضـية مـن زميـله خـا
وسـدد عــلى الــطـائــر عـلى يــسـار

احلارس تير شتيجن.
وواصل برشلونـة إهدار الفرص
ــرة عــبــر مــيــسي الــذي وهــذه ا
ســـدد مـن عــلـى حــدود مـــنـــطـــقــة

دفــاعـــا صــارمـــا قــويـــا يـــصــعب
اخــتـراقه رغـم اسـتـحــواذ العـبي
لـيــفــربــول عــلى الــكــرة بــنــســبـة
وصــلت إلى %65 فـي مــنـــتــصف
الــشـوط األول لـكن دون تــشـكـيل
هــجـــمــة خـــطــيـــرة واحـــدة عــلى

رمى. ا
وأهـدر نـورويـتش سـيـتي فـرصـة
عـنـدمـا خــطـيـرة في الــدقـيـقـة 36 
وصـــلـت كـــرة طـــويـــلـــة إلى روب
الـــذي واجه احلــارس ألـــيـــســون
بيكر لكنه آثر التمرير إلى زميله
بـوكي لــيـقــطع ألــيـســون الـكـرة
وحـــاول صـالح الـــتـــســـجـــيل من
خالل كـــرة مـــقـــوســـة ارتـــدت من
الـدفــاع إلى ركــنـيــة لم تـثــمـر في

الدقيقة 38.
صـالبـــة نــورويـــتش الـــدفـــاعـــيــة
فــرضت حــضـــورهــا في الــشــوط
الثاني وتألق احلارس كرول في
إبعاد تسديدة كـيتا اخلطيرة إثر
تـمــريــرة من صالح في الــدقـيــقـة

 .58
وأجـرى مــدرب لـيـفـربـول يـورجن
كـلـوب تـبـديال مـزدوجـا دخل من
خالله فـــابــيـــنــيـــو والــعـــائــد من
اإلصـــابـــة ســاديـــو مـــاني مـــكــان
فــيــنــالـــدوم وتــشــامـــبــرلــ ولم
يـــتــــمــــكـن صالح من اســــتــــغالل
تـــمـــريـــرة روبــرتـــســـون لـــتـــرتــد

محاولته من الدفاع. 
وجنـا لـيـفـربـول من هـدف مـحقق
فـي الــدقــيــقـة 74 عــنــدمــا ارتـدت
محاولة تيتي البعيدة من القائم
لـيــأتي الـرد في الــدقـيــقـة 78 عن
طــــريق مــــاني الــــذي اســــتـــقــــبل
ـــهـــارة مـــنـــاولـــة هـــنـــدرســـون
ـــدافع الــــطـــويــــلــــة لـــيــــحـــتـك 
نـورويــتش ويــســدد في الــزاويـة
ــــرمى الــــســـــفــــلى الـــــقــــريــــبـــــة 
نـورويـتش مــهـديـا فــريـقه هـدف
الـتـقــدم.وجلـأ احلـكم إلى تــقـنـيـة
الــفـــيــديــو لـــتــبــ مـــدى صــحــة

الهدف قبل أن يقرر اعتماده.
وكـاد لـيـفـربـول يـضـيف هـدفا في
الـــدقـــيـــقــة 87 عـــنـــدمـــا وصـــلت
عـرضــيـة أرنـولــد إلى فـيـرمــيـنـو
الـــذي فــشل في مــتـــابــعــة الــكــرة
بــالــشــبــاك من مــســافــة قــريــبــة
وحصل بوكي على فرصة معادلة
النتيجة في الـدقيقة األخيرة لكن
مــحـاولـته اسـتــقـرت في أحـضـان
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لـنا وسـنـرى قرار
االحتـاد اإلســبـاني
إذا ســـمـــحـــوا لـــنــا
بــــــذلك". واخــــــتـــــتم

مــدرب الـبــلـوجــرانـا:
"أنـا ســعــيـد بــأشــيـاء
كثيرة وبالـتأكيد هناك
أشـــــيـــــاء حتـــــتـــــاج إلى
الـتحـسن من الـصعب أن
أكــــــون ســــــعــــــيـــــدًا عــــــلى
اإلطـالق.. اخلــــــــصـم كــــــــان
ركـز الثالث ونرى صاحب ا
صعوبة حتقيق الفوز عليهم
وأقـدر ما يـقـدمـونه على أرض

لعب". ا

من مباراة
ليتشي
وسبال

 كوبي
براينت
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{ أ. ف . ب اختـير اسـطورة لـوس اجنلـيس ليـكرز
الــراحـل كــوبي بــرايــنت الــذي لــقـي حــتــفه اثــر حتــطم
مــروحـيــة في 26 كــانـون الــثــاني/يــنـايــر الــفــائت بـ
ـرشـحـ الـثـمانـيـة لـدخـول قـاعة مـشـاهـيـر "هول أوف ا

" لنجوم كرة السلة. فا
ـرة االولى الـتي يـتم اختـيـار فـيهـا بـرايـنت حامل وهي ا
لقب الدوري االمـيركي لـلمحـترفـ في خمس منـاسبات
والذي شـارك في مـباراة كل الـنـجوم (أول سـتارز) 18
رشح الـنهائي لالنضمام مرة ليـكون ضمن الئحة ا
الى كــوكـــبــة من الــنـــجــوم بــعــد
حـوالي ثالث سـنــــوات
ونــــــــصف عــــــــلى
اعـــتـــزاله كـــرة
الــســلــة عـام

.2016
والــــــــــــى

أليسون.
W½uKýdÐ …U$

وحـــقق بـــرشــلـــونـــة االنـــتـــصــار
بــنــتــيــجـة (1-2© خالل مــواجــهـة
خـــــيــــتـــــافـي مــــســـــاء اول امس
الـــســـبت فـي إطــار مـــنـــافـــســات

اجلولة الـ24 من الليجا.
وســجل لــبــرشــلــونــة جــريــزمــان
وسيرجي روبيرتو في الدقيقت
33 و39 بـــيـــنـــمـــا أحـــرز أنــخـــيل
رودريـجيـز خليـتافي في الـدقيـقة

Æ66
وبـهذا االنـتـصار يـرفع بـرشلـونة
رصيده إلى 52 نقطـة في وصافة
تــرتـيب الـلـيـجـا بـفـارق األهـداف
عن ريال مدريد الذي لعب مباراة
واحــــدة أقل وجتـــــمــــد رصــــيــــد
ركز خيتـافي عند 42 نقطـة في ا

الثالث.
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ــــبــــاراة بــــاســــتــــحـــواذ بــــدأت ا
لبـرشلونة عـلى الكرة مـع التقدم
إلى األمـام بـحـثًـا عن الـتـسـجـيل
لــكن دون أي خــطـــورة تُــذكــر في

الربع ساعة األول.
واسـتـقــبل بـرشـلـونــة هـدفـا عـبـر
نـــيــــوم العب خـــيـــتـــافي والـــذي
اســـتــغل ارتـــداد الــكــرة مـن تــيــر
شـتـيــجن إثـر تـســديـدة قـويـة من
بـاراة ألـغاه مـولـينـا لـكن حـكم ا
بـعـد الـرجـوع لــتـقـنـيـة الـفـيـديـو

 بيب
جوارديوال

اإليــطــالـيــة وهـنــا سـيــســمح لـلــمـدرب
باالعتراض مرات محددة في كل شوط
ــبـاراة الــلــجـوء إلى طــالـبــا من حــكم ا
شــاشــة الـــعــرض ومــراجـــعــة الــصــور

والفيديوهات.
وبعث االحتاد اإليطالي خطاباً مفتوحاً
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يحق حلـكام الـفيـديو فقط مـطالـبة حكم
ـبــاراة بــالــلــجـوء إلـى تـقــنــيــة الــفـار ا
ـــراجــعــة قــرار بــعـــيــنه لــكن االحتــاد
ـــنح هـــذا احلق اإليـــطـــالي يـــريــد أن 

للمدرب أيضا.
وهذا الـتعديل يـعد معروفـا في التنس
فعنـدما يصـدر حكم اخلط مثال قراراً ال
يــعـجـب أحـد الـالعـبــ يــعــتـرض ذلك
الالعب ويـطـلب مـراجـعـة القـرار كـعـند
ست جزء من اخلط. الشك في أن كرة 
ويـتم اللـجوء لـشـاشة الـعرض و"تـقنـية
عـ الـصقـر" ويـنص هـذا النـظـام على
أن الالعب من حقه أن يعترض في عدد

رات فقط. مع من ا
هــذا الــنــظــام يــطــالب اآلن بــتــجــربــته
االحتاد اإليطالي لـكرة القدم في مالعب
الـقـدم بنـاء عـلى رغـبة عـدد من األنـدية
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ه ريال مدريد لصداره الليغا f∫ مازال فريق برشلونة ينافس غر UMð
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اجلـــزاء ومــرت الـــكـــرة بـــجــانب
ن لـلــحـارس ســوريـا الـقــائم األ

في الدقيقة 90.
وفــشـــلت انـــتــفـــاضـــة خــيـــتــافي
حملـــاولـــة اقـــتـــنـــاص الـــتـــعــادل
بـاراة بفوز البلوجرانا لتنتهي ا

وحصد النقاط الثالث.
w½uMł u¹—UMOÝ

وفـي مـــــــــبـــــــــاراة مـــــــــثـــــــــيـــــــــرة
بسيناريوهات مختلفة على مدار
شـوطــيـهــا تــعـادل بــاريس سـان
جـيرمـان أمام مـضـيفه أمـيان (-4
4) اول امس الـسـبت في اجلـولـة

25 من الدوري الفرنسي.
تــقــدم أمــيـان بــثالثــيــة سـجــلــهـا
سـيـرو جــيـراسي وجـيـل كـاكـوتـا
وفوسيني دياباتي في الدقائق 5
و29 و40  ورد بــــــــــي إس جـــــــــي
بربـاعـيـة سـجـلهـا أنـديـر هـيـريرا
وتـــاجنــوي كـــواسـي "ثـــنـــائـــيــة"
ومـاورو إيــكــاردي بــالــدقـائق 45

و60 و65 و74.
وقـبل نـهـايـة الـلـقـاء ظن اجلـمـيع
أن ســان جـيــرمـان حــسم األمـور
أدرك جيراسي التـعادل ألصحاب

األرض في الدقيقة 91.
وبـذلك الـتـعـادل يـسـتـمر بي إس
جي في الـــصـــدارة بـــرصـــيــد 62
نـقـطـة فـيـمـا رفـع أمـيـان رصـيده
ــركــز الـ19 إلى 21  نــقــطــة في ا

وقبل األخير.
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ـديـر الــفـني لــيـوفـنــتـوس عـلى رد مـاوريــسـيـو ســاري ا
ــديــر الــفــــــــني ــاني يــورجن كـلــوب ا تـصــريــحــات األ

لـليفـربول الـتي أطلقـها في حواره مع صـحيفـة "اجلارديان"
البريطانية.

فضل حلصد لقب دوري األبطال قبل وقال كلوب: "بالـنسبة لي يوفنتوس كان الفريق ا
ـاذا ليس في وسم ولـكني ال أشـاهد الـكرة اإليـطاليـة بشـكل كبـير حـتى أفهم  بدايـة ا

صدارة الترتيب بفارق  10 نقاط".
وأضـاف "يوفنـتوس لديه أفضل قـائمة رأيـتها في حيـاتي باإلضافـة إلى وجود العب

يتمتعون بجودة عالية. إنه أمر جنوني".
ـؤتمر الصـحفي قبل لـقاء بريـشيا بـالكالـتشيو: "إنه ال وقال سـاري في تصريـحات با

يتابع كرة القدم اإليطالية وهذا يفسر ارتباكه".
وأضـاف: "فــريق لــيـفــربــول ال يـبــدو ســيـئًــا بــالـنــســبـة لـي وكـلــوب واحــد من ألـطف
األشـخـاص الـذيـن قـابـلـتـهم عـلـى اإلطالق لـكـنه يـحـاول الــتـخـلص من عبء أن يـكـون

فضل للفوز بدوري األبطال". ا
وحـــــــــــصـــد لــيـــفــربـــول حتـــــــــت قــيــــــــــــادة كــلـــوب لــقـب دوري أبــطـــــــــــال
ـباراة اضي بـعـدما تـغـلب عـلى توتـنـهام هـوتـسـبيـر في ا وسـم ا أوروبـــــــا في ا

النهائية.

إلى االحتاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن
مـنـوهـا بـأنه كـان من أوائل مـن جـربوا
قبل ساعـد (فار) تقـنيـة حكم الفـيديـو ا

أن يقرها االحتاد الدولي.
لـكن الـلجـنـة التي تـنـظم قواعـد الـلعـبة
باالحتاد الدولي (IFAB) ال تفكر كثيرا

في نــظــام االعــتــراض هــذا حــتى اآلن
بـحسب مـا يقـول مـوقع "شبـورت شاو"

اني. األ
دير الـتنـفيذي ويرفض لـوكاس بـرود ا
ــدربـــ في قــرارات لـــلــجـــنــة تـــدخل ا
احلكام ويقول "كل شيء تتم مراجعته
ـساعـد فـكيف من قـبل حـكم الـفيـديـو ا
كن لـلمـدرب التعـرف على هـذا بشكل

أفضل?".
ويــضـــيف بــرودر"احلــكـــام خــبــراء في
ـدربون فـلـيـسوا قـوانـ الـلـعبـة أمـا ا
دائــمـا (خــبــراء) ومــبـدأ الــفــار هـو أن
يساعد احلـكام بعضـهم البعض وليس
أن يقوم شخص من اخلـارج بالتشكيك

في القرارات".
ـكن لـلــمـدربـ أن يـسـتـغـلـوا وتـابع "
نظام االعتراض من أجل تعطيل اللعب
أو مضايـقة الالعبـ أو طواقم الفريق
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أشـاد خوسيه بـورداالس مدرب خـيتافي بالعـبيه وبـأدائهم على الـرغم من خسـارة فريقه
اول امس الـسبـت أمام بـرشلـونـة بنـتيـجة (2-1) مؤكـدا أن كرة الـقـدم "لم تكن عـادلة" مع

فريقه.
ـؤتمر الصحفي عقب الـلقاء الذي أقيم ضمن اجلولة الـ24 كرة القدم درب خالل ا وقال ا
لـعب وشجاعة الالعـب كانا مـثالي افـتقدنا لم تـكن عادلة معـنا ألن انتشـار فريقي في ا
ـباراة ـتلـكـهـا بـرشلـونـة والـفرق الـكـبـرى أهـنئ العبي الـفـريق عـلى ا فـقط لـلجـودة الـتي 

الكبيرة التي قدموها".
درب سـبب انـتـصار الـفـريق الكـتـالوني لـنـجمه األرجـنـتيـني لـيونـيل مـيسي وأرجع ا

الذي سـاهم في الـهـدف األول الـذي أحرزه الـفـرنـسي أنطـوان جـريـزمان (ق33)
قـبـل أن يـضـيف سـيـرجي روبـرتـو الـهـدف الـثـاني (ق39) بـعـدمـا تـرك مـيـسي

ساحات خلفه لزميله. ا
وحتـدث بورداالس حول عـدم مصافـحة مدرب بـرشلونـة كيكي سـيت له
ســواء قــبل بــدايــة الــلـقــاء أو بــعــد انــتــهـائــهــا قــائال "انــتــظـرت أن يــأتي
لـيـصـافـحـنـي ألن هـذا مـا يـفـعـله عـادة مـدرب الــفـريق الـذي تـلـعب عـلى

أرضه. ولكن ليست هناك مشكلة".
ـدرب حديـثه حـول رغـبة الـبـارسـا في الـتعـاقـد مع مـهاجم واخـتـتم ا
فريقه أنـخيل رودريجيـز صاحب هدف خيـتافي  واصفا الالعب

بأنه "العب مهم للغاية" بالنسبة خليتافي.
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واصل لـــيـــفــربـــول تـــفـــوقه عـــلى
منـافسـيه في الدوري اإلجنـليزي
واقـــتــرب خـــطـــوة إضـــافـــيـــة من
إحــراز الـلـقب بــفـوز صـعب عـلى

مـــــــضـــــــيـــــــفه
نــــورويت

جان من استخدام احلكام تقنية الفديو

ــقـــابل يــؤيـــد احلــكم ـــنــافس".وفـي ا ا
ــاني مـــانــويـل جــريـــفه اســتـــخــدام األ
"االعـــتــــراض" وقـــال إن الـــــفــــار يـــجب
اســـتــخـــدامه فــقـط في حــالـــة األشــيــاء
الـواقـعـيـة مـثل الـتـسـلل ومـكـان تـنـفـيذ
وقــوع خــطــأ ضــد اخلــصم "وفي كــافــة
احلـــاالت األخــرى يـــنـــبـــغي الـــســـمــاح
لــــلــــمــــدربـــ بــــطــــلـب الـــلــــجــــوء إلى
الـــفــــيـــديــــو".وتـــابع "كــــمـــا أن نــــظـــام
ـكـن أن يــخـفـف الـضــغط االعــتــراض 
درب على احلـكام ويقـلل من شكـوى ا
بــعـد ذلك من الـقـرارات ألنـه يـتـيح لـكل
مدرب الفرصة لالعـتراض بنفس القدر

اني". بحسب احلكم األ
وحـتى اآلن لم يـرسل االحتـاد اإليـطالي
خـطــابـاً رســمـيــاً لـلــفــيـفــا يـطــالب فـيه
بــتــجــربــة "نــظــام االعــتــراض" حــسب

شبورت شاو.
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واصل ليـتشي انـتصاراته في الـدوري اإليطالي
بعـد أن فـاز على ضـيفه سـبال (1-2) اول امس

السـبت على ملـعب "فيا ديل مـاري" في مستهل
سابقـة.وأنهى أصحاب اجلولة الـ 24من عمـر ا
الـضـيـافـة الـ45 دقـيـقـة األولى مـتـقـدمـ بـهدف

سـجـله مـاركـو مــانـكـوسـو من عالمـة اجلـزاء في
الــدقــيــقـة (41) لـكن بــعـد دقــيـقـتــ من انـطالق
الـشـوط الـثـاني أدرك سـبـال الـتعـادل عن طـريق
أنـدريـا بـيـتانـيـا.وفي الـدقـيـقة (66) عـاد لـيـتشي
ـــرة عن طــريق العب لـــلــتــقــدم مـــجــددًا وهــذه ا
الـوسط الــسـلـوفـيـني جـان مــايـيـر.ويـعـد هـذا هـو
االنتصـار الثاني على التوالي لليتشي السادس
ـوسم ليواصل الفـريق ابتعاده عن مـنطقة هذا ا
اخلـطـر لــيـرفع الـفـريق رصـيـده إلى 25 نـقـطـة
يرتـقي بها لـلمركز الـ 16مؤقـتًا.من جانـبه تكبد
وسم سبال خسارته الثالثة تواليًا الـ17 هذا ا
ليـظل الفريق قابـعا في ذيل الترتـيب برصيد 15

نقطـة.وفي نفس اجلولـة فاز جنوى علـى بولونيا
(0-3) وســجـل الــثالثــيــة ســومــورو وأنــتــونــيــو
سـانـابـريـا في الـدقـيـقـت 28 و 44ودومـيـنـيـكو
كــريــشــيــتـــو في الــدقــيــقــة االخـــيــرة من الــوقت
باراة األصلي للمباراة من ركلة جزاء.وشهدت ا
طـرد جـيردي شـوتن وسـتـيـفانـو ديـنـزفـيل العبي
بـــولــــونــــيـــا فـي الــــدقـــيــــقــــتـــ 34 و89 عــــلى
التـرتيب.ورفـع جنوى رصـيده إلى 22 نـقطة في
ـركـز الـ18 وتـوقف رصـيــد بـولـونـيـا عـنـد 33 ا
ـاني ـركـز الـســابع.وفي الـدوري األ نـقـطــة في ا
فـاز بــوروسـيـا مــونـشــنـجالدبــاخ عـلى مــضـيـفه
فـورتـونـا دوسـلـدورف بـربـاعيـة مـقـابل هـدف في

بـاراة التي جمـعتهـما اول امس الـسبت ضمن ا
ـاني مـنـافـسـات األسـبوع الـ22 من الـدوري األ
لكرة القدم "البوندسليجا".وعلى ملعب (إسبريت

أرينـا) تقدم الـضيوف أوال عن طريق
ــــــهــــــاجـم يــــــونــــــاس ا

هــــوفــــمـــان (ق22)
قــــــــبـل أن يـــــــدرك
أصـحاب األرض
الـــــتـــــعــــادل عن
طــــــريق الـالعب
إريــك تـــــــــــومـي

(ق29)


