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انـــتــــزع مـــيـالن فـــوزا قــــاتال عــــلى
مــضــيــفه أوديــنــيــزي بــهـدف دون
مــــقــــابـل اول امس األحــــد ضــــمن
اجلولة الـ 11من الدوري اإليطالي. 
وســـجل ألـــيـــســـيــو
رومانـيـولي هدف
ـبــاراة الـوحــيـد ا
ـيالن بـالـدقـيـقـة

97. وارتفع
رصــــــــــــــيـــــــــــــد
الـروسـون
يــــــــري
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شــهـدت مـبـاراة فــيـنـورد أمــام فـيـنـلــو اول امس األحـد عـلـى مـلـعب "دي كــوب" ضـمن اجلـولـة الـ11

للدوري الهولندي انقطاع التيارالكهربائي بعد انطالقها بـ 35 ثانية فقط. 
دة  30 دقيـقة حتى يعود التيار الكهربائي مجددا لكن ذلك لم واتبع احلكم اللوائح وفضل االنتظار 

يحدث ما اضطره إللغاء اللقاء في النهاية. 
ـتـحدث الـرسـمي بـاسم االحتاد احملـلي لـكرة وذكـرت صحـيـفة "دي تـيـلـيجـراف" الـهولـنـدية نـقال عن ا
ـبـاريـات األوروبـيـة هذا ـلـعب بـسـبب ا مـكن أن تـقـام الحـقـا عـلى نـفــــــس ا ـباراة مـن ا الـقـدم أن ا

األسبوع. 
تـحـدث الـرسـمي: "نـحن ملـتـزمـون بـلوائـح وقوانـ يـويـفـا التـي تنص عـلى عـدم لـعب مـبـاريات وقـال ا

البطوالت احمللية في نفس توقيت دوري أبطال أوروبا أو الدوري األوروبي". 
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صعـد بوروسـيـا مونـشنـغالدباخ إلى
ركـز الثـاني بفـوزه اول امس األحد ا
عـــلى ضــيــفه الــعـــائــد إلى الــنــخــبــة
فــورتـونــا دوســلـدورف -3 صـفــر في
اني رحـلة الـعاشرة مـن الدوري األ ا
لــكـرة الـقــدم. ورفع مــونـشـنــغالدبـاخ
رصيده إلى  20 نقطة متـقدما بفارق
األهـداف عـلى بـايـرن مـيـونـيخ حـامل
ــواسم الـســتـة األخــيـرة الــلـقب في ا
الذي تـعـادل مع ضـيفه فـرايـبورغ -1
ـدرب ديـتـر هـيـكيـنغ 1. وكـان فـريق ا
ركـز اخلـامس بـعـد فوز تـراجع إلى ا
اليبزيغ عـلى مضـيفه هرتـا برل (-3
ـاضي وإيـنتـراخت صـفـر) الـسـبت ا
فرانكـفورت على مـضيفه شـتوتغارت
ـاضـيـة بـالـنـتــيـجـة ذاتـهـا اجلـمـعـة ا
ليـرتـفع رصـيد األول الى  19 نـقـطة
والثاني إلى  17 نقـطة فـتقـدم بفارق
األهـــداف عـــلى مـــونــــشـــنـــغالدبـــاخ.
وانتـظـر مونـشنـغالدبـاخ حتى مـطلع
الشـوط الـثاني لـتـسجـيل هدفه األول
من ركلة جزاء تسبب بها التركي كان
أيهان بـلمسه الـكرة بالـيد انبـرى لها
الـبــلـجـيــكي ثـورغــان هـازار ووضـعه
بـنجـاح في الـشـباك في الـدقـيـقة 48.

وأضــاف يــونــاش هــوفــمــان الــهـدف
الــــثــــانـي إثــــر كــــرة مـن فــــلــــوريــــان
نيـوهاوس تـابـعهـا بيـمنـاه في أسفل
الــزاويــة الــيــمــنى في الــدقــيــقـة 67.
وأكــمل ثـورغــان هــازار شـقــيق جنم
تــــشــــلــــسي إديـن ثالثــــيــــة فــــريــــقه
بتـسـجيـله الـهدف الـشـخصي الـثاني
في الــدقـــيــقــة  82 إثــر تـــمــريــرة من
ـنطقة الفرنـسي احلسن بلـيا خارج ا
أطـلـقـهــا قـويـة بـيـمـنـاه اسـتـقـرت في
وسـط مــرمـى فـــورتـــونــا الـــذي مـــني
ــته الـــســـابــعـــة مــقـــابل فــوز بــهـــز
ـركز وتعادل ( 5 نقـاط) وبقي في ا
قـــبل األخــيـــر بــفـــارق األهــداف أمــام

شتوتغارت.
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ن فـي اســتــعـادة وفــشل فــيــردر بــر
ــركـز الــرابع عـقـب خـســارته خـارج ا
مـلعـبه أمـام مـايـنتـس بهـدفـ مـقابل
هـــــدف فـي الـــــشـــــوط األول ســـــجل
الفـرنسي جـان فيلـيب ماتـيتـا الهدف
األول بــعـد أن اســتــفـاد مـن عـرضــيـة
دانيال بروزيـنسكي في الـدقيقة ?25
وعـــزز في الـــثــانـي اإليــفـــواري جــان
فــيــلــيب غــبــامــان بــالــهــدف الــثــاني
نـطقـة على أثر بتـسديدة من خـارج ا

تـمـريـرة من روزيـنـسـكي في الـدقـيـقة
51. وقـــلـص اخملــضـــرم الـــبـــيـــروفي
كالوديو بـيتزارو ( 40 عامـا) الفارق
بــعــد أن وصــلــته كــرة مــنــاســبــة من
يوهانس إيغلشـتاين في الدقيقة 78.
ن عـند 17 ووقف رصـيـد فـيـردر بـر
ــركـز الـسـادس نـقــطـة وتـراجع إلى ا
بـفــارق األهـداف خــلف فـرانــكـفـورت
فيما حـقق ماينتس فـوزه الثالث هذا
ــوسم وتــســـلق ثالث درجــات عــلى ا
ركز الـثاني عشر سلم الترتـيب إلى ا

برصيد  12نقطة.
 تعادل ريال سوسييداد مع إشبيلية
أوقف ريال سـوسـييـداد زحف ضـيفه
إشــبـيــلــيــة لــيــأمن بــرشــلــونــة عــلى
صــدارته مــســتــفــيــداً من تــخــبــطـات
مـنافـسـيه. وتعـادل ريـال سوسـيـيداد
مع إشــبــيــلــيــة بال أهــداف  0-0 اول
امس األحــــد في األســــبـــوع احلـــادي
عـشر من مـسـابـقة الـدوري اإلسـباني
لـكـرة الـقـدم. وتـعـثـر إشـبـيـلـيـة بـهـذا
التـعـادل إذ توسّع الـفـارق بيـنه وب
ــتـصــدر إلى أربع نـقـاط بـرشــلـونـة ا
وتساوى بـالنقاط مع أتـلتيـكو مدريد
وديـبـورتـيـفـو أالفـيس وذلك المـتالك
بــرشــلــونـة  24 نــقــطــة وإشـبــيــلــيـة

وأتــلــتــيــكــو وأالفــيس 20. وتــعـادل
خيـتافي أيـضاً مع مـضيـفه هويـسكا
بعـدما تـقـدم األخيـر بهـدف إتكـسيـتا
وعدّل الضيف بفـضل مولينا .90+1
وفـي مــبـــاراة مــثـــيــرة تـــعــادل ريــال
بيـتيس عـلى أرضه أمام سـلتـا فيـغو
3-3. سجّل ألصـحـاب األرض مورون
وفــريــبــو وغــوريـرو ( 33و 57و87)
ولسـلتـا فيـغو األوروغـوياني غـوميز
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بـاراة استمـر تشـيلسي في نهايـة ا
االستـحـواذ والسـيـطرة ولـكن بدون
خطورة كبـيرة على مرمى كـريستال
بـاالس حـتى أضـاع مـوراتـا انـفراد
ــلــعب في الــدقــيــقــة 93 من وسـط ا
حـيث تصـدى له هـيـنيـسي بـنـجاح
لينـتهي اللقـاء بفوز الـبلوز بنـتيجة

.3-1
الى ذلك حـذر جــيـمس مـيــلـنـر جنم
نادي لـيفربـول من التـأثر بـالضغط
الــذي يــشــكــله مــانـشــســتــر ســيـتي
وتـشيـلـسي عـلى الـريـدز في صراع
الـــصـــدارة بـــالـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
متاز. وقـال ميلنـر في تصريحات ا
أبـرزتـهـا صـحـيـفـة مـيرور "يـجب أن
تـــــــــفـــــــــوز في كـل أســـــــــبـــــــــوع في
ــيــرلــيج إذا لـم تــفــعل ذلك الــبـــر
ســتــتــخــلف عن الــركب وتــتــراجع".
ــهم هـو وأضــاف مـيــلـنــر "الـشيء ا
التركيز على مـا نقوم به واالنتصار
ـبـاريـات هـنـاك بـعض األنـدية في ا
في سباق احلصـول على اللقب مثل
السـيـتي وتشـيـلسي". وتـابع مـيلـنر
"آرســنـال وقع عــلى مـســيـرة رائــعـة
حتى اآلن أما مانشسـتر يونايتد ال
يـزال يـتـحـرك ويـتـمـسك بـالـفـرصة".
وأوضح "عندما تكون متقدمًا بهدف
نظيف أمام آرسنال حتتاج للحفاظ
عـلى النـتـيجـة لـكـننـا لم نـفعل ذلك
نشـعر بـاإلحباط من الـتعـادل لكـننا
خلـقنـا العـديد من الـفرص أمـامهم".

الـــفـــوز عــــلى كـــريــــســـتـــال بـــاالس
بــنـــــــتــيــجـة 1-3 ضــمن مــبــاريـات
اجلولة الـ 11من الدوري اإلجنليزي
متاز. وأحرز أهـداف تشيلسي في ا
ــبـــاراة كل من اإلســبـــاني ألــفــارو ا
مـــوراتــا في الـــدقــيـــقــتــ  32 و65
وبيـدرو في الدقـيقة 70  بينـما جاء
هـدف كريـسـتال بـاالس الـوحـيد عن
طـريق تـاونـسـيـنـد في الـدقـيـقـة 53.
وبــهــذه الــنــتـيــجــة يــرتــفع رصــيـد
ـركز تـشيـلـسي إلى  27 نقـطـة في ا
الــثـاني بــالـتــسـاوي مع لــيـفــربـول
بينما توقف رصيد كريستال باالس
ـركـز الـ14. ولم عـنـد  8 نـقــاط في ا
يـتمـكن تـشـيـلـسي في الـشوط األول
من الــقــيـام بــخــطــورة كـبــيــرة عـلى
مــرمـى كــريــســتــال بــاالس بــســبب
الدفـاع الـقوي لـلـضيـوف وكان أول
ـباراة لصالح كـريستال تهديد في ا
بـــاالس بــالـــدقــيـــقــة  20 عن طــريق
ـــانـي مـــاكـس مـــايــــر إثــــر كـــرة األ
عرضية من زاهـا على حدود مـنطقة
اجلــزاء ولـكن ســددهــا مـايــر أعـلى
رمى ومن أول تسـديدة لتـشيلسي ا
رمى في الدقيقة 32 استطاع على ا
مـوراتـا أن يـسـتـغل عـرضـيـة بـيدرو
ويـــحــــولــــهـــا فـي مـــرمـى احلـــارس
هـيــنـيـسـي وكـاد ويـلــيـان أن يـعـزز
تــقـدم الــبـلــوز في الــدقـيــقـة  35 من
ــبــاراة بــعـد اســتــغالل تــســديـدة ا
بــيــدرو ولـــكن احلــكم قــام بــإلــغــاء

ـركز الرابع بذلك إلى  21 نقطـة با
بينما جتمد أودينيزي عند  9 نقاط
ـركـز الــسـادس عـشـر في جـدول بـا
تـرتيب الـكـالـتشـيـو. وبدأ جـونـزالو
هـــيـــجـــوايـن مـــحـــاوالت مـــيالن في
باراة بتـصويبـة خادعة بالـدقيقة ا
8 إال أنها خرجت بجوار القائم

ن ألوديــنـيــزي. ورد إيــنـاســيـو األ
بوسيتو العب أودينيزي بتسديدة
من مــســافــة بــعــيـدة جنـح جـيــجي
دونــــــارومـــــا حـــــارس مـــــيـالن في
إبعادها لركنية بالدقيقة 10. وراوغ
ســوسـو ســامــيـر كــايــتـانــو مـدافع
أوديــنـيــزي داخل مــنــطـقــة اجلـزاء
بـالـدقـيـقـة 13 قـبل أن يــسـدد الـكـرة
بـالــقـدم الـيــسـرى لـتــمـر بـجـوار
القـائم. وتـألق خـوان مـوسو
حــارس مـــرمى أوديــنــيــزي
بـعـدمـا تـصـدى لـركـلـة حرة
نـفـذهـا سـوسـو من الـنـاحـيـة
اليمـنى وأخرجـها احلارس إلى
ركـلـة ركـنـيـة بـالـدقـيـقـة 28. وخرج
جـــونـــزالـــو هـــيـــجــــواين مـــهـــاجم
ـــبـــاراة في الــــروســـونـــيـــري مـن ا
الدقـيقة 35 بعـدما تـعرض إلصـابة
ليـحل مـحله صـامـويل كاسـتـييـخو.
وتـصدى مـوسـو لـتـصويـبـة بـاتريك
كـوتـروني الــقـويـة في الـدقـيـقـة 42
بـعـد تـمـريـرة من ديـيـجـو الكسـالت
ــلــعب. كــمــا أبــعــد مـن مــنــتــصف ا
حــارس أصـحــاب األرض تـســديـدة
صاروخية لكاستـييخو في الدقيقة
57 وحولها لركنية. وأهدر سوسو
فرصة ذهبيـة في الدقيقة 60  حيث
ســـدد الــكــرة فــوق الـــعــارضــة رغم
غــيــاب الــرقــابــة. وتــصــدى حــارس
أوديــنـيــزي مــرة أخـرى لــتـســديـدة
يـزة من كاسـتييـخو بـالدقـيقة 75
قــبل أن يــرد تــصــويــبــة من الالعب
ذاته بــالــدقــيــقــة 77 . وكــاد كــيــفن
الزانـــيـــا مـــهـــاجم أوديـــنـــيــزي أن
يـخـطف هـدفًـا في الـدقـيـقـة 85 بـعد
خطأ بـ زاباتا وبـاكايوكـو ليسدد
عــلى يــسـار دونــارومــا الــذي تـألق
وأبعـدهـا لركـنيـة. وشـهدت الـدقيـقة
 94حالة طرد لبرام نويتينك مدافع
أوديــنــيــزي الــذي دخل كــبــديل في
الدقيقة 84 بعد عرقلته لكاستييخو
من اخلــــلـف. وســــجل ألــــيــــســــيــــو
رومانيـولي هدفـا قاتال في الدقـيقة
97 لصالح ميالن لكن احلكم ألغاه
قــبل أن يــعــود لــتــقــنــيــة الــفــيــديـو

ويحتسبه ليفوز الضيوف (1-0).
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أبـدى جيان بـييرو فنـتورا مدرب كيـيفو سعـادته بفريـقه اول امس األحد رغم أنه اعترف
ة على التوالي بأن هذا يبدو "جنونيا" بعد أن تعرض متذيل ترتيب الكالتشيو لثالث هز

حتت قيادته.
ـلـعبه أمـام ساسـولو وتـلـخص موقـفه بهـدف عكـسي مـثيـر للـحرج وخسـر كـييـفو  2-0 
ـانـويلـي جيـاكـيـريـني بـعـدما وضـع الكـرة بـصـدره في شـبـاك فـريقه فـي الوقت سـجـله إ

احملتسب بدل الضائع. 
وأبـلغ فنتورا ( 70عـاما) مدرب إيـطالـيا السـابق الصـحفيـ "يجب أن أنـظر إلى ما وراء
الــنـتـيــجـة وأقـول إنــني راض عن األداء.. أعـرف أن هـذا يــبـدو جـنــونـيـا بــعـد ثالث هـزائم
دة  70 دقـيـقـة عـلى األقل وهـو نـاد قـام متـتـالـيـة قـدمـنـا أداء مـتـكـافـئـا ضـد سـاسـولـو 

باستثمارات كبيرة في الصيف.. أعتقد أننا تطورنا". 
ـاضي ليـحل مـحل لـوريـنـزو دانـا في أول مـهـمة ـــــــــسؤولـيـة الـشـهـر ا وتـولى فـنـتـورا ا
تـدريبـية له مـنذ إقـالـته من تدريب إيـطالـيا عـقب الفـشل في الـتأهل لـكأس الـعالم. وخـسر
كـيـيفـو مـبـاريـاته الـسـبع األخــــــيـرة واسـتـقـبل تـسـعة أهـداف في هـزائـمه الـثالث بـقـيادة

فنتورا. 
ومع خصم ثالث نـقاط من رصـيده بسـبب مخـالفـات يبلغ رصـيد كـييفـو اآلن ناقص نـقطة

ركز األخير. واحدة ويتأخر بسبع نقاط عن أقرب منافسيه في ا

وخـتم ميـلـنـر حديـثه بـقـوله "أتـمنى
هـــز الــــشـــبــــاك بـــغــــزارة مع نـــادي

وسم". ليفربول هذا ا
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دير الفني قرر إرنستو فالـفيردي ا
لـبـرشـلـونـة اسـتـدعـاء األرجـنـتيـني
لـيـونـيل مـيـسي إلى الـقـائـمـة الـتي
واجـهة إنتر ستسـافر إلى إيطالـيا 
مـــيالن الــيـــوم الــثالثـــاء في إطــار
اجلولة الرابـعة من دور اجملموعات
بــــدوري أبــــطــــال أوروبــــا. وذكـــرت
صــحــيــفــة "مــونـــدو ديــبــورتــيــفــو"
اإلســـبــانـــيــة أن لــيـــونــيل مـــيــسي
ســيـسـافــر مع الـفــريق الـكــتـالـوني
دون احلــــصـــول عـــلى الــــتـــصـــريح
ــشــاركــة في الــطـــبي حــتى اآلن بـــا
ـباريـات. وأشـارت الصـحـيـفة إلى ا
أن فـالـفيـردي قـد يـتـرك مـيسـي على
مـــقــاعــد الـــبــدالء حــتـى ال يــخــاطــر
درب قد يلجأ بإشراكه منوهـة أن ا
إلى البرغوث األرجنتيني حال تعقد
ــبـاراة. وغـاب لــيـونـيل األمـور في ا
مـــــيــــسـي عن آخــــر  4مـــــبــــاريــــات
لبرشـلونـة بعـدما أصيب في ذراعه
خالل مــبــاراة إشــبــيــلــيــة فـي إطـار
العب الـلـيـجـا لـيتـقـرر غـيـابه عن ا
دة  3 أسـابـيع قـبل أن يـعـود قـبل
وعـد احملـدد. ويتـصـدر برشـلـونة ا

مــجــمــوعـتـه األوروبـيــة بــرصــيـد 9
نقـاط بفارق  3 نقاط عـن الوصيف

إنتر ميالن.
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ي لالعبات حافـظت الالعبة الـرومانـية سيـمونـا هاليب عـلى صدارة الـتصنـيف العـا
ـراكـز الـعـشر الـتنس الـصـادر امس اإلثـنـ والـذي لم يشـهـد أي تـغـيـيرات في ا
يًـا بدلًا ركز الـ  11عـا األولي. وتـقدمت أرينـا سابـاليـنكـا مرتبـة واحدة لـتحـتل ا
ـيًا. ـركز الـ  12 عـا من الالتـفـية أنـسـتـازيـا سـيـفاسـتـوفـا والـتي تـراجـعت إلى ا
وصـعـدت الالعـبة األسـتـرالـيـة آشـلي بارتي  4 مـراكـز لـتحـتل الـتـصـنيف الـ 15
يًـا وذلك عـقب تتـويجـها بـلقب كـأس النـخبـة على حـساب واجن كـياجن. وفي فـئة عـا

ي لـلـتـنس الـرجـال اعـتـلى الـنـجم الـصــربي نـوفـاك ديـوكـوفـيـتش صـدارة الـتـصـنـيف الـعـا
ركز الثاني. وأدى الصادر امس اإلثـن في الوقت الذي تراجع فيه رافـائيل نادال إلى ا
ــشــاركــة في بــطـــولــة بــاريس لألســاتــذة إلى وصــول انــســحــاب الالعب اإلســـبــاني من ا
ديوكـوفيتش إلى الـصدارة بفـارق يقارب الـ 500 نقطـة خاصـة بعد لـعب النـجم الصربي

للمباراة النهائية. 
ـيًا وذلك ـركز الـتـاسع عا كـما ارتـقى الالعب الـيابـاني كي نـيشـيكـوري مـركزين لـيحـتل ا
عـقب وصـوله إلى ربع نـهـائي بـاريس في الوقـت الذي تـراجع فـيه األمـريكي جـون إيـسـنر
ـرتـبــة الـعــاشـرة. وبـعــد تـتــويـجه بــلـقب بـاريـس أمس قـفـز مـركــزًا واحـدًا لـيــتـواجــد في ا
ـًيا وهو أعـلى تصـنيف يصل ركز الـ 11عا خـاشانوف  7 مراكـز دفعة واحـدة ليحـتل ا

إليه في مسيرته االحترافية.
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الهدف بداعي التـسلل. وفي الدقيقة
39 فشل موراتا في حتويل رأسية
مــاركـــوس ألــونــســو إلى الــشــبــاك
ــرمى وســدد الــكــرة بـرأسـه فـوق ا
وحتى نهاية الشوط األول استمرت
ســيــطـــرة تــشــيـــلــسي عـــلى الــكــرة
ويقابلـها جدار دفاعي من كـريستال

باالس.
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اسـتـمــرت سـيـطـرة تـشــيـلـسي عـلى
ـــبــاراة ولـــكن في الـــدقــيـــقــة 53  ا
اسـتـطـاع تــاونـسـيـنـد أن يـهـرب من
دفــاع الـــبـــلـــوز بــعـــد تـــمــريـــرة من
رمى ميليوفيتش لينفرد الالعب با
مـحــرزًا هـدف الـتــعـادل لـلــضـيـوف.
وفي الدقيقة 57  كانت أول محاولة
لـتـشـيـلسـي في الـشوط الـثـاني عن
طريق كرة رأسـية من مـوراتا ولكن
ـبـاراة احـتـسب تـسـلـلًا عـلى حـكم ا
هاجم اإلسـباني. وفي الدقـيقة 63 ا
واصل هـــيــنــيــسي الــتــألق وإنــقــاذ
فـريـقه من اسـتقـبـال الـهـدف الـثاني
بعد أن تـصدى لرأسـية ديفـيد لويز.
جـرد نزول هـازارد لدعم الـبلوز و
تــمـكن من صــنـاعــة الـهـدف الــثـاني
باراة. وراتـا في الدقـيقة  65 من ا
وفي الدقـيقة الـ 70 استطـاع بيدرو
أن يــعــزز تــقـــدم تــشــيــلـــسي بــعــد
عرضـية أرضيـة رائعـة من ماركوس
ألـونسـو حـولـها مـواطـنه اإلسـباني
بنجاح عـلى يسار هيـنيسي. وحتى

u“∫ حقق

تشيلي فوزاً
مهماً على
كريستال
باالس
بالدوري
االنكليزي
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( 63و84) ومينديز (69). 
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أعـدت صـحـيـفـة مـونـدو ديـبـورتـيـفـو
اإلسـبــانـيـة تـقـريــرًا حـول مـجـمـوعـة
الالعـبـ الـذين سـجـلـوا أو صـنـعوا
صلحـة فريق نادي برشلونة أهدافًا 
ــــوسم ســـواء في اإلســــبـــاني هـــذا ا
الـــــدوري اإلســـــبـــــاني كـــــأس مـــــلك
إســبــانــيــا أو دوري أبــطــال أوروبـا.
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ـــاضي. وشـــهـــدت يــــوم اجلـــمـــعـــة ا
ـؤدب الـتــدريـبـات حـضــور حـمـدي ا
رئــيس الــتــرجي الــذي حــرص عــلى

ـدة يـوم عـقب احلـصـول عـلى راحـة 
خــوض مــبــاراة الــذهـاب فـي نـهــائي
دوري أبـطــال إفـريــقـيــا أمـام األهـلي

ôUت Ë –  f½uð }
اسـتــأنف الـتـرجي الــريـاضي مـسـاء
اول امـس األحـــد تــــدريـــبـــاتـه بـــعـــد

رحيم
ستيرلينج 

آخــر خــســر لـوس أجنــلــوس لــيــكـرز
 107-121أمــام تــورونــتــو رابــتـورز
الـذي اسـتــغل تـألق سـيــرجي إيـبـاكـا
الذي أحرز  34 نقطة واستحوذ على

 10كرات مرتدة. 
وأضاف كايل لوري  21نقـطة وعادل
وسـم كمـا مرر أفضل سـجل له هـذا ا
 15كـــرة حــاســـمــة لـــيــســجـل رقــمــا
قـيـاسيـا في رابـتـورز بـعـدمـا مرر 10
كــــرات حــــاســــمــــة عــــلـى األقل في 8
مــبــاريــات مـتــتــالـيــة. وتــصــدر كـايل
كــوزمـا قـائــمـة مـســجـلي الــنـقـاط في
لـيــكـرز بــرصـيـد  24 نـقــطـة بــيـنــمـا
اكـــتـــفى الـــعــــمالق لـــيــــــــــبـــرون
جــيــمـس بــتــســجــيل 18

نقطة.
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ماركـيف موريس  16 نقـطـة. وسجل
واشــنـــطن  30 من  39 رمــيـــة حــرة
مــقـــابل  12من  16لــفـــريق نـــيــكس.
ودخل واشنطن اللـقاء بامتالك أسوأ
سـابقة إذ اسـتقبل 123.9 دفاع في ا
باراة الواحدة توسط با نقطة في ا
لـكــنه أظـهــر تـطــورا وجنح ألول مـرة

ــوسم هـذا ا
في إجـــبــار
مــنــافــسه
عــــــــــــــلـى
تـسـجـيل
أقـــل مــن

100
نـــقــــطـــة.
وفي لقاء

 ôU Ë ≠ ÊbM  }
أكـد رحــيـم ســتـيــرلــيــنج جنـم مــانــشـســتــر ســيــتي ســعــادته بــأدائـه خالل اكــتــسـاح

سـاوثـهـامـبـتـون (6/1) عـلى مـلـعب "االحتـاد" اول امس األحـد ضـمن اجلـولة الـ11
ـيرليج. وسجل الدولي اإلجنـليزي هدف وصنع  3 آخرين لزمالئه أمام من البر

. وقـال سـتـيــرلـيـنج خالل تـصـريــحـات نـقـلـهـا مـوقـع "لـيـفـربـول إيـكـو" الــقـديـسـ
ـسـتوى جـيد أشـعر بـالرضـا بعـد هذا اإلنـكلـيـزي: "الفـريق بشـكل كامل أدى 

األداء.. كنا رائع سواء بالكرة أو بدونها". 
ـباريات تـكون مفـيدة الفـرق الكـبرى تفـقد النـقاط ونحن وتابع: "مـثل هذه ا
بـحاجة لـالنتـصارات.. هذا األسـبوع مـهم ألننـا سنـلعب فـي دوري أبطال
أوروبـا". وحـول مــسـتـواه أجـاب: "أنـا حـالـيـا أحــاول الـتـطـور والـتـعـلم..
أعـيش وقتـا رائـعـا". واختـتم تـصـريحـاته قـائال: "بـعد فـقـدان ليـفـربول
هم لـلغـاية حتـقيق الـفوز لـنقـطـت بـالتـعادل أمـام آرسنـال كان مـن ا

ألنهم فريق رائع جدا".

 ôU Ë ≠ Êb  }
أنهى واشنطن ويزاردز سلسلة من 5
هـزائم مـتـتـالـيـة وفاز  95-108على
نـيـويـورك نـيـكس لـيـحـقق انـتـصاره
ـــــوسم في األول عــــلـى أرضه هــــذا ا
دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمــــــريـــــكي

للمحترف اول امس األحد. 
وتألق جـون وول وسجل  26 نقـطة
وأضاف زميله برادلي بيل  22نقطة
واستـغل الفـــــــــريق تـفوقه في فـترة
من الــربع األخــيــر بـعــدمــا سـجل 16
نــقـــطــة مـــقــابـــــــــل نــقـــطــتـــ فــقط

نافسه. 
كـــــمــــــا ســــــاهـم دوايت هــــــاوارد في
االنـــتـــصـــار بـــتـــســـجـــيل  10نـــقــاط
ومتابعة  10كرات مرتدة في مباراته
الــثــانــيــة مع ويــزاردز فــيــمــا أحــرز

ـــعـــنـــوي لالعـــبـــ تـــقـــد الـــدعم ا
وتشجيعهم على كسب مباراة اإلياب
ــــقــــبل. أمــــام األهـــلـي اجلــــمــــعـــة ا
وحــرصـت جــمــاهــيــر الــتــرجي عــلى
احلـضـور بـكـثـافة لـدعم الـالعبـ في
الـــتــــدريــــبــــات رغم ســــوء األحـــوال
ـــهـــاجم هـــيـــثم اجلــــويـــة. وشـــارك ا
اجلـويني في الـتـدريـبات اجلـمـاعـية
ــبــاراة وهـــو مــا يـــؤكــد جـــاهــزيــتـه 
ن بن مـحـمد اإليـاب فـيـما واصـل أ

قيامه بتدريبات فردية. 
وخـــاض الـــتـــرجي امـس آخـــر مــران
بـحـضـور اجلـمـاهـيـر بـيـنـمـا تصـبح
الـتـدريـبـات مـغـلـقـة ابـتـداء من الـيوم
الــــثالثــــاء من أجـل زيـــادة تــــركـــيـــز
الالعـــبــ قــبل مــبــاراة اإليــاب أمــام

األهلي. 
يـذكــر أن مـبـاراة الـذهــاب في نـهـائي
دوري األبـطــال انـتـهت بــفـوز األهـلي
عــلى الـتــرجي بـنــتـيــجـة  1-3 بـبـرج
الـعـرب بـيــنـمـا تـقـام مـبـاراة اإليـاب

جون
وول

االثارة حاضرة في منافسات الدوريات االوربية

جانب من تدريبات الترجي التونسي

ــقــبـل عــلى مــلــعب يـــوم اجلــمــعــة ا
رادس. من جـانب اخـر قرر بـنـجـام
ـاني ســتــامــبـولـي العب شــالـكـه األ
ــنـتـخب اجلـزائـري بـدال من تـمـثـيل ا
الــــفــــرنــــسي. وكــــشف الــــصــــحــــفي
الفـرنسي رومـان كولي جـودين عبر
تـــغـــريـــدة عـــلـى حـــســـابه في مـــوقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي "تـويـتـر" بـأن
الالعب الفـرانـكو جـزائري بـنجـام
سـتـامـبـولي اخـتـار تـمـثـيل اجلـزائـر
ـقـبــلـة. وســيـكـون ــبـاريــات ا خالل ا
الالعـب الـســابق لــنــادي مـونــبــلــيـيه
الــفـــرنــسـي ضــمن الـــقـــائــمـــة الــتي
ســتــواجه تـوجــو في إطــار اجلــولـة
ـؤهلة إلى اخلامسـة من التصـفيات ا
كــأس األ اإلفــريــقــيــة 2019. وكـان
احتــاد كــرة الــقـدم الــفــرنــسي يــريـد
االســتــفــادة من خــدمــات اجلــزائـري
ستـامـبـولي خاصـة وأن والـده سبق
أن صـرح بـأنه يــنـتـظـر اسـتـدعـاء من

منتخب الديوك.

ـــــــدافع وانـــــــضـم ا
اإلســــبـــانـي الـــدولي
جـــيـــرارد بـــيـــكـــيه إلى
قــائــمــة صــانـعـي أهـداف
ـــــوسم الـــــبــــــرســـــا هــــــذا ا
بــصـــنــاعـــته لــهـــدف عــثـــمــان
ــــبــــيــــلي في مــــبــــاراة رايــــو د

فـايـيـكـانو األخـيـرة في الـلـيـجـا كـما
دخل رفــــيـــقـه في مــــحـــور الــــدفـــاع
ميز كلـيمنت لينجليه في الفرنسي ا
قـائمـة مـسـجلي األهـداف الـكـتلـونـية
بـإحرازه هـدف االنـتـصـار في مـباراة
ـلك. ويــعـتـلي لـيــونـيـســا في كـأس ا
لـيـونيـل ميـسي الـنـجم األرجـنـتـيني
الـــكـــبـــيـــر صـــدارة قـــائـــمـــة هـــدافي
ـوسم بــرصـيـد 12 بـرشــلـونــة هـذا ا
ـهاجم األوروجـوياني هدفًـا ويلـيه ا
الـرائع لـويس سـواريـز صاحب الـ 9
ـــبـــيـــلي 6 أهـــداف ثم عـــثـــمــــان د
أهـداف فـيلـيب كـوتـيـنـيو  5أهداف
إيفان راكـيتيتش  3 أهداف جيرارد
بـيـكـيه هـدفـ جـوردي ألـبـا هـدف

مـنــيـر احلــدادي ورافـيـنــيـا وآرتـورو
فـيـدال ولــيـنـجـلـيـه هـدف وحـيـد لـكل
مــنــهم. أمـا عــلى مــســتـوى صــنــاعـة
األهــــداف فـــيـــتـــصـــدرهـــا الـــثالثي:

مـــــــــــيــــــــــسـي
سواريز وألبا
ولكل منهم 6
أسـيــست ثم
ســـــــيــــــــرجي
روبــيـــرتــو 4
كـــوتـــيـــنـــيـــو
وراكـيــتـيـتش
بـيلي 2 3 د
آرثـــر مـــيـــلـــو
وأومــــتـــيــــتي
وفـــــــــــيـــــــــــدال
وبـــيـــكــــيه لـــكل
مــنــهـم أســيــست

واحد.


