
دخل الأرجنتين��ي ليونيل مي�سي، يف قائمة ناديه 
بر�سلون��ة، الت��ي ت�ستعد ملواجه��ة �سيلتك جال�سكو 
الي��وم يف اأ�سكتلن��دا ب��دوري اأبط��ال اأوروب��ا، بعد 
غيابه عن لقاء مالجا الأخري، بالليجا؛ مل�سكالت 

�سحية.
و�سه��دت القائمة، ع��ودة املهاج��م الأوروجوياين 
ا لقاء مالجا  لوي���ض �سواريز، الذي مل يخ���ض اأي�سً

)0-0(؛ لرتاكم البطاقات.
وا�ستبع��د امل��درب اأندري���ض اإنيي�ست��ا و�ساموي��ل 

اأومتيتي وجريميي ماتيو لالإ�سابة.
وباإمكان بر�سلونة اأن يح�سم اليوم يف ملعب �سيلتك 
ب��ارك، تاأهله للدور ثم��ن النهائ��ي بالت�سامبيونز 
لي��ج، يف خام���ض ج��ولت املجموع��ة اخلام�س��ة، 
ا �سدارتها طبًقا لنتائج باقي  التي قد يح�س��م اأي�سً

مناف�سيه.
ويحتل بر�سلونة، حالًيا، �سدارة املجموعة الثالثة، 
ب� 9 نق��اط، يليه مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي ب�سبع 
نق��اط، ث��م جالدباخ بر�سي��د اأربع نق��اط، واأخرًيا 

�سيلتك بنقطتني.
و�سمت قائم��ة بر�سلونة، الت��ي ا�ستدعاها املدرب 

لوي���ض اإنريكي:ت��ري �ستيج��ن، �سيلي�س��ن، ما�سي��ب، 
بيكي��ه، راكيتي���ض، بو�سكيت���ض، ديني���ض، ت��وران، 
لوي�ض �سواريز، مي�سي، نيمار، رافينيا، ما�سكريانو، 
األكا�س��ري، األب��ا، ديني��ه، روبرت��و، جومي��ز، في��دال 

ومارلون.
وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي، اإىل املدينة 
الريا�سية لناديه بر�سلونة للتدرب مع زمالئه، بعد 
اأن غاب عن لق��اء مالجا ال�سبت املا�سي بالليجا 
وال��ذي �سقط في��ه فريقه يف ف��خ التع��ادل ال�سلبي 
ب��دون اأه��داف، ج��راء اإ�سابته بفريو���ض ي�سبب له 

القيء وال�سطراب.
وي�ستع��د لعبو الرب�سا حتت قي��ادة مدربهم لوي�ض 
الي��وم  ال�سكتلن��دي  �سيلت��ك  ملواجه��ة  اإنريك��ي 

الأربعاء يف جال�سجو بدوري الأبطال الأوروبي.
وينتظ��ر اأن يع��ود �ساح��ب الك��رة الذهبي��ة خم�ض 
م��رات م��ن قب��ل للمالع��ب الي��وم الأربع��اء، حال 
عدم معاناته جمددا م��ن اأعرا�ض القيء، ملواجهة 
�سيلتك يف خام�ض جولت دور املجموعات بدوري 

الأبطال.
وعان��ى بر�سلون��ة يف غي��اب جن��م هجوم��ه اأمام 

مالج��ا ومل يح�سن ا�ستغالل الفر���ض التي اأتيحت 
ل��ه، ليوا�س��ل اإه��دار النقاط عل��ى ملعب��ه، وليزيد 
الف��ارق بينه و�ساحب ال�س��دارة، ريال مدريد، اإىل 
اأربع نق��اط، بعد فوز الأخ��ري يف ديربي العا�سمة 

على جاره اأتلتيكو بثالثية نظيفة.
م��ن جهت��ه ي�سع��ى مان�س�س��رت �سيت��ي الإجنليزي، 
دوري  يف   16 ال���  دور  اإىل  التاأه��ل  �سم��ان  اإىل 
اأبط��ال اأوروبا لكرة الق��دم، عندما يخرج ملواجهة 
بورو�سي��ا مون�سنجالدباخ الأمل��اين املتعرث اليوم 

الأربعاء.
مون�سنجالدب��اخ  �سح��ق  ال��ذي  ال�سيت��ي  ويحت��ل 
0-4 يف �سبتمرب/اأيل��ول املا�س��ي، املركز الثاين 
باملجموع��ة، بر�سيد 7 نق��اط، بفارق 3 نقاط عن 

الفريق الأملاين.
�سيلت��ك  خ���ر  اإذا  كافي��ا  التع��ادل  و�سيك��ون 
ال�سكتلن��دي على ملعب��ه اأمام بر�سلون��ة الإ�سباين 

يف املواجهة الأخرى يف املجموعة الثالثة.
ويحت��ل بر�سلون��ة �س��دارة املجموع��ة بر�سي��د 9 

نقاط، فيما يتذيل �سيلتك املجموعة بنقطتني.
و�سي�سم��ن الفريق الأملاين، الذي خ�ر على ملعبه 

اأم��ام ال�سيت��ي املو�س��م املا�س��ي، احل�س��ول عل��ى 
املرك��ز الثال��ث والتاأه��ل لل��دوري الأوروب��ي اإذا 

تعادل وخ�ر �سيلتك.
وم��ا زال الفري��ق ميل��ك فر�س��ة التاأه��ل اإىل دور 
ال��� 16، لكن��ه �سيخ��رج يف اآخ��ر مب��اراة ملواجهة 

بر�سلونة.
ويواجه مون�سنجالدباخ فرتة �سيئة، حيث ف�سل يف 

الفوز يف اآخر 6 مباريات يف الدوري الأملاين.
و�سيغي��ب عن فريق املدرب اندري��ه �سوبرت، الذي 
م��ا زال يحظى مب�سان��دة اإدارة النادي، كري�ستوف 
كرامر ويوليان كورب لالإيقاف، وباتريك هريمان 

لالإ�سابة.
وق��ال القائ��د لر�ض �ستيندل "نح��ن فقط ل ن�سجل 
الهج��وم  يف  الأخ��رية  اللم�س��ة  تنق�سن��ا  اأهداف��ا. 
وبع���ض احلظ. لكن علينا ن�سيان كل �سيء وو�سعه 

خلف ظهرنا والبقاء �سويا وحماولة التح�سن".
وتاب��ع "مب��اراة اليوم خمتلفة متام��ا، نريد اللعب 
ب�س��كل جيد عل��ى ملعبن��ا و�سمان املرك��ز الثالث 
مبكرا. ه��ذا هدفنا الأكرب ونوؤمن بفر�سنا. نعلم ما 

ن�ستطيع فعله".
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شنيشل: أداء المنتخب في تطور وحظوظنا في المنافسة باتت ضعيفة

اأح��رز الربيط��اين اأندي م��وراي لق��ب بطل دورة 
املا�سرتز لالعبني الثمانية الأوائل على م�ستوى 
العامل بفوزه على ال�ربي نوفاك دجوكوفيت�ض 

3-6 و4-6 يف املباراة النهائية يف لندن.
ِم��ن موراي بالتايل البق��اء يف املركز الأول  و�سَ
يف ت�سنيف الالعبني املحرتفني يف نهاية عام 

.2016
وكان��ت املب��اراة النهائي��ة موقع��ة حا�سم��ة 
لتحديد هوية اأف�سل لعب هذا العام و�ساحب 
�سدارة الت�سنيف العاملي التي �سمنها حاليًا 
موراي بعدما انتزعه��ا الأ�سبوع املا�سي من 
دجوكوفيت���ض لينه��ي �سن��ة 2016 باأف�س��ل 

طريقة ممكنة.
لع��ب  اأول  بالت��ايل  م��وراي  واأ�سب��ح 

�س��دارة  يعتل��ي  بريط��اين 
العاملي  الت�سنيف 

اعتم��اد  من��ذ 
النظام  هذا 

م  ع��ا
.1973

وت�سم��ن �سج��ل م��وراي هذا الع��ام ف��وزه اأي�سًا 
الألع��اب  دورة  وذهبي��ة  وميبل��دون  ببطول��ة 

الأوملبية يف ريو دي جانريو.
الراب��ع  الف��وز  ه��ذا  ويع��د 
التوايل  عل��ى  والع�رون 
اأنه��ا  كم��ا  مل��وراي، 
خام�ض بطولة يتوج 
التوايل  عل��ى  به��ا 
ر�سي��ده  رافع��ًا 
يف  دورة   44 اإىل 

م�سريته.
وجنح موراي يف ك�ر 
اإر�س��ال مناف�س��ه مرة يف 
كل جمموع��ة ليح�سم املباراة 

يف م�سلحته.
عل��ى  الفائ��ز  و�سيح�س��ل 
مبلغ مقداره 1.06 

مليون يورو.

اأعل��ن الحت��اد الأمريكي لك��رة القدم، ع��ن اإقالة 
الأمل��اين يورج��ن كلين�سمان من من�س��ب املدير 

الفني للمنتخب الأول.
وج��اءت اإقال��ة كلين�سم��ان بع��د هزمي��ة منتخب 
اأمري��كا يف جولت��ني متتاليت��ني م��ن الت�سفيات 

املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018.
املنتخ��ب  م��ع  بعق��د  يرتب��ط  كلين�سم��ان  كان 
الأمريك��ي حت��ى كاأ�ض الع��امل املقب��ل، ولكن مت 
التعجيل باإقالة املدرب ال�سابق للمنتخب الأملاين 
بعد هزمي��ة الفريق اأمام �سيفه املك�سيكي 1-2، 
يف 11 ت�رين ثان/نوفمرب اجلاري، ثم اخل�سارة 

اأمام كو�ستاريكا �سفر4- بعدها باأربعة اأيام.
وت��وىل كلين�سم��ان تدريب الفري��ق الأمريكي يف 

2011 خلفا لبوب براديل.
الأمريك��ي يف  واأن خ���ر املنتخ��ب  ي�سب��ق  ومل 
اأول مبارات��ني له يف الدور الأخ��ري من ت�سفيات 
ق��ارة اأمري��كا ال�سمالي��ة والو�سط��ى والكاريب��ي 

)كونكاكاف( املوؤهلة للمونديال.

كان كلين�سم��ان عل��ق عل��ى الهزميت��ني بقول��ه: 
"اأحتم��ل امل�سوؤولي��ة، ل يوج��د م�سكل��ة يف ذلك، 
اإنها نقطة للتعل��م، قبل �ستة اأ�سهر كنا يف املربع 
الذهب��ي لكوب��ا اأمريكا والآن خ�رن��ا مرتني يف 
الت�سفي��ات، هكذا ت�سري الأمور ب�سكل �ريع، اإنها 
كرة القدم، الأمور قد تتغري ب�رعة هائلة، نعي�ض 

الآن حلظات �سلبية".
وخ��الل م�سريت��ه م��ع املنتخ��ب الأمريك��ي ف��از 
 16 يف  وتع��ادل  مب��اراة   55 يف  كلين�سم��ان 
وخ���ر يف 27 مب��اراة. واأك��د �سوني��ل جولت��ي 
رئي���ض الحت��اد الأمريكي لكرة الق��دم اأنه مل يتم 
ال�ستق��رار حتى الآن على هوي��ة املدرب اجلديد. 
وقال جولت��ي يف بيان مكت��وب: "اليوم اتخذنا 
قرارا �سعبا يتمثل يف اإنهاء التعاون مع يورجن 
الأول  الأمريك��ي  املنتخ��ب  م��درب  كلين�سم��ان 
واملدي��ر الفني، ن��ود اأن ن�سكر يورجن على العمل 
ال�س��اق واللت��زام خالل ه��ذه ال�سن��وات اخلم�ض، 

والتي حقق خاللها الكثري من الإجنازات".

موراي يتوج باللقب ويحصن ريادته للتصنيف إقالة كلينسمان من تدريب المنتخب األميركي

وق��ال را�سي �سني�س��ل اإن "بقائه على ه��رم قيادة املنتخب 
الوطن��ي مره��ون بتحقي��ق هدف��ه الأول م��ع املنتخب وهو 
اإحداث التغيري يف الأداء"، مبينا اأن "يف حال عدم الو�سول 

لهذا التغيري ل ميكن ان يقبل بالبقاء مدربا للمنتخب".
واأ�س��اف �سني�س��ل اأن "اأداء املنتخ��ب وب�سه��ادة الكث��ري من 
املدرب��ني يف اخللي��ج كان متطورا، واملنتخ��ب اأ�سبح رقما 
�سعب��ا"، معت��ربا اأن "ال�ستق��رار م��ن اه��م عوام��ل حتقي��ق 
النج��اح مع املنتخب عك�ض التغيريات امل�ستمرة التي توقف 

حالة التطور".
وتاب��ع �سني�س��ل اأن "املرحل��ة املقبل��ة م��ن الت�سفي��ات هي 
مرحلة احل�س��اد، واحلظوظ مازالت قائم��ة، ولدى املنتخب 
ث��الث مباري��ات عل��ى ملعب��ه وواح��دة يف ملع��ب حمايد"، 
م�س��ريا اإىل اأن "اع��داد املنتخب للمرحلة املقبل��ة �سيبداأ عند 
عودت��ه م��ن ال��دورة التدريبية الت��ي ي�سارك به��ا حاليا يف 

قطر".

واأ�س��ار م��درب املنتخ��ب الوطن��ي اإىل اأن "الرتكي��ز �سيكون 
عل��ى جتميع لعبي املنتخب من الذي��ن يلعبون يف الدوري 
املحل��ي عرب منهاج يت�سم باملرون��ة خلو�ض مباريات تزيد 
من خربته��م ومتلكهم ج��راأة خو���ض املباري��ات الدولية"، 
مرحل��ة جتمي��ع  بعده��ا  �سيدخ��ل  "الع��داد  اأن  اإىل  لفت��ا 
املحليني واملحرتفني وخو�ض مباريات على م�ستوى عال، 
وا�ستثمار اأيام الفيفا وتاأمني مباريات على م�ستوى عال".

وذك��ر �سني�س��ل، اأن املنتخب مل يقدم امل�ست��وى املتوقع منه 
اأمام الإم��ارات يف املباراة التي خ�ره��ا بهدفني نظيفني، 

معتربا اأن الأمور كانت خمتلفة عن ال�سابق يف املباراة.
"املنتخ��ب مل يق��دم امل�ست��وى  اإن  وق��ال را�س��ي �سني�س��ل 
الطبيع��ي، �سيم��ا يف ال�س��وط الأول م��ن املب��اراة"، مبين��ا 
اأن "الالعب��ني فق��دوا الرتكي��ز، بينم��ا لعب الفري��ق املقابل 
مبعنوي��ات عالية وان�سباط تكتيكي، رغم حماولة املنتخب 
الع��ودة، يف ال�س��وط الثاين و�سنحت بع���ض الفر�ض ولكن مل 

ي�سجل املنتخب".
واأ�س��اف �سني�س��ل اأن "الأم��ور اأم��ام الإم��ارات خمتلفة عن 
املباري��ات ال�سابق��ة، حي��ث مل يق��دم الالعب��ون امل�ست��وى 

املتوق��ع، والعدي��د منهم يلعب يف ال��دوري املحلي"، م�سريا 
اإىل اأن��ه "ي�سعى لبن��اء فريق جدي��د ويف ذات الوقت التاأهل 
ل كاأ���ض العامل، على عك�ض الفرق الأخرى التي ا�ستكملت بناء 

فرقها".
من جانبه يعقد الحتاد العراقي لكرة القدم موؤمترا �سحفيا 
ي��وم الأح��د 27 ت�ري��ن الث��اين اجل��اري يف مق��ر الحتاد، 
للحدي��ث ح��ول م�س��رية املنتخ��ب الوطن��ي يف الت�سفي��ات 
املوؤهل��ة لكاأ���ض الع��امل 2018، وم�س��ري امل��درب را�س��ي 

�سني�سل.
وقال النائب الث��اين لرئي�ض الحتاد، علي جبار، اإن الحتاد 
ي��رد خ��الل املوؤمتر عل��ى جميع الت�س��اوؤلت الت��ي تدور يف 
ال�س��ارع الكروي، ويتحدث ع��ن رحلة املنتخ��ب، والظروف 

التي مير بها الفريق، وموقفه من �سني�سل.
واكد جبار اأن الحتاد حري�ض على احتواء الأزمة مبا ي�سب 
يف م�سلحة الكرة العراقية، ويدعو اجلميع للهدوء والبتعاد 

عن الت�ريحات املثرية للجدل.
واأ�س��ار جب��ار اإىل اأن الأ�سب��وع احل��ايل �سي�سه��د اجتماعات 
متكررة لأع�س��اء جمل�ض اإدارة الحت��اد، ملناق�سة مباريات 

املنتخ��ب يف الفرتة املقبل��ة، والبحث عن اأ�سب��اب اخل�سارة 
الأخرية اأمام الإمارات.

ي�س��ار اإىل اأن رئي���ض الحت��اد، عبداخلالق م�سع��ود، �سدد يف 
اأكرث من منا�سبة على مت�سك الحتاد بخدمات �سني�سل

من جهته نفى النائب الأول لرئي�ض احتاد الكرة �رار حيدر 
الت�ريح��ات املن�سوبة اإلي��ه اتفاق ن�س��ف اأع�ساء الحتاد 
عل��ى اإقالة مدرب املنتخب الوطني را�س��ي �سني�سل، معتربا 

اأن ما ن�سب اإليه من ت�ريحات بعيدة عن احلقيقة.
وق��ال �رار حي��در اإن "الت�ريح��ات املن�سوبة اإلي��ه ب�ساأن 
ادع��اءات اتف��اق ن�س��ف اأع�ساء الحت��اد عل��ى اإقالة مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي را�س��ي �سني�س��ل، عاري��ة ع��ن ال�سح��ة 
وبعيدة ع��ن احلقيقة"، مبينا اأنه "مل يتطرق يف ت�ريحاته 

ملو�سوعة اإقالة املدرب".
واأ�س��اف حي��در اأن "م��ا اأكده ه��و وجود اجتم��اع لالحتاد 
ملناق�سة نتائ��ج املنتخب يف املرحل��ة الأوىل من ت�سفيات 
كاأ���ض العامل بكل ايجابياته��ا و�سلبياتها"، معتربا اأن "ذلك 
ياأت��ي للخروج بحل��ول تع�سد م�سرية املنتخ��ب يف املرحلة 

املقبلة من الت�سفيات".

انفانتينو 
يقترح وينتقد !

من زاوية 
اخرى

ق��ال جياين اإنفانتينو، رئي�ض الحتاد الدويل لكرة القدم 
"فيف��ا"، اإنه يريد زيادة عدد الفرق امل�ساركة يف كاأ�ض 
الع��امل لالأندي��ة، واإقامته يف يونيو/ حزي��ران، بدل من 

دي�سمرب/ كانون الأول.
وقال اإنفانتينو، يف ت�ريحات اأبرزتها �سحيفة موندو 
ديبورتيف��و الإ�سباني��ة، اإن��ه يري��د اإقام��ة كاأ���ض العامل 
لالأندي��ة، الت��ي ي�س��ارك فيه��ا الآن اأبط��ال الحت��ادات 
القاري��ة، على غ��رار دوري اأبطال اأوروب��ا مب�ساركة 32 

فريقا يف دور املجموعات.
وق��ال اإن البطول��ة يف �سورته��ا اجلدي��دة ق��د تق��ام يف 

.2019
واأ�س��اف اإنفانتينو: "كرة الق��دم يف وقتنا احلايل لي�ست 
مق�س��ورة فق��ط على اأوروب��ا واأمري��كا اجلنوبي��ة، تغري 
الع��امل وله��ذا نري��د جع��ل كاأ���ض الع��امل لالأندي��ة مثريا 
لالهتم��ام لكاف��ة الف��رق وكذل��ك اجلماه��ري يف جمي��ع 

اأنحاء العامل".
وتاب��ع: "هذا ما نح��اول القيام به، باإقام��ة بطولة اأكرث 
جاذبية من تلك التي تق��ام حاليا، باإ�سافة فرق رفيعة 
امل�ست��وى اإىل امل�سابق��ة. هذا �سيجذب مزي��دا من الرعاة 

و�ركات التلفزيون من جميع اأنحاء العامل".
ديل��و  "جازيت��ا  م��ع �سحيف��ة  مقابل��ة منف�سل��ة  ويف 
�سبورت" الإيطالية، قال اإنه يرغب يف زيادة عدد الفرق 

امل�ساركة يف امل�سابقة اإىل 32 فريقا.
ويعت��رب بر�سلونة، بط��ل اأوروبا 2015، ه��و حامل لقب 
كاأ���ض الع��امل لالأندية بعدما تغلب عل��ى ريفر بليت بطل 

كاأ�ض ليربتادوري�ض يف نهاية العام املا�سي.
و�سيمث��ل ريال مدريد حامل لق��ب دوري الأبطال القارة 
الأوروبي��ة يف ن�سخ��ة العام اجلاري م��ن امل�سابقة التي 
م��ن املقرر اأن تق��ام يف دي�سمرب/ كان��ون الأول املقبل 

يف اليابان.
واأقيم كاأ�ض العامل لالأندية للمرة الأوىل يف 2000. ويف 
2004 اأقيم��ت البطولة ب��دل من كاأ�ض اإنرتكونتيننتال 
والتي كانت امل�ساركة فيها مق�سورة على بطلي قارتي 

اأوروبا واأمريكا اجلنوبية.
كم��ا اق��رتح اإنفانتين��و على بع���ض م�سابق��ات الدوري 
الأوروبي��ة تقلي��ل ع��دد الف��رق امل�سارك��ة يف الدرج��ة 

الواحدة من 20 اإىل 18 لتقليل �سغط املباريات.
واأ�س��اف: "ال��دوري الإ�سب��اين بفرق��ه الع�ري��ن لي���ض 
ال�س��ورة املثالية، �سواء على �سعيد جدول املباريات اأو 

لغريها من الأ�سباب".
ومت انتخاب اإنفانتين��و رئي�سا للفيفا يف فرباير/ �سباط 

املا�سي خلفا ل�سيب بالتر املوقوف.
الف��رق  ع��دد  زي��ادة  اق��رتح  كان  اإنفانتين��و  اأن  يذك��ر 

امل�ساركة يف كاأ�ض العامل من 32 اإىل 48 فريقا.

اأكد مدرب املنتخب الوطني 
را�شي �شني�شل، اأن املنهاج 
التدريبي للمرحلة الثانية 

من الت�شفيات البد اأن 
يكون من�شجما وحجم 

املهمة، داعيا ال�شتثمار اأيام 
الفيفا وخو�ض مباريات 
ودية، فيما اكد اأنه جاء 

من اجل التغيري يف اداء 
املنتخب وما�ض يف هدفه.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

الرئي���ض  رومينيج��ه،  هاين��ز  كارل  عل��ق 
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، على فقدان 
الفري��ق الباف��اري �سدارة ال��دوري الأملاين 

ل�سالح ليبزيج ال�ساعد حديًثا.
وهبط باي��رن اإىل املركز الثاين بعد الهزمية 
عل��ى يد بورو�سي��ا دورمتون��د 1-0، ال�سبت 
البوند�سليج��ا  و�ساف��ة  ليحت��ل  املا�س��ي، 
بر�سي��د 24 نقط��ة، بف��ارق 3 نق��اط ع��ن 

ليبزيج.
وق��ال رومينيج��ه، يف ت�ريح��ات نقله��ا 
موق��ع �سب��ورت 1 "نريد زي��ادة ال�سغط يف 

الأ�سابيع القليلة املقبلة، ل يزال اأمامنا عدة 
نقاط".

واأ�س��اف "ليبزي��ج قام باأ�سي��اء مل ي�ستطع 
األ  مفاج��اأة  اإنه��ا  به��ا،  القي��ام  الآخ��رون 
يتعر���ض للهزمي��ة حت��ى الآن، لق��د كنا يف 
ال�س��دارة خ��الل الأعوام الأربع��ة املا�سية، 
لذلك اأتفهم النتقادات التي تطالنا حالًيا".

وتطرق �ساح��ب ال� 61 عاًم��ا، للحديث عن 
اخل�سارة اأم��ام دورمتون��د، مو�سًحا "كانت 
هزمي��ة موؤ�سفة، لق��د �سيطرنا عل��ى املباراة 

ملدة 60 دقيقة فقط".

عزز لو�ض اأجنلو�ض كليربز اأف�سل بداية يحققها يف 
املو�سم بدوري كرة ال�سل��ة الأمريكي للمحرتفني، 
بعدما تغلب على �سيفه تورونتو رابتورز 123 / 
115 الثنني املا�سي، ليكون النت�سار رقم 13 

له مقابل هزميتني هذا املو�سم.
وتاأل��ق عدة لعب��ني يف �سفوف كلي��ربز، اأبرزهم 

بليك جريفني وكري�ض بول.
وبع��د 24 �ساع��ة م��ن الهزمي��ة الت��ي تعر�ض لها 
�ساكرامنت��و  م�سيف��ه  اأم��ام  رابت��ورز  تورونت��و 
كينج��ز، واج��ه الفريق مهمة �سعب��ة اأمام كليربز 
ال��ذي يقدم اأف�س��ل انطالقة يف �سج��ل م�ساركاته 

بالدوري، ليتلقى الهزمية الثانية على التوايل.

�ستي��ت  جول��دن  تغل��ب  اآخ��رى،  مباري��ات  ويف 
واريورز على م�سيفه اإنديانا بي�رز 120 / 83، 
وفيالدلفي��ا �سيفنتي �سيك�رز عل��ى ميامي هيت 
101 / 94، ووا�سنط��ن وي��زاردز عل��ى فينيك�ض 
�سن��ز 106 / 101، وممفي���ض جريزلي���ض عل��ى 

م�سيفه ت�سارلوت هورينتي�ض 105 / 90 .
م�سيف��ه  عل��ى  روكت���ض  هيو�س��ن  ف��از  كذل��ك 
ديرتوي��ت بي�ستونز 99 / 96، وبو�سطن �سلتيك�ض 
عل��ى م�سيف��ه ميني�سوتا تيمربوولف��ز 99 / 93، 
وميلواكي بك�ض على اأورلندو ماجيك 93 / 89، 
و�س��ان اأنطوني��و �سبريز عل��ى دال���ض مافريك�ض 
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رومينيجه يعلق على فقدان بايرن ميونيخ 
لصدارة البوندسليجا

لوس أنجلوس كليبرز يواصل التقدم في دوري السلة األميركي

برشلونة يستعيد ميسي وسواريز قبل مواجهة سيلتيك في دوري األبطال


