
ال��دوري  يف  النق��اط  نزي��ف  ليفرب��ول  وا�ص��ل   
الإجنليزي، وتعادل مع �صيفه و�صت هام يونايتد 
بنتيجة 2-2، على ملعب "اآنفيلد" يف اجلولة 15 

من امل�صابقة.
ومل يحاف��ظ ليفرب��ول عل��ى تقدم��ه املبكر بهدف 
للن��ا يف الدقيق��ة 5، وتلق��ى هدف��ا ع��ن طري��ق 
دميي��ري باييه يف الدقيقة 27، ثم ا�صتقبل هدفا 
ثاني��ا من مي�صي��ل اأنطوني��و يف الدقيقة 38، قبل 
اأن ي��درك ديفوك اأوريجي التع��ادل للريدز بحلول 

الدقيقة 48.
وفق��د ليفرب��ول النقط��ة اخلام�ص��ة يف مبارات��ن 
متتاليتن لريفع ر�صيده اإىل 31 نقطة يف املركز 
الثال��ث، بفارق 6 نق��اط عن ت�صيل�ص��ي املت�صدر، 
وارتفع ر�صيد و�صت هام اإىل 13 نقطة يف املركز 

ال�صابع ع�رش.
وك���رش مان�ص�ص��ر يونايت��د �صل�صل��ة تعادلته يف 
مباريات��ه الثالثة الأخرية بال��دوري الإجنليزي، 
بف��وز ثمن عل��ى �صيف��ه توتنه��ام هوت�صبري يف 
املباراة التي اأقيمت مبلعب "اأولد ترافورد" �صمن 

مناف�صات اجلولة 15.

يدي��ن ال�صياط��ن احلمر به��ذا النت�ص��ار ال�صعب 
لنجم��ه الأرمين��ي هرنيك خميري��ان الذي �صجل 
29، لريف��ع  ه��دف اللق��اء الوحي��د يف الدقيق��ة 
املاني��و ر�صي��ده اإىل 24 نقط��ة، ليع��زز تواج��ده 
باملرك��ز ال�صاد�س مقاب��ل 27 نقطة لتوتنهام يف 

املركز اخلام�س.
وتعافى �صاوثهامبتون من خيبة اأمل خروجه من 
ال��دوري الأوروبي يوم اخلمي���س املا�صي بالفوز 
الجنلي��زي  ال��دوري  عل��ى ميدل�ص��ره يف   1-0

املمتاز لكرة القدم.
و�صجل �صفيان بوفال هدف الفوز يف الدقيقة 53 
حيث ا�صتلم متريرة من جيم�س وارد برو�س و�صدد 
بق��وة بقدم��ه الي�رشى داخ��ل املرمى وه��و هدفه 

الأول يف الدوري.
وكان��ت ه��ذه اأب��رز لقط��ة يف مب��اراة �صعيف��ة، 
اأو�صح��ت مل��اذا يبل��غ متو�ص��ط كل فري��ق منهما 
اأقل من هدف واح��د يف املباراة هذا املو�صم، ومل 
يهدد الفريقان املرمى يف ال�صوط الأول الذي �صهد 
ح�ص��ول دو�صان تاديت���س لع��ب �صاوثهامبتون 

على انذار.

وب��دا �صاوثهامبت��ون اأك��ر اإ���رشارا يف ال�ص��وط 
الث��اين عندم��ا �ص��ارك ناث��ان ريدمون��د ب�ص��كل 
مفاج��ئ ،وكان ميك��ن اأن ي�صاع��ف م��ن النتيجة 
ل��و مل ي�صدد جاي رودريجيز فوق العار�صة بقليل 
قب��ل النهاي��ة، ويف مناف�ص��ات ال��دوري اليطايل 
وح�صم يوفنتو�س املت�صدر وبطل املوا�صم اخلم�صة 
املا�صية الدربي مع جاره وم�صيفه تورينو 3-1 
يف املرحلة ال�صاد�صة ع�رشة من الدوري الإيطايل 

لكرة القدم.
فعل��ى امللعب الوملب��ي الكب��ري يف تورينو الذي 
 26 بع��د   1933 ايار/ماي��و   14 يف  افتت��ح 
عام��ا م��ن اول درب��ي ب��ن الفريق��ن )1907(، 
حق��ق يوفنتو���س فوزه ال���67 على ج��اره مقابل 
35 خ�ص��ارة و41 تع��ادل يف تاري��خ مواجهات 

الفريقن يف جميع امل�صابقات.
وات�صم��ت بداي��ة اللق��اء بال�رشع��ة واحلما�صة مع 
�صغط اك��ر من جانب فري��ق "ال�صي��دة العجوز"، 
وحرم حار���س تورينو واملنتخ��ب النكليزي جو 
ه��ارت املهاج��م الكرواتي ماري��و ماندزوكيت�س 
م��ن هدف حمقق بردة فع��ل �رشيعة وارمتاء على 

ك��رة ار�صية زاحفة تكفل الدفاع لحقا بابعادها 
.)13(

يوفنتو���س،  لعب��ي  اندف��اع  تورين��و  وا�صتغ��ل 
وعك���س دانييلي بازيل��ي كرة من اجله��ة اليمنى 
عام��ًا(،   22( بيلوت��ي  اندري��ا  ال�ص��اب  قابله��ا 
ام��ل الك��رة اليطالي��ة املطل��وب م��ن مان�ص�ص��ر 
يونايت��د النكلي��زي، براأ�ص��ه وو�صعها على مين 
جانلويج��ي بوفون )16( رافع��ًا ر�صيده اإىل 11 
هدف��ًا يف �ص��دارة ترتي��ب الهداف��ن م�صاركة مع 
البو�صني ادين دزيكو )روما( والأرجنتيني ماورو 

ايكاردي )انر ميالن(.
وف��وت الأرجنتين��ي غونزال��و هيغواي��ن، ه��داف 
يوفنتو���س، فر�ص��ة اإدراك التع��ادل عندم��ا ار�صل 
كرة �صهلة مل يغفل عنها جو هارت )18(، لكنه ما 
لب��ث ان اعاد فريقه اىل الج��واء واملباراة بعدما 
ك���رش م��ع ماندزوكيت�س م�صي��دة الت�صلل وتبادل 
الك��رة وانف��رد الرجنتيني باحلار���س النكليزي 

وار�صل الكرة يف ا�صفل الزاوية اليمنى )28(.
و�صغط يوفنتو�س من جديد وتابع تفوقه امليداين 
دون ان ت�صن��ح لالعبي��ه فر�س جدي��ة ومبا�رشة، 

فيم��ا �صنح��ت لتورين��و فر�صة واح��دة عن طريق 
ال�رشب��ي اآدم لياييت���س ال��ذي �ص��دد ك��رة بعي��دة 
امل��دى مت ابطال مفعوله��ا دون ان ت�صكل خطورة 

وا�صحة على بوفون )38(.
ويف ال�صوط الث��اين، ا�صتمرت الأم��واج الهجومية 
م��ن جان��ب يوفنتو�س، لكن الت���رشع يف معظمها 
اأخ��ر ه��دف التق��دم ال��ذي كاد يكون م��ن ن�صيب 
تورينو ل��ول راأ�س ماندزوكيت�س ال��ذي لعب دوراً 
دفاعي��ًا اي�صًا ا�صافة اىل مهامه الهجومية وابعد 

كرتن خطريتن يف اقل من دقيقة )58(.
واخط��اأ جورجو كييليني يف التمري��ر فكاد يدفع 
الثم��ن قبل ان يتدخل وينق���س على قدم دانييلي 
بازيل��ي ال��ذي كان يهم بالت�صدي��د فو�صلت الكرة 
�صهل��ة اىل بوف��ون )69(، وكاد لييايت���س ي�ص��ع 
تورين��و يف املقدمة بت�صدي��دة منحرفة من اجلهة 

الي�رشى مرت بجانب القائم الي�رش )73(.
ومال��ت الكف��ة ب�ص��كل وا�ص��ح ل�صال��ح تورين��و 
ميداني��ا، وتع��ددت حم��اولت لعبي��ه وع�صكروا 
يف منطقة ال�صيوف لكنه��م غفلوا دفاعيًا فتمكن 
"اجل��زار" هيغواين من و�صع فريقه يف املقدمة 

بعدم��ا تلق��ى ك��رة طويل��ة عل��ى ح��دود املنطقة 
فالتف ح��ول نف�صه و�صددها ب��ن قدمي انطونيو 
باري��كا على مين جو ه��ارت هدف��ًا ثانيًا )82( 

رافعًا ر�صيده اىل 9 اأهداف هذا املو�صم.
وكاد هيغواي��ن يحق��ق الهاتريك اث��ر متريرة من 
مواطن��ه البدي��ل باول��و ديب��ال )89(، وت�ص��دى 
ه��ارت لك��رة ديب��ال فارت��دت اىل البدي��ل الخر 
البو�صن��ي م��ريامل بيانيت���س ال��ذي اعادها �صوب 
املرم��ى فتدخ��ل احلار���س جم��دداً وع��ادت اىل 
الالعب نف�صه الذي تابعها يف ال�صباك من م�صافة 

قريبة )90+2(.
ورف��ع يوفنتو���س ر�صي��ده اىل 39 نقط��ة وب��ات 
تق��دم بف��ارق 7 نق��اط موؤقتًا عن مي��الن الثالث 
وروما الثاين اللذين التقيا اأم�س الثنن يف ختام 

املرحلة.
ويف مب��اراة اأخ��رى، عم��ق كييفو ج��راح م�صيفه 
بالريم��و �صاحب املركز الأخري )6 نقاط( وجعله 
مهدداً ب�صكل جدي بالهبوط بعد فوزه عليه 2-0 
ع��ر ال�صلوفين��ي فال��ر بري�ص��ا )14( و�صريجي��و 

بيلي�صييه )49(.
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احتفظ الريط��اين اأنطوين جو�ص��وا بلقب الحتاد 
ووا�ص��ل  الثقي��ل  ال��وزن  للمالكم��ة يف  ال��دويل 
م�صريت��ه املثالية بع��د فوزه بال�رشب��ة القا�صية 
يف اجلول��ة الثالثة على الأمريك��ي اإيريك مولينا 

يف مان�ص�صر.
وبع��د جولت��ن افتتاحيتن �صابهم��ا احلذر وّجه 
جو�ص��وا البط��ل الأوملب��ي يف 2012 لكمة قوية 
بالي��د اليمن��ى اإىل مناف�ص��ه ت�صّبب��ت يف �صقوطه 
عل��ى حبال احللبة ليحقق فوزه 18 يف 18 نزاًل 

على م�صتوى الحراف.
وعاد مولينا )34 عامًا( للوقوف على قدميه مع 

و�صول العد اإىل ثمانية لكّن احلكم تدخل لإيقاف 
النزال بعد دقيقتن وثانيتن من اجلولة الثالثة.
وخا�س مولينا نزاًل عل��ى بطولة العامل من قبل 
وخ���رش اأم��ام ديونت��اي ويل��در يف مواجهة على 

لقب جمل�س املالكمة العاملي يف 2015.
ويف وق��ت �صابق يوم ال�صب��ت املا�صي، نال خالد 
ياف��اي لق��ب رابط��ة املالكمة العاملي��ة يف وزن 
ف��وق الذبابة بعد تفوقه على لوي�س كون�صب�صيون 
و119-108   120-108 بواق��ع  بنم��ا  م��ن 
و110-117 لي�صب��ح البطل الريطاين 14 على 

العامل.

اعرف املهاجم الإ�صب��اين دييغو كو�صتا جنم 
ت�صيل�ص��ي الإجنلي��زي باأنه مل ي�ص��ل بعد لقمة 
م�صتواه املعهود ولكنه يقّدم م�صتويات جّيدة.

و�صّج��ل كو�صت��ا الهدف الوحي��د للمباراة التي 
فاز فيها فريقه على وي�صت بروميت�س األبيون 
0-1 يف املرحلة اخلام�صة ع�رش من الدوري 

الإنكليزي.
وق��ال كو�صتا: "اأمتت��ع مب�صتوى رائ��ع، ولكنه 
لي�س الأف�صل يل"، م�صرياً اإىل اأّن مباراة كانت 

يف غاية ال�صعوبة.
واأ�ص��اف: "اأف�صل و�صيل��ة للهجوم هي الدفاع 
ب�صكل جي��د. �صنحت للمناف���س بع�س الفر�س 
يف بداية املباراة، ولكننا فريق يتمتع بتنظيم 

جيد وبعن�رش القوة يف الأداء".

اأنق��ذ الأوروغواي��اين اإدين�ص��ون كافاين فريقه 
باري�س �صان جريمان من الهزمية على اأر�صه 

اأمام ني���س واأدرك له التعادل 2-2 يف 
املرحلة ال�صابع��ة ع�رشة من الدوري 

الفرن�صي لكرة القدم.
فعلى ملعب بارك دي بران�س، 

تقدم ني�س بهدفن نظيفن 
يف ال�ص��وط الأول، واأنقذ 
العا�صمة  فريق  كافاين 
يف رب��ع ال�صاع��ة الأول 

م��ن ال�صوط الث��اين بت�صجيله هديف 
التعادل.

وارتك��ب قائ��د �ص��ان جريم��ان املداف��ع 
�ص��د  خط��اأ  موت��ا  تياغ��و  الرازيل��ي 

الرتغايل ري��كاردو بريي��ا دفع ثمنه 
ركلة حرة ثم هدفا بعد جناح ال�صاب 

 21( �صيري��ان  وي��الن  الفرن�ص��ي 
عام��ًا( يف تنفيذه��ا وو�صع الكرة 

منها يف �صق��ف الزاوية الي�رشى 
.)32(

الأول  ال�ص��وط  ني���س  واأنه��ى 
متقدم��ًا بهدفن نظيفن بعدما 
جن��ح األ�ص��ان بلي��ا يف حتويل 
دال��رت  الرازيل��ي  م��ن  ك��رة 

الزاوي��ة  اأ�صف��ل  اإىل  هرنيك��ي 
الي�رشى )3+45( رافعًا ر�صيده 

يف  اأه��داف   10 اإىل  ال�صخ�ص��ي 
املركز الثالث على قائمة الهدافن.

الث��اين،  ال�ص��وط  م�صته��ل  ويف 

الف��ارق  كاف��اين  قل���س 
عر�صي��ة  م��ن  م�صتفي��داً 

ج��ي  للعا

ح  �ص��ري
يي��ه  ر و اأ
بعه��ا  تا

ه  بيمن��ا
م��ن 

ي��ة  و ا ز
�صيقة يف 

قلب ال�صبكة )46(.
كاف��اين  وتكف��ل 
فريق��ه  بتجني��ب 
اأر�ص��ه  عل��ى  اخل�ص��ارة 
و�صج��ل ل��ه ه��دف التعادل 
داخ��ل  م��ن  ف��ردي  مبجه��ود 
�صدارت��ه  مع��ززا   )60( املنطق��ة 
لرتيب الهداف��ن بر�صيد 16 هدفًا 
بف��ارق 5 اأه��داف اأم��ام مهاج��م لي��ون 

الك�صندر لكازيت.
الثال��ث  �ص��ان جريم��ان  و�ص��ار ر�صي��د 
36 نقط��ة وبق��ي عل��ى بع��د 4 نق��اط من 
ني���س ال��ذي ا�صتع��اد ال�ص��دارة م��ن موناكو 
ال��ذي اكت�صح ال�صبت املا�ص��ي م�صيفه بوردو 
-4�صفر، متقدمًا عليه بفارق نقطة واحدة.

جوشوا يقضي على حظوظ مولينا في الجولة الثالثة

كوستا واثق ويعد باألفضل

فيم��ا تغل��ب القوة اجلوية عل��ى املين��اء بالنتيجة ذاتها، 
�صم��ن مناف�صات اجلول��ة 11 من ال��دوري املمتاز. تقدم 
الطلب��ة عر الالع��ب ال�صاب م�صطفى الأم��ن يف الدقيقة 
39، قب��ل اأن يع��دل الكفة نفط مي�صان ع��ن طريق عالء 
حمي�ص��ن يف الدقيق��ة 50، لكن اأب��و كونيه اأح��رز الهدف 
الث��اين من ركلة ج��زاء. ورفع الطلبة ر�صي��ده اإىل النقطة 
20، لريتقي اإىل املركز الرابع يف لئحة الرتيب، بينما 
جتم��د ر�صيد نف��ط مي�صان عن��د النقط��ة 12 ويف املركز 
الث��اين ع�رش. يف املباراة الثاني��ة، تقدم القوة اجلوية عن 
طري��ق اله��داف حم��ادي اأحم��د يف الدقيق��ة 52، وعادل 
للمين��اء ال��دويل عل��ي ح�صن��ي م��ن ت�صديدة م��ن خارج 
منطق��ة اجل��زاء يف الدقيق��ة 61، قب��ل اأن ي�صي��ف عماد 
حم�صن هدف اجلوية الثاين م��ن راأ�صية ا�صتقرت بال�صباك 
عن��د الدقيقة 70.وارتقى القوة اجلوية اإىل املركز 13 من 

خم���س مباري��ات فقط بر�صي��د 10 نقاط، بينم��ا تراجع 
املين��اء اإىل املرك��ز ال�صاد�س بر�صي��د 19 نقطة. وانتهت 
مب��اراة الكهرب��اء و�صيف��ه احل�ص��ن بالتع��ادل ال�صلب��ي، 
لي�صي��ف كل فري��ق نقطة واح��دة لر�صيده، حي��ث اأ�صبح 
ر�صي��د احل�ص��ن 9 نق��اط، فيما ميل��ك الكهرب��اء 6 نقاط 
فقط. وب��ذات النتيجة البي�صاء انتهت مباراة اأمانة بغداد 
ونفط اجلنوب، لريتفع ر�صيد الأول اإىل 20 نقطة باملركز 
اخلام���س، فيما ارتفع ر�صيد نفط اجلنوب اإىل النقطة 13 
باملرك��ز التا�ص��ع. وحق��ق فريق النف��ط فوزا كب��ريا على 
�صيف��ه احل��دود باأربع��ة اه��داف نظيف��ة �صم��ن افتت��اح 
ال��دور احل��ادي ع�رش م��ن دوري الك��رة املمت��از. وافتتح 
الالعب ولي��د كرمي النتيجة يف الدقيق��ة 22 من املباراة 
وع��زز النتيجة الدويل امين ح�صن م��ن راأ�صية جميلة يف 
الدقيق��ة 44 ، اما اله��دف الثالث فج��اء بالدقيقة الوىل 
م��ن الوقت ب��دل ال�صائ��ع لل�ص��وط الول اي�ص��ا باأم�صاء 
الالع��ب امين ح�صن ، واحرز الالع��ب ليث عدنان الهدف 

الراب��ع يف الدقيقة 60 . لريف��ع النفط ر�صيده اىل النقطة 
20 ، بينما جتمد ر�صيد احلدود عند النقطة 14. وا�صفرت 
النتائ��ج الخرى عن �صقوط املت�صدر بف��خ التعادل امام 
اربيل حيث تقدم نفط الو�صط يف الدقيقة 52 عر الالعب 
حمم��د جفال ، قبل ان يعادل اربي��ل يف الدقيقة 91 عر 
الالع��ب م�صطفى احم��د ، لريتفع ر�صيد نف��ط الو�صط اىل 
النقط��ة 24 م�صتم��را يف �ص��دارة الرتي��ب ، وباملقاب��ل 
ارتف��ع ر�صيد اربيل اىل النقطة 13. وتعادل فريقا الكرخ 
و�صيفه ال�صماوة بهدف لكال الفريقن ، وحقق زاخو فوزا 
�صعبا على م�صيفه البح��ري بهدفن مقابل هدف واحد، 
واكدت الهيئ��ة الدارية لنادي نفط الو�ص��ط الريا�صي ان 
تع��ادل فريقها الك��روي امام نادي اربي��ل كان ايجابيا. 
وقال ع�ص��و الهيئة الدارية لنادي نفط الو�صط الريا�صي 
فرا���س بح��ر العل��وم ان "احل�صول على نقط��ة واحدة من 
اربيل على ار�صه يعد �صيئ��ا ايجابيا، ول�صيما انه ي�صعى 
للخ��روج م��ن موقعه احل��ايل والتق��دم اأكر نح��و مراكز 

ال�ص��دارة". وتابع بحر العل��وم ان "فريقنا حقق التعادل 
رغ��م غياب اربعة لعبن ا�صا�صين من الت�صكيلة"، م�صريا 
اىل انه "ورغم التعادل ال اننا حافظنا على مركز �صدارة 
ج��دول ترتي��ب ف��رق ال��دوري املمت��از". وع��دت الهيئ��ة 
الداري��ة لنادي اربيل الريا�صي، نتائ��ج فريقها الكروي 
يف املبارات��ن الخريتن م��ن الدوري العراق��ي املمتاز 
ايجابي��ة. وق��ال رئي���س ن��ادي اربي��ل عب��د اهلل جميد ان 
"احل�ص��ول على نقطة من فري��ق نفط الو�صط يعد نتيجة 
ايجابي��ة"، مبينا ان "نفط الو�ص��ط ظهر ب�صورة جيدة يف 
�صوط املب��اراة الول، بينما �صيطر لعبونا على جمريات 
ال�ص��وط الث��اين ب�ص��ورة لفت��ة". وتاب��ع "كان باإم��كان 
فريقن��ا خطف نقاط املباراة الث��الث، من خالل عدد من 
الفر�س ال�صانح��ة للت�صجيل، لكن الالعب��ن مل ي�صتطيعوا 
ا�صتغ��الل تل��ك الفر���س". واأو�صح جمي��د ان "فريقنا مير 
بف��رة ا�صتقرار جي��دة، ومتثل ذلك عر ك�ص��ب اربع نقاط 

من مت�صدر الدوري نفط الو�صط وو�صيفه امانة بغداد.

زيدان: الريال 
سيخسر !

من زاوية 
اخرى

بع��د اأن انف��رد زي��ن الدين زي��دان، بالرق��م القيا�ص��ي لعدد 
املباري��ات املتتالية بدون هزمي��ة يف تاريخ ريال مدريد، 
مل يتوق��ف امل��درب الفرن�ص��ي ع��ن الإ�ص��ادة ب��روح الفريق 
الإ�صب��اين بط��ل اأوروب��ا خ��الل ا�صتعداداته خلو���س بطولة 

كاأ�س العامل لالأندية 2016 املقامة باليابان.
وو�ص��ل ريال مدري��د اإىل العا�صمة الياباني��ة طوكيو اأم�س 
الإثن��ن، و�صيتج��ه اإىل مدين��ة يوكوهام��ا حي��ث ي�صته��ل 
م�ص��واره يف املوندي��ال ي��وم اخلمي�س املقبل بلق��اء كلوب 
اأم��ريكا املك�صيك��ي يف الدور قبل النهائ��ي للبطولة ، وذلك 
بع��د اأن حافظ على �صجله خاليا من الهزائم يف 35 مباراة 
متتالي��ة اإث��ر ف��وزه املث��ري عل��ى ديبورتيف��و لكورونيا 3 
/ 2  ال�صب��ت املا�ص��ي �صم��ن مناف�صات ال��دوري الإ�صباين 
لك��رة القدم. وت�صاعف حما�س زي��دان يف الإ�صادة بالريال 
م��ن خ��الل �صيناري��و الف��وز عل��ى لكوروني��ا يف غي��اب 
الق��وة الهجومي��ة ال�صارب��ة للملك��ي املتمثل��ة يف الثالثي 
كري�صتيان��و رونالدو وك��رمي بنزمية وجاري��ث بيل وكذلك 
يف غي��اب لوكا مودريت�س. فقد ف�صل زيدان اإراحة رونالدو 
، ال��ذي تابع املب��اراة من املدرج��ات، وبنزمية بينما غاب 
جاري��ث بيل ب�صبب الإ�صابة، وجنح ريال مدريد يف حتويل 
تاأخ��ره 1 / 2 اأم��ام لكوروني��ا اإىل الف��وز 3 / 2 وقد لعب 
املداف��ع �صريخيو رامو�س دور البطولة بعد اأن �صجل الهدف 

احلا�صم براأ�صية يف اللحظات الأخرية.
وق��ال زي��دان: "اأعتقد اأن هذه الروح ت�ص��كل جزًء من معاين 
ارت��داء القمي�س الأبي�س لريال مدريد. دائًما ما تكون روح 

الفريق هكذا".
واأ�صاف: "هوؤلء الالعبن يتمتعون بطاقة هائلة. دائما ل 
ن�صت�صلم للهزمية حتى �صافرة النهاية، وهذا ال�صعور يتعزز 
من خالل م��وؤازرة اجلماهري". واأو�صح: "غاب عنا عدد من 
اأهم الالعبن بالفريق، ولكن من �صاركوا قدموا عمال جيدا، 

وهذا اأمر مهم للغاية للفريق ككل".
ورف���س زيدان الإفراط يف الثقة حيث ق��ال ب�صاأن اإمكانية 
ا�صتم��رار انطالق��ة امللكي بنف���س القوة ط��وال املو�صم ، اإنه 
ي�ص��ك يف ذلك، واأ�صاف: "ل نعتقد ذل��ك، فاإننا �صنخ�رش يف 
ي��وم ما. عدم تلقي هزمية ط��وال 35 مباراة متتالية مينح 
ثقة كبرية، ولكننا اأي�صا عانينا كثريا خالل هذا امل�صوار". 
اإىل �صيناري��و  ورمب��ا كان زي��دان ي�ص��ري به��ذه املعان��اة 
املواجه��ة اأم��ام لكوروني��ا، حي��ث ف��رط ري��ال مدريد يف 
تقدم��ه بهدف األف��ارو موراتا و�صم��ح لالكورونيا بت�صجيل 
هدفن يف غ�صون ث��الث دقائق يف ال�صوط الثاين، كادا اأن 

يهديا النقاط الثالث للفريق ال�صيف.
لك��ن الريال ا�صتفاد من تغي��ريات زيدان التي غريت مالمح 
املباراة حين��ذاك، وقد �صجل البديل ماريانو هدف التعادل 
ليك��ون الأول له بقمي�س الريال يف الدوري قبل اأن يخطف 

رامو�س الهدف احلا�صم يف الوقت املحت�صب بدل ال�صائع.

انتهت قمة ملعب ال�شعب 
الدويل بني ال�شرطة 
والزوراء بالتعادل 

ال�شلبي يف املباراة التي 
اقيمت �شمن مناف�شات 

الدور احلادي ع�شر 
من دوري الكرة املمتاز 

وحقق فريق الطلبة فوزا 
مهما على م�شيفه نفط 
مي�شان بنتيجة 2-1.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

ق��اد لي��رون جيم���س فري��ق كليفالن��د كافاليريز 
حام��ل اللق��ب اإىل الفوز عل��ى ت�صارل��وت هورنت�س 
105-116 يف الدوري الأمريكي للمحرفن يف 

كرة ال�صلة.
و�صج��ل جيم���س 44 نقط��ة )اأعل��ى مع��دل ل��ه هذا 
املو�ص��م(، مقدم��ًا اأف�ص��ل اأداء ل��ه من��ذ عودت��ه اإىل 

كليفالند.
وكان��ت املرة الأخ��رية التي �صجل فيه��ا 44 نقطة 
عندما خ�رش كليفالن��د اأمام غولدن �صتايت ووريرز 
بع��د التمديد يف املباراة الأوىل م��ن الدور النهائي 

عام 2015.
وخ���رش كليفالن��د اأم��ام غول��دن �صتاي��ت 4-2 يف 
ال��دور النهائ��ي ع��ام 2015، قب��ل اأن يث��اأر من��ه 
3-4 يف املو�صم املا�صي ويتوج للمرة الأوىل يف 

تاريخه.
كم��ا اأنه��ا امل��رة الأوىل الت��ي ي�صّجل فيه��ا جيم�س 
40 نقطة على الأقل يف الدور العادي من املو�صم 
منذ ت�صجيله 42 نقط��ة �صد غولدن �صتايت يف 26 
�صباط/فراي��ر 2015. وكان "امللك" جيم�س )31 
عامًا( قاد كليفالند اخلمي�س اإىل الفوز على ميامي 
هي��ت 84-114 بت�صجيله 28 نقط��ة، لريتقي اإىل 

املرك��ز التا�ص��ع يف الرتيب التاريخ��ي للم�صجلن 
يف ال��دوري، وقد رفع ر�صيده بعد مباراة ت�صارلوت 

اإىل 27359 نقطة.
واأ�ص��اف جنم كليفالن��د 9 متابعات و10 متريرات 
حا�صمة، متخطي��ًا حاجز ال�7 اآلف متريرة حا�صمة 
يف م�صريت��ه )7006(، كم��ا اأّن ع��دد متابعاته بلغ 

7229 متابعة.
وياأت��ي تاألق جيم�س برغم �صع��وره باآلم يف ظهره 
يف الأيام املا�صية، ولكنه يوؤكد اأنه ي�صعر باأنه اأكر 

قوة من املوا�صم ال�صابقة.
وق��ال تاي��رون لو م��درب كليفالن��د: "مل اأك��ن اأريد 
اإ�رشاك ليرون كل هذه الدقائق ولكنه قال يل باأنه 

بخري"، م�صيفًا: "لقد لعب باإيقاع رائع".
الفوز هو ال�صابع ع�رش لكليفالند مقابل 5 خ�صارات 

فعّزز �صدارته للمنطقة ال�رشقية.
و�صج��ل كيف��ن ل��وف 22 نقط��ة، يف ح��ن اكتف��ى 

كايري اإيرفينغ بت�صجيل 11 نقطة.
ولدى ت�صارلوت، كان كيمب��ا ووكر الأبرز بت�صجيل 
24 نقط��ة. واأحلق ممفي�س غريزليز خ�صارة قا�صية 
ب�صيف��ه غولدن �صتاي��ت ووري��رز  89-110، هي 

الرابعة له يف 24 مباراة.

ليفربول يواصل نزيف النقاط ومخيتاريان يقود يونايتد للفوز على توتنهام

ليبرون جيمس يمطر سلة تشارلوت هورنتس ب )44( نقطةكافاني ينقذ سان جيرمان من الهزيمة


