
ي�سع��ى بورو�سي��ا دورمتون��د �إىل �إحب��اط حل��م 
غرمي��ه بايرن ميونيخ يف �حر�ز �لثنائية �ملحلية 
جمدد� عندما يحل �سيفا عليه �لأربعاء يف ن�سف 

نهائي م�سابقة كاأ�س �ملانيا لكرة �لقدم.
ويحمل �للقاء طابعا ثاأريا بالن�سبة �ىل دورمتوند 
�لذي خ���ر نهائي �ملو�سم �ملا�س��ي �أمام بايرن 
بال��ذ�ت 4-3 ب��ركالت �لرتجي��ح �إث��ر تعادلهم��ا 

�سلبا.
وتاأتي �ملبار�ة بني �لغرميني بعد �أن لقيا �مل�سري 
ذ�ت��ه بخروجه��ا م��ن رب��ع نهائ��ي دوري �بطال 

�وروبا منت�سف �ل�سبوع �ملا�سي.
وخرج دورمتوند �أمام موناكو �لفرن�سي بخ�سارته 
ذهاب��ا عل��ى �ر�س��ه 3-2 و�ياب��ا 3-1، متاأث��ر� 
باملوق��ف �ل�سع��ب �لذي تعر�س ل��ه لعبوه جر�ء 
��سته��د�ف حافلتهم بثالثة تفجري�ت قبيل مبار�ة 
�لذه��اب �لتي �رجئ��ت �ىل �ليوم �لت��ايل، و�أ�سيب 
بنتيجته��ا مد�فعه �لدويل �ل�سب��اين مارك بارتر� 
بج��روح خ�س��ع عل��ى �إثره��ا �ىل جر�ح��ة يف يده 

�ستبعده نحو �سهر.
وكان خ��روج باي��رن موؤمل��ا �أي�سا بع��د �أن تبني 

مب��ار�ة  يف  و��سح��ة  حتكيمي��ة  �خط��اء  وج��ود 
�لياب �ساهمت بتاأهل ريال مدريد �ل�سباين على 

ح�سابه.
وتف��رغ باي��رن �ىل معارك��ه �ملحلية بع��د �أن فقد 
فر�س��ة �ح��ر�ز �لثالثية، وهو مي�س��ي بهدوء نحو 
لقبه �خلام�س على �لت��و�يل يف �لدوري �إذ يت�سدر 
بر�سي��د 70 نقطة برغم �سقوط��ه يف فخ �لتعادل 
م��ع ماينت�س 2-2 �ل�سب��ت، لأن مطارده ليبزيغ 
ف�س��ل يف تقلي���س �لف��ارق بتعادل��ه ب��دوره م��ع 
�سالكه 1-1 �لأحد ليبقى �لفارق بينهما 8 نقاط.                

�أن�سيلوتي و�لثنائية          
يتطل��ع باي��رن بقي��ادة مدرب��ه �ليط��ايل كارلو 
�ن�سيلوتي �ىل �لثنائي��ة �ملحلية، لكن يتعني عليه 
تخط��ي �لعقبة �لأ�سعب �ملتمثل��ة بدورمتوند، يف 

طريقه �ىل نهائي �لكاأ�س.
ويوؤكد جن��م �لفريق توما�س مول��ر "بالطبع، فاإن 
مبار�تن��ا م��ع ري��ال ل ت��ز�ل تزعجن��ا"، م�سيفا 
"ولكن ف�سال عن لقب �لدوري، فان و�سولنا �ىل 
نهائ��ي �لكاأ�س يف برلني ه��و هدفنا �لكرب، وهذ� 

يعني �أن تظهر �نك ت�ستحق �أن تكون هناك".

ويتعني على �ن�سيلوتي �جر�ء �لتغيري�ت �ملطلوبة 
يف �د�ء فريق��ه �ل��ذي ف�س��ل يف حتقي��ق �لفوز يف 
مباريات��ه �لربع �لخ��رية يف جميع �مل�سابقات، 
كم��ا �نه حقق فوز� و�حد� يف �آخ��ر �ست مباريات 

عندم��ا تغل��ب على دورمتون��د بال��ذ�ت 1-4 يف 
�ل��دوري قبل ثالث��ة ��سابي��ع. و�ذ� كان �ن�سيلوتي 
ميل��ك �لعنا���ر �لقادرة عل��ى �ع��ادة �لفريق �ىل 
طري��ق �لف��وز ويف مقدمته��م �ملهاج��م �لبولندي 

روبرت ليفاندوف�سكي �لذي �سجل يف �لدوري 26 
هدفا حت��ى �لآن، فاإن دورمتون��د بقيادة �ملدرب 
توما���س توخ��ل ل يري��د �لتفريط باللق��ب �لوحيد 

�لذي ميكنه �حر�زه هذ� �ملو�سم.
وي�سم دورمتوند �ملهاجم �لغابوين بيار �ميرييك 
�وباميانغ مت�س��در ترتيب �لهد�فني بفارق هدف 
ع��ن ليفاندوف�سك��ي، و�ملهاج��م �لفرن�سي عثمان 
دميبيلي، كما عاد جنمه ماركو روي�س من ��سابة 
�بعدته �ست��ة ��سابيع بقوة و�سج��ل يف �ملباريات 

�لثالث �لتي خا�سها حتى �لن.
وق��ال توخ��ل "�لن ن��ود �أن نف�س��د مو�س��م بايرن 
�أك��ر" وذل��ك بع��د �لف��وز �ملتاأخ��ر لفريق��ه عل��ى 

مون�سنغالدباخ يف �لبوند�سليغا �ل�سبت.
من جهت��ه، قال �ملدي��ر �لريا�س��ي يف دورمتوند 
ماي��كل ت�س��ورك "�لف��وز مينحن��ا �لثق��ة ملب��ار�ة 

�لربعاء. �أنا فخور ب�سخ�سية هذ� �لفريق".
يفتق��د �لفريق��ان ع��دد� م��ن �لالعب��ني �ملوؤثرين 
لال�ساب��ة، فيغي��ب عن باي��رن �حلار���س مانويل 
نوير �لذي �نتهى مو�سمه لك�ر يف قدمه �لي�رى، 
و�ملد�فع �لنم�سوي د�فيد �لب��ا، وياأمل �ن�سيلوتي 

بجهوزي��ة ج��ريوم بو�تينغ ومات���س هوملز، 
يف ح��ني �سيخ�ر توخل جه��ود �ملد�فع �ليوناين 
�لو�س��ط  ولع��ب  بابا�ستاثوبولو���س  �سقر�طي���س 

�لرتكي نوري �ساهني.
م��ن  كل  ياأم��ل  �لثاني��ة،  �ملو�جه��ة  ويف 
مون�سنغالدب��اخ وفر�نكف��ورت يف بل��وغ �ملبار�ة 
�لنهائي��ة للكاأ�س للمرة �لأوىل منذ �أكر من ع�رة 

�أعو�م.        
وق��ال توما���س مول��ر، لع��ب خ��ط و�س��ط بايرن 
ميوني��خ، عق��ب �لتع��ادل م��ع ماين��ز: "�إن��ه �أم��ر 
جي��د �أننا ق��ادرون على �لتقدم جم��دًد�.. يجب �أن 
ننظ��ر �إىل �لأم��ام، فلدينا مبار�ة مهم��ة حًقا يوم 
�لأربع��اء، فالتاأهل للنهائ��ي يف برلني يعد هدًفا 

مهًما بالن�سبة لنا �إىل جانب لقب �لبوند�سليجا".
وب��دوره ق��ال مارك��و ريو���س، لع��ب خ��ط و�سط 
دورمتوند: "يف مبار�ة �لبوند�سليجا كان �لبايرن 
�لأف�س��ل بو�س��وح، ولكنن��ا نع��رف �أن مباري��ات 
�لكاأ���س لها ح�ساباتها �خلا�سة، وقد حققنا �لفوز 
عليه��م من قب��ل يف �لدور قبل �لنهائ��ي.. �لفر�س 

مت�ساوية بني �لفريقني".
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ل لتفاق مع  ذك��رت تقارير �سحفي��ة �إ�سبانية، �أن بر�سلون��ة، تو�سَّ
حار���س مرم��اه، �لأملاين م��ارك �أندري��ه تري �ستيج��ن، على جتديد 
تعاقده، مع �لفريق �لكتالوين. ويرتبط تري �ستيجن، 25 عاًما، بعقد 
مع �لفريق �لكتالوين، حتى يونيو/حزير�ن 2019. وقالت �سحيفة 
"موندو ديبورتيفو" �لإ�سبانية، يف تقرير لها، �إن "بر�سلونة تو�سل 
لتف��اق مع تري �ستيجن، على جتديد عق��ده، ليبقى بني �سفوف 
�لفريق حتى 2022". و�أ�ساف��ت �ل�سحيفة: "�لتفاق مت بني 
بر�سلون��ة، و�ل��دويل �لأملاين، قب��ل مب��ار�ة �لكال�سيكو �أمام 
ريال مدريد، و�لتي لعب فيها �حلار�س دوًر� حا�سًما ل�سالح 
�لبار�سا، وقاده للفوز )2-3(". و�أو�سحت "من �ملنتظر 
�أن يتم �لإع��الن �لر�سمي عن �لتجديد، خالل �لفرتة 
�ملقبل��ة". ويقدم تري �ستيج��ن، مو�سًما ممتاًز� مع 
بر�سلون��ة، بعدما �أ�سبح �حلار�س �لأول بالفريق 
بع��د رحي��ل كالودي��و بر�ف��و، �إىل مان�س�س��رت 

�سيتي، �ل�سيف �ملا�سي.
�ستيج��ن  ت��ري  �لأمل��اين  �حلار���س  وكان 
ه��و حائط �ل�س��د �ل��ذي �ساع��د فريقه يف 
�خلروج بالنق��اط �لثالثة، حيث ��ستب�سل 
بت�سديات��ه �لعمالقة يف �لأوقات �لتي 
كان فيه��ا ري��ال مدري��د �لأك��ر قوة، 
وبح�س��ب لغة �لإح�سائي��ات جنح تري 
�ستيج��ن �أي�س��ا يف �إي�س��ال 22 متريرة 
�إىل زمالئ��ه، متفوقا على جن��م ريال مدريد 
كري�ستيانو رونالدو �لذي مد زمالءه ب�14 متريرة 
فق��ط، وه��و �أم��ر لن ي�سع��د �لنج��م �لربتغ��ايل بكل 
تاأكي��د. ويرتبع بر�سلونة، على قمة ترتيب �لدوري 
�لإ�سباين لكرة �لقدم، ب�75 نقطة، بفارق �لأهد�ف 
فقط ع��ن �لو�سيف ري��ال مدريد، �ل��ذي يتبقى له 

مبار�ة موؤجلة، �أمام �سيلتا فيجو. 

��ل �سريجي��و ر�مو���س، قائد ريال مدري��د، رقمًا �سلبي��ًا يف تاريخ �لدوري  �سجَّ
�لإ�سب��اين لك��رة �لق��دم، بع��د ط��رده يف مب��ار�ة فريق��ه، �أم��ام بر�سلون��ة يف 
�لكال�سيك��و، �لأحد �ملا�سي، �سم��ن �جلولة �ل�33 من �لليج��ا. ونال ر�مو�س، 
بطاق��ة حم��ر�ء مبا�رة، بعد تدخ��ل عنيف مع مي�س��ي، يف �لدقيقة )77( من 
�ملب��ار�ة، �لتي �أقيمت على ملعب �سانتياج��و برنابيو، و�نتهت بفوز بر�سلونة 

علي��ه )2-3(. و�أظه��رت �إح�سائي��ة، �أن �لطرد �لذي ح�سل 
ر�مو�س، كان �خلام�س له يف �لكال�سيكو، وهو رقم 
قيا�سي، مل ي�سبق لأحد �أن ح�سل عليه يف تاريخ 
مباري��ات �لفريق��ني. و�أ�س��ارت �سبك��ة "�أوبت��ا" 
لالأرق��ام و�لإح�س��اء�ت، �إىل رق��م �سلب��ي �آخ��ر، 
ل��ه قائد ري��ال مدريد، عق��ب �حل�سول على  �سجَّ

�لبطاق��ة �حلم��ر�ء". وقالت �إن "�لبطاق��ة �حلمر�ء، 
كانت رقم )17( لر�مو���س يف �لدوري �لإ�سباين، 

ليع��ادل رق��م ت�ساب��ي �أج��و�دو، وبابل��و 
�لط��رد،  �لف��ارو، كاأك��ر م��ن تلق��ى 

يف تاري��خ �لليج��ا". وم��ن جهتها، 
قال��ت �سحيف��ة "�أ���س" �لإ�سبانية 
�ملقرب��ة م��ن ن��ادي ري��ال مدريد 
�لإ�سباين، �إن "�إد�رة �لفريق �مللكي 

ترى �أن ما فعل��ه �حلكم هرينانديز 
هريناندي��ز ل يتنا�سب م��ع ما فعله 

ر�مو���س و�حلال��ة �لتي تعر���س فيها 
�لالعب للطرد مل تك��ن ت�ستحق �لبطاقة 

�حلم��ر�ء ب�س��كل مبا���ر". ويب��دو دفاع 
ري��ال مدري��د يف �أزم��ة حقيقي��ة يف ظ��ل 
�إ�ساب��ة ف��ار�ن وبيب��ي و�إيق��اف ر�مو�س، 
ف��اإن �لالع��ب �ملد�ف��ع �لوحي��د يف �لفريق 
ه��و �ل�س��اب �لإ�سب��اين نات�س��و فرينانديز. 
و�أك��دت �لتقارير �أن ر�مو���س كان ي�سفق 
ويتح��دث م��ع بيكي��ه �أثن��اء خروجه من 
ملع��ب �ملبار�ة مطرود�ً، ومل يوجه كالمه 

حلكم �ل�ساحة �أو �حلكم �لر�بع.

كأس ألمانيا: بوروسيا دورتموند يحاول إحباط حلم بايرن ميونخ بالثنائية

البريميرليغ: توتنهام يطمح الى اإلبقاء على آمال اللقب واآلرسنال يسعى للعودة إلى مربع الكبار
 يحل و�سيف �لدوري �لنكليزي توتنهام، �سيفًا على 
كري�ستال يف لقاء موؤجل من �جلولة �ل�28 من �لدوري 
�لنكليزي �ملمتاز لكرة �لق��دم، فيما ي�ستقبل �ر�سنال 
�سيفه كري�ست��ال بال�س على ملع��ب �لمار�ت �سمن 
�جلول��ة ذ�تها. ويحم��ل توتنهام معه ج��ر�ح خروجه 
م��ن ن�س��ف نهائ��ي �لكاأ���س �ىل ملع��ب ج��اره �لأخر 
كري�ست��ال بال���س عندم��ا يلتقيه �لي��وم يف مو�جهة 
�سعب��ة للغاي��ة، ل�سيم��ا �أن �مل�سي��ف �أ�س��اف �لأحد 
ليفربول )1-2 خارج ملعبه( �إىل �سحيتيه �لكربتني 
�آر�سن��ال )-3�سف��ر( وت�سيل�س��ي )2-1(.  �لأخري��ني 
وتتجه �لأنظار �ليوم �ي�س��ًا �إىل مبار�ة موؤجلة �أخرى 
بني �ر�سنال ولي�سرت �سيتي بطل �ملو�سم �ملا�سي حيث 

ي�سع��ى �لأول �ىل �ل�ستفادة م��ن �ملعنويات �ملرتفعة 
لالعبيه بعد بلوغ نهائي م�سابقة �لكاأ�س �لأحد للمرة 
�لع�رين يف تاريخه )رقم قيا�سي(، من �أجل حماولة 
�لدخول جمدد�ً يف ���ر�ع �لتاأهل �إىل م�سابقة دوري 
�لأبط��ال �ملو�س��م �ملقبل. وتنف���س �مل��درب �لفرن�سي 
�أر�س��ني فينغر �ل�سعد�ء بع�س �ل�سيء بعد تاأهل فريقه 
�ىل نهائي �لكاأ�س بف�سل �لت�سيلي �ليك�سي�س �سان�سي�س 
�ل��ذي �سجل هدف �لفوز يف �لدقيقة 100 من �ملبار�ة 
�لت��ي �فتتح فيها �سيتي �لت�سجيل يف �لدقيقة 62 عرب 
�لأرجنتيني �سريخيو �أغويرو، قبل �أن يعادل �لإ�سباين 
نات�س��و مونري��ال يف �لدقيق��ة 71. لك��ن �لتاأه��ل �إىل 
نهائ��ي �لكاأ���س، ل يخفف �ل�سغط ع��ن فينغر ل�سيما 

�أن �آر�سنال �لذي يخو�س �لأحد مو�جهة �سعبة للغاية 
يف معق��ل ج��اره توتنه��ام قب��ل �أن ي�ست�سيف غرميه 
مان�س�س��رت يونايت��د بعده��ا باأ�سبوع، مه��دد بالغياب 
ع��ن دوري �بط��ال �وروب��ا للم��رة �لوىل من��ذ مو�سم 
�ل�ساب��ع  �ملرك��ز  �أر�سن��ال  ويحت��ل   .1999-2000
بف��ارق 7 نقاط عن �ملركز �لر�ب��ع �لأخري �ملوؤهل �إىل 
دوري �لأبط��ال و�ل��ذي يحتله مان�س�س��رت �سيتي، لكن 
فري��ق فينغر لع��ب مبار�ة �أقل من �لأخ��ري وثالثا �أقل 
م��ن ليفربول �لثالث �لذي يتق��دم على �لنادي �للندين 
بف��ارق 9 نقاط فقط بعد �خل�س��ارة �لتي تلقاها �لأحد 

�أمام كري�ستال بال�س.
وياأم��ل �أر�سن��ال �ل�ستف��ادة من تقهق��ر لي�سرت جمدد�ً 

وف�سل��ه يف حتقيق �لفوز يف مبارياته �لثالث �لأخرية 
)بينها �لتعادل مع �أتلتيكو مدريد �لإ�سباين يف دوري 
�أبط��ال �أوروب��ا( بع��د �أن ��سته��ل م�سو�ره م��ع مدربه 
�جلديد كريغ �سك�سبري بخم�سة �نت�سار�ت متتالية، من 
�أج��ل حماولة �لعودة بق��وة �ىل �ر�ع دوري �لأبطال 
ل�سيما �أن قطبي مان�س�سرت، يونايتد �خلام�س و�سيتي 
�لر�ب��ع، يتو�جه��ان �خلمي�س على ملع��ب �لأخرية يف 

مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة �ل�ساد�سة و�لع�رين.
ويلع��ب �لأربعاء �أي�سًا يف مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة 
�ل���28، ميدلزب��ره و�سندرلن��د يف مو�جهة �لقاع بني 
فريق��ني يف ذيل �لرتتي��ب ويتخلفان بف��ارق 9 و12 

نقطة على �لتو�يل عن منطقة �لأمان.

راموس يسجل رقمًا سلبيًا 
في تأريخ الليغا

وليامس تدين تصريحات نستازي العنصرية

دوري الـNBA: غولدن ستايت يلحق بكليفالند إلى الدور الثاني

�أد�ن��ت لعبة كرة �مل���رب �لأمريكية 
�لت�ريح��ات  وليام���س،  �سريين��ا 
للنج��م  و"�جلن�سي��ة"  "�لعن�ري��ة" 
�إيل��ي ن�ست��ازي يف  �لروم��اين �ل�ساب��ق 
نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي على هام�س كاأ�س 
�لحتاد. وكان �لحتاد �لدويل لكرة �مل�رب �أوقف 
ن�ست��ازي، قائد منتخب بالده لل�سيد�ت يف م�سابقة 
كاأ���س �لحت��اد للمنتخب��ات ورم��ز �لريا�س��ة يف 
رومانيا، ب�سبب �سلوكه �لفظ و�ملهني خالل مبار�ة 
منتخب ب��الده �سد بريطاني��ا يف نهاية �لأ�سبوع 
�لأمريكي��ة �ساحب��ة  �لبطل��ة  �ملا�س��ي. وقال��ت 
23 لقب��ًا كب��ري�ً يف ت�ري��ح عل��ى ح�سابها يف 

�إن�ستغر�م: "�أ�سعر باحلزن عندما �أرى �أننا نعي�س يف 
جمتمع حي��ث ميكن لأ�سخا�س مث��ل �إيلي ن�ستازي 
�لإدلء بتعليق��ات عن�ري��ة جتاه��ي وطفلي �لذي 
مل يول��د بعد، وكذل��ك �لإدلء بت�ريح��ات جن�سية 
جت��اه زميالت��ي". فخ��الل موؤمتر �سح��ايف ع�سية 
�ملب��ار�ة م��ع بريطاني��ا يف �لعا�سم��ة لن��دن �سمع 
�ل�سحافي��ون ن�ست��ازي يق��ول لأح��د �أف��ر�د فريقه: 
"ماذ� �سيكون لون �ملولود )طفل �سريينا(، �سوكول 
�أم حلي��ب؟" وذلك خالل تعليقه على �إعالن �سريينا 
�لأربع��اء �إنه��ا تنتظ��ر مولوده��ا �لأول. وبعد ذلك، 
ق��ام بطل رولن غارو�س ع��ام 1973 و�لبالغ من 
�لعمر 70 عام��ًا، باإهانة �سحافي��ة وحكم وقائدة 

�ملنتخب �لربيطاين �آن كيوثافونغ و�لالعبة جو�نا 
كونتا و��سفا �لخريتني بعبار�ت نابية. و�أ�سافت 
�سريين��ا وليام�س: "�أ�سكر بتو��س��ع �لحتاد �لدويل 
عل��ى �لهتمام �ل��ذي �أوله لأحد�ث ه��ذه �لق�سية، 
�سيحظون بدعمي �لكام��ل". وو�جه ن�ستازي �أي�سًا 
�نتق��اد�ت م��ن �أ�سط��ورة �أخ��رى يف ب��الده لعب��ة 
�جلمب��از نادي��ة كومانت�س��ي �لتي �أذل��ت مو�طنها 
ب�سب��ب "�سلوك��ه �ملهني". وقالت �لبطل��ة �لأوملبية 
5 م��ر�ت، يف ح�سابه��ا على توي��رت: "�يلي �سديق 
يل من��ذ �سن��و�ت عدة، ولك��ن ل ميكنن��ي �لتغا�سي 
�أو �لدف��اع عن��ه بخ�سو���س ت�ريحات��ه �حلق��رية 

و�ملهينة".
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حل��ق غولدن �ستاي��ت ووريرز �لو�سي��ف بكليفالند 
كافاليريز حامل �للقب �إىل �لدور �لثاين من "بالي 
�أوف" دوري ك��رة �ل�سل��ة �لأمريك��ي للمحرتف��ني، 
بعدما تقدم على بورتالند تر�يل باليزرز -4�سفر 
بالف��وز علي��ه 103-128، �ي بف��ارق 25 نقطة، 
وتاأه��ل لن�س��ف نهائ��ي �ملنطق��ة �لغربي��ة �لت��ي 
�سيلتق��ي  حي��ث  �ملنتظ��م  �ل��دوري  يف  ت�سدره��ا 
�لفائز من �سل�سلة لو�س �آجنلي�س كليربز ويوتا جاز 

)�لفريقان متعادلن 2-2(.
وه��و �لف��وز �لر�ب��ع على �لت��و�يل لغول��دن �ستايت 
ووري��رز عل��ى بورتالن��د، وح��ذ� ح��ذو كليفالن��د 
كافالي��ريز �ل��ذي كان ح�س��م �سل�سلت��ه �أم��ام يوتا 
جاز -4�سفر �أول م��ن �أم�س �لأحد. وعادل غولدن 

�ستايت �لذي خا�س مبار�ته �لثانية بغياب مدربه 
�ستي��ف كري �لذي يخ�سع لفحو���س جر�ء عمليتني 
يف ظه��ره وق��اده م�ساع��ده ماي��ك ب��ر�ون، �أف�سل 
رق��م ي�سج��ل يف "�لب��الي �أوف" يف �لرب��ع �لأول 
بت�سجيل��ه 45 نقط��ة. وتاأل��ق يف �سف��وف غولدن 
�ستاي��ت ووري��رز �ستيفن كوري �أف�س��ل م�سجل يف 
�ملب��ار�ة بر�سي��د 37 نقط��ة م��ع �سب��ع متابع��ات 
وثم��اين مترير�ت حا�سمة، فيما كان �أف�سل م�سجل 
لبورتالند د�ميان ليالرد بر�سيد 34 نقطة مع �ست 
مترير�ت حا�سمة. و�سبق لغولدن �ستايت �لفوز على 
بورتالن��د 1-4 �لع��ام �ملا�س��ي يف ن�سف نهائي 
�ملنطق��ة �لغربي��ة، وكان ك��وري غ��اب ع��ن ثالث 

مباريات يف تلك �ل�سل�سلة لإ�سابة يف كاحله.

و�أب��دى ك��وري �سعادت��ه قائ��اًل: "�أجنزنا 
�ملهمة يف �ل�سكل �ملطلوب".

ويف �ملنطق��ة �ل�رقي��ة، �ق��رتب تورونت��و 
ر�بت��ورز م��ن �ل��دور �لث��اين بتقدم��ه على 

�سيفه ميلووكي باك���س 2-3، بفوزه عليه 
بفارق 25 نقطة )93-118(. وكان نورمان 
ب��اول �أف�س��ل م�سج��ل لتورونت��و بر�سي��د 25 
نقط��ة )رقم قيا�سي �سخ�سي يف �لبالي �أوف(، 

وو�سف��ه �مل��درب دو�ين كاي�س��ي ب�"�ل�سمعة 
�مل�ستعلة" كما ن��ّوه باأد�ئه مدرب مليووكي 
جاي�سون كيد. وعادل �أتالنتا هوك�س �سيفه 
و��سنطن وي��ز�ردز 2-2 بفوزه عليه بفارق 

ع�ر نقاط )111-101(.

شتيغن باق مع برشلونة 
حتى 2022


