
ع��ادل جن��م اأوكالهوم��ا �س��يتي ثان��در را�س��ل 
و�ستربوك الثالثاء، رقم��ًا قيا�سيًا تاريخيًا �سمد 
لأك��ر من 50 عامًا، بتحقيقه ثالثّيته املزدوجة 
"تريب��ل دبل" الرق��م 41 يف مو�سم واحد من ال�

.NBA
وت�ساوى بذلك و�ست��ربوك مع الالعب الأ�سطوري 

اأو�سكار روبرت�سون.
واأت��ى اإجناز و�ست��ربوك )28 عام��ًا( يف معادلة 
الرقم ال��ذي حققه روبرت�سون عندم��ا كان لعبًا 
يف �سف��وف رويال��ز �سين�سينات��ي )�ساكرامنت��و 
كينغ��ز حالي��ًا( مو�س��م 1962-1961، يف فوز 
فريق��ه عل��ى ميلووكي باك���س 79-110 �سمن 

مباريات الدوري.
وتبدو الفر�س��ة متاحة اأمام و�ست��ربوك لتحطيم 
الرق��م م��ع تبق��ي خم���س مباري��ات م��ن املو�سم 
الع��ادي قب��ل انط��الق الدوار النهائي��ة "ب��الي 

اأوف".
و�سج��ل و�ست��ربوك ُمع��ّدًل مق��داره 31،9 نقطة، 
و10،6 متابع��ات و10،4 متري��رات حا�سمة يف 

املباراة الواحدة خالل املو�سم احلايل.

ورفع و�ستربوك ر�سيده من الثالثيات املزدوجة 
اإىل 78 من��ذ بداي��ة م�سريت��ه يف �سف��وف �سوب��ر 

�سونيك�س �سياتل عام 2008.
وحقق و�ستربوك اإجن��ازه يف مطلع الربع الثالث 
عندما حقق متابعته العا�رشة، واأتبعها بعد ثوان 
بتمريرت��ه احلا�س��مة العا�رشة اىل تاج غيب�س��ون 

الذي �سجل �سلة منحت فريقه التقدم 67-42.
وحيا اجلمهور و�س��تربوك برتداد عب��ارة "اأم يف 
بي، اأم يف بي!"، يف اإ�سارة اىل اأف�سل لعب، لريد 

لهم التحية رافعًا ذراعه باجتاههم.
وانه��ى و�س��تربوك املب��اراة بت�س��جيله 12 نقطة 
كله��ا يف ال�س��وط الأول، اإ�س��افة اإىل 13 متابعة 

ومثلها من التمريرات احلا�سمة.
وق��ال الالع��ب بعد املب��اراة "هذا اأم��ر مل اأكن قد 
اأحل��م به عندما كنت �س��غرياً. تواج��دي على هذا 
امل���رشح مع ه��ذه املجموعة من ال�س��بان، اأمر ل 

ي�سدق، اإنها نعمة".
وكان��ت ال��� "تريبل دبل" التي حققها و�س��تربوك 
بذل��ك  وع��ادل  ل��ه،  توالي��ًا  ال�س��ابعة  الثالث��اء، 
رقم��ًا �سخ�س��يًا �س��بق اأن حقق��ه يف وقت �س��ابق 

ه��ذا املو�س��م. وحق��ق اأوكالهوم��ا ف��وزه الرابع 
33 خ�س��ارة،  والأربع��ن ه��ذا املو�س��م مقاب��ل 
وهو يحت��ل املركز ال�س��اد�س يف ترتيب املنطقة 
الغربية و�س��من التاأهل اإىل الأدوار النهائية. يف 

املقاب��ل مني ميلووكي خام�س املنطقة ال�رشقية 
بخ�سارته ال� 38 مقابل 40 فوزاً.

جيم�س اأي�سًا لديه ما يقوله
وح��ذا النج��م لي��ربون جيم���س ح��ذو و�س��تربوك 

الثالث��اء، حمقق��ًا ال��� "تريب��ل دب��ل" ال��� 54 يف 
م�س��ريته وال��� 12 ه��ذا املو�س��م، ل��دى قيادت��ه 
كليفالن��د كافالي��ريز اإىل الف��وز عل��ى اأورلن��دو 
نقط��ة   18 بت�س��جيله   ،122-102 ماجي��ك 
وجناح��ه يف 11 متابعة ومثلها م��ن التمريرات 

احلا�سمة.
وبعدم��ا تخل��ف كليفالن��د 55-53 يف نهاي��ة 
ال�س��وط الأول، جنح الفريق يف ت�سجيل 9 رميات 
ثالثي��ة يف الرب��ع الثال��ث بينه��ا اربع جل��اي اآر 

�سميث واثنتان لكايل كورفر.
وكان كيف��ن ل��وف اأف�س��ل م�س��جل يف �س��فوف 
متابع��ة،  و11  نقط��ة   28 بر�س��يد  كافالي��ريز 

واأ�ساف كايل ايرفينغ 24 نقطة.
و�س��اهم ف��وز كليفالند يف ت�س��اويه مع بو�س��طن 
�س��لتيك�س يف �س��دارة املجموع��ة ال�رشقي��ة )50 
ف��وزا مقاب��ل 27 خ�س��ارة(، علما ب��ان الفريقن 

التقيا م�ساء الم�س الربعاء يف مباراة قمة.
واعت��رب ل��وف ب��ان املواجه��ة �س��تكون امتحانا 
اأوف"، قائ��ال  "ب��الي  ال���  لفريق��ه م��ع اق��رتاب 
"�سيكون الأمر جيداً لنا، لن هذه اللقاء �سيجعلنا 

او  فزن��ا  اذا  النظ��ر  بغ���س  ا�س��تعدادا  اك��ر 
خ�رشنا".

وحق��ق غولدن �س��تايت ووريرز فوزاً �س��هاًل على 
ميني�س��وتا متربوولف��ز 107-121 بف�س��ل 41 
نقطة لكالي طوم�سون ليحقق فريقه فوزه الثاين 

ع�رش على التوايل على ملعبه.
وجن��ح طوم�س��ون الذي يتخطى حاج��ز الأربعن 
نقط��ة للم��رة الثانية هذا املو�س��م يف ت�س��جيل 7 

رميات ثالثية من 14 حماولة.
ويف مباري��ات اأخ��رى الثالث��اء، ف��از نيوي��ورك 
 ،100-91 بول��ز  �س��يكاغو  عل��ى  نيك���س 
و�س��اكرامنتو كينغز على دال�س مافريك�س -98
87، و�سان انطونيو �سبريز على ممفي�س غريزليز 
89-95 بعد التمديد، ويوتا جاز على بورتالند 
تراي��ل بالي��زرز 87-106، ودنف��ر ناغت�س على 
نت���س  وبروكل��ن   ،134-131 اورليان��ز  ني��و 
عل��ى فيالدلفيا �س��فنتي �س��يك�رشز 141-118، 
ووا�س��نطن وي��زادرز عل��ى ت�س��ارلوت هورنت���س 
111-118، وانديان��ا بي���رشز عل��ى تورونت��و 

رابتورز 108-90.
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ما زالت ال�س��كوك حتوم حول م�س��تقبل لعب جنم اآر�س��نال "األيك�س��ي�س 
�سان�س��يز"، بع��د ف�س��ل اإدارة الن��ادي يف اإقناع��ه بتجدي��د عق��ده، الذي 
م��ن املفرت���س اأن ينته��ي مع حل��ول �س��يف 2018. وارتبط م�س��تقبل 
الدويل الت�س��يلي باأكر من ناٍد كب��ري داخل اإجنلرتا 
وخارجها، يف مقدمتهم مان�س�س��رت يونايتد، 
يوفنتو���س وبر�س��لونة، بالإ�س��افة اإىل 
اأندية �س��ينية، والآن ب��داأت بع�س 
ال�س��حف الإجنليزية تتحدث عن 
ت�سيل�س��ي،  اإىل  انتقال��ه  اإمكاني��ة 
لُيك��رر م��ا فعل��ه اأ�س��لي ك��ول ع��ام 
النت�س��ار  وا�س��عة  تلج��راف  �س��حيفة   .2006
يف اململك��ة املتح��دة، اأك��دت اأن م��درب البل��وز 
"اأنطونيو كونتي"، اأعطى اإدارة النادي، ال�س��وء 
الأخ���رش للدخ��ول يف مفاو�س��ات مع م�س��وؤويل 
اآر�س��نال، من اأجل التو�س��ل اإىل اتفاق، ي�س��من 
ارت��داء بط��ل كوبا اأمري��كا يف اآخر ن�س��ختن، 

قمي�س البلوز ال�سيف القادم.
يف الوق��ت ذات��ه، رف�س��ت نف���س ال�س��حيفة 
ا�س��تبعاد فك��رة تعر انتق��ال �س��احب ال�29 

اإىل  وذل��ك عاًم��ا  بري��دج،  �س��تامفورد 
ردة  م��ن  الإدارة  خل��وف 
الأم��ر  فع��ل اجلماه��ري، 
ال��ذي ق��د يت�س��بب يف 
بقائه م��ع املدفعجية 

نهاي��ة  الرحي��ل حت��ى  اأو  عق��ده، 
خ��ارج اإجنل��رتا، لرف���س الإدارة فك��رة بيع��ه لأي 
مناف���س حمل��ي. التليغ��راف مل تك��ن الوحيدة التي ا�س��ارت 
اىل اهتمام ت�سيل�س��ي ب�سان�س��يز، حيث واأكدت �سحيفة ميرتو 
الإجنليزية نقال عن موقع "RMC" الفرن�س��ي، اأن ت�سيل�سي بداأ 
فعلًيا مفاو�ساته مع الالعب الت�سيلي، الذي اأعلن موؤخًرا اأنه يرغب 
بالبقاء يف العا�س��مة الربيطانية لندن حال رحيله عن اأر�س��نال، يف 

تلميح لرغبته بالنتقال لت�سيل�سي.

وا�س��ل زلتان اإبراهيموفيت�س مهاجم مان�س�سرت يونايتد، ت�رشيحاته املثرية 
للجدل، عند حديثه عن اأف�سل مهاجمن يف الدوري الإجنليزي املمتاز.

وقال اإبراهيموفيت�س لقناة "بي تي �سبورت" عقب مباراة اإيفرتون م�ساء اأم�س 
الول الثالثاء: "هناك العديد من املهاجمن املميزين يف الدوري الإجنليزي، 
مث��ل روميلو لوكاكو، فهو ق��وي بدنًيا، ولديه 
قدرة على ت�س��جيل اأه��داف عديدة، كذلك 

�سريجيو اأجويرو مهاجم مميز".
وب�س��وؤاله عن عدم اختيار نف�سه �سمن 
بال��دوري  اأف�س��ل مهاجم��ن  قائم��ة 
الإجنليزي، تابع النجم ال�سويدي : "اأنا 
اأ�سد ، لذا ل جتوز مقارنتي باأي اإن�سان 
عادي". واأملح اإبراهيموفيت�س اإىل اإحباطه 
ال�س��ديد ب�س��بب نتائج مان�س�س��رت يونايتد يف 
بطول��ة الدوري، موؤكًدا اأنه ي�س��عر باأن عليه 
م�س��وؤوليات عديدة، ولكن��ه حزين للغاية 
م��ن مركز الفريق. واأكمل : "اأقاتل يف كل 

مباراة كالأ�سد ولكن مل اأجنح كثرًيا".
واأ�س��ار اإىل اأن مان�س�س��رت يونايت��د يفتقر 
لالعب��ن بنف���س تاأثريه، قائ��اًل: "جدول 
املرك��ز  يف  فنح��ن  يك��ذب،  ل  ال��دوري 
اخلام�س، اأعتقد اأنه اأ�سواأ مركز اأحققه منذ 
�س��نوات، فاأن��ا معت��اد عل��ى دور البطولة، 
واآخ��ر م��رة كن��ت يف املرك��ز الث��اين ع��ام 

2012 مع ميالن".

دوري الـ NBA: ستبروك يعادل رقمًا قياسيًا تأريخيًا صمد ألكثر من 50 عامًا

ميسي متحدثًا لجماهير األرجنيتن: 

العبو التانغو هم األكثر رغبة في تحقيق األلقاب
اأك��د جن��م الك��رة الأرجنتيني��ة ليوني��ل مي�س��ي اأن��ه يتفهم 
موقف اجلماهري، الت��ي تطالب منتخب بالده بالفوز باأحد 
الألقاب، م�س��رياً يف الوقت نف�سه اإىل اأنه ل اأحد يرغب  اأكر 

من الالعبن اأنف�سهم يف حتقيق لقب.
وق��ال مي�س��ي يف ت�رشيح��ات للن�س��خة الالتيني��ة ملجل��ة 
"ا�س��كواير": "اأتفه��م موقف النا�س الت��ي تطالب منتخبها 
بالف��وز ب�س��يء م��ا، ولك��ن ل اأحد يرغ��ب يف ه��ذا اأكر من 
ه��وؤلء الذين يعدون جزءاً م��ن الفريق القومي، نحن نرغب 

يف الفوز بهذا اللقب".
ونفى مهاجم بر�س��لونة الإ�سباين اأن تكون النتقادات توؤثر 
عليه �س��لبيًا، حيث قال اإنه ل يكرتث بها، واأ�ساف: "نعرف 

اأننا ُمعّر�سون لهذا يف كل يوم".
وك�س��ف مي�س��ي اأن اللقب الأكر قيمة بالن�سبة له هو الفوز 

بامليدالية الذهبية لأوملبياد بكن 2008.
وتاب��ع قائاًل: "اللقب الأكر قيمة هو لقب الأوملبياد، لأنها 
بطولة تلعب ملرة واحدة يف العمر، ولأنك تتعاي�س فيها مع 

ريا�سين من خمتلف الثقافات".
وا�س��تطرد مي�س��ي قائ��اًل: "كانت هن��اك ت�س��حيات كثرية 
لك��ي اأ�س��ل ملرتبة الالع��ب الكبري، ولكنها لي�س��ت اأكر من 
تل��ك، التي يقدمها اأي عامل م��ن اأجل اأن يوفر حياة كرمية 
لأ�رشته". ورداً على �سوؤال عن راأيه يف ال�سنوات، التي توىل 
خاللها بيب غوارديول القيادة الفنية لرب�سلونة، اأكد مي�سي 

اأن��ه وزمالءه ي�س��عرون بالفخر باأنهم كان��وا جزءاً من ذلك 
الفريق.

واأك��د قائد املنتخ��ب الأرجنتيني اأنه اأ�س��بح يتمتع بهدوء 
اأك��رب يف الوق��ت احل��ايل من اأج��ل التفكري واختي��ار القرار 
ال�س��حيح داخ��ل امللعب على خ��الف م��ا كان يحدث معه 
يف ع��ام 2004، ال��ذي �س��هد بدايت��ه م��ع ع��امل ال�س��احرة 

امل�ستديرة.
واأكم��ل مي�س��ي قائ��اًل: "لقد كن��ت األعب يف مراك��ز خمتلفة 

اآنذاك".
وفيما يتعلق بحياته ال�سخ�سية ح�رش مي�سي اأف�سل اأوقات 
فراغ��ه بن �س��يئن وهما التواجد م��ع ابنيه وال�س��تمتاع 

باللعب معهما، بالإ�سافة اإىل م�ساهدة التليفزيون.
وُيق�ّس��م الالعب الأف�سل يف مونديال الربازيل 2014 وقت 
فراغ��ه ب��ن اأ�رشت��ه والتليفزي��ون واخللود اإىل الن��وم، كما 
يخ�س���س بع�س الوقت لهوؤلء، الذين يتوا�سل معهم يوميا 

من خالل الر�سائل الن�سية، على حد قوله.
وتعت��رب هذه ه��ي املقابل��ة ال�س��حفية الأوىل، الت��ي يقوم 
بها مي�س��ي، املول��ود مبدين��ة رو�س��اريو الأرجنتينية، منذ 
ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب املا�س��ي، عندما ق��رر مع زمالئه 
يف املنتخ��ب الأرجنتيني التوقف عن التعامل مع و�س��ائل 
الإع��الم، بع��د التهام��ات الت��ي كاله��ا اأح��د ال�س��حفين 

للمهاجم اإزيكيل لفيتزي.

إبراهيموفيتش: 

أنا أسد وال أقارن بأي إنسان

شفاينشتايجر في التشكيل المثالي بالدوري األميركي

سامباولي يحدد شرطه لالستمرار مع إشبيلية

اختري الالعب الأملاين با�س��تيان �سفاين�ستايجر �سمن 
اأف�س��ل 11 لعب��ا باملرحل��ة اخلام�س��ة م��ن ال��دوري 
الأمريك��ي لك��رة القدم، بع��د اأن خا���س اأول مباراة له 
م��ع فريق��ه اجلديد �س��يكاغو فاي��ر. ويف اأول مباراة له 
مع فريق �س��يكاغو فاير، �س��جل �سفاين�س��تايجر هدفا، 
خ��الل اللق��اء، ال��ذي تع��ادل في��ه فريق��ه 2 / 2 م��ع 
مناف�س��ه مونرتيال امباكت. وو�سلت ن�سبة التمريرات 
ال�س��حيحة للنج��م الأمل��اين، الفائ��ز بلق��ب موندي��ال 
الربازيل 2014 مع منتخب بالده، خالل تلك املباراة 
اإىل 87 باملئة. وبالإ�سافة اإىل الالعب الدويل الأملاين 
ال�س��ابق، �س��م فري��ق املرحل��ة اخلام�س��ة م��ن الدوري 

الأمريكي، الأرجنتيني ماتيا لبا، لعب فانكوفر وايت 
كاب�س، واملك�سيكي ايريك توري�س، الذي �سجل 3 اأهداف 
"هاتري��ك" لنادي هيو�س��تون دينامو. واأبدى الأملاين 
با�ستيان �سفاين�ستايجر، �سعادته بت�سجيل هدفه الأول 
مع فريق��ه اجلديد اأمام مونرتي��ال اإمباكت، حيث قال 
�سفاين�س��تايجر، يف ت�رشيح��ات نقلها موقع "فور فور 
ت��و"، عق��ب اللق��اء، "لق��د كان �س��عوًرا عظيًم��ا، تلقيت 
عر�س��ية مثالية م��ن دافي��د اأكام، و�س��جلتها بالراأ�س، 
كان �س��عوًرا جيًدا". واأ�س��اف الدويل الأملاين ال�س��ابق 
"لكن ما يجعلني حزين قلياًل، ول�س��ت �س��عيد جًدا، هو 
اأننا مل نتمك��ن من حتقيق الفوز يف املباراة". وخا�س 

�سفاين�س��تايجر املب��اراة كاملة، وعن ذلك اأو�س��ح "مل 
يكن ذلك �سهال، لقد جئت اإىل هنا منذ 4 اأو 5 اأيام فقط، 
ولكني كنت بخري، كنت جاهًزا فعاًل". وتابع �س��احب 
ال�32 عاًم��ا "الدورة التدريبية هن��ا كانت جيدة جًدا، 
لذلك �س��اأعمل على لياقتي البدنية لكت�س��اب مزيد من 

القوة، ولو�سع مزيد من الطاقة 
واختت��م  املباري��ات".  خ��الل 
ت�رشيحات��ه،  �سفاين�س��تايجر 

قائ��اًل "لكن��ي بالفع��ل را���س 
عن نف�س��ي، الأمور ت�سري على ما 

يرام".

ك�سف خورخي �سامباويل، املدير الفني لإ�سبيلية الإ�سباين، اأن 
ا�س��تمراره مع النادي الأندل�سي يعتمد على اإمكانية بناء فريق 

كبري، ي�ستطيع املناف�سة على لقب الدوري الإ�سباين "الليجا".
وقال �سامباويل: "لقد اأتيت اإىل هنا لقيادة فريق �ساب وجمدد 
م��ن اأجل املناف�س��ة على لقب البطولة )الدوري الإ�س��باين(، لقد 

كنا قربن من هذا ولكن الآن مل يعد الأمر كذلك".
واأ�س��اف: "لك��ن اإذا بقي��ت هن��ا ف��اإن ذل��ك �س��يكون م��ن اأجل 
املناف�س��ة على البطولة، �ساأبقى فقط من اأجل هذا، لدينا قاعدة 

جتعلنا نحلم ببناء فريق كبري لإ�سبيلية".
وتاأتي ت�رشيحات �س��امباويل يف الوقت، الذي حتيط ال�سبهات 
وال�س��كوك حول م�سريه وم�ستقبله مع اإ�سبيلية، الذي يحقق يف 
ه��ذه الآون��ة نتائج هزيلة، بع��د اأن غاب عن النت�س��ارات منذ 

�سهر م�سى.
ه��ذا بالإ�س��افة اإىل تنام��ي ال�س��ائعات ح��ول رغب��ة الحت��اد 

الأرجنتين��ي لك��رة الق��دم يف التعاق��د م��ع �س��امباويل لقيادة 
منتخ��ب الب��الد يف حال ق��رر ال�س��تغناء عن امل��درب احلايل 

اإدجاردو باوزا.
و�سهد الأ�سبوع املا�سي رحيل رامون رودريجيز "مون�سي" عن 
اإ�س��بيلية، وهو الرجل الذي كان يتقلد من�سب املدير الريا�سي 

بالنادي، وهو من اأتى ب�سامباويل.
ونفى امل��درب الأرجنتين��ي املخ�رشم اأنه يربط م�س��تقبله مع 
اإ�س��بيلية برحيل مون�سي، واأ�س��اف قائال: "هذه اأمور تتغري يف 
كل يوم، املدربن يتم ا�س��تبدالهم بناء عل��ى النتائج، اإذا بقيت 
فهذا لأنني اأحلم بتكوين فريق كبري لإ�س��بيلية، كل �سيء يعتمد 

على امل�رشوع، الذي يتبناه النادي".
يذك��ر اأن قيمة ال�رشط اجلزائي املدرجة يف تعاقد �س��امباويل 

مع اإ�س��بيلية تبلغ مليون ون�س��ف املليون يورو )مليون 
و600 األف دولر(.

سانشيز يحدد وجهته المقبلة

حق��ق هوفنهامي فوزه الأول يف التاريخ على بايرن ميونخ، 
به��دف نظيف، يف املباراة التي جمعتهما على ملعب "راين 
نيكار اأرينا"، حل�س��اب اجلولة ال�27 للبوند�س��ليجا، ليقرتب 
الفري��ق الفائ��ز من الرت�س��ح لدوري اأبط��ال اأوروبا املو�س��م 

امُلقبل، للمرة الأوىل منذ تاأ�سي�سه.
عل��ى غ��ري املتوقع، ب��داأ ثالث الرتتي��ب العام ب�س��غط هائل 
عل��ى املت�س��در لإحراجه بهدف ُمبك��ر، اإل اأن اله��دف تاأخر 
حت��ى الدقيقة 21، التي �س��هدت هدف املب��اراة الوحيد من 
ت�س��ويبة �س��اروخية، اأطلقها اندري��ج كراماريت�س من على 
ح��دود منطقة اجل��زاء، وعج��ز احلار�س البديل زف��ن اأولريخ 

على اإيقافها.
م��ع الوقت، ا�س��تفاق رج��ال كارلو اأن�س��يلوتي من �س��باتهم، 
��ا يف  وجنح��وا يف خل��ق اأكر م��ن فر�س��ة حُمققة، خ�سو�سً
ال�س��وط الث��اين، الذي ت�س��دى خالله حامي عرين اأ�س��حاب 
الأر�س لأكر من فر�س��ة، اأبرزهم ت�س��ديدة ليفاندوف�س��كي، 

التي اأنقذها احلار�س برباعة ُيح�سد عليها.
واأهدر املدافع هوملز فر�سة اأخرى من داخل منطقة اجلزاء، 
قبل اأن يظهر احلار�س بومان يف الأ�سواء، بت�سدي ول اأروع 
لت�س��ديدة ليفاندوف�سكي الأر�س��ية بالقرب من منطقة ال�ست 
ي��اردات، لينتهي بعد ذلك اللقاء بف��وز هوفنهامي التاريخي 

على عمالق بافاريا.
بهذه النتيجة، يكون الفريق الفائز قد عزز مكانه يف املركز 
الثال��ث بالو�س��ول للنقط��ة 51، بفارق نقطة ع��ن نقطة عن 
الو�سيف "ليبزيج"، الذي واجه ماينز م�ساء ام�س الأربعاء، 
فيم��ا توق��ف ر�س��يد البايرن عن��د 65 نقطة ويف ال�س��دارة 

بفارق 13 نقطة عن اأقرب مالحقيه.

هوفنهايم يهزم بايرن ميونخ 
للمرة األولى في تأريخه


