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دي يونغ يرفض ارتداء
قميص كرويف

• دي يونغ يرفع قمي�صه اجلديد مع الرب�شا

�أكد الهولندي فرينكي دي يونغ ،العب �أياك�س� ،أنه لن يرتدي
قمي�ص �أ�سطورة بر�شلونة ال�سابق ،يوهان كرويف ،حني يلعب
ل�صفوف النادي الكتالوين.
وكان بر�شلونة قد �أعلن تعاقده مع دي يونغ ،على �أن ين�ضم
ل�صفوف البار�شا ،بداية من املو�سم اجلديد.
وقال دي يونغ ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة �سبورت «ارتداء
القمي�ص رقم  14يف بر�شلونة؟ ال ،لن يكون ذلك منطق ًيا ،لأن ذلك
�سي�ضعني يف مقارنة� ،أعتقد �أن علي االبتعاد عن هذا الأمر».
ُيذكر �أن هذه لي�ست املرة الأول��ى التي يتجنب فيها فرينكي،
ُ
املقارنة مع كرويف ،حيث �رصح يف وقت �سابق «�أحاول جتاهل
املقارنات والرتكيز على ما �أفعله ،بالطبع من اجليد مقارنتي
بكرويف».
و�أ�ضاف« :اللغة الإ�سبانية؟ ال �أجيدها ،ولكنني �أع��رف بع�ض
الكلمات ،بالت�أكيد �س�أح�صل على درو�س لتعلمها».
وختم دي يونغ حديثه بقوله «ن�شيد بر�شلونة؟ ل�ست حافظً ا
للكلمات ،لكنني �أعرف كيف �أردده».

برشلونة ال يمانع
في رحيل مالكوم
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فالنسيا أكرم فياريال بثالثية
وليغانيس خطف نقطة من إيبار في الليغا
ف��از فالن�سيا ،على �ضيفه
فياريال بثالثية نظيفة ،يف
املباراة التي احت�ضنها ملعب
مي�ستايا� ،ضمن مناف�سات
الأ���س��ب��وع الـ 21م��ن ال��دوري
الإ�سباين.
و�أح��رز �أه��داف اللقاء كل من
امل���داف���ع ال��ف��رن�����س��ي خمتار
دي��اخ��اب��ي «ق ،»4واجلناح
الرو�سي ديني�س ت�شريي�شيف
«ق ،»51ورودريجو مورينو
«ق.»86وك�������ان ه���ذا الفوز
هو ال�ساد�س لفالن�سيا هذا
امل��و���س��م ،بعد ال��ت��ع��ادل يف
 11مباراة واخل�سارة يف ،4
بينما كانت الهزمية التا�سعة
ل��ف��ي��اري��ال ،ال��ذي ف��از يف 3
لقاءات فقط وتعادل يف .9
وبهذا الفوز ،رف��ع فالن�سيا
ر�صيده من النقاط �إلى  ،29يف
املركز ال�سابع م�ؤقتا ،فيما
جتمد ر�صيد فياريال عند 18
نقطة يف املركز قبل الأخري.
ويف ل���ق���اء اخ����ر اقتن�ص
ليغاني�س ،نقطة من براثن
�ضيفه �إي��ب��ار ،بعد �أن قلب
ت��أخ��ره بهدفني نظيفني �إلى
تعادل بنتيجة .2-2
وعلى ملعب بوتاركي ،باغت
ال�ضيوف ،الفريق املدريدي
بالدخول لال�سرتاحة متقدمني
بهدفني ،حمال توقيع �إنريكي
ج��ار���س��ي��ا ك��ي��ك��ي وخ����وان
خوردان.
�إال �أن �أ����ص���ح���اب الأر�����ض

• فرحة العبي فالن�سيا بالفوز

رف�ضوا اال�ست�سالم للخ�سارة
وا�ستطاعوا ب��ق��ي��ادة النجم
يو�سف الن�صريي �أن يعودوا يف

النتيجة بهدفيه يف الدقيقتني
 46و.67
وبهذا يقت�سم الفريقان نقاط

اللقاء ،لي�صبح لليغاني�س
 23نقطة يف امل��رك��ز ال��ـ 15
م�ؤقتا بينما ارتفع ر�صيد �إيبار

�إل��ى  26نقطة ليحتل املركز
العا�رش م�ؤقتًا ،حلني انتهاء
جميع مواجهات اجلولة.

وريورز عادل رقم سبيرز بالفوز على سيلتيكس
عادل جولدن �ستيت وريورز حامل
اللقب يف �آخ��ر مو�سمني ،رقما
قيا�سيا عندما تغلب 111-115
على م�ست�ضيفه بو�سطن �سيلتيك�س
يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني.
وحقق وري���ورز  10انت�صارات
متتالية خ��ارج �أر���ض��ه للمو�سم
ال�ساد�س على التوايل ليعادل رقم
�سان �أنطونيو �سبريز.
ورف��ع وري���ورز ر�صيده �إل��ى 35
ف��وزا يف  49م��ب��اراة يف �صدارة
الق�سم الغربي �أمام دنفر ناجت�س
الذي انت�رص للمرة  33مقابل 15
هزمية بتغلبه  110-126على
�ضيفه فيالدلفيا �سيفنتي �سيك�رسز
بف�ضل ثالثة �أرق��ام مزدوجة من
نيكوال يوكيت�ش.
وو�ضع حامل اللقب حدا لع�رشة
انت�صارات متتالية ل�سيلتيك�س
على �أر�ضه هذا املو�سم.
لكن ال��ف��وز مل يكن �سهال �أم��ام
الفريق ال�شاب.
و�أه���در درمي��ون��د جرين رميتني
حرتني عند تقدم وريورز -113
 111قبل  8.6ث��وان من النهاية
لكنه ا�ستحوذ على الكرة املرتدة
ليمررها �إلى �ستيفن كوري.
وح�صل �أف�ضل العب يف البطولة
م��رت�ين ع��ل��ى رم��ي��ت�ين حرتني
�سجلهما لي�ضمن انت�صار وريورز

• جانب من لقاء وريورز و�سبريز

العا�رش على التوايل وهي �أطول
�سل�سلة انت�صارات بني جميع فرق
البطولة يف املو�سم احلايل.
و�سجل كوري  17من  24نقطة له
يف املباراة يف الربع الثاين �إذ
�أحرز خم�س رميات ثالثية.

وك����ان زم��ي��ل��ه ك��ي��ف��ن دوران����ت
الأكرث ت�سجيال بر�صيد  33نقطة
وا�ستحوذ على ت�سع كرات مرتدة
و�أ���ض��اف كل من ك�لاي طوم�سون
ودي ماركو�س كازنز  21و15
نقطة على الرتتيب.

وت�صدر كايري �إيرفينغ قائمة
م�سجلي �سيلتيك�س بر�صيد 32
نقطة وقدم لزمالئه ع�رش متريرات
حا�سمة و�أ���ض��اف �آل هورفورد
 22نقطة وا�ستحوذ على  13كرة
مرتدة.

وتلقى بو�سطن �أول هزمية بعد
�ستة انت�صارات متتالية لي�ستقر
يف امل��رك��ز اخلام�س يف الق�سم
ال�رشقي بر�صيد  30فوزا يف 49
مباراة.
و�أح�����رز ي��وك��ي��ت�����ش  32نقطة
وا�ستحوذ على ع�رش كرات مرتدة
بالإ�ضافة �إلى  18متريرة حا�سمة
ليحقق ثالثة �أرقام مزدوجة للمرة
ال�سابعة هذا املو�سم.
ومل ي��خ����سر ن��اغ��ت�����س ���س��وى 4
مباريات على �أر�ضه هذا املو�سم
ويتقا�سم ه��ذا ال�سجل م��ع كل
من ميلووكي باك�س وتورونتو
راب���ت���ورز �صاحبي املركزين
الأول وال��ث��اين يف ال����شرق على
الرتتيب.
وت�صدر جيه.جيه ريديك قائمة
م�سجلي �سيك�رسز وله  22نقطة
و�أ���ض��اف بن �سيمونز  19نقطة
بالإ�ضافة �إلى ا�ستحواذه على 12
كرة مرتدة.
وي�أتي �سيك�رسز يف املركز الرابع
يف ال�رشق بعدما تلقى الهزمية
 18يف  50مباراة.
و�سجل �سيث ك���وري ،ال�شقيق
الأكرب ل�ستيفن كوري 11 ،نقطة
خ�لال ث�لاث دق��ائ��ق ون�صف يف
الربع الأخ�ير ليقود بورتالند
تريل بليزرز للفوز 111-120
على �ضيفه �أتالنتا هوك�س.

سبورتنغ لشبونة بطل لكأس البرتغال
• مالكوم

قال تقرير �صحايف� ،إن �آر�سنال
الإن��ك��ل��ي��زي ،مي��ت��ل��ك فر�صة
ا�ستعارة جنم بر�شلونة ،حتى
نهاية املو�سم.
ووف ًقا ملا ذكرته �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،ف�إن بر�شلونة
ل��ن مي��ان��ع رح��ي��ل الربازيلي
مالكوم دي �أوليفريا على �سبيل
الإع���ارة لآر�سنال حتى نهاية
املو�سم.
و�أ�شارت �إلى �أن �إدارة بر�شلونة
تريد ر�ؤي���ة مالكوم يلعب يف
مكان �آخر من �أجل ا�ستعادة ثقته

بنف�سه مرة �أخرى ،قبل �أن يعود
�إلى البلوغرانا ال�صيف املقبل.
و�أك��دت ال�صحيفة �أن حمادثات
بر�شلونة و�آر���س��ن��ال توقفت
ب�ش�أن ،ديني�س �سواريز ،العب
البار�شا ،و�أن النادي الإنكليزي
حول وجهته �صوب مالكوم.
وت�شري بع�ض التقارير �إلى �أن
بر�شلونة ال يفكر ببيع مالكوم
ب���أق��ل م��ن  50م��ل��ي��ون جنيه
�إ�سرتليني ،بعد �أن تعاقد معه
ال�صيف املا�ضي مقابل  36مليون
�إ�سرتليني من بوردو الفرن�سي.

ت��وج �سبورتنغ ل�شبونة بطال لك�أ�س
الربتغال ،للمرة الثانية على التوايل،
عقب فوزه ال�صعب على بورتو يف النهائي،
ب��رك�لات الرتجيح « ،»1-3بعد انتهاء
املباراة بالتعادل «.»1-1
وعلى ملعب براغا البلدي ،افتتح بورتو
الت�سجيل يف الدقيقة  ،79بف�ضل العبه

الربازيلي فرناندو ،ال��ذي ا�ستغل خط�أً
فادحا من حار�س الفريق العا�صمي ،رينان
ً
ريبريو ،يف الإم�ساك بت�سديدة املك�سيكي،
�إي��ك��ت��ور �إي���ري���را ،ليتابع ال��ك��رة داخ��ل
ال�شباك .وبينما كان يت�أهب اجلميع لنهاية
اللقاء ،و�إعالن تتويج «التنانني» باللقب،
للمرة الأولى يف تاريخهم� ،سجل املهاجم

الهولندي املت�ألق با�س دو�ست ،هدفا قاتال
ل�سبورتنغ «بالتخ�ص�ص» من ركلة جزاء،
يف الدقيقة  .92ويف رك�لات الرتجيح،
ابت�سم احلظ ل�سبورتنغ الذي ح�سم الأمور
بنتيجة « ،»1-3ليعلن نف�سه بطال للم�سابقة
للعام الثاين على التوايل ،وهي الثانية
يف تاريخه �أي�ضا .يف املقابل ،وا�صلت

موراتا اجتاز الفحوصات

الطبية في أتلتيكو مدريد
اجتاز الإ�سباين �ألفارو موراتا ،الفحو�صات الطبية يف نادي �أتلتيكو
مدريد ،متهي ًدا الن�ضمامه للفريق ب�شكل ر�سمي.
وقالت �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية� ،إن موراتا تواجد بالفعل يف
العيادة الطبية جلامعة نافارا ،وخ�ضع للفحو�صات الطبية بعد
� 7ساعات من و�صوله �إلى العا�صمة مدريد.
و�أ�ضافت �أن موراتا تواجد يف يف العيادة الطبية ،وخ�ضع لفحو�صات
ا�ستمرت ل�ساعة ون�صف تقري ًبا.
ومن املتوقع �أن يتواجد موراتا يف تدريبات الفريق املحلي يف
�إ�سبانيا ،حيث �سيتم فح�ص حالته البدنية بجانب توا�صله مع زمالئه
اجلدد يف �أتلتيكو مدريد.
�شهرا
ومن املنتظر �أن يعلن �أتلتيكو مدريد عن �ضم موراتا ملدة 18
ً
على �سبيل الإعارة ،مع وجود خيار ال�رشاء يف �صيف عام  2020لكنه
لي�س �إلزاميا.
• فرحة العبي �سبورتنغ بالك�أ�س

هذه البطولة عنادها لبورتو ،الذي ف�شل
يف ح�سم اللقب للمرة الثالثة يف تاريخه،
بعد ن�سختي «� 10-2009أم��ام بنفيكا»،
و«� 13-2012أمام �سبورتنغ براغا».
يذكر �أن بنفيكا ،الذي ودع البطولة من
ن�صف النهائي بثالثية �أمام بورتو ،ينفرد
بعر�ش املتوجني بهذه البطولة « 7مرات».

