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سجل ك��اواي ليونارد 34 نقطة والماركوس ألدريدج 29 نقطة 
ليقودا سان انطونيو سبيرز للتخلص من االداء السيء في أول ثالثة 
أرباع من اللقاء والتغلب على مينيسوتا متبروولفز 122-114 يوم 

الثالثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني.
واستحوذ ليونارد على كرة مرتدة واندفع بطول امللعب ليسجل 
من رمية ساحقة وسط اثنني من مدافعي مينيسوتا قبل سبع دقائق 
و36 ثانية على نهاية زمن اللقاء ليكلل مسيرة شهدت تسجيل سان 
انطونيو 20 نقطة في مقابل نقطتني ملنافسه محوال تأخره بنتيجة 

90-83 إلى تقدم بنتيجة 92-103.
وسجل ليونارد 30 نقطة أو أكثر في 12 مباراة هذا املوسم وبلغ 
هذا الرقم في أربعة لقاءات متتالية. وبات ليونارد أول العب في سان 
انطونيو يسجل أكثر من 30 نقطة في أربع مباريات متتالية منذ تيم 

دنكان في يناير كانون الثاني 2004.
وأض��اف توني باركر 14 نقطة لسان انطونيو ال��ذي حقق 32 

انتصارا مقابل 9 هزائم هذا املوسم وأضاف باتي ميلز 11 نقطة.
وقاد كارل انطوني تونز قائمة املسجلني في متبروولفز الذي فاز 
في 14 مباراة مقابل 28 هزمية هذا املوسم بعد أن سجل 27 نقطة 
واستحوذ على 16 كرة مرتدة وأضاف ريكي روبيو 21 نقطة وأرسل 
14 متريرة مؤثرة بينما أضاف زاك الفني 18 نقطة وسجل جورجيو 

دينج 17 نقطة.
واض���اف ش��اب��از محمد 15 نقطة وان����درو ويجينز 10 نقاط 
لتمبروولفز الذي دفع بثمانية العبني فقط خالل املباراة سجل ستة 

منهم أكثر من تسع نقاط.

لقطة من املباراة

»NBA  « الـ  في  متبروولفز   على  للفوز   أنطونيو  سان  يقودان  وألدريدج  ليونارد 

لقطة من مباراة سان انطونيو سبيرز ومينيسوتا متبروولفز في دوري السلة األميركي

قال العب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، 
إن خبرة اللعب والتدريب مع زالتان إبراهيموفيتش 
ال تقدر بثمن بالنسبة لالعبني الشباب في الفريق، 
مطالبا إياهم بتحقيق أقصى استفادة من وجود املهاجم 

صاحب الشخصية القوية في أولد ترافورد.
وكانت بداية إبراهيموفيتش رائعة مع يونايتد 
وسجل 14 هدفا في الدوري اإلجنليزي املمتاز ليتقاسم 
ص��دارة هدافي البطولة مع ألكسيس سانشيز العب 

آرسنال ودييغو كوستا مهاجم تشيلسي.
وأبلغ راشفورد وسائل إعالم بريطانية: »بالنسبة 

لالعبني الشباب فإن متابعة شخصيته وطريقة تعامله 
مع كل مباراة تعد من األمور التي ال تقدر بثمن، بعض 
الالعبني ال يقدمون ذلك عندما ينتقلون من أحد األندية 

إلى آخر«.
وأض��اف: »يجب أن نحاول التعلم منه أثناء فترة 

وجوده هنا، وأن ننال ما ميكننا نيله من طريقة لعبه«.
ويحتل يونايتد املركز السادس في جدول الترتيب 
بفارق 12 نقطة خلف تشيلسي املتصدر عقب 21 
مباراة وسيتوجه للقاء ستوك سيتي صاحب املركز 

التاسع السبت املقبل. 

راشفورد: اللعب بجوار إبراهيموفيتش 
ال يقدر بثمن

رئيس األرجنتني: كرة القدم في بالدنا 
متر بأزمة طاحنة

راشفورد

اليبزغ يسعى ملواصلة حلم 
جميل في »البوندسليغا«

قال رال��ف هازنهاتل م��درب اليبزغ األملاني واملدافع مارفني 
كومبر إن الفريق يعتزم تقدمي انطالقة قوية في النصف الثاني 
من املوسم مع انقضاء فترة اإلجازة الشتوية، مثلما كان احلال في 

بداية املوسم اجلاري، وهو األول له في الدوري األملاني. 
وكان اليبزغ، صاحب املركز الثاني، قد خسر في آخر مباراة له 
بالدوري قبل بدء اإلجازة الشتوية، أمام املتصدر بايرن ميونيخ 
صفر 3- كما خسر أم��ام أياكس الهولندي 1 5- ودي��اً خالل 
يناير اجلاري.  ومع ذلك، أبدى هازنهاتل وكذلك مدافعه كومبر 
ثقة كبيرة قبل استئناف الفريق ملشواره في الدوري مبواجهة 
آينتراخت فرانكفورت صاحب املركز الرابع يوم السبت املقبل، 
وأكدا أن الفريق استعد جيداً للنصف الثاني من املوسم ولن يغير 

أسلوبه فيما يتعلق بالضغط الهجومي والهجمات املرتدة. 
وقال كومبر في تصريحات لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(: 
»ال أعتقد أن هناك داع لتغيير أسلوب اللعب. ففي العديد من 
املباريات خالل النصف األول من املوسم، كانت فرق منافسة تقدر 

مستوانا بشكل كبير بل وتخشى مواجهتنا.« 
أم��ا هازنهاتل، فقد ص��رح ملوقع النادي على اإلنترنت بأن 
الفريق سيظهر بأفضل مستوياته في مباراة السبت وأنه سعيد 

باستعدادات الفريق بشكل عام. 
وأضاف: »تطورنا ونتحسن في كل اختبار نخوضه... كانت 
فترة استعدادات قصيرة وجيدة، باستثناء مباراة أياكس التي لم 

نقدم فيها أنفسنا بشكل جيد.«

توريه رفض عرضا مغريا من الصني
قال وكيل أعمال اإليفواري يايا توريه الثالثاء إن العب وسط 
مانشستر سيتي رفض عرضا لالنتقال إلى فريق صيني مقابل 

520 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.
وقال دمييتري سيلوك إن الالعب البالغ من العمر 33 عاما 

تلقى عرضا من نادي جيانغسو سونينغ.  
ونقلت شبكة سكاي عن سيلوك قوله »يلعب يايا في مستو 
آخر. يرغب  في البقاء في أعلى مستوى. هو سعيد في مانشستر 

سيتي، يحب يايا كرة القدم أكثر من املال«.
وفتحت أندية الدوري الصيني املمتاز خزائنها للتعاقد مع عدد 

من الالعبني البارزين عامليا مؤخرا.  

أك��د الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري، أن 
ك��رة القدم في ب��الده تعاني من أزم��ة طاحنة، وحث 
املسؤولني عن إدارات��ه��ا على مواجهة املشكلة بدال 
من اللجوء إلى احللول املؤقتة. وقال ماكري في أول 
مؤمتر صحافي له في العام اجلديد في مقر احلكومة 
األرجنتينية بالعاصمة بوينس آي��رس: »ك��رة القدم 
تعاني من أزم��ة طاحنة، وق��د تكون أس��وأ من أزمة 
امل��وج��ودة ف��ي ب��الدن��ا، امل��س��ؤول��ون عنها يبحثون 
عن احللول املؤقتة ب��دال من مواجهة املشكلة، إنهم 
ال يتناولون املوضوع بجدية«. وكشف ماكري أن 
حكومته لن تشارك في املستقبل في برنامج »كرة قدم 
للجميع«، وال��ذي من خالله تقوم بدفع أم��وال طائلة 

لالحتاد األرجنتيني لكرة القدم مقابل حقوق البث 
التليفزيوني للمباريات. وأض��اف: »بناء على طلبهم 
األندية الذي باركته اجلماهير، لن تشارك احلكومة 
في برنامج كرة قدم للجميع مع االحتاد األرجنتيني 
لكرة القدم«. وبذلك قطع الرئيس األرجنتيني الطريق 
أمام التكهنات، التي كانت تشير إلى احتمالية استمرار 

احلكومة 6 أشهر إضافية في دعم كرة القدم.
ووج��ه ماكري، حتذير شديد اللهجة لألندية في 
بالده، وقال: »ال يوجد استثناءات ألي أحد«، مطالبا 
هذه األندية بدفع الضرائب املستحقة عليهم، بعد أن 
قامت النيابة العامة بتحريك شكاوى ضد بعضهم، 

ووجهت لهم اتهامات بالتهرب الضريبي.

أعلن االحتاد اإليطالي لكرة القدم، الثالثاء، إدراج 
اس��م دييغو م��ارادون��ا في قاعة مشاهير ك��رة القدم 

اإليطالية خالل حفل أقيم في مدينة فلورنسا.
وج��اءت هذه اخلطوة بعد ق��رار االحت��اد اإليطالي 

ومتحف كرة القدم بتكرمي مارادونا قبل عامني.
ونقل بيان لالحتاد اإليطالي تصريحات ملارادونا 

قال فيها: »في نابولي أشعر بأنني في بيتي«.
كما مت أيضا إدراج العبي الكرة السابقني جيوسيبي 
بيرغومي وب��اول��و روب��رت��و فالكاو وب��اول��و روسي 

وتشيزاري مالديني في القاعة.
وظهر النجم األرجنتيني، ال��ذي وص��ل إيطاليا 
األسبوع املاضي، في مسرح س��ان كارلو في مدينة 
نابولي االثنني كشخصية رئيسية في عرض مبناسبة 
فوز تاريخي لفريق نابولي، وفقا ملا ذكرته وسائل 

االعالم.
وكتب املخرج أليساندرو سياني العرض، لالحتفال 
مبرور ثالثة عقود منذ أن ساعد رقم 10 األسطوري 

فريق نابولي للفوز بلقب الدوري اإليطالي في موسم 
1986-1987. وشهد العرض نهاية عاطفية، عندما 
اعتذر مارادونا البنه، الذي يدعى دييغو أيضا وولد 
نتيجة عالقة مع امرأة من مدينة نابولي، ألنه رفض 
ألع��وام االعتراف به، وفقا ملا ذكرته وسائل االعالم 

احمللية في وقت متأخر من االثنني.
وظهر العديد م��ن امل��دع��وي��ن، م��ن بينهم ممثلون 
وصحفيون والعبو كرة قدم سابقون = خالل العرض، 
والذي تناول رحلة مارادونا من األرجنتني إلى إيطاليا 

وحتقيق االنتصارات في نابولي وكأس العالم 1986.
ولعب مارادونا )56 عاما( مع نابولي من 1984 
حتى 1991، وساعدهم للفوز بلقبي ال��دوري 1987 
و1990، وك��أس إيطاليا في 1987 وك��أس االحت��اد 
األوروب���ي )ال���دوري األوروب����ي( ف��ي 1989. وت��رك 
مارادونا إيطاليا في 1991 وسط اتهامات بتعاطي 
املخدرات ومزاعم التهرب الضريبي التي أثارت جدال 

لفترة طويلة.

مارادونا ينضم لقاعة املشاهير اإليطالية
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إنتر  ميالن إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوز صعب على بولونيا

هدف قاتل يقصي لشبونة 
من كأس البرتغال

اقتنص فريق تشافيس بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس البرتغال، 
بعد فوزه بهدف في الوقت القاتل على منافسه سبورتينغ لشبونة في 
مباراة ربع النهائي. وأحرز هدف تشافيس واللقاء الوحيد املهاجم 
البرتغالي رافائيل لوبيز )ق87(، ليمنح فريقه مقعدا في املربع 

الذهبي من مسابقة كأس البرتغال. 

فيدرر يبلغ الدور الثالث 
في أستراليا املفتوحة للتنس

استعاد روج��ر فيدرر ت��وازن��ه عقب ه��زة متأخرة ليتغلب على 
األمريكي نواه روبن املتأهل من التصفيات بنتيجة 7-5 و6-3 و6-7 
يوم األربعاء محققا انتصارا سيدعم معنوياته في طريقه نحو الدور 
الثالث لبطولة أستراليا املفتوحة للتنس. ومع عودته للمنافسات عقب 
ستة أشهر من االبتعاد شق فيدرر القوي طريقه عبر أول مجموعتني إال 
انه تراجع في املجموعة الثالثة أمام املصنف 200 على العالم الذي 
اتسم بالشجاعة. واحتاج فيدرر النقاذ نقطتني حلسم املجموعة على 
ارساله وهو متراجع 5-2 قبل أن يقلب الطاولة ويدفع بروبن نحو 
شوط فاصل. واستطاع االستاذ السويسري املصنف 17 اقتناص 
ثالث نقاط حلسم املباراة وهو متقدم 6-3 وحسم اللقاء في أول تلك 

النقاط بضربة أمامية قوية أعادها روبن عالية إلى خارج امللعب.


