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زاد إيفرتون محن ضيفه ليستر 
سيتي عندما تغلب عليه 2-1، ورفض 
تشلسي الهدية النتزاع املركز الثالث 
منه بخسارته أم��ام ج��اره اللندني 
وست هام يونايتد 2-3 في املرحلة 
الثانية والثالثني من الدوري اإلنكليزي 

لكرة القدم.
في املباراة األولى، سجل البرازيلي 
ريشاليسون )10( واإليسلندي غيلفي 
سيغوردسون )16 من ركلة ج��زاء( 
هدفي إيفرتون، والنيجيري كليتشي 

إيهياناتشو )51( هدف ليستر سيتي.
وف���ي ال��ث��ان��ي��ة، س��ج��ل التشيكي 
توماس سوتشيك )45+2( ومايكل 
أنطونيو )51( واألوك��ران��ي أن��دري 
يارمولنكو )89( أه��داف وس��ت هام 
يونايتد، والبرازيلي ويليان )42 من 

ركلة جزاء و72( هدفي تشلسي.
وهي املباراة الثالثة على التوالي 
ال��ت��ي يفشل فيها ليستر سيتي في 
حتقيق الفوز في الدوري بعد تعادلني 
متتاليني فتجمد رصيده عند 55 نقطة 
في املركز الثالث بفارق نقطة واحدة 
أمام تشلسي الذي أهدر فرصة االرتقاء 
الى املركز الثالث وحتقيق االنتصار 
الرابع على التوالي باخلسارة للمرة 
الثانية ه��ذا امل��وس��م ام��ام ج��اره بعد 

االولى صفر1- في ستامفورد بريدج.
وأش��ع��ل إي��ف��رت��ون ووس����ت ه��ام 
ال��ص��راع على البطاقتني األخيرتني 
املؤهلتني ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
امل��وس��م املقبل وق��دم��ا ه��دي��ة لكل من 
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون 
صاحبي املركز اخلامس والسادس 

على التوالي برصيد 54 نقطة.
وق��ال االيرلندي الشمالي براندن 
رودج�������رز م�����درب ل��ي��س��ت��ر سيتي 
»مستوانا ل��م يكن أفضل منذ فترة 
لكننا ما زلنا منلك مصيرنا بني أيدينا 
لتحقيق ما قد يكون حلما بالنسبة 
لنا وهو التواجد في املراكز األربعة 
األولى. لكن ميكننا فقط احلصول على 

ذلك إذا كان األداء صحيحا«.
وكان ليستر سيتي الذي خرج من 
ربع نهائي مسابقة كأس االحتاد على 
يد تشلسي األحد، الطرف األفضل في 
بداية املباراة وك��اد يفتتح التسجيل 
ع��ب��ر ه��داف��ه جيمي ف����اردي ب��ي��د أن 
احلارس جوردان بيكفورد انقض على 

الكرة في توقيت مناسب.
وجن����ح إي���ف���رت���ون ف���ي اف��ت��ت��اح 
التسجيل من أول هجمه له في املباراة 
حيث مرر توغل أنطوني غوردون من 
اجلهة اليسرى وم��رر ك��رة عرضية 
زاحفة تابعها ريشارليسون بتسديدة 
قوية بيسراه من مسافة قريبة فشل 
احل��ارس ال��دول��ي الدمناركي كاسبر 

شمايكل في التصدي لها )10(.
وح���ص���ل إي���ف���رت���ون ع��ل��ى رك��ل��ة 
ج��زاء اثر ملسة يد على العب الوسط 
النيجيري ويلفريد نديدي مت التأكد 
م��ن صحتها بعد اللجوء ال��ى تقنية 
املساعدة بالفيديو »في آيه آر« فانبرى 

لها سيغوردسون بنجاح )16(.
ودف���ع م���درب ليستر االي��رل��ن��دي 
الشمالي براندن رودج��رز بالثنائي 
جيمس ماديسون والنيجيري كليتشي 
إيهياناتشو مطلع ال��ش��وط الثاني، 

ولم يتأخر األخير في تقليص الفارق 
اثر دربكة أم��ام املرمى ح��اول املدافع 
مايسون هولغايت تشتيت ك��رة من 
أمام املرمى فارتطمت برأس النيجيري 

وعانقت الشباك )51(.
وك���اد امل��داف��ع مايكل ك��ني يسجل 
باخلطأ في مرمى فريقه عندما فشل 
احل��ارس بيكفورد في التصدي لكرة 
عرضية فتخطته وارتطمت بقدم قطب 
دفاعه وكانت في طريقها إلى املرمى 
قبل أن يشتتها ك��ني م��ن ب��اب املرمى 

.)63(
وض��غ��ط ليستر سيتي ب��ق��وة في 
الدقائق األخ��ي��رة دون أن ينجح في 

إدراك التعادل.
تشلسي يرفض الهدية

ورف��ض تشلسي املنتشي بتأهله 
ال��ى ال���دور نصف النهائي ملسابقة 
كأس االحتاد االنكليزي السبت، هدية 
إيفرتون ومني بخسارته العاشرة 

هذا املوسم.
وسّجل وست هام يونايتد هدفا عبر 
مدافعه سوتشيك الغاه احلكم بداعي 
التسلل على املهاجم مايكل أنطونيو 
ب��ع��د ال��ل��ج��وء إل���ى تقنية امل��س��اع��دة 

بالفيديو »في آيه آر« )34(.
وحصل تشلسي على ركلة جزاء 
إث���ر ع��رق��ل��ة األم��ي��رك��ي كريستيان 
بوليسيتش داخل املنطقة من املدافع 
الفرنسي عيسى دي��وب فانبرى لها 
ويليان بنجاح على مي��ني احل��ارس 
الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي 
)42(. وجن��ح سوتشيك ف��ي ادراك 

التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية 
.)2+45(

ومنح أنطونيو التقدم لوست هام 
عندما تابع من مسافة قريبة متريرة 
ج���ارود بوين داخ��ل امل��رم��ى اخلالي 

.)51(
وأدرك ويليان التعادل من ركلة 
ح��رة مباشرة سددها بيمناه ارت��دت 
بالقائم األيسر البعيد وعانقت الشباك 

.)72(
وب���ات ويليان أول الع��ب يسجل 
ه��دف��ني م��ن رك��ل��ة ج���زاء ورك��ل��ة حرة 
ف��ي م��ب��اراة واح���دة ف��ي البرمير ليغ 
منذ اإلس��ب��ان��ي تشيسك فابريغاس 
عندما فعلها مع تشلسي بالذات عام 
2016 في مرمى وست هام يونايتد 
بحسب موقع »أوبتا« لالحصائيات 

الرياضية.
ووجه البديل يارمولينكو الضربة 

القاضية لتشلسي بتسجيله الهدف 
الثالث عندما تلقى كرة من انطونيو 
اث��ر هجمة م��رت��دة فانطلق بسرعة 
وتوغل داخل املنطقة متالعبا باملدافع 
االمل��ان��ي انطونيو رودي��غ��ر وسددها 
ق��وي��ة ب��ي��س��راه ع��ل��ى مي��ني احل���ارس 

االسباني كيبا أريساباالغا )89(.
وأنعش وست هام يونايتد حظوظه 
في البقاء في الدوري املمتاز بارتقائه 
الى املركز السادس عشر برصيد 30 

نقطة.
 أرسنال يواصل الصحوة 

وواص��ل أرس��ن��ال صحوته وحقق 
انتصاره الثاني على التوالي بعد 
خسارتني متتاليتني عندما عمق جراح 
مضيفه ن��وري��ت��ش س��ي��ت��ي صاحب 
املركز األخير بالفوز عليه برباعية 
نظيفة بينها ثنائية لهدافه الدولي 

الغابوني بيار إمييريك أوباميانغ رفع 
بها رصيده إلى 19 هدفا هذا املوسم 
وحل��ق مبهاجم ليستر سيتي جيمي 

فاردي إلى صدارة الئحة الهدافني.
ومنح اوباميانغ التقدم الرسنال 
مستغال خطأ فادحا للحارس الهولندي 
تيم كرول في تشتيت الكرة فانتزعها 
منه وتابعها داخ���ل امل��رم��ى اخلالي 

.)33(
وأض����اف ال��س��وي��س��ري غ��ران��ي��ت 
تشاكا الهدف الثاني بعد أربع دقائق 
بتسديدة بيسراه من داخل املنطقة بعد 

متريرة من أوباميانغ.
وسجل أوباميانغ هدفه الشخصي 
ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث لفريقه بتسديدة 
بيمناه من داخل املنطقة )67(، قبل أن 
يختم البرتغالي سيدريك سواريش 
املهرجان بتسديدة قوية من خارج 

املنطقة )81(.

وصعد أرسنال إلى املركز السابع 
مؤقتا برصيد 46 نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام جاره توتنهام الذي يحل 
ضيفا على شيفيلد يونايتد اخلميس 
في ختام املرحلة، فيما جتمد رصيد 
ب��ورمن��وث عند 21 نقطة ف��ي املركز 

األخير.
وزاد ن��ي��وك��اس��ل م��ح��ن مضيفه 
بورمنوث الثامن عشر عندما تغلب 

عليه 1-4.
وسجل دواي��ت غايل )5( وشون 
لونغستاف )30( والبارغوياني ميغل 
أمليرون )57( والنمسوي فالنتينو 
الزارو )77( أه��داف نيوكاسل، ودان 

غوسلينغ )90( هدف بورمنوث.
وحلق نيوكاسل بكريستال باالس 
ال��ى امل��رك��ز الثاني عشر بعدما رفع 
رص��ي��ده إل���ى 42 نقطة م��ق��اب��ل 27 

لبورمنوث.

لقطة من مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد

أص��ي��ب أرب��ع��ة الع��ب��ني إض��اف��ي��ني ف��ي ال���دوري 
األميركي لكرة القدم بفيروس كورونا املستجد قبل 
أسبوع واح��د على انطالق املسابقة في أورالن��دو 

بفلوريدا.
وأعلنت رابطة الدوري أّن األربعة ضمن مجموعة 
تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءاً 

من مجموعة مؤلفة من 392 العباً ومدرباً وعضواً 
ف��ي األج��ه��زة الفنية خضعوا لفحوص على م��دار 
يومني. وف��ي وق��ت سابق قالت رابطة ال��دوري إّن 
20 العباً وستة من أعضاء األجهزة الفنية جاءت 

فحوصهم إيجابية لكوفيد19-.
وبدأت الفرق في الوصول إلى أورالندو األسبوع 

املاضي من أجل إعادة إطالق املوسم 25 في تاريخ 
املسابقة ال��ذي مت تعليق منافساته في م��ارس في 

خضم تفشي فيروس كورونا.
وت��ق��ام البطولة ال��ت��ي تضم 54 م��ب��اراة ب��دون 
جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو مبواجهة بني 

أورالندو سيتي ضد إنتر ميامي.

تشيفيرين: مسابقة يوروبا ليغ 
ليست بحاجة لـ»خطة بديلة«

أك��د رئ��ي��س االحت���اد األوروب����ي ل��ك��رة القدم 
)يويفا( السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه 
على غرار مسابقة دوري أبطال أوروب��ا املقررة 
نهائياتها ف��ي البرتغال، »لسنا بحاجة إلى 
خطة بديلة« ل��أدوار النهائية ملسابقة الدوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« املقررة في أملانيا في 

أغسطس املقبل.
وقال تشيفيرين في بيان عقب محادثة عبر 
الفيديو مع رئيس االحت��اد األملاني لكرة القدم 
فريتس كيلر »كما هو احلال في األدوار املتبقية 
)ربع النهائي ونصف النهائي واملباراة النهائية( 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا في البرتغال، ليست 
هناك حاجة خلطة بديلة لهذه البطولة )الدوري 

األوروبي( في أملانيا«.
وعلى الرغم من إعادة تشديد إجراءات اإلغالق 
ملواجهة فيروس كورونا املستجد في لشبونة، 
أك��د االحت��اد األوروب���ي الثالثاء أن��ه »ال توجد 

حاجة خلطة بديلة« لأدوار النهائية للمسابقة 
القارية العريقة املقررة في العاصمة البرتغالية 

من 12 حتى 23 أغسطس.
ومن املقرر أن تقام األدوار النهائية ملسابقة 
ي���وروب���ا ل��ي��غ ف��ي م���دن ك��ول��ن ودوي��س��ب��ورغ 
وغيلسنكيرشن ودوس��ل��دورف في الفترة من 
10 إلى 21 أغسطس. وتقام أدوار ربع النهائي 
)10-11 أغسطس( ونصف النهائي )17-16 
أغسطس( ف��ي م��ب��اراة واح���دة، وليس بنظام 
ال��ذه��اب واإلي���اب. وتقام امل��ب��اراة النهائية في 
21 منه في كولن. وتقام مباريات إياب الدور 
ثمن النهائي في 5 و6 أغسطس. أم��ا بالنسبة 
ملواجهتي روما اإليطالي مع إشبيلية اإلسباني 
وإنتر ميالن اإليطالي مع خيتافي اإلسباني 
واللتني لم تلعبا ذهاباً بسبب فيروس كوفيد-
19، فستحسمان مب��ب��اراة واح��دة على أرض 

محايدة في أملانيا أيضاً.

إنتر يحصن مركزه بسداسية نظيفة
في مرمى بريشيا بالدوري اإليطالي

��ن إن��ت��ر م��ي��الن م��رك��زه  ح��صَّ
الثالث بفوز ساحق على ضيفه 
بريشيا بنصف دزينة نظيفة من 
األه��داف، فيما جنا جاره ميالن 
من اخلسارة بالتعادل مع سبال 
2-2 ضمن املرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
ف��ي امل���ب���اراة األول����ى سّجل 
اإلن��ك��ل��ي��زي أش��ل��ي ي��ون��غ )5( 
والتشيلي أليكسيس سانشيز 
)20 من ركلة ج��زاء( ودانيلو 
دي أمبروسيو )45( وروبرتو 
غاليارديني )52( والدمناركي 
ك��ري��س��ت��ي��ان اري��ك��س��ن )83( 
وأن��ت��ون��ي��و ك��ان��دري��ف��ا )88( 
األه����داف. وه��و ال��ف��وز الثالث 
إلن��ت��ر ف��ي أرب���ع م��ب��اري��ات منذ 
استئناف املنافسات التي كانت 
معلقة بسبب فيروس كورونا 
املستجد، مقابل تعادل واح��د، 
ليعزز موقعه في املركز الثالث 
برصيد 64 نقطة، معيدا الفارق 
إلى أربع نقاط بينه وبني التسيو 
الثاني، وثماني نقاط بينه وبني 
يوفنتوس املتصدر حامل اللقب 

في املواسم الثمانية املاضية.
وك���ان التسيو ويوفنتوس 
حققا ف��وزي��ن خ���ارج القواعد 
ال��ث��الث��اء ف��ي اف��ت��ت��اح املرحلة، 
األول على مضيفه تورينو 1-2، 
وال��ث��ان��ي على مضيفه جنوى 

.1-3
وأكد ال�«نيراتسوري« تشبثه 
بأمل املنافسة على اللقب الغائب 
عن خزائنه منذ موسم 2009-
2010، حني حقق لقبه الثامن 

عشر.
وتراجع بريشيا إل��ى املركز 
العشرين األخير بعدما جتمد 
رص��ي��ده عند 18 نقطة وفشل 
بتحقيق أي ف��وز في املباريات 
ال�14 األخ��ي��رة، إذ خسر تسع 

مرات مقابل خمسة تعادالت.
وخ������اض إن���ت���ر امل����ب����اراة 
بتشكيلة مغايرة عن تلك التي 

ف��ازت بصعوبة على املضيف 
ب��ارم��ا )2-1( األح����د، حيث 
أج��رى امل��درب أنتونيو كونتي 
خمسة تعديالت عليها أبرزها 
إبقاؤه على كاندريفا والدولي 
البلجيكي روميلو لوكاكو على 

مقاعد البدالء.
وأش���اد كونتي ف��ي تصريح 
لقناة »دي أي زد أن« بسانشيز 
ال����ذي س��اه��م ب��ث��الث��ة أه���داف 
)متريرتان حاسمتان(، وقال 
»لقد أحضرناه إلى هنا بسبب 
مستواه. لأسف افتقدناه كخيار 

لفترة طويلة«.
وسيطر إنتر على مجريات 
اللقاء، وجنح يونغ، القادم من 
مانشستر يونايتد، بافتتاح 
التسجيل سريعا من تسديدة 
»على الطاير« بيمناه من داخل 
املنطقة )5(، مستغال متريرة 

سانشيز.
وض��اع��ف سانشيز، ال��ق��ادم 
أي��ض��ا م��ن ف��ري��ق »ال��ش��ي��اط��ني 
احلمر« لكن على سبيل اإلعارة، 
النتيجة بتسجيله الهدف الثاني 
من ركلة جزاء اثر اعاقة الدولي 
النيجيري فيكتور موزيس داخل 

املنطقة، سددها زاحفة على ميني 
احلارس )20(.

وأنهى دي أمبروسيو الشوط 
األول بتسجيل الهدف الثالث 
لفريقه م��ن ض��رب��ة رأس��ي��ة في 
ال���زاوي���ة العكسية للحارس 
ال��ف��ن��ل��ن��دي ال��ف��ن��ل��ن��دي جيسي 

يورونني )45(.
وحافظ إنتر على أفضليته 
ف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي وع���زز 
تقدمه بهدف راب��ع عبر رأسية 
ل��غ��ال��ي��اردي��ن��ي ال����ذي استغل 
مت���ري���رة ع��رض��ي��ة لسانشيز 
)52(. وأضاف البديل اريسكن 
اخل��ام��س ب��ع��د متابعته ك��رة 
مرتدة من احلارس على دفعتني، 
إثر تسديدة زميله البديل االخر 

لوكاكو )83(.
واختتم البديل اآلخر كاندريفا 
املهرجان التهديفي بتسديدة 
يسارية من على مشارف املنطقة 

.)88(
ميالن ينجو من اخلسارة

وفي املباراة الثانية، احتاج 
ميالن مساعدة من مدافع سبال 
فرانشيسكو فيتشاري النتزاع 

ال��ت��ع��ادل وت���ف���ادي اخل��س��ارة 
االولى له منذ استئناف البطولة 
بعد فوزين في أول مباراتني، 
وذل���ك بتسجيله ب��اخل��ط��أ في 
مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
وت��ق��دم سبال بهدفني ملاتيا 
ف��ال��وت��ي )13( وامل��خ��ض��رم 
سيرجيو فلوكاري )30(، قبل أن 
يقلص البرتغالي رافاييل لياو 
الفارق )79( ويسجل فيتشاري 
التعادل باخلطأ في مرمى فريقه 

.)4+90(
ول������م ي���س���ت���ف���د ال���ف���ري���ق 
اللومباردي من خوض خصمه 
حوالي 50 دقيقة بعشرة العبني 
بعد ط��رد م��ارك��و داليساندرو 
)41( بسبب تدخل ق��وي على 
الفرنسي تيو هرنانديز، بعدما 
ع��اد حكم امل��ب��اراة ماوريتسيو 
م��اري��ان��ي لتقنية امل��س��اع��دة 

بالفيديو »في أيه أر«.
ورف���ع م��ي��الن رص��ي��ده إل��ى 
43 نقطة ف��ي امل��رك��ز السابع، 
مقابل 19 نقطة لسبال في املركز 

التاسع عشر قبل األخير.
واف��ت��ت��ح أص���ح���اب األرض 

التسجيل بعد دربكة أمام مرمى 
احلارس جانلويجي دوناروما 
ان��ه��اه��ا ف��ال��وت��ي بتسديدة من 

مسافة قريبة في الشباك )13(.
ومل��ح ف��ل��وك��اري )38 عاما( 
احل����ارس ال��دول��ي متقدما من 
م��رم��اه ف��س��دد ك��رة ساقطة من 
م��س��اف��ة ب��ع��ي��دة م��ان��ح��ا فريقه 

الهدف الثاني.
وه���و ال��ه��دف األول ملهاجم 
الت��س��ي��و ال��س��اب��ق ف��ي امل��وس��م 
احل��ال��ي. وك���ان ح���ارس سبال 
الكرواتي كارلو ليتيتسا جنم 
الشوط الثاني، بعدما أبدع أكثر 
م��ن م��رة ف��ي ال���ذود ع��ن مرماه 
أمام الضغط الكبير الذي شكله 
العبو ميالن، قبل أن يستسلم 
أم���ام ت��س��دي��دة خ��ادع��ة للبديل 
لياو )79(. وف��ي الوقت الذي 
كانت فيه املباراة تلفظ أنفاسها 
األخيرة، مرر البديل البلجيكي 
أليكسيس سايليمايكيرس كرة 
عرضية داخ���ل املنطقة ح��اول 
فيتشاري قطعها لكنها حتولت 

داخل مرمى فريقه )4+90(.
وتعادل بولونيا مع ضيفه 
ك���ال���ي���اري ب���ه���دف ل��ل��غ��ام��ب��ي 
م��وس��ى ب���ارو )45+3( مقابل 
ه��دف لأرجنتيني جيوفاني 
سيميوني، جنل دييغو مدرب 

أتلتيكو مدريد اإلسباني، )46(.
وسقط فيورنتينا أمام ضيفه 
س��اس��وول��و ب��ه��دف ل��ب��ات��ري��ك 
ك��وت��رون��ي )90( مقابل ثالثة 
أه����داف ل��ل��ف��رن��س��ي غ��ري��غ��وار 
دي��ف��ري��ل )24 م��ن رك��ل��ة ج��زاء 
و35( والتركي ميرت مولدور 

.)61(
وتغلب فيرونا على ضيفه 
بارما بثالثة أه��داف لصامويل 
دي ك��ارم��ني )45+3 م��ن ركلة 
ج������زاء( وم���ات���ي���ا زاك���اجت���ي 
)54( وم��ات��ي��و بيسينا )81( 
مقابل هدفني للسويدي دي��ان 
كولوسفيسكي )17( وريكاردو 

غاليولو )64(.

لقطة من مباراة إنتر ميالن وبريشيا
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الدوري اإلجنليزي.. إيفرتون يزيد 
محن ليستر وتشلسي يرفض الهدية

أتلتيك بلباو يعمق جراح فالنسيا 
في »الليغا«

وجه أتلتيك بلباو إنذارا إلى ريال مدريد عندما 
انتزع فوزا ثمينا من مضيفه فالنسيا -2صفر في 
املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
ويدين أتلتيك بلباو بفوزه إلى قائده املخضرم 
راوول غارسيا الذي سّجل الهدفني في الدقيقتني 
13 اثر متريرة من إيناكي وليامس و47 بتسديدة 
قوية بيسراه من خارج املنطقة رافعا رصيده إلى 

13 هدفا هذا املوسم.
وهو الفوز الثاني على التوالي ألتلتيك بلباو 
والثالث في مبارياته األرب��ع األخ��ي��رة فصعد 
إل��ى امل��رك��ز السابع مؤقتا برصيد 48 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الذي 
يستضيف إسبانيول صاحب املركز األخير غدا 

اخلميس في ختام املرحلة.
وأكد أتلتيك بلباو استعداده اجليد الستضافة 
ري��ال مدريد املتصدر األح��د املقبل في املرحلة 
الرابعة والثالثني، علما بأنه أرغم األخير على 
التعادل السلبي ذهابا في معقله »سانتياغو 
برنابيو« في العاصمة مدريد في 22 ديسمبر 

املاضي. ويستضيف ريال مدريد، صاحب خمسة 
انتصارات متتالية منذ استئناف املنافسات التي 
كانت معلقة منذ اكثر من ثالثة اشهر بسبب 
فيروس كورونا املستجد، ج��اره خيتافي غدا 
اخلميس في سعيه ال��ى مواصلة انتصاراته 
وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبني غرميه 
التقليدي برشلونة بطل املوسمني االخيرين 
والذي كان سقط في فخ التعادل على ارضه امام 

القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد 2-2.
وع��زز أتلتيك بلباو حظوظه ف��ي املنافسة 
على إحدى البطاقتني املؤهلتني ملسابقة الدوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« علما بأنه سيخوض 
املباراة النهائية ملسابقة كأس امللك ضد ريال 
سوسييداد في موعد سيحدد الحقا، وفي حال 
تتويجه باللقب سيضمن املشاركة في املسابقة 
القارية. وتابع فياريال نتائجه اجليدة في االونة 
االخيرة بتغلبه على مضيفه ريال بيتيس بهدفني 
نظيفني سجلهما جيرار مورينو )7 من ركلة 

جزاء و30(.

فرحة العبي أتلتيك بلباو

آر سميث

ليكرز يعلن تعاقده مع جاي آر سميث
أعلن ل��وس أجنليس ليكرز 
متصدر املنطقة الغربية في 
دوري ك���رة ال��س��ل��ة األم��ي��رك��ي 
للمحترفني ت��ع��اق��ده م��ع العب 
االرتكاز جاي آر سميث في صفقة 
انتقال حر ستجمعه مجدداً مع 

»امللك« ليبرون جيمس.
وكتب ليكرز في تغريدة على 

حسابه في تويتر مرفقة بصورة 
لسميث بقميص النادي »مرحباً 

بك في التشكيلة«.
وس���اه���م س��م��ي��ث، امل���ت���ّوج 
بجائز أف��ض��ل الع��ب احتياطي 
عام 2013 مع نيويورك نيكس، 
مع ليبرون جيمس في تتويج 
كليفالند كافالييرز بلقب الدوري 

ع��ام 2016. ول��م يلعب سميث 
منذ نوفمبر 2018 بعد ق��رار 
كافالييرز التخلي عن خدماته 
وت���درب م��ع ليكرز ف��ي م��ارس 
امل��اض��ي ق��ب��ل تعليق ال���دوري 
بسبب فيروس كورونا املستجد، 
في ذلك الوقت، قّرر ليكرز التعاقد 

مع ديون ويترز.


