
لم يرحم ليبرون جيمس الفريق ال��ذي انطلق منه إلى 
النجومية وق��اد لوس اجنليس ليكرز حامل اللقب للفوز 
115-108 على مضيفه كليفالند كافالييرز في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني االثنني.
وسّجل »امللك« 46 نقطة في أعلى سجل تهديفي له هذا 
املوسم، 21 منها في الربع األخير، وأضاف 8 متابعات و6 
متريرات حاسمة ليقود فريقه الى االنتصار العاشر توالًيا 
خ��ارج الديار ويستعيد ص��دارة املنطقة الغربية مع 14 

انتصاًرا مقابل أربع هزائم. 
وقال أفضل العب في نهائي املوسم املاضي »إنه دائًما 
شعور جيد أن حتقق ال��ف��وز، ال سيما بالقميص الذهبي 

والبنفسجي.«.
وتابع الالعب الذي قاد كافالييرز الى لقب الدوري عام 
2016 »أح��اول فقط أن أبني أدائ��ي كي أمتكن من التغلب 
عليهم م��ن ك��ل اجل��وان��ب، م��ن خ��ارج ال��ق��وس، م��ن املسافة 

املتوسطة وحتت السلة«. 
فيما أشاد مدرب ليكرز فرانك فوغل باملستويات الرائعة 
التي ال زال يقدمها ابن ال�36 عاًما »إنه أمر رائع أن تراه ال 
يزال قادًرا على تقدمي هكذا أداء. من الواضح انه أراد الفوز 

ضد فريقه السابق. قدم إحدى أفضل مبارياته«. 

وأض��اف أنتوني ديفيس 17 نقطة و10 متابعات فيما 
سجل كل من دينيس شرودير وكنتايفيوس كالدويل-بوب 
10 نقاط.  ويحتل جاره في املدينة كليبيرز املركز الثاني 
مع 13 انتصاًرا وأربع هزائم وهو يحل على اتالنتا هوكس 
الثالثاء بغياب الثنائي كواهي لينارد وبول جورج بسبب 

بروتوكوالت فيروس كورونا املستجد وفق ما أعلن النادي.
ولم يحدد األخير السبب الرئيسي لغيابهما بل اكتفى 
بالذكر انه بداعي »بروتوكوالت الصحة والسالمة« فيما 

سيغيب بات بيفيرلي لإلصابة. 
وتنص بروتوكوالت الدوري على وضع كل العب مصاب 
أو كان على احتكاك بشخص مصاب بكوفيد19- في احلجر 

الصحي حيث تتراوح الفترة بني اربعة وعشرة ايام.
وفي مكان آخر، سجل جيمس هاردن 16 من نقاطه ال�20 
في الربع األخير ليقود بروكلني نتس للفوز على ميامي هيت 
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وأضاف كيفن دوران��ت 20 نقطة ايًضا و13 متابعة و5 
متريرات حاسمة، ليساهم في قيادة الفريق الى االنتصار 

احلادي عشر هذا املوسم مقابل 6 هزائم. 
كما سجل كايري ايرفينغ 16 نقطة و12 جلو هاريس 
و11 ل��دي أن��دري ج��وردان ليساهموا في احل��اق الهزمية 

العاشرة مبيامي مقابل ستة انتصارات. 
وقال هاردن الذي وصل الى بروكلني نتس مطلع الشهر 
بصفقة تبادل »لقد لعبت دوًرا لثماني سنوات )في هيوسنت( 
حيث كنت أسيطر وأحتكم بالكرة. اآلن التجربة مختلفة لي 

ولكنها ال زالت جيدة«. 
وتابع »ال زلت ألعب كرة السلة في النهاية. إنه أمر ممتع. 

ما إن جند اإليقاع ستكون األمور أسهل بالنسبة لنا«.
كما أشاد مدرب نتس الكندي ستيف ناش بأفضل العب 
في ال��دوري موسم 2016 »لقد كان رائًعا، بدأنا نرى حملة 
عن األم��ور التي ميكنه القيام بها. إنه أحد أفضل الالعبني 
الهجوميني في تاريخ الرياضة. إنه فعال جًدا في التالعب في 

الدفاع حيث يشكل اضافة حتى ولو لم يسجل«.
وم���رة أخ���رى، ك��ان النجم السلوفيني ال��ش��اب لوكا 
دونتشيتش على موعد مع »تريبل داب��ل« سادسة له هذا 
امل��وس��م، لم تكن كافية لتجنيب فريقه داالس مافريكس 
اخلسارة بنتيجة 113-117 امام دنفر ناغتس في اللحظات 
األخ��ي��رة.  وسجل دونتشيتش )21 عاًما( 35 نقطة، 11 
متابعة و16 متريرة حاسمة، فيما كان مايكل بورتر الذي 
دخل من االحتياط وسجل 30 نقطة و8 متابعات والصربي 
نيكوال يوكيتش )20 نقطة، 10 متابعات( االفضل من جانب 
الفائز.  وبعد إقصاء الكندي جمال موراي في الربع الثالث 
خلطأ اعُتبر متعمًدا على تيم ه���اردواي، دخ��ل بورتر عن 
مقعد االحتياط وقاد فريقه للفوز بتسجيله ثماني نقاط في 
الثواني األخيرة.  وعّزز ناغتس بفوزه الرابع توالًيا مركزه 
اخلامس في املنطقة الغربية فيما يحتل داالس املركز العاشر 
خلف غولدن ستايت ووري��ورز ال��ذي فاز على مينيسوتا 
تيمبروولفز بنتيجة 130-108 بفضل نقاط ستيفن كوري 

ال�36 بينها 7 رميات ثالثية ناجحة من 12 محاولة. 
وحقق ديترويت بيستونز متذيل الشرقية فوًزا مفاجًئا 
على متصدر املنطقة فيالدلفيا سفتي سيكسرز بنتيجة 

119-104 بفضل 28 نقطة لديلون رايت. 
وأضاف جيرميي غرانت 25 نقطة ليقود بطل 2004 الى 

الفوز الرابع فقط هذا املوسم مقابل 13 هزمية.
 وفي أبرز النتائج األخ��رى فاز بوسطن سلتيكس على 
شيكاغو بولز 119-103 معززا مركزه الثاني في الشرقية، 
وأوكالهوما سيتي ثاندر على بورتالند ترايل باليزرز 
122-125 وانديانا بايسرز على تورونتو رابتورز 129 
114- وأورالن��دو ماجيك على تشارلوت هورنتس 117-
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قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل، إن فريقه 
يعاني من تراجع في الثقة بسبب النتائج السلبية، 
لكنه لن يهرب من التحدي املتعلق مبحاولة تفادي 

الهبوط في الدوري اإلجنليزي.
ولم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 10 مباريات 
ف��ي ك��ل املسابقات، ليتراجع إل��ى امل��رك��ز 16 في 

الدوري برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.
وج���اءت الهزمية -2صفر أم��ام أس��ت��ون فيال، 
السبت، لتضع املزيد من الضغط على بروس، بينما 
احتشدت اجلماهير خ��ارج ملعب سانت جيمس 

بارك، مطالبة بإقالته.
وق��ال ب��روس للصحفيني قبل مواجهة ليدز 
يونايتد، الثالثاء »نحن منر بسلسلة نتائج سيئة 
وأتفهم مشاعرهم، هذا موقف صعب، كل ما ميكن 
فعله هو االستعداد بأفضل شكل ممكن وجتاهل 
اإلزعاج، نحن نحتاج إلى التقدم وحتقيق نتيجة... 
الثقة متراجعة بعض الشيء«. وأضاف »لقد كنت 
في هذا املوقف من قبل.. ال يوجد شك في صعوبة 
األمر لكني أشعر باإلصرار، الشيء الوحيد الذي لن 
أفعله هو الهروب من التحدي. سأواصل احملاولة 
وسأبذل قصارى جهدي«. وسجل نيوكاسل هدفا 
واحدا في آخر 8 مباريات لكن بروس يأمل أن يتلقى 

دفعة بعودة اجلناحني آالن سان ماكسيمان وريان 
فريزر من املرض واإليقاف على الترتيب.

وسيفتقد نيوكاسل في املقابل ثالثي الدفاع 
فيدريكو فرنانديز وكيران ك��الرك وب��ول داميت 

بسبب اإلصابات.

بلغ توتنهام ال��دور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس إجنلترا بفوز متأخر على 
ضيفه ويكومب 4-1 مساء اإلثنني، ضمن 

منافسات الدور الرابع.
وسجل أهداف توتنهام كل من جاريث 
بيل )45+2( وه���اري وينكس )86( 
وتاجنوي ندومبيلي )87 و90+3(، فيما 
أح��رز فريد أونييدينما ه��دف ويكومب 

الوحيد في الدقيقة 25.
واع��ت��م��د م����درب ت��وت��ن��ه��ام ج��وزي��ه 
مورينيو على طريقة اللعب 3-2-4-
1، حيث لعب الكولومبي دافينسون 
سانشيز إل��ى جانب البلجيكي توبي 
ألديرفيريلد، مبساعدة من الظهيرين 

جافيت تاجناجنا وبن ديفيس.
ومت��رك��ز ال��ث��ن��ائ��ي ه����اري وينكس 
وم��وس��ى سيسوكو ف��ي وس��ط امللعب، 
وحت���رك ال��ث��الث��ي ج��اري��ث بيل وإري��ك 
الميال ولوكاس مورا، خلف رأس احلربة 

البرازيلي كارلوس فينيسيوس.

في اجلهة املقابلة، جلأ ويكومب إلى 
طريقة اللعب 4-3-3، حيث تكون اخلط 
اخللفي من الرباعي جايسون ماكارثي 
وج���اك ج��رمي��ي��ر وج���وش ن��اي��ت وج��و 
جاكوبسون، ولعب كورتيس جونز دور 
العب االرتكاز، مبساعدة من ديفيد ويلر 
ومات بلوفيلد، فيما لعب كل من أدميرال 
موسكوي وأوت��ش��ي إيكبيازو وفريد 

أونييدينما في اخلط األمامي.     
وب��دأ توتنهام اللقاء مهاجما، وأهدر 
بيل فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 
اخلامسة، عندما تباع برأسه ركلة ركنية 

بجانب املرمى.
ورد وي��ك��وم��ب ف��ي الدقيقة 7، عبر 
محاولة رأسية من موسكوي، أنقذها 
احلارس الدولي اإلجنليزي السابق جو 

هارت.
واص��ل بيل خطورته، فوصلته كرة 
مقطوعة م��ن ال��دف��اع ليسدد بعيدا عن 
املرمى في الدقيقة 13، والتقط موسكوي 

الكرة ال��ذي م��رر ب��دال من التسديد، إلى 
زم��ي��ل��ه أون��ي��ي��دي��ن��م��ا ال���ذي س���دد نحو 

املدرجات في الدقيقة 18.
وعلى عكس املجريات، افتتح ويكومب 
التسجيل في الدقيقة 25، عندما حاول 
سانشيز قطع كرة إيكبيازو أمام املرمى، 
لتصل إلى أونييدينما الذي سددها زاحفة 

في املرمى.
وأراد ت��وت��ن��ه��ام م��ع��ادل��ة النتيجة 
سريعا، ومرر مورا الكرة إلى بيل، فراوغ 
الدولي الويلزي من أمامه قبل أن يهز 
الشباك اجلانبية من اخلارج في الدقيقة 
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وع��ان��د احل��ظ توتنهام فأخفق في 
معادلة النتيجة في الدقيقة 63، عندما 
س��دد سيسوكو كرية غير مركزة، أراد 
ال��دف��اع إبعادها لترتد منه وتصطدم 
بالعارضة قبل أن تعود إل��ى احل��ارس 

ألسوب.
وف��ي الدقيقة األخ��ي��رة م��ن الشوط 

األول، عادت العارضة لتحرم توتنهام 
م��ن ه��دف التعادل عندما ردت رأسية 
تاجناجنا، قبل أن يتمكن الفريق اللندني 
من تسجيل ه��دف التعادل في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع عبر بيل 
ال��ذي تابع مبهارة عرضية م��ورا داخل 

الشاب.
وبعد 3 دق��ائ��ق على م��رور الشوط 
ال��ث��ان��ي، س��دد الم��ي��ال ف��ي م��ك��ان وق��وف 
احل����ارس، ث��م تلقى م���ورا مت��ري��رة من 
الميال، ليتخلص من مدافع قبل أن يسدد 

بجانب القائم في الدقيقة 49.
وعاد بيل ليطلق تسديدة قوية ابتعدت 
عن القائم في الدقيقة 50، وبعدها ب� 4 
دقائق، م��رر م��ورا إل��ى الميال ال��ذي أنقذ 

احلارس ألسوب محاولته ببراعة.
ودخل هاري كني إلى تشكيلة توتنهام 
ب��دال من فينيسيوس، وأبعد احل��ارس 
ألسوب عرضية بيل قبل أن تصل إلى 
العبي توتنهام املتحفزين في الدقيقة 65.  
وأش���رك توتنهام مهاجمه الكوري 
اجلنوبي سون هيوجن مني بدال من مورا، 
وك��ذل��ك الفرنسي ت��اجن��وي ندومبيلي 
م��ك��ان الم��ي��ال، فيما استعان ويكومب 

مبهاجمه الضخم أديبايو أكينفينوا.
وح���رم احل����ارس أل��س��وب، ك��ني من 
تسجيل ه��دف التقدم في الدقيقة 70، 
عندما ت��ص��دى حمل��اول��ت��ه القريبة إثر 
مت��ري��رة م��وزون��ة م��ن دي��ف��ي��س، وم��رت 
تسديدة يسارية من سون بجانب القائم 

في الدقيقة 73.
وأض����اع ت��وت��ن��ه��ام ف��رص��ة ج��دي��دة 
في الدقيقة 80، عندما فشل س��ون في 
استثمار ك��رة سيسوكو داخ��ل منطقة 

اجلزاء، ليسدد برعونة فوق املرمى.
وج��اء الفرج في الدقيقة 86، عندما 
أه���در ك��ني ان��ف��رادا لتعود إل��ي��ه الكرة 
ومي��رره��ا أم���ام امل��رم��ى نحو ب��ي��ل، لكن 
الدفاع قطعها، لتصل إلى وينكس الذي 

سدد من بعيد داخل الشباك.
وبعدها بدقيقة واح���دة، م��رر سون 
الكرة إلى ندومبيلي الذي سددها بثقة في 
الشباك هدفا ثالثا، قبل أن يضيف الدولي 
الفرنسي الهدف الثاني له في الوقت بدل 
الضائع، إث��ر متريرة من البديل اآلخر 

إميل هويبرج. 

لقطة من مباراة توتنهام وويكومب 
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مورينيو يكيل املديح لبيل.. ويبقي 
العبه في املنزل قبل موقعة ليفربول

جاريث بيل
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إجنلترا  كأس  في  برباعية  ويكومب  عقبة  يتخطى  توتنهام 

كال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، املديح 
لالعبه جاريث بيل بعدما سجل الويلزي هدًفا في 
الفوز )4-1( على ويكومب وان��درارز في الدور 

الرابع لكأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم.
ودخل بيل التشكيلة األساسية ألول مرة منذ 
23 ديسمبر، وأدرك التعادل قبل االستراحة 
بلحظات، بعدما تقدم الفريق املنتمي للدرجة 

الثانية بهدف مفاجئ عن طريق فريد أونيدينما.
وعانى بيل، 31 عاًما، للظهور مبستواه في 
ظل تراجع لياقته، لكنه ظهر بقوة في أول 90 
دقيقة كاملة مع الفريق اللندني منذ عودته قادًما 

من ريال مدريد على سبيل اإلعارة.
وق��ال مورينيو للصحفيني: »لقد ك��ان جيًدا 
وحتركاته جيدة، وكذلك في املواجهات الفردية 
وتفوق على املنافسني وك��ان يهاجم ويصنع 
الفرص وسجل هدًفا. لم أشعر أبًدا أنه ال يستطيع 
لعب 90 دقيقة. لم أشعر أب��ًدا أن��ي أحتاج إلى 

استبداله«.
وأجرى مورينيو، 10 تغييرات على التشكيلة 
الفائزة على شيفيلد يونايتد في املباراة املاضية، 
لكنه أش��رك ه��اري ك��ني، وس��ون هيوجن مني، 

وت��اجن��اي ندومبلي خ��الل البحث ع��ن حتقيق 
االنتصار في الشوط الثاني.

ومنح ه��اري وينكس، التقدم لتوتنهام في 
الدقيقة )86(، قبل أن يضيف ندومبلي هدفني 

متتاليني ليبلغ توتنهام الدور اخلامس.
وقال مورينيو: »توتنهام لن يضحي بالدوري 
األوروبي أو مسابقات الكأس رغم ازدحام جدول 
املباريات«، وأك��د رغبته في املنافسة على كل 

األلقاب املتاحة.
وتابع مورينيو لهيئة اإلذاع��ة البريطانية 
»حتى عندما منلك 4 مباريات في أسبوع واحد 
ويعتقد البعض أننا سنترك الدوري األوروبي 
أو مسابقة الكأس، فإننا لم نفعل ذلك. أشركنا 
كل الالعبني باستثناء هوجو لوريس بقي في 

منزله«.
وأضاف »في فبراير سنشارك في 3 مسابقات 
إذ نلعب في كأس االحتاد، والدوري األوروبي. 
بكل تأكيد ستكون األم���ور صعبة ج��دا لكننا 
سنحاول«. ويحتل توتنهام املركز اخلامس في 
الدوري املمتاز برصيد 33 نقطة من 18 مباراة 

ويستضيف ليفربول حامل اللقب يوم اخلميس.

بروس: أزمة ثقة في نيوكاسل.. 
ولن أهرب من املهمة

لقطة من مباراة لوس اجنليس ليكرز وكليفالند كافالييرز

»NBA« ليبرون يقسو على كافالييرز بـ46 نقطة في الـ

أب�����دى ب��ي��ب غ����واردي����وال م���درب 
مانشستر سيتي ثقته في قدرة املهاجم 
سيرجيو أغويرو على استعادة مستواه 
في الوقت املناسب ملساعدة الفريق في 
سباق لقب ال��دوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وبسبب اإلصابات واملرض لم يشارك 
أجويرو هداف سيتي التاريخي سوى 
في ث��الث مباريات بجميع املسابقات 

هذا املوسم.
وأصيب الالعب األرجنتيني البالغ 
من العمر 32 عاما بفيروس كورونا 
األسبوع املاضي بعد غيابه عن بداية 
املوسم عقب جراحة في الركبة قبل أن 
يتعرض إلص��اب��ة ف��ي عضالت الفخذ 
اخللفية. وأبلغ غوارديوال الصحفيني 
»واج���ه ص��ع��وب��ات ف��ي أول ث��الث��ة أو 
أربعة أي��ام. شعر بإعياء شديد، لكن 
اليوم يقول إنه يشعر بأنه أفضل كثيرا. 
اآلن حان وقت أن يأتي فحصه سلبيا 
وعندما يحدث ذل��ك سيعود إل��ى هنا 
وسنرى كيف ستكون حالته يوما بعد 
يوم«. وأضاف »ال أستطيع أن أقول متى 
سيعود.. لكني متفائل بأنه سيمنحنا 

أوقاتا جيدة من فبراير أو م��ارس إلى 
ن��ه��اي��ة امل���وس���م«. وت��اب��ع »أمت��ن��ى أن 

يساعدنا بقدراته االستثنائية. لهذا 
السبب هو واح��د من أفضل املهاجمني 

على اإلطالق، ليس فقط في إجنلترا بل 
في تاريخ كرة القدم«.

 ستيف بروس 

غوارديوال وأغويرو 

غوارديوال: أغويرو أحد أفضل املهاجمني في تاريخ كرة القدم

عندما عاد فرانك المبارد، أسطورة تشيلسي، 
إلى ستامفورد بريدج لتولي املسؤولية ب��دالً من 
ماوريسيو ساري غير احملبوب في صيف 2019 
بدا أنه املدرب املناسب لفريق يتطلع لبداية طريق 

جديد.
لكن في النهاية لم يكن ذلك سوى وهم، اإلثنني 
مت التخلص منه باألسلوب ذات��ه ال��ذي عانى منه 
11 م��درًب��ا سابًقا حت��ت ق��ي��ادة ال��روس��ي روم��ان 

أبراموفيتش مالك النادي.
وفي املوسم املاضي تلقى المبارد إشادة كبيرة 
لقيادته تشيلسي للمركز الرابع بالدوري، ونهائي 
كأس االحتاد اإلجنليزي، رغم منع الفريق من إبرام 
تعاقدات جديدة، وهو ما أدى إلى عدم ضم أي من 

التعاقدات الباهظة املعتادة.
وحت��ت وط��أة ال��ظ��روف غير املعتادة استغل 
المبارد الفرصة ملنح الشبان مثل ميسون ماونت، 
وريس جيمس، وتامي أبراهام، وهودسون أودوي 

الفرصة.
وجاء تألقهم حتت قيادته ليمنح األمل ببداية 
طريق جديد لتشيلسي ال��ذي اعتمد على جلب 
الالعبني البارزين باالنتقاالت لتحقيق األلقاب منذ 

شراء أبراموفيتش للنادي في 2003.
واستمتع المبارد مبوسم كامل من شهر العسل 
ألمرين أولهما بسبب مكانته في النادي باعتباره 
ال��ه��داف التاريخي للفريق، والثاني أن��ه وعلى 
العكس ممن سبقوه ال ميكن احلكم على مدى كفاءته 

في االستفادة من أموال أبراموفيتش.
وكوفئ بعد موسمه األول باحلصول على 220 
مليون جنيه استرليني )301.22 مليون دوالر( 
إلنفاقها في سوق االنتقاالت على الثنائي األملاني 
تيمو فيرنر وكاي هافرتس، واجلناح حكيم زياش، 

والظهير بن تشيلويل، واحلارس إدوار ميندي.
وبقدر ما كان األمر مثيًرا كان االختبار احلقيقي 
على وش��ك ال��ب��دء، وك��ان الم��ب��ارد العالم ببواطن 
األم��ور في تشيلسي خ��الل مسيرته، على دراي��ة 

بذلك.
وعندما حافظ تشيلسي على سجله اخلالي من 
الهزمية في 17 مباراة بدا أن المبارد جنح في دمج 
التعاقدات الكبيرة في إط��ار العمل ال��ذي وضغه 

خالل موسمه األول.
لكن المبارد فضل تقدمي جرعة من الواقعية 
واستمر في التقليل من إمكانية املنافسة على اللقب، 
وقال إن فريقه اجلديد بحاجة إلى الوقت للوصول 
إلى التناغم. ولم يكن أبراموفيتش يستمع إليه، 
ورمبا بدأ احلكم على التجربة يظهر بعد خسارة 

تشيلسي )1-0( في ملعب إيفرتون في ديسمبر.
وخسر تشيلسي في 5 من آخر 8 مباريات في 
الدور ليتراجع للمركز التاسع، وفقد المبارد بريقه 

بخططه واختياراته ليظهر نقص خبرته كمدرب.
وفشل المبارد في استخراج أفضل ما في العبيه 
املوهوبني، لكن هافيرتز، وفيرنر لم يظهرا بالشكل 
الذي كانا عليه في باير ليفركوزن، واليبزيج على 

الترتيب، وكان تأثير زياش متقطًعا.

إبراموفيتش ميارس هوايته
 في إقالة املدربني بنفس الطريقة

المبارد


