
استمرت بداية برايتون الواعدة للموسم 
اجلديد في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم بعدما عوض تأخره مرتني ليتعادل 

2-2 مبلعبه مع ستوك سيتي يوم االثنني.
وصنع السويسري ش��ي��ردان شاكيري 
الع��ب وس��ط ستوك الهدف األول بتمريرة 
طويلة جيدة إل��ى املهاجم اي��ري��ك مكسيم 
شوبو-موتينج ال��ذي أظهر براعة ليضع 

الكرة في الشباك في الدقيقة 28.
واستشاط العبو برايتون غضبا بعد أن 
أشار احلكم باستمرار اللعب عقب إعاقة من 
راي��ان شوكروس ضد جلني م��وراي داخل 
منطقة اجل��زاء لكن الفريق صاحب األرض 
أدرك التعادل في الدقيقة 44 عندما حول 
باسكال ج��روس ال��ك��رة إل��ى الشباك بعد 

انطالقة قوية من دافي بروبر.
وبعد حلظات استعاد ستوك تفوقه حني 
اصطدمت الكرة بظهر برونو مدافع برايتون 
بعد ركلة ركنية لتصل إلى املدافع كيرت زوما 

املعار من تشيلسي ليضعها في الشباك.
لكن برايتون كان يستحق نقطة على األقل 
وحصل على املكافأة في الدقيقة 60 عندما 
سجل اجلناح الكولومبي خوسيه إزكيردو 

هدف التعادل بعد متريرة ذكية من موراي.
وق��ال كريس هيوتون م��درب برايتون 
”عندما تتأخر مرتني يكون عليك إظهار 
شخصية قوية وهذا ما فعلناه. لم نكن في 
أفضل مستوى لنا اليوم. ستوك فريق يلعب 

برجولة وكان علينا مواجهة ذلك“.
وأض��اف ”يجب أن نتحلى بالواقعية. 
نلعب ضد فرق والعبني أفضل منا وإذا لم 
تستطع الفوز مبباريات كهذه فإن عليك أال 

تخسرها“.
ويحتل برايتون املركز التاسع برصيد 
16 نقطة من 12 مباراة بينما يأتي ستوك 

في املركز 15 ولديه 13 نقطة.
وق��ال م��ارك هيوز م��درب ستوك “إنها 
نقطة خارج الديار ويجب أن نسعد بذلك. لم 
يصنع برايتون الكثير من الفرص لذا نشعر 

بخيبة أمل من األهداف التي استقبلناها.
”في امل��ج��م��ل س��ي��ط��رن��ا ب��ش��ك��ل أك��ب��ر 
على امل��ب��اراة. أعتقد أننا يجب أن نسعد 

بالنتيجة“. 
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اتخم كايري إيرفينغ سلة داالس مافريكس 
ب�47 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس إلى 
الفوز 110-102 بعد التمديد ضمن دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني في كرة السلة.
ب��دوره وجه كليفالند كافالييرز بطل عام 

2016 انذارا شديد اللهجة بأنه عائد بقوة.
وف��رض إيرفينغ نفسه جنما للمباراة بال 
م��ن��ازع وس��اه��م بشكل كبير ف��ي قلب فريقه 
تخلفه بفارق 10 نقاط في الربع األخير إلى 

الفوز في الوقت االضافي.
وكان بوسطن متخلفا 79-89 عندما لعب 
ايرفينغ دور املنقذ بتسجيله 3 رميات ثالثية 
و3 متابعات في الدقائق اخلمس االخيرة من 

الوقت االصلي.
والفوز هو السادس عشر تواليا لبوسطن 
بعد أن خسر مباراتيه األولني في مطلع املوسم 
احلالي، في حني مني داالس بخسارته ال�15 

مقابل 3 انتصارات.
ف��ي امل��ق��اب��ل، وج���ه كليفالند كافالييرز 
رسالة شديدة اللهجة إلى بوسطن منافسه 
في املجموعة الشرقية بفوزه الساحق على 

ديترويت بيستونز 88-116.
وأك��د كليفالند بطل ع��ام 2016 ووصيف 

2017 بأنه تخطى نتائجه املخيبة في مطلع 
املوسم احلالي.

والفوز هو اخلامس على التوالي لكليفالند 
وبات رصيده 10 انتصارات مقابل 7 هزائم.

ودخل ديترويت املباراة بسجل اكثر من جيد 
يتضمن 11 فوزا مقابل 5 هزائم لكن كليفالند 
لقنه درسا في فنون اللعبة ولم يترك املجال 

أمام العبي الفريق املنافس لفرض ايقاعهم.
وكان كيفن الف أفضل املسجلني في صفوف 
كليفالند مع 19 نقطة و11 متابعة و4 متريرات 
حاسمة، في حني أضاف ليبروس جيمس 18 

نقطة و8 متابعات في غضون 27 دقيقة.
وسجل أنطوني ديفيس 36 نقطة لقيادة 
ن��ي��و اورل��ي��ان��ز بيليكانز إل���ى ال��ف��وز على 
أوكالهوما سيتي ثاندر 114-107. وقلب 
بيليكانز تخلفه في الربع األول بفارق 19 
نقطة وخرج فائزا في مباراة تخللها طرد دي 
ماركوس كزينس لتوجيهه كوعا باجتاه راسل 

وستبروك.
وحصلت احل��ادث��ة عندما انتزع كزينس 
متابعة حت��ت السلة وعندما ح��اول القيام 
بهجمة مرتدة وجه كوعا عنيفا باجتاه رأس 

وستبروك، ما دفع احلكم إلى طرده من اللقاء.

وحقق وستبروك اول »تريبل دبل« )10 على 
األقل في ثالث من الفئات اإلحصائية الفردية 
اخلمس: نقاط، متابعات، متريرات حاسمة، 
سرقة الكرة أو صدها( هذا املوسم بتسجيله 22 

نقطة و16 متابعة و12 متريرة حاسمة.
واستمرت معاناة لوس أجنليس كليبرز 
بخسارته التاسعة تواليا وك��ان ذل��ك أمام 
ن��ي��وي��ورك ن��ي��ك��س 85-107 ع��ل��ى ملعب 
م��ادي��س��ون سكوير غ���اردن. وس��ج��ل للفائز 

الالتفي كريستابس بورزينغيس 25 نقطة.
وت��اب��ع ب��ن س��امي��ون��ز انطالقته الرائعة 
ه��ذا امل��وس��م وسجل 27 نقطة )رق��م قياسي 
شخصي( خالل فوز فريقه فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز على يوتا جاز 86-107.
وفي املباريات األخ��رى، فاز سان أنتونيو 
سبيرز على أتالنتا هوكس 96-85، ودنفر 
ناغتس على ساكرامنتو كينغز 98-114، 
وبورتالند ترايل باليزرز على ممفيس غريزليز 
100-92، وواشنطن ويزادرز على ميلووكي 
باكس 99-88، وتشارلوت هورنتس على 

مينيسوتا متبروولفز 102-118.
كما تغلب أنديانا بيسرز على اورالن��دو 

ماجيك 97-105.

لقطة من مباراة برايتون مع ستوك سيتي

لقطة من مباراة داالس مافريكس وبوسطن سلتيكس في دوري السلة األميركي

برايتون يعوض تأخره مرتني ويخطف نقطة ثمينة من ستوك سيتي في »البرمييرليغ«

أعلن محام الثالثاء أن الشرطة الهندية جتري 
حتقيقا بحق جنمة ك��رة امل��ض��رب ال��روس��ي��ة ماريا 
شارابوفا املتهمة بالغش والتآمر اإلجرامي، وذلك على 

خلفية توقف مشروع سكني فاخر كانت من رعاته.
وهناك مزاعم بأن الشركة التي تقف خلف املشروع 
السكني أخذت ماليني ال��دوالرات من مشتري املنازل 

دون أن تنفذه.
وقال بيوش سينغ، وهو محام ميثل أحد املشترين، 
لوكالة فرانس برس أن الشرطة قدمت اتهامات مبدئية 
بالغش والتآمر اجلنائي ضد شارابوفا كجزء من 
قضية أوسع ضد شركة »هومستيد إنفراستراكتشر 

ديفيلومبنت«.
وسافرت النجمة الروسية البالغة 30 عاما إلى 
الهند في 2012 للمشاركة في حفل اط��الق املجمع 
السكني الفخم الذي أطلق عليه »باليه باي شارابوفا«. 
وقيل للمشترين احملتملني أن املجمع يتضمن أكادميية 

لكرة املضرب وناديا ومهبطا للمروحيات.
ونقل موقع املشروع عن شارابوفا قولها إن هدفها 
ك��ان »جعل املالكني يشعرون بأنهم ميتلكون شيئا 

مميزا ومختلفا«.
ورأى سينغ أن »املشاهير الذين يروجون ألي منتج، 

يصبحون من الناحية التقنية وكالء لهذه الشركة. لم 
يكن أحد ليستثمر في املشروع لو لم يكن اسم شارابوفا 

عليه«.
وك���ان م��ن امل��ف��ت��رض ان��ت��ه��اء العمل ف��ي امل��ش��روع 
املفترض في مدينة غورغاون، الواقعة في ضواحي 
العاصمة نيودلهي، بحلول ع��ام 2016 لكن سينغ 
كشف أن أعمال البناء توقفت بعدما جمع أصحاب 

املشروع املاليني من املشترين.
ولم تعلق الشرطة على القضية التي تنظر فيها 
محكمة في نيودلهي، كما أن املسؤولني عن املشروع لم 
يردوا على االتصاالت، وشارابوفا أيضا لم تعلق على 

القضية.
وكسبت الالعبة الروسية، الفائزة بخمسة ألقاب 
كبرى واملتصدرة السابقة لترتيب رابطة احملترفات، 
ح��وال��ي 30 مليون دوالر ف��ي 2015 بحسب مجلة 
»فوربس«، بينها 23 مليونا من عقود رعاية مشابهة 

ملشروع غروغاون.
وعادت شارابوفا إلى املالعب في ابريل املاضي بعد 
إيقاف استمر ل�15 شهرا نتيجة تناولها مادة محظورة، 
وهي توجت في 15 اكتوبر بلقبها األول منذ عودتها 

وكان في دورة تياجنني الصينية.

شارابوفا متهمة في الهند بـ »الغش 
والتآمر اإلجرامي«

تشاكا: أرسنال يستطيع مطاردة مانشستر سيتي

شارابوفا

بولونيا يقلب الطاولة 
على   هيالس فيرونا

في »الكالتشيو«
حول بولونيا تخلفه امام مضيفه هيالس 
فيرونا الى فوز 3-2 االثنني في ختام املرحلة 
الثالثة عشرة م��ن ال���دوري االيطالي لكرة 

القدم.
وس���ج���ل ال��ي��س��ي��و ت��ش��رت��ش��ي )13( 
واالوروغ��وي��ان��ي م��ارت��ن كاسيريس )33( 
هدفي هيالس فيرونا العائد ال��ى الدرجة 
االولى بعد موسم في الثانية، وماتيا ديسترو 
)22( والنيجيري اورج��ي اوكونكوو )74( 
والغاني غودفريد دون��س��اه )76( اه��داف 

بولونيا.
وبقي هيالس فيرونا في املركز التاسع 
عشر قبل االخير برصيد 6 نقاط، وانتقل 
بولونيا من املركز الثالث عشر الى العاشر 
رافعا رصيده الى 17 نقطة بفارق االهداف 

خلف فيورنتينا وامام كييفو.

إيبار يسحق ريال بيتيس 
بخماسية في »الليغا«

سحق إيبار ضيفه ريال بيتيس بخماسية 
نظيفة اإلثنني في ختام املرحلة الثانية عشرة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتتح إيبار التسجيل بالنيران الصديقة 
عندما سجل له جوردي آمات خطأ في مرمى 
فريقه )6(، وأض��اف األرجنتيني غونزالو 

اسكاالنتي الهدف الثاني )30(.
وفي الشوط الثاني، ارتكب املدافع الدولي 
اجلزائري عيسى مندي خطأ قاتال دفع ثمنه 
بطاقة حمراء وركلة جزاء ترجمها البرازيلي 

تشارلز الى هدف ثالث )56(.
وأضاف تشارلز الهدف الثاني الشخصي 
والرابع ألصحاب االرض )71(، ثم اختتم 
سيرجي إنريك املهرجان بالهدف اخلامس 

.)80(
وارتفع رصيد إيبار إلى 11 نقطة لكنه بقي 
في املركز السابع عشر، فيما توقف رصيد 

ريال بيتيس التاسع عند 17 نقطة.

 قال جرانيت تشاكا العب وسط أرسنال إنه بوسع فريقه 
تقليص الفارق مع مانشستر سيتي املتصدر واملنافسة على لقب 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وفاز أرسنال 2 -صفر على غرميه توتنهام هوتسبير يوم 
السبت ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في املركز السادس بينما 
يتقدم سيتي بفارق 12 نقطة بعدما حقق فوزه 11 في أول 12 
جولة لكن تشاكا يثق في ق��درة فريقه على العودة إلى سباق 

اللقب.
وقال تشاكا لشبكة سكاي سبورتس نيوز ”أعتقد في كرة 

القدم كل شيء ممكن“.

وأض��اف ”مانشستر سيتي في الوقت احلالي مير مبرحلة 
جيدة ويلعب بشكل رائع بينما تهدر باقي الفرق النقاط وهو ما 

لم يفعله هو لكن من احملتمل أن يهدر النقاط أيضا“.
لكن تشاكا يعتقد أن سرعة سيتي ستتراجع وحينها سينبغي 

على أرسنال استغالل الفرصة.
وق��ال تشاكا ”رمبا ال يستمر بنفس الطريقة احلالية لكن 
تركيزنا ينصب على أنفسنا. ندرك أننا نحتاج إلى العمل ونثق 

أن بوسعنا املنافسة على القمة“.
وأض��اف ”أن شخصيا أفكر بشكل واقعي لكني أملك أحالما 

أيضا.. في كرة القدم كل شيء ممكن“.

 قال يورجن كلوب م��درب ليفربول االثنني إن العمل على بقاء 
العبني بارزين مثل فيليب كوتينيو في النادي يقع على عاتق مجلس 
االدارة في ظل جتدد تكهنات عن رغبة برشلونة في التعاقد مع العب 

الوسط البرازيلي.
وقضى برشلونة متصدر دوري الدرجة األولى االسباني معظم 
أشهر الصيف املاضي في محاولة ضم كوتينيو دون جدوى وقال 
روب��رت فرنانديز املدير الرياضي للنادي القطالوني إن ليفربول 
طلب 200 مليون ي��ورو )234.64 مليون دوالر( لالستغناء عن 

الالعب.
وحتدث كلوب قائال إنه لم ينشغل بتقارير وسائل إعالم إسبانية 
حول جتديد برشلونة حملاوالت التعاقد مع كوتينيو في يناير املقبل.

وقال املدرب األملاني ”لست منشغال بهذا األمر وفرصتنا الوحيدة 
في النجاح تعتمد على االحتفاظ بالعبني جيدين في الفريق ودورنا 
أن نتأكد من رغبة الالعبني في االستمرار في ليفربول وعدم الرحيل 

إلى أي مكان“.
وأضاف ”إذا أراد العبون املغادرة فيمكن أن تكون لديهم أسبابهم 
لكن هذه ليست مشكلتي ألننا أمام موسم طويل ونود حتقيق النجاح 

قدر املستطاع“.
ولم يخض كوتينيو مباريات في ال��دوري االجنليزي املمتاز إال 
بعد مرور شهر على انطالق املوسم. وبعد أن استعاد لياقته سجل 
خمسة أهداف من بينها هدف في الفوز -3صفر على ساوثامبتون 

السبت املاضي كما صنع أربعة أهداف في آخر سبع مباريات.
وتابع كلوب ”فيليب معنا بنسبة 100 في املئة وعند فتح باب 
االنتقاالت تكثر األقاويل ولكن عند إغالقه يلتزم اجلميع بالعمل 

باحترافية“.

كلوب: استمرار كوتينيو في ليفربول يقع 
على عاتق مجلس اإلدارة
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