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يسعى يوفنتوس للحفاظ على 
صدارة الدوري اإليطالي من بوابة 
ب��ارم��ا ف��ي املرحلة العشرين من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
 ويأمل رجال املدرب ماوريتسيو 
ساري في استغالل عاملي األرض 
واجل��م��ه��ور لتحقيق ال��ف��وز على 

ضيفهم بارما للتشبث بالصدارة.
ويعود إلى صفوف فريق السيدة 
العجوز هدافه الدولي البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو ال��ذي غاب 
بسبب التهاب في اجليوب األنفية، 
عن املباراة األخيرة ضد أودينيزي 
)4 - صفر( األربعاء في ثمن نهائي 
مسابقة الكأس، حيث سيعزز قوته 
الضاربة إلى جانب املتألق الدولي 
األرجنتيني باولو ديباال، ومواطنه 

غونزالو هيغواين.
وي��ع��ود أنطونيو كونتي إلى 
مسقط رأس���ه وف��ري��ق ب��داي��ات��ه 
الكروية عندما يحل فريقه إنتر 
ميالن ضيفاً على ليتشي اليوم 
األح��د وكله أمل في كسب النقاط 
ال��ث��الث للضغط على يوفنتوس 

املتصدر.
وب��دأ كونتي مسيرته الكروية 
مع ليتشي ع��ام 1985 ولعب في 

صفوفه حتى ع��ام 1991 عندما 
انتقل إلى صفوف يوفنتوس الذي 

اختتم مشواره معه عام 2004.
وف��رط إنتر ميالن ف��ي شراكة 
الصدارة مع يوفنتوس في املرحلة 
املاضية بتعادله مع ضيفه أتاالنتا 
وفوز فريق السيدة العجوز على 
مضيفه روم��ا فبات يتخلف عنه 

بفارق نقطتني.
ويبدو إنتر مرشحا بقوة لكسب 
النقاط الثالث أمام ليتشي العائد 
حديثاً الى دوري االض��واء والذي 
يعاني االمرين من أجل البقاء حيث 
يحتل املركز السابع عشر برصيد 
15 نقطة فقط واه��ت��زت شباكه 
38 م��رة ف��ي أس��وأ خ��ط دف��اع في 
الكالتشيو مشاركة م��ع جنوى 

الثامن عشر.
كما أن إنتر استهل مشواره في 
ال���دوري ه��ذا املوسم بالفوز على 
ليتشي برباعية نظيفة في املرحلة 

األولى.
ويلعب اليوم أيضا ميالن مع 
أودينيزي، وبولونيا مع فيرونا، 
وبريشيا مع كالياري، وجنوى مع 
روم��ا، على أن تختتم املرحلة غدا 

اإلثنني بلقاء أتاالنتا مع سبال.  

تتجه األنظار اليوم األح��د إلى ملعب 
كامب ن��و ف��ي برشلونة حيث يحتضن 
لقاء برشلونة مع ضيفه غرناطة، ضمن 
منافسات املرحلة العشرين من بطولة 
إسبانيا لكرة القدم حيث يشهد اللقاء 

بداية جديدة للمدرب كيكي سيتني.
وسيبدأ سيتيني مشواره رسميا مع 
برشلونة باستضافة غرناطة العاشر في 
مهمة ثأرية بالنسبة للنادي الكاتالوني 
ال��ذي سقط بثنائية نظيفة على ملعب 
الفريق األندلسي في املرحلة اخلامسة، 
وكانت الثانية له بعد األولى أمام أتلتيك 
بلباو صفر1- في املرحلة األول��ى، قبل 
أن يتلقى اخلسارة الثالثة ام��ام مضيفه 

ليفانتي 3-1.
وتعاقد برشلونة مع سيتني بعد إقالة 
إرنستو فالفيردي عقب اخلروج املخيب 
من الدور نصف النهائي ملسابقة الكأس 
السوبر اثر اخلسارة أمام أتلتيكو مدريد 

.3-2
وقال رئيس النادي جوسيب بارتوميو 
ان��ه جلب امل��درب السابق لريال بيتيس 
ملنح الفريق دفعة ايجابية في منتصف 
املوسم حيث ينافس النادي الكاتالوني 
على ث��الث ج��ب��ه��ات: ال����دوري وال��ك��أس 

احملليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
اما سيتيني )61 عاما( فقال »لم أكن 
اتخيل في اقصى احالمي تواجدي هنا. 
ان���ا ش��خ��ص ع��اط��ف��ي وال��ي��وم ه��و مميز 
بالنسبة ل��ي. لم أفكر اطالقا ب��أن يطلب 
مني برشلونة تولي ت��دري��ب��ه. ال املك 
سيرة ذاتية هائلة او الكثير من االلقاب 
لكني برهنت بأنني املك فلسفة معينة 

في اللعب«.
وأضاف »وعدي الوحيد هو ان يلعب 
فريقي جيدا. جميعكم يدرك بأنني املك 
شخصية. هنا، سأتولى اإلش��راف على 
فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، 

ثمة اشياء صغيرة لتغييرها«.
ويشكل خ��ط ال��دف��اع األول��وي��ة التي 
سيعمل سيتني على حتسينها كون شباك 
النادي الكاتالوني تلقت 23 هدفا حتى 
اآلن في الدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه 
وصيفه ب��ف��ارق األه����داف ري���ال مدريد 

وأتلتيكو مدريد الثالث.
ولم تتعلق مشكلة برشلونة باألخطاء 
الفردية بقدر ضعف ايقاعه في مواجهة 
الهجمات امل��رت��دة والتي ستكون بدون 
تأكيد س��الح غرناطة للخروج بنتيجة 

إيجابية من معقل برشلونة.
وب��دوره��م��ا، يسعى فالنسيا وري��ال 

سوسييداد لفك الشراكة بينهما، اذ يحتل 
االول املركز اخلامس متقدما على فالنسيا 
ال��س��ادس بفارق االه���داف، وذل��ك عندما 
ي��ح��الن ضيفني ع��ل��ى م��اي��ورك��ا وري���ال 

بيتيس على التوالي اليوم أيضا.
وف��ي اف��ت��ت��اح اجل��ول��ة أول م��ن أمس  
استعرض خيتافي أمام مضيفه ليغانيس 
وهزمه بالثالثة ليقفز إلى املركز اخلامس.

وتناوب على ثالثية خيتافي كّل من 
األوروغ��وي��ان��ي كابريرا والكاميروني 
نيوم وم��ات��ا )12 و21 و33( علماً أن 
اخل��اس��ر فقد خ��دم��ات روب��ني بيريز إثر 
تلقيه اإلن��ذار األصفر الثاني وط��رده في 

الدقيقة التسعني.
وص��ال��ح خيتافي جماهيره سريعاً 
إثر تلقيه هزميتني توالياً في الليغا أمام 

فياريال وري��ال مدريد في الوقت الذي 
تلقى به ليغانيس خسارته األول��ى منذ 
بداية ديسمبر الفائت عندما خسر من 

إشبيلية بهدف دون رد.
وصعد خيتافي للمركز اخلامس مؤقتاً 
بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بينما ازداد 
وضع ليغانيس تعقيداً مع توقف رصيده 

عند 14 نقطة في املركز التاسع عشر.

كيكي سيتني مع ميسي في تدريبات برشلونة

يوفنتوس يسعى ملواصلة الصدارة في الكالتشيو

عادل حامل اللقب تورونتو رابتورز أفضل رقم 
له على صعيد عدد النقاط خالل مباراة واحدة في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، باكتساح 
ضيفه واشنطن ويزاردز 140-111 أمس في لقاء 

برز فيه العبه نورمان باول.
وأنهى ب��اول، ال��ذي لم يبدأ كأساسي املباراة، 
مع 28 نقطة وخمس متابعات، بينما سجل زميله 
اإلسباني مارك غاسول 20 نقطة وست متابعات 
وخمس مت��ري��رات حاسمة، ليقودا الفريق الى 

حتقيق فوزه ال�27 مقابل 14 خسارة هذا املوسم.
وهي املرة الثانية التي يبلغ فيها الفريق الكندي 
عتبة 140 نقطة، وهي األعلى له في مباراة في 
ال��دوري. واملفارقة أن تورونتو حقق هذا الرقم 
للمرة األول��ى في مواجهة واشنطن أيضاً، عندما 
تغلب عليه 140-138 لكن بعد شوطني إضافيني، 

وذلك قبل عام تقريباً )13 يناير 2019(.
وثبت فريق املدينة الكندية أفضليته على فريق 
العاصمة األميركية، اذ حقق فوزه السابع توالياً 

عليه، وال�20 في آخر 24 مواجهة مباشرة بينهما.
وتراجع أداء تورونتو هذا املوسم بعد تتويجه 
في 2018-2019 بلقب الدوري للمرة األولى في 

تاريخه، السيما بعد انتقال جنم املوسم املاضي 
كواي لينارد الى صفوف لوس أجنليس كليبيرز. 
ويحتل الفريق حالياً املركز ال��راب��ع في ترتيب 
املنطقة الشرقية، ب��ف��ارق عشر ان��ت��ص��ارات عن 
املتصدر ميلووكي باكس )خاض األخير 43 مباراة 

مقابل 41 لتورونتو(.
وباستثناء تأخره بنقطة واحدة فقط في الربع 
األول، سيطر تورونتو على مجريات مباراة 
األم��س، وتقدم في الربع األخير بفارق بلغ 33 

نقطة.
وأنهى سبعة من العبي تورونتو املباراة مع 
11 نقطة على األقل، ليمنحوا الفريق فوزه الثاني 

توالياً والثالث في آخر أربع مباريات.
في املقابل، تلقى واشنطن خسارته الثالثة توالياً 
والرابعة في آخ��ر خمس مباريات، وك��ان أفضل 

مسجل له تروي براون جونيور مع 22 نقطة.
                 

ثماني رميات ثالثية لدونسيتش                
وواصل السلوفيني لوكا دونشيتش التألق مع 
فريقه داالس مافريكس هذا املوسم، وقاده للفوز 

على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 112-120.
وأنهى دونشيتش )20 عاماً( املباراة مع 35 
نقطة وثماني متابعات وسبع متريرات حاسمة، 
وجنح في تسجيل ثماني رميات من خارج القوس، 
معادالً أفضل رق��م له في ه��ذا املجال في موسمه 

.»NBA« �الثاني في ال
وقاد دونشيتش فريقه سادس ترتيب املنطقة 
الغربية، إلى حتقيق فوزه الرابع توالياً وال�27 
مقابل 15 خسارة، وكان أفضل مسجل في املباراة، 
بينما ساهم زميله تيم هاردواي جونيور بتسجيل 

29 نقطة.
في املقابل، ك��ان داميان ليالرد أفضل مسجل 
لبورتالند مع 34 نقطة أضاف إليها عشر متريرات 

حاسمة.
وفي بقية املباريات، فاز أتالنتا هوكس على 
س��ان أنتونيو سبيرز 121-120، وممفيس 
غريزليز على كليفالند كافالييرز 109-113، 
وميامي هيت على أوكالهوما سيتي ثاندر 115-
108، وإنديانا بايسرز على مينيسوتا متبروولفز 
116-114، وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على 

شيكاغو بولز 89-100.
لقطة من مباراة تورونتو رابتورز وواشنطن ويزاردز

»الليغا« في  غرناطة  مبواجهة  برشلونة  مع  مشواره  يبدأ  سيتني  كيكي 

تورونتو يتجاوز واشنطن بفوز كبير 
»NBA« في الـ
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قال إنتر ميالن املنافس في 
دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم ي��وم اجلمعة إنه 
ت��ع��اق��د م��ع ال��الع��ب ال��دول��ي 
االجن��ل��ي��زي ال��س��اب��ق آشلي 
يونغ من مانشستر يونايتد 

ملدة ستة أشهر.
ومي��ل��ك إن��ت��ر خ��ي��ار متديد 
ال��ت��ع��اق��د م���ع ي��ون��غ مل��وس��م 
آخ��ر وسينضم إل��ى زميليه 
السابقني ف��ي أول��د ت��راف��ورد 
روميلو لوكاكو وأليكسيس 

سانشيز.
وذك�����رت وس���ائ���ل إع���الم 

بريطانية أن إنتر دف��ع 1.5 
مليون ي��ورو )1.66 مليون 

دوالر( ليونايتد.
وكان عقد يونغ )34 عاما( 
الذي حتول للعب كظهير بعد 
أن بدأ مسيرته كجناح ينتهي 
م��ع يونايتد ف��ي نهاية هذا 

املوسم.
وقال أولي جونار سولشار 
م��درب يونايتد ي��وم اجلمعة 
إن ال����ن����ادي ل���ن ي��ق��ف في 
طريق انتقال يونغ للعمالق 

اإليطالي.
وأض�����اف ”آشلي ي��رغ��ب 

ف��ي خ��وض م��غ��ام��رة جديدة 
ويقترب من عامه 35 اآلن. قام 
بعمل رائع وخدم هذا النادي 

بكل اخالص“.
وب���دأ ي��ون��غ مسيرته في 
وات��ف��ورد قبل أن ينتقل إلى 
أستون فيال في 2007 وانضم 
إل��ى يونايتد بعدها بأربع 

سنوات.
ول���ع���ب 39 م����ب����اراة مع 
إجنلترا وك��ان آخ��ر ظهور له 
في ال��دور قبل النهائي لكأس 
ال��ع��ال��م ف��ي اخل���س���ارة أم��ام 

كرواتيا في 2018.

 إنتر ميالن يتعاقد مع آشلي يونغ 
من مانشستر يونايتد

آشلي يونغ


