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بر�شلونة يوا�صل ال�سقوط بالتعادل مع فياريال

الأمناء  /متابعات :

خطف برشلونة تعاد ًال يف الوقت القاتل
أمام مضيفه فياريال يف املباراة
التــي جمعتهام عــى ملعب
املادريجــال ضمن األســبوع
الســابع عرش مــن الدوري
اإلسباين.
وســجل فياريــال هدفه
الوحيــد يف املباراة عن طريق
الالعــب نيكوال سانســوين
يف الدقيقــة  ،50قبــل أن
يعــادل ليونيل مييس النتيجة
لربشلونة يف الدقيقة .90
ويعاين برشلونة من أزمة
نتائج خالل الفــرة الحالية،
وذلك بتعادله مــع فياريال ،
والخسارة يف مواجهة أتلتيك
بيلباو بهدفــن مقابل هدف

15

الخميس املايض ضمن كأس ملك إسبانيا.
ويحتل برشــلونة بهذا التعــادل املركز
الثالث يف جدول ترتيب الدوري اإلســباين

برصيد  35نقطة ،بفارق نقطة عن الثاين
إشــبيلية ،وخمس نقاط عن املتصدر ريال
مدريد الذي ميتلك مباراة مؤجلة.

جنم جزائري ً
بديل ملحمد �صالح يف روما
الأمناء  /متابعات :

يسعى فريق روما جاهدًا اىل الخروج من مأزق غياب أبرز نجومه ،الجناح املرصي
الدو ّ
يل ،محمد صالح ،عن مبارياته املقبلة ،بســبب مشــاركته مع منتخب بالده يف
بطولة نهائيات كأس األمم األفريقية ،والتي ستفرض غيابه ملدة قد تصل لنحو شهر،
سواء خالل فرتة االعداد قبيل انطالق الـ "كان" أو خالل مراحل البطولة املختلفة.
وهو األمر الذي دفع الجيالورويس اىل التفكري يف التعاقد مع العب بديل ،وحسب
ما ذكرته صحيفة الجازيتا ديللو سبورت اإليطالية ،فقد وقع اختيار مسؤويل فريق
العاصمة اإليطالية عىل التعاقد مع الجناح الجزائري الدو ّ
يل ،سفيان فيغويل ،العب
فريق وست هام الحا ّ
يل.

�إ�شبيلية يقرتب من �ضم مدافع ليفربول مامادو �ساكو

الأمناء  /متابعات :

أكدت تقارير صحفية عاملية
 ،أن نادي إشــبيلية اإلسباين
يقرتب بشــدة من ضم املدافع
الفرنيس مامادو ســاكو العب
نادي ليفربول اإلنكليزي ،خالل
املريكاتو الشتوي الجاري.
وقالت صحيفــة “ماركا”
اإلســبانية ،أن نادي ليفربول
اإلنكليزي موافــق مبدئي ًا عىل
رحيل املدافــع البالغ من العمر
 26عام ًا مامادو ساكو ،ولكن
مببلــغ ال يقل عــن  22مليون
يورو.
جدير بالذكر أن املدرب األملاين
يورغن كلوب املدير الفني لنادي
ليفربول اإلنكليزي ،يرغب يف
رحيل االعب الفرنيس ،وهو ما
يســهل عىل الفريق األندليس
إنهاء الصفقة.

ليفاندوف�سكي يرف�ض عر�ض ًا خرافي ًا من ال�صني
الأمناء  /متابعات :

م�صر تهزم املغرب وحترز لقب البطولة العربية لكرة ال�سلة..
الأمناء  /متابعات :

توج املنتخب املرصي بلقب البطولة العربية لكرة السلة
التي تقام حليا يف مرص  ،بعد ان تغلب منافسه املنتخب
املغريب بنتيجة  96/90يف اللقاء الذي بالقاهرة.
وثأر املنتخــب املرصي من هزميتــه يف الدور األول

أمام منتخب املغرب ونجح يف تحقيق اللقب العريب بعد
مباراة حافلة بالندية واإلثارة شهدت حضور ًا جامهريي ًا
ومساندة للفراعنة.
هذا وكان املنتخب البحريني قد حســم املركز الثالث
يف البطولة العربية بعد أن تغلب عىل منافسه السعودي
بنتيجة .79-69

رفــض الالعــب روبــرت
ليفاندوفسيك مهاجم ونجم نادي
بايرن ميونيخ األملاين عرض ًا خرافي ًا
يف اآلونة األخرية من أجل االنتقال
إىل أحــد أنديــة بطولــة الدوري
الصيني خالل الفرتة املُقبلة.
واعرتف سيزاري كوتشارسيك
وكيــل أعــال الالعــب الدويل
البولنــدي أن أحد الــوكالء الذي
يقومون بنقل الالعبني إىل الصني
من أجل عرض راتــب ضخم عىل
موكله يصل إىل أكرث من  40مليون
يورو سنوي ًا.
فيام أشار ســيزاري أن النادي
الصيني الــذي مل يتم اإلفصاح عن
هويته قد عرض عىل إدارة النادي
البافاري مبلغ ًا قيمته  200مليون
يورو مــن أجل املوافقة عىل رحيل
ليفاندوفســي عن ملعب أليانز
أرينا هذا الشتاء.

ديوكوفيت�ش يرد اعتباره امام موراي
ويحرز لقب بطولة قطر للتن�س..

الأمناء  /متابعات :

توج الالعب الــريب نوفاك ديوكوفيتش املصنف الثاين عامليا بلقب
فردي الرجال يف منافسات بطولة الدوحة املفتوحة للتنس ذات الـ250
نقطة .،
ومتكــن ديوكوفيتش من تحقيــق لقب البطولــة املقامة يف قطر
بعدما تغلب عىل منافســه الربيطاين آندي موراي املصنف األول بواقع
مجموعتني مقابل واحدة تفاصيلهام  6-3و 5-7و.6-4
وبهذا الفوز فــإن ديوكوفيتش عزز تفوقه عىل موراي بـ 25انتصار
مقابل  11خسارة يف املواجهات املبارشة بني الالعبني  ،كام رد اعتباره
للخسارة يف نهايئ كأس املاسرتز العام املايض.

