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خـيم التـعادل الـسلبـي على مـوقعة
أنــفــيـلــد الـتـي جـمــعت لــيـفــربـول
اني اإلجنليزي وبايرن ميونخ األ
اول امس الـثـالثـاء في ذهـاب دور
الـ16 لـــــدوري أبــــــطـــــال أوروبـــــا
لـيـتـأجل حـسـم تذكـرة الـعـبـور إلى
ربـع نـهـائي الـبـطـولـة الـقـاريـة إلى
مـوقـعـة اإليـاب عـلى مـلـعـب ألـيـانز
أريـــنــا. وشـــهـــدت قــمـــة أنـــفــيـــلــد
مـــــحـــــاوالت عـــــديـــــدة من جـــــانب
لـيــفـربـول مـن أجل حتـقــيق الـفـوز
لـتسـهيل مـهمـة الفـريق اإلجنلـيزي
فـي مـوقـعـة اإليـاب لــكـنه فـشل في
غــزو شـــبـــاك الــفـــريق الـــبـــافــاري
وجتـــاوز جـــدارة مـــانـــويـل نـــويــر
الــــعـــالـي حــــتى إطـالق صــــافـــرة

النهاية.
كــــاد احلـــارس
الـــبــرازيــلي
ألـــيـــســـون
بــيــكــر أن
يـــــــكـــــــلف
فـــــــريـــــــقه
لـيــفـربـول
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كـسيكـي أندريس مانـويل لوبـيز أوبرادور اول امس الـثالثاء شـكوكا وعـد النهـائي لتـجديد الـعقـد أثار الرئـيس ا مع اقتـراب ا
كسيك اعتبارا من 2020 إذا تطـلبت موارد من احلكومة إزاء إمكانية إقـامة سباقات بطـولة العالم فورموال  1 للسـيارات في ا
ـكـسـيك عـقدا في 2014 إلقـامـة خـمـسة سـبـاقـات في فـورموال 1 وهـو مـا تـطـلب إنفـاق ماليـ الـبـيزو في االحتـادية. ووقـعت ا
وعد النهائي لتجديـد عقد استضافة السباقات اعتبارا من 2020 صورة استثمارات سنوية إال أن األمور تبـدو ضبابية قبل ا
ـكسـيكي في تـصريـحات صحـفيـة: "أميل لـلتقـشف قلـيال في مثل هـذه األمور الـتمويل في 28 شبـاط اجلاري. وقـال الرئيس ا
الذي كان مـخصصـا لفورموال 1 اجته اآلن لقطـار سيـاحي تخطط احلـكومة إنـشائه في جـنوب البالد". وكـان مسؤول في وزارة
ـكـسيـكيـة بدفع  45ملـيون دوالر في الـعام ـكسـيكـيـة كشف في وقت سـابق هـذا العـام أن العـقد يـلـزم احلكـومة ا السـيـاحة ا
اضي اجتذب سباق مكسيكو سيتي على حلبة هرمانوس رودريجيز الواحد إلقامة سباقات فورموال 1 في البالد. وفي العام ا
135407 متفرج وبلغ العدد اإلجمالي للمشجع 334946 على مدار أيام السباق الثالثة وهو عدد يقل بفارق بسيط عن
ـاضي عـلى حلـبـة سيـلـفرسـتـون في بريـطـانيـا. وقـالت شـركة "سي.آي.إي" الـتي تـتولى ـوسم ا الرقم الـقـياسـي للـحـضور في ا

التنظيم إن السباق كان له مردودا اقتصاديا بلغ  1.3مليار دوالر وخلق  31600فرصة عمل في أول ثالث سنوات فقط.
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تــتــرقب اجلــمــاهــيــر الــلــبــنــانــيــة
ــــواجــــهـــــة احلــــاســــمـــــة ضــــمن ا
ـؤهـلة لـكـأس الـعـالم الـتـصـفـيـات ا
بـكــرة الـسـلـة 2019 في بـكـ أمام
نيوزيلندا يوم غد اجلمعة ثم لقاء
ــقـبل. كــوريـا اجلــنــوبــيـة األحــد ا

ويــرصـد الــتـقــريـر الــتــالي عـوامل
إيجابية تلعب دورا كبيرا في تأهل

لبنان إلى كأس العالم:
ÍdO¼UL'« nŠe «

نـتظر ـشهـد اجلماهـيري ا يُعـتبر ا
من ب األكبر في تـاريخ كرة السلة
الـلـبـنـانـيــة حـيث نـفـدت كل تـذاكـر

بـاراة للقـاء نيوزيـلندا بـاإلضافة ا
السـتـقـطـاب مـطـرب شـعـبـي إلحـياء
حــــفل داخل صـــالــــة نـــهـــاد نـــوفل.
بـيـنـما حـجـزت اللـوحـات اإلعالنـية
في بـيـروت مــسـاحـة كـبــيـرة لـلـقـاء
ــبـادرات فـرديـة ومـعـظــمـهـا جـاء 
ـا ومـجـانـيـة وال تـهـدف لـلـربح.  ر
يــذكــر الــتــاريخ أن رئــيس االحتــاد
اللبـناني لكـرة السلـة أكرم احللبي
انــتـــشل لــعـــبــة كـــانت ذاهـــبــة إلى
الهاوية وأوصلها إلى كأس العالم
عـبـر الـتـخـطــيط الـنـاجح واخلـبـرة
الــواســعـة. وكــان الــدعـم االحتـادي
غير محـدود إذ أنهى منتخب األرز
بـــاألمـس مـــعـــســـكــــره في تـــركـــيـــا
ــبـــاراتـــ من الــعـــيـــار الــثـــقــيل
ـــواجـــهـــة الــيـــابـــان بـــاإلضـــافــة
جلــلـــســات يــومــيــة بــ الالعــبــ
وأعضاء االحتاد حلثهم على تقد

كل ما لديهم. 
وال شـك أن تــــصــــريــــحــــات مـــدرب
نيوزيـلندا بول هيـناري الذي بعث
بـرسالـة شـديدة الـلهـجـة عبـر وكيل
العب دولي بأنه سيأتي إلى لبنان
ة قـاسية أشـعلت الكـتسـاحه بهـز

شـرارة لـدى الالعـب واجلـمـاهـير
ــا سـيـكـون له انـعـكـاس إيـجـابي
ـلـعب. عـلى رجــال األرز في أرض ا
مكن أن يـستلهم لـبنان بفوزه من ا
عـلى الـص ضـمن الـتصـفـيات في
وقت ســابق (92-88) مــنــذ حــوالي
شـهـرين لــيـبـني ثـقــافـة االنـتـصـار
عــلـى أرضه ويـــكـــون شـــخـــصـــيــة

البطل. 
ويــعـول لــبـنـان بــشـكـل كـبـيــر عـلى
العبي الرياضي أمير سعود ووائل
عرقجي حيث يعتبر الثنائي جنوم
فوق الـعادة. بـاإلضافـة إلى العـديد
ـــتــمـــيـــزين كل في من الـالعــبـــ ا
مــركـزه لــكن الـتــركــيـز عــلى عـودة
الـثـنـائي مـعـا بـعـد مـشاكـل سـابـقة
لالعب أميـر سعـود وإصابـة عودة

عرقجي.
gO'« WKÝ  UŠuLÞ

قــــال أبي الـــدوجـي مـــشـــرف كـــرة
الـسـلة في نـادي اجلـيش الـسوري
امس األربــــعــــاء إن فـــــريــــقه أكــــد
مـشــاركـته فـي بـطــولـة غــرب آسـيـا
لألنديـة التي يضـيفهـا العراق ب
قبل. وأوضح يومي  10و 15آذار ا
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خارج منـطقة اجلزاء لكـنها ذهبت
رمى. مثل سابقتيها بعيدة عن ا
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وكــــان مــــانـــويـل نــــويــــر حـــارس
الـبـايـرن حـاضـرًا بـقـوة لـلذود عن
مـــرمـــاه ال ســـيـــمــــا في الـــدقـــائق
ــبــاراة. وكــاد األخــيــرة من زمن ا
ليفربول أن يخطف هدف الفوز في
الــدقـائق الـ5 األخــيـرة مـن الـوقت
األصــلـي لـــلـــمــبـــاراة مـن ضـــربــة
رأسـيـة مـتقـنـة وجـههـا مـاني نـحو
مـرمى حــارس الــفـريـق الـبــافـاري.
ورغـم قـــــــــوة رأســــــــــيـــــــــة الـالعب
الـــســنــغــالي إال أن يـــقــظــة نــويــر
حــرمت جنم الــريــدز من تــســجــيل
هــدف الــتـــقــدم بــعــدمـــا أبــعــدهــا
ـاني بأطـراف أصابعه احلارس األ

إلى ركنية.
وعـلى عـكس باقـي مبـاريـات ذهاب
دور الـ16 الــتي أقــيــمت األســبـوع
ــاضي انـتـهت مـبـاراة لـيـفـربـول ا
وبـايـرن مـيـونـيـخ بـتـعـادل سـلـبي.
ولم يــــنـــجح الــــفـــريـــقــــان في هـــز
الــــشـــبـــاك لــــيـــســـيــــرا عـــلى ذات
ــبـاراة األخـرى الـســيـنــاريـو في ا
التي أقيـمت الليلـة في فرنسا ب
لـيـون وبـرشـلــونـة وانـتـهت بـذات
ــبـاريـات الـ4 الـنــتـيـجــة. وكـانت ا
ــاضــيــة قــد شــهــدت جــمــيــعــهــا ا
أهــدافًــا إال أن مـبــاراتي الــثالثـاء
جعلت الليلة بيضاء دون أن تهتز

. واجهت الشباك في كلتا ا
U{d « ÂbŽ

ـديـر أبـدى إرنـســتـو فـالـفــيـردي ا
الفني لـفريق برشلـونة عدم رضاه
عن الـتعـادل السـلبي أمـام مضـيفه
ـــبـــاراة الـــتي جـــرت لـــيــــون في ا
بـينـهما مـساء الـيوم الـثالثاء في
ذهــاب ثــمن نــهــائي دوري أبــطــال
أوروبـــا.وقـــال فـــالـــفــيـــردي خالل
تصريحات نقلـتها صحيفة "ماركا"
اإلسبانية: "لقد حاولنا بكل الطرق
باراة مكنة كنا نسعى للفوز با ا
لكن انـتهت بـالتـعادل الزال يـتع
عـلـيـنـا احلـسم فـي مـوقـعـة اإلياب

وننتظر دعم جماهيرنا".
وأضـاف: "لـقــد فـعـلـنـا الــكـثـيـر من
األشـيــاء ولـعـبــنـا مـبــاراة رائـعـة
والــدفـاع ظــهـر بــأداء جــيـد وكــنـا
نـسـيـطر عـلى الـلـقاء لـكـنـني لست
سعـيدًا بالـنتـيجة لـكن الزال هناك
مباراة أخرى". وحول عدم تسجيل

هـــــدفًـــــا في الـــــدقـــــائـق األولى من
باراة بسبب هفوة قاتلة. وتسلم ا
ألــيــســون تــمـريــرة داخل مــنــطــقـة
جـــزائه لــكـــنه تــبـــاطــأ في إخــراج
هاجم الكرة قبل أن يضغط عليه ا
الـبـولـنـدي روبرت لـيـفـانـدوفـسكي.
وتـسـبب ضـغط ليـفـانـدوفـسكي في
ارتـبــاك احلـارس الـبـرازيـلي الـذي
اضــطــر لــلـتــمــريــر بــشـكـل خـاطئ
لـــــتـــــصل الـــــكـــــرة إلى خـــــامـــــيس
رودريجـيز. ومهـد رودريجيـز الكرة
لـزمـيـله كـيــنـجـسـلي كـومـان الـذي
أطلق تـسديدة قـوية لـكنهـا سكنت
الـــشـــبـــاك من اخلـــارج لـــيـــنـــجـــو

أليسون من عاقبة هفوته القاتلة.
g²OLO  …d Š

وتـلـقى جـوشـوا كـيـمـيـتش ظـهـيـر
الـــبــايــرن صــدمــة قـــبل مــواجــهــة
اإليــاب الـتي يــحــتـضــنــهـا مــلـعب
ـقـبل. ألــيـانــز أريـنـا في 13 أذار ا
ــــاني عــــلى وحتــــصـل الـــدولـي األ
بطاقة صفراء بعد مرور 28 دقيقة
ـبـاراة بـعـد مـخـالـفة عـلى بـدايـة ا
مـتــعـمـدة ضـد الــسـنـغــالي سـاديـو
ماني. وتسببت هذه البطاقة في
تأكـد غياب كـيميـتش عن جولة
اإليــاب بـسـبب إيــقـافه لـتـراكم
واجهة البطاقات لـيغيب عن ا

احلاسمة في عقر دار فريقه.
وشـــــهــــــد الـــــشــــــوط األول من
ـبـاراة مـحـاوالت عـديـدة من ا
العـبي الـريدز
لـصـيـد شـبـاك
احلــــــــــــــــارس
مانوير نوير
وحـــــــــــــــــــاول
سـاديـو مـاني
جتـــربــة حــظه
بــــــــضــــــــربــــــــة
مـقصـيـة لكـنـها
لم تتـسم بالـقوة
الـكـافـيـة لـتـذهب
رمى. بعـيـدة عن ا
وعــــــــــاد الــــــــــدولي
الـــســـنــــغـــالي بــــعـــد دقـــائق
مــعــدودة حملــاولــة تــهــديــد
ـــقـــصـــيـــة مـــرمى نـــويــــر 
جـديدة لـكـنهـا ذهـبت أعلى
ـــرمـى. وســـار الـــغـــيـــني ا
نابي كيتا على درب زميله
السنغالي بـتنفيذ ضربة
مـقــصـيــة مــشـابــهـة من
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انتهت آمال فرنسيس تيافو في الدفاع عن لقب بطولة ديلراي بيتش للتنس لكن خوان مارتن ديل
بـوترو تعـافى بشـكل تام من إصـابة في الركـبة وفاز  3-6 و 5-7 عـلى يوشـيهيـتو نـيشـيوكا في
لك الدور األول أمس الـثالثـاء. وبـدا أن تـيـافـو سـيـفـوز بـسهـولـة عـلى دان إيـفـانـز عـنـدمـا كـان 
جمـوعت اإلرسال بـعد التـقدم في اجملـموعة الـثانيـة لكنه خـسر إرسـاله. وانتفض إيـفانز وفـاز 
متـتـالـيـت لـيـتـفوق 6-3 و6-7 و5-7. وظـهـرت إثـارة كـبـيـرة قـرب الـنهـايـة عـنـدمـا امـتـلك إيـفـانز
ضربات اإلرسال أثناء التقدم  3-5في اجملموعة الثـالثة لكنه خسر إرساله وسط أخطاء متكررة.
فتـوحة بسبب اإلصابة وقدم أداء ولم يظهر على ديل بوترو أي آثـار لغيابه عن بطولـة أستراليا ا
قويـا في مباراته األولى هذا العام وسجل 12 ضربة إرسال ساحـقة ليتـفوق على نيـشيوكا الذي
ـباراة يـجيـد من اخلط اخللـفي. وسيـلعب ديل بـوترو الفـائز بـاللـقب في فلـوريدا عام 2011 في ا
قـبـلـة مع األمـريـكي ريـلي أوبـيـلـكـا صاحـب ضربـات اإلرسـال الـقـويـة. واسـتـغل األمـريـكي جون ا
إيسنر ضربات إرسـاله القوية ليتفوق على الـكندي بيتر بوالنسكي 3-6 و6-7 ويتأهل إلى الدور
الثاني. كما فاز أدريان مـانارينو وأندرياس سيـبي وباولو لورينتسي وجـوردان طومسون وستيفن

قامة على األراضي الصلبة. جونسون وجويرمو جارسيا لوبيز في الدور األول للمسابقة ا
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وسم لن قـال كيـفن دي بروين صـانع لعب مـانشسـتر سـيتي إن الـتعـثر في بـعض مبـاريات ا
نـافسة على درب بـيب جوارديوال لـتغييـر أسلوبه وفـلسفـته اخلاصة في ظل استـمرار ا يدفع ا
اضي عـندمـا خسـر مرتـ فقط في ـوسم مقـارنةً بـا أربعـة ألقـاب. وتراجـعت قوة سـيتي هـذا ا
ـوسم خـسر ـيـرليـج برقـم قيـاسي بـلغ 100 نـقـطـة. لـكن هـذا ا 38 مـبـاراة لـيـحـرز لـقب الـبـر
الفـريق بـالفـعل أربع مرات في 27 مبـاراة. وقال دي بـروين لـلصـحـفيـ في الـدوري خسـرنا
نـافسون تـشكيالت أقـوى لقد ـلك ا ا  اضي.. ر ـوسم ا باريـات مقارنـة با عددا أكبـر من ا
أضفنا العبا واحـدا (رياض محرز) وباقي الفريق لم يتغير". وتابع "أسلوب لعب الفريق سيبقى
كـمـا هـو مع بـيب.. لـن نـغـيـر أسـلـوبـنـا ويـعـرف اجلـمـيـع ذلك". وسـيـتي هـو الـفـريق اإلجنـلـيـزي
وسم. لكن دي بروين قال ـلك فرصة للمنافسة عـلى أربعة ألقاب هذا ا الوحيد الذي ال يزال 
ستحـيل تقريبا" اسـتهداف كل هذه األلقـاب في ظل أنه لم يسبق ألي فريق أن حقق إنه "من ا
هذا اإلجنـاز في إجنلتـرا. وأضاف "أعتـقد أن الهدف لـيس الفوز بـالبطـوالت األربع.. الهدف هو
الـفوز بـكل مبـاراة والـوصول إلى أبـعد مـدى إذا أحـرزنا ثالثـة ألقـاب سـيكـون ذلك أفضل من

اضي". العام ا

سـواريز أجـاب: "ال أشـعر بـالـقلق
ـكـنني أن أقـلق إذا لم يـكن هـناك
ـهاجم فرص وهـو ما يُـطلب من ا
وإذا لم يكن لديه فرص فهو يصنع
لــــــزمالئـه وهـــــو العـب مُـــــخــــــيف
هـاجمـون لديهم أدوار للـخصم وا

أخرى أهمها خلق الفرص".
ــبـــيــلـي والــدفع وعن تــغـــيــيـــر د
بــالــبــرازيــلي كــوتــيــنـيــو أوضح:
بـيـلي ركض كثـيرًا في الـشوط "د
األول وظهر بجهد كـبير بعد شهر
من اإلصـــابـــة ظــنـــنت أنـه الــوقت
ـنـاسب لـلـدفع بـه في الـتـشـكـيـلـة ا
األسـاسيـة وأعتـقـد أنه كان جـيدًا
وكـوتــيـنـيــو أيـضًـا خـالل الـدقـائق

التي شارك بها".
وأردف: "لن أنــكـر أنــنــا كـنــا نــريـد
اخلروج بنتيجـة أخرى ألننا نعلم
قيمـة الهدف خارج األرض ولـكننا
فـريق قـوي في كـامب نـو ونـتـوقع
أجواءً رائعة مع جمهورنا للعبور

قبل". للدور ا
وعن ســيــرجـي روبــيــرتــو كــشف:
"كـــان من الــواضـح لي أن اخلــصم
فريق قـوي جدًا في الـهجـوم وكان
روبــيـرتــو ضــمن اخلــيــارات مـثل
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الدوجي فـي تصـريحـات صحـفية:
"نـشـارك بـصـفـتنـا أبـطـالًـا لـلدوري
ويشارك في البطولة أيضًا فرق من
الـــــعـــــراق وإيــــــران ولـــــبـــــنـــــان
وفـــلــــســـطـــ واألردن". وأضـــاف:
ــبــاريـــات ســتـــقــام من مـــرحــلــة "ا
واحــدة وتـتــأهل حــسب نــظـامــهـا
الفـرق األربعة األولى ويُـسمح لكل
فـريـق بـاالسـتـعانـة بـالعـبـ اثـن

من األجانب". 
وواصل: "إدارة اجلــــيش تــــســــعى
لـلــتـعـاقــد مع العب أجــنـبي واحـد
عــلى أقل تــقــديــر من مــســتـوى
عال لتدعيم صفوف الفريق في
ــــهــــمــــة هــــذه الــــبــــطـــــولــــة ا
والصـعبة". وتـابع: "هذا األمر
قـــــيـــــد الـــــدراســـــة من إدارة
الـــــفــــــريق مـع الـــــعــــــلم أن
اجلــــــيـش يــــــــــــضـم بــــــ
صفوفه 6 العب مـلتزم

نتخب الوطني وهم: مع ا
ولــيم حـداد وعـبــد الـوهـاب
احلمـوي وعمـر الشـيخ علي
وطــــــارق اجلـــــابـي وهـــــاني

دريبي وخليل خوري".

ســيــشـتــكــون أيــضــا من الــتــحـكــيم".
أضــــاف: "إذا لم يــــخــــطئ احلــــكم في
ـلك الـكالسـيــكـو الـســابق في كـأس ا
خلـــرج بـــرشـــلـــونـــة فــائـــزا كـل هــذا
الـضـجــيج الـذي يـخـلــقه ريـال مـدريـد
بشـأن كالسـيـكو كـرة الـسـلة من أجل
إخـفـاء أن الـبـارســا بـات بـطال لـكـأس

اللعبة". 
وتـوج بـرشـلـونـة مـؤخرا بـلـقـب كأس
مـلك إســبـانـيـا لــكـرة الـســلـة بـعـد أن
ه الـتــقــلـيــدي ريـال تـفــوق عــلى غــر
مدريـد بفـارق نـقطـة واحدة (94-93)

وعقب وقت إضافي. 
وعن مـــبـــاراة لــيـــون قـــال: "الـــفــريق
تطور لكن علينا فـعل الكثير صنعنا
العـديد مـن الفـرص لكـننـا فـشلـنا في
ــرمى لــكـنـي سـعــيـد الـوصــول إلى ا
بـشـكل عـام". ويـحتـضـن ملـعب كـامب
نـو مــعـقل الــفـريق الـكــتـالــوني لـقـاء
قرر إقامته يوم 13 مارس العودة وا

قبل. ا
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شن جيـرارد بيـكـيه مدافع بـرشلـونة
هجـوما عـنيـفا عـلى ريال مـدريد بـعد
التـعادل بـدون أهــــــــــداف أمام لـيون
الـــفــــرنـــسـي في ذهـــاب الــــدور ثـــمن
الـــنـــهـــــــــــائـي من دوري أبــــــــــطـــال

أوروبا. 
وقـال بـيـكـيه في تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا
صـحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة: "مـثـلـما
يشـكـو ريال مـدريـد في كرة الـسـلة من
التحـكيم يـفعل ذلك في كـرة القدم ثم
بـــــــــعـــــــــد ذلـك يـــــــــذهـب إلـى وانــــــــدا
مـيــتـروبــولـيــتـانـو (مــلـعب أتــلـتــيـكـو
مـدريـد) ويـحـدث مـا يـحـدث". وأثارت
القـرارات التـحكـيمـية في مـباراة ريال
مدريـد وجاره أتـلتـيـكو الـتي فاز بـها

لكي 3 ـ 1 جدال كبيرا.  ا
وتـابع بــيـكـيه: "ال يــتـحـدث أحــد بـعـد
ذلك حلــــسن احلـظ أن ريـــال مــــدريـــد
لـيـس لـديه فــرق في األلــعــاب األخـرى
مدافع برشلونة بيكيه يحاول التأثير على الكالسيكومثل كـرة اليـد أو الهـوكي ألنهم كـانوا

الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو
فــيــرمـيــنـو بـ 150ألف إســتــرلــيـني

أسبوعيًا. 
وأوضـحـت الـصـحـيـفـة أنه بـجـانب
الـراتب الـسـنوي الـذي يـتـقـاضاه
صالح مـن لـــيـــفـــربـــول فـــإنه
يحـصل على دخل آخـر إثر
تـــعــــاقـــده مع  4رعـــاة.
وأكــدت أن صـافي دخل
صالح في الـسـنـة يـبلغ
30 مليون إسترليني
الفــــــــتـــــــة إلـى أن ذلك ال
يـتــعـارض مع أن الالعب
يتسم بـالتواضـع ويتبرع
بــاألمـوال لــلـمــسـاعـدة في

صر. بناء مستشفيات 
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ــــصـــري عـــقب وأصـــبـح الـــدولي ا
توقيعه على الـعقد اجلديد الالعب
األعـلى أجـرًا في لــيـفـربــول ويـلـيه

 ôU Ë ≠ 5 dÐ }
عـلق خـاميـس رودريجـيـز جنم بـايرن
ـعـار من ريـال مـدريـد عـلى مـيـونخ ا
األنـبــاء الـتي ربــطـته بــالـعـودة بــصـفـة
ـلكي بعد انـتهاء مدة نهائيـة للفريق ا
ـوسم احلـالي. وفتح اإلعـارة بـنهـايـة ا
الــنـجم الـكـولـومـبـي بـحـسب صـحـيـفـة
"مـونـدو ديـبـورتـيـفـو" الـبـاب إلمـكـانـية

عودته للعمالق األبـيض مجددا في تصريحات بعـد انتهاء مباراة بايرن
ميونخ أمام لـيفربول في ذهاب ثمن نـهائي دوري أبطال أوروبا. وقال
وسم لدي رودريـجيز: "ال أسـتبعد الـعودة لريال مـدريد بعـد هذا ا
مـنـزلي في مـدريـد كـذلك يـتـواجـد أشـخـاص يـحـبـونـني كـمـا قد
تركت العـديد من األشيـاء هناك ال زلت علـى اتصال بالعبي
ريـال مدريـد وعالقتي طـيبـة مع اجلميع". وتـابع "في بعض
األحــيــان كـــنت أشــعــر أن بـــإمــكــاني احلـــصــول عــلى
ــوسم". وواصل "أنــا ال أعــرف مــاذا الــفــرصــة هــذا ا
ــسـتـقـبل حـالـيـا أنـا أركـز مع بـايـرن سـيـحـدث في ا
ــقـبــلـة مــيـونـخ وأرغب في إنـهــاء األشـهــر الــثالثـة ا
بشكل جـيد مع الفـريق اآلن أنا ألعب أكـثر وأشعر

بأنني في حالة جيدة".

محمد صالح 
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فيدال وألينيا".
واسـتـكمل: "فـيـدال? لدي حظ كـبـير
لوجود العبي كـرة القدم في فريقي
من جــمـيع األنـواع وهـنـاك أوقـات
أفضله فيها وأوقات أخرى أفضل

سيرجي روبيرتو".
واختتم فالفيردي تصريحاته: "إذا
رأيت أن فـريـقي يـفـشل عـدة مرات
فإنه أمر يُضايقني لكنني شخص
هـاد وال أريـد أن أظـهر ذلـك على
ـــــلـــــعب". وتـــــأجـل حـــــسم أرض ا
الــتـأهل إلى ربـع الـنـهــائي الـقـاري
بــ بـرشــلـونــة ولــيـون إلى لــقـاء
اإليـاب فـي مـعـقل الـبـارسـا "كـامب

قبل. نو" في 13 أذار ا
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وذكـــــرت شـــــبـــــكـــــة "ســـــكـــــواكــــا"
لإلحـصـائـيـات أن بـرشـلـونـة فشل
لــلــمــرة األولى في الــتــســجــيل في
مـبـاراتـ مـتتـالـيـتـ خارج أرضه
في كـل الــــــبــــــطــــــوالت مــــــــــــنــــــذ

أبريـــــــــل 2017.
وكـانت مـبـاراة بـرشـلـونـة األخـيـرة
خارج ملعـبه في الدوري اإلسباني
أمـام أتـلـتـيك بــيـلـبـاو في اجلـولـة
الـ 23من الــــبــــطــــولــــة وانــــتــــهت خوان مارتن ديل

بالتعادل السلبي.
ويرى سـيرجـيو بـوسكـيتس العب
وسط بـــرشـــلـــونـــة أن الـــتـــعـــادل
السـلبي ضد لـيون خالل مـواجهة
الـفــريـقــ مـســاء الـيـوم الــثالثـاء
بــذهـاب ثــمن نـهــائي دوري أبـطـال
أوروبـــــا لـــــيـس خـــــطـــــرا. وقـــــال
بــوســكــيــتس خـالل تــصــريــحـات
نقلتهـا صحيفة "مـاركا" اإلسبانية:
"ال أعــتــقــد أن الــتــعــادل الــســلــبي
نتـيجـة خطـيرة وسنـضع تركـيزنا
لــتــحــقــيق االنــتــصــار فـي اإليـاب
والــيـوم كـنـا مـتـفـوقـ وإذا أردنـا
الــتــأهل لـــربع الــنــهــائي يــجب أن
نــــحـــقق االنـــتــــصـــار في اإليـــاب".
ــهـاجــمـون يــعـيــشـون وأضـاف: "ا
كـننا أمام مـرمى اخلصم لـكن ال 
انــتـقــاد سـواريــز فـقـط فـهــو عـمل
الـفــريق بـأكــمـله وهــذا سـيــنـتـهي
(يــقـصـد عـدم الـتـسـجـيل)". وتـابع:
ُــقـلق إذا لم نــخـلق "سـيــكـون من ا
الفـرص خالل اللـقاء ولـذلك علـينا
". واختتم: "نحن أن نكون متفائل
لـسـنا سُـعـداء وأعتـقـد أننـا لـعبـنا
بشـكل جيـد للـتسـجيل واالنـتصار

ولكن هذه هي كرة القدم".
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كشف تـقرير صـحفي بـريطاني عن
صــافي الــدخـل الــســنــوي لــلــدولي
صـري محـمد صالح جنم هـجوم ا
لـيـفـربـول. ووفـقًـا لـصحـيـفـة "ديـلي
إكسبريس" البـريطانية فإن صالح
كـــان يـــتـــقـــاضى في الـــبـــدايـــة مع
الــــريــــدز راتـــــبًــــا قــــدره 120 ألف
إسـترلـيني أسـبـوعيًـا. وأشارت
الصحـيفة إلى أنه بـعد توهج
ــصـــري وقع عـــلى الــدولـي ا
عـقـد جـديـد في 2018 يـحـصل
ــــــــوجـــــــــبه عـــــــــلى 200 ألف
إسـتـرليـني أسـبوعـيًـا باإلضـافة
إلـى مــكــافــآت تــعــتـــمــد عــلى أدائه
الـــفـــردي وأداء الـــفـــريق بـــأكــمـــله.

من مباراة لبنان والص


