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بـات األرجنـتـيـني ليـونـيل مـيـسي جنم برشـلـونـة اإلسبـاني أكـثـر العب يـهز الـشـبـاك أمام األنـديـة اإلنـكلـيـزيـة في دوري أبـطال أوروبـا. وسـجل مـيسي هـدفـ في شـباك
مانشـستر يونـايتد في مباراة اول امـس الثالثاء في إياب ربع نهـائي دوري أبطال أوروبا رافـعًا رصيده من األهداف إلى 24 هدفًـا في شباك اإلنكـليز. ويعـتبر آرسنال
هو أكـثر األندية اإلنكليزية تلقيًا لألهداف من توقيع ميسي حيث سجل في شباكه 9 أهداف بينما سجل 6 أهداف في مـرمى مانشستر سيتي كما هز شباك تشيلسي
3 مرات بجانب هدفـ في مرمى توتنهام. واحتفل فيليب كوتينيو صانع ألـعاب برشلونة بهدفه الرائع في شباك مانشستر يونايـتد بطريقة مثيرة للجدل. وعزز كوتينيو
تفـوق البلـوجرانـا مسـجال الهـدف الثـالث من تـسديـدة صاروخـية بـالدقـيقة 61 من عمـر اللـقاء عـلى ملـعب "كامب نـو" في إياب دور الـثمـانيـة لدوري أبـطال أوروبـا. والتزم
الالعب الـبـرازيلي الـهـدوء في احـتفـاله بـالهـدف واضـعًا إصـبـعيه فـي أذنيه وهـو يـنظـر إلى مـدرجات كـامب نـو في رسـالة فـحـواها أنه ال يـلـتفت لالنـتـقادات أو شـائـعات
ـقـنع بعـد أن كـلف اخلزيـنة ـوسم اجلـاري. ويعـيش الـبرازيـلي فتـرة صـعبـة مع بـرشلـونة إذ تـلـقى انتـقـادات واسعـة على مـسـتواه غـير ا االسـتغـنـاء عن خدمـاته بنـهـاية ا

وسم. الكتالونية 160 مليون يورو لضمه من ليفربول في كانون ثان 2018. ورفع فيليب كوتينيو رصيده إلى 3 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا ا
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كــشف يــنـز جــيــرالخ مــدرب الــفـريق
ـــنـــافس بـــبـــطـــولـــة كــأس ـــاني ا األ
االحتـاد لــفــرق تـنـس الـســيـدات اول
امس الـــثالثـــاء أن الــشـــكــوك حتــوم
حـول لـيـاقـة الـنـجـمـة أجنـليـك كـيـربر
احلـائــزة عـلى  3ألــقـاب في بــطـوالت
"جــرانــد سالم" األربع الــكــبــرى قــبل
مـواجـهـة مـلـحق الـصـعـود والـهـبـوط
رتـقب أمام التفـيا يوم غـد اجلمعة ا

في ريجا. 
وقــال جـــيـــرالخ: "في الــوقـت احلــالي
أعـتـقد أن أجنـلـيك (كـيربـر) لن تـكون
الئـــقـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة عـــلى األرجح".
وتخوض كيربر 31 عامًا سباقًا مع
الزمن من أجل الـتعافي من نـزلة برد.
واســتــدعى جــيــرالخ الالعــبــة مــونـا
صنفة  90على العالم لكن بارثيل ا
الفـريق ال يـزال يأمل في عـودة كيـربر
صنفة اخلامسة على العالم. ويضم ا
ـشارك في البـطولة اني ا الفـريق األ
جوليا جورجيس وأندريا بتكوفيتش
وجنـمـة مـنـافسـات الـزوجي أنـا-لـيـنا

جــرويـنــفـيــلـد. كــذلك يـفــتـقـد الــفـريق
الالتفي الذي يتطلع لـلمشاركة للمرة
ية بالـبطولة األولى باجملمـوعة العـا
صنفة جهود أنستازيا سيفاستوفا ا
 13عـــلى الـــعــالم بـــســبـب اإلصــابــة
لــتـــســنـــد قــيـــادة الــفـــريق إليـــلــيـــنــا
ـفـتـوحة أوسـتـبـنـكـو بـطـلـة فـرنـسـا ا
(روالن جـــــــاروس). وال بــــــديل أمــــــام
ـــانـي ســـوى الـــفـــوز في الــــفـــريق األ
ــواجــهــة حلــسم مــشــاركــته لــلــعـام ا
الـسادس عـلى التـوالي في مـنافـسات
ــيـة بـالـبـطـولـة الـتي اجملـمـوعـة الـعـا

تشهد مشاركة 8 دول.
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فـجـر اإليـطـالي مـاركـو تـشـيـكـيـنـاتـو
مـفـاجـأة من الـعـيـار الـثـقـيل بـتـأهـله
لـلـدور الـثالث بـبـطـولة مـونـتي كـارلو
لــلــتــنس بــعــد أن قــلب تــأخــره أمـام
الـسـويسـري اخملـضـرم ستـانـيسالس
ـــجـــمـــوعـــة لـــلـــفــوز فـــافـــريـــنــكـــا 
ـــجـــمــوعـــتـــ لـــواحــدة اول امس
الــثالثـاء فـي ثـانـي أدوار الـبــطــولـة.
وبـعــد أن سـقط في اجملـمـوعـة األولى

بـنتـيجـة كبـيرة 6-0 استـطاع الالعب
اإليـــــطـــــالـي أن يـــــقـــــلـب األمـــــور في
اجملـمـوعتـ التـالـيتـ ويحـسـمهـما
بنـتيـجة 5-7 و3-6 خالل ساعة و44

دقيقة. 
ـيا في ـصنف الـ  16عـا وسـيلـتـقي ا
الـدور الـثـالث مع األرجـنـتـيـني جـيدو
بـيـا الـذي كـان قــد أطـاح بـالـكـرواتي
ــجــمــوعــتــ مــارين تــشــيــلـــيــتش 

لواحدة بواقع 3-6 و 7-5و6-1.
كــمـا تــأهل لــنــفس الــدور الــكـرواتي
بـورنا تـشوريـتش بعـد أن تفـوق على
اإلســـبــانـي الــشـــاب خــاومي مـــونــار

جموعت لواحدة.
كـــــمــــا حـــــجــــز الـــــصــــربـي نــــوفــــاك
ــرشح األول لــلــقب ديــوكــوفــيـــتش ا
بـطـولة مـونت كـارلـو لتـنس األسـاتذة
ذات الـ 1000نقـطة مقـعده في الدور
الــثـالـث عـقـب فـوزه بــالــدور الــثـاني
ــاني فــيــلــيب كــولــشــرايــبــر عــلى األ
ــجــمــوعــتــ لــواحـدة. بـصــعــوبــة 
واحـتــاج الالعب الـصـربي لـسـاعـتـ
و 36دقـــيــقـــة من أجـل حــسـم األمــور

لـصــاحله بـنـتـيـجـة  3-6و 6-4و.6-4
وسيـنتظـر ديوكوفـيتش الفـائز بلقب
هـذه الـبطـولـة مـرة وحـيدة في 2013
على حساب اإلسـباني رافائيل نادال
تأهل من األمريكي في الدور الثالث ا
تايـلور فـريتـز أو األرجنتـيني ديـيجو

شفارتزمان. 
بـيـنـمـا فـجـر األرجـنـتـيـني جـيـدو بـيا
مـفــاجـأة من الـعــيـار الـثـقــيل بـعـد أن
أطـاح بـالـكـرواتي مـارين تـشـيـلـيتش
ـرشح الـسـابع لـلـقب بـالـفـوز عـلـيه ا
جمـوعت لـواحدة بواقع  3-6و-5

 7و.6-1
bOA¹ ‰«œU½

ــــصـــنف وأشـــاد رافـــايــــيل نـــادال ا
الــثـاني بــتــتـويج األمــريــكي تـايــجـر
وودز بـــــلــــقـــــبه الـ15 فـي بـــــطــــوالت
األساتـذة واألول منذ  11عامًا. وقال
نــادال بـحـسب مـا نــقل مـوقع رابـطـة
محترفي الـتنس: "وودز هو الرياضي
ـفضل لـديَّ منـذ وقت طـويل. أنا من ا
أكـبر مـشجـعيه.. مـر بسـنوات صـعبة
لـــلـــغـــايـــة وبــالـــتـــالـي أنـــا ســـعـــيــد
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الـذي اسـتــقـبل الـكــرة من بـعـد 25
يـاردة وتـقدم بـها قـلـيال لـيسـددها
مركـزة في الزاويـة اليسـرى العـليا
رمى دي خـيا.  وقـدم ميـسي حملة
فنية جميلة في الدقيقة 64  عندما
نـفـذ حـركـة مـقـصـيـة مـرت بـجـانب
الــقــائم لــيــدخـل بــعــدهــا ديــوجـو
دالـوت إلى تـشـكـيـلة يـونـايـتـد بدال
ـقـابل من أنـتـوني مـارسـيـال. في ا
دخل ســـيـــمـــيـــدو إلى تـــشـــكـــيـــلــة
بـرشــلـونـة عــلى حـســاب سـيـرجي
ـبـاراة مع روبـرتـو لـيـهـدأ إيـقـاع ا
مــرور الــوقت. وأفــلــتت الــكــرة من
العب وسط بــرشـلــونـة ســيـرجــيـو
بـــوســـكــيـــــتس عـــلى مـــشــــــــارف
مــنـطـقــة جـزاء فــريـقه لـيــلـتـقــطـهـا
لـيـنـجـارد ويــسـدد فـوق الـعـارضـة

بالدقيقة 79.
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وشـارك ألـيــكـسـيس ســانـشـيـز في
تشكيـلة يونايتـد بدال من لينجارد
وقبـلها شارك لـوكاكو عـلى حساب
راشـــفـــورد ثم أقـــحم بـــرشــلـــونــة
بـيلي جـناحه الـفرنـسي عثـمان د
مكان كوتيـنيو ووصلت الكرة إلى
ـنـطـقـة لـكنه سـواريـز عـلى حـافـة ا
رمى سـدد كـرة غـيـر مـركـزة فـوق ا
بالـدقيـقة 89. ورد يونـايتـد بعـدها
بـلـحـظـات من خـالل هـجـمـة مـرتدة
انــــطـــلـق من خـاللـــهــــا دالـــوت في
الــنــاحــيــة الــيــمــنى لــيــرسـل كـرة

شـــاو بــاخلـــطـــأ في مــرمـــاه. وكــاد
اليونايتد أن يباغت منافسه بهدف
في الـدقـيــقـة األولى عـنــدمـا تـلـقى
راشـفــورد تـمـريــرة من بـوجــبـا في
الــنــاحــيــة الــيــســرى من مــنــطــقــة
اجلــــزاء لــــيــــســــدد بـــــوجه قــــدمه
اخلـارجي في الـعارضـة. واحـتسب
احلـكم ركلـة جـزاء لـصاحب األرض
في الـدقـيـقـة  10بـعـد سـقـوط العب
بـرشـلــونـة إيـفـان راكــيـتـيش داخل
ـنــطـقـة إال أنه عـاد وألـغى قـراره ا
بـعد االسـتـعـانـة بـتـقنـيـة الـفـيـديو.
لـكن بــرشـلـونــة لم يُـمـهل مــنـافـسه
كثـيرا فافـتتح الـتسجـيل بالدقـيقة
16 عــنـدمــا اســتـغـل مـيــسي خــطـأ
أشلي يوجن في التـعامل مع الكرة
لــيــتــقـــدم بــهــا ويــتـــخــطى كــريس
ـ سـمــولـيــنج ويـســددهـا عــلى 

احلـــارس دي خــيـــا. وبــعـــدهــا بـ4
دقــائق مـــنح احلــارس اإلســـبــاني
البرغوث ميسي هدية ثمينة مكنته
من إضـافــة هــدفه الـثــاني عـنــدمـا
مــرت تـــســـديــدة جنـم بــرشـــلـــونــة
الــزاحـفـة من حتت جــسـد دي خـيـا
رمى. بصـورة غريبة لـتستـقر في ا
وواصل بـرشلـونة هـجومه الـهادر
وتـلـقى ميـسي تـمريـرة من الـظهـير
األيسر جـوردي ألبا ليـسددها فوق
ــرمى بــالــدقـيــقـة 26 وعــاد قــائـد ا
بـرشـلـونة لـيـنفـذ ركـلـة حرة بـعـيدة

رمى في الدقيقة 36. عن ا
وجـرب بـوجـبا حـظه بـتـسـديدة من
بــعــد 20 يـــاردة ســيـــطــر عــلـــيــهــا
احلـارس تـير شـتـيـجن في الدقـيـقة
39 وفـي الــوقت بــدل الـــضــائع من
الشـوط األول أرسل ألبـا كرة نـحو
ــرمى يـونــايــتـد الــقــائم الــبـعــيــد 
قـابـلـهـا سـيــرجي روبـرتـو بـلـمـسـة
واحـــدة لـــكن دي خـــيـــا ظـــهـــر من
ــوقف. واقــتــرب الـــعــدم لــيــنــقـــذ ا
مــيـــسي من إكــمــال الـــهــاتــريك في
الدقيقة 47 بعدما قـابل تمريرة
سـواريـز بلـمـسـة واحـدة لكن
محـاولته ارتـدت من يوجن
إلى ركـــنـــيــة. وانـــتـــظــر
الــفـريق الـكــاتـالـوني
حتى الدقـيقة 61
لـــــيــــــضـــــيف
الـــــــهـــــــدف
الــثـالث عن
طـــــــــــــــريـق
كــوتــيــنــيـو
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أكـد أنـدريـا بـيـرلـو العب يـوفـنـتـوس الـسـابق أن فـريق الـسـيـدة الـعـجـوز عـانى من بـعض
النـواقص أمام آياكس أمـستـردام الهولـندي مشـيراً في الـسياق نـفسه الـنادي الهـولندي
يستحق الـتأهل إلى الدور نصف الـنهائي. وواصل آياكس أمـستردام مفـاجآته النارية في
دوري أبطـال أوروبا بـإقصاء يـوفنتـوس من الدور ربع الـنهائي بـعدمـا تغلب عـلى األخير
فـي عـقــر داره بــنـتــيــجـة (2/1© مـســاء اول أمس الــثالثــاء في جــولـة اإليــاب. ورغم تــقـدم
يـوفنتـوس بهدف في منـتصف الشوط األول إال أن آيـاكس استطـاع قلب النتـيجة إلى فوز
ثم ليحجـز بطاقة العبور للدور نصف النهائي بعدما انتهت جولة الذهاب بالتعادل (/1

اضي. وقال بيرلو في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): 1© األسبوع ا
“يوفنتـوس بصم على أداء جيد في الشوط األول عـندما لعبوا بضغط
عالٍ وأجبروا الـفريق الهـولندي علـى لعب الكرات الـطويلة .”وأوضح:
“بــعــد هــدف الــتــعــادل رأيت يــوفــنــتــوس خــجــوالً جــداً وتــخــلى عن
جمـاعـيته وأخـفق في تـشكـيل أي خـطورة خـاصـة الالعـب أصـحاب
الشخصيـة مثل بيانيتش وبيرنارديسكي اللذين بدا عليهما التعب.”
واخـتتم بـالقول: “آياكس أمـام ذلك خطف مقـعدًا في نصف الـنهائي

وتأهل عن جدارة واستحقاق.”

يزة من الدقيقة 52 إثر تسـديدة 
حكـيم زياش وعاد حـارس اليوفي
ليـتصـدى لصـاروخيـة فان دي بيك
من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء. وحاول
مويس كـ مبـاغتـة أونانـا حارس
أياكس بـعدما حـصل على تـمريرة
من كريسـتيانو في الـعمق سددها
ــرمى. ــهــاجم الــشــاب بــجــوار ا ا
وفي الدقـيقة 62 تعـملق بيـانيتش
أمــام تـــمــريــرة دوســـان تــاديــتش
لـيـبـعـدهـا العـب الـيـوفي إلى ركـلـة
ركــنــيــة قــبـل أن تــصل إلى حــكــيم
زياش أمـام مرمى تـشيـزني. وتقدم
ماتياس دي لـيخت مدافع أياكس
بــالـــهــدف الــثــاني لــلــضــيــوف في
الدقيقة 67 بعد ركلة ركنية حولها
ــرمى بـعـد ــدافع بـرأسه داخل ا ا
ارتــــقــــاء مـــــرتــــفع وسـط ثــــنــــائي
يــوفـنــتــوس روجــاني وســانـدرو.
وسجل حكيم زيـاش الهدف الثالث
لـلـفريق الـهـولنـدي في الـدقيـقة 79
قـــبـل أن يـــلــــغـــيـه احلـــكـم بـــداعي
الــتــســلل بــعـد الــلــجــوء لــتــقــنــيـة
الــفــيـديــو. وشــهــدت الـدقــيــقـة 90
احـــتــــجـــاجـــات كـــبـــيــــرة لالعـــبي
يـوفـنـتـوس واجلــهـاز الـفـني بـعـد
ـسـة يـد علـى مدافع أيـاكس داخل
ـنـطـقـة رفض احلكم احـتـسـابـها ا
ركـلـة جـزاء بـعــد الـعـودة لـتـقـنـيـة
ـبـاراة بـفـوز الـفـيــديـو لـتـنـتــهي ا

الضيوف.

 ôU Ë ≠ ÊbM

كــشف جـو كــول جنم تــشـيــلـسي الــسـابـق عن تـوقــعـاته
بـشــأن مـسـتــقـبل الــبـلــجـيـكي إيــدين هـازارد مـع الـفـريق
ـتواصل عن إمكانية رحيله عن األزرق في ظل احلديث ا
وسم اجلـاري. وقال كول إنه سـتامـفورد بـريدج بنـهايـة ا
من الصعب اإلبقاء على هازارد مشيرًا في الوقت نفسه
إلـى أنه رغم ذلك يــتــوقـع اســتــمــراره مع الــفــريق. وقــال
كول في تصـريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "سيكون
من الـــصـــعب جـــدًا اإلبـــقـــاء عـــلى هـــازارد وال أتـــخـــيل
تشيـلسي بدونه وال أريد أن أتخيل اخلـطر الذي سيحدث
بـرحـيـله". وأضـاف: "لقـد كـان رائـعًـا ضد لـيـفـربـول ومنح
بـاراة لكن حـظه كان زمالءه الـفرصـة للـدخول في أجـواء ا
سيئًا في الـتسجـيل وأعتقد أنـنا يجب أن نحـاول االحتفاظ
بـه فـــمن الـــضــروري وجـــوده وال أرى ســـبـــبًـــا لـــرحــيـــله".
وواصل: "أعتقـد أنه محبـوب في النادي وهـو يُحب النادي
لـكـنه أيـضًـا يـحب ريـال مدريـد وزيـدان". واخـتـتم: "سـيـكون
من الـصــعب احلـفـاظ عـلـيه لـكـن آمل أن يـبـقى ولـكي أكـون

صادقًا أعتقد أنه سيبقى في تشيلسي".

عـرضيـة متـوسط االرتـفاع قـابلـها
ســانــشــيـــز بــرأسه بـــيــد أن تــيــر
شـــتــيـــجن حــرمه مـن الــتــســـجــيل
بــتـصــد رائع ورد عــلــيه دي خــيـا
بـحــرمـان مـيـسي من هـدفه الـثـالث

في اللقاء.
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بـــلغ أيـــاكس الــهـــولــنـــدي نــصف
نـهــائي دوري أبـطـال أوروبـا بـعـد
الفوز 1-2 على مضـيفه يـوفنتوس
اإليـطالي فـي إياب دور الـثـمانـية
مــســاء اول امس الـــثالثــاء. أحــرز
كـــريــســـتـــيـــانــو رونـــالـــدو هــدف
يــوفـنـتـوس في الـدقـيـقـة 28 فـيـمـا
ســجل فــان دي بـيك الــهـدف األول
أليـاكس فـي الـدقـيـقـة 34 وضاعف
مــاتــيــاس دي لــيــخـت الــنــتــيــجـة

للفريق الهولندي في الدقيقة 67.
 وتأهل أياكس للمربع الذهبي بعد
فـوزه بـنـتـيـجـة (2-3) في مـجـمـوع
ـباراة . بـدأ يوفـنـتوس ا ـباراتـ ا
بـضغـط شديـد في مـنتـصف مـلعب
أيـاكس وفي الــدقـيـقــة اخلـامـسـة
كــاد أونـانــا حـارس الــضـيـوف أن
يـقع في خـطأ فـادح بـعـد ضغط من
ـري كـان لـتـرتطـم الكـرة بالعب إ
يــوفــنــتــوس وتــخــرج إلى ضــربــة
مــرمـى. وأجــرى إيـــريك تـــ هــاج
دير الـفني ألياكس تـبديله األول ا
في الــدقــيــقـة 10 بــخــروج نـصــيـر
مـزراوي ونـزول دالي سيـنـجـراف
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بــاالنــتــصــار الــذي حــقــقه". وأضــاف
راحل اإلسـبـاني: "عـلـيـنـا تخـيل كـل ا
الـتي مــر بـهـا والــعـمل الـكــبـيـر الـذي
قـدمه لــلـعـودة إلـى الـقـمــة من جـديـد
وأن يــتــوج بــالــلـقـب في أوجــوســتـا
ـفـضـلـة لـديه فـهـذا يـعني الـبطـولـة ا
الـكــثـيـر لـه وأنـا سـعــيـد لـلــغـايـة من

أجله".
 وتـــابع: "مـــا مـــر بــهـــا وودز الـــعــام
ـاضي يـجب أن يـكون مـصـدر إلـهام ا
لــلـــجــمــيع ولــيـس لي وحــدي فــهــو
أفــضل مــثــال لــلـــشــغف بــالــريــاضــة
وااللـتـزام بتـقـد الـعـمل اجلاد وحب
الـلـعـبـة وهـذا هـو الـسـر وراء عودته
ـــمــيــزة واحــتــفــالـه عــقب حتــقــيق ا
االنـتــصـار مـع أسـرته من الــلـحــظـات
شـاركة التـي لن أنسـاها". وعن تـلك ا
قال اإلسـباني: "بـالنـظر إلى مـسيرتي
ـكنني االشـتكاء ففي مع التنس ال 
كـل مـرة لـعبـت فـيهـا كـنـت في مـكـانة
ـنـافـسـة عـلى األلـقـاب تـسـمـحـلي بــا
احلـياة كـانت جـيدة لـلغـايـة بالـنسـبة
لي وبـــالــــتـــالي ال يــــجب أن أشـــعـــر

ـسـتـشـفى عـامـا في 3 نـيـسـان احلـالـي إلى ا
األمــيــركي في نــويي (ضــاحـيــة غــرب بـاريس)
توج سالك الـبولية. وعاد ا بسـبب التهاب في ا
بـكأس العالم 3 مـرات إلى بالده البرازيل حيث
توجه مـباشرة إلى مستشـفى ألبرت أينشتاين.
في اجملـــمـــوع أمـــضى بـــيــلـــيه  13يـــومًــا في
ــسـتــشــفى ســتــة أيــام بــالـقــرب من بــاريس ا
سـتشفى وسبـعة في سـاو باولـو. قبل دخـوله ا
في نـويي التقى بيليه مع بـطل العالم الفرنسي
مـهــاجم بـاريس سـان جـرمــان الـواعـد كـيـلـيـان
مـبابي في حـفل ترويـجي نـظمـته عالمة جتـارية
خاصـة بـالسـاعات يـربطـهـا بهـما عـقد إعالني.
وخالل احلـفل بــقي جـالــسـا لـكــنه حتـدث الى
الـــصــــحــــافــــيــــ وتــــبـــادل أطــــراف احلــــديث
واالبـتــسـامــات مع مــبـابي. ولــدى بــيـلــيه كـلــيـة
. وتــســبب كــسـر واحــدة فـقـط مـنــذ كــان العــبـاً
ـباريـات بـضرر إحـدى الضـلـوع أثنـاء احـدى ا
في كــلــيــته الــيــمــنـى والــتي تــمت إزالــتــهــا في
الـنــهـايـة. وشــكـلت صــحـة بـيـلــيه وهـو الالعب
ــونــديــال ثالث مـرات ــتــوج بـلــقب ا الــوحـيــد ا
(1958و 1962 و1970) مــــــــدار قـــــــلـق في
اضية السـيما في ظل تـقدمه بالسن. األعـوام ا
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حـرص األسـطـورة الــبـرازيـلي بــيـلـيه اول امس
الثالثـاء عـلى طـمـأنـة عـالم كرة الـقـدم بـتـغـريدة
أكـد خاللـهـا أنه "بـحـالـة جـيـدة وأنه "عـائـد إلى
ــسـتــشــفى. وقـال ــلـعـب" غـداة خــروجه من ا ا
بيـليه في حسابه على تويتر في أول رسالة بعد
غـيـاب دام أكـثر مـن عـشـرة أيـام علـى شـبـكات
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي "أصـــدقــائي األعــزاء
يـسعـدني أن أكـتب إلـيـكم مـرة أخـرى ألخـبركم

أنني بخير". 
وخـــتم بــيـــلــيه الـــذي ســجل  1281هـــدفــا في
1363 مــبـاراة في مـســيـرته الـكـرويــة الـرائـعـة
"أريــد أن أشــكــر الــفــريق الــطــبي بــأكــمــله في
مسـتشفى ألبرت أينشتاين وخاصة أنتم على
صـلــواتـكم والـطــاقـة اإليـجــابـيـة. أنــا عـائـد إلى
ـلـعب وأتـلـهف لـلـمـزيـد من األهـداف اجلـديدة ا

في حياتي". 
ــلك" بــيــلــيه من مــســتــشــفى ألــبــرت وخــرج "ا
أيـــنــشــتــايـن في ســاو بــاولـــو صــبــاح اإلثــنــ
ـاضـي بـعـد يــومـ عــلى خــضـوعه لــعـمــلـيـة ا
جــراحــيــة إلزالــة حــصــوة بــحــسب مــا كــشف
األطـباء.  ودخل البرازيلي البالغ من العمر 78
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دير الفني ألياكس عقب الفوز على يوفنتوس اإليطالي في عقر داره قال إيريك ت هـاج ا
(1-2) في إياب ربع نهائـي دوري األبطال إنه "فخور للغاية بفريقه ألنه يعرف كيف يزيل
باراة أي عقـبات في كـرة القدم. وأضـاف ت هاج في تـصريحـات صحـفية عـقب اللقـاء "ا
كانت أشبه بصراع في الـبداية. لعبـنا بتنظـيم جيد ولكن كان من الـصعب اخلروج بالكرة
بسـبب ضغط العـبي يوفـنتوس. كـنا نـدرك أهمـية الـصمـود في وجه هذه الـعاصـفة". وتابع
"األمـور تـصـبح أكـثـر صـعـوبـة بـعــد الـصـمـود خالل الـدقـائق األولى من الـشـوط الـثـاني".
درب على أداء العـبيه ألنهم منـعوا يوفنـتوس من فرض أسلـوبه وهو ما ساعدهم وأثنى ا
رة األولى التي يبـلغ فيها ساحـات في دفاع يوفنـتوس. وتعد هـذه ا بـعد ذلك على إيـجاد ا
ربع الـذهبي مـنذ 22 عـامًا وحتـديـدا موسم (1997-1996) عـندمـا ودع على أياكـس ا

واجهت (6-2). يد نفس الفريق بإجمالي ا
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اخـتــتم ريـال مــدريـد اجلــولـة 32 من الــدوري اإلسـبـاني
وفي رصـيده  56هـدفًا في أسـوأ سجل تـهديفـي له منذ
مـوسم 2007-2006 وبـفارق 18 هـدفًا فـقط لـصاحله
بـعـد دخـول مـرماه 38 هـدفًـا في أقل معـدل مـنـذ موسم

 .1999-2000
ـــثــله أمــام ـــاضي بــهــدف  ــلــكـي" االثــنــ ا وتــعـــادل "ا
ـهـاجم لـيـجــانـيس عـلى مـلـعب بـوتــاركي وسـجل هـدفه ا
ـركـز الـثالث ـا لـيواصـل احتالل ا الفـرنـسي كـر بنـز
في جـدول الدوري اإلسـبـاني برصـيد  61نـقطـة ليـبتـعد
ه الـتقـلـيـدي بـرشلـونـة وبـأربع نـقاط بـ13 نـقـطـة عن غـر

خلف أتلتيكو. 
ــرة األخـيــرة الـتـي حـقق فــيـهــا الـريــال سـجــلًـا وكـانت ا
تـهديـفـيًـا ضعـيـفًـا في موسم 2007-2006 حتت قـيادة
فابـيو كابيلو إذ سـجل الفريق بعد مرور 32 جولة (48
هدفًـا) وكان الهولـندي رود فان نيـستلروي وقـتها هداًفا
لـلـفـريق الـذي تـوج الحـقًا بـلـقب "الـلـيـجـا" فـيـمـا لم تـتلق
شـباك الريال 38 هـدفًا في "الليـجا" منذ موسم -2003
ـدرب كارلوس كيروش عـندما أنهى اجلولة 2004 مع ا
32 وفي مـرمـاه 40 هـدفًـا. ولم يـحـدث أن وصل الـفارق
بـ األهــداف الـتـي سـجــلـهـا الــفـريـق وتـلك الــتي دخـلت
مــرمـاه إلى 18 هـدفًــا فـقـط مـنــذ مـوسم 1999-2000

مونا بارثيل
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ــقــرر أن يــضيء في الــعــام 2016 كــان من ا
ـبـيـة الـصـيـفـية بـيـلـيه شـعـلـة دورة األلـعـاب األو
الـتي ضـيـفــتـهـا مـديـنـة ريـو دي جـانـيـرو لـكـنه
اضـطــر لــلـغــيـاب عن احلــفل لـظــروف صـحــيـة
أيـضا. وعانى بـيلـيه في تشـرين الثاني 2014
ـسـالك البـولـية اضـطره من إلـتهـاب حاد في ا
ركـزة وسط قـلق كبـير لدخـول غـرفة الـعنـايـة ا
حـول العالم من احتمال وفاة الالعب الذي يعد

من األبرز على مر التاريخ. 
وسـجل بــيــلـيه في مــســيـرته 1281 هــدفـا في
1363 مـباراة مـنها 77 هـدفا في 92 مـباراة

بقميص السلساو. 
بية وهـو اختير في 1999 من قـبل اللجنـة األو
الـــدولـــيـــة كـــأحـــد أفـــضل ريـــاضـــيـي الـــقــرن
الــعـشــرين وبــعــدهـا بــعــام كـأفــضل العب في
الــقــرن نــفــسه من قــبل االحتــاد الــدولـي لــكـرة

القدم (فيفا). 
وكـانـت صـحة الـرجـل الـذي يـعـتـبـره الـكـثـيرون
أعــظم العب كــرة قــدم في كل الــعـصــور تــقـلق
معـجـبـيه لـعـدة سنـوات. في نـهـايـة عام 2014
كان قـد عـانى بالـفـعل من عـدوى بولـيـة خطـيرة

ركزة وغسيل الكلى. ووضع في العناية ا

بــدلًــا مـنه بــعــد إصـابــة الــظـهــيـر
ــغـربي. وكــاد أيـاكس أن يــسـجل ا
هــدفه األول في الــدقــيــقـة 20 بــعـد
تـــمـــريــــرة بـــالـــكــــعب من دوســـان
تــاديــتش إلـى نـاريـس عـلـى حـدود
مـنطـقة اجلـزاء ليـسدد األخـير في
أقدام مـدافعي الـيوفي وتصل إلى
فــــان دي بــــيك الــــذي ســــدد فــــوق
الــعــارضـة. وأحــرز كــريــسـتــيــانـو
رونالـدو الهدف األول لـيوفـنتوس
في الـدقـيـقـة 28 بـعــد ركـلـة ركـنـيـة
ـن وأسكنها نُفذت من اجلانب األ
الـدون الـبـرتغـالي الـشـبـاك برأسه.
وعـــادل فــان دي بــيـك الــنــتـــيــجــة
أليـــاكـس في الـــدقـــيـــقـــة 34 بـــعـــد
تـصـويبـة من حـكـيم زيـاش وصلت
إلى دي بيـك داخل منـطقـة اجلزاء
لــيــنــفــرد بــتــشــيــزني ويــســدد في
الـــــزاويـــــة الـــــيـــــســـــرى حلـــــارس
يــوفـنــتــوس.  ومع بـدايــة الــشـوط
الثاني قرر ماسيميليانو أليجري
ـديـر الـفـني لــيـوفـنـتـوس إجـراء ا
تـبـديل أول بـخـروج بـاولـو ديـبـاال
الــذي عـانى من إصـابــة في نـهـايـة
الـشوط األول وإقـحـام مـويس ك
بــدلًـا مـنه. وفي الــدقـيـقـة 50 أنـقـذ
بونـوتشي مـرماه من فـرصة هدف
أليــاكس بـعــدمـا وضع قــدمه أمـام
تـسديـدة السه شـوني لتـخرج إلى
ركلـة ركنيـة. وتألق تشـيزني ليـنقذ
مرماه من هـدف محقق ألياكس في

أندريا بيرلو

عـندمـا كـان الـفارق وقـتـها 6 أهـداف بـعـد مرور
ــدرب الـســابق فــيــسـنــتي ديل 32 جــولــة مع ا
بـــــوســــكـي. وكــــان أقـل مــــعـــــدل من األهــــداف
ـواسم الـتـسـعـة األخـيـرة الـتي ـلـكي" خالل ا لـ"ا

هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو كان يـقوده فيها ا
ــوسم 79 هــدفًــا خالل 32 جـــولــة وهــو مــا حــدث في ا

اضي. ا
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قـاد الــنـجم األرجــنـتــيـني لــيـونـيل
مــيــسي قــائــد والعب بــرشــلــونـة
فـريـقه لــلـتـأهل إلى نــصف نـهـائي
مـــســابـــقــة دوري أبـــطــال أوروبــا
بــتـــســجـــيــله هـــدفــ من ثـالثــيــة
رمى ضيفه البلوجـرانا النظيـفة 
مــانــشــسـتــر يــونــايــتـد اول امس
الثالثاء على مـلعب "كامب نو" في
إيـــاب ربع الـــنـــهـــائي. وســـجل
ميسي الـهدف في الدقـيقت
( 16و20) بـــيـــنـــمـــا أضــاف
فـيــلـيـبي كــوتـيـنــيـو الـهـدف
الـثــالث في الــدقــيــقـة (61).
وكـان لــقـاء الـذهـاب عـلى
مـلـعب "أولـد تـرافورد"
قـــد انـــتـــهى بـــفــوز
الفـريق اإلسباني
بــهـدف نــظـيف
سـجلـه مدافع
الـيـونـايـتد
لـــــــــــــوك

بــاإلحــبـاط نــعـم في بــعض األحــيـان
يـصـعب تـقـبل الـصـعـوبـات الـتـر تـمر
ــاضي حــيث بــهــا خــاصــة الــعــام ا
عــانـيـت من الــكـثــيــر من اإلصــابـات".
وواصـل: "أعــــتـــــقــــد أنه فـي كل مــــرة
أتـيــحت لي فـرصــة الـعــودة نـافـست
بقوة على األلـقاب وأتمنى أن أحافظ
ستوى نبدأ هذا األسبوع على هذا ا
الــفــتـرة األهم في الــعــام وهي مـوسم
العب الـتــرابـيــة أتـمـنـى أن أتـمـتع ا
بــصـحـة جــيـدة لــلـمـنــافـســة مـونـتي
كـارلـو بطـولـة هامـة للـغـاية بـالـنسـبة

لي".


