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ـنشـطات اول امس الـثالثاء إنـها استـعادت أكـثر من ألـفي عيـنة من ـكافـحة ا ـية  { مدن - رويـترز:  قـالت الوكـالة الـعا
ية في بيان ا انتهكوا الـقواعد. وأضافت الوكالـة العا مـعمل موسكو سيـتم االستعانة بها لـتوثيق حاالت ضد رياضـي ر
إن فريقا مؤلفا من  5أعضاء استعاد  2262عينة من مـعمل موسكو  تقسيمهـا إلى فئت (أ) و(ب) وجرى االحتفاظ بها
في  4524عبوة جلـمع العينـات. و استعـادة كل العيـنات التي حددتـها اللـجنة مـسبقًا ويـجري إرسالـها حالـيًا إلى معمل
ـكـافـحة ـيـة  ـيـة خـارج روسـيـا. وقـال جونـتـر يـاجنـر مـديـر التـحـقـيـقـات في الـوكـالـة العـا مـعـتـمـد من جـانب الـوكـالـة العـا
ـا انتـهكوا نشـطات الـذي يشـرف على الـعمـلية فـي بيان "هـذه العـينـات تسـتخـدم لتوثـيق حاالت غش ضـد رياضـي ر ا
ـية أيضا أن عملية التحقق من نشطات وقد تـظهر براءة رياضي آخرين لم يرتكـبوا أي خطأ". وقالت الوكالة العا لوائح ا
ـاضي تـقـترب من نـهـايتـهـا. وهـذه واحدة من أهم البـيـانات الـتي تـمت اسـتعـادتـهـا من معـمل مـوسـكو في كـانـون الـثاني ا
ـية أنـها سـترفع يـة ح رفـعت احلظـر عن الوكـالة الـروسيـة. وأضـافت الوكـالة الـعا الـشروط الـتي وضعـتهـا الوكـالة الـعـا
قبل على أن يتم طرح آخر ستقلة في بداية آيار ا تقريرًا بشأن التـطور الذي أحرزته العملية إلى جلنة مراجعة االمتـثال ا

سؤولي الوكالة في  15و 16ايار في مونتريال في كندا. ستجدات الحقا خالل اجتماع  ا
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{ مـــــدن - وكـــــاالت: فـي األســـــبــــوع
العب الـتـرابـيـة الـثـالث من مـوسم ا
تقام بطولت في فئة  250نقطة عبر
كل من مـيــونـيخ وإسـتــوريل. ويـقـود
اليوناني ستـيفانوس تسـيتسيباس
ـشارك في بطـولة إستوريل قائمة ا
الـــتـي اســـتــــعــــرض مــــوقع رابــــطـــة
مـحتـرفي الـتـنس أبـرز مالمـحـها في

السطور التالية:
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يـــشـــارك في إســـتـــوريل هـــذا الـــعــام
ـيًـا الــيـونـاني ــصـنف الـعــاشـر عــا ا
سـتــيـفـانــوس تـسـيـتــسـيـبـاس وإلى
جــانــبه بــطل مــونـتـي كـارلــو فــابــيـو
فونـيـني إضافـة إلى بـطلـ سابـق
هــمـا جــواو ســوزا وبـابــلــو كـاريــنـو

بوستا.
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يـعـود تـسـيتـسـيـبـاس لـلـمـشـاركة في
إستـوريل بعـدما تـمكن من الـوصول
إلى نــصف نــهــائي الــبـطــولــة الــعـام
ــاضـي في مــشــاركـــته األولى بــهــا ا
وحيـنهـا خسـر أمام سـوزا الذي توج
ــطــاف. وحـقق بــالـلــقب في نــهــايـة ا
ـوسم  19انـتـصارا الـيـونـاني هـذا ا
وتــعــرض لـ 9هــزائـم وتــوج بـــلــقب

بطـولـة مارسـيلـيـا ووصل إلى نصف
ــفـتـوحـة إال أنه نـهـائـي أسـتـرالـيـا ا
يًا تراجع إلى التصـنيف العاشـر عا
وهــو أول تــراجع له في الــتــصــنـيف
ي منذ شهر تشرين أول من عام العا
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أشعل سوزا حـماس اجلماهـير العام
اضـي بعـدمـا أصبح أول بـرتـغالي ا
يتوج بـلقب البطـولة طوال تـاريخها
وفي تــلك الـبـطــولـة تـمــكن سـوزا من
الـتـتـويج بـلـقـبه الـثالـث في مـسيـرته
االحتـرافـية واألول له في بـلـده وعلى

العب الترابية. ا
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مـنـذ أسـبــوعـ كـان سـجل فـونـيـني
ـوسم  4انـتـصارات و 8هزائم هذا ا
دون أن يـــحــــقق أي انـــتـــصـــار عـــلى
العب الترابية وبعدها قلب األمور ا
بــالــتـتــويج بــأول لــقب في مــســيـرته
اإلحتـرافيـة في بطـوالت األساتذة في
مونـتي كارلـو. حينـها تـغلب فـونيني
علـى بطل الـبـطـولة  11مرة مـن قبل
رافــائـيل نــادال في نــصف الـنــهـائي
باراة النهائية على قبل التفوق في ا
الصربـي دوشان اليوفـيتش لـيصبح

أول إيطـالي يتـوج بـلقب في بـطوالت
األساتـذة ويـصل إلى أعلى تـصـنيف
في مـسـيـرته االحـتـرافـيـة وهـو الـ12
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توج اإلسـبـاني كاريـنو بـوسـتا بـلقب
بـــطـــولـــة إســـتـــوريل فـي عــام 2017
لك في سـجل مـشاركـاته الـسابـقة و
بـالـبــطـولـة  13انـتـصـارًا و 3هزائم
ـــــــبــــــاراة وســــــبـق وأن وصـل إلـى ا

النهائية في عام .2016
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يشـارك الـبلـجـيكي ديـفـيد جـوف في
الـبطـولـة ببـطـاقة دعـوة حـيث يرغب
ـبـاريات عـلى ـزيـد من ا في خـوض ا
بـكر العب التـرابـية بـعد خـروجه ا ا
من بـــــطـــــولـــــتي مـــــونـــــتي كـــــارلــــو

وبرشلونة.
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يــشـارك الــفــرنـسـي جـايل مــونــفـيس
للمرة األولى في مسـيرته بإستوريل
ـوسم بـتـحـقيق 15 وبـدأ مونـفـيس ا
انتصار وتكبد  3هزائم وتوج بلقب
روتـردام قـبل أن يــتـعـرض لإلصـابـة
في ربـع نـــــهـــــائي إنـــــديـــــان ويـــــلــــز

وينسحب بعدها من ميامي.
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ــة الــثــانــيـة إنـقــاذ روكــتـس من الــهــز
ويـتــطــلع إلـى اسـتــعــادة الــتــوازن عــبـر
ـباراة الثالثـة التي يحتـضنها روكتس ا
عـــلى مـــلـــعـــبه يـــوم الـــســـبـت. وتـــعــادل
مـيلواكي بـكس مع بوسطن سـلتيكس /1
 1 بعدما تغلب عليه  123/102 وسجل

. وســجل كــيـفن األمـريــكي لــلـمــحــتـرفــ
دورانت  29نـقـطـة وأضـاف زميـله كالي
طـومسون  21نـقطة لـواريورز الذي بات
مـتقـدما عـلى روكتس 2/0 وعـلى اجلانب
اآلخـر سـجـل الـنـجم جـيـمس هـاردن 29
نـقطة وسبع متابـعات لكنه لم ينجح في

{ مــدن - وكـــاالت:  عــزز حـــامل الـــلــقب
جــولــدن ســتـــيت واريــورز تــقـــدمه عــلى
هـيوسـ روكتس إثر تـغلـبه عليه /115
 109 صباح امس األربعاء في ثاني

مـبـاراة خالل مـواجـهــتـهـمـا بـالـدور قـبل
الـنـهـائي لـلــمـنـاطق بـدوري كـرة الـسـلـة

الناجحة للعودة بسالم من بريتوريا وحسم بطاقة التأهل
لـلــنـهـائي. وسـيـكـون الـوداد مـطــالـبًـا بـأن يـكـون في كـامل
اسـتـعـداده الـذهـني فـبـغض الــنـظـر عن اجلـانـبـ الـفـني
طـلوب من الالعـب أن يـكونـوا في قمة والـتكـتيكي فـإن ا
ـارسته على نـتظر  جـاهزيتـهم النـفسيـة أمام الضـغط ا
الالعــبــ ســواء مـن جــانب اجلــمــهـــور الــعــريض الــذي

سيدعم صن داونز أو من اخلصم الشرس نفسه. 
الفـريق اجلـنوب أفـريـقي سيـلـعب بكـامل قـوته على مـلـعبه
من أجـل تـعــويض خـســارة الـذهـاب مــعـتــمـدًا عــلى قـوته
الهـجـوميـة الـضاربـة وحتـركات العـبي الـوسط والهـجوم
خاصة عـبر األجنحة مـثلما فـعل في الدور السابق أمام

صري ح أمطر شباكه بخماسية. األهلي ا
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يدرك الـوداد البـيضـاوي أن تسجـيل األهداف
يبقى من أهم األسباب التي ستقوده للتأهل
بل سـتسـهل مـهمـته إذ كـلمـا سـجل كلـما
اقتـرب أكثر من شط الـتأهل لـذلك يعـتبر
الــــهـــجـــوم مـن أهم مـــفــــاتـــيح الــــــوداد
ــطــلـوب أن يــكــون أكــثـر لــلــتــأهل إذ ا
حـــــضـــــورًا وتــــــركـــــيـــــزًا مـن أجـــل
اســتـــغالل الـــفـــرص الــتـي ســتـــتــاح

 . للمهاجم

أخبار النجوم
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{ مــدن - وكـاالت: حتــدث الــهــولــنـدي الــشــاب مــاتــيـاس دي
ليخت مـدافع أياكس أمستـردام عن فوز فريقه عـلى توتنهام
في ذهاب نـصف نهائي دوري أبطال أوروبـا وقارن بينه وب
الـفوز عـلى ريال مدريـد ويوفنـتوس. وفـاز أياكس خارج مـلعبه
وقع عـلى تـوتـنهـام. وقـال دي لـيـخت في تـصـريحـات نـقـلـهـا ا
ـباراة "هذه هي الطـريقة التـي لعبنا الرسمي لـ"اليـويفا" عقب ا
بـها ضد مـدريد ويوفـنتوس وضد بـايرن ميـونخ خارج ملـعبنا".
وأضاف "توتنـهام فريق جيد للـغاية لعبوا تـمريرات طويلة جتاه
ـا جعل من الـصعب عـليـنا يوريـنتي الـذي يتـمـتع بطـول فارع 
الضـغط عـليـهم. في الـنـهايـة كـانت معـركـة جـسديـة لـكنـنـا حقـقـنا
بـاراة األولى فـقط لكن الـفوز هـدفنـا". وتابع مـدافع أيـاكس "إنهـا ا
: "هـذا ســيــمـنــحــنـا ـيــز لــلـغــايــة ألنـهــا خــارج األرض". وأ بــهــا 
األفضـليـة على ملـعبـنا خالل مـباراة العـودة". جديـر بالذكـر أن مباراة
ـقـبل عـلـى مـلـعب أمـســتـردام آريـنـا الــعـودة سـتـقــام مـسـاء األربـعــاء ا

(يوهان كرويف).
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لـــيــكـــمل انـــتــصـــاراته خــارج الـــديــار
بـإسقـاط توتنـهام في لـندن. كـما ذكرت
شــبــكــة "سـكــواكــا" لـإلحــصــائــيـات أن
أيـاكس حــقق الـفـوز في نــصف نـهـائي
الــبــطـولــة ألول مــرة مــنـذ  17نــيــسـان

1996.
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أشـاد ريو فيـردينانـد مدافع مانـشستر
ـنتخب اإلجنلـيزي السابق يـونايتد وا
بــأداء العـبي أيــاكس بــعـد الــفــوز عـلى
تــوتــنــهـام  0-1 في عــقــر داره. وأحـرز
العب وسـط أياكـس دوني فـان دي بيك
هــدفــا في الــشــوط األول بــيــنــمــا أدى
تـوتنهام بشكل مـخيب هجوميًا في ظل
ــوقـوف ــصــاب هـاري كــ وا غــيـاب ا
. وقال فـيرديـناند في سـون هيـوجن م
حتـلـيـله لـلـمـبـاراة لـصـالح شـبـكـة "بي.
تي. ســـبـــورت" "كـــان أداءً احـــتـــرافـــيًــا
ونـاضجًـا من أياكس فـي الشوط األول
لـعبـوا كرة قـدم رائـعة". لـكن فيـردينـاند
لم يـنتقد أداء توتنهام الضعيف مبينا
أن األمل مــازال قـائــمًــا في الــتـأهل إلى
ـباراة النهـائية الـتي ستقام في األول ا
ــــقــــبل عــــلـى مــــلــــعب مـن حــــزيــــران ا
"مـــتــروبـــولــيـــتــانـــو" اخلــاص بـــفــريق
أتـلـتـيـكـو مــدريـد. وأضـاف فـيـرديـنـانـد
"دفـاعــا عن سـبــيـرز إذا جـردته من 44
هـدفًـا الـتي أحـرزهـا هـاري كـ وسـون
هـيوجن م فإن أي فـريق سيعاني في

قــلب مــنــطــقــة اجلــزاء من ركــلــة حـرة
لـيوجـهـهـا توبي ألـديـرفيـريـلد بـرأسـية
مـتـقـنة لـكـنـهـا عـلت الـعـارضـة. وأطلق
سـيسـوكـو تصـويبـة صـاروخيـة بعـيدة
ـدى في اللحظـات األخيرة من الشوط ا
األول لـكـنـها حـادت عن طـريـقـهـا نـحو
ــرمى لــيــذهـب أيــاكس لالســتــراحــة ا
مــتــقــدمًــا بـــهــدف دون رد. ومع بــدايــة
الـشـوط الثـاني كـاد يورنـتي أن يـعادل
الـنـتيـجـة في الـلـحظـات األولى بـعـدما
تـسـلم كـرة عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء
وراوغ مـرتـ قـبل أن يـسـدد الـكرة في
أقــدام الـدفــاع الــهــولـنــدي. وجــاء الـرد
سـريـعًــا من أيـاكس بـتــسـديـدة أرضـيـة
زاحـفـة من نــيـكـوالس تــاجـلـيـافــيـنـكـو
لـكــنــهــا مــرت بــجــوار الــقــائم األيــسـر
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وبـدا توتـنهـام بـأداء مغـاير في الـشوط
الــثــانـي بــعــدمـــا هــدد مـــرمى أيــاكس
ــتــتــالــيــة ـــجــمــوعــة من الــفـــرص ا
أخـطرها تسـديدة على الـطائر من ديلي
آلي لـكنـها ذهـبت ب أحـضان أونـانا.
وأرسل كــيـران تــربـيــيــر عـرضــيـة إلى
ديــــلـي آلي داخـل مــــنــــطــــقــــة اجلـــزاء
لـيـوجـهـهـا الالعب اإلجنـلـيـزي بـضـربة
ـرمى. وبـعد رأسـيـة لـكن الـكـرة عـلت ا
ـتـتـالـيـة عاد سـلـسـلـة من الـهـجـمـات ا
تـوتنهام الرتـداء ثوب العجـز كما حدث

امس الـثالثـاء في ذهاب نـصف نـهائي
ـسابـقة. وجـاء هدف فـوز أياكس بـعد ا
باراة عن مرور  15دقـيقة على بـداية ا
طــــريق دوني فــــان دي بــــيك. وخــــالف
ـاضية أمام أيـاكس سينـاريو مباراته ا
يــوفــنــتــوس بــتــخــلــيه عن احلــذر في
الـدقـائق األولى لـيضع تـوتـنـهام حتت
الـضـغط من الـبدايـة. وافـتـقر تـوتـنـهام
لـــدقــة الـــلــمـــســة األخـــيــرة في الـــثــلث
الـهجـومي لـتنـتـهي كافـة هـجمـاته قبل
ـنطـقـة جـزاء أياكس. ودانت الـوصـول 
الـسيطرة نـسبيًـا للفريق الـضيف لكنه
ــــرمى احلـــارس فـــشـل في الـــوصــــول 
هـوجـو لوريس بـفـرص حقـيـقيـة نـظرًا
لـلـصالبـة والتـنـظـيم الـدفاع لـلـسـبـيرز.
ـغـربي ومع حـلـول الـدقـيـقـة  15مـنح ا
حــكـــيم زيـــاش زمـــيـــله فـــان دي بــيك
تـمـريـرة مـتـقـنـة داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
لـيــجـد األخـيــر نـفـسه وجــهًـا لـوجه مع
لـوريس لـيـسـدد الـكـرة بـسـهولـة داخل
الـشباك بنـجاح. لم يهـدأ أياكس بعد
الـتقـدم واسـتمـر في زحفه نـحو
مــرمـى تــوتـــنـــهــام بـــوابل من
الـهـجمـات وسط عـجز واضح
مـن أصـــحـــاب األرض
الـــذين فــــشـــلـــوا في
جتـــــــــــــــاوز وسـط
مــلــعــبــهم بــعــد
الـــــــتـــــــأخــــــر
بـهدف. وظـهر
تـأثر توتـنهام
بــــــــغــــــــيـــــــاب
الــــــــــكــــــــــوري
اجلـنوبي سون
هـــــيـــــوجن مــــ

خــاصـــة مع عــجــز
ـــهــاجم فـــرنـــانــدو ا
يـورنـتي عـلى اخلروج
بـالكرة وتسـليمـها بشكل
ـرتدات صـحـيح في كافـة ا
الـتي انتهت عند أقدامه. ومن
جـمـلـة فـنـيـة رائـعـة وصـلت الـكـرة إلى
فــان دي بـــيك داخل مـــنــطـــقــة اجلــزاء
لـيــطـلـق تـســديـدة أرضــيــة قـويــة لـكن
لـوريس تـصـدى لــهـا بـبـراعـة لـتـضـيع
فـرصـة الـهـدف الـثاني أليـاكس. ووصل
تــوتــنـــهــام بــأول فـــرصــة عـــلى مــرمى
احلـارس أندري أونـانا في الـدقيـقة 26
بـعـدمـا أرسل كـريسـتـيـان إريـكـسن كرة
عــرضــيــة قــابــلــهــا يــورنــتي بــضــربـة
رمى. رأسـية لكنـها ذهبت بـعيدة عن ا
واضـطـر ماوريـسـيـو بـوكيـتـيـنـو مدرب
تـوتنهام إلجـراء تغييـر إضطراري قبل
نـــهـــايـــة الـــشـــوط األول بـ  10دقـــائق
بـإقحـام موسى سـيسـوكو بـدلًا من يان
فـيــرتــونــخــ الـذي تــعــرض إلصــابـة
أغـرقت وجـهه بالـدمـاء بعـد اصـطدامه
بـأونـانـا. وبــطـريـقـة مـشــابـهـة لـفـرصـة
يـورنــتي أرسل إريـكـسـن عـرضـيـة إلى

{ مـدن - وكاالت: يواجه الـبرازيلي نيـمار دا سيـلفا جنم باريـس سان جيرمـان ومنتخب
اضي. ـا بدر مـنه في نـهـائي كأس فـرنـسـا يوم الـسـبت ا البـرازيل حـمـلة هـجـوم شديـدة 
وذكرت صـحيفة لـيكيب الـفرنسيـة أن ما فعـله نيمـار بتوجيه لـكمة إلى وجه أحـد مشجعي
يـداليات الفـضية أغـضب الرأي العام رين أثـناء صعود العـبي الفريق الـباريسي لتـسلم ا
ووسـائل اإلعالم الـبـرازيـلـية. وأشـارت الـصـحـيفـة إلى أن هـنـاك مـطـالب بضـرورة مـعـاقـبة
ـشاركـة في بـطولـة كوبـا أمـريكـا التي ُـطـالبـة باسـتـبعـاده من ا نيـمـار ووصل األمر إلى ا
قـبل. وأضافت أن اإلعالم البـرازيلي سلط الـضوء في األيام تـضيفـها بالده في الـصيف ا
باراة ميز لالعب في ا اضية على واقعة نيمار ومشجع رين وتناسى تمامًا األداء ا الـ 3ا
بتسجيـله هدف وصناعة آخر لـزميله ومواطنه داني ألفـيس. وكانت تقارير صحـفية تكهنت
بصدور عـقوبة إيقاف ضد نيمار تتراوح ب  5إلى  8مباريات وذلك بخالف عقوبة أخرى
ـدة  3مـبـاريـات بـســبب هـجـومه عـلى صــادرة عن االحتـاد األوروبي لـكـرة الــقـدم "يـويـفـا" 

اضي. التحكيم بعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم  6آذار ا

هـذه احلـالـة". وخـتم "مـازلت أعـتـقـد أن
لــــديـــهم فـــرصـــة أداء تــــوتـــنـــهـــام في
ـبـاريات خـارج الـديار بـهـذه البـطـولة ا
يــثـبـت أنه بـإمــكــانــهم احلــصــول عـلى
ــطـــلــوبــة".  الى ذلك أكــد الــنــتــيــجــة ا
األرجـنـتـيـني مـاوريــسـيـو بـوكـيـتـيـنـو
ـديـر الفـني لـتوتـنـهام اإلجنـلـيزي أن ا
فــريـقـه مـازال لــديه احلــظــوظ لــلــتـأهل
لــنــهــائـي دوري أبــطــال أوروبــا. وقــال
بـوكـيــتـيــنـو في تــصـريــحـاته لــلـمـوقع
الـــــرســـــمي لـالحتـــــاد األوروبي عـــــقب
ــبـــاراة: "الزال لـــديـــنـــة فـــرصــة 1-0 ا
لـيـست نـتـيـجـة كـبـيرة. يـجب أن نـؤمن
أنـنـا ذاهبـون إلى هـولـندا لـلـفـوز فقط".
وأضـاف "في الـشــوط الـثـاني ضـغـطـنـا
بـكل قوة لكـننـا لم نخلـق فرصًا كـافية.
إذا قــمت بــتـحــلــيل الــهــدف الـذي دخل
مـرمانـا ستـجد أن تـمركـزنا كـان سيـئًا
سؤولية الكاملة لـلغاية لكني أحتمل ا
دير الـفني". وواصل بوكيـتينو ألنـني ا
"أعـتقد أننا لم نبدأ الشوط األول بشكل
جـيد. لقد أظهروا رغبة أكبر منا أعتقد
ـبـاريات أن الـلـيـاقة الـبـدنـيـة وضـغط ا
هـو مـا صـعب مـهـمـتـنـا". وتـابع "بـدأنـا
الـشوط الثاني بـالطريقـة التي كان البد
أن نـبــدأ بـهــا الـشــوط األول لـكـنــنـا لم
ـــدرب األرجــــنــــتـــيــــني نــــوفـق". وأ ا
"ســنـقــاتل في هــولــنـدا من أجـل خـطف

بطاقة التأهل".
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{ لــــنـــــدن - وكــــاالت:  وضـع أيــــاكس
أمـسـتردام الـهـولـندي قـدمًـا في نـهائي
دوري أبـطــال أوروبـا بـعــد الـفـوز 1-0
عـلى مضـيفه تـوتنـهام اإلجنـليزي اول

طـوال الـشـوط األول لـيـبـدأ الفـريق في
الـتقـدم بعشـوائيـة لألمام مـا أسفر عن
كـثرة التـمريـرات اخلاطئـة. وكاد ديـفيد
نـيريس أن يطلق رصاصة الرحمة على
تــوتـنــهــام في الــدقــيــقـة  ?78بــعــدمـا
وصـلــته الـكــرة داخل مــنـطــقـة اجلـزاء
لـيـسددهـا بـيسـراه لـكن القـائم األيـسر
حــرمه مـن تــســـجــيل الـــهــدف الـــثــاني
أليـاكس. وأصر توتـنهام على سـيناريو
الـعـرضـيـات من الـركالت الـثـابـتة لـكن
مـحاوالته فشـلت لتمر الـدقائق األخيرة
دون جــديــد لـــيــطـــلق احلــكـم صــافــرة

النهاية بفوز أياكس  1-0
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وواصل أيـاكس أمــسـتـردام الـهـولـنـدي
انـــتـــصـــاراته خـــارج أرضه في األدوار
اإلقـصـائـيـة بـدوري أبـطـال أوروبـا هذا
ــوسم وبــحـــسب مــا ذكــرتـه شــبــكــة ا
"أوبــتــا" لإلحــصـــائــيــات فــإن أيــاكس
أصـبح ثـالث فـريق يحـقق الـفـوز خارج
أرضه في األدوار اإلقـصـائـيـة للـبـطـولة
اني وريال مدريد بـعد بايرن ميونخ األ
اثلًا اإلسـباني. وحقق البايرن سجلًا 
خـالل مـوسم  2012/2013 الــذي تـوج
في نـهايته بـاللـقب كما فـعل الريال في
ــاضـي. واســتـــطـــاع أيــاكس ــوسـم ا ا
حتـقيق الفـوز على الريـال في عقر داره

 1-4 بدور الـ16 قبل أن يُسقط
يــوفـــنــتــوس  1-2 في ربـع الــنـــهــائي
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جانب من منافسات دوري السلة األمريكي للمحترف
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ـبـو  29 نــقـطـة جـيــانـيس أنــتـيــتـوكــو
وعـــشــر مــتـــابــعـــات كــمــا تـــألق كــريس
مـيدلـتـون لـيسـتـعـيد بـكس تـوازنه بـعد
ـــــبــــاراة األولـى أمــــام ـــــة في ا الـــــهــــز
سـلـتـيــكس. أحـرز نـيـكــوال يـوكـيـتش 37
نـقطـة ليـقـود دنفـر ناجـتس للـفوز -121
 113 على بورتالند تريل بليزرز في

ـبـاراة االفـتتـاحـيـة في سـلـسـلة األدوار ا
اإلقـصائـيـة بدوري كـرة الـسلـة األمـريكي

. للمحترف
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وبـات ناجتس يـتقدم  -1صـفر على تريل
بـلـيـزرز في سـلـسـلـة قبـل نـهائـي القـسم
الـــغـــربي والـــتـي حتـــسم عـــلى أســـاس
األفـضل في ســبع مـبـاريــات. واسـتـحـوذ
يـوكيـتش عـلى تسع كـرات مرتـدة وأحرز
جــمــال مـوراي  23نــقـطــة ومــرر ثــمـاني
كـرات حاسـمة وسجل بـول ميـلساب 19
نـقطـة ليـتحـقق االنتـصار. وتألـق داميان
ليالرد من بورتالند وأحرز  39نـقطة كما
أضـاف إنـيس كـانـتـر  26نـقـطـة ورودني
ـشــاركـة كــبـديل. هـود  17نـقــطـة بــعــد ا
وهــذه أول مــبـــاراة لــتـــريل بــلـــيــزرز في
سابقة منذ اإلطاحة بأوكالهوما سيتي ا

ثاندر في  23نيسان نيسان اجلاري.
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تشهد الكرة الصفراء تنافساً شديداً في بطولة إستوريل

½UDÐ√ wzUN‰∫ وضع أياكس أمستردام الهولندي قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مضيفه توتنهام اإلنكليزي

{ الربـاط - وكـاالت:  تنـتـظر الـوداد مـباراة قـويـة عنـدما
يـواجه خارج مـلـعبـه صن داونز اجلـنـوب أفريـقي الـسبت
ــقـبل في إيـاب الـدور نـصـف الـنـهـائي من دوري أبـطـال ا
ـغـربـيـة في مـبـاراة الـذهـاب ـثل الـكـرة ا إفـريـقـيـا. وفـاز 
بالرباط  1-2بينما يسعى الستثمار تلك النتيجة من أجل
العودة ببـطاقة التأهل من جنوب إفريقيا وإن كانت مهمته
محفـوفة بـاخملاطر في ظل قـدرة صن داونز عـلى تعويض
فـارق الــهـدف.  الـتـقـريـر الــتـالي يـسـتــعـرض أهم مـفـاتـيح
الـوداد لتـجـاوز صن داونز والـتـأهل لـلنـهـائي الـثاني في
الـنـسخ الـ 3األخـيـرة من الـبـطـولـة الـقـاريـة.  وقـرر سـعـيد
الــنــاصـري رئــيس الــوداد وضع مــكــافـأة مــالــيـة كــبــيـرة
لـالعـبـ من أجل حـثــهم عـلى بـذل كل مــا لـديـهم من أجل
جتــاوز صن داونــز والـتــأهل لــلــنــهــائي في ظل صــعــوبـة

الفريق اجلنوب أفريقي على ملعبه.
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ـديـر الفـني الـتـونـسي فـوزي الـبـنـزرتي تـعـد أحد خـبـرة ا
أبــرز مــفــاتـــيح الــوداد أمــام صن داونــز إذ تــعــول إدارة
لك جتـربـة أفريـقـية الـوداد وجـماهـيـره كثـيـرًا علـيـهـا إذ 
ـنـافـسات األفـريـقـية. كـبـيـرة بعـد أن قـاد أنـدية عـدة في ا
ـسـات ـنــتـمـ إلى الـوداد جـمـيـعـهم أن تـظـهـر  ويـنـتـظـر ا
ستويات كافة قبلة على ا باراة ا درب اخملضـرم في ا ا
خـاصة اجلانب الـفني والـتكتـيكي وذلك بـاختـيار الطـريقة

دير الفني { لندن - وكاالت: أعرب الهولندي إيريك ت هاج ا
لفـريق أياكس أمسـتردام اول امس الثالثـاء عن رضاه على
الـنتـيـجـة التـي حقـقـهـا فريـقه أمـام تـوتنـهـام في ذهـاب نصف
نـهائي دوري أبـطال أوروبـا. وفاز أيـاكس على تـوتنـهام خارج

ملعبه بـهدف دون رد ليقطع خطوة مهمـة نحو التأهل للنهائي.
وقـال تــ هــاج في تـصــريـحــات لـلــمـوقـع الـرســمي لالحتـاد
تازة بالـنسبة باراة "أعـتقد أنهـا نتيجـة  األوروبي عقب ا
يزة لـنا. فزنـا باللـقاء األول خارج مـلعبـنا وهذه خـطوة 
للغـاية لكـننا لم نـقطع سوى نصـف الطريق". وأضاف
كننـا اللعب بطرق مختلفة ندافع جيدًا. لدينا فريق "
بـاريات". وأكـمل مدرب ـتـاز يقـاتل في جمـيع ا
أيـاكس "نـعـرف نقـاط الـقـوة لديـنـا. نـستـخـدمـها

ـشـاكل". ــا يـسـبب لــهم ا أمــام اخلـصـوم 
وتـابع "الـفـوز عـلى تـوتـنهـام نـتـيـجـة مـذهـلة
ونـقـطـة انـطالق جــيـدة لـكـنـنــا نـعـلم أنـنـا
تــنـتــظــرنـا مــبــاراة صــعـبــة في الــعـودة".
وواصـل تــ هـاج: "فـي الــشـوط الــثــاني
انخفـضت نسبـة استحواذنـا على الكرة
لكن مـا كان جيدًا من الالعب هو قتالهم
: "لـــيــلــة مـــدهــشــة من أجـل الــفــوز". وأ
ونـتــيــجــة مـذهــلــة.. في الــشـوط األول من

باراة سيطرنا تمامًا وهدفًا رائعًا أيضًا". ا
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