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كشـف تقـريـر صحـفي إجنـلـيزي عـن سعي مـانـشـستـر يـونـايتـد إلبـرام صفـقـة من بـرشلـونـة خالل فـترة
قبلة. االنتقاالت الصيفية ا

وبحسب صـحيفة "ذا صن" اإلجنليزية فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش
العب خط وسط برشلونة وسيسعى التخاذ خطوات سريعة حلسم التعاقد معه.

ـقبل ـوسم ا ـتـوقع انـتقـاله لـبـاريس سـان جيـرمـان ا وأشـارت الصـحـيـفة إلـى أن رحيل أنـديـر هـيريـرا ا
ُـحتـمل لبـول بوجـبا دفع أولي جونـار سولـسكـاير إلى طـلب التعـاقد مع العب خط وسط بجانـب الرحيل ا

صاحب خبرة.
دير الفني للشياط احلمر ضم إيفان راكيتيتش لتدعيم خط وسطه وطالب اإلدارة ويُفضل سـولسكاير ا

بضرورة إتمام الصفقة قبل أن يتفق برشلونة مع إنتر ميالن.
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يــســتــعــد فــريق بــرشــلــونــة إلنــهــاء
ـواجــهــة نـظــيـره مــوسـمه اجلــاري 
فالـنسـيا في 25 من الشـهر اجلاري

في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وذكرت صـحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفو"
اإلســبـــانــيــة أن حــالــة من الــتــفــاؤل
تسود داخل الـنادي الكـتالوني حول
إمـكــانـيــة حلـاق الـثــنـائي الــبـرازيـلي
فـــيــلــيـب كــوتــيـــنــيــو وآرثـــر مــيــلــو

رتقبة. واجهة فالنسيا ا
وتعـرض كوتيـنيـو إلصابة في الـفخذ
ـن خالل مـــــبــــــاراة األمس أمـــــام األ
خـيتـافي بـاللـيجـا وخـرج على إثـرها
ـبـاراة بـالـدقـيـقة 68 فـيـمـا غاب من ا

آرثر عن اللقاء تمامًا.
ــديــر الـفــني إرنـســتـو وأضـافت أن ا

فـالـفيـردي متـفـائل بإمـكانـيـة جتهـيز
الـثنائـي كوتـينيـو وآرثر قـبل انطالق

نهائي كأس ملك إسبانيا.
وأوضــحت الـصــحـيــفـة أن إمــكـانــيـة
ـبـلي مـشـاركـة الـفـرنــسي عـثـمـان د
تــبــدو صــعــبــة خــاصــة أنه تــعـرض
إلصـابــة قـويــة خالل مـبــاراة سـيــلـتـا
فيجو مطلع الشهر اجلاري سيغيب

دة شهر تقريبًا. على إثرها 
ومـن جــانــبـه يــخـــطط نــادي شـــالــكه
ــهـاجــمـ لــتـعــزيـز صــفـوفه بــأحـد ا
ــاني هـذا ــتـألــقــ في الــدوري األ ا
ــــوسم خالل فــــتــــرة االنــــتــــقـــاالت ا

قبلة. الصيفية ا
فـقـد ذكـرت شـبكـة "سـكـاي سـبورتس
أن شــالـــكه يـــضع عــيـــنه عــلى دودي
لـــوكـــيـــبــاكـــيـــو مــهـــاجم فـــورتـــونــا

ـــعـــار من واتـــفـــورد دوســــلـــدورف ا
ـــوسم اإلجنـــلــيـــزي حـــتى نـــهـــايــة ا
احلـالي.وأشـارت الـشـبـكـة إلى قـنـاعة
ـــلـــكي بـــالالعب مـــســـؤولي األزرق ا
الـــذي أبــدى بـــوروســيــا دورتـــمــونــد

اهتمامًا به في وقت سابق.
ـهاجم الـبلـجيكـي البالغ من وجذب ا
وسم العمر 21 عامًـا األنظـار هذا ا
ال سيما بعدما سجل ثالثية "هاتريك"
في شــــبـــاك بــــايــــرن مـــيــــونخ خالل
ـاضي حيـنما نوفـمبـر/تشـرين ثان ا

باراة بالتعادل (3-3). انتهت ا
ــهـاجم الــشــاب شـبــاك بــايـرن وزار ا
مجـددًا بهـدف في الدور الـثانـي كما
أحـــــرز هـــــدفًــــا خـالل الـــــفــــوز عـــــلى
دورتموند (1-2) في ديسـمبـر/كانون

اضي. أول ا
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األبــطــال من أتـاالنــتـا (65 نــقــطـة)
الــذي تــراجع لــلــمــركـز الــرابع قــبل

جولت من النهاية.
عـــــلـى اجلـــــانب اآلخـــــر لـم تـــــؤثــــر
اخلسـارة في موقف فـيرونـا الهابط
حيـث ما زال قـابعـا في ذيل التـرتيب
بـ 15نـــــقــــطــــة واصـــــطــــحـب مــــعه
فـروسيـنوني لـيـبقى حتـديد الـطرف

. الثالث خالل اجلولت األخيرت
ـديـر الـتـنـفـيذي أكـد بـيـبي مـاروتـا ا
إلنــتـر مـيالن أن كل مــا يـتـردد حـول
دير الفني اقتراب أنطونيو كونتي ا
السابق لتشيلسي من تولي القيادة
الفنية للنيراتزوري مجرد شائعات.
وقال ماروتا خالل تصريحات نقلها
مـوقع "كـالتـشـيو مـيـركاتـو": "كـونتي
إلى إنـتــر? هـنـاك دائــمـا الـكــثـيـر من
الـــشـــائــــعـــات ويــــجب أن أقـــول إن
لـوتـشـيـانـو سـبـالـيـتي يـعـمل بـشـكل
ـركز الـثالث جـيد مـعـنا ونـحن في ا

أو الرابع في جدول الترتيب".
وأضاف: "لقد طلبنا من سباليتي أن
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اســـتــعـــاد إنـــتــر
مــــيالن ذاكـــرة
االنــتــصــارات
بـــــــالــــــدوري
اإليــــطــــالي
بعد أن فاز
بـــــــــــــشـق
األنـــــــفس

(2-0)
عــــــــــــــلـى
كـــيــيـــفــو
فـيــرونـا
الـــهـــابط
لـــلـــقــسم
الــــثــــاني
فـي خـــتـــام
اجلـــــــولـــــــة
الـ36 مـــــــــــــن

البطولة.
فـــــعــــلى مـــــلــــعب
"جـــوزيــــبي مــــيـــاتــــزا" ســـجل
"الــنــيــراتـــزوري" هــدفًــا في كل
ـهــاجم شــوط; حـيـث افـتــتـح ا
الـشاب مـاتيـو بولـيتـانو باب

التسجيل في الدقيقة (39). 
وبــالــشــوط الــثــاني انــتــظــر
أصـــحــاب األرض حـــتى قــبل
نــهـــايــة الـــوقت األصــلي بـ4
دقائق لتـأم النتـيجة بهدف
ثــــان حــــمـل تــــوقــــيع الــــنــــجم
الـكـرواتي إيـفـان بيـريـتـشـيتش
بـــــعـــــد أن لـــــعب الـــــضـــــيــــوف
مـــنــــقـــوصــــ من العب مــــنـــذ
الــدقـيــقـة (76) بــطـرد نــيـكـوال
ريــجــوني بــبــطــاقــة صــفـراء

ثانية.
بــــهــــذا يـــســــتــــعـــيــــد رجـــال
لـوتـشـيـانـو سبـالـيـتي نـغـمة
الـــفــوز في الــبـــطــولــة بــعــد 3
تعادالت مـتتالـية أمام روما
ويــوفـنــتـوس وأوديــنـيـزي

على الترتيب.
ورفع الـفـوز رصـيـد إنـتر
إلى 66 نـقـطـة يـسـتـعـيد
ـــركـــز الـــثـــالث بــــهـــا ا
ـؤهل مبـاشـرة لدوري ا
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عـلَّق الـبرازيـلي داني ألـفـيس جنم بـاريس سـان جـيـرمـان على اهـتـمـام ريـال مـدريد
بالـتـعـاقـد مع زمـيـله ومـواطـنه نيـمـار دا سـيـلـفـا خالل فـتـرة االنتـقـاالت الـصـيـفـية

قبلة. ا
وقـال داني ألـفـيس خالل تـصـريحـات نـقـلـتـهـا صـحـيفـة مـونـدو ديـبـورتـيـفو:
ـكــنه اإلجــابـة عــلى هـذا "رحـيل نــيــمـار إلى ريــال مــدريـد? فــقط نـيــمــار 

ا سيحدث". كن التنبؤ  السؤال وال 
تلك وأضـاف "أتمنـى أن يواصل نيـمار االسـتمرار فـي اللعب مـعنـا. 
عـقدًا سـاريًا مع بـاريس سان جـيـرمان وال زال لـديه حتديـات مهـمة
مع الـفـريق الـفـرنـسي وال أعـرف مـاذا سـيـفـعل لـكـنه لـديه الـتـزام

وعليه أن يحترمه".
وارتبط اسم نـيـمار بـاالنـضمـام لـصفـوف ريـال مدريـد خـاصة في
ـلـكي لتـدعيم الـفريق ظل سـعي فـلوريـنتـينـو بـيريـز رئيس الـنادي ا
ـوسم الـكارثي. اإلسـبـاني بـنجـم كبـيـر لـتـعـويض اجلـمـاهـيـر عن ا

السويدي زالتان إبراهيموفيتش.
وعـمل أليـجري مع إبـراهيـموفـيتش
خالل فــتـرة وجــوده في مــيالن قـبل
أن يــرحل الــســويــدي إلى صــفــوف

باريس سان جيرمان.
وقــال ألــيـجــري خالل تــصــريــحـات
نـقـلـهـا مـوقع "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتـو":
"رونــالــدو? من حــيث الــعــقــلــيــة هـو
األفــضل فـهــو دائـمــا يُـحــفـز نــفـسه
ليـكون أفضـل رغم أنه في عمر الـ34
ويـجب أن يـكـون مثـاالً لـكل الالعـب

الشباب".
وأضــــــاف: "رونــــــالــــــدو يُــــــذكــــــرني
بــإبـراهـيـمــوفـيـتـش فـهـدفــهـمـا كـان
دائـــمًــا الـــفــوز وإبـــرا كــان يُـــصــاب
بـاجلـنـون جملـرد تمـريـرة خـاطـئة في

ران". ا
يُـذكـر أن رونــالـدو انـضم لــصـفـوف
ـاضي الـســيـدة الـعــجـوز الـصــيف ا
قـــــادمًـــــا من ريـــــال مـــــدريـــــد وقــــاد
الــبــيــانـكــونــيــري لــلــتــتـويـج بـلــقب
الكالتشيو وكأس السوبر اإليطالي.
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ـدرب الـسـابق لـريال مـدريـد ومـنـتـخب إسـبـانـيا دعَّم فـيـسـنـتي ديل بـوسـكي ا
إرنستو فـالفيردي مدرب برشـلونة بعد كارثـة اإلقصاء من نصف نهائي دوري

ة برباعية نظيفة في "أنفيلد". أبطال أوروبا ضد ليفربول عقب الهز
وقـال ديل بـوسـكي خالل تـصـريحـات نـقـلـتـهـا صـحـيفـة "مـونـدو ديـبـورتـيـفو"
اإلسبـانية : "فـالفـيردي يعـطي هيبـة لكرة الـقدم; ألنه مُـعتدل في الـنصر وفي
ة".وأضـاف: "في برشـلونـة تصـرفـوا بشـكل صحـيح معه واحلـقيـقة الهـز

أنه يستحق ذلك".
وسـم والتـأهل وقـاد فـالـفـيـردي برشـلـونـة لـتـحـقـيق لـقب الـلـيـجـا هـذا ا
لك حيث سيواجه فالنسيا  25من الشهر اجلاري من لنهـائي كأس ا
نافسة على لقب أجل حصد الثـنائية احمللية وتعـويض اإلقصاء من ا

دوري األبطال.
وحـقق برشلونـة  االنتصـار على خيـتافي بثنـائية نـظيفـة في معقله

"كامب نو" باجلولة الـ 37من الليجا.
نــــتـــأهل إلـى دوري األبـــطـــال وهـــو
يُـــحــقق ذلك فـي الــوقت احلــالي وال
ـاذا يـتـعـرض لضـغـوط كـبـيرة أفـهم 
مــؤخـرًا".وتــابع: "دوري األبــطـال? لم

نحسم تأهلنا بعد هذا ما نعرفه".
وعن أزمة تسـجيل األهداف أوضح:
"صــحـــيح واجــهــنـــا وقــتًــا صـــعــبًــا
لـلتـسـجـيل فـي تـوقيـت مـتأخـر لـكن
هذا يـحدث ألي فـريق يصل إلى هذه

رحلة". ا
واخــتــتم: "ســنــنــتـظــر حــتى نــهــايـة
وسم قبل إجراء تقـييماتنا ونرى ا
أيـن سـنـصل في الـنــهـايـة في جـدول

الترتيب".
 يـــرى ألـــيـــســــانـــدرو ديل بـــيـــيـــرو
أســطــورة يــوفــنــتـوس الــســابق أنَّ
تــولي أنــطــونــيـو كــونــتي الــقــيـادة

الفنية إلنتر ميالن خطوة غريبة.
وقـال ديل بـيـيـرو خالل تـصـريـحات
نـقـلـهـا مـوقع "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتـو":
"كـونــتي إلى إنـتــر? من وجـهــة نـظـر
رياضية سـيكون األمر غريـبًا بالنظر
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اني فريق شالكه يحقق نتيجة ايجابية في الدوري اال

رافائيل
نادال

لـواحدة بواقع 3-6 و (7-1) 7-6و-6
3 خالل ساعت و26 دقيقة. 

وتعـد أفضل نـتيــــــجـة حققـها الروسي
وسم هي بلوغ ربع نـهائي بطولة هـذا ا
إنـديــان ويــلــز لـلــمــاســتـرز فــيــمــا تـوج
بـــاوتــيــســـــــتــا بــلــقب بــطــولــة الــدوحــة

فتوحة. ا
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احلـالي". وقـال رافـا إنه عـلى الـرغم من
أنه لم يـحـقق أيـة بـطـولـة حتـى اآلن على
األرض الــتــرابــيــة إال أن ذلك األمــر لن

تلك شعورا إيجابيا. يؤثر عليه وأنه 
وأضـاف "بـالـفـعل خـسـرت بـطـولـتـ أو
ثالث ولـكـني كنـت قريـبـا من الـفـوز فلم
ألـعب بشكل كـاف إلحراز بـطولـة ولكني

لم ألعب بشكل سيئ أيضا".
وحــجـز اإلســبــاني روبـرتــو بــاوتـيــســتـا
أجــوت مــقـعــده في ثــاني أدوار بـطــولـة
رومـا لــتـنـس األسـاتـذة ذات الـ 1000
نـقطـة إثر فـوزه اليـوم االثنـ في الدور
األول عـــــــلـى صـــــــاحب األرض
اإليـطــالي أنـدريــاس سـيـبي
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إلى ماضـيه لكـننا نـتحـدث مع مدير
فني محـترف وفريق لديه إمـكانيات
كبيرة". وأضـاف: "مع وجود ماروتا
لن أتفاجأ بتولي كونتي تدريب إنتر
مـيـالن كـخــطــوة واألجـواء اجلــيـدة
مـــتــاحــة كــمــا أن صـــرامــة كــونــتي
ــكـن أن تــســاعــد وطــريــقــة لـــعــبه 

اإلنتر".
يُذكـر أن كونتي سـبق وتولى تدريب
ـنـتـخب يـوفـنــتـوس وبـعـدهـا قــاد ا
اإليــــطـــالي ثـم رحل إلى إجنــــلـــتـــرا
لــتــدريب تــشــيـلــسي حــيث تــوج مع
يرليج وكأس االحتاد البلوز بالبر

اإلجنليزي.
وارتــبط اسم كــونـتي خالل الــفـتـرة
األخـيـرة بـالـعــديـد من األنـديـة لـكن
مؤخـرًا أفادت تـقارير صـحفـية بأنه
اقترب من تولي تدريب إنتر ميالن.
ومن جــانــبـه يــرى مــاســيـــمــلــيــانــو
ألـيـجـري مـدرب يـوفـنـتـوس أن جنم
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز الـــبـــرتـــغـــالي
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــالــدو يُـــشـــبه

أندريا بيرلو

صنف ـجموعت لواحدة. واستغرق ا
يا ساعة و45 دقـيقة من أجل الـ20 عـا
الفوز باللقاء بنتيجة 1-6 و6-3 و6-1.
وسـيضـرب صاحب الـ 31عـاما مـوعدا
في الــدور الـثــاني مـع الـروسـي كـارين

خاشانوف.
وكـان الالعب الـروسـي قـد تـأهل لـنـفس
الـدور بعد أن فـاز في مستـهل مشواره

أيـــضــا عــلى إيــطــالي آخــر
وهــــــو لــــــوريــــــنـــــزو

ســــونــــيــــجــــو
جموعت

إسـبـانــيـا الــكـبــرى أمس األحـد ورحب
الـسائقـون ورؤساء الفـرق بعودة احلـلبة

التاريخية جلدول سباقات فورموال 1.
وحـــ طــلب من تــشـــيس كــاري رئــيس
فــورمـوال 1 تــأكــيـد اخلــبــر قــال لـهــيــئـة
االذاعـة الــبـريـطــانـيــة "بي بي سي": "لن

أقوم بإعالن استباقي.
ســـــــنــــــعــــــلـن األمــــــور كــــــلــــــهــــــا غــــــدا
الــثالثـاء".ويـعـتــبـر فـرسـتــابن الـبـالغ من
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تعـتزم بطولة العالم لسباقات فورموال 1
لــلـســيــارات حتـقــيق أقــصى اسـتــفـادة
ــكـنـة من شــعـبـيــة مـاكس فــرسـتـابن
سـائق رد بـول حـ تـعـلن غـدًا الثـالثاء
عـودة سباق جائـزة هولندا الـكبرى على
قبل بعد غياب وسم ا حلـبة زاندفورت ا
دام 35 عـامًـا. وأكـدت عـدة مـصادر أن
االتـفـاق  مـنـاقـشتـه في سـبـاق جـائزة
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الـــعـــمــر 21 عــامًـــا أكــثـــر الــســـائــقــ
الـهولندي جنـاحًا على اإلطالق وكذلك
أصـغر من يفوز بـسباق في فورموال 1.

ويحظى
ن يرتدون  فـرستابن بإعـجاب اآلالف 
الـقـمـصـان الـبـرتـقـالـيـة لـتـشـجـيـعه عـلى
الـفوز في سباقات فورموال 1 في أنحاء

أوروبا.
ويـحتل فرسـتابن سائق رد بـول حاليًا

ركـز الثالث في الـترتيب الـعام للـبطولة ا
ــركـز الــثـالث عـلى بــعـد حـصــوله عـلى ا
حلـبة كتالـونيا وسط تشجـيع الكثير من

اجلمهور.
وقـال كـريـسـتـيـان هورنـر رئـيـس رد بول
: "أعتـــــقـد أن سبـاق جائزة للـصحـفيـ
هولـندا الـكبـرى سيــــستـفيـد من شعـبية
فرســــتـابن بشـكل كبـير. أعـتقـد أن هذا

إيجابي بالنسبة لسباقات فورموال 1. 

WŠd∫ العبو

انتر ميالن
يحتفلون بعد
تسجيل هدف
لصاحلهم
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نصح اإليطالي أنـدريا بيرلـو فريقه السابق يـوفنتوس بـالتعاقد مع
قـبـلة من أجل جنم ريـال مـدريـد خالل فتـرة االنـتقـاالت الـصيـفـيـة ا

ستقبل. الفوز بدوري أبطال أوروبا في ا
وقـال بيرلـو في تصريـحات لـشبكـة "سكاي سـبورت": "لكي تـفوز بدوري

أبطال أوروبا عليك أن تضم إيسكو هذا رأيي".
وأضـــاف "في األشـــهــر األخـــيـــرة خط وسط يـــوفــنـــتــوس كـــان ال بــد أن
نتـصف ملعبه. لـقد اشترى ا شـعر بقلـة اجلودة  يـتحسن. ألـيجري ر
كـريسـتيـانـو رونالـدو لكـنه لم يعـرف كيـفيـة إيصـال الكـرة إليه. العـبو

خط الوسط مهمون للوصول للخطوة األخيرة والتسجيل".
وتـابع "ماورويسـيو بوكيـتينـو مدرب توتـنهام يـعد مدربًـا عصريًا
عنى قـدم الكـثيـر في الدوري اإلجنـليـزي مدرب عـصري ليـس 
بـنـاء الـلـعب فـقط لـكن في كـل شيء أيـضًـا جـاء من كـرة الـقدم

اإلسبانية.إنه خليط من مجموعة أشياء عديدة".
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ـتوج 8 أكـد اإلسبـاني رافائـيل نادال ا
مرات بـبطولة روما لـلتنس أنه يركز فقط
باريات التي سيخوضها في هذه على ا
الــبـطــولــة وأولـهــا مــواجـهــة الــفــائـز من
ــواجــهــة الــفــرنــســيــة اخلــالــصــة بـ ا
ي تشاردي ريـتشارد جـاسكـيه وجيـر
وفي الــوقت احلــالي "ال يــهــمه أي شيء
آخـر". وأوضح نـادال خالل أول مـؤتـمر
صــحــفي له في رومــا أنه بـحــالـة جــيـدة
وأن الـفـيـروس الــذي أصـابه في مـدريـد
ثـل مشـكلـة لكن ـاضي ال  األسـبوع ا

يــنـتـظــره "الـكـثـيــر من الـعـمل"
سـتواه على لـيعود مـجددا 

األراضي الترابية.
وبـسـؤاله هل إذا فـكـر
في احـتماليـة مواجهة
الــســويــســري روجــر
فــــــيـــــدرر فـي نـــــصف
نـهـائي الــبـطـولـة أجـاب

"لدي الكثير من العمل ألقوم
به وسـأواجه إمـا تـشاردي أو
جـاسكـيه في مـستـهل مـشواري
وأي أمـر آخر ال يهمني في الوقت

األمريكي للمحترف بعد أن ضرب
سـيث كــوري العب بـورتالنـد تـريل
بـلـيزرز مـوعـدا مع شـقيـقه سـتـيفن
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سيتواجه شقـيقان في نهائي قسم
ألول مــــرة بـــدوري كــــرة الــــســــلـــة
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كوري العب جولدن ستيت وريورز
حــامل الــلــقـب في نــهــائي الــقــسم

الغربي.
وفــاز تـريل بــلـيـزرز  96-100عـلى
ــاضــيـة دنــفــر نــاجــتس الــلـيــلــة ا
ليحسم سلسلة الدور قبل النهائي
ـــــبــــاراة الـــــســـــابـــــعــــة 4-3 فـي ا
وســـيـــواجـه جـــولـــدن ســـتـــيت في

سلسلة النهائي .
وســجـل سي جـــــــيه مــكــولـوم 37
نــقــطــة لــيــــــــــقــود تــريل بــلــيـزرز
لـبلـوغ نـهائي الـغـرب ألول مـــــــرة
مـــــنـــــذ عـــــام 2000 رغـم أنه كـــــان
مـــتــأخـــرا بـــفــارق 17 نـــقـــطــة في

الشوط األول. 

وسدد كـواهي ليـونارد رمـية الـفوز
في الــلــحـــظــات األخــيــرة لـــيــمــنح
تـورونــتــو رابـتــــــــــورز انـتــصـارا
مـــثــيــرا 90-92 عــلى فـــيالدلـــفــيــا
سـيــفـنــتي سـيـكــسـرز لــيـتـــــــــأهل
لنهائي الشرق. وجاءت رمية الفوز
بـــعـــد أن تـــعـــادل جـــيـــمي بـــاتـــلــر
لــفـيالدلــفـيــا قـبل 4.2 ثــانـيــة عـلى

النهاية. 
وأنـهى ليـونارد الـلـقاء مـسجال 41
نــقــطـة بــجــانب االســتــحــواذ عـلى
ثماني كرات مرتدة لـيكسر التعادل
3-3 فـي الــســلــســلـــة. وســيــلــتــقي
تـورونـتـو مع مـيـلـووكي بـاكس في

نهائي الشرق.


