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رفض مانشستر يونايتد احلصول على الالعب الويلزي جاريث بيل جنم ريال مدريد كجزء من صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا إلى ريال مدريد. 
ووفقًا لـصحيفة "اإلندبندنت" البريطانـية فإن مانشستر يونايتد حدد 170 مليـون يورو من أجل التنازل عن بوجبا لريال مدريـد وهو الرقم الذي يفوق مع دفعه "الشياط

احلمر" للتعاقدع مع بوجبا عام 2016 بحوالي 50 مليون يورو.
طـلوب. لكن حتى لـو جنح ريال مدريد في دفع قايضـة مرفوضة في صـفقة بوغـبا وإذا أراد الريال الـتعاقد مع الالعب عـليه دفع الرقم ا  الصحيـفة البريـطانية أكـدت أن ا

طلوبة في بوجبا فإنه سيواجه مشكلة أخرى من قبل الالعب أال وهي راتبه الكبير.  القيمة ا
وكشف الـتقـريـر أن بوغـبا طـلب من ريال مـدريد أن يـكـون صاحب الـراتب األعلى في الـفـريق وهو األمـر الذي قـد يقف عـائقًـا بـالصـفقـة إذ أن الراتب في ريـال مدريـد هو

. موضوع ذو أهمية كبيرة ويحظى بالتقدير لشخصية الالعب
 جديـر بالـذكر أن هـــــنـاك تقـارير إسبـــــــانيـة أكدت أن برشـــــــلونـة عاد مجـددًا لالهتـمام بخـدمات بـوجبا ويـتجه لـلـــــــتـفاوض مع مانـشسـتر يونـايتـد حول ضمه خالل

ُقبل. الصيف ا
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يــنـتـظــر عـشـاق كــرة الـقـدم حــول الـعـالم
رتقبة ب لـيفربول وتوتنهام ـواجهة ا ا
فـي نـهــائي دوري أبــطــال أوروبــا والـتي
سـتقام عـلى ملعب واندا مـيتروبولـيتانو
في الـعـاصـمة اإلسـبـانـية مـدريـد. وبـشكل
خــــاص فـــــإن جــــمــــاهــــيـــــر الــــنــــاديــــ
اإلجنـلـيزيـ ستـكون األكـثر حـضورًا في
ــبــاراة يــوم األول مـن حــزيـران مــلــعب ا
ــــــــــــــــقـــــــــــــــــبــل. وقــــــــــــــــال مـــــــــــــــــوقـع ا

www.1boxoffice.com
ـبـاريات إن ـتـخـصص في بـيع تـذاكـر ا ا
أســعــار الـــرحالت اجلــويــة من مــديــنــتي
لـيفربول ولندن إلى مدريـد بحلول نهاية
أيــار اجلــاري أصـبــحت بــاهـظــة الــثـمن.
وأضـــاف Boxoffice أنـه يــوجـــد طــلب
كــبـيـر من الــسـوق الـدولــيـة وخـاصـة من
جــانب عــشــاق كــرة الــقــدم الــعــرب عــلى
ــبــاراة رغم ارتــفــاع أســعــارهــا تــذاكــر ا
بــصـورة كـبــيـرة. ويـأتي اإلقــبـال الـعـربي

ـصري الـكـبـيـر في ظل جـاهـزيـة الـنـجم ا
مـحمد صالح مهاجم ليـفربول للمشاركة
ــبــاراة الــنــهــائــيــة بــعــدمــا غــاب عن بــا
مـواجهـة اإلياب أمـام برشـلونـة في نصف
الــنـهـائي والــتي تـمــكن فـيـهــا فـريـقه من
ــونــتــادا تـاريــخــيــة بــالــفـوز حتــقــيق ر
بـرباعية نظـيفة بعد خـسارة لقاء الذهاب
بـثالثـة أهداف. ورغم االرتـفاع الـكبـير في
ثــمن تـذاكـر الــنـهـائي فــإن األسـعـار عـلى
www.1boxoffice.com مـــــــــــــــــوقـع
تــبـقى األقل فـي الـسـوق الــدولـيـة لــتـقـدم
فـرصـة أمـام مـشـجعي الـفـريـقـ حلـضور
واقع باراة. ويعتبر Boxoffice من ا ا
الـرائـدة في عـمـليـات حـجـز التـذاكـر لـعدد
مـن أهم الـــبـــطــوالت حـــول الـــعـــالم وفي
ـيــرلـيج" مــقـدمــتــهـا "الــلـيــجـا" و"الــبــر
وغــيـرهـا من بـطـوالت الـدوري والـكـؤوس
وقع تذاكر الـكبرى في أوروبا. كما يقدم ا
ــتـابــعــة مـبــاريـات أكــبـر الــفـرق خــاصـة 
األوروبـيـة مـثل برشـلـونة وريـال مـدريد

ومــانــشــســـتــر يــونــايــتــد وتــشــيــلــسي
ومـانشستـر سيتي ويوفـنتوس وباريس
وقع إلى سـان جيـرمان. وتـمتـد خدمـات ا
الـــريـــاضـــات األخــرى ذات الـــشـــعـــبـــيــة

الـكبـيرة مـثل بطـوالت التـنس وسـباقات
الـــفــورمــوال 1 وســـبــاقــات اخلــيل وكــرة
الكــمــة والـفــنـون الــقــتـالــيـة الــســلـة وا
وغــــيــــرهــــا من األلــــعــــاب والــــبــــطـــوالت
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وحيدة.الشوط األول شهد تفوق اجليش
الـــذي كــان األفــضـل واألخــطــر بـــخــبــرة
العـبـيه وتـواضـع أداء الـنـجـمـة الـفـريق
الــســوري كــثـف هــجــمــاته في الــدقــائق
األولى ولــكن بــدون فـاعــلـيــة أو تـركــيـز.
وحاول اجليش اختراق دفـاعات النجمة
بكر وكاد مـحمد الواكد أن والتسجـيل ا
يـفـتتـح التـسـجـيل ولـكن الـقـائم رد كرته
اخلــادعـــة فــيـــمــا عـــلت رأســيـــة بــاسل
مـصـطفى عـارضـة الـنـجمـة الـذي اعـتـمد
على التأم الـدفاعي واالرتداد السريع.
ولم يــخـــتــبــر شـــاهــر الــشـــاكــر حــارس
اجلــيـش بــأي كــرة وجنح الـــواكــد قــبل
صافرة الـشوط األول بافـتتاح الـتسجيل
ــيــزة من أحــمـد بــعــد لـلــجــيش بــكـرة 

األشقر.
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الشوط الـثاني واصل اجلـيش خطورته
وأهدر باسل مصطفى فرصة أمام مرمى
الــنــجــمــة ولــكن حــسن مــعــتــوق فــاجـأ
اجلــيـش بــهــدف مــبــاغت بــكــرة خــدعت
الــشـاكــر لـيــرد اجلـيش ســريـعًــا بـهـدف
لـبـاسل مـصطـفى مـسـتـغلًـا خـطـأ عـباس
حـسن حـارس الــنـجـمـة. وأدرك الـنـجـمـة
هـدف الـتـعـادل عـبـر عـلي حـمـام بـعـد أن
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حــــــجــــــز فــــــريـق اجلــــــيش
الـسـوري مـقعـده في نـصف
نــــــهـــــــائي كـــــــأس االحتــــــاد
اآلســـيــــوي رغم تـــعــــادله مع
الـنــجـمــة الـلـبــنـاني اول امس
الــــثـالثــــاء 2-2 في خـــــتــــام
مباريات دور اجملموعات ورفع
اجلـيش رصــيـده لـ 10 نـقـاط
مـــتـــســـاويـــاً بـــعـــدد الـــنـــقـــاط
واالهـــداف مـع فـــريق الــــكـــويت
ـــركــز الـــكـــويـــتي الـــذي احـــتل ا
الــثــاني في اجملــمـوعــة الــثـانــيـة
بنفس رصيد األهداف حيث سجل
كل منـهـما 6 أهداف وتـلقت شـباكه
4 أهـداف واحملـصـلـة +2. وفي هـذه
احلالـة وحـسب تعـليـمـات البـطولـة يتم
كــســـر الــتـــعـــادل بــالـــرجـــوع إلى فــارق
اإلنــذارات حــيث رجــحت كــفــة اجلــيش
بنـيله 7 إنذارات مـقـابل حصـول العبي
الـكويـت على 11 إنـذارا وبـالتـالي فـتم
اعتبار اجليش متأهال إلى نصف نهائي
مــنـطــقـة غــرب آسـيــا. ويــلـتــقي اجلـيش
السـوري فريق اجلـزيرة األردني في دور
نـصف الـنـهائـي فيـمـا يـلـتـقي الـوحدات
األردني مع الــعـهـد الــلـبـنـانـي. وسـتـقـام
مـــبـــاراتـي الـــذهـــاب في 17 من شـــهـــر
حزيـران القـادم ومبـاراتي اإلياب في الـ

24 من نفس الشهر.
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ـــة وفـــشـل اجلـــيش الـــســـوري في هـــز
الـنـجـمـة اللـبـنـاني الـذي فـرض الـتـعادل
2-2. ســــجل هـــدفي اجلــــيش مـــحـــمـــد
الــواكـد وبـاسل مــصـطــفى فـيــمـا سـجل
لــلـنـجــمـة حــسن مـعــتـوق وعــلي حـمـام.
ـركـز الـثـاني بـعـد أن اجلـيش بـقي فـي ا
رفع رصـيده إلى 10 نقـطـة فـيمـا يـقبع
ركز الـرابع واألخير بنقطة النجمة في ا
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كشف تـقريـر صحـفي إسـباني عن عـدم وجود نـية داخـل أسوار ريـال مدريـد للـظفـر بخـدمات
الفـرنـسي أنطـوان غـريـزمان مـهـاجم أتلـتـيـكو مـدريـد. وقالت إذاعـة "كـوبي" اإلسـبانـيـة إن ريال
مـدريد لن يـحاول الـتعاقـد مع جريـزمان والـذي أعلن رحـيله عن صـفوف الـروخيـبالنكوس
وسم اجلـاري. وأضـافت "ريال مـدريد يـرى أن الصـفـقة مُـكلـفـة للـغايـة حيث بـنـهايـة ا

ستصل قيمته إلى 120 ملـيون يورو وراتبه احلالي يصل إلى 23 مليون يورو".
وأكـدت تقارير صـحفية اول أمس الـثالثاء أن غريزمـان أبلغ مسؤولي أتـلتيكو
يركاتو الصـيفي دون حتديد النـادي الذي سينتقل ه سيغادر النـادي في ا أنَّ
نـتظـر أن يلـجأ الالعب الـفرنـسي إلى بنـد الشـرط اجلزائي في له. ومن ا

عقده مع أتـلتيكو والـذي سينخفض من 200 مـليون يورو إلى 120
قبل. وارتـبط اسم جريزمان بـقوة خالل الفترة ـا في الصيف ا مليونً
اضـية باالنـتقـال إلى صفوف بـرشلـونة لتـدعيم اخلط الـهجومي ا

وسم اجلديد. للبارسا بداية من ا

كـأس االحتـاد اآلسـيـوي. وأشـار فـلـيـفل
ـبـاراة ـؤتـمـر الــصـحـفي عـقب ا خالل ا
إلى أن األداء بــحــمــاس مــكّن فــريــقه من
االستحواذ والسيـطرة على أغلب فترات
بـاراة بالـرغم من الـضغط الـذي فرضه ا
ــقــابل. وأضــاف "أثــبــتـنــا من الــفــريق ا
باراة أنّ نادي الـنجمة لديه خالل هذه ا
وازين خـيرة الـالعبـ وبـإمـكـانه قـلب ا
لكنّ الظروف التي مرّ بها الفريق مؤخرًا
عـاندتـنـا". وخـتم فـليـفل أنّ الـفـتـرة التي
سبقت مباراة اجليش هي لـلنسيان أمّا
وسم ـثابة انـطالقة  بـاراة فهي  تلك ا
جـديـد يـلـيق بـنـادي الـنـجـمة. مـن جهـته
قـال العب نـادي الـنـجـمـة حـسن مـعـتـوق
"قدّمنا مباراة جيّدة حتت عنوان (اللّعب
الـنـظـيف) وهـو الشـعـار الـرئـيـسي لـكرة
القدم وحـرصنـا على تقـد أداء مشرّف
بــغـضّ الــنّــظــر عن خــروج فــريــقــنــا من
الـبطـولـة". وبـهذا الـتـعـادل بـقي اجليش
ركز الثاني باجملموعة األولى بعد في ا
أن رفع رصــيــده إلى 10 نــقــاط فــيــمــا
ـركـز الرابع واألخـير يقـبع الـنجـمة في ا
دير بنقطة وحيـدة. من جانب اخر أكد ا
الـفـني لـلـجـزيـرة األردني شـهـاب الـليـلي
قــدرة فـــريـــقه عـــلى حـــصـــد لــقـب كــأس
االحتـــاد اآلســيــوي حـــال تــوافــر شــرط
واحد فقط. وشـدد اللـيلي على أن تـوفير
ــــاديــــة والـــــدعم الالزم اإلمــــكــــانــــات ا
لالعــبــ هـو الــشـرط الــوحــيـد لــذهـاب
اجلــزيــرة بــعــيــدًا والــتـــتــويج بــالــلــقب
ـــؤتـــمــر الـــقـــاري. وقــال الـــلـــيـــلي فـي ا
الــصــحـفـي بـعــد جتــاوز فــريق الــكـويت
بـــنـــتـــيـــجـــة 1-2 اول امس الـــثالثـــاء
وتــصــدر اجملــمــوعــة الــثــانــيــة ومن ثم
التأهل إلى نـصف نهائي غـرب آسيا إن
الـالعــبــ أدوا مــا عــلــيـــهم في مــشــوار
الدور التمهـيدي وحققوا 16 نقطة من
ـة. وأضـاف أن اجلزيـرة يجـيد دون هز
الـــلــعـب حتت الــضـــغط فـي إشــارة إلى
قدرة الـفـريق على حتـويل تـأخره بـهدف
. وبيّن الـليلـي أن فريقه إلى فوز بـهدفـ
كـــان األكــثــر قـــدرة عــلى تــهـــديــد مــرمى
الـكـويـت واسـتـحق في الـنــهـايـة حـصـد
النقاط الـ 3. من جانبه قال مدرب فريق
الـكويـت محـمـد عـبدالـله إن تـلـقي فـريقه
هـدفـ في آخـر ربع سـاعـة دلـيل واضح
ـؤتمر على غـياب التـركيـز مضيـفًا في ا
الصحفي أن الفـعالية الهـجومية لم تكن

طلوبة. موجودة بالصورة ا
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قال مصادر في االحتاد األرجنـتيني لكرة القـدم إنَّ سيرجيو أجويرو مـهاجم مانشستر
بدئية للمنتخب في كأس كوبا أمريكا. ويبتعد أجويرو سيتي سيكون ضمن التـشكيلة ا
وسم الـذي أحرز  21 هـدفًا في 33 مبـاراة مع سـيـتي في الدوري اإلنـكـليـزي هـذا ا
اضي. عن تـشكـيلـة األرجنـت مـنذ اخلـروج من ثمن نـهائي مـونديـال روسيـا العـام ا
واعـلن االحتـاد األرجنـتـيني تـشـكيـلـة مبـدئـية من 40 العـبًا قـبل إرسـال التـشـكيـلة
كـونة من 23 العـبًا بـعد أسـبـوع خلـوض منـافـسات الـبطـولـة القـارية. الـنـهائـيـة ا
بدئية". وقال مصدر طلب عدم نـشر اسمه: "كون (أجويرو) سـيكون في التشكـيلة ا
ـصدر الـثـاني عـودة أغويـرو أيـضًا لـتـشكـيـلـة بالده ألن أرقامه تـتـحدث عن وأكـد ا
نفسها "ولـهذا السبب تقرر دعوته من جديد". وساهم أجويرو بشكل مؤثر في فوز
وسم وسـجل هدفًا مهما في الفوز 1-4 على سيتي بلقب الـدوري اإلنكليزي هذا ا
ــاضي. وإلى جـانب بـرايـتــون آنـد هـوف ألــبـيـون في اجلــولـة األخـيــرة يـوم األحـد ا
ـا ليـونـيل ميـسي أسـطورة بـرشـلونـة وأنـخيل دي أغويـرو سـتضـم التـشكـيـلة أيـضً
مـاريـا العب بـاريس سـان جـيـرمـان. وسـتــشـهـد كـأس كـوبـا أمـريـكـا الـتي تـقـام في
الـبرازيل ب 14 حـزيـران والسـابع من تـمـوز مشـاركـة مـنتـخـبات أمـريـكـا اجلنـوبـية
درب ليونيل سكالوني العشرة إضافة إلى قـطر واليابان. وستلعب األرجنتـ بقيادة ا
اضي في اجملموعـة الثانية سؤوليـة منذ رحيل خـورخي سامباولي الـعام ا الـذي تولى ا

مع كولومبيا وباراجواي وقطر.

تـلقى كـرة بـيـنيـة فـشل دفـاع اجليش في
إبــعــادهــا وكــشــر عن أنــيــابه فــظــهـرت
خــطــورته أكــثــر وسط تــراجع لــلـجــيش
ووجـود ثغـرات دفـاعـية واضـحـة. طارق
جــــبـــان مــــدرب اجلـــيـش زج بـــرضـــوان
قلعـجي ورغم ذلك بقي الـنجـمة األفضل
وأهدر معـتوق فرصـة ذهبيـة أمام مرمى
الشـاكـر ورغم تكـثيف اجلـيش لـهجـماته
في الـــدقــائق األخــيـــرة إال أنه فــشل في
تــســـجـــيـل هـــدف الــفـــوز رغـم الـــفــرص
الـعـديـدة.الى ذلك أبـدى الـتـونـسي قـيس
الـيـعـقـوبي مـدرب الـوحـدات رضـاه عن
ــبـاراة الـتي جـمـعت أداء الالعـبـ في ا
الــفـــريق أمــام هالل الـــقــدس في خــتــام
لـقـاءات دور اجملـمـوعـات بـكـأس االحتاد
ـؤتـمـر اآلسـيـوي. وقـال الـيـعـقـوبي في ا
الـصـحـفـي بـعـد فـوز الـوحـدات (2-0):
"نهدي الفوز الـغالي جلماهيـرنا الوفية
الـتي حضـرت بـكـثاقـة وآزرت الالعـب

كذلك نبارك جملـلس اإلدارة التأهل للدور
الـــثــــاني". وأضـــاف: "بــــصـــراحــــة كـــان
ــبــاراة في وقت بــاإلمــكــان أن نـــحــسم ا
مبـكر خـاصة بـالشـوط األول الذي شـهد
سلسلة فـرص خطيرة لم نستـثمرها كما
يــجب; حــيث عــانــيــنــا من الــتـســرع في
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ـطــلـوبـة بــشـكل كــبـيـر. وال الــريـاضـيــة ا
تـتـوقف اجملـاالت عـنـد الـريـاضـة فـقط بل
تـمـتد إلى مـجاالت الـتـرفيه األخـرى التي
شاهدة وسـيقى  تـوفر الفرصـة لعشاق ا
ـفــضـلـة لـديـهم عـلى الـفــنـانـ والـفـرق ا
الـهـواء مبـاشـرةً من أي مكـان في الـعالم
ـسرح. ـوسـيـقـيـة وا مـن خالل احلـفالت ا
هـذا إضافة إلى تنـظيم اجلوالت وعروض
هرجانات واألنشطة السينما واألزياء وا
في جـهات عـديدة. وتـقوم الـشركـة بتـقد
تــذاكـر مــضـمــونـة ألهم األحــداث والـتي
ـية يـتم حـجزهـا من خالل شـبكـتهـا الـعا
ــوثــوق بـهــا في قــطــاع الـتــرفــيه حـول ا

العالم بأسعار مناسبة للجميع.
‰UDÐô« Í—Ëœ wzUN½

كـــــــــشـف االحتـــــــــاد األوروبـي لـــــــــكـــــــــرة
الـقدم"اليـويفا" هـوية احلكم الـذي سيدير
مــبـاراة نـهـائـي دوري أبـطـال أوروبـا بـ

لـيـفربـول اإلجنـلـيزي ومـواطـنه توتـنـهام.
هـمة للحـكم السلوفـيني دامير وأسـندت ا صالح في مواجهة سابقة أمام توتنهام

فيكتوريا أزارينك

مـــــرات مـن قــــبـل حـــــيث كـــــانت
ســــتــــواجه في الــــدور الــــثـــاني
شــقــيــقـتــهــا الــكـبــرى فــيــنـوس

ويليامز. 
ــــثل قــــررت فــــوزنـــيــــاكي وبـــا
فتوحة الفائزة بلقب أستراليا ا
صـنـفة األولى ـاضي وا العـام ا
يـا سـابـقـا هي األخـرى عدم عـا
اســتــكــمــال مــبــاراتــهــا في
الــــــــــدور األول أمــــــــــام

األمـريـكـيـة
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تُوج اإلسـباني بيب جـوارديوال مـدرب مانشـستـر سيتي بـجائـزة أفضل مدرب
ـمتـاز عن موسم "2019-2018. ووفقًـا لـلحـساب في الـدوري اإلنـكلـيزي ا
يرلـيغ على "تويـتر" فـإنَّ غوارديوال حـصل على اجلائـزة بعد الرسـمي للبـر
مــنــافـــســة مع يـــورجن كــلــوب (لـــيــفـــربــول) ونــونـــو إســبــيـــريــتــو ســـانــتــو
(وولـفـرهـامـبـتـون) ومـاوريـسـيـو بـوكـيـتـيـنـو (تـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر). وجنح
غوارديـوال في قيادة مـانشـستر سـيتي حلـصد لقـب الدوري اإلنكـليزي
ـوسم احلـالي للـمـرة الثـانـيـة على الـتـوالي. وصرح ـمتـاز خالل ا ا
غـوارديـوال بــعـد إعالن فـوزه قــائـلًـا: "إنـه لـشـرف كــبـيـر لي أن

أحصل على هذه اجلائزة". 
وأضــاف: "أريـــد مـــشــاركـــة هــذه اجلـــائـــزة مع الالعـــبــ

درب في الدوري ; ألنـنا قاتلنـا معًا ضد جـميع ا وظف وا
ـذهل الذي ظل ـنـافس ا اإلجنـلـيـزي خـاصة يـورغن كـلـوب ا

يواجهنا حتى النهاية". 
ــدربــ جــمــيــعًــا : "من دواعـي ســروري أن ألــعب ضــد ا وأ
ونـأمل أن نـخـوض حتـديـات كـبـيـــــــرة مـرة أخـرى لـلـفـوز بلـقب

هائل".

ـجـمـوعـتـ في الـدور الـثـاني 
دون رد. وتمكن اإليطالي الشاب
(23 عــــــامًـــــــا) من اإلطـــــــاحــــــة
ــيـا من ــصـنف اخلــامس عـا بـا
الــبــطــولــة الــتي كــان طـرفــا في
نـهــائي الـنـسـخــتـ األخـيـرتـ
مـــــنـــــهـــــا فـــــاز بـــــلـــــقـب أمــــام
ديــوكــوفـيــتش وخــســر األخــيـر

أمام نادال. 
وفاجأ بيريتـيني اجلميه بالفوز
جموعت اني  على النجم األ

نظـيفـتـ وبنـفس النـتيـجة (-7
5) خالل ســـاعــة و48 دقــيـــقــة.
ويـعـد هــذا هـو االنـتـصـار األول
لـبـيـريــتـيـني أمـام أحـد أول 10
ي. العـبـ في الـتـصـنـيف الـعـا
ـيًـا ـصـنف الـ33 عـا ويـلـتـقي ا
تأهل من في الدور الثـالث مع ا
األرجنتيـني دييجو شـفارتزمان
أو اإلســـبـــاني ألـــبـــرت رامــوس

فينوالس.
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ضـربـت لـعــنـة اإلصــابـات 3 من
جنمـات الـتـنس وهن األمريـكـية
ـاركـية سـيـرينـا ويـلـيـامز والـد
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ترجـمة الفـرص ألهداف".وأوضح: "هالل
القدس قـدم مباراة كبـيرة وكان مـنافسًا
صــعـبًــا لـكن في الــنـهــايـة كــان البـد من
حتــقــيق الــفــوز وإسـعــاد اجلــمــاهــيـر".
وأشــاد الــيـــعــقــوبي بــالــتــألق الــواضح
حلـــارس مــــرمى الـــوحــــدات عـــبــــدالـــله
الفـاخوري الـذي أنـقذ مـرماه من ضـربة
جـــزاء تـــصـــدى لــهـــا بـــنـــجــاح. وأردف:
"طـويـنا صـفـحـة هالل الـقدس وسـنـفـكر
اآلن في مـواجهـة األهـلي في ربع نـهائي
ـواجهة كأس األردن وبعـدها سـنتأهب 
الـعــهـد الـلـبــنـاني بـاحملــطـة اآلسـيـويـة".
وخــتم: "نــسـعى لــتــجـاوز الــصـعــوبـات
تداخل ـباريـات ا والتـأقلم مع بـرنامج ا

آسيويًا ومحليًا".
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ـديـر الـفـني لـلـنـجـمـة أكـد بالل فـلـيـفل ا
الـلـبـنـانـي أن فـريـقه قـدّم مـبـاراة رائـعـة
أمـــــام اجلــــــيـش الـــــســــــوري اول أمس
الثالثـاء من حيث األداء الـعالي والروح
الــقــتـالــيـة. وفــرض الــتـعــادل اإليــجـابي
بـنـتــيـجـة (2-2) نـفــسه عـلى مــواجـهـة
اجلــيش الـــســوري وضـــيــفـه الــنـــجــمــة
الــلــبــنــاني ضــمن مــنــافــســات اجلــولـة
ـسـابـقة األخـيـرة من اجملـمـوعـة األولى 

سيرجيو
أجويرو

كـارولــ فـوزنــيـاكي والالتــفـيـة
يـليـنـا أوستـابـينـكـو لتـجـبرهن

عـلى إعالن
انـســحـابه
اول امـس
الــثالثــاء
مــــــــــــــــــن
بـــطـــولــة
رومـــــــــــا
فتوحة ا
للتنس. 
وأعـلـنت
ويلـيـامز
الفائزة بـ
23 لــقــبــا
فـــــــــــــــــــــــي
بــــــطـــــوالت
اجلــــــــرانـــــــد
ســـــــــــــــــــــــالم
انـــســـحـــابـــهــا
بـــســبب إصـــابــة
في ركـــــــبـــــــتـــــــهــــــا
اليسرى لـتحرمها من

استكمال مـشوار البطولة
الــــتـي فــــازت بــــهــــا 4

صفـقـة تـعـاقـده مع نـيـكـو شـولـز ظـهـيـر هـوفـنهـا في
ــــكـن. بــــيـــــنـــــمــــا جـــــاءت صـــــحــــيـــــفــــة أقـــــرب وقـت 
"Abendzeitung بعـنوان "رافينيا يودع بالدموع"
في إشــارة لــبــكــاء الـبــرازيــلي رافــيــنــيــا خالل مــؤتــمـر
صـحـفي أمس الـثالثـاء ودَّع خالله الـنـادي الـبـافاري
وسم احلـالي. بيـنما ألـقت صحـيفة قـبل رحيله بـنهـاية ا
ـرتقبة ـواجهة ا "إكسبـريس دوسلدورف" الـضوء على ا
قبل باجلولة ب دورتمـوند ومونشنجالدباخ الـسبت ا
األخيرة والـتي ستكون حـاسمة في صراع الـفوز بلقب

البوندسليجا ب البايرن وأسود الفيستيفال.
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حجز أسـتون فيال أولى بطـاقتي نهائي الـدورة الفاصلة
ــمـــتــاز لــكـــرة الــقــدم ــؤهـــلــة لــلـــدوري اإلنــكــلـــيــزي ا ا
ـقبل (20-2019)  وذلك ـوسم ا ـيـرلـيج" في ا "الـبـر

 ôU Ë ≠ Êb

انيا الصادرة صباح امس تعدَّدت اهتمامات صحف أ
األربــعـــاء الـــتي جــاء عـــلى رأســـهــا وضـع مــشـــجــعي
بـوروسـيـا دورتـمــونـد آمـالـهم عـلـى اإلنـكـلـيـزي جـادون
ــاني. ســانــشـــو في اجلــولــة األخــيـــرة من الــدوري األ
وجاءت صـحيـفة "سـبورت بـيلـد" بعـنوان "ريـبيـري يُفرغ
مـا بـداخله" في إشـارة العتـرافات فـرانك ريبـيري جنم
البايـرن والتي أكد خاللـها قيـامه بالعـديد من األخطاء
طـوال مـسـيـرته. كـمـا حـمل الـغالف عـنـوان "الـقـتـال من
أجل الـلـقب.. سـانـشــو هـو األمل" حـيث أفـادت بـوضع
جماهيـر أسود الفيستـيفال آمالها عـلى سانشو لقنص
لـقب الـبـونـدسلـيـجـا في اجلـولـة األخـيـرة. أمـا صـحـيـفة
"WAZ فجـاءت بعنـوان "دورتمـوند يـسابق الزمن من
ـحــاولـة دورتــمـونــد إنـهـاء أجل شــولـز" حــيث أفــادت 
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بعد مـباراة ماراثونية اول امس الثالثاء في إياب نصف
الـنـهـائي أمـام مـضيـفه وست بـرومـيـتش ألـبـيـون امـتدت
لركالت التـرجيح على مـلعب "هاوثورنـز". وكانت مباراة
ـاضـي عـلى مــلـعـب "فـيال بــارك" قـد الــذهــاب الـســبت ا
انـتـهت بــفـوز أسـتـون فـيال (1-2) قـبل أن يـفـوز وست
بـروميتش الـيوم بـهدف نظـيف ليلـجأ الـطرفان لـشوط
إضـافـي لـم يسـفـرا عن جديـد عـلى مـستـوى الـنتـيـجة
لـتقول ركـالت الترجـيح كلـمتهـا في النـهايـة. حمل هدف
ـدافع كريج داوسون في الـدقيقة اللقـاء الوحيـد توقيع ا
ـــنــطـــقــة مـــرت من اجلـــمــيع 29 بــرأســـيـــة من داخل ا
واسـتــقـرت داخل شــبـاك "الـفــيالنس". ولــعب أصـحـاب
األرض الـــدقــائق الـــعــشـــر األخــيـــرة من عـــمــر الـــلــقــاء
مـنـقـوصـ من العب بــعـد طـرد كـريس بـيــرنت بـبـطـاقـة
صـــفــراء ثـــانـــيــة. وفي ركـالت الــتـــرجــيـح أهــدر وست
صري بروميـتش أول ركلتـ الثانـية كانت عن طـريق ا
أحمد حجـازي لتبتسم األقدار في النهاية لرفاق النجم
صـري أحمد احملـمدي بنـتيجة (3-4). وبهـذا يستمر ا
ـييرليج "الفيالنس" في مـشوار البـحث عن العودة لـلبر
بـعد 3 سـنوات من الـغـيـاب حيث سـيـنـتظـر في مـباراة
ربع الذهـبي األخرى ب تأهـل من مواجهـة ا التتـويج ا
لـيـدز يـونـايــتـد وديـربي كـاونـتي عـلى مـلـعب األول إيالن
رود. وكان ليـدز قد وضع قدمـا في النهـائي بعد أن فاز
فـي عــقــر دار ديــربي كــاونــتي بـــهــدف نــظــيف الــســبت
وسم اضي. على اجلـانب اآلخر سيستمر "الباجيز"  ا
آخـــر في "الـــتــــشـــامـــبـــيـــونــــشـــيب" بـــعــــد أن هـــبط من
بلي ـوسم. يذكر أن مـلعب و ـييرليج بـداية هذا ا البر
ــبــاراة الـنــهــائــيــة يـوم 27 مـن الــشــهـر ســيـحــتــضن ا

اجلاري.

سـكـومـيـنـا وهـو حـكم دولـي مـنذ
عـام 2002 وأدار نـهـائـي الدوري
األوروبـي ب أياكس ومـانشـستر
يــــونــــايــــتــــد في 2017  وكــــأس
الـسـوبـر األوروبي بـ تـشـيـلسي
وأتـلتيـكو مدريد في 2012. وقاد
سـكومـينا (42 عـاما) 4 مـباريات
فـي مـسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبا
وسم. وسيـقام نهائي دوري هـذا ا
األبــــطـــــال عــــلى مـــــلــــعب "وانــــدا
مــتـــروبــولــيــتــانـــو" مــعــقل نــادي
أتــلـتــيـكــو مــدريـد اإلســبـاني في
ــقــبـل. جتـدر األول مـن يــونـيــو ا
اإلشــارة إلى أن احلـكم اإليـطـالي
جــيـــانــلــوكــا روتــشي ســيــقــود
نـــهـــائي الـــدوري األوروبـي بــ

تــشـيــلـسي وأرســنـال في الـ29
مـن الـــــــشــــــهـــــــر اجلـــــــاري في

العاصمة األذرية باكو.
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أقصـت البـيالروسـية فـيـكتـوريا
ـيًا ـصـنفـة أولى عـا أزاريـنكـا ا
سـابـقًـا منـافـسـتـهـا األوكـرانـية
إلـيــنـا سـفـيـتـولــيـنـا في بـطـولـة

روما للتنس. 
واحــــتـــــاجت أزاريـــــنــــكـــــا إلى
ساعت و 16دقيقة كي تتجاوز
عقـبة األوكـرانيـة; حيث خـسرت
اجملمـوعة األولى (6-4) قبل أن
تنـتـفض في اجملـموعـة الـثانـية
وحتـــســــمـــهـــا (1-6) ثم فـــازت
بـــاجملــمــوعــة الـــثــالــثــة (7-5).
وبـلـغت الالعــبـة الـبـيالروسـيـة
بـذلك ثمـن نهـائي بـطـولـة روما;
حـيث تـنـتــظـر الـفـائـزة من لـقـاء
اإلسبانية جاربيني موجوروزا

باألمريكية دانييلي كولينز.
ـــاني ألــكـــســنــدر كـــمــا حــزم األ
زفيـريف حقـائبه سـريعًـا خارج
بـطــولـة رومـا لـتــنس األسـاتـذة
ذات الـ 1000نــقـــطــة بــعــد أن
خــــــســـــــر فـي أول ظــــــهـــــــور له
بالـبطـولة أمـام اإليطـالي ماتـيو
بـيـريـتـيـني اول امس الـثالثـاء

دانـيـيل كـولـيـنـز بـسبـب مشـاكل
ج بــدنــيـة بــعــــد أن خــــسـرت ا
موعـة األولى بنـتيـجة -7) 7-6
(5.وانضمت أوسـتابيـنكو (21
ــتــوجـــة بــلــقب روالن عـــامــا) ا
جـاروس قـبل عـامـ لـسـيـريـنا
وفــــوزنـــــيـــــاكـي بـــــعــــــــــــد أن
انـسـحـبت أمـام الـرومــــــــــانـيـة
ميهـــيال بوزارنـيســـــــــكو بعد
أن خسـرت اجملمـــــــــوعة
األولى (2-6© وكـــانت
مـــــــتـــــــأخـــــــرة في
الثانية (5-4). 

فرانك ريبيري


