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ـوقـعـة يـحـتـضن مـلــعب أنـفـيـلـد ا
رتـقـبـة بـ لـيفـربـول اإلنـكـلـيزي ا
وضيفه بـرشلونة اإلسـباني اليوم
الــثالثــاء في إيـاب نــصف نــهـائي
دوري أبـــطـــال أوروبـــا. ويـــتــمـــتع
الفـريق الكتـالوني بأفـضليـة هائلة
لـلــعـبــور إلى نـهــائي مـدريــد بـعـد
فـوزه ذهــابًــا في مـلــعب كــامب نـو
بـثالثـيـة نـظـيفـة. وال يـطـمح العـبو
الـبلـوجرانـا خلـطف بطـاقة الـتأهل
فحـسب بل وتفادي الـسقوط
فـي أنـــفــــيـــلـــد عــــلى أمل
تكرار إجناز الفريق في
عـــهــد مـــدربه األســبق
الــــهــــولــــنــــدي فــــرانك
ريــــــكــــــارد وهــــــو مــــــا
يـسـتــعـرضه عـلـى الـنـحـو
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سبق للبارسا التتويج بلقب
دوري األبـطال  5مرات
لـــكــنه لم يـــســبق له
حــــمـل الــــكــــأس
ذات األذن
دون
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Striker Force 7"" قام النجم الـبرتغالي كـريستيـانو رونالدو مهـاجم يوفنتـوس اإليطالي لكـرة القدم بلـعب دور بطل خارق في مسـلسل لألطفال "فـلم كرتون" حتت عنوان
وسيقود كـريستيانو رونالدو وفقـا للمخطط فريقا من األبـطال اخلارق إلى إنقاذ كوكب األرض من الدمار وسـوف يعلم الدون زمالءه الثقة والقدرة .(7الـقوة الضاربة-)
سلـسل الكرتوني الذي يبنى عليها عـبر حسابه على موقع "تويتر". وطرحت القصص صورة وا على العمل في الـفريق. ونشر النجم البرتغالي مقطـعا للترويج للقصص ا
ـشروع. وقـريبـا جدا سـنرى من تـلك القـصص نسـخة عـلى شكل سـلسـلة مـن الرسوم كن شـراؤها عـلى موقع ا صـورة للـبيع مع خـيارات مـختـلفـة للـمغـلف الرئـيس و ا
ؤلف الشهـير لقصص األبـطال اخلارقـ شاراد ديفاراجـان. وسيتم باإلضـافة إلى القصص تحركـة. وموضوع القـصص من ابتكار كـريستيـانو رونالـدو بالتعـاون مع ا ا

تحركة عرض ثالث روايات مصورة للبيع. سلسالت ا صورة وا ا
وسم اجلاري. وقـال الفريق الـبافاري في اني لكـرة القدم رحـيل جنمه الفـرنسي فـرانك ريبيـري مع نهايـة ا من جـانب اخر أعـلن نادي بايـرن ميونخ مـتصدر الـدوري األ
وسم احلـالي.. شكرا لك فرانك على كل شيء". وسـيرافق ريبيري زميله بيان نشـره اليوم عبر حسـابه في تويتر: "ريبيـري لن يجدد عقده مع الفريق وسـيرحل مع نهاية ا

وسم احلالي. الهولندي آري روبن الذي أعلن البايرن في وقت سابق رحيله أيضا مع نهاية ا
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فـاز نـابـولـي عـلى ضـيــفه كـالـيـاري
ـبــاراة الـتي بـهــدفـ لــواحــد في ا
جــمــعــتـــهــمــا اول امس األحــد في
إطـــار اجلــــولـــة الـ 35من الـــدوري
اإليـــطـــالـي. وعـــلى مــــلـــعب (ســـان
باولـو) افتتح الـضيوف التـسجيل
ــــهـــاجـم لـــيــــونـــاردو عن طــــريق ا
بــافــولــيــتي (ق ?(63قــبل أن يـدرك
أصحـاب األرض التـعادل عن طريق
الـبـلـجـيـكـي درايـز مـيـرتـنز (ق.(85
وفي الــــدقـــيـــقـــة ( (8+90حتـــصل
نــابـولي عـلى ركـلـة جـزاء سـددهـهـا
لـوريـنـزو إنـسـيـني مـعـلـنـا عن فـوز
باراة الثالث. وبهذا فريقه بنقـاط ا
الفـوز رفع نابـولي رصيده إلى 73
نـقــطـة في الـوصــافـة فـيــمـا جتـمـد
رصـيـد كالـيـاري عـند  40نـقـطة في

ركز الثالث عشر. ا
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حـقق بـلـد الـولـيد فـوزا ثـمـيـنـا على
حــسـاب ضــيـفه أتــلـيــتـيـك بـيــلـبـاو
بـهـدف نظـيف لـيـترك مـنـطقـة الـقاع

فـي الـلـيـجـا وذلك في الـلـقـاء الـذي
جــمـعــهــمــا اول امس األحــد ضـمن
اجلـولة الـ 36بـالـدوري اإلسـبـاني.
وضـــرب بـــلـــد الــــولـــيـــد أكـــثـــر من
عـــصـــفـــور بـــحـــجـــر واحـــد بـــهــذه
النتـيجة حـيث استعـاد طعم الفوز
في الـــلــيـــجـــا بــعـــد اخلـــســارة في
ــاضـيــة أمــام أتــلـتــيــكـو اجلــولــة ا
مــدريـــد. كـــمـــا أن الـــفـــريق ارتـــقى
نـقـطة لـلـمـركـز الـ 17بـرصـيد  38 
ليـبـتـعـد عن مـنطـقـة اخلـطـر بـفارق
نـقطـة وحـيدة. عـلى اجلـانب اآلخر
فـشل "أسـود الـبـاسك" فـي اقـتـناص
الــنـقــاط الـثالث لــلـجــولـة الــثـانــيـة
تـوالـيا بـعـد تـعادلـهم أمـام أالفيس
اضيـة. وجتمد رصيد في اجلولة ا
ـركـز الـفــريق عـنـد  50نــقـطــة في ا
الــســابع. وعـــلى مــلــعب (خــوســيه
ثوريا) يدين بلد الوليد بالفضل في
هــذا االنــتــصــار الــغــالي لــلــجــنـاح
الشـاب والدو روبـيو صـاحب هدف
الـنقـاط الـثالث في الـدقيـقة 21 من

عمر اللقاء.
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واصـل ســــبــــورتــــنـج لــــشــــبــــونــــة
انـــتــفـــاضــته فـي بــطـــولــة الــدوري
الـبـرتـغالي بـعـدمـا حقق انـتـصاره
سـابقة التـاسع على التـوالي في ا
عــلى عــقب فـــوزه الـــكــاسح  1 / 8 
مـضـيـفه بـيـليـنـيـنـسيش اول امس
رحلة الـثانية والثالث األحد في ا
للـمسـابقـة التي شـهدت أيـضا فوز
ســانــتـا كالرا  1 / 3عــلى مــضــيـفه
تـونـديال. وارتــفع رصـيـد لــشـبـونـة
ـركز الثالث في إلى 73 نقطة في ا
ح جتـمـد رصـيـد بـيلـيـنـيـنـسيش
ـركـز الـتـاسع. عـند 40 نـقـطـة في ا
وتـقـدم سبـورتـيـنج لشـبـونة مـبـكرا
في الــدقــيـقــة الــعــاشـرة عـن طـريق
رافـــــيــــنـــــيـــــا قــــبـل أن يــــضـــــطــــر
بيـلينيـنسيش لـلعب بعـشرة العب
عــقب طـرد حـارسه مـوريـيل بـيـكـيـر
في الـدقيـقة 22. واسـتغـل لشـبـونة
الــــنــــقص الــــعــــددي فـي صــــفـــوف
بـيـلـيــنـيـنـســيش عـلى أفـضل وجه
حـيث أضـاف لويـز فـيـليـبي الـهدف

الثـاني في الدقـيقة  .45فيـما أحرز
نـيمـانيـا جوديل الـهدف الـثالث في
الــــدقــــيــــقـــة . 65وأحـــرز بــــرونـــو
فــــيـــرنـــانـــديـــز الــــهـــدفـــ الـــرابع
واخلـامس للـشبـونة في الـدقيـقت

فيما سجل 75من ركلة جزاء و 70
بــاس دوست الـهــدف الـسـادس في
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جـديد لـلـيـفـربـول مع ثقـة يـتـلـقـاها
مـاني مـن زين الـدين زيـدان مـدرب
ريـــال مـــدريـــد يــــدفـــعـــان الـــنـــجم
السـنغالي لـترك مـلعب "أنفـيلد" في
ـــقــــبل والـــبــــحث عن الـــصـــيـف ا
مـكـانـته الـواقـعـيـة ب األفـضل في

يرجني. العالم رفقة ا
f U¹«Ë ÂUNMðuð

يـــحل تــــوتـــنـــهــــام هـــوتـــســــبـــيـــر
اإلجنــلـيــزي ضــيــفًــا عـلـى أيـاكس
أمستردام الهولندي مساء يوم غد
األربــعـاء عــلى مــلـعـب أمـســتـردام
آريـــنـــا فـي إيـــاب نـــصف نـــهـــائي
دوري أبــــطــــال أوروبــــا. وخــــســــر
الـفريق اإلجنـليـزي عـلى ملـعبه في
ــاضي لــقـــاء الــذهــاب األســـبــوع ا
بــهــدف دون رد ســجـلـه دوني فـان
دي بـــــــــيـك العـب وسط أيــــــــــاكس.
ويـحــتـاج تـوتـنــهـام لـلــفـوز بـفـارق
هـدف -بــاسـتــثـنــاء نـتــيـجـة (1-0)
الــتـي تــقـــوده لــوقت إضـــافي- من
أجل التأهل للمباراة النهائية ألول
مـــرة في تـــاريــخه حـــيث ســـيــقــام
الـنـهـائي في إسـبـانـيـا عـلى مـلـعب
"وانــدا مــتــرو بــولــيــتــانــو" مــعــقل

أتلتيكو مدريد.
 ويـتمـنى اجليل احلـالي لتـوتنـهام
أن يـكـرر مـا حـقـقـه جـيل الـسـبـيـرز
عـام 1981 عــنــدمــا واجه الــفــريق
اللندني أيـاكس في كأس الكؤوس
األوروبية. جيل توتنهام التاريخي

ـــشـــهــد اخلـــتـــامـي أشــد جتــعـل ا
شجعي البلوجرانا. سعادة  
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واســتــدعى إرنــسـتــو فــالــفــيـردي
مــدرب بــرشــلــونــة األحـد جــمــيع
العـبي الـفـريق لـلـسـفـر إلى مـديـنـة
ــهــاجم لــيــفـــربــول بــاســتــثـــنــاء ا
ــبـلي الـذي الـفــرنـسي عـثــمـان د
أصـيب في عـضلـة الـفخـذ اخلـلفـية
خالل مـواجــهـة الـفـريق أمس أمـام
ســيــلــتــا فــيــجــو. وخــضع الالعب
لــفـحــوصـات طــبـيــة الـيــوم أكـدت
إصـابــته وحــجـمــهـا ولــكن لم يـدل
دة الـنـادي بأيـة مـعـلومـات حـول ا
ــبـلي عن الـتي ســيـغــيب فـيــهـا د
ـالعب. وســـــــيــــــؤدي الـــــــفــــــريق ا
الـكـتـالـوني مـرانه األخـيـر غدا في
ملعب (أنفيلد) قبل مواجهة الريدز
فـي إيــــاب نــــصـف نــــهــــائي دوري
ـــقـــبل. األبـــطـــال يـــوم الـــثالثـــاء ا
وضـمت قـائـمة الـ 23العـبا كل من:
ــرمى: تـــيـــر شــتـــيــجن حــراســـة ا
وسيليس وإنياكي بينيا. الدفاع:
سيرجي روبرتو وسيميدو وبيكيه
ولـيـنـجـلــيت وأومـتـيـتي وجـوردي
. ألبا وتوديبو وموريو وفيرمايل
خط الوسط: سـيرجـيو بوسـكيتس
وراكــيــتـــيــتش وآرثـــر ورافــيـــنــيــا
وأرتـورو فـيـدال وكارلـيس ألـيـنـيا
خط الـهـجـوم: كـوتـيـنـيـو ومـالـكوم
ومــــــيــــــسـي ولـــــويـس ســــــواريـــــز
اني يورجن لك األ وبواتنج. وال 
ديـر الفني لليـفربول لقبًا كلوب ا
واحــدًا يـــدافع به عن االنـــتــقــادات
الــتي تــوجه له مــنــذ تــولي قــيـادة
الـــــريــــدز في تـــــشــــرين أول 2015
وفشله في إهداء أي بطولة للفريق
سنوات. على مـدار ما يـقرب من 4 
ورغم الوصـول إلى نهـائي الدوري
األوروبـي ودوري أبـــطـــال أوروبـــا
عامي 2016 و2018 على الترتيب
إال أن جماهير الريدز تمني النفس
بــعـــودة فـــريــقـــهــا إلـى مــنـــصــات
ـقـعـد الـتـتــويج وعـدم االكـتـفــاء بـا

ؤلم للوصيف. ا
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بـات برشـلونـة على أعـتاب تـوجيه
ضـربـة جـديـدة إلى مـشـروع كـلـوب
في ليـفربول عـقب إسقاطه لـلريدز
بــنــتـــيــجــة 0-3 في ذهـــاب نــصف
نهائي دوري أبطـال أوروبا وتقام
مـوقعـة اإلياب الـيـوم الثالثـاء على

ســــــوى فـي مــــــوسم 2005ـ 2006.
وحـصد الـفـريق الكـتالـوني حـينـها
الـلـقب لـلـمـرة الـثـانـيـة في تـاريخه
ــة دون أن يـــتـــــذوق طـــعم الــهـــز

خالل 13 مباراة. 
وفي طريقه نحو حمل اللقب جنح
رفـاق الــبـرازيـلي رونــالـديــنـيـو في
حتقيق 9 انتـصارات بـينـما حسم
الـــتـــعــادل  4 مــواجـــهـــات أخــرى.
وسجل بـرشلونـة حيـنها 24 هدفًا
بـيـنمـا اسـتـقبـلت شـباكه 5 أهداف
فـقط ليـحـافظ على نـظـافتـها في 8

لقاءات أخرى.
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ـدرب إرنــســتـو ويـبــدو أن رجــال ا
فــالـــفــيـــردي في طـــريــقـــهم إلعــادة
سيناريو التـتويج في عهد ريكارد
حيث لم يتعـرض الفريق حتى اآلن
ألي خـسـارة. وخـاض الـبـلـوجـرانـا
مباراة حتى اآلن حقق خاللها 11
الــفــوز في 8 مــواجــهــات بــيــنــمــا
انتهت 3 لقاءات بالتعادل. ويتفوق
فـريق فـالـفيـردي عـلى جـيل ريـكارد
فـي اجلـانب الـتـهـديـفي بـتـسـجـيل
هدفًا مع خوض مبارات أقل 26

لكنه استقبل أهدافًا أكثر بتلقيه 6
أهـــداف حــتى اآلن. وحـــافظ رجــال
فالفيردي علـى نظافة الشباك في 6
مــبــاريــات مــا يــجــعــله عــلى بُــعـد
مـبـاراتـ لتـكـرار مـا فـعـله الـفـريق
ـدرب الــهـولـنـدي. ورغم فـي عـهـد ا
إجنـاز بـرشـلـونـة في عـهـد ريـكـارد
إال أن لقب هداف البطولة لم يذهب
ألحــد العـبي الــبــلــوجـرانــا في ذلك
ـــــــــــوســم بـل نـــــــــــالـه أنـــــــــــدري ا
شــيــفــتــشــيـــنــكــو مــهــاجم مــيالن
الـسابق بـرصـيد 9 أهـداف. وفشل
رونـالـديــنـيـو وصـامــويل إيـتـو في
جتـاوز الالعـب األوكـراني األسـبق

بــإنـهــاء الـبــطـولــة بـرصــيـد  7 و6
أهـداف عــلى الــتـرتــيب. ويـخــتـلف
وسم السيناريو احلالي عن ذلك ا
إذ يــتــربع لــيــونــيل مــيــسي قــائـد
بــرشــلـونــة عــلى عــرش الــصـدارة
لك حتى اآلن برصيد 12 هدفًا. و
الــبــرغــوث فــرصــة كــبــيــرة حلــسم
الــلــقب لـصــاحله إذ ال يــهـدده
ســـوى دوشــــان تــــاديـــتش
مـهـاجم أيـاكس الـهـولـندي
والــذي يـتـأخــر عـنه بـفـارق
يـــــبـــــلغ 6 أهـــــداف لـــــيـــــصـــــبح
الـســيـنــاريـو مـشــابـهًــا مع إضـافـة
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ـديـر الـفـني لـلـزمـالك اول امس األحـد عن سـعـادته بـالـتـأهل إلى أعـرب كـريـسـتـيـان غـروس ا
نهائي الـكونفيـدرالية اإلفريـقية على حـساب "فريق كبـير" مثل النـجم الساحلي الـتونسي. وكان
صري قد انتـهى بفوز األخير لـقاء الذهاب ب الـزمالك والنجم السـاحلي على أرض الفـريق ا
بهـدف مـقابل ال شيء أحـرزه مـحمـود كهـربـا ليـصعـد بـذلك إلى نهـائي الـبطـولة بـعـد التـعادل
ــؤتـمـر الـصـحـفـي عـقب الـلـقـاء: الـسـلـبـي في اإليـاب الـيـوم بـســوسـة. وأضـاف غـروس خالل ا
نـشود وهـو التـأهل إلى نـهائي الـبطـولة". ـباراة كـانت في غايـة الـصعـوبة وحـققـنـا الهـدف ا "ا
ـيـزًا وظـهروا كـاألسـود وجنـحوا في الـتـغـلب على وتـابع: "العبـو الـفـريق قدمـوا أداءً دفـاعـيًا 
ـنـعم كـهـربـا في مـباراة الـشـراسـة الـهـجومـيـة لالعـبي الـنـجم الـسـاحـلي.. هـدف مـحـمود عـبـد ا
ـرتضـى مـنصـور رئـيس ـديـر الـفـني الـشـكـر  الـذهـاب كـان حـاسـمـا ومـؤثـرا لـلـغـايـة". ووجه ا
ـسانـدة كـما أثـنى علـى الروح الـقتـالـية وإصـرار العـبيه طـوال شوطي الـزمـالك على الـدعم وا
غربي الذي سـيستضيف مـباراة الذهاب قبل أن القاة نهضة بـركان ا الـلقاء. وتأهل الزمـالك 

صري في إياب النهائي. يحل ضيفًا على الفريق ا

وقـــتــــهـــا واجه أيــــاكس في الـــدور
األول للـبطـولة األوروبـية وفاز في
لـنـدن بـنـتـيـجة (0-3) قـبل أن يـكرر
فوزه في أمستردام بـنتيجة (3-1).
نتـيجـة مبـاراة العـودة حتديدًا هي
مــا يــطــمع فــيـه تــوتــنــهــام فــتــلك
الـنـتيـجـة هي مـا ستـقـود السـبـيرز
لـلـمـباراة الـنـهـائيـة لـذا يـطمح في
ارتـداء ثـوب جـيل " "81وتـكـرارهـا
من أجل صـنـاعـة الـتـاريخ والـتأهل
لـلــمـبـاراة الــنـهـائــيـة ألول مـرة في
قـابل هـناك تـاريخ تـوتنـهـام. في ا
ـثــابــة كــابـوس رقم ســلــبي آخــر 
يطارد تـوتنهام قبـل موقعة اإلياب
وهــو نــســبــة تــأهل الــفــريـق الـذي
يـخـسـر عـلى مــلـعـبه ذهـابًـا بـهـدف

دون رد. 
هــــذه الـــواقـــعــــة حـــدثت 17 مـــرة
بـــــخـــــســـــارة صـــــاحـب األرض في
الــذهـاب بـهـدف وحـيـد ولم يـنـجح
ســـــوى فــــريــــــق واحــــد فـي قــــلب
الــطــاولــة والـعــودة بــلــقــاء اإليـاب

وخطف بطاقة التأهل. 
هذا الفريق كـان أياكس أمستردام

وحتــــــديــــــدًا مــــــوسم 1995/1996
عــنـــدمــا خـــســـر عــلى مـــلــعـــبه في
الــــذهــــاب بــــهــــدف نـــظــــيـف أمـــام
بـانـاثـينـايـكوس الـيـونـاني قبل أن
يـفـوز في الـعـودة بـثالثـيـة ويـتأهل
للمباراة النهـائية لكنه خسر اللقب

في النهاية لصالح يوفنتوس.
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بـات رحـيل األرجـنـتـيـني بـاولـو ديـباال عن يـوفـنـتـوس اإليـطـالي في فـتـرة االنـتـقاالت
ـوقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي قـبلة مسألة وقت ليس أكثر. ووفقًا  الصيفية ا
وافقة على رحيل ديباال فإن ماسيميـليانو أليجري مدرب اليوفي اتخذ قراره با
انع وأعـطى الضوء األخـضر إلدارة البيـانكونـيري لدراسـة عروض ضمه. وال 
ـقـابل يـوفـنــتـوس في رحـيل الالعب صــاحب الـقـمـيص رقم  10بـشـرط تــلـقي ا
ـادي الـذي يـلــيق به والـذي لن يـقل بـأي حـال من األحـوال عن  100 مـلـيـون ا
يـورو. التقـرير أضاف أنه حـتى الوقت احلالي لم تـصل ليوفـنتوس أي عروض
جادة لضم ديباال لكن هناك األنباء التي أشارت إلى اهتمام مانشستر يونايتد
اني بخالف إنـتر ميالن الـذي يراقب الوضع من اإلجنـليزي وبـايرن ميـونخ األ
ـقبل رغم ـيـركاتـو الصـيفي ا بعـيد. ويـسعى الـيـونايـتد لـضم جنم كبـير في ا
ـدرب أولي الـتـفـريط في فــرصـة الـتـأهل لـدوري األبـطــال حـيث يـسـعى ا
ــوسم اجلــديـد يــعــيـد جــونــار ســولـســكــايــر لـتــكــوين فــريق قــوي في ا
الـشيـاطـ احلمـر لـسابق عـهـدهم خاصـة في ظل أنـباء اقـتـراب رحيل
الفرنسي بول بوجبا. أما بايرن فيسعى هو اآلخر للمنافسة على دوري
ـوسم اجلـديـد وهو مـا يـتـطـلب قـائـمـة قـويـة تـضم جنـومًا األبـطـال في ا
كبـار لهم خـبرات في البـطوالت األوروبيـة. ويعـتبر ديـباال من أهم أهداف
نـيـكــو كـوفــاتش مـدرب الـبــافـاري بــعـد تـأكــد رحـيل الــثـنـائـي خـامـيس

رودريجيز وآري روبن.

مـلـعب "أنـفـيـلـد" ولـكن تـظل مـهـمة
الفريق اإلجنـليزي شـبه مستـحيلة
ــا لــلـــعـــودة في الــنـــتـــيــجـــة. ور
الــضـربــة اجلـديــدة لـلــيـفــربـول لن
يتوقف صداها عـلى خسارة اللقب
األوروبـي ولكـنـهـا سـتـمـتـد لـتـؤثر
على مصير عـناصر أساسية داخل
صري محمد صالح "أنفيلد" مثل ا

والسنغالي ساديو ماني.
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العيش في ظل صالح هـو التحدي
األكـــــبــــر الـــــذي يــــواجـه الــــنـــــجم
السـنغالي سـاديو ماني مـنذ مطلع
ــاضي حــيث إن الالعب ــوسـم ا ا
ــــــصــــــري ســــــرق األضــــــواء من ا
اجلـمـيع في قـلــعـة "أنـفـيـلـد" وبـات
الـبـطل األول لــلـنـادي اإلجنــلـيـزي.
وبـعـيــدًا عن مـنـافــسـة صالح فـإن
ـــأزق الــذي مــانـي يــواجـه نــفس ا
صري وهو أن عدم يؤرق النجم ا
حتقيق ألقاب جماعية يهدر الكثير
من اجلـهـود الـفـرديـة له عـلـى مدار
ــــوسم وبـــالـــتــــالي فـــإن فـــرصه ا
ـنافسـة على مـحدودة لـلغايـة في ا
ــيـة رغم أن أي جـائــزة فـرديــة عـا
الالعب الـسـنـغـالي يـعد مـن أفضل
األجنحة في أوروبا. ويعيش ماني
ـوسم نسخـته األفضل وهو هذا ا
ما ربطه مجددا بريال مدريد الذي
حــاول ضـــمه عــقب نـــهــائي دوري
ــا فـشل أبـطــال أوروبـا 2018 ور

WNł«u∫ يسعى برشلونة الى حجز تذكرة نهائي دوري االبطال على حساب ليفربول
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الدقيقة 77. وعاد برونو فيرنانديز
لــهـز الــشـبــاك من جــديـد مــسـجال
الهدف السابع للشبونة وهــــــــدفه
الــــــشــــــــــــــخـــــصـي الـــــثـــــالـث في
الدقـيــــــــقة 84 لـيصـبح (هـاتريك)
الــلـــــــــقــاء فــيــمــا أنــهى إدريــســا
دومبيا مهرجان األهداف بتسجيله
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سـيــضــمن تــأهـله مــبــاشـرة إلى
الـيـوروبـا ليج وهـو مـا سـيـضر
"الـشـياطـ احلـمر" رغم تـأهـلهم

يـونـايـتـد يــخـشى فـوز واتـفـورد
بالـكأس اإلنـكليـزية عـلى حساب
مــــانـــشــــســــتـــر ســــيـــتـي حـــيث
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لن يـــــكــــون أمـــــام جـــــمــــاهـــــيــــر
مــانــشـــســتــر يــونـــايــتــد ســوى
تـشـجـيع مـانشـســــــــــتـر سـيتي
فـي نـــــــهــــــائـي كـــــــأس االحتــــــاد
اإلنـكـليـزي الـذي سـيجـمـعه أمام

واتفورد. 
وتــبـــخــرت أحـالم مــانـــشــســـتــر
يـــونـــايـــتـــد في الـــتــأهـل لــدوري
ــــوسم أبــــطــــال أوروبــــا خالل ا
اجلديـد بعدمـا تعادل اول امس
األحد مع هيديرسفيلد ليصبح
الـــفــارق بــيــنه وبـــ تــوتــنــهــام
ـركــز الـرابع  4نـقـاط صــاحب ا
مع تـــبــقي جــولـــة وحــيــدة عــلى

النهاية. 
ووفـــــقًــــا لـــــصـــــحـــــيــــفـــــة "صن"
الــبــريـطــانـيــة فــإن مـانــشـســتـر

 باولو
ديباال
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لـيـمــنح روكـتس تـقـدمًـا مـريــحًـا بـنـتـيـجـة
(118-124). وتــصــدر كـــيــفن دورانت

باراة بـرصيد 46 ـسجلـ في ا قـائمة ا
نــقــطـة ورد عــلى هــاردن بــتــســجـيل 3 
رمـيات حرة بعد خـطأ من أوس ريفرز.
وبـعد أن أهـدر ستـيـفن كوري فـرصة
سـهلة لتـقليص الفارق إلى  3 نـقاط
قــبل 19.2 ثــانــيــة من الــنــهــايــة لم
يـــرتــــكـب وريــــورز خــــطــــأ وفـــاز
وند جرين روكـتس. وأنهى درا
ـــــــــبـــــــــاراة العـب وريـــــــــورز ا
بـتـسـجـيل  3 أرقـام مـزدوجـة
لـلمرة السـادسة في مسيرته
بـاألدوار اإلقـصائـيـة بـعـدما
أحرز 19 نـقطة واستحوذ
عــــلى 11 كـــــرة مــــرتــــدة
ومـرر 10 كـرات حاسـمة.
ولم يــظــهــر كـوري وكالي
ـيز في طـومـسـون بـشـكل 

تـــســجــيل الـــرمــيــات الــثالثـــيــة واكــتــفى
الالعـبان معا بإحـراز أربع رميات ثالثية

من 15 محاولة.
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ـــؤكـــد غـــيــاب الـــدولي بـــات في حـــكم ا
صري مـحمد صالح جنـاح ليفربول ا
اإلجنـليـزي عن مـواجهـة فريـقه أمام
بـرشـلـونـة في إيـاب نـصف نـهـائي
دوري أبـطـال أوروبـا مــسـاء الـيـوم

الثالثاء. 
ووفقًا لصـحيفة "موندو ديبورتيفو"
اإلسـبــانـيــة فـإن طــبـيب لــيـفــربـول
اتـخــذ هــذا الــقـرار بــالــفــعل وأخــبـر

ـدرب يـورجن كلـوب بنـاء خطـته بدون صالح. الالعب به وبـات على ا
والـتـزم طــبـيب لـيـفـربـول بـقـوانــ ولـوائح االحتـاد اإلجنـلـيـزي والـتي
تتطلـب أن الالعب الذي يتلقى إصابـة في رأسه يحصل على راحة 6

أيام كإجراء وقائي. 
وخـرج صالح من مـواجهـة لـيفـربـول أمام نـيـوكـاسل مسـاء الـسبت
بعـد اصطـدامه بحـارس مـرمى "القـطط السـوداء" دوبـرافكـا حيث لم
باراة لـيخـرج ويدخل بدلًـا منه ديـفوك أوريجي. يسـتطع استـكمـال ا
وخـسر لـيفربـول أمام بـرشلـونة في لـقاء الذهـاب بثالثـية نـظيـفة على

ملعب كامب نو.

واســتــحـوذ عــلى 11 كــرة مـرتــدة كــمـا
أضـاف جيه.جيه ريديك 19 نـقطة بـينما
اكـتفى جويل إمـبيـد الذي ذكرت تـقارير
أنه مــريض بــإحـراز 11 نـقــطــة بـعــدمـا
أحــرز 33 نــقـــطــة فـي فــوز فـــيالدلــفـــيــا

باراة الثالثة. با
الى ذلـك تــألق جــيــمـس هــاردن لــيــقــود
هـيـوسـتـون روكـتس لـلـفوز (126-121)
عــلى جــولــدن سـتــيت وريــورز بــعـد وقت
ــبــاراة الــثــالــثــة بــاألدوار إضــافي فـي ا
اإلقـصائـية لـدوري كرة الـسـلة األمـريكي

 . للمحترف
وسجل هاردن 41 نقطة واستحوذ على

كرات حاسمة 6 كرات مرتدة ومرر 9
لـيـقلص روكـتس الـفارق إلى (1-2) في
سلـسـلة قـبل نـهائي الـقسـم الغـربي التي
حتــــسـم عــــلـى أســــاس األفـــــضل في 7
مـباريات. وساهم أيـضًا إيريك جوردون

العب روكـتس في االنتصار بإحراز 30
نقطة. 

وأحـرز هاردن رميـة ثالثيـة حاسـمة قبل
49  ثانية من نهاية الوقت اإلضافي

بــالــفــعل لــلـبــطــولــة األوروبــيـة.
ووفــقًـــا لــلــصـــحــيــفـــة فــإن فــوز
واتــــــفــــــورد بــــــكــــــأس االحتــــــاد
اإلجنـــــــــــــلـــــيــــزي ســــيـــــؤهــــله
مــــبــــاشـــرة لــــلــــيــــوروبــــا لــــيج
وســيـــجــــــــــــــعل مـــانــشـــســـتــر
يــونــايــتــد يــخــوض تــصــفــيــات
الـــبــــطــــولــــة ألن األولـــويــــة في
الــــتـــأهـل بـــشــــكل مــــبــــاشـــر مع
ـركــز اخلـامـس تـكـون صــاحب ا

لبطل الكأس. 
وأكـدت الصـحيـفة أن مـانشـستر
يونايـتد سيخـوض مباراة ودية
مـع تــوتـــنــهــام فـي شــنـــجــهــاي
مـقابل مـليـون جـنيه إسـترلـيني
فـي نـفس تــوقـيت مــبـاراة الـدور
الـتـمـهيـدي لـليـوروبـا لـيج وهو

ماي ؤرق الشياط احلمر.
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كواهي
ليونارد
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أحـــرز كــــواهي لــــيـــونـــارد 39 نـــقـــطـــة
واسـتـحـوذ عـلى 14 كـرة مـرتـدة لـيـقـود
تـورونـتـو رابـتـورز لـلـفـوز 96-101 عـلى
فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز في األدوار
اإلقـصائـية بـدوري كرة الـسـلة األمـريكي
لــلــمــحــتــرفــ اول امـس األحـد. وأدرك
رابـتورز بـذلك التـعادل 2-2 في سـلسـلة
قــبـل نــهـــائي الــقـــسم الـــشــرقـي والــتي
حتــــسـم عــــلـى أســــاس األفـــــضل في 7

مباريات. 
وأضـــاف مـــارك جـــاســول 16 نـــقـــطـــة

وســجل كــايل لـوري 14 نــقـطــة ومـرر 7
كــرات حـــاســمــة. وثـــارت شــكــوك حــول
مـشاركة باسكال سياكام العب رابتورز
بــســبب إصــابـة في الــســاق لـكــنه دخل
الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة وأهـدر أول 7
ــنح فـــريــقـه دفــعــة مــحـــاوالت قــبـل أن 
ــبــاراة بــتــسـجــيل 9 نــقــاط. وســتــقــام ا
تكافئة في اخلامـسة في هذه السلسـلة ا
تـورونـتـو الـيـوم الــثالثـاء. وأحـرز جـيـمي
بـاتلر العب سيفنتي سيكسرز  29نقطة العبو مانشستر يونايتد

الــــــهـــــــــــــدف الــــــــــــثــــــامـن فـــــي
الدقــــيقة 90.
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ـــديـــر أعـــرب زيـن الـــدين زيـــدان ا
الـفـني لــريـال مـدريــد عن سـعـادته
باالنتصـار على فياريال (2-3) اول
امس األحد في إطار اجلولة الـ36
من الـــلـــيــجـــا. وقـــال زيــدان خالل
تصريحات نـقلتها صـحيفة "ماركا"
اإلسبانية: "لقـد لعبنا بشكل أفضل
ـا كـنـا علـيه أمـام رايـو فايـكـانو
وأغـادر بشـعور أفـضل والالعـبون
أيضًا.. فـنحن انتـصرنا في ملـعبنا
وأنــا سـعــيـد". وعن إبــراهـيم ديـاز
ــا قـــدمه فــهــو أجـــاب: "ســعــيـــد 
بـإمــكـانه الـقــيـام بـاألشـيــاء بـشـكل
صـــحــيح أو خـــاطئ لــكـــنه دائــمــا
ـرمى.. سعـيد بأدائه يحـاول على ا
". وأضـاف: "غـياب وبـقـية الـالعبـ
بـيل? يـجب عــلي اخـتـيــار الـقـائـمـة
وهذا كل شـيء.. رسالـة له? ال أنتم
تفسـرون ما تريـدون لكن األمر كله
مـتـعـلق بـاخـتـيـاراتي لـلـقـائـمـة وال

شـيء أكــــــثـــــــر". وتــــــابـع: "عــــــودة
فـيـنـيـسـيــوس? عـلـيه أن يـعـمل
تــتـبـقى أمـامـه مـبـاراتـان قـبل
ـقبل وسم ا التـفـكيـر في ا
ـكنه من خاللـهـما حـجز و
مكانه في كوبا أمريكا.. أنا
لست تـيتي مـدرب البرازيل

لــكن ســنــرى مــا ســيــحــدث".
وبخـصوص تسـجيل مـاريانو

ديــــاز هـــــدفــــ قـــــال زيــــدان:
"بالتأكيد لم يـحصل على الكثير

من الفـرص بسبب اإلصـابات وأنا
ســـــــعــــــيــــــد مـن أجــــــلـه". وواصل:
ـبـاراة? لـقـد "الـتـراجع في نـهــايـة ا
حـــدث ذلك وهـــو أمـــر ال يـــجب أن
يـحـدث مجـددًا رغم وجـود الـعـديد
مـن األشـيـاء الـتي أثـرت عـلـيـنـا

مــــثـل احلــــرارة والــــتــــعب".
واخـتـتم: "كـورتـوا? علي
اخـتيـار حـارس واحد
فـقط من ضـمن ثالثـة
والـــــيــــــوم اخـــــتـــــرت

كورتوا". نابولي يعرف طريق الفوز في الدوري االيطالي


