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قـبل رغم تصـريحات مـا زالت احتـماالت مـغادرة األرجـنتـيني بـاولو ديبـاال ليـوفنـتوس قـائمـة في الصـيف ا
الالعب األخيرة حول رغبته في البقاء مع السيدة العجوز.

ـوقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي فإن يوفنـتوس اتخذ قراره بالفعل ببيع ديباال خاصةً أنه يضم ب ووفقًا 
صفوفه حاليًا كريستيانو رونالدو وذلك وسط ترقب من إنتر ميالن.

وقع إلى أن يوفنتوس لن يستطيع إبرام أي صفقات جديدة كبرى إال عبر بيع أحد جنومه ومنهم وأشار ا
ـدير الريـاضي السابق لـيوفنـتوس واحلـالي إلنتر في ضم الـنجم األرجنـتيني ديباال.ويـرغب بيبـي ماروتا ا

للنيراتزوري.
ويأمل إنتـر في تكوين فريق قوي للموسم اجلديـد من أجل العودة للمنافسة عـلى لقب الكالتشيو حيث يرى

ماروتا أن ديباال نواة تكوين هذا الفريق.
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في نـهـائي إجنـلـيـزي خـالص يـصـطدم
ه آرسـنـال مسـاء بـعد تـشيـلـسي بغـر
بي غدا األربعاء  على مـلعب باكو األو
بإذربـيـجان في نـهـائي بـطولـة الدوري

Æ©2018/2019) وسم األوروبي 
تشيـلسي تأهل لـلمبـاراة النهـائية عقب
فـــوزه عــلى آيـــنــتــراخت فـــرانــكــفــورت
ـاني عـقب فــوزه بـركالت الـتـرجـيح األ
بــنــتــيــجــة (3-4© إذ انــتــهت مــبــاراتي
Æ©1-1) الذهاب واإلياب بنفس النتيجة
فيما تأهـل آرسنال للنـهائي بفوزه على
فالـنسيـا اإلسبانـي بنتـيجة (3-7) في
. وتـشـهـد مـواجـهـة ـبـاراتـ مـجـمـوع ا
ـ حالـة عاطـفيـة كـبيـرة بعـدما الغـر
قرر بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي
الــســابق وآرســنــال احلــالي اعــتــزاله
وسم لتصبح عالم كرة القـدم بنهايـة ا
مــبــاراة نـهــائي الــدوري األوروبي هي

األخيـرة في مسـيرة احلـارس التـشيكي
ـمـيـز. ومـا يـزيـد من عـاطـفـيـة الـلـقـاء ا
كــون تــشـيـك سـيــواجه فــريــقه الــقـد

السيـما وأنه لـعب بـنادي تـشيـلسي من
قبل وحـقق العديـد من البـطوالت سواء
احملـليـة أو األوروبـية وسـيـتعـ عـليه
مسـاعدة اجلانـرز في حرمـان تشـيلسي
مـن لــــقـب أوروبي جـــــديــــد فـي تــــاريخ

النادي.
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انتقل بيتر تشيك إلى صفوف تشيلسي
في صيف 2004 قـادمًـا من فـريق رين
الـفرنـسي وتـمـكن من صنـاعـة الـتاريخ
بــالــفــريق األزرق وجنح في الــتــتــويج
بالـعـديد من األلـقـاب برفـقة الـبـلوز مـنذ
بـداية مـشـواره. وحـصـد تشـيك الـعـديد
من األلـــقـــاب مع تـــشــــيـــلـــسي فـــعـــلى
ــســتـــوى احملــلي فــاز تــشــيك بــلــقب ا
الــدوري اإلجنــلــيــزي  4مــرات وكــأس

االحتــاد اإلجنــلــيــزي (4 مــرات) كـأس
رابطـة احملترفـ اإلجنلـيزية (3 مرات)
ـستوى .وعلى ا والدرع اخليـرية مـرت
األوروبي تــوج تـشــيك بــرفـقــة الـبــلـوز
بلـقب دوري أبطـال أوروبا مـرة واحدة
فـيـما حـل وصيـف البـطـولـة أيـضًـا مرة
وحـيــدة كـمــا تـوج بــالـدوري األوروبي

مـرة وحيـدة. تـشيك بـدأ كـتابـة الـتاريخ
في تشيلـسي مبكـرًا ففي موسمه األول
عــقب انــتـقــاله من ريـن الـفــرنــسي قـاد
ـيرليج في البـلوز للـتتـويج بلقب الـبر
ـوسم. وفي مـوسـمه األول خـرج هـذا ا
بـ 24 مـبـاراة بشـبـاك نـظـيـفة من أصل
 35مـباراة خـاضـهـا في الـدوري حتى
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بـوسـكيـتس روبـيـرتـو راكـيـتـيتش
آرثـر وكـوتــيـنـيـو ومــيـسي مـهـاجم

وحيد.
وعــــلى اجلـــــانب اآلخـــــر اعــــتــــمــــد
مارسيلينو على طريقة لعب (-4-4
2) بــــوجـــود خــــاومي في حــــراســـة
ـــرمـى أمــــامه الــــربــــاعي جــــايـــا ا
بـــاولــــيـــســـتـــا جـــاراي واس وفي
الوسط جويـديس كوكلـ باريخو
وسولـيـر وثنـائي هـجومـي جامـيرو

ورودريجو.
ـبـاراة كـان لصـالح أول تـهـديـد في ا
ــدافع فــالـــنـــســيـــا حـــيث أخـــطـــأ ا
كليمونت لـينجليت في تـمرير الكرة
ـهـاجم رودريـجـو والـذي وقـطـعـهـا ا
سـدد عــلى مـرمى ســيـلـســ لـيـأتي
بــيــكـيـه ويُـنــقــذ مـرمــاه بــبــراعـة في

الدقيقة 5.
وحـاول لـيـونـيل مـيسـي العب وقـائد
بـرشلـونـة تهـديـد مرمى اخلـفـافيش
وأرسـل تــســديــدة أرضــيــة لــكــنــهــا
اصطـدمت بدفـاع فـالنـسيـا وحتولت

إلى ركنية في الدقيقة 17.
ومن هجـمـة منـظمـة ضـرب فالـنسـيا
دفاع بـرشلـونة حـيث استـقبل جـايا
كـرة طـولـيـة خـلف دفـاعـات الـبـارسـا
فـي اجلــبــهــة الـــيــســرى ومــرر كــرة
أرضــيـــة لــكــيــفن جــامــيــرو الــذي
اســــتـــلـم وســـدد عـــلـى يـــســـار
احلــــارس ســـــيــــلـــــســــ

لـيُــسـجل الــهـدف األول
في الدقيقة 21.

وفي ســــيـــنـــاريـــو
مــشـــابه لــلــهــدف
األول ســــــــــــــجـل
فـالـنـسـيـا الـهدف
الــــــــــثــــــــــانـي فـي
الـدقـيـقـة 33 حيث
اسـتقـبل سـولـيـر كرة
ن عــــلى الــــطـــرف األ
ومــــــرر عــــــرضـــــــيــــــة إلى
رودريـجـو الــذي وضع الـكـرة

بالرأس في الشباك.
وواصل مـيـسي مـحـاوالته لـتـقلـيص
الـفارق بـتـسـديدة من داخل مـنـطـقة
اجلــــــزاء لـــــكن احلــــــارس خـــــاومي
تصدى لها بسهولة في الدقيقة 43.
ي في التصدي وتألق احلارس خـا
لتسديـدت من خارج منـطقة اجلزاء
من أقـدام مـيـسـي وراكـيـتـيـتش عـلى
التوالي في الدقيقة 45 ليؤمن تقدم

فريقه في النتيجة بثنائية نظيفة.
سـاحات واستـغل العـبو فـالـنسـيـا ا
بـشكل جـيـد خـلف دفاعـات الـبـارسا
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تــوج فــالـــنــســيـــا بــلــقـب كــأس مــلك
إسـبـانـيــا مـسـاء اول امس الـسـبت
عـلى بــاالنــتـصــار بــنـتــيــجـة (2-1) 
بــــرشـــلــــونــــة في الــــنــــهـــائـي الـــذي

استضافه ملعب "بينتو فيامارين".
واسـتعـاد اخلـفـافيش الـلـقب الـغائب
عن خــزائـنــهم مـنــذ مـوسم -2007
2008 وهــو الـلــقب رقم 8 لـهم في
الـبــطـولـة وأوقــفـوا سـلـســلـة ألـقـاب
سـابقة التي استمرت برشلونة في ا

في آخر  4مواسم على التوالي.
ــديـر اعــتـمــد إرنـســتـو فــالـفــيـردي ا
الـفـني لـبـرشـلـونـة عـلى طـريـقة لـعب
(1-4-1-4) بـــــوجـــــود يـــــاســـــبــــر

سـيــلــسـ في حــراسـة
ـــــــرمى أمـــــــامه ا
الــــــــربـــــــــاعي
ســـيـــمـــيــدو
بـــــيـــــكـــــيه
ليـنجـليت
وألـــــــبـــــــا
أمـــــامـــــهم
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ـلكي ـديـر الـفـني األسـبق لـريال مـدريـد أن يـحـقق ا يـتـوقع الـبرتـغـالي جـوزيه مـوريـنـيو ا
ـلكي سـيـمنـحون مـفاجـآت كبـرى في سـوق االنتـقـاالت مشـيرًا إلـى أن مسـؤولي النـادي ا

الي الذي يريده. زيدان الدعم ا
وسم الصعب وقال مورينيو في تـصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "بعد هذا ا

درب أعتقد أنهم يستثمرون بكل تأكيد". وتغيير ا
ـة كارثية.. وسم بـشكل صعب لـلغايـة وودعوا دوري األبطـال بهز وأضـاف: "لقد أنـهوا ا

أعتقد أنهم سيتعاقدون مع جنوم من طراز رفيع".
وتطرق مورينـيو في حديثه عن مستقبله موضـحًا أنه لن يدع قلبه يرشده في اجتاه مع

وسيفكر جديًا في خطوته التالية.
ـكنـني اخـتـيار وأوضح: "اآلن ال أسـتـطيع أن أكـون عـاطـفيًـا يـجب أن أكـون عقالنـيًـا وال 

وظيفة جملرد أنني بعيد عن العمل".
وواصل مـورينـيـو: "عـليّ اختـيـار مـا هـو أفضل بـالـنـسبـة لي مع أفـضل مـشـروع والدافع

ثالي بالنسبة لي". ا
: "أريد أن أعود أقوى من أي وقت مضى". وأ

البايرن لالستراحة متقدمًا (1-0).
ومع الـــلـــحـــظــــات األولى لـــلـــشـــوط
الــثــانـي أطـلـق تــيــاجــو ألــكــانــتـارا
تـسـديـدة من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء

لكنها علت مرمى اليبزيج.
وتـعـمـلق نـويـر في الـذود عن مـرمـاه
يل من جديد بعـدما واجه انفراد إ
فــورســبــيــرج بــبـســالــة لــيــتــصـدى
لـتـسـديـدته اخلـطـيـرة الـتي حتـولت

إلى ركنية.
ـباراة مع سـرعة واشتـعلـت أجواء ا
إيـقــاعـهـا بـهـجـمــة تـلـو أخـرى عـلى
ـــرمـــيـــ وكــاد فـــيـــرنـــر أن يــدرك ا
التعـادل لاليبزيج بـتسديـدة أرضية
لكن الدفاع البافاري أخرجها ببراعة

رمى. من قلب ا
وأهدر تياجو ألكانتارا فرصة تعزيز
تــقـدم الــبــايـرن بــهـدف ثــانٍ بـعــدمـا
ارتـدت أمـامه الـكـرة من يـد احلـارس
جوالكسي لـيقابلـها بضـربة رأسية

لكنها مرت بجوار القائم.
واســتــمــر الــزحف الــبــافــاري نــحــو
مرمى اليبزيج وأطـلق توماس مولر
ـدى تـســديـدة صـاروخــيـة بـعــيـدة ا

لكنها مرت بجوار القائم األيسر.
ـــدرب وفي الــــدقـــيــــقـــة 65 مـــنـح ا
الـكـرواتـي نـيـكـو كـوفــاتش الـفـرصـة
لالعبه الفرنسي كورينت توليسو
للظهـور بعد غـياب طويل حيث دفع

به بدلًا من خافي مارتينيز.
وواصل الـــفـــريق الـــبــافـــاري إهــدار
الــفـــرص الــســـهــلـــة بــعـــدمــا أرسل
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اعـترف جنم باريس سان جـيرمان بشـعوره باحليرة من تـلميحـات كيليـان مبابي األخيرة
قبـلة.وفي تصريحـات نقلتهـا صحيفة "مـاركا" اإلسبانية دة ا حـول إمكانية رحـيله خالل ا
دافع البـرازيلي ماركينيوس: "ال أعرف ماذا كان يقصد".وأضاف: "أعتقد أنه حتدث قال ا
". وأكمل "لقد كـان موسمًا صعبًا درب لـكنه لم يتحدث معنـا كالعب مع إدارة النادي وا
ويـحتـاج إلى تـوضيح تـصريـحاته".وشـدد ماركـينـيـوس: "إنه أحد أهم العـبيـنا صـحيح إنه
رتـبة : "سان جـيـرمان يـأتي في ا شـاب لـكنه نـاضج ومسـؤول عمـا يـقوله ويـفعـله".وأ
كن األولى.. يـعتبـر أكثر أهمـية من جمـيع الالعب الذين يـرتدون قمـيص النادي.. 
ثار غـادرة لكن الـنادي سـيبقى لـألبد". وكان مـبابي قـد أشعل اجلـدل ا لالعـب ا
حــول إمــكـانــيــة رحـيــله عن الــنـادي الــفــرنـسـي خالل مـدة االنــتــقـاالت الــصــيـفــيـة
ـقبلـة.وقال مبـابي فور تسـلمه جائـزتي أفضل العب وأفضل العـب شاب بالدوري ا
الـفرنـسي: "إنهـا حلظـة مهـمة بـالنـسبـة لي ونـقطـة حتول كـبيـرة في مسـيرتي لـقد
ح ـزيـد من اخلـبرات هـنـا وحـان الوقت لـتـحـمل مـسؤولـيـة أكـبر". وأ اكـتسـبت ا
ا يحدث ذلك في بي إس جي وسأكون سعيدا بالطبع أو هاجم الواعد: "ر ا
فــي مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــروع جــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــد".

مع سرعـة التـحرك مع وبـدون الكرة
والــتـحــول من الـدفــاع إلى الـهــجـوم
لـقـتـل العـبي الـبـلــوجـرانـا وضـربـهم
بهـدف حيـث فشل رفاق مـيسي في
الـعــودة حـتى نــهـايـة الــشـوط نـظـرًا
للتنظيم الدفاعي اجليد للخفافيش.
ومـع بــدايـــة الـــشــوط الـــثـــاني قــرر
فـالـفـيــردي الـدفع بـالـثـنـائي أرتـورو
فـــيــــدال ومــــالـــكــــوم بـــدال مـن آرثـــر
وسـيـمـيــدو لـلـسـيـطـرة بـشـكل أكـبـر
عـــــلـى خط الـــــوسط حـــــيث تـــــوجه
سيـرجي روبيرتـو إلى مركـز الظـهير
ن. ن ومالكوم إلى اجلناح األ األ
ن خلاومي حارس وحرم القـائم األ
فالنـسيا لـيونـيل ميسي من تـسجيل
الـــهــــدف األول في الــــدقــــيــــقـــة 56
وارتدت الكرة أمام أقدام فيدال الذي

رمى. سددها أعلى ا
وحاول فيليب كوتينيو تهديد مرمى
فالـنـسيـا بـتسـديـدة قويـة من خارج
منطـقة اجلـزاء تصدى لـها احلارس

خوامي ببراعة في الدقيقة 66.
ودفع مـارسيـلـينـو بـأولى تغـيـيراته
بإشـراك بـيتـشيـني بـدال من جامـيرو
صاحب الهدف األول لتنشيط اخلط

الهجومي للخفافيش.
وجنح لـيـونـيـل مـيـسي في تـسـجـيل
الهـدف األول لبـرشلـونة في الـدقيـقة
73 حـــيـث ســـدد كــــلــــيـــمــــــــــــونت
لـيــنـجـلـيت كـرة رأســيـة تـصـدى لـهـا
احلـــارس خـــاومي وارتـــدت الـــكــرة
أمــــام مـــيـــسي الـــذي وضـــعـــهـــا في

الشباك اخلالية.
وأشرك فالفيردي آخر أوراقه الشاب
ألينيـا بدال من الكرواتي راكـيتيتش
والـــذي لم يــكـن في مــســـتــواه خالل

باراة وتأخر خروجه. ا
طلقة على الكرة في ومع السيطرة ا
ـد الـكـتـالـوني في ـلـعب اسـتــمـر ا ا
مـحاوالته نـحـو الـوصـول إلى مرمى
فــالــنــســيــا من أجل تــســجـيـل هـدف
الـتـعـادل لـكن دون أي فـاعـلـيـة عـلى

مرمى خوامي.
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وتُــوج بـايــرن مـيــونخ بـطــلًـا لــكـأس
ــانـيــا لــلــمـرة الـ 19في تــاريـخه أ
بـعـدمــا تـغـلب عـلى اليــبـزيج بـثالثـة
أهــداف دون رد اول امس الـــســبت
ـبــاراة الـنـهـائـيــة الـتي أقـيـمت في ا

. بي ببرل لعب األو على ا
وجـاءت أهـداف بايـرن عن طـريق كل
" من روبـرت لـيفـانـدوفـسـكي "هـدف
وكينجسلي كومان في الدقائق 29
و78 و85 لـــــيــــــتـــــوج الــــــعـــــمالق
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أصـــبح أعـــلى رقم حلـــارس مـــرمى في
سابقة. تاريخ ا

ولعب تـشيك دورًا أسـاسيًـا في صنـاعة
مـجـد تـشـيـلـسي وفـاز بـجـائـزة الـقـفـاز
مـتاز 4 الذهـبي بـالدوري اإلجنـليـزي ا
مرات وجائزة أفـضل حارس مرمى في
أوروبـــا لـ3 مــــرات والعب الــــعـــام في

تشيلسي مرة واحدة.
WDK²  dŽUA

وانــتـقـل تـشــيك لــصـفــوف آرســنـال في
صــــيف 2015 عـــــنــــدمــــا انــــتـــــقل من
تـشيـلـسي لـيـبدأ مـرحـلـة جـديدة داخل
الـعـدو الـتــقـلـيـدي لـتـشـيـلـسي.وبـعـد 4
سـنــوات قـرر بـيــتـر تــشـيك وضع حـدًا
ــســـيــرته في عــالـم كــرة الــقــدم حــيث
يــرغب في إنــهــاء مــشـواره بــالــتــتـويج
بـلــقب الـدوري األوروبي عــلى حـسـاب

. فريقه القد
ويـسـعـى تـشـيك إلنـهــاء عـقـدة اجلـانـرز

رمى حارس ا
اخملضرم بيتر

تشيك

يورجن
كلوب

والـدتـه كـانت تــطـلق عــلـيه اسم
رمــســـيس بـــعــد مـــشـــاهــدتـــهــا

سلسل تليفزيوني.
ويـــعــول يـــورجن كـــلـــوب عــلى
حارسه أليسون الـفائز بجائزة
ـقـدمـة ألفـضل الـقـفـاز الـذهـبي ا
حـــــــارس مـــــــرمى فـي الــــــدوري
ــمـــتــاز هــذا اإلجنـــلــيـــزي ا

ـــــــوسـم مـن أجل ا
تـخـطـي عـقـبـة
الـــســــبـــيـــرز
والــتــتــويج
بــــالـــلــــقب

القاري.
وخـــــــــاض
ألـــــيـــــســــون
جــــــــــــمـــــــــــــيـع
مباريـات الريدز
فـي الـــبــــطــــولـــة
األوروبـــيــــة هـــذا
ــــــوسم حــــــيث ا
لعب 6  مبـاريات
فــــــــــــــــــــــــــــــــي دور

  ôU Ë ≠ q¹“«d³ «

ـنـتخب ـعـسـكـر ا ـهـاجم نـيـمـار دا سـيلـفـا عـقب انـضـمـامه  أكـد ا
البـرازيـلي أنه ال أحـد يـقـدر علـى إيقـاف الـسـلـيسـاو عـنـدمـا يـلعب عـلى أرضه ووسط
ـوقع االحتـاد البـرازيلي جـمـاهيـره.وقال جنـم باريس سـان جيـرمـان في تصـريـحات 
لكرة الـقدم فور انـضمامه لـلمعـسكر "الضـغط عليـنا كبـير ولكن عـندما يـكون الفريق

كن ألحد إيقافه".  وسط جماهيره ال 
ـتوقع وصـوله فيه بـ3 ـيعـاد ا وأكـد قائـد السـيـليـساو الـذي وصل لـلمـعسـكـر قبل ا
نتـخب أنا في حـالة تـركيز أيـام "انتـابتـني فرحة جـنونـية عـقب االنضمـام لقـائمـة ا
بـنسـبة  %100مع الـفـريق وسـعيـد أيـضـا للـغـايـة".وأوضح نيـمـار أنه سـنحت له
نـتخب البـرازيلي في مسـابقت عـلى أرضه على الرغم من شـاركة مع ا فـرصة ا
ـانيـا في ـة الـسـيـلـيـسـاو بـسـبـاعـيـة من أ ـرة األولى كـانت "سـيـئـة" (بعـد هـز أن ا
مـونـديال 2014) ولـكن في الـثـانيـة تـوج مـنتـخب الـكـنـاري بـذهبـيـة دورة األلـعاب
بـية الصيفية 2016.  حولنا اجلـماهير والـشعب البرازيلي بـأكمله وأن نقدم األو
دة من 14 يونيو/حزيران وحتى بطولة كبيرة. ستستضيف البرازيل البطولة في ا
باراة االفـتتاحـية للبـطولة في  14يـونيو/حزيران قـبل.وستكـون ا  7 يـوليو/تـموز ا
ــديـنـة سـاو ــقـبل بـ مــنـتـخـبـي الـسـيـلــيـسـاو وبــولـيـفـيــا عـلى مـلــعب (مـورومـبي)  ا

ـنـتخـب البـرازيـلي في اجملـمـوعـة األولى بـبـطـولـة كـوبـا أمـريـكا 2019 بـاولـو.ويـلـعب ا
بجوار كل من بوليفيا وفنزويال وبيرو.

واالنـتـصـار إيـابًـا خـارج الـديـار
بنتيجة 3-2.

ـديـر ويـتـسـلـح يـورجن كـلـوب ا
الـفـني لـلـريدز بـأسـلـحـة كـثـيرة
من أجل حـــصــد لــقــبه األول مع
لـــيـــفـــربــول وفـي مـــقـــدمـــتـــهــا

الفرعون ورمسيس الثاني.
ــصـري مــحـمـد قــاد الـفــرعـون ا
صـالح فـي مــــــــــوســــــــــمه األول
بـأنـفـيلـد الـريـدز لـبـلـوغ نـهائي
دوري أبــــــطـــــال أوروبـــــا قـــــبل
اخلــســارة بـنــتــيــجـة 3-1 أمـام
ـبــاراة الـتي ريـال مــدريــد في ا
غــــادرهـــا صالح بـــاكـــيًـــا بـــعـــد
إصـابـته إثـر تـــــــدخـل قوي من
ســـيـــرجـــيــو رامــــــــــوس قـــائــد

لكي. ا
ــوسم عــادت الــفــرصـة وهــذا ا
لـصالح من جـديـد حـيث يـطمح
إلى قــيـادة لـيـفــربـول لـلــتـتـويج
األوروبي كمـا يـتمـنى الفـرعون
أن يـــــكــــون ثــــاني العـب عــــربي
يسجل في نهائي دوري األبطال

البـافـاري بالـثنـائيـة احملـليـة بعـدما
أحرز لقب البوندسليجا.

ـــبــاراة آخـــر مـــشـــاركــة وشـــهـــدت ا
ألســطــورتي بــايــرن مـيــونخ فــرانك
ريـــبــيـــري وآريــ روبـن بــقـــمــيص

انيا. الفريق األعظم في أ
وبـعـد مـرور 11 دقـيـقــة عـلى بـدايـة
باراة كاد اليبزيج أن يتقدم بهدف ا
من أول فرصـة حقيـقيـة بعـدما قابل
يــوسـف بــولــسن كـــرة عــرضــيــة من
ركــنـيــة بـضــربـة رأسـيــة قـويــة لـكن
مـانـويل نــويـر تـصـدى لـهـا بـبـراعـة

قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة.
وفي الدقـيـقة 29 تمـكن البـايرن من
إحــراز هـدف الــتـقــدم بـعــد عـرضــيـة
ديفـيد أالبا لـيتـحرك نحـوها روبرت
ليفاندوفسكي موجهًا الكرة بضربة

رأسية متقنة إلى داخل الشباك.
وكــاد كـيــنـجــسـلي كــومـان أن يــعـزز
تقدم البايرن بهدف ثانٍ بعدما تلقى
تـمـريــرة بـيـنـيـة حــريـريـة من مـاتس
هومـيلـز ليـنطـلق اجلنـاح الفـرنسي
ـلعب لـينـفرد راكضًـا من منـتصف ا
بـاحلـارس بـيـتـر جـوالكـسي قـبل أن
يـراوغه ويسـدد كـرة قـوية أخـرجـها
إبــراهـيــمـا كــونـاتي بــرأسه لـيــمـنع

الكرة من معانقة الشباك.
وقـبل نهـايـة الوقـت األصلي لـلـشوط
األول تــــصـــدى جــــوالكـــسـي لـــكـــرة
اصــطــدمـت بــهــومــيــلــز وكــانت في
طـريـقـهـا نـحـو الـشـبـاك لكـن حارس
ـرصـاد لـيذهب اليـبـزيج كان لـهـا بـا

نيمار دا
سيلفا

بعد رابح ماجر.
ـوسم في وسـجل صالح هــذا ا
دوري األبطال 4 أهداف وصنع
هـدفـ آخـرين خالل مـشـاركـته
في  11 مباراة عـلمًـا بأنه غاب
عن مباراة إيـاب نصف الـنهائي

أمام برشلونة.
واستطاع صالح الظفر بجائزة
احلـــذاء الــذهــبـي الــتي تُـــمــنح
لــــهـــداف الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
ــوسم 2018-2019 ــمـــتــاز  ا
بـــعــــدمـــا ســـجل 22 هـــدفًـــا في
ـيرليج لـيتقـاسم اجلائزة البر
مع زمــــــيـــــلـه ســـــاديــــــو مـــــاني
ــيـــريك واجلـــابـــوني بـــيـــيـــر إ

أوبامياجن مهاجم آرسنال.
ال يعـلم الـكثـيـرون أن البـرازيلي
ألــيــسـون بــيــكــر حــارس مـرمى
لــيــفــربــول يــلـقـب بـ "رمـســيس
الثـاني" حـيث كان والـده يرغب
في تسميـته بهذا االسم كما أن
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قـال تـقـريـر صــحـفي إيـطـالي اول امس الـسـبت إن
نــادي نــابــولي رفض الــعـرض الــذي تــقــدم به ريـال
ـيـركــاتـو الـصـيـفي مـدريــد لـلـتـعـاقـد مـع جنـمه في ا
ـقـبـل.ووفـقًـا لـصــحـيـفــة "كـوريـري ديـلــلـو سـبـورت" ا
اإليـطـالـية فـإن ريـال مـدريـد تـقـدم بـعـرض يـبلغ 90
ـدافع كـالـيـدو كـولـيـبـالي ولـكن مـلـيـون يـورو لـضم ا
إدارة نـابــولي رفـضـت الـتــخـلي عن خــدمـات الالعب

السنغالي.
ـلك في عقده وأشارت الـصحيـفة إلى أن كـوليـبالي 
شـرطًـا جـزائـيًـا يـسمـح له بـالـرحيـل إلى أي نـادٍ غـير
إيـطــالي مــقـابل  150مــلـيــون يـورو. ويــســعى ريـال
ـــوسم ـــيـــز في ا مـــدريـــد إلى دعـم دفـــاعه بالعـب 
ـقـبل خاصـة مع انتـشـار أنبـاء عن رغـبة سـيرجـيو ا
راموس في الـرحيل عن "سانـتيـاجو برنـابيـو". يذكر
أن كـولـيـبـالي يـحـظـى أيضًـا بـاهـتـمـام كـبـيـر من قـبل
ــاضي ولـكن مـانــشـسـتــر يـونــايـتــد مـنـذ الــصـيف ا
ــاديـة وراء عـدم ـطــالب ا مـغــاالة إدارة نـابــولي في ا

إتمام الصفقة.
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األوروبيـة السيـما وأن
آرسـنـال لـم يـسـتـطع أن
يتوج بأي لـقب قاري منذ
حـــصـــده لـــبــطـــولـــة كــأس
أبـــطـــال الـــكــؤوس فـي عــام
1994 والـتـتـويج بـالـيـوروبـا

ليج.
وقـــال تــــشـــيـــك في تـــصــــريـــحـــات

صحفية عــــقب قـيادته آلرسنال لتخطي
عـقـبــة نـابـولي في دور الــثـمـانـيـة: "أود

االعتزال بالفوز بلقب. 
ـــكــنـــة لي ســـتـــكــون أفـــضـل نــهـــايـــة 
وســـيـــكـــون إجنـــازًا رائـــعًـــا لـــلـــنــادي".
وتصـطدم رغـبـة تشـيك في حـصد الـلقب
األوروبي بـفــريـقه وحــبه الــقـد والـذي
صنـع فيـهـا اجملـد وبات أحـد أسـاطـيره
توقع أن يـعود لـلعمل خاصة وأنه مـن ا
في تـشـيــلـسي كـمـديــر ريـاضي لـلـنـادي

عقب اعتزاله في الصيف.
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لك امام برشلونة VI∫ احرز فريق فالنسيا لقب كأس ا
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ــواجــهــة يــســتــعــد لــيــفــربــول 
توتنهام في نهائي دوري أبطال
أوروبــــا عـــــلى مــــلــــعب وانــــدا
ميتروبوليتـانو بالـــــــــعاصمة
اإلســـبـــانـــيـــة مــــدريـــد مـــطـــلع
ــقـــبل في يـــونــيـــو/حــزيـــران ا
مـــواجــــــــــهـــة إجنــــــــــلـــيـــزيــة

خالصة.
وبلغ لـيـفربـول نهـائي الـبطـولة
ونتادا تاريخية القارية بعد ر
ـة أمــام بـرشـلــونـة فــبـعــد هـز
الريدز بثالثـية نظـيفة في ذهاب
نـــصف الــنـــهــائـي عــلى مـــلــعب
الــكــامـب نــو انــتــفض الــفــريق
اإلجنــلــيــزي وحــقق االنــتــصــار
بــربــاعــيــة نــظــيــفـة فـي مــلـعــبه

أنفيلد.
أمـــا تــوتـــنــهـــام فــقــطـع تــذكــرة
الــعــبــور لــنــهــائي الــكــأس ذات
األذنــ عـــلى حــســـاب أيــاكس
أمستـردام بعد اخلـسارة ذهابًا
عــــــلـى أرضه بــــــهـــــدف دون رد

اجملــــمــــوعـــات و6  في األدوار
اإلقـصائـيـة واسـتقـبـلت شـباكه
 12هــدفًـــا بــواقـع هــدف في كل
مبـاراة وحافـظ على شـباكه في
5 مــبــاريــات.وحــافظ ألــيــســون
عـــلى نـــظـــافـــة شـــبـــاكه في 21
مباراة بـالدوري اإلجنلـيزي هذا
ـــوسم مـــتــــــــــفــوقًـــا بـــفــارق ا
مــبــاراة واحــدة عن مــواطــنه
الــــبـــــرازيــــلي وحــــارس
مــرمى مــانــشــســتــر
سيتي إيدرسون

( 20مباراة).
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جــنــابــري كــرة عــرضــيــة عــلى رأس
ليـفاندوفـسكي الـذي وجههـا بجوار

القائم.
وقبل نهايـة الوقت األصلي لـلمباراة
بـ 17دقــيـــقــة قــرر كـــوفــاتش مــنح
الـفرصـة لـلهـولـندي اخملـضـرم آري
روبـن لـــلـــمــشـــاركـــة آلخـــر مـــرة مع
الـفريق حـيث حل بـدلًـا من سـيرجي
جـنــابـري. وفـي الـدقــيـقـة 78 أطـلق
كـــومــان رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة عـــلى
اليبـزيج بعـدما وصـلته الـكرة داخل
ـهـارة قبل منـطـقة اجلـزاء لـيراوغ 
أن يــســدد بـيــســراه داخل الــشــبـاك

محرزًا الهدف الثاني.
وقـــبل نـــهــايـــة الــوقـت األصــلي بـ5
دقــائـق وقع لــيــفــانــدوفــســكي عــلى
هدفه الثاني والثالث للبايرن بعدما
انـفرد بـاحلـارس جـوالكـسي قبل أن
يسدد كـرة ساقـطة من فوقه لـتعانق

الشباك.
وأتـــبع كــوفــاتـش الــهــدف بـــتــبــديل
أخـيـر حـيث دفـع بـالـفـرنـسي فـرانك
ريـبيـري لـيـسـجل آخـر ظـهور له مع

الفريق البافاري.
وكاد روبن أن يترك بـصمته في آخر
مــبـاراة بــقـمــيص الــبـايــرن بـعــدمـا
سـنــحت له فـرصــة تـسـجــيل الـهـدف
الــرابع لــكــنه ســدد الــكــرة بــغــرابـة
ـرمى قـبل أن يـطلق بـيمـنـاه أعـلى ا
احلـكم صـافـرة الـنـهـايـة مـعـلـنًـا فـوز
الــبــايــرن (0-3) لـــيــــــتــوج بـــطــلًــا

للكأس.
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رفع البـولـندي روبـرت ليـفـاندوفـسكي مـهاجم
بـايـرن مـيـونخ رصـيـده من األهـداف بـقـمـيص
الـنـادي الـبـافـاري إلى 190 هـدف في جـمـيع

سابقات. ا
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ووفـقًا لـشـبـكة "سـكـاواكـا" لإلحـصائـيـات فإن
لـيـفـانـدوفـسـكي سـجل 22 هـدفًـا من أصـلـمع

انيا. البافاري في كأس أ
وسـجل لـيفـانـدوفـسكي هـدف تـقـدم فـريقه في

شباك اليبزيج في نهائي الكأس.

وخـاض ليـفـانـدوفـسكي 47 مبـاراة بـقـميص
ــســابــقــات هـذا بــايــرن مــيــونخ فـي جــمــيع ا

وسم سجل 39 هدفًا وصنع .13 ا
وحــقق لــيـفــانــدوفـســكي لــقب هــداف الـدوري

وسم برصيد 22 هدفا. اني هذا ا األ


