
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.  Issue 6291 Thursday 7 /3/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6291  اخلميس 29 من جمادى االخرة 1440 هـ 7 من اذار (مارس) 2019 م

ـغـنـية { لنـدن - وكـاالت:  أعـلن الـويـلـزي إيان راش أسـطـورة فـريق لـيـفربـول اإلنـكـلـيـزي عن خـطوبـته بـا
وديل كـارول أنـتوني بـعد  5سنـوات من االرتـباط الـعاطـفي في خـطوة إلى األمـام استـعدادا األيـرلنـدي وا
قبـلة. رغم أن كارول ( 22عـاماً)  أصغر من راش ( 57عـاماً)  بفارق  35عـاماً إلتـمام الزواج في الـفتـرة ا
لكن خالل الـ 5سنوات كانت العالقة بينهما هادئة وعاطفية بعيدا عن أي مشاكل أو توترات مع العلم بأن
الـنجم الـويلزي سـبق له أن تزوج من “تـريسي ”لـكنه انـفصل بـعد  25عـاماً من الـزواج. علـقت كارول على
خطـوة اخلطوبة قائلة في تصـريحات لصحيفة  :”Irish Independent ”تـناقشنا طويـالً قبل اتخاذ القرار
ال نشـعـر بأي اخـتالف ألنـنا نـعـرف بعـض منـذ فتـرة لـيسـت بالـقصـيـرة راش دائمـا يـقول لـلـجمـيع بـأنني
زوجـته لـكني قـلت له لم أصـبح بعـد زجتك فـأكـد لي أنه يريـد ذلك فـأعلـنا خـطـوبتـنا. وال تـرى كارول أي
مشـاكل بـسبب فـارق الـسن الكـبيـر بـينـهمـا قـائلـة: في الـبدايـة كنت أشـعـر بأن األمـر غريـبـاً لكن بـعد أن

التقيت به مرة واثن اختفى هذا الشعور تماماً.
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{ مـدن - وكاالت: أسفـرت قرعة بـطولة
إنــديـان ويـلـز ألسـاتــذة الـتـنس والـتي
سـتـنـطلق الـيـوم اخلـميس عن الـعـديد
ـــرتـــقــبـــة في األدوار ــبـــاريـــات ا مـن ا
ـيًا ـصنـف األول عا األولـى. وينـتظـر ا
نـوفـاك ديـوكـوفيـتش مـبـاراة محـتـمـلة
فـي الـدور الـثـالث مع بـطل أكـابـولـكـو
األســتـرالـي نـيك كــيـريــوس في الـوقت
الـــذي قـــد يـــواجه فـــيه الـــنــجـم روجــر
فــيـدرر مـواطــنه سـتــان فـافـريــنـكـا في
نـفس الدور. وستـكون مبـاراة كيريوس
ــثــابــة وديـــوكــوفــيـــتش إن حــدثـت 
مـواجهة بـ اثن من أفـضل الالعب
فـي الــــــوقـت احلــــــالـي. ويــــــتــــــصــــــدر
ي ديــوكــوفــيــتش الــتــصــنــيف الــعــا
ويـشارك في أول بطولـة له منذ أن توج
ـــفــــتـــوحـــة في بــــلـــقب أســـتــــرالـــيـــا ا
اضي. أما كيريوس يناير/كانون ثان ا
أظـهـر تـنافـسـيـة كبـيـرة خالل األسـبوع
ـاضي بـالـتـغـلب عـلى رافـائـيل نادال ا
صنف وسـتان فـافريـنكـا إضافـة إلى ا
ـيًـا ألـكـسـنـدر زفـيـريف في الـثــالث عـا
طـريقه للتتويج بلـقب بطولة أكابولكو.
ويــواجه كــيـريــوس في الـدور الــثـاني
الـفـائـز من مـبـاراة فـيـلـيب كـولـشـرايـبر
وبــــيـــــيــــر هــــوجــــيس هــــربــــرت أمــــا
ديـوكوفيتش سيواجه العبًا من األدوار
الــتــمـهــيـديــة. أمــا الـفــائــز من مـوقــعـة
ديــوكـوفــيــتش وكـيــريـوس احملــتـمــلـة

ســـيـــخــوض مـــواجــهـــة مــرتـــقـــبــة مع
ـر الــفـرنــسي جـايل مــونـفــيس الـذي 
بـفـتـرة جيـدة بـعدمـا جنح في الـدخول
ـيًا ـصنـف الـعشـرين األوائل عا بـ ا
لـلمـرة األولى منـذ تموز  .2017أما في
اجلــهـــة اخلــاصــة بــفــيــدرر يــتــواجــد
فـافـريـنكـا عـلمًـا بـأن روجر يـتـفوق في
باشرة ( (3-21لكن جميع واجهات ا ا
انـتصارات فافريـنكا جاءت في بطوالت
األسـاتـذة. وتـقابل فـيـدرر مع فـافريـنـكا
فـي بـطـولـة إنـديـان ويـلـز أعـوام 2011
ـواجـهات و 2013و   2017وفـي تلك ا
لـم يخسر فيدرر سوى مجموعة واحدة
فــقط في  7مــجـمــوعـات خـاضــهـا أمـام
مـواطـنه كـما تـغـلب فـيدرر عـلى سـتان
فـي نهائي  2017لـيتـوج حيـنهـا بلـقبه
اخلـامس في الـبـطـولـة. ويـواجه فـيدرر
فـي الـدور الــثـاني الــفــائـز من مــبـاراة
اإليــطــالي أنـدريــاس ســيـبي مـع بـيــتـر
جـوجوفيـتسك في الـدور الثاني بـينما
يـواجه فـافريـنكـا في هذا الـدور الفـائز
مـن مارتـون فوكـسـوفيـكس والعب قادم
مـن األدوار التمهيدية. ويتواجد ناحية
فــيـدرر الــكـثـيــر من األسـمــاء الـبـارزة
أمثال كي نيشيكوري ومارين شيليتش
وكـايلي إدموند ولوكاس بوي ودينيس
شـابـوفالـوف وفرانـسيس تـيافـوي. أما
ـيًا رافـائـيل نادال ـصـنف الـثاني عـا ا
يــواجه فـي الـدور الــثــاني الــفــائـز من

األمــريــكي جـاريــد دونـالــدسـون والعب
قـادم مـن األدوار الـتـمـهـيـديـة. ويـنـتـظر
نـــادال مــــواجـــهـــة مـــحـــتـــمـــلـــة أمـــام
األرجــنـتـيـني ديـيــجـو شـفـارتـزمـان في
الـــدور الــثـــالث وهــو الـالعب الــذي لم
يـخـسـر أمامـه من قبل في  6مـواجـهات
ــواجــهــات احملــتــمــلـة ســابــقــة. ومن ا
لـنادال الروسي دانـييل ميـدفيديف في
ــاني الـــدور الــرابع. بــدوره خــســر األ
ألـكـسـنـدر زفـيريـف مبـاراته األولى في
ـاضي ـوسم ا بــطـولـة إنـديـان ويــلـز ا
ولـم يسـبق له الـوصـول لربع الـنـهائي.
ويـنـتـظـر زفـيـريـف مـواجـهـة مـحـتـمـلة
أمـام شـقـيـقه مـيـشـا زفـيريـف في الدور
الــثــاني في حــال تـغــلب األخــيــر عـلى
مـــارتن كــلــيـــزان في الــدور األول. وقــد
يــواجـه ألــكــســنــدر زفــيــريف نــظــيــره
تروف في الدور الـبلغاري جريجور د
ــاني في الــثــالث ويــتـفــوق الالعب األ
ــبـــاشــرة أمــامه (.(2-1 ـــواجــهــات ا ا
ويـتـواجـد في الربـع اخلاص بـزفـيريف
كـل من كـيـفن أنـدرسـون وسـتـيـفـانـوس
تــسـيـتـســيـبـاس وروبـرتـو بــاوتـيـسـتـا
أجــوت وألـكـيس دي مـيـنـوار. يـذكـر أن
ــاضي ـــوسم ا حـــامل لـــقب نــســـخــة ا
األرجـنـتـيـني خـوان مـارتن ديل بـوترو
يـغـيب عن البـطولـة هذا الـعام حلـاجته
لـلـتعـافي من اإلصـابـة التي عـانـاها في

ركبته اليمني.
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 22نــقــطـة ثـم تـراجع ومــنح الــفــرصـة
لــرابـتــورز لـلــعـودة إلى الــلـقــاء قـبل أن
يـنـتـفض هـاردن قـرب الـنـهـايـة ويحـسم
الـفوز. وأضاف جـيرالد جرين  18نـقطة
ـواجهـت أمام لـروكتس الـذي فاز في ا
ـــوسم اجلـــاري. كــمــا رابـــتــورز خالل ا
أحــرز إيــريك جـوردون وأوســ ريــفـرز
 13نـقطـة لكل مـنهمـا مع روكتس فـيما
سـجل كلينت كابيال  9نـقاط واستحوذ
عـلى  15كـرة مـرتدة وأحـرز كـريس بول
 5نــــقـــاط ومـــرر  10كــــرات حـــاســـمـــة.
وتـصدر كواهي ليـونارد قائمـة مسجلي
الـنقـاط في تورونـتو بـرصيد  26نـقطة
وأضــاف زمــيـله بــاســكـال ســيــاكـام 17
نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة
فـــيــمـــا أحــرز دانـي جــرين  14نـــقــطــة.
وجنح رابـــتــورز فـي تــعــويـض تــأخــره
بــفــارق  22نــقــطــة في الــربع الــثــاني
والــتــقــدم بــنــقــطـتــ فـي بـدايــة الــربع
األخـيـر قـبل أن ينـتـفض روكـتس بـشكل
رائع ويصل الفارق إلى  10نقاط قبل 9

دقائق من النهاية. 

ـواجـهـة. وسـيـطـر مـيـنـيـسـوتـا بشـكل ا
مـبكر بـداية من قرب نـهاية الربع األول
ولم يــقــتــرب ثـانــدر ســوى مــرة واحـدة
عـنـدمـا كــان عـلى بـعـد نـقـطـتـ قـبل أن
يـسـجل تيـمـبرولـفز  16نـقـطة مـقابل 6
ـنافسه لـيسـتعيـد التـقدم الكـبير. نـقاط 
ولم يـقل تـقدم تـيـمبـرولـفز عن  10نـقاط
باراة سوى خالل الـنصف الثاني من ا
في الـدقيـقة األخـيرة. وأنـهى هذا الـفوز
ينيسوتا سلسلة من  3هـزائم متتالية 
رغم أن تـيـمـبرولـفـز حقق  4انـتـصارات
مـتتـالية عـلى أرضه. وخسـر أوكالهوما
ســيــتي  6مــرات فـي آخـر  8مــبــاريـات
ـبــاراة الـثــامـنــة عـلى الــتـوالي وهــذه ا
الـتي يتأخر فيـها ثاندر بفارق  10نقاط
أو أكــثـر خالل الــلـقــاء ذاته.  من جـانب
ــتـألق جــيـمس هـاردن 35 اخــر أحـرز ا
نـقـطـة من بـيـنـهـا  19نـقـطـة فـي آخر 7
دقــائق تــقــريــبــا لــيــهــدي هــيــوســتــون
روكـتـس الـفوز  95-107عـلى تـورونـتو
رابـتورز في دوري كرة السلة األمريكي
. وكـان روكتس تـقدم بـفارق لـلمـحتـرف

. وحقق تيمبرولفز األمـريكي للمحترفـ
فـوزه الثالث عـلى التوالي عـلى منافسه
ثـاندر. وانتهت أول مباراتـ بنتيجت
مـتـقـاربـتـ لـكن لم يـحدث ذلـك في هذه

{ مـدن - وكاالت:  أحرز كـارل-أنطوني
تـاونـز  41نـقــطـة لـيـفـوز مــيـنـيـسـوتـا
تـيمـبرولـفز   120-131عـلى أوكالهوما
ســيــتـي ثــانــدر في دوري كــرة الــســلــة
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ـذكـورة أن زين وأضـافت الـصـحـيـفـة ا
الـــديـن زيـــدان غـــادر ريـــال مـــدريـــد في
ـلـكي الـقـائد حـزيـران لـيـفـقـد الـنـادي ا
الـقـادر عـلى إدارة مشـروع الـتـوقيع مع
ـوهوبـ وهو ما الالعـب الـشباب وا
دفع بـيـريز النـتظـار فرصـة االنقـضاض
عــلى نــيــمـار. واخــتــتــمت الــصـحــيــفـة
اإلســبـانـيـة تـقــريـرهـا بـالـقـول: “دمـوع
لـوكـاس فاسـكيـز وفـينـيسـيـوس عنـدما
لـعب بسبب اإلصابة غادرة ا اضـطرا 
لـيست كافـية للتـعويض عن عدم وجود
ـيزان اجلـوع والـطـمـوح الـلـذان كـانـا 
اضية .الى ذلك واسم ا الـفريق خالل ا
ـدرب األرجنـتـيني سـانـتيـاجو حتـدث ا
ســــوالري في مــــؤتــــمــــر صــــحــــفي عن
اخلـسـارة التـاريـخيـة الـتي تعـرض لـها
ريــــال مــــدريـــد أمــــام ضـــيــــفه أيــــاكس
أمــســـتــردام  ووداعه مــســابــقــة دوري

{ مــدريـــد - وكــاالت:  اســتــشــعــر زين
الـديـن زيـدان مـدرب نـادي ريـال مـدريد
الـسـابق مـدى استـطـالـة الطـريق نـحو
ـكن إعـادة بـنـاء فـريق حـقق شـيـئـاً ال 
لـكي مباشرةً تـصوره ليُغـادر الفريق ا
بــعـدمـا أحسَّ بــصـعـوبــة احلـفـاظ عـلى
الــقـمـة وعـدم الـتــزحـزح مـنـهـا. وذكـرت
صـحـيـفة “مـاركـا ”اإلسـبـانـيـة أن ريال
مـدريـد ظهـر بوجـه شاحب أمـام آياكس
وبـدا الفـريق مسـتسلـماً لـسحـر الفريق
الـــهـــولـــنــــدي وهـــو مـــا جـــعل بـــعض
الالعـبـ يـصـفـون مـا حـدث بـالـكـارثـة
عـلى غـرار دانـي كـارفاخـال. وأوضـحت
ا الصحيفة اإلسبانية: “أحس زيدان 
كن أن يحدث وحذر فلورنتينو بيريز
من أنـه غير مستعد لقيادة فريق لم تتم
إعـادة بــنـائه بـشـكل كـبـيـر مع اإلشـارة
إلـى أنه كانت هنـاك عالمات جـدية على
ــــاضي.” ــــوسـم ا الــــتـــــراجع مــــنــــذ ا

أخبار النجوم
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{ لــنــدن - وكـاالت:  قــال أولـي جـونــار ســولــســكــايـر
ـانـشسـتـر يـونـايتـد إن تـعـاقـده مع فريق ـؤقت  ـدرب ا ا
ـا يـكـون قـد انتـهى لـيـفـتح الـطريق مـولـده الـنرويـجي ر
وسم أمام تعـيينه بشكل دائم في أولد تـرافورد بنهاية ا
اجلـاري. وأضاف سـولـسكـايـر لـوسائل إعـالم نرويـجـية
"ال أدري كيف تسـير األمور. أعتـقد أن العقـد قد انتهى
ا نكون في أرتـبط حاليًـا بعقـد مع مانشـستر يـونايتـد ر
حـاجـة إلى تـعـاقـد جـديـد حـتى أعـود إلـى مـولـده". وذكرت
تـقارير بـريطانـية أن مـولده حذف بـيانـا على موقـعه يعلن
ـدة  3سـنـوات قـبل فـيه تـوقــيع سـولـسـكـايــر عـلى عـقـد 
االنـتقال إلـى مانـشستـر يونـايتـد لتـعويض رحـيل جوزيه
ـة واحدة مـوريـنيـو. وتـعـرض مانـشـسـتر يـونـايـتد لـهـز
فــــقط خالل  16مـــــبــــاراة خــــاضــــهـــــا حتت قــــيــــادة
ديـر الفـني بـشكل سولـسـكايـر الـذي تولى مـنـصب ا
ـاضي. وخــاض مـانـشـسـتـر مــؤقت في كـانـون أول ا
يـونـايـتـد مـهـمـة صـعـبـة في إيـاب دور الـسـتـة عـشر

بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
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وطـالبته باالستقـالة. ولم تكن الواقعة
ــــــــــوسـم احلــــــــــالـي هـي األولـى فـي ا
ــيـرجني ضـد بــيـريـز بل جلــمـاهـيـر ا
ـــشــــجـــعــــون ضـــد ســــبق أن هـــتـف ا
الـرئيس عقب مبـاراة كالسيكـو الليجا
األخـيرة والتي انتهت بـفوز برشلونة
يرجني  .0-1وجاء هجوم مشجعي ا
بـسبب فشل بـيريز في تـعويض رحيل
الـبرتـغالي كريـستـيانو رونـالدو بطل
اضية باإلضافة واسم ا الفريق في ا
إلى عدم القدرة على التعاقد مع مدرب
جـيــد خلالفـة زين الـدين زيـدان. يـذكـر
ـــوسم احلــالي أن ريـــال مــدريــد في ا
خـســر لـقب الـسـوبـر األوروبي وخـرج
من بـــطــولـــتي كــأس مـــلك إســبـــانــيــا
ودوري األبـطـال بيـنمـا يـحتل الـفريق
ـــركــــز الـــثـــالـث في جـــدول الـــدوري ا
اإلسـبـاني ويـبتـعـد عن الـصدراة بـ12
نـقـطة. أمـا اللـقب الـوحيـد الذي حـققه
ــوسم احلــالي فــهــو ــيــرجنـي في ا ا
الــفــوز بــكــأس الــعـالـم لألنــديـة عــلى

حساب الع اإلماراتي.
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عــبــر جنم تــوتـنــهــام هــاري كـ عن
سـعـادته بتـأهل فريـقه إلى ربع نـهائي
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــا إثـر

ـــدرب ســـوالري الـــذي كـــان رأســـهـم ا
عاجزًا.
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ـديــر الـفـني أليـاكس قــدم تـ هـاج ا
مُــبـاراة تــاريـخـيــة سـتــظل عـالــقـة في
أذهـان مـشـجـعي الـنـادي نـظرًا لألداء
ـمـيز والـنـتيـجـة العـريـضة. واعـتـمد ا
هــاج عــلـى طــريــقـة  (1-3-2-بــوجــود
ـــرمى أمـــامه أونـــانـــا في حـــراســـة ا
مـــــزراوي دي لـــــيـــــخت بـــــلـــــيـــــنــــد
وتـاجــلـيـافـيـكـو وفي الـوسط شـوني
دي يـــوجن نـــيــــريس بـــيك وزيـــاش
ومــهـاجم وحــيـد تــاديـتش. أدرك هـاج
كـثـافة مـبـاريات ريـال مـدريد واإلنـهاك
الــنـفـسي واجلـســدي لالعـبـ وجنح
في تـأجيل مـواجهة زفـولة في الدوري
الــهــولـنــدي لــيــسـتــعــد بــكـامـل قـوته
لـلمـباراة. وبـالفـعل حقق هـاج مُبـتغاه
بـتـسـجـيل هـدفـ في أول  18دقــيـقـة
حـيث لم يـحـدث ذلك سابـقـا في تاريخ
ــيـرجنـي إذ اعـتــمـد عــلى اســتـغالل ا
أخــطــاء اخلـصم في الــدفــاع والـوسط
واالعـتماد على الضـغط العالي مُبكرًا.
وكـــان تــاديـــتش هــو أفـــضل العب في
ـباراة والذي مثل محـطة لعب مهمة ا
ـلعب لـزمالئه في الـثـلث األخـيـر من ا

ـديـر الـفـنـي لـريـال مـدريـد ســوالري ا
عـلى طـريـقة ( (3-3-4بـوجـود كـورتوا
ــرمى أمــامه الــربــاعي في حـــراســة ا
كـارفاخال فـاران ناتشو وريـجيلون
وفي الـــوسط كـــروس كــاســـيــمـــيــرو
ومـودريــتش وفي الـهـجـوم فـاسـكـيـز
ـا. وبــدأ ريـال فــيــنـيــســيـوس وبــنــز
ـبـاراة بـقـوة وأول هـجـمة له مـدريـد ا
ـــبــاراة كــانت من رأســيــة فــاران في ا
الـتي ارتطمت بـالعارضـة لكن سرعان
ـيـرجني الـهـدف األول عـبر مـا تـلـقى ا
زيــاش بــعــد خــطــأ فـادح مـن كـروس
وتـكـرار واضح لـهـدف راكـيـتـيـتش في
الـــكالســـيـــكـــو بــاســـتـــغالل اخلـــصم
ساحة ب دافـع وا الـتمرير خلف ا
الـــظـــهـــيـــر وقـــلب الـــدفـــاع. وقـــبل أن
يــسـتـعــيـد ريـال مــدريـد تــوازنه تـلـقى
الـهـدف الـثاني من خـطـأ دفـاعي فادح
آخـــر ثم تـــلـــقى ســـوالري ضـــربـــتــ
مــوجــعـتــ بــإصـابــة فــيــنـيــســيـوس
وفــاسـكـيــز واضـطـر إلـى إشـراك بـيل
وأسـينـسيـو حيث كـان األداء ضعـيفًا
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رغم حتــسن أداء ريـال مـدريـد نـسـبـيًـا
في الـــشــوط الــثـــاني لــكن لـم يــنــجح
الــفــريق في تــعــديل الــنــتــيـجــة بل
واصـل اســـتـــقــــبـــال األهـــداف.
وظــهــرت مُــعــانــاة الـفــريق
ـــســـتـــوى الــبـــدني عـــلى ا
والــــذهــــنـي وبــــدا تــــأثـــر
ــتـ الالعــبــ من الــهــز
األخـيرت في الـكالسيكو
وبـــشـــكـل عـــام كــان األداء
أكـثر من سيء. البداية من
ــــرمـى تــــيــــبـــو حــــارس ا
كـورتـوا الـذي كـان سـبـبًـا
ــة رئـــيــســـيًـــا في الــهـــز
ـفــتــوحـة في والــشــوارع ا
خط الـدفاع الـذي بدا هـزيلًا
لـــلـــغــايـــة أمـــام انـــطالقــات
أيــــــــاكـس. أمـــــــا ثـالثـي خط
الــــــــوسـط وعــــــــلـى رأســــــــهم
مـــــودريــــتـش أفــــضـل العب في
العالم كان خارج اخلدمة تماما
وخط الــهـجــوم كــان مـثل الــشـبح رغم
الـتـسـاوي في نـفـس عـدد الـتـسـديدات
رمى بـ 8تـسديدات. مـع أياكس على ا
ـا فـرصة وأظـهـرت لـقـطـة إهـدار بـنـز
ــرمى في الــدقـائق الــتـســجــيل أمـام ا
األخـيـرة توتـر الالعـب وغـيـابهم عن
الـتركـيز وافـتقد الـفريق الـروح وتأثر
بـالفعل بـغياب القـائد راموس. وبدون
ـثــابـة ــة سـتــكــون  شك هــذه الــهـز
الــزلــزال الــذي يـضــرب أســوار قــلــعـة
ا سـتكون "سـانتـياجـو برنـابيـو" ور
نــهــايــة هــذا اجلــيل لــلـمــلــكي وعــلى

ديـر الفني لـفريق أيـاكس عن سعـادته بتأهل { مـدن - وكاالت: أعرب إيـريك ت هـاج ا
فريقه لربع نـهائي دوري أبطال أوروبا على حـساب ريال مدريد بالـفوز بنتيجة ( (4/1اول
امس الـثالثـاء في مـبـاراة اإليـاب مـن الـدور ثـمن الـنـهـائي لـلـمـسـابـقـة. وقـال تـ هـاج في
تصريـحات نقـلتها صـحيفـة "دي تيليـجراف" الهـولنديـة: "لقد كان شـيئا أقـرب إلى الكمال
كل شيء سـار معـنـا بشـكل سلـيم اسـتحـقيـنـا التـأهل لقـد كـان أداءً مذهال من الالعـب

ألننا أظهرنـا قدراتنا في مدريد". وأضاف: "كان لـدينا الثقة في أنفسـنا واجلماهير أيضا
تلك فـريقا رائعًا وثقت بـنا لقد شـكك البعض في إمكـانيتنـا لكننـا أظهرنا لـلجميع أنـنا 
". وواصل تـ هـاج: "كان هـنـاك الـكـثـير من اسـتـمـتـعت بـالفـريق وأهـنيء جـمـيع الالعـبـ
الـشكوك حول قـدرتنا على الـتأهل بعد األداء في الـدوري مؤخرا نحن بـحاجة للـتفكير في

األمور معا فنحن ننظر إلى أنفسنا كثيرا". 

فــوزه مـسـاء اول امس الــثالثـاء عـلى
مـضيـفه بوروسـيا دورتمـوند بـنتـيجة
( ?(0-1فـي إيــــاب ثــــمن الــــنــــهــــائي.
وسـجل كـ هـدف الـلـقـاء الـوحـيـد في
الــدقـيــقـة  ?49لــيـبــخـر آمــال صـاحب
األرض الذي كان خسر مباراة الذهاب
ـبـلي بثـالثيـة نـظيـفة. عـلى مـلعب و
وقـال ك في تـصريـحات نـقلـها موقع
االحتـاد األوروبي لكـرة القدم (يـويفا):
"األمـر صعب دائـما في مـباريـات كهذه
عــــنـــدمــــا حتـــتــــار مــــا بـــ الــــدفـــاع
والــهـــجــوم". وأردف "اجلــمــهــور كــان
ـيزا هـنا لـكن كانت هـناك تـصديات
رائعة من هوجو لوريس وقمنا أيضا
بـبعض التصديـات في منطقة اجلزاء
قـلــنـا بـ الـشـوطــ إن عـلـيـنـا زيـادة
إيــقـاع الـلـعـب والـتـقـدم لـألمـام بـشـكل
أكــبــر". وعن الــهــدف الــذي أحـرزه في
الـلقـاء تابع "كنـا نعـلم أنه إذا سنحت
لـنا فـرصة فـعليـنا اسـتغاللـها موسى
(ســيـسـوكــو) مـرر كـرة بــيـنـيــة رائـعـة
وأنــهـيـتـهــا في الـشـبــاك". وخـتم "لـقـد
سـنـحت لـهم فـرصـا قلـيـلـة في الـشوط
األول لــكن هــذا مــا يــتــمــحــور حــوله
دوري األبــطـال حــاولـنــا قـدر جــهـدنـا

وسنستمتع بهذا الفوز".
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{ مـــــدن - وكــــاالت:  أطـــــاح أيــــاكس
أمــســـتــردام بــريــال مـــدريــد من ثــمن
نـهائي دوري أبطـال أوروبا بانـتصار
ســاحق بــنــتــيــجــة ( (1-4مــســاء اول
امـس الـــثالثـــاء فـي مـــعـــقل
ـيرجني "سانتياجو ا
بـــــرنــــابــــيــــو".
وقـتـلت هذه
اخلــــســــارة
الــــطــــمــــوح
األخـــــــــيــــــــر
لــلـمـيـرجني
لـــــــــــــعــــــــــــدم
اخلـــــروج من
ـوسم خالي ا
الـــــــوفــــــاض
خـــاصًــة بـــعــد
اإلقـــــصـــــاء من
ـــــــلك كــــــــأس ا
ونــهــايــة فــرصه
فـي الـــــلـــــيـــــجــــا.
واعـتمد سانتياجو

وصــنع هــدفـ وســجل هــدفـا. وجنح
هـاج في امـتصـاص ثـورة ريال مـدريد
في الـشـوط الثـاني حـيث اعتـمـد على
ـرتدة الـتحـفظ الـدفاعي والـهجـمات ا
وسـرعـة التـحـول من الدفـاع لـلهـجوم
واسـتـغالل الـتـراجع الـبـدني لـلـمـلكي.
وقـــدم خط الــوسـط مــبــاراة أكـــثــر من
ــــتـــــازة من الـــــثــــنـــــائي دي يــــوجن
ــســتـوى وشــوني بــالــتــوازن عــلـى ا
الــــدفــــاعي أو اإلمــــداد الــــهــــجــــومي
والـتــمـريـرات الـطـولـيــة الـسـريـعـة في
عـمق دفـاع ريال مـدريد. وتُـعد الـنقـطة
الـسلبية الوحيـدة من اجلبهة اليمنى
حـــيث غـــاب الـــتـــركـــيــز عـن مــزراوي
والـذي تـسبب في تـسـجيل هـدف ريال

مدريد الوحيد.
‰U¹d « dO¼ULł …—uŁ

وأعــربت جــمــاهـيــر ريــال مــدريـد عن
غـضبها من فلـورنتينيـو بيريز رئيس
ريـال مــدريـد عـقب خـروج الـفـريق من
دوري أبـطـال أوروبا لـيـودع البـطـولة
واسـم الثالث الـتي حـمل لـقـبـهـا في ا
ـاضـيـة. ووفـقًـا لصـحـيـفـة "سـبورت" ا
اإلســـبــانــيـــة فــإن بـــعض جــمـــاهــيــر
ـلـعب بـعـد ـيــرجني الـتي ظـلت في ا ا
انــتــهــاء الــلــقــاء هــتــفت ضــد بــيــريـز

∫Ÿ«œu « WKO
ودع حامل اللقب
للسنوات الثالثة
اضية ريال ا
مدريد البطولة
من الدور الثاني
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أبــطـال أوروبـا. وقــال سـوالري عـقب
اخلسارة “نـشعر بحـزن وآلم كبيرين
 لـقـد بـذلـنـا جـهـداً كـبـيـراً إال أننـا لم
ـبـاراة ضـد أياكس ـا نـريـد  ا نـصل 
تـغـيرات  مـنـها شـهـدت العـديـد من ا
إجــبـارنـا عــلى الـتـبــديـلـ  وتــقـنـيـة
الـفيـديو  وتـسجـيلـهم األهداف  هذه
الـلحظـة حزينة وتـظهر ما حـققناه في
ــاضــيــة .”وأضــاف “ريــال ـــواسم ا ا
مــدريــد أكــبــر من اجلــمــيع ودائــمــاً مـا
يــعــود قــويــاً  اخلــروج من هــذا الـدور
ا يشعر به تـسبب بآلم كبير ونـشعر 
ـشـجـعون وهـنـالك مـباراة في نـهـاية ا
األســـــبـــــوع .”وأكـــــد ســـــوالري أن
الـفريق افتقد سيرجيو راموس
فـي مـبـاراة أيـاكس  وأشـار
إلـى رفـــضه االســــتـــسالم
مــنــذ بــدء مــســيــرته مع

الفريق. جانب من منافسات سلة احملترف

{ بـاريس - وكـاالت:  يُـمثل نـيـمـار جـونـيور جنـم باريس سـان جـيـرمـان حـجر
قبلة. وقالت صحيفة زاوية في خطط عددٍ من األنـدية بسوق االنتقاالت الصيفية ا
"مـيرور" البـريطـانية اول امس الـثالثاء إن نـيمار ضـاعف آمال آرسـنال ومدربه
ـري في تـدعيم هـجـوم اجلانـرز بـصـفقـة جـديدة. وأوضـحت أنَّ الـنادي أونـاي إ
ــهــاجـم الــصــربي لــوكــا يــوفــيــتش العب آيــنــتــراخت الــلــنــدني يــرغب في ضم ا
وسـم اجلاري. ولـفتت إلى أن ـعـار من بنـفـيكـا البـرتـغالي لـنـهايـة ا فـرانكـفورت ا
إدارة فـرانكـفورت بصـدد تفعـيل الشـرط اجلزائي لضم يـوفيتش  21عامًـا نهـائيًا
هـاجم الـواعـد يـحظى ـقـبل مـقابل  6ماليـ يـورو. وذكـرت أن ا في الصـيف ا

أيـضًـا بـاهـتمـام أنـديـة أخـرى مـثل ريال مـدريـد وبـرشـلـونة ومـانـشـسـتر
ا أكـدته صحـيفـة "ماركـا" اإلسبـانية. ولـفتت إلى أن سيـتي وفقًـا 

ريـال مدريـد يبـحث عن مهـاجم قنـاص يعـوضه عن رحيل
البرتغـالي كريستيانو رونـالدو لذا فإن اهتمامه بضم
لـوكا يـوفيـتش يكـفي تمـامًا ألن يغـير الالعـب وجهته
لـكي. أشارت "مـيرور: إلى أن "إدارة ريال للـنادي ا
مدريد تبدو أكثر اهتمامًا بضم صفقة هجومية قوية
بالـتعـاقد مع نـيمـار والتي تـستدعي تـركيـز ميـزانية
الــتــعــاقــدات عــلــيه مــا يــعــزز مـن فــرص آرســنـال
لالنقضاض على الالعب الصربي الشاب يوفيتش
يـرينـجي للـمهاجم حـال توقـفت مطـاردة مسـؤولي ا

الواعد". 

مواجهات صعبة تنتظر جنوم التنس في بطولة أنديان ويلز
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