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أبدى البرازيلي مارسيلو جنم ريال مدريد استعداده لفعل أي شيء من أجل إرضاء مدربه الفرنسي
قبلة. دة ا زين الدين زيدان خالل ا

ـوسم وخاصة خالل وجود األرجنتيني سـانتياجو سوالري والذي كان وعانى مـارسيلو كثيرًا هذا ا
يُفضل عـليه الشاب سيرجيو ريجيلون قبل أن يسـتعيد مركزه مرة أخرى بعد عودة زيدان في الوالية
الثانـية.وقال مارسيلو خالل تصريحات نقلتها صـحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية "سأفعل أي شيء
درب الذي يـكون العبـا سابـقا يجـعل األمور أسهـل كثيـرًا فهو يـعرف ما من أجل زيدان".وأضـاف "ا
يدور في رأس كل شـخص وإذا كان الالعب مُخطئًا يعرف كـيف يتحدث معه وهذا يُسهل كل شيء
ألي العب".وأ "زيـدان لم يـكـن العبًـا عـاديًـا بل كـان األفـضل عـلى اإلطـالق في وقـته وكـان شـجـاعا

للغاية وكمدرب جنح وتوهج في وقت قصير للغاية".
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فــرض سـتـيــفن كــوري نـفـسـه جنـمـا
أوحد في غياب زميله كيفن دورانت
وقـاد فـريـقه غـولـدن سـتايـت ووريرز
ـاضي الى نهائي وسم ا بطل ا
نطقة الغربية في دوري كرة السلة ا
األمـيـركي لـلـمـحـتـرفـ عـلى حـساب
هـيــوسـ روكـتس مـن خالل الـفـوز
ـبـاراة الـســادسـة.وعـلى مـلـعب في ا
هــيــوســ تــفــوق غــولــدن سـتــايت
113-118 لــيـحــسم ســلـســلــته ضـد
روكــتس في الــدور نـصف الــنــهـائي
لـلـمــنـطـقـة ) 2-4من سـبع مــبـاريـات
نطقـة للمرة كنة) ويـبلغ نهـائي ا
اخلـامــسـة تـوالـيـا عــلـمـا بـأنه تـوج
بـــــلــــــقب الــــــدوري ثالث مــــــرات في
رة ـواسم األربـعـة األخـيرة.وهـي ا ا
الثـانيـة تواليـا يقـصي فيـها ووريرز
مــنــافــسه روكــتس وجنــمه جــيــمس

ــنــطــقـة هــاردن من نــصـف نـهــائـي ا
الغربيـة في األدوار اإلقصائية "بالي
أوف" لدوري احملـترف (-4صفـر في
اضي). وأتى وسم ا نصف نهـائي ا
فـوز بــفـضل تـسـجــيل كـوري أفـضل
العب في الــدوري مـرتـ كـل نـقـاطه
الـ 33في الـــشــوط الـــثــاني لـــتــمــيل
الكفة بشكل كبير لصالح فريقه.وقال
كوري بـعد الـفـوز "أدركنـا في مرحـلة
مـعـيـنـة أنــنـا سـنـحـصل عـلى فـرصـة
ــبــاراة لــســرقــة (الــفــوز في) هــذه ا
وهـــذا مـــا قـــمـــنـــا بـه" عـــلى مـــلـــعب

. هيوس
وبــات غــولــدن ســتــايت ثــاني فــريق
يـبلغ نـهـائي مـنـطقـته (نـصف نـهائي
الدوري) بـعـد مـيلـووكي بـاكس الذي
ـنـطـقة حـجز أول مـقـعـد في نـهائي ا
الـــشــرقـــيــة عــلـى حــســاب بـــوســطن
ســـلـــتـــيـــكس. وســـيـــنـــتـــظـــر كل من

مـيـلـووكي وغـولـدن سـتـايت الـفـائـز
تبـقيت في نصف في السلسـلت ا
نــهــائي كـل مــنــطــقــة أي تــورونــتـو
رابــتـــورز أو فــيالدلـــفــيـــا ســفـــنــتي
سيـكـسرز (يـتـعادالن  3-3في نصف
نهـائي الشـرقـية) ودنـفر نـاغتس أو
بورتالنـد ترايل باليـزرز في الغـربية
(يـتـعادالن فـي السـلـسـلـة بالـنـتـيـجة
ذاتـــهـــا أيــضـــا).وأتى فـــوز غـــولــدن
ســتــايت في غــيــاب أفــضل العب في
الـنـهـائي مـرتـ كيـفن دورانـت الذي
تــعـــرض إلصــابــة في ربــلــة الــســاق
بـاراة اخلـامسـة. وأكد اليـمـنى في ا
مـــدرب الــفـــريق ســتـــيف كــيـــر بــعــد
الفـحوص الـتي أجريت لالعـبه الذي
يحقق معـدال وسطيا من 34,2 نقاط
فـي كل مـــــبـــــاراة فـي الـ "بالي أوف"
ــوسم أن دورانت لـن يـتــمـكن هـذا ا
ــــشــــاركــــة في مــــا تــــبــــقى من من ا

السلسلة ضد هيوس لكن إصابته
لـــيــــست عــــلى قــــدر من اخلــــطـــورة
ســـيــحــول دون عـــودته في مـــرحــلــة

الحقة بحال بلوغ فريقه النهائي.
وعـــلق كـــوري عـــلى غـــيـــاب دورانت
بـالقـول "نـفتـقـد العبـنـا لكـنـنا نـعرف
أنه ســـيــعـــود (...) خالل كـل الــبالي
أوف كــــــان هـــــــو أفـــــــضـل العـب في
الـدوري ومـكـنـنـا من الـتـقدم. أقـل ما
ـكـنــنـا الـقـيـام بـه هـو الـعـبـور الى

قبل من أجله". الدور ا
ولم يحدد غـولدن ستـايت ما اذا كان
دورانت ســـيــتــمــكـن من الــعــودة في
ـنــطـقـة ـبــاراة األولى من نـهــائي ا ا
ــقــررة غــدا الــثالثــاء. الــغــربــيــة وا
ـــونــد واعـــتـــبــر العب ووريـــرز درا
غـرين أن عـلى فـريـقه الـتـأقـلم لـلـمدة
ـــطــلـــوبـــة مع غـــيــاب دورانت (30 ا
عـامــا) الـذي انـضم الـى صـفـوفه في
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وتــصـدى حـارس اليـبـزيج لـفـرصـة
مــحـقــقــة من جـديــد بــعـدمــا سـدد
جــنـابــري كــرة عـلـى الـطــائــر لـكن
جــوالكــسي أبــعــدهــا بــبــراعــة عن

مرماه.
واستمر اليبـزيج في االعتماد على
رتدات الـسريعـة لتصل كرة إلى ا
تـيـمــو فـيـرنـر عـلى حــدود مـنـطـقـة
اجلــزاء لـيــقــرر تــوجـيه تــســديـدة
أرضـيـة لـكـنهـا ذهـبت في مـتـناول

يد أولريتش.
ومــرت الــدقــائق الــتــالــيــة دون أن
يــنــجح أي مـن الــفــريــقــ في هــز
الــشـبــاك لــيــنـتــهي الــشـوط األول

بالتعادل السلبي.
ومـع بـدايـة الــشـوط الــثـاني جنح
ديـفـيـد أالبـا في اسـتـخالص الـكرة
لـعب ليـنطلـق راكضًا ـنتصـف ا
نحو منطـقة جزاء اليبزيج قبل أن
يسـدد كرة صـاروخيـة تصـدى لها
جـوالكــسي بــقـدمه قــبل أن تــعـود
جلــنــابـري الــذي أطــلق تــســديـدة

مرت بجوار القائم.
وبــعــد 5 دقــائق فــقط عــلى بــدايــة
الـــشــوط الــثـــاني اســتـــغل لــيــون
جوريـتـسكـا كرة ارتـدت له في قلب
منطـقة اجلزاء لـيقفـز مسددًا كرته
عــلى الــطــائـــر لــتــخــتــرق شــبــاك
حـــارس اليــبـــزيج قـــبل أن يـــلــغي
احلكم الهـدف بعد الـلجوء لتـقنية
الـفــيــديــو لــيــتــبــ وجــود حــالـة

تسلل.
رمى ووصل اليبـزيج بأول فـرصة 
الـــبـــايــــرن في الـــشــــوط الـــثـــاني
ـر بـتـسـديـدة أطـلـقـهـا كـونـراد ال
لكن أولريتش تصدى لها بنجاح.
وأرسل أالبـــا كـــرة عـــرضـــيـــة إلى
ـهـاجم رأس تـومــاس مـولـر لـكن ا
ـاني فـشل في توجـيـههـا بـشكل األ
صـحـيح لـتـذهب الـكـرة بـعـيدًا عن

رمى. ا
وأهدر جنابري فرصة هدف محقق
في الــدقــيــقـة 65 بــعــدمــا وصــلـته
تـمـريـرة من مـولـر لـيـصـبح وجـهًا
لـــوجه مع حـــارس اليـــبــزيـج لــكن
تــــســـديــــدته الــــقـــويــــة ارتــــطـــمت

لــبـوروسـيـا دورتـمـونـد الـوصـيف
بــتــقــلـــيص الــفــارق مـع الــبــايــرن
تـصدر إلى نقـطت فقـط بعدما ا
وصل األخير إلى 75 نقـطة بيـنما
ـركـز الـثالث اسـتـقـر اليـبـزيج في ا

برصيد 66 نقطة.
ومنح هـذا التعـثر األمل ألسود
الفيستيـفال في االنتظار حتى
اجلــولــة األخــيــرة عــلى أمل
تعثر البـايرن أمام آينتراخت
فـرانــكـفــورت بـعــدمـا تــغـلب
دورتـــمـــونـــد عـــلى فـــورتـــونــا

Æ©3-2) دوسلدورف
ـباراة بضـغط مكثف بدأ الـبايرن ا
على دفاع أصـحاب األرض إلحراز
هـــدف مـــبـــكـــر وكـــاد روبــرت
لـيـفـانـدوفـسـكي أن يـنـجح
في ذلك بــعـدمـا انـفـرد
بــاحلـــارس بــيـــتــر
جــــــوالكـــــــسي
لـــــكــــنـه ســــدد
الــــــــــكــــــــــرة
بـــغـــرابـــة
خــــــــــارج

رمى. ا
ووصـــــل
اليــبــزيج
بـــــــــــــــــأول
فــــــــرصــــــــة
حقـيقـية بـعد
مــــــــــــــــــرور 11
دقـــــيــــقـــــة لــــكن
صـالبـــــة الــــــدفـــــاع
الــبــافــاري حــالت دون هــز شــبــاك

احلارس سف أولريتش.
وكــاد يـوسـف بـولــسـن أن يـســجل
هدف التقدم ألصحاب األرض بعد
باراة مرور 16 دقيقة على بداية ا
ـسة واحدة بعـدما سدد الـكرة من 

لتصطدم بأقدام الدفاع البافاري.
وفـي الــــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة 28 تــــــــوغل
ليفاندوفسكي داخل منطقة اجلزاء
ن ليرسل عرضية من اجلانب األ
مـتــقـنــة نـحـو ســيـرجي جــنـابـري
رمى الـذي وجـهـها بـقـدمه نـحـو ا
لكن جوالكسي تصدى لها ببراعة.
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ديـر الفـني لبـرشلـونة"مبـاراة األنفـيلـد? لم أراها مـرة أخرى لكن أكـد إرنسـتو فـالفيـردي ا
يــجب حتـلـيـلـهـا دائـمًــا كـيف كـانت الـبـدايـة كــنـا نـرغب في الـتـسـجــيل كـنـا نـعـرف أنـهم
سينـجحون في هز الشبـاك وفعلوا ذلك وسجلوا 4 أهداف".وبـسؤاله عن مستقبله أجاب
"أشـعر بالـقوة وأنا بـخير وأريـد أن أتقدم خـطوة لألمـام ولن أختبئ حتت احلـجر". وتابع
ـشكـلة في ـسؤولـية ا البس? لـقد تـأثرنـا ولن أنكـر ذلك نحن نـتحـمل هذه ا "غـرفة خـلع ا
ا الطـريقة الـتي خسـرنا بهـا حيث لم نظـهر بـأداء جيد في الـشوط الـثاني وكان األمـر مؤ
علـينـا أن نأخـذ خطـوة لألمام وال يـوجد حل آخـر".وأوضح: "لقـد حتدثت مع رئـيس النادي
ـكنك كـسـر وحرق كل شيء لـكن بـعد ذلك وشعـرت بـالدعم مـنه وإذا حـدث شيء كهـذا 
يجب أن تـهدأ وتـضع كل شيء في مكـانه الصـحيح".وعن مـصير فـيلـيب كوتـينـيو علق "ال
لك كـنا نـريد حتـقيق الـثالثية ـوسم لم ينـته بعد نـنتـظر خـوض نهـائي كأس ا نـتسـرع فا
ولكـننـا سقـطنـا بطـريقـة مُذهلـة ونأمل أن يُـساعـدنا كـوتيـنيـو في الفـوز".وبسؤالـه عن حالة
ــدة طـويـلـة من الـوقت وإذا كـان الالعب لـويس سـواريـز أجـاب "لــست طـبـيـبًـا لـقـد لـعب 
بحاجة إلى عمـلية جراحيـة فيجب أن يخضع لـها".وأردف "بارتوميـو نقل لي دعمه أشعر
وكـأنني في فيلم الـهروب الكـبير حـيث كانوا يقـبضون عـليه في كل مرة يـحاول الفرار من

السجن أريد أن نظهر بقوتنا في مباراة الغد".
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كشف تـقريـر صحـفي إيطـالي اول امس السـبت عن تلـقي يـوفنتـوس دفعـة على
حساب ريال مدريد نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا جنم مانشستر يونايتد
وقـع "كالتـشيو مـيركـاتو" اإليطـالي فإن ريال قبل.ووفـقًا  يـركاتو الـصيـفي ا في ا
مدريد قد ينسحب من صفقة التعاقد مع بول بوجبا بسبب التكلفة الكبيرة لالعب
ـوقع اإليــطــالي إلى أن رحــيل بــول بـوجــبــا عن قـلــعــة أولـد الـفــرنــسي.وأشــار ا
تـرافـورد قد يـكـلف ريـال مدريـد مـا يـقرب من 180 ملـيـون يـورو وهـو األمر
الذي سـيفـسد الصـفقة.وأوضـح أن يوفنـتوس ال يزال مـهتـمًا بإعـادة النجم
الـفـرنسـي ولكـنه غـيـر قادر عـلى دفع مـقـابل مـرتفع ولـذلك يـنـوي جلب
بـوجبـا خالل صـفـقـة تـبـادلـية بـإقـحـام العب مـهم من صـفـوفه إلقـناع
مسـؤولي الشـيـاط احلـمر. وكـانت العـديد من الـتقـارير قـد ربطت
األرجنتيـني باولو ديباال جنم يوفـنتوس باالنتقـال إلى مانشستر
ـقــبل خـاصــة بـعــد أن تـراجع دوره مع يــونـايـتــد في الـصــيف ا

وسم احلالي. اليوفي في ا

بــــالـــــعــــارضــــة. وكــــاد مــــارســــيل
هـالـيسـتـيـنـبـيـرج أن يـهـز الـشـباك
لصـالح اليبزيج بـعدمـا انطلق من
اجلـهـة الـيـسـرى لـيـقـتـحم مـنـطـقـة
اجلـزاء ويــطـلق تــسـديــدة أرضـيـة
زاحــــفة لكنهـا مرت بجوار القائم

األيسر ألولريتش.
وقــــبل نــــهـــايــــة الــــوقت األصــــلي
درب لـلـمـبـاراة بـربع سـاعـة قـرر ا
الـكــرواتي نــيــكـو كــوفــاتش الـدفع
بــاجلـنـاح فـرانك ريـبـيـري بـدلًـا من

جنابري لتنشيط هجوم الفريق.
وكــاد ريــبـيــري أن يــلــدغ اليــبـزيج
بهـدف رائع في الدقـيقة 83 بعـدما
قـابل عرضـية مـولر بـتوجيـه الكرة
بـالـكـعب لـكـنهـا اصـطـدمت بـأقدام
جـوالكـسي لـتـضـيع فـرصـة إحراز

نشود. الهدف ا
وأتـيــحت فـرصـة لــلـبـايــرن لـصـيـد
شـبــاك اليـبــزيج بـعــدمـا احــتـسب
احلكم مـخالـفة على حـدود منـطقة
اجلـزاء انبـرى لها لـيفـاندوفـسكي
لــتـنــفـيــذهـا لــكن تــسـديــدته مـرت
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العام Æ2016وأوضح "في العديد من
ــــبـــاراة) وجــــدنـــا ــــراحل (خالل ا ا
أنــــفـــســـنـــا أمـــام احلـــاجـــة الى رفع
كنك أن اإليقاع (...) مع كيفن كان 
تــشـعـر بــاالسـتــرخـاء بــعض الـشيء
كنك تـمرير الـكرة إليه إلدراكك أنه 

وهو سيهتم بالتسجيل".
cIM*« Í—u

وبــدا تــأثـيــر دورانت واضــحــا عـلى
ــــــراحل األولـى من الــــــفــــــريـق فـي ا
ــبـاراة الــســادسـة ضــد هـيــوسـ ا

السيما في الشوط األول في ظل عدم
تـمكـن كوري من تـسـجـيل أي نـقـطة.
وساد التعادل في مراحل عدة وكان
الـــفـــارق األكــبـــر الــذي تـــمـــكن أحــد
الفـريـق من خـلقه هـو ثـماني نـقاط

(غولدن ستايت).
ــبـادرة عـلى لـكن كــوري أخـذ زمـام ا
نطقة الغربيةعاتقه في الشـوط الثاني وتمكن من فرض ستيفن كوري نفسه جنما أوحد وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز الى نهائي ا

مخـتـلف حـيث يـلـقى اهـتمـامًـا كـبـيرًا من
يرليج وحتديدًا قطبي مدينة أندية البر
طـلـوب فـيه يقف مـانـشـستـر لـكن الـرقم ا
عـائقًـا أمام رحـيـله.ويريـد أتلـتيـكو مـدريد
150 لـيـون يورو لـالستـغـنـاء عن ساؤول
وهـو الـرقم الذي يـصـعب على مـانـشسـتر
يـونـايـتـد دفـعه حـالـيًـا في ظل تـأكـد عـدم
مـشــاركــته بــدوري األبـطــال.كــذلك يـرفض
بيب جـوارديوال مدرب مـانشستـر سيتي
دفع هـــذا الـــرقم في العب بـــخط الـــوسط
ووجـه اهـــتـــمـــامه لـــزمـــيـــله رودري العب

أتلتيكو أيضًا.
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يواصل مـسـؤولـو نادي ريـال مـدريـد اإلسبـاني سـعـيـهم إلتمـام صـفـقة الـتـعـاقد مع
الـبـرازيـلـي نـيـمـار جــونـيـور جنم بـاريـس سـان جـيـرمــان.ونـشـرت صـحــيـفـة مـاركـا
لـكي لـضم نيـمار ال اإلسـبانـيـة تقـريرًا مـطـولًا تـشيـر فـيه إلى أن محـاوالت إدارة ا
ال فـقط بل حتـاول تفـادي أي صدام مع نـاصر اخلـليـفي رئيس الـنادي تتـعلق بـا
الباريسي.وأضـافت أن الصفقـة تتوقف على مـدى جناح نيمـار في إقناع مسؤولي
البي إس جي بـالسمـاح له بالـرحيل وقتـها لن يتـردد فلورنـتينـو بيريـز رئيس ريال
مدريد في دفع 250 مليـون يورو لضم النجم الـبرازيلي.وأشارت "قبل  59 يومًا
ـدرب زين الـدين زيـدان مع بـيـريز عـلى من بـداية مـدة اإلعـداد لـلـمـلـكي اسـتـقـر ا
إتـمام  3صـفقـات وهي هازارد ويوفـيتش وفيـرالن ميـندي".وتابـعت "يبقى اخلالف
على صـفقـة بوجبـا الذي يـصر زيدان عـلى ضمه في الـوقت الذي يريـد فيه بـيريز
الـتعـاقـد مع فان دي بـيك العب أيـاكس أو كـريسـتـيان إريـكسـن العب توتـنـهام لـعدم
الـقــنـاعــة الـتــامـة في دفع 180 مــلـيــون يـورو لــضم بــوجـبــا نـظــرًا لــتـذبــذب مـســتـواه
وجـهة دائمًـا لشخـصيته". وأوضـحت أن ريال مدريـد أ بالفـعل صفقتي واالنـتقادات ا

التعـاقد مع إيديـر ميلـيتاو العب بـورتو مقابل  50 ملـيون يورو ورودريجـو جويس مهاجم
سانتوس الواعد مقابل 45 مليون يورو.
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جلـأ أتلـتيـكو مـدريد اإلسـباني لـلتـخلص
من بعـض جنومه احلـاليـ بسبـب بلوغ
احلــد األقـصى لـلـرواتب وحـاجـة الـنـادي

قبل. وسم ا لتوفير النفقات خالل ا
ووفـقًـا لـصحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبانـيـة فإن
أتلتيكو مدريـد على استعداد لبيع جنميه
اإلســبــانـيــ الـدولــيـ ديــيـجــو كـوســتـا

وساؤول نيجيز في الصيف احلالي.
ورغم قـيمـة الالعبـ الكـبيرة فـي صفوف
الـروخـيبالنـكـوس ومنـتـخب إسبـانـيا إال
أن نادي العاصمة اإلسـبانية لم تصله أي
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بــجــوار الـــقــائم لـــتــمـــر الــدقــائق
الـتـاليـة دون جـديـد ليـطـلق احلكم
صافرة النهاية بالتعادل السلبي.
رئيس بايرن ميونخ: نكتة العام

وهــــاجم أولـي هـــونــــيس رئــــيس
نـادي بـايـرن مـيـونخ حـكـم مـباراة
الــفـريق الــبــافـاري أمــام اليــبـزيج
التي أُقـيمت اول امس الـسبت في
اني. اجلولة الـ 33من الدوري األ
وألــــــغـى احلــــــكم هــــــدف لــــــيـــــون
جــوريـتــســكــا العب الــبــايـرن في
باراة بعد الدقيقة (50) من زمن ا
الــلـجـوء لـتــقـنـيــة الـفـيــديـو حـيث
أشـار بعـدهـا إلى وجود تـسـلل ما
لــــعب دورًا فـي نـــهــــايــــة الـــلــــقـــاء

بالتعادل بدون أهداف.
وخالل تـصريـحات لـشبـكة "سـكاي
ســبـورتس" قــال هــونــيس: "إنــهـا
نـكـتـة الـعـام فـلم يـكن هـنـاك خـطـأ
واضح وتـقنـيـة الفـيـديو مـوجودة
لـــتــصــحــيح الـــقــرارات اخلــاطــئــة

الواضحة".
وتـسـبب هـذا التـعـادل في تـقـليص  نيمار

جونيور 

عـروض لــبـيـعـهــمـا.وسـادت حــالـة غـضب
كبـيرة داخل أتلـتيكـو مدريد جتـاه دييجو
كــوسـتــا بـعــد تــعـديه لــفـظــيًـا عــلى حـكم
مــبـاراة األتــلـيــتي أمـام بــرشـلــونـة لــيـتم
ـدة 8 إيـقــافه من قـبل االحتـاد اإلسـبـاني 
مـبـاريـات.ورغم دفـاع ديـيـجـو سـيـمـيـوني
ـديـر الـفـني عن العــبه إال أن كـلـيـمـنـتي ا
تحدث الرسمي باسم النادي فيالريدي ا
لـم يـتـوقف عن انـتـقـاده.وأفـادت الـتـقـارير
الــواردة من إيــطــالـيــا أن نــابــولي يــهـتم
كـثيـرًا بـضم كوسـتـا لكن األمـر لم يـصبح
رســمـيًــا حــتى اآلن.أمـا ســاؤول فــوضـعه
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ســـــــلـــــــطـت الـــــــصـــــــحف
اإلســــبـــانـــيـــة الـــصـــادرة
صباح اول امس السبت
الـضـوء عـلى وضع ريـال
مـــــــــدريــــــــد مـن ســــــــوق
االنـتــقــاالت الـصــيـفــيـة
ـنـتـظـر واالسـتــجـواب ا
من الصحفي إلرنستو
ديـر الفني فالـفيـردي ا
لــــبــــرشــــلــــونــــة خالل

مؤتمر صحفي
وعـــنــونـت صــحـــيـــفــة
"مــــــاركــــــا": "الــــــوضع
احلـــقـــيــــقي في ريـــال

مدريد".
وأضـافت: "يــوفـيـتش
وهـــازارد ومـــيـــنـــدي
هــنـاك اهــتـمــام قـوي
بـــهم لــكن ال يــوجــد
اتفاق مع أنديتهم".

وتــابــعت: "بـوجــبـا..

زيـــــدان يـــــريــــــده لـــــكن اإلدارة
غـــــــير مقتـنــــــــعة به ونيمار
يـــجب أن يـــأخـــذ اخلـــطـــــــــوة
األولى من عـــمـــلـــيـــة انــتـــقـــاله

احملتملة".
وخـــرجت صـــحــيـــفــة "مـــونــدو
ديــــبــــورتــــيــــفــــو" بــــعــــنــــوان:

"مفاوضات دي ليخت".
وأضـــافـت: "بــــرشـــلــــونــــة قـــام
بــخــطــوة مــهـــــــــمــة  من أجل
إنـهــاء مـفــاوضـات دي لــيـخت
ُـــقـــرر أن يُـــعـــلن الالعب ومن ا
ـــقــبـــلـــة بـــعـــد غــدا وجـــهـــته ا

األربعاء".
وتــابــعت: "بــرشـــــــــلــونــة كـان
يـــبـــحث عن ظـــهـــيــر شـــاب مع
إمـكانـية الـتطـور لكـنه اآلن بدأ
سـتوى البـحث عن ظـهيـر من ا

األول".
وعــلى الــصــفــحــة الــرئــيــســيـة
لصحيفة "سبورت" جاء عنوان:

" 10أسئلة لفالفيردي".

اني بعد تعثره بتعادل سلبي أمام مضيفه اليبزيج r∫ فشل بايرن ميونخ في حسم لقب الدوري األ (« qOłQð

تسجـيل كل نقاطه الـ33  ومنها 23
نقطة في الربع األخير (من أصل 36
نقطـة في هذا الربع لـفريقه).وخاض
الفريقـان مباراة متـكافئة في األرباع
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فـشل بـايرن مـيـونخ في حـسم لقب
ـــاني بـــعـــد تـــعـــثـــره الـــدوري األ
بــتـــعـــادل ســلـــبي أمـــام مــضـــيــفه

اليــــــبـــــزيـج اول امس
الــــــســـــبـت عـــــلى
مـلــعب ريـد بـول
أريــــنـــا ضـــمن
مــــنــــافــــســـات
البوندسليجا
وســـمح هــذا
الـــــتـــــعـــــادل

بـوروسـيــا دورتـمـونــد الـوصـيف
فـــارق الــنـــقــاط مـع الــبـــايــرن إلى
نــقـــطــتـــ لـــيــتـــأجل حــسـم لــقب

البوندسليجا للجولة األخيرة.
ــقــرر أن يـــلــتــقـي الــبــايــرن ومـن ا
بــآيـنــتــراخـــــــت فـرانــكــفـورت في
مـلـــــــــــعب ألـيــانـز أريــنـا بـيــنـمـا
ـــواجــــهـــة يــــخـــرج دورتــــمـــونــــد 
بوروسيـا مونشنـجالدباخ السبت
ـقبل. ورغم تـواصل اإلثـارة حتى ا
اجلـولـة األخيـرة اعـتـرف هـونيس
بـعـدم شـعوره بـالـقـلق إزاء تـتويج
فـريـقه بــالـلـقب قــائـلًـا: "أنـا هـاد
بــشـــدة فــإذا لــعب الـــفــريق بــذات
ستوى الذي ظـهر به  فلن تكون ا

هناك مشكلة".
واختـتم: "سأذهب لـلنوم بـأعصاب
هــــادئـــة فــــأنـــا أعــــلم بــــأنه حـــال
اسـتــمـرارنـا في الــقـتــال عـلى هـذا
انـيا  الـنـحو فـسنـكـون أبطـالًـا أل
حيث كنا الفريق األفضل بوضوح
وخـــلـــقــنـــا الـــعـــديـــد من الـــفــرص

للتسجيل".

الـثالثـة األولى اذ انـتهى األول -28
27 لــصـالح روكــتس والــثـاني -30
29 لصالح ووريرز والثالث 30-25
. ـضـيف هـيـوسـ لـصـالح الـفـريق ا

لـكـن الـربع األخــيـر كــان احلـاسم في
مـــســـار الـــلــــقـــاء وأنـــهـــاه ووريـــرز
لصاحله 26-36. وشدد كـوري الذي
أضـاف الى نـقـاطـه خـمس مـتـابـعـات
وأربع تــمــريــرات حــاســمـة عــلى أن
زمالءه كانوا يحـفزونه طوال مراحل
بـاراة ويـؤكدون له أنـه سيـسـتعـيد ا
قــدرته عــلى الـتــســجـيـل "وفي الـربع
األخـــيــــر كـــان األمـــر مـــذهال".وتـــابع
الـالعب الــــذي ســـجـل أربع رمــــيـــات
ثالثـيـة من 11 مـحـاولـة و11 رمـيـة
حــرة نــاجــحــة من أصل 11) مــنــهــا
ثـــمــاني رمـــيــات في الـــثــواني الـ30
األخــيـرة) "قــلت لــنـفــسي إن الـبــقـاء
ـــلــعب وخــوض دقــائق عــلى أرض ا
مـتسـقـة سـيتـيح لي الـقـيام بـأمـر ما.
أمسـيـة كـهذه ال حتـصل من دون ثـقة
بـالــنـفس وفــيض من اإليـجــابـيـة من

الناس احمليط بي".
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وأضــــافت: "مــــدرب الـــبــــارســـا
ســيـــواجه مــؤتــمــرا صــحــفــيــا

يستجوبه ".
وتــابـعت: "هل تـشـعـر بـالـطـاقـة

لالستمرار? 
هـل تــــتــــفــــهم أن اإلدارة تــــراك
مـــذنــبــا? هل يــحـــتــاج الــفــريق

للعديد من التغييرات? 
فـي أي شـيء أخــــــطــــــأت ضـــــد

ليفربول? 
اذا فشل الالعبون? هل وبخت
الالعـب عـلى طـريقـة تـعامـلهم

مع الهدف الرابع?"
واسـتــكـمــلت: "كـيف تــتـوقع رد

فعل اجلماهير? 
هل كـــان ســيـــخــضـع ســواريــز
لـلـعــمـلـيـة اجلـراحــيـة لـو تـأهل

البارسا?
هل تـرى مـا قـام به راكـيـتـيـتش
أمــــر جـــيـــد? هل ســـتــــــــــكـــون
الـثــنــائـيــة نــتـيــجــة إيـجــابــيـة

للموسم?"
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تسـلمت عمدة مـدريد مانـويال كارميـنا اول امس السبت من
الالعـبـ الـسـابـقـ البـرتـغـالي بـاولـو فـوتـيـري والـبـرازيلي
روبـرتـو كــارلـوس كـأس دوري أبـطـال أوروبــا الـذي سـيـقـدم
قرر إقامته ب ليفربول للفائز في نهائي التشامبـيونز ليج ا
وتـوتنـهـام على مـلـعب وانـدا ميـتـروبولـيـتانـو مـطلع يـونـيو/
دريد قـبل.وتسلمت كـارمينا الكـأس في حفل أقيم  حزيران ا
من فوتيري وكارلوس النجم السابق في صفوف أتلتيكو
مدريد وريـال مدريد بـصفتهـما سفيـرا االحتاد األوروبي لكرة

همة. القدم (يويفا) في هذه ا

وقالت العمدة إن نهائي التشـامبيونزليج حدث سياحي مهم
فـي العـاصمـة اإلسبـانيـة الفتة إلـى أن السـلطـات البـريطـانية
أخـطــرتـهـا بـأن نـحـو 100 ألف مــشـجع إجنـلـيـزي سـيـزورون

شاهدة النهائي. مدريد 
وقالت كارمـينا: "إنه من الـرائع استضافـة فريق إجنـليزي

وتـوجـد أيـضـا فـرصـة إلقـنـاعـهـمـا بـأال يـسـتـمروا فـي تـطبـيق
ـرتــقـبـة في مـيـتـروبـولـيـتـانـو ـبـاراة ا (الـبـريـكـست)".وتـعـد ا
خامس نـهائي فـي بطولـتي الدوري األوروبـي ودوري األبطال
ـلـعب يـقـام في الـعـاصـمـة اإلسـبـانـيـة واألول الـذي يـقـام في ا

اجلديد للروخيبالنكوس الذي جرى تدشينه في 2017.


