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عودة كفيتوفا

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي 
سيريزو أن مهاجم الروخيبالنكوس، أنطوان 
غريزمان، سيستمر مع الفريق املوسم القادم، 

مؤكدًا أن الالعب الفرنسي »سيكون في امللعب 
الجديد، واندا متروبوليتانو«. وعقب مباراة 
نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت، الليلة 

املاضية، على ملعب »فيسنتي كالديرون«، أكد 
سيريزو أن غريزمان سيلعب املوسم القادم على 

أرض امللعب الجديد.

توج السويسري ستانيسالس فافرينكا بلقب 
بطولة جنيف للتنس عقب الفوز على األملاني 

ميشا زفيريف املصنف الـ33 عامليًا. وعلى الرغم 
من خسارة فافرينكا ألول مجموعة بواقع 6-4 
إال أنه عاد وفاز باملجموعتني الثانية والثالثة 

بواقع 6-3. واستغرقت املباراة ساعتني و20 
دقيقة حتى يتمكن فافرينكا املصنف الثالث 

عامليًا من التتويج باللقب. ويعد هذا اللقب الـ16 
في مسيرة فافرينكا.

أبرز مهاجم ريال مدريد اإلسباني، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، قوة يوفنتوس اإليطالي 
منافس فريقه في نهائي دوري األبطال السبت 

املقبل، مؤكدًا على هدف امليرنغي في أن يكون أول 
فريق يفوز بلقب البطولة في نسختها الجديدة 

مرتني متتاليتني. وقال كريستيانو »إنه هدف يريد 
كل العبي ريال مدريد تحقيقه، نريد دخول التاريخ 

وإذا فزنا سنكون أول فريق يحقق لقب دوري 
األبطال ملوسمني متتاليني«.

سيريزو: غريزمان 
سيكون في ملعب 

األتلتي الجديد

فافرينكا يتوج بلقب 
بطولة جنيف على 

حساب ميشا زفيريف

رونالدو: نريد 
الفوز بدوري األبطال 

مرتين متتاليتين
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إلــى تجاوز  العربية  الــفــرق  تتطلع 
دور الستة عشر من مسابقة دوري 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الـــقـــدم، وتــجــرى 
الــيــوم االثــنــني مــبــاراتــان، األولـــى بــني نــادي 
الــعــني اإلمـــاراتـــي ونــظــيــره اســتــقــالل طهران 
اإليـــرانـــي، واألهــلــي الــســعــودي أمـــام األهلي 

اإلماراتي.
ــاب خــــارج  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــدم الــــعــــني فــــي مـ وقـــــ
للغاية، وسيطر على  الديار مستوى طيبًا 
الكرة بشكل أكبر من أصحاب األرض، لكن 
الشباك عند   

ّ
هــز في  استقالل طهران نجح 

الــواردة  األخبار  90، وتؤكد جميع  الدقيقة 
مـــن اإلمــــــــارات إلــــى ســعــي الـــفـــريـــق الــعــربــي 
ــتـــابـــعـــة الـــطـــريـــق  ــقـــبـــل ومـ ــلـــوغ الــــــــدور املـ ــبـ لـ
ــه املـــوســـم  ــيـ ــل إلـ ــ نـــحـــو الـــنـــهـــائـــي الــــــذي وصـ
املــاضــي وخـــســـره. وكــــان نــجــم الــفــريــق عمر 
عــبــد الــرحــمــن قــد أكـــد فــي وقـــت ســابــق بعد 
املباراة أن العني قــادر على الــرد في اإليــاب. 
بدوره صرح البرازيلي كايو لوكاس ملوقع 
النادي أن مثل هذه املواجهات تحتاج إلى 
مضاعفة الجهود ورفع حدة العمل من أجل 
تحقيق النتيجة املطلوبة، مؤكدًا أن الفريق 
مطالب بإظهار الــروح القتالية والحذر في 
التعامل مع الخصم، وكذلك التركيز العالي 
طــــوال الــدقــائــق الــتــســعــني مــن أجـــل تحقيق 
الهدف املنشود. ودعا كايو أيضًا الجمهور 
قبل صافرة  مــن دون توقف  التشجيع  إلــى 
البداية وخالل اللقاء، خاصة أن ذلك يعتبر 
عنصرًا مهمًا في عالم كرة القدم، مع العلم 
لتيفو  اليوم  العني يحضرون  مناصري  أن 

ضخم ومتحرك ثالثي األبعاد.
فــــي املـــــبـــــاراة األخـــــــرى يــســتــضــيــف األهـــلـــي 
ــــي نــظــيــره األهـــلـــي الـــســـعـــودي في  ــاراتـ ــ اإلمـ
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ــتـــهـــاء الــــذهــــاب بــهــدف  قـــمـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد انـ
أن  غـــروس  كريستيان  املـــدرب  ويعلم  ملثله. 
املهمة لــن تــكــون سهلة فــي اإلمــــارات، وذلــك 
بسبب اإلصابات التي يعاني منها الفريق، 
ال ســيــمــا املـــهـــاجـــم الــــســــوري عــمــر الــســومــة 
ــــرت عـــدم جــهــوزيــتــه عــلــى املــســتــوى 

ّ
الــــذي أث

التهديفي، ال سيما حني  الجماعي، وكذلك 
خسر األهــلــي أمــام الــهــالل فــي نهائي كأس 

خادم الحرمني الشريفني في السعودية.
ــان األهــــلــــي الــــســــعــــودي قــــد ســـيـــطـــر فــي  ــ ــ وكـ

فيدرر قرر عدم المشاركة 
في البطولة ليكون نادال 

المنافس األكبر على اللقب

نجح األهلي بعد 29 جولة 
للمسابقة في تحقيق 

الفوز في 23 مباراة

يوفنتوس ينهي موسمه بالفوز قبل نهائي كارديف
استعد يوفنتوس بشكل جيد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على 
مضيفه بولونيا 2-1، السبت، في املرحلة الثامنة والثالثني األخيرة من الدوري 
الثالث  الثنائية املحلية للموسم  القدم. وكان يوفنتوس قد حسم  اإليطالي لكرة 
تاريخه،  فــي  والــــ33  تواليا  السادسة  للمرة  ــدوري،  الـ لقب  بــإحــرازه  التوالي  على 
وذلك بفوزه، األحد املاضي، على ضيفه كروتوني 3-صفر، فانتقل تركيزه إلى 
نهائي البطولة القارية الكبرى، السبت املقبل، أمام ريال مدريد اإلسباني، حيث 
يطمح إلى إحراز الثالثية للمرة األولى في تاريخه، والفوز باللقب القاري للمرة 
األولى منذ 1996. وأنهى يوفنتوس الدوري بـ29 فوزا و4 تعادالت و5 خسارات 
الهجوم  اليغري على نجمي  املــدرب ماسيميليانو  من أصــل 38 مــبــاراة. وأبقى 
األرجنتينيني غونزالو إيغواين وباولو ديباال، فيما أراح دفاعه األساسي ودفع 
ليشتاينر  ستيفان  والسويسري  بنعطية  املــهــدي  واملغربي  بــارتــزالــي  بأندريا 
والغاني كـــوادوو أســامــواه أمــام الــحــارس الشاب اميل اوديـــرو )20 عــامــا(. كما 
لعب األملاني سامي خضيرة العائد من إصابة ساعة قبل أن يستبدله اليغري 

بالكراوتي ماريو ماندزوكيتش.

مونتوليفو وإيمرسون بالميري 
على رأس قائمة منتخب إيطاليا

القدم جانبييرو فنتورا تشكيلة من 26  لكرة  إيطاليا  استدعى مدرب منتخب 
البرازيلي  رومــا  مونتوليفو، وظهير  ريكاردو  ميالن  بينهم العب وسط  العبا، 
بــاملــيــيــري، ملــواجــهــة األوروغــــــواي وديـــا وليشتنشتاين في  ايــمــرســون  األصـــل 
إلى  الـــذي وصــل  إيــمــرســون،  املــقــبــل. ويملك  الشهر  مــونــديــال 2018  تصفيات 
إيطاليا فــي 2014، جـــذورا إيطالية مــن جهة والــدتــه، وقــد أصــبــح مــؤهــال للعب 
مع »سكوادرا أتسورا«، منذ آذار/مـــارس املاضي. وهو أيضا ضمن الئحة من 
يعود  األربــعــاء. من جهته،  الرديف ستواجه ســان مارينو،  للمنتخب  22 العبا 
مونتوليفو بعد إصابة قوية في ركبته أبعدته عن املالعب، منذ أكتوبر/تشرين 
األول. وتلتقي إيطاليا مع األوروغـــواي في 7 يونيو/حزيران في نيس بفرنسا 
أوديــنــي ضمن تصفيات  فــي  يــونــيــو/حــزيــران  فــي 11  ثــم ليشتنشتاين  وديـــا، 

مونديال 2018.

الرجاء البيضاوي يقيل مدربه محمد فاخر

القدم مدربه محمد  لكرة  املغربي  الــدوري  في  املنافس  البيضاوي  الرجاء  أقــال 
فــاخــر، بعد ســاعــات قليلة مــن تحقيق الفريق األخــضــر واألبــيــض فــوزا كبيرا 
4-1 أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي وصيف البطل، الجمعة. وقال الرجاء، 
الرسمي على اإلنترنت، إن مجلس اإلدارة قرر  في بيان مقتضب على موقعه 
مع  االرتباط  »إنهاء  البيضاء  بالدار  النادي  بمقر  عقده  اجتماع  في  وباإلجماع 
مدرب الفريق األول محمد فاخر«. وأضاف الرجاء »بموازاة ذلك ثم تشكيل لجنة 
الفريق، وتهيئة  لقيادة  املــدرب األنسب  الذاتية النتقاء  السير  إليها دراســة  عهد 
وقــاد محمد  املقبل«.  املوسم  رهــانــات  الكفيلة بكسب  والــظــروف  العمل  برنامج 
فاخر الرجاء في موسم صعب، في ظل أزمة مادية وإدارية الحتالل املركز الثالث 

املؤهل للمشاركة في كأس االتحاد األفريقي في املوسم املقبل.

ساو باولو يهزم بالميراس في الدوري البرازيلي..
وكوريتيبا يحتل الوصافة مؤقتًا

تغلب ساو باولو بهدفني نظيفني على بامليراس، في مباراة كالسيكو ساو باولو، 
هدفا صاحب  البرازيلي. وحمل  الـــدوري  مــن  الثالثة  الجولة  فــي مستهل  وذلــك 
األرض توقيع األرجنتيني لوكاس براتو )ق62( ولويز أراوجو )ق84( بتمريرة 
التوالي في  الثاني على  متقنة من براتو أيضا. وهكذا حصد ساو باولو فوزه 
الترتيب بفارق  الثالث في  البطولة، ورفع رصديه إلى ست نقاط، ليحتل املركز 
األهداف خلف جريميو املتصدر وكوريتيبا الوصيف الذي تغلب، الليلة املاضية، 
أيضا على مضيفه فيتوريا بهدف نظيف سجله ريلدو )ق72(. وعلى النقيض 
التوالي وتجمد رصيده عند  الثانية على  اللقب، بهزيمته  مني بامليراس، حامل 

ثالث نقاط باملركز الـ12. أما فيتوريا فيشغل املرتبة الـ16.

ســيــكــون اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال مــرشــحــا 
لــلــفــوز بلقب بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة، ثاني 
البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب، فيما 
الــصــراع مفتوحا عــلــى مصراعيه  بـــاب  يــبــدو 
عند السيدات في ظل غياب األميركية سيرينا 
وليامز، املتوجة باللقب ثالث مرات ووصيفة 
ــبـــدو نــــــادال، املــصــنــف  ــيـــة.  ويـ الــنــســخــة املـــاضـ
رابعًا في روالن غــاروس، على أتم االستعداد 
للمرة  بــه  تــوج  الــذي  اللقب  ملحاولة استعادة 
األخيرة عام 2014 وتعزيز رقمه القياسي في 
ألقابه  الفرنسية من خــالل رفــع عــدد  البطولة 
فيها إلــى عــشــرة وتــعــويــض خــروجــه مــن ربع 
نوفاك  الصربي  غريمه  يد  على   2015 نهائي 
ديــوكــوفــيــتــش بــطــل 2016، وانــتــهــاء مــشــواره 
عــنــد الــــــدور الـــثـــالـــث املـــوســـم املـــاضـــي بسبب 

اإلصابة.
وســبــق لــإســبــانــي الــبــالــغ 30 عــامــًا أن وصــل 
ــــني على  إلـــى الـــرقـــم 10 هـــذا املـــوســـم فـــي دورتـ
مونتي  في  بتتويجه  وذلــك  الترابية،  املالعب 
كارلو للماسترز ثم برشلونة، كما أحرز لقب 
دورة مـــدريـــد لــلــمــاســتــرز املــقــامــة أيــضــا على 

املــصــري في  الــنــادي األهــلــي  تنتظر جماهير 
واحــدة من ليالي رمضان الكروية حسم درع 
الـــــــدوري املــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يلتقي 
املقاصة  فريق مصر  مع  اللقب  األحمر حامل 
أقرب منافسيه على استاد السويس في إطار 
املـــرحـــلـــة الـــثـــالثـــني مـــن عــمــر املــســابــقــة بــاحــثــًا 
املفضل  باللقب  بــهــا  يــتــوج  عــن نقطة واحــــدة 
بصرف النظر عن املباريات األربع املتبقية له.

ويحتاج األهــلــي فــي مــبــاراة الــيــوم إلــى الفوز 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ أو حـــتـــى الـــتـــعـــادل مــــن أجـ
والتاسعة  التوالي  على  الثانية  للمرة  اللقب 
فــــــوزه يــرفــع  تـــاريـــخـــه، إذ إن  والـــثـــالثـــني فــــي 
رصيده إلــى 78 نقطة، وهــو ما لن يصل إليه 
املــقــاصــة صــاحــب املـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 63 
نقطة حتى في حالة فوزه في املباريات األربع 
املتبقية لــه فــي املسابقة وخــســارة األهــلــي كل 
مــبــاريــاتــه، إذ ســيــصــل إلـــى الــنــقــطــة 75. وفــي 
حــالــة الــتــعــادل يــصــل رصــيــد األهـــلـــي إلـــى 76 
نــقــطــة ملــنــافــســه، وإذا خسر  نــقــطــة مــقــابــل 64 
األحــمــر مــبــاريــاتــه وفـــاز الــفــريــق الــفــيــومــي في 
النقاط  رصيد  في  الفريقان  يتساوى  اته  لقاء

املالعب الترابية للمرة الخامسة في مسيرته. 
ويملك نادال سجال مذهال في روالن غاروس 
التي حقق فيها 72 انتصارا مقابل هزيمتني 
الــرابــع لنسخة 2009 على يد  الـــدور  فقط فــي 
الـــســـويـــدي روبـــــن ســـودرلـــيـــنـــغ، والـــــــدور ربــع 
النهائي لنسخة 2015 على يد ديوكوفيتش، 
في حني أنه ودع نسخة 2016 من الدور الثالث 
من دون أن يلعب مباراته مع مواطنه مارسيل 
أمام سودرلينغ  الخسارة  ومهدت  غرانويرز. 
ــام األســـطـــورة  ــ فـــي نــســخــة 2009، الـــطـــريـــق أمـ
الـــســـويـــســـريـــة روجــــيــــه فــــيــــدرر إلحــــــــراز لــقــبــه 
الوحيد في روالن غاروس. وتخلص نادال في 
التي تنطلق األحــد، من منافس  نسخة 2017 
جــدي بعدما قــرر فيدرر عــدم املشاركة بهدف 
ــدورات املــقــامــة عــلــى املــالعــب  ــ الــتــركــيــز عــلــى الــ

الصلبة والعشبية.
ــيــــران اآلخــــــــران  ــبــ ــكــ ــنــــافــــســــان الــ ــدو املــ ــبــ كـــمـــا يــ
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا والبريطاني اندي 
مــوراي األول في وضــع فني ومعنوي صعب 
ألنهما يعانيان األمرين منذ بداية املوسم، ما 
يجعل نــادال املرشح األوفــر حظًا في البطولة 

وهو76 نقطة، ولكن تأتي املواجهات املباشرة 
فـــي صــالــح األهـــلـــي الــــذي فـــاز فـــي لــقــاء الـــدور 
األول بــهــدف دون رد. ونــجــح األهــلــي بعد 29 
جـــولـــة لــلــمــســابــقــة فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي 23 
مــبــاراة والــتــعــادل فــي ســت ولــم يتعرض ألية 
خــســارة على مـــدار املــوســم، وســجــل 51 هدفا 
واهـــتـــزت شــبــاكــه ســبــع مــــرات فــقــط، فــيــمــا فــاز 
مصر املقاصة في 20 مباراة وتعادل في ثالث 
، وأحـــرز 54  هــدفــًا ومــنــي مرماه 

ًّ
وخــســر ســتــا

بـ28 هدفا. أمام الزمالك فهو في املركز الثالث 
بــعــد مــــرور 29 جــولــة بــالــفــوز فـــي 16 مــبــاراة 
والتعادل في ست والهزيمة في سبع وسجل 
33 هــدفــا واهــتــزت شباكه 18 مــرة وجــمــع 54 

نقطة فقط.
ويــدخــل األهــلــي املــبــاراة بــروح معنوية عالية 
والنتائج  العروض  سلسلة  من  الخروج  بعد 
املهتزة، وتصدره قمة املجموعة الرابعة بدور 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي  املجموعات 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــقـــطـــن الـــكـــامـــيـــرونـــي بــهــدفــني 
جـــاروا..  بمدينة  الثانية  الــجــولــة  فــي  رد  دون 
وبــــدأ الــفــريــق بــمــجــرد وصـــولـــه إلــــى الــقــاهــرة 

املفضلة لديه وذلــك رغــم الــخــروج املخيب من 
الدور ربع النهائي لدورة روما للماسترز على 

يد النمسوي دومينيك تييم.
ـــ14 لــقــبــا فـــي بــطــوالت  ــ ــد نـــــــادال، الـــفـــائـــز بـ ــ وأكـ
الغراند سالم و72 في مسيرته الرائعة، بينها 
ثــالثــة فــي 2017 مــن أصــل 6 مــبــاريــات نهائية 
خاضها منذ بــدايــة املــوســم، أن الــخــســارة في 
رومـــا لــم تــؤثــر عــلــى معنوياته ألن »أحــــدا لم 
يتمكن فــي الــســابــق مــن الــفــوز بــأربــع دورات 
نـــجـــحـــت فــي  لـــكـــنـــي  تـــســـبـــق روالن غـــــــــاروس. 
مــعــادلــة أفــضــل نتيجة لــي قبل الــوصــول إلى 
باريس«. وقدم اإلسباني أداء جيدا أيضا على 
املــالعــب الصلبة هــذا املــوســم ووصــل الــى أول 
أعـــوام حيث خسر  لــه منذ ثالثة  نهائي كبير 
أمــــام فــيــدرر فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة، 
ــي نــهــائــي  وهـــــو خـــســـر أمــــــام الــــالعــــب ذاتــــــه فــ
ميامي، في حني أن تتويجه في مدريد للمرة 
الخامسة سمح له بمعادلة الرقم القياسي من 
حيث عدد األلقاب في دورات املاسترز والذي 

يملكه ديوكوفيتش )30(.
وحاول نادال عشية انطالق البطولة الفرنسية 
بأنه  الــقــول  خــالل  مــن  عليه  الضغط  تخفيف 
ــراز اللقب  ال يهتم بــكــونــه املــرشــح األبــــرز إلحــ
ذلـــك، مضيفا  على  منافسوه  اجــمــع  لــو  حتى 
بعد القرعة »ما يهمني هو الوصول إلى هنا 
لعبت جــيــدا، فعندها ال  وإذا  والــلــعــب جــيــدا. 
يهمني إذ كنتم تصدقون أنني أحد املرشحني 

للقب ولست املرشح األوحد«.
)فرانس برس(

االســـتـــعـــداد ملـــبـــاراة املــقــاصــة بــالــتــدريــب على 
ملعبه فــي الــجــزيــرة ليال فــي رمــضــان ونــهــارا 
قبله، وحــاول إبعاد الالعبني عن أزمــة هروب 
إلــى  كوليبالي  سليماني  اإليـــفـــواري  الــالعــب 
لندن والذي يغيب عن املباراة ومعه عبد الله 

ووعد  الخلفية.  العضلة  في  املصاب  السعيد 
حسام البدري املدير الفني لألهلي الجماهير 
الـــدوري هــذا املوسم في  بالحصول على درع 
التعادل  بعد غضبها بسبب  املقاصة  مــبــاراة 
مع الشرقية الصاعد هذا املوسم إلى الدوري 

املمتاز واملهدد بالهبوط للدرجة الثانية مرة 
أخـــرى لتذيله الــجــدول بــهــدف لــكــل فــريــق في 
إطــــار املــرحــلــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن ، مــشــددا 
ــبـــني  ــــظ وتـــــعـــــرض الـــالعـ ــــحـ ــلــــى أن ســـــــوء الـ عــ
لإجهاد بسبب تالحم املواسم واملشاركة في 
أكثر من بطولة وراء اهتزاز النتائج في بعض 

املباريات.
وفي مصر املقاصة مازال الجهاز الفني بقيادة 
إيهاب جالل يأمل في املنافسة على اللقب هذا 
املتبقية  مبارياته  فــي جميع  بــالــفــوز  املــوســم 
اعتبارا من مباراة األهلي على أن يتعثر حامل 
اللقب، وإن كان املدير الفني يعترف بصعوبة 
)12 نقطة(،  األهلي  الكبير مع  للفارق  املوقف 
ويرضى باملركز الثاني الذي يؤهله للمشاركة 
في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا على حساب الزمالك واملصري اللذين 

ينافسانه على املقعد خلف األهلي.
وخــســر مصر املــقــاصــة - الـــذي طــالــب بتعيني 
طــاقــم تــحــكــيــم كـــفء - مــبــاراتــه أمــــام االتــحــاد 
ــنــــدري بـــثـــالثـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف  ــكــ الــــســ
فــــي املـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة والــــعــــشــــريــــن، ولــكــنــه 
عن  اإلدارة  وأفــرجــت  بجدية،  لألهلي  استعد 
مــســتــحــقــات الــالعــبــني املـــتـــأخـــرة، إضـــافـــة إلــى 
رصد مكافأة خاصة في حالة الفوز لتحفيزهم 

قبل املواجهة املصيرية.
ووضــع إيهاب جــالل خطة هجومية من أجل 
إيــقــاف مــســيــرة األهــلــي تعتمد عــلــى الــثــالثــي 
أحــمــد الــشــيــخ وجــــون أنــطــوي وفـــوافـــي، ومــن 

خلفهم تراوري وداوودا وهشام محمد.

التعادل أو الفوز يُتّوج األهلي بالدوري المصرينادال المرشح األبرز لحصد لقب روالن غاروس

في  الــقــدم  ــرة  ك عــشــاق  ينتظر 
العراق القمة الكبيرة التي ستجمع 
نادي القوة الجوية بنظيره الزوراء 
عشر  الستة  دور  فعاليات  ضمن 
من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب 
قد  األول  أرض  على  جــرت  التي 
اإليجابي  التعادل  بنتيجة  انتهت 
فإن  بالتالي  مقابل،  دون  بهدف 
بطل  إلطاحة  فرصة  أمام  الزوراء 
المسابقة من أجل متابعة طريقه 

نحو النهائي.

قمة عراقية 
آسيوية

يدخل نادال منافسات 
روالن غاروس وعينه 
على تحقيق اللقب 

بعد غياب

يدخل األهلي مباراة مصر 
المقاصة بحثًا عن حسم 

اللقب قبل أربع جوالت 
من نهاية البطولة

العين قّدم مستوى جيدًا في اإلياب رغم الخسارة )فرانس برس(

مدرب العين زوران ماريتش يريد إسعاد الجماهير )نزار بلوط/ فرانس برس(عموري يؤمن بقدرة فريقه على التأهل )فرانس برس(

األهلي اإلماراتي سيتسلّح بعامل األرض من أجل التأهل )فرانس برس(من مواجهة الذهاب بين األهلي السعـودي واألهلي اإلماراتي )فرانس برس(كريستيان غروس مدرب األهلي عانى مؤخرًا من اإلصابات )فرانس برس(

األهلي على بعد خطوات من حسم اللقب )محمد الشهيد/فرانس برس(رافائيل نادال يسعى للعودة إلى منصات األلقاب الكبرى )األناضول(

مرحلة التأهل اآلسيوي

تعود مجريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا للدوران، 
حين يحل نادي استقالل طهران ضيفًا على العين اإلماراتي، فيما يواجه 

األهلي اإلماراتي نظيره األهلي السعودي

قمة سعودية إماراتية والعين لتجاوز العقبة

املباراة األولــى على الكرة بشكل كبير، لكن 
األهــلــي اإلمـــاراتـــي كــان قــويــًا على الصعيد 
اإليــاب  املهمة في  فــإن  الهجومي، وبالتالي 
ــن تـــكـــون ســهــلــة أبــــــدًا عـــلـــى كــــال الــطــرفــني  لــ
اللقب  نحو  الحلم  ملتابعة  يسعيان  اللذين 
الـــذي فــشــل الــفــريــق الــســعــودي فــي تحقيقه 
للنهائي في عامي  يــوم وصــل  بمناسبتني 
الــنــادي اإلمــاراتــي  1985 و2012، على غــرار 

في عام 2015.
)العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع
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ــارة عـــلـــى بـــطـــوالت  ــتـ ــسـ أســــدلــــت الـ
ــــؤوس األوروبــــــــيــــــــة الـــكـــبـــرى  ــ ــكـ ــ ــ الـ
بــعــدمــا حــســم فــريــق أرســنــال لقب 
الــقــدم، بفوزه  كــأس االتــحــاد اإلنكليزي لكرة 
املــســتــحــق عــلــى تــشــلــســي 2-1 فـــي الــنــهــائــي 
فـــي حـــني تــــوج بــرشــلــونــة بــطــال لـــكـــأس ملك 
إسبانيا بفوز متوقع على نظيره ديبورتيفو 
أالفيس 3-1 في الوقت الذي نال فيه بروسيا 
دورتموند لقب كأس أملانيا متفوقا بصعوبة 
عــلــى فــرانــكــفــورت 2-1 فــيــمــا احــتــاج بــاريــس 
القاتل من أجل هزيمة  سان جيرمان للوقت 
نظيره أنجيه في نهائي كأس فرنسا بهدف 

ليتوج باللقب.
الفرق مشاركتها على موسم  وبذلك أسدلت 
2016 /2017 وذهب الجميع بما حصده في 
هذا املوسم الطويل الذي شهد تقلبات كثيرة 
بــانــتــظــار آخـــر بــطــولــة ســتــكــشــف عـــن بطلها 
وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بني  فيها  النهائية  املـــبـــاراة  ستجمع  والــتــي 
فــريــقــي يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي وريــــال مــدريــد 

اإلسباني.

»أرسنال وفينغر.. بطالن تاريخيان
تـــــوج أرســــنــــال بـــكـــأس االتــــحــــاد اإلنــكــلــيــزي 
ليحرم تشلسي من الثنائية بعد فوز األخير 

أبطال الكؤوس 
األوروبية

دورتموند  وبروسيا  اإلسباني  وبرشلونة  اإلنكليزي  أرسنال  فرق  صعدت 
لبطوالت  التتويج  منصات  إلى  الفرنسي  جيرمان  سان  وباريس  األلماني 
الكؤوس المحلية في القارة األوروبية العجوز، معلنة بذلك نهاية سعيدة 
من  واالستعداد  الصيفية  العطلة  قبل  جديد  بلقب  الموسم  لمنافسات 

جديد لموسم آخر

3031
رياضة

تقرير

بالدوري في مباراة شهدت تسجيل الكسيس 
ســانــشــيــز هــدفــا مــثــيــرا لــلــجــدل فـــي الــدقــيــقــة 
الرابعة، وهو اللقب الغالي على أرسنال الذي 
لم يخرج خالي الوفاض من موسم مضطرب 
ليرفع أرسنال، الــذي أنهى املوسم في املركز 
الثالثة  للمرة  الــكــأس  الــــدوري،  فــي  الخامس 

في أربعة مواسم.
ودخـــل املــــدرب الــفــرنــســي أرســـني فينغر منذ 
تــولــيــه مــســؤولــيــة أرســـنـــال فــي 1996 تــاريــخ 
مسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، 
بعدما توج فريقه أرسنال باللقب عقب فوزه 

على نظيره تشلسي بنتيجة 1-2.
وبات املدرب أكثر من يتوج باللقب في تاريخ 
املسابقة، بعدما نال اللقب السابع في سجله 
املسابقة  تاريخ  ليدخل  املدفعجية  فريق  مع 
مــن أوســـع أبــوابــهــا، خــاصــة أنـــه عـــادل ثالثة 
أنـــديـــة بـــعـــدد األلـــقـــاب أيـــضـــًا، إذ فــــاز فينغر 

أنــديــة تشلسي وأســتــون  ألــقــاب  بنفس عـــدد 
فيال وليفربول )7 ألقاب(.

ــداًل لـــدى  ــ ــار جــ ــ ــذي أثــ ــ ــم يــكــتــف املــــــــدرب، الــ ــ ولـ
بــعــد األداء  املـــوســـم،  ــنـــال، هـــذا  مشجعي أرسـ
املــخــيــب الــــذي ظــهــر بـــه الــفــريــق فـــي مسابقة 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، حيث احتل املركز 
الخامس، بذلك فحسب بل نجح في الفوز في 
الـــذي تأهل  الــتــوالــي  الــســادس على  النهائي 
إلــيــه بــعــدمــا كـــان قــد فـــاز عــلــى فـــرق تشلسي 
)2002( وساوثهامبتون )2003( ومانشستر 
 )2014( ســـيـــتـــي  وهـــــــال   )2005( يـــونـــايـــتـــد 

وأستون فيال )2015( ثم تشلسي )2017(.
ــرز: »قــدمــنــا أداء  ــتـ ــال فــيــنــغــر بــحــســب رويـ وقــ
رائـــعـــًا مـــن الــدقــيــقــة األولــــــى«. وأضـــــاف »هـــذا 
ــــه صـــعـــوبـــات. كــــان مــتــحــدًا ورد  الــفــريــق واجـ
بــصــورة مناسبة. قلت األســبــوع املــاضــي إن 
الفريق سيكون في حالة جيدة في النهائي. 
أظهروا قوتهم واتحادهم وقدموا أداء رائعًا«.
وسجل أرسنال رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد 
األلـــقـــاب الــتــي حــصــدهــا عــلــى مــســتــوى كــأس 
االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بــعــدمــا نــال 
اللقب رقم 13 في تاريخه، ليصبح أكثر فريق 
اللقب على اإلطــــالق، كما شهدت  بــهــذا  تــوج 
املباراة أيضًا تسجيل أسرع هدف في تاريخ 
أليكسس  التشيلي،  ســجــل  بــعــدمــا  املــســابــقــة 
غضون  فــي  للفريق  األول  الــهــدف  سانشيز، 

3.49 دقائق على البداية.

برشلونة: لقب يروي الظمأ
ــلـــونـــة أن يـــنـــهـــي املــــوســــم خــالــي  ــــض بـــرشـ رفــ
الـــوفـــاض دون الــتــتــويــج بــلــقــب بــعــدمــا حصد 
تاريخه  فــي   29 الـــ  للمرة  إسبانيا  ملك  كــأس 
بتغلبه  الــتــوالــي،  الثالثة على  قــيــاســي،  كــرقــم 
على ديبورتيفو أالفيس )3-1( في اللقاء الذي 

احتضنه ملعب »فيسنتي كالديرون«.
وأنقذ الفريق الكتالوني موسمه وتّوج بلقب 
الكأس بعد الفوز بلقب كأس السوبر املحلي 
بداية املوسم على حساب إشبيلية، فيما ذهب 
لــقــب الــلــيــغــا لــلــغــريــم الــتــقــلــيــدي ريــــال مــدريــد، 
الثمانية  دور  مــن  األبــطــال  دوري  ودع  بينما 
على يد يوفنتوس اإليطالي. وبهذه الطريقة 
ــو الـــبـــالوغـــرانـــا مـــدربـــهـــم لــويــس  ــبـ يــــــودع العـ
إنــريــكــي مــارتــيــنــيــز بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، 
ــذا هـــو املــوســم  بــعــدمــا أعـــلـــن مــنــذ فـــتـــرة أن هــ

األخير له على مقعد املدير الفني للفريق.
وبعد ثالثة مواسم مع البرسا قاد إنريكي 
اثــنــني في  ألــقــاب،  للتتويج بتسعة  الــفــريــق 
كأس  في  )2015 و2016( وثالثة  في  الليغا 
في  ولــقــب  )2015 و2016 و2017(  فــي  املــلــك 
األبــطــال في )2015( ومثله في كأس  دوري 
ــــي ومــونــديــال األنـــديـــة في  الــســوبــر األوروبــ
العام نفسه، وكأس السوبر اإلسباني العام 

املاضي.
موسمها  إسبانيا  ستفتتح  التتويج،  وبهذا 
الــعــيــار  مــــن  بـــمـــواجـــهـــة   )18-2017( الــــكــــروي 

فينغر يدخل التاريخ 
مع أرسنال بلقب يطفئ 

غضب عشاق الفريق

تعيين البرتغالي ماركو سيلفا مدربًا لواتفورد
أعلن نادي واتفورد، الذي ينافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز )البريميرليغ( رسميًا، 
ملوسمني.  الــقــدم  لكرة  األول  للفريق  مــدربــًا  سيلفا  مــاركــو  البرتغالي  تعيني  السبت، 
ويتولى سيلفا املهمة اعتبارًا من أول يوليو/تموز، خلفا لإليطالي والتر ماتزاري الذي 
قاد الفريق هذا املوسم. وقــاد املــدرب البرتغالي )39 عاما( في املوسم املنصرم هال 
الثاني اإلنجليزي )تشامبيونشيب(. وسيصبح  القسم  إلى دوري  الذي هبط  سيتي 
سيلفا الذي سبق له تدريب اشتوريل وسبورتنغ لشبونة البرتغاليني وأوليمبياكوس 
التاسع لواتفورد، خالل خمس سنوات، والثامن منذ سيطرة عائلة  اليوناني، املدرب 

بوتسو على النادي في 2012.

فرح لن يشارك في أولمبياد طوكيو 2020
قــرر فــرح أن ينقل بندقيته من كتف إلــى آخر، 
املاراثون  أنه سيكرس نفسه لسباق  أكد  حيث 
في  يشارك  لن  وأنــه  انتهاء موسم 2017،  بعد 
أول  فــرح،  فــي طوكيو. وأوضـــح  أوملبياد 2020 
م(  آالف  و10  آالف   5( الــثــنــائــيــة  يــحــقــق  عــــداء 
مــرتــني مــتــتــالــيــتــني فـــي أوملـــبـــيـــادي لــنــدن 2012 
وريــو 2016، »لــدّي شعور بأنني لم أحقق بعد 
ما أردته على الطريق، وسأستمر في املحاولة«. 
وأضــــاف فـــرح، الــصــومــالــي األصـــل )34 عــامــا( 
»عــلــى الــطــريــق )املــــاراثــــون(، أعــتــقــد أن املسيرة 
ســتــكــون مــشــابــهــة، أي أنــهــا ســتــكــون صعبة«. 
أولــى  الطريق بتجربة  وبــدأ فــرح مــشــواره على 
ثامنا  لندن، حيث حل  عام 2014 في ماراثون 
في زمن ساعتني و8 دقائق و21 ثانية، وأحرز املركز الثالث في بطولة العالم لنصف 

املاراثون عام 2016 في كارديف عاصمة ويلز.

هادرسفيلد وريدينغ يخوضان »مباراة الماليين«
يخوض هادرسفيلد وريدينغ، االثنني، على ملعب ويمبلي أهم مباراة في العالم، أقله 
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  املــؤهــل  امللحق  نهائي  فــي  املـــادي،  الصعيد  على 
شركة  وحسب  وبرايتون.  نيوكاسل  بعد  الثالث  الفريق  منهما  الفائز  ليكون  القدم، 
ديلوات لالستشارات املالية، سيضمن الصعود إلى الدوري املمتاز 100 مليون جنيه 
إسترليني من حقوق النقل التلفزيوني )110 ماليني يورو(. وفي حال الهبوط الفوري 
في نهاية املوسم، خصص االتحاد اإلنكليزي للعبة »مظلة ذهبية« بحدود 85 مليون 
يورو، أي أن املكافأة اإلجمالية ستصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني )195 مليون 
يــورو(. وستصل القيمة إلى 290 مليون جنيه )332 مليون يورو( إذا بقي الصاعد 
ضمن أندية النخبة في املوسم التالي، واعتبرت الشركة »أنها أكبر مكافأة مالية في 

عالم كرة القدم«.

تشيتشاريتو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك
أصــبــح خــافــيــيــر هــرنــانــديــز الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
ــًا فــي  ــدفـ ملــنــتــخــب املـــكـــســـيـــك، بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـ
أمـــام كــرواتــيــا، ليصبح رصيده  الــخــســارة 1-2 
بورجيتي.  خــاريــد  مواطنه  ويجتاز  هــدفــا،   47
وارتقى مهاجم باير ليفركوزن لكرة عالية من 
ركلة حــرة وسجل برأسه قبل أربــع دقائق من 
نهاية اللقاء، بعدما تقدمت كرواتيا بهدفي ديو 
كــومــوفــران تــــودور فــي الــشــوط األول. وسجل 
تشيتشاريتو،  باسم  يشتهر  الــذي  هرنانديز، 
الهدف بعدما شارك كبديل في الدقيقة 66 من 
لــوس أنجليس.  التي أقيمت فــي  الــوديــة  املــبــاراة 
وقال خوان كارلوس أوسوريو مدرب املكسيك 
عقب اللقاء »أعتقد أن خافيير من أفضل العبي 
العالم في إنهاء الهجمات«. وتأتي املباراة الودية ضمن استعدادات املكسيك للمشاركة 

في كأس القارات بروسيا الشهر املقبل.

إيمري يواصل مسيرته مع باريس سان جيرمان 
لموسم آخر

الفريق،  أن مــدرب  الخليفي،  القطري ناصر  باريس سان جيرمان،  نــادي  أكد رئيس 
اإلسباني أوناي إيمري، سيستمر املوسم القادم، رغم أن هذا املوسم »لم يكن األفضل«. 
وعقب فوز باريس سان جيرمان على أنجيه بهدف نظيف ليتوج بكأس فرنسا للمرة 
الـ11 في تاريخه، أشار الخليفي إلى أنه لطاملا أكد أن إيمري سيستمر. وقال رئيس 
النادي »سوف يبقى بنسبة 200% إنني متأكد. إنه سعيد هنا ونحن سعداء معه. 

سوف يستمر في العمل هنا«.

يضم الكثير من الالعبني املميزين على غرار دييغو أرماندو 
مارادونا في نابولي وكذلك ميشيل بالتيني في يوفنتوس 

وفي فترة الحقة فان باسنت ورود غوليت في ميالن.
بعد عاٍم واحد في بارما انتقل إلى نادي سمبدوريا، فعاش 
هناك أيامًا مميزة وخاض 60 مباراة وسجل هدفني ليترك 
البداية  الفترة، في  أكثر من لقب خــالل هــذه  الفريق، وحقق 
وصل لنهائي كأس الكؤوس األوروبية موسم 1989-1988 
لكنه خسر أمــام برشلونة بهدفني نظيفني، وحقق في ذات 
املوسم لقب كأس إيطاليا على حساب نابولي بفضل تألق 

جيانلوكا فيالي وروبرتو مانشيني وآخرين.
في املوسم التالي نجح كاربوني مع سمبدوريا في رفع لقب 
كــأس الــكــؤوس األوروبــيــة حــني فــاز على حــســاب أندرلخت 
ــواط  الــبــلــجــيــكــي بــهــدفــني نــظــيــفــني ســجــلــهــا فــيــالــي فـــي األشــ
اإلضافية بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي بدون 

العلم أنه خسر في مناسبتني في  أهــداف صفر-صفر، مع 
نــادي روما  إلــى  السوبر اإليطالي. رحــل كاربوني بعد ذلــك 
اإليطالي، وهو الذي كان يشغل مركز الظهير األيسر، وبقي 
هناك من 1990 حتى 1997، شارك في 186 مباراة وسجل 
ثالثة أهــداف، وحمل في آخر موسم له شــارة القيادة، لكنه 
 وصيفًا في كأس إيطاليا 

ّ
لم يوفق في رفع أي لقب إذ حل

والــســوبــر، وكــذلــك الــــدوري األوروبــــي حــني خسر أمـــام إنتر 
بهدف دون مقابل. رحــل كاربوني على إثــر ذلــك إلــى نادي 
فالنسيا اإلسباني ولعب معه حتى موعد اعتزاله عام 2006، 
فشارك في 245 لقاء وسجل هدفًا واحدًا، وخالل تلك الفترة 
تّوج بلقب الدوري األوروبــي عام 2004 والسوبر األوروبي، 
الــدوري مرتني موسمي 2001-2002 و2004-2003  ولقب 
 وصــيــفــًا في 

ّ
وكـــأس املــلــك أيــضــًا »واإلنـــتـــر تــوتــو«، كــمــا حـــل

دوري األبطال موسم 1999-2000 و2001-2000.

حسين غازي

ــيــوم الــالعــب اإليــطــالــي الــســابــق أمــيــديــو كــاربــونــي  يحتفل ال
ببلوغه الثالثة والخمسني من العمر وهو الذي ولد في أريتزو 
القدم مع  بــدأ ممارسة كــرة  في توسكانا عــام 1965، هناك 
فريق املدينة »أي سي أريتزو« في الفئات العمرية قبل أن يتم 
عالم  في  االحترافية  ويبدأ رحلته  األول  الفريق  إلى  ترفيعه 

كرة القدم سنة 1983 في دوري الدرجة الثانية.
بقي كاربوني في أريتزو حتى عام 1986 وأعير خالل هذه 
فريق  ثم   1984-1983 موسم  في  فيورنتينا  لنادي  الفترة 
إثــر ذلك  لينتقل على  الــذي لعب برفقته 10 مباريات  بــاري 
في فريق إمبولي، فقضى بصحبته موسمًا واحدًا ولعب 11 
مباراة ليرحل بعدها في إلى بارما عام 1987 وهناك شارك 
في 28 لقاء وسجل هدفًا واحدًا، كان الدوري اإليطالي آنذاك 

أميديو كاربـوني

على هامش الحدث

العب إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان سبمدوريا 
وروما وفالنسيا 

وحّقق مع األخير 
ألقابًا عديدة

إنييستا وبوسكيتس بعد 
التتويج بكأس الملك 
)Getty/ديفيد راموس(

أبردين ويتوج  2-1 على  ليفوز  اإلضافي  الوقت  أحرز سلتيك هدفًا في 
بلقب كأس اسكتلندا لكرة القدم ويظفر بـ»الثالثية المحلية، ليصبح أول 
فريق في تاريخ اسكتلندا يتّوج بالثالثية المحلية من دون أن يخسر مباراة 
واحدة. وحسم سلتيك المباراة بهدف في الدقيقة 92 لتوم روجيك، 
الرابطة  ليضيف لقب الكأس إلى جوار لقبي الدوري االسكتلندي وكأس 

اللذين توج بهما هذا الموسم.

سلتيك االسكتلندي والثالثية المحلية

وجه رياضي

القطبني  بــني  األرض«  »كالسيكو  فــي  الثقيل 
الريال والبرسا في كأس السوبر خالل شهر 
ــاراة  ــبـ أغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل حـــيـــث ســـتـــقـــام مـ
ــو«، فــيــمــا  ــ ــ ــامــــب نـ ــكــ ــاب عـــلـــى مـــلـــعـــب »الــ ــ ــذهـ ــ الـ
ســيــحــتــضــن مــلــعــب »ســـانـــتـــيـــاغـــو بــرنــابــيــو« 
ــاب. وعــــزز لــيــونــيــل مــيــســي مكانه  ــ مـــبـــاراة اإليـ
على رأس قائمة هدافي البطولة، وواصل دعم 
سجله الــتــهــديــفــي املــبــهــر هـــذا املــوســم بعدما 

املـــاضـــيـــة. وســـجـــل عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي وبــيــيــر-
ــــداف الــــــدوري هــدفــني،  إيــمــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ هـ
التعادل  أنتي ريبيتش هــدف  أحــرز  وبينهما 
لــيــفــوز دورتــمــونــد صــاحــب املــركــز الــثــالــث في 
الدوري باللقب للمرة األولى منذ 2012 عندما 

حصد الثنائية.
لـــلـــمـــدرب تــــومــــاس تــوخــيــل  ــذا أول لـــقـــب  ــ ــ وهـ
الــــذي تــولــى املــســؤولــيــة فـــي 2015 والــجــنــاح 

الــرابــع خــالل مسيرته في  النهائي  فــي  سجل 
الكأس، كما قام بعمل رائع خالل املباراة.

دورتموند يفك نحسه
وضـــع بــروســيــا دورتــمــونــد حـــدًا لنحسه في 
كـــأس أملــانــيــا لــكــرة الــقــدم بــعــد فـــوزه 2-1 على 
اينتراخت فرانكفورت في برلني ليحرز اللقب 
بعد هزيمته في النهائي في السنوات الثالث 

ماركو ريــوس الــذي يعد من أبــرز املواهب في 
منذ  نهائية  مباريات  أربــع  خسر  لكنه  جيله 
انضمامه في 2012 بما في ذلك نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا 2013.وفـــــــوز دورتـــمـــونـــد منح 
الــدوري  في  السابع  املركز  صاحب  فرايبورغ 
فرصة املشاركة في األدوار التمهيدية للدوري 

األوروبي.
)العربي الجديد(

تسبب الحارس الشاب املتألق جيانلويغي دوناروما في أزمة داخل ميالن في األسابيع 
األخيرة، بسبب مراوغة وكيله، مينو رايوال، بشأن مفاوضات تمديد تعاقده، الذي ينتهي 
خــارج  بالبقاء  لتهديده  اإليطالي  الــنــادي  إدارة  دفــع  مــا  وهــو  يونيو/حزيران 2018،  فــي 
تشكيلة الفريق في حالة اتخاذه القرار بعدم مواصلة املسيرة مع »الروسونيري«. وكانت 
إدارة ميالن قد أكدت رغبتها في اإلبقاء على الالعب في صفوفه ألطول فترة ممكنة، 
املميزة، وربطته تقارير صحافية بمانشستر سيتي  العروض  العديد من  أنه تلقى  إال 

اإلنكليزي، ليحاول الفريق اإليطالي تمديد تعاقده في أقرب فرصة.

صورة في خبر

أزمة دوناروما
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