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أصداء عالمية

يوروبا ليغ

يوفنتوس يخسر في ملعب بنفيكا وإشبيلية يقترب من النهائي
عاد يوفنتوس االيطالي من البرتغال
بخسارة أم��ام بنفيكا  ،2-1ف��ي ذه��اب
نصف نهائي مسابقة «ي��وروب��ا ليغ»
لكرة القدم.
وت � �ق� ��دم ب �ن �ف �ي �ك��ا ع� �ب ��ر االرج �ن �ت �ي �ن��ي
إي��زك�ي�ي��ل غ ��اراي ف��ي وق��ت مبكر ج �دًا،
وتحديدًا بعد مرور دقيقة و 56ثانية
على صفارة البداية.
وه ��دف غ ��اراي ه��و ث��ان��ي أس ��رع ه��دف
ف��ي نسخة ه��ذا امل��وس��م م��ن املسابقة،
إذ إن األسرع كان قد سجله االسباني
كيتا ب��ال��دي دي��او لالتسيو االيطالي
ف ��ي م ��رم ��ى ل ��ودوغ ��وري� �ت ��س رازغ� � ��ارد
ال� �ب� �ل� �غ ��اري ب �ع ��د م � � ��رور دق �ي �ق ��ة ع�ل��ى
مباراتهما في اياب دور الـ.32
وان�ت�ظ��ر يوفنتوس حتى الدقيقة 73
ليدرك التعادل عبر نجمه االرجنتيني
ك��ارل��وس تيفيز ،اال ان فرحته ل��م تدم
ً
طويال حيث منح البرازيلي ليما هدف
الفوز الغالي لبنفيكا في الدقيقة .84
ويبدو ان بنفيكا استفاد معنويًا من
تتويجه قبل ايام بلقب الدوري املحلي
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة وال�ث�لاث�ين ف��ي تاريخه
ُليلحق الهزيمة بـ«السيدة العجوز».

وي� �ت ��وق ب �ن�ف �ي �ك��ا ال� ��ى ن �س �ي��ان ك��ارث��ة
املوسم املاضي عندما كان على شفير
ال �ت �ت��وي��ج ب��أل �ق��اب ال � � ��دوري وال �ك ��أس
امل �ح �ل �ي�ين و«ي � ��وروب � ��ا ل� �ي ��غ» ،ق �ب��ل ان
ي�ف�ش��ل ف ��ي ال ��رم ��ق االخ �ي ��ر ح �ي��ث فقد
لقب املسابقة االوروبية امام تشلسي
االنكليزي.
ويخوض بنفيكا موسمًا استثنائيًا،

اذ اض��اف��ة ال ��ى ب�ل��وغ��ه ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي
«ي��وروب��ا ليغ» ،فإنه تأهل ال��ى نهائي
ال �ك��أس امل�ح�ل�ي��ة ح �ي��ث س �ي��واج��ه ري��و
اف��ي الشهر املقبل ،كما يواجه غريمه
بورتو في نصف نهائي كأس الرابطة
ن�ه��اي��ة االس �ب��وع ال�ح��ال��ي ل�ي�ك��ون ام��ام
احتمال تحقيق رباعية نادرة.
ووض � ��ع اش �ب �ي �ل �ي��ة ق ��دم ��ًا ف ��ي امل� �ب ��اراة

ً
غاراي محتفال بافتتاحه التسجيل لبنفيكا (فرانشيسكو ليونغ ــ أ ف ب)

ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ب� �ع ��د ان ح� �س ��م امل ��وق� �ع ��ة
االسبانية مع فالنسيا .0-2
واف �ت �ت��ح ال �ك��ام �ي��رون��ي س�ت�ي�ف��ان مبيا
التسجل للفريق االندلسي في الدقيقة
 ،33ق �ب��ل ان ي �ض �ي��ف ك� ��ارل� ��وس ب��اك��ا
الهدف الثاني بعدها بثالث دقائق.
وواص��ل اشبيلية نتائجه املميزة في
ال �ب �ط��ول��ة ح �ي��ث ك ��ان ق ��د ض ��رب ب�ق��وة
ف��ي اي ��اب ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي عندما
ح ��ول ت��أخ��ره  1-0ذه��اب��ًا ام ��ام ب��ورت��و
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ،ب �ط ��ل امل �س ��اب �ق ��ة ع��ام��ي
 2003و ،2011الى فوز كبير  1-4ايابًا،
وواص��ل زحفه نحو اللقب الثالث في
تاريخه في املسابقة بعد عامي 2006
و.2007
ويعيش اشبيلية ،ال��ذي تخطى جاره
ريال بيتيس في دور الـ ،16فترة رائعة
اذ حقق ام��س ف��وزه ال� �ـ 13ف��ي آخ��ر 16
مباراة في مختلف املسابقات ،وارتقى
ال� � ��ى امل � ��رك � ��ز ال � �خ ��ام ��س ف � ��ي ال � � ��دوري
االسباني على بعد  3نقاط من اتلتيك
ب�ل�ب��او ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع االخ�ي��ر
املؤهل الى دوري ابطال اوروبا.
وتقام مباراتا اإلياب الخميس املقبل.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي وبورتالند يتقدمان  0-2وداالس يعادل سبرز 1-1
ميامي هيت
يتغلب على تشارلوت
بوبكاتس وداالس
مافريكس على سان
أنطونيو سبرز وبورتالند
ترايل باليزرز على هيوسنت
روكتس في «البالي أوف»

ع � ��زز م �ي��ام��ي ه� �ي ��ت ،ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب
ف ��ي آخ ��ر م��وس �م�ين ،م��ن م��وق �ف��ه في
ب � �ل� ��وغ ال � � � ��دور ال � �ث ��ان ��ي م � ��ن «ب �ل��اي
أوف» ال� ��دوري األم �ي��رك��ي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف��ي ك ��رة ال�س�ل��ة بعدما
حقق ف��وزًا ثانيًا على التوالي على
ضيفه تشارلوت بوبكاتس .97-101
وك � � ��ان «امل� � �ل � ��ك» ل� �ي� �ب ��رون ج �ي �م��س،
أفضل العب في الدوري أربع مرات،
م � ��رة ج� ��دي� ��دة األف � �ض� ��ل ل � ��دى ف��ري��ق
والي��ة فلوريدا ،فسجل  32نقطة و8
ت�م��ري��رات حاسمة ،وأض��اف زمياله
كريس بوش  20نقطة ودواين وايد
 15نقطة.
أم � ��ا ت� �ش ��ارل ��وت ف� �ب ��رز ف ��ي ص�ف��وف��ه
ال �ش��اب م��اي�ك��ل ك �ي��د  -غ�ي�ل�ك��راي�س��ت
ص ��اح ��ب  22ن �ق �ط��ة و 10م�ت��اب�ع��ات
والعب االرتكاز آل جفرسون مع 18
نقطة و 13متابعة.
وف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ع ��اش س��ان
أنطونيو سبرز ليلة سيئة بخسارته
أم ��ام ض�ي�ف��ه داالس م��اف��ري�ك��س -92
 113ليتعادل الفريقان .1-1

ول��م يكن امل ��درب غ��ري��غ بوبوفيتش
امل�ت��وج بجائزة م��درب ال�ع��ام يتوقع
أن ي �ت��راج��ع م�س�ت��وى الع�ب�ي��ه ب�ه��ذه
الطريقة.
وب��رغ��م ف��وز س�ب��رز ف��ي  10مباريات
متتالية على داالس ،إال أن األخير
ّ
وج ��ه ل��ه إن � ��ذارًا ف��ي امل� �ب ��اراة األول ��ى
عندما تقدمه ب�ف��ارق  10ن�ق��اط قبل
 7دق��ائ��ق على ال�ن�ه��اي��ة ،وع��اد بفوز
ثمني من عقر داره.
وقبض داالس على مجريات اللقاء
م�ن��ذ منتصف ال��رب��ع ال�ث��ان��ي وبقي
مهيمنًا حتى النهاية.
وت��أل��ق ف��ي صفوف «م��اف��س» مونتا
اليس ( 21نقطة) ،شون ماريون (20
ن�ق�ط��ة) ،األمل��ان��ي دي ��رك نوفيتسكي
( 16نقطة) وال�ب��دي��ل دي�ف��ن هاريس
( 18نقطة).
وعلق نوفيتسكي« :امل�ب��اراة األول��ى
ساعدتنا كثيرًا ،ألن التقدم  10نقاط
على الخصم في هذه القاعة منحنا
ثقة كبيرة».
ول� ��دى ال �خ��اس��ر ،ك ��ان األرج�ن�ت�ي�ن��ي

ال �ب ��دي ��ل م ��ان ��و ج �ي �ن��وب �ي �ل��ي أف �ض��ل
م� �س� �ج ��ل م � ��ع  27ن� �ق� �ط ��ة ،واك� �ت� �ف ��ى
الفرنسي طوني باركر وتيم دانكان
بـ  12و 11نقطة على التوالي.
وق��ال امل��وزع الفرنسي بعد امل�ب��اراة:
«ل� ��م ت �ك��ن ل �ي �ل �ت �ن��ا .ل ��م ن �س ��دد ج �ي �دًا
وخسرنا كرات كثيرة .لألسف يجب
أن نخوض الحرب».
وتقام املباراتان الثالثة والرابعة في
داالس.
وت� � ��اب� � ��ع الم� � � ��ارك� � � ��وس أول � � ��دري � � ��دج
س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى م��واج �ه��ة ب��ورت�لان��د
ت��راي��ل ب�لاي��زرز ومضيفه هيوسنت
روكتس ،فقاد األول الى فوزه الثاني
على التوالي .105-112
وس�ج��ل أول��دري��دج  43نقطة بعدما
دك ش �ب��اك روك �ت��س ب �ـ  46ن�ق�ط��ة في
امل�ب��اراة األول��ى ،فأصبح ثالث العب
يسجل  40نقطة أو أكثر في مباراتني
على التوالي في البالي أوف.
ولدى الخاسر ،سجل دوايت هاورد
 32ن�ق�ط��ة و 14م �ت��اب �ع��ة وج��اي�م��س
هاردن  18نقطة.

الفورموال 1

هاميلتون ينتظر تحدّيًا كبيرًا مع زميله روزبرغ
أك ��د ال �ب��ري �ط��ان��ي ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون،
س ��ائ ��ق «م� ��رس � �ي� ��دس ج� ��ي ب � � ��ي» ،أن ��ه
ّ
التفوق على زميله
يضع في حسبانه
األمل� ��ان� ��ي ن �ي �ك��و روزب� � � ��رغ ف ��ي ب �ط��ول��ة
العالم لسباقات سيارات الفورموال 1
هذا املوسم .ويتصدر روزب��رغ ترتيب
ال�ب�ط��ول��ة أم ��ام ه��ام�ي�ل�ت��ون ،ع�ل�م��ًا ب��أن
البريطاني حقق املركز األول في ثالثة
سباقات من أصل أربعة.
وق ��ال ه��ام�ي�ل�ت��ون« :روزب� � ��رغ ي�ت�ص��در
ح ��ال �ي ��ًا ب �ط ��ول ��ة ال� �ع ��ال ��م وس �ي ��واص ��ل
ال �ظ �ه��ور س��ري �ع��ًا ج� �دًا ف��ي ال�س�ب��اق��ات
ال�ق��ادم��ة .يبقى الكثير م��ن السباقات،
ل��ذا ليس بإمكان أح��د أن يتكهن كيف
س �ت �ت �ح��ول امل �ن ��اف �س ��ة ب �ي �ن �ن��ا .ل��دي �ن��ا
اإلم �ك��ان �ي��ة ل �ك��ي ن �ت �ن��اف��س ،ال ي��وج��د
سائق رقم  1ورق��م ( 2في مرسيدس).
فقط النتائج هي التي تحدد» .وأضاف
البريطاني «من جهتي أنتظر تحديًا
ك�ب�ي�رًا م��ع روزب � ��رغ»ّ .وي��أت��ي تصريح
ه��ام�ي�ل�ت��ون ف��ي وق ��ت مل ��ح ف�ي��ه رئ�ي��س

هاميلتون وروزبرغ (مروان نعماني ــ أ ف ب)
وولف ،الى أنه سيتم
مرسيدس ،توتو
َ
وض��ع ح��د ملعركة سائقي الفريق في
حال تمكن الفرق املنافسة من تقليص

ال � �ف ��ارق ،ب �ح �س��ب م ��ا ن �ق��ل ع �ن��ه م��وق��ع
«أوت� ��و س� �ب ��ورت» .وس �م��ح م��رس�ي��دس
ل �س ��ائ �ق �ي ��ه ب ��ال� �ت� �ن ��اف ��س إل� � ��ى أق �ص��ى

الحدود خالل سباق جائزة البحرين
ال �ك �ب��رى ،ح�ي��ث ت �ب��ادل االث �ن��ان خالله
الصدارة م��رارًا .لكن وولف يعتقد بأن
س�ي��اس��ة ال�ف��ري��ق ي�م�ك��ن أن تتغير في
ُّ
حال تمكن سائقني آخرين من تشكيل
خطر على روزبرغ وهاميلتون اللذين
سيطرا على املوسم حتى اآلن.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،داف� � ��ع ال �ب��ري �ط��ان��ي
ب �ي��رن��ي إي �ك �ل �ي �س �ت��ون ،م��ال��ك ال�ح�ق��وق
ال�ت�ج��اري��ة ل�ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ،ع��ن نفسه
أمام املحكمة في ميونيخ بشأن تهمة
ال� ��رش� ��وة امل ��وج �ه ��ة ل � ��ه ،وال� �ت ��ي ت �ه��دد
بإدخال «عراب» سباقات الفئة األولى
الى السجن ملدة قد تصل الى  10أعوام.
ويواجه إيكليستون ( 83عامًا) تهمة
دف� � ��ع رش � � ��وة ف� ��ي ق �ض �ي��ة ت � �ع ��ود ال ��ى
حوالى عامني وبخصوص مبلغ قدره
 32مليون ي��ورو دفعه ملسؤول سابق
في املصرف البافاري «بايرن ال بي»،
غ �ي��ره��ارد غ��ري�ب�ك��وف�س�ك��ي ،ف��ي 2006
و.2007

الكشف عن أسماء  8العبني في
تشكيلة البرازيل للمونديال
أعلن مدرب املنتخب البرازيلي ،لويز فيليبي
سكوالري ،أسماء ثمانية العبني من تشكيلته
الى نهائيات املونديال ،الصيف املقبل ،مؤكدًا
في الوقت ذاته عدم خشيته من املستوى
املتأرجح الذي يقدمه نيمار مع فريقه برشلونة
االسباني .وقرر سكوالري ،قبل اسبوعني
من كشفه عن التشكيلة الرسمية لنهائيات
مونديال بالده ،أن يعلن أسماء أربعة العبني
مرشحني الرتداء شارة القائد وهم :تياغو
سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي)
ودافيد لويز (تشلسي االنكليزي) والحارس
جوليو سيزار (تورونتو الكندي) وفريد
(فلوميننسي) .كذلك أشار «بيغ فيل» الى
اختياره ثالثي تشلسي :ويليان واوسكار
وراميريش ،إضافة الى باولينيو الذي يدافع
عن الوان الفريق اللندني االخر توتنهام في
تشكيلته .وقال سكوالري« :لقد تحدثت مع
خمسة العبني في لندن وقلت لهم إني أعتمد
عليهم» .وتطرق سكوالري الى موضوع نيمار،
ً
قائال« :نيمار مرتاح .فريقه (برشلونة) يعاني
لكن في املنتخب الوطني سيقدم املستوى الذي
لطاملا قدمه .أراه بمستوى مختلف تمامًا ّ
عما
وصفه به أحد الصحافيني اإلسبان» .وسيعلن
سكوالري تشكيلته النهائية في السابع من
الشهر املقبل قبل أن يلتحق الالعبون في
 26منه بمعسكر تيريسوبوليس استعدادًا
ملواجهة كرواتيا واملكسيك والكاميرون في
الدور االول.

فينغر سيمدد عقده مع أرسنال
كشفت صحيفة «ذا دايلي ميرور» اإلنكليزية
أن الفرنسي املخضرم أرسني فينغر ،مدرب
أرسنال ،سيمدد عقده بعد فترة من الشكوك
حول مستقبله .وذكرت الصحيفة أن فينغر
أبلغ إدارة النادي اللندني رسميًا استمراره مع
«املدفعجية» ونيته إبرام صفقات كبيرة خالل
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة ،حيث اتفق مع
ادارة «الغانرز» على إنفاق حوالى  70مليون
جنيه استرليني لتدعيم صفوف الفريق.

زوبيزاريتا مهتم جدًا بضم اوزيل
لبرشلونة
يبدي املدير الرياضي لبرشلونة االسباني،
اندوني زوبيزاريتا ،اهتمامًا شديدًا بالتعاقد
مع النجم األملاني مسعود اوزيل ،صانع ألعاب
أرسنال االنكليزي ،بحسب ما نقلت صحيفة
«ال موندو ديبورتيفو» الكاتالونية عن برنامج
«ال بورتيرا» الرياضي على محطة «بي تي
في» .ويبدو برشلونة مستعدًا لدفع  30مليون
يورو مقابل الحصول على توقيع النجم
السابق للغريم ريال مدريد.

بروكسل ستترشح الستضافة مباريات
في «يورو »2020
أعلن االتحاد البلجيكي لكرة القدم أن العاصمة
بروكسل ستقدم ترشيحها لتكون من
بني املدن املستضيفة لكأس اوروبا 2020
«املشتركة» .واشار رئيس االتحاد البلجيكي،
فرونسوا دو كيرسماكر ،إلى أنه تم إيداع ملف
ّ
ترشح بروكسل لدى االتحاد االوروبي لكرة
القدم الذي حدد اليوم كموعد نهائي للتقدم
بطلبات الترشح الستضافة هذه البطولة التي
ستحتفل بالذكرى الستني النطالقها بإقامتها
في  13مدينة اوروبية.

