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مفكـرة "

"

كأس فلسطين ألندية قطاع غزة
00ر :16شباب خانيونس  -األمل
00ر :16شباب جباليا -هالل غزة

الدوري اإلنكليزي
00ر :22وست هام يونايتد  -ستوك سيتي

الدوري األلماني
30ر :21ماينز  -فرايبورج

نصيحة ميس��ي تحرر نيمار من الضغوطات
مدري���د – وكاالت :كش���ف نيم���ار دا س���يلفا ،مهاجم باريس س���ان جيرمان
الفرنس���ي ،أحد المواق���ف التي جمعت���ه باألرجنتيني ليونيل ميس���ي ،نجم
برشلونة اإلسباني ،خالل فترة تواجد البرازيلي في الفريق الكتالوني.
ولعب نيمار في صفوف برش���لونة  4س���نوات ،قبل أن يتجه إلى باريس سان
جيرمان الفرنس���ي في بداية الموس���م الجاري ،مقاب���ل  222مليون يورو قيمة
الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا ،ليصبح أغلى العب في العالم.
وقال نيمار خالل تصريحات نش���رتها صحيفة "آس" اإلس���بانية" :كنت شبه
أبكي بعد إحدى المباريات في  2013مع برش���لونة ألنني لم أظهر بصورة جيدة
لكن ميسي تحدث معي ونصحني بأال أخاف وألعب كرة قدم بطريقتي".
وتابع العب س���ان جيرمان" :منذ ذلك الوقت زالت الضغوطات من علي ،وبدأت
صداقتي مع ميس���ي ،وهي موجودة حت���ى اآلن ،ولعبت كرة القدم التي أحبها
ً
سعيدا للغاية".
وكنت

دي بروين يعترف بتفوق صالح
لن���دن( -د ب أ) :اعت���رف كيفن دي بروين ،صانع ألعاب مانشس���تر س���يتي،
بأحقية محمد صالح ،نج���م ليفربول ،في التتويج بجائزة أفضل العب بإنكلترا،
هذا الموسم ،المقدمة من رابطة الالعبين المحترفين اإلنكليزية.
وقال البلجيكي ،في تصريحات لش���بكة "إن بي س���ي"" :أعتق���د أنه (صالح)
يس���تحق الجائزة ،وبنسبة كبيرة سيفوز بها ،لقد كان رائعا هذا الموسم ،ومن
الصعب أن تتنافس مع العب سجل الكثير من األهداف ،لن تفوز ،لكني سعيد
جدا بأدائي هذا الموسم مع فريقي".
وأضاف" :بالنس���بة لي ،إذا كان مسموحا بالتصويت لالعب من نفس الفريق،
فإنني س���أصوت لصالح ديفيد سيلفا ،لقد تألق هذا الموسم ،رغم ظروف والدة
ابنه ،وابتعاده لفترات طويلة عن التدريبات ،ما قام به أمر ال يصدق ".
واختت���م دي بروين ،بقوله" :لك���ن إذا حصل عليها صالح ،فهو يس���تحقها
كذلك" .
ويتنافس على الجائزة كل من ،صالح (ليفربول) ،دي بروين ،وليروي س���اني،
وس���يلفا (مانشستر س���يتي) ،دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد) ،هاري كين
(توتنهام هوتسبير).

الشرطة تحقق في تهديدات بحق
زوجة حكم مب��اراة ريال-يوفنتوس
لندن (المملكة المتحدة)( -أ ف ب)  :أفادت تقارير صحافية ان الش���رطة
االنكليزية تحقق في تهديدات طالت زوجة الحكم مايكل أوليفر الذي قاد
مباراة ريال مدريد االس���باني ويوفنتوس االيطالي في الدور ربع النهائي
ل���دوري أبطال أوروب���ا في كرة القدم ،وأثار جدال باحتس���ابه ركلة جزاء في
الثواني القاتلة لصالح النادي الملكي.
وقاد أوليف���ر ( 33عاما) مباراة االياب على ملعب س���انتياغو برنابيو في
مدريد .وبعد تقدم حامل اللقب في الموس���مين الماضيين -3صفر ذهابا
ف���ي تورينو ،كان فريق "الس���يدة العجوز" على وش���ك جر مب���اراة االياب
األربعاء ال���ى وقت اضافي ،بعدم���ا تقدم بالنتيجة نفس���ها حتى نهاية
الوقت األصلي .اال ان أوليفر احتس���ب في الوقت الضائع ،ركلة جزاء لريال
اثر عرقلة مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية لالعب ريال لوكاس
فاسكيز.
وأث���ارت صاف���رة أوليفر احتجاجا واس���عا لدى العب���ي يوفنتوس الذين
تحلقوا حول الحك���م .ورفع األخير البطاقة الحمراء بوجه حارس يوفنتوس
جانلويج���ي بوف���ون على خلفي���ة االعتراض ،قب���ل ان يس���جل البرتغالي
كريس���تيانو رونالدو ركلة الجزاء ،وهو ما كان كافيا لعبور فريقه الى الدور
نصف النهائي.
ووجه بوفون انتقادات حادة ألوليفر بعد المباراة ،ووصفه بـ "سلة قمامة".
وأوردت هيئة االذاعة البريطانية "بي بي س���ي" األح���د ان زوجة أوليفر
لوس���ي التي تتولى تحكيم مباريات للس���يدات ،تلقت رسائل نصية على
هاتفها النقال تتضمن تهديدا واس���اءات ،بعدما نشر رقمها على مواقع
التواصل االجتماعي.
وفي حي���ن أوقف العمل برقم الهاتف المذكور ،تلقت لوس���ي رس���ائل
تهديد واساءة من قبل العديد من مشجعي يوفنتوس عبر مواقع التواصل
أيضا.
وبحس���ب المصدر نفس���ه ،تحقق الش���رطة أيضا في تقاري���ر عن قيام
أشخاص بقرع باب منزل الزوجين أوليفر في أوقات مختلفة من الليل.

تياغو سيلفا" :ال نعرف شيئا"
عن رحيل إيمري عن سان جرمان
باري���س (فرنس���ا)( -أ ف ب)  :أك���د البرازيلي تياغو س���يلفا قائد نادي
باريس س���ان جرمان الفرنس���ي لكرة القدم ،ان الالعبين ال يعرفون شيئا
عن احتمال رحيل المدرب االس���باني أوناي إيمري في نهاية الموس���م،
في وقت يتم تداول اس���م االلماني توماس توخل على نطاق واسع كأبرز
المرشحين لخالفته.
وفي تصريحات أدلى بها األحد لقناة "تي أف  "1الفرنسية ،قال سيلفا
"حتى هذه اللحظات ال نعرف شيئا عن رحيل المدرب".
وأب���دى الدولي البرازيلي رغبته في بقاء االس���باني عل���ى رأس الجهاز
الفني للفريق ،قائال "بالتأكيد (أريد بقاءه) .أنا قائد التش���كيلة وحتى لو
كنت أفكر بخالف ذلك ،ال يمكن ان أقول ان عليه ان يرحل".
أضاف "أنا دائما صادق مع نفسي .هو يثق بي وبباقي الالعبين".
ويتردد على نطاق واس���ع ان س���ان جرم���ان المملوك من ش���ركة قطر
لالس���تثمارات الرياضية من���ذ عام  ،2011يعتزم التعاق���د مع توخل ،ابن
مدين���ة كرومب���اخ البالغ  44عاما والمدرب الس���ابق لبوروس���يا دورتموند
االلمان���ي ،أمال في قيادته الى تحقيق نتائج أفضل قاريا في دوري أبطال
أوروبا.
وم���ا زاد م���ن التكهنات ح���ول توخل ال���ذي كان مرش���حا لخالفة يوب
هاينكس في بايرن ميونيخ االلماني الموس���م المقب���ل ،تأكيد الرئيس
التنفيذي للن���ادي البافاري كارل هاينتس رومينيغ���ه ان توخل تعاقد
بالفعل مع ناد أوروبي.
واعتبر سيلفا ان توالي التقارير حول هوية مدرب النادي الباريسي في
الموسم المقبل ،تؤدي الى حال من عدم االستقرار في صفوفه.
وقال "حتى اآلن ال نعرف شيئا .نقرأ الكثير من األمور في الصحف ومن
الصعب رؤية ذلك ،ولكن علينا االستمرار حتى نهاية الموسم الحالي".
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بطولة إس��بانيا :ريال يجتاز ملقه بثنائية ويس��تعيد المركز الثال��ث وأتلتيكو يلتهم ليفانتي
مدريد (إس���بانيا) -وكاالت :أحرز إيس���كو هدفا وصنع آخر ،ليقود فريقه ريال
مدري���د الس���تعادة المركز الثالث ف���ي ترتيب الدوري اإلس���باني لكرة القدم،
عقب فوزه  1 - 2على مضيفه ملق���ه امس األحد في المرحلة الثانية والثالثين
للمسابقة.
ارتفع رصيد الري���ال إلى  67نقطة ،ليعود إلى المركز الثالث ،الذي فقده في
المرحلة الماضية لمصلحة فالنس���يا ،مس���تفيدا من خسارة الفريق األندلسي،
الذي تراجع للمركز الرابع 2 - 1 ،أمام مضيفه برشلونة السبت .
في المقابل ،تجمد رصيد ملقه عند  17نقطة ،ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب،
ويزداد موقفه سوءا في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
خ���اض الريال المب���اراة بدون عدد من عناصره األساس���ية ،ف���ي مقدمتهم
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو والويلزي جاريث بي���ل واأللماني توني كروس
والبرازيلي مارس���يللو ،من أجل إراحتهم قبل المواجه���ة المنتظرة أمام بايرن
ميونخ األلمان���ي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا األس���بوع المقبل،
خاصة بعدما تالش���ت آمال الفريق في االحتفاظ بلقب الدوري اإلس���باني الذي
توج به في الموسم الماضي.
رغ���م الغيابات العديدة للريال ،إال أنه حقق الفوز بأقل مجهود وكان بإمكانه
مضاعفة النتيجة في أكثر من مناس���بة ،لوال لجوء العبيه لالس���تعراض خاصة
في الشوط الثاني.
افتتح إيس���كو التس���جيل للريال في الدقيق���ة  ،29وصنع اله���دف الثاني
الذي أحرزه زميله البرازيلي كاس���يميرو في الدقيق���ة  ،63فيما تكفل دييجو
روالن بتس���جيل هدف ملقه الوحيد في الدقيق���ة الثالثة (األخيرة) من الوقت
المحتسب بدال من الضائع للشوط الثاني.
يع���د هذا هو االنتصار رق���م  100للريال في جميع المس���ابقات تحت قيادة
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ،الذي خاض  140مباراة مع الفريق منذ توليه
المسؤولية في كانون الثاني عام .2016
دخ���ل زيدان تاريخ الفري���ق األبيض ،بعدما أصبح س���ادس مدرب في تاريخ
الري���ال يحقق هذا اإلنجاز بعد ميجيل مونيوز ولوي���س مولوني وليو بينهاكر
وفيسنتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو.
وسجل المهاجم الفرنس���ي انطوان غريزمان هدفه التاسع عشر في الدوري
االس���باني ليقود اتلتيكو مدريد الى فوز س���هل على ليفانتي بثالثية نظيفة
امس ايضا.
وصمد ليفانتي  33دقيقة قبل ان يفتتح انخل كوريا التس���جيل ،ثم اضاف
غريزمان الذي تشير تقارير الى امكانية انتقاله الى برشلونة الموسم المقبل،
الثاني بعد تس���ديدة نص���ف طائرة مطلع الش���وط الثان���ي ( ،)48والمهاجم
المخضرم فرناندو توريس الثالث (.)77

ايسكو يسدد الكرة ليسجل الهدف االول لريال مدريد								.

واس���تمر اتلتيكو مدريد ف���ي المركز الثان���ي ،متخلفا بف���ارق  11نقطة عن
برشلونة المتصدر ( 82مقابل  .)71كما ابتعاد عن فالنسيا بفارق ست نقاط بعد
خسارة االخير امام برشلونة  2-1السبت.
واشاد مدرب اتلتيكو االرجنتيني دييغو سيميوني يتوريس الذي اعلن بانه
س���يترك فريقه في نهاية الموسم الحالي ،بقوله "فرناندو هو ايقونة هنا .اذا
س���جل ام لم يفعل ،اذا فاز بااللقاب او لم يفز ،فقد كسب مكانه في النادي من
خالل االحترام ،العمل الشاق وتمتعه بالهوية ذاتها للنادي .كل هذا لن يتغير
النه سجل هدفا".

(ا ف ب)

واضاف "كان موس���م برش���لونة رائعا .نحاول ان نقت���رب منهم واذا لم ننجح
سنهنأهم".
والف���وز هو الس���ابع تواليا التلتيك���و مدريد وقد تحقق بفض���ل واقعية خط
الهجوم وصالبة خط الدفاع.
وخاض اتلتيكو مدريد المباراة في غياب مهاجمه دييغو كوستا الذي تعرض
لالصاب���ة خالل مباراة فريقه ضد س���بورتينغ البرتغال���ي الخميس في الدوري
االوروبي ولم يكملها.
وسقط ايبار امام االفيس بهدف للسويدي جون غوديتي بعد مرور  5دقائق.

بطولة إنكلترا :ويست بروميتش يهدي مانشستر سيتي اللقب بإسقاط "الشياطين"
لن���دن ( -د ب أ) :أهدى فريق ويس���ت بروميتش لقب ال���دوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم هذا الموس���م إلى فريق مانشس���تر سيتي ،بعد تغلبه
على مضيفه مانشس���تر يونايتد  - 1صفر ،امس االحد ،في المرحلة الرابعة
والثالثين من الدوري.
وتوج مانشستر س���يتي ،الذي تغلب على توتنهام  ، 1 - 3السبت ،بلقب
الدوري للمرة الخامسة في تاريخه ،قبل نهاية المسابقة بأربع جوالت.
وبهذا التتويج تمكن مانشستر سيتي من مصالحة جماهيره بعد الخروج
من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول في دور الثمانية بالبطولة.
ويعد هذا اللقب هو الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم ،حيث سبق له
أن توج بكأس رابطة المحترفين في شباط الماضي.
وعل���ى ملعب أول���د ترافورد ،فجر ويس���ت برومتيش مفاج���أة من العيار
الثقيل بتغلبه على مانشستر يونايتد  - 1صفر ،ليبقي على آماله في البقاء
بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.
ويدين ويس���ت بروميتش بالفضل في هذا الف���وز لالعبه جاي رودريجيز
الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .73
ورفع ويست بروميتش رصيده إلى  24نقطة في المركز العشرين (األخير)
بفارق تس���ع نقاط عن مراكز األمان ،فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد
عند  71نقط���ة في المركز الثاني بفارق  16نقطة عن مانشس���تر س���يتي
المتصدر.
وهذا الفوز هو الرابع لويس���ت بروميتش هذا الموسم في الدوري واألول
له منذ اكثر من ثالثة أش���هر ،حيث يرجع آخر ف���وز ليوم  13كانون الثاني
عندما تغلب على برايتون  - 2صفر ،فيما تعد هذه الخس���ارة هي السادسة
لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم.
وفي المباراة الثانية ،فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه ،وسقط
في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل .2- 1
وتقدم أرسنال بهدف سجله الكسندر الكازيتي في الدقيقة 14 ،وتعادل
أيوزي بيريز لنيوكاس���ل في الدقيقة ، 29وسجل مات ريتشي هدف الفوز
لنيوكاسل في الدقيقة .68
وتوقف رصيد أرس���نال عن���د  54نقطة في المركز الس���ادس  ،فيما رفع
نيوكاسل رصيده إلى  41نقطة في المركز العاشر.
وهذه الخس���ارة هي الحادية عش���ر ألرس���نال في الدوري هذا الموس���م

								
لقطة من المباراة .

،مقابل الفوز في  16مباراة والتعادل في س���ت مباريات ،فيما هذا الفوز هو
الحادي عش���ر لنيوكاسل بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في  14مباراة
والتعادل في ثماني.
ويس���تعد أرس���نال لمواجهة ويس���تهام يوم األحد المقب���ل في الجولة

			

(ا ف ب)

الخامس���ة والثالثين من الدوري الممتاز ،ثم يستضيف أتلتيكو مدريد في
ذهاب الدور قبل النهائي للدوري األوروبي يوم  26من الشهر الجاري.
ويس���تعد نيوكاس���ل لمواجهة إيفرتون يوم  23من الش���هر الجاري في
المرحلة الخامسة والثالثين من الدوري.

بطول��ة إيطاليا :خطوة مهمة ليوفنتوس نحو اللقب
تورينو (إيطاليا) ( -د ب أ) :تقدم يوفنتوس خطوة هامة نحو االحتفاظ بلقب
الدوري اإليطالي لكرة القدم للموس���م السابع على التوالي ،عقب فوزه الثمين
 - 3صف���ر على ضيفه س���امبدوريا امس األحد في المرحل���ة الثانية والثالثين
للمسابقة.
أس���فرت باقي مباريات المرحل���ة عن تعادل نابولي م���ع مضيفه ميالن دون
أهداف ،وفيورنتينا مع ضيفه س���بال بالنتيجة ذاتها ،وبينفينتو مع مضيفه
ساسولو  ، 2- 2فيما تغلب بولونيا على ضيفه فيرونا  - 2صفر.
عزز يوفنتوس موقعه في صدارة المسابقة ،بعدما رفع رصيده إلى  84نقطة،
موس���عا الفارق إلى ست نقاط مع أقرب مالحقيه نابولي ،وذلك قبل ست مراحل
على نهاية البطولة.
في المقابل ،تجمد رصيد س���امبدوريا ،الذي تلقى خسارته الثانية عشر في
البطولة هذا الموس���م ،والرابعة في مبارياته الس���ت األخيرة بالبطولة ،عند 48
نقطة في المركز التاس���ع ،ليواصل ابتعاده عن المراكز المؤهلة للمس���ابقات
األوروبية في الموسم المقبل.
لعب الجن���اح البرازيلي (البديل) دوجالس كوس���تا دور البطولة في المباراة،
بعدما صنع األهداف الثالثة للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) ،التي جاءت عن
طريق المهاجم الكرواتي ماري���و ماندزوكيتش ،والثنائي األلماني بينيديكت
هوفيديس وسامي خضيرة في الدقائق  45و 60و.75
يأت���ي هذا الفوز ،ليعيد بعضا من االبتس���امة إلى وجوه جماهير يوفنتوس،
الت���ي أصيبت بخيبة أمل كبيرة ،عقب خروج الفري���ق الموجع من دور الثمانية
لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد اإلسباني يوم األربعاء الماضي.
على ملعب (س���ان س���يرو) عاد نابولي لنزيف النقاط مجددا في المس���ابقة،
بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافس���ة على اللقب ،إثر تعادله
دون أهداف مع مضيفه ميالن في وقت سابق اليوم.
أصبح ف���ي جعبة نابولي  78نقطة في المرك���ز الثاني ،في حين أضاع ميالن
نقطتين في ظل سعيه لتعزيز آماله لحجز أحد األماكن المؤهلة لبطولة الدوري
األوروبي في الموسم القادم ،حيث أصبح رصيده  53نقطة في المركز السادس،
الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة ،بعدما تبارى العبوهما
في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة ،ليكتفيا بالحصول
على نقطة التعادل.

							
العب يوفنتوس "سامي خضيرة" (يسار) في محاولة لالفالت من احد مدافعي سامبدوريا .

وخيم التعادل الس���لبي على مباراة فيورنتينا مع ضيفه سبال في وقت سابق
امس.
رفع فيورنتينا رصيده إلى  51نقطة في المركز السابع ،مقابل  28نقطة لسبال
في المركز السابع عشر.

(ا ب ا)

يبتعد سبال بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث من القاع.
وتع���ادل فيورنتين���ا للمرة التاس���عة هذا الموس���م مقابل تس���عة هزائم
و 14انتصارا كما تعادل س���بال للمرة الثالثة عش���ر مقابل  14هزيمة وخمس���ة
انتصارات.

