الثالثاء  2018/4/17الموافق  30رجب  1439هـ العدد  8044السنة الثالثة والعشرون

مفكـرة "
كأس فلسطين ألندية غزة
00ر :16الصداقة  -الجالء
00ر :16شباب رفح  -خدمات رفح

الدوري اإلنكليزي
45ر :21برايتون  -توتنهام هوتسبير

الدوري اإلسباني
30ر :20ديبورتيفو الكورونا  -إشبيلية
00ر :22سيلتا فيغو  -برشلونة
30ر :22فياريال  -ليجانيس

15

Tuesday 17/4/2018 Issue No.8044 Volume 23

كاسيميرو يستغل
فشل بنزيمة

"

مدريد – (د ب أ) :يعانى الفرنسي كريم
بنزيمة ،مهاجم ريال مدريد اإلس���باني،
من تراجع مستواه خالل الموسم الجاري،
وندرة أهدافه بالرغم من الفرص الكثيرة
التي تت���اح له .وتق���ول صحيفة "موندو
ديبورتيفو" الكتالونية ،إن كريم بنزيما
واصل تراجع���ه في لقاء ماالج���ا أول من
أمس ،وفشل في تسجيل أي هدف ،لكن
البرازيلي كاس���يميرو ،العب الوسط نجح
فيما فشل فيه الالعب الفرنسي.
وأضافت الصحيفة أن كاسيميرو عادل
رصيد أهداف كري���م بنزيمة في بطولة
الدوري اإلس���باني هذا الموسم ،بخمسة
أه���داف لكل منهما بع���د هدفه أول من
أمس في ماالجا (.)1-2
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن تراج���ع
مس���توى بنزيما ف���ي الموس���م الجاري،
جع���ل إدارة الن���ادي تض���ع الثنائ���ي
ه���اري كين ،مهاجم توتنه���ام ،وروبرت
ليفاندوفس���كي ،مهاجم باي���رن ميونخ،
عل���ى رأس أولوياتها من أجل التعاقد مع
أحدهما لتدعيم هجوم الملكي.

الدوري اإليطالي
45ر :21انتر ميالن  -كالياري

كأس فرنسا
00ر :22ليزيربيي  -شامبلي

كأس ألمانيا
45ر :21باير ليفركوزن  -بايرن ميونيخ

بيليه واثق من جهوزية
نيمار لخوض المونديال
دبي(-أ ف ب) :أعرب أس���طورة ك���رة القدم البرازيلي بيلي���ه عن ثقته بقدرة
مواطنه نيمار على التعافي والمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم
 2018في روسيا ،وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس من دبي.
وقال بيليه ردا على سؤال بشأن أغلى العب في العالم "اعتقد انه سيكون في
حالة جيدة في كأس العالم ألن اصابته ليست سيئة جدا" ،مضيفا "اعتقد انه
العب مهم جدا بالنسبة الى البرازيل ،من دون شك".
ويغيب نيمار عن المالعب منذ تعرضه في نهاية ش���باط لكس���ر في مش���ط
القدم اليمنى خالل مباراة مع ناديه باريس س���ان جرمان الفرنس���ي ،ما اضطره
إلج���راء جراحة ف���ي مطلع آذار ف���ي البرازيل .وقال طبيب المنتخ���ب البرازيلي
رودريغو الس���مر الذي أجرى الجراحة ،ان نيمار يحتاج الى فترة تعاف تمتد ما
بين شهرين ونصف شهر ،وثالثة أشهر.
وتعول البرازيل بشكل أساس���ي على نيمار لقيادة مسعاها الى لقب عالمي
سادس ،في مونديال روسيا بين  14حزيران و 15تموز.
وأع���رب بيلي���ه ( 77عاما) عن ثقته بق���درة منتخب بالده عل���ى إحراز اللقب
الس���ادس ،علما انه سبق له إحرازه مع "السلساو" ثالث مرات أعوام ،1962 ،1958
و ،1970مؤكدا في الوقت نفسه ان كرة القدم "صندوق مفاجآت".

فاسكيز :نجاح ريال مدريد يؤلم البعض
مدريد – وكاالت :واصل لوكاس فاس����كيز ،العب ريال مدريد ،حديثه عن ركلة الجزاء التي
أثارت الجدل ،خالل مواجهة يوفنتوس اإليطالي ،بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقائق األخيرة لصالح لريال مدريد ،سجلها
البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح ،ليقود الملكي لنصف نهائي البطولة.
وقال فاسكيز ،خالل تصريحاته لصحيفة "ماركا"" :بعض الناس يتألمون من وصول
ريال مدريد لنصف نهائي دوري األبطال  8مرات على التوالي".
وأضاف" :ذلك يخلق الحس���د ،ولك���ن علينا التعايش مع ذلك ،فالكثير يش���عرون
بالسعادة عندما نتعثر".
ً
وعن ركلة الجزاء أمام يوفنتوس ،أوضح" :هي ركلة جزاء ،إنها واضحة تماما ،لقد تم
مناقشة الركلة في إسبانيا أكثر من إيطاليا".
وحول مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة،علق" :بايرن واحد من أكبر األندية في أوروبا،
وس���تكون مباراة رائعة" .وأت���م" :خاميس رودريجيز يلعب لباي���رن ،وهو صديق لي،
ولكن ال أتمنى له أن يصل لنهائي البطولة".

برشلونة يتحرك إلبرام
صفقة دفاعية

العب كرة القدم البرازيلي «نيمار» وصديقته «برونا ماركيزين» يقفان امام عدسات المصورين على هامش حضورهما حفل خيري لصالح أبحاث مرض االيدز اقيم مؤخرا في مدينة ساو باولو البرازيلية .
(ا ف ب)

مدرب البرتغال يشيد بالتزام رونالدو..
ويكشف مرشحيه للقب المونديال

اليبزيج يفقد خدمات سابيتسر لمدة  3أشهر
برلي���ن – (د ب أ) :أعل���ن ن���ادي اليبزيج األلماني ،االحد ،أنه س���يفتقد جهود
مهاجمه مارس���يل سابيتسر ،حتى نهاية الموس���م الجاري ،بسبب إصابة في
الكتف ،تتطلب خضوع الالعب لعملية جراحية.
وأوضح النادي ،أن سابيتس���ر ( 24عاما) ،أصيب بخلع في الكتف األيسر خالل
المباراة أمام مارسيليا الفرنسي ،الخميس الماضي ،في إياب دور الثمانية من
الدوري األوروبي ،ومن المقرر أن يخضع لجراحة ،غدا األربعاء.
وأضاف أن الالعب النمس���اوي ،الذي تعرض إلصابة مشابهة في أواخر العام
الماضي ،سيغيب عن المالعب لمدة  3أشهر.
ويحت���ل اليبزيج ،المركز الخامس في ال���دوري األلماني ،وال يزال ينافس على
التأهل ل���دوري األبطال في الموس���م المقبل ،وذلك قب���ل  4مراحل من نهاية
منافسات البوندسليغا.

نجم بايرن « رافينيا» يقترب من تجديد عقده
ميون���خ – (د ب أ)  :ألمح نجم بايرن ميونخ األلمان���ي ،إلى اقترابه من تجديد
عقده مع النادي البافاري ،والذي ينتهي في حزيران المقبل.
ً
وتس���عى إدارة البايرن إلى تجديد عقد البرازيلي رافينيا ،بعدما قدم عروضا
قوية في الفترة األخيرة ،أسوة بالثنائي آرييين وربن وفرانك ريبيري.
وقال رافينيا ،في تصريحات لصحيفة "س���بورت بيلد" األلمانية" :المحادثات
لم تنته بعد ،ولكن النادي ومستشاري على علم باألمر".
وأضاف نجم ش���الكه السابق" :نريد االنتظار اآلن لما بعد المباريات الحاسمة
حتى نعلن عن كل شيء ،ولكن المؤشرات تميل إلى تجديد عقدي".

صحف إنكلترا تحتفي بتتويج
اً
مانشستر سيتي بطل للبريمييرليج
لندن -وكاالت :رك���زت الصحف اإلنكليزية ،الصادرة أم���س اإلثنين ،على ضمان
إحراز مانشس���تر سيتي ،للقب البريمييرليج ،بعد خس���ارة اليونايتد ،األحد ،أمام
وس���ت بروميتش ألبي���ون .وخرجت صحيفة "مي���رور" ،بعنوان "ب���زوغ عهد أزرق"،
مضيفه أن غوارديوال كان يعلم أن فريقه سيحرز اللقب ،بعد الفوز على تشيلسي،
في أيلول الماضي.
وأب���رزت الصحيفة أيضاّ ،
تأه���ل وولفرهامبتون إلى الدوري الممتاز الموس���م المقبل،
بعنوان "سنمضي لألمام ،وسنبقى في األمام".
ّأم���ا صحيفة "ذا صن" أش���ارت إلى قضاء مدرب الس���يتي ،بيب غواردي���وال ،وقته في
ممارس���ة الجولف مع ابنه ،خالل فوز وست بروميتش على اليونايتد ،قبل أن يصل منزله
ّ
متوجا كبطل .كما اس���تعرضت ،انتقادات مدرب اليونايتد ،جوزيه مورينيو ،لالعبيه بعد
أداء محبط ،في مباراة االحد.
من ناحيته���ا ،خرجت صحيف���ة "التيليجراف" ،بعن���وان" الفوز مج���رد البداية" وهي
تصريحات أدلى بها قائد السيتي ،فنسان كومباني ،بعد ضمان إحراز اللقب.
في الوقت نفس���ه ،ركزت صحيفة "الديلي مي���ل" ،على المدرب بيب غوارديوال ،بعنوان
"أنا البطل" .ونش���رت صحيف���ة "تايمز" ،صورة كبي���رة لكومباني ،مع عن���وان "كيف فاز
مانشستر سيتي باللقب؟".

صراع ثالثي مرتقب على حارس برشلونة
									
رونالدو.

لش���بونة – (د ب أ) :أك���د فرنان���دو
س���انتوس ،المدير الفني للمنتخب
البرتغال���ي األول لك���رة الق���دم ،أن
منتخب بالده ليس من المرش���حين
للف���وز ببطول���ة كأس العال���م 2018
بروس���يا ،رغم فوزه قبل عامين بلقب
بطولة كأس أمم أوروبا  ،2016ووجود
كريس���تيانو رونالدو ،الفائز بجائزة
الالع���ب األفض���ل في العال���م العام
الماضي بين صفوفه.
وكش���ف الم���درب البرتغال���ي عن
هوي���ة المنتخب���ات التي يرش���حها
للفوز بالمونديال هذا الصيف ،حيث
قال" :بالنس���بة لي ،البرازيل وألمانيا
وإسبانيا واألرجنتين وفرنسا".
وأضاف س���انتوس في تصريحات
نقلها عنه الموقع الرس���مي لالتحاد

النبيذ يدفع انيستا للرحيل عن برشلونة

الدول���ي لك���رة الق���دم "فيف���ا"" :أنا
أقول هذا بس���بب قوته���م الكبيرة
والمستوى االستثنائي لهذه الفرق،
باإلضافة إلى خبرته���م الكبيرة في
المحافل الكبرى ونجاحاتهم".
واس���تطرد قائ�ل�ا" :نح���ن نع���رف
أننا لس���نا ضمن المرش���حين ونقبل
بأفضلية الفرق األخرى في الترش���ح،
ولك���ن ه���ذا ال يعني أننا ب�ل�ا طموح
وهدف واضح بالسعي وراء الفوز في
كل مباراة".
وتاب���ع الم���درب البرتغال���ي (63
عام���ا)" :نحن مجموع���ة قوية للغاية
ومتماس���كة ،نحن متواضعون ولكن
ن���درك أننا أصحاب مس���توى جيد ،ال
نعتقد أننا أفض���ل من أي فريق آخر،
ولكنن���ا نؤمن كثيرا بمس���توانا وبأن
هزيمتنا أمر صعب".
وتواجه البرتغال كل من إس���بانيا
والمغ���رب وإي���ران ،ف���ي المجموعة

(ا ب ا)

الثانية بكأس العالم.
واعترف سانتوس بأنه يحتاج إلى
جمي���ع الالعبين من أج���ل المرور إلى
األدوار اإلقصائي���ة ف���ي المونديال،
ولكن���ه ف���ي الوق���ت نفس���ه أكد أن
رونال���دو س���يكون نقط���ة االرت���كاز
األساسية لخططه التكتيكية.
وأكمل" :كريستيانو عنصر أساسي
في أي فريق يتواجد به ،كان هذا في
مانشس���تر يونايتد ،كم���ا هو الحال
اآلن في ريال مدريد ،وهما من أفضل
فرق العالم".
وأض���اف" :بالطب���ع الالعب األفضل
في العالم يكون عنصرا أساس���يا في
إس���تراتيجية أي فري���ق ،ولكن الكل
يع���رف أنه م���ن أجل الف���وز البد أن
يوجد فريق وأن نلع���ب كفريق ،لقد
أظهر (رونال���دو) التزامه بهذا األمر،
وروح التضحي���ة والتفان���ي وزمالؤه
بالفري���ق يش���عرون بدواف���ع كبيرة
بفضل هذا المثال".

برش���لونة –(د ب أ) :كش���فت تقارير صحفية ،عن ص���راع ثالثي مرتقب بي���ن أندية أوروبا،
للحصول على خدمات حارس مرمى برشلونة اإلسباني ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نش���رته صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،فإن نابولي اإليطالي وليفربول اإلنكليزي
وأتلتيكو مدريد اإلسباني ،يهتمون بالتعاقد مع ياسبر سيليسين في الصيف المقبل.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن نابولي يريد ضم سيليس���ين ،لتعوي���ض الرحيل المنتظر
للمخضرم بيبي رينا ،إلى صفوف ميالن.
ونوهت الصحيفة ،أن عقد سيليس���ين مع برش���لونة ،ينتهي في عام  ،2020مع وجود
شرط جزائي يقدر بـ  60مليون يورو.
وتابعت الصحيفة أن سيليس���ين في الوقت الراهن ،ال يفكر في الرحيل عن برشلونة،
ويشعر بالرضا ،كونه الحارس الثاني في الفريق الكتالوني ،بعد تير شتيجن.
وأبرزت الصحيفة ،بأن سيليس���ين ،بعد مش���اركته المنتظرة في نهائي كأس الملك،
ضد إشبيلية ،قد يغير موقفه ،حال حصوله على ضمانات ،من الثالثي ليفربول وأتلتيكو
مدريد ونابولي ،حول مشاركته معهم كأساسي.

برش���لونة – (د ب أ) :كش���فت تقاري���ر
صحفي���ة ،ع���ن تح���رك ن���ادي برش���لونة
اإلسباني ،إلبرام صفقة دفاعية ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذك���رت صحيف���ة "آس" ،أن برش���لونة
تواص���ل م���ع ممثل���ي الدولي الفرنس���ي
كليمنت لينجليت ،مدافع إشبيلية ،من أجل
ضمه لصف���وف الفري���ق الكتالوني ،مطلع
ً
تحس���با لرحيل صامويل
الموس���م الجديد،
أومتيتي ،إلى مانشستر يونايتد.
وتابعت الصحيفة ،أن برش���لونة يستعد
للموس���م المقب���ل ،بعدة صفق���ات ،حيث
يريد ضم الفرنس���ي أنط���وان جريزمان من
أتلتيكو مدريد ،مع قدوم الش���اب آرثر ميلو
من جريميو في الصيف المقبل ،وليس في
كانون الثاني المقبل .وأبرزت الصحيفة في
تقريرها ،أن برش���لونة تواص���ل مع ممثلي
ثنائ���ي أياك���س الهولن���دي ،ماتياس دي
ليجت وفرانكي دي يونج.
يش���ار إلى أن برشلونة يس���عى لتمديد
عقد الفرنسي أومتيتي ،لكن الالعب اشترط
زيادة راتب���ه إلى  9ماليين ي���ورو ،من أجل
التوقي���ع على عقد جديدً ،
علما بأن الش���رط
الجزائي في عقده ،يبلغ  60مليون يورو.

باتشواي مهدد بالغياب
عن مونديال روسيا
برلين – (د ب أ) :كشفت تقارير صحفية
ألمانية ،عن تفاصيل اإلصابة التي تعرض
لها البلجيكي ميش����ي باتش����واي ،مهاجم
بوروسيا دورتموند ،خالل مواجهة ديربي
الرور ،أمام شالكه ،األحد.
وبحس����ب صحيفة "بيلد" ،فإن ميش����ي
باتش����واي ،تعرض لكسر في كاحل القدم،
بعد التدخ����ل العنيف الذي تعرض له من
بنيامين ستامبولي ،العب شالكه.
وخرج باتشواي من أرض الملعب ،محموال
على نقال����ة ،وأش����ارت التقاري����ر ،إلى أنه
سيعود إلى فريقه األصلي تشيلسي ،بعد
هذه اإلصابة التي أنهت موس����مه ،والتي
قد تهدد مش����اركته مع منتخب بالده ،في
نهائيات كأس العالم في روسيا.

صالح يحدد أهم أهدافه في الموسم الجاري

فينغر يحذر من عواقب تأخير
استخدام تقنية الفيديو بالبريمييرليج

									
انيستا.

مدريد ( -د ب أ) :قرر الالعب اإلسباني المخضرم اندريس
انيستا ،نجم برش���لونة ،اإلعالن عن قرار رحيله عن ناديه
يوم الس���بت المقبل عقب مباراة الفريق في نهائي كأس
ملك إسبانيا.
وكش���فت صحيفة "ماركا" اإلسبانية أن انيستا سيرحل
إل���ى الدوري الصيني وأن مش���روب النبيذ يع���د أحد أبرز
األسباب وراء انتقال الالعب ألحد أندية هذه المسابقة.
وأوضح���ت "م���اركا" أن العقد الذي س���يبرمه انيس���تا

(ا ف ب)

لالنتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بأخر بمسألة
ترويج مش���روب النبيذ الذي تنتجه إحدى شركات الالعب
اإلسباني.
وأفادت بعض المصادر أن ش���ركة انيستا إلنتاج النبيذ
س���تبيع مليوني زجاجة من هذا المش���روب س���نويا في
السوق الصيني العمالق.
وأنشأ انيستا شركته لبيع النبيذ في  2010في مسقط
رأسه بمدينة فوينتيالبيا اإلسبانية.

لن����دن – رويترز :قال آرس����ين فينغر ،مدرب آرس����نال ،إن ق����رار تأجيل
اس����تخدام تقنية حكم الفيديو المس����اعد في الدوري اإلنكليزي ،لما بعد
الموس����م المقبل يعني تأخر البطولة األولى للعبة الشعبية عن نظيراتها
في الدول األخرى.
واتفق���ت فرق الدوري اإلنكلي���زي الممتاز على عدم اس���تخدام التقنية في
موس���م  2019-2018بعد تجربته���ا في مباريات كؤوس محلي���ة وتضارب اآلراء
بشأنها.
وتابع فينغ���ر للصحفيين بعد هزيم���ة فريقه اللندني  1-2أمام نيوكاس���ل
يونايت���د األحد" :ال���دوري اإلنكليزي خرج إلى الوج���ود بفضل أناس تفكيرهم
منفت���ح ..عموما أنا أعتقد أن���ه بقرار التأجيل أصبحنا نتخل���ف وراء بقية دول
العالم".
وأضاف المدرب الفرنسي" :أجيال الشباب اعتادت على تقنية حكم الفيديو
المساعد ..وربما يتركوننا بسبب تطبيق هذه التقنية في بلدان أخرى".
وأردف" :لألس���ف فإن الدوري اإلنكليزي الممتاز م���رة أخرى قرر عدم تطبيق
التقنية ،وأنا شخصيا أعتقد إنه قرار سيء جدا".
وأشار مدرب آرسنال" :ش���هدت جميع المباريات الكبيرة هذا الموسم أخطاء
تحكيمي���ة وكان من الممكن تجنب كل ذلك بتقنية حكم الفيديو المس���اعد،
وبصف���ة خاصة في مباراة بين ليفربول ومانشس���تر س���يتي ف���ي دوري بطال
أوروبا".
وسيلتقي آرسنال مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري اإلنكليزي ،األحد
المقبل.

									
صالح .

لن���دن -رويترز :كش���ف المص���ري ،محمد ص�ل�اح ،العب
ليفربول اإلنكليزي ،عن أهم هدف له في الموس���م الجاري
مع الريدز.
وقال صالح ،إن فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،أهم عنده من أي مجد شخصي.
وأحرز صالح هدفه رقم  40مع فريقه في كل المنافسات
ه���ذا الموس���م خالل ف���وز ليفربول  0 -3عل���ى بورنموث،
ف���ي الدوري االنكليزي الممتاز الس���بت الماضي ،ويتقدم
السباق على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا.
وفاز ليفربول  1-5على مانشس���تر س���يتي ،في النتيجة
اإلجمالية لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ،وسيلتقي
ف���ي الدور قبل النهائي للبطولة م���ع روما االيطالي ،بينما
يأمل صالح ( 25عاما) أن تستمر مسيرة نجاحات فريقه.

(ا ب ا)

وردا على س���ؤال عما يفضله ..جائزة ش���خصية أم لقب
دوري األبطال ،قال صالح" :الفوز بدوري األبطال".
وأضاف الالع���ب المصري" :إذا كان أمام���ي خيار فإنني
بالطب���ع أختار دوري األبط���ال ..ألن الفوز به ش���يء هائل
بالنسبة للجميع وال أهتم بما دون ذلك".
وأحرز صالح  30هدفا في  32مباراة في الدوري االنكليزي
الممتاز هذا الموسم ،وهو األول له مع الفريق الذي يقوده
المدرب األلمان���ي يورجن كلوب ،وهو مرش���ح أيضا بقوة
للفوز بجائزة رابطة الالعبين المحترفين كأفضل العب في
إنكلترا.
وف���ي الدوري اإلنكليزي ،س���يلتقي ليفربول مع وس���ت
بروميتش ألبي���ون في  21أبريل الجاري ،قبل مواجهة روما
ذهابا بقبل نهائي دوري األبطال بعدها بثالثة أيام.

