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الرياضية
ٍ دي ماريا باق
نفى أنخيل دي ماريا جنم مان يونايتد اإلجنليزي، كل التكهنات التي تشير إلى 
إمكانية رحيله عن قلعة األولد ترافورد خالل الفترة املقبلة. وصرح دي ماريا 
لصحيفة الديلي ستار البريطانية قائال: »أنا سعيد منذ وصولي إلى اليونايتد، 
وأمتنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة«. وقد طالب الهولندي لويس فان غال املدير 
الفني ملان يونايتد، اجلماهير بالصبر على الدولي األرجنتيني، من أجل أن يعتاد 
على أجواء الدوري اإلجنليزي. بينما أفاد القائد واين روني بأنه واثق من قدرة 
دي ماريا على استعادة مستواه.

)رويترز( ماني يعيد االبتسامة إلى جماهير ساوثمبتون  

استعاد ساوثمبتون نغمة 
االنتصارات بفوزه الصعب 
على ضيفه كريستال باالس 
افتت���اح املرحلة  ف���ي   0-1
الثامن���ة والعش���رين م���ن 
ال���دوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
الس���نغالي سادو  وكان 
ماني صاحب هدف الفوز قبل 

النهاية ب� 7 دقائق.
ورفع فريق »القديسني« 

رصيده الى 49 نقطة.
وكان ساوثمتبون أهدر 
العديد من النقاط في املراحل 
ال� 3 السابقة التي خسر فيها 
الثالث، حيث تعادل  مركزه 
فيها مع وست هام سلبا ثم 
خس���ر أم���ام ليڤربول 2-0 
وكوينز بارك رينجرز 1-0.

وفاز أس���تون ڤيال على 
وس���ت بروميت���ش البيون 
بهدفني لغابريل اغبونالهور 
)23( والبلجيكي كريستيان 
بينتيكي )90 من ركلة جزاء( 
مقابل هدف لسايدو بيراهينو 

.)67(
وتعادل هال س���يتي مع 
سندرالند بهدف للسنغالي 
دامي ندوي )15( مقابل هدف 

جلاك رودويل )77(.

الدور ثمن النهائي.
ويدين بوروسيا بفوزه 
الى مهاجمه الدولي اإليطالي 
تشيرو اميوبيلي الذي سجل 

كأس ألمانيا

بلغ بوروسيا دورمتوند 
وصيف بطل املوسم املاضي 

الدور ربع النهائي ملس���ابقة 
أملانيا بفوزه الصعب  كأس 
على مضيفه دينامو دريسدن 
من الدرجة الثالثة 2-0 في 

الهدف���ني ف���ي الدقيقتني 50 
و90.

واستغل اميوبيلي جيدا 
التي منحت له في  الفرصة 
الدولي  املهاج����م  ظل غياب 
الغابوني بيار اوباميانغ الذي 
أراحه املدرب يورغن كلوب 
ترقبا للمواجهة احلاسمة أمام 
ضيفه يوڤنتوس اإليطالي 
إياب  ف����ي  املقبل  األربع����اء 
النهائي ملسابقة  الدور ثمن 
دوري إبط����ال أوروبا )2-1 
ذهابا(، فقاد فريقه الى ربع 

النهائي.
وواص����ل رج����ال كلوب 
تألقهم محليا وحققوا الفوز 
اخلامس عل����ى التوالي بعد 
الرباعية في الدوري احمللي 
والتي قادتهم من املركز األخير 
الذي كانوا يحتلونه مطلع 
العاشر.  الى  فبراير املاضي 
وبدوره، عانى باير ليڤركوزن 
حلجز بطاقته الى الدور ذاته 
بفوزه الصعب على ضيفه 
الدرجة  كايزرسالوترن من 
الثاني����ة 2-0 بعد التمديد. 
وانتظر باير ليڤركوزن الدقيقة 
التسجيل عبر  102 الفتتاح 
التركي هاكان  العب وسطه 
اوغلو من ركلة حرة مباشرة 
من 20 مترا س����ددها بيمناه 

الزاوية اليسرى  واس����كنها 
للحارس ماري����وس مولر، 
وطمأن ستيفان كيسلينغ، 
بديل السويس����ري جوزيب 
درميتش، جماهير ليڤركوزن 
بتسجيله الهدف الثاني )113(. 
وثأر باير ليڤركوزن خلروجه 
من الدور ربع النهائي املوسم 
املاضي على يد كايزرسالوترن 

1-0 بعد التمديد.
وبل����غ هوفنه����امي الدور 
ربع النهائي بفوزه الس����هل 
على مضيفه الني من الدرجة 

الثانية 0-2.
الپولندي اوجني  وسجل 
بوالنسكي من تسديدة قوية 
من داخل املنطقة )16( وكيفن 
فوالن����د من مس����افة قريبة 
)56(. وحسم فرايبورغ القمة 
الوحيدة بني فريقي الدرجة 
االولى ف����ي صاحله بتغلبه 

على ضيفه كولن 1-2.
وسجل فرايبورغ هدفني 
مبكرا، األول من نيران صديقة 
عندما سجل مهاجمه النيجيري 
انطوني اوجاه برأسه خطأ 
في مرمى فريقه اثر محاولته 
إبعاد ركني����ة، والثاني عبر 
التشيكي فالدميير داريدا من 
داخل املنطق����ة )18(، والذي 

أهدر ركلة جزاء فيما بعد.

وجنح كولن في تقليص 
البرازيل���ي  الف���ارق عب���ر 
ديفرسون في الدقيقة 89 من 

تسديدة من داخل املنطقة.

كأس فرنسا

بات س���انت اتي���ان اول 
الدور نصف  ال���ى  املتأهلني 
النهائي ملسابقة كأس فرنسا 
النفس على  بتغلبه بش���ق 
مضيفه بولوني من الدرجة 
الوطنية 4-3 بركالت الترجيح 
)الوقتان األصلي واإلضافي 
1-1( على ملعب التحرير في 

الدور ربع النهائي.
وكان بولون���ي الب���ادئ 
بالتس���جيل عب���ر انطوني 
سوبيرفي في الدقيقة 80 من 
ركلة جزاء، وأدرك بنجامني 
كورنييه التعادل بعد 5 دقائق 
بضربة رأس���ية من مسافة 
قريب���ة. وكان بولون���ي في 
طريقه ال���ى تفجير املفاجأة 
وإزاحة س���انت اتيان كونه 
حص���ل عل���ى األفضلية في 
ركالت الترجيح عندما تصدى 
حارس مرماه جودي فيفايني 
التي سددها  الثانية  للركلة 
لويك بيران، لكن بايدي ديا 
وكزافييه ميرس���ييه اهدرا 
الركلتني الرابعة واخلامسة.

»القديسني« يعبرون باالس.. و دورمتوند وليڤركوزن إلى ربع نهائي كأس أملانيا

كلوب: ارحموا ريوس

هوكس أول املتأهلني إلى »البالي أوف«

بيل تغير لألفضل

ال شك أن غاريث بيل واحد من أبرز جنوم كرة 
القدم العاملية وقد ازداد بريقا وصخبا منذ وصوله 
الى ريال مدريد في صيف 2013 ليتوج بعدها مع 

الفريق بأربعة ألقاب في أول أعوامه مع الفريق.
وتعرض بيل للعديد من النقد في وسائل اإلعالم 
ولصافرات االستهجان من قبل جماهير البرنابيو 
التي اتهمته باألنانية ومحاولة التسديد على املرمى 
دون النظر لزمالئه رونالدو وبنزمية ورودريغيز 
ولكن بلغة األرقام س����نجد أن بيل قد غير طريقة 

لعبه متاما بعد تلك الصافرات.
ونقال عن صحيفة »أس« فإن بيل س����دد على 
املرمى 12 مرة فقط في آخر 540 دقيقة خاضها مع 
الفريق امللكي أي إنه يسدد الكرة كل 45 دقيقة بعكس 
رقمه السابق، حيث كان يسدد كل 22 دقيقة هذا قلل 
بالطبع مردوده التهديفي في 2015 حيث لم يحرز 
سوى 3 أهداف فقط مع الفريق في 2015 ولم يحرز 
أهدافا في آخر سبعة مباريات مع الريال منذ 630 
دقيقة وقد يرى الكثيرون أن أرقام بيل التهديفية 
قد تراجعت، ولكن من ينظر لبواطن األمور يرى 

أن هذا سيفيد الريال في الفترة املقبلة.

حتدث مدرب بوروسيا دورمتوند عن إصابة 
جنم الفريق األول مارك���و ريوس، الذي خرج 

مصابا من مباراة الكأس أمام درسدن.
وانتش���رت حالة من الرعب وسط جماهير 
بوروسيا، حيث بات احلديث عن تعرض الالعب 
لكسر في الس���اق، ما يعني غيابه حتى نهاية 
املوسم، خصوصا أن الالعب غادر امللعب مبساعدة 
الفريق الطبي وليس واقفا على قدميه. وحتدث 
املدرب يورغن كلوب ع���ن اإلصابة قائال »إنها 
مجرد كدمة تعرض لها ماركو رويس، لقد كانت 
ليلة طيبة لنا« وأضاف: »شعرت بالغضب ألن 
الكثيرين نظروا لي وكأنه تعرض لكس���ر في 
الرجل، فأنا إنسان غير مختص، وعندما رأيت 
كيف ينظر اجلميع، صدقت اعتقادهم«. وطالب 
كلوب فريقه الطبي بإعالمه بش���كل أسرع عن 
حالة العبيه، لكن���ه انتقد بعض التدخالت في 
الدوري األملاني عل���ى رويس، مطالبا بحمايته 

بشكل أفضل.

حسم االس����باني تشافي هيرنانديز العب 
خط وسط برشلونة االسباني وصيف متصدر 
ترتيب الدوري االسباني لكرة القدم مستقبله 
مع الفريق، مشيرا الى وجهته التي يريد اللعب 

معها املوسم املقبل.
ومن املتوقع أن يرحل مايسترو برشلونة عن 

الفريق مع نهاية املوسم، وهو ما كان مقررا في 
الصيف املاضي، لوال تدخل املدرب االسباني لويس 

إنريكي وإقناعه له بالبقاء ملوسم اخر.
إذاعة )كادينا سير( االسبانية، أكدت في تقرير لها 

أن تشافي هرنانديز سيكون زميال لفرانك المبارد 
في فريق نيويورك س����يتي األميركي، 

حيث اشار التقرير إلى أن املفاوضات 
متت، وأن الالعب البالغ من العمر 

)35 عاما( مرتاح لهذا القرار.
ولم يتبني بعد إن كان مان 
سيتي سيستخدم تشافي املوسم 
املقبل كما فعل مع فرانك المبارد، 
خصوصا جللب املزيد من اخلبرة 
األوروبية إلى غرفة مالبس الفريق 

الذي يعاني على هذا املستوى.
انتقال تش����افي إلى نيويورك 

سيتي، يعني أنه سيزامل مواطنه 
ديڤيد فيا من جديد، حيث كانت لهم 
أيام جميل����ة بالفوز في لقب دوري 
أبطال أوروبا مع برشلونة، وألقاب 
أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب 

اسبانيا.
من جهته أعلن وكيل 

أعمال النجم البرازيلي 
داني ألڤيس ديننورا 
قبل حلظات عبر محطة 
الراك 1 أنهم على مقربة 
من التوصل التفاق مع 
ناد آخر س����ينتقل إليه 
عقب انتهاء هذا املوسم.

تشاڤي وألڤيس 
خارج »الكامب نو«

صيف ساخن 
ينتظر »امللكي«
كش����فت تقاري����ر صحافية عن 
الصفقات الثالث التي يسعى فريق 
ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم وبطل اوروبا، 
إلمتامها الصي����ف املقبل، حتى يطور من 

صفوفه.
وحسب صحيفة »أس«، فإن الظهير 
األمين البرازيلي دانيلو، اصبح قريبا 
من االنتقال للفريق امللكي رغم وجود 
منافسة شرس����ة مع غرميه برشلونة، 
وم����ن املتوقع أن يوقع الريال مع العب 
بورتو مقابل 30 مليون يورو في امليركاتو 

الصيفي املقبل، لتعزيز جبهته اليمنى.
أما الصفقة الثانية التي أشارت لها الصحيفة، 
فإنه اإلس����باني ديڤي����د دي خيا حارس مان 
يونايتد صاحب املركز الرابع على سلم ترتيب 
اندية ال����دوري االجنليزي، ولم يتضح بعد 
كيف ستجري األمور، خصوصا أن حارس 
أتلتيكو مدريد الس����ابق لم يوقع على عقد 
جديد مع الش����ياطني احلمر، مما يزيد من 
صعوبة موقف يونايتد بالتفاوض، حتى 
ال يخسروا احلارس املتألق مجانا صيف 

العام 2016 مع انتهاء عقده.
ويبق����ى النجم املتأل����ق والعب مركز 
الظهير األيس����ر في ڤالنس����يا غايا أحد 
أهم املطلوبني حلامل لقب أوروبا، ورغم 
محاوالت ڤالنسيا جعل الالعب يوقع على 
عقد جديد يرفع مبوجبه قيمة فسخ عقده، 
فإنه من املتوقع أال يفعل ذلك في حال تأكد 
من سعي املرينغي لدفع قيمة فسخ عقده 

احلالية والتي تقارب 18 مليون يورو.
تألق الظهير األيس����ر في ڤالنسيا هذا 
املوسم بشكل مذهل، جعله يدخل في تصنيف 
البعض على أنه أفضل موهبة إسبانية صاعدة 

املوسم احلالي.

في املباراة وارتقى الى املركز 
ال� 21 في الئحة أفضل الهدافني 
في تاريخ املسابقة بعدما رفع 
رصيده ال���ى 24508 نقاط 
السابق  متقدما على زميله 

في ميامي هيت راي الن.
وهو الفوز ال� 38 لكليفالند 
كافالييرز في 62 مباراة فعزز 
موقعه في املركز الرابع في 
املنطقة الشرقية، فيما مني 
بوسطن سلتيكس باخلسارة 
ال� 35 ف���ي 58 مباراة وبقي 
حاديا عش���ر ف���ي املنطقة 

ذاتها.
وعزز شيكاغو بولز موقعه 
في املرك���ز الثالث للمنطقة 
الشرقية بفوزه على ضيفه 
واشنطن ويزاردز 92-97 
على ملعب »يونايتد سنتر« 
بفضل عمالقه االسباني باو 
غاسول صاحب »دابل دابل« 
بتس���جيله 20 نقطة مع 10 

متابعات.

في املقابل، أهدر هيوسنت 
روكتس ف���وزا في املتناول 
بعدما ف���رض أفضليته في 
األرباع الثالثة االولى بيد انه 
افتقد الى خبرة وفنيات جنمه 
جيمس هاردن أفضل هداف 
بالبطول���ة والذي غاب عن 

املباراة بسبب االيقاف.
وع���وض جيمس خيبة 
أمله ف���ي مباراة االحد وقاد 
فريق���ه كليفالند الى الفوز 
على بوسطن سلتيكس 110-

79 على ملعب »كويكن لونز 
ارينا«.

وكان جيمس سجل 33 
نقطة في س���لة هيوس���نت 
روكت���س لكنه فش���ل في 
حسم النتيجة في مصلحة 
فريقه بعد ان اهدر رميتني 
حرتني قب���ل اربع ثوان من 
نهاية الوقت االضافي، علما 
انه أهدر 8 رميات حرة من 

أصل 11 في املباراة.
وسجل جيمس 27 نقطة 

اتالنتا هوكس أول  بات 
املتأهلني الى البالي اوف بعد 
تغلبه على ضيفه هيوسنت 
روكتس 104-96 على ملعب 
ارين���ا« ضمن  »فيليب���س 
دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
وهو الفوز ال� 48 التالنتا 
هوكس في 60 مباراة حتى 
اآلن فعزز موقعه في صدارة 
الدوري، فيما مني هيوسنت 
روكتس بخسارته التاسعة 
عشرة في 60 مباراة وبقي 
في املرك���ز الثالث للمنطقة 
الغربية والرابع في الترتيب 

العام. 
كما ه���و الفوز اخلامس 
على التوالي التالنتا هوكس 
الذي جنح في حتويل تخلفه 
بفارق 18 نقط���ة في الربع 
الثالث الى فوز بفضل تألق 
العبه جف تيغ أفضل مسجل 
في املباراة برصيد 25 نقطة 

مع 6 متريرات حاسمة.


