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قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد يحمل طموحات عشاق »الريدز« للقفز إلى نهائي »يورو با ليغ«              )أ.پ(

لجنة ملف »قطر 2022« تكشف عن مالعب جديدة ومبتكرة

العبو الوصل يرفعون 
كأس أندية الخليج )أ.ف.پ(

 الوصل بطل أندية الخليج 

الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني يكشف عن تصميم الحد املالعب      )أ.ف.پ(

 اح���رز الوصل االمارات���ي بطولة االندية 
اخلليجية لكرة القدم للمرة االولى في تاريخه 
بتعادله مع قطر القطري 1-1 في دبي في اياب 
الدور النهائي للنسخة اخلامسة والعشرين، 
وس���جل س���عيد الكاس )56( هدف الوصل، 
وعب���داهلل الكواري )84( ه���دف قطر، وكان 
الفريقان تع���ادال 2-2 ذهابا في الدوحة قبل 

اسبوعني.
 واقيمت املباراة دون جمهور الوصل تطبيقا 
لعقوبة اللجن���ة التنظيمية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بعد احداث الشغب خالل 
لقاء الفريق االماراتي مع النصر الس���عودي 

ف���ي دبي في اياب الدور نص���ف النهائي من 
البطولة، لكن ذلك لم مينع وجود نحو 8 االف 
مشجع اماراتي خارج امللعب شاهدوا املباراة 

على شاشة عمالقة.
 واذا كان اللقب هو االول للوصل في البطولة 
اخلليجية، فانه الراب���ع الندية االمارات بعد 
الش���باب )1992( والع���ني )2001( واجلزيرة 

.)2007(
 من جهته، فشل قطر في احراز لقبه االول 
ايضا في البطولة، وفي اضافة اللقب الثاني 
لالندي���ة القطرية بعد ان تذوق الس���د طعم 

التتويج عام 1991.

في إياب الدور نصف النهائي لـ »يوروبا ليغ«

ليڤربول للثأر من أتلتيكو مدريد.. وفوالم لمواصلة المغامرة أمام هامبورغ
يعتمد ليڤربول االجنليزي مرة جديدة على جماهيره 
الصاخبة في ملعبه »أنفيلد رود« ليعوض تأخره أمام 
أتلتيكو مدريد االسباني في اياب الدور نصف النهائي 
من الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم اليوم 
الذي يش���هد أيضا مواجهة غير واضحة املعالم بني 

فوالم االجنليزي وهامبورغ االملاني.
وكان الفريقان قدما عرضا متوس���طا على ستاد 
»فيس���نتي كالديرون« في العاصمة مدريد االسبوع 
املاضي في مباراة حسمها اتلتيكو بهدف وحيد ملهاجمه 
األوروغوياني دييغو ف���ورالن، لكن ليڤربول الذي 
سقط في دور ال� 16 على أرض ليل الفرنسي 0-1 رد 
ايابا 3-0 وتأهل الى ربع النهائي حيث تأخر ذهابا 
عل���ى أرض بنفيكا البرتغالي 1-2 قبل أن يثأر ايابا 
4-1، وهاهو في وضع مشابه في نصف النهائي بعد 

تأخره ذهابا 0-1 أمام خصمه االسباني.
واعتبر مدرب ليڤربول االسباني رافايل بنيتيز ان 
الفضل في اجنازات الفريق في دوري ابطال أوروبا 
عامي 2005 و2007 يعود بقس���م كبير الى جماهير 
»احلمر«: »أملك ثقة كبيرة عندما نلعب على ملعب 
أنفيلد، في جماهيرنا والالعبني، أعرف ان نتيجة 0-1 

خطيرة، لكننا واثقون قبل هذه املباراة«.
 ويأمل بنيتيز ش���فاء مهاجمه الدولي الهولندي 
ديرك كاوت من االصابة في ظل غياب هداف الفريق 
والعب اتلتيكو الس���ابق االسباني فرناندو توريس 
املص���اب، وبحال عدم مش���اركة كاوت الذي تعرض 
الصابة في قدمه خالل الف���وز االخير على بورنلي 
4-0 في الدوري احمللي، سيفتح بنيتيز باب املشاركة 

للفرنسي الشاب دافيد نغوغ.
ويسعى ليڤربول الى انقاذ موسمه املخيب للغاية 
من خالل مواصلة املش���وار في هذه املس���ابقة على 
حساب مضيفه االسباني، وذلك الن فريق »احلمر« 
خرج خالي الوفاض من املس���ابقات احمللية الثالث، 
وهو قد يعود حتى الى »يوروبا ليغ« املوسم املقبل 

في العاصمة لندن بعد تعادل الفريقني سلبا االسبوع 
املاضي على ملعب »ايتش اس ايتش نوردبانك ارينا« 
الذي سيحتضن املباراة النهائية في 12 مايو املقبل.

وأراح مدرب الفريق االجنليزي روي هودجس���ون 
تسعة العبني اساسيني في املباراة التي خسرها 2-1 
أمام ايفرتون في الدوري احمللي، حتسبا لوقوع اي 
اصابات قبل مباراة الرد في اول نصف نهائي قاري 
يخوضه فوالم في تاريخه البالغ 131 س���نة، ويقف 
فوالم عقبة بني هامبورغ الباحث عن استعادة امجاده 
الغابرة والعودة الى ساحة االلقاب الكبرى الغائبة 
عن خزائنه منذ 1983 عندما توج حينها بلقب الدوري 
احمللي وكأس االندية االوروبية البطلة، والنهائي الذي 
س���يقام على ارضه ما يعزز حظوظه في رفع كأسه 
االوروبية الثالثة النه توج ايضا بطال ملسابقة كأس 

الكؤوس عام 1977.
م���ن جهته، أقال هامبورغ مدرب���ه برونو الباديا 
من منصبه بعد اخلس���ارة املذلة التي مني بها امام 
هوفنهامي 1-5 االحد املاضي في الدوري احمللي، وكلف 
الهولندي ريكاردو مونيز االشراف على الفريق حتى 
نهاية املوس���م في محاولة النقاذ موسمه من خالل 

التأهل الى نهائي مسابقة »يوروبا ليغ«.
وكان الباديا )43 عاما( تسلم مهامه الصيف املاضي 
قادما من باير ليفركوزن الذي أمضى معه موسما واحدا 
فقط، وكان الدولي االملاني السابق جنح في البداية في 
اقناع املسؤولني وجمهور النادي بنتائجه التي متكن 
خاللها من املنافس���ة على اللقب في مرحلة الذهاب، 
وذلك قبل ان تبدأ مرحلة العد العكسي له منذ يناير 
املاضي.وشكل القرار الذي اتخذه املسؤولون خالل 
جلسة طارئة االثنني املاضي، صدمة قوية قبل اللقاء 
املرتقب مع فولهام، علما بان هامبورغ الفريق الوحيد 
الذي بقي ضمن دوري االضواء منذ تأسيسه، لم يحرز 

اي لقب منذ تتويجه بكأس املانيا عام 1987.

الن حظوظه ضئيلة ج���دا في احلصول على املركز 
الرابع في الدوري احمللي وبالتالي املشاركة في دوري 
االبطال.ويبحث ليڤربول عن االنفراد بالرقم القياسي 
من حيث عدد االلقاب في هذه املس���ابقة التي اطلق 
عليها هذا املوسم تسمية »يوروبا ليغ«، وهو يتشاركه 
حاليا م���ع يوڤنتوس وانتر ميالن االيطاليني بعدما 
رفع الكأس في ثالث مناسبات اعوام 1973 على حساب 
بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني، و1976 على حساب 
كلوب بروج البلجيكي، و2001 على حساب االفيس 
االسباني. من جهته، يحلم اتلتيكو مدريد في معانقة 
االلقاب القارية للمرة االولى منذ لقبه الوحيد في كأس 
الكؤوس االوروبية عام 1962، وهو تغلب )اتلتيكو( 
على تينيريفي 3-1 في الدوري االسباني االحد املاضي 
واس���تعاد موقعه في منتص���ف الترتيب بعد ثالث 
خسارات متتالية، كما انه سيخوض نهائي مسابقة 
كأس امللك أمام إش���بيلية في 26 مايو املقبل.واعتبر 
جناح اتلتيكو الدولي البرتغالي سيماو سابروسا انه 
»من الرائع خوض مباراتني نهائيتني النه قد ال نحصل 
على هذه الفرصة ثانية، نحن سعداء للغاية لكننا ال 
نفكر في الثنائية«.وسيغيب أيضا املدافع االرجنتيني 
امييليانو أنسوا عن ليڤربول بسبب االصابة، في حني 
يعود الى صفوف اتلتيكو مهاجمه الدولي االرجنتيني 

سيرخيو أغويرو بعد انتهاء ايقافه.

مغامرة فوالم

ويأمل فوالم االجنليزي مواصلة مغامرته عندما 
يستقبل هامبورغ االملاني على ملعبه »كرافني كوتيدج« 

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:054ليڤربول � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +10:055فوالم - هامبورغ

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تقام الي���وم املباريات االربع املؤجلة من اجلولة 
ال� 22 في الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، بسبب 
ارتباط االهلي واالسماعيلي مبنافساتهما ببطولة دوري 
ابطال افريقيا، وارتباط حرس احلدود وبتروجيت 
مبنافساتهما في كأس االحتاد االفريقي، ويتقابل في 
السابعة مس���اء بتوقيت الكويت احتاد الشرطة مع 
بتروجيت وطالئع اجليش مع االسماعيلي وحرس 
احلدود مع انبي، بينما تختتم منافس���ات اليوم في 

التاس���عة والنصف مس���اء باقامة لق���اء االهلي مع 
املنصورة. 

وعلى س���تاد القاهرة الدولي، يتقابل األهلي مع 
املنصورة في مواجهة قوية يسعى من خاللها الفريقان 
إلى حصد نقاط اللقاء الثالث، فالفريق األحمر هدفه 
الوحي���د هو الفوز لالحتفاظ بلق���ب الدوري للعام 
السادس على التوالي واالول بالنسبة للمدير الفني 
حس���ام البدري كاملسؤول االول عن الفريق، خاصة 
بعد ان فشل في حتقيق ذلك خالل مواجهته احمللية 

املاضية امام غرميه التقليدي الزمالك بعد ان اكتفى 
بالتعادل معه بثالثية لكل منهما.

 وليس أمام االهلي في لقاء اليوم سوى حتقيق 
الفوز او التعادل على اقل تقدير إذا كان لديه رغبة في 
حسم لقب بطولة املوسم احلالي، حيث إن أي نتيجة 
أخرى للقاء س���تضعه في موقف محرج في سباق 
املنافسة الشرسة، وستؤجل اعالنه بطال لبطولته 
املفضلة حتى اشعار آخر، السيما ان مواجهته املقبلة 

في اجلولة ال� 28 ستكون امام االسماعيلي.

األهلي في »ليلة الحسم« أمام المنصورة 

الشباب  وباختاكور وكرمان   
إلى »ثاني أبطال آسيا«

تأهل الشباب السعودي الى الدور 
الثاني من دوري ابطال آسيا لكرة 
القدم بفوزه على باختاكور االوزبكي 
2 - 1 في الرياض في اجلولة السادسة 
االخيرة من منافس��ات املجموعة 

الثالثة.
وانتزع الشباب صدارة املجموعة 
من باختاكور رافعا رصيده الى 10 
نقاط وسيخوض مباراته في الدور 
الثان��ي على ارضه وبني جماهيره 

حسب لوائح البطولة.
وسيرافق باختاكور مضيفه الى 
الدور الثاني رغم توقف رصيده عند 
9 نقاط، وذلك بعد ان اسقط العني 
االماراتي ضيفه اصفهان االيراني 

.0 - 2
الرابعة، خطف  وفي املجموعة 
ميس كرمان االيراني البطاقة الثانية 
للمجموعة املؤهلة الى الدور الثاني 
بفوزه على الهالل السعودي 3 -1، 
القطري منافسه  الس��د  وسقوط 
املباشر في فخ التعادل مع ضيفه 
االهلي االماراتي 2 - 2. وكان الهالل 
السعودي ضامنا تأهله الى الدور 
الثاني وصدارة املجموعة من اجلولة 

املاضية برصيد 11 نقطة.

عالميةمتفرقات

< تأهل كليفالند كافالييرز وبوس���طن 
سلتيكس الى الدور الثاني من »بالي اوف« 
الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة 
وسيلتقيان وجها لوجه في الدور املقبل في 
مواجهة من العيار الثقيل.وتخطى كليفالند 
الذي تصدر ترتيب ال���دوري املنتظم عقبة 
شيكاغو بولز بعد فوزه عليه بصعوبة 96-
94، فأنهى السلسلة بنتيجة 4-1، كما أنهى 
بوسطن مواجهة ميامي هيت بسهولة 1-4.
< اختي��ر جم��ال كروفورد جن��اح أتالنتا 
هوكس أفضل العب سادس في الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة لهذا املوسم، بحسب 
اس��تفتاء للصحافيني الرياضي��ني االميركيني. 
وتعط��ى هذه اجلائزة ألفض��ل العب بديل في 
مباريات ال��دوري املنتظم، وأحرزها كروفورد 
بسهولة محققا 580 نقطة من 610 ممكنة، بينها 

110 مرات املركز األول من أصل 122.
< يبدأ حارس املرم���ى املجري مارتون 
فولوب التدريب مع فريق مانشستر سيتي 
اإلجنليزي لكرة القدم بعد انضمامه إلى الفريق 
»بشكل عاجل« لتغطية غياب احلارس املصاب 

شاي جيفني.
< اقترب استوديانتيس دي البالتا األرجنتيني 
وتشيفاس جواداالخارا املكسيكي من التأهل إلى 
دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أميركا اجلنوبية 
»كأس ليبرتادوريس«، بعد فوزهما على س��ان 

لويس املكسيكي وفيليز سارسفيلد األرجنتيني 
على الترتيب، في ذهاب دور ال�16.

< اعلن نادي دينامو موس���كو الروسي 
انه عني الصربي ميودراغ بوزوفيتش مدربا 
جديدا لفريقه لكرة القدم حتى نهاية العام 
احلالي. ويخلف بوزوفيتش في منصبه اندري 
كوبولي���ف الذي اعفي من مهامه بعد انتهاء 

املرحلة السابعة من الدوري احمللي.
< س��حق غرونوبل صاحب املركز االخير 
واول العائدين الى الدرجة الثانية ضيفه باريس 
سان جرمان 4-0 في مباراة مبكرة من املرحلة 
اخلامسة والثالثني من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم. وفي مباراة مبكرة ثانية، س��قط موناكو 
ف��ي فخ التعادل امام ضيفه لومان 1-1. وأقيمت 
املباراتان اليوم لفسح املجال امام باريس سان 
جرمان وموناكو لالستعداد خلوض املباراة النهائية 

ملسابقة كأس فرنسا السبت املقبل. 
< اعلن ن���ادي هوفنهامي صاحب املركز 
احلادي عشر في الدوري االملاني لكرة القدم 
امس ان حارسه الدولي السابق تيمو هيلدبراند 
سيترك الفريق نهاية املوسم احلالي، وكان 
هيلدبران���د )30 عاما( الذي انتهى عقده مع 
النادي انضم الى صفوف هوفنهامي في يناير 
عام 2009، ولم ترغب ادارة ناديه في جتديد 

عقده.

المونديالأخبار

أدلر يعود إلى متارين باير ليڤركوزن
عاد رينيه أدلر حارس مرمى نادي باير ليڤركوزن 
وأحد أقوى املرشحني للدفاع عن مرمى منتخب أملانيا 
ف����ي كأس العالم، الى متارين فريق����ه بعد 10 أيام من 
تعرضه لكس����ر في احد أضلعه. لكن مشاركة أدلر في 
مواجهة هرتا برلني ضم����ن املرحلة ال� 33 من الدوري 
احمللي السبت املقبل ليس����ت مؤكدة حتى اآلن. وقال 
أدلر )25 عاما( الذي يعتبر اخليار األول ملدرب املنتخب 
يواكيم لوف: »يجب ان ننتظر قليال لنرى كيفية تطور 
املوقف«، في حني قال م����درب الفريق يوب هاينكس: 

»تدرب رينيه جيدا«.

أماناتيديس يرفض مشاركته مع اليونان
أعلن مهاجم اينتراخت فرانكفورت األملاني الدولي 
اليوناني يوانيس اماناتيديس عن عدم متكنه من املشاركة 
مع منتخب بالده في نهائيات مونديال 2010 في جنوب 
أفريقيا املقرر بني 11 يونيو و11 يوليو بسبب إصابته في 
ركبته اليمنى عكرت مشاركاته في املوسم احلالي. وقال 
اماناتيديس )28 عاما( لوكالة »سيد« األملانية: »لقد شطبت 
فكرة املش���اركة في املونديال، هذا هو قراري النهائي«. 
واضاف: »انا في خضم املنافس���ة مع فرانكفورت، ولن 
أكون بكامل لياقتي خالل 6 أس���ابيع. بالطبع املشاركة 

دييغو مارادونا اس����تعدادا الستضافة هايتي جنوبي 
الب����الد، في مباراة ودية يوم اخلامس من مايو املقبل.
كما منح مارادونا الفرصة حلارس إندبندينتي، أدريان 
جاباريني، الذي تعتبره الصحافة احمللية واحدا من أفضل 
حراس الدوري احمللي، ليدخل الالعب في املنافسة على 
احتالل مقعد احلارس الثالث خالل بطولة كأس العالم 
هذا الصيف في جنوب أفريقيا، برفقة األساسي سرخيو 
روميرو والبديل ماريان����و أندوخار. ويعود أورتيغا، 
الذي تعرض حلادث س����يارة قبل يومني، إلى منتخب 
بالده عقب 7 أعوام من الغياب.كانت آخر مباراة لعبها 
جنم ريفر بليت مع منتخ����ب بالده في 12 فبراير عام 
2003، خ����الل لقاء ودي أمام هولندا جمع الفريقني في 
أمستردام. وقال أورتيغا )36 عاما( »إنني ممنت لدييغو. 
كنت أعتقد أن استدعائي للمنتخب أمرا مستحيال، لكن 
اللعب للمنتخب كان أفضل ما فعلت خالل مس����يرتي 

كالعب. ميألني الفخر بالعودة إليه«.

الرئيس املكسيكي يزور معسكر منتخب بالده
قام الرئيس املكس����يكي فيليبي كالديرون بزيارة 
ملعسكر املنتخب لكرة القدم، الذي يستعد خلوض بطولة 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا هذا الصيف.وخالل 
الزيارة، حتدث كالديرون إلى العبي الفريق، وفقا لصور 

نشرها املكتب اإلعالمي بالرئاسة املكسيكية.

في املونديال تعزز س���يرتي الذاتية، لكن ماذا ينفع لو 
لعبت 5 او 10 دقائق فقط في املباراة الواحدة؟

مارادونا يستدعي أورتيغا وباليرمو ملباراة ودية
برزت عودة معش����وق ريفر بليت، أرييل أورتيغا، 
والهداف املخضرم لبوكا جونيورز، مارتني باليرمو، ضمن 
القائمة التي أعلنها املدير الفني للمنتخب األرجنتيني 

أرييل أورتيغا عاد الرتداء فانيلة األرجنتني بعد غياب

قامت جلنة ملف قطر الستضافة مونديال 
2022 خالل معرض »س���بورت اكورد دبي« 
وهو اكبر مؤمتر رياضي على مستوى العالم 
بكشف النقاب عن التفاصيل املتعلقة بعدد من 
مالعبها باإلضافة الى استخدام تقنية خالية 
من الكربون وألول مرة من اجل تبريد مالعبها 
واملناط���ق املخصصة للمش���جعني ومواقع 
التدريب، ومت الكشف عن ثالثة مالعب جديدة 
تتميز مبستوى عال من اجلودة وهي: ملعب 

الشمال وملعب اخلور وملعب الوكرة.
 وقال الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة جلنة ملف قطر 
2022: »يأتي كش���ف النقاب عن مالعب كرة 
القدم عالية اجلودة لدينا وعن تكنولوجيا 
التبريد املبتكرة كأحدث خطوة في سعينا 
إلحضار بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى 
الشرق األوس���ط للمرة األولى عام 2022«، 
واضاف »بطولة كأس العالم لكرة القدم في 
قطر س���تترك ارثا قوي���ا، جامعة بني األمم 
والثقافات من خالل ش���غفنا املشترك بكرة 
القدم.هذه اخلطط تظهر مدى جديتنا وابتكارنا 
وتصميمنا على استضافة بطولة كأس العالم، 
التي من شأنها أن تقدم جتربة رائعة لالعبني 

واملشجعني ووسائل اإلعالم«.


