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إشبيلية يضع قدماً في نهائي »يوروبا ليغ« بعد تغلبه على ڤالنسيا ذهاباً

يوڤنتوس يتعرض للصدمة أمام بنفيكا
تقريبا في س���قف ش���باك 

بوفون )84(.

فوز إشبيلية

وعل���ى ملع���ب »رامون 
سانشيز بيزخوان«، قطع 
اشبيلية شوطا كبيرا نحو 
بلوغ النهائي للمرة الثالثة 
بعد عامي 2006 و2007 بعدما 
حافظ على سجله املميز على 
ارضه في مواجهة مواطنه 
ڤالنسيا بالفوز عليه 0-2.

وكانت املباراة هي االولى 
بني اش���بيلية وڤالنس���يا 
الساعي الى ان يصبح اول 
فريق يتوج بلقب املسابقة 
بجمي���ع انظمته���ا )كأس 
املعارض 1962 و1963 وكأس 
االحتاد االوروبي عام 2004(، 
على الصعي���د القاري وقد 
متكن الفريق االندلسي ورغم 
بدايته الصعبة من حسمها 
ملصلحت���ه بفض���ل هدفني 
س���جلهما في غضون ثالث 
دقائق، االول عبر الكاميروني 
ستيفان مبيا الذي وصلته 
اثر ركلة حرة نفذها  الكرة 
ايفان راكيتيتش  الكرواتي 
فوصلت الكرة الى البرتغالي 
دانيال كاريسو الذي حولها 
برأس���ه لتصل ال���ى زميله 
الذي س���يطر  الكاميروني 
عليها وهو في وضع تسلل 
واضح ثم تابعها بكعب قدمه 

في الشباك )33(.
الكولومب���ي  وأض���اف 
كارلوس باكا الهدف الثاني 
بعدما توغل في اجلهة اليمنى 
للمنطقة واثر هجمة مرتدة 
سريعة ومتريرة من فيكتور 
ماش���ني »فيتولو« قبل ان 
يس���دد في الش���باك )36(، 
ممهدا الطري���ق امام فريقه 
لكي يتخلص هذا املوس���م 
من فريق اسباني آخر بعد 
ان تغلب عل���ى جاره ريال 
الثاني  ال���دور  بيتيس في 

)بركالت الترجيح(.

قبل ان يسددها ارضية في 
شباك ارتور.

لكن الفري���ق البرتغالي 
متكن في الوقت القاتل وعبر 
البديل ليما من خطف هدف 
التقدم مجددا بكرة صاروخية 
اطلقها من ح���دود املنطقة 

اللمس���ة االخيرة  افتق���د  
الدقيقة 73  احلاسمة حتى 
عندما اهداه تيفيز التعادل 
بعدما وصلته الكرة من اجلهة 
اليسرى عبر الغاني كوادوو 
اسامواه فتوغل بها وتالعب 
بالدفاع مع شيء من احلظ 

اول هادئ���ا ولم يضطر الى 
الدقيقة 55  التدخل حت���ى 
عندما تصدى ببراعة لرأسية 

الفرنسي بول بوغبا.
يوڤنت���وس  وواص���ل 
افضليته وب���دا قادرا على 
الى الشباك لكنه  الوصول 

اليسرى.
وبدأ يوڤنتوس يستفيق 
الهدف  تدريجيا من صدمة 
املبكر وفرض سيطرته على 
امللعب دون تشكيل خطورة 
على مرمى احلارس البرازيلي 
ارتور الذي امضى ش���وطا 

التس���جيل من���ذ الدقيقة 3 
بكرة رأسية من غاراي عجز 
القائد جانلويجي  احلارس 
بوف���ون عن صده���ا رغم 
وصول���ه اليه���ا وذلك اثر 
ركلة ركنية نفذها الصربي 
ميراليم سليماني من اجلهة 

سيعود يوڤنتوس االيطالي 
الى تورينو وهو متخلف بهدف 
امام مضيفه  بعد خس���ارته 
بنفيكا البرتغالي وصيف بطل 
املوسم املاضي 1-2، فيما خطا 
اشبيلية االسباني خطوة مهمة 
نحو التأهل الى النهائي بفوزه 
على ضيفه ومواطنه ڤالنسيا 
الدور نصف  2-0 في ذهاب 
الدوري  النهائي من مسابقة 
االوروبي »يوروبا ليغ« لكرة 

القدم.
على »استاديو دا لوش«، 
بقي باب التأهل الى النهائي 
مفتوح���ا على مصراعيه بني 
بنفيكا ويوڤنتوس الذي يحتاج 
الى الفوز ايابا اخلميس املقبل 
على ملعب���ه 1-0 لكي يبلغ 
النهائي القاري االول له منذ 
2003 حني خسر امام مواطنه 
ميالن ب���ركالت الترجيح في 

نهائي دوري االبطال.
واعتقد اجلميع ان يوڤنتوس 
سيعود الى ملعبه وهو على 
املسافة ذاتها من بنفيكا بل مع 
افضلية تسجيل هدف خارج 
التعادل  ادرك  قواعده بعدما 
في ربع الساعة االخير تقريبا 
عبر االرجنتين���ي كارلوس 
تيڤيز الذي رد على مواطنه 
افتتح  الذي  ايزيكييل غاري 
التس���جيل لصاحب االرض 
قبل م���رور ثالث دقائق على 
البداية، لكن البديل البرازيلي 
ليما قال كلمته ومنح فريقه 
افضلية ضئيلة يسافر بها الى 
تورينو خلوض لقاء االياب 

اخلميس املقبل.
ومن املؤكد ان يوڤنتوس 
سيس���عى جاه���دا اخلميس 
الوقوف في وجه  الى  املقبل 
طموحات بنفي���كا ألن بطل 
اعوام 1977 و1990 و1993 يريد 
خ���وض النهائي على ملعبه 
»يوڤنتوس ستاديوم« في 14 

مايو املقبل.
البداي���ة مثالية  وكانت 
ألصحاب االرض اذ افتتحوا 

)رويترز( مدافع يوڤنتوس جيورجيو كيليني يبعد الكرة من أمام مهاجم بنفيكا أوسكار كاردوزو  

عودة فيلبس تخطف األنظار

خلويا واجليش يتصارعان على كأس قطرسقوط إنديانا وأوكالهوما في الـ»بالي أوف«

خطف اسطورة السباحة األميركي مايكل 
فيلبس األنظار بعد عودته عن اعتزاله فحل 
ثانيا في س���باق 100 م فراش���ة وراء مواطنه 
راين لوكتي في جائزة ميسا األميركية الكبرى 
)اريزونا(. وكادت عودة فيلبس تكون كاملة، 
فحقق صباحا افض���ل توقيت في التصفيات 
)52.84 ثاني���ة(، لكن في النهائي خضع أمام 

غرميه الكبير لوكتي.
وفرض لوكتي، حامل 5 ذهبيات أوملبية، 
سيطرته على السباق من بدايته حتى نهايته، 

فسجل 51.93 ثانية مقابل 52.13 لفيلبس.
وق���ال فيلبس، حامل الرقم القياس���ي في 
السباق )49.82 ثانية حققه عام 2009(: »أنا 
الناقد األكثر قس���اوة بحق نفسي، اعرف انه 
ميكنني تقدمي األفضل، لكن كما قلت، أنا استمتع 
كثيرا، م���ن الرائع العودة أمام جمهور مماثل 
)نحو 1200 متفرج في مركز سكايالين املائي في 
ضواحي فينيكس(«. وكان فيلبس الذي يحتفل 
مبيالده التاسع والعشرين في يونيو، اعلن 
اعتزاله بعد حصده 6 ميداليات خالل أوملبياد 
لندن 2012، وهو يضع نصب عينيه أحواض 
ري���و دي جانيرو في األوملبياد البرازيلي في 
2016، بعدما أحرز 22 ميدالية أوملبية )بينها 

تعرض كل من انديانا بيسرز وأوكالهوما 
سيتي املرشحان للمنافسة على اللقب خلسارة 
ثانية في الدور االول من بالي أوف الدوري 

األميركي للمحترفني في كرة السلة.
وسقط بيسرز بطل املنطقة الشرقية أمام 
مضيفه اتالنتا هوك���س 98-85 على ملعب 

»فيليبس ارينا« أمام 18124 متفرجا.
وق���دم املوزع جيف تي���غ أداء فاعال مرة 
جديدة بعد نقاط���ه ال�28 في املباراة االولى، 
فسجل 22 نقطة و10 متريرات حاسمة للفائز 
وأضاف كايل كورفر 20 نقطة بينها 4 ثالثيات، 
دمياري كارول 18 نقطة وبول ميلس���اب 14 

نقطة و14 متابعة.
ورفع اتالنت���ا رصيده على ارضه الى 14 
فوزا مقابل خسارتني أمام انديانا منذ موسم 

.2008-2007
وكان الن���س ستيفنس���ون االفضل لدى 
بيسرز مع 21 نقطة و13 متابعة، فيما سجل 
جنم الفريق 12 نقطة فقط وأضاف 14 متابعة 
واكتفى العب االرت���كاز روي هيبرت بأربع 

نقاط في 19 دقيقة.
وحقق انديانا بداية مواسم رائعة، فسجل 
40 فوزا مقابل 11 خسارة حتى مطلع فبراير 
املاض���ي، لكنه تراجع بش���كل واضح مذذاك 
الوق���ت، في ظل احلديث عن ازمة كبيرة في 

اروقته الداخلية.
وأنهى بيسرز موسمه برصيد مقلق بلغ 
16 فوزا و15 خس���ارة، وبرغ���م ذلك تصدر 
ترتيب فرق املنطقة الشرقية ألول مرة منذ 

عام 2004.
وبحسب ش���بكة »اي اس بي ان«، تعارك 
ستيفنس���ون والالعب اجلديد ايفان تورنر 
في التدريبات قبل املباراة االولى من البالي 
اوف، وهي ليست االولى هذا املوسم، إذ كاد 

يس���عى خلويا لالحتفاظ بلقبه للموسم 
الثان���ي على التوالي وحتقي���ق الثنائية بعد 
لقب الدوري عندما يواجه اجليش في نهائي 

بطولة كأس قطر لكرة القدم اليوم.
اما اجليش، فيرفض االس���تمرار في دور 
الوصيف بعد ان حققه في الدوري هذا املوسم 
ويأمل حتقيق اول لقب له على مستوى الدرجة 

االولى.
وبل���غ خلويا املب���اراة النهائية بعد فوزه 
على السيلية رابع الدوري بركالت الترجيح 
بعد تعادلهما 2�2، واجليش على الس���د ثالث 

الدوري 1�0.
وهذه املرة االولى التي يصعد فيها اجليش 
الى املباراة النهائية بعد ان س���قط في نصف 

النهائي مرتني على التوالي.

18 ذهبية( وهو رقم قياسي.
ول���م يكن اإلعالن عن ع���ودة فيلبس الى 
املشاركات الرس���مية مفاجئا، إذ سبق ملدربه 
بوب باومان ان كشف الشهر املاضي ان البطل 
االسطوري يتمرن مبعدل 5 أيام في األسبوع، 
كما ان ه���ذه اخلطوة كانت مرتقبة في ضوء 
اس���تعداداته التي رفع وتيرته���ا منذ يونيو 

املاضي.
وأدرج فيلبس العام املاضي اسمه في الوكالة 
األميركية ملكافحة املنش���طات )اوسادا( وهو 
خضع لفحصني متهيديني في األول من يوليو 

و30 سبتمبر املاضيني.
وفي ضوء األنظمة املرعية، يسمح لفيلبس 
باملنافسة بعد تس���عة شهور يخضع خاللها 

لفحوصات املنشطات.
وستكون بطولة الواليات املتحدة املقررة في 
ايرفني، كاليفورنيا، بني 6 و10 أغسطس املقبل، من 
األهداف املرتقبة لفيلبس ألنها ستخصص الختيار 
املنتخ����ب األميركي الذي سيش����ارك في بطولة 
العالم عام 2015 في كازان الروس����ية. وسيركز 
على األرجح في مش����اركاته على سباقات البدل 
واملسافات القصيرة، بينها 100 م فراشة و100 م 

حرة وسباقي 50 م حرة و50 م فراشة.

ستيفنس���ون يتضارب مع جورج هيل في 
احدى املباريات نهاية مارس املاضي.

ولم يخف العب االرتكاز روي هيبرت في 
نهاي���ة الدور املنتظم تص���دع الفريق متهما 

بعض الالعبني باالنانية.
كما يبدو فان الصراع االداري كبير، وسيقرر 
املسؤولون مع الرئيس الري بيرد مصير املدرب 

فرانك فوغل على ضوء نتائج البالي اوف.

خسارة أوكالهوما

وفي املنطقة الغربية، اظهر اوكالهوما سيتي 
انه ميتلك افضل العب في الدوري رمبا لكن 
ليس افضل تشكيلة جماعية، فمني بخسارته 
الثانية أمام ممفي���س غريزليز 98-95 بعد 
التمديد ليتقدم���ه االخير 2-1 ويصبح على 

بعد فوزين من اقصائه.
على ملعب »فيديكس فوروم« في ممفيس 
وامام 18119 متفرجا، تقدم غريزليز، الذي انطلق 
مشوراه في الدوري في مدينة فانكوفر الكندية 
عام 1995، طوال املباراة لكنه تراجع في الربع 
االخير بشكل رهيب )0-17( لتتعادل االرقام 
بعد اربع نقاط متتالية لراسل وستبروك في 
اللحظات االخيرة، وينتقل احلسم الى الشوط 

االضافي الذي ابتسم لالعبي غريزليز.
وصحيح ان دورانت سجل 30 نقطة و9 
متابعات، اال ان معدل تسجيله بلغ 10 من 27 
محاولة، على غرار املوزع وستبروك )30 نقطة 

و13 متابعة( الذي سجل 9 من 26 محاولة.
وتقام املباراة الرابعة في ممفيس اليوم.

وتقدم لوس اجنيليس كليبرز على غولدن 
ستايت ووريرز 2-1 بفوزه عليه في ارضه 
98-96 ف���ي درب���ي كاليفورن���ي مثير على 
ملعب »اوراكل ارينا« في اوكالند أمام 19596 

متفرجا.

ويخوض الفريقان املواجهة في ظل ظروف 
معنوية سيئة بعد اخفاقهما في اجتياز الدور 
االول لدوري ابطال آس���يا، خصوصا اجليش 
الذي كان اق���رب الفرق القطرية في الوصول 
وخرج بهدف قاتل امام بونيوديكور االوزبكي 

االربعاء املاضي.
ويعتبر الفريقان نهائي كأس قطر فرصة 
ذهبية للخروج من مأزقهما الراهن، كما انهما 
يعاني���ان من غيابات واضح���ة، حيث يفتقد 
خلويا جهود هدافه سيباستيان سوريا وقلب 
الدفاع دامي تراوري، وقد يستمر غياب املهاجم 
الس���لوفاكي فالدميير فايس بس���بب حالته 
املرضية في االسبوعني املاضيني، فيما يفتقد 
اجليش مدافعه وس���ام رزق والعب االرتكاز 

محمد مثناني.

)رويترز( أسطورة السباحة األميركي مايكل فيلبس خالل مشاركته في منافسات 100 متر فراشة  

)أ.پ( العب اوكالهوما تابو سيفولوشا مبضايقة من العب ممفيس توني الني  

رافايل نادال يرد ارسال منافسه الكرواتي ايفان دوديغ )أ.پ(

واصل االس���باني رافايل نادال املصنف 
االول وبطل االعوام الثمانية االخيرة مسلسل 
انتصاراته في دورة برش���لونة االسبانية 
للتنس، البالغة جوائزها 1.854.585 يورو، 
بعد فوزه على الكرواتي ايفان دوديغ 3-6 

و6-3 في الدور الثالث.
وهذا الفوز احلادي واالربعون على التوالي 
لنادال في برشلونة والثاني واالربعون باملجمل 
من اصل 43 مباراة مقابل هزمية واحدة تعود 
الى مشاركته االولى عام 2003 في الدور الثاني 

امام مواطنه اليكس كورتيخا.
ويلتقي ن���ادال، الباحث عن لقبه الثالث 
والستني في مسيرته املتوجة ب�13 لقبا في 
بطوالت غراند سالم، في الدور ربع النهائي 
مواطنه نيكوالس املاغرو السادس الذي تغلب 
على مواطنه االخر فرناندو فرداسكو احلادي 

عشر 6-3 و3-6.
 وس���تكون املواجهة بني نادال واملاغرو 
اعادة لنهائي املوس���م املاض���ي حني خرج 
االول فائ���زا ليتوج باللق���ب للمرة الثامنة 

على التوالي.
وتأهل الى ربع النهائي ايضا الياباني كاي 
نيشيكوري الرابع بفوزه على الكازاخستاني 
اندري غولوبيف 6-0 و6-4، وهو سيواجه 
الكرواتي مارين سيليتش الثاني عشر الذي 
اطاح باالس���باني تومي روبريدو اخلامس 
بالفوز عليه بعد مباراة ماراثونية استغرقت 
ساعتني و46 دقيقة بنتيجة 7-5 و7-6 )3-

7( و6-7 )5-7(.

مان سيتي في »العني« 
مايو املقبل

نادال يجدد املوعد 
مع املاغرو في »تنس برشلونة«

يواجه العني اإلماراتي لكرة القدم مان سيتي 
اإلجنليزي في مباراة ودية استعراضية تقام 
في 15 مايو املقبل احتفاال بتشييد ستاد هزاع 

بن زايد.
وأعلن العني عن اقام���ة املباراة التي تأتي 

احتفاال بتشييد امللعب اجلديد للنادي.
وكانت املباراة مقررة في 5 يناير املاضي، 
لكن مان س���يتي اعتذر عن خوضها بس���بب 
ارتباطه مبباراة في كأس االحتاد االجنليزي 

أمام بالكبيرن.
يذكر ان مان س���يتي ميلك���ه نائب رئيس 
مجلس الوزراء اإلماراتي الش���يخ منصور بن 

زايد آل نهيان.


