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ادخل اسطورة كرة القدم البرازيلية سابقا بيليه مستشفى ساو باولو مجددا بعد ايام قليلة على خضوعه الرياضية
لعملية جراحية إلزالة حصوات من كليتيه، في وقت تتحدث وسائل االعالم احمللية عن التهاب في املسالك 
البولية. وأوضح بيان ملستشفى البرت اينشتاين في ساو باولو ان »بيليه أدخل املستشفى من أجل تقييم 
طبي وحالته مستقرة«. وكان املتحدث باسم املستشفى اعلن في وقت سابق ان بيليه )75 عاما( »ادخل 
املستشفى، ولكننا ال منلك تفاصيل عن حالته الصحية«.
ووفقا للصحافة البرازيلية، وبعد الفحوصات، اتضح ان بيليه يعاني من التهاب حاد في املسالك البولية.

ً بيليه يعود إلى املستشفى مجددا

يبدو اتلتيكو مدريد االسباني وصيف بطل املوسم املاضي وباير 
ليڤركوزن االملاني االقرب الى اللحاق بركب املتأهلني الى الدور ثمن 
النهائي عندما يستضيفان اوملبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي 
على التوالي اليوم في اجلولة اخلامسة قبل االخيرة للمجموعات 
من 1 الى 4 في دور املجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم. في املقابل، يسعى ليڤربول الى تفادي اخلروج املبكر من 
املسابقة التي يحمل لقبها 5 مرات، عندما يحل ضيفا على لودوغوريتس 
رازغراد البلغاري. وضمنت 6 فرق حتى االن تأهلها الى الدور ثمن 
النهائي هي: ريال مدريد حامل اللقب )املجموعة الثانية( وبوروسيا 
دورمتوند )الرابعة( وبايرن ميونيخ )اخلامس����ة( وباريس سان 

جرمان وبرشلونة )السادسة( وبورتو )الثامنة(.
في املباراة االولى، يس����عى اتلتيكو مدريد الى استغالل عاملي 
االرض واجلمهور ملواصلة صحوته في املسابقة القارية التي بلغ 
مباراتها النهائية املوسم املاضي، وحتقيق فوزه الرابع على التوالي 
عندما يستضيف اوملبياكوس على ملعب »فيسنتي كالديرون« في 

العاصمة مدريد.
ويتصدر رجال املدرب االرجنتيني دييغو سيميوني املجموعة 

االولى برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط امام اوملبياكوس ويوڤنتوس 
االيطالي الذي يحل ضيفا على ماملو السويدي صاحب املركز االخير 

برصيد 3 نقاط.
وميني »االتلتي« النفس بضرب عصفورين بحجر واحد، فهو 
يرغب في الثأر خلسارته امام اوملبياكوس 2-3 في اجلولة االولى 
وحجز بطاقته الى الدور املقبل قبل اجلولة االخيرة حيث سيحل 
ضيفا على يوڤنتوس، لكن مهمة نادي العاصمة االسبانية لن تكون 
سهلة امام اوملبياكوس الذي يسعى بدوره الى بلوغ ثمن النهائي 

للعام الثاني على التوالي.
وفي املجموعة ذاتها، سيكون يوڤنتوس مطالبا بتجديد فوزه 

على ماملو لالبقاء على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.
وكان يوڤنتوس تغلب على ماملو 2-0 في اجلولة االولى، قبل 
ان يتعرض خلسارتني متتاليتني امام اتلتيكو مدريد واوملبياكوس 

بنتيجة واحدة ثم استعاد توازنه بالفوز على االخير 2-3.
ويدخل فريق الس����يدة العجوز املباراة مبعنويات عالية بعد 
فوزه الكبير على مضيفه التسيو 3-0 السبت املاضي في الدوري 
احمللي، بيد انه يدرك ان اي نتيجة غير الفوز قد حترمه من بلوغ 

ثمن النهائي للعام الثاني على التوالي.
وينتظ����ر يوڤنتوس خدم����ة من اتلتيكو مدري����د بالفوز على 
اوملبياكوس حيث تكفيه نقطة واحدة في اجلولة االخيرة لتخطي 
ال����دور االول. وفي املباراة الثانية، ال تختلف حال باير ليڤركوزن 
عن اتلتيكو مدريد وسيخوض مواجهته امام موناكو بشعاري الثأر 

للخسارة 0-1 في اجلولة االولى وبلوغ الدور ثمن النهائي.
وضرب باير ليڤركوزن بقوة منذ سقوطه امام موناكو مطارده 
املباش����ر وحقق 3 انتصارات متتالية ابعدته في صدارة املجموعة 
الثالثة بف����ارق 4 نقاط عن فريق االمارة املطالب بنتيجة ايجابية 
للحفاظ على الوصافة حيث يهدده كل من زينيت الروسي وبنفيكا 
البرتغالي )4 نقاط لكل منهما( واللذين يلتقيان في سان بطرسبورغ. 
وفي املجموعة الثانية، يخوض املدرب االيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز اكبر حتد في مسيرته التدريبية مع ليڤربول عندما يحل 

ضيفا على لودوغوريتس رازغراد.
وتراجع مستوى ليڤربول كثيرا مقارنة مع تألقه املوسم املاضي 

عندما كان قاب قوسني او ادنى من التتويج بلقب البرميييرليغ.
وتأثر ليڤربول كثيرا برحيل جنمه الدولي االوروغوياني لويس 

سواريز الى برشلونة االسباني ومن االصابات التي عصفت بابرز 
العبيه خصوصا دانيال ستوريدج الذي لم يشارك في اي مباراة 
منذ 31 اغسطس املاضي بعد ان تعرض الصابة في فخذه مع منتخب 
بالده. ويدرك رودجرز وليڤربول جيدا ان اي نتيجة غير الفوز تعني 
توديعه للمسابقة وبالتالي سيسعى الى الظفر بالنقاط الثالث التي 
جتعل مصيره بني يديه في اجلولة االخيرة عندما يستضيف بازل 
السويس����ري الذي يستضيف ريال مدريد في اختبار ال يخلو من 
صعوبة على الرغم من ان حامل اللقب ضمن بلوغه الدور الثاني.

وفي املجموعة الرابعة، يخوض ارسنال اختبارا صعبا امام ضيفه 
بوروسيا دورمتوند املتصدر وصاحب العالمة الكاملة حتى اآلن.

ويامل ارسنال في مصاحلة جماهيره بعد النتائج املخيبة في 
مختلف املسابقات آخرها سقوطه امام ضيفه مان يونايتد 1-2 في 

البرميييرليغ السبت املاضي. 
وس����يحاول »املدفعجية« الثأر خلسارتهم بثنائية نظيفة امام 
بوروسيا دورمتوند في اجلولة االولى وكسب النقاط الثالث لبلوغ 
الدور الثاني، علما انهم يحتاجون الى نقطة واحدة فقط لتحقيق 

املبتغى.

صورة جماعية ألعضاء رابطة مشجعي الرابطة بتورينو

)رويترز( صراع على الكرة بني كالين ووينمان  

العلي: خالصة لنا ..البلوشي: نبي الصدارة
»الڤيال« يخدم »البلوز«.. وجنوى يتعثر في »الكالتشيو«

عبدالمحسن األيوبي

يتطلع »اليوڤي« عمالق إيطاليا الى إسعاد 
جماهيره الكبيرة عندما يحقق الهدف املنشود 
ببلوغ الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
وجتاوز آثار املوس����م املاضي عندما أغضب 
عش����اقه بخروجه املبكر من املسابقة القارية 

»األم«.
»األنباء« كما عودت أعضاء الروابط، التقت 
برابطة »السيدة العجوز« في الكويت للتعرف 
على أحوال الفريق من وجهة نظرهم وحظوظه 

بهذا املوسم الصعب.
في البداية، قال عضو الرابطة محمد العلي: 
بالنسبة الى مباراة اليوڤنتوس املنتظرة أمام 
ماملو السويدي، أتوقع الفوز ملعشوقي اليوفي 
لكون رجال املدرب اليغري سيدخلون اللقاء 
رافعني شعار ال بديل عن االنتصار ملواصلة 

املشوار.
وزاد: املدرب اليغري وجد اخلطة املثالية 
بعد اخلطة العقيمة 3 � 5 � 2 في دوري األبطال، 
فالبيانكونيري في آخر مباراتني سجل 10 أهداف 
في الكالتشيو أمام بارما والتسيو وهو ما يزيد 

من سعادتي، ولذلك الفوز لفريقي الغالي.
بدوره، استهل العضو أحمد البلوشي حديثه 
قائال: بسم اهلل الرحمن الرحيم، اليوم نحن مع 
السيدة العجوز، وفريقنا قادر على إسعادنا 

بعد معاناته القارية.
وأضاف: تكمن حالوة اللقاء املرتقب في رغبة 
اليوفي بتحقيق الفوز حتى يبقي على آماله 
ببلوغ الدور الثاني وأتوقع أن مباراة أتلتيكو 
مدريد ستكون أخطر بكثير من موقعة اليوم، 
السيما ان بطل الليغا يريد االنفراد بالصدارة 

وإدخال فريقنا بدوامة احلسبة املعقدة.
واختتم البلوشي حديثه: أمتنى شخصيا 
مالقاة برشلونة بالدور الثاني النها راح تكون 

مباراة من العيار الثقيل.
أما عدنان الصراف فقال: يوڤنتوس قادر 
على الفوز وتخطي دور املجموعات بإذن اهلل 

واملضي قدما في هذه املسابقة العريقة.
وتابع: املدرب اليغري يقدم مع رجاله أداء 
مميزا في مباريات الدوري وبدأ الرمت يرتفع في 
مسابقة التشامبيونز ليغ ونتمنى االستمرار 
واالس����تقرار على أداء حصد النقاط ال� 3 في 

كل مباراة.

اوقف اس���تون ڤيال االنتصارات املتتالية 
لضيفه ساوثمبتون عندما ارغمه على التعادل 
1-1 على ملعب »فيال بارك« في ختام املرحلة 
الثانية عشرة من بطولة اجنلترا لكرة القدم. 
وكان اس���تون ڤيال البادئ بالتس���جيل عبر 
مهاجمه غابريال اغبونالهور في الدقيقة 29، 
وانتظر ساوثمبتون الدقيقة 81 إلدراك التعادل 

بواسطة ناثانيال كالين.
وأسدى اس���تون ڤيال خدمة الى تشلسي 
املتص���در حيث اتس���ع الف���ارق بينه وبني 

ساوثمبتون مطارده املباشر الى 6 نقاط.
ورفع ساوثمبتون رصيده الى 26 نقطة 
مقابل 32 لتشلس���ي، اما استون ڤيال فرفع 
رصيده ال���ى 12 نقطة في املركز الس���ادس 

عشر.

إسبانيا

تع���ادل غرناط���ة م���ع امليري���ا 0-0 في 
ختام املرحل���ة الثانية عش���رة من الدوري 

االسباني.
ولعب امليريا بعشرة العبني منذ الدقيقة 
51 اثر طرد العب وس���طه النيجيري رامون 

عزيز لتلقيه االنذار الثاني.
ورفع غرناطة رصيده ال���ى 11 نقطة في 

املركز اخلامس عشر مقابل 10 نقاط المليريا 
السابع عشر.

إيطاليا

فش���ل جنوى في انتزاع املرك���ز الثالث 
بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه باليرمو 
1-1 في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
االيطالي. وكان باليرمو البادئ بالتسجيل عبر 
االرجنتيني باولو ديباال في الدقيقة السابعة 
من تس���ديدة من داخ���ل املنطقة اثر متريرة 
من مواطنه فرانكو فاس���كيز، وأدرك اندريا 

برتوالتشي التعادل في الدقيقة 30.
وهو التعادل الثاني على التوالي جلنوى 
بعد االول امام مضيفه كالياري بالنتيجة ذاتها 
في املرحلة احلادية عشرة، وفشل في استغالل 

تعثر نابولي امام ضيفه كالياري 3-3.
وفك جنوى ش���راكة املركز اخلامس مع 
التسيو الذي مني بخسارة مذلة امام ضيفه 
يوڤنتوس املتصدر وحامل اللقب في االعوام 
الثالثة االخيرة 0-3 اول من امس في افتتاح 
املرحلة. ورفع جنوى رصيده الى 20 نقطة 
مقابل 19 نقطة لالتسيو الذي تراجع الى املركز 
الس���ادس، فيما رفع باليرمو رصيده الى 14 

نقطة في املركز الثالث عشر.

ثقة كبيرة ألعضاء رابطة »البيانكونيري« في الكويت

)رويترز( حامل اللقب يصطدم بالتانغو 

األرجنتني واألوروغواي 
في مجموعة املوت

أوقعت قرعة مسابقة كوبا اميركا لكرة القدم 
املق����ررة الصيف املقبل في تش����يلي، االرجنتني 
واالوروغواي حامل����ة اللقب في مجموعة املوت 
)الثانية( الى جانب الپاراغواي الوصيفة وجامايكا. 
وجاءت تشيلي املضيفة في املجموعة االولى الى 
جانب املكسيك واالكوادور وبوليفيا، فيما اوقعت 
القرعة البرازيل في املجموعة الثالثة مع كولومبيا 

والبيرو وڤنزويال.
وتخوض تشيلي واالكوادور املباراة االفتتاحية 
ف����ي 11 يوني����و املقبل على امللع����ب الوطني في 
سانتياغو، على ان تقام املباراة النهائية للنسخة 
الرابعة واألربعني للمسابقة االقدم في العالم في 

4 يوليو املقبل على امللعب ذاته.

ً جيمس يسعد كليڤالند مجددا
قاد »املل����ك« ليبرون جيمس فريقه كليفالند 
كافالييرز الى وقف الهزائم املتتالية مبساهمته 
في الفوز الكاس����ح على ضيفه اورالندو ماجيك 

106-74 للدوري األميركي في كرة السلة.
على ملعب »كويكن لونز ارينا«، وضع كليفالند 
كافالييرز حدا ألربع هزائم متتالية بفضل تألق 
جنمه جيمس الذي سجل 29 نقطة مع 11 متريرة 
حاس����مة و4 متابعات في األرباع الثالثة األولى 

فقط.
وهو الفوز السادس لكليفالند مقابل 7 هزائم 
حيث يحتل املركز السابع في املنطقة الشرقية، 
فيما تراجع اورالندو ماجيك الى املركز العاشر في 

املنطقة ذاتها برصيد 6 انتصارات و10 هزائم.

أرسنال للثأر من دورمتوند في »التشامبيونز«

اخلطأ ممنوع
على »اليوڤي« و»الريدز«

أوملبياكوسأتلتيكو مدريد beIN 5HD 10:45

بنفيكازينيت beIN 4HD 8:00

يوڤنتوسماملو beIN 3HD 10:45

ريال مدريدبازل beIN 2HD 10:45

غلطة سراياندرخلت beIN 6HD 10:45

موناكوباير ليڤركوزن beIN 8HD 10:45

دورمتوندأرسنال beIN 1HD 10:45 ليڤربوللودوغورتيس beIN 4HD 10:45


