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الرياضية

مكان إصابة قدم ميسي.. سالمات يا مبدع

غياب أالبا 7 أسابيع
تعرض ظهير ايسر بايرن ميونيخ ومنتخب النمسا ديڤيد أالبا إلصابة في ركبته ستبعده عن املالعب 
لسبعة أسابيع بحسب ما اعلن النادي الباڤاري. وتعرض أالبا لإلصابة خالل مباراة منتخب بالده الودية 
ضد البوسنة والهرسك وبعد خضوعه للفحوصات الطبية تبني إصابته في أوتار الركبة. وقال النادي 
الباڤاري في بيان رسمي »تعرض االبا لتمزق في أربطة الركبة اليسرى وسيعود الى املالعب بعد حوالي 
سبعة أسابيع«. وسيغيب الالعب عن مباراتي فريقه ضد بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي يعاني من تورم القدم

دي ماريا مييل إلى املان
أكدت مصادر صحافية ان النجم األرجنتيني في صفوف مان 

يونايتد انخل دي ماريا اتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله مع 
الفريق، برفضه العروض املقدمة من فريق باريس س����ان 
جرمان الفرنسي. وذكرت صحيفة »الديلي ستار« ان دي 
ماريا رفض عرض »بي اس جي« من أجل االس����تمرار مع 

اليونايتد إلثبات نفسه في األولد ترافولد.
ويكافح الدولي األرجنتيني ف����ي الفترة األخيرة مع 

اليونايتد حيث يبدو ان لويس ڤان غال قد أس����قطه 
من قناعاته واس����تبعده من التش����كيلة األساسية 

للفريق، وباإلضاف����ة إلى هذا هناك تقارير تؤكد 
ان املدرب قام بتعنيفه بشكل كبير عقب مباراة 

ليڤربول في الدوري اإلجنليزي التي فاز فيها 
»الشياطني احلمر«.

ورغم كل هذا فإن انخل قد قبل التحدي 
في الفترة القادم إلثبات نفسه بقرار خطير 

حول مستقبله ورفض العرض املقدم 
من بطل فرنسا.

وأكد مصدر من داخل 
النادي لصحيفة ذا صن: 

ان دي ماريا باق ولن يغادر 
إلى فرنس����ا النه يريد ان يثبت 

نفسه بقوة.

كش����فت العديد من التقارير الصحافية 
اإلسبانية عن اإلصابة احلقيقية لنجم املنتخب 
األرجنتيني ليونيل ميس����ي مهاجم فريق 
برشلونة.  وقامت القناة الرابعة اإلسبانية 
)كواترو( بنشر صورة حصرية لتلك اإلصابة، 
وتؤكد أن مشاركة »البرغوث األرجنتيني« 
في مباراة فريقه أمام س����يلتا ڤيغو ضمن 
منافس����ات املرحلة التاسعة والعشرين من 

الليغا مازالت غير مؤكدة.
ويعاني ليو من تورم شديد في قدمه 

اليمن���ى، بعد تعرضه إلصابة في املباراة 
التي جمعت فريقه أمام الغرمي األزلي نادي 
ريال مدريد، وصيف متصدر ترتيب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم، ضمن األسبوع الثامن 
والعشرين على ملعب كامب نو. فيما أشارت 
إلى  التقارير الصحافية الصادرة مؤخرا 
أن بداية إصابة ميس���ي كانت في مباراة 
فريقه أمام مان س���يتي اإلجنليزي ضمن 

إياب دور ال� 16 من دوري 
أبطال أوروبا.

دي ماريا

)أ.پ( هاردن يواصل تسجيل األرقام القياسية 

أسماء يريدها البلوغرانا

مورينيو

هاردن »قياسي«.. وسان أنطونيو إلى »البالي أوف«

الصيني ينفي شراء ميالن .. والبارسا يتسوق في إيطاليا

عرض ضخم من »املرينغي«
لشراء »الكون األرجنتيني«

راتب »سبيشال ون«
يفوق معظم مدربي 

»البوندسليغا«
نشرت صحيفة »بيلد« تقريرا عن الرواتب 
التي يتقاضاها كل املدربني في بطولة الدوري 
األملاني لكرة القدم، والتي جاءت مفاجأة الكثير،  
وكلها تقريبا ليس���ت بالكبيرة وضعيفة جدا 

مقارنة بالدوريات األخرى.
فبخالف بيب غوارديوال مدرب بايرن ميونخ، 
الذي كشفت بيلد عن تقاضيه 12 مليون يورو 
سنويا، وعن يورغن كلوب غرميه في بوروسيا 
دورمتوند والذي يحصل على 7 مليون يورو 
س���نويا، أت���ت كل الرواتب األخ���رى مفاجئة 

للغاية.
إذ احتل روبيرت���و دي ماتيو، املدير الفني 
لش���الكه املرك���ز الثالث بتقاضي���ه 3 مليون 
يورو، يليه لوس���يان فافري مدرب بوروسيا 
مونش���نجالدباخ ب� 2 مليون يورو، مع ديتر 
هيكينج مدرب فولفسبورج وتوماس شاف مدرب 

اينتراخت فرانكفورت ب� 1.5 مليون يورو.
والغريب أن باي���ر ليفركوزن يدفع ملدربه 
املميز جدا روجر شميدت مبلغ 1.2 مليون يورو 
فقط، بينما تدفع إدارة شتوتغارت للمخضرم 
هوب س���تيفنز مبل���غ 1.3 ملي���ون، املفاجئ 

بصورة أكبر ف���ي القائمة هو راتب ماركوس 
فاينتس���يرل مدرب أوغسبورغ، والذي احتل 
املوسم املاضي املركز الثامن وكان على أعتاب 
الدوري األوروبي، ويحتل حاليا املركز السادس 
بإمكانيات متواضعة جدا، يعطي فاينتسيرل 
قائد الطفرة العظيمة وامل���درب املطلوب من 
غالبية األندية األملانية فقط 400 ألف يورو في 
السنة، يجعله من أقل 4 حصوال على الرواتب 

في البوندسليغا.
بينما األقل على اإلطالق هو مارتني شميت 
مدرب ماينز، الذي تولى قيادة الفريق منذ ثالثة 
أس���ابيع فقط، حيث أن لديه عقدا للهواة مع 
النادي كونه في األساس مدرب فريق الرديف 

يجعله يتقاضى فقط 75 ألف يورو.
والطري���ف في األم���ر أن جوزيه مورينيو 
املدير الفني لتشلسي يتقاضى سنويا بحسب 
التقارير املوجودة في الصحافة اإلجنليزية 15 
مليون جنيه اس���ترليني، أي 17 مليون يورو 
مما يجعل راتبه أعلى من إجمالي رواتب مدربي 
البطولة األملانية باستثناء الكبيرين غوارديوال 

وكلوب.

مبينة أن آخر اسم تابعه كشافة 
برشلونة في الدوري اإليطالي 
كان فيليبي اندرس����ون صانع 
ألع����اب نادي التس����يو والذي 
يعتبر اكتش����اف املوس����م في 
إيطاليا وكان قد جاور مواطنه 
نيمار دا سيلفا جنم برشلونة 
في فريق سانتوس، فضال عن 
ماتيو كوفاسيتش العب خط 
وسط إنتر ميالن. وكما ذكرت 
الكتالونية أن  وسائل اإلعالم 
ديباال مهاجم باليرمو هو اآلخر 

تعملق جيمس هاردن وسجل 51 نقطة )رقم 
قياسي شخصي( ليقود فريقه هيوسنت روكتس 
الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 115-111 ضمن 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وال شك ان تألق هاردن بعد اقل من أسبوعني 
على تسجيله 50 نقطة في سلة دنفر ناغتس في 
مارس املاضي يعزز من حظوظه في التتويج 

بلقب أفضل العب في الدوري هذا املوسم.
وبات هاردن ثاني العب الى جانب كايري 
ايرفينغ الذي يتخطى حاجز اخلمسني نقطة 
أكثر من مرة هذا املوسم، وكان ايرفينغ سجل 55 
نقطة في سلة بورتالند في كانون يناير املاضي، 
و57 نقطة خالل فوز فريقه على 128-125 بعد 

التمديد ضد سان انطونيو في 12 مارس.
وجنح هاردن في 16 تسديدة من اصل 25 
بينها 8 رميات ثالثية ناجحة، كما س���جل 11 

رمية حرة من اصل 13.
والفوز هو احلادي واخلمسون لهيوسنت 
روكتس منذ مطلع املوسم احلالي ليتساوى 
نقاطا في املركز الثاني في املنطقة الغربية مع 

ممفيس غريزليز.
وس���اهم كل من تريفور ازيزا )22 نقطة( 
وتيرينس جونز )16 نقطة( و7 متابعات للفائز 

ايضا. 
في املقابل جن���ح دمياركوس كوزينز في 
تسجيل تريبل دابل )24 نقطة، 21 متابعة و10 

متريرات حاسمة(.

وتأهل سان انطونيو سبيرز حامل اللقب 
املوسم املاضي الى »البالي اوف« للمرة الثامنة 
عشرة على التوالي بفوزه على اورالندو ماجيك 
103-91 مس���جال انتصاره التاسع واالربعني 

هذا املوسم.
وبعد بداية متواضعة، بدأ سان انطونيو 
يقدم عروضا جيدة في اآلونة األخيرة بدليل 

فوزه في 15 مباراة مقابل 3 هزائم.
وسجل راسل ويستبروك تريب دابل )31 
نقطة و11 متابعة و11 متريرة حاسمة( ليقود 
فريقه اوكالهوما سيتي على داالس مافريكس 

.131-135
وتألق كريس بول ايضا وسجل 41 نقطة و17 
متريرة حاسمة ليقود فريقه لوس اجنيليس 
كليبرز على بورتالن���د ترايل باليزرز 126-

.122
وفي املباري���ات األخرى، فاز تش���ارلوت 
هورنتس على ديترويت بيستونز 78-102، 
وواش���نطن ويزادرز على فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز 106-93، وبوسطن سلتيكس على 
انديانا بيسرز 100-87، وبروكلني نتس على 
نيويورك نيكس 100-98، وميلووكي باكس على 
شيكاغو بولز 95-91، وهيوسنت روكتس على 
ساكرامنتو كينغز 115-111، وتورونتو رابتورز 
على مينيسوتا متبروولفز 113-99، ويوتا جاز 
على دنفر ناغتس 98-84، ونيو اورليانز على 

لوس اجنيليس ليكرز 92-113.

أكدت العدي����د من التقارير 
الصحافية أن ريال مدريد اليزال 
متمسكا بقوة بفكرة التعاقد مع 
األرجنتيني سيرجيو اغويرو 
مهاجم مان سيتي االجنليزي 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة. وقالت صحيفة »لي 10 
س����بورت« الفرنسية ان إدارة 
»املرينغ����ي« جته����ز عرض����ا 
ضخم����ا جللب »الك����ون« إلى 
ملعب سانتياغو برنابيو في 
الصيف«. ويأمل النادي امللكي 
إيج����اد مهاجم ه����داف خلالفة 
الفرنسي كرمي بنزميا، الذي يقدم 
عروضا متواضعة مع الريال أو 
تشكيل شراكة هجومية ثنائية 
مع اقتراب الفريق من اتباع خطة 
لعب )4-4-2( باملوسم املقبل. 
وبالذهاب ال����ى »الكامب نو«، 
يسيطر املدير الرياضي اجلديد 
لنادي برشلونة أرييدو برايدا 
على سوق االنتقاالت في إيطاليا، 
فكش����افة الن����ادي الكاتالوني 
لديه����م اهتمام خاص مبواهب 
الكالتشيو، وكشفت صحيفة 
)مون����دو ديبورتيفو( انه منذ 
وصول املدير الرياضي اصبح 
هناك اهتم����ام كبير باملواهب 
املوجودة بالكالتش����يو وجنم 
يوڤنتوس بول بوغبا يعتبر 
الرقم واحد في قائمة من العبني 
يسعى للتعاقد معهم »البارسا«، 

أس
امللكي يقترب

من املتألق جايا
 ظهير أيسر ڤالنسيا

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

الم: بيب.. ال تتركنا
أعرب قائد فري���ق بايرن ميونيخ فيليب الم 
عن أمنيت���ه بأن يبقى املدير الفني للفريق بيب 

غوارديوال حتى العام 2018 على أقل تقدير.
وقال الظهير األمين للنادي الباڤاري: »غوارديوال 
رائع، وأرغب في أن أنهي مسيرتي مع بايرن في 

2018 معه«.
ويرتبط بيب بتعاق���د مع بايرن ينته�ي في 
30 يونيو 2016، إال أن النادي األملاني أعلن عن 

رغبته في وقت سابق في متديد التعاقد.
وأكد الم انه يرغب في االعتزال عام 2018، وقال: 
»في احلقيقة أريد ذلك ومن يعرفونني يعلمون 

أنني ال أتخذ قرارات ألندم عليها مستقبال«.
واختتم الم قائال: »في حلظة ما سيذهب جيلنا 
بالكامل وسيتحمل املسؤولية من نشؤوا في كنفنا 

ومن احملتمل أال يكون األمر سهال«.

من املرشحني لالنضمام 
إلى برشلونة وماتيو 
دارميان الظهير األمين 
إلى  لن����ادي تورينو، 
جانب جنم خط وسط 
روما ميراليم بيانيتش. 

وفي »سان سيرو« نفى 
امللياردير الصيني تشونغ 

قوينغتش����و رئيس شركة 
هانغتش����و واهاه����ا تقارير 
إخبارية قالت إنه ينوي التقدم 
بعرض لشراء عمالق كرة القدم 
اإليطالية ميالن، اململوك حاليا 
لرئيس وزراء ايطاليا السابق 

سيلفيو برلسكوني.
الذي تقدر  وقال تش����ونغ 
ثروته بنح����و 19 مليار دوالر 
إن: »التقارير اإلعالمية اإليطالية 
التي حتدثت عن نيته ش����راء 
نسبة تصل إلى 75% من أسهم 
ميالن ليس����ت س����وى محض 

خيال«.

األرجنتيني سيرجيو 
اغويرو

عالقة قوية
بني القائد 
واملدرب

أوجوغو 
البرتغالية
مبروك للريال فوزه

بالالعب دانيلو املعطاء

ذا صن
ستيرلينغ:

أريد رفع الكؤوس
ال اإلسترليني

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
أسبانيا املرحلة »29«

9:45beIN SPORTS 2HDإيبار - رايو فايكانو
فرنسا املرحلة »31«

9:30beIN SPORTS 5HDموناكو - سانت اتيان


