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نيڤيل: لن أستقيل

»العضّاض«.. مخيف

مارتينيز.. سلعة رائجة

جماهير »البلوز«: نريد تيري

خرج غاري نيڤيل مدرب ڤالنسيا لوسائل اإلعالم 
في مؤمتر صحافي عقب الفضيحة التي تلقاها فريقه 
بهزمية سباعية على يد برشلونة. واستهل نيڤيل 
حديثه بالقول: »لن أنام جيدا ألنني بال شك لم أحب على 
اإلطالق ما شاهدته في امللعب، اجلماهير ال تستحق 
ذلك«. وأضاف: »هذه النتيجة في املباراة واحدة من 

أسوأ التجارب التي عشتها في حياتي الكروية على 
اإلطالق«. وحول طرد موستافي وما إذا كان السبب 
وراء هذه الهزمية الثقيلة قال نيڤيل: لقد خس����رنا 
املباراة قبل أن نلعب ب� 10 العبني. أما عن مستقبله 
مع الفريق فاختتم املدرب حديثه نافيا نيته الرحيل 

وقال: »بالنسبة لي، ال أفكر في االستقالة«.

واصل املهاجم األوروغوياني لفريق برشلونة 
اإلسباني لويس سواريز تألقه وقاد فريقه لتحقيق 
انتصار عريض على حساب ڤالنسيا ضمن مسابقة 
كأس امللك. واس����تطاع س����واريز ان يسجل اسمه 
بأحرف عريضة في سجالت الدوريات األوروبية ال� 
5 الكبرى هذا املوسم، حيث بات أول العب يسجل 

»هاتريك« في مختلف املسابقات ال� 3 التي يشارك 
بها الالع����ب. من جانب آخر، النجم األوروغوياني 
حقق للفريق الكتالوني رقما جديدا يتمثل في كونه 
أول العب يس����جل رباعية في مباراة واحدة ضمن 
بطولة الكأس من����ذ أن فعلها كويني العب الفريق 

سابقا أمام أوساسونا في 22 فبراير 1984.

أصبح الكولومبي جاكسون مارتينيز آخر الصفقات 
الكبرى التي يبرمها وكيل الالعبني البرتغالي جورج مينديز، 
والذي جنح خالل 7 أشهر في تدوير 77 مليون يورو )84 
مليون و400 ألف دوالر( في فلك العب واحد فقط. وانتقل 
مارتينيز الثالثاء املاضي بشكل مفاجئ من أتليتكو مدريد 

إلى جوانقزو الصيني مقابل 42 مليون يورو.

طالبت جماهير تشلس����ي اإلجنليزي استمرار قائدها 
جون تيري مع الفريق بعد إعالن رحيله بنهاية املوس����م 
احلالي. ورددت اجلماهير، خالل مباراة فريقها أمام واتفورد، 
األربعاء، هتافات تطالب تيري باالستمرار وعدم الرحيل. 
وكان تيري أعلن رحيله عن البلوز بعد رفض النادي جتديد 
تعاقده الذي ينتهي صيف العام احلالي. ويعد تيري من 
أساطير ورموز نادي تشلسي، حيث يلعب مع الفريق منذ 

موسم 1998 وخاض معه أكثر من 450 مباراة.

تشلسي »يترنح«.. و»المكبايس« في خطر

سواريز يسجل هدفه 
الشخصي الثالث   )رويترز(

ليو  ولويس..
صائدا الخفافيش

وضع برشلونة حامل اللقب قدما في النهائي 
بعدما التهم ضيفه ڤالنس����يا 7-0 في ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا 

لكرة القدم.
على ملعب »كامب نو«، تفنن االوروغوياني 
لويس سواريز واألرجنتيني ليونيل ميسي في 
زيارة شباك الضيوف فازدادت محنة مدربهم 
اجلديد اإلجنليزي غاري نيڤيل الذي لم يكن 
يأمل الكثير في مواجهة فريق لم يخس����ر في 

28 مباراة متتالية.
واهتزت ش���باك ڤالنسيا الذي تأهل بشق 
النف���س الى نصف النهائي ولم يحقق الفوز 

في 8 مباريات بإشراف نيڤيل في الدوري، 3 
مرات في أقل من نصف ساعة افتتحها سواريز 
بعد ان قاد البرازيلي نيمار هجمة معاكس���ة 
وأرسل له كرة متقنة داخل املنطقة في اجلهة 
اليمنى تابعها بيمناه في الشباك )7(. وأضاف 
سواريز الهدف الثاني بعد متريرة من اليكس 
فيدال )12(، وسجل ميسي الثالث مبساعدة 
نيمار الذي كان صانع ألعاب ماهرا في اللقاء 
)29(. وتلقى ڤالنس���يا ضربة قاسية ومؤملة 
في الوقت بدل الضائع من الشوط االول بطرد 
مدافعه االملاني شكودران موستافي باحلمراء 
مع ركلة جزاء ملخاشنته ميسي فشل نيمار في 

ترجمتها الى رابع )45+3(. وفي الشوط الثاني، 
اضاف ليو ميس���ي الهدف الثاني الشخصي 
والرابع ألصحاب األرض مس���تفيدا من كرة 
سواريز )58(، وأكمل النجم األرجنتيني ال� 
»هاتري���ك« مبجهود فردي بعد ان غربل عدة 
العبني )74(. بدوره، أكمل سواريز الهاتريك 
الشخصي من ضربة رأس )83( اثر عرضية 
م���ن البديل البرازيلي ادريانو، ثم الس���وبر 
هاتريك بعد متريرة بينية من البديل التركي 

اردا توران )88(.
وفي املرحلة ال� 23 من الدوري اليوم يلعب 

ملقا مع خيتافي الساعة 10:30 مساء.

الكبار يتعملقون في »الكالتشيو«..  وسان جرمان »قياسي«

عاد تشلسي حامل اللقب الى نتائجه املتواضعة 
وس����قط في فخ التعادل أمام مضيفه واتفورد 0-0 
ف����ي ختام املرحلة الرابعة والعش����رين من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم. على ملعب »فيكاراج رود«، 
انتظر تشلس����ي حتى الدقيقة 60 ليس����دد اول كرة 
أصابت مرمى واتفورد. وبرغم عدم تعرض الفريق 
اللندني ألي خسارة في اخر 10 مباريات في مختلف 
املسابقات، لكنه اليزال يحتل املركز الثالث عشر في 
الترتيب. ويتعني على البلوز رفع مس����تواه قبل 15 
يوما على مواجهة باريس س����ان جرمان الفرنسي 
في ثمن نهائي دوري أبط����ال أوروبا، و4 أيام على 

لقاء مان يونايتد.
وفي مباراة ثانية، ترك ايڤرتون ضيفه نيوكاسل 
في منطقة الهبوط عندما أسقطه بثالثية نظيفة على 
ملعب »غوديسون بارك«. وسجل ارون لينون )23( 
وروس باركلي )88 من ركلة جزاء و90 � 4( أهداف 
»توڤيز« الذي حقق اول فوز له في 6 مباريات وارتقى 

الى املركز احلادي عشر.

إيطاليا
قبض نابولي على صدارة الدوري اإليطالي عندما 
حقق فوزه السابع على التوالي على حساب مضيفه 
التس����يو 2-0 في ختام املرحلة الثالثة والعشرين، 
فيما استمر يوڤنتوس حامل اللقب مبطاردته بعد 
تخطيه ضيفه جن����وى 1-0. ورفع نابولي رصيده 
الى 53 نقطة مقابل 51 ليوڤنتوس و45 لفيورنتينا 
الفائز بصعوبة عل����ى كاربي 2-1، و44 إلنترميالن 

الفائز على كييڤ����و 1-0. ورفع نابولي رصيده الى 
7 انتصارات على التوالي ف����ي الدوري، فيما حقق 
اليوڤي فوزه الثالث عشر وهو رقم قياسي للسيدة 
العجوز في موس����م واحد. على امللعب األوملبي في 
روما، حس����م نابولي، احلالم بلقبه االول منذ 1990، 
املواجهة عبر األرجنتيني غونزالو هيغواين )24(، 
واإلس����باني خوس����يه كايخون )27(. وعلى ملعب 
»يوڤنتوس س����تاديوم«، تخطى يوڤنتوس حامل 
اللقب في املواس����م ال� 4 املاضية ضيفه جنوى 0-1 
بهدف سجله سيباستيان دي مايو بعد عرضية من 
الكولومبي خوان كوادرادو )30 خطأ في مرمى فريقه(. 
وسار إنتر على نفس طريق املتصدرين فتغلب على 
ضيفه كييڤو بهدف حمل توقيع االرجنتيني ماورو 
ايكاردي )48(. وحق����ق ميالن املتجدد فوزه الثاني 
على التوالي على حساب مضيفه باليرمو 2-0 على 
ملعب »رنتزو باربيرا«. وسجل الكولومبي كارلوس 
باكا )18( والفرنسي مبايي نيانغ )33 من ركلة جزاء( 

هدفي الفريق اللومباردي.

فرنسا
حقق باريس سان 

جرم����ان املتص����در 
وحام����ل اللقب في 
الثالثة  املواس����م 
املاضي����ة رقم����ا 
بفوزه  قياس����يا 
عل����ى ضيف����ه 

لوريان 3-1 في املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 
الفرنسي. ورفع سان جرمان رصيده الى 66 نقطة 
والفارق الذي يفصله عن موناكو الى 24 نقطة في 
طريقه الى لق����ب رابع على التوالي. وأوقف رينس 

ضيفه اجني بفوزه عليه 1-2. 
واستغل نيس خسارة اجني 
وانتزع املركز الثالث بعد ان 
ثأر خلسارته ذهابا امام تولوز 
0-2 بفوزه عليه بهدف يتيم 
سجله حامت بن عرفة )82(. 
ورفع ني����س رصيده الى 39 

نقطة وتقدم بفارق نقطتني عن 
اجنيه. وحقق ليون املتعثر فوزا كبيرا 
على ضيفه بوردو 3-0، وصار رصيد 
ليون 33 نقطة في املركز التاسع بفارق 

األهداف امام بوردو العاشر.

ألمانيا
وفي أملانيا، يلعب مونشنغالدباخ أمام 
برمين الساعة 10:30 اليوم في املرحلة 

ال�20 من الدوري.

كافاني يراوغ احلارس 
ويفتتح التسجيل

لسان جرمان )أ.ف.پ(

جنومية نيمار لم تتأثر بالقضاء
قيراط���ان من املاس في اذنيه، أوش���ام على 
جسده والتوقف اللتقاط السيلفي، كان املشهد 
اقرب الى السير على السجادة احلمراء منه الى 
مواجهة احملكمة العليا في إسبانيا بالنسبة الى 
النجم البرازيلي نيمار بس���بب تهمة االحتيال 
في التحقيق حول ظ���روف انتقاله الى النادي 

الكاتالوني عام 2013.

عاش نيمار الذي يحتفل بعيد ميالده الرابع 
والعشرين اليوم، أصعب 90 دقيقة خالل املوسم 
احلالي حيث خضع الى التحقيق هو ووالده امام 
احد القضاة حول دورهما في الصفقة املعقدة التي 
أسفرت عن انتقاله من سانتوس البرازيلي الى 
برشلونة والتي اثارت جدال واسعا فيما يتعلق 

بعملية فساد. 

بلجيكا حتتفظ بالصدارة
احتفظت بلجيكا بص����دارة التصنيف العاملي اجلديد 
لالحتاد الدولي لكرة الق����دم »فيفا« الصادر امس متقدمة 
على األرجنتني واس����بانيا. ولم تخض منتخبات املقدمة 
مباريات دولية في 2016، فبقي التصنيف مبعظمه ثابتا، 

وشهد دخول تركيا الى نادي العشرين األوائل.
عربيا، تراجعت اجلزائر 8 مراكز وأصبحت 36 على غرار 
تونس التي اصبحت 48، فيما صعدت مصر 3 مراكز وأصبحت 
55. وحقق املنتخب السعودي قفزة قوية بلغت 20 مركزا 

وأصبح 55، كما ارتقت فلسطني 21 مركزا وأصبحت 110.

األهلي يستريح على القمة.. والزمالك يخسر من الدراويش
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ابتس��م احلظ لألهلي، بسمة عريضة ومربحة مساء 
أول م��ن أمس، وف��ي ليلة كروية حم��راء، قفز فيها 
األهلي إلى صدارة ج��دول الترتيب، وبفارق 4 نقاط 
عن منافسه التقليدي الزمالك.. وقبل لقائهما املرتقب 
األسبوع املقبل في برج العرب.. فخسر الزمالك أمام 
االس��ماعيلي بهدف دون رد، وفاز األهلي على انبي 
بهدفني دون رد.. وقدم الزمال��ك أداء ضعيفا بقيادة 
ميدو، أمام فريقه الس��ابق الدراوي��ش، بينما تعملق 
األهل��ي أمام انبي بقيادة امل��درب املؤقت زيزو.. مما 
يعنى أن ارباح األهلي وكذلك االسماعيلي كانت عالية 
جدا، مما يس��اعد الفريقني الكبيرين في مس��يرتهما 

خالل اجلوالت املقبلة.

وفي ميت عقبة تسيطر على مجلس إدارة نادي الزمالك 
برئاسة املستشار مرتضى منصور، حالة غضب كبيرة 
بعد هزمية الفريق من اإلس��ماعيلي، ومن املنتظر أن 
يتم جتميد مستحقات الالعبني خاصة أن الفريق على 
موع��د مع مباراة هامة ومرتقبة أمام الغرمي التقليدي 

األهلي، في التاسع من الشهر اجلاري.
وواصل فريق األهلي مسلس��ل انتصاراته مبسابقة 
الدوري وحقق الفوز على مضيفه إنبي بثنائية نظيفة، 

في اللقاء املؤجل من اجلولة اخلامسة للمسابقة.
س��جل ثنائية األهلي عمرو جمال ومؤمن زكريا في 
الدقيقت��ني 36 و80 ليحصد فوزه الثالث على التوالي 
بقيادة مديره الفني عبدالعزيز عبد الشافي »زيزو«. 
ورفع األهلي رصيده إلى 35 نقطة منفردا بالصدارة 
ومحافظا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، 

فيما جتمد رصيد إنبي عند 21 نقطة باملركز التاسع.
وضمن األهلي لقب بطل الشتاء في الدوري املصري 
بعدما ضمن االس��تمرار على الص��دارة حتى نهاية 
الدور األول، في ظل اتساع الفارق بينه وبني الزمالك 
صاحب املركز الثاني إل��ى 4 نقاط قبل لقاء الفريقني 

يوم الثالثاء املقبل.
وخسر الزمالك امام مضيفه اإلسماعيلي بهدف نظيف، 
بس��بب اخلطة الرديئ��ة التي لعب به��ا ميدو، مدرب 
اإلس��ماعيلي السابق، ومعه صانع ألعاب االسماعيلي 
السابق شيكاباال، بينما احرز هدف الدراويش الوحيد 

مدافع االسماعيلي إسالم جمال املعار من الزمالك.
وأعرب املدير الفني لنادي اإلسماعيلي خالد القماش 
عن سعادته بعد فوز فريقه على الزمالك بهدف نظيف، 

وهي مؤجلة من اجلولة السادسة.

ش��يعت أمس من النادي االوملبي السكندري جثمان الراحل محمود بكر 
أحد أشهر معلقي مباريات كرة القدم في مصر، والالعب السابق بالنادي 
األوملبي عن 71 عاما، وبعد صراع قصير مع املرض. وبكر أحد أبرز معلقي 
مباريات كرة القدم في مصر وارتبط به اجلمهور بشدة بعد تعليقه على 

مب��اراة ملصر في آخر ظهور لها في كأس 
العالم بإيطاليا عام 1990 عندما تعادلت 1-1 
مع هولندا. وفي هذه املباراة أطلق بكر اشهر 
تعليقاته وهو »عدالة السماء نزلت على استاد 
باليرمو«، وذلك عندما مت احتس��اب ركلة 
جزاء ملصلحة حسام حسن مهاجم منتخب 
مصر في ذلك الوقت، ليسجل منها املنتخب 

هدف التعادل.
بكر سبق له رئاسة نادي األوملبي وفاز معه 
كالعب بلقب الدوري املصري في موس��م 

.1966-1965
كما كان بكر عضوا في مجلس إدارة االحتاد 

املصري للعبة في السابق.

وداعًا بكر

محمود بكر


