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اإلصابة تبعد روزيسكي 3 أشهر

50 مليون يورو
تنقل تكسييرا إلى الصني

كشف مدرب أرسنال آرس����ن فينغر عن أنه سيفتقد 
جهود العب خط الوس����ط توماس روزيسكي ملدة ثالثة 

أشهر إثر تعرضه لإلصابة مجددا. 
وتعرض روزيسكي )35 عاما( إلصابة في الفخذ خالل 
مشاركته يوم السبت املاضي في أول مباراة له بعد عودته 
من غياب دام لسبعة أشهر بسبب اإلصابة أيضا. وينتهي 
عقد الالعب األملاني الدولي مع أرس����نال بنهاية املوس����م 
اجلاري، وقال فينغر إنه يأمل عودة روزيسكي من جديد 
للمشاركة. وقال فينغر: »إصابته خطيرة للغاية.. النبأ 
السار هو أنه لن يحتاج لعملية جراحية، فهو يعاني من 
متزق جزئي في األربطة. وما الفترة التي سيغيبها؟ رمبا من 
شهرين إلى ثالثة أشهر. ال نعرف«. وأضاف: »بالطبع نحن 
مصدومون جميعا، ولكنه يعاني من الصدمة األشد. علينا 
التحلي بالصبر، ونأمل أال تكون تلك هي آخر مبارياته.. 
ال أري����د أن أكون محبطا، فهو يعاني مبا فيه الكفاية في 

الوقت احلالي. ودعمي له يفوق أي شيء آخر«.

عقد نادي جيانغسو سونينغ الصيني صفقة خيالية 
بضمه البرازيلي اليكس تكسييرا العب وسط شاختار 
دانيتسك االوكراني مقابل 50 مليون يورو )56 مليون 
دوالر(، بحس���ب ما ذكر النادي على مواقع التواصل 
االجتماعي امس. وهذه ثاني مرة في ثالثة أيام يحطم 
فيها الرقم القياس���ي لالنتقاالت الصينية، بعد إعالن 
غوانغجو ايفرغراندي االربعاء ضم املهاجم الكولومبي 
جاكس���ون مارتينيز مقابل 42 ملي���ون يورو. ووقع 
تكسييرا )26 عاما(، املطارد من ليڤربول االجنليزي، 
عقدا ألربعة أعوام مع جيانغس���و. ويعرف تكسييرا 
بأسلوب لعبه املشاكس، وحتدث جيانغسو عن قدرته 
على »ش���غل أي مركز في الهجوم«، دوره التنظيمي 
وإمكانية لعبه على مركز اجلناح الهجومي. وس���جل 
تكس���ييرا 89 هدفا في 223 مباراة شاختار دانيتسك 
محرزا لقب ال���دوري خمس مرات، الكأس ثالث مرات 

والكأس السوبر احمللية 5 مرات.

يوڤنتوس يفتقد كاسيريس
حتى نهاية املوسم

إشبيلية يضع قدمًا
في نهائي كأس إسبانيا

انتهى موسم االوروغوياني مارتن كاسيريس مدافع 
يوڤنتوس بطل الدوري االيطالي لكرة القدم بعد خضوعه 
لعملية جراحية في وتر اخيل، حس���ب ما اعلن ناديه 
أمس. واوضح يوڤنتوس في بيان له ان كاس���يريس، 
الذي تعرض الى االصابة االربعاء املاضي ضد جنوى، 
خضع امس الى عملية جراحية »ستبعده خمسة اشهر«. 
وينتهي عقد كاس���يريس )28 عاما( العب برش���لونة 
واشبيلية االسبانين سابقا مع يوڤنتوس في يونيو 
املقبل، ما يعني انه لن يلعب في صفوفه مجددا اال في 

حال مت جتديد التعاقد بينهما.

قطع اش����بيلية اكثر من نص����ف الطريق نحو التأهل 
الى نهائي مسابقة كأس اسبانيا للمرة االولى منذ العام 
2010 والثامنة في تاريخه وذلك باكتساحه ضيفه سلتا 
ڤيغو 4-0 اول من امس على ملعب »رامون سانشيس 
بيسخوان« في ذهاب الدور نصف النهائي. ويدين النادي 
االندلسي، الذي توج بلقبه اخلامس واالخير عام 2010 
على حساب اتلتيكو مدريد، بفوزه الثاني عشر على 
التوالي بن جمهوره في جميع املس����ابقات الى 
الفرنسي كيڤن غاميرو الذي سجل ثنائية )59 
و62( ومواطنه عادل رامي )45( والعب سلتا 
ڤيغو السابق الدمناركي مايكل كروهن � ديهلي 
)87(. ويبدو اشبيلية الذي يتواجه مجددا مع 
سلتا ڤيغو في املرحلة الثالثة والعشرين 
من الدوري قبل لقاء االياب املقرر اخلميس 
املقبل، في طريقه ملواجهة برشلونة حامل 
اللقب في املباراة النهائية بعد ان اكتسح 
االخير ضيفه ڤالنسيا 7-0 االربعاء املاضي 

املب����اراة  الثانية من دور االربعة.في 

إصابة قوية تعرض لها الالعب االوروغوياني

رأسية عادل رامي في طريقها لشباك سلتا ڤيغو

مواجهتان ناريتان
لبايرن ودورمتوند في »البوندسليغا«

يخوض بايرن ميونيخ حامل اللقب واملتصدر 
رحلة بالغة الصعوبة الى ارض باير ليڤركوزن في 
املرحلة العشرين في الدوري االملاني لكرة القدم، 
على غرار وصيفه بوروسيا دورمتوند الذي يحل 

على هرتا برلن الثالث في العاصمة.
ويتصدر بايرن الترتي����ب بفارق 8 نقاط عن 
دورمتوند، اذ لم يفقد هذا املوس����م سوى 5 نقاط 
من خسارة وتعادل، فيما يحتل ليڤركوزن املركز 

الرابع ولم يخسر في آخر اربع مباريات.
ويعاني الفري����ق الباڤاري من موجة اصابات 
ف����ي دفاعه على غرار االس����باني خافي مارتينيز 
اخلاضع جلراحة في غضروف ركبته اليس����رى 
في برشلونة وجيروم بواتنغ في عضالت احملالب 
واملغربي املهدي بنعطية. ويعول بايرن على هدافيه 
الپولندي روبرت ليفاندوفس����كي )19( وتوماس 
مولر )14( اللذين اصبح����ا اول ثنائي في تاريخ 

الدوري يسجل 33 هدفا بعد 19 مرحلة.
بينما يعول ليڤركوزن على مهاجمه املكسيكي 
خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« صاحب 12 هدفا 
في 13 مباراة هذا املوسم، واملنتخب افضل العب 

للشهر الثالث على التوالي.
وفي املباراة الثانية، يبحث دورمتوند عن فوزه 
الثالث على التوالي والسادس في اخر 7 مباريات، 

عندما يصطدم مع هرتا برلن في قمة أخرى.
ويع����ول دورمتوند على هدافه الغابوني بيار 
امييريك اوبامياننغ افضل العب افريقي ومتصدر 

ترتيب الهدافن )20(، فيما يتابع العاجي ساملون 
كالو مشواره الهجومي مع 10 اهداف هذا املوسم 
ملصلحة فريق العاصمة. ويخوض شالكه اخلامس 
مواجهة قوية مع ڤولفس����بورغ السابع والباحث 
عن وقف نزيف النقاط وحتقيق اول فوز في سبع 
مباريات. وفي باقي املباريات، يلعب هانوڤر مع 
ماينتس، واينغولشتات مع اوغسبورغ، واينتراخت 

فرانكفورت مع شتوتغارت.

أتلتيكو مدريد للتعويض
يس����عى اتلتيكو مدريد الى اس����تعادة نغمة 
االنتصارات عندما يس����تضيف ايبار في املرحلة 

الثالثة والعشرين من الدوري االسباني.
وغابت االنتصارات عن قط����ب العاصمة في 
املباريات االربع االخيرة )تعادالن وخس����ارتان( 
وادت الى تراجع����ه الى املركز الثاني في الدوري 
واخلروج من الدور ربع النهائي ملس����ابقة الكأس 

احمللية، وذلك عندما يستضيف ايبار الثامن.
وأه����در اتلتيكو مدريد 4 نق����اط في مباراتيه 
االخيرتن بالس����قوط في فخ التعادل امام ضيفه 
اشبيلية واخلسارة امام برشلونة، وهو سيحاول 
استغالل املعنويات املهزوزة لالعبي ايبار الذين 

تعرضوا للخسارة في املباراتن االخيرتن.
ويلعب ايضا رايو فايكانو الثامن عشر مع الس 
باملاس السادس عشر، واتلتيك بلباو السادس مع 
ڤياريال الرابع، وسبورتينغ خيخون السابع عشر 

مع ديبورتيفو ال كورونيا التاسع.

فيورنتينا لالحتفاظ بمركزه
يسعى فيورنتينا الثالث الذي يتخلف بفارق 8 
نقاط عن الصدارة، الى احملافظة على مركزه عندما 
يفتتح املرحلة الرابعة والعش����رين من الدوري 

االيطالي في ضيافة بولونيا. 
كما يحل التسيو ضيفا ثقيال على جنوى.

معركة نارية بين موناكو ونيس
سيكون ملعب »لويس الثاني« مسرحا ملواجهة 
نارية بن موناكو الثاني ونيس الثالث في املعركة 
على الوصافة والتأهل املباش����ر الى دوري ابطال 
اوروبا املوس����م املقب����ل، في املرحلة اخلامس����ة 

والعشرين من الدوري الفرنسي.
ويفصل بن الفريقن ثالث نقاط فقط ما يعطي 
املباراة اهمية مضاعفة، وهذا االمر دفع مبالك نادي 
االمارة امللياردير الروسي دميتري ريبولوفليف 
الى التواجد في متارين الفريق في خطوة نادرة، 
وذلك بهدف مساندته قبل هذا اللقاء الذي تفتتح 

به املرحلة اليوم.
وفي املباريات االخ����رى، يتواجه اجنيه الذي 
تراجع الى املركز الرابع مع ضيفه ليون التاسع. 
ونانت مع تولوز، وغازيليك اجاكسيو مع غانغان، 
وكاين مع رينس ولوريان مع مونبلييه. ويتواجه 

تروا متذيل الترتيب مع مضيفه باستيا.

إيقاف فيليبي لويس مباراة واحدة
جنح اتلتيكو مدريد االسباني في تقليص فترة ايقاف 
ظهيره البرازيل����ي فيليبي لويس من ثالث مباريات الى 
مباراة واحدة بعد استئنافه العقوبة التي تلقاها الالعب 
بس����بب تدخله اخلطر على جنم برشلونة االرجنتيني 
ليونيل ميسي في املباراة التي فاز بها النادي الكاتالوني 
2-1 السبت املاضي في الدوري احمللي. ورفع احلكم البطاقة 
احلمراء املباشرة في وجه لويس قبل انتهاء الشوط االول 
بعد ان اصاب بكعب حذائه ركبة ميسي اليسرى، ما اثار 

حفيظة مدرب االخير لويس انريكي. 
وق����ال االحتاد االس����باني ان العقوبة تعود خلطورة 
التدخل لكن اتلتيكو اعتبرها قاس����ية وقرر االستئناف 

فتمكن من تقليص مدة االيقاف الى مباراة واحدة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االجنليزي )املرحلة اخلامسة والعشرون(

3:45beIN SPORTS 2HDمان سيتي - ليستر سيتي
6beIN SPORTS 11HDليڤربول - سندرالند

6beIN SPORTS 4HDنيوكاسل - وست بروميتش
6beIN SPORTS 2HDتوتنهام - واتفورد

6beIN SPORTS 10HDسوانزي سيتي - كريستال باالس
6beIN SPORTS 12HDأستون ڤيال - نوريتش سيتي

6beIN SPORTS 1HDستوك سيتي - إيڤرتون
8:30beIN SPORTS 2HDساوثامبتون - وست هام

الدوري األملاني )املرحلة العشرين(
5:30هانوڤر - ماينز

5:30beIN SPORTS 9HDشالكه - فولفسبورغ
5:30beIN SPORTS 5HDهيرتا برلن - بوروسيا دورمتوند

5:30فرانكفورت - شتوتغارت
5:30إنغولشتات - أوغسبورغ

8:30beIN SPORTS 5HDباير ليڤركوزن - بايرن ميونيخ
الدوري االسباني )املرحلة الثالثة والعشرون(

6beIN SPORTS 3HDأتلتيكو مدريد - إيبار
8:15beIN SPORTS 3HDرايو فاليكانو - الس باملاس

10:30beIN SPORTS 3HDأتلتيك بلباو - ڤياريال
12:05خيخون - ديبورتيڤو الكورونا

الدوري االيطالي )املرحلة الرابعة والعشرون(
8beIN SPORTS 4HDبولونيا - فيورنتينا

10:45beIN SPORTS 4HDجنوى - التسيو
الدوري الفرنسي )املرحلة اخلامسة والعشرون(

4beIN SPORTS 6HDموناكو - نيس
7beIN SPORTS 6HDأجنيه - ليون
10beIN SPORTS 7HDباستيا - تروا

10beIN SPORTS 6HDلوريان - مونبلييه
10تولوز - نانت
10beIN SPORTS 1HDكان - رميس

10beIN SPORTS 8HDأجاكسيو - غانغون

ليستر لمواصلة مشواره التاريخي
من بوابة مان سيتي

لم تهضم املجموعة البرازيلية لالستثمار »دي 
اي اس« ما حصل في صفقة انتقال مواطنها 
نيمار من سانتوس الى برشلونة اإلسباني عام 
2013، حيث حتدثت عن شعورها بـ »اخليانة« 
ألنها استبعدت من املفاوضات رغم انها كانت 

متلك 40% من حقوق عقد الالعب.
واستدعي نيمار ووالده ورئيس برشلونة 
احلالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق 
ــيل للمثول هذا األسبوع  ساندرو روس
أمام احملكمة العليا في إسبانيا بتهمتي 
االحتيال والفساد على خلفية دعوى 

تقدمت بها »دي اي اس«.
»أشعر باخليانة على الصعيدين املعنوي 
واالقتصادي«، هذا ما قاله مالك »دي 
ــير سوندا في مؤمتر  اي اس« ديلس
صحافي عقده في العاصمة اإلسبانية 

مدريد.

ونالت مجموعة االستثمار 6.8 ماليني يورو من اصل 
17.1 دفعها برشلونة لسانتوس، لكنه يريد ان يعرف ما 
اذا كان يحق له مبلغا إضافيا من اصل القيمة الكاملة 
للصفقة التي قدرت في البداية بـ 57.1 مليون يورو 
من قبل النادي الكاتالوني، لكن النيابة العامة اإلسبانية 

قدرت قيمتها بـ 83.3 ماليني يورو على األقل.
وترى »دي اي اس« انها خدعت فيما يخص حصتها 
ــة انتقال الالعب البالغ من العمر  احلقيقية من صفق
23 عاما ألن برشلونة وسانتوس تعمدا التستر على 
تفاصيل العقد، كما ترى بان االتفاق املبدئي الذي عقده 
الناديان منع األندية األخرى املهتمة بنيمار من تقدمي 
عروضها، ما اثر سلبا على قيمة الصفقة. »أشعر مبا 
يشعر به ضحايا السرقات«، هذا ما أضافه سوندا الذي 
استثمر من جيبه مليوني يورو للحصول على جزء 
من حقوق عقد نيمار حني كان األخير موهبة واعدة 

في الكرة البرازيلية وليس اكثر من ذلك.
ــدم »فيفا« جتنب  ــاد الدولي لكرة الق وحاول االحت

ــع ملكية طرف ثالث  ــاكل من هذا النوع عبر من مش
لعقود الالعبني، وهو األمر الرائج في أميركا اجلنوبية 
بشكل خاص حيث يشتري املستثمرون حصصا من 
ــى أمل انتقالهم  ــوق عقود الالعبني الواعدين عل حق
مستقبال الى احد األندية األوروبية الكبرى ما سيدر 

عليهم أمواال طائلة.
ــوندا، جوزيه بارال »اننا ما  ويؤكد مدير مجموعة س
زلنا ال نعلم التكلفة احلقيقية لالنتقال. لم يعلم ديلسير 
ــائل االعالم. سانتوس  ــأن االنتقال اال عبر وس بش
وبرشلونة ونيمار لم يتصلوا به ابدا بخصوص هذا 
املوضوع. ميلك جزءا من الصفقة لكنه ترك دون ان 

يعرف ما حصل«.
ــام احملكمة يوم الثالثاء  ــد نيمار خالل مثوله أم واك
انه لم يكن على علم بالتفاصيل الدقيقة للعقود التي 
فاوض عليها والده الذي برأ جنله من اي مخالفة لكنه 
اكد في الوقت ذاته انه لم يرتكب شخصيا اي مخالفة 

غير قانونية في هذه الصفقة.

مستثمرون يتهمون
نيمار وسانتوس بـ »الخيانة«

سيكون ليستر سيتي امام اختبار جديد لقدرته على 
مواصلة مشواره التاريخي والفوز بلقب الدوري االجنليزي 
املمتاز للمرة االولى في تاريخه، وذلك عندما يحل ضيفا 
على مان سيتي اليوم على »ستاد االحتاد« في املرحلة 
اخلامسة والعشرين. ولم يكن اشد املتفائلن من 
جمهور ليستر يتوقع ان يتواجد فريق املدرب 
اإليطالي كالوديو رانييري في صدارة الدوري 
مع الوصول الى هذه املرحلة من املوس����م، 
لك����ن الفريق املتواضع واص����ل مفاجآته 
واكد جدارته حت����ى اآلن لكن ما ينتظره 
في مباراتيه املقبلتن سيكون مفصليا 
في حلم التتويج. ويدخل ليستر الى 
موقعته مع سيتي وهو يتقدم ثالث 
نقاط عن مضيفه وخمس عن كل من 
توتنهام وأرس����نال الثالث والرابع 
على التوالي. ويدرك رانييري ان 
املوقعة س����تكون مهمة للغاية 
خصوص����ا ان فريق����ه مدعو 
ملواجهة ارس����نال االحد بعد 
املقبل في معقل األخير »ستاد 
االمارات« وخس����ارة لقاء سيتي قد 
تكلفه الصدارة االس����بوع املقبل. ومن املؤكد ان ما 
يحققه ليستر هذا املوسم لم يكن باحلسبان بالنسبة 
لفريق تبقى افضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في 
دوري األضواء حصوله على املركز الثاني عام 1929، 
فيما يعود لقبه االخير الى عام 2000 حن توج بلقب 
كأس الرابطة، بينما كان قبل سبعة اعوام في مصاف 
اندية الدرجة الثانية )الثالثة فعليا(. وفي املقابل، اعتاد 
مان س����يتي في األعوام األخيرة على طعم الفوز حيث 
احرز الدوري عامي 2012 و2014 والكأس عام 2011 وكأس 
الرابطة عام 2014، لكن ما انفقه خالل هذه األعوام ال يقارن 
عل����ى االطالق بالوضع املالي لفري����ق متواضع من عيار 
ليس����تر الذي يجد نفسه على بعد 14 مباراة من حتقيق 
شيء لم يكن جهوره يجرؤ حتى على احللم به. ويبحث 
توتنهام عن تعزيز موقعه كمنافس جدي على اللقب من 
خالل الفوز الس����ادس على التوالي على حس����اب ضيفه 
واتفورد. ويرفض مدرب توتنهام األرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو االجنراف خلف حلم عودة الفريق اللندني الى 
منصة التتويج للمرة االولى من����ذ 1961، والتركيز على 
خوض كل مباراة على حدة قائال: »في كرة القدم وبحسب 
جتربت����ي، من االفضل ان تظهر )م����ا متلكه( عوضا عن 
احلديث عنه«. اما بالنسبة للعمالق اآلخر ليڤربول الذي 
اصبح متخلفا بفارق 11 نقطة عن املركز الرابع املؤهل الى 

دوري االبطال، فيسعى الى التعويض امام 
جماهيره على حساب سندرالند في مباراة 

ستشهد انسحاب جمهوره من ارضية امللعب 
في الدقيقة 77 احتجاجا على زيادة اسعار تذاكر 

املباريات ملوسم 2016-2017. وفي املباريات االخرى، 
يلعب اس����تون ڤيال مع نوريتش سيتي، ونيوكاسل 
يونايتد مع وست بروميتش البيون، وساوثمبتون 
مع وست هام يونايتد، وستوك سيتي مع ايفرتون، 

وسوانسي سيتي مع كريستال باالس.


