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يغيب جيمي ڤاردي مهاجم فريق ليس���تر سيتي 
عن مباراة مان يونايتد في البرمييرليغ باجلولة ال�36 
يوم االحد املقبل بسبب العقوبة املوقعة عليه من قبل 

االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم.
وكان ڤ���اردي تعرض للعقوبة بع���د تصرفه غير 
الرياضي ضد حكم مباراة ليس���تر سيتي ووست هام 

يونايتد بعد طرده من اللقاء.
وذكرت صحيف���ة امليرور ان ڤاردي الذي غاب عن 
لقاء ليستر سيتي ضد سوانزي الذي اقيم االحد املاضي 
سيكون خارج تشكيلة املدرب رانييري ضد الشياطني 

احلمر بأمر من االحتاد اإلجنليزي.
وكان قناص ليستر قد تواجد في جوائز البرمييرليغ 

للموسم احلالي 2016-2015.

أكد املهاجم البرازيلي نيمار بقاءه في صفوف فريقه 
برشلونة اإلسباني املوسم املقبل، ليضع حدا للتكهنات 
حول مستقبله، وفقا ملا نقلته اليوم صحيفة »سبورت« 
اإلسبانية. وأش����ارت الصحيفة إلى أن املهاجم اتفق مع 
وال����ده )وهو وكيل أعماله( على رفض العروض املقدمة 
له، وأنه سيس����تمر بصفوف البارسا املوسم املقبل ألنه 
يشعر بالراحة فيه، كما أنه يرى أن النادي الكتالوني هو 

املكان األمثل له على الصعيد الرياضي.
يشار إلى أن نيمار وبرشلونة يتفاوضان حول جتديد 
عقد الالعب منذ أشهر، وتقريبا كل شيء متفق عليه ولكن 

كان من املقرر اإلعالن عن جتديد العقد هذا الصيف.
وحاولت أندية أوروبية التحقق من اس����تعداد نيمار 

للرحيل عن صفوف الكتالوني واالنتقال إلى ناد آخر.
وتقول الصحيفة إن نادي برشلونة لم يكن لديه أدنى 
شك أو قلق حيال بقاء نيمار في صفوفه، علما بأنه يعتبر 

جتديد تعاقد الالعب مبنزلة أولوية له.

اطاح اوكالهوما سيتي ثاندر مبنافسه داالس مافريكس 
من الدور االول من البالي اوف ضمن دوري كرة الس����لة 
االميرك����ي للمحترفني بفوزه علي����ه 118-104 في املباراة 
اخلامسة بينهما ليحسم املواجهة 4-1 في مصلحته على 

ملعب »شيزابيك«.
وس����اهم كيفن دورانت وراسل وستبروك ب�69 نقطة 
للفائز الذي بلغ الدور الثاني. وسيلتقي ثاندر في الدور 
التالي مع سان انتونيو سبيرز في لقاء قمة ضمن املجموعة 
الغربية اعتبارا من الس����بت املقبل. وسجل دورانت 33 
نقطة باالضافة الى 7 متابعات، واضاف وس����تبروك 36 

نقطة و12 متابعة و9 متريرات حاسمة.
ومني كليبرز بضربتني بخسارته امام بورتالند ترايل 
بالي����زرز 84-98 ليتعادل الفريقان 2-2، وفقدانه جهود 

جنمه كريس بول الصابة بكسر في يده اليمنى.
كما اصيب العب الفريق االخر باليك غريفني في ركبته 

ولم تعرف مدى خطورة اصابته.

خبر مفرح جلماهير البلوغرانا

وستبروك جنم ثاندر بال منازع

ڤاردي يغيب أمام »املان«

نيمار باق يا »كتالن«

ثاندر إلى ثاني أدوار »بالي اوف«

هوملز يقترب من الباڤاري
أعلن رئيس بوروسيا دورمتوند ثاني الدوري األملاني 
لكرة القدم هانز يواكيم فاتسكه انه يتوقع انضمام قطب 
الدف����اع وقائد فريقه ماتس هوملز إل����ى بايرن ميونيخ 

املوسم املقبل.
ويقاتل فاتسكه من اجل االحتفاظ بهوملز احد 3 جنوم 
في الفريق إلى جانب ايكاي غوندوغان واالرميني هنريخ 

مخيتاريان ينتهي عقدهم في يونيو 2017.
وبات من املؤكد أن غوندوغان سيلتحق مبان سيتي 
االجنليزي املوس����م املقبل كون وكي����ل أعماله التقى مع 
املدير الرياضي لسيتي اإلسباني تيكستي بيغيريستاين 
في امستردام الشهر املاضي، فيما تشير تقارير صحافية 

اجنليزية إلى أن الطرفني وقعا على عقد ملدة 5 اعوام.
واعت����رف هوملز بأنه توصل بع����رض، على األرجح 
من بايرن ميوني����خ، في حني يرتبط اس����م مخيتاريان 

بتشلسي.
وأوضح فاتس����كه أنه يتوق����ع أن يتخلى عن خدمات 
بعض جنومه الثالثة، وقال: »ال أعتقد أننا سنقوم بتمديد 
العقود الثالثة وأن الالعبني الثالثة سيلعبون هنا في العام 
املقبل ولكن من املستبعد جدا انهم جميعا لن يدافعوا عن 

الوان بوروسيا في املوسم املقبل«.
وتابع »بايرن أو أي ناد آخر، س����يتعني عليه اخراج 
اموال كثيرة من خزينته للتعاقد مع هوملز«، الذي تبلغ 

قيمته السوقية 32 مليون يورو.

عذراً نابولي وروما وإنتر.. فهذا زمن »اليوڤي«

»السيدة العجوز« تعادل رقمها القياسي
جنح يوڤنتوس في حسم اللقب اخلامس 
له على التوالي منذ أن حصد الفريق اللقب 
مع كونتي في 2011-2012 إلى اآلن لم ينجح 
أي فريق في إيطاليا في إبعاد السيدة العجوز 

عن عرشها كملكة على الدوري اإليطالي.
وهذه ليس���ت املرة االولى التي يحقق 
فيها يوڤنتوس اللقب خمس مرات متتالية 
ولكنها الثانية، السيدة العجوز حققت هذا 
الرقم س���ابقا في الثالثينيات عندما هيمن 
على البطولة منذ موسم 1930-1931 وحتى 

موسم 1935-1934.
اليوڤي جنح مرة أخرى في معادلة الرقم 
القياسي في عدد مرات احلصول على الدوري 
اإليطالي تواليا والذي يش���اركه فيه إنتر 

ميالن وتورينو وبرو فيرسلي.
فاالخير والذي ينشط في الدرجة الثانية 
حاليا هيمن خلمس سنوات متتالية من 1908 
إلى 1913 محققا خاللها خمسا من بطوالته 

السبع في الدوري اإليطالي.
أم���ا تورينو فحصل عل���ى لقب دوري 
1942-1943 قب���ل أن يتوقف الدوري ملدة 

موس���مني بس���بب احلرب العاملية األولى 
ويعود مرة أخ���رى تورينو بعدها حلصد 
أربعة ألقاب متتالي���ة من 1945-1946 إلى 
1948-1949 ليعادل الرقم القياسي بخمسة 

ألقاب متتالية.
بينما إنتر مي���الن وصل إلى هذا الرقم 
حديثا حيث حصل عل���ى خمس بطوالت 
دوري متتالية في الفترة من 2006-2005 
وحتى 2010-2011 ولكن البطولة االولى منها 
كانت هدية اعتبارية من االحتاد اإليطالي 
بعد إس���قاط البيانكونيري إل���ى الدرجة 
الثانية وفضيحة الكالتشيوبولي التي لم 

تطل األفاعي.
وسيدخل يوڤنتوس املوسم املقبل وعينه 
على حتقيق إجناز غير مسبوق ورقم قياسي 
جديد وإضافة االسكوديتو السادسة تواليا 
إلى خزائنه ليواصل كتابة تاريخ الكالشيو.. 

فهل يقدر؟.

الخطة المقبلة

ين���وي عمالق الكالتش���يو االحتفاظ 

بالعبي���ه الكبار، ويعتزم إثبات نفس���ه 
أوروبيا املوس���م املقبل، بعد فوزه بلقب 

الدوري اإليطالي.
ويعتزم ماسميليانو اليغري، الذي قاد 
يوڤنتوس في آخر موسمني، تدعيم صفوف 

الفريق أكثر للموسم املقبل.
وق���ال: »النادي س���يركز على تدعيم 
الفري���ق كما فعل املوس���م املاضي بضم 
العبني شبان بقدرات فنية رائعة. يجب 
أن نركز املوسم املقبل على دوري األبطال. 
التفكير في الدوري االيطالي فقط ينم إلى 
حد ما عن ضيق في األفق، وننوي التمسك 

بباولو ديباال وبول بوغبا.
الرئيس  وقال جيوس���يبي ماروت���ا 
التنفيذي للنادي:«على مدار تاريخنا نادرا 
ما يترك يوڤنتوس العبيه يرحلون. بول 
وديباال جزء من أساس الفريق وال ننوي 
االستغناء عنهما ونريد ضم العبني جيدين 
مع االحتفاظ بأفضل العبينا. سنبيع فقط 
الالعبني الذي���ن يريدون الرحيل وهذا ال 

ينطبق على بول أو ديباال.

ال »ريدز وغانرز وبلوز وسيتي وشياطني«

صغير القوم سيصبح.. »سيدهم«
أجنز وس���ت بروميتش 
البيون املهمة، ومنح ليستر 
أثمن هدية، بتعادله  سيتي 
م���ع توتنهام املطارد األخير 
في سلس���لة أف���الم الرعب 
اإلجنليزي���ة، وب���ات عل���ى 
ليستر سيتي اآلن أن يخدم 
نفسه بنفس���ه، فالفوز على 
املان يونايت���د يضع جميع 
العصافير في س���لة اللقب، 
بدال من التفكير في اصطيادها 

وهي حتلق فوق األشجار.
 في حال تعث���ر الذئاب، 
س���يكون عليه���م االنتظار 
حتى السابع من مايو حيث 
ايفرتون في  سيستضيفون 
أمل جديد، وعندها قد تكون 
الفرحة أكث���ر جنونية على 
ملعب ووكر ستديوم، وحتى 
لو تعثروا من جديد، سيكون 
األمل األخير على الستامفورد 
الذين  البل���وز،  أمام  بريدح 
وصلوا إلى وضع ال ميكن لهم 
التفريط بأي نقطة الستعادة 
عنفوانهم الذي فقد مع ضياع 

اللقب.
 نقطتان فق���ط تكفيان 
ليس���تر س���يتي، فالفارق 
حاليا 7 نقاط، ومتبق فقط 
3 جوالت، وقد تكون هناك 
هدية أخرى بطلها تشلسي 
في املواجهة املقبلة لتوتنهام 
الس���تامفورد بريدج،  على 

وحينها ..ما أجمل الهدايا.

ماذا قالت الصحف؟

الديلي س���تار: توقف   -
السبيرز وانتهى األمل

الكبار يتساقطون في   -
ت���زداد فتكا  الثعالب  ح���ني 

وقوة

باعتب���اره أول العب عربي 
يرفع أصعب ألقاب الدوريات 

العاملية.

العب عربي وافريقي بجائزة 
الدوري  ف���ي  أفضل الع���ب 
اإلجنليزي، سيدخل التاريخ 

إلى جنوم البرمييرليغ رياض 
محرز، س���يكون هناك، وكما 
دخل التاريخ بتتويجه كأول 

عبدالمحسن األيوبي

نعيش أحداثا لرواية في 
عالم اخلي���ال، خط حروفها 
نخبة من شباب كانوا مجهولني 
حتى ب���دأت رح���ى الدوري 
اإلجنليزي بالدوران، يقودهم 
مدرب محنك، فعل املستحيل 
للف���وز مع األندي���ة الكبيرة 
باأللقاب، ولكنه وجد نفسه مع 
ناد صاعد للتو للبرميييرليغ، 
وخارج في املوسم املاضي من 
جتربة مرة، كادت أن تعيده إلى 

هاوية احملترفني من جديد.
 بق���ي فص���ل وحيد على 
ختام حكاية ليس���تر سيتي 
مع أندية الكبار، وبات الفجر 
قريبا للغاية، لتحويل حلم 
سعيد عاشه ليستر القادم من 
املجه���ول، إلى واقع حقيقي، 
يظفر فيه الشباب املتحمس 
واملتدفع عش���قا لناد أصبح 
أسطورة، بلقب أغلى بطولة 
محلي���ة أوروبي���ة، وس���ط 
أنظ���ار أندية عمالقة، تنحت 
البطل  جانبا لتشهد تتويج 

اجلديد.
بات عل���ى ذئاب اإليطالي 
احملنك رانييري أن يلتهموا 
منافسهم القادم مان يونايتد، 
رغم صعوبة املهمة على أولد 
ترافورد، في لقاء األحد الذي 
سيشهده العالم بأسره، فالفوز 
سيكون مهر اللقب الذي طال 
انتظاره، وحينها س���يكون 
القادم برصيد صفر  الفريق 
من األلقاب، في ضيافة حامل 
العش���رين، وصانع  األلقاب 

إجنازات الكرة اإلجنليزية.
العرب سيكون لهم نصيب 
كبير من املتابعة، فسفيرهم 

اقترب احللم من التحقيق

ديلي ستار هل سيبكي من الفرح مجددا؟

وست بروميتش قدم »الديوك« وجبة »للثعالب«
أسدى وس���ت بروميتش 
البيون خدمة كبيرة لليستر 
سيتي املتصدر بإرغامه مطارده 
املباشر مضيفه توتنهام على 
التع���ادل االيجابي 1 - 1 على 
ملع���ب »وايت ه���ارت لني« 
في لندن في خت���ام املرحلة 
اخلامسة والثالثني من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
وس���جل مداف���ع وس���ت 
البي���ون كريغ  بروميت���ش 
داوسون هدفي املباراة االولى 
لتوتنهام خطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة 33، والثاني ادرك 
به التعادل لفريقه في الدقيقة 
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وضرب البيون عصفورين 
بحجر واحد فهو كسب النقطة 
التي كان بحاجة اليها لضمان 
بقائه في الدوري البرميييرليغ 
حيث رفع رصيده الى 41 نقطة 
في املركز الثالث عشر، وفرمل 
الذي كان يسعى  الس���بيرز 
الفوز لالبقاء على فارق  الى 
النقاط اخلمس التي تفصله 
عن ليستر سيتي الطامح الى 

اللقب االول في تاريخه.
وعاد الفارق بني ليس���تر 
وتوتنهام الى 7 نقاط بعدما 
قلصه االخير الى 5 في املرحلة 
املاضية بف���وزه الكبير على 
مضيفه ستوك سيتي برباعية 
نظيفة وتعثر ليستر سيتي 
امام ضيفه وست هام يونايتد 

.2 - 2
وبعدما كان فريق »الثعالب« 
بحاجة الى فوزين في مبارياته 
الث���الث املتبقي���ة، بات االن 
بحاجة الى فوز واحد او الى 
التعادل في املباريات الثالث 

لتحويل حل���م لقب الدوري 
املمتاز الى حقيقة، بغض النظر 

عن نتائج السبيرز.
وقد يضمن ليستر اللقب 
في املرحل���ة املقبلة في حال 
ف���وزه عل���ى مضيف���ه مان 
يونايتد، علما انه سيستضيف 

وهو تنتظ���ره قم���ة نارية 
امام جاره اللندني تشلس���ي 
بطل املوس���م املاضي االثنني 
املقبل في املرحلة املقبلة ثم 
يحل ضيفا على ساوثمبتون 
ويحل ضيفا على نيوكاسل 

يونايتد.

ايفرتون في املرحلة السابعة 
والثالثني قبل االخيرة قبل ان 
يحل ضيفا على تشلسي في 

املرحلة االخيرة.
ف���ي املقاب���ل، باتت مهمة 
توتنهام صعبة جدا للتتويج 
باللقب واخلطأ ممنوع عليه 

ترتيب فرق الصدارة:
1 � ليستر سيتي 76 نقطة من 

35 مباراة
2 � توتنهام 69 من 35

3 � مان سيتي 64 من 35
4 � ارسنال 64 من 35

5 � مان يونايتد 59 من 34

داوسون قتل أحالم السبيرز                                                                                                                                                                                                         )أ.ف.پ(

حلظة طرد ڤاردي أمام املطارق


