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«الريدز» ُيبقي األمل.. ومعركة أخيرة في شمال لندن

حافــظ ليڤربول على آماله باملنافســة على لقب 
بطل الــدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد ان 
قلب تخلفه أمام مضيفه أســتون فيال ٠-١ الى فوز 
٢-١ الثالثاء في مبــاراة مؤجلة من املرحلة الثالثة 
والثالثني. وتســاوى ليڤربول مع مان سيتي بعدد 
النقاط (٨٦ نقطة) لكن االخير يتفوق بفارق االهداف.
وأجــرى املدرب االملاني لليڤربول يورغن كلوب 
خمسة تبديالت على التشكيلة التي خاضت املباراة 
االخيرة ضــد توتنهام وانتهت بتعــادل فريقه ١-١ 

وابتعاده بفارق ٣ نقاط عن مان سيتي املتصدر.
وكان ابرز الذين ابقاهم كلوب على مقاعد الالعبني 
االحتياطيــني املصري محمد صــالح هداف الدوري 
برصيــد ٢٢ هدفا والعب الوســط اإلســباني تياغو 
ألكانتارا، رمبا إلراحتهما قبل املباراة النهائية ملسابقة 
كأس اجنلترا الســبت املقبل ضد تشلسي، وسجل 

هدفي «الريدز»، جويل ماتيب (٦)، وســاديو ماني 
برأسه (٦٥)، فيما سجل البرازيلي دوغالس لويس 

(٣) هدف استون فيال الوحيد.
اما النقطة السوداء الوحيدة في امسية ليڤربول 
فهي اصابة العب وسطه البرازيلي املؤثر فابينيو في 
العضلة اخللفية لقدمه اليسرى (٣٠) ما قد يحرمه 
من املشاركة في نهائي كأس اجنلترا ورمبا في نهائي 
دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد االســباني في 

٢٨ من الشهر اجلاري في باريس.
وقــال قائد ليڤربــول جوردان هندرســون بعد 
الفوز:«كان الالعبون رائعني في اآلونة االخيرة ولم 
يختلف االمر في هذه األمسية»، مضيفا كنا ندرك أن 
املباراة ستكون صعبة، ألننا كنا نواجه فريقا قويا 
لكننا كافحنا طوال الدقائق التسعني لنخرج بالفوز.

إلى ذلك، يخوض أرسنال مباراة صعبة جدا اليوم 

على أرض جاره وغرميه التاريخي في شمال لندن 
توتنهام (٦٢ نقطة) في مواجهة مؤجلة من اجلولة 
الـ ٢٢ للــدوري اإلجنليزي، ويبــدو «املدفعجية» 
منتشيا بـ ٦٦ نقطة من أربعة انتصارات متتالية، 
وضعته في مركز جيد لضمان املركز الرابع املؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا، حتى انه اصبح قادرا على 
انتــزاع املركــز الثالث من تشلســي، بعد أن قلص 
الفــارق معه الى نقطة اثر فــوزه على ليدز بهدفي 
إدي نكيتياه (٢-١) واهدار تشلسي تقدمه بهدفني 

على ضيفه ولفرهامبتون (٢-٢).
وقال مدربه اإلســباني ميــكل أرتيتا الذي جدد 

عقده حتى ٢٠٢٥ ويحــاول قيادة «املدفعجية» إلى 
دوري االبطال للمرة األولى منذ موسم ٢٠١٦-٢٠١٧: 
«نخوض هذه املباراة باحلماسة نفسها، لكننا ندرك 

ان هذه اللحظة قد تكون حاسمة».

توتنهام وأرسنال في مواجهة نارية على بطاقة مؤهلة لدوري األبطال

ميالن.. رهن البيع ويفاضل بني عروض املالك اجلدد
نقلت وسائل إعالم إيطالية عن رئيس ميالن متصدر الدوري اإليطالي 
لكرة القدم باولو سكاروني إن النادي اللومباردي اململوك منذ ٢٠١٨ 
من قبل صندوق االســتثمار األميركي «إليــوت ماجنمنت» تلقى 
«عرضني» لشــرائه. وقال سكاروني في تصريحات نقلتها بشكل 
خاص وكالة األنباء اإليطالية «أنســا»: «أفهم أن هناك عرضني وأن 

األمر يستغرق وقتا لبحثهما جيدا ومقارنتهما».
وحسب معلومات من صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تطرقت وسائل 
اإلعالم اإليطالية في منتصف أبريل الى اهتمام صندوق استثماري 
مقره البحرين «إنفستكورب». هذا االهتمام لم يتم تأكيده رسميا 

من قبل هذا الصندوق أو النادي أو املالك احلالي.
وتطرقت الصحافة اإليطالية في اآلونة األخيرة الى مفاوضات مع 
مرشح محتمل آخر هو صندوق االســتثمار األميركي «ريدبيرد 

كابيتال بارتنرز»، ومرة أخرى بدون تأكيد رسمي.
وأكد رئيس ميالن «لســت على علم باملشاكل أو النقاط احلرجة» 
مع «إنفســتكورب» الذي بدا األكثر تقدما في هذا امللف. وحرص 
سكاروني مع ذلك على التأكيد أنه «ليس احملاور املناسب» لإلجابة عن 
األسئلة املتعلقة باملوضوع. وكان أسطورة النادي ومديره الرياضي 
باولو مالديني اعتبر فــي أبريل املاضي أنه من «الطبيعي» أن يتم 
بيع النادي مع التأكد على أنه ال يعرف «متى» ميكن أن يحدث ذلك. 

برشلونة يواصل التألق.. و«الريال» يستقبل ليفانتي
واصل برشلونة انتفاضته 
في اآلونة األخيرة واقترب من 
تأمــني الوصافــة بتغلبه على 
ضيفه سلتا فيغو ٣-١ الثالثاء 
فــي افتتاح املرحلــة الـ٣٦ من 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

في إسبانيا.
وســجل الهولندي ممفيس 
ديبــاي (٣٠) والغابوني بيار 
إمييريــك أوباميانغ (٤١ و٤٨) 
أهداف برشلونة، وياغو أسباس 

(٦٠) هدف سلتا فيغو.
وفــرض أوباميانغ نفســه 
جنما للمباراة بتسجيله هدفني 
فــي الدقيقتــني ٤١ و٤٨ رافعا 
رصيده الى ١١ هدفا هذا املوسم.

كما يدين الفريق الكاتالوني 
بفــوزه الــى جناحــه الدولي 
الفرنسي عثمان دميبلي صاحب 
متريرتني حاسمتني األولى إلى 
ديباي افتتح منها التســجيل 
(٣٠)، والثانية بنســخة طبق 
األصل إلى أوباميانغ سجل منها 
هدفه الشخصي الثاني والثالث 

لفريقه (٥٨).
لكن برشلونة خسر خدمات 
الدولي األوروغوياني  مدافعه 
رونالد أراوخو بســبب إصابة 
قوية في رأســه إثر اصطدامه 
بــرأس زميله الواعد غافي اثر 

كرة هوائية (٦١).
وأكد برشلونة في بيان أن 
«أراوخــو يعاني مــن ارجتاج 
فــي املــخ ومت نقلــه إلــى أحد 
املستشفيات إلجراء فحوصات 

معمقة».
إلــى ذلــك، اســتعاد ريال 
نغمــة  اخلامــس  بيتيــس 
االنتصارات وشدد اخلناق على 

أتلتيكو مدريــد الرابع بفوزه 
الكبير على مضيفه ڤالنســيا 
٣-٠، وانتظر «بيتيس» حتى 
الشوط الثاني لتسجيل ثالثيته 
عبر البرازيلي ويليان جوزيه 
(٥٧) وســيرخيو كاناليــس 
إيغليســياس  (٨٧) وبورخــا 
(٩٠)، ليعزز موقعه في املركز 
اخلامس برصيد ٦١ نقطة، فيما 
جتمد رصيد ڤالنسيا عند ٤٤ 

نقطة في املركز العاشر.
وخطا غرناطة خطوة كبيرة 
نحو البقاء بفوزه الثمني على 
ضيفــه أتلتيــك بلبــاو بهدف 
وحيد سجله أليكس كويالدو 
(٣٥)، ليرفع رصيده ٣٧ نقطة 
في املركز الســابع عشــر الى 
السادس عشر، وأكمل أتلتيك 
بلباو املباراة بعشرة العبني اثر 
طرد ميكل فاسغا (٨٥) لالنذار 

الثاني.
فــي املقابل، جتمــد رصيد 
أتلتيــك بلباو عنــد ٥٢ نقطة 
في املركز الثامن وتلقى ضربة 
موجعة في سعيه الى املنافسة 
على بطاقتي الدوري األوروبي 
«يوروبا ليغ» واملؤمتر األوروبي 
«كونفرنس ليغ»، حيث تبخرت 
آماله في األولــى النه يتخلف 
بفارق تســع نقاط عــن ريال 
بيتيس اخلامــس، وتضاءلت 
في الثانية النه يتخلف بفارق 
٤ نقاط عن ريال سوســييداد 

السادس.
ويلعب اليوم، رايو فاييكانو 
مع ڤياريال، ويستضيف ريال 
سوسييداد نظيره قادش، فيما 
يحل ليفانتي ضيفا على بطل 

«الليغا» ريال مدريد.

غرناطة يقترب من األمان.. و«بيتيس» يزاحم أتلتيكو على املركز الرابع

مباريات اليوم بالتوقيت الكويت
إجنلترا –  مؤجلة من املرحلة الـ ٢٢

١ ٩:٤٥beIN Sports Premiumتوتنهام – ارسنال
إسبانيا – املرحلة الـ ٣٦

٤ beIN Sports ٨ريال سوسييداد – قاديش
١ Premier Sports ٩رايو فاييكانو – ڤياريال
١ ١٠:٣٠beIN Sportsريال مدريد – ليفانتي

اجلابر: إجنازات ُأنس العاملية محل فخر

في تونس، ونائب رئيس االحتاد 
العربي د.سلمى املولهي أعرب 
خاللهما عن فخره واعتزازه 
التنس  لعبة  وجميع منتسبي 
العربي بهذا  على املســتوى 

اإلجناز.

القارية والدولية. وبهذه املناسبة، 
بعث اجلابر برسالتي تهنئة إلى 
رئيس اللجنة الوطنية األوملبية 
التونســية محــرز بوصيان 
التونسية  ورئيســة اجلامعة 
للتنس (احتاد التنس الوطني) 

أعرب رئيــس االحتادين 
للتنس  الكويتــي والعربــي 
الشيخ أحمد اجلابر عن سعادته 
البالغة باإلجنــاز العربي غير 
املســبوق الذي حققته العبة 
التنس التونســية أنس جابر 
بعد فوزها بلقب بطولة مدريد 
املفتوحة للتنس لتصبح بذلك 
ضمن أفضــل ٧ العبات على 
مستوى العالم. وأكد اجلابر ان 
هذا اإلجناز الذي حتقق لم يأت 
من فراغ بل جاء بعد مواصلة 
العمل والعطاء وبذل مزيد من 
اجلهد واالرتقاء باملســتوى 
واإلصرار على النجاح وإثبات 
الذات وهو السمة املميزة لالعبة 
التي أصبحت فخرا للعرب في 
احملافل القارية والدولية للعبة 
التنس ومنوذجا مشرفا يجب 
على اجلميع االقتداء به من أجل 
انطالق اللعبة على املســتوى 
العربي نحو مزيد من اإلجنازات 

الشيخ أحمد اجلابر والتونسية أُنس في مناسبة سابقة

«يورو ٢٠٢٤» تنطلق ١٤ يونيو

تايسون لن يحاكم في ضرب «راكب الطائرة»

إنبي يوقف قطار الزمالك

أعلن االحتاد األوروبي لكــرة القدم (ويفا) 
الثالثاء أن نهائيات كأس أوروبا التي منح شرف 
استضافتها إلى أملانيا في سبتمبر ٢٠١٨، ستفتتح 
في ١٤ يونيو مبلعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، 
وتختتم في ١٤ يوليو بامللعب األوملبي في العاصمة 
برلني ٢٠٢٤. ووضعت اللجنة التنفيذية لالحتاد 
القاري روزنامة النهائيات التي ستقام في عشر 
مدن أملانية مع العودة إلى نظام االستضافة في 

بلد واحد بعد نســخة ٢٠٢٠ الذي أقيمت العام 
املاضي في ١١ دولة في القارة العجوز. وقال االحتاد 
األوروبي في بيان «ألول مرة، مت تضمني التأثير 
البيئي في معايير لوائح البطولة»، مضيفا خالل 
دور املجموعات ستقام املباريات في منطقتني فقط، 
لتقليص املسافات للمنتخبات واجلماهير، وتسهيل 
مهمة الوفود التي تسافر بالقطار أو احلافلة من 

معسكرها األساسي إلى مكان إجراء املباريات.

لن يحاكم بطل املالكمة األميركي الســابق 
مايك تايســون في قضية ضربه الشهر الفائت 
راكبا يعتقد أنه كان ثمال أخذ يضايقه في إحدى 
الطائرات، بحسب ما نقلت وسائل إعالم أميركية 
عن مدع عام في والية كاليفورنيا األميركية كان 
موجلا النظر في احلادثة. وأوضح املدعي العام في 
مقاطعة سان ماتيو ستيف واغستاف أن هذا القرار 
«يستند إلى الظروف احمليطة» مبا حصل وفق 
ما أظهرت مقاطع الڤيديو والشهادات، والسيما 
منها «سلوك الضحية». وحصلت احلادثة في ٢٠ 
أبريل الفائت قبل اقالع طائرة تابعة لشركة «جت 

بلو» متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا. 
وأقدم املالكم السابق البالغ ٥٥ عاما على ضرب 
الراكب مرات عدة بعد دقائق من صعوده على 
الطائرة. وشرح املدعي العام ستيف واغستاف 
لصحيفة «لوس أجنليس تاميز» أن الراكب البالغ 
٣٦ عاما بدا مخمورا وكان يصرخ بوقاحة على 
الركاب الذيــن يدخلون الطائرة. وأفادت بعض 
الشهادات بأن قنينة ماء بالستيكية ألقيت على 
مايك تايسون الذي كان جالسا أمام هذا الراكب.

واعتبر املدعي العام أن «هذه القضية ليست 
من صالحية احملاكم اجلنائية».

القاهرة - سامي عبدالفتاح

جنح إنبي في إيقاف قطار انتصارات الزمالك 
بالدوري املصري بالفوز عليه ٢-٠ ضمن اجلولة 
الـ ١٨، لتكون اخلســارة الثالثة له هذا املوسم 
واألولى حتت قيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا بعد ٣ انتصارات معه، وبذلك توقف رصيد 
الفارس األبيض عند ٤١ نقطة في صدارة الترتيب، 
فيما رفع الفريق البترولي رصيده الى ٢٣ نقطة 
باملركز التاسع. وأصبح إنبي بقيادة مدربه القدير 
حلمي طوالن (ابن الزمالك) عقدة حقيقية أمام 
الزمالك، حيث حقق فوزه السادس على الزمالك 
في تاريخ مواجهات الفريقني في الدوري املصري 

املمتاز، علما أن آخر فوز إلنبي على الزمالك كان 
بالدور األول من موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتعليقا على الهزمية الثالثة للزمالك في الدوري 
على ملعب ســتاد القاهرة، قال رئيس النادي 
مرتضى منصور إن ما يحدث للفريق في ستاد 
القاهرة شيء غير طبيعي، فالفريق لم يفز في 
آخر ٤ مباريات لعبها على هذا امللعب ولم يحرز 
أهدافا أيضا (خســر من انبي وتعادل سلبا مع 
فاركو كما خسر في أبطال أفريقيا ٠-١ من الوداد 
املغربي وتعادل ســلبا مع ساجرادا األنغولي)، 
مؤكدا أنه يفكر في نقل مباريات الفريق من ستاد 
القاهرة. وفي مباراة ثانية، فاز سيراميكا على 

اجلونة ٣-٢ في مباراة كبيرة ومثيرة.

٨٩٢ مليون يورو خسائر «الليغا»
سجل الدوري اإلسباني لكرة القدم خسائر 
بلغت ٨٩٢ مليون يورو في موســم ٢٠٢٠-

٢٠٢١ الذي تفشى فيه ڤيروس كورونا، فيما 
مثل نادي برشلونة أكثر من نصف العجز، 

بحسب أرقام أعلنتها رابطة «الليغا».
ويتحمل برشلونة ٥٦٪ من خسائر تلك الفترة 
قبل احتســاب الضرائب، إذ عانت األندية 
اإلسبانية من التداعيات االقتصادية للمالعب 
اخلالية من اجلماهير وتراجع مداخيل شباك 

التذاكر.
وأضافت الرابطة أن تراجع حجم انتقاالت 
الالعبني، جــداول البث املضغوطة وتقلص 
اإليرادات التجارية لعبت دورا أساسيا أيضا.
وسجلت أندية «الليغا» إيرادات بقيمة ٣٫٨١ 
مليارات يورو (نحو ٤ مليارات دوالر) ملوسم 
٢٠٢٠-٢٠٢١، ما ميثل تراجعا بنسبة ٢٤٫١٪ عن 
موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ والذي تأثر أيضا بجائحة 

كورونا لكن في أشهره األخيرة.


