
ياأم��ل اأتلتيك��و مدري��د يف اال�ستفادة م��ن عاملي 
االأر���ض واجلمهور م��ن اأجل حماول��ة حتقيق اأكرب 
نتيج��ة ممكن��ة اأم��ام �سيفه لي�س��ر �سيت��ي عندما 
يواجهه اليوم االأربعاء عل��ى "في�سنتي كالديرون" 
يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.  واعتاد 
اأتلتيكو امل�ساركة يف دوري االأبطال خالل املوا�سم 
االأخ��رة وتخط��ي عقب��ة ف��رق كب��رة، وكان قاب 
قو�س��ن اأو اأدن��ى م��ن الف��وز باللقب للم��رة االأوىل 
يف تاريخ��ه، اإال اأن��ه ا�سط��دم مرت��ن بعقبة جاره 
الل��دود ري��ال مدري��د وخ���ر نهائ��ي 2014 )-1
4( بع��د التمدي��د بعدما كان متقدم��ًا 0-1 حتى 
الوق��ت االأ�سل��ي، و2016  الث��واين االأخ��رة م��ن 
بركالت الرجيح بع��د تعادلهما 1-1 يف الوقتن 
االأ�سلي واالإ�س��ايف. اإال مواجهة فريق من م�ستوى 
لي�سر ال��ذي يخو�ض غمار امل�سابق��ة للمرة االأوىل 
يف تاريخ��ه، ويعاين على م�ست��وى الدوري املحلي 
ه��ذا املو�سم، قد يكون اأ�سعب م��ن اإق�ساء فرق من 
العي��ار الكب��ر، بح�سب الظه��ر الربازيل��ي فيليبي 
لوي���ض الذي قال ع�سية اللقاء "نحن ل�سنا مر�سحن 
)لتخط��ي لي�س��ر(. ال نوؤمن بهذا االأم��ر". ويخو�ض 

فري��ق امل��درب االأرجنتيني دييغ��و �سيميوين غمار 
ال��دور رب��ع النهائ��ي للمو�س��م الراب��ع توالي��ًا، من 
دون اأن يعن��ي ذلك اأن خربت��ه �ست�سهل مهمته اأمام 
لي�سر الذي حتول يف اأقل من عام من بطل للدوري 
املمت��از اىل فريق ي�سارع م��ن اأجل جتنب الهبوط 
امل��درب  باإقال��ة  ت�سب��ب  م��ا  االأوىل،  الدرج��ة  اىل 
االإيط��ايل كالوديو رانيري.  و�ساهم ريا�ض حمرز 
يف اإح��راز 6 م��ن اأهداف لي�سر �سيت��ي الع�رة هذا 
املو�س��م يف دوري االأبط��ال )�سج��ل 4 �سن��ع 2(. 
وحق��ق لي�سر بداية مثالية مع مدربه اجلديد كريغ 
�سك�سب��ر اإذ فاز مببارياته اخلم���ض االأوىل معه ما 
�سم��ح له باالبتعاد عن منطق��ة اخلطر، اال انه �سقط 
االأح��د اأمام ايفرتون 4-2. وق��ال ليوناردو اأويوا، 
مهاج��م لي�س��ر يف مقابلة م��ع �سحيف��ة "ماركا" 
االإ�سبانية اليومي��ة: "اتلتيكو ميلكون روًحا قتالية 
مذهل��ة ولديه��م العدي��د من نق��اط الق��وة التي من 
ال�سعب جتاوزها.. وجتعلهم من نوعية الفرق التي 
ال يرغ��ب اأحد يف مواجهته��ا". وياأمل اأتلتيكو اأن ال 
يلقى نف���ض امل�سر الذي اخت��ربه مواطنه اإ�سبيلية 
يف ال��دور ال�ساب��ق، اإذ خرج الن��ادي االأندل�سي على 

ي��د بط��ل اإنكل��را )3-2 بجم��ل مبارات��ي الذهاب 
واالإي��اب(. واعت��رب فيليب��ي لوي���ض اأن فريق��ه كان 
�سيلع��ب ب�س��كل اأف�س��ل ل��و واج��ه فرق��ًا م��ن عيار 
ي�ستح��وذان  "الأنهم��ا  مدري��د  ري��ال  اأو  بر�سلون��ة 
عل��ى الك��رة وي�سيطران عل��ى املب��اراة، لكن عندما 
ن�سط��ر نح��ن الأخ��ذ املب��ادرة، فاالأمور ل��ن تكون 
�سهل��ة". وا�ستطرد الالع��ب الربازيلي قائاًل "االأمور 
�ستك��ون �سعب��ة عليه��م )لي�سر( الأن نع��رف كيف 
نتعام��ل مع دور رب��ع النهائي. لق��د خ�سناه ثالث 
م��رات يف االأعوام الثالثة االأخ��رة، وبالتايل نحن 

م�ستعدون".
واأ�س��ار اىل اأن اأتلتيكو ا�ستلهم م��ن امل�سوار املذهل 
للي�س��ر املو�س��م املا�س��ي يف ال��دوري املمتاز من 
اأج��ل اإ�سق��اط باي��رن وبر�سلون��ة يف الدوري��ن ربع 
النهائ��ي م��ن ن�سخ��ة املو�س��م  النهائ��ي ون�س��ف 

املا�سي.
و�ساه��م اأنط��وان غريزم��ان يف اإح��راز %50 م��ن 
اأه��داف اأتليتيك��و مدري��د يف دوري االأبط��ال من��ذ 

املو�سم املا�سي )�سجل 11 �سنع 3(.
واخت��رب اأتلتيك��و نف�ض ال�سع��ور الذي عا�س��ه لي�سر 

الف��وارق  اأن  املا�س��ي، رغ��م  املو�س��م  �سيت��ي 
�سا�سع��ة ب��ن الفريق��ن م��ن ناحي��ة االإمكان��ات 
الفني��ة، وذلك عندما و�سع حدا الحتكار العمالقن 
بر�سلون��ة وريال للقب الدوري االإ�سباين وتوج بطاًل 

قبل ثالثة اأعوام رغم م�ساكله املادية.
وتط��رق رئي���ض اأتلتيك��و اإنريكي �سري�س��و اإىل هذه 
"االأم��ر كان  امل�ساأل��ة االأ�سب��وع املا�س��ي، قائ��اًل 
م�سابه��ا بالن�سب��ة اإىل لي�سر، كان��وا يناف�سون �سد 
ف��رق مث��ل ت�سيل�س��ي، مان�س�س��ر �سيت��ي، مان�س�سر 
يونايت��د، وبالت��ايل فوزهم بلقب ال��دوري املمتاز 

كان اإجنازاً هائاًل".
اأم��ا �سيمي��وين، فاعت��رب اأن نظرت��ه اإىل لي�س��ر مل 
تتغ��ر وحت��ى يف ظل معان��اة االأخر ه��ذا املو�سم 
اأو يف ظ��ل حت�س��ن م�ست��واه بع��د و�س��ول �سك�سبر، 
م�سيف��ًا "بالن�سب��ة للكثر من النا���ض نحن نواجه 
االآن فريق��ًا خمتلفًا عن ذلك الذي ح�سلنا عليه يوم 
�سح��ب القرعة )كان لي�س��ر يف احل�سي�ض حينها(. 
لكننا كنا نعلم دائم��ًا باأنها �ستكون مباراة �سعبة 
و�ر�س��ة �س��د فريق ي�سبهن��ا كث��راً يف العديد من 

النواحي".
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 اأعل��ن اأدريانو جالي��اين املدير العام ملي��الن االيطايل عن اهتمام 
الرو�سون��ري بالظف��ر بخدم��ات اجلن��اح املع��ار ديلوفي��و ب�سكل 
نهائ��ي. جالي��اين اأكد عل��ى تفاو�ض مي��الن مع بر�سلون��ة ب�ساأن 
خط��ف اجلن��اح اال�سباين املع��ار ج��رارد ديلوفي��و يف �سفوف 
املو�س��م  نهاي��ة  بع��د  نهائ��ي  ب�س��كل  الرو�سون��ري 
احل��ايل. ديلوفي��و ج��اء اىل ال�سان �س��رو قادمًا 
�سبي��ل  عل��ى  االجنلي��زي  ايفرت��ون  م��ن 
بالع��ودة  يرتب��ط  ولكن��ه  االع��ارة 
لنادي��ه االأم بر�سلون��ة اال�سباين 
ب���رط "اع��ادة ال���راء" يف 

عام��ًا عق��د  ال23  ذو  الالع��ب 
ع��ن البالوجران��ا يف يوليو ال��ذي رح��ل 
 .2 0 1 لقن��اة 5 ���رح  جالي��اين 

 : "يف يونيو القادم، �ستت�سح مي��الن 
اأعل��م م��اذا �سيح��دث يف �سوق الروؤي��ة، اأن��ا ال 

االنتق��االت حينها، لذل��ك ال اأ�ستيط��ع اأن اأوؤكد �سيئَا 
بخ�سو���ض ديلوفي��و" اجلن��اح اال�سب��اين اأعل��ن عن 
نف�س��ه بق��وة منذ وط��اأت اأقدامه االرا�س��ي االيطالية 
بت�سجيل��ه   2017 يناي��ر  الرو�سون��ري  �سف��وف  يف 
هدف��ن و�سناعت��ه لثالثة اأهداف يف 11 مب��اراة لعبها 
م��ع مي��الن، ما دفع جالي��اين الظهار اهتمام��ه بخدمات 
ديلوفي��و ب�سكل نهائي. وكانت تقارير �سحفية قد اأ�سارت قبل 
اأي��ام قليلة اإىل رغب��ة بر�سلونة بتفعيل بند اإع��ادة �راء الالعب 
من اإيفرتون مرة اأخرى مقابل 12 مليون يورو، مع اإمكانية بيع 
الالع��ب بع��د ذلك للمي��الن اأو االحتفاظ به يف هج��وم بر�سلونة. 
وت�س��ر التقاري��ر اإىل اأن اإدارة بر�سلون��ة الفنية تراقب الالعب 
ع��ن كثب حيث اأر�سلت الك�سافة ملراقبته يف املباراة االأخرة 
اأمام بالرمو والتي �ساهم فيها بفوز امليالن برباعية نظيفة، 

حيث �سجل الهدف االأخر لفريقه.

اأعط��ى اأحد اأكرب م��الك اآر�سنال "األي�ر اأو�سان��وف"، املدرب الفرن�سي 
"اآر�س��ن فينجر"، �سالحي��ة، الختيار خليفته، اإذا ق��رر ترك من�سبه، 
الذي ي�ستحوذ عليه منذ اأكرث من 20 عاًما، وحتديًدا، منذ تعيينه خلًفا 

لال�سكتلن��دي " برو���ض ريوت�ض" اأكتوب��ر عام 1996. 
ويواجه امل��درب الفرن�سي انتقادات حادة، الإجباره 
على التنحي، خا�سة بعد العرو�ض امُلخيبة لالآمال، 
عل��ى امل�ست��وى املحلي والق��اري، براج��ع الفريق 

يف املرك��ز ال�ساد���ض يف ج��دول ترتي��ب اأندية 
الربميرليج، وقبلها، وّدع دوري االأبطال 

بخ�س��ارة فادحة على يد باي��رن ميونخ 
بنتيج��ة 2-10 يف جمم��وع مبارات��ي 
ذه��اب واإي��اب ال��دور ثم��ن النهائ��ي. 
و�ُسئل ث��اين اأكرب ُم�ستثم��ر يف اآر�سنال 
عن م�ستقبل من�سب املدير الفني، بعد 
ت�س��ارب االأنباء حول م�ستقبل فينجر 
ال��ذي �سينتهي عق��ده ال�سيف القادم، 

اأج��اب قائ��اًل "اأت�س��ور اأنن��ا م��ا زالن��ا 
بحاج��ة لفينجر، واختي��ار خليفة فينجر 

يج��ب اأن يت��م بطريق��ة حُمرم��ة، ومن 
جانب��ي اأ�ستطيع اأن اأعطي فينجر احلق 
لنف�سه الختيار خليفته". واأهان اأر�سن 

فينجر تاريخه مع الن��ادي اللندين بعد 
اخل�س��ارة اأم��ام كري�ستال باال���ض بثالثية 
نظيفة مبلعب "�سيلهر�ست بارك" يف ختام 
مناف�س��ات اجلولة ال� 32 من الربمييرليج. 
وذكرت �سبك��ة "�سكاي �سبورت���ض" اأن هذا 
االنت�س��ار هو االأك��رب لكري�ستال باال�ض يف 

تاريخ مواجهاته اأم��ام اأر�سنال، اإ�سافة اإىل 
اأنها الأول مرة ي�سقط اجلانرز يف 4 مباريات 
متتالي��ة خ��ارج ملعبه حتت قي��ادة املدرب 
الفرن�س��ي املخ���رم. و�سق��ط اأر�سن��ال اأمام 
كل من ت�سيل�سي، ليفرب��ول وو�ست بروميت�ض 

األبي��ون بنتيج��ة واح��دة 3-1، قب��ل اأن يكرر 
نتائج��ه الكارثي��ة بثالثي��ة دون رد يف ملعب 

كري�ستال باال�ض.

أتلتيكو مدريد يريد إيقاف توهج ليستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يواجه ريال مدريد بأفضلية األرض والجمهور
تتج��ه االأنظار، اليوم، االأربع��اء اإىل مواجهة من العيار 
الثقي��ل على ملعب "األيانز اأرين��ا"، بن بايرن ميونيخ 
االأمل��اين و�سيفه ريال مدريد االإ�سب��اين حامل اللقب، 
يف ذه��اب ربع نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا لكرة 

القدم.
ويع��ّول بايرن الذي يتقدم بثب��ات نحو لقب جديد 
يف ال��دوري املحل��ي، عل��ى �سجله "اخل��ارق" يف 
معقل��ه، ليقطع ن�س��ف الطريق نح��و حتقيق ثاأره 
من ريال مدريد وحرمان النادي امللكي موا�سلة 
م�سع��اه ليك��ون اأول فريق يحتفظ بلق��ب امل�سابقة 

ب�سيغتها احلالية.
وف��از باي��رن يف املباري��ات ال��� 16 االأخ��رة الت��ي 

)رق��م  االأبط��ال  دوري  يف  جماه��ره  ب��ن  خا�سه��ا 
اأر�سن��ال  عل��ى  �ساحق��ة  بنتيج��ة  اآخره��ا  قيا�س��ي(، 
االإنكلي��زي 1-5 يف ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل اأن 

يحقق النتيجة نف�سها اإيابًا يف لندن.
واأك��د جن��اح باي��رن الهولن��دي اأري��ن روب��ن، الالعب 
ال�ساب��ق لريال مدري��د، رغبة العبي الن��ادي البافاري 

باحلفاظ على �سجلهم على ملعبهم.
و�س��ّدد على ���رورة: "اإعطاء اإ�سارة لري��ال مدريد منذ 
الدقيق��ة االأوىل باأّن��ه ل��ن ياأخذ �سيئًا مع��ه من ميونيخ 

ونريد الفوز باملباراة".
وي�سع��ى بايرن بقي��ادة امل��درب االإيطايل الف��ذ كارلو 
اأن�سيلوتي للثاأر من النادي امللكي الذي كان اآخر فريق 

يفوز عليه بن جماهره يف امل�سابقة القارية، بنتيجة 
وكان   .2014 نهائ��ي  ن�س��ف  يف  -4�سف��ر  قا�سي��ة 
اأن�سيلوت��ي يف حين��ه مدرب��ًا لري��ال وق��اده اإىل اإحراز 
لق��ب امل�سابقة القارية، وكان م�ساعده حينها الفرن�سي 
زي��ن الدين زي��دان الذي يت��وىل حاليًا تدري��ب النادي 
االإ�سب��اين، وق��اده خ��الل مو�سمه االأول )ع��ام 2016( 
اإىل اإح��راز لقبه احل��ادي ع�ر يف البطول��ة االأوروبية. 
وترت��دي مواجه��ة 2017-2016 نكه��ة مميزة الأنها 
ت�سع االإ�سباين ت�سابي األون�سو اأي�سا يف مواجهة الفريق 
الذي دافع عن األوانه من 2009 اإىل 2014 واأحرز معه 
خم�سة األقاب. وترك��ز االأنظار على املواجهة املرتقبة 
بن جنمي ريال الربتغايل كري�ستيانو رونالدو وبايرن 

البولن��دي روبرت ليفاندوف�سكي ال��ذي �سجل 38 هدفًا 
هذا املو�س��م يف خمتلف امل�سابق��ات، مقابل 26 هدفًا 
يف 36 مب��اراة للربتغ��ايل الذي يحمل الك��رة الذهبية 

الأف�سل العب يف العامل.
ول��ن يكون بايرن الوحي��د الذي يع��اين دفاعيًا بغياب 
هومل���ض، اإذ يفتق��د ريال ب��دوره ركن��ن موؤثرين هما 

الربتغايل بيبي والفرن�سي رافايل فاران.
واإذا كان هومل�ض ي�سابق الزمن لكي يكون جاهزاً للقاء 
االإياب، فاإّن غياب بيبي وفاران عن مباراة "�سانتياغو 
برنابي��و" موؤك��د الأن االأول تعر���ض ال�سب��ت �سد اجلار 
الل��دود اأتلتيكو )1-1( لك���ر مزدوج يف �سلعه، بينما 

يعاين الثاين اإ�سابة ع�سلية �ستبعده لفرة �سهر.

آرسنال يمنح فينجر امتيازًا جديدًا

NBAيوتا جاز يضع حدًا النتصارات واريورز في الـ

باوزا خارج األرجنتين وسامباولي األقرب لخالفته

قط��ع يوتا ج��از �سل�سلة م��ن 14 انت�س��اًرا متتالًيا 
جلول��دن �ستي��ت واري��ورز وتغل��ب علي��ه يف عق��ر 
داره 105 / 99 م�س��اء االإثن��ن )�سب��اح الثالثاء 
بتوقي��ت جرينيت���ض( �سمن مناف�س��ات دوري كرة 
ال�سل��ة االأمريك��ي للمحرفن. و�سّج��ل جورج هيل 
20 نقطة واأ�ساف زميله رودي جوبرت 17 نقطة 
و18 متابع��ة ليوتا جاز ، ليح�س��م الفريق املباراة 
بف��ارق 6 نق��اط يف النهاية. وعل��ى اجلانب االآخر، 
�سج��ل �ستيفن كي��وري 28 نقطة لواري��ورز قبل اأن 
يخ��رج رفقة عدد من العنا���ر االأ�سا�سية بالفريق 
يف الرب��ع الراب��ع ، للراح��ة ، حي��ث ح�س��م الفري��ق 
بالفع��ل موقع��ه يف �س��دارة الت�سني��ف ب��االأدوار 

الفا�سل��ة )ب��الي اأوف(. كذل��ك قّدم كيف��ن دورانت 
اأداء مر�سي��ا يف ث��اين مب��اراة ل��ه بعد الع��ودة من 
اإ�سابت��ه يف الركب��ة حي��ث �سج��ل 16 نقطة وع�ر 
متابع��ات لواري��ورز مت�س��در جمموع��ة املنطق��ة 
الغربي��ة والذي تلقى بذلك الهزمي��ة اخلام�سة ع�ر 
ل��ه يف املو�س��م مقابل 66 انت�س��ارا. اأما يوتا جاز 
، ال��ذي قطع �سل�سلة م��ن 7 هزائم متتالية يف �سجل 
مبارياته عل��ى ملعب "اأوراكل اأرين��ا" معقل فريق 
واري��ورز ، فق��د رفع ع��دد انت�ساراته ه��ذا املو�سم 
اإىل 50 مقاب��ل 31 هزمي��ة. ويف مباري��ات اأخرى 
، تغل��ب بورتالن��د تريل بليزرز على �س��ان اأنطونيو 
�سب��رز 99 / 98 ولو���ض اأجنلو���ض كلي��ربز عل��ى 

هيو�س��ن روكت���ض 125 / 96 ووا�سنطن ويزاردز 
عل��ى م�سيف��ه ديروي��ت بي�ستون��ز 105 / 101 

وميلواك��ي بك�ض على ت�سارل��وت هورينت�ض 89 
. 79 /

كذل��ك تغل��ب �سيكاغو بول��ز عل��ى اأورالندو 
ماجي��ك 122 / 75 وميام��ي هي��ت عل��ى 

كليفالن��د كافال��رز حام��ل اللق��ب 124 
/ 121 بع��د وق��ت اإ�س��ايف وبو�سطن 

�سلتيك�ض على بروكلن نت�ض 114 
/ 105 واإنديان��ا بي���رز عل��ى 

م�سيف��ه فيالدلفيا �سيفنتي 
�سيك�رز 120 / 111 .

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا

بايرن ميونيخ

بريزبان روار

كاوا�ساكي فرونتال
مواجنثوجن

اأتلتيكو مدريد

�سوون �سام�سوجن

ريال مدريد

كا�سيما انتلرز

جواجنزو
اأول�سان هيونداي

لي�سرت �سيتي

اي�سرتن

21:45 

12:00

13:00
15:30

21:45

13:00

مفكرة
    الجورنال 

اأعلن االحت��اد االأرجنتيني لكرة الق��دم ر�سميًا اإقالة 
اإدغ��اردو باوزا م��درب املنتخ��ب االأول من من�سبه 
عل��ى خلفية النتائ��ج ال�سلبي��ة التي حققه��ا الفريق 
يف ت�سفي��ات ق��ارة اأم��ركا اجلنوبي��ة املوؤهلة اإىل 
نهائيات كاأ�ض الع��امل لكرة القدم "رو�سيا 2018". 
وكان��ت اإقال��ة ب��اوزا من تدري��ب منتخ��ب راق�سي 
التانغ��و متوقع��ة اإىل ح��د كب��ر عق��ب االإخفاق��ات 
املتك��ررة للفري��ق يف ت�سفي��ات املوندي��ال حت��ت 
قيادة املدرب البالغ من العمر 59 عامًا والتي كان 
اآخره��ا ال�سقوط اأم��ام بوليفيا بهدف��ن دون رد يف 
الثام��ن والع�رين من اآذار/مار���ض املا�سي، وهي 
الهزمي��ة التي عق��دت مهم��ة املنتخ��ب االأرجنتيني 
وجعلته يحتل املركز اخلام�ض على الئحة منتخبات 

اأمركا اجلنوبي��ة امل�سارك��ة يف الت�سفيات بر�سيد 
22 نقط��ة م��ن 14 مباراة ف��از خاللها الفريق يف 
6 مباري��ات وتع��ادل يف 4 وخ�ر مثلها. وحتديداً 
حت��ت قي��ادة ب��اوزا خا���ض منتخ��ب االأرجنتن 8 
مباري��ات يف الت�سفيات، حق��ق منها 11 نقطة من 
اإجم��ايل 24 حي��ث ف��از يف 3 منه��ا وخ���ر مثلها 
وتع��ادل يف اثنت��ن. وكان��ت تقاري��ر �سحفي��ة ق��د 
اأ�س��ارت اإىل اجتم��اع غو�ستاف��و لي�سكوفيت�ض، وكيل 
اأعم��ال ب��اوزا، االإثن��ن م��ع كالوديو تابي��ا، رئي�ض 
االحت��اد االأرجنتيني لكرة الق��دم، ملناق�سة م�ستقبل 
امل��درب. يذكر اأن باوزا ت��وىل مهمة تدريب و�سيف 
بطل مونديال 2014 يف اخلام�ض من اآب/اأغ�سط�ض 
املا�س��ي خلفًا جل��راردو مارتينو م��درب بر�سلونة 

اللجن��ة  اختارت��ه  اأن  بع��د  ال�ساب��ق، 
الوطن��ي  االحت��اد  الإدارة  املوؤقت��ة 

ال��دويل  االحت��اد  عينه��ا  الت��ي 
)فيف��ا( واحتاد اأمري��كا اجلنوبية 
االأم��ور  لت�سي��ر  )كومنيب��ول( 
و�سط االأزمة التي مرت بها كرة 
القدم يف البل��د الالتيني الفرة 
تقاري��ر  وا�س��ارت  املا�سي��ة. 

�سحفي��ة اىل ان م��درب ا�سبيلية 
اال�سب��اين خورخي �سامب��اويل هو 

ب��اوزا  خلالف��ة  يف االق��رب 
املنتخ��ب  تدري��ب 

االرجنتيني.

ميالن يحادث برشلونة لحسم 
مستقبل ديلوفيو


