
الي��وم  امل�س��تديرة،  ع�س��اق  اأنظ��ار  تتج��ه 
الأربعاء، اإىل املواجهة املرتقبة بني ت�سيل�س��ي 
املت�س��در و�س��يفه مان�س�س��ر �س��يتي الراب��ع 
عل��ى ملعب "�س��تامفورد بري��دج" يف املرحلة 
احلادية والثالثني من الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.
 و�س��يكون اخلط��اأ ممنوع��ًا اإن كان بالن�س��بة 
الأول  تع��ر  لأن  وذل��ك  �س��يتي  اأو  لت�سيل�س��ي 
�سي�س��عل ال���راع عل��ى اللق��ب ل�س��يما بع��د 
�س��قوطه املفاج��ىء ال�س��بت على اأر�س��ه اأمام 
ج��اره املتوا�س��ع كري�س��تال بال���س )1-2(، 
يف حني اأن خ�س��ارة الثاين �ستجعله يف مرمى 
الطام��ح  يونايت��د  مان�س�س��ر  الل��دود  ج��اره 
لنت��زاع بطاقت��ه اإىل دوري الأبطال املو�س��م 
الإيط��ايل  ت�سيل�س��ي  م��درب  وياأم��ل  املقب��ل. 
اأنتوني��و كونتي اأن ي�س��تفيق فريقه �ريعًا من 
�س��دمة الهزمي��ة الأوىل ل��ه هذا املو�س��م اأمام 
فري��ق ل ي�س��ارع عل��ى الأق��ل للم�س��اركة يف 
دوري الأبط��ال املو�س��م املقب��ل "خ�ر ثالث 
مرات �سابقة يف املو�سم احلايل اأمام توتنهام 

واآر�س��نال وليفربول"، واإل �سي�س��بح الو�س��ع 
معقداً عليه يف الأمتار الأخرية كونه �س��يلعب 
اي�سا مع مان�س�س��ر يونايتد وايفرتون خارج 
قواعده يف املراحل الثماين املتبقية. واأ�س��بح 
الفارق بني ت�سيل�سي وجاره توتنهام الثاين 7 
نقاط بعد فوز الأخري على برينلي )-2�س��فر( 
ال�س��بت، فيما يتخلف �س��يتي يف املركز الرابع 
بفارق 11 نقطة عن فريق كونتي الذي تطرق 
اإىل الهزمية الرابعة لفريقه هذا املو�س��م، قائاًل 
بعد املباراة التي تقدم خاللها البلوز: "�سجلنا 
هدفنا بعد 5 دقائق ثم اهتزت �س��باكنا مرتني 
يف دقائ��ق مع��دودة. عندم��ا تتلق��ى الأهداف 
به��ذه الطريق��ة، فيتوج��ب عليك فهم الو�س��ع 

والتعلم من هذه الأخطاء".
وياأمل ت�سيل�س��ي ال يتك��رر �س��يناريو الزيارة 
الأخرية ل�س��يتي اىل "�س��تامفورد بري��دج"، اإذ 
خ�ر حينها الفريق اللندين �س��فر3- املو�س��م 
املا�س��ي لكن الفريقني كانا بقي��ادة مدربني 
جو�س��يب  والإ�س��باين  كونت��ي  لأن  خمتلف��ني 

غوارديول ا�ستلما املهمة هذا املو�سم.

ويف �س��ياق مت�س��ل، اأك��د الإيط��ايل اأنطوني��و 
ت�سيل�س��ي  لفري��ق  الفن��ي  املدي��ر  كونت��ي، 
الإجنلي��زي، اأن بطولة الربمييريليج مل حت�س��م 

بعد، معرًفا بوقوع �س��غط كب��ري على البلوز. 
وق��ال كونت��ي، يف ت�ريح��ات نقله��ا موقع 
"ف��ور ف��ور ت��و": "هناك �س��غط كب��ري ولكن 

ه��ذا اأمر طبيع��ي عندما تكون جي��دا جدا ويف 
ن��اد كب��ري مث��ل ت�سيل�س��ي". واأ�س��اف م��درب 
يوفنتو���س ال�س��ابق: "عندما تك��ون حمظوًظا 
مبا فيه الكفاية للقت��ال من اأجل اللقب، يكون 
هن��اك �س��غط ولك��ن لي�س فق��ط بالن�س��بة لنا، 
لكثري من الفرق". واأردف: "ل نن�سى، اأن الفرق 
الأخرى كانت مر�س��حة للف��وز باللقب، ولكننا 
بقين��ا عل��ى قم��ة اجل��دول، ونح��ن �س��نحاول 
احلف��اظ على هذا الو�س��ع، واإذا متكنا من ذلك 
فهذا يعني اأننا ن�ستحق التتويج". وتابع: "هذا 
الدوري مل ينته قبل مباريات ال�سبت، ومل ينته 
بعده، هناك 9 ج��ولت للعب، ويجب علينا اأن 
نفك��ر خط��وة بخط��وة، ويف النهاي��ة اإذا فزنا 
�ساأكون �س��عيًدا، ولو فاز فريق اآخر فهذا يعني 
اأنهم اأَف�س��ل منا". وتطرق كونتي للحديث عن 
مواجه��ة مان�س�س��ر �س��يتي، الأربع��اء املقبل، 
مو�س��ًحا: "هي مب��اراة اأخرى، واأن��ا ل اأعرف 
م��ا اإذا كانوا فريًقا مثالًيا بالن�س��بة لنا اأم ل". 
ووا�سل: "اأنا اأعرف مان�س�سر �سيتي، لقد بداأوا 
ه��ذا املو�س��م بهدف الف��وز باللق��ب، وهم حًقا 

فريق قوي، ولكن من ال�س��واب التفكري يف 
اأنف�سنا".

واأمت: "يف اإجنلرا ل توجد مباراة �س��هلة، فكل 
املباري��ات �س��عبة مهم��ا كان ا�س��م املناف�س 
�س��واء كان ال�س��يتي اأو فري��ق اآخ��ر". وجتم��د 
ر�سيد ت�سيل�سي عند 69 نقطة يف ال�سدارة بعد 
هزميته املفاجئة اأمام كري�ستال بال�س 1-2، 
لي�س��تغل توتنهام الفر�سة، حيث قل�س الفارق 
الذي يف�س��له يف املرك��ز الثاين عن ت�سيل�س��ي 
اإىل 7 نق��اط، اإث��ر الفوز على م�س��يفه برينلي 
-2�س��فر.  وم��ع انط��الق مناف�س��ات اجلولة 
ال�31، �س��يمكن لتوتنهام تقلي���س الفارق اإىل 
4 نقاط يف حالة الفوز على م�سيفه �سوانزي 
�س��يتي، لكنه �س��يتعني عليه النتظ��ار لدقائق 
حلني انتهاء املباراة بني ت�سيل�سي ومان�س�سر 
�س��يتي، على اأمل جناح �س��يتي �ساحب املركز 
الرابع يف اإ�س��قاط الفري��ق اللندين على ملعبه، 
لت�ستعل املناف�سة من جديد بني فرق املقدمة، 
بعد اأن بدت الأمور حم�س��ومة ل�سالح ت�سيل�سي 

قبل اأ�سبوع واحد.
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يواج��ه الغاب��وين اأوباميان��غ هداف بورو�س��يا دورمتوند الأمل��اين غرامة من 
ناديه قد ت�سل اإىل 50 األف يورو ب�سبب ترويجه لقناع من �ركة التجهيزات 
الريا�س��ية الراعي��ة له "نايكي" املناف�س��ة ل�رك��ة "بوما" الراعي��ة للنادي. 
وذكرت ال�س��حيفة الأملانية اأن هداف الدوري الأملاين اأثار غ�س��ب م�س��وؤويل 
ناديه عندما و�س��ع ال�سبت قناعًا اأ�سودا يغطي كامل وجهه، احتفاًل بالهدف 
الذي �س��جله يف مرمى �س��الكه )1-1(. ومع اأن القناع نف�س��ه ل يحمل �سعار 
"نايك��ي"، اإل اأّن��ه �س��بق لالع��ب ارت��داءه يف �ري��ط ترويج��ي لل�ركة 
الأمريكي��ة، ومل ت��رق ه��ذه العملية الدعائي��ة "املقنع��ة" ل�ركة بوما، 
املزود الرئي�سي لبورو�سيا دورمتوند بالتجهيزات الريا�سية، واملالكة 
ملا ن�س��بته %5 من اأ�سهمه. وهي لي�ست املرة الأوىل التي يقوم فيها 
اأوباميانغ بالرويج للراعي ال�سخ�س��ي له اإذ �س��بق اأّن ا�ستخدم ر�سم 
القناع نف�س��ه يف ق�س��ة �س��عره قام بها يف اآذار/مار���س، وطلب اإليه 
حينه��ا اللت��زام باأنظمة النادي. ومل ترق الدعاي��ة لرئي�س النادي 
هان��ز يواكيم فات�س��كه الذي قال: "من غ��ري املقبول اأن 
يفر�س علينا الرويج للم�سالح القت�سادية لنايكي 
بهذه الطريقة، الراعي الر�سمي لنا هو بوما"، بح�سب 
"بيلد". اأ�ساف: "هذا ت�رف موؤ�سف من قبل �ركة 
كبرية )يف اإ�س��ارة لنايكي(". ون�رت "بوما" الأحد 
بيان��ًا قال��ت فيه: "اإنن��ا واثقون من اأن بورو�س��يا 
دورمتوند �سي�س��تخل�س النتائج املبا�رة من هذا 
احل��ادث"، ملمحة اإىل اأن عقوبة حمتملة �س��د 
اأوباميان��غ �س��تكون مو�س��ع 
"قناع" اأوباميانغ  ترحيب. 
ي�س��بب اأزم��ة يف دورمتوند 
يواج��ه الغاب��وين اأوباميان��غ 

ف  ا بورو�س��يا دورمتون��د الأملاين غرامة ه��د
من ناديه قد ت�س��ل اإىل 50 األف يورو ب�س��بب ترويجه 
لقن��اع من �رك��ة التجهي��زات الريا�س��ية الراعية له 
"بوما" الراعية للنادي.   "نايكي" املناف�سة ل�ركة 

دخل الربازيل��ي دييجو األفي�س، حار�س مرمى فالن�س��يا، تاريخ الليغا 
م��ن او�س��ع ابواب��ه، بعد ت�س��ديه لركلة اجل��زاء التي �س��ددها املغربي 

في�س��ل فج��ر لع��ب ديبورتيفو لكوروني��ا يف املب��اراة التي 
جمع��ت الفريقني، يف اجلولة ال� 29 من الليجا.  وُتعترب ركلة 

جزاء ديبورتيفو لكورونيا هي اخلام�س��ة التي يت�سدى لها 
األفي���س من اأ�س��ل 12 ه��ذا املو�س��م، حيث بداأت اأ�س��طورة 

األفي���س ه��ذا املو�س��م، يف اجلول��ة ال��� 6 عندما ت�س��دى 
األك�س��ندر  الأرجنتين��ي  �س��ددها  الت��ي  اجل��زاء  لركل��ة 

كان��ت  عندم��ا  ليجاني���س،  لع��ب  �سيمانوف�س��كي، 
النتيجة ت�سري لتقدم اخلفافي�س 1-2. وكانت ركلة 

اجل��زاء الوحي��دة التي �ُس��جلت يف مرم��ى األفي�س 
هذا املو�س��م، هي التي �س��ددها ليونيل مي�س��ي، 

جنم بر�س��لونة، يف املباراة الت��ي انتهت بفوز 
الفريق الكتالوين 2-3.  ومنذ و�سول األفي�س 

لل��دوري الإ�س��باين، ت�س��دى اإىل 20 ركل��ة 
جزاء من اأ�س��ل 43 �ُس��ددت علي��ه. ودخل 
األفي�س تاريخ الليج��ا كونه ثالث حار�س 
 5 ل���  يت�س��دى  امُل�س��ابقة  تاري��خ  يف 
�ربات ج��زاء يف مو�س��م واحد. وكان 
مانزاني��دو  ه��و  فعله��ا  حار���س  اأول 
مو�س��م  �س��اباديل يف  ن��ادي  حار���س 
1987-1986 ث��م بيب��ي رين��ا م��ع 
فياري��ال يف 2004-2003 لين�س��م 
لهم��ا األفي���س ه��ذا املو�س��م. وت�س��دى 

دييج��و األفي�س يف املجمل ل� 21 من 46 
�ربة ج��زاء واجهها يف مالع��ب الليجا، 

ف�س��اًل عن اثنتني �س��اعتا بالقائم وخارج 
املرمى فيما ا�ستقبل 23 منها.

البريميرليغ: تشيلسي ومانشستر سيتي يرسمان مالمح البطل في مباراة نارية

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على إشبيلية في قمة الليغا اإلسبانية اليوم
ت�س��تاأنف مناف�س��ات اجلول��ة ال���30 م��ن دوري الدرجة 
الأوىل الإ�س��باين لك��رة الق��دم الي��وم الربع��اء، والت��ي 
�ست�س��هد مواجهة قوية بني بر�س��لونة ال�س��اعي ملوا�سلة 
النت�س��ارات، واإ�س��بيلية اجلري��ح، اليوم الربع��اء، على 

ملعب كامب نو.
ويالح��ق فري��ق امل��درب لوي���س اإنريك��ي، مت�س��در 
امل�س��ابقة على ال�س��دارة، لكنه ينتظ��ر تعره اأوًل 
لالنق�س��ا�س عليه��ا، حي��ث يبتعد الري��ال )68 
نقطة( بف��ارق نقطتني عن البالوجرانا اإ�س��افة 
لأن لديه مباراة اأخرى موؤجلة اأمام �سيلتا فيجو.
اأج��ل  و�س��يتعني عل��ى الفري��ق الكتال��وين م��ن 
موا�س��لة ال�س��غط عل��ى امللك��ي، حتقي��ق الف��وز 

على ح�س��اب مناف�س قوي كاإ�سبيلية، يعي�س اأ�سواأ اأوقاته 
بقيادة املدرب الأرجنتيني خورخي �س��امباويل، بعدما 
ف�س��ل يف حتقيق الف��وز لأربع ج��ولت متتالي��ة، اآخرها 
بتع��ادل �س��لبي خمي��ب لالآم��ال على اأر�س��ه اأم���س اأمام 
�سبورتينج خيخون، ليتنازل عن مركزه الثالث بعد فرة 

طويلة ل�سالح اأتلتيكو مدريد.
و�س��يكون كام��ب ن��و اختب��اًرا جدي��ًدا لق��درة اإ�س��بيلية 
�س��امباويل، رغ��م اخل�س��ارة يف لق��اء ال��دور الأول اأمام 

مي�سي ورفاقه بهدفني لواحد.
ويعود مي�س��ي للم�س��اركة مع بر�س��لونة يف هذه املباراة 
بعد اأن جرى اإيقافه يف مباراة غرناطة يف اجلولة ال�29 

من الليغا.

والخبار اجليدة بداأت تتدفق للبار�س��ا، حني اعلن وكيل 
اعمال مي�س��ي )والده( خورخي مي�س��ي ع��ن موعد جتديد 
عق��د الربغ��وث الرجنتيني، حي��ث �رح قائاًل: مي�س��ي 
�س��يجدد تعافده مع بر�سلونة يف اآيار املقبل. ويغيب عن 
بر�س��لونة رافينيا، الذي اأ�س��يب يف الغ�روف املف�سلي 
لركبته اليمنى يف مباراة غرناطة. ومير نيمار مب�س��توى 
مذهل �س��واء مع نادي��ه اأو منتخب بالده وبعد اأن �س��جل 
هدفه رقم 100 مع بر�سلونة ، قال لوي�س اإنريكي مدرب 

الفريق: "رقمه مذهل".
واأ�س��اف: "لقد اتخذ القرار ال�س��ليم باملجيء لرب�س��لونة، 

اأمتنى اأن ي�سجل 900 هدف اآخر".
وتغلب بر�س��لونة على غرناطة 4 / 1 حيث �س��جل نيمار 

هدف��ه رقم 100 للنادي كما اأ�س��بح لوي�س �س��واريز اأول 
لع��ب يف الدوري��ات الكب��رية باأوروبا ي�س��ل اإىل اأرقام 
مزدوجة يف الأهداف حيث �س��جل 23 هدفا و�س��نع 10 

اأهداف.
والتقى بر�س��لونة مع اإ�سبيلية يف كاأ�س ال�سوبر الأوروبي 
مطلع هذا املو�س��م حيث فاز بر�سلونة مبجموع مباراتي 

الذهاب والإياب 5 / �سفر.
كما فاز اأي�س��ا بر�س��لونة على اإ�سبيلية 2 / 1 يف ت�رين 

الثاين /نوفمرب يف الدور الأول من الدوري.
وكان اإ�س��بيلية تق��دم يف النتيج��ة بهدف �س��جله فيتولو 
ما�س��ني، قب��ل اأن ي�س��جل بر�س��لونة هدف��ني ع��ن طري��ق 

لينويل مي�سي ولوي�س �سواريز. 

ألفيس يدخل تأريخ الليغا 
من أوسع أبوابه

فريق مكالرين يخش��ى س��باق الصين للفورموال 1

دوري ال�NBA: مينيسوتا يربك حسابات بورتالند

مدي��ر  بوليي��ه،  اإيري��ك  ق��ال   
اإن  مكالري��ن،  يف  ال�س��باقات 
�سباق جائزة ال�سني الكربى 
 ،1 ببطولة العامل فورمول 
الأح��د املقب��ل، �سيك�س��ف 
نقاط ال�سعف يف فريقه 
ب�سكل اأكر و�سوًحا من 
الفتتاحي يف  ال�س��باق 
اأ�سراليا.  كان فرناندو 
الع��امل  بط��ل  األون�س��و، 
مرت��ني، �س��من اأول 10 
�س��ائقني لكن��ه اأخفق يف 

اإنهاء ال�س��باق يف ملب��ورن يف 26 مار�س/ اآذار 
املا�س��ي، بينم��ا جاء زميله الإ�س��باين �س��توفل 
فاندورن��ه، باملركز 13. وقال بولييه: "ميكنني 
التوق��ع باأن احلظ لن ي�س��اعدنا لنظهر ب�رعتنا 
مقارن��ة باملناف�س��ني كما حدث يف اأ�س��راليا".  
واأ�س��اف "خ�س��ائ�س حلب��ة �س��نغهاي تختلف 
متاًم��ا ع��ن ملب��ورن، اإذ اإنه��ا ت�س��م م�س��احات 
م�س��تقيمة وطويل��ة ومن املرجح اأن تك�س��ف عن 
نقاط �س��عفنا، وب�س��كل اأكرب من األ��ربت بارك". 
وعان��ى فري��ق مكالري��ن، املدع��وم مبح��ركات 
هون��دا، من ف��رة �س��عبة قبل انطالق املو�س��م، 
وت�س��ببت م�س��كالت تتعل��ق بالكف��اءة يف تقييد 

م�س��افة التج��ارب. كان مكالري��ن، بط��ل العامل 
ال�س��ابق، مين��ي نف�س��ه بقط��ع خط��وة كبرية يف 
2017 بعد عامني من املعاناة مع هوندا، وبعد 
احتالل املركز ال�س��اد�س العام املا�سي، واإنهاء 
2015 باملركز التا�سع. ورغم اأن األون�سو، فاق 
التوقعات لبع�س الوقت يف اأ�س��راليا، فاإن راأيه 
اأو�سح افتقار الفريق للم�ستوى املطلوب مقارنة 

مبر�سيد�س، وفرياري، ورينو.
 وقال األون�س��و يف اأ�س��راليا: "نح��ن يف املركز 

الأخ��ري فيم��ا يتعل��ق ب��الأداء، يف الظ��روف 
الطبيعية وعلى حلبة طبيعية يجب اأن نحتل 

املركز الأخري واملركز قبل الأخري".
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اأربك ميني�س��وتا متربوولفز ح�سابات �سيفه بورتالند 
ترايل باليزرز بفوزه عليه ب�س��عوبة 109-110 يف 
املب��اراة الوحي��دة الت��ي اأقيمت يف دوري كرة ال�س��لة 

الأمريكي للمحرفني.
وكانت املباراة مقررة يف ال�س��اد�س من اآذار/ مار�س 
لكنه��ا تاأجل��ت حفاظا على �س��حة الالعب��ني بعد اأن 
جع��ل التكيي��ف الكثي��ف اأر�س��ية ال�س��الة زلقة وغري 

�ساحلة يف تلك الليلة.
واأحل��ق ميني�س��وتا �س��احب املرك��ز الث��اين ع�ر يف 
املنطق��ة الغربي��ة )31 انت�س��ارا مقاب��ل 45 هزمية( 
والذي خرج من دائرة املناف�س��ة على اإحدى بطاقات 
اخل�س��ارة  الق�س��ائية،  الأدوار  اإىل  الثم��اين  التاأه��ل 
وال���39  مار���س  اآذار/   21 من��ذ  ببورتالن��د  الأوىل 
يف البطول��ة )مقاب��ل 38 ف��وزا( واأبق��اه عل��ى لئحة 

النتظار يف املركز الثامن. وقطع ميني�س��وتا �سل�س��لة 
ناجحة من �سبعة انت�سارات متتالية لبورتالند الذي 
مني بخ�س��ارته الثانية يف اآخر 10 مباريات، وباتت 
مهمته �سعبة يف الفرة املقبلة حيث �سيخو�س ثالث 
مباري��ات الث��الث التالية �س��د فرق �س��منت تاأهلها 
اأولها الثالثاء �سد يوتا جاز ما قد مينح دنفر ناغت�س 
التا�س��ع )36 مقابل 40( فر�سة جدية ملناف�سته على 

البطاقة الأخرية.
لك��ن فر�س��ة التاأه��ل ل ت��زال قائم��ة بالن�س��بة اإىل 
بورتالند يف حال ا�س��تطاع اأن يثاأر خل�س��ارته عندما 
ي�ست�س��يف اخلمي���س ميني�س��وتا يف �س��الته "م��ودا 

�سنر".
واأح�س��ن كارل انط��وين تاون��ز قي��ادة ميني�س��وتا اإىل 
الف��وز ال���ريف بت�س��جيله 34 نقطة م��ع 12 متابعة، 

كل  املهم��ة  اإجن��از  يف  وعاون��ه 
نقط��ة(   29( ويغين��ز  ان��درو  م��ن 
والإ�س��باين ريك��ي ريبو ال��ذي قام 
بدور دفاعي هائ��ل )16 متابعة( 

مع ت�سجيل 11 نقطة.
كان  الآخ��ر،  الط��رف  وعل��ى 

دامي��ان لي��الرد )25 نقطة( 
والف��اروق امين��و )20 

نقط��ة و7 متابعات( 
ي���س  ر و ما و
 17( هاركلي���س 

�س��ي نقط��ة و8 متابعات(  و
دجي��ه ماكولوم )17 نقطة( الف�س��ل يف 

�سفوف بورتالند.

"قناع" أوباميانغ يسبب أزمة 
في دورتموند


