
يح��اول مان�س�س��ر يونايتد خطف نق��اط الفوز 
م��ن م�سيفه �ساثهامت��ون يف املب��اراة املوؤجلة 
م��ن اجلولة ال�28 من الدوري االنكليزي املمتاز 
لكرة الق��دم. وي�سعى فري��ق ال�سياطني احلمر اىل 
خط��ف نقاط املب��اراة كاملة من اج��ل االقراب 
ابط��ال  ل��دوري  املوؤه��ل  الراب��ع  املرك��ز  م��ن 
اوروب��ا املو�س��م املقب��ل، حي��ث يح��اول مدرب 
الفري��ق جوزيه مورينيو اع��ادة الفريق اىل �سكة 
االنت�س��ارات التي غابت عن الفريق يف اجلوالت 
االربع االخرية. وبالرغم من تفوق املانيو قاريا 
وو�سول��ه لنهائ��ي اليوربا لي��غ، اال ان معاناته 
يف الربمي��ري ليغ توا�سلت من��ذ انطالقة البطولة 
واىل غاي��ة اليوم، فه��و مل ي�ستطع جم��اراة فرق 
ت�سيل�س��ي وتوتنه��ام وليفربول وال�سيت��ي. وبعد 
ا�سابة ال�سوي��دي زالتان ابراهيموفيت�ش، ا�سبح 
خ��ط  يف  للفري��ق  االول  النج��م  ه��و  را�سف��ورد 

املقدمة، حيث يعول عليه "ال�سبي�سل 1" كثرياً.
ويف املقابل فان �ساوثهامتون ي�سعى اىل تاأكيد 
�سحوت��ه وحتقي��ق الف��وز الث��اين عل��ى التوايل، 
بع��د الفوز على ميدلزب��ره يف املباراة املا�سية، 

وبالرغم من ان الفريق يقف يف املناطق الدافئة 
يف و�س��ط الرتي��ب، اال ان الفوز عل��ى ال�سياطني 
احلمر �سيكون له طابع خا�ش جلماهري الفريق.

وفيما يخ�ش �س��وق االنتقاالت، ف��ان مان�س�سر 
ب��داأ حتركاته من اجل ترميم �سفوفه يف املو�سم 
املقب��ل، من خالل �رشاء جنوم م��ن الباب االول، 
حيث ك�سف��ت تقارير �سحفية عدي��دة، عن اإنهاء 
ن��ادي ري��ال مدريد االإ�سب��اين، تفا�سي��ل �سفقة 
بي��ع مهاجم��ه الكولومبي خامي���ش رودريجيز، 
االإجنلي��زي عق��ب  ل�سال��ح مان�س�س��ر يونايت��د 
نهاي��ة املو�س��م اجل��اري. واأكدت ه��ذه التقارير، 
اأن خامي�ش رودريجيز رحل بالفعل عن �سفوف 
الفري��ق امللكي، ويتبق��ى فقط االإع��الن الر�سمي 
ع��ن ال�سفقة التي �ستتم مقابل 49 مليون يورو، 
علًم��ا ب��اأن الالع��ب الكولومبي ان�س��م اإىل ريال 
مدري��د يف �سي��ف 2014، مقاب��ل 80 ملي��ون 
يورو لن��ادي موناكو الفرن�سي. واختلفت و�سائل 
االإع��الم، عن موعد اإعالن ال�سفقة، حيث اأ�سارت 
اإذاعة راديو كاراك��ول، اإىل اأن اإدارة ريال مدريد 
�ستعل��ن ع��ن ال�سفق��ة، عق��ب املب��اراة االأخ��رية 

للفريق امللكي بال��دوري االإ�سباين اأمام ماالجا 
يوم االأحد املقبل. اأما �سحيفة "اآ�ش" االإ�سبانية، 
لفت��ت اإىل اأن االإعالن عن ال�سفقة �سيتاأجل لبعد 

مب��اراة ري��ال مدري��د ويوفنتو���ش االإيطايل يف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، واملقرر اإقامته يوم 
الويلزية  بالعا�سمة  املقب��ل،  يونيو/حزيران   3

كاردي��ف. ويف املقاب��ل قد ي�سط��ر املانيو لبيع 
بع���ش العبي��ه امث��ال م��روان فيالين��ي، حي��ث 
ذكرت تقارير �سحفية تركية، اأن نادي طرابزون 
�سب��ور، ي�سعى للتعاقد م��ع  فياليني خالل فرة 
االنتق��االت ال�سيفية املقبلة. و�س��ارك فياليني، 
البال��غ من العمر 29 عاًم��ا بانتظام يف ت�سكيلة 
ال�سياطني احلمر، حتت قي��ادة الربتغايل جوزيه 
موريني��و، حي��ث خا�ش 45 مب��اراة يف خمتلف 
امل�سابق��ات ه��ذا املو�س��م. ووفًق��ا مل��ا ن�رشت��ه 
�سحيف��ة "تاكفيم"، فاإن ن��ادي طرابزون �سبور 
الرك��ي يتطلع للتعاقد مع مروان فياليني الذي 
ينتهي عقده مع ال�سياطني احلمر يف �سيف عام 
2018. ونقل��ت ال�سحيف��ة، ت�رشيح��ات رئي�ش 
الن��ادي الرك��ي حمرم او�ستا، والت��ي قال فيها: 
"نح��ن نرك��ز جهودنا عل��ى التعاق��د مع العب 
البلجيك��ي  ال��دويل  و�سج��ل  ومهاج��م".  و�س��ط 
م��روان فياليني 4 اأه��داف خالل 45 مباراة مع 
ال�سياطني احلمر، كما ح�سل الالعب على بطاقة 
حم��راء واح��دة ه��ذا املو�س��م، وبالتحديد خالل 

مباراة ديربي مان�س�سر، خالل ال�سهر املا�سي.

وي��رى ريان جيجز، اأ�سطورة فريق مان�س�سر 
�سان�سي��ز  األيك�سي���ش  اإن  االإجنلي��زي،  يونايت��د 
�سي�س��كل اإ�سافة جيدة للفري��ق يف حالة التعاقد 
مع��ه من اأر�سنال. وال ي��زال م�ستقبل �سان�سيز يف 
اأر�سن��ال غ��ري حم�س��وم، حي��ث مل يج��دد الالعب 
الت�سيل��ي ال��دويل حت��ى االآن عقده م��ع اأر�سنال، 
�سان�سي��ز  و�سج��ل   .2018 يف  ينته��ي  وال��ذي 
)28 عام��ا(، الذي ان�س��م اإىل اأر�سنال قادما من 
بر�سلونة االإ�سباين عام 2014، 21 هدفا و�سنع 
ع���رشة اأهداف اأخرى، خالل م�ساركاته بالدوري 
االإجنلي��زي املمتاز هذا املو�س��م. واأو�سح جيجز 
يف ت�رشيح��ات ل�سحيف��ة ديل��ي اإك�سربي�ش "اإنه 
الع��ب ممتاز. نظ��را للعمل الذي يقدم��ه وتاأثريه 
عل��ى زمالئ��ه ، اإنه ورق��ة رابحة". ول��دى �سوؤاله 
ب�س��اأن احتماالت تعاق��د مان�س�س��ر يونايتد مع 
�سان�سي��ز، عل��ق جيج��ز "نع��م االحتم��ال قائ��م. 
جوزي��ه موريني��و املدي��ر الفن��ي ملان�س�سر �سم 
زالتان اإبراهيموفيت�ش الأنه ورقة رابحة.. ميكنك 
اأي�سا اأن ت�سع��ر باالإ�سافة التي ي�سكلها �سان�سيز 

لزمالئه بالفريق".
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نال مهاجم باري�ش �سان جريمان واملنتخب االأوروغواياين اإدين�سون 
كاف��اين جائ��زة اأف�سل الع��ب يف فرن�س��ا لهذا املو�س��م، ا�ستن��اداً اإىل 
الت�سوي��ت الذي �سارك فيه نظ��راوؤه. وخلف كافاين زميله ال�سابق يف 
�س��ان جريمان ال�سويدي زالتان اإيرباهيموفيت���ش )مان�س�سر يونايتد 

2013 االإنكلي��زي حاليًا( الذي ن��ال اجلائزة ثالث  اأعوام  مرات 
وتق��ّدم  و2016.  ناب��ويل و2014  الع��ب 

ال�ساب��ق  االإيط��ايل 
عل��ى �سان��ع األعاب 
الربتغ��ايل  موناك��و 
لي��ون  ومهاج��م  �سيلف��ا  برن��اردو 
األك�سن��در الكازي��ت، اأف�سل الع��ب لع��ام 2015، وزميله 
يف الن��ادي الباري�س��ي االإيط��ايل ماركو فريات��ي.  وا�ستحق 
كاف��اين اجلائ��زة رغ��م تال�س��ي حظ��وظ �س��ان جريم��ان 
- منطقي��ًا - يف اإح��راز لق��ب ال��دوري ال��ذي اق��رب من 
موناك��و للم��رة االأوىل من��ذ ع��ام 2000، كون��ه يت�سدر 
ترتي��ب الهداف��ني بر�سي��د 35 هدف��ًا وبف��ارق 9 اأهداف 
ع��ن اأقرب مالحقي��ه الكازيت، كما �سّج��ل 49 هدفًا يف 
48 مب��اراة خا�سها يف جميع امل�سابقات هذا املو�سم. 
واأك��دت �سحيف��ة "ليكي��ب" الفرن�سية ح�س��ول املهاجم 
االأورجوي��اين عل��ى اجلائزة بعد ت�سجيله م��ع الفريق 35 

يف  35 مب��اراة لعبها م��ع الفريق يف هدًف��ا 
امل�سابق��ة له��ذا املو�س��م. وتفوق 
كاف��اين على 3 العبني اآخرين 
كانوا يناف�س��ون على اللقب 
باري���ش  يف  زميل��ه  وه��م: 

ك��و  ر موناك��و ما والع��ب  فريات��ي، 
لي��ون األك�سندر الكازيتي.  وال برين��اردو �سيلفا، ومهاجم 

ت��زال هن��اك مباراتان لكاف��اين )املرحل��ة الثامن��ة والثالثني 
االأخ��رية م��ن ال��دوري ونهائي كاأ���ش فرن�سا( م��ن اأجل حماولة 
حتطي��م الرقم القيا�سي لع��دد االأهداف يف مو�س��م واحد وامل�سجل 
با�س��م ال�سويدي اإيرباهيموفيت���ش )50 هدفًا خالل مو�سم -2015

.)2016

ك�س��ف االأ�سطورة ال�سوي�رشي��ة روجر فيدرير ،عن غيابه عن بطولة 
فرن�س��ا املفتوح��ة للتن���ش "روالن جارو�ش" يف ن�سخت��ه القادمة 
،وذل��ك م��ن اأج��ل اال�ستع��داد ب�س��ورة مثل��ى لباق��ي املو�سم على 
االأرا�س��ي الع�سبية وال�سلب��ة. ولن يتواجد املاي�س��رز ال�سوي�رشي 
" فيدري��ر " بط��ل روالن جارو���ش 2009 ، للع��ام الث��اين عل��ى 

م��ا الت��وايل يف بطول��ة روالن جارو���ش الفرن�سي��ة  بعد ،
الأ�سب��اب  املا�س��ي  الع��ام  يف  تتعل��ق غ��اب 
.   وقال باللياقةبعد تعافيه م��ن االإ�سابة اآنذاك 
املو�سم روجر فيدرير املتوج بثالث بطوالت هذا 

بق��وة  مل والعائ��د  الك��رة لعا
ال�سفراء بع��د تعافيه 
التي  االإ�ساب��ة  م��ن 
غيبت��ه ل�ست��ة اأ�سهر : 

بطولة  "�ساأغي��ب عن 
جارو���ش  روالن 

بن�سخته��ا 
ن  كا و ، ملقبل��ة ا

االأف�س��ل  فعل م��ن 
ذلك،من اأج��ل اللعب يف اجلولة 

العاملي��ة لرابطة العبي التن�ش املحرفني ل�سنوات 
كثرية ،فاالبتعاد عن مو�سم االأرا�سي الرابية خيار 
جي��د الأج��ل اال�ستعداد مل��ا هو قادم عل��ى املالعب 

الع�سبي��ة وال�سلب��ة". اأ�س��اف :" اجتمعت م��ع فريقي 
لالإعداد البدين ،وتو�سلنا اإىل اأن خو�ش بطولة واحدة 
على االأرا�سي الرملية لن يكون يف �ساحلي ملا يتبقى 
م��ن املو�سم،وحقيقة �ساأفتقد ب�سدة اجلماهري الفرن�سية 

الت��ي دعمتني و�ساندتني كثريا واآمل روؤيتهم يف ن�سخة 
الع��ام املقبل م��ن روالن جارو���ش". اأمت فيدرير ،بقوله : 

" ب��كل تاأكي��د ،بدايتي للمو�سم كانت �ساحرة بالن�سبة يل 
بح�س��د ث��الث بطوالت قوية بع��د التعايف م��ن االإ�سابة التي 

غيبتن��ي �ست��ة اأ�سهر،ولكن يف هذه املرحلة م��ن م�سريتي يجب اأن 
اأنظم ج��دول م�ساركاتي الإطالة عم��ري االفرا�سي داخل مالعب 

الكرة ال�سفراء".

مانشستر يونايتد يضع الفوز نصب عينيه في مواجهة ساوثهامتون بالبريميرليغ اليوم

ريال مدريد يستهدف صدارة الليغا في لقاء مؤجل أمام سيلتا فيغو العنيد
�سُيح��اول املتاأل��ق كري�ستيانو رونال��دو، االقراب بريال 
مدري��د، م��ن الفوز بلق��ب دوري الدرج��ة االأوىل االإ�سباين 
لك��رة الق��دم، عندم��ا يواج��ه �سيلت��ا فيج��و، يف مب��اراة 
موؤجل��ة، اليوم االأربع��اء. وي�ستطيع ريال مدريد، االبتعاد 
ب���3 نقاط عن بر�سلون��ة، يف �سدارة البطول��ة، لو انت�رش 
خارج االأر�ش قبل خو�ش اجلولة االأخرية، االأحد املقبل.

 وكان م��ن املفر�ش، اإقامة املب��اراة يف فرباير/�سباط، 
لكنه��ا تاأجل��ت ب�سب��ب الري��اح القوي��ة، الت��ي ت�سببت يف 
اأ���رشار يف االإ�ست��اد.  و�سيتعني على �سيلت��ا فيجو، القلق 
من رونالدو، الذي يقود فريقه بثبات نحو ثنائية الدوري 

املحل��ي، ودوري اأبطال اأوروبا. وق��ال زين الدين زيدان، 
م��درب ريال مدريد لل�سحفيني، عن��د �سوؤاله عن املهاجم 
الربتغايل، بعد ت�سجيل هدف رائع �سد اأ�سبيلية: "هو يقدم 
اأك��ر م��ن ت�سجيل اله��دف. يف اللحظ��ات احلا�سمة يكون 
كري�ستيانو موجوًدا. هو ميلك �سيًئا ما. هو خمتلف". وهز 
رونال��دو، 32 عاًما، ال�سباك مرت��ني يف فوز ريال مدريد 
)1-4( على اأ�سبيلية، باإ�ستاد �سانتياجو برنابيو، لي�سل 
اإىل 401 ه��دف يف كل البط��والت، منذ ان�سمامه للفريق 
قادًما من مان�س�سر يونايتد يف 2009.  واأحرز رونالدو، 
دوري  ثالثيت��ني يف  و�سج��ل  املو�س��م،  ه��ذا  هدًف��ا   22

االأبط��ال، يف الفوز على بايرن ميونيخ، يف ربع النهائي، 
واأتلتيك��و مدريد، يف ن�سف النهائي. وبف�سل قرار زيدان، 
باإراح��ة هداف الفريق وم�ساركت��ه كمهاجم �رشيح، بداًل 
من مركزه ال�سابق كجناح، يبدو رونالدو منتع�ًسا يف هذا 
اجل��زء احلا�سم من املو�سم. وق��ال زيدان: "نحن يف حالة 
بدني��ة وذهني��ة جيدة. نق��دم كل ما لدين��ا يف كل مباراة 
وكل حترك. نقدم كل �سيء". وما زال جاريث بيل، غائًبا؛ 
ب�سب��ب االإ�ساب��ة بجانب بيب��ي، وداين كارفاخ��ال، لكن 
الري��ال، يث��ق يف الفوز على �سيلتا فيج��و )ال�13(، ولي�ش 
لدي��ه م��ا يقلقه بع��د اخلروج م��ن ن�سف نهائ��ي الدوري 

االأوروب��ي، اأمام مان�س�سر يونايتد. وح��ذر زيدان، فريقه 
من اأنه يجب اأن يقدم اأف�سل ما لديه، لو اأراد الفوز باللقب 
للم��رة االأوىل، منذ 2012، وحرمان بر�سلونة من حتقيق 
3 م��رات متتالية. وقال امل��درب الفرن�سي: "يف كل يوم 
نقرب اأكر لكن االأمور معقدة. ميكن اأن يحدث اأي �سيء، 
لكنن��ا نفك��ر دائًم��ا باإيجابي��ة، و�سنقدم كل �س��يء حتى 
النهاي��ة". واإذا فاز ريال على �سيلت��ا فيجو، فاإنه �سريفع 
ر�سي��ده ل���90 نقطة، وهو م��ا يعني اأن تفادي��ه الهزمية 
اأم��ام ماالج��ا يف ختام املو�س��م، االأح��د، �سيمنحه اللقب 

على ح�ساب بر�سلونة.

فيدرير يغيب عن روالن 
جاروس للموسم الثاني تواليًا

ألونسو يعود إلى سلسلة سباقات اندي كار لسيارات الفورموال1

الـNBA: بوسطن يواجه كافالييرز في نهائي المنطقة الشرقية

  ع��اد فرنان��دو األون�س��و اإىل �سل�سل��ة �سباق��ات 
ان��دي كار لل�سي��ارات، وت�س��در التج��ارب لفرة 
ال�ساب��ق  الع��امل  بط��ل  يوا�س��ل  حي��ث  ق�س��رية، 
يف  للم�سارك��ة  ا�ستع��داده   1 فورم��وال  ل�سباق��ات 
�سب��اق ان��دي 500، يف وق��ت الح��ق م��ن ال�سه��ر 
اجلاري. وب��داأ األون�س��و، الي��وم االأول للتجارب 
يف بري��ك ي��ارد، بتحقيق اللف��ة االأ�رشع يف 
فرة خم�س�س��ة للمبتدئني حيث و�سلت 
يف  مي��ل   221.634 اإىل  �رشعت��ه 
ال�ساع��ة. وازدادت �رشع��ة ال�سائق 
االإ�سباين يف الفرة الثانية حمققا 
223.025 ميل يف ال�ساعة، لكنه 

احت��ل املرك��ز 19 م��ن ب��ني 32 �سائق��ا. و�سيغي��ب 
األون�سو عن �سباق جائزة موناكو يف فورموال 1 يوم 
28 مايو/اأي��ار اجلاري، للم�ساركة يف �سباق اندي 
500 يف اليوم نف�سه.  وقال األون�سو، الذي �سبق له 
الف��وز يف موناك��و "اعتق��د اأن اأ�سع��ب �س��يء هو ما 
�سيحدث خالل ال�سباق ذاته وكل االأ�سياء التي حتدث 
يف مث��ل ه��ذا ال�سباق مث��ل االزدح��ام وتعلم بع�ش 
اخلدع للتجاوز". واأ�س��اف "ال اأملك هذه اخلربة وال 
اأملك الوقت لفعل ذلك. لذا �ساأكون �سعيفا يف بع�ش 
االأم��ور.. اأن��ا بحاجة للتعل��م يف اأ���رشع وقت خالل 
ع���رشة اأي��ام اأو 12 يوم��ا". وكان مارك��و اأندريتي 
زمي��ل األون�سو يف فريق مكالرين هوندا اأندريتي هو 

االأ�رشع، بعدما �سج��ل 226.338 ميل يف ال�ساعة، 
متفوقا على النيوزيلن��دي �سكوت ديك�سون 

الفائ��ز بال�سب��اق يف 2008. ويعاين 
األون�سو من بداي��ة �سيئة لهذا املو�سم 
يف فورموال 1 م��ع مكالرين، ب�سبب 

�سع��ف وع��دم كف��اءة حم��رك هوندا 
وبعد �سب��اق اإ�سباني��ا اأ�سبح الفريق 

الوحيد ال��ذي مل يح�سد اأي نقطة 
هذا العام.  لك��ن هوندا �سيطرت 
عل��ى التجارب يف بري��ك يارد، 
مع وجود ثماين م��ن اأول ع�رش 

�سيارات ت�ستخدم حمركاتها.

الدوري االسباني

الدوري االنكليزي الممتاز

الدوري العراقي الممتاز
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�ساوثهامتون
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 حل��ق بو�سط��ن �سلتيك�ش بكليفالن��د كافاليريز 
حام��ل اللق��ب اإىل نهائ��ي املنطق��ة ال�رشقي��ة 
بعدم��ا ح�س��م �سل�سلت��ه م��ع وا�سنطن وي��زاردز 
ال�سابع��ة  املب��اراة  يف  علي��ه  بالف��وز   ،4-3
االأخ��رية 105-115، االثنني يف الدور الثاين 
م��ن "ب��الي اأوف" دوري كرة ال�سل��ة االأمريكي 
للمحرف��ني. ويدين بو�سط��ن، الباحث عن لقبه 
االأول من��ذ 2008 والثام��ن ع���رش يف تاريخه 
االأ�سط��وري، بتاأهله اإىل نهائ��ي املنطقة للمرة 
االأوىل من��ذ 2012 ح��ني خ���رش اأم��ام ميامي 
الذي��ن  االحتي��اط  العب��ي  اإىل   ،)3-4( هي��ت 
تاألقوا ب�سكل الفت وعل��ى راأ�سهم الكندي كيلي 
اأوليني��ك الذي �سج��ل 26 نقطة مع 5 متابعات 

و4 متريرات حا�سمة.

وكان الع��ب االرت��كاز البال��غ 26 عامًا والذي 
يداف��ع عن األ��وان بو�سطن من��ذ 2003، را�سيًا 
متام��ًا عن اأف�سل اأداء له يف االأدوار االق�سائية 
قائ��اًل "كن��ا بحاج��ة اإىل ذل��ك )امل�ساهمة من 
االحتياط(. اإنه��م فريق قوي خ�سنا �سده �سبع 
مباريات �سعب��ة للغاية، وقادر على الت�سجيل. 
اإىل  االأ�سا�سي��ني،  م�ساع��دة  اإىل  بحاج��ة  كن��ا 
م�ساعدة اإيزي��اه". وكان اإيزياه توما�ش اأف�سل 
العب��ي بو�سط��ن بت�سجيل��ه 29 نقط��ة مع 12 
متريرة حا�سمة، واأ�س��اف كل من اآل هورفورد 
وج��اي ك��راودر 15 و14 نقطة عل��ى التوايل، 
يف لق��اء برز فيه جممل العب��ي االحتياط عند 
اأ�سح��اب االأر���ش حي��ث �ساهموا ب���48 نقطة 
مقابل 5 فق��ط الحتياطيي وا�سنطن الذي ف�سل 

يف بل��وغ نهائي املنطق��ة للمرة االأوىل 
نهائ��ي  اإىل  و�س��ل  ح��ني   1979 من��ذ 

ال��دوري وتنازل اآنذاك عن اللقب بخ�سارته 
اأم��ام �سياتل �سوب��ر �سونيك���ش 4-1. وخ�رش 

وا�سنطن املواجه��ة احلا�سمة رغم جهود جنمه 
ب��راديل بي��ل ال��ذي �سج��ل 38 نقط��ة دون اأن 
يجن��ب فريقه اخل��روج من الدور الث��اين للمرة 
الثالث��ة تواليًا )خ�رش عام 2014 اأمام اإنديانا 
اأتالنت��ا  اأم��ام   2015 وع��ام   2-4 بي���رشز 
هوك�ش 4-2 اأي�س��ًا ومل يتاأهل اإىل بالي اأوف 
2016(، ما دفعه اإىل القول "ال يهمني االأداء 

ال��ذي قدمت��ه اإن كان جي��داً اأو �سيئ��ًا، 
النتيج��ة النهائية ه��ي االأهم... االأمر 

الوحيد الذي يهم هو حتقيق الفوز".

كافاني األفضل في "ليغ 1"


