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ت��رك اجلناح الفرن�سي املخ�رضم فرانك ريبريي الباب مفتوحًا 
فيم��ا يتعل��ق مب�ستقبل��ه يف املاع��ب بع��د اإع��ان رحيله عن 
�سف��وف بايرن ميون��خ مت�سدر الدوري الأمل��اين لكرة القدم يف 
نهاي��ة املو�سم احل��ايل. وقال ريب��ريي )36 عام��ًا( يف ت�سجيل 
فيدي��و ن���رضه املوق��ع الر�سم��ي لبايرن ميون��خ: "لي�س 
ل��دي خطة للمو�سم املقب��ل، ل اأعرف ما الذي 
�ساأفعل��ه، واأي��ن �ساأوا�س��ل ممار�سة كرة 
الق��دم". واأك��د ريبريي اأن��ه يرغب يف 
ال�ستم��رار يف ماع��ب ك��رة القدم، 
لكن��ه اأ�س��ار اإىل اأن امل�ستقب��ل لي�س 
 12 ريب��ريي  وق�س��ى  وا�سح��ًا. 
عام��ًا يف �سف��وف باي��رن ميونخ 
لكن��ه �سريحل عنه يف نهاية املو�سم 
احل��ايل، و�س��ط تكهن��ات باإمكاني��ة انتقال��ه اإىل غلطة 
�رضاي الرتكي. وق��ال رئي�س نادي بايرن ميونخ اأويل 
هوني�س، اإن النادي يدر�س اإقامة مباراة وداع لاعبيه 
ريبريي والهولندي اآري��ن روبن عرفانًا باإجنازاتهما 
خال �سنوات طويلة من التاألق داخل �سفوف الفريق. 
واأو�سح هوني�س يف وقت �سابق اأن املباراة التي يفكر 
فيه��ا بايرن �ستكون مماثلة للمب��اراة التي خ�س�ست 
لنج��م الفري��ق الأمل��اين ال��دويل ال�ساب��ق با�ستي��ان 
خا���س  عندم��ا  املا�س��ي،  ال�سي��ف  �سفاين�ستيغ��ر 
�سفاين�ستيغ��ر املب��اراة م��ع فريقه احل��ايل �سيكاغو 
فاير الأمريكي اأم��ام بايرن الذي ق�سى يف �سفوفه 

�سنوات عدة وذلك على اإ�ستاد األيانز اآرينا.

ك�سفت �سحيفة "اأ�س" الإ�سبانية اأن ريال مدريد الإ�سباين قد ح�سم ب�سكل 
نهائ��ي �سفقة انتقال املهاجم ال�رضب��ي لوكا يوفيت�س ل�سفوفه ال�سيف 

املقبل، وهو الاعب الذي كان بر�سلونة ي�سعى للح�سول على خدماته.
وقال��ت ال�سحيف��ة اإن ري��ال مدري��د اأكم��ل التوقي��ع مع جن��م اأينرتاخت 
فرانكف��ورت، ل��وكا يوفيت���س، مقاب��ل 60 ملي��ون ي��ورو، كم��ا و�سع��ت 

ال�سحيفة �سورة الاعب على غاف عددها.
ويب��دو اأن اأمام الاع��ب ال�ساب ذو ال� 21 عاما مهم��ة �سعبة جدا، وهي 
تعوي���س غي��اب الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو، ال��ذي رح��ل ال�سيف 
املا�س��ي ليوفنتو�س، فغابت الأه��داف ب�سكل كبري عن "امللكي"، وعانى 

كثريا من مو�سم متذبذب.
و�سج��ل يوفيت���س 26 هدفا خال املو�سم حتى الآن م��ع ناديه الأملاين، 
وه��و ث��اين ه��داف يف بطول��ة اليوروب��ا لي��غ بر�سي��د 9 اأه��داف بع��د 
اأوليفيي��ه جريو لعب ت�سل�س��ي )10 اأهدفاف(، كما يحت��ل املركز الثاين 
برتتي��ب ه��دايف البوند�سليغا بر�سي��د 17 هدفا خل��ف البولندي روبرت 

ليفاندوف�سكي.
وقال��ت ال�سحيف��ة اإن فرانكف��ورت �سيح�س��ل على 48 ملي��ون يورو من 
ال�سفق��ة، بينما �سيح�سل نادي يوفيت�س ال�سابق، بنفيكا الربتغايل، على 

60 مليون يورو. 12 مليون يورو، ليكون املجموع 
و�سيك��ون بذلك يوفيت���س اأول التعاقدات الهجومي��ة للفرن�سي زين الدين 
زيدان، الذي عاد لتدريب "امللكي" موؤخرا بعد ا�ستقالته يف مايو 2018.

اأك��دت و�سائ��ل اإع��ام اإيطالية اأن ن��ادي مان�س�س��رت يونايت��د الإجنليزي، 
اأب��دى اهتمامه بالتعاقد م��ع لعب يوفنتو�س الإيط��ايل، الربتغايل جواو 

كان�سيلو.
وقال��ت �سحيفة لغازيتا ديلو �سبورت الإيطالي��ة، اإن م�سوؤويل اليونايتد 
اأج��روا ات�ساًل بوكيل الاع��ب الربتغايل جواو كان�سيل��و، لا�ستف�سار عن 

موقفه يف يوفنتو�س، واإمكانية �سمه.
وتوت��رت عاقة كان�سيلو مبدرب��ه ما�سيمليانو األيغري يف الفرتة الأخرية، 
ب�سب��ب عدم ا�ستق��رار الأخري على و�سع الاعب الربتغ��ايل مع الفريق يف 

املو�سم اجلديد.
ومن جانبه ي�سعى املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد، اأويل جونار �سول�سار، 
لتدعيم مركز الظهري الأمين يف �سفوفه، بعد تاأكد رحيل اأنطونيو فالن�سيا 
يف نهاي��ة املو�س��م، وع��دم تقدمي درامي��ان امل�ستوى املنتظ��ر مع الفريق 

الأحمر.
و�سارك كان�سيلو يف 32 مباراة بقمي�س يوفنتو�س هذا املو�سم يف جميع 

امل�سابقات، اإذ �سجل هدفًا واحداً، و�سنع 8 اآخرين.

األرقام تقول: ليفربول قادر على "الريمونتادا".. ولكن

في دوري أبطال آسيا ... الزوراء يرفع شعار الفوز بمواجهة ذوب آهن االيراني غدا

اأعل��ن ن��ادي الزوراء، ع��ن توجه بعثة الفري��ق اإىل كرباء، 
ا�ستع��داداً ملواجه��ة ذوب اآه��ن الي��راين يف دوري اأبط��ال 

اآ�سيا.
واأج��رى فري��ق النوار���س مران��ه الأخري يف بغ��داد وتوجه 
الن اإىل كرب��اء حت�سرياً ملواجه��ة ذوب اهن غد الثاثاء 
يف اجلول��ة قبل الخرية ملرحلة املجموعات دوري ابطال 

ا�سيا.
و�سيفتق��د خلدمات ثاث��ة لعبن يف مبارات��ه امام ذوب 
اآه��ن الي��راين، حيث �سيغي��ب الاعب ح�س��ن جويد ب�سبب 
ال�سابة، فيما �سيغي��ب الاعبان �سفاء هادي وم�سطفى 

حممد ب�سبب البطاقات امللونة.

ويحت��ل الزوراء، املرك��ز الثالث بر�سيد ارب��ع نقاط، فيما 
يعتلي ذوب اآهن �سدارة املجموعة بر�سيد 10 نقاط.

و�ستق��ام املب��اراة عل��ى ملع��ب كرب��اء ال��دويل يف متام 
ال�ساعة التا�سع��ة والن�سف م�ساًء بتوقيت بغداد، من م�ساء 

غدا الثاثاء.
وفتح مدرب نادي ال��زوراء حكيم �ساكر، النار على لعبي 
فريقه قبل مواجهة ذوب اآهن اليراين يف اجلولة اخلام�سة 

من دور املجموعات بدوري ابطال اآ�سيا.
وق��ال مدرب الفريق حكيم �ساكر يف ت�رضيح ن�رضه املوقع 
الر�سم��ي للن��ادي، "�سنحاول رف��ع ا�سم ال��زوراء عاليًا يف 
مباراتن��ا ام��ام ذوب اآه��ن عل��ى الرغ��م من وج��ود بع�س 

الاعبن النهزامين يف النادي".
واو�س��ح بالق��ول، "يف كل مب��اراة نفتق��د جله��ود لعبن 

بحج��ج واهية والاعب��ن يتحججون بالإ�ساب��ة"، مبينًا 
ان "الاعب��ن يتق�سدون ادعائه��م بالإ�سابة لغر�س عدم 

لعبهم املباراة".
وا�ساف اأن "الزوراء مير بظروف �سعبة نتيجة الختيارات 
التي بني��ت على ا�سا�س العاقات بن الاعبن، لكن اأملنا 

كبري باملتواجدين".
وب��ن �ساك��ر بالق��ول، اإن "الاع��ب ح�سن جوي��د مل يكن 
م�ساب��ا ح�س��ب التقاري��ر الطبية الت��ي و�سلتن��ا والاعب 
يته��رب م��ن مب��اراة الثاثاء وم��ا يح��دث يف الفريق امر 

مرعب وخطري نتيجته عدم ان�سباط الاعبن".
من جهته ع�سو الهيئة الدارية للنادي عبد الرحمن ر�سيد 
ق��ال اإن "نادي الزوراء، �سيفتقد خلدمات ثاثة لعبن يف 
مبارات��ه ام��ام ذوب اآهن الي��راين، حيث �سيغي��ب الاعب 

ح�سن جويد ب�سبب ال�سابة، فيما �سيغيب الاعبن �سفاء 
هادي وم�سطفى حممد ب�سبب البطاقات امللونة".

وع��ن مدى جاهزي��ة احلار�س ج��ال ح�سن، اأك��د ر�سيد اأن 
"احلار���س جال ح�سن �سيتواجد من��ذ الدقيقة الوىل يف 
املب��اراة، بعدما تدرب ب�سكل مكثف خال اليام املا�سية 
وبالت��ايل ه��و الن عل��ى امت اجلاهزي��ة"، منوه��ًا اإىل اأن 

"جميع الاعبن الخرين، جاهزون للمواجهة".
واو�س��ح اأن "املب��اراة �ستك��ون م�سريية للنوار���س، لكننا 
�سنع��ول عل��ى احل�سور اجلماه��ريي يف املب��اراة من اجل 
م��وؤازرة الاعبن واملناف�سة على اح��دى بطاقات التاأهل 
لل��دوري املقبل"، مبين��ًا ان "ال��كادر التدريبي والاعبن 
�سيبذل��ون ق�س��ارى جهدهم للظف��ر بنقاط املب��اراة امام 

املت�سدر".

رونالدو يطلب صالح.. والهدف "ضرب ميسي"

يف تعليقه على هزمية ليفرب��ول بثاثية اأمام بر�سلونة 
يف ذه��اب ن�س��ف نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا، اأك��د 
املدرب الربتغ��ايل ال�سهري جوزيه موريني��و، اأن الهدف 
الثالث لنجم بر�سلونة ليونيل مي�سي يف مرمى "الريدز" 
ق�س��ى على اآمالهم يف التاأه��ل اإىل نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا للمرة الثانية على التوايل.
وكان ليفرب��ول خ���رض يف "الكامب نو" بثاث��ة اأهداف 
عل��ى ملعب الكامب نو، �سجلها لوي���س �سواريز ومي�سي، 
بينم��ا اأه��در الفري��ق الإجنلي��زي العدي��د م��ن الفر���س 

لت�سجيل الهداف، واأبرزه��ا كانت فر�سة حممد �ساح 
التي ا�س�سدمت بعار�سة مرمى تري �ستيغن.

وقال مورينيو: "عندما كانت النتيجة 0-2 كان هناك 
اأم��ل لليفربول بالتعوي���س، ولكن بع��د اأن �سجل مي�سي 
اله��دف الثالث بر�سلونة انتهت اآمال اأولد يورغن كلوب 

بالتعوي�س يف ملعبهم".
وتاب��ع: "م��ن ال�سع��ب اأن ل ي�سجل بر�سلون��ة ولو هدفا 
واحدا يف مباراة الإياب، وعندها �سيكون الليفر مطالبا 
بت�سجي��ل 5 اأه��داف، ومي�سي حاليا ميل��ك �سهية كبرية 
للتهديف والت�سجيل، هو يعطي حافزا لبقية الاعبن".

واأ�س��ار مدرب ريال مدريد الأ�سبق اإىل اأن ليفربول فريق 

جي��د و�سع��ب يف ملعب اأنفلي��د، "ولكن 
هدفا واحدا من بر�سلونة �سيق�سي على 
اآماله��م"، بح�س��ب م��ا نقل عن��ه موقع 

"اإيفننغ نيوز".
اأياك���س  ب��ن  الع��ودة  مب��اراة  اأم��ا 
الإجنلي��زي،  وتونته��ام  الهولن��دي 
ف��ريى موريني��و اأنها �ستك��ون اأكرث 
ت�سويق��ا حيث اأنها �ستكون مفتوحة 
عل��ى كافة الحتم��الت، معتربا اأن 
اأياك���س خ��ارج اأر�سه يق��دم عطاء 

اأف�سل.

ذك��رت تقارير �سحفية، اأن جنم الك��رة الربتغايل، كري�ستيانو رونالدو، قدم طلبا 
حم��ددا لإدارة فريقه يوفنتو�س ليتمكن م��ن مناف�سة غرميه الدائم ليونيل مي�سي 
يف �سباقي الفوز بدوري اأبطال اأوروبا املقبل ولقب اأف�سل لعب يف العامل الذي 

يبدو يف طريقه للنجم الأرجنتيني هذا املو�سم.
ويراه��ن رونال��دو عل��ى املو�سم املقب��ل لأجل �س��د ثغ��رة ال�سباق عل��ى "الكرات 
الذهبي��ة" مع مي�سي ال��ذي يطمح اإىل التتويج بجائزة الك��رة الذهبية بعدما قدم 

اأداًء مذها لفريق بر�سلونة خال املو�سم احلايل.
وح��از كا النجم��ن اجلائزة ال�سه��رية 5 مرات، لكن الربغ��وث الأرجنتيني يبدو 
مر�سح��ا اأق��رب للظفر بها هذا املو�س��م بالنظر اإىل اأدائه الرائ��ع وتتويج بر�سلونة 

بلقب الليغا واقرتابه من الفوز بدوري اأبطال اأوروبا.
وبح�س��ب ما نقلت فوك�س �سبورت�س عن موقع "دون باولون"، فاإن رونالدو طلب 
اأن ي�س��م فريق��ه الإيطايل مهاجم��ا كبريا، يف مو�سم النتق��الت ال�سيفية، حتى 

يجد �سندا منا�سبا له يف امللعب، املو�سم املقبل.

وي�اأم��ل رونال��دو اأن ي�س��م يوفنتو���س حتدي��دا 
جنم الك��رة امل�رضي، حممد �س��اح، بعدما قدم 

اأداء مبه��را يف فريق ليفرب��ول الإجنليزي لعامن 
متتالين.

وعل��ى الرغ��م م��ن تراج��ع ن�سب��ي لأدائ��ه خال 
املو�سم احل��ايل، �ساعد "مو �س��اح" فريقه على 
البق��اء يف �س��دارة ال��دوري الإجنلي��زي املمتاز 
لكرة القدم، وت�سري بع�س التقارير اإىل اأن الاعب 

قد يكلف يوفنتو�س 140 مليون يورو.
ويف حال ان�سم �ساح اإىل النادي الإيطايل، فاإنه 

�سياأخذ مكان الاعب باولو ديبال يف الفريق.
لك��ن ليفرب��ول الذي يخو���س مو�سما حامي��ا، قد ل 

ي�سحي ب�سهولة بالاع��ب حممد �ساح الذي يحظى 
ب�سعبي��ة وا�سعة، ل�سيما اأن ريال مدريد، ي�سلط اأنظاره 

اأي�سا على الاعب �ساديو ماين.

تب��دو فر�س ن��ادي ليفرب��ول الإجنلي��زي يف التاأهل 
لنهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا �سعيف��ة، وذلك عقب 
هزميته بنتيجة 0-3 من بر�سلونة يف مباراة ذهاب 
البطول��ة، اإل اأن التاري��خ يذك��ر جن��اح "الري��دز" يف 

حتقيق "الرميونتادا" باأكرث من منا�سبة.
وبع��د الثاثي��ة التي �سجله��ا كل من لوي���س �سواريز 
ومي�س��ي )هدف��ن( مبلع��ب الكام��ب ن��و، ب��ات عل��ى 
ليفربول الف��وز باأربعة اأهداف عندم��ا يقابل النادي 

الكتالوين يوم 7 مايو مبلعب اأنفيلد.
وبح�س��ب �سحيفة "مون��دو ديبورتيفو"، ف��اإن كتيبة 
امل��درب الأمل��اين يورغن كل��وب ق��ادرة على حتقيق 
ذل��ك، اإذ �سبق للريدز حتقيق النت�س��ار بفارق اأربعة 
اأه��داف ب���6 مباري��ات اأجريت عل��ى ملعب��ه املو�سم 

اجلاري.
والنج��م  يونايت��د  ه��ام  وي�س��ت  ليفرب��ول  وك�س��ب 
الأحم��ر ونيوكا�س��ل يونايتد برباعي��ة نظيفة، بينما 

ه��زم اأر�سن��ال بخما�سي��ة مقاب��ل ه��دف، وواتف��ورد 
وهدر�سفيلد بخما�سية نظيفة.

وتب��دو النتائ��ج ال�سابق��ة مب���رضة لع�س��اق "الريدز"، 
لك��ن الأمر ل يبدو به��ذه ال�سهولة، اإذ ل ميكن مقارنة 
بر�سلون��ة الق��وي باأ�سم��اء الأندي��ة ال�سابق��ة، حت��ى 
ل��و اأقيم��ت مباراة الع��ودة عل��ى معق��ل ليفربول يف 
"اأنفيل��د". كما اأن الأمر ازداد �سعوبة لفريق املدرب 
يورغ��ن كل��وب موؤقت��ا، عق��ب تعر���س جن��م الفريق 
حمم��د �س��اح لإ�ساب��ة قوي��ة يف الراأ���س، ال�سب��ت، 
خ��ال مواجهة نيوكا�سل يف اجلولة قبل الأخرية من 

الدوري الإجنليزي.
كم��ا تاأك��د غياب النج��م الربازيلي روبرت��و فريمينو 
م��ن جراء ع��دم تعافيه م��ن اإ�سابة ع�سلي��ة، وتعني 
تل��ك التطورات  مزيدا م��ن ال�سعوبة بالن�سبة لاعبي 

الريدز.. مهما قالت الأرقام، اأو ذكر التاريخ.
ولو مل يحرز البديل ديفوك اأوريجي هدفا يف الدقيقة 
86 ب�رضبة راأ�س، ليقود ليفربول للفوز 2-3 خارج 
ملعب��ه على نيوكا�سل يونايت��د، ال�سبت، لكانت الليلة 

و�سم��ت بالأ�س��واأ للفري��ق الأحم��ر هذا املو�س��م، بعد 
واقعة ونباأ "م�سوؤومن".

وحافظ ليفربول بهذه النتيجة على اآماله يف التتويج 
بالربميريليغ، وتقدم بنقطتن على مان�س�سرت �سيتي، 
لكن فريق املدرب بيب غوارديول تتبقى له مباراتان 
من بينهم��ا مواجهة لي�سرت �سيتي با�ستاد "الحتاد"، 
الثن��ن، بينما تتبق��ى مباراة واحدة اأم��ام ليفربول 

على اأر�سه اأمام ولفرهامبتون واندرارز.
ومل ي�سب��ق ل�سن��وات اأن ظه��ر ج��دول ترتي��ب الدوري 
به��ذا ال�سكل قب��ل ثمانية اأي��ام من النهاي��ة، اإذ ميلك 
ليفربول 94 نقطة مقابل 92 ل�سيتي وياأتي توتنهام 
هوت�سبري يف املركز الثالث بفارق اأكرث من 20 نقطة.
واإىل ح��ن اأحرز اأوريجي هدفه القاتل، كان ليفربول 
عل��ى طريق التعادل مع فريق مدربه ال�سابق رافائيل 
بنيتيز �ساحب املرك��ز 14 يف �سباق اللقب ال�رض�س، 

الذي ل ي�سمح باأي هفوة.
لك��ن الفوز، وا�ستم��رار الفريق على طري��ق املناف�سة، 
عك��ره اإ�سابة امل���رضي حممد �ساح اخلط��رة، ونباأ 

اآخ��ر قد يحط��م اآمال الفري��ق قبل مواجه��ة بر�سلونة 
احلا�سم��ة، يف ن�س��ف نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا، 

الثاثاء.
فبينم��ا كان �س��اح يح��اول متابع��ة ك��رة عالي��ة، 
ا�سط��دم ب�سكل ق��وي بحار�س نيوكا�س��ل يونايتد يف 

الدقيقة 69.
وغ��ادر "مو" امللع��ب باكيا متاأث��را باإ�سابته، ليحل 

مكانه اأوريجي، �ساحب هدف النت�سار.
وو�س��ط حالة من القلق البالغ اأو�سح مدرب ليفربول، 
يورغ��ن كلوب، املوقف قائ��ا: "ما �سمعته اأن �ساح 

ا�سطدم بحار�س املرمى.. على راأ�سه".
واأ�س��اف، "كان على الأر�س وكنا يف حاجة لتخاذ 
ق��رار، كان يجب اأن يخرج م��ن امللعب، ونحن نتقبل 

ذلك بالطبع".
"عندم��ا دخل كان جال�ًسا يف غرفة تبديل املاب�س 
ي�ساهد املباراة عل��ى �سا�سة التليفزيون. كان و�سعه 
جي��ًدا، لك��ن علين��ا بالطب��ع اأن ننتظ��ر. لنح�سل على 

تقييم �سليم ملا حدث".

ريبيري يرحل عن بايرن 
ميونخ.. ولكن إلى أين؟

مانشستر يونايتد يراقب كانسيلو

"الصفقة تمت".. ريال مدريد 
أنهى التعاقد مع بديل رونالدو

مورينيو يتوقع نتيجة اإلياب بين ليفربول وبرشلونة
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