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ك��رر غولدن �س��تيت وري��ورز تفوقه عل��ى هيو�س��تون روكت�س، وفاز 
علي��ه 109-115 يف املباراة الثانية بالأدوار الإق�س��ائية لدوري 
كرة ال�س��لة الأمريكي للمحرتفني. وب��ات وريورز حامل اللقب يتقدم 
-2�سفر يف �سل�سلة قبل نهائي الق�سم الغربي، التي حت�سم 

على اأ�سا�س الأف�سل يف �سبع مباريات.
و�سهدت املباراة اإ�سابة �س��تيفن كوري جنم وريورز 
وجيم���س ه��اردن جن��م روكت���س، ورغم ذلك ا�س��تمر 
الالعب��ان يف امللعب. و�س��ينال الفريق��ان 3 اأيام من 
الراح��ة قبل اللعب يف هيو�س��تون املبارات��ني الثالثة 
والرابع��ة يوم��ي ال�س��بت والأحد. �س��يك�رسز يهزم 
نيت���س بع��د مواجه��ة مثرية بدوري ال�س��لة 
عل��ى  الثاني��ة  وللمب��اراة  الأمريك��ي 
الت��وايل، ي�س��جل خما�س��ي وري��ورز 
مزدوج��ني  رقم��ني  الأ�سا�س��ي 
بقيادة كيفن دورانت الذي اأحرز 
29 نقطة. واأ�س��يب كوري يف 
اإ�سبع يده الي�رسى يف وقت 
مبكر لكنه ا�س��تمر واأحرز 

20 نقطة.
وعان��ى ه��اردن يف 
املقابل من اإ�س��ابة 
يف عين��ه الي���رسى، 
بعد فرتة ق�سرية من 
اإ�س��ابة كوري، لكنه رغم 

ذلك ظهر ب�سكل رائع واأحرز 29 نقطة.

ك�س��فت تقارير �س��حافية يف اإ�س��بانيا  اأن نادي اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 
يكث��ف من جه��وده يف الوقت الراهن، للتعاقد مع جن��م نادي ريفر بليت 
الأرجنتين��ي، اإزيكي��ل بال�س��يو�س، خ��الل مو�س��م النتقالت ال�س��يفية 
املقبل. واأ�س��ارت �سحيفة اآ�س الإ�سبانية اإىل اأن لعب الو�سط الأرجنتيني 
ه��و اأحد اأب��رز النج��وم الذين يحظ��ون باهتم��ام املدير الفن��ي لأتلتيكو 

مدريد، دييغو �سيميوين.
و �س��عى النادي الإ�س��باين للتعاقد مع بال�س��يو�س يف املو�س��م املا�سي، 
ولكنه مل يفلح يف ح�سم ال�سفقة ل�ساحله، ب�سبب تدخل ريال مدريد الذي 

كان يرغب اأي�سًا يف احل�سول على خدمات الالعب.
وعل��ى جانب اأخر، اأكدت ال�س��حيفة الإ�س��بانية اأن اأتلتيك��و مدريد يتطلع 
اأي�سًا للفوز بخدمات الظهري الأي�رس لنادي ليغاني�س الإ�سباين، جوناثان 
�س��يلفا، والذي يلعب بني �س��فوف الأخري على �س��بيل الإعارة قادمًا من 

�سبورتنغ ل�سبونة الربتغايل.

فاز اأكرم عفيف جنم ال�س��د، بجائزة اأف�سل لعب يف الدوري القطري هذا 
املو�سم، وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز.

وقدم عفيف، م�س��تويات مميزة للغاية مع فريقه و�س��اهم ب�سكل كبري يف 
ف��وزه بدرع الدوري، وكذلك مع املنتخ��ب القطري الذي توج بلقب كاأ�س 

اآ�سيا 2019.
وفاز الربتغايل جوزفالدو فرييرا املدير الفني لفريق الكرة بنادي ال�س��د، 

بجائزة اأف�سل مدرب يف الدوري القطري.
وجنح فرييرا يف قيادة ال�س��د ل�س��تعادة درع الدوري القطري بعد غياب 

دام 6 �سنوات.
من ناحية اأخرى، فاز ب�س��ام الراوي لعب الدحيل، بجائزة اأف�س��ل لعب 
�س��اعد هذا املو�س��م بال��دوري القط��ري، بعد امل�س��تويات املمي��زة التي 
قدمها هذا املو�س��م، �س��واء مع الدحيل اأو املنتخب القطري. واأعرب اأكرم 
عفيف عن �سعادته باحل�سول على جائزة اأف�سل لعب بالدوري القطري 

هذا املو�سم، موؤكًدا اأنه مل يكن يتوقع اأن يكون �سمن املر�سحني.

اأب��دى مدرب منتخ��ب كولومبي��ا، كارلو�س كريو���س، ثقت��ه يف اأن فريقه 
�س��يتوج بلقب بطول��ة اأمم اأمريكا اجلنوبي��ة "كوبا اأمريكا"، التي �س��تقام 

ال�سيف املقبل بالربازيل، قائاًل: "املركز الثاين ل يعني يل �سيئًا".
���رسح املدرب الربتغايل خالل حدث دعائ��ي من بوغوتا: "اأنا على يقني 
ب��اأن اجلميع �س��يحتفل يف نهاية البطولة، و�س��تكون كوبا اأمريكا �س��عيدة 

على اجلميع بتتويج كولومبيا بها، املركز الثاين ل يعني يل �سيئًا".
وا�س��تهل كريو�س م�س��واره مع كولومبيا ال�سهر املا�س��ي بجولة يف اآ�سيا، 
حي��ث فاز على الياب��ان يف يوكوهاما 0-1، وخ�رس بعده��ا باأربعة اأيام 

بهدفني لواحد اأمام كوريا اجلنوبية.
واأ�س��اف: "�ساأ�س��عى لو�س��ع كل خرباتي مل�س��اعدة كولومبيا على تقدمي 
الأف�س��ل، هذه هي رغبت��ي ومهمتي، علي اأن اأ�س��كر النا�س على اختياري 

لهذه املهمة".

دوري أبطال أوروبا.. أياكس يدنو من النهائي بفوز غاٍل في لندن

350 الف دوالر تهدد ودية اسود الرافدين مع صربيا بااللغاء 

اعل��ن رئي�س الحت��اد العراقي لكرة الق��دم، عبد اخلالق 
م�سعود، احالة ملف املباراة الودية بني العراق و�رسبيا 
اىل وزارة ال�س��باب والريا�س��ة ب�س��بب تكالي��ف تنظي��م 
املواجهة الباه�س��ة، فيما ك�س��فت م�سادر �سحفية عن 
احتم��ال اإلغ��اء املب��اراة الودي��ة املوؤم��ل اإقامتها بني 
املنتخ��ب الوطني و�رسبيا على ملع��ب الب�رسة الدويل 

خالل حزيران املقبل، فيما

وقال م�س��در يف الحتاد " اإن ال�رسك��ة الراعية ملباراة 
�رسبيا طالبت الحتاد العراق��ي لكرة القدم مبلغ مايل 
قد ي�س��ل ل��350 الف دولر مقاب��ل املباراة الودية يف 

الول من حزيران املقبل بالب�رسة ".
واأو�س��ح اأن “املبل��غ ي�س��اف اإلي��ه تكالي��ف القام��ة 
وا�س��تقبال الوف��د”، مبين��ًا اأن “الحت��اد يدر���س اإلغاء 

املباراة الودية لعدم وجود الدعم املايل ".
واعل��ن رئي�س الحتاد العراقي لك��رة القدم، عبد اخلالق 
م�س��عود، احال��ة مل��ف املب��اراة الودي��ة ب��ني الع��راق 

و�رسبيا اىل وزارة ال�س��باب والريا�س��ة ب�سبب تكاليف 
تنظيم املواجهة الباه�سة.

وق��ال م�س��عود يف حدي��ث �س��حفي، اإن "ال�رسك��ة التي 
�س��تنظم املباراة الودية بني املنتخب الوطني و�رسبيا، 
طالبت مبلغًا ماليًا قدره 300 الف يورو من اجل اقامة 

املباراة بني املنتخب الوطني ونظريه ال�رسبي".
واو�س��ح اأن "احت��اد الك��رة ل ميلك ه��ذا املبلغ من اجل 
تنظيم املباراة، لذلك ات�س��لت بوزير ال�سباب والريا�سة 
احم��د ريا�س، من اج��ل تكفل ال��وزارة بتنيظم املباراة 

الودية"، مبينًا ان "الوزير �س��ريد عل��ى طلبه يوم الحد 
املقبل". وكان احتاد الكرة قد اعلن، ان مدرب املنتخب 
الوطن��ي �سرتي�س��كو كاتانيت���س، ق��د وافق عل��ى اقامة 
املب��اراة الودي��ة يف الول م��ن حزيران املقبل، ت�س��بق 
وديت��ي تون���س وليبي��ا . يذك��ر ان الحت��اد ال�رسب��ي، 
ابل��غ نظ��ريه العراقي برغبت��ه اقامة مب��اراة ودية بني 
املنتخبني خالل �سهر حزيران املقبل، ويحتل املنتخب 
ال�رسب��ي الرتتيب الثامن والع�رسين بت�س��نيف الحتاد 

الدويل "فيفا".

بدءا من الدور ربع نهائي..

 كاس امم افريقيا ستشهد تقنية الفيديو

هيم��ن لعبو نادي ريال مدريد على قائمة املر�س��حني 
لنيل لقب "اأف�س��ل لعب يف العامل" بعد نهاية املو�س��م 
املا�س��ي، لك��ن هذا املو�س��م ج��اء وب��اًل عل��ى النادي 

"امللكي".
كان املو�سم املا�سي مميزاً لالعبي ريال مدريد، اإذ فاز 
النادي ب��� "دوري الأبطال" للم��رة الثالثة على التوايل 
بعد نهائي مثري مع يوفنتو�س، كما كان لبع�س لعبيه 
ق�سب ال�سبق يف مناف�سات كاأ�س العامل رو�سيا 2018.

وكانت هذه من اأهم العوامل التي جعلت اأ�س��ماء ثمانية 
م��ن لعبي "املرينغ��ي" تهيمن على لئحة املر�س��حني 
للح�سول على الكرة الذهبية، حينئذ كان رئي�س النادي 

فلورنتينو برييز ل يخفي �س��عادته يف دي�سمرب )كانون 
الأول( املا�سي وهو يتحدث عن لعبيه.

وح��ني مت تتويج لعبه لوكا مودريت���س باللقب، منهيًا 
هيمنة زميله ال�س��ابق يف النادي "امللكي" كري�س��تيانو 
رونال��دو وجن��م بر�س��لونة ليوني��ل مي�س��ي عل��ى اللقب 
لع�رسة اأعوام متتالية، قال برييز: "نال هذه ال�س��نة كل 

اجلوائز التي ميكن ل�سخ�س اأن ينالها، واأحد ل ي�سكك 
باأنه الأف�س��ل.. على اأر�س امللعب كان اأف�س��ل لعب 
ه��ذا العام.. هو لع��ب كامل اأنعم علي��ه اهلل مبوهبة 
اإمت��اع اجلمي��ع وجع��ل الريا�س��ة مكان��ا للتالقي ل 

املواجهة".
لكن م�س��توى الن��ادي "امللك��ي" �رسعان م��ا انهار مع 

بداية املو�سم احلايل، اإذ ات�سم بالتذبذب ب�سكل كبري.

وب��ات طموح��ه للتتوي��ج بالألق��اب باهت��ًا 
متحوًل اإىل �سل�سلة من اإقالة املدربني خالل 

وقت ق�سري.

�س��ادق الحتاد الأفريق��ي لكرة القدم، عل��ى قرار غري 
م�س��بوق، كان منتظ��را اإىل حد كبري، �س��يجري تطبيقه 
لأول م��رة يف مناف�س��ات كاأ�س اأفريقي��ا 2019، التي 

حتت�سنها م�رس يف حزيران املقبل.
وذك��ر موق��ع  امل���رسي الي��وم :ق��رر "الكاف" ب�س��كل 
ر�س��مي تطبي��ق نظام حك��م الفيدي��و امل�س��اعد )تقنية 

الفار( يف البطولة الأفريقية بداية من دور الثمانية

واأو�س��ح ح�س��ن وابريي، رئي�س جلنة احلكام بالحتاد 
الأفريق��ي )ال��كاف( اأن نظ��ام "الف��ار" �س��يتم تطبيقه 
بداية من دور ربع النهائي يف هذه الن�سخة التي ت�سهد 
م�س��اركة 24 منتخبا، وتقام مناف�ساتها خالل الفرتة 
املمتدة ما بني 21 حزيران/يونيو و19 متوز/ يوليو 
املقبل��ني. واأ�س��ار واب��ريي اإىل اأن م�س��وؤويل "ال��كاف" 
ق��رروا تطبيق التقنية بعد الت�س��اور مع الحتاد الدويل 
)الفيفا(. وقال املوقع اإن عددا من احلكام املر�س��حني 
لإدارة مباري��ات كاأ���س اأفريقي��ا 2019 ح�س��لوا على 

تدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع نظام )فار(.
ي�س��ار اإىل اأن مناف�س��ات كاأ���س الع��امل 2018، الت��ي 
اأقيم��ت يف رو�س��يا، �س��هدت تطبيق هذا النظ��ام للمرة 
الأوىل يف بطولت كاأ�س العامل، كما ا�س��تعان الحتاد 
الأوروب��ي للعب��ة )يويف��ا( بنف�س التقني��ة يف بطولت 
مث��ل دوري اأبطال اأوروبا. لك��ن البطولت املحلية يف 
م�رس ل ت�س��تعني بنظ��ام الفار ال��ذي اأثار ا�س��تخدامه 
يف نهائي الن�س��خة ال�س��ابقة لدوري اأبطال اأوروبا بني 

الأهلي امل�رسي والرتجي التون�سي جدل وا�سعا.

خطا اأياك�س اأم�س��رتدام الهولن��دي خطوة كبرية نحو 
املب��اراة النهائي��ة مل�س��ابقة دوري اأبط��ال اأوروب��ا 
يف ك��رة القدم بف��وزه الثمني على م�س��يفه توتنهام 
الإجنلي��زي -1�س��فر، الثالثاء، يف لن��دن يف ذهاب 
الدور ن�س��ف النهائي مل�س��ابقة دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم.
و�س��جل دوين ف��ان دي بي��ك اله��دف الوحي��د لفريق 
اأياك���س يف الدقيق��ة 15، وق��رب فريقه م��ن املباراة 
وال�ساد�س��ة يف   1996 ع��ام  من��ذ  الأوىل  النهائي��ة 

تاريخه املر�سع باأربعة األقاب يف امل�سابقة.
وق��دم لعب��و اأياك���س، الذي��ن اأطاحوا بري��ال مدريد 
ويوفنتو���س، عر�س��ا �رسيع��ا للغاي��ة اأمام اأ�س��حاب 
الأر�س خا�سة يف ال�سوط الأول الذي لحت لهم اأكرث 

من فر�سة خالله مل�ساعفة الغلة.
وحت�س��ن اأداء توتنهام بعد ال�س��رتاحة، لك��ن اأياك�س 
ا�ستب�سل يف الدفاع ليحبط هجمات مناف�سه وكاد اأن 

ي�سجل هدفا ثانيا يف وقت متاأخر عندما �سدد ديفيد 
نريي�س يف القائم.

وتق��ام مباراة الإي��اب، الأربعاء املقب��ل، على ملعب 
اأم�سرتدام. اأرينا" يف  "يوهان كرويف 

ليفرب��ول  �س��يفه  م��ع  الإ�س��باين  بر�س��لونة  ويلع��ب 
الإجنليزي، الأربعاء، يف بر�سلونة يف ذهاب املباراة 

الثانية يف الدور ن�سف النهائي.
وقط��ع اأياك�س اأم�س��رتدام ن�س��ف الطري��ق نحو بلوغ 
الدور النهائي مل�س��ابقة دوري اأبط��ال اأوروبا بفوزه 
 ،1-0 الإنكلي��زي  توتنه��ام  عل��ى  اأر�س��ه  خ��ارج 

الثالثاء، يف ذهاب ن�سف النهائي.
و�س��جل دوين فان دي بيك هدف املباراة الوحيد يف 

الدقيقة 15.
ويلتقي الفريقان الأربعاء القادم يف مواجهة الياب 
عل��ى ملع��ب "يوه��ان كروي��ف اآرينا" يف العا�س��مة 

الهولندية اأم�سرتدام.
نهاي��ة املباراة بفوز ثمني لأياك�س الذي قدم �س��وطًا 
رائعًا وا�س��تطاع ت�س��جيل هدف غاٍل قبل اأ�س��بوع من 

لق��اء الع��ودة، فيما بدا توتنه��ام متاأث��راً بغياب اأهم 
لعبيه خا�سة يف اخلط الأمامي، تبادل جميل للكرة 
ب��ني لعبي اأياك�س ت�س��ل عل��ى اثره الك��رة لنريي�س 
الذي �سّدد مبا�رسة نحو املرمى لكن حماولته انهالت 

على القائم الأي�رس للحار�س لوري�س.
وح��اول الدمنارك��ي اإيريك�س��ن مي��ّرر للمنطل��ق على 
اجلهة الي�رسى داين روز الذي �س��ّدد بي�رساه وا�سطدم 

بحاجز املدافع فيلتمان الذي حولها اإىل ركنية.
وا�س��تبدل م��ّدرب اأياك���س اإيري��ك ت��ن ه��اغ �س��وين 

باملغربي ن�سري مزراوي.
��ن اأداء توتنهام يف ال�س��وط الثاين رفع م�س��توى  حت�سُّ
التناف�س بني الفريقني وازداد احلما�س يف املدرجات 
بف�س��ل الإيق��اع ال�رسي��ع والطبق الفن��ي الرائع الذي 
يقدم��ه الالعب��ون، املب��اراة ت�س��بح كّر وف��ّر هجمة 
بهجم��ة باإيق��اع �رسي��ع واندف��اع هجوم��ي ممت��ع، 
بداية نارية لل�س��وط الثاين دي ليخت يوقف حماولة 
يورنت��ي وتاليافيكو يّرد بت�س��ديدة زاحفة قريبة من 

املرمى.

انتهى ال�ّس��وط الأّول بتفّوق م�س��تحق لأياك�س بهدف 
نظيف �س��ّجله فان دي بي��ك، الفريق الهولندي فر�س 
�س��يطرته عل��ى اأغلب فرتات ال�س��وط مقابل ا�س��تفاقة 

متاأخرة لتوتنهام مل ت�سعفه لإدراك التعادل.
يف الدقيق��ة )3+45( - تريبي��ري يلع��ب ك��رة ثابتة 
عل��ى راأ���س األدرفايرلد ال��ذي مل ينجح يف الت�س��جيل 
وم��ّرت حماولته ف��وق مرم��ى اأونان��ا.، وفريتونخن 
عج��ز عن موا�س��لة اللعب ب�س��بب ال�س��ابة فا�س��طر 
مدربه بوت�س��يتينو ل�س��تبداله بالفرن�س��ي �سي�س��وكو، 
واأ�س��يب لع��ب توتنهام ي��ان فريتونخ��ن بك�رس يف 
اأنفه وتوقفت املباراة لبع�س الدقائق قبل ي�س��تاأنفها 

احلكم الإ�سباين ماثيو لهوز.
اأول ظه��ور هجومي لتوتنهام كان من ارتقاء راأ�س��ي 
ليورنت��ي لكن حماولة الإ�س��باين املخ���رسم جانبت 
املرم��ى، وتب��ادل جمي��ل للكرة ب��ني �س��حرة اأياك�س 
يو�س��ل على اإثره الكرة تاديت���س لفان دي بيك الذي 
خرّي الت�س��ديد على التمرير لنريي�س فاأ�س��اع فر�س��ة 

حمققة مل�ساعفة النتيجة.

رغم اإلصابتين.. وريورز يكرر 
انتصاره في هيوستن

كيروش: كولومبيا بطلة 
كوبا أمريكا 2019

باالسيوس وسيلفا على رادار 
أتلتيكو مدريد

عفيف وفيريرا والراوي األفضل 
في الدوري القطري

كيف أصبحت كرة مودريتش الذهبية وباال على ريال مدريد؟
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