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نيقوسيا  / ا ف ب

 يقف ليل على اعتاب تكرار اجنازه عام 1946 
عندما جمع بطولتي الدوري والكاأ�س اذ يحتاج 
االخريتني  م��ب��ارات��ي��ه  م��ن  واح����دة  نقطة  اىل 

ليحقق هذا الهدف.
ويتقدم ليل الذي فاز يف مباراته املوؤجلة على 
 6 ب��ف��ارق  املا�ضي  االرب��ع��اء  1-�ضفر  �ضو�ضو 
نقاط عن مر�ضيليا حامل اللقب املو�ضم املا�ضي 

قبل انتهاء الدوري مبرحلتني.
لكاأ�س فرن�ضا بفوزه على  ليل توج بطال  وكان 
ب��اري�����س ���ض��ان ج��رم��ان ب��ه��دف م��ت��اأخ��ر ال�ضبت 
�ضواحي  يف  دوين  �ضان  ملعب  على  املا�ضي 
اليوم   جم���ددا  ال��ف��ري��ق��ان  و�ضيلتقي  ب��اري�����س، 
ال�ضبت على ملعب بارك دي بران�س هذه املرة.

ومل يكن احد ير�ضح ليل الحراز اللقب يف مطلع 
بقيادة  ال�ضمايل  الفريق  لكن  احل��ايل،  املو�ضم 
التوقعات  قلب  غار�ضيا  رودي  الناجح  امل��درب 
اول  اح��راز  اعتاب  راأ�ضا على عقب وبات على 

لقب يف الدوري املحلي له منذ عام 1955.
بع�س  على  احل��ايل  املو�ضم  خالل  ليل  واعتمد 
ابرزهم  لعل  �ضفوفه  يف  امل��وؤث��رة  العنا�ضر 
واملدافع  الن���درو  ميكايل  املخ�ضرم  احل��ار���س 
الدويل عادل رامي وثنائي خط الهجوم الفعال 
هدفا   21 بر�ضيد  ال��دوري  ه��داف  �ضو  مو�ضى 
اي  ه��دف��ا،   14 �ضاحب  جريفينيو  وال��ع��اج��ي 

انهما �ضجال 35 هدفا من ا�ضل 63 لفريقهما.
ملعبه  اىل  ع��ام  خ��الل  �ضينتقل  ليل  ان  ي��ذك��ر 
ل�51  يت�ضع  ال��ذي  دا�ضك  فيلنوف  يف  اجلديد 
�ضي�ضهد  ال��ذي  املالعب  احد  وهو  متفرج،  األ��ف 

مناف�ضات كاأ�س اوروبا عام 2016 يف فرن�ضا.
معركة  ع��ل��ى  االن����ظ����ار  ت���رك���ز  امل���ق���اب���ل،  يف 
الدوري  بطل  موناكو  نحو  وحتديدا  الهبوط 
اوروب��ا  اب��ط��ال  دوري  وو�ضيف   ،2000 ع��ام 
مباراة  االإم���ارة  فريق  ويخو�س   ،2004 ع��ام 
�ضيهبط  خ�ضرها  اذا  مونبلييه  �ضد  م�ضريية 
االآن  حتى  الثانية،و�ضقط  الدرجة  اىل  تلقائيا 
الثانية  الدرجة  افينيون اىل  لن�س وارل  فريقا 

وت�ضمل معركة الهبوط ت�ضعة فرق.
�ضابقا  وموناكو  فرن�ضا  مرمى  حار�س  واعترب 
للغاية  �ضعبا  فريقه  و�ضع  ايتوري  لوك  جان 
واأن الهبوط اىل الدرجة الثانية �ضيكون كارثيا 
على الفريق بقوله: "عدد ان�ضار الفريق �ضئيل 
جدا، واذا هبط الفريق لن ياأتي احد اىل امللعب 

ملوؤازرة الالعبني".
موناكو  على  ال�ضعب  من  "�ضيكون  واأ�ضاف: 
الذي  نانت  فعل  كما  الو�ضع متاما  تخطي هذا 
كان يعترب من اف�ضل االندية يف الدرجة االوىل 
ومل   2009 ع��ام  الثانية  ال��درج��ة  اىل  وه��ب��ط 

يتمكن من العودة حتى االآن".
مع  اوك�ضري  يلتقي  االخ���رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
مع  وليون  افينيون،  ارل  مع  ولن�س  بري�ضت، 
نان�ضي،  مع  وري��ن  ل��وري��ان،  مع  وني�س  كاين، 
و�ضو�ضو مع �ضانت اتيان، وتولوز مع بوردو.

مان�ض�ضر  �ضيحتفل  االنكليزي  ال��دوري  ويف 

ع�ضر  التا�ضع  لقبه  ب��اح��رازه  ر�ضميا  يونايتد 
ال��ق��ي��ا���ض��ي ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه وب���ني ج��م��ه��وره �ضد 
بالكبول يف املرحلة الثامنة والثالثني االأخرية، 
يف  القيا�ضي  بالرقم  ان��ف��رد  مان�ض�ضر  وك���ان 
مع  يت�ضاوى  كان  ان  بعد  املحلية  االلقاب  عدد 
ح�ضل  ان  بعد  ليفربول  وج��اره  اللدود  غرميه 
بالكبرين  �ضد  مباراته  من  واح��دة  نقطة  على 

اال�ضبوع املا�ضي.
واغلب الظن اأن مدربه ال�ضري اليك�س فريغ�ضون 
�ضي�ضرك ت�ضكيلة جلها من االحتياطيني مدخرا 
جهود اال�ضا�ضيني لنهائي دوري ابطال اوروبا 
االإ�ضباين  بر�ضلونة  �ضد  احل��ايل  اآي��ار   28 يف 

على ملعب وميبلي.
بكاأ�س  ال��ف��ائ��ز  �ضيتي  مان�ض�ضر  و���ض��ي��ح��اول 
املوؤهل  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  يحتفظ  ان  ان��ك��ل��را 
مبا�ضرة اىل دوري ابطال اوروبا وذلك عندما 

يحل �ضيفا على بولتون، يف حني يحل ار�ضنال 
ال���ذي ت��راج��ع اىل امل��رك��ز ال��راب��ع امل��وؤه��ل اىل 
على  �ضيفا  متهيدي  دور  عرب  االب��ط��ال  دوري 
خم�ضة  الهبوط  معركة  وت�ضمل  فولهام،  جاره 
الدرجة  م�ضاف  اىل  اثنان  منها  �ضيهبط  ف��رق 
اال�ضبوع  ه��ام  و���ض��ت  �ضقط  ان  بعد  االوىل، 

املا�ضي.
اندية بالكبرين وولفرهامبتون  ويبدو م�ضري 
وبرمينغهام يف ايديها يف حال حققت الفوز او 
�ضاحبي  وويغان  بالكبول  عن  مماثلة  نتيجة 

املركزين الثامن ع�ضر والتا�ضع ع�ضر.
بالهبوط  امل���ه���ددة  ال���ف���رق  ج��م��ي��ع  وت��خ��و���س 
على  �ضيفا  يحل  فبالكبول  �ضعبة،  مباريات 
مان�ض�ضر يونايتد البطل ال�ضاعي اىل املحافظة 
على �ضجله اخلايل من الهزائم على ملعب اولد 
ف��از يف 17 وت��ع��ادل يف  ب��ان��ه  ت��راف��ورد علما 

واحدة فقط هذا املو�ضم.
مع  ملعبه  خ���ارج  وي��غ��ان  يلتقي  امل��ق��اب��ل،  يف 
وولفرهامبتون  ار���ض��ه،  على  العنيد  �ضتوك 
�ضيافة  يف  برمنغهام  وي��ح��ل  ب��الك��ب��رين،  م��ع 

توتنهام.
ويف املباريات االخرى، يلتقي ا�ضتون فيال مع 
ونيوكا�ضل  ت�ضل�ضي،  مع  وايفرتون  ليفربول، 
مع  هام  وو�ضت  البيون،  بروميت�س  و�ضت  مع 

�ضندرالند.
على  والت�ضيو  اودي��ن��ي��زي  م��ن  ك��ل  ويتناف�س 
ابطال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل��ة  االخ���رية  البطاقة 
الثامنة والثالثني االخرية  املرحلة  اوروبا يف 

من بطولة ايطاليا.
ال���دوري  ه���داف  ب��ق��ي��ادة  اودي��ن��ي��زي  وي�ضيف 
بر�ضيد 128 هدفا ميالن  ناتايل  انطونيو دي 

بطل الدوري.

واع������ت������رب م����������درب اودي�����ن�����ي�����زي 
يجب  ال  بانه  غيدولني  فران�ضي�ضكو 
اعتبار ميالن لقمة �ضائغة كونه ح�ضم 
�ضيلعب  ال��دوري يف م�ضلحته وبانه 
م��ن اج���ل امل��ت��ع��ة ف��ق��ط وق���ال يف هذا 
هو  ق��وي��ا  فريقا  "�ضنواجه  ال�����ض��دد: 
االف�ضل يف ال��دوري، وان��ا واث��ق من 
لتعقيد  ج��ه��وده  اق�ضى  �ضيبذل  ان��ه 

مهمتنا وخري دليل على ذلك انه خا�س 
مباراته اال�ضبوع املا�ضي �ضد كالياري 
وهو �ضامن اللقب وعلى الرغم من ذلك 

فقد �ضحقه 1-4.
وي��ح��ت��اج اودي��ن��ي��زي اىل ال��ت��ع��ادل مع 
امل�ضابقة  يف  م��ق��ع��ده  ل�����ض��م��ان  م��ي��الن 
االوروبية املرموقة، الأن مناف�ضه املبا�ضر 

ب���ف���ارق نقطتني  ع��ن��ه  ي��ت��خ��ل��ف  الت�����ض��ي��و 

وبفارق �ضا�ضع من االأهداف، ويخو�س الت�ضيو 
ليت�ضي  �ضد  ملعبه  على  ن�ضبيا  �ضهلة  م��ب��اراة 

املتوا�ضع.
الدرجة  اىل  الهابطة  الفرق  وقد ح�ضمت هوية 
و�ضمبدوريان  وبري�ضيا  ب��اري  وه��ي  الثانية 
�ضريافق  ال���ذي  الفريق  ه��وي��ة  معرفة  ويبقى 
ب��ال��ريم��و اىل م�����ض��اب��ق��ة ال�����دوري االوروب�����ي 
كونه  فيها  امل�ضاركة  الذي �ضمن  ليغ(  )يوروبا 
اإيطاليا �ضد انرميالن  �ضيخو�س نهائي كاأ�س 

الن االخري �ضي�ضارك يف دوري االبطال.
ويبدو روما مر�ضحا النتزاع املركز الثاين النه 
يوفنتو�س  على  ويتقدم  �ضمبدوريا  ي�ضيف 
اما يف حال خ�ضارة روما وفوز  نقاط.  بثالث 
يوفنتو�س على نابويل �ضيتاهل فريق ال�ضيدة 

العجوز اىل )يوروبا ليغ(.
مع  ج��ن��وى  يلتقي  االخ����رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
وكالياري  فيورنتينا،  مع  وبري�ضيا  ت�ضيزينا، 
ميالن  واإن��ر  كييفو،  مع  وبالريمو  بارما،  مع 

مع كاتانيا، وبولونيا مع باري.
رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل  النجم  يتطلع 
يحطم  ان  �ضيحاول  عندما  �ضخ�ضي  جمد  اىل 
يف  امل�ضجلة  االه��داف  عدد  يف  القيا�ضي  الرقم 
اال�ضبانية وذلك عندما  الليغا  مو�ضم واحد يف 
ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق��ه امل���ريي���ا ال��ه��اب��ط اىل 
الدرجة الثانية يف املرحلة الثامنة 

والثالثني االخرية.
���ض��ج��ل رون����ال����دو 38 ه���دف���ا يف 
املو�ضم  ه��ذا  اال���ض��ب��اين  ال����دوري 
اتلتيك  م��ه��اج��م  م���ع  ل��ي��ت�����ض��اوى 
 ،1951 ع���ام  زارا  تيلمو  ب��ل��ب��او 
واملك�ضيكي هوغو �ضان�ضيز مهاجم 

ريال مدريد عام 1990.
رونالدو  اأم��ام  �ضانحة  الفر�ضة  وتبدو 
اال�ضباين  ال��دوري  هدايف  تاريخ  لدخول 
احراز  يف  ف�ضل  فريقه  ان  م��ن  ال��رغ��م  على 
كما  املحلية،  بالكاأ�س  واكتفى  املحلي  اللقب 
اوروبا  ابطال  دوري  نهائي  ن�ضف  من  خرج 

امام مناف�ضه اللدود بر�ضلونة.
هذا  يكون  "قد  بقوله  االمر  رونالدو  وخل�س 
ال�ضخ�ضية،  الناحية  من  يل  االف�ضل  املو�ضم 
لكن هدفنا كان يكمن يف احراز الدوري املحلي 

ودوري ابطال اوروبا".
على  �ضيفا  البطل  بر�ضلونة  يحل  املقابل،  يف 
ال�ضت  الذي ح�ضد 16 نقطة من مباريات  ملقا 
بر�ضلونة  يلعب  ان  امل��ت��وق��ع  االأخ����رية،وم����ن 
خلو�ضه  ن��ظ��را  ال��ث��اين  ال�ضف  م��ن  بت�ضكيلة 
ال�ضهر  اواخر  اوروب��ا يف  ابطال  نهائي دوري 

احلايل.
هريكولي�س  يلتقي  االخ���رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
اليكانتي مع �ضبورتينغ خيخون، واو�ضا�ضونا 
خيتايف،  مع  �ضو�ضييداد  وري��ال  فياريال،  مع 
ريال  مع  وليفانتي  ا�ضبيلية،  مع  وا�ضبانيول 
مدريد،  اتلتيكو  م��ع  وم��اي��ورك��ا  �ضرق�ضطة، 
فالن�ضيا،  م���ع  ك���ورون���ي���ا  ال  ودي��ب��ورت��ي��ف��و 

ورا�ضينغ �ضانتاندر مع اتلتيك بلباو.
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رونالدو يتطلع الى مجد جديد أمام بالميريا في الليغا اإلسبانية
ليل يحتاج نقطة الحراز الثنائية 

برلين / :  أ ف ب

ال�ضابق  االإ���ض��ب��اين  ال����دويل  اأك���د   
راوؤول غونزاليز اخلمي�س  املا�ضي 

مع  عقده  مي��دد  اأن  و�ضك  على  اأن��ه 
القدم  ل��ك��رة  االأمل����اين  �ضالكه  ن���ادي 
 ،2013 ح��ت��ى  اإ���ض��اف��ي��ًا  م��و���ض��م��ًا 
منتخب  اإىل  بالعودة  يرغب  واأن��ه 

اإ�ضبانيا.
اأف�ضل  ع��ام��ًا(،   33( راوؤول  وق���ال 
اأبطال  دوري  ت��اري��خ  يف  ه����داف 
التمديد  "اإن  ه��دف��ًا(:   71( اأوروب���ا 
نعي�س  واأن���ا  عائلتي  ج���دًا،  ممكن 
لقد  غيل�ضنكري�ضن،  حياة جيدة يف 
ال�ضعيد  على  رائ��ع��ًا  مو�ضمًا  ك��ان 

الريا�ضي".
�ضالكه  اإىل  ان�����ض��م  راوؤول  وك���ان 
ال�ضيف املا�ضي ملدة مو�ضمني حتى 
مو�ضمًا   16 اأم�ضى  اأن  بعد   2012
و�ضاهم  االإ�ضباين،  مدريد  ريال  مع 
اأملانيا  كاأ�س  نهائي  اإىل  تاأهله  يف 
يف  الوحيد  الفوز  هدف  بت�ضجيله 
اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  مرمى 
اأن يواجه  النهائي، على  يف ن�ضف 

الثانية  ال��درج��ة  م��ن  دوي�����ض��ب��ورغ 
اليوم ال�ضبت يف املباراة النهائية.

من جانبه، قال املدير الريا�ضي يف 
�ضالكه هور�ضت هيلت: "اإننا جنري 

مفاو�ضات جيدة ومن�ضجمة".
راوؤول،  اأع���رب  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
عن  �ضالكه،  م��ع  ه��دف��ًا   13 �ضاحب 
منتخب  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ا���ض��ت��ع��داده 
�ضنوات،   4 من  اأك��ر  بعد  اإ�ضبانيا 
هو  "املدرب  ال�ضدد:  هذا  يف  وقال 
خا�س  راوؤول  اأن  يقرر".يذكر  من 
منتخب  م��ع  دول��ي��ة  م���ب���اراة   102
بالده ودافع عن األوان بالده للمرة 
االأخرية يف 7 ت�ضرين االأول 2006 

ه���دف���ًا   44 و����ض���ج���ل 
دوليًا.

برلين / وكاالت

 رف�س بريين اإكلي�ضتون مالك احلقوق التجارية لبطولة العامل ل�ضباقات 
عائدات  م��ن  ن�ضيبهم  ب��زي��ادة  ال��ف��رق  مطالب  وان(  )ف��ورم��وال  ���ض��ي��ارات 

الت�ضويق.
وقال اإكلي�ضتون يف حوار مع جملة "اأوتو موتور اآند �ضبورت" االأملانية:اإنه 
اأن يقنعوا مبا يح�ضلون  "ال توجد فر�ضة حل�ضولهم على 70 باملئة، يجب 
عليه". ويردد اأن الفرق ترغب يف زيادة ح�ضتها من عائدات )فورموال وان( 
لتفوق 50 باملئة من خالل اأية اتفاقية كونكورد جديدة، العقد التجاري بني 
"�ضي.يف.�ضي"  و�ضركة  )فيا(  ال�ضيارات  ل�ضباقات  الدويل  واالحتاد  الفرق 
باالتفاقية  العمل  وينتهي  وان(.  )ف��ورم��وال  ل�  التجارية  احلقوق  �ضاحبة 

احلالية بنهاية عام 2012.

برلين /  أ ف ب

اأعلن ناديا بايرن ميونيخ �ضاحب 
املركز الثالث يف ترتيب الدوري 
وايرنغي  ال��ق��دم،  لكرة  االأمل���اين 
مهاجم  �ضم  االأول  اأن  كوتبو�س 
اأف�ضل  ب��ي��ر���ض��ن  ن��ي��ل��ز  ال��ث��اين 

هداف يف الدرجة الثانية.
ع���ام���ًا(   22( ب��ي��ر���ض��ن  وك�����ان 
ايرنغي  األ���وان  عن  يدافع  ال��ذي 
كوتبو�س منذ 2009، �ضجل 25 

هدفًا لفريقه هذا املو�ضم.
الفريق  م���ع  ب��ي��ر���ض��ن  ووق�����ع 

�ضنوات،   3 مل��دة  عقدًا  البافاري 
وقدرت قيمة ال�ضفقة ما بني 2.5 

و3 ماليني يورو.
اخليار  ب��ي��ر���ض��ن  ي���ك���ون  وق����د 
حتى  اأو  ال��ف��ري��ق  يف  ال��ث��ال��ث 
ال����راب����ع ب����وج����ود امل��ه��اج��م��ني 
ترتيب  مت�ضدر  غوميز  م��اري��و 
الهدافني يف الدوري )28 هدفًا(، 
اوليت�س  اي��ف��ي��ك��ا  وال���ك���روات���ي 
العائد من اإ�ضابة، ومريو�ضالف 
كلوزه الذي ينتهي عقده اأواخر 
اآيار احلايل ومن املتوقع متديده 

عامًا جديدًا.

لندن /  د ب أ

القدم  لكرة  االإنكليزي  االحت��اد  اأعلن   
انتخابات  يف  الت�ضويت  عن  امتناعه 
)فيفا(  للعبة  ال��دويل  االحت��اد  رئا�ضة 
التي �ضتجري يف زيوريخ يوم االأول 

من حزيران املقبل.
االحتاد  رئي�س  برن�ضتني  ديفيد  وق��ال 
اخلمي�س  اأ�ضدره  بيان  يف  االإنكليزي 
الق�ضايا  "هناك جمموعة من  املا�ضي: 
الوقت  يف  وك���ذل���ك  م���وؤخ���رًا  اأث�����ريت 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ي��رى   ، احل��ايل 
من  اأي  دع��م  ال�ضعب  م��ن  جتعل  اأن��ه��ا 

املر�ضحني )لرئا�ضة فيفا(.
بوجود  ادع�������اءات  )ف��ي��ف��ا(  وواج������ه 
م�ضيفي  الختيار  الت�ضويت  يف  ف�ضاد 

بطولتي كاأ�س العامل 2018 و2022.
ال�����ض��وي�����ض��ري ج��وزي��ف بالتر  وق����ال 
لرئا�ضة  ير�ضح  ال��ذي  )فيفا(  رئي�س 
)فيفا(  اإن   ، راب���ع���ة،  ل��ف��رة  )ف��ي��ف��ا( 
ال���ذي  ال�����ض��خ�����س  الأق�����وال  �ضي�ضتمع 
ادعى وجود ر�ضا يف عملية الت�ضويت 

لت�ضييف بطولة كاأ�س العامل.
رئا�ضة  انتخابات  يف  بالتر  ويتناف�س 
ب��ن همام  ال��ق��ط��ري حممد  م��ع  )ف��ي��ف��ا( 

رئي�س االحتاد االآ�ضيوي للعبة.
االإنكليزي  "االحتاد  برن�ضتني:  وق��ال 
الكرويني  �ضركائه  م��ع  عالقاته  يقدر 
الدوليني ب�ضكل كبري، اإننا نعتزم لعب 

متثيلنا  خالل  من  وموؤثر  ن�ضيط  دور 
لكرة  االأوروب����ي  االحت���اد  اليويفا  يف 

القدم و)فيفا(.
بجدية  العمل  "�ضنوا�ضل  واأ���ض��اف: 
اأنها  نعتقد  ت��غ��ي��ريات  اأي����ة  الإح�����داث 
على  ال��ق��دم  ك��رة  على  بالنفع  �ضتعود 

امل�ضتوى الدويل.
على  احل�ضول  يف  اإنكلرا  واأخفقت 
 ،  2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  تنظيم  ���ض��رف 
الذي فازت به رو�ضيا، وقد ح�ضل ملف 
من  وخ��رج  فقط  �ضوتني  على  اإنكلرا 

اجلولة االأوىل بالت�ضويت.
ول��ك��ن ال��ت�����ض��وي��ت ال����ذي اأج�����ري يف 
 ،  2010 االأول  ك���ان���ون  م���ن  ال���ث���اين 
اأع�ضاء  تفيد بح�ضول  ادع��اءات  واجه 
االإدالء  م��ق��اب��ل  ر���ض��ا  ع��ل��ى  )ف��ي��ف��ا(  يف 

باأ�ضواتهم.
اأع�ضاء  م���ن  اث��ن��ني  اإي���ق���اف  وج����رى 
العمل  عن  ل�)فيفا(  التنفيذية  اللجنة 
ب�ضبب  الت�ضويت  من  اأ�ضبوعني  قبل 
�ضوتيهما  بعر�س  تتهمهما  ادع���اءات 

للبيع.
االحتاد  رئي�س  تري�ضمان  ديفيد  وقال 
االإنكليزي ال�ضابق، يف جل�ضة برملانية 
اأع�ضاء  اأربعة  اإن  املا�ضي:  االأ�ضبوع 
ر�ضا  ل�)فيفا( طلبوا  التنفيذية  باللجنة 
يف  باأ�ضواتهم  االإدالء  مقابل  مالية 
الت�ضويت على اختيار الدولة امل�ضيفة 

لنهائيات كاأ�س العامل 2018.

مدريد / ا ف ب 

القدم   لكرة  االإ�ضباين  فالن�ضيا  نادي  اأعلن 
الربازيلي  مع  تعاقد  اأنه  املا�ضي  اخلمي�س 
دييغو األفي�س حار�س مرمى اأملرييا الهابط 
لدوري الدرجة الثانية، وذلك يف �ضفقة مل 

يك�ضف عن قيمتها.
املرمى  ح��ار���س  )25ع���ام���ًا(  األفي�س  وك���ان 
اإىل  الفريق  �ضعود  منذ  الأملرييا  االأ�ضا�ضي 

دوري الدرجة االأوىل عام 2007.
من  مبهارة  يتمتع  الذي   ، األفي�س  واأ�ضبح 
اجلزاء،  لركالت  الت�ضدي  يف  خا�س  نوع 
عن  �ضريحلون  عديدين  العبني  راأ���س  على 

�ضفوف اأملرييا بعدما هبط اإىل الدرجة 
الثانية.

رئي�س  لورينتي  مانويل  وق���ال 
اإنه  اأي�����ض��ًا:  فالن�ضيا  ن��ادي 
حار�س  عقد  مت��دي��د  ج��رى 
غويتا  ف��ي�����ض��ن��ت��ي  امل���رم���ى 

2013.و�ضي�ضعى  عام  حتى 
املركز  ح�ضم  ال��ذي  فالن�ضيا، 

االإ�ضباين  ال���دوري  يف  الثالث 
املبا�ضر  ال��ت��اأه��ل  و�ضمن  ل�ضاحله 

عن  لال�ضتغناء  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  ل���دوري 
�ضان�ضيز  �ضيزار  الثالثة  حرا�ضه  خدمات 

وميغيل اأنخيل مويا ورينان بريتو.

واشنطن /   أ ف ب

اأوكالهوما  فريقه  دوران����ت  كيفن  ق��اد 
 1-1 التعادل  اإدراك  اإىل  ث��ان��در  �ضيتي 
نهائي  مافريك�س يف  داال�س  مناف�ضه  مع 
يف  نقطة   24 بت�ضجيله  الغربية  املنطقة 
املباراة التي انتهت مل�ضلحة فريقه 106-
هاردن  جيم�س  زميله  و�ضاهم   .100
بالفوز من خالل اإ�ضافته 23 نقطة.
اأوكالهوما �ضكوت  واأ�ضاد مدرب 
فريقه  اأف����راد  بكامل  ب��روك�����س 
يف  �ضاهم  "اجلميع  بقوله: 
الالعبون  تاألق  لقد  ال��ف��وز، 
هذا  ط��وال  االحتياطيون 
بطريقة  ولعبوا  املو�ضم 

رائعة الليلة".
وي�ضيف اأوكالهوما 
ال�ضبت  ال����ي����وم  
ال���ل���ق���اءات  اأول 
وقال  اأر���ض��ه  على 
"جنحنا  دوران��ت: 
الفوز  اق��ت��ن��ا���س  يف 
خ���ارج  م���ب���ارات���ني  يف 
ملعبنا وهذا كان هدفنا 
يف البداية، اللعب على 
اأر�ضنا ال ي�ضمن فوزنا 
يف امل��ب��ارات��ني ل��ك��ن ال 
اأمام  ن�ضتمتع  وان  بد 

جمهورنا".
اأوكالهوما  وف��ر���س 
على  ل�ضيقة  رق��اب��ة 
ع�����م�����الق داال���������س 

تعملق  ال��ذي  نوفيت�ضكي  دي��رك  االأمل��اين 
نقطة،   48 و�ضجل  االأوىل  امل��ب��اراة  يف 
كولي�ضون  ن��ي��ك  اإىل  امل�����درب  واأوك������ل 
نوفيت�ضكي  ليكتفي  بدوره  فقام  براقبته 
االأخ��ري. الربع  يف   16 منها  نقطة  ب���29 
نعطي  اأن  "يجب  نوفيت�ضكي:  وق���ال 
ج���اوؤوا  لقد  حقهم،  اأوك��اله��وم��ا  الع��ب��ي 

اأية  دارن��ا،ع��ل��ى  عقر  يف  علينا  وتغلبوا 
جيدا  اللعب  على  بقدرتنا  ن�ضعر  ح��ال، 
خارج ملعبنا اأي�ضًا، لكن يتعني علينا اأن 

نكون اأكر حيوية".
هزمية  اأول  اإحل����اق  يف  ث��ان��در  وجن���ح 
هذا  اوف(  )البالي  اأر�ضه  على  بداال�س 

املو�ضم مقابل �ضتة انت�ضارات.

ك

أوكالهوما يتألق ويدرك التعادل مع داالس

اإلس���ب���ان���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ي���ح���ن  إيكلستون يرفض زيادة حصص راؤول 
عائدات التسويق

بايرن يضم هداف دوري الدرجة 
الثانية

إنكلترا تمتنع عن التصويت  
في انتخابات رئاسة الـ )فيفا(

فالنسيا يتعاقد
مع الحارس ألفيش

ليل بانتظار تتويج مزدوج

الربتغايل رونالدو

احلار�س اجلديد
لفالن�سيا

راوؤول باق مع �سالكة


