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نانسي وموناكو أول المتأهلين الى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية

يونايتد ي�ضع قدما فـي نهائي ك�أ�س انكلرتا ..واتلتيكو اىل ربع النهائي
بغداد – العالم
وض�ع مانشستر يونايت�د قدم�ا يف املب�اراة
النهائي�ة ملس�ابقة كأس رابط�ة االندي�ة
االنكليزي�ة املحرتف�ة لك�رة القدم بف�وزه عىل
ضيفه هال س�يتي 2-صفر الثالثاء عىل ملعب
"اولدتراف�ورد" يف مانشستر يف ذه�اب الدور
نص�ف النهائ�ي .وتقام مب�اراة االي�اب يف 26
كان�ون الثاني الح�ايل عىل ملعب كينغس�تون
كومونيكايش�نز اس�تاديوم يف مدين�ة ه�ال.
وتقام املباراة النهائية يف  26شباط عىل ملعب
ويمبيل يف لندن.
وف�رض مانشستر يونايت�د ال�ذي غ�اب عنه
عمالق�ه الس�ويدي زالت�ان ابراهيموفيت�ش
بس�بب اصابت�ه بنزل�ة ب�رد ،س�يطرته على

مجري�ات املباراة من�ذ البداي�ة وكان بامكانه
تس�جيل اكثر م�ن هدف خصوصا يف الش�وط
االول ل�وال تأل�ق ح�ارس مرم�ى هال س�يتي
السويرسي إلدين ياكوبوفيتش الذي ابعد اكثر
من كرة ابرزها تس�ديدة االس�باني خوان ماتا
من مسافة قريبة ( ،)12واخرى للفرنيس بول
بوغبا (.(28
واه�در االرمين�ي هنري�ك مخيتاري�ان فرصة
ذهبية الفتتاح التس�جيل عندما تلقى كرة عىل
طبق من ذهب من ماتا داخل املنطقة فسددها
بيمناه بجوار القائم االيمن (.)19
وانتظ�ر مانشستر يونايت�د الش�وط الثان�ي
لرتجم�ة افضليت�ه اىل ه�دف س�جله مات�ا
يف الدقيق�ة  56عندم�ا اس�تغل ك�رة رأس�ية
ملخيتاريان م�ن داخل املنطقة فتابعها بيرساه
من مسافة قريبة داخل املرمى ،قبل ان يضيف

بديله ال�دويل البلجيكي م�روان فاليني الهدف
الثان�ي برضبة رأس�ية من مس�افة قريبة اثر
تمري�رة عرضية من االيطايل ماتي�و دراميان.
ويس�عى مانشستر يونايت�د بقي�ادة مدرب�ه
الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و اىل الف�وز بلق�ب
كأس الرابط�ة للم�رة االوىل من�ذ ع�ام .2010
وحافظ مانشستر يونايتد عىل س�جله خاليا
من الخس�ارة امام هال منذ  23ترشين الثاني
( 1974صف�ر )-2حين كان�ا مع�ا يف دوري
الدرجة الثانية (االوىل حاليا) .وفاز مانشستر
يف  21مب�اراة من  30ض�د هال ،وخرس خمس
مباري�ات .وتع�ود املب�اراة االوىل بينهم�ا اىل
 1905يف الدرج�ة الثانية .من جانبه اكد مدرب
مانشستر يونايتد االنكليزي ،الربتغايل جوزيه
موريني�و ،ان العب وس�طه الفرنيس مورغان
شنايدرلني يقرتب من االنتقال اىل ايفرتون.

وق�ال موريني�و يف ترصيح�ات صحافي�ة بعد
فوز فريق�ه عىل هال س�يتي ان نائب الرئيس
التنفي�ذي يف مانشستر اد وودوورد أبلغه بان
صفقة شنايدرلني باتت شبه منجزة .واضاف
"مورغ�ان على الغال�ب ذاه�ب اىل ايفرتون".
وبحسب تقارير لوسائل اعالم انكليزية ،وافق
يونايت�د على بيع العب�ه ال�دويل الفرنيس (27
عاما) ،مقابل  22مليون جنيه اسرتليني ،علما
انه انضم اليه يف  2015قادما من س�اوثمبتون
مقاب�ل  25ملي�ون جني�ه ،خالل عه�د املدرب
السابق ليونايتد الهولندي لويس فان غال.
ويف تس�بانيا بل�غ اتلتيك�و مدريد ال�دور ربع
النهائي ملس�ابقة كأس اس�بانيا لك�رة القدم
رغ�م خس�ارته امام ضيف�ه الس باملاس 2-3
الثالثاء يف اياب الدور ثمن النهائي.
وس�جل الفرنسي انط�وان غريزم�ان ()49

 :NBAيوتا جاز يهزم حامل اللقب
بغداد – العالم
اس�قط يوتا جاز عىل ارضه كليفالند كافالييز
حامل اللقب  ،100-92عىل رغم تس�جيل نجم
االخير ليربون جيم�س  29نقطة ،وذلك ضمن
مباريات دوري كرة السلة االمريكي للمحرتفني
الثالثاء.
وكان جيمس افضل مسجل يف املباراة ،واضاف
ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة ،بينما
اضاف زميله كاي�ري ايرفينغ  20نقطة .اال ان
ه�ذا االداء لم يكف كافالييرز للتفوق عىل يوتا
الذي تميز بالجهد الجماعي لالعبيه الذي سجل
ستة منهم  10نقاط عىل االقل.
اما افضل مس�جل يف صف�وف الفريق املضيف
ف�كان غ�وردون هاي�ورد ( 28نقط�ة و9
متابعات) ،واضاف رودني هود اليها  18نقطة.
والف�وز ه�و الراب�ع والعشرون ليوت�ا مقابل
 16هزيم�ة ،يف حين مني كليفالند بخس�ارته
التاس�عة مقابل  28فوزا .وف�رض يوتا ايقاعه
تدريجا يف املباراة ،وانهى الش�وط االول متقدما

 .56-41اال ان كليفالن�د وجيم�س قلبا املباراة
لصالحهما يف الرب�ع الثالث ،وتمكنا من التقدم
عىل الفريق املضيف .60-58
اال ان نقط�ة التحول كانت ع�ن طريق هاورد،
ال�ذي قاد فريقه اىل تس�جيل  16نقطة متتالية
من دون رد ،ويتقدم عىل حامل اللقب .74-60
وعىل رغ�م تقلي�ص كليفالند الف�ارق يف الربع
الراب�ع اىل س�ت نق�اط ( )90-96قب�ل نهاي�ة
املباراة بدقيقتني و 26ثانية.

واالرجنتين�ي انخل كوري�ا ( )61هديف اتلتيكو
مدري�د ،والكروات�ي ماركو ليفاي�ا ( 57و)89
واالرجنتيني ماتيو ايزيكيال غارس�يا ()90+2
اهداف الس بامل�اس .وكان اتلتيكو مدريد فاز
2صفر ذهابا يف الس باملاس.ويف فرنس�ا بات نانسي اول املتأهلني اىل الدور
نص�ف النهائي ملس�ابقة كأس رابط�ة االندية
الفرنس�ية املحرتفة يف كرة الق�دم ،بفوزه عىل
مضيفه نان�ت 2-صفر الثالث�اء عىل ملعب ال
بوجوار يف ربع النهائي.
وسجل موريس جونيور داليه ( )31وجوفري
كوفو ( )45+3هديف املب�اراة التي اقيمت امام
زهاء عرشة آالف متفرج.
ولح�ق موناكو بنانيس اثر ف�وزه الصعب عىل
مضيف�ه سوش�و م�ن الدرج�ة الثاني�ة 4-3
ب�ركالت الرتجي�ح اثر انته�اء الوق�ت االصيل

بالتع�ادل  1-1على ملعب "اوغوس�ت بونال"
وامام  15362متفرجا.
وتقدم سوش�و عرب فانيفا ايما اندرياتس�يما
من مدغش�قر يف الدقيق�ة  ،15وادرك موناكو
التع�ادل بواس�طة الربتغايل ج�واو موتينيو يف
الدقيقة .83
ويف ايطالي�ا بل�غ ناب�ويل ال�دور رب�ع النهائي
بف�وزه على ضيف�ه سبيتس�يا م�ن الدرج�ة
الثاني�ة  3-1الثالثاء عىل ملعب "س�ان باولو"
يف ناب�ويل يف الدور ثمن النهائ�ي .وتقدم نابويل
عبر البولندي بيوت�ر زييلينس�كي يف الدقيقة
الثالث�ة ،لكن الضيوف ادرك�وا التعادل بعد 32
دقيقة بواسطة انتونيو بيكولو .وحسم نابويل
النتيجة يف الشوط الثاني بتسجيله هدفني يف 3
دقائق عرب ايمانوييل جاكرييني ( )55ومانولو
غابياديني .57

رونالدو ينتقد
«حمالت اعالمية» �ضده

اال ان هاورد س�جل رمية ثالثية اتاحت لفريقه
توس�يع الفارق اىل تس�ع نقاط ،والحفاظ عىل
افضليته حتى نهاية املباراة.
ويف مباريات اخرى ،فاز هيوستن روكتس عىل
تشارلوت هورنتس  ،121-114وغولدن ستايت
ووريرز عىل ميامي هي�ت  ،107-95وبورتالند
تراي�ل باليزرز عىل ل�وس انجليس ليكرز 108-
 ،87وساكرامنتو كينغز عىل ديرتويت بيستونز
 ،100-94واتالنت�ا هوكس على بروكلني نتس
 ،117-97وواش�نطن وي�زادرز عىل ش�يكاغو
بولز .101-99

الحسناء شارابوفا تعود في  26نيسان المقبل

�سيدين :خروج ماراثوين لفوزنياكي وكا�ساتكينا تودع
بغداد – العالم
انته�ى مش�وار الدنماركي�ة كارولين
فوزنياكي املصنفة عارشة مجددا قبل الدور
نص�ف النهائي بخس�ارتها امام التش�يكية
بارب�ورا سرتيتس�وفا  7-5و)6-8( 6-7
و ،6-4أم�س االربع�اء يف رب�ع نهائي دورة
س�يدني االسترالية يف كرة املضرب .وهي
املرة السابعة تواليا تفشل فيها فوزنياكي يف
تخطي ربع نهائي س�يدني ،التي تعد بمثابة
دورة تحضريية لبطولة استراليا املفتوحة،
اوىل البط�والت االرب�ع الكبرى ("غران�د
سلام") ،والت�ي تق�ام يف مدين�ة ملب�ورن
االسترالية بني  16كان�ون الثاني و 29منه.
ويف ظ�ل اجواء ح�ارة ودرجة ح�رارة بلغت
 40مئوي�ة ،اس�تمرت مواجه�ة الالعبتني 3
ساعات و 19دقيقة عىل ملعب "كن روزوال
ارينا".
واحتاج�ت الالعبت�ان اىل تدخ�ل طب�ي يف
املجموعة الثانية ،وكانت فوزنياكي متأخرة
 2-5ثم صفر -5يف الش�وط الحاسم ("تاي
براي�ك") ،قب�ل ان تع�وض وتنتزعه�ا م�ن

خصمته�ا التش�يكية .وقال�ت فوزنياك�ي
املصنفة اوىل عامليا سابقا ممازحة "تحاول
التفكير انك عىل الش�اطئ تحتيس مرشوب
"بيني�ا ك�والدا" .حاول�ت ان ارك�ز وابق�ى
هادئ�ة ،لكن االج�واء كانت ح�ارة جدا جدا
هن�ا" .وتابع�ت "الجانب االيجاب�ي لألمور
انني قادرة عىل تناول اي طعام اريده ،نظرا
لحرقي كمية كربى من الس�عرات الحرارية
اليوم".
وتلتقي سرتيتسوفا يف نصف النهائي الفائزة
من مب�اراة البولندية انييس�كا رادفانس�كا
الثاني�ة وبطلة  2013والصيني�ة يينغ يينغ
دوان املتأهلة من التصفيات.
وبعد يوم من اقصائها االملانية انجليك كريبر
املصنف�ة اوىل عاملي�ا ،لم تنجح كاس�اتكينا
( 19عام�ا و 26عاملي�ا) يف مواصلة تحقيق
املفاجآت.
وتلتق�ي كونت�ا يف املرب�ع االخير الكندي�ة
اوجين�ي بوش�ار وصيف�ة ويمبل�دون
س�ابقا والفائ�زة عىل الروس�ية اناس�تازيا
بافليوتشنكوفا  6-2و.6-3
م�ن جانبه تع�ود النجم�ة الروس�ية ماريا
شارابوفا ،املوقوفة  15شهرا بسبب تناولها

عق�ارا محظ�ورا ،اىل مالع�ب ك�رة املرضب
يف  26نيس�ان لخ�وض دورة ش�توتغارت
االملانية ،بحسب ما اعلن املنظمون.
واعل�ن ه�ؤالء يف بي�ان ان "املصنف�ة اوىل
عامليا سابقا وحاملة لقب  5بطوالت كربى،
ستخوض مباراتها االوىل يف  26نيسان".
وس�تبلغ الروسية س�ن الثالثني قبل اسبوع
من خوضها الدورة االملانية ،والتي تقام عىل
ارض ترابي�ة ،وتعد بمثاب�ة دورة تحضريية
لبطول�ة فرنس�ا ،ثان�ي البط�والت الكربى،
والتي تقام يف ايار املقبل.
وقالت شارابوفا املتوجة يف شتوتغارت ثالث
مرات ( ،2013 ،2012و" ،)2014ال يمكنني
ان اك�ون اكثر س�عادة ،س�اخوض مباراتي
االوىل يف احدى الدورات املفضلة لدي".
واضاف�ت "اتوق لرؤية جماهيري والعودة
ملمارسة رياضتي املفضلة".
ولم تخض ش�ارابوفا اي مباراة رسمية منذ
ربع نهائي بطولة استراليا يف كانون الثاني
 ،2016وه�ي ستس�تفيد م�ن بطاقة دعوة
لدورة شتوتغارت.

بغدادا – العاللم
انتق�د الع�ب ري�ال مدري�د االس�باني
النجم الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو،
"حملات اعالمية" وجه�ت ضده عىل
خلفية االتهام�ات بالتهرب الرضيبي،
وذل�ك يف ترصيحات غداة نيل�ه جائزة
االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم (فيف�ا)
الفضل الع�ب وقدم رونالدو موس�ما
اس�تثنائيا يف  ،2016فق�اد نادي�ه اىل
لقب دوري ابطال اوروبا وكأس العالم
لالندي�ة ،ومنتخ�ب بلاده الول لقب يف
كأس اوروب�ا .وهيم�ن النجم الربتغايل
عىل الجوائز الفردية كذلك ،بنيله الكرة
الذهبي�ة الت�ي تمنحها مجل�ة فرانس
فوتبول الفرنسية ،وجائزة االفضل من
االتحاد الدويل ،والتي تسلمها يف الحفل
السنوي االثنني يف زوريخ.
اال ان رونال�دو كان من ابرز االس�ماء
يف "فوتبول ليكس" ،وهو االس�م الذي
عرف�ت ب�ه سلس�لة وثائ�ق كش�فتها
مجموع�ة م�ن الصح�ف االوروبي�ة،
وتتعل�ق بعمليات ته�رب رضيبي عىل
نط�اق واس�ع يف ك�رة القدم ،ش�ملت
العديد من الالعبني واملدربني يف اوروبا.

وتط�رق الالع�ب ( 31عام�ا) اىل ه�ذه
االتهام�ات الثالث�اء ،يف ترصيح�ات اىل
اذاعة "كوبي" االسبانية.
وقال "كان ثمة ش�كوك كبرية ،حمالت
كثرية ضدي ،من داخل عالم كرة القدم
وخارج�ه" ،مضيف�ا "كان�وا يريدون
ايذائي من كل الجه�ات ،والحقيقة ان
االفضل كان االفض�ل ،أال وهو انا ،وأنا
س�عيد جدا".و اضاف "ارادوا ان اشعر
بالس�وء ،اال انني كررت "من ال يخفي
ش�يئا ،ال يخىش ش�يئا" .وكم�ا دائما،
اخرست بعض االصوات مجددا".
وتعهدت س�لطات الرضائب االسبانية
التدقي�ق يف الوثائ�ق الت�ي نرشته�ا
الصح�ف االوروبي�ة ،والت�ي ش�ملت
اضاف�ة اىل رونال�دو ،العبين آخري�ن
حاليني او سابقني يف اسبانيا ،كمهاجم
برشلونة الربازييل نيمار ،والعب وسط
ري�ال مدريد الس�ابق االملاني مس�عود
اوزي�ل .ونف�ى رونال�دو م�رارا قيامه
بعملي�ات ته�رب رضيب�ي ،ونشر يف
كان�ون االول املايض ،كش�وفات مالية
بقيم�ة  225ملي�ون ي�ورو .واع�رب
املهاج�م ال�ذي يحمل لق�ب االفضل يف
العال�م اربع م�رات ،ع�ن ايمان�ه بان
األمور ستسري لصالحه.

