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البطوالت األوروبية

قرعة الكؤوس األوروبية

مواجهتا االبطال :بايرن  xبرشلونة ودورتموند  xريال
أس�ف��رت ق��رع��ة نصف نهائي دوري
أب � �ط ��ال أوروب� � � ��ا ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ال �ت��ي
سحبت ف��ي مقر االت�ح��اد االوروب��ي
ل�ل�ع�ب��ة ف ��ي ن �ي��ون ال �س��وي �س��ري��ة عن
مواجهتني أملانيتني  -إسبانيتني،
ب�ي��ن ال� �ع� �م�ل�اق�ي�ن ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ
وب��رش �ل��ون��ة م��ن ج �ه��ة ،وب��وروس �ي��ا
دورت �م��ون��د وري ��ال م��دري��د م��ن جهة
ثانية.
في املواجهة البافارية  -الكاتالونية،
التي دأب طرفاها على بلوغ املباراة
ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة ف� ��ي االع� � � � ��وام االخ � �ي� ��رة،
س�ي�ك��ون ع�ش��اق اللعبة ع�ل��ى موعد
مع موقعتني من العيار الثقيل نظرًا
ل��واق��ع ال�ف��ري�ق�ين ح�ي��ث ت � ّ�وج ب��اي��رن
ً
ب �ط�ل�ا ل� �ل ��دوري امل �ح �ل��ي ك �م��ا يتجه
برشلونة لحسم اللقب في إسبانيا،
واستنادًا كذلك الى تاريخ الفريقني
وقوتهما ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي حيث
يتميزان بالكرة الهجومية واالداء
الجمالي واملمتع.
وفي املباراة الثانية بني ريال مدريد
ودورتموند ،لن تكون مهمة امللكي
سهلة ع�ل��ى اإلط �ل�اق ،إذ إن��ه اختبر
ق��وة ال�ف��ري��ق األمل��ان��ي ج�ي�دًا ب�ع��د أن
أسقطه األخ�ي��ر ف��ي دورت�م��ون��د 1-2
ذه ��اب ��ًا ف ��ي دور امل �ج �م ��وع ��ات ه��ذا
امل��وس��م وت �ع��ادل م�ع��ه  2-2اي��اب��ًا في
م � ��دري � ��د ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن ف ��ري ��ق امل � ��درب
ي��ورغ��ن ك�ل��وب ه��و الوحيد ال��ذي لم
ي �ت��ذوق ط�ع��م ال�ه��زي�م��ة ف��ي البطولة
هذا املوسم.
وي �س �ع��ى م � ��درب ري � ��ال ،ال�ب��رت�غ��ال��ي
جوزيه مورينيو ،الى كسر النحس
ال� � � ��ذي الزم� � � ��ه ف � ��ي ه� � ��ذا ال � � � ��دور ف��ي

املوسمني املاضيني بخسارة فريقه
ام � ��ام ب��رش �ل��ون��ة وب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وإذا ن�ج��ح ف��ي ذل��ك،
ف��إن��ه سيخطو خ�ط��وة ك�ب�ي��رة نحو
تحقيق هدفه املتمثل في أن يصبح
أول م��درب ي�ح��رز اللقب ال�ق��اري مع
ث�لاث��ة أن��دي��ة مختلفة ،بعد أن توج
مع بورتو ع��ام  2004وانتر ميالنو
عام .2010
وهنا البرنامج:
ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ  -ب��رش �ل��ون��ة (23
الحالي ذهابًا و 1أيار إيابًا)
بوروسيا دورتموند  -ري��ال مدريد
( 24الحالي ذهابًا و 30منه إيابًا).
أم��ا امل �ب��اراة النهائية فتقام ف��ي 25
ايار على ملعب ويمبلي في لندن.

يوروبا ليغ
أوقعت قرعة نصف نهائي «يوروبا
ل� � �ي � ��غ» ت� �ش� �ل� �س ��ي االن � �ك � �ل � �ي� ��زي ف��ي
م ��واج �ه ��ة ب � ��ازل ال �س ��وي �س ��ري .ول��ن
ي �ك��ون ال� �ن ��ادي ال �ل �ن��دن��ي ف ��ي ن��زه��ة
ام��ام منافسه ال�س��وي�س��ري ،ذل��ك أنه

يتواجه تشلسي
مع بازل وفنربخشه
مع بنفيكا في
«يوروبا ليغ»

سيضع في الحسبان تفوق األخير
على األندية االنكليزية الكبيرة بعد
أن أطاح جار «البلوز» توتنهام من
ربع النهائي بعد أن كان السبب في
إخ��راج مانشستر يونايتد من دور
امل�ج�م��وع��ات ل ��دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
ال �ع��ام امل��اض��ي ع�ن��دم��ا ت�غ�ل��ب عليه
في الجولة االخيرة  ،1-2علمًا بأنها
امل��واج �ه��ة االول ��ى ب�ين ال�ف��ري�ق�ين في
تاريخهما الطويل.
أما املواجهة الثانية في دور االربعة
ف �س �ت �ج �م��ع ب �ن �ف �ي �ك��ا ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي،
ال� ��ذي ت��أه��ل ال ��ى ه ��ذا ال � ��دور ل�ل�م��رة
الثانية في املواسم الثالثة االخيرة
ع �ل��ى ح �س��اب ن �ي��وك��اس��ل ي��ون��اي�ت��د
االنكليزي ،بفنربخشه التركي الذي
وصل الى هذه املرحلة للمرة االولى
في تاريخ مشاركاته القارية بعد أن
تخلص في ربع النهائي من التسيو
االيطالي.
وي ��أم ��ل ال �ف��ري��ق ال �ت��رك��ي أال ي�ت�ك��رر
س �ي �ن��اري��و م��واج �ه �ت��ه ال �س��اب �ق��ة مع
العمالق البرتغالي ال��ذي اكتسحه
 1-7ف ��ي م �ج �م��وع م �ب��ارات �ي �ه �م��ا في
ال� � � � ��دور االول م � ��ن ك � � ��أس االن� ��دي� ��ة
االوروب � �ي � ��ة ال �ب �ط �ل��ة م ��وس ��م -1975
.1976
وهنا البرنامج:
فنربخشه  -بنفيكا
بازل  -تشلسي
وت � �ق� ��ام م � �ب� ��ارات� ��ا ال � ��ذه � ��اب ف� ��ي 25
الحالي ،واإلياب في الثاني من أيار
املقبل.
أم��ا امل �ب��اراة النهائية فتقام ف��ي 15
أيار في أمستردام.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا (فابريس كوفريني  -أ ف ب)

قمتان ناريتان في ايطاليا
س �ت �ك��ون ال �ف��رص��ة س��ان �ح��ة ام � ��ام م��ان�ش�س�ت��ر
يونايتد لالبتعاد مجددًا بفارق  15نقطة عن
ج��اره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب،
ً
وذل ��ك ع�ن��دم��ا ي�ح��ل ضيفًا ث�ق�ي�لا ع�ل��ى ستوك
سيتي في املرحلة ال�ـ 33من ال��دور االنكليزي،
فيما يسعى ارس �ن��ال ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن تأجيل
املوقعة بني جاريه توتنهام وتشلسي بسبب
ان�ش�غ��ال االخ �ي��ر ب�ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي ال �ك��أس ،من
اج��ل ال�ت�ق��دم عليهما واح �ت�لال امل��رك��ز الثالث
املؤهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا.
وهنا البرنامج:
 السبت:ارس �ن��ال  -ن��وري�ت��ش سيتي ( ،)17.00استون
فيال  -ف��والم ( ،)17.00اف��رت��ون  -كوينز ب��ارك
ري�ن�ج��رز ( ،)17.00ساوثمبتون  -وس��ت هام
يونايتد ( ،)17.00ريدينغ  -ليفربول (.)17.00
 االح� � ��د :ن �ي��وك��اس��ل ي��ون��اي �ت��د  -س �ن��درالن��د( ،)14.00ستوك سيتي  -مانشستر يونايتد
(.)16.05
وتقام في عطلة نهاية األسبوع أيضًا نصف
ن �ه��ائ��ي ك ��أس إن �ك �ل �ت��را ح �ي��ث ي�ل�ت�ق��ي ال�س�ب��ت
( ،)19،15ميلوول (اول��ى) م��ع وي�غ��ان اثلتيك،
واألح � � ��د ( ،)18,00ت �ش �ل �س��ي م ��ع م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي.

إيطاليا
ت�ش�ه��د امل��رح �ل��ة ال� � �ـ 32م��ن ال� � ��دوري االي �ط��ال��ي
ص ��راع ��ا ن ��اري ��ًا ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال �ث ��ان ��ي امل��ؤه��ل
مباشرة الى دوري ابطال اوروبا ،بني نابولي
الوصيف ومضيفه ميالن الثالث على ملعب
«س� � ��ان س � �ي� ��رو» .ب �ي �ن �م��ا ي �ت ��واج ��ه ي��وف �ت��وس
والت� �س� �ي ��و ال � � ��ذي ي �ش �ك��ل ع � �ق ��دة ل� �ـ«ال� �س� �ي ��دة
العجوز» بعدما تعادل معه سلبًا في ذهاب
ال � ��دوري ف��ي ع �ق��ر داره ،واخ ��رج ��ه م��ن نصف
نهائي الكأس.
وهنا البرنامج:
 السبت :بيسكارا  -سيينا ( ،)19.00اتاالنتا -فيورنتينا (.)21.45
 االحد :باليرمو  -بولونيا ( ،)13.30كييفو -كاتانيا ( ،)16.00بارما  -اودينيزي (،)16.00
ت��وري �ن��و  -روم � ��ا ( ،)16.00ك��ال �ي��اري  -ان�ت��ر
ميالنو ( ،)16.00جنوى  -سمبدوريا (،)16.00
ميالن  -نابولي (.)21.45
 -االثنني :التسيو -يوفنتوس (.)21.45

كرة المضرب
هاس ّ
يودع دورة هيوسنت

الدوري االميركي للمحترفين

شيكاغو بولز يوقف سلسلة انتصارات نيويورك نيكس
ح �ق��ق ش �ي �ك��اغ��و ب��ول��ز ف � ��وزًا صعبًا
ع�ل��ى ضيفه ن�ي��وي��ورك نيكس -118
 111ب �ع��د ال �ت �م��دي��د م��وق �ف��ًا سلسلة
ان � �ت � �ص� ��ارات� ��ه ال � � � � �ـ 13ض� �م ��ن دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة االم � �ي� ��رك� ��ي ال �ش �م��ال��ي
للمحترفني .ويدين شيكاغو بفوزه
ال��ى الع��ب ن �ي��وي��ورك ال�س��اب��ق نايت
روب� �ن� �س ��ون ال � ��ذي س �ج��ل  35ن�ق�ط��ة
ب �ي �ن �ه��ا خ �م��س ث�ل�اث� �ي ��ات ،واض � ��اف
جيمي باتلر  22نقطة والبريطالي
لوول دانغ  16نقطة وكارلوس بوزر
 13ن�ق�ط��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،واص ��ل نجم
ن�ي��وي��ورك نيكس كارميلو انطوني
تألقه ونجح في تسجيل  36نقطة،
واض� ��اف ج ��اي آر س�م�ي��ث  28نقطة

ل � �ل � �خ ��اس ��ر .واع � �ت � �ق� ��د ال� �ج� �م� �ي ��ع ان
نيويورك في طريقه ملواصلة اطول
سلسلة ان�ت�ص��ارات متتالية ل��ه منذ
ّ
ان سطر  15فوزًا متتاليًا عام ،1994
وذلك بعدما وصل الفارق بينه وبني
مضيفه ال��ى  17نقطة ث��م  15نقطة
ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ( )64-79ق�ب��ل ان
ينتفض رج��ال امل��درب ط��وم ثيبودو
وي�ع��ودوا ال��ى اج��واء املواجهة بقوة
ّ
متقدمني بفارق 9
حتى انهم كانوا
ن�ق��اط  90-99ق�ب��ل  5.42دق�ي�ق��ة على
نهاية ال��رب��ع ال��راب��ع بعد ثالثية من
روبنسون وسلة من باتلر.
ول��م ي�ج��د اوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در
ّ
ص �ع��وب��ة ف ��ي ال �ت �خ��ل ��ص م ��ن ع�ق�ب��ة

مضيفه غولدن ستايت ووريرز الذي
بلغ الـ«بالي أوف» للمرة االولى منذ
 2007وال �ث��ان �ي��ة ف�ق��ط ف��ي  19ع��ام��ًا،
وذل ��ك ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  .97-116وك��ان
كيفن دوران��ت أفضل مسجلي ثاندر
ب�ـ 31نقطة ،واض��اف كيفن مارتن 23
ن�ق�ط��ة وراس � ��ل وس �ت �ب��روك 18ن�ق�ط��ة
واالسباني-الكونغولي سيرج ايباكا
 17ن�ق�ط��ة ،فيما ب��رز ستيفن ك��وري
وج��اري��ت ج��اك ف��ي ص�ف��وف صاحب
االرض بعد ان سجل االول  22نقطة
والثاني  19نقطة.
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي ��وم:
تورونتو راب�ت��ورز  -شيكاغو بولز،
واش � �ن � �ط ��ن وي� � � � � ��زاردز  -ف �ي�ل�ادل �ف �ي��ا

سفنتي سيكسرز ،ان��دي��ان��ا بايسرز
 ب ��روك� �ل�ي�ن ن� �ت ��س ،م �ي��ام��ي ه �ي��ت -بوسطن سلتيكس ،اتالنتا هوكس
 م � �ي � �ل ��ووك ��ي ب � ��اك � ��س ،دي � �ت ��روي ��تب�ي�س�ت��ون��ز  -ت �ش��ارل��وت ب��وب�ك��ات��س،
ك �ل �ي �ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز  -ن �ي��وي��ورك
نيكس ،هيوسنت روكتس  -ممفيس
غريزليس ،نيو اورل�ي��ان��ز هورنتس
 ل � ��وس ان �ج �ل ��س ك �ل �ي �ب ��رز ،داالسم��اف��ري �ك��س  -دن� �ف ��ر ن ��اغ �ت ��س ،س��ان
انطونيو سبرز  -ساكرامنتو كينغز،
يوتا ج��از  -مينيسوتا تمبروولفز،
بورتالند ترايل باليزرز  -اوكالهوما
سيتي ثاندر ،لوس انجلس اليكرز -
غولدن ستايت ووريرز.

ودع االملاني طومي هاس ،املصنف ثانيًا الذي
جرد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 26
ً
الشهر املاضي من لقبه بطال لدورة ميامي
للماسترز ،دورة هيوسنت االميركية البالغة
قيمة جوائزها  520الف دوالر من الدور
الثاني بعد خسارته أمام الليتواني ريكارداس
بيرانكيس  6-3و .6-3ويلتقي بيرانكيس في
ربع النهائي االميركي جون ايسنر الخامس
الذي تغلب على مواطنه جاك سوك  5-7و7-6
و.6-7
كذلك ،بلغ ربع النهائي االسباني نيكوالس
املاغرو االول بفوزه على الفرنسي غايل
مونفيس  6-2و0-6و ،3-6وسيواجه االيطالي
باولو لورنزي السابع الذي تغلب بدوره على
مواطنه فالفيو شيبوال  6-7و.1-6
وبدأ االرجنتيني خوان موناكو الثالث حملة
الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ربع النهائي أيضًا
بفوزه على االميركي تيم سميشيك 6-7
و .1-6ويلتقي موناكو الذي توج باللقب املوسم
املاضي على حساب ايسنر ،في الدور املقبل
االميركي روبي غينيبري الذي تغلب بدوره
على االرجنتيني االخر مارتن الوند  2-6و6-4
و .4-6كما تأهل الى الدور ذاته االسباني روبن
راميريز هيدالغو الذي اطاح بمواطنه فرناندو
فرداسكو السادس بالفوز عليه  3-6و،2-6
وسيلتقي االميركي راين وليامس الذي تخطى
الكرواتي ايفو كارلوفيتش بالفوز عليه 4-6
و 7-6و.6-7

