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نطقي أن يتأثر فريقه بعواقب قال كارلوس سـواريز رئيس نادي بلد الوليد اول امس األحد إنه سيكون من ا
سوء أرضيـة ملعب "نويفو خوسـيه زوريال" الذي خسر عليه أمـام ضيفه برشلونة (0-1) في اجلـولة الثانية من

الليجا.
وأضـاف سـواريز إلذاعـة (أونـدا راديـو): "يبـدو من الـصـواب بـالنـسـبـة لي أن يعـاقـبـونـا إذا كانت هـنـاك قـاعدة

ا يكفي". لعب لم يكن جيدا  تسمح بذلك.. كان من الواضح أن ا
وكانت رابطة الدوري اإلسـباني لكرة الـقدم قد فتحت حتـقيقا بشـأن سوء حالة أرضـية ملعب بلـد الوليد التي
ـباراة.ووصف العبـو برشلونـة ومن بينهم تمـزقت حتت أقدام الالعب خاصـة أنه  وضعها قبل  4أيام من ا
لعب في لـعب بأنه "عـار". ويرجح أن تـكون الـعقوبـة غرامـة ماليـة مع إمكـانيـة غلق جـزء من ا جيـرارد بيـكيه ا

قبلة كخيار متاح أيضا. باريات ا ا
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أثـر رحـيل الـبـرتـغالـي كريـسـتـيـانو
رونــالــدو عـن ريــال مــدريــد بــشــكل
واضـح عــــلـى بـــــطـــــولـــــة الــــدوري
اإلسباني وخاصة بعد سنوات من
ـنـافـسـة مع جنم الـغر الـنـديـة وا

التقليدي برشلونة ليونيل ميسي.
ويأمل عـشاق الـليـجا في كـل أنحاء
العـالم في ظهور جنم بـارز ينافس
الــبــرغــوث األرجــنــتــيــني ويُــعــيـد
اإلثارة مرة أخرى ألجواء البطولة.
وبـدون شك فـإن أبـرز الالعـب في
ـــكــنـــهم الـــوقت احلـــالـي الــذيـن 
ــهـــاجم مـــنـــافــســـة مـــيـــسي هـــو ا
الــفـرنـسي أنـطــوان جـريـزمـان جنم

أتلتيكو مدريد.
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اعـترف مـيسي جنـم برشـلونـة بأن
جـــريـــزمـــان هــو واحـــد من أفـــضل
الالعــبــ في الــعــالم خالل الــوقت
احلـالـي قـائـلًـا: "إنه أحـد الالعـبـ
فضل بالنسبة لي وأحد أفضل ا
الـالعــــبــــ فـي الــــعــــالـم ويــــقــــدم
مـسـتـويـات رائعـة".وكـان جـريـزمان
على أعتاب االنضمام إلى برشلونة

هـذا الـصيف قـبل أن يـحـسم قراره
بــــاالســــتــــمــــرار رفــــقــــة صــــفـــوف
الــروخــيـــبالنــكـــوس واســتـــكــمــال
ـــشــــروع مع نـــادي الــــعـــاصـــمـــة ا
اإلسبـانية.وعـلق ميـسي آنذاك على
إمـكـانـيـة ضـم جـريـزمـان قـائـلًا: "ال
أعلم إذا كان هـناك مفـاوضات معه
لـكــنــنــا نـكــون ســعــداء بـانــضــمـام
األفـــــضـل وجـــــريـــــزمــــــان أحـــــدهم

بالتأكيد".
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مــوسم تـلـو اآلخـر يـؤكـد جـريـزمـان
أنـه العب ال غــنى عــنه في صــفــوف
أتـلـتيـكو مـدريـد حيث قـاد الـفريق
لـتـحـقـيق االنـتـصـار بـهـدف دون رد

على رايو فاليكانو بالليجا.
ــبــاراة: وقــال ســيـــمــيــوني عــقب ا
"جـريـزمـان يتـطـور بشـكل مـلـحوظ
ولـو كـان رحـل عن الـفـريق في وقت
سابق لـوجدنـا صعوبـة كبـيرة على

ستوى الهجومي". ا
ورفـع جـريـزمـان عـدد الــنـقـاط الـتي
حـصــدهـا لـفـريـقه من خالل أهـدافه

إلى  74نقطة على مدار  4أعوام.
ـوسم وكـان جــريــزمـان قــد أنــهى ا

ــكــنـة ــاضي بــأفــضل طــريـقــة  ا
حـيث سـجل  17هـدفـا في آخـر 17
مــبـاراة بــاإلضـافـة إلـى هـدفـ في

نهائي بطولة الدوري األوروبي.
وســاهم جـريــزمـان في حــصـد لـقب
اضي وسم ا الدوري األوروبي بـا
ولـقب كـأس الـسـوبـر األوروبي هذا
ــوسم عــلى حــســاب اجلــار ريــال ا

مدريد.
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خـالل الـعـقـد األخـيـر كـان الـصـراع
عـلى الـكرة الـذهـبيـة مـنحـصـرًا ب
الـثــنــائي كــريــســتــيــانــو رونــالـدو
ولـيـونـيل مـيـسي ودخل جـريـزمان
ضـمن الــقـائـمـة الــنـهـائــيـة بـجـانب
الـــثــنـــائـي عــام .2016 ويـــبــدو أن
جـريــزمـان يـرى أنه مـنـافس شـرس
عـلى اجلــائــزة هـذا الــعـام خــاصـة

"لــقـد فــوجـئت بــالـتــغـيــيـر لـكــنـني
درب. كـنت أرغب في أحـتـرم قـرار ا
االستمرار ألنني أشـعر أنني بحالة
جـيدة تـمامًـا".وأضاف "نـحن نسـير
على الطريق الـصحيح ونحن على
يـقـ بـأنـنـا سـوف نـتـحـسن في كل
مـبــاراة. الـيـوم كــان لـديـنــا مـبـاراة
جـيـدة وحصـلـنـا عـلى الشيء األهم
وهـو الــنـقــاط الــثالث".وعن تـأثــيـر
غـيـاب كـريـستـيـانـو رونـالـدو عـلى
الفريق أجاب: "بالطبع هو األفضل
في الــعــالم ونـحـن نـفــتــقــده ولـكن
ـا لـديـنــا جـاريث بـيل وكــر بـنـز
".واخــتــتم وهـــمــا العــبـــ رائــعـــ
"لـديـنــا حـارسـ جـيــدين جـدًا أنـا
سعيد لكيلور نافاس إنه جيد جدًا
لكي وقام بعمل رائع الـيوم".وفاز ا
على مضيفه جيرونا بنتيجة (4-1)
ضـمن منـافسـات الدوري اإلسـباني

لكرة القدم.

مــبـــاراة الـــفــريـق أمــام جـــيـــرونــا
لصالح الفرنسي رافائيل فاران.

وأوضح مـارسـيـلـو في تـصـريـحات
نقـلتها صـحيفـة "ماركا" اإلسـبانية:
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قـال الـبـرازيـلي مـارسـيلـو الـظـهـير
األيـســر لـريــال مـدريــد إنه تـفــاجـأ
بــاســتــبــداله في الــدقــيــقـة  60 من
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فالفيردي جيدًا.

قــال فــالــفــيــردي عـقـب انــتــهـاء
مبـاراة الـسوبـر أمـام إشـبيـلـية
ـبلي لهدف الفوز: وتسجيل د
"نــــعــــلق آمــــاال كــــبــــيــــرة عــــلى
ـبلي وهـو لديه الـكثـير لكي د
يقدمه لنـا لقد شارك في العمل
الــــدفـــاعي كـــمـــا أحـــرز هـــدفـــا

رائعا".
ــبــلي مــدى جــودته وأظــهــر د
ـســـــــــتـوى الـهـجـومي عـلى ا
وقـــدم حملـــات من مـــهـــاراته في
ــراوغــة عـلـى شـاكـــــــــــلــة مـا ا
كـــان يـــقـــدمه رفـــــــــــقـــة نـــاديه
الـــــــــســـــــــابـق بـــــــــوروســـــــــيــــــــا
دورتـــــــــمــونـد مـــــــــــســتـغال
استـقرار فالـفيردي عـلى طريقة

لعب .4-3-3
وحتسـنت فـاعـلـيـة بـطل الـعالم
ــرمى وإن مع فـــرنــســـا عــلـى ا

ميـسي لـيـفـتح صفـحـة جـديدة
ومــــــبــــــشــــــرة مع الـــــــــــفــــــريق

الكتالوني.
جنح صــاحب الـ 21 عــامــا في
إثبات صـحة وجهـة نظر مدربه
إرنـستـو فالـفيردي الـذي فضل
الــــــــدفـع به مــــــــنــــــــذ انــــــــطالق
ــوســــــــم رغم الــتــعــاقــد مع ا
الـــــــبـــرازيــلي مــالــكـــــــــوم دي
أولــــيــــفــــيــــرا الــــذي تــــألق في

اجلولة التحضيرية.
وبـــــــعــــــد مــــــوسـم سيء لـالعب
بـوروسـيا دورتـمـونـد الـسـابق
تـبـعه مـشـاركـة غـيـر مـؤثـرة مع
ـونـديال منـتـخب فـرنـسـا في ا
ـــــبـــــلي إجــــــــــــــازته قـــــطـع د
لـــيــــنـــضم إلـى مـــــــــــدة إعـــداد
بـرشـلــونـة اسـتـعـدادًا لـلـسـوبـر
ــوسم اإلســبـــاني والنــطـالقــة ا
اجلـــــــديــــــــد وهـــــــو مـــــــا أدركه

أخبار النجوم
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شن مـحـمد صالح العـب ليـفـربول اإلجنـلـيـزي هجـومًـا الذعًا عـلى مـجـلس إدارة االحتاد

صري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة. ا
وقع الـتواصل االجتـماعي "تويـتر": "الطـبيعي أن وكتب صالح عـبر صفـحته الـشخصـية 
أي احتـاد كـرة يسـعى حلل مـشاكل العـبـيه حـتى يوفـروا له الـراحة.. لـكن في احلـقيـقـة ما
أراه عكس ذلك تمـامًا".وتابع: "ليس من الطـبيعي أن يتم جتـاهل رسائلي ورسائل احملامي

اذا كل هذا? أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا?!". اخلاص بي.. ال أدري 
اضي بعد  وكانت هناك أزمـة ب صالح واحتاد الكرة انـدلعت في شهر أبريل/نـيسان ا
اسـتـغالل صـورته ووضعـهـا عـلى إعالن إحـدى شـركـات احملمـول بـالـرغم من تـعـاقده مع
شركة منـافسة. وفي سياق مـتصل كتب رامي عبـاس محامي ومديـر أعمال صالح عبر
حسابه الرسـمي على موقع "تويتر": "كفى يعـني كفى" في إشارة إلى أنه ال مجال للحلول
الودية ب جنم لـيفربول واحتاد الكرة. وأزال عـباس الغموض حول الـرسالة التي نشرها

وقع تويتر. صري عبر تدوينة على حسابه الشخصي  النجم ا
ـتعلقـة براحة صالح عنـد انضمامه وكتب صاحب الـ 35 عـاما "طلبـنا بعض الـضمانات ا

لـلمنتـخب الوطني بـاإلضافة لتـأكيدات أن انـتهاكات حـقوق الصـورة لن حتدث مجددا.
هذا كل ما في األمر. لم نتلق إجابة منهم حتى اآلن".

وتألق صالح ( 26عاما) وقاد فـريقه للفوز على برايتون آند هوف ألبيون  بهدف
ـمـتـاز لــيـحـتل الـصــدارة بـالـعالمـة نــظـيف في ثـالث جــوالت الـدوري اإلجنـلـيــزي ا

الكاملة وبفارق األهداف أمام تشيلسي وواتفورد.

ــلـعـب.وأثـرت الــصـبــغـة في وسط ا
الـــدفـــاعـــيـــة فـي الـــوسط عـــلى دعم
الــهـجــوم في ظل الــتـكــتل الــدفـاعي
ـبــالغ فــيه ألصـحــاب األرض.وبـدأ ا
هـازارد يتـحـرك من اجلـهة الـيـسرى
ويتجه لـلعـمق على أن يتـرك مكانه
شـاغـرًا لـلـقـادمـ من اخلـلف وهـما

كوفاسيتش وألونسو.
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حترك ساري إلعطاء تعليمات بتقدم
الــظـهـيــرين بـشــكل كـبـيــر مع الـدفع
بـالـثـنــائي جـيـرو وويـلـيـان بـدالً من
مـــــوراتــــــا وبــــــيــــــدرو من أجـل فك
احلــصـون الــدفـاعــيـة وكــان دخـول
اجلــنــاح الــبــرازيــلي إيــجــابــيًــا في

تشتيت تركيز العبي نيوكاسل.
وتسبب الظهيـر الطائر ألونسو في
هـدفي تشـيـلسي خالل لـقـاء اللـيـلة
بفـضل تقـدمه ودخـول منـطقـة جزاء

اخلصم بشكل دائم.
Z¼u²¹ œ—uHð«Ë

ثـالـية وواصل واتـفورد انـطالقـته ا
بـالـدوري اإلجنـلـيـزي بـعـدمـا حـقق
انتـصـاره الثـالث عـلى التـوالي إثر
تغـلبه  1 / 2 على ضـيفه كـريسـتال
رحلة الثالـثة للبطولة باالس في ا
اول امس األحد.سجل ثنائية الفائز

األهــــداف.ومع انــــدفـــاع جــــيـــرونـــا
لــلــهــجــوم ســعــيــا لــلــتــعــويض في
الـــشـــوط الــثـــاني ظـــهـــرت عــورات
الــدفـاع الــكـتــالـوني بــشـكل أوضح
ـرمـى سـهال لــيـكــون الــطـريـق إلى ا
ــا وأســيــنــســيـو أمــام بــيل وبــنــز

رتدة. وإيسكو في الهجمات ا
”U U½ —uKO  WLBÐ

سجل ريـال مدريد  4 أهداف إال أن
دربه حالـته الدفاعـية مـقلقـة كثـيرا 
ـثـابـة جـولـ لـوبـيـتـيـجي وتـعـد 

جرس إنذار قبل اجلوالت القادمة.
ورغـم انــهـــيــار مـــعـــنــويـــات العــبي
جـيــرونـا بـعــد اهـتـزاز شــبـاكـهم 4
مرات إال أنهم وصلوا أكثر من مرة
لكي الذي أنقذ حارسه إلى مرمى ا
كـــيــلـــور نــافـــاس أكــثــر مـن فــرصــة
خــطـيــرة.ورد الـكــوســتـاريــكي عـلى
شكك في قدراته وأثبت أحقيته ا
ـشاركة أسـاسيا نافـسة على ا في ا
بـعـد الـتـعـاقـد مع الـبـلـجـيـكي تـيـبو

كورتوا.
dzUD « dONE «

ـدير الفني وكاد رافائـيل بينيـتيز ا
لــنــيــوكــاسل يــونــايــتــد أن يـســقط
تـشـيلـسي في فخ خـطـته الـدفـاعـية
بــعـدمـا بــنى صـفــوفًـا من الـالعـبـ

فـي الــــــبــــــدايـــــــة إال أن جــــــولــــــ
ـديـر الـفـني لـلـمـلـكي لـوبـيـتـيـجي ا
أجاد كـثـيرا اسـتـغالل سذاجـة دفاع

منافسه.
W¹b¹—b  WOz«uAŽ

بدأ لـوبـيتـيـجي اللـقـاء بخـطة -4-2
 1-3 إال أن ريال مدريد بدا عليه
االرتباك الشـديد فلم تظـهر خطورة
ظــــهـــــيــــري اجلــــنب مـــــارســــيــــلــــو
ـلكي وكـارفـاخال وخـسـر الـفـريق ا
ــلــعب مــعـــارك كــثــيــرة في عـــمق ا
لـغــيـاب دعم ثـنــائي الـوسط كـروس
وكاسيميـرو لقلبي الدفـاع سيرجيو

راموس وناتشو.
وهـــجــومـــيــا لم يـــكن احلــال
أفـضـل كـثــيـرا حــيث غـاب
االنـــســـجــام والـــتـــعــاون
تـــمــــامـــا بـــ احملـــاور
الهجومـية أسيـنسيو
وإيـــســكـــو وجــاريث
بـــــيل وكـــــان كــــر
ـــا في عـــزلــة بـــنـــز
تــامــة مــســتــســلــمــا
لــــرقـــابــــة مــــدافـــعي

جيرونا.
شوط مثالي جليرونا
كـل االرتـــــــــــــــبــــــــــــــاك
والــعــشـــوائــيــة الــتي
ـلكي عاشـها الـفريق ا
أول  45 دقــيــقــة كــان
وراءهـــــا الــــتــــنــــظــــيم
احملكـم إليزيـبـيـو مدرب
جـيــرونـا الــذي اعـتــمـد

على خطة .4-3-3
نفذ ثالثي الـهجـوم أنطوني
لـــوزانــو خـــافي جــارســـيــا
وبـــورو الـــضــغـط الــعـــالي
بشـكل جـيد عـلى دفـاع ريال
مــــدريــــد ووضح عــــلـــيــــهم
االنسـجـام الـشـديد مع دعم
مـن ثالثي الـــــوسط بــــيــــري
بــــونس ألــــيــــكس جــــرانـــيل

وديفيد تيمور.
WO½u U²  Wł«cÝ

رغم كل هذا الـتـميـز جليـرونا إال
أن قلبي الدفاع خوانبي وأسبينوزا
مع ظــهــيــري اجلــنـب بــيــدرو بـورو
ومـارك مــونـيـســا ارتـكـبــوا أخـطـاء
كـارثيـة أعـادت الـضـيوف لـلـمـباراة
من بـاب ضيق لـلـغايـة.اتـسم رباعي
دفـاع جــيـرونـا بـالــبطء الـشـديـد في
ـلـكي الـتــعـامل مع ســرعـة جنــوم ا
وجلـأوا الرتكـاب مـخـالفـات سـاذجة
مــنــهــا ركـلــتي جــزاء ســجل مــنــهـا
الــــريــــال نــــصف حــــصــــيــــلــــته من
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ن باريس سان جيرمان اول امس األحد أنه يتفاوض حاليا أكد توماس مونييه ظهير أ
مع إدارة النـادي حـول تـمديـد تـعاقـده كـاشـفًا حـقـيـقة مـا تـردد عن وجـود خصـومـة ب

جنمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي.
وقال مونـييه في تـصريـحات صـحفيـة: "بالـفعل أتـفاوض حالـيًا مع إدارة الـنادي وتـتبقى

خطوات قليلة على التمديد".
وحـول نـيـمـار ومـبـابي كـذب الـدولي الـبـلـجـيـكي األحـاديث عن وجـود عـداء بـ الالعـب

مؤكدا أنهما "متفاهمان للغاية" ومشيرًا إلى تمتعهما بقدرات ومهارات كبيرة.
يزة". واستطرد: "مبابي يبتسم دائما ويتعامل باحترافية شديدة وعالقته مع نيمار 

ومن جـهـة أخــرى دافع مـونـيــيه عن إشـراك مـدربه تــومـاس تـوخـيل لـ 3العـبـ في قلب
الدفاع.

وقـال الـظهـيـر إن الـفريـق البـاريـسي أمـامه فرصـة جـيـدة للـتـأقـلم عـلى هذه الـطـريـقة مع
خوض مباراة واحدة في األسبوع والتدرب مرت يوميًا.

هامه فـي طريقة توخيـل حيث أنها تتطـابق مع أسلوب روبرتو ولفت مونييه إلى مـعرفته 
نتخب بلجيكا. دير الفني  مارتينيز ا

روبرتو بـيريـرا وجوزيه هولـيباس
وقــلص ويــلــفـريــد زاهــا الــنـتــيــجـة
لـلـخـاســر لـيـرتـفع رصـيـد واتـفـورد
ـــركـــز الـــثـــاني إلى  3نـــقــــاط في ا
بـــفــارق األهــداف خـــلف لــيـــفــربــول
تسـاوي معه في نفس تصـدر) ا (ا
الـرصيـد في حـ جتـمد كـريـسـتال
ـركـز 11 بـاالس عـنـد  3نـقــاط في ا
مــؤقــتــا.وعــجــز الــفــريــقــان عـن هـز
الـشــبـاك خالل الــشـوط األول الـذي

انتهى بالتعادل بدون أهداف.
وفي الـشـوط الــثـاني بـادر روبـرتـو
ــصــلــحـة بــيــريــيــرا بــالـتــســجــيـل 
واتـفــورد في الــدقـيــقـة  53 قـبل أن
يــضـيف زمــيـله جــوزيه هـولــيـبـاس

الهدف الثاني في الدقيقة .71
ـبـاراة ألجواء وأعاد ويـلـفـرد زاها ا
اإلثـارة مـجـددا بـعـدمـا أحـرز هـدفـا
لـكـريـسـتـال بـاالس في الـدقـيـقـة 78
لـيــحـاول الـضـيــوف إدراك الـتـعـادل
ــبـاراة ــتـبــقي من ا خالل الــوقت ا
ولكن دون جـدوى.يـذكـر أن هذه هي
ـــرة األولى الــــتي يــــفـــوز فــــيـــهـــا ا
ـــبـــاريـــاته الــــــثالث واتـــــــفــــورد 
األولى في النظـام اجلديـد للبـطولة
الــذي انـطــلـقت نــسـخــته األولى في

موسم .1993 - 1992
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ـديـر الفـني إلنـتر مـيالن تـعجـبه من تـعـادل فريـقه مع ضـيفه أبـدى لـوتشـيـانو سـبـاليـتي ا
تـوريــنـو (2-2) ول امس األحــد في اجلــولـة الــثــانــيــة من الــدوري اإليــطـالـي رغم تــقـدم
.وقال سـباليتي في تـصريحـات أبرزها موقع "فـوتبول إيطـاليا": "ليس الـنيراتزوري بـهدف
اذا خسرنا طريقتنا في الشوط الثاني ألننا يبدو أننا انبهرنا بالكرات من السهل تفسيـر 
الطـويـلـة من خط الـوسط".وأضاف: "نـحن لم نـقم بـالـتـقديـر الـصـحـيح للـكـرة ال يـوجد أي
ـنـاسب لـلـضغط من الـصـعب تـفـسيـر كـيف اسـتقـبـلـنا تفـسـيـر آخـر لم يكن لـديـنـا الرد ا
األهداف لـكن من الـواضح أن الـفريق يـعـاني حتت الضـغط".وتـابع: "الـفوز بـكل مـباراة
أمر صـعب.. ال نزال بـحاجـة إلى اتخـاذ خطـوات لألمام الـطريـقة الـتي سرنـا علـيها
أمـام سـاسولـو كـانت خـاطـئـة بـالكـامل لـكن هـنـا بـدأنـا بـشكل جـيـد وبـعـد الـهدف

(األول لتورينو) فقدنا تركيزنا".
: "من اجلـيد أن تقـولوا لي إن إنـتر ميالن درب مـوجهًـا حديـثه للصـحفـي وأردف ا

قولة هـو منافس يوفـنتوس لـكن علينـا أولًا أن ننـافس نابولي وروما والتـسيو ألن هـذه ا
تضع الـعبء على كـتفي".واخـتتم سبـاليـتي: "إذا سألـتموني عن هـذا األداء أمام سـاسولو
سأقـول لكم إننـا ال ننافس أحـدًا لكن هـذا ال يعني أنـني لست مؤمـنًا بإمـكانيـات فريقي..

اإلعالم يقوم بعمله لكنه يضع الضغوط علينا".
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تبـاين أداء ريـال مدريـد في مـباراته
أمـــام جــــيــــرونــــا بــــ شـــوط أول
ضعـيف فـنيـا قبل انـتفـاضة مـلكـية
ـــدة الــثـــانــيــة في ا
لـيـحــقق الـفـوز
بـنــتـيــجـة (-4

.(1
قدم إيـزيـبـيو
مــــــــــــــــــــــــدرب
جـيـرونا أداء
ــــيـــزا

أمـام مرمى فـريـقه عـلى أمل حتـقيق
الـتـعـادل أو خطـف فوز قـاتل ولـكن
الـــبـــلــوز جنح فـي حتــقـــيق الـــفــوز
بــنــتــيــجــة  .1-2ودخل نــيــوكــاسل
بـاراة بـخـطة  3-4-3 علـى الورق ا
فقـط بيـنمـا لـعب في الـواقع بخـطة
 1-4-5 والتي خنق من خاللها

هجوم تشيلسي.
Uð«—u  ‰eŽ

 جنح العـــبـــو نــيـــوكــاسـل في عــزل
ــبـاراة بــشـكل ألــفـارو مــوراتـا عن ا
تـام كـمـا شــكـلـوا رقـابـة قـويـة عـلى
مــفـاتـيـح لـعب الــبـلـوز وهـي بـيـدرو
وهــــازارد خـــاصـــة األخــــيـــر الـــذي

تعرض للعنف كلما امتلك الكرة.
ويفقد موراتا خطورته تمامًا عندما
يلـعب أمام دفـاع منـظم ويجـيد غلق
ـــســاحـــات وهــو مـــا حــدث خالل ا
مــبـاراة الــلـيــلـة.وأخــفق نـيــوكـاسل
بـشــكل كـبـيـر فــيـمـا يـتــعـلق بـالـشق
الـهـجومي رغـم امتـالكه العـب من
أصــحــاب الــســرعــات مـثـل ريـتــشي

وباول دوميت وجاكوب ميرفي.
w u−N « rŽb « Ê«bI

ــقـابل اعـتــمـد تـشـيــلـسي عـلى في ا
خـــطــة  3-3-4 مع وجـــود الـــثالثي
جورجـينـيو وكـانتي وكـوفاسـيتش

u“∫  حقق

فريق واتفورد
فوزاً مثيراً في

الدوري
االنكليزي
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مؤثرة.
مــبــاراة تــلـو األخــرى يــكــتـسب
ــبــلي الـثــقــة في نــفـسه أوال د
ــــــــــشــاركــة بــصــفـة بــســبب ا
مـــســـــــــتــمــرة بــاإلضــافــة إلى
االســتـحــواذ عــلى ثـقــة زمالئه
والتي وضــــــــحت بـشكل قوي
في الـــلـــقـــاءات األخـــيـــرة بـــعــد

اندماجه في الفريق.
وال تزال آمال جمهور برشلونة
ــــــــــــبــــلي كــــبــــيــــرة عــــلى د
ـتواضع ـسـتـوى ا لـتـعـويض ا
ـوسم وطـول مــــــــــدة غــيـابـه ا
اضي لإلصابة فـــــــضال عن ا
إثـــبــــات أنه يــــســـتــــحق قــــيـــام
بــرشــلــونــة بــدفع  105 مالي
يــــــــورو من أجل الـتـعــــــــــاقد
مــعه كــثـانـي أغـلى صــفــقــــــــة
شــــــراء فـي تــــــاريـخ الــــــنــــــادي

الكتالوني.

كــــان لم يــــصل لــــلــــمــــســــتـــوى
ـــطـــلــوب ولـــكــنـه كــان أكـــثــر ا
العـبي بـرشـلـونـة تـسديـدا عـلى
ـــــــرمى ( 5 مــــــــرات) حـــــــيث ا
تــصــدى احلــارس لــكـــــــــرتـ

بــيـــنــمــا ســكــنـت تــســديــدة في
الشباك.

تــواجــد كــوتــيـــنــيــو في وسط
ــلـــعب بــالــقــرب ا
ــــــــبـــــــلي من د
مــنح األخـــيــر
احلـــــــــــريــــــــــة
لـــــلـــــوصــــول
أكـــــــثـــــــر إلى
مــــــنـــــطـــــقـــــة
اجلــــــــــــــــزاء
ــــــا نـــــــظــــــرا 
يــقـــدمه الـــنــجم
الــبـــرازيـــلي من
تـــــمـــــريـــــرات

بــعــدمـا قــاد مــنــتـخـب بالده لــلـقب
كأس الـعـالم في روسيـا فضـلًا عن
الــتـــتــويج بـــالــدوري األوروبي مع
أتلـتيكو مـدريد ثم أخـيرًا احلصول

على لقب السوبر األوروبي.
وصـــرح جــريـــزمـــان مــؤخـــرًا: "مــا
يجـعلـني أكثر سـعادة وفـخرًا إنني
مــرشح لــلــكــرة الــذهــبــيــة بــفــضل
ـنتخب وأنا زمالئي في الفريق وا
أقـاتل من أجـلـهم واألهم بالـنـسـبة
لي اجملـمـوعـة وهـذا مــا يـجـعـلـني

أصل للقمة".
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رغم الــــتـــشــــابه بــــ جـــريــــزمـــان
ورونالـدو في حب ارتداء الـقميص
رقم (7) وهو رقم ارتداه العديد من
جنوم الكرة على مر التاريخ ولكن
الـنــجم الــفــرنـسي بــدأ في تــوجـيه
رسـائل ضـمـنـــــــــيـة جلــــــــمـاهـيـر
نـاديه بــأنه ســيـكــون ضــمن هـؤالء

النجوم.
وقال جريزمان في رسالة جلماهير
نـاديه عقب مـباراة رايـو فالـيكـانو
"اجلـمهـور يـتـمـتع بـعـاطـفـة كـبـيرة
جتـاه الالعب احلـامل لـلـقـــــــميص

رقم  7وأتــمـــــــــنى أن يــســتــمـر
ذلك".ويُــعـد جـريـزمـان من أبـرز
الـالعــــــــــبــــــــــ فـي تــــــــــاريخ
الـــروخـــيــبـالنــكـــوس فـــهــو
الــــهــــداف األول في عــــهـــد
ــــديـــر الــــفـــنـي احلـــالي ا
ديـــيــجـــو ســـيـــمـــيـــوني
برصيد  79هدفًا وهو
الــهــداف الــســابع في
تــــاريخ أتـــلـــتـــيـــكـــو
مـــــــــدريــــــــد فـي كل

سابقات. ا
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في أقـل من أســــبـــــوعــــ مــــنح
ـبلي الـفـرنـسي عـثـــــــــمـان د
جنـم بــــرشــــلــــونــــة هــــديــــتـــ
ثـميـــــــــــنتـ جلمـهور الـفريق
ـسـاهـمته الـكـتـالوني األولى 
في حتــــقــــيق لــــقـب الــــســــوبـــر
اإلســـــبـــــانـي في مـــــبــــــــــــــاراة
صـعبـة أمام إشـبيـــــــــليـة بعد
أن أحـــــرز هــــــدف الــــــفــــــوز ثم
تـسـجيـله لـهدف فـريـقه الوحـيد
في مــــبـــاراة بــــلــــد الـــولــــيـــد 

بالليجا.
 يـقـدم الـنـجـم الـفـرنـسي نـفـسه
بـــصــــورة مـــغــــــــــــــايـــرة هـــذا
ـــوسم فـــعـــلى غـــيـــر الـــعــادة ا
يـكـــــــــــون مـنـقذ بـرشـلـونـــــــة
في الـلـقـاءات الــصـعـبـة والـتي
كـــــــــانـت أحـــــــــد مــــــــهـــــــــمــــــــات
األرجــنــــــــتــيــني لــيـــــــــــونــيل

كريستيانو
رونالدو 
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جنم فريق اتلتيكو مدريد جريزمان


