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ـسلـمـ بحـلـول العـام الـهجـري اجلـديد 1440 سارعـت العـديـد من األنديـة األوروبـية الـكـبرى بـتـهـنئـة ا

والذي بدأ امس الثالثاء ويصادف  11سبتمبر/أيلول.
ـسـلمـ بـقـدوم الـعـام الـهـجـري آرسنـال وتـشـيـلـسي ولـيـفـربول وجـاء في مـقـدمـة األنـديـة الـتي بـاركت ا

اني وروما اإليطالي. اإلجنليزية وبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري األ
وتـأتي هــذه اخلـطــوة من جـانـب األنـديــة األوروبـيــة الـكــبـرى من أجل الــتـواصل مـع اجلـمــاهـيــر الـعــربـيـة

واإلسالمية عبر العالم والتي تتابع أخبارها بشغف كبير.
ناسبات دينية حيث حترص دائمًا على سلم  رة األولى التي تهنئ فيها األندية ا  وال تعتبر هذه هي ا

سلم بقدوم شهر رمضان وعيدي الفطر واألضحى. تهنئة ا
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أتــمت إدارة نـادي بـرشـلـونـة عـمـلًـا
ـــيـــزًا خـالل ســـوق االنـــتـــقــاالت
الــصـــيـــفــيـــة وانـــتــدبـت عــددًا من
ميـزين لصفوف الفريق الالعب ا
ال ســــيـــمــــا في خط الــــوسط الـــذي

أصبح يعج بعدد من النجوم.
يـركـاتو ورغم الـعـمل الكـبـيـر في ا
لـم تـنــجح اإلدارة في تــدعـيم مــركـز
الـظهـيـر األيسـر فبـعـد التـخلي عن
خـــدمــات لــوكـــاس ديــني لـــصــالح
إيــفــرتـون اإلجنــلــيــزي مــقـابل 20
مليون يورو لم يتواجد في الفريق

أي بديل جلوردي ألبا.
 يــــســــتـــعــــرض مـــا يــــتــــعـــرض له
فــالــفــيــردي من حــيــرة فـي حتــديـد

ناسب أللبا: البديل ا
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تــرى إدارة الـبـارســا عـدم احلـاجـة
دة لـلـتـعـاقـد مع ظـهـيـر أيـسـر في ا

احلــالـيـة في ظـل وجـود العب مـثل
خوان ميرانـدا بل أنها تراهن على
قدرات الشاب صاحب الـ 18عامًا.

ورغم أن مـــــيــــرانــــدا يـــــشــــارك في
الـتـدريبـات مع الـفـريق األول وقدم
ـسـتـوى الـفني أداءً مـبـشـرًا عـلى ا
إضـافــة إلى إمـكـانــيـاته اجلــسـديـة
ــمـيــزة إذ يـبــلغ طـوله  1.89سم ا
ولــكن فــالــفــيـردي غــيــر مــقـتــنع به

كبديل أللبا.
ـبـكر ويـرى مـدرب الـفـريق أنه من ا
االعتماد على الالعب الشاب حاليًا
وطــــالب اإلدارة بــــــــــضـــرورة ضم
ـــركـــز في ـــيـــز في هــــذا ا العـب 
ــقــبـل وهــو مــا تــرفــضه يـــنــايــر ا

األخيرة.
ويـبـدو أن مـيـرانــدا يُـدرك صـعـوبـة
موقفه إذ صرح مؤخرًا: "ال زال من
ــبــكــر بــالــنــســبــة لي الــلـــــــــعب ا
لــلـفــريـق األول نـعـم أنــا أتـــــــدرب

فـيـرمـايـلـ
الـــذي يُــعــد
قـــادرًا عــلى
الــــتـــواجـــد
فـي هــــــــــــذا
ـــــركـــــز إذ ا
لعب به خالل
مــــدة وجــــوده
مـــــــع أداكــــــس
الـــــهــــولـــــنــــدي

وأرســـــنــــال 40
مبـــــــاراة سجل
3 خـاللـــــــــــهــــــــــا 
أهـــــــــــــــــــــداف
وصـــــــــــنع

هدفًا.
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ـاني بـالــعـمل اجلـاد وهـو مـا لم وإ
يتراجع خالل عشرين موسما".

ــة وتـــابع "الـــســر هــو بـــنــاء الـــعــز
لـعب. عدم والروحـيـة لالستـمتـاع بـا
الـــتـــوقف أبــدا عـن مــحـــاولــة بـــلــوغ
أهـدافك" عـلـمــا أنه تـمـكن في نـهـايـة
ــطــاف من االنــضـمــام الى جــامــعـة ا
سـانـتا كالرا فـي كالـيـفـورنـيـا والتي
ــتـواضـعـة في تـعــد من اجلـامـعـات ا

دوري كرة السلة اجلامعي.
أمــا كــيــد فــأمــضى  19مــوســمــا في
دوري احملــتـــرفــ كالعـب واخــتــيــر
تــشـــاركــا مع غــرانت هـــيل كــأفــضل

العب مبتد في موسمهما األول.
من جــهــته خــاض هـيل ( 45 عــامـا)
مـــســــيــــرة بــــدأت في الــــعـــام 1994
وامتدت حتى  2013 أمضى خاللها
اجلزء األكـبر في ديـترويت بـيسـتونز
وأورالنـــــدو مــــاجــــيـك إضــــافــــة الى
فــيـــنــيــكس صــنــز ولــوس أجنــلــيس

كليبيرز.
أمــا راي آلن ( 43 عـــامـــا) فـــخــاض
مــسـيــرة امــتــدت بـ  1996و2014
تـنــقل خاللـهــا بـ مـيــلـووكي بـاكس
وسـياتـل سوبـرسـونـيـكس وبـوسطن
ســلــتــيـــكس ومــيــامي هــيت وأحــرز
خاللـهــا لـقب الــدوري مـرتـ (2008
مع بـــوســطن و 2013 مع مـــيــامي)
واخـتـيـر عــشـر مـرات لـلـمـشـاركـة في

مباراة "أول ستار".

 .2008 وهو بدأ مسيرته مع داالس
عام 1994 وتـنـقل مـا بـ مـافريـكس
وفـيـنـيـكس صـنـز ونـيوجـرسي نـتس
ونــيــويـورك نــيــكس قــبل أن يــتـولى
تــــدريب بـــروكـــلــــيس نـــتس (-2013
 2014) وميلووكي باكس (2014). 

(2018
أما ناش الـذي يبـلغ أيضا  44 عاما
فـــاخـــتــيـــر أفـــضل العب فـي الــدوري
عـــــامي  2005 و 2006 فـــــأمــــــضى
اجلزء األكـبر من مـسيرتـه التي بدأت
عام  1996 مع فينكس صـنز إضافة
الى داالس مـــــــافـــــــريــــــكـس ولــــــوس

أجنليس ليكرز.
ـرر للكرات ويعد نـاش ثالث أفضل 
في تـــاريخ الـ "ان بي ايه" واخـــتــيــر
ثماني مرات للـمشاركة في مباراة كل

النجوم لكنه لم يحرز لقب الدوري.
وقـــال نــــاش مـع ابــــتـــســــامــــة خالل
االحــتــفــال "لـم يــكن يــفــتــرض بي أن

أكون هنا".
أضاف الالعب الـسابق الـذي ولد في
جنوب افريقيا قبل الهجرة الى كندا
ولم يتلق بداية عـرضا من أي جامعة
لـالنــضــمــام الـى فــريق كـــرة الــســلــة
رحلة الثانوية "أرسلت بعدما أنهى ا
أشــــرطــــة مــــصـــورة اال أن أحــــدا لم
يعـجـبه ما كـنت أقـوم به اال أن أحدا
لم يــــتـــــمــــكـن من أن يـــــرى في هــــذه
األشـــرطـــة هـــوسي بـــكـــرة الـــســـلـــة

كـــيـــد الـــذي اخــــتـــيـــر عـــشـــر مـــرات
لــلـمــشــاركـة في مــبــاراة كل الـنــجـوم
("أول ســـتــار") بــ الـــعــامــ 1994
ـرر لــلـكـرات و 2013 ثـاني أفــضل 
فـي تـــاريخ الــــدوري وثـــالـث أفـــضل

سارق للكرات فيه.
وأحـرز كـيـد الـبـالغ من الـعـمـر حـالـيا

 44 عاما لقب الدوري عام 2011
ـــيــدالـــيــة مـع داالس مــافـــريــكس وا
الـــذهـــبـــيـــة مـع مـــنـــتــــخب بالده في
ــبـــيــادي ســـيــدني  2000 وبـكـ أو
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انضم  13 اسـمـا يـتــقـدمـهم الـكـنـدي
ستـيف نـاش واألميـركيـون جايـسون
كيد وغرانـت هيل وراي آن الى قاعة
مشـاهـير دوري كـرة الـسلـة األمـيركي
لـلـمـحـتـرفـ خالل احـتفـال أقـيم في
الــقــاعــة في سـبــيــرنـغــفــيـلــد بــواليـة

ماساتشوستش.
ويـعــد كـيــد ونـاش من أبــرز صـانـعي
األلـعــاب الـذين عــرفـتــهم مالعب كـرة
ـاضيـة. ويـعتـبر الـسلـة في الـعقـود ا
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دورادوس علـى تفـكيـرهـا وثقـتـها في
شــخــصي لــقـد مــررت بــالــعــديـد من
العثرات في حياتي ولكن عمري اآلن

 57عاما وأريد حتمل هذه
سئولية تمـاما كمن يحمل ابنه ب ا

ذراعـيه".وأضـاف "لـقــد جـئت لـلـعـمل.
جـئت لـتـقـد كل مـا لـدي كـمـا فـعـلت
سـابـقـا مع الـفـجـيرة اإلمـاراتي حـيث
كـنت أقـطع يومـيـا مـسـافة  300 كلم
ذهابـا وإيـابـا من أبـو ظبي إلى دبي.

لم نأت إلى هنا من أجل التنزه".
ـدرب الـسابق لـلـفجـيرة ومن وتابع ا
قبـله الوصل اإلمـاراتيـ "إذا تمـكنت
من نـقل فـكري لـالعبـ سـنـفـوز بكل
تــأكـــيـــد. لـــسـت من هـــواة الـــلـــجــوء
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 قـال األسطـورة األرجـنـتيـني ديـيـجو
مــارادونــا اول امس اإلثــنــ إنه لم
يـأت للـمـكسـيك "من أجل الـتـنزه" في
الوقت الـذي أثـنى فيه عـلى الـتطـوير
كسيكية وحتديدا الكبير في الكرة ا

منتخب الـ(تري).
ووجه األســطـــورة األرجــنــتــيــني في
ه ــؤتـمـر الــصـحــفي لـتــقـد بــدايـة ا
مدربـا لفـريق دورادوس دي سيـنالوا
ــكــســيـــكي الــذي يــلــعب في دوري ا
الــدرجـة الــثـانــيـة الــشـكــر لـلـجــمـيع

نحه هذه الفرصة. وإلدارة النادي 
وقــــال مــــارادونـــا فـي هـــذا الــــصـــدد
"أشــكـــركم جـــمـــيـــعـــا وأشـــكــر إدارة

أخبار النجوم
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ــديـر الـفــني لـبـاريس ســان جـيـرمــان عن احلـارس األول الـذي كـشف تـومــاس تـوخـيل ا

وسم احلالي. سيستع به خالل ا
وقال مـدرب بـوروسيـا دورتـمـوند الـسـابق بـحسب صـحـيـفة "مـاركـا": "لـقد أخـبـرت أريوال
رمى (قـبل بـوفـون) ولـكن األمر لـيس نـهـائـيا بالـفـعل أنه سـيـكون اخلـيـار األول حلـراسـة ا
بعـد".وتابع: "بـاريس سان جـيرمـان هو كـل شيء لدى أريـوال. هو يـريد أن يـثبت إمـكانـياته
لك العب من هذا النوع. نحن بحاجة لالعب الذين هنا ويجب أن نشـعر بالفخر عندما 
لـكـون روح ال بي إس جي". وأضـاف: "جيـجي لـيس مـجـرد العب علـى دكة الـبـدالء. هو
العب كـبـيـر وله تـأثـيـره عـلى الـفريـق كل يوم ويـعـلم أني أشـرك أريـوال حلـاجـته لـلـمـزيد من
الدقائق". واختتـم: "جلوس بوفون على الدكة ليس أمرا نهائيا ولكنه سيدعم زمالءه ويقدم

اذا ال يزال على القمة". ساعدة ولهذا أدركت  لهم ا
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مــبـاريــات اسـتــقـبــلت شــبـاكه 7 
أهـداف وهو مـعدل كـبيـر مقـارنة

بتاريخه.
ويــبـــدو أن الــهـــويــة اإليـــطــالـــيــة
الـدفـاعـيـة بـاتت مـهـددة بـالـفـشل
في ظل عــــدم قــــدرة الـــعــــنــــاصـــر
وجـودة حالـيًا عـلى سد الـفجوة ا
الـتي يـعـاني مـنهـا الـفـريق سواء
الـــنـــجــوم الـــكـــبـــار الـــذين بـــاتت
أعــمــارهم مــرتـفــعــة أو الــشــبـاب

الذين يفتقدون للخبرة.
wMOA½U  ¡UDš√

بــالـتــأكـيــد مـانــشـيــني ال يـتــحـمل
مسؤولية التراجع الكبير في أداء
األزوري وحده لكنه يتحمل جزءًا
مــنه خــاصــة في ظل عــدم ثــبــاته
عـــلـى تــشـــكـــيل مـــوحـــد وإجــراء
الــعــديــد مـن الــتــغــيــيــرات في كل
مبـاراة وهو مـا يُضـعف من شكل
الــفــريق.فــالــتــجـانـس بـ العــبي
الـفـريق أمر مـهم لـلغـايـة للـظـهور
ــسـتـوى جـيــد والـذي يـأتي من
تثبـيت التشـكيل وهو مـا افتقدته
ـدة األخــيـرة حتت إيـطــالـيــا في ا
قيادة مانشيني.وأجرى مانشيني

الدقـيـقة  48 أولى أهـداف اللـقاء
ـنـتـخب الـبـرتـغـالي عن لـصـالح ا
طريق أندريا سيلفا بعدما استلم
تــمــريــرة داخل مــنــطــقــة اجلــزاء
وســددهـا بــالــقــدم الـيــســرى عـلى

 دوناروما لتسكن الشباك.
وواصـل دونـــــارومــــا تـــــألـــــقه في
ـباراة بـعدمـا أبـعد كـرة خطـيرة ا
لـصالح صـاخب الهـدف بالـدقيـقة
54سددها البرتغالي من على

ــنـطــقـة بـقــوة لـيـبــعـدهـا حـدود ا
جـيـجي بـصـعوبـة.وكـاد سـيـموني
زازا أن يــســجـل هــدف الــتــعــادل
لـألزوري بـــالـــدقــــيـــقـــة  78 إال أن
رأســيـته عـلت الـعـارضـة.وتـصـدى
دوناروما بالـدقيقة  85لتصويبة
جـيـلـسـون مـارتـيـنـيـز وسط تـألق
لـلــحـارس اإليــطـالي وغــيـاب تـام

دافعي الفريق.
WO UD¹ù« W¹uN «

ـبـكـر احلـكم عـلى وقـد يـكـون من ا
ـديـر الـفـني روبـرتـو مـانـشـيـني ا
ــنـتــخب إيــطــالـيــا والــذي تـولى
قــــيـــــادة األزوري الــــفــــنـــــيــــة في
مـــنـــتـــصـف شـــهـــر مـــايـــو/ أيـــار
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انـتــزع مـنـتــخب الـبـرتــغـال فـوزًا
ثـمــيـنـا من إيــطـالـيــا بـهـدف دون
ـبــاراة الـتي أقــيـمت مـقــابل في ا
عــلى مـلــعب الــنـور في لــشـبــونـة
ضــــمـن مـــنــــافــــســـات دوري األ

األوروبية.
أحــرز أنـدريــا ســيـلــفــا هـدف
باراة الـوحيد في الـدقيقة ا

48"."
وارتفع رصيد البرتغال
ـركز إلى  3 نقـاط في ا
األول باجملموعة فيما
ـــــــنـــــــتـــــــخب جـــــــاء ا
الـــبـــولـــنـــدي ثـــانـــيًـــا
بــنـــقــطــة وإيــطــالــيــا
ركـز األخيـر بـنقـطة بـا

أيضًا.
dJ³  b¹bNð

ـنـتـخب الـبـرتـغالـي مرمى وهـدد ا
نظيره اإليطالي في الدقيقة  4من
ـبـاراة لـكــنـهـا احـتـسـبت بـدايـة ا
حالة تسـلل على ويليـام كارفاليو
بـعـدمـا اسـتقـبـل عـرضـيـة سـددها

برأسه مرت بجوار القائم.
وحـاول فيـدريكـو كيـيزا الـوصول
إلى مـرمى الـبـرتـغـال عـبـر فـرصة
أولى بـالدقـيـقة  15 بتـسـديدة من
ـنطـقة وصـلت سهـلة إلى خارج ا
يـد روي بـاتـريـسـيـو.وهـدد أنـدريا
هـاجم البرتـغالي مرمى سيـلفا ا
إيــطـالــيــا بـعــدمــا راوغ التـزاري
على حـدود منـطقـة اجلزاء وسدد
ــــرمى لـــيـــتـــصـــدى لـــهـــا عـــلى ا

دوناروما في الدقيقة .20
ـبـاراة في وجـاءت أخــطـر فـرص ا
الدقـيـقة  26 لـلبـرتـغـال عن طريق
بيرنـاردو سيلفـا الذي سدد الكرة
ـــــرمى اخلــــالـي لــــيـــــنــــجح في ا
رومـانـيـولي في إبـعـادهـا من عـلى
ــــــرمـى لـــــتــــــصل إلـى يـــــد خط ا
دونـــارومـــا.ومــنـــعت الـــعـــارضــة
الهدف األول للمنتخب البرتغالي
األخــطـــر في في الــنـــصف ســاعــة
األولى بـعدمـا حاول كـريـستـانتي

إبعاد الكرة لتصطدم بالعارضة.
w UGðdÐ ÊU uÞ

وواصل الـــطــوفـــان الــبــرتـــغــالي
بعـدمـا سـدد كـارفـالـيـو تـصـويـبة
صــاروخــيـة بــالــدقــيــقـة 35 مـرت
ـحـاذاة قائم دونـارومـا.وشـهدت
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رد العب منـتخب إسبـانيـا وريال مدريـد لوكاس فـاسكـيز على تـصريـحات زميـله السابق
في الفريق البـرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس اإليطالي في الصيف

اضي. ا
وكـان رونـالدو قـد صرح عـقب انتـقالـه إلى يوفـنتـوس بأنه أحـب أجواء الـعائـلة في الـنادي

اإليطالي ما أثار غضب العبي ريال مدريد الذين أكدوا بعد ذلك أنهم عائلة واحدة.
ونشـر فاسكـيز صـورة عبر حـساباته في مـواقع التـواصل االجتمـاعي وهو برفـقة زوجته

وطفلهما وعلق عليها قائلًا: "فيتام العائلة".
وتقول صحيـفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية إن هذا التعليق جاء ردًا على صورة رونالدو
في حسـابه عـلى إنـستـجـرام وهـو جالـس حتت أشعـة الـشـمس والتي عـلق عـلـيـها قـائـلًا:

"فيتام د".

 9تغييرات أمام البرتغال عن
الـــتــشــكــيل الـــذي بــدأ به مــبــاراة
بولندا واكتفـى بتثبيت دوناروما

وجورجينهو.
◊uD)« pJHð

باريـات األخيرة إليطاليا كعادة ا
ظــهــرت خـطــوط الــفـريـق مـفــكــكـة
ومـهـلـهـلـة لـلـغـايـة وال يزال اخلط
الدفـاعي يعـاني من سـوء التـمركز
وحالـة البطء الـشديـدة التي تالزم

عناصره اخملتلفة في كل مباراة.
أمــا خط الــوسط وبــرغم امــتالكه
تـألـقة مـؤخرًا لـبعض الـعـناصـر ا
ركز مثل جورجينهو إال أن هذا ا
يـعـد حــلـقـة ضـعـيـفــة لـلـغـايـة فال
ـــســـانــــدة دفـــاعـــيًـــا أو تـــوجــــد ا
هــجـومــيًـا واألكـثــر من ذلك فـإنه
في حـال فـقـد الـكـرة أمـام اخلصم
يــــبـــــدو أن وسط األزوري وكـــــأنه
خــالــيًــا من العــبــيه.أمــا في اخلط
هـاجمـ حتى األمـامي فيـفتـقـد ا
اآلن طريـقة إخراج مـواهبهم رغم
نتخب يضم أكثر من العب أن ا
ـوبـيـلي مـتـألق مـثل بـيـلـوتي وإ

وبالوتيلي وزازا.
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أكـد إيفـان راكـيتـيـتش جنم بـرشلـونة أحـقـية مـواطـنه لوكـا مـودريتش في
ـمـيـز الـذي قـدمه ــسـتـوى ا الـفـوز بـجـائـزة أفــضل العب في الـعـالم بـعـد ا

اضي. وسم ا با
ـؤتـمـر ونـقــلت صـحـيـفــة "مـاركـا" تـصـريـحــات العب وسط الـبـلـوجــرانـا في ا

الـصحفـي قبل مـباراة كـرواتيا وإسـبانـيا في دوري األ األوروبـية امس الـثالثاء
التي أشار فيها إلى أن ليونيل ميسي ال يزال األفضل في العالم.

واستدرك بقوله "لكن مودريتش يستحق أن يحصل على اجلائزة هذا العام".
وقـال راكيتـيتش: "لـوكا يسـتحق الفـوز باجلـائزة. لقـد هنأته بـعد ترشـحه للـقائمـة النهـائية.
مـيسي هـو األفـضل في الـعـالم وفي التـاريخ هـذا سـهل لـلغـايـة ولـكن هذا الـعـام هـو عام
لـوكا".وجتاهل الكـرواتي تصريـحات وكيل أعمـال البرتـغالي كريسـتيانـو رونالدو خورخي

مينديز بشأن قائد وصيف مونديال روسيا والذي وصف تتويج مودريتش بالسخيف.
وقـال جنم الـبـارسـا: "لـوكا سـعـيـد لـلـغـاية. هـنـاك الـعـديـد من األذواق ولـكن لم يـعـطه أحد
بـاراة تـشبه إلى حـد ما مـا حـدث في بطـولة االهـتمـام".وحـول مواجـهة إسـبـانيـا واصل: "ا

فتوحة للتنس ألن صاحب التصنيف األول لم يفز بالبطولة". أمريكا ا
نـتخبـات في العالم األمـر بالنـسبة لنـا سيكـون معقدا وأردف "إسبـانيا دائـما من أفضل ا
تلئ باجلمهـور".وأكمل: "بوسكيتس من أفضل العبي الوسط في ألننا سنـلعب في ملعب 
العالم ومن دواعي سـروري أن ألعب بجانـبه. هو يتواجد فـي كل مكان ويجعل زمالءه في
كن مقـارنته بلـوكا سيـكونا سـعيدين إذا لـعبا سـويا".وفي تعلـيقه على موقف أفـضل. ال 
نتخب البوسنة مباراته الـ " :100 أتذكر مبارتي األولى مع كرواتيا. لم أتمكن من اللعب 
ـكن أن ألـعب أمامه ولن ألنه لـم يكن لـدي أوراق هـنـاك بعـد. إسـبـانيـا هي أفـضل خـصم 

يكون أمرا جيدا إذا لم نربح".
درب اكتماال في العالم لقد شاهدت الكثير من األشياء التي واختتم: "إنريكي مـن أكثر ا
كان يـقـوم بهـا مع بـرشلـونة وخالل مـبـاراة إسبـانـيا أمـام إجنلـتـرا. اللـعب أمـامه سيـكون

متعة".

ـــاضـي.مـــانــــشـــيــــني خـــاض 5 ا
مباريات مع إيطاليا لم ينجح في
حتـقــيق الــفـوز ســوى في مــبـاراة
واحـدة أمــام الـســعـوديــة بـيــنـمـا
خــســـر مــبــاراتـــ أمــام فـــرنــســا
والـبـرتـغـال وتـعـادل في مـثـلـهـمـا
أمام بـولندا وهـولندا.ويـستعرض
أســـبـــاب ســـاهـــمت في الـــظـــهــور

اخلافت لألزوري مع مانشيني:
W¹uN « ŸUO{

رغـم أن مـانـشـيـنـي تـولى الـقـيـادة
الفنية منـذ مدة قليلة إال أن هوية
ـنتـخب اإليطـالي تـبدو إنـها في ا
طـريــقـهــا لـلـضــيـاع بـعــدمـا فـشل
ـدير الـفـني في إظـهار بـصـماته ا
خالل  5مـباريـات وديـة ولم يـقدم
ــنـــتــخب كـــكل مـــا يــشـــفع لــهم ا
ويُــظـهــر أنــهم في طــريق الــعـودة

نصات اجملد كسابق عهده.
األزوري الـــذي اشـــتـــهـــر بـــأقـــوى
اخلـطــوط الـدفــاعــيـة في مــدة مـا
وكـانت سـبـبًـا رئـيـسـيًـا في الـفـوز
بكـأس العـالم عام  2006 بات من
ـدة أكــثــر اخلـطــوط ضــعــفًــا في ا
األخــــــيــــــرة فــــــخـالل هـــــذه الـ5 
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بالنسبة حلياتي ولعائلتي".

كـسيـكية في وحول مـستـوى الكـرة ا
ـدرب األسبق الوقت احلـالي أبـدى ا
ـنـتخـب األرجنـتـ إعـجـابه الـشـديد
بأداء الـ(تري) في مونديال روسيا ال
انيا بـاراة االفتتاحيـة أمام أ سيما ا

والفوز التاريخي بهدف نظيف.
وقــال في هــذا الــصــدد "لم آت
ـكـسيك. إلنقـاذ الـكرة في ا
ــــــــســــــــاعــــــــدة جــــــــئـت 
ــــــكـــــســــــيك دورادوس. ا
قـدمت مـبـاراة من الـطراز
ـانــيــا هـذه األول أمــام أ
ـــــبـــــاريـــــات الـــــتي هـي ا
شـاهدتهـا بهدوء جتلس 
وأنت تـــــدخـن. هــــذه
هي كرة القدم".

للدفاع".
ويــــحــــمـل أحــــد أفــــضـل من ارتــــدى
الــــقـــمــــيص رقم  '10'عــــبـــر تــــاريخ
ستـديرة ذكريـات خاصة الساحـرة ا
كسيك التي شـهدت تتويجه مع مع ا
ـونـديال الـ(ألـبـيسـيـلـيـستي) بـلـقب ا

في .1986
وبـــســـؤال مـــارادونـــا حـــول حـــالـــته
الصحية أجاب بأنه يشعر أنه في
أفـضل حــاالته ولـهــذا قـرر قـبـول
عرض دورادوس مؤكدا "أشعر
بأنني في أفضل حاالتي وأريد
أن أمــنح دورادوس مـــا فــاتــني

عندما كنت مريضا".
باريات ببذل وأردف "سنفوز با
الــعــرق والـقــتــال والــتـضــحــيـة

لعب". داخل ا
وحـــول أســــبـــاب قـــبـــول
كسيكي عرض الفريق ا
عـــلـى الـــرغـم من وجـــود
عروض أخرى على حد
قـــــولـه أجـــــاب: "كـــــنت
امـتـلك عــروضـا كـبـيـرة
في األرجنـتـ كـما أن
مـــادورو عـــرض عـــلي
تــــــدريب مـــــنــــــتـــــخب

فنزويال".
واســــتـــــدرك "لــــكــــني
أرغـب فـي الـــــــنــــــزول
ــــــــــــلــــــــــــعـب ألرض ا
وتسـجيل الـلحـظة التي

سـيــحـدث فــيـهــا هـذا األمـر.
تـــــــــدريب دورادوس مـــــــــهم همته اجلديدة دير الفني مارادونا سعيد  ا

مـعـهم كثـــــــــيـرًا ولـكن مـكاني في
فريق الشباب".
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أمام رغبة برشلونة في القتال على
ـوسـم وخـاصًـة كـل األلـقـاب هــذا ا
استعادة لقب دوري أبطال أوروبا
قد يلـجأ فالفيـردي إليجاد بديل من
الــفــريق أللــبــا نـظــرًا لــكــثــرة عـدد
بـاريات وحتـسبًـا ألي إصابـة قد ا

يتعرض لها.
ـا يــلـجـأ فــالـفـيــردي لـعـدد من ور
ـركـز العـبـي الـفـريق لـشـغل هـذا ا
ـــــدافع الـــــدولي وعــــلـى رأســـــهم ا

الفرنسي صامويل أومتيتي.
أومـتـيـتي منـذ انـضـمامه لـصـفوف
الـفــريق الـكـتـالـوني شـارك في 86
مـــبــــاراة ولـــعب فـي مـــركــــز قـــلب

الـــدفــاع ولــكن بــالـــنــظــر إلى مــدة
وجــوده في صـــفــوف لــيــون فــهــو
شارك في  19 مباراة معه في مركز
الـظهـيـر األيســــــــر جنـــح خاللـها
في تـــســــجـــيل  3 أهــــداف وصـــنع

هدفًا.
ـدافع الـفـرنـسي بـالـقـوة ويـتـمـيـز ا
ــســتــوى الــدفــاعي وأيــضًـا عــلى ا

الهجومي.
كن للمدرب االعـتماد أيضًا على و
الـوافـد اجلديـد كـليـمـنت ليـنـجلت
والـذي يتـميـز بقـوة دفاعـية كـبيرة
ــرجـوة ولــكــنه ال يــقـدم اإلضــافــة ا
مـنـه خـاــــــصًــة وأنه لم يــلــعب في
ــركـــز من قـــــــبل ويـــظــــــل هـــذا ا
ــــكن اللجوء ضمن األوراق التي 
إلـيـهـا.وهـنـاك الـبـلـجـيـكي تـومـاس
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توماس فيرمايل

جانب من حفل تكر العبي السلة االمريكي

مدرب
فريق

برشلونه
االسباني
فافيردي
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البرتغالي يحتل
صدارة مجموعته
لفوز ثم على
نظيره االيطالي
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