
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6268-6269 Saturday-Sunday 9-10/2/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6268-6269 السبت-االحد 4 من جمادى االخرة  1440 هـ 9-10 من شباط (فبراير) 2019م

WOÐ—Ë_«  U¹—Ëb « w  ÍdO¼ULł —uCŠ d³ √ q− ð d² A½U   U¹—U³

w²O « vKŽ ‰uÐdHO  WH  `Òłdð W U½“Ëd «

mO dO1d³ « VI  “«dŠSÐ

{ مدريـد - وكـاالت  - رد مدرب ريـال مدريـد األرجـنتـيني سـانـتيـاجو سـوالري اول امس اجلـمعـة عـلى تغـريدة العـبه إيـسكـو أالركون الـذي أبـدى فيـها
استياءه من عدم حصوله على فرص كافية في اللعب. 

وسئل سـوالري عن تـغريـدة إيسـكـو التي رد فـيهـا عـلى العب الريـال الـسابق روبن دي الريـد ح قـال إن "إيـسكـو علـيه أن يـعلم أن ريـال مـدريد ال يـنتـظر
أحدا".

وكتب إيـسكـو في تغريـدته "إن دي الريد مـحقـا لكـنك ح جتـد نفـسك ال حتصل عـلى نفس الـفرص مثـل زمالئك يصـبح الوضع مـختلـفا.. ومع ذلك أواصل
ثابرة كثيرًا بانتظار احلصول على هذه الفرص". العمل وا

وردًا على سؤاله حول هذه الرسـالة اكتفى سوالري بالتـأكيد على أن "عمل الالعب احملتـرف هو التدرب ليكـون في كامل لياقته البـدنية كي يكون في خدمة
الفريق".
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{ مــدن - وكـاالت  - تـعــد بـطـولـة
دوري أبــطـــال أوروبـــا هي األقــوى
يًا على مستوى األندية والفوز عا
بـلـقــبـهــا لـيس أمــرا سـهال في ظل

شارك فيها. قوة ا
فاجآت تـزيد دائمًا من إثارة وألن ا
ستديرة يجب أن نقول الساحرة ا
إن هـنـاك مـتـعــة خـاصـة غـائـبـة عن
دوري األبــطــال مــنــذ  15عــامًـا أال
وهي تـــتـــويج فـــريق غـــيـــر مــرشح

تماما باللقب.
ويـعود آخـر تتـويج مفـاجئ بالـلقب
إلـى مــعــجـــزة بــورتــو فـي نــســخــة
 2003ـ  ?2004عــــنــــدمــــا تــــمــــكن
درب البرتغـالي جوزيه مورينيو ا
من مفاجأة العالم بالتخلي عن لقب
احلــصـان األسـود وقــيـادة الـفـريق

إلى حصد اللقب.
ــوسم احلــالي ومـع وصـول وفي ا
البطولة إلى ثمن النهائي ينحصر
لـقب احلـصـان األسـود الـقـادر عـلى

ـــفــــاجـــأة بـــ فــــريـــقـــ صــــنع ا
وضعـتهـما القـرعة وجـهًا لوجه في
الدور ثمن النهـائي وهما بوروسيا

دورتموند وتوتنهام هوتسبير.
b½uLð—Ëœ UOÝË—uÐ

لم يجذب دورتمـوند األنظار إطالقًا
ــوسم احلــالي فــقــد قــبل بــدايـــة ا
يـــتـــعـــاقـــد مع مـــدرب ســـويـــســري
مـتـوسط الــشـهـرة وال يــحـظى بـأي
اهـــتـــمـــام من كـــبـــار أوروبـــا  هــو
لـوسـيــان فـافـر. أمـا عــلى مـسـتـوى
الـصـفـقـات فدورتـمـونـد تـعـاقـد مع
أسـمـاء مغـمـورة للـغـاية مـثل عـبدو
ديــالـو وتـومــاس دياليـني وأخـرى
تمر بتجارب غـير ناجحة بالصورة
طلوبة وتبحث عن خطة للهروب ا
مــــثل أشــــرف حــــكــــيــــمي وبــــاكـــو

ألكاسير.
وسم ماضي دورتمونـد أيضًا في ا
الـسـابق لم يـكن مــبـشـرًا فـالـفـريق
ـــركــز الـــرابع فـي الــدوري احـــتل ا

ـــاني وتـــأهل لـــدوري األبـــطــال األ
بـفــارق األهــداف مع الــفــريق الـذي

يليه (باير ليفركوزن).

ـقـدمـات غيـر مـبـشرة ورغم أن كل ا
ـــعــانــاة ــوسم آخـــر من ا ســـوى 
مــحـلــيًــا وأوروبـيًــا إال أن الــفـريق

ـيــزا حــتى اآلن يــقــدم مــوســمــا 
فـدورتمـونـد يحـتل صـدارة الدوري
ــاني بــفـارق  7نــقــاط عن أقـرب األ

مـــــــنـــــــافـــــــســـــــيـه بـــــــوروســـــــيــــــا
مـونــشـنــجالدبـاخ كــمـا صــعـد إلى
ثمن نهـائي دوري األبطـال متصدرًا
مـجـمـوعـته عــلى حـسـاب أتـلـتـيـكـو
ـواهب الـشـابة مـدريـد. مـجـمـوعـة ا
فـي دورتـمـونـد انـسـجـمت سـريـعًـا
وجنـحت في تـطـبـيـق أسـلـوب فـافر
ــيل إلى الــكــرة الــســريــعـة الــذي 
والــلــجــوء إلـى الــلــعب اجلــمــاعي
اني وهو ما جعلـنا نرى الفريق األ
ـنـظـومـة الثـابـتـة الـتي ال ـثـابـة ا
ــوسم مـهــمـا تــتـغــيـر عــلى مـدار ا
تــــغــــيــــرت األســــمـــــاء الــــتي داخل

ستطيل األخضر. ا
البلجيكي أكسيل فيتسل نستطيع
وبـكل ثـقـة أن نـطــلق عـلـيه "صـفـقـة
ــوسم" في دورتــمـونــد حـتى اآلن ا
فـــرغـم أنه ارتـــدى قــــمـــيص أســـود
الـفـيـسـتـيـفـال بـدون ضـجـة ولـكـنه
لعب أثبت قدراته وأنه حقًا داخل ا

"قائد بال شارة".
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يصـنف توتـنهام بـجوار دورتـموند
ـتــعــلــقـة ضــمن أغــرب الــقـصـص ا
بـالـفرق الـنـاجـحـة في أوروبا خالل
ـوسم احلـالي خـاصـة إذا أشـرنـا ا
إلى أنه الـوحــيـد بــ كـبــار الـقـارة
الـذي لم يـبـرم أي صـفـقـة سواء في

يركاتو الصيفي أو الشتوي. ا
اضي ـوسم ا أموال تـوتنـهام في ا
واحلــالي تــتـجه إلـى بـنــاء مــلــعـبه
اجلديـد بيـنما تـضع اإلدارة ثقـتها
ــدرب األرجـنــتــيـني الــكـامــلــة في ا
ماوريـسيـو بوكـيتيـنو الـذي يعيش
مع الــســبـــيــرز مــوســمه اخلــامس
وهو قـادر دائمًا عـلى وضع الفريق
بـــ الـــكـــبــار مـــســـتــعـــيـــنًـــا بــأقل
اإلمـــكــانـــات. رهــان تـــوتــنـــهــام في
ــوسم احلــالي كــان مــبــنــيًـا عــلى ا
االســتــقـرار ســواء عــلى مــســتـوى
الـقـيـادة الـفـنـيـة أو جنـوم الـفـريق
فاجلميع اعتاد على العمل معًا منذ
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". وفـقـد لــيـفـربــول الـصـدارة أيـضــاً
بعـدما تعـادل مرت مـتتالـي لكن
بــوكــيــتــيــنــو يــرى لــيــفــربــول هــو
األفــضـل عـــلى صـــعــيـــد الـــنــتـــائج
واألداء مـعــتـبــراً أن الــريـدز يُــبـلي
بـالءً حـسـنــاً رغم مـا عــانى مـنه من

إصابات في صفوف العبيه.
وواصل األرجــنــتـيــني: "تــوتــنــهـام
يـسـعـى لـلفـوز بـالـنـقـاط الـثالث في
مباراة الـيوم األحد لـيظل في إطار

سباق القمة حتى النهاية".
واخـتـتم بــوكـيـتـيـنــو تـصـريـحـاته:
"هذا هو الهدف أن نـبقى منافس
حـقيـقـي سـنحت لـنـا الفـرصة في
آخـر خـمس مـبـاريـات لـنـكون داخل
نافسة وسنحرص على أن دائرة ا

نبقى كذلك".
وكـــان مــانــشــســتـــر ســيــتي الــذي
يـتـسـاوى في الـنـقـاط مع لـيـفـربـول
بـرصـيد  62نـقـطـة قـفـز مـؤقـتاً إلى
صــدارة الـتـرتــيب بـفـارق األهـداف
ـتـلـكـون لـكن أبـنــاء مـرسـيـسـايــد 
مــبــاراة مـــؤجــلــة بــيــنـــمــا يــحــتل
ــركــز الـثــالث مـتــأخـراً تــوتـنــهـام ا

بفارق خمس نقاط كاملة.

دة للتـتويج باللـقب". وتابع: "تلك ا
ســـتــكــون صــعــبـــة عــلى اجلــمــيع
وخاصة بـالنسـبة للفـرق التي تريد
ـطـاف الـفـوز بــالـلـقب في نــهـايـة ا
ـؤكد أن ليـفربول سـيكون لكن من ا
ـنــافـســة حـتى حـاضــراً في إطــار ا
النهـاية ولديّ األمل أن نـكون كذلك

األقرب بقوة للتتويج.
ــدرب األرجـنـتـيـني قـبل وأضـاف ا
مواجـهة لـيسـتر سـيتي عـلى ملعب
ـــبــلي الـــيــوم األحـــد: "الــدوري و
مـتاز مـسابـقة صـعبة اإلجنـليـزي ا
لــلــغــايـــة ولــيــفـــربــول ال يــزال في
ـــرشــحــ ـــقــدمـــة وهــو أقــرب ا ا

{ لــــــــنـــــــدن - وكـــــــاالت  - قـــــــال
األرجنـتيني مـاوريسيـو بوكيـتينو
ــديــر الـــفــني لـــفــريق تـــوتــنــهــام ا
هـوتــسـبــيــر إن فـريــقه ال يـزال في
ـنـافـسـة عـلى لـقب الـدوري دائــرة ا
متاز لكـرة القدم على االجنليـزي ا
الـرغم من أن لـيـفـربول يـبـقى دائـماً
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{ لـندن -  وكـاالت - فسـر اإلسبـاني بيب
انـشسـتر سـيتي ديـر الفـني  جوارديـوال ا
جتـاهله الختـيار ريـال مدريـد ضمن أفضل

اضي. فرق العالم خالل العقد ا
وقـال جـوارديوال في تـصـريـحـات أبـرزتـها
صحـيفة "سبورت" اإلسبانية: "أشكر ساري
على تـصريـحاته بأن مـانشـستر سـيتي أفضل
فــريق في أوروبــا ولـكـن هـذا لن يــكــون لـطــيــفًـا

جلماهير ريال مدريد الغاضبة مني".
وأضـاف: "إنـهم يـعـتـقـدون أن فـريـقـهم األفـضل في
أوروبـا على اإلطالق عقب الفـوز بلقب دوري األبطال
في  3سنـوات متتالية". واسـتدرك: "لكن ريال مدريد لم
يـكن األفـضل في الـعـقـد بـأكـمـله في حـالـة الـتـقـييـم على

مستوى بطوالت الدوري والكأس أيضًا".

يـيرليج) ـمتاز (الـبر { لنـدن - وكاالت - قررت كل فـرق الدوري اإلجنـليزي ا
يليانو قبلة حدادا على وفاة الالعب إ ارتداء شـارة سوداء في مباريات اجلولة ا
سـاال مـهــاجم نـانـت الـفـرنــسي الـذي انــتـقل إلى صــفـوف كـارديف ســيـتي في

اضي. يركاتو الشتوي ا ا
ـبـاراة الـتي خـاضـهـا سـاوثـهـامـبـتـون كـمـا وقف الالعـبـون دقـيـقـة حـداد في ا

وكارديف سيتي امس السبت.
انش بـ بقايـا الطائرة و الـعثور عـلى جثة ساال ( 28عامـا) في قاع قنـاة ا

الصغيرة التي كانت تقله مع الطيار ديفيد ايبوستون.
) بعـد تـوقـيعـه إلى كارديف واخـتفـت الطـائـرة الـتي كـانت تـقل ساال ( 28عـامـاً

سيتي من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال اإلجنليزي في
اضي.  21يناير/ كانون ثان ا
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ــركـــز الــثـــاني نـــادي بــروســـيــا وحل فـي ا
ـاني بحـضور جـماهيـري بلغ دورتمـوند األ
مــلــيــونــا و  351الف مــشـــجع كــانــوا قــد
شـهـدوا  17مـبــاراة عــلى مـلــعب الــنـادي 
ـــعــــدل عـــالٍ بـــلغ  79الف مـــشــــجع من و
مـشــجـيــعه الـذين اثــروا دعـمه رغـم تـدهـور
نتـائـجه ليـسـاهمـوا في عـودته الـقويـة هذا
. وسـجلت مـبـاريات وسـم محـلـياً و قـاريـاً ا
توتـنـهام هـوتـسبـيـر اإلنكـليـزي ثـالث اعلى
حــضــور جــمــاهــيــري بــعــدمــا بـلـغ عــددهـا
االجــمــالي مــلــيــونـا و  291ألف مــشـجع 
ـتـوسط وصل إلى مـا يـقـارب من  68ألف
مشـجع  وهو رابـع اعلى مـعدل في "الـقارة
الـعـجـوز" رغم أنـه خـاض مـبـاريـاته خـارج
ــبــلي"  بــســبب قــواعــده عــلـى مــلــعب "و
" إلعـادة خــضـوع مــلــعـبه "وايـت هـارت لــ
بــنــاء وعــرفت مــبــاريــات بــايــرن مــيــونــيخ
ــاني عـــلى مــلــعــبه بـ "االلــيــانــز اريــنــا" األ
ـلـيـون و 275 تـواجـداً جـمـاهــيـريـاً يـقـدر 
عدل الف مشجع مسـجل بذلك حـضوراً 
بـلغ  75الف مــشــجع حــيث ســاهــمــوا في
تـتـويج الـفـريـق وحتـقـيـقه إلجنـاز تـاريـخي
بـعدمـا نـال الـدرع للـمـوسم الـسـادس على
ـــركـــزين اخلـــامس الـــتـــوالي. وحـل في ا
والسادس ناديا برشلونة اإلسباني (بطل
الــــدوري ) و ريـــــال مــــدريــــد اإلســــبــــاني

لـيون مـشجع مـنها على مالعـبهـا حاجـز ا
 14نـاديـاً في الـدوريـات األوربـيـة اخلـمـسة
الـكبـرى ومـعـهـا نادي سـلـتـيك غالسـكو من
الدوري االسـكـتلـندي. وتـواجـدت في قائـمة
ليون مـشجع ستة أنـدية إنكلـيزية وثالثة ا
انية وناديان أندية إسبانية وثالثة أندية أ

من الدوري اإليطالي .
وســجل الـتــقـريــر غـيــاب أنـديــة كـبــيـرة من
ـــلــيـــون مــشـــجع ابــرزهـــا نــادي قـــائــمـــة ا
يوفنـتوس اإليـطالي (بطل الـدوري والكأس
  ونـادي باريس سان جـيرمان  ( احملليـت
(بطل الـدوري الفـرنسي) إضافـة إلى ناديي
العب ـسـيـطرين عـلى ا بـورتو و بـنـفـيـكا ا
الـبـرتـغـالـيـة.وتـصـدر مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
الترتـيب بحـضور جمـاهيـري بلغ ملـيونا و
 424الف مشـجع  شهدوا  19مبـاراة على
ـعـدل مـســرح األحالم بـ "االولـدتـرافــور"  
ـــبــاراة بـــلغ نـــحــو  75الف مـــشـــجع فـي ا
الــواحـدة. وعــلى الــرغم من تــراجع نــتـائج
"الــيـونــايـتــد" مــنـذ اعــتـزال مــدربه الــيـكس
فـــيــرغـــســون  إال أن األرقـــام تــكـــشف بــأن
الــنـادي الــعــمالق يــحـتــفظ بــشـعــبــيـته في
ـديــنـة والـبالد خــاصـة انه ســجل نـتـائج ا
ـاضي جـعـلتـه ينـهي ـوسم ا مـتـمـيـزة في ا
مــوســمه وصــيـفــاً لــبــطل الــدوري كــأفـضل

مراكزه منذ إحرازه اللقب في عام .2013

لـيـفربـول ومـانـشـسـتـر سـيتي  مـن ابرزهم
مانـشستـر يونايـتد و تـشيلـسي و توتـنهام
هــوتـــســبــيــر الــتي تـــمــثل اصــعب واقــوى
تصـدر ووصيفه االختبـارات التي تـنتظـر ا
حلسم مصـير لقب الـدوري احمللي ألن هذه
ـنـافـسـة الـفـرق لم تـخـرج بــعـد من سـبـاق ا
عـلى الـلقب فـضال عن رغـبـتـهـا في حتـقيق
الـــفــوز عـــلى فـــريــقـي الــصـــدارة وتــعـــزيــز
فــرصـتــهــا في انــهـاء الــبــطـولــة في مــراكـز
ا ان التـرتيب النهـائي سيحدد متقدمـة طا
ـاليـة التي يـستـفيـد منـها قيـمة الـعائـدات ا
.ويـعــتــبـر نــادي إيـفــرتــون من ابـرز كل نــادٍ
ـرشحـ للـفـصل ب لـيفـربول نـافـس ا ا
ومانشستر سيتي  ألنه سيـستقبلهما على
أرضه في مواجهـت ثأريـت بعـدما خسر
أمامهـا في مرحـلة الذهـاب  كما أن تـرتيبه
احلــالي يــحــفــزه عــلى حتــقــيق االنــتــصـار
عـلـيهـمـا . كـمـا تـتـضمن روزنـامـة لـيـفـربول
ومانشـستر سـيتي  اختـبارات تبـدو سهلة
عــنـدمــا يـواجــهـان فــرقـاً من قــاع الـتــرتـيب
خـاصـة الـثالثي األخـيـر فـولـهـام و كـارديف
سـيـتي و بـيـرنـلي رغم ان الـبـطـولـة شـهدت
وسم اجلـاري مفاجآت اضـية وا واسم ا ا
من العيار الثقيل على غرار فوز  نيوكاسل
و كريسـتال باالس عـلى مانـشستـر سيتي 
وث لتـشيلسي . هذا وعجز وإكتساح بور
كل من لــيـفـربــول و مـانـشــسـتــر سـيـتي في
اسـتــغالل تـعــثـرات بـعــضـهـمــا الـبـعض و
رفض كل مــنـهـمــا قـبـول هــدايـا بـعــضـهـمـا
البعض  خاصة عنـدما خسر "السيتي" من
نـيـوكـاسل  لـيـقع "الـلـيـفـر" في فخ الـتـعادل
اإليـجــابي امـام لـيــسـتـر ســيـتي .  ويـراهن
لـيــفـربــول عـلى فـارق الــثالث نـقــاط إلنـهـاء
صيـامه عن التـتويج بـاللـقب بيـنمـا يراهن
مانشـستر سـيتي على هـذا الفارق الـضئيل
ـكن جتــاوزه من مـبـاراة واحـدة من الـذي 
اجل احلــفـاظ عــلى لـقــبه لــيـكــون أول بـطل
يحتفـظ بلقبه مـنذ جنح مانـشستر يـونايتد

في ذلك عامي  2008و .2009
عـلى صــعـيـد اخــر كـشف تـقــريـر احـصـائي
صــدر عن االحتــاد األوربي لــكــرة الــقـدم أن
ـباريـات مانـشسـتر احلضـور اجلمـاهـيري 
يونايـتد في بطولـة الدوري اإلنكـليزي التي
خـاضـهـا عـلى مـلـعـبه بـ"االولـدتـرافـورد" قـد
سجل اكبـر حضور عـلى مستـوى الدوريات
وسم األوربية (الـصغرى والكـبرى) خالل ا

اضي (.(2017-2018 الرياضي ا
وبـحــسب تـقــريـر االحتـاد الــقـاري فـإن 15
نـاديـاً فـاق إجـمـالي احلـضـور اجلـمـاهـيري

{ لندن - وكاالت - جتد إدارة نادي
ـتبـقـية لـيفـربـول في الروزنـامـة ا
وسم اجلاري من منـافسـات ا
فــرصــة كــبــيـرة تــعــزز من
حـــظـــوظ الــــفـــريق في
إحراز لقب الدوري
متاز اإلنكليزي ا
لـــلـــمـــرة االولى
في تـــــاريـــــخه
مــنــذ إطالقه
فـي عـــــــــــــام

1992.
وتــــــــــــــــــأمـل
جـــــمــــاهـــــيــــر
لــــيـــفــــربـــول ان
ينجـح الفريق في
الـــبــقـــاء بـــصــدارة
جدول التـرتيب حتى
نـــهـــايـــة مـــنـــافـــســات
الــــبـــطـــولــــة  تـــفـــاديـــاً
لسينـاريوهات سـابقة كان
آخـــرهــا مـــا حــدث فـي مــوسم
( (2014-2013عــنــدمــا تــبــخـرت
أحالمهم وآمالـهم قبل جوالت عن
خط الــنـهــايـة إثــر عــجـز الــفـريق
حتت إشــراف مـدربه اإليــرلــنـدي
بــــريـــــنــــدان رودجــــرز و هــــدافه
األوروغـويــاني لــويس ســواريـز
في الـــــبـــــقـــــاء بـــــالـــــصـــــدارة 
لـيـضــطـروا إلى الـتــنـازل عـنـهـا
وتـــقــــد الـــكـــأس عــــلى طـــبق
ــبـاشـر مـانـشـسـتـر الحـقـهم ا

سيتي.
باريات جدول ا

وبـــحـــسب جـــدول مـــبـــاريـــات
ـتـبـقـيـة  فـإن اجلـوالت الـثالث عـشــرة ا
ليـفربـول سيـلعب  7مباريـات على ارضه
فـي "االنـــفـــيـــلـــد رود" مـــقــــابل خـــوضه 6
قـابل فإن مبـاريات خـارج قواعـده  وفي ا
مـانـشـسـتـر سـيـتي سـيـخوض  6مـبـاريات
فقط عـلى مـلعب االحتـاد مـقابل  7مبـاريات

خارجه.
ـــبـــاراة عـــلى أرضه أن ومن شـــأن فــــارق ا
ـنــحه نـقـاطـاً يـصب فـي صـالح لـيـفــربـول 
إضافـيـة عن مانـشسـتر سـيـتي او احتـفاظه
ـسـافـة  حـتى الـصـعود عـلى االقل بـنـفس ا

إلى منصة التتويج.
ــتـبـقـيــة فـإن الـروزنـامـة وخالل اجلـوالت ا
تــتـضــمن  8مـنــافـســ مـشــتـركــ لـكل من

يصنف توتنهام
بجوار دورتموند
ضمن أغرب

تعلقة القصص ا
بالفرق الناجحة

في أوروبا

باريات يونايتد قد سجل اكبر رقما قياسيا ÍdO¼ULł —uCŠ∫ كشف تقرير احصائي صدر عن االحتاد األوروبي أن احلضور اجلماهيري 

األرجنتيني
ماوريسيو

دير بوكيتينو ا
الفني لفريق
توتنهام
هوتسبير

{ لنـدن - وكاالت - يراقب مانشـستر يونايـتد وتشيلسي
ـيـركـاتو موقف جنـم يوفـتـتـوس أمال في الـتـعاقـد مـعه في ا

قبل. الصيفي ا
وذكرت صـحيفـة "ذا صن" البريـطانيـة أن اليونـايتد والـبلوز
يـراقــبــان أزمــة بـاولــو ديــبـاال العـب يـوفــنــتـوس مـع مـدربه
مـاسـيـمـيلـيـانـو ألـيـجري والـتي قـد تـفـتح الـبـاب أمـام رحيل

الالعب األرجنتيني عن البيانكونيري.
 وكان ديـباال قـد قـرر ترك مـقاعـد البـدالء قـبل نهـاية مـباراة
فـريـقه أمـام بــارمـا بـالـكـالـتـشـيــو والـدخـول إلى غـرفـة خـلع
البس تعبيرًا عن غضبه بسبب عدم مشاركته في اللقاء. ا
وكـشـف ألـيــجــري عن اسـتــيــائه من تــصـرف ديــبــاال الـذي

اعتذر للجميع في التدريبات عن تلك الواقعة.
وأشارت الـصحـيـفة إلى أن تـعـاقد يـوفـنتـوس مع الـبرتـغالي
ـاضي أسـعـد ديـباال كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو في الـصـيف ا
لكن تـلك الصفقة سـاهمت بقوة في تقـليل عدد الدقائق التي

باريات. يحصل عليها النجم األرجنتيني في ا
ـح بـيب جــوارديـوال مــدرب مـانــشـســتـر ســيـتي الى ذلك أ
إلمكـانيـة عدم مـشاركـة النـجم الـبلـجيـكي كيـفن دي بروين
في مواجـهـة تـشيـلـسي اليـوم األحـد  بـالدوري اإلجنـلـيزي
ي ؤتمـر الصحـفي التقد مـتاز. وقال جـوارديوال خالل ا ا
للـمباراة عن إمكانية عـدم لعب دي بروين أمام البلوز: "هذا

ا ال". مكن نعم هذا احتمال.. قد يحدث ور من ا
وأضـاف: "في الـنـهـايـة نـحن نـحـكم عـلى الـالعـب كـمـا هم

سنوات وهناك تناغم ب الالعب
فـي كل اخلــــطــــوط خــــاصـــة عــــلى
مـسـتوى الـهـجـوم بوجـود الـرباعي
هـاري ك وديـلي آلي وكـريـستـيان

. إريكسن وسون هيوجن م
هــاري كــ نـــســتــطــيع أن نــضــعه
كــبـطل تـوتـنـهـام األول وهـذا لـيس
وسـم احلالي فـقط ولكـنه بدأ في ا
سـنـوات الـتـألق بـقمـيص الـسـبـيرز
مـبـكـرًا ويـكــمـلـهـا اآلن كـأحـد أبـرز

مهاجمي العالم.
إصابـة ك احلـاليـة في الكـاحل قد
تــوثــر عــلـى وضــعــيــة الــفــريق في
دوري األبــــــطــــــال ولـــــكـن بــــــعض
الــتـــقــاريــر اإلجنــلــيــزيــة خــرجت 
ــشـــاركــة لــتـــؤكــد وجـــود فــرصـــة 
الالعب فـي مـــبــاراة الـــذهـــاب ضــد
دورتــمــونــد وهــو مــا يــعــني أنــنـا
ســـنــرى صـــدامًـــا عــلى أشـــده بــ
فـريـقـ مـرشـحـ لـصـنع مـفـاجـأة

غائبة في دوري األبطال.
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تـهـدد إصـابـة األرجـنـتـيـني لـيـونـيل مـيـسي جنم بـرشـلـونة
خطط إرنـستو فالفيردي مدرب الـبارسا في مباراة أتلتيك
بيـلـباو الـيـوم األحـد  ضمن مـنـافسـات اجلـولة الـ 23 من

الليجا.
وذكرت صـحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية أن مشاركة
مـيــسي في الــكالسـيـكــو ضـد ريــال مـدريـد أثــبـتت أنه ال
يعـاني من كـسر ولـكنـها في نـفس الوقت كـشفت أن آالم
اإلصابة التي تعرض لها البرغوث أمام فالنسيا لم تنته.
ـدة  27 دقـيــقـة أمـام ريـال وكـان مـيـسـي شـارك كـبـديل 
ـاضي في ذهاب نـصف نهـائي كأس مـدريد األربـعاء ا

باراة التي انتهت بالتعادل .1-1 ملك إسبانيا خالل ا
وأشارت الـصحيـفة إلى أن اجلـهاز الفـني لبرشـلونة ال
ـبـاريات قـبل أن يـتـعافى يسـتـعـجل عودة مـيـسي إلى ا

تمامًا من اإلصابة.
ويــتــخــوف فـالــفــيــردي من غــيـاب مــيــسي عن مــبــاريـات
ـهـمـة خالل الشـهـر اجلاري أمـام لـيون في برشـلـونة ا
ذهـاب ثمن نـهـائي دوري أبـطال أوروبـا وضـد ريال

مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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هنـاك أوقـات يكـون فيـها رفـاقه في حالـة أفضل.. في
اضـي عليـك تكراره كرة الـقدم مـا قمت بـفعـله في ا

ـســتــقـبل". وعن ســبب جــلـوس دي في ا
باراة بـروين على مقـاعد البـدالء في ا
ـاضيـة أمام إيـفـرتون أجـاب: "نحن ا
نـــحــاول إدارة الالعــبـــ هــو لــعب
آخــر مـــبـــاراتــ قـــبـــلــهـــا وأمــام
إيفرتون حصل على دقائق أقل..
أريــد مــنه الــلــعب كــلــمــا أمــكن
ـــدة خـــمس ذلـك لـــقـــد دخـل 

دقائق وكان مذهلًا".
وتــــابع:" فـي جــــوديــــســـون
بـــارك يـــعــــتـــمـــدون عـــلى
الضربات الثابتة ونحن
ـــــتــــــلـك الــــــطـــــول ال 
الــكــافي لــذلك أردنـا
العـب لـهذا الـغرض
وأشـــركـــنــا ســـتـــونــز
هــــنــــاك وقــــد أظــــهـــر
شـخصـيته.. هـو يلعب
بــشــكـل جــيــد بــالــكـرة
وبـــدونــــهـــا وهـــذا هـــو

السبب".

(وصــــيـف الــــبـــــطل) بـــــنــــفس احلـــــضــــور
اجلمـاهـيري في مـبـاريات الـدوري احمللي 
حـيث بـلغ حـضـور الـكـتـالـونـيـ في مـلـعب
"الـكـامب نـو" مــا يـقـارب من مـلـيـون و 265
ــــتـــوسـط  بـــلغ  66الف ألف مــــشــــجع  
دريـدي في مشـجع  بـينـمـا بلغ حـضـور ا
ملعب "الـسانتـياغو بـيرنابـيو" نحـو مليون
ــــعــــدل  66الف و  257 الف مـــــشــــجع  
ـقـابل ـبــاراة الـواحـدة. فـي ا مـشــجع في ا
فـإن حــضـور جـمـاهـيــر مـانـشـســتـر سـيـتي
اإلنكـليـزي على مـلعب "االحتـاد" لم يتـجاوز
ـعدل بلغ 54 ليون و  27 الف مشجع   ا
ـبـاراة الـواحدة رغم ألف مـشجع فـقط في ا
تــتـــويج الــفـــريق بــلــقـب الــدوري احملــلي 
ــركـز 13 قـاريــاً  كـمــا تـراجع لـيــحـتــلـوا ا
لــيــفــربــول اإلنــكـلــيــزي لــلــمــركـز 14 إذ لم
يــتــجــاوز حــضــور جــمــاهـيــره فـي مـلــعــبه
بـ"االنفـيلـد رود" سوى مـليـون وسبـعة آالف
ـــتــــوسط بـــلغ  53 الف مــــشـــجع فــــقط  
ــبــاراة الــواحــدة رغـم تــمــيـز مــشــجع في ا
نتائجه محلياً وقارياً خاصة انه حل رابعاً
ـرلـيغ" وبلغ في "البـر
نـــــــهــــــــائي دوري
أبطال أوربا.


