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دة أسبوع بعدما رفض استبداله خالل قرر تشيلسي معاقبة احلارس كيبا أريزاباالجا بخصم راتبه 
ة بركالت الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة األندية اإلجنليزية األحد. الهز

دة أسـبوع واحد والـتبرع به وقال تشـيلـسي في بيان صـحفي اتـخذ النـادي قرارا بتـغر كـيبا راتـبه 
ؤسسة تشيلسي".

لكن بـعدما توقف الـلعب وطلب احلكم الـرابع من أريزاباالجا اخلـروج ومشاركة احلـارس البديل ويلي
كـابـايــيـرو أصـر احلــارس اإلسـبـاني عــلى أنه جـاهــز لـلـعب ورفض اخلــروج وسط غـضب واضح من

ساري.
ـدرب اإليطـالي بـعد الـلقـاء الـذي انتـهى دون أهـداف إنه حدث "سـوء فـهم كبـيـر" ألنه اعتـقد أن وقـال ا
لعب حملـاولة التصدي أريزاباالجـا يعاني من شد عـضلي بينـما أكد احلارس أنه سـليم واستمـر في ا

لركالت الترجيح.
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ركـــزت الــــصـــحـف اإليـــطــــالـــيـــة
الــصــادرة امس الـــثالثــاء عــلى
مــواجــهــة نـــصف نــهــائي كــأس
إيـطــالـيـا بــ مـيالن والتــسـيـو

قرر لها اليوم. وا
وعــنــونت صــحـيــفــة "الجــازيــتـا
ديـللـو سبـورت": "كأس إيـطالـيا
جــاتــوزو يــشــعــر بــشئ مــريب..
الـيوم مـيالن يـواجه التسـيو في

نصف نهائي الكأس".
وأضــــافت: "روزاريــــو أبـــيــــســـو
يدفع الـثمن لـكن بالنـسبـة إلنتر
الــعـــقــوبـــة ال تــكـــفي ومـــاروتــا
يـهــاجم: أضـرار ال حــصـر لــهـا..

االحتاد يعاقب حكم مباراة إنتر
وفـــيــورنـــتـــيـــنــا بـــاإليـــقــاف لـ3
أسـابـيع مـقـبـلـة وعـدم الـتـحـكيم

وسم". لإلنتر في بقية ا
وخـــرجت صــحـــيــفـــة "كــوريــري
ديـــلـــلــــو ســـبـــورت": "التـــســـيـــو
ومــيالن الــلــيــلــة ذهــاب نــصف
ـوبـيـلي وبـيـاتيك الـنـهـائي .. إ
هــو حتـدي األهـداف.. الــنـاديـ
يـســعـيــان لـلـتــعـاقـد مع فــالـكـاو
الـــــذي كـــــان فـي الـــــعـــــاصـــــمــــة

باألمس".
وأضــــــافـت: "فـــــوضـي الـــــدوري
اإليـــــــطـــــــالـي واســـــــتـــــــخـــــــدام
الــتــكـــــــــــنــولــوجــيــا يــتــعـرض
لــــلــــهـــــجــــوم وأبــــيـــــســــو يــــتم
مـــــعــــــاقــــــــــــــبــــــته.. مــــــاروتـــــا
يــطــــــــــلـق كــلــمــات نــاريــة: في
فلورنسا شهدت أسوأ خطأ منذ
بـدايـة تـطـبـيق الـفـار لـقـد عانى
ــــــــكن إنــــــــتـــــــر مـن ضــــــــرر ال 

إصالحه".
وتـابـعت الـصـحــيـفـة "إيـكـاردي
يــــوفـــنــــتــــوس أو نــــابــــولي في

ستقبل". ا
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كـبـيـرة مـن ميـسـي لـبرشـلـونـة في
الـتـأهل إلى الـدور نـصف الـنـهائي
من كأس ملك إسبانـيا عندما غاب
عن مــــبـــاراة الــــذهــــاب لـــيــــســـقط
الـبلـوجـرانا بـنـتيـجة 2/0 لـكنه في
العودة سـجل هدفًا وصـنع هدف

ونتادا" انتهت بنتيجة 6/1 في "ر
للفريق الكتالوني.

الــسـؤال الـذي بـات يـشـغل جـمـيع
متـابـعي الـكـرة اإلسـبـانـيـة حـالـيًا
مـــاذا إذا لــــعب بــــرشـــلــــونـــة دون
ميـسي هل سيـواصل انتـصاراته
أم سـيـتـرنح مثـل كان مـصـيـر ريال
مــدريـد بــعـدمــا قـرر كــريـســتـيــانـو
رونــــــالــــــدو شــــــد الـــــــرحــــــال إلى
وسم احلالي?. يوفنتوس مطلع ا
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فـي الـفـتـرة األخـيـرة تـصـاعـد أداء
ريـال مـدريد بـشـكل جـيد من خالل
ــيـــزة عــلى حتــقـــيــقـه لــنـــتــائـج 
مـــســـتــوى دوري أبـــطـــال أوروبــا
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ـدير الفـني لريـال مدريـد في منح العبه يفـكر األرجنـتيـني سانتـياجـو سوالري ا
الويلزي جاريث بيل هدية ذهبية في األسبوع اجلاري.

ووفقًـا لصحيـفة "ماركـا" اإلسبــــــــانيـة فإن سوالري قـد يدفع ببـيل أســـــــاسيًا
ـيــرجنــــــــي الــذي ســيــخـوض مــبــاراة بــرشـــــــــلــونــة غـدًا في تــشــكــــــــــيل ا
األربــعـاء عـلى مــلـعب سـانــتـيـاجــو بـرنـابــيـو في إيـاب نــصف نـهــائي كـأس مـلك

إسبانيا.
وأشـارت إلى أن بـيل شـارك فـي تـدريـبـات ريـال مـدريـد بـصــورة طـبـيـعـيـة عـقب
نضبط" في مبـاراة ليفانتي بالدوري اإلسباني كما سلـوكه الذي وصفته بـ"غير ا

. زاح ب الالعب ران بعض ا شهد ا
وكان بـيل رفض مواصـلة عـمليـات اإلحمـاء في لقـاء ليـفانـتي وقرر اجلـلوس على
مقاعـد البـدالء غاضبًـا عنـدما شاهـد سوالري يـقرر الدفع بـزميـله فالفـيردي كأول

تغيير.
وأكدت الـصحـيفـة أن سوالري تغـاضى عن سلـوك بيل عـقب الهـدف الذي أحرزه

باراة وال ينوي توقيع عليه أي عقوبة. في ا
ـبـاريـات وأوضـحت أن رغـم عـدم بـدء ســـــــــوالري بـبـيل في الـكـثـيـــــــــــر من ا
ــدرب األرجـنــتـــــــــــيــني يــؤمن بـأن الالعـــــب لـديه الــكـثــيــر لـيــقـدمه مع ولــكن ا

يرجني. ا

ـلـعب.وأوضـحت أن مـبــاشـرة في ا
بـرشلـونـة يـبحث عن مـهـاجم شاب
يــكــون بــديـــلًــا لــســـواريــز وعــقب
عــــمـــــلــــيـــــات الــــبــــــــــــــحث بــــات
فضل يوفـيتــــــــش هو االخـتيـار ا
لــدى الـفـنـيــــــــ في الـبـارســــــــا
ـــــلك بــــعـــــد أن تــــأكــــــــــــدوا أنه 
ـــتـــطــــلـــبـــات األســـاســـيـــة الـــتي ا
يـــبـــــــــــحــثـــون عـــنـــهـــا.ويــحـــظى
يـوفـيــتش أيـضًــا بـاهـتــمـام كل من
ريـــــال مـــــدريــــــد وإنـــــتــــــر مـــــيالن
ـيـركاتـو الصـيفي وتـشيـلسي في ا
ـقـبل.يـذكـر أن يـوفـيـتش يـتـصدر ا
جــــدول تــــرتـــيـب هـــدافـي الـــدوري
اني برصيد  15هدفًا بعد مرور األ
 23جولة. وتشير تقارير إسبانية
إلى أن بـرشـلـونـة يـنـوى الـتـخلص
ـهـاجم الـغـاني كـيـفن بـريـنس من ا
بـواتـيـنج بـعد أن  الـتـعـاقـد معه
ـيـركـاتـو عــلى سـبـيل اإلعــارة في ا

اضي. الشتوي ا
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صـري محمد صالح جنم أكد داني مـيرفي العب ليـفربول السـابق أن الدولي ا
الـريـدز لن يـتـخـلى عن قـمـيص الـفـريق ويـرحل إلى أحـد األنـديـة الـكـبيـرة في

أوروبا.
وقـال مـيرفـي في تصـريـحـات أبـرزتهـا صـحـيفـة "مـيـرور" الـبريـطـانـية إن
ــــيـل إلى مـــــغـــــادرة لـــــيـــــفــــربـــــول والـــــدوري اإلجنـــــلـــــيــــزي صـالح ال 
ـمـتـاز".وأضـاف: "لـقـد تـابـعت الـتـقـاريـر الـتي تـتـحـدث عن انـتـقـاله إلى ا

يوفنتوس لكن هذا لن يحدث أبدًا".
وواصل: "اسم صالح سـيرتـبط دائـمًـا بـأكـبر الـفـرق في أوروبـا لـكنه
شـجعـ يحـبونه بـعد أن قـدم أفضل مـستوى سعـيد في لـيفـربول وا

في مسيرته رفقة الريدز".
 وأكمل: "صالح لن يـكرر سـيـناريـو كوتـينـيـو في قلـعة آنـفيـلد ألن
الالعب البـرازيـلي كـان يـرغب دائمًـا في الـلـعب لـبرشـلـونـة ولذلك

ضغط من أجل إتمام الصفقة".

وحــتى الـلــيـجـا رغـم اخلـسـارة من
ـردود الالفت جـيــرونـا لـكن هـذا ا
ـمـكن أن يـجـعل الـنـادي يـركز من ا
على بطـولة الكـأس حتى ال يخرج
ــوسم في خــالي الــوفــاض هــذا ا
ظل سـيـطـرة البـارسـا عـلى صدارة
الليجا وصعوبة الصراع القاري.
ويـبــدو مـيــسي بـعــد األداء الـرائع
أمـام الــنــادي األنـدلــسي قــبل أيـام
قــلــيـلــة قــادرًا مـواجــهــة تـصــاعـد
منحـنى الريال لـكن السؤال الذي
ينتظـر اإلجابة هل سيـبقى ميسي
ــفـرده في مـواجــهـة ريـال مـدريـد
في الــكــأس أم ســيــكــون لــلـفــريق
ــلــكي رأيًــا آخــر.اإلجــابــة تــبــقى ا
معلقـة في أرضية ملعب الـبرنابيو
يسي والذي يتألق دائمًا فضل  ا
أمـام الــريـال بـ جـنـبـاته في قـلب
الــعـــاصــمـــة الــذي شـــهــد أيـــضــا
اســتــقــبـــال أول هــاتــريك لـــلــنــجم
األرجـنـتيـني في الـكالسـيـكو خالل
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االوساط الكروية
في اسبانيا
تترقب مواجهة
ريال مدريد
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وقالت صـحيفـة "توتـو سبورت"
فـي عــنــوانــهـــا: "إنــتــر مــاروتــا
غـاضب ويقـول: أبـيسـو! أضرار

كبيرة لنا".
وأضـــافـت: "فـــرصـــة لـــلـــمـــيالن
التـــســيـــو بـــدون دفــاع.. الـــيــوم
يلتقي الروسـونيري مع التسيو

في كأس إيطاليا".
وخــتــمت: "مـــوقــعــة أتــلـــتــيــكــو
مدريد.. أليجـري يغادر! أنا باقٍ
هـنـا مــدرب بـيـسـكــارا الـسـابق
ــغـامـرة بـغـض الـنـظـر يـقـول: ا
عــمـــا يــحــدث فـي دوري أبــطــال

أوروبا".
وأعــلن االحتــاد اإليـطــالي لــكـرة
ـوقــعـة الـقــدم عن الـعــقـوبــات ا
ا على احلـكم روزاريو أبيـسو 
بدر منه خالل مباراة فيورنتينا
اضـيـة بـاجلـولة وإنـتـر مـيالن ا

الـ 24من "الكالتشيو".
وكـان أبيـسو قـد احـتسب ركـلة
جـــزاء لـــصـــالح فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا
بـــالـــدقـــيـــقـــة (9+90) من عـــمـــر
ـباراة مـشـكوكًـا في صـحتـها ا
ـــست الــكــرة كــتف دي بــعــدمــا 
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اخلامس في قائمة األفضل على مر
العصور.

ويـتـفــوق عـلى جــيـمس في قــائـمـة
الــــتـــمـــريــــرات احلـــاســــمـــة جـــون
ستوكتون (15806) وجيسون كيد
(12091) وسـتـيف ناش (10335)
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أضــاف لـــيــبــرون جـــيــمس إجنــازا
شـخـصـيـا جـديـدا في دوري الـسـلـة
األمـريـكي لـلـمـحتـرفـ بـعـدما دخل
قـائـمـة أفضل  10 العبـ من حيث
الــتـمــريـرات احلــاســمـة عــلى مـدار

التاريخ.
ــركــز ويــحــتـل جــيــمس بــالــفــعل ا
اخلــــــامـس في قــــــائــــــمـــــة أفــــــضل
ــســـجـــلــ عـــلى مـــر الــعـــصــور ا
وأصــــبح الالعـب الـــوحــــيـــد الـــذي
يـتكـرر اسمه في الـقائـمتـ بعـدما
تخـطى رقم أندريه ميـلر عنـدما قدم
الـتـمـريـرة احلـاسمـة األولى من 10
ـة فـريـقه لـوس حـقـقـهـا خالل هــز
أجنــلــيس لــيــكــرز 105-110 أمـام

فيس جريزليز.
لك جيمس حاليا 8535 تمريرة و

حاسمة على مدار مسيرته.
وســـــجـل جـــــيـــــمس 24 نـــــقـــــطـــــة
واســـتــحــوذ عــلى 12 كـــرة مــرتــدة
زدوجة رقم أمس ليحقق الثالثية ا

ركز  79في مسيرته ليحتل ا

جانب من
احدى
مباريات
الدوري
االيطالي
بكرة القدة

والـــــتــــــنـــــاغم والـــــــــوصـــــول إلى
ـــبـــلــــدون في أعـــلى مـــســـتــوى و
ــكن. أمـــا الــســبب الــثــاني فــهــو
ـيًـا تــراجـعه لــلـمــركـز الــسـابع عــا
ـكنه جـني الـكثـير وبـالتـالي فـإنه 
العب مـن الــــنــــقـــــاط في مــــوسـم ا
الترابية لتحس تــصنيفه
من أجل احلصـول على
قـــــرعـــــة جـــــيـــــدة في
بلدون وتفادي و
مـواجــهـة الـكـبـار

مبكرًا.

العب (فــئــة  250 نـــقــطــة) عـــلى ا
الـعـشـبيـة. وتـمكـن فيـدرر من الـفوز
بــلـقب شـتـوجتــارت ووصل بـعـدهـا
بـأسـبـوع إلى نـهائي هـالي إال أنه
بـحـسـب الـصـحــيـفــة لم يـصل إلى
ـسـتـوى الـذي ـبـلـدون بـنــفس ا و

بدأ به العام وافتقد للتناغم
الــــــــــذي تـــــــــمــــــــــتـع به
مـنــافــسـوه.وســيــعـود
فيدرر لـلمشـاركة هذا
الــــــــعـــــــــام في روالن
جــاروس من جــديــد
ولـــكن يــــبـــقى هـــدفه
األول هـــو الــــتـــتـــويج

بلدون. بلقب و
ــشـاركـة في ومن خالل ا
العب الـتـرابـيـة مـوسم ا
يــسـتـهـدف فـيـدرر حتـقـيق
ــاركـا األول أمــرين وفــقـا 
ـسـتـوى هـو احلـفـاظ عـلى ا
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ـاضي "يــجب الـتــعـلم من أخــطـاء ا
دائــــمــــا حــــتـى لــــو كــــنـت الالعب
األفـضل في تـاريـخ الـلـعـبـة".. هـكذا
وصفت صحيفـة "ماركا" اإلسبانية
قــرار الــنــجم الــســويــســري روجــر
فيدرر بالعودة للمشاركة في موسم

العب الترابية من جديد. ا
العب وغـــاب فـــيــدرر عـن مـــوسم ا
الترابية بالكامل في عام 2017  من
أجل الــتــركــيــز عــلى الــفــوز بــلــقب
ـــبــــلــــدون وهـــو مــــا جنح فــــيه و
بالفـعل ليعـود ويتخـذ نفس القرار
من جــديــد فـي عـام 2018 إال أنه لم

يحقق نفس النتائج.
وبــعـــد أن ودع فــيــدرر مــنــافــســات
اضي مـبكرًا بطـولة مـيامي العـام ا
يـوم 24 مـارس آذار لـم يـشـارك في
دة  81يومًـا حـتى عاد البـطـوالت 
من جـديـد عبـر بـطـولة شـتـوجتارت

روجر فيدرر
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أمبروزيـو مدافع اإلنتر
لـيــعـود احلــكم لـتــقـنــيـة
الــفــيــديــو ورغم ذلك يــقــر

بوجود ركلة جزاء.
وذكــر االحتـاد اإليــطـالي أن
أبـــيــســـو تـــمت مـــعـــاقــبـــته
بــاالسـتـبـعـاد من الـتـحـكـيم
فـي األســـــابــــيـع الــــثـالثــــة
ــقــبــلــة من الــدوري مــا ا
يعني غـيابه عن التـحكيم
حـــــتى  24مـــــارس / آذار

قبل. ا
وأضاف أن أبيـسو عوقب
بــــأنـــــــــه لن يــــتــــمــــكن من
قــيـــادة صــافـــرة أي مــبــاراة
إلنـــــــتــــــر مــــــيـــــــــــالن هــــــذا

وسم.          ا
ــديـر وشن إنـتــر مــيالن عــبـر ا
التنفيذي لـلنادي بيبي ماروتا
هــجـــومًـــا عــنـــيــفًـــا جتـــاه حــكم
ـــســــــــــؤولـــ عن ـــبــــاراة وا ا
تطـبيق خاصـية تقـنية الـفيديو
بـعـد ضـيـاع فـوز ثـمـ قـد يـؤثر
عـلى جــدول الـتــرتـيـب بـالــفـتـرة

قبلة. ا
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ومـــــــارك جــــــاكـــــــســــــون (10334)
ومــــاجــــيك جــــونــــســـون (10141)
وأوســــكـــار روبــــرتـــســـون (9887)
وايـسيـاه تـوماس (9061) وكريس
بـــول (9014) وجــــاري بــــايــــتــــون
(8966). والالعـبـون األربـعـة الذين

مـبـاراة عام 2007 لـيـنـطـلق بـعـدها
مـــــلــــكـــــاً مــــتـــــوجًــــا عـــــلى عــــرش
ـــــبـــــاراة.وخـــــاض الـــــبـــــرغـــــوث ا
األرجـــــنــــتـــــيــــني 39 مـــــبــــاراة في
الــكالســيــكــو أمــام الـغــر األزلي

سجل خاللـها  26هدفًـا وصنع 14
هــدفًـــا حــيث حــقـق الــفــوز في 17
مــبــاراة وتــعــادل في 10  بــيــنــمــا
خـــســـر 12 مــــبـــاراة أخـــرى إال أن
ــلك ــريـــنــجي في كــأس ا شــبــاك ا
يـبـقى عـصـيًـا عـلى لـيـو.لم يـتـسرع
مسؤولـو برشلونـة قبل أن يحددوا
هـدف الفـريق اجلـديد فـي الهـجوم
مـن أجل أن يـــــــكـــــــون بـــــــديـــــــلًـــــــا
لـألوروجــــــــــــوايـــــــــــانـي لـــــــــــويـس
سـواريـز.ووفـقًـا لـصحـيـفـة "مـوندو
ديــبـــورتــيـــفــو" اإلســـبــانـــيــة فــإن
برشـلونة قرر الـتعاقـد مع الصربي
لـوكـا يـوفـيـتش مـهـاجم آيـنـتراخت
فـــرانـــكـــفـــورت بـــعـــد أن شـــاهــده
الــفــنــيــون في بــرشــلــونـة 14 مـرة

يسبـقون جيمس في قـائمة األفضل
ـزدوجـة هم في حتــقـيق الـثالثـيـة ا
أوســـــكــــــار روبـــــرتـــــســـــون (181)
ومــاجــيك جــونــسـون (138) راسل
وسـتـبـروك (128) وجـيــسـون كـيـد

 .(107)
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أعــلن مـكالرين أن جــيـمس كي سـيــبـدأ عـمـله
ـنافس رئـيـسـا لـلـقطـاع الـتـقـني في الـفـريق ا
ببطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات
ــقـــبل بــعــد اعـــتــبــارا من 25 مـــارس آذار ا
أسبـوع واحد من انـطالق السـباق االفـتتاحي
للـبـطولـة في أستـرالـيا.وبـهذا يـسـدل السـتار
عـلى قـضـيـة أثـارت جــدال كـبـيـرا مـنـذ يـولـيـو
ـــاضي.وكـــان اإلعالن األول تـــمـــوز الــــعـــام ا
كالرين عن انـتقـال كي من تـورو روسو قد
ـمـلـوك لـرد بـول.وأعلن أثـار غـضب األخـير ا
ــؤول الـــبــريــطــاني تـــورو روســو بــدوره أن ا
مرتـبط بعقـد طويل األمد مع الـفريق الذي لن
يـفرط فـيه بـسهـولة.وحـدد مـكالرين موعـد بدء

عــمل كـي في بــيــان صــدر الــيــوم اجلــمــعــة
مـؤكـدا أنه  الـتـوصل التـفـاق بـهـذا الـشـأن
مـع تــورو وســو.واســتــبــعـــد مــكالرين رئــيس
القـطاع التقني الـسابق تيم جوس في أبريل
نـيـسـان 2018 بـعـد اســتـقـالــة مـات مـوريس
رئـيس قطـاع الـهنـدسة.كـمـا انفـصل مكالرين
أيضا عن إيـريك بولـييه مـدير السـباقات في
ـلك كي أكـثـر من 20 يـولـيـو تـموز 2018.و
عــامـا من اخلــبـرة فـي سـبــاقـات فــورمـوال 1
لـلـسـيـارات وبـدأ مـشواره مـع فريـق جوردان
في 1998. وســـيــتــولـى جــودي ايــجـــنــتــون
مسؤولية القطاع التقني في تورو روسو بدال
مـن كي. عـقـوبـات مـشـددة عــلى حـكم مـوقـعـة

فيورنتينا وإنتر ميالن

دوري األبـطــال حـيث يــسـتــضـيف
فريق ريال مدريد الغر القادم من
مـقاطعـة كتـالونـيا بـرشلـونة على
مــلــعب ســانـتــيــاجــو بــيــرنــابــيـو
ــقـــبل في إيــاب الــدور األربــعــاء ا
نــــصف الـــنـــهـــائـي من كـــأس مـــلك
إســبـانــيـا. الــكالســيـكــو دائـمًــا مـا
يــشـــهــد إعـــداد كل فــريـق لــسالحه
اخلـــــاص الـــــذي يـــــســـــاعـــــده في
ه الـتقليدي في ريال مواجهة غر
مدريد حالـيًا ال يوجد سـوى ثنائية
ـــا وفــيـــنــيـــســيــوس كــر بـــنــز
جونيور أما في الفريق الكتالوني
يــظل الـسـالح األقـوى هـو لــيـونـيل
مـــيـــسي الـــذي مـــهـــمـــا تـــغـــيـــرت
ـعـطيـات يـكون هـو الـعامل ا
األقـوى لــتــرجــيح كــافـة
الــبــلــوجــرانــا في هــذه

البطولة اخلاصة.
ورغم تـوسـم جـمـاهـيـر
البـلوجـرانا خـيرًا قبل
ـــــــــوسم بــــــــدايــــــــة ا
بــتــعـــاقــدات الــفــريق
ــمــيـزة بــعــد جـلب ا
الـثــنـائي الـبـرازيـلي
مالـكوم والـفرنسي
كلـيمنت لـينـجليت
بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
الــتـشــيـلي أرتـورو
فــيــدال لـــيــعــتــقــد
ـــــتـــــابـــــعـــــون أن ا
مـــيـــسـي لن يـــبـــقى
ـــســاعــدة وحــيــدًا 
الـوافـدين بـاإلضـافـة
ـــبـــلي لـــتــــواجـــد د
وكوتـينـيو وسـواريز

إال أن شيئا لم يتغير.
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مـيــسي يـحــمل عـلى عــاتـقه مــهـمـة
ـبـاريـات الــثـقـيـلـة لـصـالح إنـهـاء ا
برشـلونة بـعدما بـدا يظهـر وحيدًا
ـواعيـد الكـبـري وكان آخـرها في ا
أمـام إشبـيلـية بـتسجـيله هـاتريك

ليُـهـدي فـريـقه الـفـوز بـنـتـيـجة 4/2
ويبـتعد بـصدارة الـليجـا. إشبيـلية
أيـضًـا كــان شـاهـدًا عـلـى مـسـاعـدة
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أعـلن الفرنسي الدولي السابق أبو ديابي (32 عاما) اعتزاله كرة القدم
مــشـيــرا إلى عـدم قــدرته عـلـى اسـتــئـنــاف مـســيـرته االحــتـرافــيـة بــسـبب

اإلصابات العديدة التي تعرض لها والتي أثرت على مستواه البدني.
وقال أبـو ديابي في تصـريحـات تلـفزيونـية: "أنـهيت مـسيرتي االحـترافـية كان
من الـصـعب للـغـاية بـالنـسـبة لي أن أسـتـأنف اللـعب.. عـانيت من مـشـكالت بدنـية
عديـدة وقررت االعـتـزال لعـدم قـدرتي علـى العـودة".وكـانت آخر مـبـاراة خاضـها

. الالعب مع فريق مارسيليا قبل أكثر من عام
وقال عن ذلك: "عـندما تركت مارسيليا (في حزيران/يونيو 2017) منحت نفسي
ـا تـوقـعــته".وبـدأ أبـو ديـابي ـدة عـام.. لـكـن الـوضع تـعـقــد بـشـكل أكـبــر  راحـة 
مـسـيـرته االحـتــرافـيـة مع فـريق أوزيـر الـفـرنــسي ثم تـألق في صـفـوف آرسـنـال
ـــنــتــخب اإلجنـــلــيــزي ومـــارســــــــــيــلــيـــا.كــمــا خــاض  16مــبـــاراة دولــيــة مع ا
الـفــرنــســــــي ســجـل خاللــهــا هـدفــا واحــدا وذلك فـي الــفـتــرة من  2007إلى

.2012

وأفضل خمـسة مسجـل على مدار
الـــتـــاريخ هـم كــر عـــبـــد اجلـــبــار
(38387) وكــارل مــالــون (36928)
وكوبي بـرايانت (33643) ومـايكل
جـــــــوردان (32292) وجـــــــيــــــــمس

 .(32162)
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