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{ لندن  –وكـاالت :  أصبح سيرجيو أجويرو مهاجم مانشـستر سيتي اإلجنليزي قريبا من العودة
قبل وذلك حـسبما كـشف والده ليـونيل ديل كاستـيو والنادي لنـادي إنديبـندينتي في يـوليو / تمـوز ا
األرجـنتيـني.  وقال ديل كاسـتيـو في تصريـحات إلذاعـة راديو (فيـا ترينـيداد): "لـقد جدد تـعاقده مع
قـبل سيـعود وسـم إضـافيـ ولكن إذا تـوجب عـليه الـعودة في يـوليـو / تمـوز ا مانـشـستـر سيـتي 
درب فـلم يـتحـدث أي منـهم معه لـلعب هـنا ولـكن األمـر ليس في يـديه أيضًـا بل في أيـدي النـادي وا
بـعـد".  وأضـاف: "لـيس األمـر أنه كـان هـنـاك اتـصـاال ونـرى إذا مـا كـان سـيـأتي هـذا الـعـام أم الـعام
كنه قول أريد العودة يجب أن نعلم من هو اجلهاز الفني وإذا ما كانوا يرغبون القادم. سيرجيو ال 
في مـجيئه أم ال".  وأردف ديل كاستيو: "عالقتنا جيدة مع رئيس النادي هوجو مويانو ولكن يجب أن

نتحدث أوال لنعلم متى يريد سيرجيو العودة".
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{ مــدن  –وكــاالت : يـتــطــلع بــرشــلــونـة
لـلعـودة إلى مـنصـة تـتويج دوري أبـطال
ه ريــال أوروبــا مــســتــغـال غــيــاب غــر
مـدريـد الـذي احــتـكـر الـلـقب في األعـوام
الــثالثـــة األخــيـــرة ويـــبــدو أن الـــفــريق
الـكـتـالـوني قـريب من حتـقـيق هـدفه هذا
ـــــفــــارقــــات ـــــوسم فـي ظل عـــــدد من ا ا
الالفـتة.  وجنح الـبارسـا في بلـوغ الدور
ــــرحـــلــــة الـــتي ربـع الـــنــــهـــائـي وهي ا
حتـطـمت عـنـدهـا أحالم الـبـلـوجـرانـا في
ــاضـيـة وبــاتت تـشــكل عـقـدة ـواسم ا ا
لـدى جمـاهيره بـعد آخـر لقب حـققه عام

.2015 ويصطدم بطل الليجا
ـانشستر يونايتد الذي أطاح بباريس
سـان جـيرمـان في سـيـنـاريو مـثـيـر على
ـلـعب أولد أن تـكـون مـواجهـة الـذهـاب 
ـقبل تـرافـورد يوم  10أبـريل/ نـسيـان ا
ولـقـاء اإلياب فـي معـقل الـكـتالن يوم 16
ـــوسم من الـــشـــهـــر ذاته.  ويـــتـــشـــابه ا
اجلـــــاري فـي عــــدد مـن الـــــظــــواهـــــر مع
ســيـــنــاريـــو مــوسم  2009-2008الــذي
شـهـد تتـويج بـرشـلـونة بـالـلـقب الـقاري
وتـأمل اجلـمـاهـير الـكـتـالـونـيـة أن يـعـيد

التاريخ نفسه. 
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تـأهل بـرشـلـونـة إلى دور الـثـمـانـيـة بـعد
اإلطـاحـة بلـيـون الـفرنـسي حـيث اكـتفى
درب إرنستو فالفيردي بالتعادل رجـال ا

الـسلبي بفرنـسا ثم اكتسحـوا منافسهم
بـخمـاسيـة لـهدف في كـامب نـو ليـفلـتوا
من مـفاجآت اإلياب في هذا الدور والتي
ضـربت ريــال مـدريـد وجــاره أتـلـتــيـكـو
وبـاريس ســان جـيـرمــان.  وكـان الـفـريق
الـكتـالوني تـأهل إلى الدور ربع الـنهائي
من نـسخة  2009-2008بـعد الـفوز على
لـيون بالذات وبـسيناريـو شبيه إلى حد
كـبيـر.  ففي تـلك الـنسـخة انـتهت مـباراة
الـــذهـــاب بــ الـــفـــريــقـــ في فـــرنـــســا
بــالـتـعـادل  1-1قـبل أن يــبـسط الـبـارسـا
سـيـطـرته عـلى لـقـاء اإليـاب ويـدك شـباك
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وشـهـد دور الـ 16من الـنـسـخـة اجلـاريـة
خـروج ثنـائي العـاصمـة اإلسبـانيـة ريال
مـدريد وجاره أتـلتيـكو كما ودع إيه إس
رومـا البطولـة من الدور ذاته وهو نفس
الـسـيـنـاريـو الـذي تـكـرر قـبل  10أعـوام.
وودع ريـــــال مـــــدريــــد صـــــاحب الـــــرقم
القياسي في عدد مرات التتويج على يد
ـــوسم أيــــاكس فـي أكـــبــــر مـــفــــاجــــآت ا
اجلـاري فيـما حلق به الـروخيـبالنكوس
في ســيـنــاريـو درامـي بـعــدمـا وقع حتت
قـبضة يوفنـتوس وكريستـيانو رونالدو
أمـا ذئاب العاصمة اإليطالية ففشلوا في
عـبـور عـقـبـة بـورتـو.  والالفت أن الـفـرق
الـثالثة أنـهت مباريـات الذهـاب متـقدمة

قــبل أن تــتــلــقى ضــربــات مــفـاجــئــة في
مـــــــواجـــــــهــــــات اإليـــــــاب.  وفي -2008

2009خرج الريال من دور الـ16
ـجـمـوع ـة أمـام لـيـفـربول  0-5 بـالـهـز
ـبـاراتـ فـيـمـا ودع أتـلـتـيـكـو بـقـاعدة ا
الـهدف خـارج الديـار بـعدمـا تعـادل على
ـثلهما قبل أن أرضه مع بـورتو بهدف 
يتعادل سلبيا في البرتغال وكان خروج
رومـا أشد قـسـوة بركالت الـترجـيح أمام
بيكو. آرسنال حتت أنظار جماهير األو
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 تفرض الفرق اإلجنليزية سيطرتها على
وسم بتأهل  4منها دوري األبـطال هذا ا
إلى الـدور ربع الـنـهائـي هي مانـشـسـتر
يـونايتد ومـانشسـتر سيتي وتـوتنهام
ولـيـفربـول.  هـذا اإلجناز حـدث آخـر مرة
قبل  10أعـوام عندما استـحوذ اإلجنليز
عـلى نصف مقاعد ربع الـنهائي بحضور
مـانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول
وتـشـيــلـسي.  وقـتـهـا جنـحت  3فـرق في
الـــتــــأهل لـــلـــمـــربـع الـــذهـــبي هي مـــان
يـونـايـتـد وآرسـنـال وتـشـيـلـسي إال أن
األمـيــرة األوروبـيــة أدارت ظـهــرهـا لـهم

واختارت الضلع الرابع برشلونة. 
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ـوسم واسـتـكـمـاال لـلـمـفـارقـات يـشـهـد ا
اجلـاري مـواجـهـة مـكـررة بـ بـرشـلـونة

ومـانـشـسـتــر يـونـايـتـد بــعـد أن الـتـقـيـا
ســويـا في .2009-2008 وبـيــنـمـا كـانت
بيكو ـلعب األو ـواجهة التي أقيمت  ا
في الـدور الـنــهـائي شـاء الـقـدر أن تـقـام
ــرة في دور الــثـمــانــيـة.  وانــتـزع هـذه ا
وقـتـهـا الـبـارسـا لـقـبه الـثـالث في تـاريخ
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"تـشــيـتــشـاريـتــو" في تـصــريـحـات
نقـلتـها "" :"BBCلقـد حقـقنـا عودة
ـيـز.. في رائـعـة بــأداء ومـجـهــود 
الـشــوط الـثـاني لم نـكن واثـقـ من
قـدرتنـا على الـعودة لـكنـنا جنـحنا
بـالـفـعل".  وأضـاف الـبديـل صاحب
الثـنائيـة التي سـاهمت في حتويل
الـــتــأخــر  3/1  الى االنـــتــصــار4/3
ـــلـــعب قـــدر أريـــد الـــتـــواجـــد في ا
ــشــاركـــة كــأســاسي.. اإلمــكـــان وا
لكـني سأساعـد الفريق بـأي طريقة
ــــراكـــز وأتــــمـــنـى أن نــــكـــون فـي ا
وسم". السبـعة األولى في نهـاية ا
كـسيـكي: "أمـام كارديف لم وتـابع ا
نـسـتطـع اللـعب بـشكل جـيـد لكـنـنا
باراة في الشـوط الثـاني من هـذه ا
ــيـرلــيج أكــثـر كــنــا أفـضل.. الــبــر
مـسابـقة تـنافـسيـة في العـالم لذلك
كل مــبـاراة ســواء عــلى مــلــعـبك أو

خارجه تكون صعبة".

هـيـدرسـفـيـلـد تـاون   4/3 اول امس
الــســبت ضـــمن اجلــولــة الـ 31من
ـمـتـاز.  وقـال الــدوري اإلنـكـلـيـزي ا

{ لـنـدن - وكـاالت:  أعرب خـافـيـير
هيـرنـانديـز مهـاجم وست هام عن
سـعـادته بـقـيـادة فريـقه لـلـفـوز على
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{ لـنـدن  –وكـاالت :  أوضح يـورجن كـلـوب مـدرب لـيـفـربـول
اإلجنلـيـزي الـطـريقـة الـتي يـنـوي احلـفاظ بـهـا عـلى اسـتـقرار
ـقـبـلة.  وأبـرزت صـحـيـفة "سـبـورت بـيـلد" ـدة ا فريـقه خالل ا
انـية تـصريـحات كـلوب الذي قـال: "ال أعتـقد أنـنا بـحاجة األ
ـقبـلة".  كـما إلنفـاق الـكثـير من األمـوال في مدة االنـتـقاالت ا
ـاني خــطـته لـتـطــويـر الـفـريـق احلـالي بـعـدم ـدرب األ أكــد ا
ُـثـلى". الــتـفـريط في جنـومه مـضـيـفًــا: "هـذه هي الـطـريـقـة ا
وأشــار كـلــوب إلى نـقــطـة ضــعف لـيــفـربــول في الــسـنـوات
ـاضية مؤكـدًا أن اعتماد الـنادي على بـيع جنم تلو آخر ا
ــشــكـلــة األكــبــر في آخـر  10أعــوام.  واخــتـتـم: "لـو كـان ا
اســتـطــاع لــيــفــربـول احلــفــاظ عــلى جنــومه في الــســنـوات
اضـية لهـيمن الفريق عـلى كل البطوالت لـهذا لن يحدث ا
ذلك هـذا العـام".  يذكر أن لـيفـربول أنفق  180مـليون يورو
اضي بعـدما تعاقـد مع أليسون بـيكر فابـينيو الصـيف ا
نابي كـيتـا وشيـردان شاكـيري ليـصبح ثـاني أكثـر األندية

يركاتو خلف مانشستر سيتي. اإلجنليزية إنفاقًا في ا

وتـــــــعــــــــود األزمـــــــة إلى أن والـــــــد
كــريـــســتـــيــنـــسن  تـــعــيـــيــنه في
تشيلسي خـالل نفس يوم انضمام
جنـله إلى الـبـلـوز عـام  2012قـادمًا
ـــاركي. من نــــادي بـــرونـــدبي الـــد
ارس والد كريستينسن عمله ولم 
كــكــشـاف والــذي يــتــقــاضى عــلـيه
راتبًـا يبلغ  11.400ألف إستـرليني
في الــشــهــر ولـكــنه واصـل الـعــمل
ــرمى في نــادي كــمــدرب حلــراس ا

بروندبي. 
وحتــظـر الـقـوانــ عـلى األنـديـة أن
تـدفع أي أمــوال لـعـائالت الالعـبـ
الــقـــصـــر وهــو مـــا كـــان ســـيــضع
ـسـاءلـة إذا ثـبت تـشــيـلـسي حتت ا
تــورطه فـي تــلك الــقــضــيــة صــحــة

الواقعة.

أخبار النجوم
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{ مدريد  –وكاالت : يـبدو أن مدرب ريال مدريد زين الـدين زيدان لن يضيع وقتاً
ـيرجني" بالعب جدد يساعـدون قطار الفريق في العودة طويالً قبل تـعزيز كتيبة "ا
ـوسم خاوي لـكي من اخلـروج هذا ا إلى طـريقه الـصحـيح السـيمـا بعـدمـا اقتـرب ا
الوفاض.  وأشـار موقع صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن زين الدين زيدان طلب
مـن إدارة ريـال مـدريـد الــتـعـاقــد مع جنم لـيـون الــفـرنـسي نــبـيل فـقــيـر في مـدة
قبـلة.  ويطمح زين الـدين إلى االستفادة من مـهارات نبيل االنتقـاالت الصيفـية ا
ـتـوقع أن يـعـطي الدولي ـسـتـطـيل األخضـر حـيث من ا فـقـير ( 25عـامـاً) فوق ا
وسم لكي" الذي يعاني هذا ا الفرنـسي إضافة قوية إلى خط هجوم "األبـيض ا
ـا رحيل من تـراجع واضح.  وقـد يعـني انـتـقـال نـبـيل فقـيـر إلى ريـال مـدريـد ر
ـلــكي في ظل مـشـاركــة الالعب الـفـرنـسـي في نـفس مـركـزه جــاريث بـيل عن ا
بجانب تـوتر عالقة الدولي الويـلزي مع زيدان.  وأشارت تقـارير سابقة أن جاريث
اضي. وسم ا ـدرب الفرنسي عن الـفريق مع نهـاية ا بيل من بـ أسباب رحيل ا
من جـهة أخـرى يعـد نبـيل فقيـر من أبرز أهـداف مدرب لـيفـربول يـورجن كلوب إذ
يـركاتو كـان "الريـدز" قريبـاً للغـاية من ضم صـاحب القـدم اليسـرى السـاحرة في ا
اضي بـيد أن صـفقـة النـجم الفـرنسي من أصـول جزائـرية فـشلت في الـصيـفي ا
ـطـاف.  اجلديـر ذكره أن عـقـد نبـيل فـقيـر مع ليـون الـفرنـسي يـنتـهي صيف آخر ا
العام الـقادم وتبلغ القيمة السوقية للدولي الفرنسي حاليا حوالي  70مليون يورو

بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
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الـنــتـيــجـة مــسـلــسل الـصــدمـات بــعـد
تـــــوديع دوري األبـــــطـــــال مــــنـــــذ أيــــام
بـاخلـســارة أمـام يـوفـنــتـوس اإليـطـالي
بـثالثيـة نظيـفة والـيوم بخـسارة تـعقد
من حـظوظه في منـافسة برشـلونة على

لقب الليجا. 
 Íe½«uÝ 5L

وعـبـر مـانشـسـتـر سـيـتي بـشق األنفس
إلـى نـــصف نـــهـــائي مـــســـابـــقـــة كــأس
االحتـاد اإلجنلـيـزي لكـرة الـقدم بـفوزه
الـثـمـ عـلى مـضـيـفه سـوانـزي سيـتي
بـنتـيجة  2-3 مـساء اول امس الـسبت
فـي الــــدور ربع الــــنـــــهــــائي.  وتــــقــــدم
سـوانزي سيتي بـهدف عن طريق مات
ز ( (30من ركـلة جـزاء وبرسانت جـر
ـفـاجـأة سـيـلـيـنـا 29 وكـان أن يـحـقق ا
بـــإقـــصـــاء الــــعـــمالق من الـــبـــطـــولـــة.
وانـتـظر سـيـتي حتى الـربع األخـير من
الـلقاء ليسجل  3أهـداف قاتلـة بإمضاء
بــرنــاردو ســـيــلــفــا ( (69وســيـــرجــيــو
) بـالـدقـيـقـتـ  78من أجـويـرو (هـدفـ
ركـلـة جـزاء وهـدف الـفوز ( .(88وبـهـذه
الـنتيجـة ينقـذ مانشـستر سـيتي حلمه
في حتـقـيق ربـاعــيـة تـاريـخـيـة بـعـدمـا

سـبـق له الـفــوز بـكــأس الـرابــطـة
ويـتصدر حـاليا تـرتيب الدوري
ــمـتــاز بــفـارق اإلجنــلـيــزي ا
نـقـطــة واحـدة عن لـيـفـربـول

أمــر مـهـم جـدًا لــلــمــيــرجني وســيـدفع
ــواصــلــة حتـــقــيق الــنــتــائج الــفــريق 
اإليــجـابــيــة.  وال زال يـحــتــاج الــفـريق
ـلــكي لــلــتــحــسن بــشــكل أكــبـر عــلى ا
ـستوى الـهجومي واسـتغالل الفرص ا
ـرمى والـتـمـاسك عـلى مـسـتوى أمـام ا
الـدفاع واحلاجة إلى دعم أكبر من خط

الوسط. 
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ـديـر الـفـني اعـتـمـد فـران إيـســكـريـبـا ا
لـسـيلـتـا فـيـجو عـلى طـريـقة4-2-3-1 
ــرمى بــوجــود بالنــكـــو في حــراســة ا
أمــامه خــوانـــكــا أراخــو كــوســتــاس
وفــازكــويـــز وفي الـــوسط لــوبـــوتــكــا
أوكـاي بــوفــال مــيــنــديــز ســيــســتـو
وجـومـيز مـهـاجم وحيـد.  وقـدم سيـلـتا
ـيـزًا خـاصًـة في الـشوط فـيـجـو أداء 
األول بـالتمركز الدفاعي اجليد وسرعة
الـتحول من الـدفاع إلى الهـجوم وغلق
ـسـاحات بـ اخلـطوط وهـو مـا منع ا
خـطورة ريال مدريـد.  وجنح سيلتا في
تــهـــديــد مـــرمى نــافـــاس في أكـــثــر من
ــمــيــز جـومــيــز وتـألق فـرصــة عــبـر ا
ســفــيـــان بــوفــال وكــاد أن يُـــســجل في
ـــيــــرجني.  وتـــأثــــر الـــفـــريق مــــرمى ا
باراة ولم بـإصابة خوانكـا في بداية ا
يـفلح إيـسكـريبـا في اختـيار تـغيـيراته
حـيث أخـرج بـوفـال الـنـشـيط الـذي كان

سـيــلـتـا فــيـجــو بـثـنــائـيـة دون رد اول
امس الـسبت في لقاء أعـاد فيه احلياة
مــرة أخـرى لــلــمـيــرجني بــعــد مـدة من
ــثــابـة األزمــات.  وكــان ريـال مــدريــد 
األرض الـقاحـلـة وكل ما فـيهـا ساكن ال
ـطـر لـعـودة يـتـحــرك في انـتـظـار مــاء ا
الـــــروح واحلـــــيـــــاة فـــــأعـــــاد "زيـــــزو"
االنــــتـــصـــارات مــــرة أخـــرى لـــقــــلـــعـــة
سـانــتـيــاجـو بـرنــابـيــو بـعـد  4هــزائم

لعب.  متتالية على هذا ا
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قـرر زيدان إجراء تغييرات جذرية على
الـتـشكـيـلـة األسـاسـية بـاالعـتـمـاد على
ـرمى بـدلًا كـيـلور نـافـاس في حـراسة ا
مـن كـــورتـــوا ومـــارســيـــلـــو بـــدلًـــا من
ريـجيلون ودفـع بإيسكـو أساسيًا ألول
مــرة بــعــد مــدة طــويـــلــة من الــغــيــاب
لـيـســتـعـيـد حـرسـه الـقـد مـرة أخـرى.
وبـســبب غـيــاب كـاسـيــمـيــرو لإليـقـاف
ويـورنتـي لإلصابـة قرر زيـدان تـغيـير
طــريـقـة الــلـعب إلى   1-3-2-4بــوجـود
مــودريـتـش وكـروس كــثــنــائي ارتــكـاز
وأمــــامــــهم الــــثالثي بــــيل وإيــــســــكـــو
ـا مـهـاجم وحـيد. وأسـيـنـسـيـو وبـنـز
يـرجني على مجـريات اللعب وسـيطر ا
في الشوط األول الذي شهد عدة فرص
خــطـيــرة لــكن دون أي إيــجــابــيـة عــلى
مــرمى اخلــصم.  وتــغــيــرت األمــور في
لكي بأداء الـشوط الثـاني حيث ظهـر ا
أفـضل عــلى مـسـتـوى االنــسـيـابـيـة في
األداء واالســتـحــواذ وصــنـاعــة الــلـعب

واالنتشار بشكل جيد. 
  WKL'UÐ VÝUJ

وجـود زيدان عـلى مـقاعـد البـدالء خلق
حـالـة من الــثـقـة لـدى اجلــمـاهـيـر الـتي
هـتــفت له بـجـانب دعـم الالعـبـ وهـو
ــدة الــصــعــبـة ــطـلــوب خالل هــذه ا ا
وسم بأفضل لـتحميس الفريق إلنهاء ا
ــكن.  الـــتــغــيــيــرات اجلــذريــة شــكل 
لـزيدان جـعـلت كل العب يشـعـر بالـقلق
حـول مـسـتـقــبـله ولـذلك بـذل كل مـنـهم
لعب وبدأ أقـصى ما لديه عـلى أرض ا
ـهــاجـمـون في طــلب الـكــرة والـسـعي ا
نـحو التسجيل وهـو ما افتقره الفريق
مـؤخـرًا.  وقـدم كـيـلـور نـافـاس مـبـاراة
ـيــزة وتـألق في الــتـصــدي ألكـثـر من
كـرة خطـيرة واخلروج بـشبـاك نظـيفة
لــيُــبـــرهن أنه خـــيــار صــائـب لــزيــدان.
وبـدت ثقة الشاب ماركو أسينسيو مرة
أخـرى وقــدم مـبــاراة أكـثــر من رائـعـة
ـوسم وتألق والـذي خفـت بريـقه هذا ا
إيـسكو وسجل هدفًا مـهمًا له الستعادة
ثــــــقــــــته رغـم أنـه لم يــــــكـن في كــــــامل
ـمكن ـبـاراة وكان من ا جـاهـزيته في ا
ـكسب أن يـكون ورقـة بديـلة جـيدة.  وا
األكـبـر كـان تألـق البـرازيـلي مـارسـيـلو
والـذي قـطع الـعديـد من الـكـرات وصنع
الـهدف الـثاني جلـاريث بيل بـعد غـياب
طـويـل عن صـنــاعـة األهـداف.  وبــشـكل
عـام االنـتصـار وحـصـد النـقـاط الثالث

{ بـاريس  –وكـاالت : استـغل نادي بـرشلـونـة اإلسبـاني ثالثيـة كـريسـتيـانو رونـالدو
جنم يـوفنـتوس الـتي أطاحت بـأتلتـيكـو مدريـد من دوري أبطـال أوروبا إلتـمام صـفقة
ـقــبل. وقـالت صــحـيـفـة لــيـكـيب لـتـدعـيـم صـفـوف الـفــريق الـكــتـالـوني في الــصـيف ا
الفرنسـية إن إدارة البارسـا أعادت اهتمامـها مجددًا بـالتعاقد مع أنـطوان جريزمان
اضي.  وأشارت إلى أن خروج أتلتيكو بعد محاولة فاشلة للتعاقد معه صيف العام ا
مدريد من دوري أبطال أوروبا سيكون له عواقب وخيمة على الفريق اإلسباني حيث
سيجـعل استمرار جريزمان مع الروخي بالنكوس محل شك كبير رغم تمديد تعاقده
مع النادي قبل أشـهر.  وأضافت الصـحيفة "الـقوام الرئيسي ألتـلتيكـو مدريد معرض
خلـلل شديـد وخاصة أنـطوان جـريزمان الـذي أعاد نـادي برشـلونة االهـتمـام بضمه".
قـربـ من وذكـرت أن بـرشـلـونـة حـامل لـقب الـدوري اإلسـبـاني تـواصل مـجـددًا مـع ا
ــرة األولى لالنــضــمــام إلى أنــطــوان جــريــزمــان والالعب ذاته أبــدى تــرحــيــبــا في ا
البـارسا.  ولـفتـت الصـحيـفة إلى أن جـريزمـان يحـتـوي عقـده مع أتلـتيـكو مـدريد

على شرط جزائي يقدر بـ  200مليون يورو.

كـما بلغ الدور ربع النـهائي من مسابقة
دوري أبــطــال أوروبـــا حــيث ســيالقي
مــواطــنه تــوتــنــهــام.  واعــتــمــد مـدرب
مـانشـستـر سـيتي جـوسيب جـوارديوال
عـلـى طـريـقــة الـلـعب  ?3-3-4فــتـواجـد
األرجـنـتـيــني نـيـكـوالس اوتـامـنـدي في
عــمـق الـــدفــاع إلـى جــانـب الـــفــرنـــسي
ـيريك البورت بإسناد من الظهيرين إ
كـايل ووكر وفابيان ديلف وقام الدولي
ـاني إلـكـاي جـونـدوجـان بدور العب األ
االرتكاز ليمنح الثنائي برناردو سيلفا
ودافـيد سـيلـفا حـرية الـتقـدم لألمام من
أجل صـــنــاعـــة األلــعـــاب وراء الــثالثي
كـون من اجلزائـري رياض الـهجـومي ا
هاجم اني ليـروي ساني وا مـحرز واأل
الـبرازيلي الصريح جابريال جيسوس.
 أمـا سوانـزي سيـتي فلـجأ إلى طـريقة
الـــــلــــعب  ?1-3-2-4فــــتـــــشـــــكل اخلط
اخلـلـفـي من الـربـاعي كـونـور روبـرتس
ومـارك فان در هورن وكامـيرون كارتر-
ـز وتـشـارك جـورج فـيـكـرز ومـات جـر
بـايرز مع جاي فولتـون في القيام بدور
ـــتــأخـــر ووقف كل من العب الـــوسط ا
وايـن روتـــلـــيـــدج ونــــاثـــان دايـــر عـــلى
اجلـــنــاحـــ مـــقـــابـل تـــواجــد
بــرســانت ســيــلــيــنــا وراء
رأس احلــــربــــة دانـــــيــــيل

جيمس.

{ بـاريس  –وكـاالت :  تـهكم تـومـاس تـوخيل مـدرب بـاريس سان جـيـرمان
اول امس الــســبت عــلى الــنــجــوم الــقــدامى لــلــنـادي الــبــاريــسي ردا عــلى
انـتـقـاداتـهم لـلـخـروج مـن دوري أبـطـال أوروبـا بـاخلـسـارة أمـام مـانـشـسـتـر
يـونايتد 3-1 في إياب ثـمن النهـائي.  وقال تـوخيل خالل تـصريـحات أبـرزتها
صـحيفـة "ليـكيب" الـفرنـسية: "هـؤالء الالعبـون الذين انـتقـدوا الفريـق لم يسبق
لهم الفـوز بدوري أبطال أوروبا". وأضاف: "إذا كانوا قد فازوا بهذا اللقب فمن
سـابقـة".  وطالب اجلـيد أن يـأتوا ويـتحـدثـوا معـنا من أجل أن نـتطـور في هـذه ا
مـدرب بي إس جي جــمـاهـيـر الـفـريـق بـالـوقـوف وراء الالعـبــ ومـسـانـدتـهم في
الدوري وتابع: "نعـلم أن اجلماهـير أصابهـا إحباط شديـد لسنـا بحاجة لـتصدير
هذا الشعـور باستمرار نحتاج اجلماهير.. إذا قاطعت فئة من مشجعينا مباراة
مارسيـليا سأكون حـزينا للغـاية ألننا ال نـستحق ذلك".  وواصل توخيل: "في
ـهم أن يحـصل الالعبـون على دفعـة معـنوية كـبيرة ـباريات من ا مـثل هذه ا
ـقـاطـعـة خطـوة غـيـر مـفـيدة ألن من اجلـمـاهيـر لـتـزداد ثـقـتـهم بـأنفـسـهم.. ا

األكثر حزنا وغضبا وإحباطا هم الالعبون واجلهاز الفني".
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ـــــــدرب { مـــــــدن  –وكـــــــاالت : جنـح ا
الــفــرنــسي زيـن الــدين زيــدان في بــدء
واليـتـه الـثــانــيـة بــانــتـصــار مــهم عـلى

يرجني وإشراك سـبب إرهاق دفاعات ا
ـرور الـوقت ويـلـسـاجـر بـدلًـا مـنه.  و
عـانى العـبو سـيـلتـا فيـجـو من اإلرهاق
سـتوى الـبدني وبـعد اسـتقـبال عـلى ا
الــهــدف األول بــدأ الــتــراجع لــلــخــلف
وبـسـبب غـيـاب الـرقـابـة تـلـقـوا الـهـدف

الثاني. 
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وقـدم أتــلـتــيك بــيـلــبــاو هـديــة كـبــيـرة
لـبرشـلونة بـعد أن أسـقط مالحقه على
الـصــدارة أتـلــتـيـكــو مـدريـد ( (0-2اول
امـس الــــســــبت عــــلى مــــلــــعـب "ســـان
مــامـيـس" ضـمن اجلــولـة الـ 28بــدوري
الـدرجــة األولى اإلسـبــاني لـكــرة الـقـدم
"الـلـيجـا".  وبـعـد شوط أول سـلـبي ب
الفريق افتتح الفريق الباسكي سجل
الـتـهـديف بـدءًا من الـدقـيـقة ( (73بـقـدم
الـنجم الشاب إيـنياكي ويلـيامز بعد أن
نطقة حـول عرضية أرضيـة من داخل ا
من إيــنـيــجـو كــوردوبــا داخل الـشــبـاك
اخلـالـيـة. وقــبل نـهـايـة الـوقت األصـلي
ن أصـــــــحــــــاب األرض بـ 5دقــــــائـق أمـَّ
ـهاجم االنـتـصـار بهـدف ثـان بـتـوقـيع ا
الـشــاب كــيـنــان كـودرو بــعــد تـســديـدة
اصــــطــــدمـت في قــــدم أحــــد مــــدافــــعي
األتــلــتي وســقــطت مـن فــوق احلـارس
الـســلـوفـيــني يـان أوبالك في الــشـبـاك.
وواصل "الـــروخـــيـــبالنـــكـــوس" بـــهــذه
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خافيير هيرنانديز مهاجم وست هام

الـبطولة واألول عـلى حساب الـشياط
احلـمـر قـبل أن يـحـصـد لـقـبـا آخـر أمـام
الـفريق ذاته عام .2011 ويـتذكر لـيونيل
ـوعــد جـيـدًا حــيث سـجل مـيــسي ذلك ا
ـبـاراة التي بـنـفسه الـهـدف الثـاني في ا
انـتـهت0-2 وسـيــكـون الـبـرغـوث واحـدًا

من  3العـبـ فـقط في تـشكـيل بـرشـلـونة
احلــالـي خـــاضــوا الـــلـــقـــاء إلى جـــانب
الـثــنــائي جـيــرارد بــيـكــيه وســيـرجــيـو

بوسكيتس. 
   b½uLð—Ëœ …œuŽ

عـلى صــعـيــد اخـر فــاز فـريق بــوروسـيـا
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{ لـنـدن  –وكـاالت :  كــشف تـقـريـر
صــــحــــفي بــــريـــــطــــاني اول امس
الــســـبت أن تــشــيـــلــسي هــرب من
الـوقـوع في فخ الـتــعـرض لـعـقـوبـة
ــــــوسـم احلــــــالي. جــــــديــــــدة فـي ا
ويــعــانـي تــشــيـــلــسي من عـــقــوبــة
احلـرمـان من إبـرام تـعـاقـدات خالل
قـبلتـ بسبب فتـرتي االنتقـاالت ا
مـخـالــفـته لـلــوائح االحتـاد الـدولي
اخلاصة بـالتعاقد مـع العب قصر.
ووفـــقًــا لـــصـــحــيـــفـــة "ديــلـي مــيل"
البريطانيـة فإن تشيلسي هرب من
احلـصـول عــلى عـقـوبــة في قـضـيـة
ــاركي الـــتــعـــاقــد مـع الالعب الـــد
أنــدريــاس كـريــســتــيــنـسـن والـتي
يـحقق بـها االحتـاد اإلجنلـيزي مـنذ
مــطـلـع شـهــر مـارس/آذار اجلـاري.
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فريق بوروسيا دورتموند يفوز على مضيفه هيرتا برل

درب الفرنسي زين الدين زيدان في بدء واليته الثانية بانتصار مهم على سيلتا فيغو   Ê«b¹“ …œuŽ∫ جنح ا

دورتـــمــونــد اول امس
الــســبت عــلى مــضـيــفه
هـــيــرتـــا بـــرلــ  2-3 في
ــبــاراة الــتي احــتــضــنــهـا ا
ـبي ببـرل ضمن ـلعب األو ا
مــنــافــســات األســبــوع الـ 26من
ـاني.  وتـقـدم أصـحـاب الـدوري األ
ــهــاجم األرض مــبـــكــرا عن طــريـق ا
اإليـفـواري سـالـومـون كـالـو ق 4 قـبل
أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق
ــاركي تــومــاس العب الــوسـط الــد
ديـالني ق.  14  وفي الـــــدقــــيـــــقــــة
35عـاد اإليــفـواري لــيـتــألق ويـحـرز
الـهــدف الـثــاني لـهــيـرتـا بــرلـ عن
ــدافع طــريق ركــلــة جــزاء.  وجنح ا
الـفـرنـسي دان أكـسـيل زاجادو في
تـســجـيل هــدف الـتـعــادل الـثـاني
لــــدورتـــمـــونــــد في الـــدقــــيـــقـــة
47وذلك قـبل أن يسجل زميله
مـاركو رويس الهدف الثالث
ق 2+90 مــهـــديــا فـــريــقه
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