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{ مـدريد  –وكـاالت: نشر جيـرارد بيكيه مـدافع برشلونـة ومنظم النـسخة اجلديدة من
بــطـولـة كـأس ديـفـيـز لــلـتـنس عـبـر شـركــة كـوزمـوس رقم هـاتـفه احملــمـول عـبـر شـبـكـات
شـجع حتدث معه هاتـفيًا. ويأتي الـتواصل االجتمـاعي وأهدى تذاكر حلـضور البـطولة 
ـونـديال  2010 وأ أوروبـا في  2012 عـبـر حـسـابيه ـتوج مع إسـبـانـيا  نـشـر بيـكـيه ا
عـلى إنستجرام وتـويتر في إطار التـعاون مع فريق كأس ديـفيز.وقال بيـكيه إذا احتجتم
أي شيء سـأترك لـكم رقم هـاتـفي. وبعـدهـا كشف بـيـكيه أنه اسـتـقبل في عـدة دقـائق ما
ـة هــاتـفــيـة. وأشــار إلى أنه حتــدث مع مـشــجع مـدريــدي يـدعى يــقـرب من  7آالف مـكــا
خـوسيه وأهداه تذاكـر حلضور افـتتاح كـأس ديفيـز البطـولة التي سـتقام في الـعاصمة

قبل. دة من  18وحتى  24نوفمبر/تشرين ثان ا اإلسبانية خالل ا
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{ مـدن  –وكــاالت: شــهــدت اجلــولــة
الثـالثة تـألق الفت من جانـب الالعب
ستوى األرجنتيـني ال سـيما عـلى ا
الــتــهــديـفـي إذ بـلـغ إجــمـالـي أهـداف
راقـصي الــتــاجنـو  9أهـداف. وسـجل
أكثر مـن العب أرجنتـيني ثـنائـية هذه
اجلـــولـــة عـــلى رأســـهـم ســـيـــرجـــيــو
أجـويـرو مـهــاجم مـانـشـســتـر سـيـتي
اإلجنـلـيــزي الـذي أسـهم بــهـدفـ في
فوز فريـقه على أتاالنـتا اإليطالي 5-1
وسـار مـواطــنه مـاورو إيــكـاردي عـلى
ذات الدرب بعـدما أحـرز هدف خالل
فـوز بـاريس سـان جـيـرمـان الفـرنـسي
على كلوب بروج البلجيكي  0-5 وفي
توريـنو اسـتطـاع األرجـنتـيني بـاولو
ديبـاال تـسـجيل ثـنـائـية أخـرى مـنحت
فريقه يوفنتوس اإليطالي فرصة قلب
الـطـاولـة عـلى لــوكـومـوتـيف مـوسـكـو
الروسي والفوز عليه 1-2 بينما أحرز
إيريك الميال هـدفًا خالل فوز تـوتنهام
عــلى الـــنــجم األحــمـــر الــصــربي5-1 
وكذلك الوتارو مـارتيـنيـز الذي سجل
ـا إلنتـر ميالن اإليـطالي في شـباك هدفً
ـاني ومـثـله بـوروسـيـا دورتـمونـد األ
لــيــونــيـل مــيــسي الــذي أحــرز هــدف
فــــريــــقـه األول ضــــد سالفــــيــــا بــــراج

التشيكي.

لم تــغـب األهــداف عن أي مـــبــاراة في
هـذه اجلولـة الـتي اتـسـمت بـالـغزارة
الـتـهـديـفـيـة إذ بـلغ مـجـمـوع األهداف
عدل  3.37هدف فيها  54هدفًا أي 
ـان سيتي كل مباراة. وكـانت مباراة ا
ضد أتاالنتا األكثـر غزارة تهديفية إذ
شـهـدت  6أهـداف بــيـنــمـا شــهـدت 5
مـبــاريـات تـســجـيل  5أهـداف في كل
واحدة مـنـهـا. كـما أكـدت هـذه اجلـولة
الـعـجـز الـهــجـومي الـواضح جلـالـطـة
سـراي الـتــركي الـذي واصـل صـيـامه
عن الـتـهـديف لـلـمـبـاراة الـثـالـثـة عـلى
التوالي ليصبح الفريق الوحيد الذي
لم يـــســـجل أي هـــدف خالل مـــرحـــلــة

اجملموعات حتى اآلن.
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وأكملت اجلـولة الثـالثة الـرسالة التي
يــوجــهـهــا احلــارس الــكــوســتـاريــكي
كــيـــلــور نــافـــاس كل مــبـــاراة لــنــاديه
حـافظته على السابق ريال مـدريد 
شبـاكه نظـيفة مـن األهداف حتى اآلن.
ولـلـمـبـاراة الـثـالـثـة عـلى الـتـوالي في
دوري األبـــطـــال يــنـــجـح نــافـــاس في
اخلروج بشباك نظيـفة ليصبح فريقه
الوحيد الذي لم يـستقبل أي هدف في
الـــبـــطـــولـــة حـــتى اآلن. وتـــأتـي هــذه
ـباشـرة لـتؤكـد اخلـطأ الرسـالـة غيـر ا

الـفـادح الــذي ارتـكـبــته إدارة الـنـادي
ـلـكي بـالـتـخلـي عن نـافـاس الصـيف ا
ـاضي لصـالح تـيـبـو كـورتـوا الذي ا

. مُني مرماه بـ 5أهداف في مبارات
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احــتل الــنـرويــجي إيــرلــيــنج هــاالنـد
مـــــهـــــاجم ريـــــد بــــول ســـــالـــــزبــــورج
الــنـــمــســاوي عـــرش قــائـــمــة هــدافي
البـطـولة بـرصـيد  6أهداف لـيواصل
مـفـاجـأة اجلـميـع رغم سـنه الـصـغـير.
ورغم بـــلــوغه  19عـــامًــا فـــقط إال أن
هاالنـد ال يزال يـواصل إبـهار اجلـميع
بـــتــألـــقه الالفت مـع فــريـــقه وســـجــله
ميز الذي يـتفوق به على التهديـفي ا
كــبـــار جنـــوم أوروبــا. وعـــزز الــدولي
النرويـجي الشاب تـواجده على عرش
صـدارة الـهـدافـ بـتـسـجـيل ثـنـائـيـة
خالل خـسـارة ســالـزبـورج 3-2  عـلى
يــد نــابـــولي اإليــطــالي لـــيــتــقــدم في
الــقــائــمــة عــلى مــجــمـوعــة بــارزة من
الـــــنـــــجــــوم عـــــلـى رأســــهـم روبــــرت
ليـفانـدوفسكـي مهاجـم بايرن مـيونخ
ــانـي الــذي يــتـــأخــر عــنـه بــفــارق األ
. كمـا بات هـاالند أول العب في هدفـ
تــــاريـخ دوري األبــــطــــال يـــــســــجل 6
أهـــــداف في أول  3مــــــبـــــاريــــــات له

بالبطولة.
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ـونـشنـجالدبـاخ: كان ـديـر الـرياضي  ا
من اخلطأ أن يتم التعامل مع أشخاص
ا في ذلك السيدات لـيسوا متورطـ 
. ـتـورط واألطـفـال مـثل األشـخـاص ا
وذكــرت الــشـرطــة في رومــا أن عـقــوبـة
دة خمس سنوات العب  مـنع دخول ا
ان  تـطبـيقـها على سـتة مـشجـع أ
ــا في ذلك ثـالثـة أشــخــاص  إلــقـاء
الـقـبض عـليـهم اثـنـان بسـبب االعـتداء
لـعب ومـقاومـة الـقبض عـلى مـوظـفي ا
عــلـيــهـمـا وآخــر بـســبب إلـقــاء أشـيـاء
حــادة عــلى الــشــرطــة. وقــال مــاركـوس

ـتـحـدث بـاسم الـنـادي إنه  أرتــيـز ا
احـتجـاز أحد موظـفي مونشـنجالدباخ
لـقيامه بـتصويـر الوقائع الـتي تتضمن
مـسـؤولي األمن. وأضـاف: غـيـر مـقـبول
تـمـامـا بـالـنـسـبـة لـنـا أن يـتم احـتـجـاز
مـوظف يقوم بعـمله. وفي الوقت نفسه
أدان إيــبـرل اجلــمـاهــيــر الـتي أشــعـلت
األلـعاب النـارية والتي بسـببهـا انتشر
الـــدخـــان بــشـــكل كـــثـــيف في جـــزء من

لعب.  ا

ـلـعب أشـعـلت األلـعـاب الـنـاريـة داخل ا
ــبــاراة. لــكن مــسـؤولي ــبي قــبل ا األو
الــنــادي قــالــوا إن الــشــرطــة تــعــامــلت
بــقـسـوة ودون تــمـيـيــز ضـد جـمــاهـيـر
الفريق الزائر الذين اضطروا لالنتظار
ـدة ثـالث سـاعــات عـقب ـلــعب  داخـل ا
ـبــاراة. وقــال مــاكس إيــبـرل نــهــايــة ا

  –وكــــاالت: انــــتــــقــــد نـــادي { بــرلــ
اني اول بـوروسيا مونـشنجالدباخ األ
امس اجلــمــعــة الــشــرطــة اإليــطــالــيــة
ـعاملتهـا جماهير الـفريق بشكل سيئ
ــــبــــاراة أمـــــام رومــــا بــــالــــدوري فـي ا
األوروبـي. وانـتــقــد مــونــشــنــجـالدبـاخ
أيـضــا سـلـوك بـعض اجلـمـاهـيـر الـتي
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{ لـندن  –وكـاالت:أجـرى أحـد جنوم فـريق مـانـشـسـتـر سـيتي
جـراحة عـاجـلـة في الركـبـة اول امس اجلـمعـة ولم تـتـحدد
العب. ووفــقًــا لــشــبــكــة ســكــاي بــعــد مــدة غــيــابه عن ا
سـبـورتس فــإن األوكـراني أولـيـكــسـنـدر زيـنــشـيـنـكـو
انشسـتر سيتي أجرى جراحة في الظهـير األيسر 
ديـنة بـرشلـونة. ونشـر الالعب صورة له الركـبة 
ــســـتــشـــفى بــعـــد إجــراء عــلى الـــفــراش فـي ا

اجلــراحـة وكــتب عـلـيــهـا في طــريق الـعـودة.
وكــان زيـــنــشـــيــنـــكـــو قــد غـــاب عن آخــر
ـيـرليج ودوري مـبـاراتـ لفـريـقه بـالـبـر
أبطـال أوروبا كـما أنه غـاب عن مباراة
أسـتـون فـيال امـس الـسبـت بـالدوري
ـمـتاز. وأشـارت الـشبـكة اإلجنـلـيزي ا
إلى أن غــيـاب زيــنــشـيــنــكـو ســيــكـون
ـــدرب بـــيب مـــؤثــــرًا عـــلى كــــتـــيـــبــــة ا
جوارديـوال ألن الفريق لـديه العديد من
اإلصــــابـــات في خـط الـــدفـــاع. وأوضح

ــانــشـســتـر ـديــر الــفـني  بـيب جــوارديــوال ا
سـيـتي أن إصـابـة زيـنـشـيــنـكـو لـيـست خـطـيـرة ولـكن الالعب
دة تـتراوح من  5 إلى  6أسـابـيع حتى بـاريـات  سيـغـيب عن ا

تتعافى ركبته تمامًا. 

ـدرب اإلســبـاني إرنـسـتـو فـالـفـيـردي. ا
وشـهـد احلـديث الذي دار بـ الالعـب
حلــظـات تـوتـر كـبــيـرة بـيـنــمـا سـيـطـر
الالعبون الكبار على مجريات احلديث.
إذا لـعبنا بهذا الـشكل فلن نفوز بدوري
األبــطـال كــانت هـذه عــبـارة نـطـق بـهـا
أحــد الـالعــبــ لم تــكــشف مــاركــا عن
هـويـته خالل اجلـلـسة الـسـاخـنـة التي
جــمــعت الــفــريـق. وقـالـت الــصــحــيــفـة
ــقـربــة من ريـال مــدريـد إن الـالعـبـ ا
تــطــرقــوا خالل حــديــثـهـم إلى اخلـروج
أمـام روما وليفربول من دوري األبطال
واسـتـعـادوا الذكـريـات األليـمـة. وأكدوا
أنـه لـو كـان سالفـيـا بـراج أحـد األنـديـة
الـكــبـيـرة في أوروبـا لـنـجح في إحـراز
الــــــعــــــديـــــد مـن األهــــــداف في مــــــرمى
بــرشـلــونـة في تــلك الـلــيـلــة. وأضـافت
مــاركـا أن الــقــصـور امــتـد إلى اجلــهـاز

الفني للفريق. 

أخبار النجوم
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{ مـدريد  –وكـاالت: طـالب األرجـنـتـيـني ديـيـجـو سـيـميـوني
دير الفـني لنادي أتلتـيكو مدريـد اإلسباني جمـاهير فريقه ا
بااللـتـفاف حـول الـفريـق وتغـلـيب مصـلـحـته وذلك على وقع
صـافـرات االسـتـهـجـان الـتي نـالت من قـائـد الـفريـق كوكي
مـؤخـرا. وقـال سيـمـيـوني: أطـلـقـوا صافـرات االسـتـهـجان
ضـدي ذات مرة في فـيسيـنتي كـالديـرون (ملعب أتـلتـيكو
) ألنـــني لم أكن ألـــعب بـــشــكل جـــيــد. مــدريـــد الــقـــد
واسترسل: الـناس حتكم بشـكل فوري وتعبـر عما تراه
وتـشعـر به عنـدما تـعتـاد على شيء مـا ترغب في أن
زيد من اجلهد تتجـاوزه ولهذا يجب علينا أن نبذل ا
لـكي نتـجـاوز صـافرات االسـتـهجـان. وتـابع: هذا
مـا يتـعـ عـلى اجلـميع أن يـفـعـله. الالعـبون
ـدرب عـندمـا تـكون واجلـماهـيـر والـنادي وا
ـكنـنا أن نـكون أرجلـنـا األربعـة قويـة حيـنـئذ 

أفـضل. وأشـار سيـميـوني إلى أن فريـقه محـظوظ
بـأن لــديه أفـضل جـمـهـور فـي إسـبـانـيـا وقـال: في
ـبـاريـات الـ  3األخـيـرة حـضر  180ألف شـخص ا
لعب عـلينا جـميعا أن نـبقى معا. وأوضح: إنه إلى ا
راكز وقد حتدثت معه في (كوكي) يـشغل العديد من ا

ا يتع هذا الشـأن بضع مرات إنه يرغب في أن يقوم بـأكثر 
ــطــاف إلى اإلنـهــاك بــسـبب عــلــيه الـقــيــام به. وأردف: لألسف يــنـتــهي به ا
سؤوليات الكثيرة التي يجب أن يشاركها مع غيره إنه جيد للغاية في ما ا
نوال ألنه مـحترف والعب يـقوم به وأنا مـتأكد من أنه سـيستـمر على هـذا ا
كبـير. وتـطرق سيـميوني إلى الـتحـدث عن أسلوب لـعب أتلـتيكـو مدريد في

باريات األخيرة. ا
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. مـثل هاري ك وسـون وألي وإريكس
كنني قول شيء على موقف وتابع: ال 
تـوتنـهـام فبـعـد نهـائي كـييف لـم نفـكر
ـكـنـنـا الـفـوز بـالـلـقب (دوري بـأنـنـا ال 
أبـطال أوروبـا) فـكرنـا فـقط في ضرورة
ــة كــيـيف لم احملـاولــة من جــديــد هـز

اضي. وسم ا جتعلنا نعاني ا
¡ôb³ « dOŁQð

وعن مـستوى الـبدالء في ليـفربول علق
كـلوب: الكثير من الالعب البدالء أثروا
بـاريـات مـعـنـا وهـذا أمر في نـتـيـجـة ا
عـظيم بالنـسبة لنـا كنت سعيـدا للغاية
ـــســتـــوى آدم (الالنــا) وكـــان قــريـــبًــا
ـشـاركة في مـبـاراة جـينك لـلـغايـة من ا
ؤشـرات وعـنـدما عـلـينـا احـتـرام تلـك ا
تـظــهـر بـشــكل مـا لـديـك في أي مـبـاراة
فـأنت تـتـواجـد في جـزء مـخـتـلف بـفـكـر
ـــدرب. وواصل: هـــنـــاك الـــكـــثــيـــر من ا
األسباب التي تدفعني التخاذ القرارات
من الـرائع أن نرى الـبدالء يـتركـوا األثر
أمـام مــانــشــسـتــر يــونــايــتـد. وأوضح:
هـندرسـون وفيـنـالدوم العـب شـاركوا
ــــبــــاريـــات ومن في الــــكــــثـــيــــر من ا
الـواضح حــاجــتـهم لــلــحـصــول عـلى
الـــراحــــة وســـنـــرى أي تـــشـــكـــيل

سنعتمد عليه أمام توتنهام.
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وتــطـــرق كــلـــوب لــلـــحــديث عن
تـعـافي أوكـسـلـيـد تـشـامـبرلـ من

ـا لم أرَ هدفـا مثل اإلصـابة فـقال: ر
هـدفه الـثـاني أمـام جـيـنك كـان هـدفًا
ا لـلغـاية ولـكنـنـا لديـنا الـكثـير خـاصً
من الـالعـــبـــ لالخـــتـــيـــار بــيـــنـــهم.

األبـطال وسوق االنـتقاالت اخملـيبة إلى
تـوقف تفـكـيـر بوكـيـتيـنـو بـعد مـعـجزته
ربع الذهبي ألربعة بإبقاء الفريق في ا
مـواسم متتالية. وابتـسم بوكيتينو مرة
ـاضي عـنـدمـا أخـرى مـسـاء الــثالثـاء ا
سـحق توتنهام ضيفه ريد ستار بلجراد
 0-5في دوري األبطال. وأحرز كل من
هـاري كـ وسـون هيـوجن-مـ هـدف

ــــــــا فـي أداء أوحـى أن الــــــــفــــــــريـق ر
ـثل لـيـفـربـول سـيـنـهض من عـثـرته. و
فـي أنـفــيــلــد اخــتـبــارا أصــعب كــثــيـرا
خـاصـة بـالـنـظـر إلى سـجل بـوكـيـتـيـنـو
ـسابـقات مـنذ تـوليه ضـده في جمـيع ا
تـدريب تـوتـنـهـام إذ خـسـر سـبع مـرات
وتـعــادل في أربع مـنــاسـبـات وانــتـصـر
ــواجــهــات مــرة واحــدة. ورغم ســجل ا
ـباشرة السيئ أنهى توتنهام الدوري ا
أمـــام لـــيــــفـــربـــول في أربــــعـــة مـــواسم
درب كلوب مـتتاليـة إلى أن حل فريق ا
ــوسم وصـــيــفــا لــلــبــطل ســـيــتي في ا
ـاضي مـتـقدمـا بـفارق  26نـقـطـة على ا
تـوتــنــهــام. وال يـوجــد مــا يــدل عـلى أن
الـفجـوة بيـنـهمـا ستـتقـلص قـريبـا لكن
كـلوب سيكـون على دراية بأن تـوتنهام
كـان بـإمــكـانه أن يــنـتـصــر في أنـفــيـلـد
ـاضـي عـنــدمــا أهــدر مـوسى ــوسم ا ا
سـيسـوكـو فـرصة خـطـيرة قـبل أن يـهز
تـوبي ألـديرفـيـريـلد شـبـاكه بـاخلـطأ في
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ــكن أن نــتــرك الــنــشــوة وقــال كــ ال 
تــســيـطــر عــلـيــنــا يـجب احلــفــاظ عـلى
تركيزنا ونقل اإليجابيات (من النتيجة)

دريـد والـتي انـتهت يـونـيو حـزيـران 
ــدرب يــورجن كــلـوب بـتــتــويج فــريق ا
بـطال لـدوري أبـطـال أوروبـا. ومـنـذ ذلك
احلـ تبـايـنت حظـوظ الفـريـق بـشكل
واضح فـليفربول ذهب لتصدر الدوري
ــدرب مـاوريــسـيـو فـيــمـا عـانـى فـريق ا
بـوكيـتيـنو من حـالة جـمود. وبعـد تسع
ـسـابـقة مـبـاريـات يـتـصـدر لـيـفـربـول ا
مـتفوقا بفارق ست نقاط على مانشستر
ـركز سـيتي بـينـما يـحل تـوتنـهام في ا
ـتصدر الـسابع مـتأخرا  13نـقطة عن ا
بـعدمـا حقـق ثالثة انـتصـارات فقط في
أسـوأ بـداية مـنـذ مـجيء بـوكيـتـيـنو في
.2015-2014 وانطلقت اجلولة اول
امـس اجلـمــعــة عــنــدمـا يــحل لــيــســتـر
ركز الثالث ضيفا على سـيتي صاحب ا
ســاوثــهـــامــبــتــون. وخــرج تــشــيــلــسي
ـواجهـة بيـرنلي ركـز الرابع  صـاحب ا
مـــســــاء امس الـــســــبت فـــيــــمـــا يـــأمل
ـركز مـانشـسـتر يـونـايتـد الـذي يحـتل ا
 14في أن تكون رحلته إلى نورويتش
تعـثر اليوم األحد سـيتي ا
بـــدايــــة الـــتــــقـــدم في
الــتـرتــيب إذ فـشل
في الـــــفــــوز خالل
مــبــاريــاته األربع
األخـــــــيــــــــرة في

الدوري.
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وســــــيــــــقـت كل
الــــنـــــظــــريــــات
بــشـأن انــهــيـار
تــوتــنــهــام من
تـأثره بـالنـجاح
فــــــــــــــــي دوري

{ فيينا  –وكاالت: خطف إيرلـينج هاالند مهاجم سالزبـورج النمساوي من األسطورت
ليونيل ميـسي وكريستيانو رونالدو األضواء في مـدة قصيرة منذ ظهوره فما سجاله في
سـنوات حـقـقه هو في  37يـوما فـقط! ورغم ذلك فـالالعب الذي لم يـبـلغ بعـد عـقده الـثاني
( 19عامًا) بعـد خسارة ناديه في دوري األبـطال أمام نابـولي اإليطالي بـنتيجة  2-3 خرج
يـلـوم نفـسه قـائال: كـان عـليّ إحراز أهـداف أكـثـر من ذلك. مع الـعلم أن هـدفي سـالـزبورج
حـمال تـوقيـعه في الـدقـيقـت 40و  72 لـكن حامـل لقب الـدوري الـنمـسـاوي أهدر الـفـرصة
ـا يتـعـلق بالـرصـيد الـشـخصي إليـرلـينج وخسـر الـعالمة الـكـاملـة لـلمـبـارة. لكـن بالـنـسبـة 
هاالند فالهدفان كانا رقم  5و 6له في  3مباريات فقط بدوري األبطال. وهو الرصيد الذي
حطم به رقم جنم تشـيلسي السابق ديديه دروجبا الصامد منذ .2003 فالنجم اإليفواري
سـجل آنذاك  5أهـداف في أول  6مـباريـات له بـدوري أبـطال أوروبـا. ويـتفـوق هـاالنـد على
اسـم آخـرين مـن العـيـار الـثـقـيل هـمـا رونـالدو ومـيـسي رغم تـصـدرهـمـا حـالـيًـا تـرتيب
سابقة. فصاروخ ماديرا جنم اليوفي على هدافي دوري أبطال أوروبـا على مدار تاريخ ا
ثـال احتاج إلى  4سـنوات مع مـانشسـتر يونـايتد لـيصل إلى الهـدف السادس في سبـيل ا
ـسـابقـة األوروبيـة إذ سجل أول أهـدافه في دوري األبطـال عام  2007مع أنه انـتقل إلى ا

النادي اإلجنليزي في صيف  2003واآلن يبلغ مجموع أهدافه  127هدفًا. 

وأردف: عــلـيــنــا وضع أفــضـل تـشــكــيل
ـكن في مـبــاراة تـوتـنـهـام لـيس سـرًا
أنـني أحب تشـامبرلـ وعلـيه أن يكون
ا لـلحـظـات اخلاصـة بـاألهداف. مـستـعـدً
وعن الـتـغـييـر الـذي أحـدثه في صـفوف
لـــيـــفــربـــول: ال أعــرف مـــاذا غـــيــرت في
لـيــفــربــول مــنــذ وصــولي ولــكن جــعل
كان األفضل ـكان الذي تعمل به هو ا ا
هـذا أهم جـزء في حتــقـيق الـنـجـاحـات.
وعن حــالــة الـــثالثي مــاتـــيب وأرنــولــد
وشـاكــيــري قـال: فــقط فــضـلــنــا إراحـة
مـاتــيب وهــو في حــالــة جــيــدة وكـذلك
احلـال مع أرنولد. وبيّن: عـلينا أن نرى
ــرض الــذي لــقــد عــانى (أرنــولــد) من ا
ـفـترض حـرمه من الـسـفر مـعـنـا ومن ا
أن يـكــون بـحـالــة جـيــدة ولـكــني لـست
ئة أمـا شاكيري مـتأكدا بـنسبة 100بـا
ـدة أطـول لــلـتـعــافي بـسـبب فـيـحــتـاج 

عضالته الكبيرة.

{ روما  –وكـاالت: كـشف جورجـيو كـيلـلـيني مـدافع يوفـنتـوس مـوعد اعـتزاله عـالم كرة
القـدم السـيـما وأنـه وصل إلى عامه الـ.35 وتـعـرض جورجـيو لـإلصابـة بقـطع في الـرباط
ـدة قد تـصل لـشـهـر مارس/آذار العب  وسـم ليـتـأكـد غـيابه عـن ا الصـلـيـبي في بـدايـة ا
ـقبل. وقال كيلـليني في تصـريحاته لصحـيفة الجازيتـا ديللو سبـورت: قد أعود للعب في ا
فبـراير أو مـارس. وأضاف عودتـي تتوقف عـلى عدة عـوامل فعـندما نـتحـدث عن مثل هذه

اإلصـابات اخلطـيرة فنـحن جنري بعض الـتقيـيمات ألن هـناك العديـد من اخلطوات
التي يتعـ اتخاذها إنها معركة يـجب كسبها كل يوم. وتابع أرى نفسي

ــدة عــامــ مــقــبــلــ ولــيس أكــثــر من ذلك. وعن جــونــزالــو ألــعـب 
هيـجواين وبـقائـه في يوفـنتـوس صرح كـيلـيـني: جونـزالو فـاجأني
هـذا الـعـام أراد الـبـقـاء في يـوفـنـتـوس بـأي ثـمن قـال ذلك لـنـا في

اليوم األول بعد عودته من مدة اإلعارة في تشيلسي.
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{ مــدن  –وكــاالت: يــلــعب لــيــفــربــول
متاز ضد مـتصدر الدوري اإلجنليزي ا
تـوتـنـهام هـوتـسـبـيـر الـيـوم األحد في
أول مـواجهة بينهمـا منذ مباراتهما في

ــمــتــاز.. لــديــنــا مــبــاراة إلـى الــدوري ا
صـعبـة لـلغـايـة اليـوم األحد لـذا أتـمنى
أن نـحمل الزخم إليـها. وانتهت سـلسلة
انــتـصــارات لــيــفــربـول في  17مــبـاراة
مـتتالية بالدوري عندما تعادل  1-1مع
اضي. لكن مـستضيفه يونايتد األحد ا
همة أمام توتنهام كانت واضحة بعد ا
فـوز لـيـفـربـول  1-4عـلى مــضـيـفه جـنك
الـبــلـجــيـكي في دوري األبــطـال وحـول
كـلوب تركـيزه على الـفور إلى السـبيرز.
وقــال تــوتــنـــهــام يــشــعــر بــاحلــيــويــة
جرد أن يلعب ضدنا سيعود بالتأكيد 
إلى مـستـواه.. لكـنـنا فـريق مخـتلف عن
ريــد ســتـار بــلــجـراد مــثــلــمـا يــخــتـلف

توتنهام عن جنك.
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ـاني يـورجن من جـهـة أخـرى حتـدث األ
ــؤتــمـر كـلــوب مــدرب لــيـفــربــول في ا
الـصحفي الـذي عقد اول امس اجلـمعة
ـرتـقـبـة الـيوم عن مـواجـهـة تـوتنـهـام ا
ــســتــوى ألـيــكس األحـد  وانــبــهــاره 
أوكـسليـد تشـامبرلـ إضافـة إلى حالة
. وقال كلـوب: موقف السبيرز? ـصاب ا
ـكنـني احلكم لـيس لدي فـكرة هذا ال 
هـو حـال كـرة الـقـدم - في تـعـليـقه عـلى
ـيرليج مـوقف خصـمه القادم في الـبر
وبـأنه ما زال قويـا. واستدرك: لـكنهم لم
يـنـســوا كـيــفـيــة لـعـب كـرة الــقـدم هـذه
مــبــاراة بـ فــريـقــ جـيــدين لــلـغــايـة.
ـباراة بـثـقة وأضـاف كـلوب: لن نـدخل ا
بـأنه لن يـحـدث شيء لـنـا فـهم مـن فرق
ــكن الــقـــمـــة وعــلـــيــنـــا احــتـــرامــهـم 
لـتوتـنهام تـقد مـباراة كـبيـرة بالعب
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عاملتها جماهير الفريق اني الشرطة اإليطالية  انتقد نادي بوروسيا مونشنجالدباخ األ

{ مـــدريــد - وكــاالت: ســلـــطت وســائل
اإلعـالم اإلسبـانـيـة اول امس اجلـمـعة
الــضــوء عــلى األجـواء الــتي ســيــطـرت
عـلى غرفـة مالبس برشـلونة بـعد فوزه
اضي عـلى مـضـيفه الـبـاهت األربـعـاء ا
الــتــشـيــكي سـالفـيــا بــراج ضـمن دور
اجملـــمــوعـــات لــدوري أبـــطــال أوروبــا.
وانــطــلـــقت ســهــام االنــتــقــادات من كل
حــدب وصـوب بــعـد الــلـقــاء لـتــصـيب
سـتوى العـبي الـفريـق إثر ظـهورهـم 
مـتراجع عـلى ملـعب ايدن آريـنا. وقالت
ــدريـديــة إن العـبي صــحـيــفـة مــاركـا ا
ـباراة ـلـعب بـعـد ا بـرشـلـونـة غـادروا ا
في خطوات متثاقلة وكان آخر من ترك
ـيـدان قـائـد الـفـريق لـيـونـيل أرضـيــة ا
مـــيـــسي. وأكــدت أن مـــشـــادة حــامـــيــة
انـدلـعت بـ العبي الـنـادي الكـتـالوني
البس في ظل بــعــد دخــولــهـم غــرفــة ا
غـيــاب أعـضـاء اجلـهـاز الـفـني بـقـيـادة
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