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توقفت مـباراة في كأس البرازيل لكرة القدم ب أونياو وأتليتيكو جويانينسي في ظروف غير معتادة
بعـدما أمر احلكام بإعادة رسم خطوط منـطقة اجلزاء حيث الحظ الالعبون أن اخلط في أحد اجلوانب
أقـصر بحوالي 2.5 متـر.واستخـدم عمـال ملعب أونـياو طالء أخـضر الـلون لتـغطـية اخلط اخلاطئ ثم

باراة. قاموا بطالء اخلط بصورة صحيحة قبل دقائق قليلة على انطالق ا
ـبـاراة مجـددا بـعـدما اشـتـكى الالعـبـون من شعـورهم بـاالرتـباك لـكن بعـد ثـوان من الـبـداية تـوقـفت ا

وقع "جلوبو سبورت" البرازيلي. بسبب اخلط القد واجلديد وفقا 
نـافس في الدرجة الـرابعة ـباراة الـتي أقيمت لـعدة دقـائق بينـما كان عـمال مـلعب النـادي ا وتوقفت ا
يرسـمون اخلط باألبـعاد الـصحيـحة بـدقة مرة أخـرى.وفاز أتـليتـيكو (0-1) لـيتأهل لـلدور الـثاني حيث

سيواجه سانتا كروز.
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ودع ريـــال مـــدريـــد بـــطـــولـــة كـــأس مـــلك
إســبـــانــيــا من ربـع الــنــهــائـي بــخــســارة
دراماتيـكية ضد ريـال سوسيـيداد بنـتيجة
ـــلـــكي ســـانــتـــيـــاجــو (4-3) في مـــعـــقل ا

برنابيو.
ــيــرجني اإلحــبــاط وأصــاب جــمــاهــيــر ا
بـــاإلقـــصــاء مـن هــذه الـــبـــطـــولــة والـــتي
اسـتـعـصت عـلـى ريـال مـدريـد مـنـذ مـوسم

.2013-2014
ة لـلـمـلكي كمـا تـوقـفت سـلسـلـة الال هـز
والتي امتدت لـ 21 مباراة مـنذ اخلسارة
ضــد ريـــال مــايـــوركــا في الـــلــيـــجــا خالل
ـاضي بـهـدف دون أكـتـوبـر/تـشــرين أول ا

رد.
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ديـر الـفنـي الفـرنـسي لريـال مـدريد زين ا
الدين زيدان تـالحقه عقـدة تاريـخية وهي

أنه لم يـــتـــوج خالل مـــســـيـــرته كالعب أو
مدرب بأي بطولة كأس.

زيزو كالعب لم يـتوج بـكأس فـرنسا خالل
لــعـــبه في صـــفــوف كـــان وبــوردو وحــ
انـتــقل إلى يــوفــنـتــوس لم يــحـصــد كـأس
إيــطــالــيــا وفي آخــر مــحــطــاته الــكــرويـة
بـقـمـيص ريـال مــدريـد فـشل في الـتـتـويج
درب مع بكـأس مـلك إسبـانـيا.أمـا زيـدان ا
الريـال خالل واليــــــــته األولى والـثـانـية
لم يـنـجح في تـخـطي الـدور ربع الـنهـائي
فـــــــــــــودع في مـوسم 2017-2016 أمام
ســــيـــــلــــــــــــتــــا فـــــيـــــــــــــجــــو وفــــــــــي
مـــــــوســــــــم 2018-2017 ودع البـطولة
أمـــام لـــيـــجـــانـــيس وأخـــيـــرًا ضـــد ريــال

وسم. سوسييداد هذا ا
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زيـدان أكـد خالل تـصـريحـاتـه مؤخـرًا أنه
يسـعى لـكـتابـة تـاريخ جـديـد لريـال مـدريد

في بطولة الكـأس مثلما فـعل في البطولة
األعرق وهي دوري أبطال أوروبا.

لــكن تـصــرفــات زيـزو لـم تـكن بــنــفس قـدر

تصـريـحاته حـيث بـاغت اجلمـيع بـدخول
مواجهة سوسييداد بتشـكيلة متلفة تماما

عن القوام األساسي.
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فــتـــعـــني تــوقـــفه عـــنــد 32 نــقـــطــة
وتوسـيع الفـجوة مع أنـدية أتـاالنتا
روما كالـياري وبـارما فيـما سـيمنح
الفرصة لنابولي العاشر في تخطيه
خصوصًا أن فريق اجلـنوب استفاق

مؤخرا وجمع 30 نقطة.
وبــالـتــالي ســيــلــعب الــديـربي دورًا
مـؤثـرًا عـلى الـفـريـقـ فـليـس هـناك
بديل أمام إنـتر وميالن سـوى الفوز
فالـتعـادل لن يكـفيـهمـا على األقل في
ظل ســــعـي كل فــــريق نــــحــــو هـــدف

مختلف.
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وتــعــد مــوقـعــة ديــربي الــغــضب في
إيطالـيا أكثـر من مجرد مـباراة فهي
ـثـابــة حـرب بـ فـريــقـ كـانـا في
األســاس كــيــانــاَ قـــبل أن يــنــفــصال
ولـذلك يـبـقى غـريـبًـا أن تـكـون قـائـدًا
لــلـــحـــرب في جــهـــة ثم تـــدور األيــام
وتــصــبح قــائــدًا لــلــطــرف اآلخـر.48
ساعـة فـقط تفـصل سـتيـفـانو بـيولي
عن دخـول قائـمـة اسـتثـنـائـيـة حيث
ن قـــادوا إنه ســــيـــصـــبـح واحـــدًا 

قطبي ميالنو في الديربي.
وانضم بـيولي منـذ أشهـر قلـيلة إلى
ـيزة لـلـمـدرب الـذي تـولوا قائـمـة 
قـــيـــادة إنــــتـــر ومـــيـالن إلى جـــانب
جـيــوفــاني تـرابــاتــوني ولـيــونـاردو

ركز الثامن برصيد 32 يقع ميالن با
نـقطـة.الـديـربي يـحمل أهـمـيـة كـبرى
لــقــطــبـي مــديــنــة مــيالنــو فــإمــا أن
يــــواصل اإلنــــتــــر مـــشــــواره نــــحـــو
اسـتـمـرار مـنـافـسـة يـوفـنـتـوس عـلى
اللقب وإما أن تُقتل أحالمه وهو ما
سينطبق على ميالن لكن في معركته

بوسط اجلدول.
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ومع التفوق الفـني إلنتر حتت قيادة
أنـطـونــيـو كـونــتي سـيــسـعى فـريق
ــواصــلــة الــصــحــوة عــلى األفــاعي 
ه األزلي بحصد النقاط حساب غر
الـثالث مـثـلـمـا حـدث في لـقـاء الـدور
األول الذي فـاز به إنـتر بـنـتيـجة (-2
0). وحــــــال جنـح إنــــــتــــــر في إدراك
الفـوز سيـواصل مهـمته في مـحاول
كـسـر هـيــمـنـة يـوفـنــتـوس عـلى لـقب
الـدوري السـيـمـا وأن الـفوز سـيـرفع
رصــيــده إلى 54 نــقــطــة ويــســتــمــر

طاردة اليوفي بشراسة وقوة.
ــة إنـتــر أمــام مــيالن رغم أمــا هــز
أنها ستـكون في اجلولة 23 إال أنها
ســتـــكــون ضــربـــة مــوجــعـــة ألبــنــاء
كــونــتي الســيــمــا وأن يــوفــنــتــوس
سـيـحـاول بـكل قـوة تـوسيـع الـفارق
وقــد يـصـل الـفــارق إلى 6 نــقــاط مـا
سيـصـعب من مـأموريـة األفـاعي هذا
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رغم الـــفـــارق واالخــــتالف في هـــدف
الــفــريـــقــ وســعي كل مـــنــهــمــا في
اجتـاه إال أن مـيالن أيــضًـا سـيـكـون
مطالبا بالفوز إلحياء آماله في بلوغ
ـــربـع الـــذهـــبي وإال ســــتـــتـــقـــلص ا
حظوظه بشكل كبير في التواجد ب
ـــوسم.ومع امـــتالك الـــكـــبـــار هـــذا ا
ــركــز الــثـامن مـيالن 32 نــقـطــة بــا
ــربع يــبــتــعــد الـــروســونــيــري عن ا
الذهبي بـ 7نقاط كاملة لذلك فالفوز
سـيضـمن له مـواصـلـة الـسـعي نـحو
مـواقع الكـبـار والـضـغط عـلى الـفرق
ـــركـــز الــرابع ـــتــصـــارعــة عـــلى ا ا
السـيــمــا وأن هــنـاك 7 فـرق تــنـافس
ـقـعــد.ويـطـمح مـيالن في عـلى هـذا ا
ـتقـدمة أمـلًا ـراكز ا وسم بـا إنهـاء ا
في العـودة للـمـشاركـة بدوري أبـطال
ـــــقــــبل أو ــــوسم ا أوروبــــا خـالل ا

الدوري األوروبي على أقل تقدير.
ه ة الروسونيري أمام غر أما هز
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كـشف تقريـر صحفي بريـطاني اول امس اجلمـعة عن اهتمـام برشلونـة بكارل روشورث
نتخب إجنلترا حتت 19 عامًا. حارس برايتون الشاب والذي يلعب 

وبـحـسب صـحـيـفـة "مـيـرور" الـبـريـطانـيـة فـإن روشـورث الـذي يـلـعب مـعـارًا حـالـيًـا لـنادي
ورثـيـنج لـفت أنـظــار بـرشـلـونـة بـشـدة.وأشـار الـتـقــريـر إلى أن روشـورث يـعـتـبـر عـنـصـرًا
بـاريات مع أسـاسـيًا في تـشـكيـلـة منـتخب إجنـلـترا لـلـشبـاب كـما شـارك في الـكثـير مـن ا
ــديــر الــفــني الــســابق لالحتــاد فــريق بــرايــتــون حتت 23 عــامًــا.ويــتــوقع دان آشـــورث ا
ـنـصب في بـرايـتـون حـالـيًـا مـسـتـقال كـبـيـرا لـلـحـارس اإلجنـلـيـزي والـذي يـشـغل نـفـس ا
قـبلـة ليس أمـرا مسـتبـعدا.ورغم عـدم حاجة ـدة ا الشـاب وأن ضمه لـلمنـتخب األول في ا
دة احلـالية إال أن ضمه قد يـكون استثـمارا للمـستقبل سواء بـرشلونة حلـارس جديد في ا

الي أو الرياضي. على اجلانب ا

الـروســونـيـري وخــسـرهـمــا.وانـتـقل
ليونـاردو لقيـادة إنتر من 2010 إلى
2011 ولعب مع النيراتزوري مباراة
ديربي وحيدة خسرها بنتيجة ثقيلة

.(0-3)
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عــلى صـعــيــد اخـر قــال تــوم فـيــرنـر
رئـيس نـادي لـيـفـربـول إن جـمـاهـير
وسم فـريقه عـلـيـهـا أن تسـتـمـتع "بـا
احللم" للنادي في الدوري اإلجنليزي
ــا لن ـــمــتـــاز لـــكــرة الـــقـــدم إذ ر ا
يشـهدوا مـثله عـلى اإلطالق. ويسـير
لـيـفـربـول بـخـطـى ثـابـتـة نـحـو لـقـبه
األول في الــــدوري في 30 عــــامًـــا إذ
ـدرب يورجـن كـلوب انـتـصـر فريـق ا
في 24 من 25 مــــبـــــاراة حــــتى اآلن
ويـــتــقـــدم بـــفــارق 22 نــقـــطـــة عــلى
مانـشسـتر سـيتي حـامل اللـقب وهو
أكـــبــــر فـــارق من الــــنـــقـــاط لــــفـــريق
ـوسم ـدة من ا الـصـدارة عـند هـذه ا

في تاريخ البطولة.
وأبلغ فـيرنر الـصحـفيـ "دوما أقول
للـجـميع إن عـلـيهم االسـتـمتـاع بذلك
وبـهـذا الـسـجل الـذي حـقـقـنـاه حـتى
اآلن. ال أعـــتـــقـــد أنه ســـيـــتـــكـــرر في

ستقبل القريب". ا
وأضــاف "لم نــحـــقق أي شيء بــعــد
ــــكن لــــكـن في الــــوقـت ذاته فــــإنـه 
لـلـجـمـيع ولـيس جـمـاهـيـر لـيـفـربـول
فـقط االستـمـتـاع بـنوعـيـة كـرة الـقدم

التي نقدمها".
وتابع رئيس ليفربول "كمشجع فهذا
مــــــوسـم حــــــلـم حــــــتى اآلن وفـي كل
أسـبـوع يـبـدو أنــنـا نـعـثـر عـلى جنم
جديـد نـحتـفي به.. سـنسـتـمتع بـقدر

وسم". أكبر عندما ينتهي ا
ونــال لــيــفــربــول لـقـب دوري أبــطـال
ـــاضي كــــمـــا ـــوسـم ا أوروبـــا فـي ا
حصـد لقب كـأس العـالم لألنديـة هذا
ـــــوسم.وأردف "أســـــتــــمـــــتع بـــــكل ا

أسبوع. 
هـذا فــريق يـســتـمــتع بـلــعب كـرة
القـدم وهنـاك شخـصيـة متـميزة
لــلـــفــريـق داخل وخــارج أرض

لعب". ا
وسيـحل ليـفـربول ضـيفـا على
نــــــــورويـــــــتـش ســـــــيــــــــتـي في
ـيرليج يوم 15 فبراير / البر

شباط اجلاري.
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انشستر سيتي على إمكانية انضمام ليونيل دير الفني  علق اإلسباني بيب جـوارديوال ا
ـسـتـقـبل الـقـريب.وقـال جـوارديـوال في مـيـسي جنم بـرشـلـونـة إلى الـسـيـتـيـزيـنـز خالل ا
تـصريـحات أبـرزها احلـسـاب الرسـمي للـسيـتي على مـوقع الـتواصل االجـتمـاعي "تويـتر":
"ميـسي العب في برشـلونـة وسيـبقى هـناك لن أحتـدث عن العـب في نـادٍ آخر. أعـتقد أن
درب اإلسباني: "سترلينج لديه إصابة في ميسي سينـهي مسيرته في برشلونة".وأضاف ا
أوتـار الركـبة وسـنرى حـالـته ألن األمر يـستـغرق أسـابـيع لكـننـا سنـرى مـوقفه من الـلعب
شكـلة التي عـانى منها ضـد ريال مدريـد ألنني ال أعرف اآلن".وواصل بـيب: "إنها نـفس ا
دة  6 أشهـر خالل عـامه األول معـنـا وهذا الـعـام البورت أيـضًـا.. سنـرى ما جـوندوجـان 
دة 6 سيحدث".وأكمل مـدرب السيتي: "ساني يـتدرب معنا لـكن حينما تـعاني من إصابة 
أشهر يجب عـليك استعادة اإليقاع والثقة في جـسمك وركبتك أوال هي ليست مثل إصابة
الـكاحل والـعـضالت".وأردف: "ساني خـضع جلـراحة مـثـاليـة وتـعافى بـشـكل جيـد لـلغـاية
لــكـنـه يـحــتــاج لــلـوقت".واســتــطــرد جـوارديــوال: "أجــويــرو واحــد من أفـضـل الالعــبـ في

ـيرليج ورغم إصاباته كل موسم فهو دائما العب من الطراز األول كما البر
كن إيقافنا أو أنه شخص مذهل".واستمر: "قبل عام قال الناس إنه ال 
ـستـقبل سـنفـعل ما بـوسعـنا ـتنـا ال أعرف مـاذا سيـحدث في ا هز
ـقـدمة لتـقـليل الـفـجوة حـيـنمـا حـصلـنـا على  100 نـقـطـة كنـا في ا
بـفارق 25 نـقطـة".وأ جـوارديوال: "لـيـفـربول قـلل ذلك إلى نـقـطة
ــقـدمــة هــذا هـو ــاضي واآلن هــو في ا ـوسم ا واحـدة فـي ا

الواقع".
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ولــــويــــجي راديــــشـي وألــــبــــيــــرتـــو
زاكــيـرونـي وجـوزيــبي بــيــجــوجــنـو
وجــــوزيف فــــيــــوال وفــــيــــمــــا يــــلي

استعراض لهذه القائمة:
d²½ù« l  w uOÐ

تـولى بـيـولـي قـيـادة إنـتـر من 2016
وحتى 2017 كما أنه تواجد من قبل
في مـــبـــاراتـــ بــديـــربـي الــغـــضب
واجهتـان بالتعادل بنفس وانتهت ا
الـنــتـيــجـة (2-2). وقـاد تــرابــاتـوني
ـــــــدة من مـــــــيالن مـــــــرتـــــــ خالل ا
1974إلى 1976 وخــاض بــقــمــيص
الـروســونــيـري  3مـبــاريــات ديـربي
حــيث خـــســر مـــرة واحــدة وفــاز في

. مواجهت
وعـلى اجلــانب اآلخـر قــاد إنـتـر 10
مــرات ضــد مــيالن حــيث فــاز في 3
مـبــاريـات وخــسـر 5 مـرات بــيـنــمـا

. تعادل مرت
wA¹œ«— w−¹u

كـانـت فـتــرات تـولـي راديـشي قــيـادة
قطـبي ميالن قـصيرة حـيث عمل مع
الــروسـونــيــري من 1981إلى 1982
ثم انـــتــــقل إلى إنــــتـــر من 1983إلى

.1984
وقــاد راديـــشي مـــيالن في الـــديــربي
مـــرتـــ حـــيـث تـــعـــادل في مـــبـــاراة
وخــســـر األخــرى بـــيــنـــمــا تـــواجــد
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يشهد الدوري
اإليطالي اليوم
االحد ديربي

الغضب ب إنتر
ه ميالن وغر
على ملعب

جوزيبي مياتزا

وأجـــرى زيـــــــــــزو تـــغـــيـــيـــرات جـــذريــة
وخــاصــة في خـط الــدفــــــــــاع حــيث قــام
بتفكيك اجلدار بـالكامل بدون فــــــــيرالند
مـــيــــنـــدي وفـــاران وكـــارفــــاخـــال وحـــتى
احلـــارس كــورتــــــــــــوا لـــيـــضع الـــبــدالء
مارسيلو وميلـيتاو وناتشو أمام احلارس

أريوال.
ورغم قوة مـنـظومـة ريـال مدريـد الـدفاعـية
وسم الـتي حقـقت له كأس الـسوبر هذا ا
ووضعـته على قـمة جـدول ترتـيب اللـيجا
لـكن الــبـدالء لم يــكـونـوا بــنـفس مــسـتـوى
األســاســيــ إذ ظــهــرت كــوارث دفــاعــيـة

وخاصة في جبهة مارسيلو.
وأكـبر دلـيل عـلى تـنـاقض زيـدان هـو عدم
اعــــتـــمــــاده عــــلى هــــذه األســــــــــمــــاء في
مبـاريات الـليـجا ودوري األبـطـــــــال بـهذا
الشكل ثم يضعهم معًـا في مواجهة مهمة
فـي الــــكــــأس ضــــد فــــريق طــــمــــوح مــــثل

بيب
جوارديوال

إيــفــرتــون بــثــمــاني نــقــاط وراء
ــــركـــز تــــشــــيــــلـــسـي صــــاحب ا
الرابع.وأضـاف أنـشـيـلوتي: "في
درب يكون عتاد عـند تغيـير ا ا
. من هـنــاك رد فـعل من الالعــبـ
الــيــوم األول أســلـوب لــعـب كـرة
الــقـــدم أصــبـح أفــضل. عـــلــيـــنــا
التـحسن مـرة أخرى لـكني راض
إلى حـد كبـيـر".وزاد: "بـكل أمـانة
ال نفـكر في دوري أبـطال أوروبا.
الــــلـــــعب فـي الــــدوري األوروبي
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مسـتـوى إيـفرتـون مـنـذ أن تولى
ـسـؤولـيـة وخـسر أنـشـيـلـوتي ا
مـرة واحــدة فـقـط في آخـر عــشـر
مباريـات في الدوري لـيبـتعد عن
منـطـقة الـهبـوط ويـتقـدم لـلمـركز
ــدرب اإليــطـالي الـتــاسع.وقــال ا
إنه بالرغم من أن التأهل للدوري
ــكـــنـــا فــإن األوروبي ال يـــزال 
ــركـــز الــرابع احلــصـــول عــلـى ا
والصـعود لـدوري أبطـال أوروبا
ـــنـــال مع تـــأخــر شيء بـــعـــيــد ا
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كـــشف تـــقـــريـــر صـــحـــفي إســـبـــاني اول امس
اجلـمعـة أن ريـال مدريـد كـان قريـبًـا من التـعـاقد
مع الـــســـويـــدي ألـــكـــســـنـــدر إيـــزاك جنم ريـــال

سوسييداد احلالي عام 2017.
وبحسب صـحيفة "ماركا" اإلسبانية فإنه في عام 2017  وصف إيزاك
بخـليـفة الـنجم الكـبيـر زالتان إبـراهيـموفيـتش جنم ميـالن احلالي وكانت
هنـاك ثـقـة داخل ريـال مـدريد في ضـمه.ورغم ذلك قـرر إيـزاك االنـضـمام
إلى بـوروسـيـا دورتـمـونـد األمـر الـذي أصـاب اجلـمـيع داخل ريـال مـدريد
بـالـذهـول.ضــربـة أخـرى وجـهـهـا إيــزاك لـريـال مـدريـد عــنـدمـا سـاهم في
إقصائه من كأس إسـبانيا بعـدما قاد ريال سوسـييداد للفوز 4 ـ 3 حيث
يرجني رفـع إيزاك رصيده سجل هدفـ وصنع آخر.وبـهدفيه في مـرمى ا
ـلك بعـد تسـجيـله ثنـائية في وسم في بـطولـة كأس ا إلى 7 أهداف هـذا ا
مـرمـى أوسـاسـونـا مع هـدف في شـبـاك إســبـانـيـول وثـنـائـيـة أخـرى في
شباك بيـسيريل الـذي يلعب في دوري الدرجـة الثالثـة باإلضافة إلى 6
أهـداف أحرزها في الـليـجا ليـتحـول بذلك إلى هـداف سوسيـيداد هذا

وسم. ا
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ال يشجع كارلو أنشيلوتي مدرب
إيـفـرتـون إنـهـاء مـدة االنـتـقـاالت
ــمـتـاز في الـدوري اإلجنــلـيـزي ا
وسم لكـرة القـدم بـعد انـطالق ا
ألن ذلك يــــجــــعل الــــتـــعــــامل مع
الالعبـ السـاعـ للـرحيل أكـثر
صعوبة.وتـوصلت أندية الدوري
ــمــتـاز التــفـاق من اإلجنـلــيـزي ا
أجل تــغـيــيــر مــوعــد إغالق بـاب
االنتقاالت في الصيف إلى نهاية
أغـــــــســـــــطـس/ آب أو بـــــــدايــــــة
سـبــتـمـبــر/ أيـلــول تـمــاشـيـا مع
بطوالت الـدوري الكـبرى األخرى
في أوروبا.واتـفـقت األنـديـة على
ذلك حتى تـتـجـنب فقـدان العـب
لصـالح منـافسـ أوروبيـ بعد
انتـهاء االنـتقـاالت حيث ال يـكون
بــوســعــهــا الــتــعــاقــد مع بــدالء
وسـتـنـتـهي مـدة االنـتـقـاالت هـذا

العام في أول سبتمبر/ أيلول.
وأبلغ أنشيلوتي الصحفي اول
امس اجلــــمـــعـــة: "بـــالــــنـــســـبـــة
لــوظــيـفــتي لــيـس من اجلــيـد أن
تــــــــظـل مــــــــدة االنــــــــتــــــــقـــــــاالت
مفـتـوحـة".وتابع: "أفـضل طـريـقة
درب هي وسم بـالنـسبـة  لبـدء ا
أن تكـون مدة االنـتقاالت انـتهت.
عــــلـــيك الــــتـــعــــامل مـع العـــبـــ

ـدة شـهر. يـرغـبـون في الـرحـيل 
األمــر أكـــثــر صــعـــوبــة".وحتــول

زين الدين زيدان
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ودع الريال
بطولة الكأس

من ربع النهائي
بخسارة ضد
سوسييداد

w∫ يؤمن عشاق برشلونة بأن يظل ليونيل ميسي وفيا إلى ح اعتزاله   O  qOŠ—
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يشـهـد الدوري اإليـطـالي بكـرة الـقدم
اليوم االحد ديربي الغضب ب إنتر
ه مـيالن على مـلعب جـوزيبي وغر
مــــيــــاتـــــزا ضــــمن
لقـاءات اجلولة
ويــــحـــــتل .23
ــركــز إنــتــر ا
الـــــــــثــــــــــاني
بـــــــــجـــــــــدول
الــــتــــرتــــيب
بـرصـيد 51
نـــــــقـــــــطــــــة
وبـــفــارق 3
نـــــقــــــاط عن
ـــــــتـــــــصـــــــدر ا
يــــوفــــنــــتــــوس
(54) بيـنما

بقـمـيص إنـتـر مرتـ وفـاز في لـقاء
وسيطر التعادل على اآلخر.
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قـاد زاكــيـرونـي مـيالن من 1998إلى
2001 وخـــاض مــــعه 7 مـــبــــاريـــات
بالديربي حيث خسر مرت وتعادل
في 4 مباريات ولم يبتسم ضد إنتر
سوى بفـوز وحيد.وانتـقل زاكيروني
لتـدريب الـنيـراتزوري من 2003 إلى
2004  وخــاض مـعـه ديــربي وحــيـد

خسره بنتيجة 3-2.
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قـاد بـيـجوجـنـو مـيالن من 1946إلى
1949 ومنحه االنتـصار على إنتر 4
مــرات فـي مــقــابـل خــســـارة مــبــاراة

والتعادل في أخرى.
وعند انتقاله لقيادة النيراتزوري من
1958 إلى 1959 خـــــاض مـــــبــــاراة

واحدة انتهت بالتعادل.
وتــولى لـــيــونــاردو
قــــــيــــــادة مــــــيالن
2008 وحـــــــــــتـى
2009 وكـــــان من
ـدربـ ســيـئـ ا
احلــــــــــــظ فـــــــــــي
الــديــربي حــيث
خـاض مـبـارات
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

سوسييداد.
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ــلك سـتــكـون صـفــعـة كــأس ا
ــثــابــة درسًــا مــهــمًــا لــزيـدان
ـفـرطـة في بـعض بـسـبب ثـقـته ا

الالعب داخل اجملموعة.
زيـــــدان الـــــذي يـــــتـــــغــــــــــــــنى في
مـؤتــمـراته الــصـحــفـيــة بـاجملــمـوعـة
ــوجــودة لــديه عــلــيه أن يــكـــــــــــون ا
حــذرًا في اخـتــيــاراتــهـوخــاصــة أن مـدة
ــوسم قــد اقـــتــربت ويــضع احلــسم فـي ا
الـــفـــريـق نـــصب أعــــيـــنه دوري األبـــطـــال

والليجا.
ـــداورة أمــرًا وســـيـــكـــون الـــلـــجــوء إلـى ا
باريــــــــات لكن يجب مطلوبًا مع كثافة ا
أن تــــــــــتـم بـــــــــــــــدقـــــة وفـي بـــــعض
ـــراكـــز لـــكــــي يـــتم حتـــقـــــــــــيق ا

االستـــفادة منهــــــا.
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نـــتـــيـــجـــة رائـــعـــة لـــنـــا
قبل وهذا هو وسم ا با
الهـدف.. تشـيلـسي بعـيد
لـــــــلــــــغــــــايـــــــة في هــــــذه
ــا الــلـــحـــظــة".وتـــابع: "ر

نــكــون أقــرب خالل  3 أو 4
مـبـاريـات لـكن هـنـاك الـعـديد
من الفرق الرائـعة".كما يواجه
إيــفــرتــون احـــتــمــال أن يــحــسم
ه فـي مــنــطــقــة لــيــفـــربــول غــر
مـيـرسـيـسايـد لـقب الـدوري عـلى
تصدر ملعبه عندما يستضيف ا
بسـتاد جـوديسـون بارك يوم 16

قبل. مارس/ آذار ا
ويتـقدم لـيفـربول بـفارق 22
نــقـطــة عــلى مــانـشــســتـر
ــركــز ســيــتي صــاحب ا
الثـاني قبل 13 مباراة
ــوسم عــلى نــهــايــة ا
وقد يتـفوق بفارق ال
ـكن تــعـويـضه إذا
انــــــــــتـــــــــصــــــــــر في
جـــوديـــســـون بـــارك
ويأمل أنـشـيـلوتي أال

يحدث ذلك.
وقـال أنـشـيـلـوتي مـبـتـسـما:

"لـيـفـربـول سـيـفـوز بـالـدوري.
أتـــمــــنى أال يـــحــــدث ذلك في
جـــوديــســـون بـــارك. هـــنــاك
ــاذا ــلـــعب  الــعـــديــد مـن ا

هنا?"
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بــات الالعب اجلـزائـري سـعـيـد بن
رحمـة جناح برينـتفورد اإلجنليزي
مـــوضع صــراع بـــ بــعـض أنــديــة
هتمة باحلصول على يرليج ا البر
ــيــركــاتــو الــصــيــفي خــدمــاته في ا
ـقـبل.فـقـد ذكـرت صـحـيـفـة "مـترو" ا
الـبـريـطـانيـة اول امس اجلـمـعة أن
آرسـنـال انــظم إلى سـبـاق الــتـعـاقـد
مع الـنــجم اجلـزائـري بـعـد ظـهـوره
وسم بشـكل جاذب لالهتمام هذا ا
رفـــقـــة فـــريـــقـه الـــنـــاشط في دوري

الــــــدرجــــــة األولـى اإلجنــــــلــــــيـــــزي.
وأضـافت الــصــحـيــفـة أن اجلــانـرز
رصدوا 15 ملـيون جنيه إسترليني

للتعاقد مع صاحب الـ 24عامًا.
لكن آرسنال سيواجه منافسة قوية
من عدة أنـديـة إجنلـيزيـة أخرى في
السـباق على بن رحمة على رأسها

نيوكاسل وليستر سيتي.
وأوضـحت الـصــحـيـفــة أن الـسـبـيل
الـوحـيد أمـام بـريـنـتفـورد لالحـتـفاظ
بـنــجـمه هـو الــصـعـود إلى الـدوري

متاز. ا

نطق على اإلطالق. برشلونة األقرب إلى ا
ـقــابل ال شيء يـظل عـلى حـاله وهـنـاك في ا
ــتــغــيــرات الـــكــثــيــر عــنــوانــهــا األول من ا
ــدرب الــذي اإلســبـــاني بــيب جــوارديــوال ا
وحتت قيـادته تألق ليـونيل بشـدة وفاز بلقب
.أمـــا الــعــامل دوري أبــطــال أوروبـــا مــرتــ
الـثـاني الـذي قـد يـقـرب مـيـسي من الـرحـيل
فمـادي بحت. فـاألجر الـذي سيـحصل عـليه
في الـدوري اإلجنــلـيـزي ال بــد وأن يـتـجـاوز
أجـره احلـالي وبـكـثـيـر.الـعـامل الـثـالث وهـو
شـككون في بقاء الذي يسـتند علـيه كثيرا ا
ميـسي في "كامـب نو" قيـام الالعب بإدراج
قبل تعلق بإمكانـية رحيله الصيف ا البنـد ا
بدون شـرط جزائي ألـيس ذلك سبـبا كـافيا
إلظـهـار سـعـيه لـلـرحـيل?أمـا العـامل الـرابع
فيـتمثل في عالقة الالعب بـالسكرتـير الفني
لــبــرشــلـــونــة إيــريك أبــيـــدال. الــتي تــوتــرت
مؤخرا.العامل اخلامس يتجلى في وضعية
بـرشــلـونـة احلــالـيــة. فـقـد خــرج الـفـريق من
مـسابـقة كـأس إسبـانيـا ليـتبـخر أول أحالم
ــوسـم. وعــلى مـــســتــوى الـــلــيــجـــا انــزلق ا
ــركـز الــثـاني خـلف بــرشـلـونــة إلى أيـضـا ا
الـــغــــر ريـــال مــــدريـــد رغـم أســـابــــيع من
الــصــدارة. وفي مــســابــقــة دوري األبــطـال
األمـر مــخـتـلـف فـبـرشــلـونـة عــلى مـوعـد مع
نــابــولي اإليــطـالـي في ثــمن الــنـهــائي. لــكن
بلي قد تضعف إصابـة سواريز وعثمـان د
من قوة الـهجوم وبـالتالي تـؤثر على فرصه
فـي احلـــصـــول عـــلى األلـــقـــاب لـــســـوء حظ

ميسي.
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يـؤمن عـشـاق بـرشلـونـة اإلسـبـاني بـأن يظل
لـيـونيل مـيـسي جنم الـفـريق وفـيا لـلـبـارسا
إلـى حـــ اعـــتـــزاله كـــرة الـــقـــدم لـــكن هل
بـــالـــفـــعل ســـيـــظل الـــبـــرغـــوث في الـــنــادي

الكتالوني إلى "األبد" كما حتلم اإلدارة?
تــقـاريــر إعالمـيــة عـديــدة نُـشــرت في األيـام
ـســلّــمـة األخــيـرة بــدأت تــشــكك فــعـلــيــا بــا
ـذكــورة. إذن ال دخـان بـدون نــار خـاصـة ا
إذا كــــان الــــدخــــان يــــنــــبــــعث مـن الـــدوري
اإلجنــلـــيــزي.الــبــدايــة كــانت من مــجــلــة "ذا
أتالنتـيك" التي كشفـت أن مانشسـتر سيتي
يــخـطـط لـصــفــقــة هـائــلــة وذكـرت أن إدارة
تـضـغط من جـميع االجتـاهـات حتى تـتـحقق

الي مفتوح إلى الصـفقة وبالطبع السقف ا
ــمــكن وفق شــروط قــوانــ الـلــعب حــدود ا
الـنظـيف.ويـسـعى مـان سـيـتي لـلـظـفـر بـنجم
الـبـارسـا منـذ زمن طـويل. والـصـيف الـقادم
قـد يــصــبح الـفــرصـة األخــيــرة لـفــريق بـيب
جوارديـوال لتحقيق هذا احللم.وسبق للمدير
انـشستـر سيتي فيـران سوريانو التنـفيذي 
أن صـــــــرح فـي عــــــام 2016 قـــــــائـال: "من
الـطــبـيــعي جـدا أن يــنـهي مــيـسي مــسـيـرته
االحتـرافية مع بـرشلونـة لكن إذا ما اتصل
بـنـا هـاتـفـيـا يـومـا فـسـوف نـرفع الـسـمـاعـة

ونفتح األبواب أمامه على الفور".
كــان هــذا قــبل نــحـو 4 ســنــوات. الــيــوم لم
شهـد كثيرا فالزال بـقاء ميسي في يتغـير ا


