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فُـرض حـجـر صـحي في صـربـيـا عـلى
ربـاع صـيـنـيـ يتـدربـون بـحـثا عن
ـبــيـاد طــوكـيـو 2020 الـتــأهل الى او
قبل بعد نقل حدث رياضي الصيف ا
من الـصـ الى قيـرغـيـزسـتـان بـسبب

فيروس كورونا.
واشار االحتـاد الدولـي للـمصـارعة ان
الـريـاضـيـ الــصـيـنـيـ "يـخـضـعـون
حلـجــر صــحي واسع" في الــعـاصــمـة

الـصـربــيـة بـلـغـراد
وسـيــسـافـرون
الى العاصمة
القـيـرغـيـزية
بـــــشــــكـــــيك
خلـــــــــــوض
التـصفـيات
االســيــويــة
التأهيلية 
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اذار/مارس.
تــابع الــبــيـان
" تـــــقـــــيـــــيم
الـريــاضـيـ
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ـصري محمد صالح مهاجم ليـفربول اإلجنليزي رسالـة قوية عقب اخلسارة بهدف دون وجه الدولي ا
رد أمـام أتلـتـيـكو مـدريـد بـذهاب دور الـ16 لدوري أبـطـال أوروبـا في مـعـقل الروخـيـبالنـكـوس "واندا
باراة ضد أتلتيكو ميتـروبوليتانو".ونشر صالح عبر صفحته الرسـمية على "فيس بوك" صورا له من ا

مدريد وعلق: "آنفيلد ينتظركم".
ـقبل حلـسم هـوية ُقـرر أن يُـقـام لقـاء اإليـاب في معـقل الـريـدز "آنفـيـلد" في 11 مـارس/ آذار ا ومن ا

تأهل لربع النهائي. ا
اضـي حيث خسـروا ضد برشـلونة وسم ا ويأمل العبـو ليفـربول وجـماهيـر الفريق تـكرار سـيناريـو ا
بثالثيـة نظيفة ذهـابًا في "كامب نو" لـكنهم انتصـروا برباعية نـظيفة في "آنـفيلد" وحصـد الريدز اللقب

في النهاية على حساب توتنهام.
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ح أشرف حكيـمي جنم بوروسيا أ
دورتــمـونــد قـبل أيــام قــلـيــلـة إلى
إمــكــانـيــة اســتــمــراره مع "الــفـريق
ـغـربي في األصـفــر".وقـال الـدولي ا
تـصريـحات نـقلـتهـا صحـيفـة "ديلي
كن مـيل" الـبـريـطـانـية: "كل شـيء 
أن يـــحـــدث في يـــونـــيـــو لـــكـــنـــنــا
ســنــنــتــظــر ونــرى مــاذا ســيــحــمل

الصيف".
شـاركة ومـواصلة وأضاف: "أريـد ا
ـانـيـا أحـصل الـتـطـور. وهـنــا في أ

على هذه الفرصة".
تـأتي تصـريـحات حـكـيمي في وقت
تقترب فيه مدة إعارته من االنتهاء
إذ يـــتـــحـــتم عـــلى الـالعب الـــشــاب
العودة لفريقه األصلي ريال مدريد

في الصـيف.إالّ أنَّ مواصـلة الـرحلة
مع بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد هـــو
ــــا ألشــــرف اخلــــيــــار األنـــــسب ر
حكيمي لعدة أسـباب.ومنذ انتقاله
إلى دورتــــمـــونـــد وأســـهم أشـــرف
حـكـيــمي في تـصــاعـد مـســتـمـر في
بـورصـة الالعبـ فـقـد قدم الالعب
الـشـاب أوراق اعـتـمـاده كـواحد من
الالعبـ الذين ينـتظرهم مـستقبل
كـبــيـر لــلـغـايــة في عـالم الــسـاحـرة
ـغربي بوتيرة ستديـرة.ويتطور ا ا
سريـعة مُـستـفيدًا من ثـقة لـوسيان
فـافــر ومـنـظــومـة لـعب دورتــمـونـد
الــهــجـومــيـة الــتي تــعـتــمـد بــشـكل
أســاسـي عــلى الـــلــعب اجلـــمــاعي
ــراكـــز والـــضــغـط عــلى وتـــبـــادل ا
ـراكـز لعـبه مـا يـتـناسب اخلـصم 

كثيرًا مع إمكانيات أشرف حكيمي.
أيـضـاً البـقـاء مع دورتـمونـد يـتيح
حلكيمي فرصة االحتكاك الدائم مع
ــانـيـا خــصـوم من داخـل وخـارج أ
مــا يـجــعـله يــكـتــسب خـبــرة أكـبـر
ويـسـاعــده بـالـتــالي عـلى الــتـعـامل
بــشــكل أفــضل مع صــعــوبــات كـرة

ستمرة. القدم وحتدياتها ا
وفي حـال عــودة حــكـيــمي لـلــريـال
فــإنه قـد يــجـد نــفـسـه حـبــيس دكـة
تلك ـلكي"  البدالء السـيما وأنَّ "ا
داني كــارفــاخــال الــذي يــلــعب في
نـفس مـركـز حـكـيـمي ويـعـد واحدًا
من أحـسن الـالعـبـ في الـعـالم في
ن.ورغم أن مـــركــــز الـــظـــهـــيـــر األ
حــكـيـمـي يـســتـطـيـع أيـضًـا الــلـعب
ــركـــز الــظـــهـــيــر األيـــســر إالّ أن

انـتــزاع رسـمــيـته لن تــكـون هــيـنـة
ـركـز بـالـريـال حـيث يــشـهـد هـذا ا
منافسة ثنـائية شرسة ب صاحب
اخلبـرة مارسيـلو والوافـد اجلديد
مــيــنــدي الـذي بــدأ تــدريــجــيًـا في
ســـــحـب الـــــبـــــســـــاط مـن الـــــدولي
الــــبـــــرازيــــلـي.وزيــــادة عـــــلى ذلك
ســـيــــســـاهم بــــقـــاء حـــكــــيـــمي مع
دورتــــمـــونــــد في زيــــادة قــــيـــمــــته
الـســوقـيـة (تـبـلغ 45 مـلـيـون يـورو
حـالـيًا) ويـفتـح البـاب أمام انـتـقاله
مسـتقبالً في حـال رغب في تغـيير
األجـواء ألنـديـة أوروبـيـة كـبـيرة ال
تــتــردد فـي فــتح خــزائــنــهــا لــضم
أفــــــضل الـالعـــــبـــــ عــــــلى غـــــرار
مانـشسـتر يونـايتـد وباريس سان

جيرمان وغيرهما.

أخبار النجوم
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بـخـوض مـواجـهـتـ حـاسـمـتـ أمام
نظيـراتهـا كوريا اجلـنوبـية للـحصول
ـؤهــلـة إلى عـلـى الـبـطــاقـة الــثـانــيـة ا
بـاراة "البيـتية" سـتقام طوكيـو لكن ا
ـقرر أن تـقام خارج الـبالد. وكان من ا
جولـة الـتصـفـيات الـثـالثـة في ووهان
نـفـسـهـا لــكن االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة
ـــديـــنـــة الـــقـــدم قـــرر نــــقـــلـــهـــا إلـى ا
ـديـنـة األسـتــرالـيـة بــعـدمـا  عــزل ا
بـشكل كـامل في خـطـوة احـتـرازية من

تـفــشي الـوبـاء بــشـكل أكــبـر كـذلك 
الكمة نقل عدة منافسات أخرى مثل ا
وكـــرة الــســـلـــة من الـــبالد خـــوفــا من
قابل اإلصابة بالفيروس القاتل.في ا
انــتــهى مــشــوار مــنــتــخـب كــرة الــيـد
لـلسـيـدات بانـسـحـابه من الـتصـفـيات
ـقــبل في اجملـر الـتـي تـقـام الــشـهــر ا
بـــحــجـــة إن الالعـــبــات عـــاجــزات عن
الـــقـــيـــام بــالـــتـــدريب في ظـل تــفـــشي

الفيروس.
كـمـا أُجـبـرت الـصـ عـلى االنـسـحاب
من كأس الـعالم لـلجـمبـاز في ملـبورن
والتي تمـنح نقاطـا تأهيـلية لـطوكيو
بـسـبب قــيـود الـسـفـر الــتي فـرضـتـهـا
أسـتـرالـيـا."ال أحـد يـسـتـطيـع الـدخول
واخلروج"وأعـرب ليو عن ثـقته في أن
الـريـاضـيـ ســيـكـونـون قـادرين عـلى
االسـتـعــداد بـشـكل صـحــيح لـطـوكـيـو
وأن وسائل اإلعالم احلـكومـية نـشرت
صـورة لـهـم وهم يـواصـلـون بــبـسـالـة

االحتاد الـقاري انه "بـعـد التـشاور مع
االحتـــادين الـــصـــيــنـي واألســتـــرالي"
ستقام مبـاراة منتخب الصـ البيتية
مع كوريا اجلنوبية ضمن إياب الدور
احلــاسم من الــتـصــفــيـات اآلســيــويـة
ـبــيـة لــلـســيـدات لــدورة األلـعــاب األو
ـقـررة يـوم 11 2020 في طـوكـيــو وا
آذار/مارس على ملعب كـامبلتاون في
ســــيــــدني.وكــــانت الــــصـــ خــــاضت
ـلـعب مـبــاريـات الـدور الــثـالث عــلى ا
عينه وهـو سيـخوض مبـاراة الذهاب
مع كـــــوريـــــا اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة يــــوم 6
آذار/مـــارس عــــلى ســـتـــاد يـــونـــغـــ
سـيتـزنـز بـارك. ويتـأهل الـفـائزان الى
ـشــاركـة في الـدور احلــاسم من أجل ا
ضيفة. بياد إلى جانب اليابان ا االو
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ـر فــيــروس كـورونــا أحالم بـعض ودمَّ
الريـاضيـ الـصيـنيـ للـمشـاركة في
زمع إقـامتها بـية ا دورة األلعاب األو
صــيف الـعــام احلــالي في الــعـاصــمـة
الـــيـــابـــانـــيـــة طـــوكــــيـــو.كـــمـــا عـــطل
استعـدادات بعضهـم اآلخر وأجبرهم
على الغـياب عن بطـوالت والتدرب في
عـزلـة شــديـدة وأحـيــانـا وهم يـرتـدون
ـبيـاد طوكـيو أقنـعـة.يصـر منـظمـو أو
عـلى أن الــوبـاء الـذي يـتــمـحـور حـول
مـدينـة ووهـان الـصيـنـيـة وتـسبب في
مــقــتل أكــثــر من 2100 شــخــصــاً لن
يــــؤدي إلى تــــعــــطـــيـل إحـــدى أكــــبـــر
التـظاهـرات الريـاضيـة في العـالم.لكن
من احملــتــمـل أن يــؤثــر ذلك عــلى أداء
الـوفـد الــريـاضي الـصــيـني الـذي بـلغ
تـــــعــــداده 416 ريـــــاضــــيـــــاً في دورة
بـية السـابقة في ريو دي األلعاب األو
ــركــز جــانــيــرو عــام 2016 واحــتل ا
يداليات بحصده الثالث على جدول ا
26 ميـداليـة ذهبـية ومـثلـها بـرونزية
بـاإلضــافـة إلى 18 مـيــدالـيــة فـضــيـة
ـراكــز الـثالثـة وهـو لم يــتـخــلف عن ا
األولـى مـــــــنـــــــذ مـــــــطـــــــلع الـــــــقـــــــرن
احلــــالي.واعـــتــــلت الــــصـــ صـــدارة
ـبـيـاد الـتي الـتـرتـيب في نــسـخـة األو
أقيـمت في العـاصمـة بكـ عام 2008
في ح جاءت ثـانية في أثـينا 2004
ولــنــدن 2012 وثـــالــثـــة في ســـيــدني
2000.ولم يـتم اإلعالن حـتى الـسـاعـة
عن تعرض أحد الرياضي الصيني
ــســتـجــد لــكن تــفــشـيه لــلــفـيــروس ا
يـــتـــزامن مع مـــرحــلـــة حـــســـاســة في
بـياد والـذي يبدأ في االستعـداد لألو
24 تــمــوز/يــولــيــو الــقــادم.في مــثــال
صــارخ جلــأ مـنــتــخب الــصــ لــكـرة
الـقدم لـلـسـيـدات إلى القـيـام بـتـمارين
ــر فــنـــدق اقــامــته في االحــمـــاء في 

من قبل اخصائـي طبـي في الص
قبل رحيلهم ومن قبل اخـصائي بعد
وصـولـهم الى صـربـيـا".أضـاف "اثـناء
تواجـدهم في صربـيا سـيتم تـزويدهم
ـصارعة عـدات للـتمـرين حصـائر ا
وكل االشــــيـــاء االخـــرى الـــضـــروريـــة
ـعسـكـر تـدريبي صـحي".وكـان مـقررا
ان تسـتضيف مـدينـة شيان الـصيـنية
واعـيـد عيـنـهـا لكن الـتصـفـيات فـي ا
احــداثــا ريــاضــيــة أخـرى تــأجــلت أو
نــقـــلت من الـــصــ بــســـبب فــيــروس
سـتجـد والذي قتـل اكثر من كورونـا ا
220 شـــخص في الـــبالد.قـــال رئــيس
االحتاد الدولـي نينـاد اللوفـيتش "نقل
حـدث قريـب من موعـده لـيس مـثـالـيا
لكن يجب ان نأخذ بع االعتبار
لك فـرصة صحـة الـرياضـيـ و
مــشــاركــة جـــمــيع الــراغــبــ في

التصفيات".
‰U¹b½u*«  UOHBð

عـلى صـعـيـد اخـر سـتـخـوض الـصـ
ـالديف ضمن مباراتـها مع ضيـفتها ا
تــصــفــيــات مــونــديـال 2022 في كـرة
الـــقــدم في تـــايالنــد بـــســبب تـــفــشي
فــيــروس كـــورونــا بــحــسب مــا
أعـلن االحتــاد االسـيـوي اول

امس اجلمعة.
وقال االحتاد في بيان
"بــــــســـــبب تــــــفـــــشي
فـيـروس كورونـا لم
تـكن الــصـ قـادرة
عـلى االســتـضـافـة
وســــــــتــــــــخـــــــوض
مـبـاراتـهـا الـبـيـتـيـة
ـــالـــديف في ضـــد ا
26 اذار/مــــــــــــــارس
2020 فـي اريـــــــنـــــــا
تــشــانغ في بــوريــرام

في تايالند".
تــــابع الــــبــــيــــان "وافق
احتـاد غـوام لـكـرة الـقدم
ايـضــا ان تــقـام مــبـاراته
البيتية ضد الص في 31
ـــلـــعب اذار/مـــارس عـــلـى ا
عـيـنه".وحتـتل الـصـ حـيث
اصيب نحو 75 ألف شخص
وقـتل أكـثر من 2200 منـهم
ــركــز بــســبب الــفــيــروس ا
الــثـــاني في مــجـــمــوعــتــهــا
االولـى بـــــــســـــــبـع نـــــــقـــــــاط
بـالــتـسـاوي مع الــفـيـلــيـبـ
الثـالـثـة وبـفارق 8 نقـاط عن
ســــوريــــا الــــتي حتــــلق في
الــصــدارة لــكــنــهـا لــعــبت
مـــبـــاراة أقـل.كـــمـــا اعـــلن
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كشف تقرير صـحفي فرنسي اول امس اجلمعـة حقيقة رغـبة البرازيلي نيـمار دا سيلفا
جنم باريس سان جيـرمان في العودة إلى برشلـونة.وكان األرجنتيـني ليونيل ميسي جنم
بـرشلونة صـرح: "نيمار مـتلهف جـدًا للعودة إلى بـرشلونة لـقد فعل الـكثير من أجل ذلك
والـنــدم أول خـطـوة كي يـتــواجـد مـجـددًا في كــامب نـو.. كـمـا أنـه مـتـأسف بـســبب طـريـقـة
ثلي نيـمار نفوا صحة ما أدلى به ميسي رحيله".ووفقًا لصـحيفة "ليكيب" الفـرنسية فإن 
ـثلي جنم سان جيـرمان: "هذه الكلـمات غير صـحيحة. مـيسي يتحدث مـؤخرًا.وقال أحد 
اضي ولـيس عن الـوضع احلالي".يـذكـر أن بعض الـتـقاريـر أكدت مـؤخـرًا أن نيـمار عن ا

غير موقفه من العودة لبرشلونة وينوي التفكير في التجديد مع سان جيرمان.

روتـيـنـهم التـدريـبي.وانـتـقل مـنـتـخـبا
الـــبــادمـــنــتــون وكـــرة الــطـــاولــة إلى
بريطانيا وقطر على التوالي في ح
أن مـنـتـخب اجلـودو غـاب عن بـطـولـة
بــاريـس لــلــغـــرانــد سالم فـي ضــربــة
مــــوجـــعـــة في طـــريـــقـه لالســـتـــعـــداد
بيـاد.وأمرت السلـطات الصـينية لألو
مــنــتــخــبــاتــهــا في الــداخـل واخلـارج
بـــالـــتـــدريب خـــلـف أبـــواب مـــوصــدة
لــلـوقــايــة من فــيـروس كــورونــا.وقـال
ــســـابــقــة مـــدرب مــنـــتــخـب الــصـــ 
اخلماسي احلديث تسـاو تشونغرونغ
في تـصـريح لـوسـائل اإلعالم احملـلـيـة
عـبـر الـهـاتف "مـا لم تـكن هـنـاك حـالـة
ـكن ألي أحـد أن يـأتي إلى طـارئـة ال 
عـسكـر التـدريـبي وال أحد يـستـطيع ا

اخلروج منها".
وتتـواجـد العـبات اخلـمـاسي احلديث
في إحــدى جــامــعــات بــكــ لــكــنــهن
سـيــغـادرن إلى مــصـر هــذا األسـبـوع
وبـعـد ذلك سـتـتـواصل اسـتـعداداتـهن
ـــبــــيــــة في أوروبــــا. ال يُـــســــمح لـألو
للـمـنتـخب بـاستـخدام مـضـمار ألـعاب
الــقـوى كــونه خـارج مــنـطــقـة احلــظـر
ــقــبل عــلى الــذاتي مــا يــجــبــره في ا

شي والركض. استخدام أجهزة ا
ويـتـم فـحص درجــات حـرارة أعــضـاء
ـنـتـخب بـشـكل مـتكـرر ودوري خالل ا
الـيـوم وعـلـيـهم ارتـداء األقـنـعـة أثـنـاء

التدريب على الفروسية.
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قال بيب جوارديـوال مدرب مانشستر سيتي اول امس اجلمعة إن فريقه في قمة التركيز
ـدة ــســابــقــات األوروبــيــة  وااللــتــزام ولن يــغــيــر نــهــجه بــســبـب عــقــوبـة احلــرمــان مـن ا
ه 30 مـلـيون .وعـاقب االحتاد األوروبـي "اليـويفـا" سيـتي بـاإليقـاف لعـام وتـغر موسـم
الي ـاضي بعـد حتقـيق في خرق لـقواعـد اللـعب ا يورو "32.42 مـليون دوالر" األسـبوع ا
نع النـظيف.وسيطـعن سيتي عـلى العقوبـة أمام محكمـة التحكـيم الرياضيـة لكن هذا لم 

وسائل االعالم من التكهن برحيل العب عن الفريق اإلجنليزي إذا طبقت العقوبة.
. أظهروا هذا كثيرًا ولسنوات وقال جوارديوال للـصحفي "واثق تمامًا من التزام الالعـب
عديدة".وأضاف "ال أحـد يعرف مـا سيحدث لـكن ال أشك أبدًا في التـزام الالعب في آخر

3 أشهر وفي كل مباراة. 
كن تغييـر أفكار الناس. أدرك صـعوبة العمل الذي نـقوم به وأنا فخور بـجهودهم طيلة ال 
ـباراة هـذه السـنوات".وتـابع "لم يـساعـدنـا أحد من اخلـارج. عـملـنـا يومـا بيـوم ومـباراة 
وهذا لم ينته. تقـدم النادي بطعن وسننتظر النتيجة".وحتدَّث رحيم سترلينج مهاجم سيتي
عـن ريـال مــدريـد واصــفًـا الـنــادي اإلسـبــاني بــأنه "رائع" في مـقــابـلــة صـحــفـيــة لـكن
ـدرب اإلسـبـاني جـوارديـوال ال يـلــوم العـبـيه عـلى الـتـحـدث عـن أنـديـة أخـرى. وقـال ا
"لالعـبــ كل احلـريــة في الــتـعــبـيــر عن أفـكــارهم".وكـان ســتـرلــيـنج قــد صـرح عن
احــتـمــالـيــة رحـيــله: "أنــا اآلن في سـيــتي وسـعــيــد حـقًــا لـكن ريــال مـدريــد نـادٍ
رائع".وأضـاف: "عنـدما ترى الـقمـيص األبيـض فأنت تـعرف بـالضبـط ما الذي
ثله الـنادي إنه عظيم لكن في الوقت نفسه لدي عقد مع سيتي ويجب أن
أحـترم هـذا".وتابع: "أسـمع عن تلك الشـائعـات طوال الـوقت لكني العب في
ســيـتي وســعـيــد جـدًا بــذلك حــتى لـو لم تــســر األمـور بــشـكل جــيـد في

الـــــدوري فـــــلـــــديـــــنــــا اآلن فـــــرصـــــة هـــــائـــــلــــة فـي دوري األبـــــطــــال".
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بـريـزبـ في اســتـرالـيـا بـعـد تـعـرضه
لــلـحــجـر الــصــحي قـبـل الـتــصـفــيـات
بية.وتأمل الص أن تفتح الدول األو
ـتنـافـسـة أبـوابـها أمـام الـريـاضـي ا
لـلـتــنـافس في الـتـصــفـيـات ألن بـعض
الدول بينـها أسترالـيا فرضت قيودا
صـــــــارمـــــــة عـــــــلـى الـــــــوافـــــــديـن من
.وقــال نــائب رئــيس الــلــجــنـة الــصــ
ــبــيــة الــصـيــنــيــة لــيــو غـويــونغ األو
بـية ألكثر "ستكون هـناك تصـفيات أو
من  100مــسـابــقــة حـول الــعــالم بـ

شـــبــاط/فــبـــرايــر ونــيـــســان/أبــريل"
ــبــيــة مــشــيــرا إلى أن "الــلــجــنــة األو
الدوليـة طلـبت من مخـتلف االحتادات
الرياضـية الـدولية تـقد كل مـساعدة
." كنة للرياضي الصيني وراحة 

 d ³ð ÂöŠ√

عاناة التي واجهها وعلى الرغم من ا
خالل إقــامــته في أســتــرالـيــا وغــيـاب
جنـمــته وانغ شــوانغ الـتي لم يُــسـمح
ــغـادرة مــديـنــتـهــا ووهـان و لــهـا 
تـــصـــويــر فـــيـــدو لــهـــا وهي تـــتــدرب
ـفــردهـا عـلى ســطح مـبـنـى مـرتـديـة
ـــنـــتــخب الـــصـــيــني قـــنــاعـــا جنح ا
للسـيدات في الـفوز في مبـارات على
تـــايـالنـــد 1-6 وتــــايـــوان 5- صــــفـــر

ضيفة 1-1. وتعادل مع أستراليا ا
ومـنـحت أفـضلـيـة األهـداف أسـتـرالـيا
بـياد الصـدارة والـبطـاقة األولـى لألو
ألسـتــرالـيــا وبـاتت الــصـ مـطــالـبـة

الديف ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم في تايالند بسبب U½Ë—u∫ تخوض الص مباراتها مع ضيفتها ا  ”ËdO

تفشي فيروس كورونا بحسب ما أعلن االحتاد االسيوي
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سـيتـفوق عـلى هـذا اإلجناز خـاصة
ؤثر في ظل غياب ثـنائي الهـجوم ا

. هاري ك وسون هيوجن م
وقـال مــوريـنــيـو لـلــصـحــفـيـ اول
امس اجلـــمـــعــة: "الـــتـــركـــيــز عـــلى
اإلحــصـاءات يــكـون ســخــيـفــا جـدا
أحـيـانا خـاصـة مع نسـيـان أن كرة
الــقــدم تــرتــكــز عــلى أمــور تــتـعــلق

بالكيف والكفاءة ال بالكم".
وتابـع: "لكن لـو أرد التـركيـز على
األرقـام فـإن هـاري وسـون يـسجالن
أغــــلب أهــــداف الــــفــــريق لــــذا إذا
جنحت هذه اجملمـوعة من الالعب
ربع الذهبي ـوسم في ا في إنهاء ا
بــدونـهــمــا سـيــكــون ذلك إجنـازا ال

يصدق".
وبـــنـــاء عـــلى إحـــصـــاءات الــدوري
ــمــتــاز مــنـذ أن تــولى مــوريــنــيـو ا
ـــســــؤولـــيــــة حـــقق لــــيـــفــــربـــول ا
ومـانـشـستـر سـيتـي وحدهـمـا عددا
أكـبـر من الــنـقـاط من تــوتـنـهـام في

آخر 14 مباراة.
ــدة حـقق تـوتــنـهـام 11 وفـي تـلك ا

نقطة أكثر من تشيلسي.
وقـال مـوريـنـيــو: "كـنت أتـمـنى بـدء
مـــدة اإلعـــداد مـع الـــفـــريق بـــشـــكل
طــبــيــعي في يــولــيــو/ تــمـوز دون

إصابات".
واستـرسل: "جمـيع الالعبـ قدموا
عـمال رائـعـا وأعـادوا أنـفسـهم إلى

اوريسيـو بوكيتيـنو في نوفمبر/
تشرين الثاني.

وقـال مـوريـنـيـو يـومـا إن احلـصول
ـركـز الـثـاني مع مـانـشـسـتـر عـلى ا
يــونــايـتــد بــفـارق 19 نــقـطــة خـلف
مانشستر سيتي في موسم -2017
2018 كــــــــان واحـــــــدا مـن أعــــــــظم
اإلجنـــــازات الــــتي حـــــقــــقـــــهــــا في

مسيرته.
ـوسم احلـالي لـكـنه قـال إن إنـهـاء ا
ـربع الـذهـبـي مع تـوتـنـهام ضـمن ا
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يــرى خــوزيه مــوريــنــيــو أن إنــهـاء
ربع الـذهبي ـوسم في ا توتـنـهام ا
متاز سيكون بالدوري اإلنكليزي ا
أمـرا "ال يصـدق" وسيـضـاهي أعظم

إجنازاته كمدرب.
ــركـز 14 وكــان تـوتــنـهــام يــحـتل ا
مـــتـــأخـــرا بـــفــارق 12 نـــقـــطـــة عن
ـركـز الـثـالث تـشـيـلـسي صــاحب ا
ـربع الذهـبي ح و11 نقـطة عن ا
ـسـؤولـيـة خـلـفا تولـى موريـنـيـو ا

بيب
غوارديوال
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كــشف تــقــريــر صـحــفي إســبــاني اول امس
اجلمعـة عن الشروط الـتي وضعهـا تشافي
دير هيرنانديـز جنم برشلونـة السابق وا
الفـني لفـريق السـد القطـري من أجل تولي
تـدريب الـفـريق الـكتـالـوني عـنـد الـتـفاوض

معه خلالفة إرنستو فالفيردي.
وحـاول برشـلـونـة التـعـاقـد مع تـشافي
من أجـل قــــــيـــــــادة الــــــفـــــــريق
الـكــتـالـونـي عـقب اخلـروج
من كـــــــأس الــــــســــــوبــــــر
اإلسبـاني أمـام أتلـتيـكو
مـــدريــد قـــبل تــعـــيــ
كـــيـــكي ســـيـــتـــ في

النهاية.
وبحـسب صـحيـفة
"مــــــــــــــونــــــــــــــدو
ديــبــورتــيــفــو"
اإلســـبـــانـــيـــة
فـــإن تــشـــافي
اشــتـــرط بــدء
مـشــواره مع
برشلونة في
الـــــــصـــــــيف
ـــــــــقـــــــــبل ا
ولــــــيـس في
الشـتـاء كـما
أرادت إدارة

النادي.
كـــمـــا طـــلب
تــشـــافي أن
تـــــــتــــــــاح له
الـــســــيـــطـــرة
الـكــامـلــة عـلى
الـفــريق واحلــريـة
في اخـــتــيـــار الالعــبـــ الــذين
يــــريــــدهم والــــذين يــــرغب في
رحيـلهم بـاإلضافـة لتـفاصيل
ـعـسـكرات أخـرى مـتـعلـقـة بـا
والــتــحــضـيــرات.ومن ضــمن
شروط تـشافي أيـضًا تـعي
زمـــيـــله الـــســـابق كـــارلـــيس
بــويــول في مــنــصب قــيــادي
بـالــنـادي له عالقـة بــالـفـريق
وهـو ما يـهـدد مسـتـقـبل إيريك
أبــيـدال الــذي يـشــغل مــنـصب

السكرتير الفني.
وفي الـنـهــايـة رفض تـشـافي
قـدم من برشلونة العرض ا
لـــرغـــبـــة الـــنــادي فـي بــدء

التجربة على الفور.
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غاب األرجـنـتيـني جـونزالـو هـيـجواين مـهـاجم يوفـنـتوس عـن مبـاراة فـريقه أمـام سـبال في
الدوري اإليـطالي امس الـسبت بـسبب اسـتمـرار معـاناته من آالم أسـفل الظـهر.ولم يـتمكن
ـاضي بسبب متاعب في ران مع اليوفي في اليوم ا هيجواين (32 عاما) من خـوض ا
الظـهر ليـعلن مـدرب الفريق مـاوريسيـو ساري اول امس اجلـمعة أن الـ(بـيبـيتا) لم يـتعاف
ـتاعب في أسـفل الظـهر. األمـر يتوقف بعـد.وأكد سـاري "ال يزال هـيجـواين يعـاني بعض ا
على حـالته. لكن حـتى اآلن فالـبوسنـي ميرالـيم بيانـيتش أقـرب للتـعافي" في إشـارة أيضا
آلالم الـعـضالت الـتي يـعـاني مـنـها العـب الوسـط.ونشـر يـوفـنـتـوس بـيـانـا بـعـد ساعـات من
باراة أمام سبال األخيرة قبل زيارة ليون في ثمن نهائي ؤتمر الصـحفي تضمن قائمة ا ا
هـاجم األرجـنـتيـني اخملـضـرم هذا دوري األبطـال لـكـنهـا لم تـتـضمن هـيـجـواين.وخـاض ا
وسم 33 مبـاراة بقـميص الـفريق اإليـطالي في مـسابـقات الـدوري وكأس إيـطالـيا وكأس ا
الـسـوبـر اإليـطـالي ودوري األبـطـال أحـرز خاللـهـا ثـمـانـيـة أهـداف. وسـيـتـجه سـاري عـلى

األرجح للدفع في الهجوم بكل من األرجنتيني باولود.

كانة التي نستحقها.  ا
ــراكــز في 3 أشــهــر تــقــدمــنــا من ا
الـقـريـبـة من الــهـبـوط حـتى أصـبح
ـربع عــلى بـعـد نـقــطـة واحـدة من ا

الذهبي".
وأكــمل: "الـبــعض يــقــول إن إنــهـاء
ـربع الـذهـبي سـيـكون ـوسم في ا ا
أمـرا مـسـتـحـيال لـكـنـنـا مـسـتـعدون
لـلـقـتـال" مـشـيـرا في الـوقت نـفـسه
إلى أن تشيلسي يـعد مرشحا بقوة

ركز الرابع. أيضا حلسم ا
ويصر مورينيو على أن عودته إلى
ـواجـهـة فـريقه سـتـامـفـورد بريـدج 
السابق تـشيلسي لـيست "خاصة"

بل مثل أي مباراة أخرى.
وقـال: "أنـا مـحـتـرف وكــــــــمـا قلت
في كل مـــرة واجــهت فــيــهــا نــاديًــا
دربـــته مـن قـــبل فــــإنـــني أنــــتـــمي
 %100لــــلـــنــــادي الـــذي أعــــمل به

حاليًا".
ــواجـهــة مع المـبـارد أردف: وعن ا
"رؤيته دائـما لطـيفة إذا قـابلته في
طاعم إذا التقيت الشارع أو أحد ا
ـلعبـم سيكون رات ا به في أحد 

دائمًا لطيفًا.
 لــــست ضـــده عــــلى اإلطـالق لـــكن

فريقي ضد فريقه".
وعن توقعه لكيفية استقبال أنصار
تــشـــيــلــسي له أجــاب مــوريــنــيــو:

عتاد!". "ا

تشافي
هيرنانديز

العب الوسط
البرازيلي
الشاب رينير
جيسوس
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أكـد العب الـوسط الـبـرازيـلي
الشاب رينيـر جيسوس عقب
تـدريبـاته األولى في صـفوف
نـــاشـــئـــ ريـــال مــدريـــد أنه
ســـوف يــتــعــلم الـــكــثــيــر من
األمـور داخل نــاديه اجلـديـد
حــيث بـدأ الــتـأقـلـم عـلى كـرة
القدم اإلسبانية.وقال الالعب
خالل مقـابلـة نشـرها الـنادي
زيد من إنه متحمس لـتعلم ا
مـــدربه أســـطـــورة الـــريـــال

راؤول جونزاليس.
وأوضح: "راؤول شــخــصــيـة
كـبـيـرة ومـدرب كـبـيـر وأعـلم
جيـدا أنه سيسـاعدني كـثيرا

لعب". كالعب وخارج ا
واستطرد: "ليس هناك شيء
يـــشــبه ريـــال مــدريـــد فــهــو
األفــضل عــلى اإلطالق. فــهـو
الــفــريق األكــبــر في الــعــالم
الــفـريق الـذي أشــجـعه. هـذا

حلم أصبح حقيقة".
وأضـاف: "الوصـول إلى هـنا
كـان أمرا صـعبـا للـغايـة. لقد
تـطـلب األمـر سـاعـات كـثـيـرة
مـن الــــــــــعــــــــــمـل الـــــــــدؤوب
واإلصرار. أحـاول االستـماع
إلى نصـيحـة كل الذيـن ظلوا
دة طـويـلـة وأنا في الـنـادي 

سعيد جدا بهذه الفرصة".
وأوضح ريـنيـيـر أن مـواطنه
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ـسؤول رودريجـو كان ا
عـن تـعـريــفه عـلـى بـيـته
اجلـديد وأبـدى سـعادته
بـــســــبـب االســـتــــقــــبـــال
والـــــتــــرحـــــيب الــــــــــذي
حــــــــــــظـى بـه مـن قـــــــــــبـل

مـــــــواطــــــنــــــيـه في
الـــــــفـــــــريق

األول.

ربع الذهبي بالدوري وسم في ا w³¼c∫ يرى خوزيه مورينيو أن إنهاء توتنهام ا « lÐd*« 

متاز سيكون أمرا "ال يصدق"   اإلنكليزي ا

 أشرف حكيمي جنم بوروسيا دورتموند


