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واصـل األرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــني
مـاوريـسـيـو بـوكـيـتـيـنـو
مـــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام
هوتسبير قيادة فريقه
لالرتـــقــاء إلـى مــكـــانــة
أعلى بـ صفـوف كبار
القارة األوروبية بعدما
خـــطف بــطـــاقــة الـــتــأهل
لـــــنــــصف نـــــهــــائي دوري

األبطال.
وجاء تأهل السبيرز
عـــــلـى حـــــســــاب
مـــانـــشـــســـتـــر
ســــــــيــــــــتي
بعدما فاز
الـفريق
اللـند
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تراجع أسطـورة األرجنـت دييـجو أرمانـدو مارادونا عن تـصريحـاته حول تركه لإلدارة الـفنيـة لفريق
كسيكي. دورادوس دي سيناوال واعترف بأنه يتوق للصعود بفريقه لدوري الدرجة األولى ا

وأشـار مـارادونـا في الـسـادس من الـشـهـر اجلـاري إلى أن وجـوده داخل الـفـريق تـسبــــــب في وجود
قرارات حتـكيمـــــــــية ضـده ولذا سـيتـرك اإلدارة الفـنيـــــة للـفريق وعــــــــقب فوزه عـلى ســـــــونورا
كـــــــسيـكي أصدر تـصريـحات مـغايرة في إياب ربع الـنهائي الـدور الفـاصل بدوري الـدرجة الـثانـية ا

تماما.
وأوضح مـارادونـا: "يــجب أن أحتـدث مع خـورخي ألــبـرتـو هـانك (مــالك الـنـادي) ألنـني أمــتـلك أفـكـارا
قـبلـة لـلفـريق. وعنـدما أتـيت إلى كـوليـاكان تـمكـنت من إظـهار خـططي ألنـني مـتعـلق بالـنادي للـبـطولـة ا

وباألخص الالعب الذين لم يخذلوني أو يفشلوا قط".

7  q³I² *« ÊQAÐ tH u  dÒOG¹ U½Ëœ«—U

f U¹√ ÂU √ qðUI « ”u²M u¹ QDš œÒb×¹ uOM¹—u

  ôU Ë ≠ Êb

دير كشف ماسيميليانو أليجري ا
الــفــني لــيـوفــنــتــوس عن حـقــيــقـة
الـــشــائــعــات الــتـي أفــادت بــرحــيل
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن
صــفـوف الـفــريق عـقب اخلـروج من

منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال أليجري خالل مـؤتمر صحفي
"رونـالـدو هو مـستـقـبل يـوفنـتوس
قبل سيقوم بعمل رائع في العام ا
هو محبط مثلنـا جميعًا لكنه هاد

بشأن ذلك".
وأضـاف: "وجـود كــريـسـتــيـانـو مع
يـوفـنتـوس ال يـضمن الـفـوز بدوري
األبـطــال. كـرة الــقـدم لــيـست عــلـمًـا
ــضي قــدمًـا دقــيـقًــا اآلن عــلـيــنـا ا
والـــتــفــكــيــر فـي الــفــوز بــالــدوري.
يــوفـنــتــوس يـلــعب كل عــام لـلــفـوز
سابقات لم نلعب بأفضل بجميع ا
طريقة لديـنا في الدور ربع النهائي
بــدوري أبـطــال أوروبــا وخــســرنـا

باستحقاق".
ـــجـــرد أن نـــحـــقق لـــقب وأردف: "

الـدوري سـنـبـدأ في اإلعـداد خلـطـة
ـســتـقـبل مع مـزيـد من الـوضـوح ا
والـهـدوء. سـنـحتـفل بـاالسـكـوديـتو
ألنه إجناز كـبـير ونـتج عن عام من
الـــــعـــــمل الـــــشـــــاق بـــــالـــــرغـم من
الـصـعـوبـات واإلصـابـات. سـيـكون
موسـمًا إيـجابيًـا بتـحقيـقنا لـ50%
مـن أهـــدافـــنـــا".وحـــول اإلصـــابــات
بـالـفــريق صـرح ألـيـجــري: "مـاتـيـا
وسم كما بيرين سيغيب عن بقية ا
هـــو احلـــال بـــالـــنـــســـبــة لـــســـامي
ــــــا مـــــــاريــــــو خـــــــضــــــيـــــــرة ور
دة مـاندزوكـيـتش. ديبـاال سـيغـيب 
يومًا بينما سيغيب دوجالس 20

أيـام. كــوســتــا وكــاســيــريس  10 
كـيـلـليـني قـد يـعود أمـام إنـتر فـيـما

يتعافي بارزالي بشكل جيد".
واسـتطـرد: "علـيـنا أن نـقيم كل شئ
ــوسم مــا مــر بـشــكل في نــهــايــة ا
ر ونـنـظر بـعد ذلك جـيد ومـا لم 
للتحسن. هذا العام كان عملًا رائعًا
بـالـفـوز بكل مـن السـوبـر اإليـطالي
واالســـكـــوديـــتـــو".وواصل قـــائـــلًــا:

"الفـوز باللـقب الثامن عـلى التوالي
ــجــرد أن هــو مــصـــدر لــلــفـــخــر 
نـحـصل علـيه يـجب علـينـا جـميـعًا
أن نـسـتـمـتع به لن يـكون مـنـطـقـيًا

عدم االحتفال به".
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عــلى صــعــيــد مــتــصل أكــد تــقــريـر
صــــــحــــــفـي إيــــــطــــــالـي اول امس
اجلــــمــــعـــة أن الــــوحــــدة تــــطـــارد
الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونـالدو
مــهــاجم يــوفــنــتــوس داخل قــلــعـة

تورينو.
ونـقل مـوقـع "كـالـتـشـيــو مـيـركـاتـو"
اإليــــــطــــــالي عـن إيـــــدو أجــــــيـــــري
ـقرب جـدًا من رونالدو الصـحفي ا
ـفرده أن األخـيـر سـئم من الـلـعـب 

في صفوف يوفنتوس.
وأضاف الصحفي: "إن رونالدو هو
أفـــضـل هـــداف وأفـــضل من يـــقـــدم
تـمـريرات حـاسـمـة كمـا أنه يـسجل
باريات الكبرى لكن هذا دائمًا في ا

ليس كافيًا للفريق".
ــــقــــرب من الــــدون عــــلى وعــــلق ا

التقـارير التي انتـشرت مؤخرًا بأن
كـــريــســتــيــانــو طـــلب الــرحــيل من
يــوفـنــتــوس قـائــلًــا: "هـذه األنــبـاء
ليست صحيحة ورونالدو لم يقدم
أي طـلب لـلـنـادي".وذكـر أن تـقـاريـر
إيـطــالـيـة أكــدت أن رونـالــدو غـيـر
راض عن اخـتـيارات مـاسـيـملـيـانو
ديـر الفـني ليوفـنتوس أليـجري ا
بـــعــد خــروج الــفــريـق من بــطــولــة

دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.
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من جــهـة أخــرى تــوج الـبــرتــغـالي
كــريـــســتـــيــانـــو رونــالـــدو هــداف
يـوفـنــتـوس بـجــائـزة أفـضل العب
بــــالـــــفــــريـق خالل مـــــنــــافـــــســــات
الـبـيـانـكـونـيـري فـي شـهـر مارس /

اضي. آذار ا
ــــوقع الــــرســــمي لــــنـــادي وذكـــر ا
يوفنتوس أن رونـالدو  اختياره
ــشـجــعـ كــأفـضل العب من قـبل ا
بـالـيـوفي فـي شـهـر مـارس خـاصة
بـــــعــــد األداء الــــرائع لـالعب أمــــام
أتلتـيكو مدريـد اإلسباني في إياب
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نـي ذهـــابًــــا بـــهــــدف دون رد قـــبل
لــيـــظـــفــر اخلــســـارة إيـــابًــا (3-4© 
ببطاقة التأهل مستفيدًا من قاعدة
احــتـــســاب الــهــدف خــارج الــديــار

. بهدف
ورغم الـفوارق والـظروف اخملـتلـفة
الــتي يــعــيـشــهــا الـفــريــقـان إال أن
بوكيتـينو استطـاع صناعة احلدث
ـــــدرب بــــيب بـــــإقــــصـــــاء رجــــال ا
جـوارديــوال من الـبــطـولـة فـي عـقـر

دارهم.
ونــــلــــقـي الــــضــــوء عــــلـى رحــــلــــة
بــوكــيــتـيــنــو الــتـي قـهــر خـاللــهـا
الصـعاب لـنقل تـوتنـهام إلى مـكانة
أعــلى بــ صــفــوة أنــديــة أوروبـا

على النحو التالي:
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تـولى بـوكيـتـينـو تـدريب توتـنـهام
في صيف 2014 في نـهـايـة موسم
اخــتـتــمه الــفــريق الــــــــلـنــدني في
ـــــركــــــز الـــــســــــادس بـــــالـــــدوري ا
متاز ليـتأهل للدوري اإلجنليـزي ا
األوروبي.  وفي بـدايـة رحـلـته بـدأ
ــــــــــــدرب األرجـنـتـيــني الـتـقــدم ا
بــفــــــــريــقه تـدريـــــــــــــجــيًـا نــحـو
أهـــل الــــقـــمــــــــــــة لـــيـــــــــُــــنـــهي
مــــــــــــــــــــوســــــــــــــــم 2014-2015
خامـــــــًسا مـتأخرًا بفارق 6 نقاط
تأهل لدوري األبطال. عن أقرب ا
ـــــوسـم الـــــتـــــالـي تـــــمـــــكن وفـي ا
بـوكــيـتـيــنـو من الــتـواجـد بــفـريـقه
ضمن زُمرة األربـعة الكبـار ليتأهل
لــلـتــشـامــبـيــونـزلــيج بـعــد احـتالل
ــركـز الــثــالث بــفـارق نــقــطـة عن ا

آرسنال الوصيف.
—U³J « WŽ—UI

لم يـــســـتــغـــرق األمـــر طـــويــلًـــا مع
بـوكــيـتـيـنــو لـلـمـنـافــسـة عـلى لـقب
ـيــرلــيج في مــفـاجــأة غــيـر الــبــر
مـــــتـــــوقـــــــــــــعـــــة مـــــــــنه خـــــالل

مـــــــوسم 2016-2017.
وتـســاقط الـكـبــار خـلف تـوتــنـهـام
ليصـبح اللقب حـائرًا ب الـسبيرز
وجــاره الـلـنـدني تـشـيـلـسي حـتى

وسم. األمتار األخيرة من ا
وحـاول رجــال بـوكــيـتــيـنـو بــشـتى
الـــطــرق الــزحف نـــحــو مــنــصــات
الـــتــتــويج لــكـن غــيــاب اخلــبــرات
وفـارق اجلــودة صب في صـالح
الـبـلـوز لـيتـوجـوا بـالـلقب في
اجلوالت اخلتامية بفارق 7

نقاط عن توتنهام.
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أكد فـرينـكي دي يوجن العب خط وسط أياكس أمـستردام أنـه لن يتهـاون في حتقيق االنـتصار
ـوسم حـال واجه الـفــريق الـكـتـالـوني. وحـسم واإلطـاحـة بـبـرشـلـونـة مـن دوري األبـطـال هـذا ا
أيـاكس تـأهله لـنصـف النـهائي بـتـخطي عـقبـة يـوفنـتـوس ليـصطـدم بـتوتـنهـام اإلجنـليـزي وعلى
اجلـانب اآلخر سـيواجه بـرشـلونـة ليـفربـول. وقـال دي يوجن خالل تـصريـحات نـقـلتـها صـحيـفة
"موندو ديبورتيفـو": "حال تأهلنا للنهائي وواجهنـا برشلونة ستكون مباراة خاصة لكن في

نـفس الـوقت ال يـهــمـني من سـنـواجه فـأنــا أريـد الـفـوز مع أيـاكس". وأضـاف: "لن
أتهاون في اإلطاحة ببرشلونة كما فعلنا من قبل مع ريال مدريد".
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دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا.
وكان الـدون قد سجل 3 أهداف في
شـبــاك الـروخــيـبالنــكـوس لــيـقـود

فرينكي
دي يوجن
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ـقبل.كـمـا يتـطلع يـونـايتـد مسـاء األربـعاء ا
مـانــشـســتـر ســيـتي لــلـفــوز عـلـى واتـفـورد
قبل في نهائي كأس إجنلترا على الشهر ا
بلي" لـكي يكـمل ثالثيته احملـلية ملـعب "و
بـاراة األخيرة التـاريخـية.وتـركت نتـيجـة ا
جنــوم مـــانـــشــســـتــر ســـيـــتي في وضع ال
يـحـسـدون عـلـيه بـعـدمـا ألـغى احلـكم بـعـد
االستعانة بتقنية الفيديو هدفا للسيتي في
الــوقت بــدل الــضـائع بــعــدمـا تــبــ وقـوف
صانع الـهدف سيرجـيو أجويرو في موقف

تسلل. 
ونقـلت الصحيفـة عن قائد الفـريق فينسنت
كـومــبـانـي قـوله: "مــايـزال أمــامـنــا الـكــثـيـر
وسم وهذه طريقتنا لنقاتل من أجله هذا ا
لنقـول شكرا لـلمشـجع لـبقائهـم معنا في

كل خطوة على الطريق". 
أمـا ظـهـير مـانـشـسـتـر سـيـتي كـايل والـكر
فقـال في تغريدة عبى "تويتر": "مستاء بكل
ـشجـع تأكـيد نـشعـر باألسف جلـميع ا

فـعــلـنــا كل مـا بــوسـعــنـا شــكـرا لـدعــمـكم
ذهل أحسنتم توتنهام". ا
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أكد مدرب مانشسـتر يونايتد أولي جونار سولسكاير أنه أخبر بعض العبيه الذين
قــدمــوا مــســتــويــات مـتــواضــعــة في اآلونــة األخــيــرة بـأنــهم يــحــتــاجــون لــلـعــودة إلى

قـرر لها ـواجهة إيـفرتـون ا ي  ـؤتمر الـصحـفي التـقد الواقع.وأضـاف سولـسكـاير في ا
يرليج أنه ال مكان لالختباء أمام هؤالء الالعب حيث اليوم األحد ضمن اجلولة 35 من البر
يـنتـظرهم أسـبوع في غـاية األهمـية.وانـتهى شـهر الـعسل بـ سولـسكـاير ومـانشـستـر يونـايتد
بعـدما تلقى الفريق  5 هزائم في آخر 7 مباريـات ليودع منافـسات دوري أبطال أوروبا وكأس
مـتاز.وفي غـضون أسـبوع واحـد سيـلعب إجنلـترا كـما تـأخر تـرتيـبه في الدوري اإلجنـليـزي ا
مانشستر يونايتد 3 مباريات في غاية األهـمية أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي.وقال
درب النرويجي: "تعلـمت الكثير من الالعب في األشهر التي قضيتها هنا وأصبحت أعرفهم ا
بـشـكل أفـضل مـعظـمـهم نـالوا إعـجـابي بـسلـوكـهم وبـعـضهم يـحـتـاج لصـفـعـة تعـيـدهم لـلواقع
ـاضـية إلى أن جـميـع العبي الـفريق دة ا ح سولـسكـايـر في ا وفـقـهم احلقـيقـي".وأ وتـذكـرهم 
ـوسم احلالي حـيث يـنوي الـنادي اإلنـفاق يخـضـعون حـالـيا لالخـتبـار مع تـبقي  5 مبـاريـات با
درب: "كل يوم خالل الـتمارين وفي كل مباراة قبلـة.وأكد ا بـبذخ في مدة االنتقـاالت الصيفـية ا
ستوى الـذي أنت عليه نعمل مع فريق رائع ال يوجد مكان لالخـتباء اجلميع بإمـكانه أن يرى ا

لبناء ثقافة النادي يتوجب على الالعب أخذ مسؤولية ما يجري هنا على عاتقهم أيضا".
سـتوى القـريب أو البعـيد كل يوم لـعب سيحـدد موقعـهم على ا وتابع: "لـكن األداء على أرض ا
هذا ما حتدثنا عـنه في برشلونة عندما تكون في مالعب كـبيرة يجيب أن ترتقي بأدائك وتتخذ

رحلة". القرارات اجليدة أتطلع قدما للوصول إلى هذه ا
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قال تـقرير صحـفي اول امس اجلمعة إن
مـدرب مـانـشـستـر سـيـتي بـيب جـوارديوال
اجتـمع بالعبيه لتنقـية األجواء بعد اخلروج
ـفـاجئ من مـسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبا ا

على يد توتنهام.
وذكــرت صـحـيـفـة "ذا صن" أن جـوارديـوال
يهـدف من هذه االجتمـاعات تصـفية تـفكير
العبيهوأضافت أن العبي مانشستر سيتي
شعـروا بالتـأثيـر السـلبي الـنفـسي والبدني
عـقب مــبـاراة اإليـاب أمـام تـوتـنـهـام (4-3)
ـاضي وما زاد الطـ بلة مسـاء األربعاء ا
ــبـكـر حـرمــهم من احلـصـول أن اخلـروج ا
عــلى مــكــافــأة قـــيــمـــــتــهــا مـــلــيــون جــنــيه

إسترليني.
ويـتــطـلـع مـانــشـســتــر سـيــتي لــلـفــوز عـلى
ـــضي قـــدمـــا نـــحــو تـــوتـــنـــهــام مـن أجل ا
متاز االحتـفاظ بلقـب الدوري اإلجنليـزي ا
خـصـوصا وأنه يـبـتعـد حـاليـا بـفارق نـقـطة
ـتـصـدر لـيـفـربـول وله مـباراة واحـدة عن ا
مؤجـلة سيـخوضـها أمـام جاره مـانشـستر

 مدرب
مانشستر
سيتي
بيب

جوارديوال
يجتمع
بالعبيه
لتنقية
األجواء
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حصل األرجـنتـيني لـيونيل مـيسي جنم بـرشلـونة عـلى جائزة
جـديــدة هـذا األسـبـوع في مــسـابـقـة دوري
أبطـال أوروبـا.ووفـقًـا للـحـسـاب الـرسمي
لـــــدوري أبــــطـــــال أوروبــــا عـــــلى مـــــوقع
الــتــواصل "تــويــتــر" فــإن الــهـدف األول
للـبرغـوث في شـباك مـانشـسـتر يـونايـتد

في إيـاب ربع الــنـهـائي تـوج بــجـائـزة األفـضل في
هــذا الـدور.وســاهم لــيــونـيل مــيــسي في تــأهل بــرشـلــونــة إلى نـصف
الـنـهـائي بـعـدمـا أحـرز هدفـ وقـاد الـبـارسـا لـلـفـوز عـلى مـانـشـسـتر
يونـايتد بنـتيجة  0-3 على ملـعب الكامب نـو.وتنافس هـدف ميسي مع
أهـداف جاءت عن طريق ديـفيـد نيريـس (أياكس) في شبـاك يوفـنتوس
بـاراة الـذهـاب وفيـلـيب كـوتـينـيـو (بـرشلـونـة) في شـبـاك اليـونـايـتد
باراة اإلياب ورحـيم سترلينج (مانـشستر سيتي) هدفه األول في
بـاراة اإلياب.وكـان ميـسي قد حـصل على جـائزة شبـاك توتـنهـام 
أفـضل العب في الـبـطــولـة األوروبـيـة هـذا األسـبــوع مـتـفـوقًـا عـلى
الـبـرازيـلي روبـرتـو فـيـرمـيـنو (لـيـفـربـول) والـهـولـنـدي مـاتـياس دي
لـيـخت (أيـاكس) والـكـوري اجلـنـوبي سـون هـيـوجن مـ (تـوتـنـهـام
ـقرر أن يـلـتـقي بـرشـلـونـة مع ليـفـربـول بـيـنـما هـوتـسـبـيـر). ومن ا
يصطدم توتنهام بنظيره أياكس في نصف نهائي البطولة القارية.

ــوسم ورفض بـــوكــيــتــيـــنــو في ا
الـتـالي الـتـقـهـقـر لـلـخـلف لـيـصـر
عـلى التـواجـد ب األربـعـة الكـبار
في موسم تتويج مانشستر سيتي

ركز الثالث. باللقب محتلًا ا
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رغـم اإلنــفــاقــات الــهــائــلــة ألنــديــة
يرلـيج التي أبرمت صفقات البر
عـديــدة لـتــدعــيم الـصــفـوف إال أن
تــوتـنــهـام وقف ســاكــنًـا أمــام تـلك

التحركات.
ولم يُـــبــرم الـــنــادي الــلـــنــدني أي
صــفـقـة في آخـر فـتـرتي انـتـقـاالت
ــجــمـــوعــة الالعــبــ مــكــتـــفــيًــا 

. احلالي
ـدرب األرجـنتـيني في ولم يـخرج ا
وسائل اإلعالم للشـكوى كغيره من
غـــيــاب دعم اإلدارة بـل أكــد مــرارًا

عدم حاجته لتعاقدات جديدة.
ولم يــتــعـــلل بــوكــيـــتــيــنــو في أي
مـنـاسـبـة بـعـدم قـيـامه بـتـدعـيـمات
صيفية أو شتوية بل زاد عن ذلك
بـــعــــدم شـــكـــواه من الــــغـــيـــابـــات

واإلصابات التي ضربت فريقه.
ورغـم تــعــرض جنـــمه األول هــاري
وسم كـ ألكـثر من إصـابـة هـذا ا
ـدرب األرجنـتـيـني لم يرفع إال أن ا

راية االستسالم أمام الظروف.
ومع تــوالي اإلصـابــات وغــيــابـات
ديـــلـي آلي وإيـــريك المـــيال واصل
بـوكـيـتـيـنـو إشـهار سـيـفه في وجه
الـــصــعـــاب لــلـــتـــغــلـب عــلـى تــلك
ُضي قدمًا نحو العقبات من أجل ا

هدفه.
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فــور تــسـلم بــوكـيــتـيــنـو مــقـالــيـد
اإلدارة الـفـنـيـة لـلــسـبـيـرز لم يـكن
عدودين من صفوة الفريق ضمن ا

يرليج. أوروبا أو البر
ــوسم تـلـو اآلخـر اسـتـطـاع ومع ا
بــوكــيـتــيــنــو وضع فــريـقـه ضـمن
ـــيـــرلــيج خـــريــطـــة كـــبــار الـــبــر
ــتـأهــلـ بــالـتــواجـد الــدائم بـ ا

لدوري األبطال.
ومع تأهل الفريق ألول مرة لنصف
نـهائي دوري األبـطـال في نسـخته
احلــديــثــة بــات تــوتــنــهــام ضــمن
صـــفــــوة كـــبـــار أوروبــــا بـــعـــصـــا

بوكيتينو السحرية.
ولم يـــأت هـــذا اإلجنــاز مـن قــبـــيل
الـــــصــــــدفـــــة أو احلـظ بل أثــــــبت
ـتواصلة منذ بوكيتيـنو بنتائجه ا
وصــــوله إلى لــــنــــدن أن قــــطــــاره
سـيواصل الـتـقدم نـحـو مواطن لم

يـسـبق ألسالفه الـذهاب إلـيـهـا قبل
العهد األرجنتيني.
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كـال الـبـرتـغـالي جـوزيـه مـوريـنـيو
ــانـشـسـتـر ـديـر الــفـني الـسـابق  ا
ــاتـيـاس دي ـديح  يـونـايــتــــــــد ا
لــــيــــخـت قــــائــــد ومــــدافع أيــــاكس
أمستردام الهولندي صاحب الـ19

عامًا.
وقــاد دي لــيــخت الــذي تــتــصـارع
عــدة أنــديــة بــأوروبــا عــلى ضــمه
فـريـقه للـوصـول إلى نـصف نـهائي
دوري أبطال أوروبا بتخطي عقبة
يــوفـنـتـوس.وقـال مـوريـنـيـو خالل
تصريحات نقلـتها صحيفة "موندو
ديــبــورتــيــفـــو" اإلســبــانــيــة: "لــقــد
واجـهت دي لـيـخت قـبل عـامـ في
نـــهــــائي الــــدوري األوروبي وبـــدا
بـالـفـعل العـبًـا يـبـلغ من الـعـمـر 26
أو 27 عــامًـــا وبــدا كـــأنه صــاحب
ـيز جـسـديًـا واآلن بـعد خـبـرة و
عامـ أصبح قويًـا للـغاية. إنه

العب رائع".
وأضـــــــــاف عـن تـــــــــأهل
أياكس: "يوفنتوس لعب
بطريقة سمحت ألياكس
بـإظـهـار كل قـوته فـعـبر

عن اجلـودة التي يـتمـتع بهـا إنهم
العــبـ شــبـاب لــديـهم الــقــلـيل من
اخلــبـرة الـتي لم تــكن لـديـهم حـ
واجـــهــــونـــا فـي نـــهــــائي الـــدوري
".وأوضح األوروبي قـــــبـل عــــامـــــ
الـبرتـغالي: "لم نـسمح لـهم بالـلعب
بـــالـــطـــريـــــــــــقـــة الـــتي أرادوهـــا
وعــــــــانـــــــوا مــــــــن فــــــــيـاليــــــــني
والضــــــــغط العـالي. كانـت مباراة
بدنيـة كبيـرة". وقال: "عنـد مواجهة
أيــــاكس إن تـــركــــتـــهم يــــلـــعـــبـــون
بـطـريـقــتـهم فـإنك تُــخـاطـر بـأدائك
ـبـاراة".وخـتم: "عـلى سـبيل خالل ا
ثال.. إذا رأيت أياكس يلعب أمام ا
برشـلونة أو ليـفربول في الـنهائي
أعتقد أنه سيخسر بسبب أســلوب
لـعب الـريـدز والـبـارسـا لـكن إذا لم
تمتـلك جودة مـــــــشـابهة يجب أن
تــلـــجــأ لـــوجــهـــة الــنـــظــر
اإلسـتـراتـيــجـية
مـــــــــن خــــــــالل
مــــنـــــحــــهــم
مـــــــــــــــــا ال
يريدونه".
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يواصل
األرجنتيني
ماوريسيو
بوكيتينو

مدرب توتنهام
هوتسبير
قيادة فريقه
لالرتقاء ب

صفوف كبار
القارة األوروبية

الــيــوفـي لــلــتـــــــأهل لــربع نــهــائي
ـــســابــقــة قــبـل أن يُــودع فــريــقه ا
ـــســـابـــقـــة من هـــذا الـــدور أمـــام ا

أيــــــــــــــــــــــــــــاكـــس
أمـــــــســـــــتـــــــردام

الهولندي.

اني يورجن كلوب مدرب ليفربول األ
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ان سيتي بداعـي التسلل ما حرم
الفـريق السمـاوي من هدف خامس
كـــان ســـيـــحـــسم تـــأهـــله لـــنـــصف
الـنـهــائي بـعـدمــا كـان فـائـزًا (4-3)
وهي نـتـيجـة لم تـكن كافـيـة لتـأهله
بــعـــدمــا ســقط ذهـــابــا عــلى أرضه
بهـدف دون رد. وعن هـذا السـقوط
قـــال كــلـــوب "هــذا أمـــر ال يــصــدق.
أشــعــر حــقــا بــاألسف من أجــلــهم.
أعــلم أن هــنـاك مـن يــقـول إنـه لـوال
ـسـاعـد لـكـان قد تـقـنـيـة الـفـيـديـو ا
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ـاني يـورجن كـلـوب مـدرب أكـد األ
لـيــفـربـول أنه ال يــفـكـر تــمـامًـا في
رتقبة ـواجهة ا الوقت باحلالي با
أمــام بـرشــلــونـة بــنــصف نــهـائي

دوري أبطال أوروبا.
وقــال كـلـوب في مـؤتـمـر صـحـفي
اول امـس اجلــــمــــعـــة إن فــــريــــقه
يـخــوض مــبـاراتــ أمــام كـارديف
ســـيــتـي وهــدرســفـــيــلـــد تــاون في
ـــمــــتـــاز الـــدوري اإلجنــــلـــيــــزي ا
وتــركـــيــزه مـــنــصـب عــلى هـــاتــ

. بارات ا
ونفى كلوب أن يكون فريقه منهكًا
وسم مؤكًدا أن هذه الـلحظة من ا
تعتـبر مصـيرية ألن الـريدز ينافس
على لقبي الدوري ودوري األبطال.
ــانـي أنه يــشــعــر ــدرب األ وأكــد ا
انشستر بـ"األسف" جتاه ما حدث 
ـــاضـي حــ ســـيـــتي األربـــعـــاء ا
تــعــرض لإلقـصــاء من ربع نــهـائي
ـــســـابـــقـــة األوروبــيـــة عـــلـى يــد ا

توتنهام هوتسبير.
ــبـاراة  إلــغـاء هـدف وفـي هـذه ا
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ن جنـــوم بــايــرن مــيــونخ وبــوروســيــا أحــرج قــائــد فــيــردر بــر
اني دورتمـوند بعدمـا حصد جائـزة أفضل العب في الدوري األ

اضي. عن شهر مارس ا
وقـع الرسـمي لـلـبـونـدسلـيـجـا تـتـويج مـاكس كروز جنم وأعـلن ا

. رشح ن بجائزة العب الشهر متفوقًا على كافة ا بر
وجنح كـروز في تــسـجـيل 6 أهـداف خالل  4 مـبــاريـات بـدءًا من
اجلــولــة 24 حــتى اجلــولــة 27 إلـى جــانب صــنــاعــته 3 أهــداف
قاعد نافـسة على أحـد ا ليسـاعد فريـقه في الدخول في أجـواء ا
ن قبل إذ بات بر وسم ا ؤهـلة لبطولة الدوري األوروبي في ا ا
ـركز الـسابع بـرصيد 46 نقـطة مـتأخرًا بـنقـطة واحدة عن في ا
ـؤهل لـلــدور الـتـمــهـيـدي ــركـز الـســادس ا هـوفـنــهـا صـاحب ا

للبطولة القارية.
وتـفوق كـروز صاحب الـ31 عامًـا على مـرشحـ عدة لـلجـائزة
عـلى رأسـهـم ثـنـائي الـبـايــرن روبـرت لـيـفـانــدوفـسـكي وخـامـيس

رودريجيز.
وتــأتي هـذه اجلـائــزة رغم الـصــراع الـدائـر بــ العـبي الــبـايـرن
ـنـافـسـة بـ الـفـريـقـ عـلى لـقب ودورتـمـونـد في ظل اشـتـعـال ا

وسم. البوندسليجا هذا ا
ويـتـصدر بـايـرن مـيونخ جـدول الـتـرتيب بـرصـيد 67 نـقطـة فـيـما

ركز الثاني. يأتي دورتموند خلفه بفارق نقطة واحدة محتلًا ا

احـتـسب هـدفـا. بـدا تـسـلال وقـتـهـا
لــكن من الــصـعب رؤيــة ذلك. أهـنئ
توتنـهام". وسيـحل ليفربـول ضيفا
عـلى كـارديف سيـتي الـيـوم األحد
ـييرليج في اجلولة الـ 35من البر
حيث سـيحاول الـفوز للحـفاظ على
الــصــدارة الــتي يــحــتــلــهــا بــفـارق
نـقــطـتــ أمـام مـانــشـسـتــر سـيـتي
ـواجـهة الـوصـيف الـذي سـيـعـود 
تــوتـنــهــام الــثـالـث في إطــار نـفس

اجلولة.

الوحدة تطارد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس داخل قلعة تورينو


