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كـشف تـقـريـر صـحـفي بـريـطـاني اول امس الـسـبت سـر مـساومـة الـثـنـائي بـول بـوجـبـا وديـفـيـد دي خـيا إلدارة
ـالية ـطالب ا مـانشـستر يـونايـتد بـشأن التـجديـد.ووفقًـا لصحـيفـة "ميـرور" البـريطانـية فـإن الالعبـ يبالـغان في ا
وسم للتوقيع على عقدين جديدين بسبب اقتراب الشياط احلمر من الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا في ا

قبل. ا
ـتبع في الـنادي إذا فشل ويخـشى بوجـبا ودي خيـا أن يتم تـخفيـض عقد كل مـنهـما بنـسبة %25 وهو الـشرط ا
اليونايـتد في التأهل إلى دوري األبطـال.ويحصل حالـيًا بوجبا عـلى راتب أسبوعي يبلغ 290 ألف إسـترليني كما
أنه يـحـظـى بـاهـتـمـام كـبــيـر من قـبل ريـال مــدريـد ولـديه إغـراءات مـالــيـة كـبـيـرة لالنــتـقـال إلى مـلـعـب "سـانـتـيـاجـو
قبل فـإنه يحصل على 200 ألف إستـرليني أسـبوعيًا ـوسم ا بـرنابيـو".أما دي خيا الـذي ينتـهي عقده في آخر ا

ويتمنى أن يصل راتبه في العقد اجلديد إلى أعلى من 350 ألف إسترليني.
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حـقق برشـلونـة االنتـصار بـنتـيجة
(1-2 ) على ضيفه ريال سوسيداد
مـسـاء اول امس الـسبـت في إطار
مــــنـــافــــســــات اجلــــولـــة الـ 33من
الـلـيـجـا. وشـهـد مـلـعب "كـامـب نو"
تقدم برشلونـة عن طريق لينجليت
وضـــاعف في الــــدقـــيـــقـــة (45+1) 
جـوردي ألبـا الـنتـيجـة في الـدقيـقة
(64)  بـــيــنـــمــا ســجـل هــدف ريــال
ي في سـوســيـداد الــوحـيــد خـوا
الــدقـيــقـة (62). وبــهــذا االنـتــصـار
يــرفع بـرشــلــونــة رصــيـده إلى 77
نـقـطـة في صـدارة تـرتـيب الـلـيـجا
ويـتـجـمـد رصـيـد ريـال سـوسـيـداد
ركـز الـعـاشر عـند 41 نـقـطة فـي ا
ويقترب بشـكل كبير من حسم لقب
الليجـا. واعتمد إرنسـتو فالفيردي
دير الفني لبـرشلونة على طريقة ا
(33-4) حـيث تواجـد تيـر شتـيجن
رمى أمـامه الرباعي في حراسـة ا
سيـميدو بـيكيه لـينجـليت وألبا
وفي الـوسط فــيـدال راكــيـتــيـتش
وآرثــــر وفـي الـــهــــجــــوم الــــثالثي

ـبيلي وسواريـز. بينما ميسي د
دير ـانويل أجلـواسيـل ا اعتـمد إ
الفني لريال سـوسيداد على طريقة
(3-3-4) مـــــن خــــــالل رولـــــي فـــــي
ــرمى أمــامـه الــربــاعي حــراســـة ا
مـونــوز يـوريــنـتي إلــوسـتــونـدو
وزالــــــدوا وفـي الــــــوسـط بـــــاردو
زوبــيـــلـــديــا ومـــيـــريــنـــو وثالثي
ي خـــــوســــيه هــــجــــومـي خــــوا
باراة وأويارزبال. أول تهديد في ا
كـان ألصـحـاب األرض في الـدقـيـقـة
حــيث أرسل لــيــونــيل مــيــسي  13
قـائــد بـرشــلـونــة كـرة عـرضــيـة في
منطقة اجلزاء لزميله سواريز لكن
حـــارس ســـوســيـــداد رولي أمـــسك
بـــــــــالــــــــكـــــــــرة قـــــــــبـل أن تـــــــــصل
لألوروجــــــويـــــانـي. وفـــــشـــــلـت كل
محـاوالت برشـلونة لـكسـر التكالت
الـدفـاعـيـة لـريـال سـوسـيـداد سـواء
عـــلـى األطــــراف أو الـــتــــمــــريـــرات
البـينـية في الـعمق حـيث لم يُسدد
الـبـلـوجـرانا في أول 25 دقـيـقة أي
كرة على مرمى الـضيوف.  وجاءت
أول تـسـديـدة في الـدقـيـقة 26 عـبر

القائد ليونيل ميسي من ركلة حرة
مباشرة على حدود منطقة اجلزاء
لـكـنـهـا مـرت أعـلى مـرمـى احلارس
رولي. ورغم القـوة الدفـاعيـة لريال
سـوسيـداد افتـقـد الفـريق السـرعة
في الـتـحـول من الــدفـاع لـلـهـجـوم
وتنـفيذ الـهجـمات العـكسيـة بشكل
جـيـد ولم يـسـتــغـلـوا تـقـدم العـبي
الـبــارسـا في الـكــثـيــر من األحـيـان
لتـهديد مرمـى تير شتـيجن. وأهدر
ـي العب ريـــال ســوســـيــداد خــوا
فرصة تسـجيل الهدف األول حيث
يزة في مـنطقة استقـبل عرضيـة 
اجلــــزاء وســـدد لـــكـن تـــصـــدى له
بـبراعـة احلارس تـيـر شتـيجن في
الدقـيقة 35. وفرط لـويس سواريز
في أخطـر فرصـة لبـرشلـونة حيث
استقبل الكرة من زميله ألبا وسدد
بـــقـــوة وتـــألق احلـــارس رولي في
الـــتـــصـــدي له في الـــدقـــيـــقـــة 42.
واقــتــنـص الــفــرنــسي كــلــيــمــونت
ليـنجلـيت الهـدف األول لبرشـلونة
في الـدقـيـقـة 46 حـيث نــفـذ زمـيـله
ـبيلي ركلة ركـنية ليضع عثمان د

ليـنجـليت الكـرة في الشـباك برأسه
أقـــــــصى يـــــــســــــار رولـي حــــــارس
ســوســـيــداد. ومع بـــدايــة الــشــوط
الـــثــــاني حــــاول بـــاردو مــــهـــاجم
سوسـيداد تـهديد مـرمى برشـلونة
حـــيث أرسل تـــســـديـــدة قــويـــة من
خـارج منـطقـة اجلـزاء لكن تـصدى
لـهـا تـيـر شتـيـجن في الـدقـيـقة 51.
وقـرر فـالـفـيـردي الـدفع بـسـيـرجـيو
بوسكيتس بدلًا من آرثر للسيطرة
عــلى الــكـــرة بــشــكل أكــبــر في خط
الوسط ومـحاولـة تأم الـنتـيجة.
ي في تـسـجـيل هدف وجنح خـوا
التـعادل لريـال سوسيـداد بالدقـيقة
 حــيث هــرب من رقــابــة الــدفـاع62
واستغل تمريرة سحرية في العمق
من زمـيـله ميـكـيل مـيريـنـو وأسكن
الـــكـــرة في الـــشــبـــاك. وجـــاء الــرد
الـسريع من بـرشلـونة في الـدقيـقة
 حــيث اســتــقــبل جــوردي ألــبــا64
تـــمـــريــرة مـن مــيـــسي وتـــوغل في
مــنـطــقــة جــزاء سـوســيــداد وسـدد
أقصى يـسـار احلارس رولي. ودفع
فالفيردي بكوتينيو بدلًا من عثمان
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الدقـيـقة 14 كمـا أبـعد البـورت الـكرة
ـنــفـرد سـون في الـدقـيـقـة من أمـام ا
وطالب جـمهور مـانشـستـر سيتي16
باحتـساب ركلـة جزاء بدعـوى إعاقة
ـنـطـقـة لكن بـرنـاردو سيـلـفـا داخل ا
ـواصـلـة الـلعـب. ومرت احلـكم أمـر 
ــرمى تـــســديـــدة دي بــروين فـــوق ا
بـالـدقـيـقة 35 قـبل أن تـرغم اإلصـابة
الـدولي البـلـجـيـكي عـلى اخلروج من
ــلــعب لــيــدخل مــكــانه الــبـرازيــلي ا

فرناندينيو.
وقـبل نـهــايـة الـشـوط األول بـدقـيـقـة
انـطلق سـون بـالـكـرة وراوغ البورت
لــكـن إيـــديـــرســـون صــد مـــحـــاولـــته

باقتدار. 
ومع بدايـة الـشوط الـثاني مـر ووكر
من الـنـاحـيـة الـيمـنى قـبل أن يـرسل
كـــــرة إلى أجــــويــــرو الــــذي ارتــــدت
محاولته من ألديرفـيريلد لتصل إلى
فودين الـذي أطـاح بالـكـرة بعـيدا عن
رمـى. وذهبت تـسـديدة طـائـشة من ا
مورا فوق مـرمى سيـتي في الدقـيقة

 ثم أقحم بيب جوارديوال صانع80
ألـعابه دافـيـد سـيـلفـا مـكـان فودين

لــتــشـيــزني فــيـديــريــكـو كــيــيـزا من
تسـجيل الهـدف الثـاني لفيـورنتـينا
بعد تمريرة أرضية من ميراليس في
تواجد على الدقيقة 34  إلى كييزا ا
نـطقة لـيسدد وتـرتطم كرته حدود ا
بـالـقـائم.وجنـح ألـيـكس سـانـدرو في
تــعـــديل الــنـــتــيـــجــة لـــيــوفـــنــتــوس
بتسـجيله هدف الـتعادل في الـدقيقة
 بعد ركلة ركنية نفذها بيانيتش37

رمى. قابلها ساندرو برأسية في ا
ووقــفت الــعــارضـة مــجــددًا بــجـانب
يوفنتوس بعد قذيفة صاروخية من
كــيـيــزا بـقــدمه الــيـســرى من خـارج
ـنـطـقـة لـتـرتـطم الـكـرة بـالـعـارضة ا
وتــرتـد إلى ســيـمــيـوني الــذي سـدد
ــرمى في الــدقــيــقــة رأســيــة أعــلـى ا
.وتقدم يوفنتوس بالهدف الثاني43
في الــدقــيــقـة 53 عن طــريق بــيـزيال
العب فيورنتـينا باخلـطأ في مرماه
بـعـد مـجـهـود فردي مـن رونالـدو في
ن الذي مرر الكرة أمام اجلانب األ
ـــدافع داخل ـــرمى لـــيـــضـــعــهـــا ا ا
الشباك.وواصل فيورنتينا محاوالته
ـتألق إلدراك هـدف التـعـادل وعـبـر ا
فـــيــديـــريــكــو كـــيــيـــزا ســدد الالعب
تــصـويــبـة قــويــة أرضـيــة من خـارج
منطقـة اجلزاء بالـدقيقة 61  وصلت
للـحارس تشـيزني.وأهـدر يوفـنتوس
 فـرص في دقـيــقـة واحـدة فـأضـاع3
رونالدو انفرادًا صريـحًا في الدقيقة
لترتـد الكـرة إلى كوادرادو الذي  63
سدد مجددًا في أقدام مدافع الفيوال
ـحـاولة جـديـدة عـبر وعـاد اليـوفي 
تسديدة صاروخـية من بيانيتش من
ـنطـقـة تـصـدى لـهـا الفونت خـارج ا
وأبعـدها لـركلـة ركنـية. وأهـدر دابو
فــرصــة خــطــيــرة بــعــد تــمــريــرة من
سيمـيوني في عـمق دفاع يوفـنتوس
في الـــدقــيـــقــة 90  ســددهـــا الالعب
وتـصـدى تــشـيـزني بـبــراعـة لـيـمـنع
الـفيـوال من إدراك الـتـعادل لـيـنـتهي

اللقاء بفوز اليوفي.
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وضــمـد مـانــشـســتـر سـيــتي جـراحه
األوروبـــــيـــــة اول امـس الـــــســــــبت
ـيــرلـيج (1-0) بــانـتـصــار في الــبـر
على ضـيفه تـوتنـهام الـذي أطاح به

فيتش قـبل أن تصل إلى كـريستـيانو
رونالدو.

وفي الـدقـيـقـة 4 أهـدر كـريــسـتـيـانـو
فــرصــة مــزدوجـة بــعــد عــرضــيـة من
بيرنارديسكي قابلها الدون بتسديدة
ـــرمى لـــتـــصل مـــرت بـــعـــيـــدة عن ا
مجددًا إلى بيرنارديسكي الذي راوغ
ــنــطــقــة ومــرر إلـى رونــالـدو داخل ا
ـــرمـى إال أن األخـــيـــر ســـقط أمـــام ا
مـــطـــالـــبًـــا بـــركــلـــة جـــزاء. وتـــمـــكن
فــيــورنـتــيــنــا من أول فـرصــة له من
تسـجـيل الهـدف األول في الـدقيـقة 6
عن طـريق نـيــكـوال مـيـلـيـنـكـوفـيـتش
الـذي بدأ الـهـجمـة بـتمـريـرة من على
حــدود مــنـطــقــة اجلـزاء إلى كــيــيـزا
الذي مرر عرضية أرضية تصدى لها
تـشــيـزني لــتـرتـد إلى العب الــفـيـوال

ويضعها داخل الشباك.
ونفذ كييزا هجمة مرتدة سريعة في
ــلـعب الـدقــيــقـة 11 من مــنـتــصف ا
لــيــمــرر إلـى مــيــرالــيس في اجلــانب
ـن لــــيــــســــدد األخــــيــــر األ
تــصــويــبــة قــويــة مـرت

فوق العارضة.
وكـاد بـيــرنـارديـسـكي
أن يـــــــــتـــــــــعــــــــادل
لــيـوفــنــتـوس في
الــــدقـــيــــقـــة 20
بـعــدمـا حـصل
عـــلى الـــكــرة
في اجلانب
ـــــــــن األ
وتـــــــــوغل
وســـــــــــدد
الـــــــكــــــرة
لــــتـــرتــــطم
بأقدام مدافع فـيورنتـينا في كرة
كادت أن تخدع احلارس الفونت.
وأحـرز جــيـوفــاني سـيــمـيـوني
الــهــدف الــثــاني لــلــفــيــوال في
الدقـيقة 26 بعد عـرضية من
مــــيــــرالـــــيس إال أن حــــكم
الــــلــــقـــاء ألــــغى الــــهـــدف
لوجود حالـة تسلل على
ـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاجــم ا
األرجــنــتــيــني.وحــرم
الـــــقـــــائم األيـــــســــر
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ـلكي بعد ـدير الفنـي لريال مدريـد انتهاء مـوسم العب الفريق ا أعـلن زين الدين زيدان ا
تعـرضه إلصـابة خالل مـران.ويـخضع مـدافع ريـال مـدريد ألـفـارو أودريوزوال مـساء اول
امس السـبت لـعـملـيـة جـراحيـة لـعالج كـسـر في التـرقـوة الـيسـرى تـعـرض له خالل مران
.وأعرب زيزو خالل مـؤتمـر صحـفي عشيـة مواجـهة أتلـتيك بـيلـباو في اللـيجـا عن شعوره
باألسف إزاء إصابة أودريـوزوال.وتابع: "نشعر باألسف جراء اإلصـابة ألنها معقدة بعض
الـشيء لكونـها في الترقـوة".وقال زيدان: "سوف يـخضع لعمـلية جراحـية مساء اول امس
ــوسم". وأضــاف: "يـتــمــتع (أودريـوزوال) (الـســبت) ومن الــصــعب أن يـعــود خالل هــذا ا
عنـويات مـرتفعـة وأتمنى أن تـمضي األمور عـلى نحو جـيد في العـمليـة وأن يبدأ سـريعا

قبل". وسم ا عملية التعافي لكنه سيعاود اللعب ا
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أشـاد مـدرب مـانـشـسـتر سـيـتي جـوسـيب جـوارديـوال بـقـدرة العـبـيه عـلى تـنـاسي اخلروج
ــؤلـم من خالل الـــفـــوز عــلـى تــوتـــنـــهــام  0-1 فـي اجلـــولــة  35 من الــدوري األوروبي ا
ـمتاز واصـفا في الـوقت ذاته مـنافـسه ليـفربول بـأنه أحد أفـضل الفـرق التي اإلجنلـيزي ا
شـاهدهـا. وأحرز العب مـانشـستـر سيـتي فيل فـودين هدفـا في الدقـيقـة اخلامـسة لـيهدي
فريقه الصـدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي لعب مساء امس األحد أمام كارديف
في اجلـولـة ذاتـهـا عـلـمـا بـأن لـسـيـتي مـبـاراة مـؤجـلـة يـلـعـبـهـا مـسـاء األربـعـاء أمـام جـاره
مـانشـستـر يونـايتـد.وخرج مانـشسـتر سـيتي من ربع نـهائي مـسابـقة دوري أبـطال أوروبا
ـاضي رغم فـوزه علـى توتـنـهام 3-4 . وقال جـوارديـوال في تصـريـحات مـسـاء األربعـاء ا
نـقلـتها هـيئـة اإلذاعة الـبريـطانـية (بي بي سي) عـقب انتـهاء اللـقاء: "لـدى الفـريقـ  العبون
ـتنا النفسية مساء لكون الـقلب والشخصية كانت مبارة صـعبة للغاية بعد هز مذهلون 
ـيرلـيج في حـال انـهـزمنـا ".وتـابع "أبـلغت األربعـاء وكـنـا نـعرف إمـكـانـية خـسـارتـنا لـلـبـر
الالعـبـ أنهم إذا مـا استـطاعـوا نسـيان مـا حـدث سيـكون هـذا جيـدا لكن إذا كـان األمر
ـا لهم فـإنه سيحـفزهم". وأضـاف: "كالعب كرة قدم لم يـكن باسـتطاعـتي فعل مـا فعله مؤ
الالعبون  اللقـب مايزال في أيدينا قدمنا مشوارا رائعا اللعب أمام فريق ال يصدق مثل
ـيـرلـيج إنه أحد أفـضل الـفـرق التي ـكن في الـبر تـوتـنـهام ومـنـافسـة أفـضل لـيـفربـول 
ـدى الـذي سـنـصل إلـيه".وكـال شـاهـدتـهــا في حـيـاتي سـنـقـاتـل حـتى الـنـهـايـة وسـنــرى ا
ديح لـفودين صاحب الهدف بقوله: "إنه العب ديناميكي يضيف احلدة لطريقة جوارديوال ا
لعبنا أردت هـجوما أكبر وعدوانية داخل منطـقة اجلزاء وهو يقدم هذا لنا من خالل عمله

وقدراته أدى بشكل جيد أمام العب على مستوى عال".
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ـــاضي مـن ربع نـــهــائي األربـــعــاء ا
دوري أبـــطــال أوروبـــا.وســجـل فــيل
ـبــاراة الــوحــيـد في فــودين هــدف ا
الدقيقة اخلـامسة.وبذلك رفع سيتي
رصـيــده إلى 86 نــقــطــة لــيــتــصـدر
بـفـارق نـقـطـة عن لـيـفـربول صـاحب
ـركز الـثـاني أما تـوتـنهـام فـتجـمد ا
ــركـز الــثـالث. عـنـد 67 نـقــطـة في ا
وكاد تـوتنهـام أن يصعـق مانشـستر
ســيـتي بــهــدف مـبــكـر في الــدقـيــقـة
الــثـالــثـة عــنـدمــا مـرر إريــكـسن إلى
سون الذي اقتـحم الناحيـة اليسرى
من مـنــطـقـة اجلــزاء وراوغ سـتـونـز
قبل أن يسدد نـحو الزاوية الـضيقة
إال أن احلــارس إيـديــرسـون تــصـدى
لــلــكــرة. ومن أول هــجـمــة خــطــيـرة
افتـتح سيـتي التـسجـيل في الدقـيقة
اخلامسة بعدما رفع برناردو سيلفا
ـــقــاس إلى أجــويــرو الــذي كــرة بــا
ـرمى ليتابعها حولها برأسه أمام ا
راقب فـودين في الشباك.ومرر غير ا
مورا كرة إلى إريكسن الذي تخلص
ـرمى من البـورت قــبل أن يـنـفــرد بـا
لـكن إيــديـرسـون أنـقــذ مـحـاولـته في
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بيلي من أجل إراحـة الفرنسي د
الـــعــــائـــد من اإلصــــابـــة مـــؤخـــرًا
وتـــنـــشــــيط اجلـــبـــهـــة الـــيـــســـرى
للبلوجرانـا. وكاد فيدال أن يُسجل
الــهــدف الــثـــالث لــبــرشـــلــونــة في
الـدقــيـقـة 81  حــيث اسـتــقـبل كـرة
عـرضـيـة من اجلـبهـة الـيـمـنى لكن
تـــــســــديــــدتـه عــــلت مـــــرمى ريــــال
ســـوســيــداد. وأجــرى فـــالــفــيــردي
تــبـــديــلًــا آخــر بــإشــراك ســيــرجي
روبــيـرتــو بـدال من فــيـدال من أجل
إهـدار الـوقت بـعـد انـتـهـاء الـوقت
باراة األصلي لـلمـباراة لتـنتـهي ا

بفوز البارسا.
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عــاقــبت جــمــاهـيــر بــرشــلــونـة في
مـــلــعب "كـــامب نـــو" جنم الـــفــريق
فـيـلـيب كـوتـينـيـو خالل مـشـاركته
ضــد ريـال ســوسـيــداد مـسـاء اول
امس الــســبت بـاجلــولـة الـ 33من
الليجا.وشارك كوتينيو كبديل في
الــدقــيــقــة 71 حــيث دخل بــدال من
بيلي وساهم في زميله عثمـان د

حتقيق االنتصار بنتجية (2-1).
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تـشيـلـسي. وكانت تـقـارير صـحفـية
قــــد أفـــــادت مــــؤخـــــرًا بــــأن وكالء
ـــــفـــــاوضـــــات مع الالعـب بــــدأوا ا
زيــنــيت الــروسـي لالنــتــقــال له في
ـقـبل. وكـان مـاوريـسـيـو الــصـيف ا
ـدير الـفنـي لتـشيـلـسي قد سـاري ا
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كـشف تـقريـر صـحـفي إسـباني عن
رفض ريـــال مــدريـــد الــتـــخــلي عن
خـــدمـــات جنــــمه جلــــاره الـــلـــدود
أتــــلــــتـــيــــكـــو مــــدريــــد خالل مـــدة

قبلة. االنتقاالت الصيفية ا
وأبـدى أتـلـتـيكـو مـدريـد رغـبته في
الـظـفـر بـخـدمـات الـكـرواتي مـاتـيـو
ــــيـــرجني كـــوفــــاســـيــــتش العب ا
ُــــعــــار حــــالــــيًــــا إلـى صــــفـــوف وا
تـشـيلـسي. وبـحـسب إذاعة "كـاديـنا
سير" اإلسبانـية فإن ريال مدريد ال
يـنـوي بــيع كـوفــاسـيـتـش وبـشـكل
خــاص إلى جـاره أتـلـتـيـكـو مـدريـد
وبــالــتــالي ســتــبــدأ إدارة الــروخي
بالنـكـوس فـي مـنـاقــشـة اخلـيـارات
األخـرى. يُذكـر أن الـعالقة بـ ريال
مـــدريــد وكــوفـــاســيـــتش تــدهــورت
اضـي حيث لـلـغـايـة في الـصـيف ا
طــالب الــنــادي الـالعب الــكــرواتي
بـالـبـقـاء في الـبرنـابـيـو لـكـنه أصر
عـــلى الــرحـــيل وتـــمت إعـــارته إلى

الــعـودة بــعـد اإلصــابــة دائـمــا مـا تــكـون
صـــعــــبـــة لــــيس مـن الـــســــهل ذهـــنــــيـــا
اســـــــــتــيــعـاب مــا حــدث عـلى األرجح
هـــــــــذه واحدة من أسـوأ مبـاريـــــــاتي
عـلى األراضي الــــــــترابـية خالل الـ14

سنة األخيرة".
وتــابع "أســتــحق اخلــســارة بــبــســاطــة

فابيو فونيني كان األفضل ".
وواصل "مـا زلت أنتظر الوصول ألفضل
مـستـوى لي علـي أن أكون مـستـعدا من
اآلن لـتقبل اجلـانب السـلبي والـيوم كان
سلـبيا لقد فقدت فـرصة في بطولة تمثل
أهـمية كـبيرة لي بـالطـبع أنا حزين من
الــصــعب تـقــد تــفـســيـرات
ـكـنـنـا احلديث أخـرى 
عن جـــوانب فـــنـــيــة أو
خـطـطيـة ولـكن بـشكل
خــاص األمـور لم تـكن

جيدة ".
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أقـر اإلسباني رافائـيل نادال عقب توديع
بطولة مونتي كارلو لتنس األساتذة ذات
الـ1000 نــقــطــة اول امس الــســبت من
نـصف النـهـائي عـلى يـد اإليطـالي فـابـيو
فـونـيـني بـأنه قــدم أحـد أسـوأ مـبـاريـاته

على األراضي الترابية.
ــــيـــا ـــــــــــصــــنف الــــثــــاني عــــا وودع ا
البـــــــطولة الـتي يحمل لقـبها خالل آخر
ســـــنـــــــــــوات فــــــــــضـال عن الـــــرقم3
الـقيـاسي في الـفوز بـها (11 مـرة) بـعد
ــجــــــمـــوعــتــ دون رد أن خــــــــســـر 

بواقع 4-6 و6-2.
وأشـار نــادال في تــصــريــحـات
باراة "لقـد كان يوما عـقب ا
ســيــئـا بــالــنـســبــة لي أمـام
ــراس مــنــافس صــعب ا
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فقـد محـمد صالح جنم مـنتـخب مصـر ومهـاجم ليـفربـول اإلجنلـيزي فـرصة
اضي.وخرج صالح من وسم ا الفوز إحدى اجلـوائز الثميـنة التي حققـها ا
ـرشـحـ ألفـضـل العب في إجنـلـتـرا والـتي أعـلـنت عـنـهـا رابـطـة قـائـمـة ا

الالعب احملترف اول امس السبت.
وترشح لـلجـائزة ثالثي مـانشسـتر سـيتي سـيرجيـو أجويـرو وبرناردو
سـيلـفا ورحـيم ســـــــــترلـينج إضـافة إلى إيـدين هازارد صـــــــــانع
ألعاب تشـيلسي وثنـائي ليفربـول ساديو ماني وفـيرجــــــــــيل فان
ـرشــحـ ألفــــــــــضل العب ديك.كــمـا أعـلــنت الـرابـطـة قــائـمـة ا
شـاب وتــضم أيـضــا بـرنـاردو ســيـلــفـا ورحـيـم سـتـرلــيـنج مع
مــاركــــــــوس راشـفـورد مـهــاجم مـانـشــــــــسـتــر يـونـايـتـد
وديــــكالن رايـس العب وست هــــام يـــونـــايــــتـــد وتــــريـــنت
ألـكسـندر أرنولـد ظهـير ليـفربـول وديفـيد بروكس العب

وث. بور
وقـد احتـكـر محـمـد صالح كافـة اجلـوائز الـفـردية
ـاضي من احلذاء ـوسم ا في الدوري اإلجنـلـيزي ا
الـــذهــبـي ألفــضـل العب في اســـتـــفــتـــاءات رابـــطــة

. احملترف ورابطة النقاد ورابطة الالعب

صـــــرح أنـه يـــــريــــــد اســـــتــــــمـــــرار
كــوفـاسـيـتش مع الــفـريق لـكن ذلك
كـنًا ألن إعارته لم تـتضمن ليس 
خــيــار الـشــراء الــنــهــائي بــجـانب
وجـود عـقـوبـة تـمـنع تـشـيـلـسي من

إبرام أي صفقات.

درب البرتغالي  ا
اخملضرم جوزيه

مورينيو
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توج نـادي يـوفنـتـوس بلـقب الدوري
اإليطالي بعـد فوزه على فيـورنتينا
اول امس الـسـبت بـنـتـيـجة 1-2 في

إطار اجلولة الـ 3
من عـمـر الكـالـتـشـيو. افـتـتح نـيـكوال
ـباراة في مـيلـيـنكـوفـيتش أهـداف ا
الدقـيقة  6 لصالح فـيورنتـينا فـيما
تـعـادل أليـكس سـانـدرو في الـدقـيـقة

لليوفي وضاعف بيزيال 37
النتـيجة ليـوفــــــنتـوس باخلطأ في

Æ53 مرمـــــــاه في الدقيقة
وبهذا الفوز ضمن يوفنتوس حصد
لقب الكالـتشيو بـعد وصوله للـنقطة
رقم 87 بفارق  20نقـطة عن نـابولي
ـركـز الثـاني فـيـمـا جتـمـد رصـيد بـا
ـركـز فـيـورنـتـيـنـا عـنـد 40 نـقـطـة بـا
باراة العاشر. احملاولة األولى في ا
جــاءت في الــدقــيـقــة الــثــالـثــة بــعـد
انطالقـة أليكس
ســـانـــدرو
حـــــــــــيـث
مــــــــــــــــرر
عـرضــيـة
أرضـــيـــة
أبــعــدهــا
مـيـلـيـنـكو
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وبـــحــسب صــحـــيــفــة "مــونــدو
ديـبـورتـيـفـو" اإلسـبـانـيـة فـإن
اجلـمـاهــيـر أطـلــقت صـافـرات
االستهجان ضد كوتينيو فور
نــزوله وتــكـررت الــصـافـرات

س البرازيلي الكرة. كلما 
وأبدت اجلماهير غضبها من
تــصــرف كـوتــيــنــيـو بــعــدمـا

ســــجل الــــهــــدف الـــثــــالـث ضـــد
مــانـشــسـتــر يــونـايــتـد بــإيـاب ربع

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسـجل كـوتـيـنـيـو الـهـدف الـثـالث

ــبـاراة لــلــبــلــوجــرانـا فـي ا
والــــــتــــــزم الــــــهــــــدوء في
احتـفاله بـالهـدف واضعًا
إصبعـيه في أذنيه وهو
يـــــــــنــــــــظـــــــــر إلى
مـدرجــات الـكـامب
نــــو في رســــالــــة
فــــحــــواهــــا أنه ال
يلتـفت لالنتقادات
أو شـــــــائـــــــعــــــات
االســـتــــغـــنـــاء عن
خـدمــاته بــنــهــايـة

وسم اجلاري. ا

ريال مدريد يرفض اطالق سراح ماتيو كوفاسيتش   
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ـــــدرب الــــبــــرتـــــغــــالي وجه ا
اخملضـرم جوزيه مـورينـيو
مـدفــعـيــته الـثــقـيــلـة صـوب
فـريـقه الـسـابق مـانـشـسـتر
يـــونـــايـــتــــد بـــعـــد خـــروج
الشياط احلمر من دوري
أبـــطـــال أوروبـــا عــلـى يــد

برشلونة.
وقــال مــوريــنــيــو خالل
تـــصـــريـــحــات لـــقـــنــاة
"روســيــا الــيـوم" إن
العــبي الـيـونـايـتـد
ارتـكـبـــــــــوا عدة
أخـــــــــطــاء أمـام
الـــــبــــارســـــا في
الــــــــــــــذهــــــــــــــاب
واإليـــــــــــــــــــــــاب

ودافعوا بطريقة "سيئة للغاية".
ــدرب الـسـابق لـريـال وأضـاف ا
مــــدريـــــد "انـــــظــــروا إلـى هــــدف
كــــوتــــيـــنــــيــــو أو حـــتـى هـــدف
مــيــسي".وأكــد أنه لـم يــتــفــاجـأ
بخروج الـفريق اإلجنلـيزي على
يــد الــبـلــوجــرانــا.وقــال في هـذا
الصدد "برشلـونة هو برشلونة
إنــهـم أفـــضل من مـــانـــشـــســـتــر
يـونـايـتـد.. لـقـد لـعـبـوا بـطـريـقـة
أفــــضـل وأعــــتــــقـــــد أن فــــوزهم

طبيعي".
وكـان مدرب الـشــيـاط احلـمر
أولي جــونـار ســولــسـكــايــر قـد
انـتـقد العـبـيه بعـد اخلــــــــسارة
(3-0)  عــلى مــلـــعب كــامب نــو
مــــعــــتـــبــــرًا أنــــهم لـم يـــقــــدمـــوا

(%100) من أدائهم.

اإلسباني 
رافائيل نادال

دون أن يــتــبــدل احلــال في الــدقــائق
ــبــاراة بــفــوز األخـــيــرة لــتــنــتــهي ا

أصحاب األرض (1-0).
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وفـاز أتـلـتـيـكـو مـدريـد عـلى مـضـيـفه
ـباراة إيـبـار بـنـتـيـجـة (0-1) خالل ا
الـتي جـمـعــتـهـمـا اول امس الـسـبت
ــــــــرحـــــــلـــــــة 33 مـن الـــــــدوري في ا
اإلســبـاني. ويـديـن أتـلـتــيـكــو مـدريـد
بــالـــفــضل في هــذا الـــفــوز لالعــبــــه
تــومـــاس لــيــمــار الــذي ســجل هــدف

باراة الوحيد في الدقيقة 85. ا
ورفع أتـلتـيـكـو مدريـد رصـيده إلى 6
ــركــز الــثــاني وتــوقف نــقــطــة فـي ا
رصـيـد إيـــــــــبـار عـند 40 نـقطـة في

ركز 13.  ا
يــــذكـــر أن هـــذا الــــفـــوز هـــو رقم 20
ألتـلــتـيــكـو مـدريــد في الــــدوري هـذا
ــــوسـم مـــقــــابـل اخلـــســــارة في 5 ا
مـبـاريـات والــــــــــتعـادل في 8 فـيـما
تعد هذه اخلسارة هي رقم 11 إليبار
ــوسم مــقـابل في الــدوري هــــــــــذا ا
الـفـوز في 9 مـبـــــــاريــات والـتـعـادل

في 13.


