
{ لنـدن- وكـاالت - كشف تـقـرير صـحـفي عن بـدء احملادثـات ب
آرسنـال ومانـشسـتر سـيتي حـول إمكـانية تـولي اإلسبـاني مايـكيل
قال أرتيـتا مساعـد بيب جوارديوال قـيادة اجلانرز خـلفًا للـمدرب ا
ـسـؤولي آرسـنـال أثنـاء مـغـادرتهم ـري. والـتـقطـت صورًا  أوناي أ
مـنـزل أرتـيـتـا في  وذلك بـعـد ساعـات من مـبـاراته أمـام مـانـشـسـتر
سـيـتي والـتي حسـمـهـا السـيـتي لـصاحلـه بثالثـيـة نـظيـفـة. وبـحسب
شبـكة "سـكاي سـبورتس" فـإن مسـؤولي آرسنـال بدأوا مـحادثـاتهم

ـري مشـيرة إلى مع أرتيـتا مـنـذ ثالثة أسـابيع وحتـديدًا بـعـد رحيل إ
ـة آرسـنـال أمام أن جلـسـة األحـد لم تـكن اخلـطـوة األولى. وأكـدت أن هـز

سـؤول للتدخل مـن أجل إنقاذ الفريـق من سلسلة مانـشستر سيـتي دفعت ا
ركز الرابع للموسم الرابع على التوالي. تراجع النتائج الكارثية وابتعاده عن ا
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الفرنسي ميشيل بالتيني.
في يـوم تـقد مـارادونـا العـبـا في نـابولي
أدرك مــا هــو قـــادم. كــان هــذا حتــديــدا في
اخلــامس من يــولـيــو/تــمـوز  1984إذ كـان
ينتـظره نحو  70ألف متفـرج وهم يهـتفون
"ديـيــيـجـوووو. ديــيـيـيـجــووو" في مـشـهـد

سيظل محفورا في ذاكرته لألبد.
لقـد وجـد مارادونـا نـفسه وهـو في الـثالـثة
ــاضي والـــعـــشــريـن في مــديـــنـــة ذكــرتـه 
طــفـولـته فــجـاء لـيـجــنب الـفـريـق الـهـبـوط
وصنع بـعدهـا حقـبة لن تـنمـحي من تاريخ
الـنادي اجلـنـوبي بالـتـتويج بـلـقب الدوري
مرت والكأس مرة والسوبر اإليطالي مرة
وكـــأس االحتــــاد األوروبي لــــكــــرة الــــقـــدم

(يويفا).
لـكن األمور تـصل دومـا إلى نـهايـتـها ومع
مـارادونــا قـد تـأتي الـنـهــايـة دومـا مـبـكـرة.
انــهـــار كل شيء في  1991حــيـــنــمـــا ثــبت
تــــــعــــــاطـي مــــــارادونــــــا
لـلكـوكـايـ عـقب فحص
لــلـمــنـشــطـات وإيــقـافه
دة  15شـهــرا.يـقـول
أحـد مـدربـيه عـنه إن
"ديــيــجــو اإلنــسـان
التهمـته شخصية
مارادونا النجم".
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درب اإليـطالي كارلو { لندن- وكاالت - كـشفت تقاريـر صحفيـة بريطانـية عن توصل ا
ـاركـو ـديـر الـفــني الـسـابق لـنـابـولي إلى اتـفــاق لـتـدريب إيـفـرتـون خـلـفًـا  أنـشـيـلـوتي ا

ســــيلفا.
فاوضـات ب إيفرتون وأنـشيلوتي بعد وبحسب شبكـة "سكاي سبورتس" فقـد تقدمت ا
توقع درب اإليطالي إلى مديـنة ليفربول في وقت مـبكر . وأشارت إلى أنه من ا وصول ا
أن يتم اإلعالن رسـميًـا عن تـولي أنشـيلـوتي قـيادة إيـفرتـون قبـل مبـاراة ربع نهـائي كأس
الرابـطـة أمـام لـيسـتـر سـيتـي اليـوم األربـعـاء. وكشف إيـفـرتـون عن أن دنـكان فـيـرجـسون

سيقود الفريق أمام ليستر مع تعيينه مدربًا مساعدًا ألنشيلوتي حال التوصل التفاق.
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{ بــرشـلــونـة ( أ ف ب) - ســتـكـون
األنـظــار شـاخــصـة األربــعـاء نــحـو
مـــــلـــــعب "كـــــامـب نـــــو" لـــــيس ألنه
يـسـتـضـيف مـواجـهـة الـدربي األهم
ه في الـعـالم بــ بـرشـلــونـة وغـر
باراة ريال مدريد وحسب بل ألن ا
تتـرافق مع دعـوات للـتظـاهر خارج
ـــلـــعب من قـــبل االنـــفـــصـــالـــيــ ا
الــكــاتــالــونـيــ الــذيـن يــطــالــبـون
بــاالســتــقـالل عن مــدريــد.وكــان من
باراة في أواخر فترض أن تقام ا ا
رحلة تشرين األول/أكتوبر ضمن ا
العاشرة من الدوري اإلسباني لكن
 إرجـاؤهـا بـسـبب أعـمـال الـعـنف
في كاتالـونيا احتجـاجا على سجن
تـسعـة قيـاديـ انفـصالـي مـا ب
تسـعة و 13عامـاً بسبب دورهم في
مـــحــاولــة اإلقـــلــيم االنـــفــصــال عن
مدريد عام .2017وبعد مـرور قرابة
ــــوعـــد األصــــلي شــــهـــريـن عـــلـى ا
لــلـــمــبــاراة الـــتي تــرتــدي أهـــمــيــة
مـضاعـفة عـلى الـصعـيد الـتنـافسي
في ظـل تصـدر بـرشـلـونـة لـلـتـرتيب

بفـارق األهداف عن ريـال بعـد تعـثر
الفـريقـ في عطـلة نـهايـة األسبوع
اضي لم يتغير الوضع والتهديد ا
ما زال قائما ألن االنفصالي يرون
ـــبـــاراة فـــرصـــة إليـــصــال بـــهــذه ا
رسالتهم الى ما يقارب  650مليون
شخص سـيتـابعون الـلقـاء األربعاء
من خــلف شــاشـات الــتــلـفــزة حـول
الــعــالم بــحـسـب تـقــديــرات رابــطـة
الــدوري اإلسـبـاني "لـيــغـا".وأعـلـنت
الـــســـلـــطـــات احملــلـــيـــة في اقـــلـــيم
كــاتــالــونـــيــا اجلــمــعـــة أنه ســيــتم
تــخـصــيص حــوالي ثالثـة آالف من
رجـال الـشـرطـة واألمن اخلـاص من
أجل مــبــاراة الـ"كـالســيــكــو" وذلك
تــخـوفـاً من حـصـول أي اسـتـهـداف
.واثــارت الـدعـوة من االنـفـصــالـيـ
لـلـتــظـاهـر حـول مــلـعب "كـامب نـو"
اخملـاوف وقـال وزير الـداخـلـية في
حـكومـة كاتـالونـيا مـيشـال بوخ في
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي أن الـــشـــرطـــة
ـــــبــــاراة ووصــــول "ســـــتــــحـــــمي ا
ـشــجـعــ وأمـنــهم داخل وخـارج ا

ـلـعب".وأفـادت أوجـيـني سـالـيـنت ا
ـفـوضة الـعامـة للـهـيئـة اإلقلـيمـية ا
في كـاتـالونـيـا أن ما مـجـموعه الف
شـــرطي مـن عـــديـــد مـن الـــشـــرطـــة
اإلقليمية الكاتالونية سيضاف إلى
عــدد من األمن الــعــام واخلــاص مـا

ســــيــــرفع الــــعــــدد إلى ثـالثـــة آالف
شـخص.عـادة وفي مـثل هـذا الـنوع
من الـلـقــاءات الـتي تـعـتــبـر "عـالـيـة
اخلـــطــورة" يــتـم تــعــزيـــز الــوضع
ـئــات" من األفـراد األمـني بــنـشــر "ا
واجهة لعب  األمنية على جانبي ا

وجهة من "منظمة دعوة التظاهر ا
قراطـية".قامت هذه تسونـامي الد
اجملــمـــوعــة مـــجــهـــولــة األعـــضــاء
ـطـار بـتــنـظــيم احلـصــار اجلـزئـي 
برشلـونة في تشـرين األول/أكتوبر
ـاضي وقـطـعت الـطـرق الـسـريـعة ا

دة الرئيسية ب فرنسا وإسبانيا 
يــــــــــــومـــــــــــــ فـي تـــــــــــــشــــــــــــريـن
الــثــاني/نــوفــمـبــر.ووفــقــا لــرئـيس
الـشرطـة سيـقوم الـضبـاط بحـماية
ــلــعب مــنـذ ـنــطــقـة احملــيــطــة بـا ا
الصـباح البـاكر حـتى يتمـكن الفرق
ـشـجـعـون من الـدخول واحلـكـام وا
دون أي مـشـكـلـة.كـمـا سـيـتم أيـضـا
تــعـزيــز الـرقــابـة والــتــفـتــيش عـلى
ـشـجــعـ حـيث ســيـوضع طـوق ا
ـتـظـاهـرين من الـوصـول إلى ـنع ا
ــلــعب.وســيــتـأهـب رجـال مــداخل ا
ـــدرجــــات أيــــضـــاً وفي األمن فـي ا
بـاراة حيث حذرت محيط مـيدان ا
ـقـراطيـة" من أنـها "تـسـونامي الـد
ستنشر رسالتها.في تغريدة نشرت
ـــؤتــمــر بــعــد فـــتــرة وجـــيــزة من ا
ـؤيدة ـنـظـمـة ا الـصـحـافـي قـالت ا
لالسـتـقالل إنهـا "لم تـقل إنهـا تـريد
باراة. على العكس منع أو تعليق ا
من ذلك تــريـد (تــســونــامي) دعـوة
الـــــعـــــالـم بـــــأســـــره لـــــرؤيـــــتـــــهــــا
ومـتــابـعــتـهــا".وحـثت "تــسـونـامي"

ـتـظاهـرين عـلى الـتـجمع في أربع ا
نقاط محددة حول ملعب "كامب نو"
بـدءاً من الـسـاعـة الرابـعـة بـتـوقيت
غرينيـتش أي قبل أربع ساعات من
ــبــاراة.وقــالت ســالـيــنت انــطالق ا
"أحـد أكثـر السـيـناريـوهات تـعقـيدا
ــلـــعب. إنه وضع هـــو غــزو أرض ا
صـعب ال نعـتبـره مـرجحـاً من حيث
ـــكـــنــا".ومـــخــطط ــبـــدأ لـــكــنه  ا
ــقــراطـيــة" لــيـوم "تــســونـامـي الـد
ـــبـــاراة مــا زال مـــجـــهــوال وردت ا
ــنـظــمــة في تــبـادل لــلــرسـائل مع ا
احملطـة الـتـلـفزيـونـيـة الـكاتـالـونـية
"تي في  "3أنه "تــتـمــيـز اإلجـراءات
التي أعلنت عنها مسبقا تسونامي
بـثالث مراحل: الـغـموض والـتوقع
فـاجـأة والـتـنـفيـذ".لـكـنـهـا أصرت ا
أيــضـا عــلى أن "تـسـونــامي لم تـقل
ـباراة".في أبـدا إنهـا تـريد تـعـليق ا
نـــادي بــرشـــلــونـــة الــذي يـــعــتـــبــر
تاريـخيا مـرآة للـهوية الـكاتالـونية
هـناك دائـما مـحاولـة للـتعـايش ب
كــرة الـــقــدم.وعــلق رئـــيس الــنــادي
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مـــران الـــيـــوم أيـــضـــا والـــذي كــان
ـدة 15 مــفـتــوحــا لــوسـائـل اإلعالم 
دقيقـة حضر عدد من أفـراد الرابطة
ران بـالتـنسيـق مع إدارة الفريق ا
ـنظـمـة وكـان الـنـصيب والـلـجـنـة ا
األكـبــر من الـهــتـافــات لـدى وصـول
الــفـــريق إلى مـــلــعب الـــتــدريب في
جامعـة القطر لصـالح محمد صالح
ــعـنـويــات عـالـيـة . وظـهـر صالح 
مــنـذ وصــوله الـدوحــة وشـارك في
ــران بــقـوة وظــهــر بـحــالــة فـنــيـة ا
وبــدنـــيــة جـــيــدة أكـــد من خاللـــهــا
جــاهـزيــته الــتـامــة لـلــمـشــاركـة في
الـبـطـولـة وقـيادة الـفـريق لـلـتـتويج
بـالـلــقب. وسـجل صالح هـدفـ في
مرمى واتفورد بـالدوري اإلجنليزي
لــيــواصـل هــز الــشــبــاك لــلــمــبـاراة
الــثـــالـــثــة عـــلى الـــتــوالي مـــؤكــدا
اسـتـعادته حـاسـته التـهـديفـيـة مرة

أخرى. 
وتــضع جــمــاهـيــر لــيـفــربــول آمـاال
ــصــري في كــبــيــرة عـــلى الــنــجم ا
ـكـسـيكي ـبـاراة أمـام مـونتـيـري ا ا
ـربع الذهبي بعـد غد األربـعاء في ا
ــونـديـال األنـديــة من أجل حتـقـيق

الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأعــضـاء رابـطـة الـنـادي أمـام مـقـر
إقـامـة الفـريق لـلـهتـاف لالعـب في
أول زيـارة لـهم لـلـعـاصـمـة الـدوحة
ي وحتـفيـزهم لتـحـقيق الـلقب الـعا
ألول مــــــــــــــــــــــرة فــي تــــــــــــــــــــــاريــخ
النادي.واخـتصت اجلماهـير محمد
صالح بـالـهـتـافـات ورددت األغـنـيـة
ـصـري". وخالل ـلـك ا الــشـهــيـرة "ا

ديسمبر/ كانون أول اجلاري.
ووصــلت بـعــثـة لــيـفــربـول بــقـيـادة
ـاني يـورجن كـلـوب مـساء أمس األ
األحــد إلى الــدوحــة عــبــر الــصــالـة

الوزارية في مطار حمد الدولي.
ـشـددة ورغـم اإلجـراءات األمــنـيــة ا
احمليـطة بـالفـريق اإلجنلـيزي إال أن
ــشــجــعــ ــنع تــواجـــد ا ذلك لـم 

{ لـنــدن- وكــاالت - حــظي الــنـجم
مـــحـــمــــد صالح العب لــــيـــفـــربـــول
اإلجنــــلـــيــــزي ومـــنــــتـــخـب مـــصـــر
بـاسـتـقـبـال جــمـاهـيـري حـافل مـنـذ
وصـوله إلى الدوحـة لـلمـشـاركة مع
فـــريــقـه في بــطـــولــة كــأس الـــعــالم
ــقــامـة حــالــيــا في قــطـر لألنــديــة ا
وتـســتــمــر مــنــافــســاتــهـا حــتى 21
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ــشــاجــرة كــبــيــرة في نــهــايــة الــبــارســا 
باراة. ا
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احلـقـيقـة تـقـول إن مـارادونـا لم يكـن يرغب
في الـرحـيل عن الـبـارسـا لـكـنه وجـد نفـسه
مـضــطـرا لـذلك بــعـدمـا قــرر رئـيس الـنـادي
جوسـيب لـويس نونـييـز بيـعه لـينـتقل إلى
نـابـولي ويـصـبح مـعشـوقـا لـلـجـمـاهـير إذ
جعـل الفـريق بـطال من الـعدم وجـعـله يرفع
رأسه ألول مرة في وجه يوفنتـوس العتيد
الـــذي كـــان يـــضم حـــيـــنـــهـــا في صـــفـــوفه

الليجا وكأس السوبر اإلسباني.
وانـتـقل مـارادونـا إلى بـرشـلونـة في 1982
بـــعـــد أربع ســـنـــوات من بـــدء االتـــصــاالت
لـلــتـعـاقـد مـعـه في صـفـقـة كــان مـهـنـدسـهـا
خوسـيه مـاريا مـيـنجـيال وتـعتـبر من أولى
الـصفـقـات الـكـبرى الـتي تـوسط فـيـها.ذات
مــرة مـزح مـيــنـجـيال بــخـصـوص صــعـوبـة
الــصــفــقــة وقــال "لــكي أتــعــاقــد مــعه قــمت
بـرحالت جـوية أكـثـر من اخلـطـوط اجلـوية

األرجنتينية".
فحـينـمـا سعى الـبارسـا لضم ديـيجـو طلب
أرجــنـتــيــنـوس جــونــيـورز  100ألف دوالر
لـلـتـخلـي عنه لـكـنه بـعـدهـا بـأربع سـنوات
دفع مـــا يـــوازي  6ماليـــ يـــورو (مــلـــيــار
بيـزيتا) وذلك في عـصر كـان ثمن الـسيارة
فـيه يـوازي  600يـورو ومـتـوسط الـرواتب
يورو. 154
حط مــارادونـا الــرحـال في إســبـانــيـا بــعـد
كـــأس الــعـــالم  ?1982ولــعـب مع الـــفــريق
الكتالوني  58مباراة سجل فيها  38هدفا
لـــكـــنه في عـــامه األول تـــعـــرض لإلصـــابــة
بـااللـتـهـاب الـكـبـدي وإصـابـة خـطـيـرة بـعد

تدخل من أندوني جويكويتشيا.
ومـثلت مـواجـهة الـبارسـا وأتـلتـيك بـيلـباو
في نـهـائي كـأس  1984نـقـطــة فـاصـلـة في
نـهايـة مـسـيـرة األسطـورة األرجـنـتـيني مع

لتخطـي هذا الدور والتـواجد ب الثـمانية
الـكـبـار. ويـعـد كـريـسـتـيـانـو رونالـدو جنم
يوفنـتوس أبرز العـبي اليوفي الـذي يعول
عـلـيـه الـنـادي في قـيـادة الــسـيـدة الـعـجـوز
لـعبـور هـذا الدور السـيـما وأن الـدون يـعد

الهداف التاريخي للبطولة حتى اآلن.
ـــتــــازًا في ـــتــــلك رونــــالــــدو ســـجـالً  و
ـبــاريـات الـتي لــعـبـهـا أمــام لـيـون حـيث ا
خاض  10مبـاريات جـميـعهـا كانت بدوري
أبطال أوروبا وفيها استطاع أن يسجل 4
أهـــــداف وصــــــنع .6وحــــــصــــــد الـــــدون 5
ــة واحـدة انـتــصـارات و 4تـعــادالت وهـز
ـقــابل سـيـعــاني لـيـون أمـام لــيـون. وفي ا
كثيرًا في مواجهته أمام يوفنتوس خاصة
فـيس ديـباي بـعدمـا تـعـرض الهـولـنـدي 
جنم وهــداف الـفـريـق إلصـابـة فـي الـربـاط
الصـليـبي.فيـما تـعرض أيـضًا جيـف رينيه
ـــبــاراة الـــتي لـــذات اإلصـــابـــة في نـــفس ا
أصـيب فيـهـا ديـبـاي أمـام رين أمس األحد

بالدوري الفرنسي.
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ويـــقف الــتــاريخ بــجـــانب يــوفــنــتــوس في
مواجـهـاته أمام لـيون فـعـلى مدار الـتاريخ
تــقـابـل الـفــريــقـان في  4مــبـاريــات تــمـكن
البيانكونيري من حتقيق الفوز في  3منها
فـيمـا تـعـادل مرة واحـدة ولم يـحـقق لـيون
أي انــتــصــار. فــفي دوري أبــطــال أوروبــا
ــرحــلـة دور تــقــابل يــوفــنــتـوس ولــيــون 
اجملموعات موسم (2016ـ ?(2017وانتهت
ـبـاراة األولى بـالـتـعـادل اإليـجـابي ((1-1 ا
في إيطـاليـا بينـما حـقق اليـوفي الفوز في

فرنسا بنتيجة (.(1-0
وفـي بــــطـــولــــة الــــدوري األوروبي مــــوسم
(2013ـ  ?(2014لـعب الـفــريـقـان في الـدور
ربع النهائي وحـقق اليوفي الفوز بـنتيجة
( (1-2ذهابًا في تـورينو كـما انتـصر إيابًا

في فرنسا بنتيجة (.(1-0
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ثــمــة رابط تــاريــخي بــارز بــ بــرشــلــونـة
اإلســبـــانـي ونــابـــولـي اإليــطـــالـي الــلـــذين
سيتواجـهان في ثمن نـهائي دوري األبطال
في مواجـهة لم حتـدث من قبل عـلى صعـيد
ـــواجــهــات األوروبــيـــة وهــو األســطــورة ا

األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.
تـعكس نـظـرة سـريعـة لألرقـام أن مـارادونا
ـدينة حقق اجملد مع نـابولي ووضع هذه ا
عـلى اخلـريطـة الـكـرويـة في حـ أنه فشل
مع النـادي الكتـالوني الـذي رغم التـوقعات
الـكبـيـرة تـمكن فـقط مـعه من حتـقـيق ثالثة
ــلك وكـأس ألــقـاب "صــغـيــرة" وهي كـأس ا

{ مـدن- وكــاالت - أســفـرت
قـرعـة دور الـ 16من دوري
أبطـال أوروبـا في مـقر
االحتـــــــــــاد األوروبـي
ــــديــــنـــة نــــيـــون
السويسرية عن
مـواجــهـة جتـمع
يـــــوفـــــنـــــتــــوس
بــنـظــيــره لــيـون
الـــفــرنـــسي.ومن
ـقـرر أن يُـقــام لـقـاء الـذهـاب في ا
2020فبراير/ شباط  26
بــفــرنــســا عــلى أن يُــقــام لــقـاء
اإليــــــــــاب  17مــــــــــارس / أذار
بـتــوريـنـو. ويـبــدو أن الـقـرعـة
كـانـت رحـيـمــة بـيـوفــنـتـوس
السـيـما وأن الـبـيـانـكـونـيري
كـان من احملــتـمل أن يـواجه
فــرقـــا ذات تــاريـخ وخــبــرة
أكـبــر من لـيــون مـثل ريـال
مــــدريـــــد تـــــشـــــيــــلـــــسي
بــــوروســـيـــا دورتــــمـــونـــد

وتوتنهام هوتسبير.
ـــتــــلك يــــوفــــنــــتـــوس و
حظوظًا أكبر من ليون في
عـبور دور الـ 16والتـأهل
لــلــدور ربع الــنـهــائي من
مسابـقة األبطـال خاصة
وأنـه ســــيــــســـتــــضــــيف
مــــبـــــاراة اإليــــاب عــــلى
ملعبه بألـيانز ستاديوم

بتورينو.
أحـد األســبـاب األخـرى
الــــتي تُــــمـــهــــد طـــريق
السـيـدة العـجوز نـحو
ربع الــنـهــائي امـتالك
الــرفـــيق لــقـــائــمــة من
ـــمــيـــزين الالعـــبـــ ا
ســواء في الــتــشــكــيل
األســـــاسـي أو عـــــلى
مـقــاعـد الــبـدالء
حــــــــــــــــــــيـث
ســـيـــكــون
لـــــــــــــــــــدى
ماوريسيو
ســــــــــــــــــاري
ــديـــر الــفــني ا
لــــيـــوفــــنـــتـــوس
القـدرة على اخـتيار
أفــــضل الــــعــــنــــاصـــر

لقطة من
مباراة سابقة
ب برشلونة
وريال مدريد

U¹d ∫ مواجهة برشلونة ونابولي في دوري االبطال ترجعنا الى ذكريات مارادونا –

جانب من
تدريبات فريق

ليفربول

{ مدريد –وكاالت - اعـتـرف روجر فـيدرر
بأنه شعر "بنـوع من االنهيار" خالل جولة
ـكـسـيك وأمـريـكـا اجلـنـوبـيـة الـشـهر في ا
ـاضي بعـد أن تسـبـبت أعمـال شغب في ا
الـعاصـمة الـكولـومبـية بـوجوتا فـي إلغاء
ــاني مـــبــاراته االســتــعـــراضــيــة أمــام األ

ألكسندر زفيريف.
وغــــــــطـت مـــــــــحــــــــطـــــــــة (إي.إس.بي.إن)
التـلفـزيونيـة جولـة فيدرر ( 38عامًا) التي
شملت  5دول ضمن فيلم وثـائقي بعنوان

"روجر فيدرر: كل مكان موطني" .
ويـتناول الـفيـلم الوثـائقي مـشوار الالعب
احلاصل على  20لقبًا في البطوالت األربع
ـبـاراة الـتـاريـخـية ـا في ذلك ا الـكـبـرى 
في مكسـيكو سـيتي ح احتـشد أكثر من
شاهدة فيدرر وهو يهزم 42 ألف مشجع 
ــاضي وشـهــدت رقـمًـا زفـيــريف الـشــهـر ا
قياسيًا لعدد اجلمهور في مباراة للتنس.
ومن أبــرز مــقـاطـع الـفــيــلم الـوثــائــقي مـا
حـدث في بـوجوتـا حـ فرضت احلـكـومة
حـظـر الــتـجـوال بـعـد مــظـاهـرات وأعـمـال
ـــوعــد شـــغب واســـعـــة الـــنـــطـــاق قـــبـل ا

جــوســيب مــاريـا بــارتــومــيــو عـلى
الــوضع احلـســاس بــالـقــول "نــعـلم
أنـنـا نـعيـش في حلـظـة اجـتـمـاعـية
وسياسية معقدة لكني مقتنع بأنها
مـــتــوافـــقــة مع الـــقــدرة عـــلى لــعب
مـــــبــــاراة كـــــرة قــــدم".لـــــكن فـــــريق
بـارتـومـيو يـواجه خـطـر العـقـوبات
والتـغر في حـال حدوث خـروقات
ــا في ذلك اجــبــاره عـلى أمــنـيــة 
خــــوض مـــبـــاريــــات خـــلف أبـــواب

موصدة.
وغالبـا ما يتحول مـلعب "كامب نو"
الى مــنـصــة لــلــتــعــبــيــر عن رغــبـة
االنفصالي باالستقالل عن مدريد
مع عـــرض األعـالم والالفــــتـــات في
درجات واألغـاني االنفصـالية في ا
كل مـــــبـــــاراة.وقــــد حـــــذر االحتــــاد
اإلســبـاني بـأنه "سـيــطـبق الـلـوائح
السارية" في حـال حصول خروقات
في مباراة األربعاء ضد ريال مدريد
الـذي يعـتـبـر بـالـنسـبـة لـلـعـديد من
ـركزية ثال للـقوة ا الكـاتالـونيـ 

واحلكومة اإلسبانية في مدريد.
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ــبــاراة ــفـــتــرض لــبــدايــة ا ا
االســتــعــراضــيــة بــ فــيـدرر
وزفـــــيــــريـف.وفي ظـل وجــــود
حـشـد كـبـيـر من اجلـمـهـور أقـر
فيدرر على مضض بأن الوضع
لـيس آمـنًــا.وتُـظـهــر لـقـطـات في
ـشي نـحو الـفـيـلم فـيـدرر وهـو 
البس وقد دخل في نـوبة غرفـة ا

بكاء قبل أن يعانقه زفيريف.
وقال فـيدرر "ذهـبنـا ألداء تدريـبات
اإلحـمـاء وكـان اجلمـهـور مـتحـمـسًا

لـلـغـاية لـكن بـعدهـا تـغـيرت األمـور بـشكل
جـنوني". وأضـاف "كنت أفـكر إن كـان هذا
أفضل حل? ألن الناس بحاجة للعودة إلى
منـازلهم سـا وحـينهـا أدركت حقـا أننا
ال يجب أن نلعب. كان الـضغط كبيرًا على

اجلميع".
وتــابـع روجــر "شـــعــرت بـــانـــهــيـــار. كــان
يــفــتــرض أن تــكـون مــبــاراة األحالم لــكن
شـعـرت بـأن كل شيء يـنـهـار في الـنـهـاية.
زقًا البس) كنت  ح عدت (إلى غرفة ا

من الناحية العاطفية".

اني لكرة القدم  إيقاف ليون بايلي مهاجم - وكاالت - أعلن االحتاد األ { برلـ
باير ليفركوزن ثالث مباريات حلصوله على بطاقة حمراء.

ووجه بـايـلي ضـربـة في الــوجه لـكـيـنـجـسـلي إيــزيـبـيـو العب كـولـون خالل مـبـاراة
اضي بعد أن عرقـله األخير األمر الذي  اعـتباره واقعة الفـريق يوم السـبت ا
ـاني.وتقـبل بـايلـي وناديه لـيـفركـوزن الـعقـوبـة التي عـنف من قـبل احتـاد الكـرة األ

تضمنت أيضا غرامة مالية قدرها  20ألف يورو.
ويغيـب بايلي بذلك عن آخـر مبارات لـفريقه في الـبوندسلـيجا قبل فـترة العطالت
الشتـوية حيث يـلتقي لـيفركـوزن مع هيرتا بـرل ومايـنز ثم يسـتأنف مشواره في

القاة بادربورن. سابقة بعد انتهاء العطلة الشتوية  ا
هـذه هي ثـاني واقـعة طـرد لـبايـلي في غـضـون شهـرين حـيث  إيـقافه مـبـارات

اضي. بلغ بعد تعرضه للطرد الشهر ا ه نفس ا وتغر

{ مـدريـد- وكـاالت - أشـاد نـيــمـار جـونـيـور جنم بـاريـس سـان جـيـرمـان كـثـيـرا
بزمـيله السابق ليونيل ميسي مؤكدا أن الالعب األرجنتيني ليس سببا في رحيله

عن صفوف برشلونة اإلسباني في صيف .2017
وقال نـيـمار في حـوار مع مـجلـة فـرانس فوتـبـول "ميـسي العب مـذهل إنه أفضل
العب رأيته في حـياتي ولـيس غريـبا عـليه الـفوز بـالكـرة الذهـبية  6مرات ألنه
فـتـرض أن تـكون هـنـاك كرة ذهـبـية بـاق عـلى الـقمـة لـعدة سـنـوات ومن ا

خاصة به فقط".
وأكد الالعب الـبـرازيلي "رحـلت عن بـرشـلونـة سـعيـا لـتحـقـيق أهداف
أخرى ولـيس لـلفـوز بالـكـرة الذهـبـية أو عـدم الـتواجـد مع مـيسي في
فريق واحـد بل أنا فخور للعب بجـواره فهو صديقي وسأبقى أحبه
دائمـا".وتابع "في برشلونة االهتـمام بكرة القدم يكـون مكثفا وتعلمت

هناك الكثير من األمور وكانت أحوالي جيدة".
وعـن رغــبــته في الــرحــيـل عن صــفــوف بي إس جي

ـوسم اجلــاري لـلـعـودة مـجـددا إلى مـطـلع ا
الـبارسا قـال نيـمار جـونيـور "لم أقصد
إيـذاء أحـد ولــكن عـنـدمــا ال تـكـون

سـعــيــدا في مـكــان مـا
يــجب مــغــادرته لــقــد
حتــــدثت كـــثـــيـــرا في
هــذا الـــشــأن واآلن
أنا العب باريسي".
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