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يـنتـظر عـشـاق كرة الـقدم الـيوم
األحـد قـمـة مرتـقـبـة بـ ريال
مـدريـد وأتـلتـيـكـو مـدريد في
نــــهــــائـي كــــأس الـــــســــوبــــر
اإلسبـاني عـلى ملـعب مديـنة
ــــــلـك عـــــــبــــــد الـــــــله ا
الــــريـــاضـــيـــة
"اجلــوهـرة
ــشــعــة" ا

بجدة.
كـان ريال
مـــــدريـــــد
فــاز عــلى
فـالـنـسـيـا

(3-1)
يـــــــــــــــــوم
األربــــعــــاء
في نــــصف
نــــــــهــــــــائي
الـــبــــطــــولـــة
بـــشــــكـــلــــهـــا

اجلديد.
فيما تفوق
أتــلــتــيــكــو
مـــــــدريــــــد
اخلميس (-3
2) عـــــــــــــــــــلـى
بـرشــلـونـة في
مباراة مثيرة.
ويــقـام نــهـائي
كـأس الــسـوبـر
اإلسباني ألول
مـــــــــرة بـــــــــ
فــــريـــقـــ لم
يـــــــــــفــــــــــوزا
بــــــألــــــقـــــاب
مــحــلــيـة في
ـــــــــــــــوسـم ا

السابق.
ويــــــســـــــعى
ريـال مــدريـد
لـــلـــتــــتـــويج
بــالــلــقب رقم
11 فـــــــــــــــــــي
الـسـوبـر عـبر
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مواجـهـة نصـف نهـائي كـأس الـسوبـر اإلسـبانـي ب بـرشـلونـة وأتـلـتيـكـو مـدريد في الـسـعـودية  لم تـشـهد
انـتفاضة فـريق أتلتيكـو مدريد على بـرشلونة فحـسب بل انتفاضـة العبي أتلتيـكو ضد البـرغوث ميسي على
وجه الـتـحديـد أيـضا.وجنـحت كـتيـبـة األرجنـتـيني ديـيـجو سـيـميـوني في قـلب تأخـرهـا إلى فوز 2-3 لـيـمنى
سـابـقة (13 لـقبـا) بـأول خـسارة له في 13 مـباراة ضـمن مـخـتلف بـرشـلونـة حـامل الـرقم القـيـاسي في ا
شهـد الذي انتـفض فيه البرتـغالي جواو فـيلكس على ـسابقـات.اإلثارة لم تقف عنـد هذا احلد حـيث بات ا ا
الـنـجم مـيسي حـديث مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي حـيث تـناقـل رواده صورة لإلثـنـ والـتي يـهـاجم فـيـها
العـشريني ميسي البالغ من العمر 32 عاما.ونـشب اخلالف ب اإلثن قبل نهاية الشوط األول بقليل حيث
كـاد الطرفان أن يـتشبكـا باأليادي بـعد شتائم مـتبادلة لـوال تدخل العبي الـفريق لـتهدئة األمـور وفي نهاية

باراة. تمثلة في حكم ا طاف وجب تدخل أعلى سلطة في اللقاء ا ا
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دير كسر األرجنتيني دييجو سيميوني ا
الفني ألتلتيكو مدريد عقدته احمللية ضد
برشلونة بـإقصاء البـلوجرانا من نصف
نــهـائـي كـأس الــســوبــر اإلســبـانـي عـلى
ـشعـة.سيـميـوني الذي ملـعب اجلوهـرة ا
عــانـى من الــعـــقــدة مــنـــذ تــولـــيه قــيــادة
الروخـي بالنـكوس في 2011 تـفوق ألول
مـرة في مـسـابـقـة مـحـلـيـة عـلى الـبـارسا
وتـأهل لـلنـهـائي ضـد اجلـار الـلـدود ريال

مدريد.
WO³KÝ …dDOÝ

ــديــر الــفـني بــدأ إرنــسـتــو فــالــفـيــردي ا
لـــبــرشـــلــونـــة بــطـــريــقـــة لــعب (4-3-3)
ـرمى أمـامه بـوجـود نـيتـو فـي حراسـة ا
الــربــاعي ســيـــرجي روبــيــرتــو وبــيــكــيه
وأومـتــيـتي وألــبـا وفي الــوسط الـثالثي
فيدال وبـوسكيـتس ودي يوجن والثالثي

الهجومي ميسي وجريزمان وسواريز.
وسيـطـر بـرشلـونـة عـلى مجـريـات الـلعب
بــشـكـل كـامـل في الــشـوط األول وضــغط
على أتـلـتيـكـو مدريـد الذي تـراجع بـكامل
العـبـيه إلى مـنـطـقـته وكـان يـنقـصه فـقط
الــتـــســجـــيل.وفــشـل مــيــسـي ورفــاقه في

استـغالل الفـرص الـتي سنـحت لهم رغم
قـلتـهـا في ظل الـتـمـاسك الـدفـاعي الـقوي
ألتلتـيكـو مدريـد.وسجل برشـلونـة هدف
ــســتــوى فــردي واضح من مــيــسي في
األول وخطـأ في التـغطـية لـدفاع األتـلتي
في الثـاني الـذي سـجلـه جريـزمـان حيث
عــــانى الــــبـــارســــا ضــــد دفـــاع الــــروخي

بالنكوس.
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برشـلـونـة بعـد اسـتـقبـال هـدف في بـداية

الـشــوط الــثـاني وتــقـدمـه في الـنــتـيــجـة
بــهـــدفي مــيــسـي وجــريــزمـــان فــشل في
اسـتـغـالل تـقـدمه وفــرض سـيــطـرته عـلى
ـبـاراة.وعـانى الـبــلـوجـرانـا من الـثـغـرة ا
القـاتـلة فـي قلب الـدفـاع فمن أول هـجـمة
باراة سجل منظمة ألتلتيكو مدريد في ا
الروخي بالنكـوس الهدف األول بـتمريرة
في عـمق الـدفــاع.وتـسـبـبـت هـذه الـثـغـرة
ـا فـي الـهــدف الــقــاتل الــذي ســجـله أيــضً
كوريا في الـدقائق األخـيرة حـيث ظهرت

ساحـة الكـبيرة بـ قلبـي الدفاع بـيكيه ا
سانـدة الدفـاعية من وأومتيـتي وغيـاب ا
ــعـاني الــبــلـوجــرانــا هـذا خط الــوسط.ويُ
ــســـتــوى ــوسـم بــشـــكل واضح عـــلى ا ا
ـــعـــد من الـــفـــرق األكـــثـــر الـــدفـــاعـي إذ يُ
استقباال لألهـداف في بطولة الـليجا هذا
ـوسم وفـشل فـالــفـيـردي في إيـجـاد أي ا

حلول لها.
w½uOLOÝ  «dOOGð

عتادة بـاراة بطريقـته ا بدأ سيمـيوني ا
(2-4-4) بــــوجــــود أوبـالك في حــــراســــة
رمى أمـامه لودي فـيـليـبي سافـيتش ا
وتـريبـيـر وفي الـوسط نـيـجـويـز بارتي
هيـريرا وكـوريا وثـنائي الـهجـوم جواو
ـــعــــاب عــــلى فــــيــــلــــيــــكس ومــــوراتــــا.ويُ
األرجـنـتـيـني في الـشـوط األول الـتـراجع
ـا دون أي خطـورة هجـومية التام دفـاعيً
وبطء االرتـداد مـن الـدفــاع إلى الـهــجـوم
ا سمح للبارسا في السيطرة.وكالعادة
ـدربـ وهو الـشوط الـثـاني هـو شـوط ا
مــا جـســده ســيــمــيـوني حــرفــيًــا والـذي
يُحسب له انتصار إذ ترك بصمته بشكل
واضح في التـغيـيرات حيث دفـع بكوكي
مع بدايـة الشوط الـثاني الـذي توغل في
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أخبار النجوم
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وأضـاف: "جـئنـا إلى هـنـا لتـحـقيق
االنـــتـــصـــار وحـــصـــد لـــقب كـــأس
الــسـوبــر اإلسـبــاني ولم نـســتـطع
احلفـاظ على تـقدمنـا بفـضل براعة
لـيــونــيل مــيــسي ولم نــتـمــكن من
إيــقــافه لـكـن كـانت لــديـنــا اجلـرأة
بــــالـــوصـــول لـــلـــمــــرمى وتـــعـــديل
النتيجة وحتقيق الفوز بالنهاية".
وختم فـيتـولو بـقوله: "ريـال مدريد
فريق قوي وكبير وستكون مباراة
قـويــة وصـعــبـة وجـمــيـلــة بـيــنـنـا
ونــتــمـنـى أن يــكــون نـهــائـي كـأس
ـتـعـا لـلـجـمـيع ويـلـيق الــسـوبـر 

." بالفريق
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وكـشف تـقـريـر صـحـفي اول امس
اجلــمـعــة عن رد فـعل العــبي ريـال
مــــدريـــد بـــعـــد خـــســـارة الـــغـــر
التقـليدي بـرشلونـة   ضد أتلـتيكو
بــنـتــيـجـة 3-2 في نــصف نــهـائي
الــســوبـر اإلســبــاني عــلـى مـلــعب

شعة بجدة. اجلوهرة ا
ووفـقًــا لـبـرنــامج "الـشــيـرجنــيـتـو"

أمـا أتلـتيـكو مـدريـد سبق له الـفوز
بـلـقب الـسـوبـر احملـلي مـرتـ فقط

عامي 1985 و2014.
واســتـحــوذ بـرشــلـونـة عــلى الـرقم
الـقـيـاسي لـعدد مـرات الـفـوز بـلقب
الــســـوبــر حـــيث حــصـــد الــفــريق
الـكـتــالـوني الـلـقب في 13 نـسـخـة
مــقـابل 10 ألــقـاب لــريـال مــدريـد
ليسـتحوذ الفـريقان على %74 من
ألــقــاب الـســوبــر اإلســبــاني حــتى

اآلن.
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وأعــرب مـاركــوس يـوريــنـتي العب
أتـلـتيـكـو مدريـد سـعادته بـالـتأهل
لـنـهـائي كـأس الـسـوبـر اإلسـبـاني
عقب االنتصار بـنتيجة (2-3) على
بــرشـلـونــة عـلى مـلــعب اجلـوهـرة

شعة بجدة. ا
وقـال يـوريـنـتي خالل تـصـريـحـاته
لــصـحــيــفــة مـاركــا "كــانت مــبـاراة
مليئة بالـعديد من اجملريات وضد
فريق صعب للغاية أما في الشوط

الثاني كنا أكثر فاعلية".

تــاريـخه لـالقـتــراب من بـرشــلـونـة
صاحب الرقم الـقياسي (13 لقبا)
لكي علما بأن آخر ألـقاب الفريق ا

كان عام 2017.
أما أتـلتيـكو فـيحلم بـاللـقب الثالث
في تـاريخه بـعـد أن حصـده عامي

1985  و2014.
يـشـار إلى أن بـرشـلـونـة هـو حامل
لـقـب الـســوبــر بـعــدمــا تـغــلب في
اضية على إشبيلية (-2 النسخة ا
ــــبـــاراة الـــتـي أقـــيـــمت 1) خالل ا

غرب. با
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ورغم إقــامــة 35 نــســخــة ســابــقــة
حـــتى اآلن عـــلـى مــدار 37 عـــامــا
فرضت 10 أنـديــة فـقط أسـمـاءهـا
على الـسجل الذهـبي لبطـولة كأس

السوبر اإلسباني.
وعنـدما يـلتقـي الريال مع أتـلتـيكو
مــدريــد الــيــوم األحــد في نــهـائي
ـوسم -2018 الـسـوبــر اإلسـبـاني 
2019 لـن يــــتــــغـــــيــــر هــــذا األمــــر
لكونهما من ب األندية التي سبق

لها الفوز باللقب.
وسـتــكـون الــعـاصــمـة اإلســبـانــيـة
مدريد بـانتظـار اللقب الـثالث عشر
ألنــديــتــهــا في الـــــــــســوبــر وهـو
مــجـــمــوع ألــقــاب بـــرشـــلــونــة في
البطولـة حيث توج الريـال باللقب
10 مرات سـابـقة وتـوج أتلـــتيـكو
. به مــــــرتـــــ ســـــابـــــقـــــــــــــــتـــــ
وســبق أن شــارك ريــال مــدريـد في
الـبـطــولـة قــبل ذلك 15 مــــــــــــرة
حــــــيث فــاز بـــعـــــــــشــرة ألـــــقــاب
أعـــــــــــــــــوام 1988و 1989و  990
و1993 و1997  و 2001 و2003

و 2008و 2012 و2017 .
فـيــمـا خــسـر ريــال مـدريــد خـمس
مـــــــــرات أعــــــــوام 1982و1995 و

2011 2007 و2014 .
ويـهـدف ريـال مـدريـد إلى الـتـتويج
ـوسم بــالـسـوبـر اإلســبـاني هـذا ا
إلضــافـة الــلـقب رقم 11 إلى دوالب
بــطــوالته واالقـــتــراب خــطــوة من
بـرشـلونـة صـاحب الـرقم الـقـياسي

في رفع اللقب (13 مرة).
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كـشف تـقريـر صـحفي إسـبـاني اول امس اجلـمعـة عن سـر اجتـمـاع مسـؤولي بـرشـلونـة مع تـشافي
دير الـفني للسـد القطري.ووفـقًا لراديو كـتالونيـا فإن أوسكار جراو هـيرنانديـز أسطورة البـارسا وا
ناقشة إمكانية دير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني اجتمعا مع تشافي في قطر  ا
ـسـتـقـبل الـقـريب.ويـأتي هـذا االجـتـمـاع بـعـد يـوم واحـد فقـط من خـسارة تـولـيه تـدريب الـبـارسـا في ا
برشلـونة أمـام أتلتـيكـو مدريد بـنتـيجة (3-2© في نـصف نهـائي السـوبر اإلسـباني األمـر الذي أشعل
غـضب اجلماهـير الكتـالونيـة وإدارة النادي.وأوضح الـتقرير أن تـشافي لم يخف رغـبته مطـلقًا وسبق
أن صرح أنه يـحلم بقـيادة برشـلونة بـعدما يـقطع بعض اخلـطوات في مجـال التدريب.ووفـقًا لصـحيفة
"مـوندو ديبورتيفو" اإلسـبانية فإن راديو كتالـونيا حتدث عن مفاوضات بـرشلونة مع تشافي ولكن لم

ـوسم احلـالي أم االتـفـاق معه يحـدد إذا كـان األمـر يتـعـلق بـالتـوقـيع مع مـدرب الـسد خالل ا
قـبل.وأشـارت الصـحيـفة إلى أن الـسفـر إلى قـطر كـان مخـططًـا له من قبل ـوسم ا بـشأن ا
بـلي من اإلصابة ـة السـوبر ولكن من أجل االطـمئـنان على عـملـية تعـافي عثمـان د هز
وليس لـعقد اجـتماع مع تـشافي.عـلى صعيـد اخر كشـفت تقاريـر صحفـية إسبـانية  أن
دير الفني لبرشلونة "على احملك" بعد اخلسارة أمام أتلتيكو وظيفة إرنستو فالفـيردي ا
مدريد.ووفقًـا لـ"راديو كتـالونيا" فـإنه ال يوجد إجمـاع على فالـفيردي ب أعـضاء مجلس
ـدير الفـني في وضع حساس لـلغايـة ليس فقط إدارة برشلـونة.وأوضح التـقرير أن ا
ا بـسبب أمور كـثيرة تـراكمت فقـللت من فرص ة أمام أتـلتيـكو وإ بـسبب الهـز
بـقـائه.ولفت الـتـقـرير إلى أن إدارة بـرشـلونـة سـتعـقـد اجـتمـاعًـا يوم غـدا اإلثـن 

حلسم مصير فالفيردي.

اإلسـبـاني فـإن بـعض العـبي ريـال
مــدريـــد مــنـــزعــجــون مـن خــســارة
بــرشـلـونـة ألنــهم أرادوا مـواجـهـة

البارسا في نهائي كأس السوبر.
وكــان ريـال مـدريــد قـد تــفـوق عـلى
اضي نظـيره فـالنسـيا األربـعاء ا
بـــنــتـــيــجــة 1-3 في الـــدور نــصف

النهائي.
يرجني مع قـرر أن يلتـقي ا ومن ا
أتلتيـكو مدريد الـيوم األحد  على
شـعة في نـهائي ملـعب اجلوهـرة ا

السوبر.
يــذكـر أن الـكـالسـيـكــو األخـيـر بـ
ريــال مـدريــد وبــرشــلــونــة انـتــهى
بـــالـــتــــعـــادل الـــســــلــــــــــــبي بـــ
الـفـريـقـ في الـلـيـجـا عـلى مـلعب

الكامب نو.
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وغادر فـريق برشـلونـة مديـنة جدة
السعودية اول امس اجلمعة بعد
ــته  في نـصف نــهـائي كـأس هـز
الــسـوبـر اإلسـبـاني أمـام أتـلـتـيـكـو

مدريد.
ـــنــتــظـــر أن يــصل الـــفــريق ومن ا
الـكــتـالــوني إلى بــرشــلـونــة حـيث
ســيــحــصل عــلى راحــة حــتى غــدا
اإلثـنـ  بعـدهـا يعـود لـلتـدريـبات
اســتــعــدادا الســتــئــنــاف مــشـواره

بالليجا.
ــواجـهـة ويـســتـعــد الـبــلـوجــرانـا 
غـرنــاطـة يـوم 19 يـنــايـر / كـانـون
ثـان اجلــاري في اجلـولـة الـ20 من

الدوري اإلسباني.
وكـان بـرشـلـونـة مــتـصـدر الـلـيـجـا
بـ40 نقـــــــطة قد خسر نـــــــــصف
نـــــهـــــائي كــــــــــــــأس الـــــســـــوبــــر
اإلســـــــــبــاني الــذي يــحــمل لــقــبه
أمـام أتـلـتــــــــيـكو مـدريـد بـنـتـيـجة
(2-3) لــيـــودع الــبــطــولـــة ويــفــقــد
فـرصـة اجلــمع بـ لــقـبي الـلــيـجـا

والسوبر.
ــــــــــــــــقــــــــــــــــابــل ضـــــــــــــــرب فــي ا
الـروخـيـبالنـكـوس مـوعـدًا لـيـواجه
باراة النهائية اليوم األحد  في ا
ريـال مدريـد الـذي أطاح بـفـالنـسـيا

قبل يوم بنتيجة (3-1).
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وعن مـــواجـــهـــة ريـــال مــدريـــد في
الـنــهـائي عـلـق "سـيـكــون نـهــائـيًـا
صـعـبًـا لـلـغـاية مـسـتـعـدون تـمـامًا
للمباراة نحصل على يوم راحة

لكي". قبل مواجهة ا
وســـيــــواجه الـــروخـي بالنـــكـــوس
جـــاره الـــلـــدود ريـــال مـــدريـــد في
النهائي يوم 12 ينايـر/كانون ثان
اجلــــاري في مــــلــــعب اجلــــوهـــرة

شعة بجدة. ا
“uHK  UM¾ł ∫u u²O

وأبـدى فـيـكتـور مـاتـش "فـيـتـولو"
العب أتــلــتـيــكــو مــدريــد ســعـادته
بـالــتـأهـل لـنــهـائي كــأس الـســوبـر
اإلســــبـــانـي بــــعــــد الـــفــــوز عــــلى
بــــرشــــلــــونـــة 2-3 عـــــلى مــــلــــعب

شعة بجدة. اجلوهرة ا
وقــال فـــيــتـــولــو في تــصـــريــحــات
تلـيفـزيونـية: "قـدمنـا مبـاراة أفضل
وحتديـدا بالشـوط الثاني فـيما لم
ــنــتـظــر بـاألول ــســتـوى ا نـكـن بـا
ومــنـــحـــنـــا الــفـــرصـــة لــلـــبـــارســا
بالسيطرة على الكرة بشكل أكبر".

شعة" بجدة w½U³Ýô« dÐu∫ قمة مرتقبة اليوم االحد ب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر اإلسباني على ملعب "اجلوهرة ا « ”U  
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العمق وسجل بعد 20 ثانية فقط.
وبــعــد عــودة بــرشــلــونــة في الــنــتــيــجــة
بتسجيل هدف قرر سيميوني سحب
كــوكي بــعــد 27 دقــيــقـــة فــقط ودفع
ساحات اركوس يورينتي لغلق ا
فـي الـــــــــــــوسـط وإمـــــــــــــداد اخلـط
الـهـجـومي بـشــكل أكـبـر.كـمـا كـان
دفـعه بـفـيـتـولـو ورقـة رابـحة إذ
تسبب البديل في احلصول على
ركــلـة جــزاء أعــادت أتــلـتــيــكـو
مدريد للمبـاراة بهدف التعادل
بـجـانب قـدرتـه عـلى االحـتـفـاظ
بـالـكـرة حتت الـضـغط وسـرعة
ــــســــاحـــات انــــطالقــــاته فـي ا
بـــاالعـــتـــمـــاد عــــلى مـــهـــاراته
الـفـرديـة أربـكت دفـاع ووسط

برشلونة.
واستـغل سـيـميـوني أخـطاء
فـــــالـــــفـــــيــــردي بـــــســـــحب
بـوســكـيــتس ودي يـوجن
في خط الــــوسط وكـــاد
أن يخـرج بنـتيـجة أكـبر
لـوال احلـارس نيـتـو في

الدقائق األخيرة.

wÐd¹b « Ã—Uš w u
تـــســـبــــــــــبت فـي اســـتـــبـــداله أمـــام

برشلونة.
وأشـارت إلى أن الـفحـص األول الذي
خضع له كـوكي أثـبت وجود إصـابة

ن. بأوتار الفخذ األ
ـــــزيــــــد من ــــــقــــــرر إجــــــراء ا ومن ا
االختـبارات عـلى الالعب عنـد العودة
إلى مــدريـد قـبـل إعالن الـتــشـخـيص

النهائي.
في الـــوقت نـــفــسـه شــارك خـــوســيه
ماريـا خـيمـينـيـز اول امس اجلمـعة
ـران اجلمـاعي بـعد تـعـافيه من في ا

آالم عضلية.
ا وتدرب خيـمينيـز بشكل طـبيعي 
يــشــيــر الحــتــمــالـــيــة مــشــاركــته في

النهائي أمام ريال مدريد.
وكـــان أتــلـــتـــــــــــيـــكــو مـــدريــد قــد
تـــــــفـوق على نـظيـره برشـلونة
بنتيجة 2-3  في نصف نهائي
الـــســـوبــر اإلســـبـــاني وجنح
كــــوكـي في إحــــراز الــــهــــدف

األول للروخي بالنكوس.

شعة بجدة. اجلوهرة ا
ووفقًا للموقع الرسمي ألتلتيكو فإنه
 اســـتـــبـــعــــاد خـــورخي كـــوكي من
خوض الـنـهائي بـسبـب معـاناته من
ن والتي آالم في عضالت الفخذ األ
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أعـــلن أتــلـــتــيــكـــو مــدريــد اول امس
اجلمعة غياب أحد العبي الفريق عن
مباراة ريال مـدريد اليوم األحد  في
أمـر يخص اإلدارة ولكن خـسارة ليستنهائي السوبـر اإلسباني على ملعب

بـــســـبب فـــالــفـــيـــردي بل كـــانت بـــســبب
أخطائنا".

بـاريات وواصل: "في هـذه النـوعيـة من ا
إذا ارتـكـبت األخـطـاء فـإنك تـدفع ثـمـنـهـا
بــوضـوح تـام بـالــنـهـايــة وهـذا مـا حـدث

الليلة".
وعن الـتــحـكـيم وتــقـنـيــة الـفـيــديـو وإلـغـاء
هـدفـ لــلـبـارسـا أمـام أتـلــتـيـكـو مـدريـد
أضاف: "بكل تأكيد قرارات هذه التقنية
ـكن قـد تـضــر بك وتـغـيــر مـزاجك وال 
رؤيـة ما حدث إال عن طريق هذه الـتقنية
ــــكن أن يــــخــــطيء احلــــكم ألنه ولــــكن 
إنسان ولكن عليك أن تعتاد على ذلك".
وكــشف تــقــريـر صــحــفي إســبـاني اول
امس اجلـمعة عن سالح قوي يدعم بقاء
إرنــسـتــو فـالـفــيـردي عــلى رأس اجلـهـاز
الــفــني لــبــرشــلـونــة رغم تــراجـع نـتــائج

وسم. الفريق محليًا هذا ا
وكــان راديـو كــتـالــونـيــا ادعى أن مـقــعـد
فــالــفــيــردي في خـــطــر وقــد يــتم إقــالــة
ـدرب في اجـتـمـاع مـجـلس اإلدارة يوم ا
غدا اإلثـن  عقب السقـوط أمام أتلتيكو
بــنــتــيــجـة 3-2 في نــصف نــهــائي
الـــســـوبــــر اإلســـبـــانـي.ووفـــقًـــا
لـــــصــــحـــــيـــــفـــــة "ســـــبــــورت"
اإلســـبــــانـــيــــة فــــإن العـــبي
بـــرشـــلـــونـــة ســـرعـــان مــا
أظـهروا الدعم لـفالـفيردي

البس. في غرفة ا
وأشـــــــــــــــــــارت إلـى أن
الـثنائي ليونيل ميسي
ولـــــويس ســــواريــــز
صــــــرحــــــا لـإلعالم
باراة للدفاع بـعد ا
عـن فـــالـــفـــيـــردي
وهــــــذا يــــــعــــــكس
األجــواء الـــعــامــة
داخـل غـــــــــرفـــــــــة

مالبس برشلونة.
وأوضـحت أن الثنائي أراد أن يوجه
رســـالـــة إلـى إدارة بـــرشـــلـــونـــة أن
جـميع الالعـبـ بجـانب فـالفـيردي
ـديـر الـفـني خالل وضـد تـغـيـيـر ا
ـوسم احلـالي.وقالت "سـبورت" ا
إن الالعب يرون أن الفريق لم
وسم يخسر شيئًا بعد هذا ا
ـنافـسـة على كل وبـإمكـانه ا

األلقاب الكبرى.
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دافع لـويس سـواريـز مـهـاجم بـرشـلـونـة
دير الفني عقب عن إرنـستو فالفيردي ا
اخلــسـارة أمـام أتـلـتـيـكـو مـدريـد بـثالثـة
أهـداف لهـدفـ في نصف نـهـائي كأس
الـسـوبـر اإلسـبـاني مـؤكـدا أنه لـيس أي

ذنب فيما حدث.
وقــال ســـواريــز في تـــصــريــحـــات عــقب
ـــــبــــاراة أبـــــرزتــــهـــــا وســـــائل اإلعالم ا
اإلسبانية: "لم يكن للمدرب فالفيردي أي
ذنب في خسارتنا الليلة فما حدث يعود
ألخـطـائـنـا وعـليـنـا الـقـيـام دائمـا بـالـنـقد
الــــــذاتـي والــــــتــــــعـــــلـم من
رتـكـبـة كـما األخـطـاء ا
يـــــجب والـــــســـــيـــــر

قدما".
وردا عـــلى ســؤال
بـشــأن إمــكـانــيـة
إقـالة فـالفـيردي
أضــاف: "هـذا ال
يـخــصــنــا فــهـو
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اني توني كـروس العب ريال مدريد تفـاصيل هدفه الرائع في شباك كشف األ
ـيرجني بـنـتـيـجة (1-3) ضـمن نصف ـباراة الـتي فـاز بـهـا ا فالـنـسـيـا خالل ا
نــهـائي كــأس الـسـوبــر اإلسـبــاني.وقـال كــروس خالل تـصــريـحـاته لــصـحــيـفـة
انـية: "لقـد كان هـدفًا عفـويًا ركضت إلى الـزاوية ورأيت حارس "سبورت 1 األ
ـرمى".وأضـاف: مــرمى فـالــنـســيـا يــتـحـدث مـع مـدافع عــلى بُـعـد 5 أمـتــار من ا

"بـالتأكيد كـان علي اتخاذ القرار سـريعًا والتسـديد كان احلل الواضح وجربت مثل
هذه الكـرة في دوري األبطـال ضد باريس سـان جيرمـان وكادت أن تـنجح لكن كـيلور
ـاني: "الـتـدرب علـى هذه نـافـاس تـصـدى لـلـكـرة في الـلـحـظـة األخـيـرة".وتـابع الـدولي األ
هارة? ال حتتاج للعمل عليها فهي نفس نوع تسديد الركالت احلرة أو العرضيات فقط ا
ُعتـاد أن تسـير األمور بـنفس مـا حدث معي تسـتهـدف منطـقة أخـرى".وأوضح: "من غيـر ا
لـكــنـهـا لــيـست أصـعـب تـسـديــدة".وعن اعـتـمــاد زيـدان عـلى  5العـبـ في خـط الوسـط ضد
ا أو اخلفافيش أجاب: "في البداية كان ذلك بسبب موقف الفريق حيث لم يكن لدينا بنز
بـيل أو هازارد لإلصابة".وواصل كـروس: "لقد حاولنـا أن نبذل أفضل مـا لدينا واألمور
سـارت مـعـنـا بـشــكل جـيـد لـكن هـذه كـانت مـجـرد مــبـاراة فـقط".واخـتـتم: "شـخـصـيًـا
ـلـعب لـكن من يـعـجـبـنـي ذلك حـ يـكـون هـنـاك الـكـثـيـر من العـبي خط الـوسط في ا

دة طويلة أم ال". الصعب حتديد ما إذا كان هذا التغيير سيستمر 

 لويس سواريز مهاجم برشلونة
دير يدافع عن إرنستو فالفيردي ا

الفني لبرشلونة
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كسر األرجنتيني
دييجو سيميوني
دير الفني ا

ألتلتيكو مدريد
عقدته احمللية
ضد برشلونة

بإقصاء
البلوجرانا من
نصف نهائي
كأس السوبر
اإلسباني

 اإلصابة تقصي خورخي كوكي من خوض نهائي السوبر
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ـدير الـفـني لريـال مـدريد ضـمـانة جنـاح بـالنـسـبة يعـتـبر الـفـرنسـي زين الدين زيـدان ا
لكي في ظل فوزه بـجميع النهائيات التي خاضـها كمدرب للميرينجي.ويواجه للفريق ا
زيـدان حتديا جـديدا بخـوض نهائـي كأس السـوبر اإلسبـاني أمام أتلـتيكـو مدريد في
باريـات النهائـية احلاسمة درب منـتصرا من كل ا السـعودية اليوم األحـد.وخرج ا
التي خاضها ريـال مدريد حتت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في
يـنـايـر/ كـانـون ثان 2016.وبـعـد شـهـور من بـدايـة مـشـواره كـمـدرب لـلفـريق
األول لـلمـلـكي ودون خبـرة في دوري األبـطـال فاز بـلـقب الـتشـامـبيـونـز ليج
عـقب تـغلـب الريـال عـلى "األتلـتي" في مـيالنـو موسم 2015/2016 وهـو ما
تــكـرر مـرتــ اخـرتــ مـتـتــالـيــتـ أمــام يـوفـنــتـوس في كــارديف ولـيــفـربـول
بـكـييـف.باإلضـافـة إلى ذلك فـاز زيدان بـلـقب الـدوري احمللـي ومرتـ بـكأس
الـســوبـر األوروبي ومــرة بـكـأس الــسـوبـر اإلســبـاني أمـام بــرشـلـونــة ومـرتـ

ونديال األندية.
كـن أن يحـرز زيدان في الـسـعوديـة لقـبه الـعاشـر كـمديـر فني لـلـريال مـدريد و

عندما يواجه "الروخيبالنكوس" في جدة اليوم األحد.
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ـــقـــبل اإلســـبـــانـــيـــة خالل الـــشـــهــر ا
شاركة بـطل الليجـا أتلتيـكو مدريد
وبطل كأس إسبانيا ريال سوسييداد
ـركـزيـن الـثـاني والـثـالث وأصـحـاب ا
بالليجا برشلـونة وليفانتي.وتسحب
قـــرعـــة حتـــديـــد مــــواجـــهـــتي نـــصف
ـقــبل بـحـضـور الـنـهـائـي اخلـمـيس ا
رئـــيـس االحتـــاد اإلســـبــــاني  لـــويس
ـديــنـة روبـيــالـيـس ورئـيس بــلـديــة ا
كــارلــوس جــارســيــا كــاربــايــو.وحـدد
احتـــــــــاد الـــــــــكــــــــــرة يـــــــــومي 5 و6
ربع الذهبي باراتي ا فبراير/شباط 
على أن يقـام النـهائي يوم 9 من نفس
الـشــهـر.يـذكــر أن بـرشــلـونـة يــتـصـدر
حاليًا جدول ترتيب الدوري اإلسباني
للـسيـدات برصـيد 40 نقـطة بـفارق 7
نـقـاط عن الـوصـيف أتـلـتـيـكـو مـدريد
أمـا ليـفـانـتي يـأتي ثـالـثًـا بـرصـيد 29
نقـطـة بـفارق 7 نقـاط عن سـوسـيـيداد

سابع الترتيب.

الـــرجـــال والـــتـي تـــقـــام حـــالـــيًـــا في
شاركة 4 أندية. السعودية 

وكــشـف احتــاد الــكـــرة عــبــر مـــوقــعه
الــرســـمي عن أن بـــطــولـــة الــســـوبــر
النسائيـة ستقام في مديـنة ساالمانكا
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أعـــلن االحتـــاد اإلســـبـــاني اول امس
اجلـمعـة تـأسـيس الـنـسـخـة اجلـديدة
من كـأس الـسـوبـر احملـلي لـلـسـيـدات
لـتـكـون طـبق األصـل لـنـسـخـة بـطـولـة

تأسيس النسخة اجلديدة من كأس السوبر االسباني للسيدات


