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لم يسنـد االحتاد اإلسبـاني لكرة
الــقـدم مــبــاراة لـلــحــكم خــوسـيه
مـاريــا سـانــشـيـز مــارتـيــنـيـز في
ـقـبـلـة بـدوري الـدرجـة اجلــولـة ا
األولـى بــعــد أن أدار لــقــاء ريـال
بـــيـــتـــيس وبـــرشـــلـــونــة دون أن
يــشــعـر الــفــريـقــان بــالــرضـا عن

قراراته.
وفاز برشـلونة حـامل اللقب 3-2
عـلى مـسـتـضـيـفه في لـقـاء مـثـير
كـاد يــخـرج عن الــسـيــطـرة بــعـد
طرد كليمـو لينجلـيه ونبيل فقير
من كل فــريق بــيــنــمــا لـم يــطـرد
ـنح ركلة سيـرجي روبرتو ولم 
جــــزاء لــــلـــــيــــونــــيل

ميسي.
وطُــرد فــقــيــر
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كشف تقـرير صحفي فرنسي عن اهتمام باريس سـان جيرمان بالتعاقد مع البـرازيلي فيليب كوتينيو
وسم اجلاري. العب برشلونة بنهاية ا

اني على سـبيل اإلعارة لكن النادي البافاري وسم في صفـوف بايرن ميونخ األ ويلعب كـوتينيو هذا ا
ال ينوي ضمه بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو كما هو متفق عليه مع إدارة برشلونة.

وبـحـسب صـحـيـفة "le10sport الـفـرنـسيـة فـإن قـرار بـايرن بـعـدم ضم كـوتـيـنيـو بـشـكل نـهـائي أثار
ـوسم.وفي نفس الـسـياق ـديـر الـرياضي لـبـاريس سان جـيـرمـان لضـمه بـنهـايـة ا حـماس لـيـوناردو ا
دير الـفني احلالي لبـرشلونة أكد إلدارة أفادت صحـيفة "ديلي مـيرور" اإلجنليزيـة بأن كيكي سـيت ا
الـنـادي أن كـوتـيـنـيـو ال مـكـان له ضـمن خـطـطه.وأوضح الـتـقـريـر أن قـرار سـيـتـ سـيـتم اإلعالن عـنه

وسم حال لم يطلب بايرن ميونخ ضمه. لالعب لكي يبحث عن ناد آخر في نهاية ا
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بعد مـوسم أول خفت فيه جنمه
مع انـــتـــقــالـه إلى يـــوفـــنـــتــوس
اإليـطـالي قادمـا من ريـال مـدريد
الـــذي تــوج مـــعه بـــكل األلـــقــاب
ــــــمــــــكــــــنــــــة عـــــــاد الــــــنــــــجم ا
الـبــرتــــــــــــغــالي كـريــسـتــيـانـو
رونـــــــــالـدو ليـتألق في مالعب
الكـرة ويحـقق األرقام الـقيـاسية

مع "السيدة العجوز".
وســحب رونــالــدو الـبــســاط من
ـه األرجــنــتــيــنـي لــيــونــيل غــر
ميـسي مهاجم بـرشلونـة الفائز
مـؤخـرا بـجائـزة الـكـرة الذهـبـية
ألفـــضل العـــبي الـــعــالـم لــلـــمــرة
الـسـادسـة في مـشــواره لـيـنـفـرد
بالرقم القياسي مـتفوقا بجائزة

واحدة على "الدون".
ـــــر ورغم بــــــلـــــوغـه سن الـ 35
كـريـسـتيـانـو بـواحـدة من أفضل
أوقــاته عـلى الـصــعـيـد الـكـروي
بعدمـا سجل الهدف الـ20 له في
"الـــكـــالـــتـــشـــيـــو" مع "الـــســـيــدة
الــعـــجــوز" لـــيــصـــبح هـــذا هــو
ـــوسم الـ 11لـه الـــذي يــســـجل ا
فــيه هــذا الـعــدد من األهـداف أو
أكثر بالدوريات التي لعب فيها.
وبـتـسـجيـله لـهـدف فريـقه بـلـقاء
هــيالس فـيــرونـا والــذي خـسـره
"البـيانكـونيـري" بهدفـ لواحد
أصـــــــبح "الــــــدون" هــــــو الـالعب
الوحـيد في تـاريخ اليـوفي الذي
يــنــجح في هــز الــشــبــاك في 10
مـبــاريــات مـتــتــالـيــة في رقم لم

يــكــرره من قــبــله أي العب عــلى
اإلطالق.

 وســــــــبـق أن كــــــــرر الــــــــنـــــــــجم
البـرتغـالي هذا الـرقم في موسم
2015-2014 مع ريـــــال مــــدريــــد
حـــــ ســــجـل في اجلـــــوالت من

الثالثة وحتى الثانية عشر.
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ويحتل "الـدون" الترتـيب الثالث
في السـباق عـلى جائـزة احلذاء
الــــذهــــبي كــــأفــــضل هــــداف في
دوريـــات أوروبـــا بـــرصـــيــد 40
نقطة (20 هدفا) متـأخرا بعشر
ــوبــيـلي نــقـاط خــلف شــيـرو إ
(التـــســـيـــو) مـــتـــصـــدر هـــدافي
الــدوري اإليــطـالـي بــرصــيـد 25
هــدفــا وأربع نــقــاط عن روبـرت

لـيـفـانـدوفسـكي (بـايـرن مـيونخ)
الذي سجل 22 هدفا مع الفريق

البافاري.
ورغم أن الــهـــدف الــذي ســـجــله
كـريـسـتـيـانـو في مـرمى هـيالس
فــيـرونــا جـعـلـه يـتــصـدر أغــلـفـة
الــــصـــحـف الـــريــــاضـــيــــة فـــإن
ـة الـتي تــلـقـاهــا الـفـريق الـهــز
على يـد هيالس جـعلـته يتراجع
لــوصــافــة الــكــالـتــشــيــو بــفـارق
األهــــــداف عن إنــــــتــــــر مــــــيالن
ـوسم على ـنـافس بقـوة هـذا ا ا

اللقب.
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ــــــقــــــابل تــــــراجـع مـــــردود في ا
"الـبـرغـوث" مع نـاديـه بـرشـلـونة
ـاضـيـة رغم أنه خالل الـفـتـرة ا
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وأضــــاف الـــدولي الــــهـــولـــنـــدي
الـسـابق في تـصريـحـات نـقلـتـها
صـــحـــيـــفـــة "لــيـــفـــربـــول إيـــكــو"
الـبـريطـانـية: "يـعـتقـد الـناس أنه
من الـطـبـيـعـي فوز لـيـفـربـول في
مــبـاريــاته كل أسـبــوع لـكن هـذا
لــــــيس صـــــحــــــيـــــحـــــا" وأردف:
درب "احلقيقـة هي أن النادي وا
انـشــغـلــوا بـبــنـاء كل شـيء مـنـذ

سنوات".
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أيضـا يعتـبر إبرام صـفقات
ـــيـــزة من بـــ أســـبــاب
ـــاني ـــدرب األ جنــــاح ا
مع لــيـفـربـول فـقـد

أدرك

كـــــلـــــوب في وقت
مـبـكـر لـلـغـايـة أمـاكن
ضــــعـف "الــــريــــدز"

نـــحــــو الـــفــــوز بـــلــــقب الـــدوري
اإلجنليزي.

ويـــعــــد كـــلـــوب من أهم صـــنـــاع
جنـــاح الـــفـــريـق حـــيث يـــجـــني
ـــاني ثـــمــــار الـــعـــمل ــــدرب األ ا
الشاق الذي اسـتهله مع الفريق
مـنــذ حـوالي  5سـنـوات في ظل
تـوقـعـات بـارتـفاع غـلـة لـيـفـربول
من األلــــــقــــــاب فـي وقـت قــــــريب

للغاية.
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يـحــسب لـيـورجن كـلـوب جنـاحه
في تكـوين فريق جائـعا لتـحقيق
ــــدرب األلــــقــــاب فــــقــــد حــــول ا
ـــانـي غــيـــاب لـــيـــفــربـــول عن األ
األلـقــاب في الـســنـوات األخــيـرة
إلى حــــــافــــــز مـن أجـل اعــــــتالء
مـــنــصـــات الـــتــتـــويج احملـــلـــيــة
والــقـــاريـــة ومــواصـــلـــة كــتـــابــة

التاريخ.
وظـهــرت رغـبـة كــلـوب لـتــحـقـيق
األلـقـاب بــشـكل كـبـيــر بـعـد فـوز
ـسابـقة دوري أبـطال لـيفـربول 
أوروبا قـبل شهـور على حـساب

فريق توتنهام العنيد.
وقال كلوب آنذاك في تصريحات
تنـاقلتـها وسـائل إعالم مختـلفة
" إن الـفـوز بـالـكـأس "ذات األذنـ
مـجـرد بـدايـة فـقط حـيث يـطـمح

زيد من األلقاب. لتحقيق ا
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يُـــعـــد يــــورجن كـــلــــوب من بـــ
ــــــدربــــــ ا
الـــــــــــــــــذيـن
يــــــــولــــــــون
أهــــــمــــــيـــــة
كـــــــبــــــــيـــــــرة

لــلــتــفـاصــيل في
عـــــالم الـــــســــاحــــرة

ــســـتــديـــرة حــيث ال ا
ــــاني أي شيء ــــدرب األ يــــدع ا
تـقـريبـا لـلحظ ويـؤمن بـضرورة
الـتـخـطـيط بــدقـة كـبـيـرة لـكل مـا
يـتـعـلق بـالـفريـق سواء داخل أو

لعب. خارج ا
ــام كـلــوب بــالـتــفــاصـيل وعن إ

بـــعـــد احلـــصــول عـــلى انـــذارين
خالل ثوان معدودة وكان االنذار
األول الرتـكـاب مـخـالـفـة والـثاني

لالعتراض بشكل غير الئق.
وبــعــدهــا طُــرد لــيـــنــجــلــيه لــكن
بــــيـــتــــيس غــــضب لـــعــــدم طـــرد
ســيـرجـي روبــرتـو الــذي حــصل
عـــلـى بــطـــاقـــة صـــفــراء قـــبل أن
يـــرتــكـب مــخـــالـــفــة قـــويـــة ضــد

كارليس ألينيا.
وقال روبي مـدرب بـيتـيس "كيف
لم يحصل سيـرجي روبرتو على
االنـذار الـثـاني بـســبب مـخـالـفـة
ضـد ألـينـيـا? كان يـجب أن يـكمل
بـرشـلونـة الـلقـاء بـعشـرة العـب

وال شك في ذلك".
وانــتــقــد نــائب رئــيس بــيــتــيس
خـوسـيه مـيـجــيل لـوبـيـز كـتـاالن
التحـكيم عقب اللـقاء قائال "نحن
غاضبـون ألن التحـكيم أحلق بنا
الــــضـــرر مــــرة أخـــرى ولـم يـــكن

عادال".
كما اشتكى برشـلونة بعد عرقلة
ـنطقـة دون منحه ميسي داخل ا

ركلة جزاء.
وقــال العب وسط بــرشـلــونـة
فـــريــــنـــكـي دي يـــوجن "في
ــكـنــنـا الــنـهــايـة كــان 
ــــزيـــد من تــــســـجــــيل ا
األهــداف. اذا حــصـلــنـا
على ركلة جزاء لم تمنح
ـــيـــسي. كـــانـت واضـــحــة..

تعرض للدفع".
بينـما يقـترب ليـفربول من حسم
ـمـتاز لـقب الـدوري اإلجنـليـزي ا
الـغـائب عن خـزائن الـفـريـق مـنذ
درب حوالي 30 عـاما يُـحـسب 
"الــريــدز" يــورجـن كــلــوب قــدرته
عـلى حتـويل ليـفـربـول إلى فريق

ته. يصعب هز
ويـــواصل لــيـــفــربــول مـــســيــرته
ـــوسم فــقــطــار الـــرائــعــة هــذا ا
ـيـرليـج" يتـجاوز مـتـصدر "الـبر
بــنـجــاح بــاهـر مــحــطـات الــفـرق
ـنـافـسة الـواحـدة تـلـو اآلخرى ا
إذ تــبـدو طـريق "الـريـدز" مـعـبـدة
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قررة في العب بشـكل تام قبل مـباراة سيلـتا فيـجو ا يـعود البلـجيكي إيـدين هازارد إلى ا
درب زين الدين 16 فبـراير/ شباط اجلاري بعد نحو 82 يومـا من الغياب حيث فضل ا
زيـدان عـدم اخملـاطـرة بـإشراكـه في مواجـهـتي ريـال سـوسـيـيـداد وأوساسـونـا الـلـتـ كان
نـتـظر أن يـصـبح هـازارد جاهـزا قـبل نـهايـة األسـبوع يـتـوقع أن تـتسـمـا باخلـشـونـة.ومن ا
دينة الرياضية اخلاصة بريال اجلاري الذي سيتدرب فيه منفردا يومي اإلثن والثالثاء با
مـدريـد عــلى أن يـنـضـم لـبـاقي زمالئه اعــتـبـارا من األربــعـاء مـثــلـمـا فـعـل في األسـبـوعـ
.وكـشف زيدان عن نواياه عقب الفوز على أوساسـونا موضحا أن الفترة األخيرة اضي ا

كان ضروريا فيها أن يتدرب هازارد بنفس وتيرة اجملموعة لالرتقاء بلياقته البدنية.
ـدرب الـفرنـسي: "تـوصـلنـا لـهـذا القـرار مـعـا ولم يكن الـوقت مـنـاسـبا سـنـرى هذا وقـال ا
ـشـاركة األسـبـوع. سـوف يكـون بـحـاجـة لـهـذا األسـبـوع الـطـويل ونـتـمـنى أن يـتـمـكن من ا

قبل" في إشارة للقاء سيلتا فيجو. األسبوع ا

وحــــاجـــته لــــتـــدعــــيم صــــفـــوفه
بالعبـ يتأقـلمون مع مـنظومته
التكتيكية ويطبقون أفكاره على
ــســتــطــيل األخــضــر حــيث لم ا
يــتـردد الـفـريق فـي فـتح خـزائـنه
بـــســخــاء من أجل ضم احلــارس
الــبــرازيــلـي ألــيــســون وأحــسن
مدافع في العالم حاليا فان دايك
ـنح وغــيـرهم.زيـادة عــلى ذلك 
كـلـوب صفـقـات الفـريق اجلـديدة
الوقت الـكافي بـهدف الـتأقلم مع
طـريـقـة لـعـبه والـوصـول بـشـكل
تــدريــجي إلى قــمــة مــسـتــواهم
وهـو مـا يـعكـسه تـصـريح كـلوب
األخير بـخصوص العـبه اجلديد
ـدرب تــاكـو مــيــنـامــيــنـو.وقــال ا
ـاني في تـصريـحات نـقـلتـها األ
صـــــحـــــيـــــفـــــة "ديـــــلـي ســـــتــــار"
الـبريـطـانيـة: "لن نـبدأ في الـقول
له مــنـذ اآلن عـلـيك أن تـفـعل هـذا
أو ذلك. نريـده أن يكـون طبـيعـيا
قدر اإلمـكان.. سـيكـون من اجليد

نحه بعض الوقت". أن 

القـاهرة (رويتـرز) - ظلت فـكرة احـتراف كرة الـقدم حـلمـا يراود عز الـدين بهـادر عشرات
ـصري الـسنـ حـتى بلغ اخلـامسـة والسـبعـ من العـمـر حيث سـجل نفـسه في االحتاد ا
لـكـرة الـقدم كـأكـبـر الالعبـ سـنـا حتى اآلن.بـدأ بـهـادر وهو أب ألربـعـة أبـناء وجـد لـسـتة
ارسـة كرة القـدم في شوارع الـقاهـرة وهو في الـسادسة من الـعمـر.وعنـدما بلغ أحفـاد 
دنية قـبل أن يصبح الحقا خبيرا مرحلة الشبـاب شغله العمل كاستشـاري في الهندسة ا

في استصالح األراضي فضال عن التدخ لسنوات طويلة. 
وعـلى الـرغم من اسـتـمـراره في لـعب الـكـرة كـهـاو إال أنه تـخـلى عن حـلـمه في أن يـصـبح
دة  15عـامـا في الكـويت ويعـيش اآلن في مديـنة الـرحاب وهي مهـاجمـا محـترفـا.وعاش 
مـجمع سكـني ذو أسوار بضـواحي القاهـرة اجلديدة.لـكن بعد مـرور سبعة عـقود على أول
مـرة ركل فـيـهـا الكـرة أعـاد بـهـادر مـحـاولـة حتـقـيق احلـلم الـقـد وبـدأ في الـتـقـدم بطـلب

لالنضمام إلى األندية. 
وأخـــيــرا  قــبـــوله في نــادي 6 أكــتـــوبــر وهـــو نــاد يــلـــعب في دوري الـــدرجــة الــثـــالــثــة
ــنـزل مع مــدرب شـخـصـي السـتــعـادة لـيــاقـته ــصـري.ويـتــدرب اآلن مع الـنــادي وفي ا ا
البـدنـيـة.ولـكي يـنـال االعـتـراف كـأكـبـر العب مـحـتـرف في الـعـالم يـحـتـاج بـهـادر إلى لـعب
دة  90دقيقة وهي مـهمة يتـدرب عليهـا ويأمل أن ينجـزها في مارس آذار.وقال مـبارات 
ـبـاراة الـثـانـيـة لـتـقـييم ـثل مـوسوعـة جـيـنـيس لألرقـام الـقـيـاسـيـة سـيـحضـر ا بـهـادر إن 
ـثل عـقـبـة أمـامه في الـبـدايـة إال أن مـدربه مـحـاولـته.وبــالـرغم من أن سن بـهـادر بـدا أنه 
الشـخصي مـحمود رفـعت قال إن دوافـعه أثبـتت أنهـا أشد قوة من الـعقـبات.ويـحمل الرقم

ي ألكـبر العـب كرة قـدم محـترف حـاليـا اإلسـرائيـلي إسحـاق حايك الـقـياسي الـعا
الذي لعب كحارس م  عاما.
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يــقـول العـب لـيــفــربــول الــسـابق
ديرك كويت: "دقته في التحضير
لـلمـباريـات ال تصـدق.. إنه يبـعد

األشـــــــيــــــــاء الــــــــتي
تــصــرف االنــتــبــاه
عن الالعــبــ من
أجـل الـــــــقــــــيــــــام
بــدورهم والــفــوز

باريات". في ا

WÐuIŽ∫ تعرض احد حكام الدوري الى عقوبة االيقاف
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عثمان
بلي د
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بـلي مهاجم برشـلونة طائرة خـاصة  للسفر استقل الفرنـسي عثمان د
إلى مـديــنـة تـوركــو الـفــنـلـنــديـة حـيـث سـيـخــضع لـعــمـلــيـة جـراحــيـة غـدا
ـبلي لإلصـابـة قبل أسـبوع فـي التـدريبـات في األوتار الثالثـاء.وتـعرض د
ن.وبــحـسب صــحـيـفـة الـقـريــبـة من الــعـضـلـة ذات الــرأسـ بـالــفـخـذ األ
"سبورت" اإلسبانـية فإن الطبيب الفنلندي أورافا هو من سيجري العملية
بـلي وهو طبيب مرموق ومتخصص في إصابات العضالت واألوتار لد
وقـام بإجرائـها للعـديد من النجـوم في عالم الريـاضة.وأشارت الصـحيفة
إلى أن برشلونة سوف يُصدر بيانًا رسميًا عقب إجراء العملية اجلراحية
بلي ألربع إصـابات مختلفة منذ للكشف عن مـدة غياب الالعب.وتعرض د

دة 106 أيام. شاركة  وسم احلالي وغاب عن ا بداية ا

ليونيل ميسي
كريستيانو رونـــــــــالدو
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الوحيد الذي يظهر في أربع دورات
ـشـاركـة في ـبــيـة إذا رغب في ا أو
طــوكـــيــو.ولـم يــنـــافس العب لــوس
ـبـيـاد ريـو أجنـلـوس لـيـكــرز في أو
2016.ومن ضــمن الالعــبــ الـذين
ــكن اخــتــيــارهم في الــتـشــكــيــلـة
أنـطـوني ديــفـيـز زمــيل جـيـمس في
لـيـكـرز إضـافـة إلى جـيـمس هاردن
العب هـيوسـتـون روكتس وسـتـيفن
كـــــوري العـب جـــــولـــــدن ســــــتـــــيت
واريـــــورز.ولم يــــــكـــــشف االحتـــــاد
األمـريــكي لـكــرة الـســلـة عـن مـوعـد

االعالن الرسمي عن التشكيلة.
ويــهـيــمن الــفــريق األمـريــكي لــكـرة
بـياد حيث السـلة للرجـال على األو
ــــيـــدالــــيـــة فـي كل دورة من فــــاز 
الدورات 18 الـتي شــارك فـيـهـا من
بـيـنـها 15 ذهـبـيـة وفـضـيـة واحـدة

وبرونزيتان.
ومـنــذ أن بـدأ العــبـو دوري الــسـلـة
األمــريــكـي لــلــمــحــتـــرفــ تــمــثــيل
ـتـحـدة في  1992حقق الـواليــات ا
الـــفــريق األمـــريــكي 53 انـــتــصــارا
مقـابل ثالث هـزائم في سبع دورات
ـبـيـة وسـت ذهـبـيـات ومـيـدالـية أو

برونزية واحدة.

ـبياد ريو الفريق الـفائز بـذهبية أو
2016 وسـبـعة من الـتـشـكيـلـة التي
ــتـــحــدة عــلى وضــعـت الــواليــات ا
مـنــصـة الـتــتـويج في ألـعــاب لـنـدن

.2012
وفـاز جــيـمس بــالـفـعـل بـذهـبــيـتـ
ــبـيــتــ إضــافـة إلى بــرونــزيـة أو
وسـيـنـضـم إلى كـارمـيــلـو أنـطـوني
بـاعــتـبــاره العب الـســلـة األمــريـكي
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قـال االحتاد األمـريكي لـكـرة السـلة
إن لـيـبـرون جـيــمس الـفـائـز بـثالث
ـبيـة يـتقـدم تـشكـيـلة مـيـداليـات أو
مـوسـعـة من الـنــجـوم قـبل اخـتـيـار
ـبـياد شـارك في أو فـريق الـرجـال ا

طوكيو 2020.
ـؤلفة وسـعة ا وتـتضـمن القـائمـة ا
من 44 العــبـا تــســعــة من أعــضـاء

الــــثــــالــــثــــة ســـــــــــهــــلــــة لالعب
اإلسباني.

وقــال بــاوتــيــســتـا أجــوت عــقب
ـقبل سيـشهد االنتـصار "الدور ا
مـواجهـة إسبـانـية خـالصـة أمام
بـابــلـو أتـمــنى أن يـفــوز أحـدنـا

باللقب".
ـواجــهــة األخـرى احــتـاج وفـي ا
كـاريـنــيـو بـوسـتــا إلى سـاعـتـ
و 45دقـــيـــقـــة قـــبل الـــفــوز عـــلى
الـــفــرنـــسي أدريـــان مــانـــاريــنــو

بنتيجة 5-7 و7-6 و6-4
وســـدد مـــانـــاريـــنــو 12 ضـــربــة
إرسـال ســاحـقـة لـكـنه عـانى مع
إرســـاله الـــثـــاني بـــيـــنــمـــا جنح
كـارينـيـو بوسـتـا الذي الحت له
17 فـــرصــــة لــــكـــســـــــــر إرســـال
مـــنــــافـــسه فـي ذلك أربع مـــرات

فقط.
ــبــاراة في وفي نــقـــطــة حــسـم ا
اجملموعة الـثالثة أنـهى كارينيو
بــــوســـتــــا لـــصــــاحله بــــضـــربـــة
أمامــــــــية تبـادال ماراثــــــــونيا
لـــلـــضـــربــات دام 20 تـــســـديـــدة
ليتقابل في دور الستة عشــــــــر
مع مــواطــنه الــذي تــغـلـب عـلــيه
مــــــرتــــــ ســـــــابــــــقــــــا فـي ثالث

مواجهات.
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انـــتــصـــر الـــثـــنــائـي اإلســبـــاني
روبــرتـو بــاوتــيـســتــا أجـوت
وبابـلو كـارينـيو بـوستا في
الـــــدور األول لـــــبـــــطـــــولـــــة
ـــفـــتـــوحــة روتـــردام ا
لـــــــــلـــــــــتـــــــــنس 
لـــيـــتــــقـــابال في

دور الـ16.
وعـــــــــــــــــــــــــــدل
بـــاوتــيـــســـتــا
أجوت تأخره
ـــجـــمـــوعــة
إلى انــتـصـار
عــلى اجملــري
مــــــــــارتــــــــــون
فوتشوفيتش
الــصــاعــد من
الــتــصــفــيــات
بـنـتـيـجة 4-6

و 6-7و6-1.
وكان فوتشوفيتش قريبا
من حتقيق أكبر انتصار
في مــــــــــســـــــــيــــــــــرتـه في
اجملـموعـة الثـانيـة قبل أن
يــدفع بــاوتـيــســتــا أجـوت
اجملــــــمــــــوعــــــة لــــــشــــــوط
فـاصل.وكـانت اجملـمـوعـة

الـــتـــفــاؤل
ـــوسم في ا
احلـــــــــــــــــــالـي
ـتوج يـسي ا
بــــــــاألخــــــــضـــــــر
والـــــيـــــابس عـــــلى

سـتوى الـفردي في عام 2019 ا
بــعـدمــا حــصـد جــوائــز احلـذاء
الــــــذهـــــــبـي واألفــــــــــــــضـل في
الـــــــعــالم مـن الــفــيـــفــا والــكــرة

الذهبية.
كمـا أن برشلـونة ال يـقدم أفضل
مــواســمه بــتــوديــعـه لــبــطــولـة
ـــلـك مـــثـــلـه مـــثل ريـــال كـــأس ا
مــــدريـــــد واحــــتـالله وصـــــافــــة
الــلــيـجــا بــفـارق 3 نــقــاط خـلف
ـلكي إضـافـة لـتـذبذب الـغـر ا

مــــــــســــــــتـــــــوى الــــــــفــــــــــــــــريق
والــــــــنـــــــــــــــــتــــــــائـج مــــــــا أدى
ـــــــــــــــــدربه لـإلطــــــــاحــــــــــــــة 
الــســابق إرنــســتــو فــالــفــيــردي

وتعي كيكي سيتي مكانه.
وعـلى كل األحـوال حـال اسـتـمر
ســــــطـــــوع جنـم "الــــــدون" هـــــذا
ـوسم وتــكــلـيــله بـاأللــقـاب مع ا
الـــيــــوفي واســــتـــمــــرار شـــمس
"الـبــرغــوث" في اخلــفــوت فـمن
ـرجح أن يـكــون كـريـســتـيـانـو ا
مـــرشـــحــا قـــويـــا لـــنـــيل الـــكــرة
الذهبـية السادسـة ومعادلة رقم
الـنـجم األرجـنـتـيـني مـجـددا في
اسـتـمـرار لـلــمـنـافـسـة الـشـرسـة
بــ الالعــبـــ طــوال أكــثــر من

عقد من الزمان.

اليــزال يـــحـــتل صـــدارة هــدافي
"الـليـجـا" لـكن بفـارق ضـئيل عن
بـاقي مـنـافـسيـه في أوروبا (14
هـــدفــا) مـــتـــفـــوقـــا بــهـــدف عن
ـا مـهاجم الـفـرنـسي كـر بـنـز

ريال مدريد.
ولـــلـــمــرة األولـى مــنـــذ عـــامــ
يــفــشل مــيـسـي في تــسـجــيل
ولــو هــدف في 3 مــبــاريــات
بــالــلــيــجــا وذلك رغم أنه
صنع خـمسـة أهداف
لبرشلونة في هذه

باريات. ا
وال تــــــــبــــــــعث
األرقــــــــــــــــــام
احلـــالــيــة
عـــــــــــــــلـى

روبرتو
باوتيستا 

ري أوناي إ

‰UMÝ—¬ l  t²Ðd& qA  —d³Ô¹ Íd1≈

 ôU Ë ≠ÊbM

كـــشف اإلســـبـــاني أونـــاي
ـــــديـــــر الــــفـــــني ــــري ا إ
الـسابـق آلرسنـال أسـباب
فــــــــــشـل جتــــــــــربــــــــــتـه مع
ـدفعـجيـة الـتي استـمرت ا
 18شـهــرًا قـبل إقـالـته في
نــوفـمـبـر/ تـشـرين الـثـاني
ـــاضي بـــعـــد ســلـــســـلــة ا
اســـتـــمــرت لـ 7مـــبـــاريــات

بدون أي انتصار.
ــري خالل حـوار وقـال إ
مع مجلة "فرانس فوتبول"

الــفـرنـسـيــة: "آرسـنـال كـان
نـاد عـلى مـنـحـدر هـبـوطي
ـدة عــامـ قـبل وصـولي
وتـــوقــفـــنـــا عن الــســـقــوط
وبـــدأنــــا في إعـــادة بـــنـــاء
الفـريق والوصول لـنهائي
الـــــــــــــــــــــــــــدوري األوروبــي
ـركــز اخلـامس واحــتالل ا
ـيـرليج وبـفارق في الـبر
نــــــقــــــطــــــة وحـــــــيــــــدة عن

توتنهام".
 وأضاف: "حـاولنـا التأهل
لـدوري أبطـال أوروبـا لكن

األمـور سارت بـشـكل سيئ
في الـنهـايـة وكانـت لديـنا
فرصة مواصلة التحسن".
وتـــابـع: "فــقـــدنـــا قـــادتـــنــا
األربــعــة كــوتــشـيــلــني
بيـتر تـشيك آرون
رامـزي ونــاتـشـو
مـــــــــونــــــــريــــــــال
وبـعض الـنـجوم
لم يكن سلوكهم

جيدا".
واخــــتـــتم: "مع
أخـــــــــذ كـل ذلك
فـي االعــتـــبــار
كـــنــا بـــحـــاجــة
إلـى الــــــــــــــوقـت
لــلـنــجـاح في
انتـقالـنا
إلـــــــــى
آرس
نـــال
الــج
ديد
وال
ذي

كــــــــنت
أريــــده".
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