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يستعد نادي تـشيلسي الستضافة
مانـشستـر يونايـتد اليـوم اإلثن

على مـلعـب "ستامـفورد بـريدج" في
بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي.

باراة سـتمثل نقـطة فارقة لـلبلوز ا
ــوسم احلــالـي في مــحــاولــة في ا
السـتـعـادة الـثـقـة بـعـد الـنـتائج

دة األخيرة. اخمليبة في ا
ويـــرغـب تـــشـــيــــلـــسي في
ــنـافــســة عـلى اســتـمــرار ا
إحـدى الـبـطـوالت احملـلـيـة
في ظـل االبــــــــــتـــــــــعــــــــــاد عن
يرليج" وصعوبة التفوق "البر
عـلى مــانــشـســتـر ســيـتي في
نــهـــائي كــأس الـــرابــطــة
اإلجنـلـيـزيـة آخـر الـشـهر

احلالي.
مـــوقـــعـــة ســتـــامـــفــورد

بريدج
يـــســعى مـــانــشـــســتــر
يـونــايـتـد إلى ضـرب
عـصـفـورين بـحـجـر
واحـد عنـدمـا يحل
ضـــــيـــــفـــــا عـــــلى
تـشــيـلـسي عـلى
مـــــــــــــلـــــــــــــعـب
ســـتــامـــفــورد
بــــريـــدج في
الـدور ثـمن
الــنــهـائي
مـــــــــــــــــــن
مـسـابـقـة
كـــــــــــــــأس
االحتـــــــــــــاد
اإلنكليزي من
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اني مـسعود أوزيل ـري مدرب آرسنـال وصانع األلـعاب األ تسـتمر األزمـات ب اإلسبـاني أوناي إ

باريات األخيرة. باستبعاده من قائمة الفريق في ا
ـري بـدأت تأخـذ حـيزًا كـبـيرًا من وأشـارت صـحيـفـة "ديلي مـيل" الـبـريطـانـية إلى أن أزمـة أوزيل مع إ
درب بـاستبعاد البس وظهرت بعـض التفسيـرات لقرار ا احلديث بـ العبي آرسنال في غـرف خلع ا

اني. النجم األ
ري واجه مـشـاكل عنـدما البس بـأن إ وأضـافت الـصحـيـفة أن "هـنـاك راوية يـتم سـردها في غـرف ا

كان مدربًا لباريس سان جيرمان مع البرازيلي نيمار ويسعى لعدم تكرار نفس األمر مع أوزيل".
ــري في إظــهــار بـأنـه ال يـوجــد أي العب مــفــضل في الــفــريق حــتى لــو كــان الــنـجم األول ويــرغب إ

للمدفعجية وأن من ال ينفذ التعليمات سيتم استبعاده.
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ا لها من شعبية تشكل كرة القدم 
جـارفـة حــول الـعـالم حــالـة رمـزيـة
لـلـتـعـايش وقـبـول اآلخـر بل مـنحه
فـرصــة لم يــكن يـحــلم بــهـا ولــكـنه
ـلـكه من مـواهب ـا  يـسـتـحـقـهـا 
وقــدرات خـاصــة  ولم تـنــجح قـارة
ـعادلة في العـالم في حتقـيق هذه ا
ـا اإلنـسـانـيـة واحلـضـاريـة أكـثـر 
فـعـلت أوروبـا الـتي تـفـتح قـلـبـها و
مالعبهـا للمـواهب الكرويـة القادمة
من مــخــتـلـف دول وقــارات الـعــالم
وجنح جنــــوم الــــعـــرب فـي الـــوقت
ـــصـــري الــــراهن وعــــلى رأســـهـم ا
صـالح واجلـــــــزائــــــري مـــــــحــــــرز
ـغــربي زيـاش في غـزو الـقـلـوب وا
اذج واقعية ا يؤهلهم ليكونوا 
لــلـــتـــعــايش وقـــبـــول اآلخــر لـــنــا
والــتـسـامح وحتـقـــــــــيق الـنـجـاح
في القارة التي يعـتقد البعض أنها
ال تــقـبل وجــودنــا عـلـى أراضـيــهـا
على إثر الـتوتر  وصراع الـثقافات

و الــــــذي بـــــلـغ حـــــد الــــــعـــــنـف في
السنوات األخيرة.
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ـلـك الـعــرب يـومــاً جـيالً بــهـذا لم 
التـوهج في مالعب القارة الـعجوز

صـحــيح أن اجلـزائـري رابح مـاجـر
فاز بدوري أبطال أوروبا وصحيح
أن الـــبــعض من الـــنــجـــوم الــعــرب
حـقــقـوا جنـاحـات الفـتـة في مالعب
الــقـارة الـعـجـوز عـلى عـلى مـدار الـ

 30عــامـــاً األخــيـــرة إال أن اجلــيل
ـصـري الـعـربي احلــالي بـزعــامـة ا
مـــحـــمـــد صـالح جنم لـــيـــفـــربـــول
واجلـزائــري ريــاض مـحــرز جــنـاح
ـغربي حـكيم زياش مان سـيتي وا
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بــاريس سـان جــيــرمـان إيــابــا.أمـا
ذلة أمام تشيلسي فبعد خسارته ا
مانشستـر سيتي بسداسـية نظيفة
 اســـتـــعـــاد بـــعــــضـــا من تـــوازنه
ـــو بـــالـــعـــودة مـن مـــواجـــهـــة مـــا
الــسـويـدي بــالـفـوز  1-2في ذهـاب
دور الـ 32من مـــســابـــقـــة الــدوري
األوروبـي أراح فـــــيــــــهــــــا مــــــدربه
اإليـــطــالـي مــاوريـــتــســـيــو ســاري
مــهـاجــمه األرجــنـتــيــني غـونــزالـو
هـيــغـواين الــوافـد إلــيه خالل مـدة
االنـــتــقـــاالت الــشـــتــويـــة الــشـــهــر
ـهــاجم ــاضـي في حــ شــارك ا ا
اآلخــر الـبــلـجـيــكي إدين هـازار في

منتصف الشوط الثاني.
ورأى سـاري بأن فـريـقه يـبحث عن
اسـتــقـرار في الــنـتــائج وقــال بـعـد
ـــو "في اآلونـــة ــــبـــاراة ضـــد مـــا ا
األخـــيـــرة شــــــــــــهـــدنـــا صـــعــودا
ــسـتــوى خـســرنـا وهـبــوطـا في ا
ــوث) ثم صــفـر-4 (أمـــــــــام بــور
فـزنا 5- صـفـر (ضـد هـادرسـفـيـلد)
ثم صــفـر-6(مـانــشـســتـر ســيـتي)
وبــالــتـالي يــتـعــ عــلـيــنـا ايــجـاد

بعض االستقرار".
وأضـــاف "اجلـــمـــيـع يـــدرك أنه في
حـال كان الـفريق في ذهـنيـة سيـئة
في إنكلترا يستطيع خسارة  3أو
4 مباريات هامة وبالتالي يجب
ـسـتوى أن نـبـحث عن ثـبـات في ا
مقاربة كل مـباراة بالطـريقة ذاتها.
األمـــر لــيـس ســهـال لــكـن يــجب أن

جنرب ذلك".
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على
نـيـوبـورت من الـدرجـة الـثـالـثـة في
مـباراة سهـلة نـسبـيا للـسيـتيزنس
نــظـــرا لــفـــارق االمــكـــانــيـــات بــ

. الفريق
ب إعالن التمرد وإنقاذ السمعة
ـاضـيــة تـغـيـر وخالل الـسـنــوات ا
ــدربـــ عــلى نــادي الــعـــديــد من ا
تـشـيـلـسي عـلى الـرغم من حتـقيق
الــنــجــاحـــات في أول مــواســمــهم
وأبـــرز األســمـــاء هـــمـــا الـــثــنـــائي
الــبــرتـــغــالي جـــوزيه مــوريـــنــيــو

واإليطالي أنطونيو كونتي.
فـــفي مـــوسم "2014 - 2013 عــاد
الـبــرتـغــــــــالي جــوزيه مـوريــنـيـو
لـقـيـادة نـادي تـشـيـلـسي قـادمًـا من
ريــال مـــدريــد وتــمــكـن في مــوسم
"2015-2014 من الــفـوز بـالـدوري
اإلجنـــلــــيـــزي وكــــأس الـــرابــــطـــة

خالل الثأر خلـسارته أمام مـنافسه
ـوسم ـسـابــقـة ا في نـهـائي هــذه ا
ـاضي وتـعـويض خيـبـة سـقوطه ا
أمــام بـاريس ســان جــيــرمــان عـلى
أرضـه صــــفـــر- 2فـي ذهــــاب ثــــمن

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسم وكان تشيلسي توّج باللقب ا
ــاضي بــفــوزه عـلـى مـانــشــســتـر ا
يــونــايــتــد بـالــذات بــهــدف ســجـله
جنـمه الــبـلــجـيــكي إدين هـازار من

ركلة جزاء.
والـتـقـى الـفـريقـان فـي لـنـدن ذهـابا
فـي الـــــــدوري احملـــــــلـي وتـــــــقــــــدّم
مـانـشسـتـر يونـايـتد عـلى أصـحاب
األرض  1-2حــــــتـى الـــــوقـت بـــــدل
الـضــائع قــبل أن يـدرك تــشـيــلـسي

التعادل في الرمق األخير.
ويتمتّع تشيـلسي بسجل جيد على
ـوسم إذ لـم يـخــسـر مـلــعــبه هــذا ا
ســوى مــرة واحــدة أمــام لــيــســتــر
ـقـابل فاز سـيتي فـي الدوري في ا
مـانـشـسـتـر يونـايـتـد في مـبـاريـاته
الـست األخــيــرة خـارج مــلــعـبه في
سابقـات بإشراف مدربه مختـلف ا
النرويـجي أولي غونار سولـسكاير
بــيــنــهــا فــوزه عـلـى أرســنـال عــلى
مـــلـــــــــعب االمــارات 1-3 في هــذه
ـسـابـقة.وتـعـرّض مانـشـسـتر إلى ا
أول خــسـارة بــإشـراف الــنـرويـجي
بـسقـوطه أمـام سان جـيـرمان وذلك
بــــــعــــــد أن حـــــــقق الـــــــفــــــريق 10
انـــــتـــــصـــــارات في أول 11 بــــاراة
ــسـابـقـات بـإشـرافه في مــخـتـلف ا
وجنح في حتــويل تــخـلــفه بــفـارق
11 نقطة أمام تشيلسي بالذات
ـركــز الــرابع بــفـارق إلى احـتـالل ا

نقطة عن األخير.
وخـسر مـانشـسـتر يـونايـتد جـهود
العــبـ أسـاسـيــ في صـفـوفه في
ــبـاراة نــهـايــة الــشــوط األول من ا
ضــد سـان جـيـرمـان وهـمـا جـيـسي
لــيـــنــغـــارد والــفـــرنــسي أنـــطــوني
مــارســيــال الـــلــذان يــعـــانــيــان من
إصابة عضلية من دون الكشف عن
ـدة الـتي سيـغـيب فـيهـا الالعـبان ا
العب.وتـعتـبـر مسـابقـة كأس عن ا
االحتــاد اإلنـكـلـيــزي األمل الـوحـيـد
ـانـشـسـتـر يــونـايـتـد في إمـكـانـيـة
ـــــوسـم ألنه إحـــــراز لــــــقب هــــــذا ا
يـتـخــلف بـفـارق كــبـيـر في الـدوري
احملـــلي وأمـــلـه ضـــعـــيف في قـــلب
األمــور في صـــاحله في مـــواجــهــة
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اضية ـدة ا ظل مـاورو إيكاردي جنم إنـتر ميـالن ضمن اهتـمامات ريـال مدريد خالل ا
ـلكي كونه أحد أفضل الـهداف في أوروبا.ويعاني جنم بهدف تعـزيز خط هجوم الفريق ا
النـيـراتـزوري من أزمـة حـادة مع إدارة نـاديه بـعـدمـا  سـحب شـارة الـقـيـادة منـه بسـبب
الطريقة الـتي تنتقد بهـا زوجته ووكيلة أعمـاله واندا نارا سياسة الـنادي والفريق.وكشفت
هـاجم األرجنتـيني على ـلكي عن فكـرة التعـاقد مع ا صحـيفة "مـاركا" عن تخـلي النادي ا
خلـفـيـة أزمـته مع اإلنـتر عـلى الـرغم من كـثـرة األنـبـاء حول سـعي ريـال مـدريـد لـضمه في
ـصادرها بـريال مدريـد أن هناك ـاضية.وأوضـحت الصحـيفـة وفقا  االنتـقاالت الشـتوية ا
لـكـي لعـدم الـتـوقـيع مـع إيكـاردي بـسـبب زوجـتـه واندا اجتـاه عام داخـل إدارة الـنـادي ا
وطـريقـتـها في إدارة األمـور. ورفض إيكـاردي السـفر مع الـفـريق إلى فيـينـا للـمشـاركة مع
إنتـر ميالن أمـام رابيـد فييـنا في الـدوري األوروبي على خـلفـية سـحب شارة الـقيادة
مـنه ومنـحهـا لسـمـير هـاندانـوفيـتش في قرار نـال تـرحيـبا من بـعض الالعبـ مثل

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

سـابقـيه لكن يـبدو أن الـتمـرد هذه
ــــرة يـــأتـي من العــــبــــ آخــــرين ا

بعيدين عن هازارد.
وستكون مباراة مانشستر يونايتد
ـثـابـة الـرد عـلى هـذه االتـهـامات
فـفي حـالـة استـمـرار السـلـبيـة غـير
ــفــهــومــة من العــبي تــشــيـلــسي ا
ســيـــتم تــأكــيــد أن العـــبي الــفــريق
ــدرب تــلــو يــقــودون تــمــرد عــلى ا

اآلخر.
VF _« —UO)«

وســتــكــون إدارة تــشــيــلــسي أمــام
خــيــارين فـي مــنــتـهـى الــصــعــوبـة
قـبـلـة األول هو الـتـخلص ـدة ا بـا
من ســاري واالسـتـمــاع مـرة أخـرى
لـالعـــبــــ بـــعـــدم رضـــــــــــاهم عن

درب. ا
أما الـقرار األصـعب وهو الـتخلص
من عــدد مـن الالعــبــ فـي نــهــايــة
ــوسم ودعم مــاوريــسـيــو سـاري ا
أمـام تـمرد الالعـبـ ودعم الـفريق
ــدرب بــالالعــبــ الــذي يــريــدهم ا

اإليطالي.
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يُـواجه سـيـرجـيـو رامـوس جنم ريـال مـدريـد خـطـر الـغيـاب عن

قرر يوم 2 مارس/أذار كالسيكـو الليجا أمام بـرشلونة ا
قبل باجلولة الـ26 من الدوري اإلسباني. ا

وقـالت صــحـيــفـة "مـاركــا" اإلسـبــانـيـة اول امس
تلك 4 إنـذارات وهو الـسبت إن رامـوس 
مـا سـيؤدي إليـقـافه مـباراة واحـدة حال

حصوله على بطاقة صفراء أخرى.
ولـعب ريـال مـدريـد في الـلـيـغا قـبل
مـواجــهـة الــكالسـيــكـو مع جــيـرونـا
امـس األحــد ثم لــيــفـانــتـي يـوم 24
فــــبـــرايــــر/شـــبــــاط اجلـــاري.وأكـــدت
الـــصــحـــيــفــة أن رامـــوس قــد يـــلــجــأ
لـلـحصـول عـلى إنـذار في مبـاراة الـغد
ليـغـيب عن مـواجـهـة لـيـفـانـتي ثم يـكون
مؤهالً للمشاركة في كالسيكو الليجا.

كان رامـوس حصل علـى بطاقـة صفراء
في مبـاراة فريـقه أمام أيـاكس الهـولندي
بـذهـاب ثــمن نـهـائـي دوري أبـطـال أوروبـا

ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.
وفـتح االحتـاد األوروبي حتـقيـقـا لـلـتـأكد مـن حقـيـقـة تـعـمـد مدافع
الـريال احلصـول على الـبطـاقة ليـشارك في ربع الـنهـائي في حالة
تـأهل فريـقه إلى هذا الـدور.وختـمت الـصحـيفـة بأن رامـوس يواجه
باراة الـنهائية (حال أزق ببـطولة الكأس حيـث سيغيب عن ا نفس ا
تـأهـل ريـال مـدريـد لــهـا) إذا تـلـقى بــطـاقـة صـفــراء في إيـاب نـصف

النهائي أمام برشلونة.

اإلجنليزية.
ولــكن في ثـالث مــواسـمه "- 2015
وسم 2016 لم يكمل مورينيو ا
ورحل في ديـسـمـبـر من عام 2015
بــعـد عــدد من الــنـتــائج الـســلـبــيـة
وتـــراجع تــرتـــيب تـــشــيـــلــسي في
الـدوري لـلـمـركـز الـ16.بـعـد رحـيل
مورينـيو قامت بعض من جـماهير
تـشــيـلــسي بـرفع الفــتـة في مــلـعب
ســتــامـفــورد بـريــدج تــتـهـم فـيــهـا
هـــازارد وفـــابـــريـــجـــاس وديـــجــو
كـــوســـتــــا بـــقـــيـــادة تـــمـــرد عـــلى
مورينيو واللعب بشكل سلبي من

درب. أجل اإلسراع برحيل ا
ومع أنـطـونـيو كـونـتي تـكـرر نفس
ـــســئـــولــيــة األمـــر حــيـث تــولى ا
"2017-2016 وتـمـكن في مـوسـمه
األول من الفوز بلقب الدوري وفي
ـــوسـم الـــثـــاني عـــلـى الـــرغم من ا
تـــراجع األداء إلى أنـه فــاز بــكــأس

االحتاد اإلجنليزي.
وعـلى الرغم من ذلك ظـهـرت بعض
الـتــقـاريـر أن بـعض الالعـبـ مـثل

W¹eOKJ½≈ WL∫ يشهد ملعب ستامفور برج اليوم االثن مواجهة إنكليزية في في بطولة الكاس ب تشيلسي ومانشستر يونايتد
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موهـبة أيـاكس أمستـردام يحـققون
ما لم يحققه العرب طوال تاريخهم

في أوروبا.
»dF « d

صالح ومــــحـــرز وزيــــاش أحـــرزوا
العب األوروبــيــة  300هــدف فـي ا
ســــواء في دوريـــات إيـــطـــالـــيـــا أو
إنـكـلــتـرا وكـذلك في هــولـنـدا وفي
دوري أبـطــال أوروبـا وغـيـرهـا من
سـابقات احملـلية والـقارية  وهو ا
الي مـن عشـاق كرة رقم لم يـكن ا
ـنطقة الـعربية يـحلمون القدم في ا
يـومـاً بـتحـقـيـقه فـقـد سجل صالح
إبن الـ  26طــــــوال مـــــشــــــواره في
الــقــارة الـــعــجــوز بــدايــة من بــازل
الــسـويـسـري مــروراً بـتـجـاربه في
إيـطـالـيـا وإجنـلـتـرا  130هـدفاً في
 260مــبــاراة وفـــاز بــلــقب هــداف
ــيــرلـــيج وأفــضل العب في الــبــر
ــســابـقــة اإلجنــلــيــزيـة وبــلغ مع ا
لـيفـربـول نهـائي دوري األبـطال في
ـاضـية ويـواصل الـنجم نـسخـته ا

الشقيقتان هاو
تشينغ تشان
والتيشا تشان
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لـلـشـقـيـقتـ فـقـد ازاحـتـا في الدور
نــصف الــنـهــائي الالتــفـيــة يــلـيــنـا
اوســـــتـــــابـــــنـــــكـــــو والـــــروســـــيــــة
فـيــرونـــــــــيـكــا كـوديـرمــيـتـوفـا -6
4و6-7 بـعـدمـا كـانـتـا قـد فـازتــــــــا
في ربع الـنـهــائي عـلى اإلســبـانـيـة
الرا اورابـــــــاريـنـا واألمـيـركــــــــيـة
كــايـتاليـن كـريــســتــيـان  3-6و6-2
وفــــــــي الـــــــــــــــدور األول عــــــــــلى
الـــيـــابـــانـــيـــة شـــــــــوكـــو اويـــامــا
والــــبــــلــــــــــغــــاريــــة لـــيــــــــــــدزيـــا

ماروزافـــــا  6-7و7-5.
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فازت الشقـيقتان هاو تـشينغ تشان
والتــيــشــا تــشــان من تــايـبـه بـلــقب
فـتـوحة بـكرة بـطـولة قـطر تـوتـال ا
ــضــرب لــزوجي الــســيــدات بــعــد ا
ـبـاراة النـهائـيـة على فـوزهـما في ا
ـــانـــيـــة لـــيـــنـــا غـــرونـــيـــفـــيـــلــد األ
ي شــــــــــورز والــــهــــولــــنــــديــــة د
ـركـز الـرابع 6-1 ــصـنـفـتـ في ا ا

و 6-3و10-6.
وسبق لـلشقـيقتـ ان فازتا بـاللقب
فـي نـــســـخــــة الـــعـــام  2016بـــعـــد
باراة النهائية فوزهما وقتهـا في ا
عـــلى اإليــــطـــالـــيــــة ســـارا ايـــراني
واإلسـبـانـيـة كـارال سـواريـز نـافـارو

 3-6و.6-3
دة باراة التي استمرت  وتوقفت ا
ســاعـة و16 دقــيــقـة ألكــثــر من مـرة

بسبب هطول األمطار.
وعـبرت الالعـبتـان بـعد تـتويـجهـما
عن ســعـادتــهــمــا الــبـالــغــة لــلــفـوز

باللقب للمرة الثانية.
ولم تـكن الـطـريق إلى اللـقب سـهـلة

النجم
اجلزائري
رياض

محرز العب
نادي

مانشستر
ستي
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ــوسم ــصـــري رحــلــة الــتـــوهج ا ا
احلـــالـي بـــتـــســـجـــيـــله  20هـــدفـــاً
ـسابـقات لـليـفـربول في مـختـلف ا
منها  17هدفـاً في الدروي يـتصدر
بـهـا قـائـمـة الــهـدافـ مـشـاركـة مع
ســـيــرخـــيــو أجــويـــرو هــداف مــان

سيتي.
a¹—U² « w  vKſ_«

أمـا ريــاض مــحـرز الــذي يــبـلغ 27
عــامـاً  فـقـد حـقق اإلجنـاز الـعـربي
األكـبر في الـتاريخ الـكروي بـفوزه
مع لــــيـــســـتـــر ســــيـــتي بـــالـــدوري
اإلنـكـلــيـزي ولـقب أفـضل العب في
ـان ـا جــعـلـه هـدفــاً  ــسـابــقــة  ا
سيتي الـذي انتقل لصـفوفه مقابل
ـاضي  70مـلـيـون يـورو الـصـيف ا
ليـصـبح الالعب العـربي األغلى في
الــــتــــاريخ وســــجل مــــحـــرز خالل
مشـواره في مالعب القارة الـعجوز
 92هــدفـاً وهـو صــانع أهـداف في
قام األول أكـثر منه العب هداف ا
وأصــــر بــــيـب جــــوارديـــــوال عــــلى
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هازارد وفـابريـجاس وديـفيـد لويز
قـادوا تـمــردًا عـلى كـونـتي من أجل
رحــيـله عـن صـفـوف الــبـلـوز وذلك
لــعـدم رضــاهم عــلى أســلــوب لـعب

الفريق حتت قيادته.
WFL « –UI½≈

ويعاد السيناريـو للمرة الثالثة مع
اإليـطالي مـاوريـسيـو سـاري حيث
ظـهـر بـعض الـتقـاريـر تـؤكـد وجود
حــالـة من عــدم الــرضــا بــ العـبي
تــشــيــلـــسي عــلى أســلــوب تــدريب
ســاري.وأشـارت الــتـقــاريـر إلى أن
جتــاهل ســاري لـــبــعض الالعــبــ
ـباريـات أثار وعـدم إشراكـهم في ا
جـدلًــا بـالــفـريق وهــو مـا انــعـكس
عــلى األداء والــنــتــائـج الــســلــبــيـة

للنادي اإلجنـــــــليزي.
ــتــهم وعــلى الــرغم من ذلك فــإن ا
األول فـي رحـــيـل مـــوريــــنــــــــــــيـــو
وكــونـتـي وهـو الــبــلـجــيــكي إيـدن
هــــازارد خـــرج أكـــثــــر من مـــرة في
تــصــريـحــاته وأكــد أنه مــســتــمـتع
باللعب حتت قـيادة ساري أكثر من
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تــرك كـارل هــايـنـز رومــيـنــيـجه الــرئـيس
اني التـنـفـيـذي لـنادي بـايـرن مـيـونخ األ
الـبـاب مـفـتـوحًـا أمـام إمـكـانـيـة اسـتـمرار
الــنـجم الــفـرنــسي فـرانك ريــبـيــري عـقب

وسم احلالي. نهاية ا

وينـتـهي عـقد ريـبـيـري البـالغ من الـعـمر
 35عاما مع النادي البافاري مع نهاية
ـوسم احلـالي لـتــحـوم الـشـكـوك حـول ا
دة اسـتمـراره داخل ملـعب أليـانز أريـنا 

أطول.
و قــال رومــيــنــيــجه خالل تــصــريــحــات

أبـرزها موقع "فـور فور تو": "كـانت لدينا
سنـوات مذهلة بفـضل ريبيري لهذا أكن

الكثير من االحترام له".
ـصداقـية وأضـاف: "يجب أن تـتحـلى با
لـذا سنجـلس يومًـا ما مع فـرانك ووكيله
ـكـنـني وســنـتـخـذ قـرارًا مـشـتـركًـا وال 

كريستيانو
رونالدو
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سـخر أليسـاندرو ديل بييـرو أسطورة يوفـنتوس من تولي كـريستيـانو رونالدو العب

البيانكونيري مهمة تسديد الركالت الثابتة في مباريات الفريق.
وقال ديل بـييرو في تـصريح أبرزه مـوقع "كالتـشيو ميـركاتو": "كـريستـيانو رونـالدو دائما

ما يتولى تسديد الركالت احلرة في مباريات البيانكونيري".
ا هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو ال أعرف احلقيقة". وتابع ساخرًا: "ر
وأضـاف: "يوفـنتـوس لديه مـيرالم بـيانـيـتش وباولـو ديبـاال يجب أن يـتم التـناوب بـينـهم ب

احل واآلخر".
وفاز البيانـكونيري على فروسـينوني بثالثية نـظيفة ضمن اجلولة الـ 24من الـكالتشيو من
توقـيع بـاولو ديـباال لـيونـاردو بونـوتشي وكـريسـتيـانو رونـالدو لـيواصل يـوفنـتوس تـصدر

جدول الترتيب برصيد  66 نقطة بفارق  14نقطة عن أقرب مالحقيه نابولي.

ـا يـتــمـتع بــهـا من الــتـعـاقــد مـعـه 
مـهـارات خـاصـة جتـعلـه واحداً من
بـ األمــهــر في مالعب اإلجنــلــيـز

والقارة العجوز بكاملها.
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ـغـربي حكـيم زياش لم يـكن هدف ا
كــافــيـاً لــتــحـقــيق إيــاكس نــتـيــجـة
إيــجــابـــيــة أمــام الــريــال في دوري
ــلــكي األبــطــال  فــقــد حــســمــهــا ا
لـصـاحله في الـنـهـايـة  ولـكـنه كان
ـوهـبة كـافـيـاً جلذب أنـظـار العـالم 
ـغــرب وأيـاكس زيـاش فـقـد أبـدع ا
وجــذب األنـظــار بـقــوة وهـو الـذي
ــــلك في رصـــيـــده  15هـــدفـــاً مع
ـوسم احلالي الـفريق الـهـولنـدي ا
ولــــديه 81 دفــــاً في 230 مــــبـــاراة
طـوال مـشــواره بـالـقــارة الـعـجـوز
وكل ما يحتاج زيـاش لتحقــــــــيقه
ـقـبـلـة أن يـنـتـــــــــقل ـرحـلـة ا في ا
لفـريق كبـير في الـدوري اإلنكـليزي
ـــا صـــــــــــوب أو اإلســـبـــاني ور
دوري الطليـان لكي يتــــــــمكن من

الـتــعـبــيــر عن قـــــــدراته اخلــاصـة
ومـوهــبـــــــــته الالفــتـة بــصــــــورة

أكبر.
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في عالم كرة الـقدم هنـاك ما يسمى
الـية والـسوقيـة لالعب بالـقيـمة ا
في بــورصـــة اإلنــتــقــاالت وهــنــاك
يـة تـقـوم بـهـذا األمر مـرجـعـيـة عـا
ـرجـعيـة "تـرانسـفـير ووفـقـاً لهـذه ا
ـاليـة للثالثي ماركت" فـإن القـيمة ا
العربي تبلغ 245 مليون يورو أي
مـــا يــقـــرب من ربع مـــلــيـــار يــورو
بواقع 150 مـلـيـون يـورو لـصالح
وهــو أحــد أغـلى جنــوم الــعـالم في
الــوقت الـراهن و 60 مــلــيـون هي
قــــيــــــــــمــــة مـــحــــرز في بــــورصـــة
اإلنــتــقـاالت و35 مـلــيــون لــلــنـجم
ــغــربي زيــاش وتــرمــز هــــــــــذه ا
الية إلى أن كل العــــــــــب القيمة ا
ـمــكن أن يــرحل صــوب فـريق مـن ا
آخــر يـريـد خـدمـاته مـقـابل مـبـلغ ال

يقل عن هذا الرقم.
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ــــــعـــــتـــــزل راؤول امــــــا اإلســـــبــــــاني ا
غـونـزاليس  فـقـد سجل هـدف في سن
الــعـشـرين عـامــاً مع نـادي ريـال مـدريـد
اإلســـبـــاني حـــيث كـــان قــد ســـجل 10
اهـــداف بــعـــد خــوضه  24مـــبــاراة في

البطولة .
وفي اســـتــعــراض صـــحــيــفـــة "مــاركــا"
اإلسـبـانـيـة لتـاريخ الـهـدافـ األبرز في
دوري أبــطـال أوروبــا  فـإنــنـا جنـد 13
ـا سـجله هـدافـاً سـجـلـوا أهـدافـا اقل 
مـبـابي في سن الـعـشـرين عـامـاً مـاعدا
ثالثــة مـهـاجـمـ فــقط كـان لـهم رصـيـد
ـباراة الـرابـعة أعـلى من رصـيـده عنـد ا
والـعـشـرين  و هـم الـهـولـنـدي رود فان
نـيستلروي ( 18هـدفاً) و األوروغوياني
إديــــنــــســــون كـــافــــاني ( 15هــــدفـــاً) و
اإليــطــالي فــيــلـيــبــو ايــنـــــــــزاغي (16

.( هدفاً
اجلـديــر ذكـره بـأن مـبـابي لم يـسـبق له
إحــراز لـقب دوري أبـطـال أوروبـا حـتى
اآلن  إذ كـــــــــانت افـضل إجنـازاته في
ـربع الذهبي مع سـابقة بـلوغه ا هـذه ا
نــادي مــونـــاكــو الــفــرنــسي في مــوسم
(2017-2016) قــــــبل ان يــــــتــــــعـــــرض
لإلقـصاء عـلى يد يوفـنتـوس اإليطالي .

الــذي انـتــقل لــصـفــوفه في صــيف عـام
.2017

ولـم يـســبق ألي مــهــاجم من الــهــدافـ
الـتـاريخـيـ الكـبـار في مسـابـقة دوري
أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــا ان جنـح فـي سن
ـواصـلـة إحـرازه لألهـداف الــعـشـرين 
ن حـتى مـباراته الـرابعـة والعـشرين 
فـيـهم أفضل هـداف في تـاريخ الـبطـولة
الـبرتغـالي كريستـيانو رونـالدو مهاجم
نـادي يـوفـنـتـوس االيـطـالي  والـذي لم
يـــســجـل أي هــدف في سـن الــعـــشــرين
مـكتفياً بتسجيله هدف فقط بعد مرور
 24مباراة قارية  وذلك عندما كان

العــبــاً في صــفــوف نـادي مــانــشــســتـر
يـــونـــايــتـــد قـــبل ان يـــرتـــفع رصـــيــده
. التهديفي ويصل إلى  121هدفاً حالياً
وبــدوره األرجـنـتــيـني لــيـونـيـل مـيـسي
مهاجم نادي برشلونة اإلسباني وثاني
افــضل هــداف في تـاريـخ الـبــطـولــة قـد
اكـتفى بتسـجيل هدف فـقط عندما كان
يـبلغ من الـعمر  20عـاماً  فـيمـا كان قد
أحــرز  11هــدفــاً في مــبــاراته الــقــاريـة
الــرابــعــة والـعــشــرين بــقــمـيـص نـاديه
الـــكـــتـــالـــوني قـــبل ان يـــرفـع رصـــيــده

التهديفي إلى  107 أهداف.

 ôU Ë ≠ f¹—UÐ }
حـقق الفـرنسي الصـاعد كـيليـان مبابي
مــهــاجم نــادي بــاريس ســان جــيــرمـان
الـــفـــرنــسي تـــفـــوقـــاً آخــر عـــلى كـــبــار
ـهاجـم الـهدافـ في مسـابقة دوري ا
ـا يــعــكس صــعـوده أبــطــال أوروبــا 
الصاروخي نحو النجومية واستعداده
إلعـــتالء صــدارة ســلم الـــهــدافــ عــلى

الصعيد القاري .
واصـبح مبابي افـضل هداف في تاريخ
مــسـابـقـة دوري أبـطـال أوروبـا في سن
الــعـشـرين عــامـاً بـعـد خــوضه مـبـاراته
الــرابــعــة والــعــشــرين عــلى الــصــعــيـد
الــقــاري امـــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد
اإلنــكــلــيـزي والــــــــــتي انــتــهت بــفـوز
أبـناء الـعاصمـة الفرنـسية بـهدف دون
مـقـابل سـجـلـهـا بـريسـنـيل كـيـمـبـيـمبي
(الـدقيـقة 53) وكـيلـيان مبـابي (الدقـيقة

 .(60
ويـعتبر الهدف الـذي سجله مبابي على
احلـارس اإلسـبـاني دافـيـد دي خـيـا هو
الـــهــدف الــرابـع عــشــر خـالل مــشــواره
الـــكــروي فـي مــســـابــقـــة دوري أبــطــال
ـشــوار الــذي بـدأه مع أوروبــا  وهــو ا
نـادي موناكو ثم بـاريس سان جيرمان

توقع ما ستؤول إليه األمور".
وكـانت تقاريـر صحفـية عديـدة قد أفادت
اني بـقرب رحيل ريبـيري عن النادي األ
أســوة بــزمــيــله الــهــولــنـدي آريــ روبن
الــذي أعــلـن رحــيــــــــله فـــور نــهــــــــايــة

وسم. ا


