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تــوج نــادي بـرشــلــونـة بــلــقب الـدوري
اإلســبـاني رسـمـيًـا اول امس الـسـبت
بـعـد فـوزه  0-1عـلى ضـيـفـه ليـفـانـتي
فـي إطار مـنـافـسـات اجلـولة الـ  35من

عمر الليجا.
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سـخـر نـادي إشــبـيـلـيـة من أنــديـة الـدوري اإلجنـلـيـزي األربــعـة تـوتـنـهـام تــشـيـلـسي آرسـنـال
ـؤهلة لدوري راكز ا ركز الـرابع "آخر ا ومانشـستر يونـايتد والـتي لم يستطع أيًـا منهـا حسم ا

األبطال".
ونشر احلـساب الرسمي إلشبـيلية عبـر "تويتر" تغـريدة قال فيهـا: "إذا لم يكن أي من فرقك يريد

كنك إعطائه لنا? سوف جتعل احلياة أسهل". ركز الرابع هل  ا
وتهكم إشـبيليـة على الرباعي تـوتنهام وتـشيلسي وآرسـنال ويونايـتد بسبب عـدم قدرة أي منهم
ـؤهـلة لـدوري األبـطال لـصـاحله قبل جـولـت من في اسـتغـالل تعـثر مـنـافسـيه وحـسم الـبطـاقة ا
ركزين الثالث والرابع حيث يحتل اخلتـام.وال يزال الرباعي اإلجنليزي يتنافس من أجل حـجز ا

ركز الثالث برصيد 70 نقطة "36 مباراة". توتنهام ا
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تـتــطـلع اجلـمـاهـيــر الـعـربـيـة حلـضـور
ــرتــقــبــة بــ بــرشــلــونــة ــواجــهــة ا ا
ولـــيــفــربـــول في نــصـف نــهــائي دوري

أبطال أوروبا.
ويـلتقي الفريقان يوم بعد غدا األربعاء
فـي مبـاراة الـذهـاب عـلى مـلعـب "كامب
نــو" فــيــمــا ســتــقــام مــواجــهــة اإليـاب
بـ"األنـفيلد" معقل لـيفربول يوم السابع

قبل. من مايو/ آيار ا
ـشوار واصـلة ا ويـسعى الـبلـوجرانـا 
وسم بعد نـحو حتقيق الثالثية هذا ا
أن أصــبح قـريـبـا من الـتــتـويج بـلـقـبي

الدوري والكأس في إسبانيا.
بــيــنـمــا يــأمل الـفــريق اإلجنــلــيـزي في
الـتتـويج بالـلقب الـقاري ألول مـرة منذ
2005 خــــــــصــــــــوصــــــــا أن الــــــــفــــــــوز

يرليج أصبح غير مضمون. بالبر

عـرفة ما ويـتشـوق اجلمـهور العـربيـة 
ســيــســفــر عــنه الــصــراع الــفــردي بـ
لـــيـــونـــيل مـــيـــسـي قـــائـــد الـــبـــارســا
ـصري محمـد صالح هداف الريدز وا
إذ يـــعـــتـــبـــر الـــثـــنـــائي ضـــمن أفـــضل

الالعب بالعالم في الوقت احلالي.
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أبــــدى قــــائــــد لــــيــــفــــربــــول جــــوردان
هـــنـــدرســون ارتـــيـــاحه لـــلـــفــوز عـــلى
هــيـدرسـفـيـلـد تـاون (0-5) فـي افـتـتـاح
اجلــولـة الـ 36مـن الـدوري اإلجنــلـيـزي

متاز. ا
وقــال هــنــدرســون خالل تــصــريــحـات
لــهــيـئــة اإلذاعـة الــبــريـطــانــيـة (بي بي
سي): "كـان عرضا رائعـا جديدا الفرق
الـــتي هــبـــطت مـــســبـــقــا إلى الـــدرجــة
ـكـنهـا أن تكـون خطـيرة ألنه األولى 
ال يـوجد أمـامها مـا تخسـره وتخوض

باريات بدافع مجاراة اخلصوم". ا
وتـابع: "لـكـنـنـا حـقـقنـا بـدايـة عـظـيـمة
سـجـلـنـا أهـدافا رائـعـة وحـافـظـنـا على

نظافة شباكنا لذا فإنها ليلة جيدة".
وشــــارك العب لــــيــــفــــربــــول ألـــيــــكس
أوكــســلـيــد-تـشــامــبـرلــ في الــشـوط
الـــثــاني لـــلــمـــبــاراة بـــعــد غـــيــاب عن

العب دام عاما كامال. ا
وهـو ما علق عـليه هندرسـون بالقول:
"أشــعـر بـالـسـرور بـشــأن تـشـامـبـرلـ

عـمل بجد من أجل العـودة للحالة التي
هــو عــلــيــهـا اآلن.. بــدا وكــأنه لم يــغب
يز في التمارين إطالقـا ظهر بشكل 
وتـمـنـيت لـو تـمـكن من تـسـجـيل هدف
من الـفرصـة التي سنـحت أمامه لكـننا
جـمـيـعـا مـسـرورون لعـودته ألنه العب

مهم".
وحـول مواجهـة البلـوجرانا في ذهاب

نــصـف نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا
أجـاب: "نـتطـلع قدمـا لرحـلة بـرشلـونة
إنه مــكـان صـعب لـلـذهـاب إلـيه لـكـنـنـا
انا عـظيمـا بأنفـسنا ونـتطلع ـلك إ

همة". إلثبات أنه بإمكاننا إجناز ا
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طــالب مـاوريـسـيـو بـوكــيـتـيـنـو مـدرب
تـوتـنـهـام هوتـسـبـيـر العبـيه بـنـسـيان
ــة أمــام وست هــام في الـدوري الــهــز
ــمــتــاز قـــبل مــواجــهــة اإلجنــلـــيــزي ا
أيـاكس في ذهاب دوري أبطال أوروبا

غدا الثالثاء.
وتـــلــقى تـــوتــنــهـــام ضــربـــة قــويــة في
اســـتـــعـــداده األخـــيـــر قـــبل مـــواجـــهــة
أيـــاكـس الـــتي وصـــفت بـــأنـــهـــا األهم

للفريق في نصف قرن.
ـة اول امـس الـسـبت هي وكــانت هـز
األولـى منـذ عـودته إلى مـلـعـبه وعانى
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الـكرواتي إيفان راكيتيتش الذي أرسل
تــســديـدة قــويــة عـلى يــســار احلـارس
أيـتـور لـكنـهـا مرت بـجـانب الـقائم في

الدقيقة 57.
وجنـح مــيــسي فـي تــســجـــيل الــهــدف
األول لـبرشـلونـة في الدقـيقة 62 حـيث
اسـتـقبل تـمريـرة من فـيدال في مـنطـقة
ــ اجلـــزاء وســـدد بـــقـــوة أقـــصـى 

احلارس أيتور.
وتـألق تـير شـتـيجن فـي التـصدي ألول
هـجمـة لليـفانتي عـبر بورخـا مايورال
فـي الــدقــيــقـة 62 وحــولــهــا إلـى ركــلـة

ركنية.
وواصل ليفانتي محاوالته حيث أهدر
الـقائد موراليس فـرصة تسجيل هدف
الــتـعـادل حـيث انـفــرد بـاحلـارس تـيـر
شــتـيــجن لـكن تــسـديـدته عــلت مـرمى

البارسا في الدقيقة 67.
ودفع فـالفيردي بـسيرجيـو بوسكيتس
بـدلًا من آرثر ميلو من أجل تأم خط
الـوسط بشكـل أكبر وإفـساد محاوالت

ليفانتي لتسجيل هدف التعادل.
ــديـــر الــفــني وحـــول بــاكــو لــوبـــيــز ا
لـلـيـفـانتي طـريـقـة الـلعب إلى (4-3-3)
بــوجـود جـاسـون ومــورالـيس بـجـانب
مـــايـــورال في مـــحــاولـــة لـــتـــســجـــيل

التعادل.
ــبـلي وســحب فـالــفـيــردي عـثــمـان د
ودفـع بــســيــرجي روبـــيــرتــو من أجل
زيــادة الـتـأمـ في خط الـوسط وتـرك

سواريز وميسي كثنائي هجومي.
ـرمى بـرشلـونة وأنـقـذ القـائم األيـسر 
الـبـلـوجـرانـا من هـدف لـلـيـفـانـتي عـبر
الالعب برديهي حيث اصطدمت الكرة

ــــبــــاراة الــــوحــــيـــد وســــجـل هــــدف ا
األرجـنتـيني لـيونيل مـيسي قـائد نادي

برشلونة في الدقيقة 62.
وبـهذا االنتـصار رفع برشلـونة رصيده
إلى 83 نــــقـــطــــة في صـــدارة تــــرتـــيب
الـلـيجـا بـيـنمـا جتـمد رصـيـد ليـفـانتي
ــركــز الــسـادس عــنــد 37 نــقــطــة فـي ا

عشر.
ــديـر واعــتـمــد إرنـســتـو فــالـفــيـردي ا
الـفني لـبرشـلونة عـلى طريـقة لعب (-4
 (3-3بـوجـود تيـر شتـيجن في حـراسة
ـــرمى أمــامـه الــربـــاعي ســيـــمــيــدو ا
بــيــكــيه لـيــنــجــلـيـت وألـبــا وفي خط
الــوسـط فــيــدال راكــيــتــيــتش وآرثــر
ــبــلـي كــوتــيــنــيــو وثالثـي هــجــوم د

ولويس سواريز.
بينما اعتمد باكو لوبيز مدرب ليفانتي
عـلى طـريـقة (1-4-1-4) بـوجـود أيـتور
ـــرمى أمــامـه الــربــاعي فـي حــراســة ا
لـونا بيير فيزو وكوكي وفي الوسط
نـيـكوال سـيـمون كـامـبانـيـا روتشـيـنا
وجـــاســون ومــهــاجـم وحــيــد بــورخــا

مايورال.
بـاراة بضـغط واضح ألصحاب بـدأت ا
األرض وتـــألق أيـــتــور حـــارس مــرمى
ليفانتي في التصدي لتسديدة خطيرة
عـــبـــر لــويس ســـواريـــز في الـــدقــيـــقــة

الثانية.
وواصل الـبلوجرانـا التهديـد لتسجيل
الـهدف األول وأرسل كوتينيو تسديدة
قـويـة لكن تـصدى احلـارس أيـتور لـها
وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5.
وانـطلق سواريز على اجلبهة اليسرى
وسـدد كرة تصـدى لها حارس لـيفانتي
أيــتـور وحـولــهـا إلى ركـلــة ركـنـيـة في

الدقيقة .21
وأهـدر الـبـرازيلي فـيـلـيب كـوتيـنـيو 3
فـــرص مـــتــتـــالـــيـــة حــيـث حــاول بـ 3
تـسـديدات عـلى احلـارس أيتـور وتألق
األخـــيـــر في الـــتـــصـــدي لـــلـــبـــرازيـــلي

بسهولة.
وحـرمت العارضة فـيليب كوتـينيو من
تـسـجـيل الـهـدف األول لـلـبـارسـا حيث
حــصل عـلى ركــلـة حــرة مـبــاشـرة عـلى
حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء ونــفــذهــا في

الدقيقة 40.
وســيـطـر بـرشــلـونـة بـشــكل كـامل عـلى
ــبــاراة فـي الــشـوط األول مــجــريــات ا
بينما اكتفى ليفانتي بااللتزام الدفاعي
فـقط ولم يُسدد الضيوف أي كرة على

مرمى احلارس تير شتيجن.
ومع بداية الشوط الثاني دفع إرنستو
فــالـفـيــردي بـلـيــونـيل مـيــسي بـدلًـا من
باراة فـيليب كوتينيو من أجل حسم ا
وحــصـــد الــنــقــاط الــثـالث والــتــتــويج

باللقب.
وأول تـــهـــديـــد صــريـح كــان مـن أقــدام
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ـصـري مـحـمـد صالح في فـوز لـيفـربـول عـلى هـيـدرسـفـيـلـد تاون (5-0) سـاهم الـنـجم ا
متاز. حلساب اجلولة السادسة والثالث من الدوري اإلجنليزي ا

سابقة منـــفردًا برصـــيد 21 باراة ليتصدر ترتيب هدافي ا وسجل صالح هدف في ا
هدفًا. وقد نشرت صـحيفة "ديلي إكسبريـس" البريطانية صورة حلمـامة ميتة على أرضية

ملعب أنفيلد قبل تسجيل ساديو ماني العب الريدز للهدف الرابع في اللقاء.
ومـنعت األحـوال اجلويـة العـاصـفة الـطيـور من التـحـليق في الـهواء عـالـيا وهـو ما تـسبب
ـزاح بـشأن احلـمـامة عـبر على األرجـح في مقـتل احلـمامـة.لـكن جمـهـور ليـفربـول تـبادل ا

مواقع التواصل االجتماعي حيث اتهموا صالح بقتلها عبر
شجع في هذا واحدة من تسـديداته القوية.وكتب أحـد ا
الـصــدد: "تـسـديـدة صالح تـرتــد من احلـمـامـة.. ارقـدي
بـسالم".وقـال آخـر: "هل قـتل صالح احلـمـامـة? مـا هذا
الذي عـلى األرض?" علما بأنه تـمت إزاحة احلمامة من
ـلعب الحـقا. يُـذكر أنه بـهذا االنـتصـار تصدر أرضـية ا
يـرلـيج برصـيد 91 نـقـطة ليـفـربول مـؤقتًـا تـرتيب الـبـر
متقدمًا على مانشستر سيتي الوصيف (89 نقطة)  

بـأن شالكه جنح فـي تسجيل  4أهداف
خـــــارج أرضه ضــــد دورتـــــمــــونــــد في
مـبـاراتـ مـتـتالـيـتـ وهـو ضـعف ما
حـقـقه في أول 45 مـبـاراة خـاضـها في

ه. الديربي على ملعب غر
ـــلــــكي قـــد تـــعـــادل مع وكـــان األزرق ا
بـاراة الـسابـقة دورتـمـوند (4-4) فـي ا
عــلى مــلـعب ســيــجـنــال إيـدونــا بـارك
حينما التقيا في نوفمبر / تشرين ثان

2017 بالبوندسليجا.
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وأنــعش وولــفــرهــامــبـتــون آمــاله في
الـــعــودة لــلــمـــشــاركــة فـي الــبــطــوالت
الـقارية بعد أن عاد بانتصار ثم من
عـقـر دار ضـيـفـه واتـفورد (1-2)  امس
الــسـبت في إطـار الـدوري اإلجنـلـيـزي

متاز. ا
وعــــلى مــــلـــعـب فـــيــــكـــاراج رود دخل
الـضيوف لالستـراحة بأفضـلية الهدف
ـهاجم راؤول خـيمـينـيز الـذي سـجله ا
قـبل  4دقـائق مـن نـهـاية الـشـوط.ولـكن
مـع بداية الـنصف الـثاني أدرك أندري

جراي التعادل لواتفورد.
وفـي الـدقــيـقـة 77 وضـع العب الـوسط
ديــوجــو جـوتــا وولـفــرهــامـبــتـون في

قدمة من جديد بالهدف الثاني. ا
وبـعـد أن حصـد انتـصـاره الثـاني على
ــســـابــقــة الـ  15هــذا الـــتــوالي فـي ا
ــــدرب نـــون ــــوسم حــــافـظ فـــريـق ا ا
ســبـيــريـتــو سـانــتـو عــلى مــوقـعه في
ــركــز الــســابـع بــرصــيـد  54نــقــطــة ا
ـشـاركـة في الدور لـيـقـتـرب بـقـوة من ا
الـتـمـهيـدي الـثـاني بـالدوري األوروبي

وسم القادم. في ا
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يتـجه يوفنتوس اإليطالي لعرض 3 من العبيه
عــلى إنـتـر مـيالن لالخـتــيـار بـيـنـهم من أجل
الــفـــوز بـــخـــدمــا مـــاورو إيـــكـــاردي مــهـــاجم
الـنـيـراتـزوري فـي مـدة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة

قبلة. ا
ووفقًـا لبـرنامـج "ريبـابلـيكـا" اإليطـالي فإن يـوفنـتوس

مستعد للتخلي عن خدمات واحد من الثالثي باولو ديباال
بـلغ مالي من أجل  جـونزالو هـيجـواين أو كانـسيـلو بـاإلضافـة 

هاجم مـاورو إيكاردي. وتصر واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله على أن ضم ا
ـوسم حيث أكدت أن عـائلة إيـكاردي ستـنتقل إلى زوجـها لن يغـادر إنتر في نـهاية ا

تلكاتها بالقرب من سان سيرو. شقة جديدة في وسط مدينة ميالنو تاركة 
جـدير بالذكـر أن هيجـواين سيعـود إلى يوفنـتوس قادمًـا من تشيلـسي في الصيف

ووفقًا للتقارير اإليطالية فقد  بالفعل عرض الالعب على إنتر.
ويـرفض إنـتـر اسـتـعادة كـانـسـيـلـو مـجددًا في ظـل اقتـرابه من الـتـعـاقـد مع دانـيـلو

قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.

بــالـقــائم وارتـدت أمـام تــيـر شــتـيـجن
الــذي أمـسك بــالـكــرة في الـدقــيـقـة 89
ــبـــاراة بــفـــوز الــبـــارســا لـــتــنـــتــهـي ا

والتتويج بالليجا.
VF  “u

انـتزع أتـلتـيكـو مدريـد فوزا صـعبا من
ضــيــفه بــلـد الــولــيـد  / 1صــفــر خالل
ــبــاراة الــتي جــمــعــتــهـمــا اول امس ا
ــرحــلــة  35مـن الـدوري الـــســبت في ا

اإلسباني.
ويـدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا
الــفـــوز لالعب بــلـــد الــولــيــد خــواكــ
ـبـاراة فـيـرنـانـديـز الـذي سـجل هـدف ا
الـوحـيـد بـاخلـطـأ في مـرمى فـريـقه في

الدقيقة 66.
ورفع أتـلـتـيـكو مـدريـد رصـيده إلى 74
ركز الـثاني وتوقف رصيد نـقطة في ا
ـركز بـلـد الـولـيـد عـنـد 35 نـقـطـة فـي ا

السابع عشر.
يــــذكـــر أن هـــذا الــــفـــوز هـــو الــــثـــاني
والـعشرين ألتـلتيكـو مدريد في الدوري
وسم مقـابل اخلسارة في خمس هـذا ا
مـبــاريـات والـتـعـادل في ثـمـاني فـيـمـا
تـعد هذه اخلـسارة هي السـادسة عشر
وسم مـقـابل الـفوز لـبـلـد الولـيـد هـذا ا

في ثماني مباريات والتعادل في 11.
وتــعــادل أتـلــتــيك بــيـلــبــاو مع ضــيـفه
ديـبورتيـفو أالفيس 1/1 وتـقدم بيـلباو
بــهـدف سـجــله بـيـنــات أتـشـيــبـريـا في
الـدقيـقة ? 41وتـعـادل بورخـا باسـتون
لـفريق أالفيس فـي الدقيقـة األخيرة من

الشوط األول.
ورفـع بيلباو رصيده إلى 50 نـقطة في
ـــركـــز الـــســـابـع كـــمـــا رفع أالفـــيس ا

VI∫ يحصد

فريق برشلونة
أول القابه هذا
وسم بحصوله ا
على الدوري
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تـوتـنـهـام أمـام ضــــيـفه اخلـطـيـر الذي
كـــان دائم الـــتـــهــديـــد فـي الــهـــجـــمــات

رتدة. ا
وقـال بوكيتينو "دعونا ننسى ما حدث
ونـتقدم لألمـام ونفكـر في غدا الثالثاء.
بـاراة في قبل مـن الصعـب االستعـداد 
النهائي أمام فريق جيد مثل أياكس".
ورفض بـوكـيـتـيـنـو مـنح أي تـفـاصـيل
بـشأن احلـالـة البـدنيـة للـثنـائي موسى
ســيـســوكـو وهـاري ويــنـكس واكــتـفى

بالقول "سيتم تقييم حالتهما".
ومـع غـــيـــاب هـــاري كـــ وســــــــــيــرج
أوريـيه وإيـريك المـيال بسـبب اإلصـابة
وإيــــقــــاف ســــــون هــــيــــوجن مـــــــــــ
سـيـكون عـلى بوكـيتـيـنو االخـتيـار ب
ـهـاجم نـقـل لـوكـاس مـورا إلى مـركـز ا
أو إشـــراك فــرنــانـــدو يــوريــنـــتي مــنــذ

البداية.

جانب من
احدى
مباريات
باريس
سان

جيرمان

الـفــرصـة لـلـمـتــصـدر بـايـرن مـيــونخ لـتـوسـيع
الفارق إلى 4 نقاط  

بـاراة قال فـافر: وخالل مؤتـمر صـحفي عـقب ا
"بالنسـبة لي وجهـة اللقب باتت مـعروفة وهذا

أمر من الصعب علينا حتمله واستيعابه".
وعن ركـلـة اجلـزاء الـتي احـتـسـبـهـا احلـكم ضـد
سـة يـد على العـبه جـوليـان فـيجل فـريقه بـعـد 
سة اليد هي أكبر فضيحة في قال فافر: "قاعدة 
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رفع لوسـيـان فافـر مدرب بـوروسيـا دورتمـوند
راية االسـتسالم فـي سبـاق الفـوز بلـقب الدوري
ـدوي في عقر داره اني بعـد سقـوط فريقه ا األ
على يد شالكه بأربعة أهداف مقابل هدف اول

امس السبت في اجلولة الـ.31
ـة عند 69 وجتمـد رصيد دورتـمونـد بعد الـهز
ـنح ـركــز الـثـانـي مـا  نــقـطــة لـيـســتـقــر في ا

رافائيل فاران

الـــوقت. وأشــــار زيـــدان إلى أنه إذا
ـلكي فـي طرح يـورنتـي للـبيع فكـر ا
فــسـيــحـتـفـظ الـفــريق بـخــيـار إعـادة

الشراء. 
وأوضح الــتـــقــريــر أن جــاريث بــيل
ــرشـــحــ لــلـــرحــيل لم أحـــد أبــرز ا
ـقدم يوافق عـلى العـرض الصـيني ا
له والـــــتـي كــــشـــــفـت عـــــنه بـــــعض

الصحف اإلجنليزية.
كـــمـــا أن أنــــديـــة إجنـــــــــــلـــتـــرا
ـالية تخــــــــشى دفع القيـمة ا
الــكــبــيـــــــــرة الــتي طــلــبــهـا
الــريــال لــبــيــــــــــعه وبــلــغت
100 مليون يورو وهي
مخاطـرة كبيـرة أمام العب قد
ال يــــنـــــجح فـي اســــتـــــعــــادة

مستواه.
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ديـر الريـاضي لـروما اإليـطالي األنـباء الـتي ربطت لم يـنـكر فـرانشـيسـكو تـوتي ا
وسم اجلديـد خلفًا لكالوديو ناديه بالتعـاقد مع أنطونيـو كونتي لقيـادة الذئاب في ا
ـتـلك كالوديو رانـيـيري. وقـال تـوتي في تصـريـحات لـ"سـكـاي سـبورتس": "حـالـيًا 
رانـييـري وهـو اسم كبـير في عـالم الـتدريب وقـاد الـفريق لـتقـد مـستـويات رائـعة

همة". منذ أن تولى ا
ـا أنه مـتــاح فـأي نـادٍ وأضـاف: "كــونـتي مــدرب صـاحب اسم كــبـيـر في أوروبــا و
يـتمـنـاه لقـيـادته". وأكمل: "أعـلم أن أنـدية أخـرى تـفاوضه مـثل إنـتر مـيالن وبـايرن

ميونخ".
وسم جـديـر بالـذكـر أن كونـتي لم يـكن عـلى رأس الـقيـادة الـفنـيـة ألي فـريق في ا
احلـالي بـعـد إقــالـته من تـدريب تـشـيـلـسي وارتــبط اسـمه بـتـدريب الـعـديـد من

األندية اإليطالية مثل إنتر وميالن.
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يـتـجه ريـال مـدريـد لـتـدعـيم صـفـوفه
ــقــبل بـــكـــــــتــيــبــة من ــوسم ا فـي ا
الـنــجـوم بـعــدمـا رصـد مــيـزانـيــــــــة
ضـــخــمــة لـــكن ذلك لن يـــكــون عــلى
حـــســاب الـــتـــخــلـي عن أي العب من

قوامه األساسي.
وأكـدت صحـيـفة "مـاركـا" اإلسبـانـية
في تـقـريــر لـهـا اول امــــس الـسـبت
عدم وجود نـيـــــــة لدى أي العب في
ــيــريـــنــجي الــصــيف الــرحـــيل عن ا
ــدافع رافــائـيل ـا فــيــهم ا ــقــبل  ا

فاران.
وعلى الرغم من انتـــــــــشار أنباء
عن أن الــــــفــــــرنـــــســــــــي يـــــرى
مــــســـــتــــقــــبـــــله بــــعـــــيــــدًا عن
"ســــــــانــــــــتـــــــــــــــــيــــــــاجـــــــو
دافع برنابـيــــــــو" إال أن ا
الـبـــــــــــالغ من الــعـــــــمـر
(26 عامًـا) لم يبـد رغبة
صـــريــــحـــة لإلدارة في

ذلك.
وأكدت الصحيفة أن
زيـــــدان ســـــيـــــكـــــون
الـشــخص الـوحــيـد
الــــــذي يـــــــتــــــخــــــذ
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كــرة الـقــدم بــالـنــسـبــة لي وأريــد أن أعـرف من

اخترع هذا القانون?".
استطرد: "هذا القانون يـجعلنا نطالب الالعب
بقـطع أذرعـهم وإال سـتصـبح أيـاديهم هـدفًا ألي
منافس للتـسديد بها فـبدون الذراع لن يكون
هنـاك توازن جسـدي لذا أرى هـذه القـاعدة عار

على كرة القدم"
ــدرب الـــســويـــســري أنـه لم يــســـبق له وأكـــد ا

ـــركــز رصـــيـــده إلى 47 نـــقـــطـــة فـي ا
الثامن.
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نـافـسـة على وتـقـدم رومـا في صـراع ا
ـــربع الــذهــبي بـــالــدوري اإليــطــالي ا
والــتـأهل لــدوري دوري أبـطـال أوروبـا
بـعـد انـتـصاره -3صـفـر علـى كالـياري
اول امـس الـــســـبـت لـــيـــرتــــقي فـــريق
ــركـز ــدرب كالوديــو رانـيــيـري إلى ا ا

الرابع.
وهـــز فــيـــدريــكـــو فـــازيــو وخـــافــيـــيــر
بـــاســتــوري الــشــبـــاك في أول ثــمــاني
دقـــائق قـــبـل أن يـــضـــيف ألـــكـــســـنــدر

كوالروف الهدف الثالث.
ورفـع رومـــا رصــيـــده إلى 58 نـــقـــطـــة
متقدما بنقطت على ميالن وأتاالنتا.
كن أن يستعيدا لـكن ميالن وأتاالنتا 
تــقــدمـهــمــا بـفــارق نــقـطــة عــلى فـريق
الـعــاصـمـة لـو انـتـصـرا عـلى تـوريـنـو
وأوديـنيـزي على التـرتيب في الـيوم
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وأســقـط شــالــكه مــضــيــفه بــوروســيــا
دورتــمــونــد في عــقـر داره ســيــجــنـال
إيــدونـا بــارك بـأربــعـة أهـداف مــقـابل
هــــدفــــ اول امس الــــســــبت ضــــمن
مــنـافــسـات اجلــولـة الـ 31مـن الـدوري

اني. األ
وبـــــحـــــسـب شـــــبـــــكـــــة "ســـــكـــــواكــــا"
لـإلحـصــائـيــات فــإن شـالــكه بـات أول
فـريق يتغلب على دورتموند في ملعبه
وسم فـي البـوندسلـيجـا ليـنهي هـذا ا
سـلسلة نتائجه اإليجابية في سيجنال
إيـدونا بـارك. كما أفـادت شبكـة "أوبتا"

ـا حــــــــدث ـاثل  مـعـايـــــــــشـة ســـــــيـنـاريـو 
أمـام شـالـكه وذلك بـعـد تـعـــــــــرض ثـــــــــنـائي
فـريـقه مـاركـو رويـــــــس ومـاريـوس وولـــــــف
ـبــاشـر مــا دفـعه إلكــمـال الــلـقـاء بـ9  لــلـطــرد ا

. العب
وفـي خــتـام تــصــريــحــاته الم فــافــر عــلى حــكم
باراة الذي وصفه أدائه بـالسيئ رغم تأكيده ا

واقف. ثل هذه ا إمكانية جتنب العبيه 

القـرارات بـشأن مـســتقـبل الالعـب
لـــكن اإلدارة ال تــســــــــعى لــتـــفــكــيك
الــفـــريق بل ضم صـــفــقــات جــديــدة

للتدعيم.
نــفس األمـر يــنـطــبق عـلى مــاركـوس
يورنتي والـذي بدأ يعـود للمـشاركة
مع عــودة زين الــدين زيـدان لــقــيـادة
الفريق حيث أكد "زيـزو" أهمية منح
ـــزيــــد من العـب الــــوسط الــــشــــاب ا

مـــــفـــــاوضــــــــــــات مع جنــــــــم بـــــاريس ســـــان
جـيـرمـان لـضمـه في مدة االنـتـقـاالت الـصـيـفـية
قبلة. وينتهي تـعاقد أدريان رابيو متــــــوسط ا

    ôU Ë  ≠ b¹—b

ال يــزال ثالثي إجنــلـتــرا آرسـنــال ومـانــشـســتـر
يونـايتـد وليـفربـول على اسـتعـداد للـدخول في
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ـوسم مـيــدان سـان جـيـــــــــرمـان بـنــــــــهــايـة ا
اجلــاري حــيث اتــخــذ قــرارًا بــعــدم الــتــجــديـد
وبالبحث عن محطـة جديدة لكنه يوقع ألي نادٍ

حتى اآلن.
ووفقًا لصحـيفة "صن" البريـطانية فإن الثالثي
اإلجنليزي أصبـح أكثر حتفزًا لـضم رابيو بعد
صرف ريال مدريد النظر عن ضمه بسبب راتبه
الــعـالي وتــفـضـيـل مـواطـنـه بـول بـوجــبـا جنم

اليونايتد عليه.
وكـان بـرشـلـونـة قـريبًـا لـلـغـايـة من ضم الالعب
لـصـفـوفه واتـخـذ خـطـوات جـادة مـعه من أجل
وسم لكنه استقطابه بشكل مجاني في نهاية ا
تـــــراجع عـن ذلك بــــــعـــــد ضـم دي يـــــوجن العب

أياكس.
ولم يــلـــعب رابــيــو " 24عــامًــا" فـي مــبــاراة مع
باريـس سان جـيرمـان مـنذ أن شـارك أمـام على
ريـد ســتـار بــلـجــراد يـوم  11ديـســمـبــر كـانـون

ـــاضـي حــيـث قــرر ســـان جـــيـــرمــان الــثـــاني ا
جتـميـده بـسـبب رفضه مـسـألـة التـفـاوض حول

جتديد تعاقده.
ولكـن يبـدو أن آرسنـال ولـيفـربول ويـونـايتـد ما
زالــــوا حـــــريــــصـــــ عــــلـى ضم العـب الــــوسط
ركز الفرنـسي في ظل رغبتـهم في تدعيـم هذا ا

في صفوفهم.
ويـعـتــبـر آرسـنـال فـي أمــــــــس احلـاجـة لالعب
بـحـجم رابـيــو بـعــــــــــد تـوقـيع الـويـلـزي آرون
رامــسي لـيــوفـنــــــــــتــوس اإليـطــالي كــــــــــذلك
ـانـشـسـتــر يـونـايـتـد والـذي احلــال بـالـسـنـبــة 
يرغب في اسـتقـدام رابيـو بعـد اتــــــــفاق العب
أنـديـر هيـريـرا عـلى الـرحيل لـسـان جـيـرمان في
وسم أما ليفربول فقـــــــــد أبدى مدربه نهاية ا
يــورجن كــلــــــــوب إعـــجــابه بــخـــدمــات رابــيــو
لـقــــــــدرته عـلـى الالعـــــــب في كل أمـاكن وسط

لعب. ا


