
ت�ش��ع اإدارة بر�شلون��ة 7 العب��ن م��ن الدوري 
االأمل��اين �شمن قائم��ة املواه��ب ال�شاعدة التي 
ت��ود التعاقد معها، وذل��ك ح�شبما ذكرت تقارير 

قريبة من النادي الكتالوين.
ورغ��م اأن اأكادميي��ة "الما�شي��ا" التابعة لنادي 
بر�شلون��ة االإ�شباين، تزخ��ر بالكثري من املواهب 
ال�شاع��دة وتعت��ر واحدة من اأب��رز االأكادميات 
لتح�ش��ري جن��وم الغ��د، اإال اأن الفري��ق الكتالوين 
يق��وم ب��ن الفين��ة واالأخرى بالبح��ث يف باقي 
الدوري��ات االأخ��رى عن جن��وم �شاع��دة لتعزيز 

�شفوفه بها.
وح�ش��ب �شحيفة "�شب��ورت" القريب��ة من نادي 
بر�شلون��ة ف��اإن اإدارة الن��ادي الكتال��وين ت�ش��ع 
عينها عل��ى 7 العبن من الدوري االأملاين لكرة 
القدم ترغ��ب يف التعاقد معهم، 3 منهم يلعبون 

بفريق بورو�شيا دورمتوند.
عثم��ان دميبل��ي ال��ذي انتقل ه��ذا املو�ش��م اإىل 
دورمتون��د قادما اإلي��ه من ري��ن الفرن�شي اأظهر 
م�شت��وى فنيا كبريا اأبهر به املتتبعن. ورغم اأن 
عمر هذه الالعب ال يتعدى 19 عاما اإال اأنه بات 

من اأكرث الالعبن تاألقا يف البوند�شليجا.
ولعب دميبلي ال��ذي يحمل اجلن�شيتن الفرن�شية 
يف  مب��اراة   32 املو�ش��م  ه��ذا  واملوريتاني��ة 
خمتل��ف امل�شابق��ات الت��ي ي�شارك فيه��ا فريقه 
دورمتون��د، حيث �شجل �شت��ة اأهداف و�شنع 14 

اأهدافا اأخرى.
وت�شاعف��ت قيم��ة دميبل��ي يف �ش��وق انتقاالت 
الالعب��ن واأ�شبح��ت تبلغ 28 ملي��ون، علما اأن 
دورمتون��د دف��ع في��ه 15 مليون فق��ط. ويرتبط 

معه بعقد حتى �شيف 2021.
يولي��ان فايجل يعتر يف الوقت الراهن من اأبرز 
العبي خ��ط الو�شط يف اأملانيا. تاألق هذا الالعب 
م��ع دورمتون��د دف��ع باملدي��ر الفن��ي للمنتخب 
االأمل��اين يواخي��م ل��وف ال�شتدعائ��ه ل�شف��وف 

املان�شافت رغم اأن عمره ال يتعدى 21 عاما.
اأثن��ى  اأن  جواردي��وال  بي��ب  للم��درب  و�شب��ق 
كث��ريا عل��ى فايجل عندم��ا كان مدرب��ا لبايرن 
ميوني��خ. وقال عنه "مل اأكن اأعرفه من قبل، لكن 

اإمكانياته الفنية فاجاأتني".
الالع��ب االآخر يف دورمتوند ال��ذي يراقبه فريق 

بر�شلون��ة ح�شب �شحيفة "�شب��ورت" هو املدافع 
فيليك���س با�ش��الك البالغ م��ن العم��ر 18 عاما 
وال��ذي لعب يف الفئات ال�شغرى لدورمتوند قبل 

اأن ينتقل للفريق االأول يف 2016.

واأظه��ر با�ش��الك يف 7 مباريات الت��ي خا�شها 
ه��ذا املو�شم يف الدوري االأمل��اين مع دورمتوند 
م�شت��وى جي��دا، جع��ل الكثريي��ن يتنب��وؤون ل��ه 
"االأ�شف��ر  الفري��ق  مب�شتقب��ل واع��د �ش��واء م��ع 

واالأ�شود" اأو مع فريق اآخر.
وال ميك��ن احلديث عن املواه��ب الكروية ال�شابة 
يف اأملاني��ا دون احلدي��ث ع��ن متو�ش��ط مي��دان 
باي��رن ميوني��خ يو�ش��وا كيمي���س، ال��ذي دخ��ل 
�شمن اهتمامات نادي بر�شلونة ح�شب �شحيفة 

"�شبورت".
وجن��ح كيمي�س البال��غ من العم��ر 22 عاما يف 
اأن يتح��ول يف ظرف وجيز من العب مغمور اإىل 
اأحد اأ�شه��ر الالعبن يف الدوري االأملاين، بل اإنه 
متكن من حج��ز مكانة له بن جنوم املان�شافت 
و�ش��ارك مع��ه يف بطول��ة اأمم اأوروب��ا االأخ��رية. 
وميتل��ك هذا الالع��ب ال�شاب اإمكاني��ات متميزة 

ت�شمح له باللعب يف مراكز خمتلفة.
وق��د اكت�شف فيه مدرب باي��رن ميونيخ ال�شابق 
بي��ب جواردي��وال جانب��ا اآخر من الق��درات وهو 
اللعب يف مركز الدفاع، ب��ل اإن جوارديوال �شبق 
اأن ق��ال "يو�شوا كيمي�س رمب��ا يكون اأف�شل قلب 

دفاع يف العامل".
واإىل جانب دميبلي وفايجل وفيليك�س وكيمي�س 
فاإن النادي الكتالوين ح�شب ال�شحف االإ�شبانية 

مهت��م اأي�شا بخدمات ثالث��ة العبن اآخرين 
م��ن البوند�شليج��ا ه��م �شريجي جناب��ري العب 
برمي��ن واملدافع ال�شلب بفري��ق باير ليفركوزن 
جوناتان تاه وهداف فريق اليبزيج تيمو فرينر. 
فه��ل �شيفلح اأحد هوؤالء الالعبن يف حمل األوان 
فريق بر�شلونة الذي ُيعتر اللعب له حلما يراود 

معظم الالعبن يف خمتلف الدوريات.
ويف خارج البوند�شليغا، ُيعتر االإ�شباين الدويل 
هيكت��ور بيلريي��ن ظه��ري اأمي��ن فري��ق اأر�شن��ال 
بر�شلون��ة  لفري��ق  االأول  اله��دف  االإجنلي��زي، 
الفري��ق  دفاع��ات  لتدعي��م  املقب��ل،  ال�شي��ف 
الكتال��وين، وخا�ش��ة مركز الظه��ري االأمين، لكن 
وفًق��ا للعدي��د م��ن التقارير ف��اإن الالع��ب رمبا 

يرف�س االنتقال لر�شلونة 
وقالت �شحيفة "مون��دو ديبوريتفو" االإ�شبانية 
اإن "املداف��ع الهولن��دي ال�ش��اب لن��ادي فينورد 
روت��ردام، ري��ك كار�ش��دروب )22 عاًما(، يعتر 
م��ن اأبرز الالعب��ن الذي يتابعه��م بر�شلونة يف 
الف��رة احلالية حت�شًبا الإمكاني��ة �شمه ال�شيف 

املقبل، كبديل يف حال ف�شل �شفقة بيلريين".
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ادع��ى الع��ب خط و�ش��ط روم��ا رادجا نانيج��والن اأن 
فريق��ه قادر عل��ى هزمية اأي خ�ش��م اإن لعبوا 
ك��رة الق��دم اخلا�ش��ة به��م، وق��ال اإنه��م 
الف��وز بالثالثي��ة ه��ذا  ق��ادرون عل��ى 

املو�شم.
ويحت��ل اجليالورو�شي املركز الثاين يف 
ترتي��ب ال�ش��ريي اآ بف��ارق 7 نق��اط عن 
يوفنتو���س املت�ش��در، كم��ا تنتظره��م 
الت�شي��و  �ش��د  ديرب��ي  مواجهت��ي 
اإيطالي��ا،  كاأ���س  نهائ��ي  ن�ش��ف  يف 
باالإ�شافة اإىل مواجهتن معقدتن 
اأمام ليون يف دور ال� 16 

من الدوري االأوروبي.
وعاد روما من زيارته 
ال���  دور  لفياري��ال يف 

برباعي��ة 32 م��ن الدوري  االأوروب��ي 
ويف  حواٍر م��ع املوقع الر�شمي نظيف��ة، 

لالحت��اد االأوروبي لكرة الق��دم، يويفا، قال ناينجوالن 
"مل نتوقع تلك النتيجة اأمام خ�شم اعتاد حتقيق النتائج 
اجلي��دة يف اأوروبا، لكّنه��ا كرة القدم، مل ُنق��دم اأف�شل ما 
لدين��ا لكننا جنحن��ا ا�شتغ��الل الفر�س الت��ي اأتيحت لنا". 
ه��ل كنت قلًقا من عودتهم يف االأوملبيكو؟ "الأكون �شادًقا، 
بعد ت�شجيلهم اله��دف االأول و�شناعتهم لفر�شتن لت�شجيل 
الث��اين، كان هناك بع�س ال�شعوبة، لكننا يف النهاية جنحنا 
يف الدف��اع ع��ن مرمانا، كانت لدينا ثقة كب��رية بالتاأهل بعد 

نتيجة مباراة الذهاب".
"ما زلنا نناف�س على ثالث جبهات وباإمكاننا الفوز بالثالثية، 
اأن تك��ون ُمف�شاًل للف��وز ي�شع الكثري م��ن ال�شغوطات عليك، 
لكنن��ا فريق جي��د ونوؤمن باإمكانياتن��ا وقدرتنا على هزمية 

اأي فريق اإن لعبنا كرة القدم اخلا�شة بنا".

كشاف برشلونة يستهدف سبع جواهر في البوندسليغا

الدوري اإلسباني الدرجة األولى
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ليستر سيتي يستعيد ثوب البطل ويقهر ليفربول بثالثية في الدوري اإلنكليزي
ا�شتع��اد لي�ش��ر �شيت��ي نغم��ة االنت�ش��ارات وحق��ق ف��وزا 
مهم��ا عل��ى �شيف��ه ليفرب��ول بثالث��ة اأهداف له��دف على 
ملع��ب "كينج ب��اور" يف ختام اجلولة ال���26 من الدوري 

االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
واأح��رز لي�ش��ر �شيتي هدف��ن يف ال�ش��وط االأول عن طريق 
جيم��ي ف��اردي )28( وداين درينكووت��ر )39(، واأ�ش��اف 
ف��اردي هدفا ثالثا يف الدقيقة 60، قبل اأن ي�شجل فيليبي 

كوتينيو هدف ليفربول الوحيد يف الدقيقة 68.
وارتفع ر�شي��د لي�شر �شيتي اإىل 24 نقطة ويرتقي للمركز 
اخلام���س ع���ر، لكن��ه ال يزال يبتع��د بف��ارق نقطتن عن 
املرك��ز ال���18 امل��وؤدي للهب��وط اإىل الدرج��ة االأوىل، اأم��ا 
ليفرب��ول، فتجمد ر�شيده ع��ن النقطة 49 وظل يف املركز 

اخلام���س بفارق نقطة واحدة اأمام مان�ش�شر يونايتد الذي 
لعب مباراة اأقل.

وتع��د هذه املب��اراة ه��ي االأوىل للبط��ل لي�شر من��ذ اإقالة 
االإيط��ايل كالودي��و راني��ريي، وت��وىل امل��درب  امل��درب 
امل�شاع��د كريج �شيك�شب��ري مهمة امل��درب املوؤقت يف هذه 
املب��اراة، واأجرى تبديال واح��دا على الت�شكيل��ة االأ�شا�شية 
باإ�راك الياباين �شينجي اأوكازاكي مكان النيجريي اأحمد 

مو�شى.
�شاخب��ة  ب��اور" كان��ت  "كين��ج  مدرج��ات  يف  االأج��واء 
كعادته��ا و�شط ح�شور مدرب املنتخب االإجنليزي جاريث 
�شاوثجي��ت، وج��اءت الفر�ش��ة االأوىل للفري��ق امل�شي��ف 
بالدقيقة الثامنة عر راأ�شية من اأوكازاكي اأبعدها حار�س 

ليفربول �شيمون مينيوليه.
وحاف��ظ لي�ش��ر عل��ى ثبات��ه الفن��ي، وذهب��ت راأ�شي��ة من 
روبرت هوث فوق مرمى ليفربول بالدقيقة 15، ثم وا�شل 
ف��اردي خطورته عندم��ا و�شلته كرة من ف��وق ماتيب اإال 
اأن حماولت��ه ا�شطدم��ت بتاألق مينيولي��ه يف الدقيقة 21، 
قب��ل اأن يفتتح الالعب نف�ش��ه الت�شجيل بالدقيقة 28 عنما 
ا�شتلم متريرة بينية و�شط دفاع ليفربول م�شددا على ي�شار 

احلار�س البلجيكي.
ومل ي�شتفق ليفربول من �شدمة الهدف االأول، فتلقى مرماه 
اله��دف الثاين يف الدقيقة 39 عندم��ا اأبعد دفاع ليفربول 
ك��رة عالية انق���س عليها الع��ب الو�ش��ط داين درينكووتر 

بت�شديدة قوية من مل�شة واحدة ا�شتقرت على ي�شار 

مينيوليه.
وغاف��ل امل�شيف دف��اع ليفرب��ول مرة اأخ��رى عندما مرر 
اجلزائ��ري ريا�س حم��رز كرة جميل��ة اإىل الظه��ري االأي�ر 
كري�شتي��ان فوك�س ال��ذي تخل�س من الالنا قب��ل اأن يرفع 
عر�شي��ة عل��ى راأ�س ف��اردي الذي اأح��رز ث��اين اأهدافه يف 

املباراة بالدقيقة 60.
كان ال ب��د لل�شيف اإج��راء تبديالت فورية، فا�شرك األرتو 
مورينيو وديفوك اأوريجي ب��دال من ماين والالنا، فتح�شن 
االأداء بع���س ال�شيء ومتكن كوتينيو م��ن تقلي�س النتيجة 
يف الدقيقة 68 عندما ا�شتلم كرة من ت�شان واقتحم منطقة 
اجل��زاء ليطلق ت�شديدة مرّكزة على مين احلار�س �شمايكل، 

لتنتهي املباراة بفوز الثعالب بنتيجة 3-1.

لجنة حكام الليغا تفتح النار على رئيس فياريال وتشكو بيكيه

إبراهيموفيتش يحرج 
رابطة األندية اإلنجليزية

ألونسو يوضح سبب إحباطه
حزن��ه  األون�ش��و  فرنان��دو  االإ�شب��اين  ب��دى 
واإحباطه الي��وم االإثنن بعدم��ا خذله فريق 
جت��ارب  اأي��ام  اأول  يف  جم��ددا  مكالري��ن 
اال�شتع��داد ملو�ش��م بطولة الع��امل ل�شباقات 
ال�شي��ارات فورم��وال 1 عل��ى اأر�ش��ه وو�شط 

جماهريه.
ومتكن األون�شو بطل العامل مرتن من احلفاظ على 

رباطة جاأ�شه على االأقل اأمام و�شائل االإعالم.
وق��ال اإيريك بولييه مدي��ر ال�شباقات يف مكالرين 

بدبلوما�شية: "مل يكن �شعيدا للغاية".
وبينم��ا قطع �شيبا�شتي��ان فيتل بط��ل العامل اأربع 
م��رات - وال��ذي خلف��ه يف ف��رياري يف 2015 - 
128 لف��ة قام األون�شو الي��وم بلفة دون احت�شاب 

زمنها يف الفرة ال�شباحية و29 لفة اجماال.

ومتك��ن لوي�س هاميلتون وفالتريي بوتا�س �شائقا 
مر�شيد�س من قطع 152 لفة فيما بينهما.

واألقت هوندا - التي تزود مكالرين باملحركات - 
باللوم عل��ى م�شكلة يف نظام الزيت ا�شتغرق حلها 

�شاعات.
ومل يف��ز مكالرين باأي �شباق من��ذ 2012 وعانى 
يف اخر مو�شمن - وهما اأول مو�شمن يف ال�راكة 
التي عادت من جدي��د مع ال�ركة اليابانية - من 

م�شكالت يف اأداء ال�شيارة.
وق��ال األون�شو الذي ينتهي عقده اخر املو�شم وقال 
اإن مر�شيد���س توا�شل معه بع��د اعتزال بطل العامل 
نيك��و روزب��رج املفاج��ئ "لي�ش��ت بداي��ة مثالي��ة 

للتجارب ال�شتوية."
باحل��زن  ن�شع��ر  حمبط��ون..  "نح��ن  واأ�ش��اف: 

م��ن  نتمك��ن  اأن  ي��وم دون  بالو�ش��ول الأول 
امل�شاركة". واأكمل: "ن��درك قيمة الوقت الذي 

اأهدرن��اه الي��وم.. ل��كل �شائ��ق اأربع��ة اأي��ام قبل 
انطالق بطولة العامل واالآن �شاع اأحدها."

وتاب��ع األون�ش��و ال��ذي قطع 119 
االأول  يوم��ه  يف  لف��ة 

بال�شيارة العام املا�شي 
ثالث��ة  ل��دي  "له��ذا 

لال�شتع��داد  اأي��ام 
الع��امل.  لبطول��ة 

لي���س و�شع��ا 
مثاليا."

قال��ت �شحيفة "م��اركا" االإ�شباني��ة، اإن اللجنة 
الفني��ة للح��كام يف اإ�شباني��ا، �شتتق��دم ب�شكوى 
للجن��ة املناف�ش��ات يف االحت��اد االإ�شب��اين، �شد 
رئي���س نادي فياريال االإ�شب��اين فرناندو رويج، 
وال��ذي هاج��م حك��م مب��اراة فريقه اأم��ام ريال 

مدريد.
وكان فرناندو رويج قد اأطلق ت�ريحات مثرية 
للغاي��ة هاجم فيه��ا احلكم جي��ل مانزانو وقال 
اإن احلك��م خرج م��ن ملعب املب��اراة وهو يحمل 
اأكيا���س هداي��ا عليه��ا �شعار نادي ري��ال مدريد 

االإ�شباين.
وتن��وي اللجنة الفنية للحكام يف اإ�شبانيا تقدمي 
�شك��وى ر�شمية �شد رئي���س فرناندو رويج، الذي 
اتهم ب�شكل غري مبا�ر احلكم مانزانو بالوقوف 

اإىل جانب ري��ال مدريد، بعد فوزه على فياريال 
بنتيجة )3-2(.

يذك��ر اأن ري��ال مدري��د كان اأق��ّر بت�شلي��م هدايا 
للحك��م جي��ل مانزانو، موؤك��ًدا اأن هذا م��ا يفعله 
الفريق مع كل ح��كام املباريات، واأن الهدايا مل 
يتع��د ثمنه��ا 25 - 30 يورو، وه��ي عبارة عن 
دبابي���س واأقالم فقط. ويف نف���س ال�شياق قررت 
اللجن��ة الفني��ة حل��كام ال��دوري االإ�شب��اين لكرة 
الق��دم، تقدمي �شكوى جديدة، �شد جريارد بيكيه، 
مداف��ع بر�شلونة بعد التغري��دة التي ن�رها عر 
ح�شابه على موقع "توير" للتوا�شل االجتماعي 

عقب فوز ريال مدريد.
وكان جريارد بيكيه قد ن�ر تغريدة عر ح�شابه 
يف توير وقال فيها :"اأمام نف�س الفرق، خ�رنا 

ت��زال �شحاف��ة  وال  نق��اط،   8
مدريد ت�شكك".

وبه��ذه التغري��دة يق�ش��د جريارد 
بيكي��ه التهك��م على حك��م املباراة 
املباري��ات  بع���س  اأدار  ال��ذي 
الن��ادي  بح��ق  واأخط��ا  لر�شلون��ة 
الكتال��وين، وفًقا ملا ي��راه االإ�شباين 

جريارد بيكيه.
وقالت �شحيف��ة "موندو ديبوريتفو" 

االإ�شباني��ة املقرب��ة م��ن بر�شلون��ة، اإن 
اللجن��ة الفني��ة غ��ري �شعي��دة بالتغريدة 
التي كتبها بيكيه اأم���س، مهاجًما حكم 

مب��اراة فياري��ال وري��ال مدريد جيل 
مانزانو.

خلت الت�شكيل��ة املثالية لبطولة كاأ�س رابطة االأندي��ة االإجنليزية املحرفة، 
م��ن ا�ش��م مهاج��م مان�ش�شر يونايت��د، زالت��ان اإبراهيموفيت�س، ال��ذي اأحرز 
هدف��ن باملب��اراة النهائي��ة، اأم��ام �شاوثهامبت��ون )2-3(، ليق��ود فريقه 
الإح��راز اللق��ب. وقالت �شحيف��ة "م��ريور" الريطانية، اإن��ه مت االنتهاء من 
اختيار الت�شكيلة، قبل 3 �شاعات من املباراة النهائية، ما و�شع الرابطة يف 
اإح��راج كبري، اأمام جماه��ري املانيو، التي تغنت بنجومي��ة اإبراهيموفيت�س، 
بع��د انتهاء املب��اراة. واأ�شارت ال�شحيفة، اإىل اأن االأم��ر املثري لل�شخرية، هو 
اأن مركز  اإبراهيموفيت�س، يف الهجوم، ذهب مل�شلحة العب مهاجم ليفربول 
الغائ��ب متاًم��ا ع��ن م�شت��واه دانيي��ل �شتوريدج؛ الإح��رازه 4 اأه��داف يف 4 
مباري��ات بالبطول��ة. وتواجد مع��ه يف خط الهجوم، الع��ب بري�شتول �شيتي 
املع��ار م��ن ت�شيل�شي تامي اإبراه��ام، الذي اأحرز 3 اأه��داف يف 3 مباريات، 
ل هدفن يف 4 مباريات.  وقب��ل املباراة النهائية، كان اإبراهيموفيت�س، �شجَّ

ه��و واحت��وت الت�شكيلة على العب واحد من �شفوف البطل، 
االإ�شب��اين اأندي��ر هريي��را، الذي لع��ب 540 دقيقة، يف 
البطولة، فيما اختري مدرب �شاوثهامبتون كلود بويل، 

كمدرب للت�شكيلة املثالية.
وفيم��ا يلي الت�شكيلة الكامل��ة: حرا�شة املرمى: ماركو 
�شيلف�ش��ري )لي��دز(، الدف��اع: ترينت األك�شن��در اأرنولد 

)ليفربول(، وه��اري ماجواير )هال �شيتي( 
وماي��ا يو�شي��دا )�شاوثهامبت��ون( 

بري�ش��ون  ومات��ي 
ن  ينجت��و كر اأ (

 ، ) نل��ي �شتا
 : �ش��ط لو ا

�شفي��ان 
بوفال 

)�شاوثهامبتون(، 
هريي��را  واأندي��ر 

ن�ش�ش��ر  ما (
وحممد  يونايت��د(، 
ديامي )نيوكا�شل 
يونايتد( واأليك�س 
 - اأوك�شالي��د 
ي��ن  ال مر ت�شا
الهج��وم:  )اأر�شن��ال(، 

دانيي��ل �شتوري��دج )ليفربول( 
)بري�شت��ول  اأبراه��ام  وتام��ي 

�شيتي(.

ناينجوالن: روما بإمكانه 
الفوز بالثالثية هذا الموسم

ّ


