
من��ذ اأ�سابيع قليل��ة كان املخ�رضم كالوديو 
راني��ري يت��وىل قي��ادة لي�سرت �سيت��ي وي�سعر 
بق��درات نادي��ه، الفائ��ز يف مفاج��اأة �سخمة 
بالدوري الإجنلي��زي باملو�سم املا�سي، على 
خمالفة التوقعات من جديد واجتياز اإ�سبيلية 
وموا�سل��ة التق��دم يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا 
لك��رة القدم. لك��ن يف غ�سون ثالث��ة اأ�سابيع، 
ومن��ذ خو���ض مباريات ذه��اب دور 16، فقد 
رانيري من�سبه باعتزاز كبر وحدثت الكثر 
م��ن التط��ورات يف لي�س��رت.  ومتن��ى كث��رون 
من م�سجع��ي لي�سرت ح�س��ول بطلهم الإيطايل 
الو�س��ول  ملحاول��ة  فر�س��ة  عل��ى  راني��ري 
ل��دور الثماني��ة عندم��ا ي�ست�سي��ف اإ�سبيلي��ة 
يف مب��اراة الإي��اب مبلعب كينج ب��اور اليوم 
الثالث��اء. لكن بدل من ذل��ك �سيتوىل م�ساعده 
ال�سابق كريج �سيك�سبر، الذي عني ب�سكل دائم 
لقيادة الفري��ق حتى نهاي��ة املو�سم اجلاري، 
امل�سوؤولية بعد ح�سوله على ثقة الإدارة. وبعد 
خ�سارة لي�س��رت 1-2 ذهابا فاإن هدف جيمي 
ف��اردي الوحي��د قد ميث��ل بارقة اأم��ل للفريق 

بعدما كان مناف�سه الإ�سباين الطرف الأف�سل 
لك��ن رانيري مل ي�سعر حينه��ا اأن املباراة قد 
متثل نقطة حت��ول يف املو�سم. وكان رانيري 
حمق��ا، فف��ي اليوم الت��ايل قرر م��الك النادي 
اإقال��ة املدرب الإيطايل املخ���رضم ومنذ ذلك 
احل��ني تط��ور الفريق ب�س��كل ملح��وظ. وجنح 
البدي��ل �سيك�سب��ر يف قي��ادة لي�س��رت لتحقيق 
انت�ساري��ن مهم��ني يف ال��دوري الإجنلي��زي 
ليبتع��د ع��ن �رضاع الهب��وط. يف الوق��ت ذاته 
تراجع��ت اآم��ال اإ�سبيلي��ة يف املناف�س��ة عل��ى 
لق��ب الدوري الإ�سب��اين بعدما تع��ادل مرتني 
واأطل��ق امل�سجع��ون �سيح��ات ا�ستهجان �سد 
الالعب��ني بع��د التع��ادل 1-1 م��ع ليجاني�ض 
املتوا�س��ع. وت�سب��ب ذل��ك يف حتذير خورخي 
�سامب��اويل م��درب اإ�سبيلية وق��ال اإن الفريق 
�سيك��ون معر�سا للخروج م��ن دوري الأبطال 
اإذا مل يتمك��ن م��ن الع��ودة مل�ست��واه ال�ساب��ق 
�رضيعا. وفاز لي�سرت 1-3 على ليفربول وهال 
�سيتي وي�سع��ر �سامباويل بالتغي��ر الذي طراأ 
يف لي�س��رت وجعله يقرتب م��ن م�ستواه املتميز 

باملو�سم املا�سي.
 وقال �سامباويل لل�سحفيني "لدينا جمموعة 
من املحللني قدموا تقريرا وا�سحا عما حدث 
يف ف��رتة راني��ري وم��ا يح��دث الآن وعودة 

الروح". واأ�ساف "عاد الفريق لي�سبح خطرا 
كم��ا كان بالع��ام املا�سي".  وتاب��ع "اأو�سح 
لي�سرت اأنه �سيخو�ض املباراة وكاأنها املباراة 
النهائي��ة لكاأ���ض العامل ونحن ن��درك اأنه بعد 

الف��وز بف��ارق غر كب��ر يف املب��اراة الأوىل 
فاإنن��ا �سنتعر���ض للكث��ر م��ن ال�سغوطات". 
و�ستكون املباراة مهمة اأي�سا لطموح اإ�سبيلية 
يف اإثبات قدرته على الظهور القوي يف دوري 
الأبطال عقب الفوز بالدوري الأوروبي، وهي 

امل�سابقة القارية الأقل قوة، خم�ض مرات.
وا�ستاأن��ف اإ�سبيلي��ة الإ�سب��اين تدريباته ام�ض 
�سيت��ي  لي�س��رت  ملواجه��ة  ا�ستع��دادا  الول 
دوري  نهائ��ي  ثم��ن  اإي��اب  يف  الإجنلي��زي 
الأبط��ال عل��ى ملع��ب الأخ��ر "كين��ج ب��اور 
�ستادي��وم" وذل��ك بع��د التع��ر يف عق��ر داره 
"رام��ون �سان�سيز بيثخوان" اأم��ام ليجاني�ض 
بالتع��ادل )1-1( يف اجلول��ة ال���27 لليج��ا. 
وقاد الأرجنتيني خورخي �سامباويل، املدير 
الفن��ي لإ�سبيلي��ة، امل��ران ال��ذي كان خل��ف 
الأب��واب املغلقة باملدين��ة الريا�سية للنادي 
م��ن اأج��ل ب��دء التح�س��رات له��ذه املب��اراة 
الهام��ة، ل�سيم��ا بع��د نتيجة الذه��اب والفوز 
غ��ر املطمئن الذي حقق��ه الفريق على ملعبه 
بنتيج��ة )1-2(.  واأف��اد النادي ب��اأن املران 

�سه��د تق�سي��م الالعب��ني ملجموعتني كما 
هو معتاد، حيث خا�ست املجموعة الأ�سا�سية 
تدريب��ات  الأم���ض  لق��اء  يف  �سارك��ت  الت��ي 
ا�ست�سفائي��ة، يف الوق��ت ال��ذي خا�س��ت في��ه 
املجموع��ة الثانية تدريب��ات متنوعة بالكرة. 
وتن�س��ب اأع��ني اجلمي��ع داخل اأروق��ة النادي 
"الت�سامبيون��ز"  مواجه��ة  عل��ى  الأندل�س��ي 
امل�سري��ة من اأجل بل��وغ دور الثمانية للمرة 
الأوىل منذ مو�سم )58-1957( عندما خرج 
اأم��ام ريال مدريد يف ال�س��كل القدمي للبطولة، 
بع��د تعر الليجا وال�س��ورة الباهتة التي ظهر 
به��ا الفريق لتوؤكد هب��وط امل�ستوى الذي ظهر 
وا�سح��ا خ��الل الآون��ة الأخ��رة. وم��ن اأجل 
ه��ذه املواجهة، اأبق��ى �سامب��اويل العديد من 
الأوراق الرابح��ة للفري��ق عل��ى مقاعد البدلء 
خالل مواجهة الأم�ض اأم��ام ليجاني�ض بهدف 
اإراحتهم، مثل ثنائي الدفاع الأرجنتيني نيكو 
باريخ��و وجابريي��ل مركادو ولع��ب الو�سط 
الفرن�س��ي �سم��ر ن���رضي، ف�س��ال ع��ن غياب 

اجلناح فيكتور مات�سني 'فيتولو' لالإيقاف.
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الدف��اع  ال�رضب��ي دجوكوفيت���ض امل�سن��ف ثاني��ًا حمل��ة  ب��داأ   
ع��ن لقب��ه بطاًل ل��دورة اإندي��ان ويل��ز الأمركية لك��رة امل�رضب 
بطريق��ة غر مقنع��ة، يف حني حق��ق ال�سوي���رضي روجيه فيدرر 
والإ�سب��اين رافايل نادال فوزي��ن �سهلني بالدور الثاين.  وخا�ض 
جمموعت��ني  املا�سي��ة  الث��الث  ال��دورات  بط��ل  دجوكوفيت���ض 
�سعبتني، قبل اأن يتخط��ى عقبة الربيطاين املغمور كايل اأدموند 
4-6 و6-7 )5-7( يف طريق��ه اإىل ال��دور الثال��ث، اإل اأّن تاأهل 
في��درر التا�سع ونادال اخلام���ض كان اأ�سهل بفوز الأول على 
الفرن�س��ي �ستيف��ان روب��ر 2-6 و1-6 يف 51 دقيق��ة، 
والثاين على الأرجنتيني غيدو بيال 3-6 و2-6. ووقع 
الالعبون الثالث��ة يف الق�سم ذاته من اجلدول، واأعفتهم 
القرع��ة من خو���ض ال��دور الأول مع �سائ��ر امل�سنفني 
ال���32 الأوائ��ل. ول ي��زال دجوكوفيت���ض )29 عام��ًا( 
بعيداً عن م�ستواه هذا املو�سم، فبداأه بلقب دورة الدوحة 
عل��ى ح�ساب موراي، ث��م خرج من ال��دور الثاين لبطولة 

اأ�سرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى.
وق��ال دجوكوفيت���ض: "اأعتق��د باأّن��ه )اأدمون��د( لع��ب ب�س��كل 
جي��د ج��داً يف املجموعة الأوىل، م��ن الوا�س��ح اأّن املجموعة 
الثاني��ة �سهدت �سعوداً وهبوطًا بامل�ست��وى، لكن كل التقدير 
لكايل لتقدمي��ه بع�ض الألعاب الهجومي��ة والعديد الكرات 
الرابح��ة". اأ�س��اف "مل ارتكب العديد م��ن الأخطاء، 
اأه��درت بع�ض الكرات من اخل��ط اخللفي للملعب، 
وبا�ستثن��اء ذل��ك كانت مب��اراة قوي��ة وجيدة 

امل�ستوى".
ال�سع��ب  اجل��دول  نتائ��ج  اأوىل  وظه��رت 
لدجوكوفيت���ض يف الدورة اإذ �ستك��ون مواجهته 
يف ال��دور الثال��ث مع الأرجنتيني خ��وان مارتن 
دل بوت��رو احلادي والثالثني الفائز على مواطنه 

فيديريكو ديلبوني�ض 6-7 )5-7( و6-3.

إشبيلية يسعى إلنهاء دراما شكسبير في دوري األبطال

سيناريو معجزة برشلونة يغري بورتو أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
�سيكون بورتو مطالب��ا بال�سر على خطى بر�سلونة حتى 
يحق��ق �سيئ��ا لأول م��رة يف دوري اأبط��ال اأوروب��ا لك��رة 
القدم، اليوم الثالثاء، عندما يحاول تعوي�ض تاأخره اأمام 
يوفنتو�ض والو�سول اإىل دور الثمانية.و�سيحتاج مت�سدر 
ال��دوري الربتغايل لبذل جمهود �سخم بعد اخل�سارة على 
اأر�س��ه �سف��ر2- يف ذه��اب دور 16، وه��و الأم��ر الذي 
مل يفعل��ه اأي فري��ق يف الأدوار الإق�سائي��ة من��ذ انطالق 
البطول��ة ب�سكلها احلايل يف 1992.وجن��ح فريقان فقط 
عل��ى مدار اآخ��ر 25 عام��ا يف تعوي�ض اخل�س��ارة بفارق 
هدف واحد عند خو���ض مباراة الإياب خارج الأر�ض. 
وف��از اأياك�ض اأم�سرتدام عل��ى باناثينايكو�ض يف قبل 

نهائ��ي مو�سم 1995-1995، وتف��وق اإنرت ميالن على 
بايرن ميوني��خ يف دور 16 مبو�سم 2011-2010.وما 
يجع��ل املهم��ة اأك��ر �سعوب��ة اأن يوفنتو�ض ميل��ك �سجال 
رائع��ا باأر�سه. ومل يخ�رض مت�س��در الدوري الإيطايل على 
اأر�س��ه منذ تعره �سفر1- اأمام اأودينيزي يف اأغ�سط�ض/ 
اآب 2015، وخا���ض 45 مب��اراة دون اأي هزمي��ة يف كل 
امل�سابق��ات. ويف اأوروبا مل يخ���رض يوفنتو�ض على اأر�سه 
يف اآخ��ر 20 مباراة، ومن��ذ التعر �سف��ر2- اأمام بايرن 

ميونيخ يف دوري الأبطال يف اأبريل/ ني�سان 2013.
ول��ن يكون بورتو مر�سحا للتاأهل رغم واقع فوزه يف اآخر 
9 مباري��ات بالدوري املحل��ي، وعدم اهتزاز �سباكه يف 

اآخ��ر 5 مباريات.وكت��ب اإيك��ر كا�سيا�ض، حار���ض بورتو، 
عل��ى "في�ض بوك"، "نعل��م اأن الأمر �سيك��ون �سعبا علينا 
بع��د نتيج��ة مب��اراة الذهاب، لك��ن ميكن ح��دوث الكثر 
م��ن الأمور يف كرة الق��دم. لقد تابعنا كلن��ا ذلك".وي�سر 
كا�سيا���ض عل��ى الأرج��ح اإىل انتفا�سة مذهل��ة لرب�سلونة 
الأ�سب��وع املا�س��ي عندما ف��از 1-6 عل��ى باري�ض �سان 
جرمان ليعو�ض تاأخره ذهابا -4�سفر، وي�سمن التقدم 

يف دوري الأبطال.
لك��ن بورت��و ق��د يبحث ع��ن الإله��ام اأي�سا مم��ا فعله يف 
بداي��ة املو�س��م عندم��ا فاز خ��ارج اأر�س��ه -3�سفر على 
روم��ا الإيطايل.وه��ذا الف��وز كان الراب��ع لبورتو يف 13 

زي��ارة لإيطاليا، وح�سم تاأهله ل��دور املجموعات بدوري 
الأبط��ال، وخالف التوقعات بعد التع��ادل 1-1 يف لقاء 
ذهاب ال��دور التمهيدي.و�ستمثل املب��اراة اختبارا جديدا 
لنون��و اإ�سبريت��و، �سانت��و م��درب بورت��و، ال��ذي ي�سته��ر 
باهتمام��ه باجلان��ب الدفاعي، بينما �سيك��ون فريقه يف 
حاج��ة اإىل اأخذ زمام املبادرة.وق��ال مدرب بورتو، عقب 
الف��وز -4�سفر، على اأروكا يوم اجلمعة املا�سي "مبداأنا 
الأ�سا�س��ي هو الدفاع بق��وة. ينبغي عل��ى اجلميع الدفاع 
بداية من املهاج��م وحتى حار�ض املرمى، وبذلك ميكننا 
حتقي��ق انت�سارات مقنع��ة. هذا يتطلب الكث��ر من العمل 

والكثر من الرتكيز".

رينا يتوعد يوفنتوس 
في "سان باولو"

رونالدو: انتفاضة برشلونة لن تمحى من تأريخ كرة القدم

تشيك يكشف سبب "ضحك" سانشيز ضد البايرن

 اأك��دت �سحيف��ة م��اركا الإ�سباني��ة اأن الظاه��رة 
الربازيلي��ة رونالدو كان متواج��داً اأم�ض الول، يف 
مدرجات ملع��ب �سانتياغو برنابي��و، معقل ريال 
مدري��د، ملتابع��ة املب��اراة، الت��ي جمع��ت بني هذا 

الأخر و�سيفه ريال بيتي�ض.  
النج��م  اأن  اإىل  الإ�سباني��ة  ال�سحيف��ة  واأ�س��ارت 
الربازيل��ي، املهاج��م ال�ساب��ق للن��ادي "امللكي"، 
اأدىل بت�رضيح��ات لو�سائ��ل الإعالم عق��ب اللقاء، 
ال��ذي انته��ى ل�سال��ح ري��ال مدري��د 1-2. وقال 
رونال��دو متحدثًا عن اخلطاأ، ال��ذي ارتكبه حار�ض 
مرم��ى ري��ال مدري��د كيل��ور نافا���ض، وت�سبب يف 
اله��دف الوحيد لري��ال بيتي�ض يف مب��اراة الأم�ض: 

"اأعتق��د اأنه �سع��ر بالفزع من ارتداد الكرة، عندما 
ح��اول بع��د ذل��ك ا�ستع��ادة ال�سيطرة عليه��ا كان 
الوق��ت متاأخ��راً، اخلط��اأ ه��و اأن حت��اول اأن مت�سك 
بالكرة يف الوقت الذي يتعني عليك فيه اأن تر�سلها 

اإىل ركنية".
 وع��ن موق��ف ري��ال مدريد احل��ايل وقدرت��ه على 
التتوي��ج بالألق��اب يف نهاي��ة املو�س��م، اأ�س��اف 
الالع��ب الربازيل��ي ال�ساب��ق قائ��اًل: "هن��اك رغبة 
كب��رة، هن��ا مل يك��ن �سيئًا �سه��اًل على 
حتى  �سنعاين  الإطالق، 
النهاية، 

نع��م، نحن نعتم��د على اأنف�سنا فق��ط، هناك بطولة 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا اأي�سًا، نح��ن ن�سارع من 

اأجل كل �سيء".
 واأك��د الظاه��رة الربازيلية اأن��ه ا�ستمتع كثراً 
بع��ودة بر�سلونة التاريخية اأمام باري�ض �سان 
جرم��ان يف الأ�سب��وع املا�س��ي يف بطول��ة 

دوري اأبطال اأوروبا.
 وا�ستط��رد قائاًل: "راأيت املباراة 

وا�ستمتع��ت به��ا، عامل كرة 
القدم كله ا�ستمتع بها. 
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مفكرة
    الجورنال 

دافع حار�ض مرمى اأر�سنال بيرت ت�سيك عن زميله املهاجم 
األيك�سي���ض �سان�سي��ز، واأ���رض على اأن اأي مزاع��م حول قيام 
ال��دويل الت�سيل��ي بال�سحك بع��د تاأخر فريقه اأم��ام بايرن 
ميوني��خ 5-1 يف اإياب ثمن نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا، 
تفتق��ر لالح��رتام.  ونقلت �سحيفة "ديل��ي ميل" عن ت�سيك 
قوله: "اإنه اأمر حمزن، �سان�سيز كان حزينا ح�سب ما راأيته، 
عندما تقول اإنه لو �سجلنا هدفا ثانيا لتغرت الأمور تطلق 
تنهيدة �ساخرة، لكن احلقيقة نقول اإننا كنا متخلفني 1-5، 
وقام اأحد ما با�ستغالل الأمر واتهام الالعب بال�سحك على 
الدكة". واأ�ساف احلار�ض الت�سيكي: "الأمر يفتقر لالحرتام، 
ل�س��وء احلظ فاإنه ميكنك ا�ستح��راج اللقطة وا�ستغاللها كما 
ت�ساء، نعل��م كالعبني ما قاله �سان�سيز حقا ونعلم اأنه كان 
يت��اأمل وي�سع��ر بالإ�ستي��اء مثلن��ا جميعا، اإنه اأم��ر حمبط". 
وداف��ع ت�سيك اأي�سا عن مدرب��ه فينجر لكنه اعرتف باأنه ل 

يعرف 
كان  اإذا  م��ا 
املدرب �سيوقع على عقد 

ي��د  مع النادي، علما باأن الفريق خ�رض جد
5 من مبارياته الثماين الأخرة، ومل يفز فيها �سوى على 
�ساتون يونايتد ولينكول��ن يف كاأ�ض اجنلرتا، وهال �سيتي 
يف ال��دوري املمتاز. وقال ت�سيك: "يلع��ب املدرب بطريقة 
اأو باأخ��رى دورا كب��را يف الفري��ق، لك��ن الالعبني هم من 
يتواج��دون على اأر�ض امللعب، ل ميكن للمدرب اأن يجربك 
على اجلري اإذا مل تكن تريد ذلك، ول ي�ستطيع جعلك قادرا 
عل��ى اتخاذ الق��رار ال�سلي��م يف اللحظ��ة ذاته��ا، الالعبون 
يتحمل��ون ح�ستهم من امل�سوؤولي��ة، الكل يجب اأن يت�سارك 

الو�سع  م�سوؤولية 
حالي��ا،  نعي�س��ه  ال��ذي 
وعلينا جميع��ا اأن نعمل للخروج 
وتاب��ع:  املوق��ف".   ه��ذا  م��ن 

خ�سو�سا  �سعبا  كان  "الأ�سب��وع 
بع��د الهزمي��ة اأم��ام باي��رن، كان 
علين��ا اأن ن�ستعد للمب��اراة املقبلة، 
وردة فعلنا كانت منا�سبة، الأمور 
الق��دم،  ك��رة  يف  ب�رضع��ة  ت�س��ر 
وميكن��ك الهبوط بال�رضع��ة ذاتها 

التي ت�سعد من خاللها، ولهذا يجب 
اأن تكون جاه��زا كل يوم، ميكنك يف 

كرة القدم التحك��م باملجريات داخل 
امللعب ولي�ض خارجها.

�س��دد الإ�سب��اين بيب��ي رين��ا حار�ض مرم��ى ناب��ويل الإيطايل، عل��ى رغبة 
فريق��ه يف القتال يف بطولتي الكالت�سيو وكاأ�ض اإيطاليا، عقب الإق�ساء من 
بطول��ة دوري اأبط��ال اأوروبا على يد ريال مدري��د الإ�سباين. وحقق نابويل 
النت�س��ار بنتيج��ة )0-3(، اأم���ض الأحد، على كروتوين �سم��ن مناف�سات 

اجلول��ة ال�28 من الكالت�سي��و. ويواجه نابويل اإمب��ويل اجلولة املقبلة، 
عل��ى اأن ي�ست�سي��ف يوفنتو�ض عل��ى ملعبه )�سان باول��و( مرتني على 

الت��وايل 2 اإبري��ل املقب��ل يف بطول��ة الدوري، ث��م 5 اإبريل 
يف بطول��ة الكاأ���ض. وق��ال رين��ا، خ��الل ت�رضيحات��ه 

ل�سحيف��ة "لجازيتا ديلل��و �سب��ورت" الإيطالية: 
عل��ى  مرت��ني  هن��ا  اإىل  يوفنتو���ض  "ق��دوم 

اأن نهت��م مبواجه��ة  اأول  الت��وايل؟ علين��ا 
اإمب��ويل، واأن نك��ون جيدي��ن خ��الل فرتة 
التوق��ف الدولي��ة". واأ�س��اف: "بع��د ذلك، 
نح��ن بالتاأكي��د �س��وف نعم��ل عل��ى جعل 

ملعب �س��ان باولو كابو�ًسا على اخل�سوم". 
واأو�س��ح: "ال�س��يء امله��م كان ال��رد عقب 
الإق�ساء من بطول��ة دوري اأبطال اأوروبا، 
على الرغم من اأننا خرجنا براأ�ض مرفوعة، 
يف  لدين��ا،  م��ا  اأق�س��ى  نق��دم  اأن  ونري��د 
بطولتي الدوري والكاأ�ض". واأمت: "اأنا �سعيد 
بح�س��د الث��الث نق��اط ب��دون اأن نتلق اأي 
، هدف، و�سوف نقتن���ض املركز الثاين يف  ي��ة لنها ا

الع��ودة  ه��و  الأ�سا�س��ي  هدفن��ا  اأبطال لأن  ل��دوري 
املرك��ز  ناب��ويل  ويحت��ل  يف اأوروب��ا".  الثال��ث 
بف��ارق ج��دول ترتي��ب الكالت�سي��و بر�سيد 60  نقط��ة، 
الو�سي��ف روم��ا، و10  املت�سدر نقطت��ني ع��ن  عن  نقاط 

يوفنتو�ض.

بداية غير مقنعة 
لديوكوفيتش في إنديانا ويلز


