
ي�شه��د �ل��دور ربع �لنهائ��ي م��ن دوري �أبطال 
�أوروب��ا مو�جه��ات خا�شة ب��ني مدربني وفرق 
�شب��ق له��م مو�جهته��ا م��ن قب��ل، فيم��ا ي�شعى 
مدربون �آخ��رون لكتابة �لتاري��خ يف �ملو�جهة 
مو�جه��ات  ع��ن  �لقرع��ة  و�أ�شف��رت  �لأوىل. 
ناري��ة ونهائي��ات مبك��رة، حي��ث يلتق��ي ريال 
�لأمل��اين،  ميوني��خ  باي��رن  �لإ�شب��اين،  مدري��د 
فيم��ا ي�شط��دم بر�شلونة بيوفنتو���س �لإيطايل، 
وبدرج��ة �أق��ل حدة يتو�ج��ه �أتلتيك��و مدريد مع 
لي�ش��ر �شيت��ي �لإجنلي��زي، وموناك��و �لفرن�شي 
م��ع بورو�شيا دورمتوند. ود�ئًم��ا ما حتمل هذه 
�ملو�جه��ات ذكريات �ش��و�ء �إيجابي��ة �أو �شلبية 
ت��ارة،  �ل�شابق��ة  فرقه��م  يو�جه��ون  ملدرب��ني 
ومدرب��ون يتطلع��ون لت�شجي��ل تاريخه��م �أمام 

فرق يو�جهونها لأول مرة.
 �أن�شيلوتي و زيد�ن

�شيظ��ل كارل��و �أن�شيلوتي، �ملدي��ر �لفني لبايرن 
ل��دى  خا�ش��ة  مكان��ة  ذو  �لأمل��اين،  ميوني��خ 
جماهري ريال مدريد، بعد �أن قاد �لفريق �مللكي 
�إىل حتقي��ق �للقب �لعا�رش له يف �لبطولة قبل 3 

�أعو�م، �إل �أنه �ليوم ياأتي بالد �لإ�شبان خ�شًما.
�أن�شيلوت��ي �شب��ق و�أن و�ج��ه ري��ال مدري��د يف 
منا�شبت��ني يف دوري �أبطال �أوروبا عندما كان 
يتوىل �مل�شوؤولية �لفنية مبيالن �لإيطايل، وذلك 
يف مو�ش��م 03-2002، حي��ث �لتقى �لفريقان 
يف دور �ملجموع��ات. وحقق ريال مدريد �لفوز 
يف مب��ار�ة �لذهاب بثالثة �أهد�ف مقابل و�حد، 
قب��ل �أن ينت���رش مي��الن "�أن�شيلوت��ي" يف لقاء 
�لعودة بهدف، علًما باأن �لرو�شونريي حقق لقب 
ه��ذه �لن�شخة يف �لنهاية على ح�شاب يوفنتو�س 
ي�شب��ق  مل  �ملقاب��ل،  يف  �لرجي��ح.  ب�رشب��ات 
لزي��د�ن مو�جه��ة باي��رن ميونيخ كمدي��ر فني، 
�إذ تع��د هذه �ملو�جه��ة �لأوىل للمدرب �لفرن�شي 
يف تاريخه �لتدريب��ي. ومايخيف زيد�ن هو �ن 
�لفري��ق �لبافاري مل يت��ذوق طعم �خل�شارة على 
ملعب��ه "�أليان��ز �أرين��ا" يف دوري �لأبط��ال منذ 
�شقوطه بال��ذ�ت �أمام �لفريق �مللكي، �لذي كان 
يدربه حينه��ا �أن�شيلوت��ي، يف مو�شم )-2013

�أن يكم��ل �ملرينج��ي  2014( برباعي��ة، قب��ل 
م�شو�ره ويتوج بالعا�رشة.

�أليجري و �إنريكي
�لفن��ي  �ملدي��ر  �أليج��ري،  ما�شيمليان��و  ميل��ك 
ليوفنتو�س، �شج��اًل �شيًئا �أم��ام بر�شلونة، حيث 

و�ج��ه �مل��درب �لإيطايل، �لفري��ق �لكتالوين يف 
9 منا�شبات، كان��ت جميعها يف دوري �أبطال 
�أوروب��ا، خ���رش يف 5 وتع��ادل يف 3 وف��از يف 

و�ح��دة. وو�ج��ه �أليجري، بر�شلون��ة وهو مدرب 
مليالن يف 8 منا�شبات، فاز يف و�حدة وتعادل 
يف 3 وخ���رش يف 4، فيم��ا و�ج��ه �لبار�ش��ا وهو 
م��درب لي��ويف يف منا�شبة و�ح��دة وهي نهائي 
دوري �أبط��ال �أوروب��ا 2015 وخ���رش بثالث��ة 
�أهد�ف مقابل و�حد. بينما و�جه لوي�س �إنريكي، 
يوفنتو���س يف 4 منا�شبات، 2 منها يف �لدوري 
�لإيطايل وو�حدة يف كاأ�س �إيطاليا، و�أخرى يف 
دوري �أبط��ال �أوروبا، حيث خ�رش يف 2 وتعادل 
يف و�حدة وفاز يف �أخ��رى. �إنريكي عندما كان 
مدرًبا يف روما تعادل يف مبار�ة وخ�رش �ثنني، 
بينما حقق فوزه �لوحيد على �ليويف يف نهائي 

دوري �لأبطال ب�2015 وهو مدرًبا للبار�شا.
و �شلط��ت تقاري��ر �شحفي��ة �إ�شباني��ة، �ل�ش��وء 
على فريق يوفنتو���س �لإيطايل، بعد وقوعه مع 
بر�شلون��ة، يف ه��ذه �ملو�جه��ة �لناري��ة. وقالت 
�شحيفة  "�شبورت" �لكتالونية: "هل يوفنتو�س 
�حل��ايل �أك��ر تناف�شية م��ن �لفريق �ل��ذي و�جه 
بر�شلون��ة يف نهائ��ي برل��ني يف 2015؟ ه��ذ� 
�ل�ش��وؤ�ل �لكب��ري يف �إيطالي��ا �لآن، ولك��ن لي�شت 

هناك �إجابة و��شحة".
و�أ�شاف��ت: "هن��اك تغ��ري�ت حدث��ت يف �ل�شيدة 
ا  �لعج��وز �إل �أن �جلوهر ل يز�ل هناك، خ�شو�شً
روح �ملناف�ش��ة و�لتف��وق يف �ل��دوري �لإيطايل 
�أنه��م ي�شيط��رون عل��ى �جلانب �لنف�ش��ي يف كل 
مبار�ة حيث ل يحتاج��ون �إىل �إظهار �أف�شل ما 

لديهم يف كل �ملباريات".
مو�جهات لأول مرة

مل ي�شب��ق لتوما�س توخي��ل، �ملدير �لفني لفريق 
بورو�شيا دورمتوند، مو�جهة موناكو �لفرن�شي، 
و�لأم��ر نف�ش��ه بالن�شب��ة لليون��اردو ج��اردمي، 
م��درب �لفري��ق �لفرن�ش��ي، �ل��ذي مل يو�ج��ه قط 

�أ�شود �لفي�شتيفال.
كذل��ك يو�ج��ه دييجو �شيمي��وين، �ملدي��ر �لفني 
�شيت��ي  لي�ش��ر  م��رة  لأول  مدري��د،  لأتلتيك��و 
�لإجنلي��زي، �ل��ذي ي�ش��ارك يف دوري �لأبط��ال 

للمرة �لأوىل يف تاريخه.
ول يختل��ف �حلال لدى كر�ي��ج �شك�شبري، مدرب 
لي�ش��ر، �لذي يبد�أ خطو�ته �لأوىل كمدرب، حيث 

مل ي�شبق له مو�جهة �لأتلتي من  قبل.
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��شتدع��ى م��درب �ملنتخب �لفرن�ش��ي ديدييه دي�ش��ان لعبي موناكو 
كيلي��ان مبابي وبنجامان مندي وجن��اح مر�شيليا فلوريان توفان 
ولع��ب و�ش��ط لي��ون كورنت��ان تولي�ش��و للم��رة �لأوىل �إىل ت�شكيل��ة 
�ملنتخ��ب �لذي يخو�س ت�شفيات موندي��ال 2018. وتو�جه فرن�شا 
يف 25 �آذ�ر لوك�شبم��ورغ عل��ى �أر�شه��ا �شم��ن ت�شفي��ات �أوروب��ا 
�ملوؤهلة �إىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�شيا، قبل �أن ت�شت�شيف 
يف 28 منه �إ�شبانيا يف لقاء ودي على ملعب "�شتاد دو فر�ن�س" يف 
�شاحي��ة �ش��ان دوين �لباري�شية. و�شاهم مباب��ي )18 عامًا( م�شجل 
�له��دف �لأول ملوناكو يف مرم��ى مان�ش�شر �شيتي �لإنكليزي )3-1 
�لأربعاء يف �إي��اب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا، 5-3 ذهابًا( 
يف تاأه��ل فريقه �إىل ربع نهائي �مل�شابقة. ويقدم مبابي مو�شمًا 
لفت��ًا حيث �شجل حت��ى �لآن 17 هدفًا م��ع 6 مترير�ت حا�شمة 
يف 31 مب��ار�ة يف خمتلف �مل�شابقات، يف حني يخو�س توفان 
)24 عام��ًا( �أف�ش��ل مو�ش��م يف م�شريت��ه م��ع مر�شيلي��ا )10 
�أه��د�ف و6 متري��ر�ت حا�شم��ة يف �ل��دوري(.  وق��ال 
دي�ش��ان تعليق��ًا على خيار�ت��ه ل�شيم��ا ��شتدعاء 
مباب��ي "فتحت �لب��اب �أكر �أم��ام �لالعبني 
�ل�شب��اب، وق��د يت�شاءل �جلمي��ع هل هي 
�للحظ��ة �ملنا�شب��ة؟ ل��دي �لرغب��ة يف 
�أن �أر�ه �شمن �ملجموعة نظر�ً ملا 
قدمه ومبا ميلك من �شخ�شية 
وموؤه��الت  �ملهاج��م 
خا�ش��ة". وتت�شدر فرن�شا 
ترتي��ب �ملجموع��ة �لأوىل 
م��ن  نق��اط   10 بر�شي��د 
هولن��د�  �أم��ام  مباري��ات   4
و�ل�شويد )7 لكل منهما(، وتاأتي 
بلغاريا يف �ملركز �لر�بع )6( �أمام 
بيالرو�شي��ا )2( و�أخ��ري�ً لوك�شمبورغ 

)نقطة و�حدة(.

قرعة دوري األبطال: مدربون يستذكرون مواجهات الماضي وآخرون يبحثون عن صناعة التأريخ

برشلونة يستقبل خفافيش فالنسيا بطموح تضييق الخناق على صدارة الليغا

ي�شتقب��ل فري��ق بر�شلون��ة �شيفه فالن�شي��ا، �ليوم، عل��ى �ر�شية 
ملع��ب "�لكام��ب ن��و" يف �إط��ار مناف�ش��ات �لأ�شبوع �ل���28 من 
�أكم��ل  �لكتل��وين  �لقدم.�لفري��ق  لك��رة  �ل�شب��اين  �ل��دوري 
�إ�شتعد�د�ت��ه له��ذه �ملو�جه��ة و�لت��ي بد�أها ي��وم �خلمي�س 
�ملا�شي، حيث ياأمل بر�شلونة بتعوي�س هزميته �ملفاجئة 

�م��ام  �ملا�شي��ة  �جلول��ة  ديبورتيفو لكارونيا يف 
و�لت��ي  له��دف  فق��د عل��ى �أثره��ا بهدف��ني 

�لليغا  ترتي��ب  ل�شال��ح غرمي��ه �ش��د�رة 
ي  لتقلي��د مدري��د.� ري��ال 

وق��اد لوي���س �إنريكي، �ملدي��ر �لفن��ي للفريق، �ملر�ن �ل��ذي �أقيم 
باملدينة �لريا�شي��ة، و�شهد م�شاركة لعبي �لفريق �لرديف مثل 
كاردونا وكاربونيل وبورخا لوبيز ونيلي وكابتوم.وبينما كان 
بر�شلون��ة ينهي جل�ش��ة �ملر�ن علم باأن مناف�ش��ه يف ربع نهائي 
دوري �لأبط��ال �لأوروب��ي �شيك��ون يوفنتو���س �لإيط��ايل، حيث 
يلع��ب �لرب�زيلي د�ين �ألفي�س، �لذي ت��رك �لفريق �لكتالوين �لعام 
�ملا�شي لين�شم �إىل فريق �ل�شيدة �لعجوز.و�قيمت يوم �م�س، �آخر 
جل�ش��ة مر�ن للرب�شا قبل مو�جهة فالن�شيا، حيث �شمحو� لو�شائل 
�لإعالم بح�شور 15 دقيق��ة يف بد�ية �لتدريبات.ويحتل �لرب�شا 
�ملرك��ز �لث��اين بر�شي��د 60 نقط��ة، ويبتعد بف��ارق نقطتني عن 
�ملريجني، �لذي تتبقى له مبار�ة موؤجلة �أمام �شيلتا فيجو، فيما 

ياأت��ي فالن�شي��ا يف �ملرتبة �لثالث��ة ع�رش بر�شي��د 30 نقطة.�ما 
�ل�شي��وف فريق فالن�شيا، فهو �لخ��ر يبحث عن �لعودة �ىل �شكة 
�لنت�شار�ت وحت�شني موقعه يف �شلم �لرتيب، فبعد �لتعادل يف 
�جلولة �ملا�شية �مام خيخون، �شي�شعى �بناء �ملدرب �شالفادور 
جونز�لي���س ف��ورو للع��ودة �ىل �لو�جه��ة من جديد بع��د �لنتائج 
�لهزيل��ة للخفافي���س ه��ذ� �ملو�شم.�لأنب��اء �ل�شيئ��ة تو��شلت يف 
�لهب��وط على ن��ادي فالن�شي��ا وع�شاقه، قبل مو�جه��ة بر�شلونة.
فبع��د �أن �أعل��ن ن��ادي فالن�شي��ا موؤخ��ر�ً غياب جنم��ه �لربتغايل 
ن��اين، عن تل��ك �ملو�جهة �ملرتقبة �أمام بر�شلون��ة لالإ�شابة، �أكد 
�لفري��ق �لطب��ي للخفافي�س �أن �شانتي مينا �أي�ش��ًا �شيكون غائبًا 
عن مو�جهة بر�شلونة بعد تعر�شه لإ�شابة قوية.وخ�شع �شانتي 

مين��ا لفحو�شات طبية ك�شفت عن تعر�شه لإ�شابة على م�شتوى 
�أوت��ار �لركب��ة �ليمنى.وبهذ� �شيكون على ف��ورو مدرب فالن�شيا، 
�إع��د�د ت�شكيلة جديدة با�شمني جديدي��ن لتعوي�س ناين و�شانتي 
مين��ا، يف زيارة ي�شعى فيها فري��ق �خلفافي�س ملو��شلة �لنتائج 
�لإيجابي��ة من��ذ تعي��ني ف��ورو مدرب��ًا للفريق.ويحت��ل بر�شلونة 
�ملرك��ز �لثاين بر�شي��د 60 نقطة، بفارق نقطت��ني عن �ملت�شدر 
ريال مدريد، فيم��ا يقف فالن�شيا يف �ملركز �ل�13 بعد �ن ح�شد 
30 نقطة.وكان��ت مو�جه��ة �لذه��اب قد �نتهت بف��وز بر�شلونة 
بثالث��ة �هد�ف لهدف��ني، �حرزها كل من ليوني��ل مي�شي هدفان 
ولوي�س �شو�ري��ز هدف، فيما �شجل �هد�ف فالن�شيا كاًل من منري 

�حلد�دي ورودريغو مورينيو.

كلوب يكشف سبب معاناة غوارديوال

فيرنر ينضم للمرة األولى إلى 
منتخب ألمانيا

غولدن ستايت يضرب بقوة أمام أورالندو ماجيك

د�فع مدرب ليفربول يورجن كلوب عن نظريه 
يف مان�ش�ش��ر �شيتي بيب جو�رديول، قائاًل �إن 
�مل��درب �لإ�شباين �ملمي��ز كان عليه �لتعامل مع 
�أ�شع��ف ت�شكيل��ة يف م�شريت��ه، و�للعب يف دوري 
�أك��ر تناف�شي��ة كال��دوري �لإجنلي��زي �ملمت��از، 
وذل��ك قبل �ملو�جهة �لت��ي �شتجمع بني �لطرفني 

�ليوم �لأحد.
و�أ�شبح��ت بطول��ة كاأ���س �إجنل��ر� �لأم��ل �لوحيد 
جلو�رديول لإنقاذ مو�شم��ه �لأول مع �ل�شيتي، بعد 
خروج��ه م��ن دور �ل�16 من م�شابق��ة دوري �أبطال 
�أوروبا ب�شكل مفاجئ على يد موناكو، و�لبتعاد عن 

�ملناف�شة على �لدوري �لإجنليزي.

وحلل كل��وب تر�جع نتائ��ج جو�رديول م��ع �ل�شيتي 
بالإ�ش��ارة �إىل �أن جو�ردي��ول مل يع��د ميتل��ك �أ�شم��اء 
لمع��ة يف ت�شكيلت��ه مث��ل ليوني��ل مي�ش��ي و�أندري�س 

�إنيي�شتا.
وقال كلوب ل�شحيفة �لإندبندنت �لربيطانية "علينا 
فق��ط �ملقارن��ة ب��ني ت�شكي��الت �لف��رق �لت��ي �أ�رشف 
جو�رديول على تدريبها وت�شكيلته �حلالة، هل فريق 
ي�ش��م ليوني��ل مي�ش��ي مثل فري��ق بدونه؟ ه��ل فريق 
ي�ش��م �أندري�س �إنيي�شتا مثل فري��ق بدونه؟ هل فريق 
ي�شم لعب مثل ت�شايف يف �أف�شل حالته مثل فريق 

بدونه؟ هذ� هو �لفرق".
�أ�ش��اف �مل��درب �لأملاين "ه��ل كان علي��ه �لفوز يف 

مباري��ات �أكر م��ع مان�ش�ش��ر �شيتي؟ نع��م، ونحمد 
�هلل �أنه��م مل يفعلو� ذل��ك و�أننا مازلن��ا يف �ملناف�شة 
معه��م". وتابع "�إنه يف نف�س و�شعن��ا تقريًبا، لعبنا 
ع��دد قلي��ل من �ملباري��ات، لكن مل نك��ن جيدين مبا 
في��ه �لكفاي��ة يف بع���س �ملباري��ات �لأخ��رى. نحن 
نعم��ل بجد كل �أ�شبوع لتحقيق �لفوز، و�أنا متاأكد �أنه 
يفعل �ل�شيء نف�شه". و�أمت "يف �إجنلر� بطولة �لدوري 
�شعب��ة للغاية، نظًر� لمت��الك كافة �لأندية لالعبني 
�أ�شح��اب ج��ودة، يف �إ�شبانيا هناك ري��ال مدريد، ل 
�أعرف رمبا فالن�شيا ُيق��دم مو�شًما جيًد�، �لأمر نف�شه 
لإ�شبيلية و�أتليتكو بالطبع، لكن �لبقية لي�شو� جيدين 

ملناف�شة بر�شلونة".

الدوري اإلنكليزي الممتاز

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي

ميدلزبره

�أتلتيكو مدريد

�سامبدوريا

مان�س�سرت �سيتي

بر�سلونة

روما

مان�س�سرت يونايتد

�إ�سبيلية

يوفنتو�س

ليفربول

فالن�سيا

�سا�سولو

15:00

18:15

17:00

19:30

22:45

22:45

مفكرة
    الجورنال 

���رشب غول��دن �شتاي��ت ووري��رز و�شي��ف بط��ل 
�ملو�شم �ملا�شي بقوة بفوز عري�س على �أورلندو 
ماجي��ك 92-122 �خلمي���س �شم��ن دوري كرة 

�ل�شلة �لأمريكي للمحرفني.
 وكان غول��دن �شتايت بطل �ملو�شم قبل �ملا�شي 
مر يف ف��رة �نع��د�م وزن يف �لأ�شابي��ع �لأخرية 
وخ�رش ثالث مباريات على �لتو�يل قبل �أن يحقق 
ف��وز�ً �شعبًا لكن غري مقنع على فيالدلفيا �شفتي 

�شيك�رشز �لثالثاء 106-104.
لك��ن �لفريق ك�رش عن �أنيابه �شد �أورلندو بف�شل 
تاأل��ق �لثنائ��ي كالي طوم�ش��ون و�شتيف��ن كوري 
حيث تعمل��ق �لأول ل �شيما يف �لربع �لأول �لذي 
�نته��ى بتق��دم فريق��ه 20-34، بت�شجيل��ه 21 
نقطة �أي �أكر بنقطة و�حدة من جمموع ما �شجله 

�أورلن��دو خالل هذ� �لرب��ع قبل �أن ينهي �ملبار�ة 
ب���29 نقطة، و�أ�ش��اف ك��وري 25 نقطة يف 28 
دقيقة. ورفع غولدن �شتايت ر�شيده �إىل 54 فوز�ً 
ه��ذ� �ملو�شم ليع��زز �شد�رته للمجموع��ة �لغربية 
متقدم��ًا عل��ى �ش��ان �أنطوني��و �شب��ريز )52 فوز�ً 
و15 خ�ش��ارة(. وتاب��ع ر��شل و�شت��ربوك هو�يته 
�ملف�شل��ة يف حتقيق �لثالثي��ات �ملزدوجة ر�فعًا 
ر�شي��ده �إىل 34 ه��ذ� �ملو�شم ليق��ود �أوكالهوما 
�شيت��ي ثان��در �إىل �لفوز عل��ى تورونت��و ر�بتورز 
102-123. و�حت��اج و�شتربوك �إىل 28 دقيقة 
فق��ط لي�شجل 24 نقط��ة وينج��ح يف 16 متريرة 
حا�شم��ة و10 متابع��ات ليعزز م��ن حظوظه يف 

�لتتويج بلقب �أف�شل لعب هذ� �ملو�شم.
وقاد ليربون جيم���س فريقه كليفالند كافاليريز 

حام��ل �للقب �إىل 
�لف��وز عل��ى يوتا 
 91-83 ج��از 
 33 بت�شجيل��ه 

 17 بينه��ا  نقط��ة 
يف �لرب��ع �لثال��ث. 
كاي��ري  و�أ�ش��اف 

�يفرين��غ 21 نقط��ة 
م��ن  عان��ى  ب��ة لكن��ه  �شا �

�لأخ��ري  �لرب��ع  يكم��ل يف  ومل 
�ملب��ار�ة. يف �ملقاب��ل، خا���س كيف��ن لف �أول 
مب��ار�ة يف �شف��وف كليفالن��د من��ذ 11 �شباط/
فرب�ي��ر �ملا�ش��ي و�شجل 10 نق��اط وجنح يف 9 

متابعات يف 20 دقيقة خا�شها.

وج��ه مدرب �ملنتخ��ب �لأملاين لك��رة �لق��دم يو�كيم لوف �لدع��وة للمرة 
�لأوىل ملهاج��م ليبزي��غ �لو�عد تيم��و فرينر ملو�جه��ة �أذربيجان �شمن 
�لت�شفي��ات �لأوروبية �ملوؤهلة ملوندي��ال 2018 �ملقررة يف �ل� 26 من 
�ل�شه��ر �حل��ايل. يف �ملقاب��ل مل يوجه رب��ان �ملان�شاف��ت �لدعوة جلريوم 
بو�تنغ و�إل��كاي غوندوغان �للذين �شيغيبان ع��ن �للقاء ب�شبب �ل�شابة. 
وب��رر ل��وف ��شتدع��اء فرين��ر )21 عامًا( �شاح��ب 14 هدفًا م��ع فريقه 

مفاجاأة �ملو�شم و�شاحب �ملركز �لثاين خلف �لعمالق بايرن ميونيخ، 
 : ئ��اًل "فرينر �شاب، �أنه لعب مهم وميلك �أفاقًا جيدة".قا

�أب��دى ليفرب��ول �لنكلي��زي و�أ�شاف  �ل��ذي  �أن فرين��ر 
بالتعاق��د مع��ه: "�نه يتقن تنوي��ع �أ�شلوب �هتمامه 
للع��ب  ه��ذ� � ع��ال  مب�شت��وى  بانتظ��ام  ولع��ب 
�ملو�شم".

�ملقابل،  يف 
�لت�شكيلة  خل��ت 

 24 �شم��ت  �لت��ي 
لعبًا، م��ن مد�فع بايرن 

ميوني��خ جريوم بو�تن��غ �لعائد 
للت��و �إىل �ملالع��ب بع��د تعافيه م��ن عملي��ة جر�حية 
يف �لكت��ف، ولعب و�شط مان�ش�ش��ر �شيتي �لنكليزي 
�إل��كاي غوندوغان �لذي ل ي��ز�ل يتعافى من ��شابة 
يف �لركب��ة. ويغيب �أي�شًا جنم��ا بورو�شيا دورمتوند 

ماري��و غوت�شه �لذي �نتهى مو�شمه ب�شبب �ملر�س، 
ومارك��و روي���س �مل�ش��اب بتم��زق ع�شل��ي يف 

فخذه �لأي�رش.
وتت�ش��در �أملانيا ترتي��ب �ملجموعة �لثالثة يف 
�لت�شفي��ات �لأوروبي��ة بالعالم��ة �لكاملة يف 
4 مباري��ات بفارق 5 نقاط �أمام مطاردتيها 
�ملبا�رشت��ني �يرلند� �ل�شمالية و�أذربيجان، و7 
نق��اط �م��ام ت�شيكي��ا �لر�بعة و9 نق��اط �أمام 
�ل��روج �خلام�ش��ة، فيم��ا حتتل �ش��ان مارينو 

�ملركز �لأخري من دون ر�شيد.

بغداد - محمد خليل

مبابي يزيح الكازيت من 
تشكيلة فرنسا


