
توالت خيب��ات بر�سلونة هذا املو�سم حتت قيادة 
املدرب لوي�س اإنريك��ي فتعالت الأ�سوات الداعمة 
ملقول��ة اأن ه��ذا الرج��ل يعمل بطريق��ة اأو باأخرى 
�سد م�سلحة الن��ادي الكاتالوين وهناك ما يف�رس 
هذا الط��رح.  مل تعد اختيارات اإنريكي حمل تاأييد 
م��ن النق��اد واملحلل��ن خا�س��ة واأن اختيارات��ه 
الفني��ة اأ�ساعت على بر�سلون��ة العديد من النقاط 
يف الدوري الإ�سب��اين واأحلقت به هزائم ثقيلة يف 
دوري اأبط��ال اأوروبا.  يب��دو اأن اإنريكي مل يقتنع 
بع��د باأن بع�س الالعبن الذين جيء بهم للنادي 
لك��ي يكون��وا معو�س��ن لالأ�سا�سي��ن ه��م لي�سوا 
يف م�ست��وى الفري��ق فالفرن�س��ي جريمي��ي ماتيو 
ال��ذي ه��رم ومل يعد ق��ادراً عل��ى اإ�ساف��ة ال�سيء 
الكث��ري وعندما يتم الزج ب��ه يف املباريات يعتقد 
املنا���رسون ب��اأن النادي الكاتال��وين بات يلعب 

منقو�سًا من لعب.
ماتيو �ساحب 33 عامًا وجد نف�سه بعد اختيارات 
اإنريكي اأ�سا�سيًا يف مواجهة عمالق اإيطاليا فريق 
يوفنتو���س يف ذه��اب رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال 
اأوروب��ا فق�س��ى 45 دقيق��ة م��ن املعان��اة اأم��ام 

الإمكاني��ات الفني��ة والبدني��ة الهائل��ة ل��كل من 
الثنائي، الأرجنتيني باول��و ديبال والإكوادوري 
خ��وان ك��وادرادو، فهل كان من الأج��در اأن يقحم 
اإنريك��ي ج��وردي األبا )28 عام��ًا( حتى يحد من 
خط��ورة ه��ذا الثنائ��ي؟ لكل م��درب لع��ب يهيم 
به ع�سق��ًا، فالربتغايل اأندري��ه غومي�س هو لعب 
اإنريك��ي املحبوب ومهما تعالت الأ�سوات القائلة 
باأن الالعب حمدود الإمكانيات ولي�س قادراً على 
اأن يكون القاط��رة احلاملة لو�سط ميدان بر�سلونة 
فغومي���س �سي�س��ارك عن��اداً وتزمت��ًا م��ن املدرب 
الإ�سب��اين.  وحت��ى ديني���س �سواري��ز ال��ذي اأعاده 
اإنريك��ي حل�سن بر�سلونة ظه��ر مب�ستوى متوا�سع 
وحت��ى املباريات التي خا�سه��ا كاأ�سا�سي انهزم 
اأو تع��ادل فيه��ا الفري��ق الكاتال��وين )3 هزائ��م 

وتعادل(. 
اإ�ساف��ة لذلك، ت�س��اءل اجلميع عن ج��دوى تواجد 
الفرن�س��ي لوكا�س دي��ن وباكو األكاث��ري وا�ستمرار 
غي��اب الالع��ب املمي��ز، الرتك��ي اأردا ت��وران عن 
الفري��ق وكذل��ك ع��ن جتاه��ل األيك���س في��دال ث��م 
العتماد علي��ه ب�سورة مفاجئة )يذك��ر اأن فيدال 

تعر���س لإ�سابة خطرية يف كاحل��ه الأمين اأمام 
األفي�س اأنهت مو�سمه(. 

اإنريك��ي بتعامل��ه ال�سي��ئ م��ع املجموع��ة و�سوء 
اختيارات��ه املتكررة، وفر ظروف��ًا �سيئة لتح�سري 
مب��اراة رب��ع نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا اأمام 
يوفنتو���س. عندم��ا تك��ون مطالب��ًا بالف��وز على 
ملق��ا لعتالء �س��دارة الليغا وتقح��م ت�سكيلة من 
الب��دلء والتي اأثبتت فيما م�س��ى اأنها غري قادرة 
عل��ى حتقيق الفوز فتط��رح اآلف م��ن الت�ساوؤلت 
ع��ن ظروف جتهي��ز فريق جمروح ومي��ر باأوقات 

ع�سيبة ملباراة مهمة. 
وحت��دث اجلمي��ع ب��اأن اإنريك��ي مل يح��رتم ملق��ا 
عندما اأ���رسك ت�سكيلة من البدلء فانهزم بهدفن 
ل�سف��ر و�رسب بالأج��واء عر�س احلائ��ط واأدخل 
ال�س��ك يف كام��ل الفري��ق ال��ذي تنتظ��ره مواجهة 
�سعبة يف تورينو. ك��ر احلديث يف اإ�سبانيا، باأن 
اإنريك��ي ف�س��ل يف ا�ستغ��الل عرات ري��ال مدريد 
يف ال��دوري وخرج يف مظهر الرج��ل الذي ل يرد 
التتويج بالليغا ويخ��دم يف م�سلحة ريال مدريد 
بعد اأن انهزم اأمام ملقا وتعادل ريال مع اأتلتيكو 

ا�ستغ��الل  مدري��د )1-1( وف�س��ل كذل��ك يف 
تع��ادل املرينغي يف اجلولة ال�سابع��ة اأمام اإيبار 
1-1 فتعر�س بر�سلونة للهزمية اأمام �سلتا فيغو 

...3-4
يب��دو اأن اإنريك��ي ل يجي��د التعامل م��ع حيثيات 
املباري��ات فامل��درب الإ�سب��اين ل يع��رف بن��اء 
�سات��ر دفاع��ي مت��ن خ��ارج اأر�سه حت��ى يبقى 
عل��ى حظوظه واف��رة يف مواجه��ات الإياب وهذا 
م��ا توؤك��ده مواجه��ة ذهاب ثم��ن نهائ��ي دوري 
جريم��ان  �س��ان  باري���س  اأم��ام  اأوروب��ا  اأبط��ال 
الفرن�س��ي �سف��ر4- وحت��ى ال�"رمينت��ادا" كانت 
باإ���رسار وقوة الالعب��ن وكان اأنريك��ي مذهوًل 
مث��ل اجلماهري الت��ي بقيت ت�ساه��د اإجناز لعبي 
بر�سلونة.  ومع اإعالن الرجل رحيله عن بر�سلونة، 
تط��رق النق��اد اإىل كيفي��ة تعام��ل الالعب��ن م��ع 
م��درب �سيغ��ادر الن��ادي اآخ��ر املو�س��م وحت��ّدث 
اجلمي��ع عن عدم �سيطرة اإنريك��ي على املجموعة 
وه��ذا ما جت�س��د يف مب��اراة ملقا بخ��روج نيمار 
بالورقة احلمراء التي تف�رس قلة فر�س الن�سباط 
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األق��ى النج��م الت�سيل��ي "األيك�سي�س 
�سان�سي��ز"، ال�س��وء، عل��ى اأه��م 
ي��ز زميل��ه ال�سابق يف  م��ا ميمُ
بر�سلون��ة "ليوني��ل مي�سي"، 
الع��امل،  لعب��ي  بقي��ة  ع��ن 
ح��اول ال�س��ري  م�س��رًيا اإىل اأن��ه يمُ
على خط��ى الربغ��وث، ليك��ون مثله يف 
ي��وم من الأيام. ولعب �ساح��ب ال�28عاًما، 
جنًب��ا اإىل جن��ب مع ليو ملدة ث��الث �سنوات، 
و2014،   2011 عام��ي  ب��ن  الف��رتة  يف 
حق��ق خالله��ا �ست��ة األق��اب، قب��ل اأن يذهب 
اإىل اآر�سن��ال بعد انتهاء مونديال الربازيل، 
وبالرغ��م م��ن توهج��ه م��ع املدفعجي��ة، 
م��ن م�ساركت��ه يف  64 هدًف��ا  باإح��راز 
134 مباراة يف كل البطولت، اإل اأنه مل 
يواف��ق على جتديد عق��ده، الذي �سينتهي 
منت�س��ف عام 2018، حتى هذه اللحظة. 

م��ا  عند ئل بطل اآخر ن�سختن و �سمُ
اأمري��كا،  كوب��ا  م��ن 
ع��ن راأي��ه يف اأف�سل 
لع��ب يف الع��امل 
م��رات  خم���س 
اأجاب  قب��ل،  من 

Ars - nal Player  ل���
�سدق،  "اأعتقد اأنه ميلك عقلية الفوز ب�سكل ل يمُ
بداخله، يقول لنف�سه اأنا هنا اأنا الأف�سل، اإنه يريد دائًما 
اأن يتح�س��ن، وتمُالحظ عقليته اخلا�س��ة عندما يتقدم اإىل 
اأر�س امللعب، ت�سعر واأنه يريد اأن يقول اأنا الأف�سل و�سوف 
اأثبت ذلك". واو�س��ح قائاًل: "هذه هي الطريقة التي يجب اأن 
يكون عليه��ا الالعبن، اأنا ما اأحاول القي��ام بها، واأنا متاأكد 
اأن هن��اك الكثري من الالعبن الآخرين، يفعلون ذلك. من يريد 
فكر يف ذلك". ظهر اأنه الأف�سل ويمُ اأن يكون الأف�سل، عليه اأن يمُ

كثِّ��ف رئي���س نادي ري��ال مدري��د فلورنتينو  يمُ
بريي��ز، حتركات��ه للتعاق��د م��ع الأرجنتين��ي 
باول��و ديب��ال، مهاج��م يوفنتو���س، خ��الل 
ل ديبال، هدفن ليقود  الفرتة املقبلة. و�سجَّ
يوفنتو���س، لف��وز �ساح��ق عل��ى بر�سلون��ة 
رب��ع  ذه��اب  يف  الول،  اأم���س   )3-0(

نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا لكرة 
الق��دم. وقالت �سحيف��ة "موندو 

اإن  الإ�سباني��ة،  ديبورتيف��و" 
بريي��ز، اأم��ر بت�رسي��ع عملية 

التعاق��د م��ع ديب��ال، بعد 
الت��ي  الكب��رية  املب��اراة 

بر�سلونة،  اأم��ام  قدمها 
ق��ال  بعدم��ا  خا�س��ة 
الالعب اإنه اقرتب من 
التجدي��د ليوفنتو���س.  
ق��ال  ديب��ال،  وكان 

عقب املباراة: "ل اأريد التفكري فيما 
يحتم��ل اأن يح��دث يف امل�ستقب��ل. 
اأن��ا �سعيد يف يوفنتو���س، وجتديد 
العقد مع الن��ادي قريب للغاية". 
"بريي��ز  ال�سحيف��ة:  واأ�ساف��ت 
ي��رى اأن �سم ديب��ال، �سيكون رد 
فع��ل ق��وي، عق��ب ف�س��ل التعاقد 
من قب��ل مع الربازيل��ي نيمار دا 

�سيلف��ا، جنم بر�سلون��ة". واأ�سارت 
ال�سحيف��ة، اإىل اأن "ديب��ال ميل��ك 
خياري��ن، وه��و اإم��ا التوقيع لأحد 
مدري��د،  ري��ال  اإ�سباني��ا  قطب��ي 

اأو جتدي��د عق��ده م��ع  اأو بر�سلون��ة، 
مدري��د  ري��ال  وي�سع��ى  يوفنتو���س". 

لتجهي��ز عر���س قوي؛ للظف��ر بخدمات 
البيانكون��ريي.  اإدار  واإقن��اع  ديب��ال، 
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة، اإىل اأن��ه ق��د يت��م 
عر�س 4 لعبن من الفريق امللكي على 
األيجري، مدرب يوفنتو�س، لالختيار من 

بينه��م، وه��م: األف��ارو مورات��ا، خامي���س 
اإي�سك��و، وكوفا�سيت�س، مقابل  رودريجي��ز، 
ذك��ر  التن��ازل ع��ن ال��دويل الأرجنتين��ي. يمُ
اأن اإدارة يوفنتو���س، اأك��دت م��ن قبل على 
مت�سكه��ا ال�سدي��د بديب��ال، وجتهي��ز عق��د 
جدي��د ل��ه لي�ستم��ر حت��ى 2021، وبراتب 

�سنوي بقيمة 7 مالين يورو.

اختيارات إنريكي تضع برشلونة في مأزق كبير وتخلق ظروفًا سيئة لالعبي "البلوغرانا"

مانشستر يونايتد يرغب بوضع حد لمغامرة أندرلخت في الدوري األوروبي
تنطل��ق مباري��ات ذهاب الدور رب��ع النهائي 
لبطول��ة دوري اأوروب��ا لك��رة الق��دم الي��وم 
اأندرخل��ت  ي�ست�سي��ف  وفيه��ا  اخلمي���س، 
يونايت��د  مان�س�س��رت  نظ��ريه  البلجيك��ي 
الإجنلي��زي و�سيلتا فيج��و الإ�سباين جلين��ك البلجيكي 
واأياك���س اأم�سرتدام الهولندي ل�سالك��ه الأملاين وليون 
الفرن�س��ي لب�سكتا���س الرتك��ي. وياأم��ل اأندرخلت، الذي 
يعود لربع نهائي بطولة قارية للمرة الأوىل بعد مرور 
20 عام��ا، يف تعكري الأمور عل��ى مان�س�سرت يونايتد 
بقي��ادة مدرب��ه الداهي��ة، الربتغايل جوزي��ه مورينيو، 
والتاأه��ل على ح�سابه لن�سف نهائ��ي بطولة اليوروبا 
لي��ج. و�سيلتقي الفريقان عل��ى ملعب كون�ستنت فاندن 

�ستوك، على اأن يقام لقاء العودة يوم 20 اأبريل/ني�سان 
اجل��اري يف اأولد تراف��ورد. ويهدف فري��ق "ال�سياطن 
احلم��ر" للتتويج باليوروبا ليج لهذا املو�سم، ليمنحهم 
اللق��ب بطاق��ة التاأه��ل املبا�رس ل��دور املجموعات من 
دوري الأبط��ال الأوروب��ي املو�سم الق��ادم، وهو الأمر 
ال�سع��ب حتقيق��ه يف الربمييريليج. وله��ذا يتحتم على 
فري��ق مورينيو، الذي مل يخ���رس �ست مباريات يف هذه 
امل�سابق��ة الأوروبية، تخطي عقبة اأندرخلت "الذي ولد 
م��ن جديد"، وامل�ستعد للعودة ليك��ون واحدا من الفرق 
الب��ارزة اأوروبي��ا، وال��ذي ي�سيطر حاليا عل��ى الدوري 
البلجيك��ي حت��ت قي��ادة امل��درب ال�س��اب ال�سوي���رسي 
ريني��ه فيلر. وليزال النادي الواقع يف بروك�سل يتذكر 

الهزائ��م املوؤملة له اأوروبيا اأمام يونايتد، مثل 10-0 
الت��ي تعر�س له��ا يف ماين رود بكاأ���س اأوروبا مو�سم 
1956/57 )اأك��رب هزمية يف تاريخ القارة(، و5-1 
التي مني به��ا يف الت�سامبيون��ز مبو�سم 2000-01. 
ويق��دم اأندرخل��ت نتائج طيب��ة للغاية عل��ى ملعبه يف 
البطول��ة، حي��ث ف��از يف خم���س مباري��ات وخ�رس يف 
واح��دة )اأمام �سانت ايتيان 3-2(، لكنه ي�سطدم بناد 
يبحث عن اإ�سافة كاأ�س اليوروبا ليج اإىل خزينة األقابه 
للمرة الأوىل. و�سيعود ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س 
ليك��ون الالع��ب الأه��م يف يونايتد، وال��ذي �سبق وهز 
�سب��اك اأندرخل��ت �سابق��ا باأربع��ة اأه��داف عندما كان 
حمرتف��ا ب�سف��وف باري���س �س��ان جريم��ان الفرن�سي. 

ويت�س��در "ال�سلطان" هدايف فريقه يف البطولة بر�سيد 
خم�س��ة اأه��داف، جنبا اإىل جنب مع مهاج��م اأندرخلت، 
الن��ادي  ه��داف  تيودورت�سي��ك،  لوكا���س  البولن��دي 
البلجيكي ال��ذي �سبق وتوج بلقب كاأ�س اليويفا ملو�سم 

.1982-83
وم��ن املنتظر اأن يعود الظهري الأمين اأنطونيو فالن�سيا 
لت�سكيل��ة يونايت��د، اأم��ام اأندرخل��ت بعدم��ا غ��اب عن 
اآخ��ر مباراتن يف ال��دوري، بينما حت��وم �سكوك حول 

م�ساركة احلار�س ديفيد دي خيا؛ ب�سبب الإ�سابة.
ال��دوري  ت�سيل�س��ي مت�س��در  و�سيلع��ب يونايت��د، م��ع 
الإجنلي��زي، الأحد املقبل، بينم��ا يلتقي قبلها وبعدها 

مع اأندرخلت.

ريال مدريد يتحرك من أجل ديباال

ريد بول  يأمل بتصدر سباق جائزة الصين الكبرى

NBAأتالنتا يضرب موعدًا مع واشنطن في الـ

انت���رس احلدي��ث عن اللف��ة الأوىل املذهل��ة التي قام 
به��ا ماك���س فري�ستاب��ن يف �سب��اق جائ��زة ال�سن 
الك��ربى مثل الن��ار يف اله�سيم خالل الأي��ام القليلة 
املا�سية ولك��ن ال�سائق الهولندي ال�ساب لفريق ريد 
ب��ول يدرك اأنه وفريقه م��ازال بعيدين عن القمة يف 
املو�سم احلايل من بطول��ة العامل ل�سباقات �سيارات 
فورم��ول-1 . وتخطى فري�ستاب��ن ت�سع �سيارات يف 
اللف��ة الأوىل يف �سباق �سنغهاي يوم الأحد املا�سي 
حي��ث قف��ز م��ن املرك��ز ال�ساد���س ع���رس اإىل املركز 
ال�سب��اق يف املرك��ز  ال�ساد���س يف طريق��ه لإنه��اء 
الثال��ث.  وح��ل الأ�س��رتايل دانييل ريت�س��اردو زميل 
فري�ستاب��ن يف ري��د ب��ول يف املرك��ز الراب��ع، وهي 

نتيجة قوية للفريق النم�ساوي، يف الوقت الذي توج 
في��ه الربيطاين لوي���س هاميلتون �سائ��ق مر�سيد�س 
بلق��ب ال�سب��اق وح��ل الأمل��اين �سيبا�ستي��ان فيتيل 
�سائ��ق فرياري يف املركز الث��اين. و�سيطر فريق ريد 
ب��ول على فاعليات فورم��ول-1 بن عامي 2010 
و2013 حيث توج بلقب فئ��ة ال�سائقن اأربع مرات 
متتالية عرب فيتيل، كما �سيطر الفريق على لقب فئة 
ال�سن��اع )الفرق( اأربع مرات متتالي��ة بف�سل الدعم 
الهائل الذي يتلقاه من �رسكة "ريد بول" مل�رسوبات 
الطاق��ة. ومن غري املتوق��ع اأن تتغ��ري الأمور خالل 
�سب��اق جائزة البحري��ن الكربى يوم الأح��د املقبل، 
ال��ذي فاز بلقبه فيتي��ل يف 2012 و2012 مع ريد 

احلن مل ي�سعد الفريق ب��ول، ومنذ ذلك 
ي  و لنم�س��ا التتوي��ج. ا ملن�س��ة 
ري��د  جم��اح ويتطل��ع  لكب��ح  ب��ول 
���س  �سيد خ��الل مر م��ن 

 ، ت ا لتغي��ري ا
الطريق��ة  بنف���س 

الت��ي انته��ت به��ا 
قبل  الفريق  هيمن��ة 

حي��ث  اأع��وام،  ثالث��ة 
الفري��ق  م�ست�س��ار  ت ي��رى  هيلم��و

مارك��و اأن ه��ذه التغي��ريات يف اللوائ��ح جعل��ت 
�سيارة ريد بول اأكر ات�ساعا و�رسعة.

الدوري األوروبي

�أندرخلت

�أياك�س
ليون

�سيلتا فيغو
مان�س�سرت يونايتد

�سالكه
ب�سكتا�س

جينك
22:05

22:05
22:05

22:05

مفكرة
    الجورنال 

اأك��رم اأتالنت��ا هوك���س وف��ادة �سيف��ه ت�سارلوت 
هورنت���س عندم��ا اأحلق به خ�س��ارة مذلة -103
76 يف دوري ال�NBA لي�سمن املركز اخلام�س 
يف ال��دوري املنتظ��م ويلتقي وا�سنط��ن ويزاردز 
الراب��ع يف ال��دور الأول من الب��الي اأوف. ويدين 
اأتالنت��ا هوك���س بفوزه الراب��ع على الت��وايل اإىل 
جنم��ه دوايت ه��اوارد �ساحب ثنائي��ة مزدوجة 
"دب��ل دبل" بت�سجيله 19 نقطة مع 12 متابعة. 
ودفع م��درب اأتالنت��ا مايك بادنهول��زر بالعبيه 
الب��دلء يف الرب��ع الأخ��ري بعدم��ا �سم��ن ح�س��م 
النتيج��ة يف �ساحله حيث كان يتقدم بفارق 23 

نقطة يف نهاية الربع الثالث )84-61(.
و���رسب اأتالنت��ا بق��وة يف الرب��ع الأول وح�سمه 

يف  لعبي��ه  جن��اح  ن�سب��ة  وبلغ��ت   ،38-26
الت�سجي��ل 72 باملئ��ة. ولن تكون مهم��ة اأتالنتا 
�سهل��ة يف ال��دور الأول م��ن الب��الي اأوف ال��ذي 
ينطل��ق يف نهاي��ة الأ�سب��وع احل��ايل كونه خ�رس 
املباري��ات الثالث الأخرية اأم��ام ممثل العا�سمة 
اآخرها يف 23 اذار/مار�س احلايل 100-104. 
والتق��ى الفريق��ان 4 م��رات هذا املو�س��م، وح�سم 
اأتالنت��ا املواجه��ة الأوىل يف افتت��اح املو�سم يف 
28 ت�رسين الأول/اكتوبر املا�سي عندما �رسب 
الفري��ق بق��وة وحق��ق 3 انت�س��ارات متتالية يف 
اأف�سل حالته قب��ل اأن ينتك�س وترتاجع نتائجه. 
وكانت باقي مباريات الثالثاء هام�سية وجمعت 
ب��ن فرق ف�سل��ت يف حج��ز بطاقته��ا اإىل البالي 

اوف با�ستثن��اء اأوكالهوما �سيت��ي ثاندر �ساد�س 
املنطق��ة الغربي��ة ال��ذي تغل��ب عل��ى ميني�سوت��ا 
متربوولف��ز 98-100 يف غي��اب جنم��ه را�س��ل 
و�ست��ربوك. واأراح مدرب اأوكالهوما �سيتي ثاندر 
بيلي دونوفان النجم و�ستربوك للمرة الأوىل هذا 
املو�س��م، كما �سيغيب ع��ن املب��اراة الأخرية غداً 
�سد دنف��ر ناغت�س. وكان و�ست��ربوك قبل مباراة 
الأم�س اأح��د 6 لعبن يف الدوري خا�سوا جميع 
املباري��ات ه��ذا املو�سم. وف��از لو���س اأجنلي�س 

ليك��رز على نيو اورليان��ز بيليكنز 108-96، 
و�ساكرامنت��و كينغ��ز عل��ى فينيك���س �سنز 

ناغت�س على  104-129، ودنفر 
دال�س مافريك�س 109-91.

سانشيز يكشف عن مثله األعلى


