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 اأعل��ن العب و�سط منتخب اإيطالي��ا ال�سابق فران�سي�سكو توتي االثنني 
اعتزال��ه كرة الق��دم بعد 25 مو�سم��ًا يف �سفوف فري��ق روما. وقال 
توت��ي ملوق��ع روما على �سبك��ة االإنرتنت "اجل��زء االأول من م�سريتي 
كالع��ب انتهى، واالآن جزء اأكرث اأهمية على و�سك اأن يبداأ"، يف اإ�سارة 
اإىل تولي��ه من�سب��ًا اإداري��ًا يف النادي. وتابع "حت��ى 28 مايو، كنت 
اأفك��ر فقط بلعب كرة القدم واال�ستمتاع وتقدمي م�ساهمة 
كب��رية للفريق، االن ان��ا اقلب �سفح��ة". وارتبط ا�سم 
توت��ي بع��د نهاي��ة املو�س��م بتجرب��ة احرتافي��ة يف 
الواليات املتح��دة او اليابان. وخا���ض توتي )40 
عام��ًا( مباراته االأخرية �سد جن��وى يف 28 اأيار/
ماي��و يف املرحل��ة الثامن��ة والثالثني م��ن الدوري 
االيط��ايل، وحملت الرقم 786 م��ع روما �سجل فيها 
307 اهداف. وفاز روما يف تلك املباراة 
2-3 و�سمن املركز الثاين يف الدوري 
خلف يوفنتو���ض والبطاقة املبا�رشة 
املوؤهل��ة اىل م�سابقة دوري ابطال 
وكان  املقب��ل.  املو�س��م  اوروب��ا 
فري��ق العا�سمة بحاج��ة اىل الفوز 
الن نقط��ة واح��دة فق��ط ف�سلته عن 
ناب��ويل الثال��ث يف نهاي��ة البطول��ة.  وم��ن 
اب��رز اجنازاته احراز كاأ���ض العامل 2006 مع 
ايطالي��ا، وبطول��ة ايطالي��ا 2001 م��ع روما. 
و�سيعم��ل توت��ي جنب��ا اىل جن��ب م��ع املدي��ر 
الريا�س��ي للن��ادي مون�س��ي وامل��درب اجلدي��د 
وا�س��اف  فران�سي�سك��و.  دي  اوزيبي��و  للفري��ق 
"لدي 25 عاما واأكرث من التاريخ مع روما"، 
موؤكدا "امللعب منحن��ي الكثري و�ساأحاول ان 
اأك��ون بخدم��ة اجلمي��ع يف روم��ا". واأو�سح 
اإن مغام��رة  "اأنه��ا بداي��ة مرحل��ة جدي��دة، 
جدي��دة تب��داأ االآن ... اأريد اأن اأك��ون كل �سيء 
وال �س��يء، اأري��د اأن اأك��ون �سخ�سية مهمة يف 

روما ولروما واأن اأفهم حقًا ما �ساأفعله".

 ي�سعى فريق مر�سيد���ض الإبرام تعاقد متو�سط املدة مع �سائقه الفنلندي 
فالت��ريي بوتا���ض، بعد نتائجه املمي��زة التي حققه��ا يف اأول مو�سم له 
م��ع الفري��ق يف بطول��ة الع��امل ل�سباق��ات اجلائ��زة الك��رى لل�سي��ارات 
"فورم��وال1".  وق��ال توتو وول��ف، مدير فريق مر�سيد���ض عقب �سباق 
اجلائزة الكرى الريطاين اأول اأم�ض االأحد: "هذا الهدف حتقق تقريًبا".

واأنهى بوتا�ض �سباق اجلائزة الكرى الريطاين الذي اأُقيم على م�سمار 
�سيلفر�ست��ون يف املرك��ز الثاين، بعدم��ا بداأ ال�سباق م��ن مركز االنطالق 
التا�س��ع ب�سبب العقوبة املوقعة عليه. واأ�س��اف وولف قائاًل: "ننظر اإىل 

ا اإىل 2019 و2020، نحن نرى املخاطر والفر�ض". امل�ستقبل، واأي�سً
ويتطل��ع وول��ف اإىل االجتم��اع ببوتا�ض بعد �سباق اجلائ��زة الكرى يف 
املج��ر، حي��ث تتوق��ف �سباقات "فورم��وال1" بعده مل��دة اأ�سبوعني. من 
جانب��ه، قال بوتا���ض، الذي وقع مع مر�سيد���ض يف مطلع العام اجلاري 
على تعاقد ميتد ملو�سم واحد: "من الطبيعي اأن تبداأ هناك املحادثات".
وان�س��م ال�سائ��ق الفنلن��دي اإىل مر�سيد�ض بع��د قرار االعت��زال املفاجئ 
لنظ��ريه االأمل��اين نيك��و روزب��ريج. ويحتل بوتا���ض، الذي حق��ق نتائج 
اإيجابي��ة م��ع مر�سيد���ض حت��ى االآن، املرك��ز الثالث يف الرتتي��ب العام 
ل�سائقي "فورموال1" هذا املو�سم، بعد االأملاين �سيبا�ستيان فيتل، �سائق 
فرياري �ساح��ب املركز الثاين، والريطاين لوي�ض هاميلتون، زميله يف 
الفري��ق، الذي يرتب��ع على ال�سدارة. وفاز ال�سائ��ق الفنلندي هذا املو�سم 
باأول �سباقني له يف تاريخه يف "فورموال1"، كما مل يرتاجع عن املركز 

الثاين يف ال�سباقات االأربعة االأخرية. 

��د احتاد العبي التن�ض املحرتف��ني، اأنَّ روجيه فيدرر �سمن  اأكَّ
للمو�س��م  اخلتامي��ة  البطول��ة  يف  مكان��ه 

للم��رة 15، وه��و رق��م قيا�س��ي بعدم��ا 
ف��از امل�سن��ف الثال��ث عاملًي��ا بلق��ب 

وميبلدون للمرة الثامنة يف م�سريته.
و�سين�س��م فيدرر، 35 عاًما، الذي �سبق 

ل��ه الف��وز بالبطول��ة اخلتامي��ة 6 مرات 
لرافاييل ن��ادال الفائز بفرن�س��ا املفتوحة يف 
لن��دن. كان  املق��ررة يف  اخلتامي��ة  البطول��ة 
في��درر، �سارك يف البطولة 14 م��رة متتالية، 
 ،2002" عام��ي  ب��ني  قيا�س��ي  رق��م  وه��و 
و2015"، قب��ل اأن يغي��ب الع��ام املا�س��ي؛ 
ب�سب��ب اال�سابة. وقال فيدرر "اأتطلع للعودة 
اإىل لن��دن يف نوفمر. حزنت لعدم امل�ساركة 
العام املا�سي؛ حي��ث اأحب اللعب هناك ومل 
اأغ��ب عن البطولة منذ 2002". وفاز فيدرر، 
احلائ��ز عل��ى 19 لقًبا يف البط��والت االأربع 

الك��رى، ب���5 األقاب ه��ذا الع��ام، بينهم لقب 
اأ�سرتالي��ا املفتوح��ة، وي�س��ري بخط��ى واثق��ة 
نح��و ا�ستعادة عر�ض تن���ض الرجال الأول مرة 
من��ذ 2012. و�سين�س��م اإىل في��درر ون��ادال 

يف البطول��ة اخلتامي��ة املقررة ب��ني 12، و19 
نوفم��ر باق��ي الالعب��ني الثماني��ة االأوائل يف 
ترتي��ب ال�سباق املوؤهل للع��ب يف لندن. وعقب 
فوزه املفاج��ئ يف بطولة اأ�سرتالي��ا املفتوحة، 
بداي��ة العام احلايل، قال فيدرير اإنه "�سهر مثل 

جن��وم مو�سيقى الروك" وبدا االأمر كذلك عقب 
نيل��ه اللقب الثامن يف وميبلدون اأم�ض االأحد، 
يف رق��م قيا�سي جديد رفع به عدد األقابه يف 
البطوالت اإىل 19. وخ��الل جلو�سه بفخر اإىل 
جوار جائزة البطولة، قال فيدرير لل�سحفيني 
"هناك ما ي�سبه الطنني يف راأ�سي، ال اأعرف ما 
قمت ب��ه الليلة املا�سي��ة، احت�سيت الكثري من 

اأنواع امل�رشوبات".

باألرقام: تعرف على أبرز نقاط قوة وضعف توتنهام العام الماضي

مقايضة مرتقبة بين الـPSG والبارسا وعرض مجنون على طاولة "البلوغرانا"

 توال��ت التقارير يف و�سائل االإع��الم الفرن�سية، 
ب�س��اأن اإمكاني��ة دخ��ول ن��ادي باري���ض �سان 
جريم��ان، يف مفاو�س��ات للتعاق��د مع النجم 
الرازيل��ي نيم��ار، مهاج��م فري��ق بر�سلون��ة 
االإ�سب��اين، خالل ف��رتة االنتق��االت ال�سيفية. 
واأو�سح��ت التقاري��ر اأن نيم��ار، ع��اد لل�سورة 
جم��دًدا داخل اأروق��ة الفريق الباري�س��ي، بعدما 
كان يخط��ط اأنت��ريو هرنيك��ي، املدي��ر الريا�سي 
للن��ادي الفرن�س��ي، ل�س��م �سفقة قوية، م��ن قائمة 
ت�س��م العبني بحج��م األيك�سي���ض �سان�سيز مهاج��م اأر�سنال، 
وكيلي��ان مبابي مهاج��م موناك��و، وفيلي��ب كوتينيو جنم 

ليفرب��ول. واأك��د موقع )10 �سب��ورت( الفرن�س��ي، اأن العقبة 
الوحيدة اأم��ام باري�ض �سان جريمان، ه��ي ال�رشط اجلزائي 
ال�سخ��م يف عق��د نيم��ار، وال��ذي ي�س��ل اإىل  222 ملي��ون 
يورو. واأ�ساف اأن م�سوؤويل باري�ض �سان جريمان، يدر�سون 
حالًي��ا كيفية �سداد هذا املبلغ، بطريقة جتنبهم اأي عقوبات 
خا�سة ب�س��اأن اخرتاق لوائح اللعب امل��ايل النظيف. ووفًقا 
ل�سحيف��ة "ليكي��ب" الفرن�سي��ة يواف��ق باري�ض عل��ى رحيل 
فرياتي يف حالة وحيدة وهي �سم جنم البلوجرانا نيمار دا 
�سيلفا. جدير بالذكر اأن نيمار، دخل دائرة االهتمام جمدًدا، 
بعدم��ا اأكدت تقارير كتالونية اأم�ض، اأن الالعب الرازيلي ال 
ي�سعر بالراح��ة النف�سية، نتيجة مالحقته ق�سائًيا، واتهامه 

بالته��رب ال�رشيب��ي، وكذلك ع��دم رغبت��ه يف العي�ض كظل 
لزميل��ه ليونيل مي�سي.  وقالت �سحيفة "ماركا" االإ�سبانية، 
اإن ن��ادي باري���ض �سان جريم��ان، ي�ستعد الأك��ر �سفقة يف 
تاري��خ ك��رة الق��دم، وذل��ك بدفع ال���رشط اجلزائ��ي يف عقد 
نيم��ار، والبال��غ 222 مليون ي��ورو، ب���رشط احل�سول على 
موافق��ة الالعب. واأ�ساف��ت ال�سحيفة االإ�سباني��ة، اأن نادي 
باري�ض �سان جريمان، ي�ستعد لتقدمي عقد ميتد ل� 5 �سنوات، 
برات��ب �سن��وي يبل��غ 30 ملي��ون ي��ورو، بجان��ب مكاف��اآت 
جتعله �ساحب اأعلى رات��ب يف اأوروبا، متفوًقا على ليونيل 
مي�س��ي.  واأ�س��ارت اإىل اأن الن��ادي الباري�س��ي، �سيعتم��د يف 
ال�سفق��ة ب�سكل كبري على الالع��ب الرازيلي، الذي يجب اأن 

ُيعط��ي موافقته للنادي، لبدء التحرك ب�سكل ر�سمي من اأجل 
�سم��ه، وهو ما مل يحدث ال�سيف املا�سي حني قدم النادي 

ا. ا خيالًيا ل�سم الالعب اأي�سً الباري�سي، عر�سً
واأو�سح��ت اأن �سف��ر وال��د الالع��ب، واالجتم��اع باخلليفي، 
�سيك��ون ل���رشح رغب��ة الالع��ب ال�سخ�سي��ة� يف االن�سم��ام 
للنادي الفرن�س��ي، هذا ال�سيف.  واأ�سارت اإىل اأن ال�سفقة قد 
تكون اقت�سادية بحتة لن��ادي بر�سلونة، الذي و�سع �رشًطا 
جزائًي��ا يف عقد نيمار، ي�س��ل اإىل 222 مليون يورو، بينما 
يبل��غ ثم��ن فريات��ي 100 ملي��ون ي��ورو، اأي اأن باري�ض قد 
يدف��ع 122 مليون يورو، اإ�سافة ملارك��و فرياتي، من اأجل 

احل�سول على نيمار.

مرسيدس قريب من تجديد 
عقد بوتاس

فيدرر يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

لوكاكو يفتتح عداد أهدافه مع مانشستر يونايتد

عرض نادي هيوستون روكتس للبيع

افتتح املهاجم ال��دويل البلجيكي روميلو لوكاكو 
غلت��ه التهديفي��ة م��ع فريق��ه اجلدي��د مان�س�س��رت 
يونايت��د االإنكليزي وق��اده اإىل الف��وز على �سولت 
الي��ك �سيت��ي االأمريكي 1-2 يف مب��اراة ودية يف 
كرة القدم ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد. و�سجل لوكاكو 
ه��دف الفوز يف الدقيق��ة 38 بعدم��ا �سنع الهدف 
االأول لل��دويل االأرمين��ي خميتاري��ان يف الدقيق��ة 
29. وكان الفريق االأمريكي �سّباقًا اإىل التهديف يف 
الدقيق��ة 23 عر �سيلفا. واأكم��ل مان�س�سرت يونايتد 
املب��اراة بع���رشة العب��ني اإثر طرد مدافع��ه الدويل 
االإك��وادوري اأنطوني��و فالن�سي��ا يف الدقيقة 
68. وكان لوكاك��و انتق��ل اإىل مان�س�سرت 
يونايت��د االأ�سب��وع املا�س��ي يف �سفق��ة 

قيا�سي��ة اإنكليزي��ة بلغ��ت 85 مليون ي��ورو قادمًا 
م��ن اإيفرت��ون االإنكلي��زي. وق��ال م��درب مان�س�سرت 
يونايت��د الرتغايل جوزيه مورينيو: "بب�ساطة، هذا 
جي��د بالن�سب��ة اإليه، ولي�ض ل��ه اأي اأهمي��ة بالن�سبة 
يل"، م�س��رياً اإىل اأن��ه اأ�سب��ح "اأحد اأف�س��ل الهدافني 
يف الع��امل". واأ�ساف موريني��و الذي �سبق للوكاكو 
اللع��ب باإ�رشاف��ه عندم��ا كان��ا مع��ًا يف ت�سيل�س��ي: 
"قب��ل اأن ي�سج��ل، قلت له )اأحب كل ما تفعله على 
اأر�سية امللعب، ال تقل��ق بخ�سو�ض هز ال�سباك من 
عدم��ه(. اإنه ين�سل خلف املدافع��ني، يعمل وي�سغط 
جي��داً... مثل كل ما يقوم به". وتابع: "الهدف لي�ض 
�س��وى تف�سياًل، اإنه لي�ض مهما". وه��و الفوز الثاين 
ملان�س�سرت يونايت��د يف جولته االأمريكية االعدادية 

للمو�س��م اجلديد بع��د االأول على 
لو���ض اأجنلي���ض غاالك�سي 5-2 
ويخو���ض  االأح��د.  م��ن  اأول 

كاأ���ض  يونايت��د  مان�س�س��رت 
اعتب��اراً  الدولي��ة  االأبط��ال 

م��ن ي��وم اجلمع��ة املقب��ل 
حي��ث يفتتحه��ا مبواجهة 
جاره وغرمي��ه مان�س�سرت 
يلتق��ي  اأن  قب��ل  �سيت��ي، 

االإ�سب��اين  مدري��د  ري��ال 
االثنني املقبل، ثم بر�سلونة 

االإ�سباين يف 27 متوز/يوليو 
احلايل.

ق��ال هيو�ستون روكت�ض، املناف�ض يف دوري كرة ال�سلة 
االأمريك��ي للمحرتفني، اإن مالك الن��ادي عر�سه للبيع. 
وا�س��رتى رج��ل االأعم��ال امللياردي��ر لي��زيل الك�سندر، 
الن��ادي قبل بداية مو�س��م 1994-1993، مقابل 85 
ملي��ون دوالر، وق��درت جمل��ة فورب���ض، قيمت��ه حاليا 
بنح��و 1.65 ملي��ار دوالر.  وق��ال الك�سن��در، يف بيان 
ن���رشه النادي: "كان م��ن دواعي فخري و���رشوري اأن 
اأمل��ك هيو�ستون روكت���ض، يف اآخر 24 عام��ا". وتابع: 
"اأتيح��ت يل فر�س��ة م�ساه��دة العظم��ة احلقيقي��ة عر 
العب��ني ومدربني فازوا باألق��اب للمدينة، و�ساركوا يف 
مباراة كل النجوم، وكانوا �سمن فريق العام، وان�سموا 
اإىل قاعة امل�ساهري، وفعلوا الكثري للنادي واجلماهري". 
واأنه��ى روكت�ض، الفائ��ز باللقب مرت��ني متتاليتني يف 

1994 و1995، املو�سم املا�سي يف املركز الثالث يف 
الق�سم الغربي، لكن الفريق اأكد عزمه على الفوز باللقب، 
بعدم��ا مدد عق��د العبه جيم�ض ه��اردن، ال�سهر احلايل، 
ال��ذي �سيح�سل عل��ى 228 ملي��ون دوالر، يف املوا�سم 
ال�ست��ة املقبل��ة. واأ�س��ار تاد ب��راون، الرئي���ض التنفيذي 
لروكت�ض، اإىل اأن م�سوؤوليات ملكية النادي تركت اأثرها 
عل��ى الك�سن��در، الذي يري��د الرتكي��ز اأكرث عل��ى اأعماله 
اخلريي��ة وعائلت��ه. وق��ال الك�سن��در: "اتخ��ذت ق��راري 
بع��د مناق�س��ات طويلة مع عائلت��ي واأ�سدقائ��ي، اأترك 
الن��ادي واأن��ا اأعلم جي��دا اأنه يف حالة ممت��ازة، بوجود 
هذه املجموع��ة من الالعبني واملدرب��ني واالإداريني". 
واأ�س��اف: "ت��اد ب��راون، الرئي���ض التنفي��ذي �سي���رشف 
على عملي��ة البيع، م��ع اإدارة دوري رابطة املحرتفني، 

وبدع��م فريق��ي االإداري". ويف وج��ود ي��او 
مين��ج، بني جنوم الفري��ق، �ساعد روكت�ض يف 

ن���رش اللعب��ة عامليا، خا�س��ة يف ال�سني التي 
اأ�سبح��ت االآن اأكر �سوق ل��دوري املحرتفني، 
خ��ارج الواليات املتحدة. وق��ال اآدم �سيلفر، 

مفو���ض البطولة يف بيان ر�سم��ي: "ليزيل 
الك�سن��در، ه��و مناف���ض حقيق��ي، و�سع��ى 
دائم��ا للخط��وة املنا�سب��ة جلع��ل فريق��ه 

اأف�س��ل". وتابع: "�سنع حت��ت قيادته ثقافة 
التكام��ل، م��ع اإدارة قوية جذب��ت ريا�سيني 
دخلوا قاع��ة امل�ساهري، ومباراة كل النجوم، 

ومدرب��ني عمالقة، وجلب��ت لهيو�ستون لقبني 
يف الدوري، واأربعة األقاب لدوري ال�سيدات".

 حت�س��ن اأداء توتنه��ام ب�سكل رائع يف ه��ذا املو�سم فقد 
تطور االأداء الهجوم��ي للفريق وجنح يف ا�ستقبال عدد 
اأهداف اأقل من مو�س��م 2015/2016 ولكن االإخفاق 
االأوروبي ميثل النقطة ال�سوداء ملو�سم ال�سبريز الرائع.

مركزه يف الدوري
 احت��ل توتنه��ام املرك��ز الث��اين يف ترتي��ب ال��دوري 
 86 بر�سي��د   2016/2017 مو�س��م  يف  االإجنلي��زي 
نقط��ة م��ن حتقيق الف��وز يف 26 لق��اء والتعادل يف 8 
مواجه��ات وتعر���ض الفريق للهزمي��ة يف 4 مباريات، 
م�سج��اًل 86 هدف��ًا واهتزت �سباكه ب���26 هدفًا. بينما 
يف مو�س��م 2015/2016 اأنه��ى الفري��ق مو�سمه يف 
املرك��ز الثالث بر�سيد 70 نقطة م��ن حتقيق الفوز يف 
19 مب��اراة والتع��ادل يف 13 مواجه��ة وق��د تعر�ض 
الفري��ق للهزمي��ة يف 6 مباري��ات و�سج��ل الفريق 69 
هدف��ًا واهتزت �سباكه ب35 هدف��ًا. كان هناك حت�سنًا 
وا�سح��ًا يف ترتي��ب توتنه��ام يف الرميريلي��غ وكذلك 
تطور االأداء الهجومي والدفاعي للفريق ب�سكل كبري فقد 
متك��ن من ت�سجيل 17 هدفًا اأكرث مما اأحرزه يف مو�سم 
2015/2016 كما اأن �سباكه ا�ستقبلت 9 اأهداف اأقل 

مما اهتزت به �سباكه يف مو�سم 2015/2016.
البطوالت

مل ينج��ح توتنه��ام يف التتويج ب��اأي بطولة يف مو�سم 
.2016/2017

نقاط قوة الفريق
 العودة يف النتيجة

يحت��ل توتنه��ام املركز الث��اين من حيث ترتي��ب اأندية 
الرميريلي��غ الت��ي متكنت من الع��ودة يف النتيجة فقد 
تاأخ��ر يف نتيجة مباريات��ه يف 13 منا�سبة وجنح يف 

قلب 4 منهم اإىل فوز و5 اآخرين اإىل تعادل.
ال�رشا�سة الهجومية

ميتل��ك توتنه��ام خط هجوم ق��وي فهو الفري��ق االأكرث 
ت�سجي��اًل لالأه��داف يف الرميريلي��غ فقد اأح��رز الفريق 
86 هدف��ًا اإىل جانب اأنه الفريق �ساحب الدقة االأكر 

يف الت�سديد التي و�سلت ن�سبته 53%.
النجاح يف التدخالت

ق��دم فري��ق توتنهام اأداًء دفاعيًا قوي��ًا يف هذا املو�سم 
فق��د جن��ح ال�سبريز يف التدخ��الت على اخل�س��م ب�سكل 
كبري فهو �ساحب اأعلى ن�سبة جناح يف التدخالت التي 

و�سلت ن�سبتها 41%.
نقاط �سعف الفريق
 الهفوات الدفاعية

واج��ه توتنهام م�سكلة نتيجة ارت��كاب بع�ض الهفوات 
الدفاعي��ة التي �سكلت تهديداً قوي��ًا على مرمى الفريق 
فرتتي��ب الفري��ق الراب��ع ب��ني اأك��رث ف��رق الرميريليغ 
اإرتكاب��ًا لالأخط��اء الدفاعية فقد ارتك��ب العبو الفريق 

20 هفوة دفاعية.
�سهولة فقدان الكرة للخ�سم

بالرغم م��ن جناح توتنهام ب�سكل جي��د يف االإ�ستحواذ 
وا�ستخ��دام التمري��رات الق�س��رية اإال اأنه واج��ه م�سكلة 
كبرية نتيج��ة �سهولة فقدان الك��رة للخ�سم فهو ميتلك 
ث��اين اأ�سواأ متو�سط لفقدان الك��رة ل�سالح اخل�سم حيث 

اأنه كان 12.7 يف املباراة.
املدير الفني

كان االأرجنتين��ي ماوري�سي��و بوت�ستين��و املدير الفني 
للفريق يف مو�سم 2016/2017 حيث اأنه قاد الفريق 
38 مباراة يف الرميريليغ وح�سد 86 نقطة من  26 
اإنت�سار و8 تعادالت وتعر�ض للهزمية يف 4 مباريات 

فق��ط و�سجل الفري��ق 86 هدفًا واهت��زت �سباكه ب26 
هدفًا.

ا�ستخ��دم بوت�ستين��و 24 العب��ًا وكان متو�س��ط النقاط 
التي ح�سدها الفريق 2.26 يف املباراة.

بينما يف مو�سم 2015/2016 قاد بوت�ستينو الفريق 
يف 38 مب��اراة يف الرميريلي��غ وجن��ح يف ح�سد 70 
مب��اراة   13 يف  والتع��ادل  اإنت�س��ار   19 م��ن  نقط��ة 
وتعر���ض للهزمية يف 6 مواجه��ات و�سجل الفريق 69 

هدفًا واهتزت �سباكه ب35 هدفًا.
ا�ستخ��دم بوت�ستين��و 24 العب��ًا وكان متو�س��ط النقاط 

التي ح�سدها الفريق 1.84 يف املباراة.
الر�سم التكتيكي ومالءمته

تنوع��ت خطط توتنهام يف هذا املو�سم بني -4-2-3
1 و1-2-4-3 حيث اأن الفريق قد اعتمد على خطة 
1-2-4-3 يف 8 مباري��ات يف الرميريلي��غ وجنح 
يف حتقي��ق الف��وز يف 7 مواجه��ات وتع��ادل يف لق��اء 
وحي��د ومل يتعر���ض الأي هزمية باإ�ستخ��دام هذا الر�سم 
التكتيك��ي وكان متو�سط النق��اط التي ح�سدها الفريق 

باإ�ستخدام خطة 1-2-4-3 هو 2.75 يف املباراة.

توتي: سأخدم الجميع في روما


