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 �ش��رتدي حار�س املرمى الأملاين، مانويل نوير، �ش��ارة قيادة فريق 
باي��رن ميون��خ خلف��ا لفيليب لم ال��ذي اأعل��ن اعتزاله اللعب��ة نهاية 
املو�شم املا�ش��ي، بح�شب ما اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة النادي، 
كارل هاينز رومينيجه، خالل اجلولة الآ�ش��يوية احلالية. 
ول��ن يتمك��ن نوير رغم ذل��ك من ارتداء �ش��ارة القيادة 
يف اآ�ش��يا، حي��ث اأنه مل ي�ش��افر مع بعث��ة الفريق وظل 
يف ميونخ ملوا�ش��لة التع��ايف من اإ�ش��ابة يف القدم 
اليمنى تعر�س لها اأواخر املو�ش��م املا�ش��ي. وخالل 
بطول��ة كاأ���س تيليك��وم الودي��ة، الت��ي فاز به��ا بايرن 
�ش��من ا�شتعداداته للمو�ش��م اجلديد، كان توما�س مولر 
هو من حمل م�ش��وؤولية ال�ش��ارة. و�ش��يكون نوير 
بهذا ال�ش��كل رابع حار�س يحمل �شارة قيادة 
الفري��ق الباف��اري عرب تاريخه بع��د اأوليفر 
كان ورميوند اأومان و�ش��يب ماير. وان�ش��م 
نوي��ر ل�ش��فوف باي��رن يف 2011 قادما 
م��ن �ش��الكه، ومن��ذ ذل��ك الوقت ت��وج مع 
الفريق بلق��ب البوند�ش��ليجا خم�س مرات 
وبدوري الأبطال مرة. وقال رومينيجه، 
خ��الل ت�رصيحات��ه ل�ش��حيفة "تي زد" 
الأملاني��ة: "مانوي��ل نوي��ر ه��و القائد، 
فهو �ش��خ�س ملتزم وهو من �ش��يتوىل 
خالفة فيليب لم". واأ�ش��اف: "نوير 
تط��ور ب�ش��كل جي��د م��ع املنتخ��ب 
الوطني، ولي�س فق��ط داخل امللعب 
واأ�ش��ار  ��ا".  اأي�شً وخارج��ه  ب��ل 
رومينيج��ه، اإىل وجود مناف�ش��ة 
قوية يف املو�ش��م اجلديد، قائاًل: 
اأماك��ن فارغة يف  "اإذا تواف��رت 
كل  اأن  املوؤك��د  فم��ن  الت�ش��كيل، 
اأج��ل حج��ز  �ش��يقاتلون م��ن  الالعب��ن 
اأماكنه��م، وهذا اأمر جي��د، لأنني اأحتدث 

من واقع خربتي ال�شخ�شية".

قال كري�ش��تيان هورنر، رئي�س "رد بول" اإن بطولة العامل ل�ش��باقات فورمول 
1 لل�شيارات، يجب اأن تتاأنى يف اإقرار و�شيلة حماية الراأ�س اجلديدة "الدرع"، 
اإىل اأن تخ�ش��ع لختب��ارات كاملة. واأ�ش��ار �شبا�ش��تيان فيتل، �ش��ائق فراري 
اإىل اأن القطع��ة ال�ش��فافة الت��ي و�ش��عت اأمامه، جعلته ي�ش��عر بال��دوار عندما 
اختربت ب�شكل �رصيع لأول مرة على احللبة يف �شيلفر�شتون، يوم اجلمعة، يف 
التجارب احلرة جلائزة بريطانيا الكربى. وقال ال�ش��ائق الأملاين اإن الروؤية مل 
تكن جيدة مع وجود بع�س الت�ش��وي�س، ب�ش��بب الطبيعة املقو�ش��ة للدرع، واإنه 
�شعر اأن خوذته كانت تندفع اإىل الأمام يف اخلطوط امل�شتقيمة. واأبلغ هورنر 
ال�ش��حفين بعد �ش��باق يوم الأحد "وفقا للت�رصيحات الت��ي قراأتها نقال عن 
�شبا�ش��تيان، فاإن هذا التغير ل يبدو م�شت�ش��اغا". واأ�شاف "الفكرة يبدو اأنها 
غ��ر جيدة بال�ش��كل ال��كايف لتفعيلها يف املو�ش��م املقبل، اأثق اأننا �ش��نناق�س 
الأمر خالل اجتماع املجموعة الإ�شرتاتيجية يوم الأربعاء"  و�شمم "الدرع" 
حلماية راأ�س ال�ش��ائق من احلطام املتطاير، ويبدو اأنه املف�ش��ل لدى الحتاد 
الدويل لل�ش��يارات، بعدما وجهت انتق��ادات اإىل نظام "هالو" الذي اخترب من 
قبل. وقال بوب فرنلي نائب رئي�س "فور�س اإنديا"، الذي �ش��يح�رص اجتماع 
ي��وم الأربع��اء يف جني��ف "نحن ملتزمون بفعل �ش��يء ما، الأم��ر يتعلق فقط 
بالجتاه الذي �شن�شر عليه، احلل الأف�شل هو م�شاندة نظام الدرع وموا�شلة 
العمل عليه وا�شتخدامه عندما يكون مثاليا". وبينما �شيكون الدرع جيدا من 
اأجل حماية ال�ش��ائقن م��ن تطاير احلطام اأو املكونات ال�ش��غرة، فاإن نظام 
هالو الأقل جمال واإر�ش��اء �ش��يمنح حماية اأكرب �ش��د الإطارات املتطايرة اأو 

القطع الثقيلة. 

ا،   ل يزال م�ش��ر الربازيلي نيمار جنم نادي بر�ش��لونة الإ�ش��باين غام�شً
حي��ث ي�ش��عى باري���س �ش��ان جرم��ان الفرن�ش��ي ل�ش��مه خ��الل ف��رتة 
النتقالت ال�ش��يفية احلالية. ك�شفت اإذاعة "راك1" الإ�شبانية اأّن نيمار، 
لعب بر�ش��لونة، ووالده ي�شتعدان لل�شفر اإىل باري�س يف ظل توارد الأنباء 
الت��ي توؤك��د اق��رتاب الربازيل��ي م��ن "حديقة الأم��راء". ونقلت �ش��حيفة 
"�شبورت" الإ�شبانية عن حمطة "ار ايه �شي 1" الإذاعية اأن والد نيمار 
ا�ش��رتى تذكرتي طران اإىل باري�س، دون ك�ش��ف الهدف وراء الرحلة يف 
خ�شم تقارير �شحفية تتحدث عن انتقال الالعب اإىل النادي الباري�شي.

ف��ق وذك��رت تقاري��ر �ش��حفية برازيلي��ة اأن نيم��ار  ا و
قرارا بالفعل على عر�س النادي الفرن�ش��ي واتخذ 

بالرحي��ل عن كام��ب نو، وه��و الأمر الذي 
نف��اه الن��ادي الكتال��وين اأول على ل�ش��ان 
روبرت��و فرناندي��ز مدي��ره الريا�ش��ي ث��م 
جوردي مي�ش��رتي نائب الرئي�س لل�ش��وؤون 

الريا�ش��ية. واأك��د نائ��ب الرئي�س لل�ش��وؤون 
الريا�ش��ية اأن الالعب �شي�ش��تمر يف بر�شلونة 

"بن�شبة %200". ي�شار اإىل اأن نيمار 
 2013 ع��ام  بر�ش��لونة  اإىل  ان�ش��م 
قادما من �ش��انتو�س الربازيلي، يف 
�ش��فقة ل يزال الق�ش��اء الإ�ش��باين 
خمالف��ات  ب�ش��بب  فيه��ا  ينظ��ر 

بالعدي��د  مع��ه  وف��از  مزعوم��ة، 
م��ن الألقاب، م��ن اأبرزها دوري 
واح��دة  م��رة  اأوروب��ا  اأبط��ال 
والدوري ال�شباين مرتن وكاأ�س 

العامل لالأندية مرة واحدة. وقد 
يدخ��ل فراتي �ش��من �ش��فقة 
لتقلي��ل  نيم��ار  م��ع  تبادلي��ة 
قيمة ال���رصط اجلزائي يف عقد 
الالع��ب الربازيل��ي ولكن هذا 
�ش��يتوقف على مدى ا�ش��تعداد 
ع��ن  التخل��ي  يف  بر�ش��لونة 
اإث��ارة  اعت��اد  ال��ذي  نيم��ار 

املتاعب.

»مشاغبة« دييغو كوستا وبزوغ »نجم« ديلي آلي أهم أحداث البريميرليغ خالل موسمين 

باألسماء: زيدان يسلم بيريز قائمة المطلوبين في ريال مدريد

 قّدم الفرن�ش��ي زين الدين زي��دان، املديرالفني لنادي ريال 
مدريد الإ�شباين، قائمة بالالعبن املطلوبن خالل ال�شيف 
اجلاري لرئي�س النادي، فلورنتينو بريز. وذكرت �ش��حيفة 
"ديلي �ش��تار" الربيطانية اأّن خروج جيم�س رودريجز من 
ريال مدريد مع اإمكانية رحيل األفارو موراتا ودانيلو، جعل 
زي��دان يبحث ع��ن لعبن اآخري��ن لتدعيم فريق��ه، من اأجل 

احلفاظ على لقبي الدوري الإ�شباين ودوري اأبطال اأوروبا.
واأ�ش��ارت ال�ش��حيفة اإىل اأّن ري��ال مدري��د ي�ش��ع عينه على 
جابريل �ش��يديبي م��ن موناكو الفرن�ش��ي، وتوما�س مونييه 

لعب باري�س �شان جرمان ليكون اأحدهما بديال لدانيلو.
واأو�ش��حت اأّن القائم��ة �ش��مت النم�ش��اوي ديفي��د األبا من 

بايرن ميونيخ، بالإ�ش��افة اإىل كيليان مبابي جنم موناكو 
واإيدين هازارد لعب ت�شيل�شي. وتعاقد ريال مدريد مع داين 
�ش��يبايو�س من ري��ال بيتي�س، وثيو هرناندي��ز من اأتلتيكو 
مدريد، بالإ�ش��افة ل�شتعادة خي�ش��و�س فاييخو وماركو�س 
يورنت��ي وبورخا ماي��ورال. وبجان��ب جيم���س رودريجيز، 
رح��ل الربتغ��ايل بيبي ع��ن ريال مدريد وان�ش��م ل�ش��فوف 
ب�ش��كتا�س الرتكي باملجان. وا�ش��ارت تقارير �ش��حفية، اإن 
ن��ادي ري��ال مدريد، �شي�ش��حي باأح��د اأبرز جنوم��ه، جلني 
املال الالزم للتعاقد مع الفرن�ش��ي كيلي��ان مبابي، مهاجم 
موناكو. وذكرت �شحيفة "اإك�شربي�س" الربيطانية، اأن ريال 
مدري��د، ق��رر التخل��ي ع��ن الويل��زي جاريث بيل، وعر�ش��ه 

للبي��ع هذا ال�ش��يف، اأمال يف اإمتام �ش��فقة جوهرة موناكو.  
واأ�ش��افت اأّن مان�ش�ش��رت �ش��يتي، اأر�ش��نال وباري���س �ش��ان 
جرمان، يناف�ش��ون ريال مدريد، عل��ى التعاقد مع مبابي، 
يف الوق��ت ال��ذي ل��ن يتخلى عن��ه موناكو، باأق��ل من 120 
مليون اإ�ش��رتليني.  واأو�ش��حت اأّن امللكي، حاول بيع األفارو 
مورات��ا، مهاجم الفريق، اإىل مان�ش�ش��رت يونايتد الإجنليزي، 
مببلغ 80 مليون اإ�ش��رتليني، لكّن ال�ش��ياطن احلمر رف�شوا 
دف��ع ه��ذا املبلغ وتوجه��وا للتعاق��د مع البلجيك��ي روميلو 
لوكاكو من اإيفرتون، كما اأن ت�شيل�شي يحاول �شم املهاجم 
��ا لتعوي���س رحي��ل دييج��و كو�ش��تا، لكن��ه  الإ�ش��باين، اأي�شً
ل��ن يدفع ه��ذا املبلغ.  واأ�ش��ارت اإىل اأّن مان�ش�ش��رت يونايتد، 

ت�شيل�ش��ي وباري�س �ش��ان جرمان، حاولوا التوقيع مع بيل 
م��ن قبل، ولذلك ف��اإّن امللكي، �ش��يعر�س الالعب للبيع على 
اأمل احل�ش��ول على اأكرب ا�ش��تفادة مالية ممكنة، ليتمكن من 
�شم مبابي.  وكان الفرن�شي زين الدين زيدان، املدير الفني 
لن��ادي ريال مدري��د، رف�س اإ�رصاك بيل اأ�شا�ش��ًيا يف نهائي 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا، اأم��ام يوفنتو�س الإيطايل، مف�ش��اًل 

البدء باإي�شكو.
 وان�شم بيل ل�شفوف امللكي يف 2013 ب�شفقة بلغت 100 
مليون يورو، ليبقى مرتبًعا على عر�س اأغلى ال�ش��فقات قبل 
ان�شمام الفرن�شي بول بوجبا، ملان�ش�شرت يونايتد قادًما من 

يوفنتو�س يف �شيف 2016.

درع الفورموال 1 الجديد 
يتعرض لالنتقاد

الغموض يحاصر مستقبل نيمار

يوفنتوس يضم دي ش��يليو من ميالن

"NBA" نايكي تكشف عن الزي الجديد لفرق

 اأك��د ن��ادي يوفنتو���س اأن مداف��ع مي��الن 
ماتيا دي �ش��يليو خ�شع للك�ش��ف الطبي، 
متهي��داً لنتقال��ه اإىل الن��ادي. وذك��رت 
و�ش��ائل اإع��الم اإيطالي��ة، اأن دي �ش��يليو 
يتوق��ع اأن ين�ش��م اإىل يوفنتو���س مقابل 
نح��و 12 مليون ي��ورو )13.84 مليون 
دولر(. و�ش��يكون النتقال املزمع الأول 
ال�ش��باب  اأكادميي��ة  خري��ج  م�ش��رة  يف 
يف مي��الن.  وب��داأ دي �ش��يليو م�ش��رته 
 110 وخا���س   ،2011 يف  الحرتافي��ة 
مباراة يف الدوري مع النادي. ومن جهة 
اأخرى،  و�شل البولندي فويت�شيك ت�شيزين، 
اإىل  الإجنلي��زي،  اأر�ش��نال  مرم��ى  حار���س 

مدينة تورينو، من اأجل اخل�ش��وع للف�ش��ح الطبي، قبل 
النتقال ر�ش��ميا اإىل نادي يوفنتو�س.  وتو�ش��لت اإدارة 
يوفنتو���س، لتفاق مع اإدارة اأر�ش��نال، ل�ش��م ت�ش��يزين، 
مقاب��ل 10 مالين جنيه اإ�ش��رتليني، و�شيح�ش��ل على 
رات��ب 3.5 ملي��ون جنيه اإ�ش��رتليتي.  ورف�س ت�ش��يزين 
البقاء مع اجلانرز، بعدما تاأكد �ش��عوبة م�ش��اركته يف 
ظل وجود الت�ش��يكي بيرت ت�ش��يك، ليقرر الرحيل لل�شيدة 
��ة م��ع اق��رتاب بوف��ون، م��ن العت��زال  العج��وز، خا�شً
بنهاي��ة املو�ش��م، وعق��ب موندي��ال رو�ش��يا. ُيذك��ر اأن 
ت�ش��يزين، لعب املو�شمن املا�شين على �شبيل الإعارة، 
يف روما الإيطايل، حيث تاألق ب�ش��كل كبر، و�شاهم يف 
احت��الل اجليالورو�ش��ي املركز الث��اين يف الكالت�ش��يو، 
باملو�ش��م املن���رصم بع��د ���رصاع م��ع البيانكون��ري. 

وكذل��ك اأك��د الأوروجواي��اين رودريجو بنتانك��ور، اأنه 
ي�ش��عر ب�"اجلاهزية للح�شول على فر�ش��ة" مع الفريق 
الإيط��ايل ال��ذي و�ش��ل اإلي��ه حديث��ا، قادما م��ن بوكا 
جونيورز الأرجنتيني. وقال بنتانكور اأثناء مقابلة مع 
القناة التلفزيونية الر�شمية لبطل اإيطاليا "�شاهدت عدة 
لقاءات ليوفنتو�س وكيف يوؤدي لعبو خط الو�شط، كرة 
القدم الإيطالية �رصيعة للغاي��ة مقارنة بالأرجنتينية، 
لكنني على اأهبة ال�شتعداد". واأو�شح "هديف الأبرز هو 
اكت�شاب ثقة املدرب )ما�شيميليانو األيجري( واحل�شول 

عل��ى م��كان"، م�ش��را اإىل جن��اح ع��دد كب��ر من 
مواطني��ه يف اليويف، واأنه "من ال�رصف ارتداء 

القمي���س ال��ذي لعب به مارتن كا�ش��ري�س 
وباولو مونترو ومار�شيلو زاليتا".

 ك�ش��فت �رصكة نايكي للمالب�س وامل�ش��تلزمات الريا�شية 
الأمريك��ي  ال�ش��لة  ك��رة  دوري  بف��رق  اخلا���س  ال��زي 
�ش��يتم  وال��ذي   ،2017-2018 ملو�ش��م  للمحرتف��ن 
مبقت�ش��اه التخلي عن الطريق��ة التقليدية لتحديد الفريق 
�ش��احب الأر���س والفري��ق ال�ش��يف. و�ش��يكون للفري��ق 
�ش��احب الأر�س احلق يف الختيار من ب��ن اأربعة اأطقم 
اأ�شا�ش��ية �ش��يتمكن من ارتدائها خالل جمي��ع املباريات 
على اأر�ش��ه بينما �ش��يختار الفريق الزائر زيا خمالفا من 
بن الأطق��م املتوفرة لديه. واأزاح��ت �رصكة نايكي، التي 
�شتحل حمل اأديدا�س باعتبارها املزود الرئي�شي لزي فرق 
ال��دوري الأمريكي، ال�ش��تار عن اثنن م��ن اأطقم املالب�س 
الأربعة و�شيتم الك�شف عن الثنن الخرين خالل الأ�شهر 
املقبلة. واأ�ش��ارت ال�رصكة الأوىل على م�ش��توى العامل يف 

ت�شنيع الأحذية الريا�شية اليوم الثالثاء اإىل اأنها وظفت 
تقني��ة اخلرائط ثالثية الأبعاد اخلا�ش��ة باجل�ش��م، والتي 
ت�ش��مل خرائ��ط تتعلق بدرجة احل��رارة وتدفق��ات العرق، 
لت�ش��ميم زي يبقي اجل�ش��م باردا ويكون اأخف وزنا على 
الالعب��ن لرتدائه خالل مو�ش��م دوري ال�ش��لة الأمريكي 
ال��ذي قد اأن ميت��د اإىل 82 مباراة. واو�ش��حت ال�رصكة اأن 
لعب��ي دوري ال�ش��لة المريكي جربوا الن�ش��خ الأوىل من 
الزي ووفروا رد فعلهم عليها وهو ما دعا نايكي لتطوير 
الت�ش��ميمات مم��ا اأدى لإزالة الأكمام واإلغ��اء اأي حياكة 
يف الرقبة اأو الأجناب.   اأعلنت الرابطة الوطنية الأمريكية 
لكرة ال�شلة "اإن بي اإيه"، اأنها �شتخف�س الزمن املخ�ش�س 
للوقت امل�شتقطع حتى ت�شمن ان�شيابية املباريات ب�شكل 
اأك��رب. ومن املق��رر اأن يتقل�س الزمن املخ�ش���س للوقت 

امل�ش��تقطع، م��ن 18 اإىل 14 دقيق��ة 
يف املب��اراة الواح��دة، كم��ا �ش��يتم 
ال�ش��ماح ل��كل فري��ق يف طل��ب وقت 

م�ش��تقطع مرتن فق��ط بدل من 3 
مرات، خ��الل الدقائق الثالث 

مب��اراة.  كل  يف  الأخ��رة 
اأن  اإي��ه"  ب��ي  "اإن  وق��ررت 
ميت��د الوقت امل�ش��تقطع اإىل 
اأنها  اأكدت  75 ثانية، كم��ا 

لأوق��ات  مراقبته��ا  �شت�ش��دد 
الراح��ة حت��ى ل تتع��دى ال��� 15 

دقيق��ة، واأنها �ش��توقع عقوبات يف حالة 
التاأخر.

مل يكن هن��اك تطور كب��ر يف الأداء الفردي للمهاجم 
دييغ��و كو�ش��تا ولك��ن تطور الالع��ب ب�ش��كل رائع من 
خ��الل فعاليته على املرمى وت�ش��جيله ع��دد اأكرب من 

الأهداف يف هذا املو�شم مع ت�شيل�شي.
الأداء الفردي

كان هناك اإرتفاعًا طفيفًا يف متو�شط مرواغات دييغو 
كو�شتا يف هذا املو�شم ففي مو�شم 2015/2016 قد 
�ش��ارك م��ع ت�شيل�ش��ي يف 28 مب��اراة وكان متو�ش��ط 
املرواغ��ات لالعب 1.4 يف املباراة بينما يف مو�ش��م 
يف  مب��اراة   35 يف  �ش��ارك  فق��د   2016/2017
الربميرلي��غ مع البلوز وارتفع متو�ش��ط مراوغاته اإىل 

1.6 يف املباراة.
الأداء اجلماعي

مل يك��ن هناك تغراً كب��راً يف الأداء اجلماعي لدييغو 
كو�ش��تا ففي مو�ش��م 2015/2016 جنح يف �شناعة 
متو�ش��ط  وكان  الربميرلي��غ  يف  لرفاق��ه  اأه��داف   6
خلق��ه للفر���س 1.1 يف املب��اراة بينم��ا و�ش��لت دقة 
متريراته اإىل %78 ومثلت ن�ش��بة التمريرات الأمامية 
%42.8 ولكن يف مو�ش��م 2016/2017 فقد متكن 

من �ش��ناعة 7 اأهداف وارتفع متو�ش��ط خلقه للفر�س 
اإىل 1.2 يف املب��اراة ولك��ن انخف�ش��ت دق��ة متريرات 
الالعب التي و�ش��لت %75 وارتفعت ن�شبة التمريرات 

الأمامية التي و�شلت 45.6%.
الفعالية

تط��ورت فعالي��ة دييغو كو�ش��تا عل��ى املرمى ب�ش��كل 
وا�ش��ح يف هذا املو�ش��م ففي مو�ش��م 2015/2016 
جنح يف ت�ش��جيل 12 هدفًا وكان متو�ش��ط ت�ش��ديداته 
2.4 يف املباراة وكانت دقة ت�ش��ديداته %53 بينما 
يف مو�ش��م 2016/2017 فقد متكن من ت�شجيل 20 
هدفًا وارتفع متو�ش��ط ت�ش��ديداته اإىل 3.2 يف املباراة 
وجنح يف احلفاظ على ذات دقة ت�ش��ديداته التي كانت 

.53%
الأداء الدفاعي

 �ش��هد الأداء الدفاعي لدييغو كو�ش��تا اإنخفا�شًا طفيفًا 
2015/2016 م��ع  يف ه��ذا املو�ش��م فف��ي مو�ش��م 
ت�شيل�شي كان متو�شط تدخالته 0.8 يف املباراة بينما 
كان متو�شط الإعرتا�ش��ات 0.2 يف املباراة ولكن يف 
مو�ش��م 2016/2017 انخف���س متو�ش��ط التدخالت 

متو�ش��ط  ذات  عل��ى  وحاف��ظ  املب��اراة  يف   0.5 اإىل 
الإعرتا�ش��ات وه��و 0.2 يف املباراة بينما انخف�ش��ت 
ن�ش��بة جناحه يف الإلتحامات الهوائية من %30 اإىل 

.25%
اأيل موهبة اإجنلرتا الواعدة

حت�ش��ن اأداء ديلي اأيل الفردي ب�ش��كل وا�شح من خالل 

مهارات��ه يف املراوغ��ة اإىل جان��ب تط��وره التهديف��ي 
ب�ش��كل ملف��ت ولك��ن كان ذل��ك عل��ى ح�ش��اب ق��درات 

الالعب يف خلق الفر�س وم�شاهمته الدفاعية.
الأداء الفردي

الفردي��ة  الق��درات  وا�ش��حًا يف  هن��اك حت�ش��نًا  كان 
لالإجنلي��زي ديل��ي اأيل فف��ي مو�ش��م 2015/2016 

ق��د �ش��ارك يف 33 مباراة مع توتنهام وكان متو�ش��ط 
مراوغ��ات الالعب 0.9 يف املباراة بينما حت�ش��ن هذا 
الرق��م كث��راً يف مو�ش��م 2016/2017 حي��ث اأن��ه 
الالع��ب ق��د �ش��ارك م��ع ال�ش��برز يف 37 مواجهة يف 
الربميرلي��غ وارتفع متو�ش��ط مراوغات��ه اإىل 1.4 يف 

املباراة.
الأداء اجلماعي

انخف���س الأداء اجلماع��ي لديل��ي اأيل ب�ش��كل طفي��ف 
يف ه��ذا املو�ش��م فف��ي مو�ش��م 2015/2016 جن��ح 
يف �ش��ناعة 9 اأه��داف لرفاق��ه يف الربميرليغ وكان 
متو�ش��ط خلق��ه للفر�س 1.7 يف املب��اراة بينما كانت 
دقة متريراته %76 ومثلت ن�شبة التمريرات الأمامية 
%61.8 منها بينما يف مو�ش��م 2016/2017 فقد 
جن��ح الالع��ب يف �ش��ناعة 7 اأه��داف فق��ط وانخف�س 
متو�ش��ط خلق��ه للفر���س اإىل 1.4 يف املب��اراة بينم��ا 
ارتفع دقة متريراته لت�ش��ل %81 بينما �شاحب ذلك 
اإنخفا�س يف ن�ش��بة التمريرات الأمامية التي و�ش��لت 

ن�شبتها اإىل 53.5%.
الفعالية

حت�شنت فعالية ديلي اأيل الهجومية ب�شكل كبر يف هذا 
املو�شم مع توتنهام ففي مو�شم 2015/2016 متكن 
من ت�ش��جيل 10 اأهداف فقط وكان متو�ش��ط ت�شديداته 
2.2 يف املب��اراة بينما كانت دقة ت�ش��ديداته 60% 
ويف مو�ش��م 2016/2017 ارتفع ال�ش��جل التهديفي 
لالعب فقد اأحرز 18 هدفًا مع ال�شبرز يف الربميرليغ 
وارتفع متو�ش��ط ت�ش��ديداته اإىل 2.5 يف املباراة بينما 
كان هن��اك اإنخفا�س طفيف يف دقة الت�ش��ديدات التي 

و�شلت 59%.
الأداء الدفاعي

 تاأث��ر الأداء الدفاع��ي لديل��ي اأيل �ش��لبًا مبنح��ه مهام 
كان   2015/2016 مو�ش��م  فف��ي  اأك��رب  هجومي��ة 
متو�ش��ط تدخ��الت الالع��ب 2.2 يف املب��اراة بينم��ا 
كان متو�ش��ط الإعرتا�شات 1.8 يف املباراة بينما يف 
مو�ش��م 2016/2017 فقد انخف�س متو�شط تدخالت 
الالع��ب ليك��ون 1.4 يف املب��اراة وكذل��ك كان هناك 
اإنخفا�س كبر يف متو�ش��ط الإعرتا�شات التي و�شلت 
0.3 يف املباراة وكذلك انخف�ش��ت ن�ش��بة جناحه يف 

الإلتحامات الهوائية من %45 اإىل 31%.
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