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تق��ام مناف�سات الدور الثالث من "بل��ي اوف" الدوري العراقي املمتاز لكرة 
ال�سل��ة، الي��وم االربعاء، باقام��ة مواجهت��ن يف العا�سمة بغ��داد، و�ستكون 
قاع��ة الك��رخ م�رشح��ًا ملواجه��ة ا�سح��اب االر�ض ام��ام ال�رشط��ة يف متام 
ال�ساع��ة الرابعة م�ساًء يتوقيت بغداد، يف لقاء ت�سعى من خالله القيثارة اىل 
التعوي���ض بعد خ�سارته ام��ام النفط يف الدور املا�س��ي، ويف مباراة اخرى 
�سيواج��ه الكهرب��اء فريق النفط على قاعة ال�سعب يف مت��ام ال�ساعة ال�سابعة 
م�س��اًء بتوقيت بغداد، اإذ ي�سعى النف��ط اىل موا�سلة تاألقه وحتقيق االنت�سار 
الثالث على التوايل للو�سول اىل املباراة النهائية، وانطلقت مناف�سات "بلي 
اأوف" يف ال�ساب��ع والع�رشي��ن م��ن اآذار املا�سي، مب�سارك��ة خم�سة فرق بداًل 
م��ن �ست��ة بعد ان�سح��اب امليناء ب�سبب االزم��ة املالية، وكان��ت نتائج الدور 
االول كاالتي، حيث تغلب النفط على الكرخ بنتيجة 105-117، فيما هزم 
ال�رشطة نفط اجلنوب بنتيجة 64-70، ويف الدور الثاين تغلب نفط اجلنوب 
عل��ى الكهرباء 74-83، فيما تغلب النفط على ال�رشطة -78
64، و�سه��دت كرة ال�سلة العراقي��ة تطوراً ملحوظًا يف 
العام��ن االخريين م��ن ناحية التنظي��م وجاهزية 
القاع��ات عل��ى راأ�سه��ا قاع��ة ال�سع��ب، وق��ال 
رئي���ض االحت��اد العراق��ي لكرة ال�سل��ة ح�سن 
العمي��دي يف هذا ال�سدد اإن " وزارة ال�سباب 
داعم حقيق��ي للعبة، من خ��الل الوزير عبد 
احل�سن عبطان، الذي يوؤكد مواقفه الداعمة 
للريا�س��ة ب�س��كل ع��ام وك��رة ال�سل��ة ب�سكل 
خا���ض"، م�س��رياً اىل ان "احتادنا ممنت من 
دعم عبط��ان يف تنظيم بطولة الن�ساء وحتمل 
ال��وزارة نفق��ات ا�ست�ساف��ة الف��رق، واي�سًا لوال 
الدعم املادي الذي قدم��ه لالحتاد ملاظهرت قاعة 
ال�سع��ب بحلته��ا اجلدي��دة ف�ساًل عن ح�س��وره امل�ستمر 

ملناف�سات دوري ال�سلة الذي ازدان رونقًا وجمااًل بتواجده".

قد يلعب حار�ض مرمى مان�س�سرت يونايتد، دافيد دي خيا، دورا حموريا يف حتديد 
م�ستقب��ل مدربه الربتغايل، جوزيه مورينيو، مع ال�سياطن احلمر. ووفقا ل�"كريج 
ب��رييل" العب ت�سيل�سي ال�سابق واملحلل احلايل، فاإن مورينيو قد يغادر مان�س�سرت 
يونايت��د، اإذا انتق��ل دي خيا لنادي ري��ال مدريد االإ�سباين ه��ذا ال�سيف. ويف هذا 
ال�سدد قال ب��رييل، يف ت�رشيحات ل�سبكة "ESPN": "اأعتقد اأن دي خيا �سيبقى 
يف مان�س�س��رت يونايت��د". واأو�سح: "اإذا قامت اإدارة م��ان يونايتد ببيعه، ميكن اأن 
يت�سبب ذلك يف غ�سب مورينيو ورحيله، اإنه اأف�سل العب لديه، ال ي�ستطيع ال�سماح 

ل��ه بالذه��اب اإىل ريال مدري��د، خا�س��ة اأن النادي لي���ض يف حاجة اإىل 
امل��ال". وكانت تقارير قد ربطت دي خي��ا باالنتقال هذا ال�سيف اإىل 

ريال مدريد، الذي يقال اإنه ينوي عمل تغيري �سامل يف �سفوفه، علما 
ب��اأن البلجيكي تيبو كورت��وا، حار�ض ت�سيل�س��ي، مت ربطه باإمكانية 
االن�سمام ل�سفوف امللكي اأي�سا. واأكدت تقارير اأن اإدارة اليونايتد 

جتهز عقدا جديدا لدي خيا، �سيمنحه راتبا اأ�سبوعيا خياليا 
يق��در ب���350 األ��ف جني��ه اإ�سرتليني، 

وذل��ك الإقناع االإ�سب��اين بالبقاء 
ويف  تراف��ورد.  اأول��د  مبلع��ب 
�سي��اق مت�سل وقالت �سحيفة 
"ذا �س��ن" االإجنليزي��ة اإن دي 

خي��ا �سيوق��ع عل��ى عق��د جدي��د 
برات��ب  يونايت��د  مان�س�س��رت  م��ع 

اأ�سبوع��ي ي�س��ل اإىل 350 األ��ف جني��ه 
اإ�سرتلين��ي، وذل��ك قب��ل كاأ���ض الع��امل املق��رر 
اإقامته��ا ال�سيف املقبل. واأ�س��ارت ال�سحيفة 
اإىل اأن��ه يف ح��ال اإمت��ام التوقي��ع �سي�سب��ح 
دي خي��ا املطلوب يف ري��ال مدريد، �ساحب 

ث��اين اأعل��ى اأج��ر يف مان�س�س��رت يونايتد، بعد 
األيك�سي���ض �سان�سيز ال��ذي يتقا�سى 505 اآالف 

جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعًي��ا. واأ�سافت اأن مان�س�سرت 
يونايتد �سيبداأ حمادثات العقد اجلديد مع دي 

خيا هذا ال�سهر، بعد اأن كانت هناك بع�ض 
املناق�سات االأولية بن الطرفن يف بداية 

املو�سم احلايل.

رف���ض االحت��اد العراقي لكرة القدم، اع��ارة مدرب املنتخب الوطن��ي با�سم قا�سم 
لتدري��ب نادي ال�رشطة خالل مناف�سات املو�سم احلايل، فيما و�سعه بن خيارين 
ال ثال��ث لهما، وق��ال مرا�س��ل )اجلورنال( اإن "جلن��ة املنتخبات يف احت��اد الكرة 
ابلغ��ت م��درب املنتخب الوطن��ي با�سم قا�س��م، برف�سها اعارته لتدري��ب القيثارة 
اخل�رشاء يف املو�س��م احلايل"، وا�ساف ان "اللجنة و�سعت قا�سم، بن خياريان، 
االول ه��و التف��رغ لقي��ادة املنتخب الوطني حت��ى نهاية عق��ده يف اآب املقبل، او 
تق��دمي ا�ستقالت��ه لتدريب ن��ادي ال�رشطة"، م�س��رياً اإىل اأن "اجل��رال �سيبلغ احتاد 
الك��رة ب��رده النهائي خ��الل اليومن املقبل��ن"، وكان نادي ال�رشط��ة، قدم طلبًا 
ر�سمي��ًا الحت��اد الك��رة من اج��ل اعارة با�س��م قا�س��م يف املو�سم احل��ايل، اإذ اأبدى 
قا�س��م رغبته بقيادة ال�رشطة لع��دم وجود اي ا�ستحق��اق للمنتخب الوطني خالل 
الف��رتة املقبلة، وكان رئي���ض اللجنة املنتخبات فالح مو�س��ى قد اكد يف ت�رشيح 
�سحفي اأنه "غري را�ٍض على اعارة قا�سم لنادي ال�رشطة، كي ال يحتك مع مدربي 
وجماهري االندية االخرى كونه مدربًا للمنتخب الوطني"، فيما ابدى ع�سو احتاد 
الك��رة كامل زغري عدم ممانعته العارة "اجلرال"، حيث او�سح اأن "اغلب اع�ساء 
االحت��اد الميانع��ون يف اعارة قا�س��م اىل ن��داي ال�رشطة، كون املنتخ��ب الوطني 
لي�س��ت لدي��ه اي ا�ستحقاقات خ��الل الفرتة املقبلة باال�ساف��ة اىل ان اغلب العبي 

نادي ال�رشطة يلعبون يف املنتخب الوطني واعتادوا على اللعب حتت قيادته".

برشلونة يسعى لتأكيد الصحوة وكابوس السداسية يداهم روما في موقعة دوري االبطال

النوارس والصقور يرفعان شعار الفوز في كالسيكو العراق
في الدوري الممتاز

يحت�س��ن ملع��ب ال�سع��ب ال��دويل، م�س��اء الي��وم االربع��اء، 
مواجهة "كال�سيكو العراق" ب��ن الزوراء والقوة اجلوية يف 
قم��ة اال�سبوع الث��اين من املرحلة الثانية لل��دوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.
ثقة النوار�ض

بع��د 20 مباراة من دون هزمية، وبذكريات انت�سار مباراة 
الذهاب، ت�سع��ى النوار�ض اىل الفوز يف قمة اليوم والتحليق 
بعي��داً يف �س��دارة الرتتيب الع��ام، اإذ يبتعد ال��زوراء بفارق 
ثم��ان نق��اط ع��ن الو�سيف ال�رشط��ة و11 نقطة ع��ن القوة 

اجلوية.
ثاأر ال�سقور

يف الوق��ت ال��ذي يبحث في��ه النوار�ض عن تو�سي��ع الفارق، 
تبح��ث ال�سق��ور عن الث��اأر من اخل�س��ارة يف كاأ���ض ال�سوبر 
ويف مباراة الذهاب، وبالتايل فاأن هدف مدرب الفريق 

را�سي �سني�سل، �سيكون مزدوجًا وهو الثاأر واحلاق الهزمية 
االوىل بالنوار�ض هذا املو�سم.

الزوراء يتنف�ض ال�سعداء
ال��زوراء اج��رى تدريبات��ه اليومي��ة عل��ى ملعب��ه حت�س��رياً 
للكال�سيك��و، حي��ث حملت التدريب��ات االخرية انب��اًء �سارة 
لع�س��اق النوار���ض بع��ودة الالع��ب اجم��د كل��ف للتدريبات 
االنفرادي��ة، بينم��ا �س��ارك ن��دمي ال�سب��اغ يف التدريب��ات 

اجلماعية و�سيكون جاهز للم�ساركة يف املباراة.
ال�سقور بالقوة ال�ساربة

مثلما وا�سل النوار�ض امل��ران بانتظام، فاأن ال�سقور كانوا 
كذل��ك اي�س��ًا، فاج��واء امل��ران يف االي��ام املا�سي��ة كانت 
مثالي��ة للغاي��ة بتواجد جمي��ع العبي الفري��ق دون غياب، 
بالت��ايل كتيبة ال�سقور �ستكون مكتملة ال�سفوف يف اللقاء 

املرتقب.
اأودي�سو يقر ب�سعوبة املواجهة

املدير الفني للنوار�ض ايوب اودي�سو، اأقر ب�سعوبة املواجهة 

اجلماهريي��ة، م�س��اء الي��وم، لكن��ه اك��د يف ذات الوقت على 
اهمي��ة ح�سد نق��اط الفوز من اج��ل االبتع��اد يف ال�سدارة، 
وقال اودي�سو يف ت�رشي��ح للمركز االعالمي للنادي وتلقت 
)اجلورن��ال( ن�سخة من��ه، اإن "املباراة �ستك��ون �سعبة على 
الفريق��ن، لكنن��ا �سنحاول ان نقدم اف�س��ل مالدينا ال�سعاد 
اجلماه��ري"، موؤك��داً على ���رشورة "حتقيق النق��اط الثالث 

واالبتعاد يف �سدارة الدوري املمتاز".
�سني�سل يحذر من االجواء امل�سحونة

مدرب فري��ق القوة اجلوية را�سي �سني�سل، حذر من االجواء 
امل�سحون��ة ملباراة كال�سيكو الك��رة العراقية، حيث قال يف 
ت�رشي��ح للمركز االعالم��ي للنادي تلق��ت اجلورنال ن�سخة 
من��ه، "نتطل��ع لتق��دمي االف�سل ام��ام ال��زوراء يف كال�سيكو 
الك��رة العراقية، فهي مب��اراة ا�ستثنائية وخا�سة، وتعد من 
ابرز املباريات عل��ى م�ستوى العراق، لذلك نتمنى ان تكون 
قمة كب��رية بكافة تفا�سيله��ا الفني��ة واجلماهريية"، فيما 
حذر من االج��واء امل�سحونة يف املباراة مباراة الكال�سيكو، 

كونه��ا مباراة خا�سة، لها ظروفها وطبيعتها املختلفة عن 
بقية مباريات الدوري.

الت�سكيلة املتوقعة
نظراً حل�سا�سية املباراة، ف��اأن اودي�سو و�سني�سل �سيحاوالن 
زج الالعب��ن االكرث جاهزي��ة واالكرث خ��ربة للظفر بنقاط 

املباراة.
ومن املرجح ان يدخ��ل اودي�سو املباراة بالت�سكيلة التالية: 
)حرا�س��ة املرم��ى( ج��الل ح�س��ن، )خ��ط الدف��اع( م�سطفى 
حممد، علي ح�سن رحيمة، حممد عبد الزهرة، ندمي �سباغ، 
)خط الو�سط( احمد فا�سل، علي رحيم، �سفاء هادي، ح�سن 
علي، )خط الهجوم( مهند عبد الرحيم وعبد الرزاق في�ستون.
وعلى اجلانب االخر، فمن املرجح ان يبداأ �سني�سل بالت�سكيل 
التايل: )حرا�سة املرمى( اجمد رحيم، )خط الدفاع( م�سطفى 
معن، �سب�ستيان انتيت���ض، �سامال �سعيد، �سامح �سعيد، )خط 
الو�س��ط( زاهر ميداين، احم��د اياد، �سالح �سدي��ر، احمد عبد 

االمري، )خط الهجوم( حمادي احمد واجمد را�سي.

تحديد مدة غياب ضرغام اسماعيل

قائم��ة  اإىل  الكويتي��ان  والكوي��ت  القاد�سي��ة  ان�س��م 
امل�سارك��ن يف الن�سخ��ة املقبل��ة من البطول��ة العربية 
��ع ط��الل اآل ال�سي��خ، مدي��ر  لالأندي��ة لك��رة الق��دم، ووقَّ
البطول��ة، اتفاقيتن مع النادي��ن، يف مقر احتاد القدم 
ع  الكويت��ي، تق�سيان مب�ساركتهم��ا. وكان اآل ال�سيخ وقَّ
االأ�سب��وع املا�س��ي اتفاقي��ات م�سارك��ة ثالث��ة اأندي��ة 
�سعودية، الهالل، واالأهل��ي، واالحتاد، والرمثا االأردين، 
واجلي���ض ال�س��وري، وال�س��الم زغرت��ا اللبن��اين، ف�س��اًل 
ع��ن فريق موؤلَّف م��ن جنوم فل�سطن. وُتلَع��ب البطولة، 
مب�سارك��ة 32 فريًق��ا، ب��ن اأغ�سط���ض 2018 واإبري��ل 
2019 بنظ��ام خروج املغلوب، وت�سل قيمة جوائزها 
اإىل �ستة مالين دوالر للمركز االأول، و2.5 مليون دوالر 

للو�سي��ف. ويف 12 مار���ض املا�س��ي، ان�س��م االأهلي، 
والزمال��ك، واالإ�سماعيل��ي، الثالث��ي االأك��رب �سعبية يف 
م���رش، اإىل قائمة امل�سارك��ن. من جانبه اأعلن االحتاد 
التون�س��ي لكرة القدم، م�ساركة الن��ادي ال�سفاق�سي يف 
البطول��ة العربي��ة لالأندي��ة، لريتفع عدد ممثل��ي تون�ض 
اإىل ثالث��ة بع��د الرتجي، حام��ل لقب الن�سخ��ة االأخرية 
من البطولة، والنجم ال�ساحل��ي. واأفاد االحتاد بتقدمه، 
يف 10 مار���ض املا�س��ي، بطلب م�سارك��ة ال�سفاق�سي 
يف البطول��ة باعتب��اره ثالث ال��دوري التون�سي املو�سم 
املا�س��ي خل��ف الرتج��ي، والنج��م ال�ساحل��ي، وحظ��ي 
الطل��ب باملوافقة الر�سمي��ة. وكان ترك��ي اآل ال�سيخ قد 
اعل��ن اخلمي�ض املا�سي، عن اعت��ذار قطر من امل�ساركة 

ر�سمي��ًا. وكان  العربي��ة  البطول��ة  يف 
نظام��ًا  اأق��ر  ق��د  العرب��ي  االحت��اد 

جديداً للبطولة العربية لالأندية يف 
ن�سختها اجلديدة ملو�سم 2018 – 
اأغ�سط�ض  �ستنطلق  والت��ي   ،2019
املقب��ل، وخاط��ب على �س��وء ذلك 

احتادات ال��دول العربية، باختياره 
الف��رق ال���32 امل�سارك��ة يف الن�سخة 

اجلديدة.ي�س��ار اإىل اأن االحت��اد العربي 
لك��رة الق��دم وق��ع قب��ل اأي��ام، اتفاقية مع 

االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، تت�سمن م�ساركة 
اأندية: الهالل، واالحتاد، واالأهلي، يف البطولة.

ك�سف جنم عبد اهلل، وكيل اعمال الالعب 
�رشغام ا�سماعيل،  توقيت اجراء العملية 
اجلراحي��ة يف الركب��ة وم��دة غياب��ه عن 

املالعب.
وقال عبد اهلل اإن "ا�سماعيل �سيجري عملية 
جراحي��ة يف الركب��ة يف العا���رش م��ن �سه��ر 
ني�س��ان احل��ايل يف عي��ادة �سبيت��ار يف ا�سباير 

زون بالعا�سمة القطرية الدوحة".
واو�س��ح اأن��ه "م��ن املق��رر ان يغي��ب ا�سماعيل عن 
املالع��ب ملدة ترتاوح من 6 اىل 7 ا�سهر، بح�سب ما 

ابلغنا به الطبيب املعالج".
واك��د جن��م، اأن "الطبي��ب او�س��ح باأن م��دة الغياب 
تعتم��د اي�س��ًا على ا���رشار ا�سماعي��ل وعمله اجلاد 

على العودة اىل املالعب".
وتع��د ه��ذه اال�سابة ه��ي الثاني��ة لالع��ب وبنف�ض 
امل��كان، اإذ �سب��ق وان تعر���ض ال�ساب��ة يف الركبة 
ابعدت��ه ع��ن املالع��ب ل�ست��ة ا�سه��ر، قب��ل ان يعود 
ل�سف��وف فريق��ه الرتكي خ��الل مناف�س��ات املو�سم 

احلايل.
وتعر�ض ا�سماعيل ال�سابته احلالية خالل تدريبات 
الفريق متو�سط �سهر اآذار املا�سي، اإ تعر�ض ال�سابة 
بقط��ع بالرباط اخلارجي للركب��ة بعد احتكاكه مع 

حار�ض مرمى فريقه اثناء التمرين".
وكان ا�سماعي��ل قاب قو�س��ن او ادنى من االنتقال 
الح��د االندي��ة اجلماهريية الرتيكية لك��ن اال�سابة 
االوىل ع��رثت مفاو�سات انتقاله، حيث اأكد عبد اهلل 
اأن " ناديي بي�سكتا���ض وفربخ�سة الرتكين، فتحا 
اأب��واب التفاو���ض م��ع الالع��ب �رشغ��ام ا�سماعيل 
م��ن اج��ل متثيل��ه املو�س��م املقب��ل”، واأ�س��اف اأن 
الإ�ساب��ة  الالع��ب  تعر���ض  ب�سب��ب  “املفاو�س��ات 
قوية"، وانتقل �رشغ��ام اإ�سماعيل اىل �سفوف ريزا 
�سب��ور الرتك��ي مو�س��م 2016-2015، حيث جاء 
بدياًل ملواطنه علي عدنان، الذي انتقل اىل �سفوف 

اودينيزي االإيطايل.

بع��د اأن احت��اج لهدف��ن متاأخري��ن الإدراك التعادل 
اأم��ام اأ�سبيلي��ة، مطل��ع ه��ذا االأ�سبوع واحلف��اظ على 
�سجله خالي��ا من الهزائم يف ال��دوري االإ�سباين لكرة 
القدم، يتطلع بر�سلونة اإىل حتقيق �سحوة ي�ستعيد بها 
انت�ساراته الكبرية عندما ي�ست�سيف روما االإيطايل، 
االأربع��اء، يف ذهاب دور الثمانية م��ن دوري اأبطال 
اأوروبا. و�سكل تاأخر بر�سلون��ة اأمام اأ�سبيلية بهدفن 
اإن��ذارا  اإدراك التع��ادل يف الدقائ��ق االأخ��رية،  قب��ل 
للفريق الكتالوين، كما ميث��ل يف الوقت نف�سه موؤ�رشا 
مزعج��ا لروما الذي يرتقب رد فعل قوي من مناف�سه 
االإ�سب��اين. وكان بر�سلونة على بع��د دقائق من تلقي 
اأول هزمي��ة ل��ه ه��ذا املو�س��م يف ال��دوري االإ�سباين، 
لك��ن لوي�ض �سواري��ز وليوني��ل مي�سي �سج��ال هدفن 
يف الوق��ت القات��ل قادا بهم��ا الفريق للتع��ادل 2 � 2 
م�س��اء ال�سبت. وجاء ه��دف �سواري��ز يف الدقيقة 88 
ثم اأح��رز النجم االأرجنتيني مي�س��ي، الذي �سارك من 
مقاع��د الب��دالء، اله��دف الث��اين بعده��ا ب54 ثانية 
فق��ط. واع��رتف �سواريز عق��ب املباراة ب��اأن اأ�سبيلية 
كان الفري��ق االأف�س��ل خ��الل اللق��اء، وه��و م��ا �سكل 

جر�ض اإن��ذار لرب�سلونة قبل مبارات��ه االأوروبية اأمام 
روما، وقل�ض م��ن درجة االإفراط يف الثقة التي رمبا 
كان��ت ل��دى البار�سا واجلماهري. وذك��رت تقارير يف 
و�سائل االإع��الم الكتالونية اإن مي�س��ي تلقى ن�سيحة 
بعدم القي��ام "انطالقات طويلة" عل��ى اأر�ض امللعب 
خ��الل الدقائق التي �سي�سارك به��ا. وكانت الت�سديدة 
الت��ي اأطلقها مي�سي من حدود منطق��ة اجلزاء و�سجل 
منها هدف التعادل، كافي��ة الإثبات ح�سوره الالفت 
يف املب��اراة. وقال مون�سي، املدي��ر الريا�سي لروما: 
"كف��اءة مي�سي ب��ال حدود.. قراأت موؤخ��را اأن حالته 
تتح�سن يوما بعد يوم، وهذا يعد معيارا ملدى روعته 
وقدرت��ه على التط��ور ب�س��كل م�ستمر". ول��دى �سوؤاله 
ب�س��اأن م��ا اإذا كان هن��اك العب اآخ��ر كان يتمنى اأن 
يك��ون �سم��ن �سف��وف روم��ا يف مواجه��ة الغد بدال 
م��ن اللع��ب �س��ده ، ق��ال مون�س��ي: "نع��م ، �سريجي��و 
اإن��ه يق��دم م�ستوي��ات رائع��ة اأي�س��ا".  بو�سكيت���ض.. 
وكان بو�سكيت���ض قد غاب عن املباراتن املا�سيتن 
لرب�سلون��ة ب�سب��ب اإ�سابت��ه يف الق��دم، لك��ن ينتظ��ر 
عودت��ه يف مباراة الغد اأمام روم��ا. ويتوقع اأن مينح 

بو�سكيت���ض بر�سلونة مزي��دا من ال�سالب��ة الدفاعية، 
الت��ي افتقدها الفري��ق �سيئا ما اأم��ام اأ�سبيلية. وكان 
اأ�سبيلي��ة قد دفع ثمن الفر�ض التي اأهدرها وا�ستطاع 
�سجل��ه  عل��ى  للحف��اظ  التع��ادل  حتقي��ق  بر�سلون��ة 
خالي��ا من الهزائ��م طوال 30 مب��اراة بالدوري، لكن 
الو�س��ع يختل��ف يف دوري االأبط��ال حي��ث �سيك��ون 
عل��ى الفري��ق الرتكيز عل��ى تفادي االأخط��اء التي قد 
تهدد م�س��واره بالبطولة االأوروبي��ة. وك�سفت تقارير 
�سحفي��ة اإ�سباني��ة، ع��ن الت�سكيل��ة املتوقع��ة لفريق 
بر�سلونة، يف مواجهة روما  واتفقتا �سحيفة "موندو 
ديبورتيف��و" مع نظريته��ا "�سبورت"، عل��ى ا�ستقرار 
اإرن�ستو فالف��ريدي، مدرب البار�سا عل��ى الدفع نف�ض 
ت�سكيل��ة مب��اراة ت�سيل�س��ي يف اإي��اب دور ال��� 16 من 
الت�سامبيونزلي��ج، الت��ي ف��از به��ا الفري��ق بثالثي��ة 
نظيفة، �سد روما بعد تعايف �سريجيو بو�سكيت�ض من 
االإ�سابة، وعودته للم�ساركة يف تدريبات البلوجرانا 
اأم�ض االول. ومن املتوقع اأن يدفع اإرن�ستو فالفريدي 
بت�سكيل على النحو التايل: حرا�سة املرمى: مارك تري 
�ستيج��ن، الدفاع: �سريجي روبريت��و، بيكيه، اأومتيتي 

راكيتيت���ض  بو�سكيت���ض،  الو�س��ط:  األب��ا،  وج��وردي 
واإنيي�ست��ا، الهجوم: مي�سي، دميبل��ي و�سواريز، وكان 
بر�سلونة وق��ع يف فخ التعادل بهدف��ن ملثلهما يوم 
ال�سب��ت املا�س��ي اأم��ام اإ�سبيلي��ة يف اجلول��ة ال��� 30 
م��ن مناف�سات ال��دوري االإ�سب��اين يف غياب �سريجيو 
بو�سكيت���ض لالإ�ساب��ة. وم��ن املرجح ان يب��داأ مدرب 
روم��ا اوزيبي��و دي فران�سي�سك��و املب��اراة بالت�سكيل 
الت��ايل: حرا�سة املرم��ى: الي�سون بيكر، خ��ط الدفاع: 
كو�ستا���ض  فازي��و،  فريدك��و  فلورن��زي،  الي�سان��درو 
مانوال���ض، الك�ساندر كوالروف، خ��ط الو�سط، دانيلي 
دي رو�س��ي، كيف��ن �سرتومت��ان، لورين��زو بيلغريني. 
خط الهجوم: �ستيفان ال�سعراوي، ايدين دزيكو، دييغو 
بريوتي. وجنح ثنائي هجوم بر�سلونة لوي�ض �سواريز 
وليوني��ل مي�سي، يف اإنقاذ البار�سا موؤخرا من هزمية 
حمقق��ة اأم��ام م�سيف��ه اإ�سبيلية يف الليج��ا، بت�سجيل 
هدفي��ه يف التع��ادل 2-2. ووفق��ا ل�سحيفة "موندو 
ديبورتيفو" فاإن مي�س��ي و �سواريز هما اأف�سل ثنائي 
هجوم��ي يف الدوريات االأوروبي��ة الكربى حتى االآن 

يف العام احلايل 2018.

اليوم.. مواجهتان في "بلي 
أوف" السلوي الممتاز

دي خيا يحدد مصير مورينيو 
مع "الشياطين الحمر"
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