
أكد أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، 
غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة 
أت��االن��ت��ا، ال��ي��وم األح���د، ضمن اجل��ول��ة 31 من 

الدوري اإليطالي.
وقال بيرلو، في املؤمتر الصحفي للمباراة: 
“عانى رونالدو من مشكلة عضلية حدثت بعد 
امل��ب��اراة األخ��ي��رة، ويشعر بأنه غير ق��ادر على 
املشاركة وال نريد املخاطرة به، لذا فإن ديباال 

سيشارك اليوم أساسًيا”.
وأضاف: “سيكون لدينا غياب مهم في املباراة، 
رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، لكن 

نحاول إعادته يوم األربعاء”.
وتابع: “لدينا هدف واحد هو أن ننهي املوسم 
بأعلى مستوى ممكن، نتأخر خلف إنتر بالكثير 
من النقاط، لكن نريد أن ُننهي املوسم بأفضل 

طريقة ممكنة”.
وواص���ل: “آرثر وماكيني بخير وجاهزان 
للمشاركة غ��ًدا. إن الثقة في الالعبني الشباب 
ليست م��ق��ام��رة، ن��ح��ن ن��ق��وم ب��ه��ذا األم���ر مع 
كولوسيفسكي، كما أن هذا يحدث في أوروبا في 

األسابيع األخيرة”.
وأكمل: “لقد عملنا بشكل جيد هذا األسبوع، 
قمنا بتحليل أتاالنتا، والتفكير في ضغطهم 

القوي، أنا سعيد بالعمل وواثق في املستقبل”.
واستمر: “على مدار السنوات املاضية يقدم 
أتاالنتا أداًء مذهاًل وحققوا نتائج مميزة، ولديهم 
عناصر نادرة في إيطاليا، لكننا نفكر في الفريق 

بشكل جماعي”.
وأردف: “يقوم بونوتشي بعمل ق��وي من 
أج��ل ال��ع��ودة لقمة مستواه عقب التعافي من 
كورونا، أما رونالدو فقد لعب أكثر من الوقت 
املتوقع له مع املنتخب. إن تراكم اإلجهاد ميثل 

مشكلة للجميع”. وختم: “كوادرادو قد يكون 
حاًل في مباراة الغد سواء على الصعيد الدفاعي 
أو الهجومي، نفكر في تشكيالت اللقاء. سعيد 
بسبب التفكير في عودة اجلماهير، إنه أمر رائع 
ورسالة جيدة، ليس بشأن الكرة فقط لكن هذا 

يعني حتسن الوضع العاملي”.

رمبا تكون حالة التفاؤل التي 
كانت موجودة في اليبزيج، قد 
تصدعت بعد التعادل السلبي 
أم����ام ه��وف��ن��ه��امي اجل��م��ع��ة في 
اجلولة 29 من البوندسليجا، 
لكنها لم تنكسر بعد، على الرغم 
من أن ف��ارق 7 نقاط يلوح في 

األفق مع بايرن ميونخ.
وق���ال وي��ل��ي أورب���ان مدافع 
الي��ب��زي��ج “نريد أن ن��واص��ل 
الضغط طاملا أن هناك احتمالية 

نظرية”.
وأض����اف ي��وس��ف بولسن، 
الذي كاد أن يصبح بطل األمس، 
لكن مت إلغاء هدفه في الوقت 
ب��دل الضائع للمباراة “نؤمن 
باللقب. يجب أن نقوم بهذا حتى 

النهاية”.
ل��ك��ن م���ع ت��ب��ق��ي 5 ج���والت 
على نهاية املوسم، رمبا تكون 
ال��ف��رص املتاحة نظرية أكثر. 
ولهذا السبب كان املدرب جوليان 
ناجلسمان يتخذ االحتياطات 

املناسبة.
وق��ال “إذا لم يكن ما قدمناه 
كافيا للفوز باللقب، ما زال هذا 
املوسم جيدا. في النهاية، يجب 
أن نفوز مببارياتنا، وإال فإن 

بايرن سيصبح البطل بالفعل”.
ولعل املشكلة تكمن ف��ي أن 
اليبزيج لم يفز بآخر 3 مباريات 

أقيمت على ملعبه.
وب����اإلض����اف����ة خل��س��ارت��ه 
أم��ام ب��اي��رن ف��ي م��ب��اراة حتديد 
ال��ص��دارة، ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق مع 
آي���ن���ت���راخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت 
وهوفنهامي. وإذا أراد فريقا أن 
يثبت أنه جاهز للقب، ال ميكنه 

أن يقدم مثل هذه التراجعات.
وباستثناء فرصتني على 
املرمى، كان أداء اليبزيج أفضل 
أم��ام هوفنهامي في العديد من 
إحصائيات املباراة التي تعتبر 

حاسمة.
وقال ناجلسمان “كانت لدينا 
العديد من املواقف اجليدة ولكننا 

لم نستخدمها”.
ويجب على ناجلسمان، أن 
يسأل نفسه ملاذا أشرك ألكسندر 

سورلوث بعد ساعة.
واكتسب املهاجم مؤخًرا، ثقة 
كبيرة عقب هدفيه أم��ام فيردر 

برمين.
وخ���الل ف��ت��رة ت���واج���ده في 
أرض امل��ل��ع��ب، أث��ب��ت املهاجم 
النرويجي أنه أكثر خطورة عن 
كل الالعبني الذين بدأوا في خط 

الهجوم للفريق.

سقط توتنهام في فخ التعادل أمام 
مضيفه إي��ف��رت��ون بهدفني لكل منهما، 
في مباراة شهدت ثنائية لكل من هاري 

كاين واإليسلندي غيلفي سيغوردسون، 
اجلمعة ف��ي افتتاح منافسات املرحلة 

الثانية والثالثني من الدوري اإلنكليزي.

وسجل كاين هدفني في الدقيقتني 27 
و68، وسيغوردسون في الدقيقتني 31 

من ركلة جزاء و62.

وب��ات توتنهام يحتل املركز السابع 
برصيد 50 نقطة على بعد خمس نقاط من 
وست هام الرابع مع مباراة أقل لألخير، 
في آخر املراكز املؤهلة إلى دوري األبطال، 

فيما بقي إيفرتون ثامناً مع 49 نقطة.
وبهذين الهدفني انفرد كاين بصدارة 
هدافي الدوري اإلنكليزي، رافعاً رصيده 
إل���ى 21 ه��دف��اً ب��ف��ارق ه��دف��ني ع��ن جنم 

ليفربول املصري محّمد صالح.
وب��ات رصيد كاين 163 هدفاً أيضاً 
خ��الل مسيرته في ال���دوري اإلنكليزي، 
متجاوزاً رق��م أسطورة ليفربول روبي 
ف��اول��ر ف��ي امل��رك��ز ال��س��اب��ع على الئحة 
الهدافني التاريخيني التي يتصدرها جنم 

نيوكاسل السابق ألن شيرر )260(.
وه��ذه هي النقطة الثانية فقط التي 
يحصدها توتنهام في آخر ثالث مباريات 

له محلياً.
وك���ان إي��ف��رت��ون األك��ث��ر اس��ت��ح��واذاً 
وسيطرة خ��الل الشوط األول، لكن كني 
هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 27، 
بعدما تلقى عرضية من الفرنسي تانغي 
ندومبيلي داخل منطقة اجل��زاء، ليستلم 

الكرة ويسدد مباشرة في الشباك.
وسرعان ما جنح سيغوردسون في 
إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 
31، لينتهي ال��ش��وط األول بالتعادل 

اإليجابي 1-1.
وف������ي ال����ش����وط ال����ث����ان����ي، جن��ح 
سيغوردسون في منح األفضلية ألصحاب 
األرض محرزاً هدفه الثاني في الدقيقة 
62، لكن رد كاين كان سريعاً مع تسجيله 
ه��دف التعادل في الدقيقة 68، ليخرج 
الفريقان بالتعادل رغم ضغط إيفرتون 

في الدقائق األخيرة من دون نتيجة.

سيغوردسون يسجل الهدف األول إليفرتون من عالمة اجلزاء
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ليفربول..  لثنائي  املديح  يكيل  كلوب 
ليدز بنجم  انبهاره  ويبدي 

 يورجن كلوب

توتنهام يتعثر أمام إيفرتون في »البرمييرليغ«

أشاد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بثنائي 
دفاعه أوزان كاباك وناثانيل فيليبس، قبل 
مواجهة ليدز يونايتد، االثنني املقبل، ضمن 
اجلولة الثانية والثالثني من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
وبات كاباك وفيليبس الثنائي األكثر مشاركة 
في دفاع ليفربول، بالدوري اإلجنليزي املمتاز 
هذا املوسم، حيث لعبا معا 4 مباريات، انتهت 
جميعها بفوز الريدز، الذين يفتقدون خدمات 
فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، 

حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة.
وق��ال كلوب عنهما، خ��الل مؤمتر صحفي 
افتراضي، أمس السبت: “إنها شراكة جيدة، 
هناك أمور يجب أن تتحسن، على الالعبني أن 
يعتادوا على بعضهم البعض.. لم تكن هناك أي 
شكوك حول جودتهما، لقد أديا بشكل جيد حقا، 

نأمل أن يبقى األمر كما هو”.
وأض��اف: “أنا سعيد ج��دا بهما، أوزان أتى 
إلينا وهو في العشرين من عمره، ليخطو خطوة 
كبيرة ويفوز مبباريات أكبر، وه��ذا أم��ر جيد 
بالنسبة له.. ناثانيل حظي مبسيرة استثنائية 

ح��ت��ى اآلن، رمب���ا مي��ل��ك أف��ض��ل إح��ص��ائ��ي��ات 
متعلقة بالكرات املقطوعة بالرأس، في تاريخ 

البرمييرليج”.
وع��ن ل��ي��دز يونايتد ال���ذي ه��زم مانشستر 
سيتي، في اجلولة املاضية، ق��ال: “لقد لعبوا 
بعشرة العبني في مرحلة مبكرة من املباراة، 
لذا ال ميكن االستفادة من هذا اللقاء من الناحية 
ال��ف��ن��ي��ة.. لكنهم ام��ت��ل��ك��وا شخصية كبيرة، 
واستحقوا الفوز بالنظر للشغف الذي أظهروه”.
ونشر ج��و جوميز ص��ورا ل��ه، وه��و يجري 
في ملعب التمارين مؤخرا، لكن كلوب استبعد 
عودته للعب قريبا، بقوله: “ال توجد استجابة 
حقيقية في ركبته.. لكنه يجري، إنه في وضع 
جيد مثل فيرجيل وجويل وهندو )ج��وردان 

هندرسون(”.
وأش��اد كلوب بنجم ليدز يونايتد وهدافه، 
باتريك بامفورد، قائال: “يا له من الع��ب، قبل 
بداية املوسم سمعت عبر إذاعة توك سبورت، أن 
ليدز يونايتد يحتاج ملهاجم مناسب.. أنا سعيد 
جدا ألنه باستطاعته أن يثبت خطأ الناس، ال 

أعرفه )شخصيا(، لكن مسيرته جيدة”.

تراجع تفاؤل اليبزيج 
بعد التعادل احملبط

ق����رر امل���ه���اج���م ال���ك���روات���ي م��اري��و 
ماندزوكيتش ال���ذي ان��ض��م إل��ى ميالن 
اإليطالي ف��ي يناير بعقد لستة أشهر، 
التنازل عن راتبه لشهر م��ارس ألن��ه لم 
يلعب بسبب اإلصابة، وذل��ك بحسب ما 

أفاد النادي اللومباردي اجلمعة.
  ول��م يشارك وصيف بطل مونديال 
2018، البالغ من العمر 34 عاماً، سوى 
ف��ي خ��م��س م��ب��اري��ات بقميص م��ي��الن، 
بينها واحدة فقط أساسياً في ثمن نهائي 
ال���دوري األوروب���ي “يوروبا ليغ” ضد 

النجم األحمر الصربي في 18 فبراير.
وغاب مهاجم بايرن ميونيخ األملاني 
ويوفنتوس السابق ع��ن فريق امل��درب 
ستيفانو بيولي منذ تلك املباراة بسبب 
إصابة في الفخذ األيسر، لكن اسمه أُدِرَج 
في الئحة مباراة الدوري احمللي األسبوع 
املاضي ضد بارما وقد يشارك األحد ضد 
جنوى في ظل غياب املهاجم املخضرم 

اآلخ��ر السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش 
بسبب اإليقاف.

وبعد رحيله عن الدحيل القطري الذي 
بقي في صفوفه من ديسمبر 2019 حتى 
يوليو 2020 قبل أن يفسخ عقده معه 
بالتراضي، وقع ماندزوكيتش مع ميالن 
لستة أش��ه��ر م��ع خ��ي��ار التمديد ملوسم 

إضافي.
وُقِدَر راتبه لألشهر الستة ب�1،8 مليون 
ي���ورو، أي 300 أل��ف ي��ورو ف��ي الشهر، 

بحسب وسائل اإلعالم اإليطالية.
وأشار ميالن إلى أن راتب الشهر الذي 
تنازل عنه الكرواتي سيذهب الى مؤسسة 
النادي لدعم “مشاريع لصالح الشباب 
ال���ذي ي��ع��ان��ون م��ن ظ���روف اجتماعية 

واقتصادية وتعليمية هشة”.
َب رئيس النادي باولو سكاروني  وَرَحّ
ب� “هذه املبادرة االستثنائية التي تدل على 

ماندزوكيتشأخالقيات ومهنية ماريو ماندزوكيتش”.

ماندزوكيتش يتنازل عن شهر من راتبه مع ميالن

 أكد الفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفني ل��ري��ال م��دري��د، ج��اه��زي��ة فريقه 
خلوض مواجهة خيتافي، اليوم األحد، في 

إطار منافسات اجلولة 33 من الليجا.
وق��ال زي��دان، خالل املؤمتر الصحفي 
أم���س ال��س��ب��ت: “نحن جميًعا ُس��ع��داء 
ب��ال��ف��ري��ق، وأن���ا سعيد ج���ًدا ك��م��درب، 
ويتبقى أمامنا 10 مباريات خ��الل 30 
يوما، وسعيد لكوننا نقاتل في جميع 

املسابقات”.
وع��ن أعظم ميزة له ك��م��درب، أج��اب: 
“أستمتع مبا أفعله كل يوم وأعمل، وربح 
ه��ؤالء الالعبون الكثير ألنهم يريدون 
دائًما املزيد، ونحن نعرف كيف نعاني 

ونفوز”.
وح��ول إمكانية جتديد عقده، كشف: 
“أنا سعيد من أجل استمرار فلورينتينو 
بيريز رئيسا، وال أحد يعرف ماذا سيحدث 
بعد ذلك، فيمكن أن حتصل على عقد ملدة 4 
أو 5 سنوات وترحل غًدا، أو العكس توقع 
لسنة واحدة وتبقى لفترة أطول، فهذا ال 

يعني أي شيء”.
وأضاف: “ميليتاو ملتزم، ولعب بشكل 
جيد، واجلميع يريدون اللعب وهو مثل 
أي شخص آخ��ر، ومستعد دائ��ًم��ا وهو 

الشيء األكثر أهمية”.
وتابع: “القلق من حدوث تراجع؟ لقد 
عشنا أياًما صعبة للغاية، ونعلم ذلك، 
لكننا نعرف الوضع والالعبون أذكياء، 
ويجب أن نتعافى حيث سنخوض غًدا 

مباراة تتطلب مجهوًدا بدنيا كبيًرا”.
وأردف: “احتمالية ال��رح��ي��ل أو 
االستمرار؟ ال أحد يعلم ما سيحدث، وال 

أفكر في املستقبل، ال اآلن وال حتى حني 
قالت الصحافة إنه يجب إقالة زيدان، ولن 
يتغير أي شيء، وتركيزنا على مواجهة 

الغد”.
وع��ن م��وق��ف ه����ازارد، أوض���ح: “إنه 
بخير، وأفضل، ويريد العودة للعب مع 

الفريق”.
واس��ت��ك��م��ل: “مدرب م��ح��ظ��وظ؟ نعم 
أنا محظوظ، لكن ما ال��ذي سأغيره؟ أنا 

محظوظ لتدريبي هذا النادي العظيم، وال 
أعتقد أنني مدرب كارثي وال أرى بأنني 
األفضل في العالم، واملهم أن أضع الشغف 
ال��ذي أري���ده ف��ي عملي، وقبل ك��ل شيء 

الالعبون هم األساس”.
وواص��ل: “خطة للمداورة؟ لدينا 10 
مباريات متبقية، ولدي جميع الالعبني، 
لكن أعتقد الذين شاركوا قدموا أداًء جيًدا، 
لكننا لم نفز بأي شيء حتى اآلن وهذا هو 

الواقع”.
وأشار زيدان، إلى أن كارفاخال أصبح 
في حالة أفضل، مؤكًدا أن ذلك سيكون في 

مصلحة الفريق.
وأمت: “انتقاد رئ��ي��س مارسيليا 
للمدربني الفرنسيني؟ ال أواف���ق وجهة 
النظر ه��ذه، ب��ل على العكس مت��ام��ا، ما 
يقدمه املدربون الفرنسيون جيد جًدا على 

جميع املستويات”.

هوفنهامي عرقل اليبزيج

زيدان

زيدان: أنا مدرب محظوظ.. والتجديد ال يشغلني

بيرلو يستبعد رونالدو من قائمة 
يوفنتوس ملواجهة أتاالنتا

رونالدو

أك��د رئ��ي��س االحت���اد اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم لويس 
روبياليس أنه سيفعل “كل ما هو ممكن بشرياً” لضمان 
أن تكون إشبيلية هي املدينة املضيفة ملباريات نهائيات 
كأس أوروبا 2020 املؤجلة إلى الصيف املقبل، في حال 
استبعاد بلباو من قبل االحتاد االوروبي للعبة “اليويفا” 

اإلثنني املقبل.
وأعلن روبياليس في حدث مت تنظيمه في إشبيلية 
عشية نهائي ك��أس ملك إسبانيا ب��ني أتلتيك بلباو 
وبرشلونة: “ما هو واض��ح بالنسبة لنا كاختيار، بل 
وميكنني أن أقول كبلد، هو أن االحتفاظ مبدينة مضيفة 

)في إسبانيا( أمر أساسي”.
وأضاف “صحيح أن هناك سلسلة من الصعوبات في 
بلباو، وفوق كل شيء، فإن االحتاد األوروبي لكرة القدم 

هو الذي سيقرر”، مشيًرا إلى الشروط الصارمة التي 
تفرضها احلكومة اإلقليمية الباسكية حلضور اجلماهير 

مبلعب سان ماميس خالل مباريات كأس أوروبا.
وأوضح روبياليس أن “الصعوبات كثيرة، وأكد ذلك 
االحتاد األوروبي لكرة القدم سابقا، وإذا حدث )استبعاد 
بلباو(، فسيكون من الرهيب أن تذهب )االستضافة( 
إل��ى دول��ة اخرى”، مبديا احترامه للعمل ال��ذي ق��ام به 
املنظمون في بلباو. وأكد روبياليس “سأفعل كل ما في 
وسعي بشرياً حتى ال يؤثر ما سيتم حتديده في اجتماع 
اللجنة التنفيذية )اليويفا( االثنني املقبل على إسبانيا، 
ثم ال كارتوخا مكان رائع”، في إشارة إلى امللعب األوملبي 
في إشبيلية ال��ذي استضاف املباراة النهائية ملسابقة 
كأس امللك نسخة 2020 )في 3 نيسان/أبريل بني ريال 

سوسييداد وأتلتيك بلباو( وسيستضيف نسخة 2021 
)السبت(. وأصر رئيس االحت��اد اإلسباني الذي يشغل 
أيضاً منصب نائب رئيس االحتاد األوروب��ي )اليويفا(، 
على أن “األمر ال يتوقف علينا”، مشيراً إلى أنه لن يصوت 

إذا مت تنظيم اقتراع حول هذا املوضوع.
وأردف قائالً “أفعل ما هو ممكن بشرًيا حتى ال تخسر 
إسبانيا مباريات دور املجموعات الثالث ومباراة ثمن 
النهائي” التي من املقرر أن تقام في بلباو، ليس فقط 
ألسباب اقتصادية، ولكن أيًضا من أجل ما يفرضه من 
ناحية العاطفة ملنتخبنا الوطني، اللعب أمام جماهيرنا”.

ويفرض االحتاد األوروبي على املدن املضيفة احلضور 
اجلماهيري ملباريات كأس أوروبا على الرغم من الوضع 

الصحي بسبب فيروس كورونا.

2020؟ إشبيلية بداًل من بلباو في يورو 
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