
ي��درك برشلونة حامل اللقب أن إه��دار 
النقاط للمباراة الثالثة ت��وال��ي��اً ق��د يضع 
غرميه ريال مدريد على بعد فوز واحد منه، 
واقتناص ص��دارة قريبة املنال لم يكن أبرز 
املتفائلني في العاصمة يحلم بها في الدوري 

اإلسباني.
فبعد بداية ري��ال املتعثرة وإقالة مدربه 
جولن لوبيتيغي، مت ترفيع األرجنتيني 
سانتياغو س��والري من الفريق الرديف إلى 
األول، فحقق العب الوسط السابق انتصاراً 
تلو اآلخر ليرتقي إلى مركز الوصافة مقلصاً 
ال��ف��ارق م��ن 10 إل��ى 6 نقاط ع��ن برشلونة 
الذي أهدر أربع نقاط بتعادلني ضد فالنسيا 

وأتلتيك بلباو. 
ويستقبل برشلونة غدا السبت فريق بلد 
الوليد اخل��ام��س عشر وال���ذي خسر ذهاباً 
بهدف الفرنسي عثمان دميبيلي في الشوط 

الثاني.
وح��ص��ل برشلونة على نبأ سعيد قبل 
امل��ب��اراة متثل بإمكانية ع��ودة قلب دفاعه 
الفرنسي صامويل أومتيتي من إصابة قوية 

بركبته، أبعدته عن املالعب ثالثة أشهر.
ويستعد ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��ون��ي خلوض 
سلسلة مباريات صعبة يستهلها الثالثاء 
املقبل ض��د ليون الفرنسي ف��ي ذه��اب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا ثم احللول على 
إشبيلية وال��ذه��اب إل��ى ري��ال مدريد في 27 
اجلاري إياب نصف نهائي الكأس احمللية بعد 
تعادلهما 1-1 على ملعب »كامب نو«، وذلك 
قبل أيام من مواجهتهما مجدداً في كالسيكو 

الدوري في الثاني من مارس.
وال شك بأن عودة أومتيتي إلى التمارين 
للمرة األول���ى منذ نوفمبر ستريح مدربه 
إرنستو فالفيردي وأحد قلبي الدفاع املخضرم 

جيرار بيكيه أو الفرنسي كليمان النغليه.
وقد يجري فالفيردي بعض التغييرات 
في خط وسطه املفتقد لإلبداع ضد بلباو مع 
التشيلي أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، 
الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي فيليبي 
كوتينيو، ف��ي ظ��ل إمكانية ال��دف��ع بالشاب 

كارليس ألينيا أساسياً مع دميبيلي.

رمبا فقدت كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القدم بريقها، ولم تعد أب��رز مسابقة لكنها 
متنح اجلميع ب��ني احل��ني واآلخ���ر م��ب��اراة 
تخلب اللب. وستكون م��ب��اراة غ��دا السبت 
بني نيوبورت كاونتي املنافس في الدرجة 
الرابعة، ومانشستر سيتي بطل ال��دوري 
املمتاز، مبثابة مواجهة بني داود وجالوت في 

أقدم بطولة أندية في التاريخ.
واعتاد فريق املدرب بيب غوارديوال اللعب 
في املالعب املخصصة لكرة القدم في الدوري 
املمتاز، لكنه سيحل ضيفاً بإستاد رودني 
باراد الذي كانت تقام عليه مباريات الرجبي 
فقط، قبل ع��دة أع���وام، ويتسع إل��ى 8 آالف 
متفرج. وخسر ليستر سيتي أمام نيوبورت 
ه��ذا املوسم، وعانى ميدلزبره املنافس في 
ال��درج��ة الثانية على أرض امللعب خالل 
خسارته أمام منافسه القادم من جنوب ويلز 

في مباراة إعادة في الدور الرابع.
وال يعتقد مدرب نيوبورت مايك فلني أن 

أرض امللعب ستؤثر على السيتي.
وق��ال بعد الفوز على ميدلزبره: »فريق 
رائع وأعلم مدى كفاءة بيب، أنا واثق من أنه 
سيتجاوز مشكلة أرض امللعب، مررنا الكرة 

في أج��واء صعبة، وأث��ق في أن مانشستر 
سيتي سيفعل األمر ذاته«.

ومر نيوبورت بأوقات صعبة وهبط إلى 
بطوالت ال��ه��واة في 1988 وأشهر إفالسه 
ف��ي ال��ع��ام التالي، ومت ه��دم ملعبه القدمي 

سومرتون بارك الذي كان يتسع إلى 25 ألفاً 
في 1993. وأعادت اجلماهير تأسيس النادي 
وش��ارك في دوري املناطق، الذي كان أسفل 
بطوالت احملترفني بأربع درجات، ومع كثرة 

تنقله بني املالعب أُطلق عليه لقب »املنفي«.

يستعد يوفنتوس ملواجهة مضيفه 
أتلتيكو م��دري��د اإلس��ب��ان��ي األرب��ع��اء 
املقبل في ذه��اب ال��دور ثمن النهائي 
ملسابقة دوري أب��ط��ال أوروب����ا في 
كرة القدم، باختبار سهل أمام ضيفه 
فروزينوني اليوم اجلمعة في افتتاح 

املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 
اإليطالي.

يوفنتوس
وقرر املدرب ماسيميليانو أليغري 

إب��ق��اء جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو على دكة البدالء بغية اراحته.

وي��غ��رد يوفنتوس خ��ارج السرب 
محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن 
مطارده املباشر نابولي وهو الفريق 
الوحيد ال��ذي يبقى دون خسارة في 

البطوالت األوروبية اخلمس الكبرى، 
فيما يتصدر رونالدو الئحة الهدافني 
برصيد 18 ه��دف��ا )م��ن أص��ل 20 في 

مختلف املسابقات(.
وه���ي امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��ط ال��ت��ي 
سيبدأ فيها رون��ال��دو مبارياته مع 
السيدة العجوز على دكة البدالء منذ 
انتقاله إل��ى صفوفه ق��ادم��ا م��ن ري��ال 
مدريد الصيف امل��اض��ي، بعد األول��ى 
ضد مضيفه أتاالنتا في 26 ديسمبر 
املاضي، وقته اضطر أليغري إلشراكه 
عندما كان فريقه متخلفا 1-2، فكان 
عند حسن ظنه بإدراكه التعادل )2-
2(. وجعل أليغري وفريقه من املسابقة 
القارية أولوية هذا املوسم، وهي من 
األسباب األساسية للتعاقد مقابل نحو 
100 مليون يورو مع رونالدو الهداف 
التاريخي للمسابقة القارية وال��ذي 

احتفل قبل أيام بعيد ميالده ال�34.
ويعود األرجنتيني باولو ديباال إلى 
التشكيلة األساسية في مباراة اليوم 
بعدما اكتفى بدور البديل في املباريات 
األخيرة، وسيشكل ثالثيا هجوميا إلى 
جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 

وفيديريكو برنارديسكي.
كما أن يوفنتوس سيستعيد ثالثي 
الدفاع أندريا بارزاغلي وليوناردو 
بونوتشي وجورجيو كييليني الذين 
عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب 

اإلصابة.
وي��ب��دو يوفنتوس مرشحا فوق 
ال��ع��ادة لتخطي عقبة فروزينوني 
التاسع عشر قبل األخ��ي��ر وتوسيع 
الفارق إلى 14 نقطة عن نابولي الذي 
ينتظره اخ��ت��ب��ار ص��ع��ب األح���د ضد 

تورينو التاسع.

رياضة14 alwasat.com.kw اجلمعة 10 من جمادى اآلخر 1440 ه�/ 15 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة  Friday 15th February 2019 - 12 th year

مانشستر سيتي ينافس على جميع اجلبهات هذا املوسم

ديباال في تدريبات يوفنتوس

يوفنتوس يستعد ألتلتيكو مدريد 
مبواجهة فروزينوني في »الكالتشيو«

مانشستر سيتي في مواجهة سهلة أمام 
نيوبورت بكأس االحتاد اإلجنليزي

بايرن يطالب ببث مباريات 
في دوري األبطال مجانًا

طالب نادي بايرن ميونيخ األملاني العريق ببث »مباراة على األقل« 
لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم على قنوات تلفزيونية مجانية من 

دون تشفير.
وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه 
في مقابلة مع مجلة »سبورت بيلد« »يجب أن نقوم بكل شيء إلقناع 
االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم أن��ه في فترة البث املقبلة )2021-
2024(، يجب بث مباراة واحدة على األقل، وإذا أمكن من مباريات 

القمة، مجانا على شاشة التلفزيون في أملانيا«.
وتابع املهاجم ال��دول��ي السابق »لسنا في إنكلترا، حيث تبث 
املباريات حصريا على قنوات مشفرة، أو في إسبانيا«، محذرا من 
»انخفاض نسبة املشاهدة مبعدل %85« في أملانيا. وأردف »لدينا 

ثقافة كروية مختلفة ويجب أخذ هذا األمر بعني االعتبار«.
وشارك الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق رومينيغه برأيه 
في مؤمتر صحافي األربعاء قبل يومني من مواجهة أوغسبورغ في 

الدوري احمللي »يجب أن تكون الرياضة متاحة ألكبر عدد ممكن«.
وكانت قناة »زد دي أف« املفتوحة قد خسرت في 2017 حقوق نقل 

املسابقة العريقة بدءا من املوسم احلالي.
ومتلك مجموعتا »سكاي« و«دازن« املشفرتان حقوق نقل دوري 
األبطال في املانيا حتى 2021 مقابل 200 مليون يورو بحسب تقارير 

صحافية.

لوبتيغي ال ميانع التدريب 
في »البرمييرليغ«

ال ميانع يولن لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق في تدريب أحد 
أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم وقال إن األجواء في املالعب 

اإلجنليزية تبهره.
ومر لوبتيغي مبوسم صعب في 2018 حيث أقاله منتخب إسبانيا 
قبل كأس العالم مباشرة إلعالنه التعاقد مع ريال مدريد الذي استغنى 

عن خدماته بعد مرور ثالثة أشهر من املوسم اجلديد لتراجع النتائج.
وأبلغ لوبتيغي الذي درب فقط في إسبانيا والبرتغال هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( ”أي مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحا على 
املستقبل. لكن إذا كان لي االختيار فانني أفضل التدريب في أفضل 

املسابقات“.
وتابع ”الدوري اإلجنليزي مسابقة رائعة. عندما تشاهد مباراة في 
إجنلترا تبهرك األجواء حيث يسود االحترام لالعبني واملدربني. هو أمر 

بالغ األهمية وأرغب في االستمتاع بهذه األجواء“.
وتابع ”بالطبع الدوري اإلسباني مسابقة رائعة أخرى ينافس فيها 

العبون ومدربون بارزون. سنرى ما الذي سيحدث“.
وأقيل لوبتيغي من تدريب ريال مدريد بعد خسارة مذلة 5-1 أمام 
برشلونة في ملعب كامب نو تركت الفريق في املركز التاسع بالدوري 

االسباني لكن املدرب ال يشعر بأي ضغينة ضد ناديه السابق.
وأضاف لوبتيغي ”أكن كل االحترام للمدرب اجلديد )سانتياجو 
س��والري( وجهازه الفني املعاون وأيضا لالعبني. عاملوني بشكل 

رائع“.
وتابع ”لن أذكر أي كلمة سيئة عن ريال مدريد. تدريب هذا النادي 
فرصة عظيمة ألي مدرب. كنت أمتنى أن تسمح لي الفرصة بتدريبه 

لوقت أطول لكن يجب أن أتطلع إلى املستقبل“.
ويحتل ريال مدريد حاليا املركز الثاني في الدوري بعد 23 مباراة 

متأخرا بست نقاط عن برشلونة املتصدر.

برشلونة .. اختبار سهل أمام بلد الوليد في »الليغا«

جانب من تدريبات برشلونة

هامسيك يكمل إجراءات 
انتقاله إلى داليان ييفانغ

أعلن محامي ن��ادي نابولي ماتيا غراساني أن قائد الفريق 
السلوفيني ماريك هامسيك أجنز انتقاله إلى نادي داليان ييفانغ 
الصيني، منهًيا بذلك مسيرة امتدت ل� 12 عاماً مع وصيف الدوري 

اإليطالي .
وق��ال غراساني في تصريحات إذاعية »هامسيك بات العباً في 
صفوف داليان اعتباراً من الساعة 20:30 )19،30 ت غ( هذا املساء 

)األربعاء(«.
وأت��ى اإلع��الن عشية حلول نابولي ضيفاً على اف سي زوريخ 
السويسري في ذهاب دور ال�32 ملسابقة الدوري األوروبي »يوروبا 

ليغ«. 
وفي مؤمتره الصحافي قال مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بشأن 
هامسيك »نفقد العباً مهماً صنع التاريخ. ثمة العبني يجب أن يكملوا 

على دربه«، بحسب ما نقلت عنه وسائل اإلعالم احمللية.
وكانت تقارير صحافية في إيطاليا نهاية األسبوع املاضي، قد 
أف��ادت عن توصل نابولي وداليان إلى اتفاق حول انتقال الالعب 

البالغ 31 عاماً.
وتقدر قيمة االنتقال بنحو عشرين مليون ي��ورو، على أن ينال 
الالعب راتباً سنوياً يبلغ تسعة ماليني في الفريق الذي يدربه األملاني 

برند شوستر.

بيرهوف: أملانيا بحاجة لـ»عقلية 
كرة الشوارع« لتعود للصدارة

   
قال مدير املنتخب األملاني أوليفر بيرهوف، خالل ورشة عمل تابعة 
لالحتاد األملاني، أن هناك حاجة للتعديالت عقب خروج املنتخب من 
دور املجموعات بكأس العالم األخيرة رغم أنه حامل اللقب، كما أنه 

هبط من املستوى األول في بطولة دوري أمم أوروبا.
وأضاف: »مقتنع بأن الفجوة بيننا وبني فرق القمة ليست كبيرة 

مثلما اختبرناها في الصيف املاضي«.
واكتسبت أملانيا الشهرة من خالل تغيير جذري في الكشف عن 
املواهب ونظام الناشئني عقب عام 2000، مما أدى لظهور جيل جديد 
من الالعبني وانتزاع العديد من األلقاب التي زينها التتويج بكأس 
العالم 2014. واآلن العديد من ال��دول األخ��رى دخلت هذه املنطقة 
واستطاعت تخطي األمل��ان، وهو ما أدى إلى ظهور األندية األملانية 

مبستويات متواضعة على الصعيد الدولي.
وقال بيرهوف: »النظام يحتاج لتغيير اجتاه، ولكن ليس إلعادة 

بناء من البداية«.

يولن لوبتيغي

استقالة مدرب باراغواي كارلوس أوسوريو
استقال خوان كارلوس أوسوريو من تدريب منتخب باراغواي لكرة 
القدم بعد خمسة أشهر فقط في املنصب قاد خاللها الفريق في مباراة 

ودية واحدة.
وُعني املدرب الكولومبي في سبتمبر بعد ثالثة أعوام مع منتخب 
املكسيك وق��اد فريقه اجلديد للتعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا في 
نوفمبر. وترددت شائعات لعدة أيام حول عدم شعوره بالسعادة في 
الدولة الواقعة في أمريكا اجلنوبية وأكد رحيله في مؤمتر صحفي في 

العاصمة أسونسيون.
وقال أوسوريو »أنا هنا ألبلغكم بأنني لألسف لن أستمر كمدرب 
ملنتخب باراغواي بعد اتفاق بالتراضي مع احتاد باراغواي لكرة القدم 

وألسباب عائلية تخصني«.
وستبحث باراغواي اآلن عن مدرب بديل قبل منافسات كأس كوبا 
أمريكا التي تبدأ في البرازيل في يونيو. وتلعب باراجواي في املجموعة 

الثانية إلى جانب األرجنتني وكولومبيا وقطر.


