
يواجه ريال مدريد، أصعب اختبار له حتى اآلن في 
املوسم احلالي بالدوري اإلسباني، عندما يحل ضيفا 
على إشبيلية اليوم األربعاء في املرحلة السادسة من 

املسابقة.
ويخوض الفريقان، املباراة، بعدما حققا الفوز في 
املرحلة اخلامسة م��ن املسابقة مطلع ه��ذا األس��ب��وع، 
ولكن فوز الريال جاء بهدف وحيد على حساب ضيفه 
إسبانيول، فيما سجل إشبيلية 6 أهداف خارج ملعبه، 

وفاز على مضيفه ليفانتي 2-6.
ولهذا، متثل املباراة بني الفريقني، مواجهة في غاية 
الصعوبة بالنسبة للريال، فيما يحل منافسه العنيد 
برشلونة ضيفا على فريق ليغانيس املتواضع في مباراة 

أخرى اليوم بنفس املرحلة.
ويتطلع بابلو ماشني، املدير الفني إلشبيلية، بشغف 
لهذه املواجهة، بعد الدفعة املعنوية التي نالها فريقه من 

الفوز العريض على ليفانتي.
وقال ماشني »جازفنا من خالل الدفع بأكبر عدد من 
املهاجمني في املباراة أمام ليفانتي، وكانت لنا اليد العليا 

في مباراة مفتوحة للغاية«.
وتابع »تفوق فريقي في األداء ثم هدأنا إيقاع اللعب 

لنستعيد حيويتنا. سنحتاج لكل طاقاتنا اليوم األربعاء.
ووض��ع جولني لوبيتيجي، امل��دي��ر الفني للريال، 
املواجهة املرتقبة مع إشبيلية في اعتباره، لدى اختيار 

تشكيلة فريقه في لقاء إسبانيول.
ول��ه��ذا، منح لوبيتيجي، ال��راح��ة لالعبيه الويلزي 
جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو واألملاني توني كروس، 

في لقاء إسبانيول.
ويخوض برشلونة اختبارا أكثر سهولة، حيث يحل 
ضيفا على ليغانيس، الذي يقبع في القاع برصيد نقطة 

واحدة فقط حتى اآلن.
وخسر ليغانيس أمام إيبار مطلع األسبوع احلالي، 
لتكون املباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها مدربه 
اجلديد ماوريسيو بيليجرينو في حتقيق الفوز، ومنها 
املباريات الثالث األخيرة لفريقه السابق ساوثهامبتون 

في الدوري اإلجنليزي املوسم املاضي.
ويتصدر برشلونة جدول الدوري اإلسباني برصيد 
13 نقطة، وبفارق األهداف فقط أمام الريال، بعدما سقط 
برشلونة في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا، األحد، في 

املرحلة اخلامسة من املسابقة.
وف��ي بقية مباريات املرحلة، يلتقي أتلتيك بيلباو 
مع فياريال، وفالنسيا مع سيلتا فيجو اليوم األربعاء، 
وديبورتيفو أالف��ي��س م��ع خيتافي، وبلد الوليد مع 

ليفانتي، وجيرونا مع ريال بيتيس غدا اخلميس.
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لقطة سابقة من مواجهة ريال مدريد وإشبيلية

قبل م��واج��ه��ة القمة املرتقبة 
بني يوفنتوس ونابولي، السبت 
املقبل، يخوض الفريقان، اختبارا 
ل��ق��درت��ه��م��ا ع��ل��ى إدخ����ار الطاقة 
واحلفاظ على التركيز، عبر مرحلة 
منتصف األس��ب��وع ف��ي ال���دوري 

اإليطالي.
ويستضيف يوفنتوس، نظيره 
بولونيا، أما بارما يحل ضيًفا على 
ن��اب��ول��ي، ال��ي��وم األرب��ع��اء، ضمن 
منافسات املرحلة السادسة من 

املسابقة.
وي��ح��ت��ل ي��وف��ن��ت��وس، ص���دارة 
ال��دوري برصيد 15 نقطة، حيث 
حقق ال��ع��الم��ة الكاملة بتحقيق 
الفوز في جميع مبارياته اخلمس 
األولى، ليتفوق بفارق 3 نقاط أمام 

نابولي.
وال يتوقع أن يواجه يوفنتوس، 
مهمة سهلة أمام بولونيا املنتشي 
بانتصاره األول في املوسم، حيث 
تغلب على روم��ا 2-0، األح��د في 

املرحلة اخلامسة.
وحقق يوفنتوس ال��ف��وز على 
مضيفه فروسينوني بنتيجة 0-2 
األحد أيضا، لكن التعادل السلبي 
ظل قائما طوال 80 دقيقة، قبل أن 
يحسم يوفنتوس املباراة بهدفني 
سجلهما كريستيانو رون��ال��دو 

وفيدريكو بيرنارديسكي.
أما نابولي، فقد قدم أداء مقنعا 
ف��ي امل��ب��اراة ال��ت��ي ف��از فيها على 

مضيفه تورينو 3-1 أمس.
ويلتقي نابولي مساء اليوم 
األرب��ع��اء، ب��ارم��ا ال��واف��د اجلديد 
ل���دوري ال��درج��ة األول���ى، وال��ذي 
خسر أم��ام يوفنتوس 1-2 قبل 
أن يفجر مفاجأة بالفوز على إنتر 

ميالن 1-0، وعلى كالياري 0-2.
وحقق نابولي أربعة انتصارات 

هذا املوسم، وتلقى صدمة متثلت 
في الهزمية أم��ام سامبدوريا 0-
3 ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن سبتمبر 

اجلاري.
وع��م��ل ن��اب��ول��ي ع��ل��ى تعزيز 
متاسكه الدفاعي، بعد أن اهتزت 
شباكه بسبعة أه��داف، علما بأن 
يوفنتوس لم تهتز شباكه سوى 
4 م��رات خ��الل املباريات اخلمس 

األولى.
وق��ال كارلو أنشيلوتي مدرب 
نابولي »اآلن ال ننشغل مبوقعنا 
في ج��دول ال��دوري، أو بأن نكون 

املنافس الرئيسي ألي فريق«.
وت���اب���ع »ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل��ى 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��ط��ور املستمر 
والتعامل بأفضل شكل مع ظروف 
ك��ل م��ب��اراة. سنواجه يوفنتوس 
السبت املقبل، ولكن قبلها، لدينا 

مباراة أمام بارما«.
وسجل لورينزو إنسيني جنم 
نابولي، هدفني خالل املباراة ليرفع 
رص��ي��ده م��ن األه���داف ف��ي املوسم 
إلى أربعة أه��داف، وهو ما يتطلع 

الفريق إلى استمراره.
وع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ�����ر، ق��ال 
بيرنارديسكي الذي سجل هدفني 
حتى اآلن في ثاني موسم له مع 
ي��وف��ن��ت��وس »أح����اول باستمرار 

تطوير مستواي«.
وتابع بيرنارديسكي »بالنسبة 
ل��ي، كريستيانو ه��و األف��ض��ل في 
العالم. دائما ما كنت أرى ذلك. إنه 

محترف رائع«.
ويلعب اليوم أيضا أودينيزي مع 
التسيو، وأتالنتا مع تورينو، وروما مع 
فروسينوني، وكالياري مع سامبدوريا، 
وجنوى مع كييفو، وتختتم املرحلة غدا 
اخلميس بلقاء سبال م��ع ساسولو، 

وإمبولي مع ميالن.
يوفنتوس يسعى ملواصلة االنتصارات

يوفنتوس يخشى مفاجآت بولونيا.. ونابولي يستضيف بارما

ريال مدريد يصدر بيانا بشأن إيسكو
أث��ار إيسكو الع��ب خط وسط 
ري��ال م��دري��د، القلق في النادي 
امل��ل��ك��ي ص��ب��اح أم���س ال��ث��الث��اء، 
بعد غيابه عن امل��ران اجلماعي 

للفريق.
وأص��در النادي بياًنا رسمًيا 
لتوضيح سبب غياب إيسكو عن 

املران، والذي ُيهدد مشاركته في 
مواجهة إشبيلية اليوم األربعاء، 

باجلولة السادسة بالليجا.
وق���ال ال��ب��ي��ان: »ب��ع��د إج���راء 
ال���ف���ح���وص���ات ع��ل��ى إي��س��ك��و، 
مت تشخيص حالته بإصابته 
ب��ال��ت��ه��اب ح����اد ف���ي ال���زائ���دة 

ال���دودي���ة«. وأض�����اف: »سيتم 
إج����راء ال��ت��دخ��ل ال��ط��ب��ي خ��الل 
الساعات املقبلة«. وشارك إيسكو 
م��ع امليرجني ه��ذا امل��وس��م حتى 
اآلن، ف��ي 7 م��ب��اري��ات مبختلف 
املسابقات، حيث سجل هدفني 

وصنع هدفا وحيًدا.

معاقبة سباليتي بسبب مبالغته باالحتفال
أع��ل��ن االحت���اد اإلي��ط��ال��ي لكرة 
ال��ق��دم معاقبة م��درب ن��ادي إنتر 
لوتشيانو سباليتي، مبنعه من 
التواجد على مقاعد فريقه ملباراة 
واحدة، بسبب مبالغته باالحتفال 
بالفوز على سمبدوريا في املرحلة 

اخلامسة السبت.
وطرد حكم املباراة سباليتي 
بعد احتفاله الصاخب بالهدف 
الوحيد ف��ي امل��ب��اراة، وال��ذي 
سجله ال��ك��روات��ي مارسيلو 

ب��روزوف��ي��ت��ش ف��ي الدقيقة 
90+4، وك��ان كافياً لتحقيق 
فريقه الفوز الثاني فقط له 
في خمس مراحل. وقام املدرب 
وهو يصرخ فرحاً، بالركض 
ف���ي اجت����اه ك��ام��ي��رات ال��ب��ث 
التلفزيوني، بينما أفاد تقرير 
حكم املباراة عن أن سباليتي 
أظ��ه��ر »م��وق��ف��اً مثيراً للجدل 

حيال احلكم الرابع«.
وق��ال سباليتي في مؤمتر 

صحفي اإلثنني »أن��ا آس��ف ملا 
جرى لكنني ال أريد أن أضيف 
أي أمر آخر«، معتبراً أن إيقافه 
يشكل »س��اب��ق��ة«. وأض���اف 
»اجت��ه��ت نحو الكاميرا لكي 
أصرخ )غول(، وقال لي احلكم 
الرابع إنني قمت بذلك بقوة 
مبالغ بها ك��ان ال��ه��دف مهماً 
)بالنسبة إلى الفريق(، مثل 
التحرير، وفّسروا األمر على 

أنه ردة فعل عاطفية جداً«. 

اختبار صعب لريال مدريد أمام إشبيلية.. وبرشلونة يواجه ليغانيس
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جريليش يوقع عقدا جديدا 
خلمس سنوات مع أستون فيال

ق��ال أس��ت��ون فيال املنافس ف��ي دوري ال��درج��ة الثانية 
اإلجنليزي لكرة القدم يوم االثنني إن جاك جريليش العب 
ال��وس��ط، ال��ذي ث��ارت تكهنات بشأن احتمال انتقاله إلى 
توتنهام هوتسبير قبل انطالق املوسم اجل��اري، وقع عقدا 
جديدا ملدة خمس سنوات للبقاء في صفوف الفريق حتى 

.2023
وأب��دى توتنهام اهتماما بضم جريليش وذك��رت وسائل 
إع��الم بريطانية أن ال��ن��ادي ق��دم عرضا بقيمة 25 مليون 
 جنيه استرليني )32.8 مليون دوالر( لكن العرض 

رفض.
وقال كريستيان بورسلو املدير التنفيذي ألستون فيال 
ملوقع النادي على اإلنترنت ”توقيع عقد طويل األم��د مع 
جاك، وهو العب نعتقد أنه سيلعب دورا محوريا في قيادة 
أستون فيال إلى املكانة التي يستحقها، نبأ رائع لكل شخص 

يحب النادي“.
وانضم جريليش )23 عاما( إلى أستون فيال في 2011 
ولعب 34 مباراة في الدوري اإلجنليزي املمتاز قبل أن يهبط 

الفريق في 2016.
وخسر أستون فيال 1 -صفر أمام فولهام في نهائي دورة 
ترقي للممتاز ليفقد بطل إجنلترا وأوروب��ا السابق فرصة 

الصعود مجددا إلى دوري األضواء. 

يونايتد يتوقع مزيدا من األرباح
ي��ت��وق��ع مانشستر يونايتد، 
حتقيق إي��رادات وأرب��اح أساسية 
أعلى في سنة 2019، رغم تسجيل 
نتائج أقل من التوقعات في الربع 

األخير من 2018.
وق�����ال م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د 
إن األرب���اح قبل ح��س��اب الفوائد 

والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 
لسنة 2019، من املتوقع أن تكون 
ب��ني 175 و190 م��ل��ي��ون جنيه 

إسترليني.
ويتوقع يونايتد إيرادات لسنة 
2019 ب��ني 615 و630 مليون 

جنيه إسترليني.

وسجل يونايتد اليوم الثالثاء 
أرب���اح���ا م��ع��دل��ة ق��ب��ل ال��ف��وائ��د 
والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 
ملوسم 2017-2018 بلغت 177.1 
مليون جنيه إسترليني )232.9 
مليون دوالر( وإي����رادات بلغت 

590 مليون جنيه إسترليني.

تاباريز يرفض تكرمي أوروغواي
رف��ض امل��دي��ر الفني ملنتخب 
أوروغ��واي لكرة القدم، أوسكار 
ت���اب���اري���ز، ت��ك��رمي ال��س��ل��ط��ات 

األوروغوايانية له.
وك����ان����ت ال���س���ل���ط���ات ف��ي 
مونتفيديو قد أعلنت في بيان، 
م��س��اء اإلث��ن��ني، رف��ض تاباريز 
لوضع متثال له باحلجم الطبيعي 
أم����ام أه���م م��ن��ش��آت  العاصمة 
األوروغ��واي��ان��ي��ة مونتفيديو، 
لتقرر على إث��ر ذل��ك غلق امللف 

اخلاص باملشروع.
وقال مجلس مدينة مونتفيديو 
ف��ي ب��ي��ان ل��ه: »ل��م ي��واف��ق على 
التكرمي ال��ذي ي��رى أن��ه سيكسر 
روح الوحدة واأللفة التي يحافظ 

عليها املنتخب الوطني«.
واع��ت��ب��رت س��ل��ط��ات املدينة 
األس��ب��اب ال��ت��ي س��اق��ه��ا امل���درب 
امل��خ��ض��رم ل��رف��ض ه��ذا التكرمي 
»مفهومة وي��ج��ب اح��ت��رام��ه��ا«، 
ول��ذل��ك ق��ررت وق��ف دراس���ة هذا 

املشروع.
وكانت فكرة املشروع تتمحور 
ح����ول وض����ع مت��ث��ال ب��احل��ج��م 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ت��اب��اري��ز ف��ي قلب 
العاصمة األوروغوايانية تكرميا 
له، وب��دأت السلطات احلكومية 
ف���ي م��ون��ت��ف��ي��دي��و دراس�����ة ه��ذا 
املشروع انصياعا حلملة قامت 
بها بعض اجلماهير عبر وسائل 
التواصل االجتماعي من أجل هذا 

الغرض.


