
يستهدف أرسنال اإلنكليزي تدارك هزمية 
الذهاب أمام باتي بوريسوف البيالروسي 
عندما يستضيفه اليوم اخلميس على ملعب 
اإلمارات في العاصمة لندن، ضمن دور الـ32 

ملسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.
وتلقى أرسنال خسارة مخيبة في مواجهة 
الذهاب عندما سقط أمام الفريق البيالروسي 
بــهــدف نظيف، كما خسر جــهــود مهاجمه 
الفرنسي ألكسندر الكازيت الــذي تعرض 

للطرد في الدقيقة 85.
قبل مواجهة اإلياب، طرح استبعاد صانع 
األلعاب األملاني مسعود أوزيل عن تشكيلة 
ــول قــدرة  ــاؤالت إضــافــيــة ح ــس ــال، ت ــن أرس

الفريق اللندني على االستمرار في املسابقة.
وارتفعت حــدة التصعيد بعد استبعاد 
ــاراة الــذهــاب  ــب ــن م ــاً( ع ــام أوزيــــل )30 ع
ضد بوريسوف، فغّرد العــب ريــال مدريد 
اإلسباني السابق »عندما تبدأ بتشجيع 
فريق لكرة القدم، ال تشجعه من أجل األلقاب، 
أو العب أو التاريخ، تشجعه ألنك جتد نفسك 
في مكان ما هناك. جتد مكانا تنتمي إليه«، 
فــي تلميح إلــى رغبة الــالعــب بالبقاء مع 

النادي اللندني.
مــن جهته، دافـــع إميـــري عــن قــراراتــه 
ــن الــتــركــيــز »عــلــى الالعبني  مــتــحــدثــاً ع
املتواجدين معنا وال أريــد احلديث إال عن 
هـــؤالء«، معرباً بعد مــبــاراة الــذهــاب عن 
ثقته بــقــدرة فريقه على قلب األمـــور في 
صاحله »مــبــاراة اإليــاب ستكون مختلفة 
وأنا واثق من هذا األمر... أنا أثق بالالعبني 

وباجلمهور«.
لكن »املدفعجية« يتخوفون من ضعف 
ـــارات  احلــضــور فــي مــدرجــات ملعب اإلم
بسبب املوعد املبكر للمباراة، وذلك برغم 

اإلعالن رسمياً عن بيع تذاكرها.
وكان أرسنال سحق بوريسوف -6صفر 
في دور املجموعات املوسم املاضي بعدما 

هزمه أيضاً 4-2 خارج ملعبه.

خسائر متكررة
وال تبدو معنويات تشيلسي، جار أرسنال، 
أفضل على رغم أن يستقبل ماملو السويدي 
بعد فوزه عليه في عقر داره 2-1 ذهاباً بهدفي 
روس باركلي والفرنسي أوليفييه جيرو 
صاحب خمسة أهداف في آخر أربع مباريات 

في املسابقة.
وتــعــرض تشيلسي خلسائر متكررة، 
آخرها في مسابقة كأس االحتــاد اإلنكليزي 
التي كان يحمل لقبها، على يد ضيفه ووصيفه 
مانشستر يونايتد صفر2- االثــنــني، بعد 
سقوطه الكارثي أمام مانشستر سيتي صفر-

6 في الدوري.
وأكد مدربه اإليطالي ماوريتسيو ساري 
أنه ال يخشى اإلقالة بعد سلسلة من هتافات 
جماهير ملعب »ستامفورد بريدج« الغاضبة، 
موضحاً »كنت قلقاً بشأن مركزي عندما كنت 
في الــدرجــة اإليطالية الثانية، ولكن ليس 
اآلن«. وفي ظل احلملة العنيفة على مدرب 
نابولي السابق، تنتظره مباراة أخرى بالغة 
األهمية فــي نهاية األســبــوع عندما يواجه 
مانشستر سيتي في نهائي كــأس الرابطة 
ــرى يلتقي  ــد. وفــي أبــرز املباريات األخ األح
إشبيلية اإلسباني حامل اللقب 5 مــرات مع 
ضيفه التسيو اإليطالي مساء اليوم بعد فوزه 
عليه ذهاباً بهدف وأعمال شغب أدت إلى جرح 

ثالثة أشخاص في روما.
كما تبرز مباراة أينتراخت فرانكفورت 
األملاني مع ضيفه شاختار دانتيسك األوكراني 
بعد تعادلهما 2-2، فيما يستقبل نابولي 
اإليطالي زيوريخ السويسري بعدما أحلق به 

هزمية صريحة في ملعبه 1-3.

إنتر وأزمة إيكاردي

وعلى وقع أزمة قائده »املبعد« األرجنتيني 

ـــاورو إيــكــاردي، يــخــوض إنــتــر اإليطالي  م
مواجهة رابيد فيينا النمساوي بعد فوزه 
ذهاباً بهدف األرجنتيني الوتارو مارتينيز من 

ركلة جزاء.
وبــعــد نـــزع شـــارة الــقــائــد مــنــه ومنحها 
ــحــارس الــســلــوفــيــنــي املــخــضــرم سمير  ــل ل
هندانوفيتش، ألسباب نفى الرئيس التنفيذي 
للنادي جوزيبي ماروتا أن تكون سلوكية بل 
»لتغيير اعتبرنا أنه أفضل للفريق، النادي 

وإيــكــاردي نفسه«، غــاب الــهــداف املميز عن 
مباراة الذهاب ولقاء الدوري ضد سمبدوريا 

)2-1( بحجة اإلصابة في ركبته.
ــال مارتينيز، مــواطــن إيــكــاردي الــذي  وق
بلغ السادسة والعشرين، لشبكة »سكاي« 
الرياضية اإليطالية »الثالثاء كان عيد ميالده، 
ودعناه وقمنا بتهنئته، كان سعيداً للتواجد 

معنا«.
وتابع عن الالعب الــذي سجل 120 هدفاً 

إلنتر واملــرشــح لالنتقال إلــى أحــد األندية 
ــا »سنستمر في دعمه، إذ  الكبرى في أوروب
يتوقف مستقبله عند قــراره وكيفية إدارتــه 

وليس من قبلنا نحن رفاقه«.
ويحّمل كثيرون، ومن بينهم شقيقة الالعب 
إيفانا إيكاردي، زوجة الهداف ووكيلة أعماله 
واندا نارا مسؤولية احلالة التي وصل إليها 
مع النادي اللومباردي الباحث عن ترويض 
إيكاردي والفشل في متديد عقده، فيما نفت 

األخيرة أي علم لها بنزع شــارة القائد قبل 
قراءتها »عبر تويتر«، معتبرة أن نزعها كان 

»أكثر من انتزاع يد له«.
وبعد مباراة رابيد فيينا، يلتقي إنتر مع 
ـــدوري حيث  فيورنتينا األحــد املقبل فــي ال
يسعى إلــى متتني مركزه الثالث، بحثاً عن 
التأهل إلى دوري األبطال املوسم املقبل، في 
ظل ابتعاد يوفنتوس املتصدر 20 نقطة عنه 

في ترتيب الدوري اإليطالي.

قررت جلنة املسابقات باالحتاد اإلسباني 
لكرة القدم تأجيل اإلعالن عن قرارها بشأن 
معاقبة العب ريال مدريد، الويلزي غاريث 
بيل، الــذي احتفل بطريقة غير الئقة بعدما 
سجل الهدف الثالث لفريقه في »ديربي« 
الدوري اإلسباني )الليغا( أمام أتلتيكو مدريد 

)3-1( في اجلولة 23 من املسابقة.
وكــان مــن املــقــرر أن تعلن اللجنة أمس 
األربــعــاء قــرارهــا بشأن بيل، الــذي توجه 
ملدرجات »الروخيبالنكوس« أثناء املباراة 
املشار إليها، ورفع ذراعه بطريقة غير الئقة 

أمام جماهير اخلصم.
ــن أن هـــذه الــواقــعــة لم  ــم م ــرغ وعــلــى ال
يتضمنها تقرير احلكم للمباراة، نشرت بعد 
ذلك صوراً لبيل وهو يقوم بهذا الفعل، ما دفع 
رابطة الــدوري اإلسباني لكرة القدم لتقدمي 
شكوى أمام جلنة املسابقات باالحتاد احمللي 
للعبة. وأوضحت الليغا في نص الشكوى 
أنه »في الدقيقة 73 من املباراة وأثناء احتفال 
العب ريال مدريد، غاريث بيل بالهدف الثالث 
للفريق، سمعت صافرات استهجان من جانب 
مشجعي صاحب األرض، ليقوم الالعب بهز 

ذراعه اليمنى بطريقة غير الئقة بها استفزاز 
واضح للجماهير«.

وبحسب قــوانــني جلنة االنــضــبــاط، قد 
يواجه بيل عقوبة اإليقاف ملدة تتراوح بني 

4 و12 مباراة، حال ثبت أن الغرض من هذا 
الفعل هو تعمد إثارة عداء اجلماهير، أما إذا 
ثبت عكس ذلك فإن العقوبة ستتراوح بني 

اإليقاف ملا بني 1 و3 مباريات أو ملدة شهر.
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غاريث بيل

بيل عقوبة  عن  اإلعالن  يؤجل  اإلسباني  االحتاد 

بيدرو يدعو العبي 
تشيلسي للهدوء لتغيير 

حظوظ الفريق

قال بيدرو جناح تشيلسي إن املوسم أصبح على احملك بعد اخلروج 
ــالءه إلــى الهدوء  ــاد اإلجنليزي لكرة القدم ودعــا زم من كــأس االحت
واستعادة أفضل مستوياتهم في املباراتني املقبلتني لتغيير حظوظ 

الفريق.
ــاف الالعب اإلسباني انــه ال يوجد وقــت للبكاء على اللنب  وأض
املسكوب حيث تنتظر تشيلسي مواجهة مهمة في الدوري األوروبي 

أمام ماملو وبعدها نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.
وأبلغ بيدرو موقع تشيلسي على االنترنت ”أهم شيء اآلن هو 
االحتفاظ بالهدوء والتدرب بكل قوة واستعادة أفضل املستويات 

وعكس ذلك سيصبح الفريق في ورطة“.
وتابع ”تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري األوروبي وكذلك نهائي 

كأس الرابطة أمام سيتي“.
ويتفوق تشيلسي على ماملو 2-1 من مباراة ذهاب دور 32 للدوري 

األوروبي ويستضيف الفريق السويدي اليوم اخلميس إيابا.
ودعا سيزار أزبليكويتا الذي ارتدى شارة قيادة الفريق في غياب 

جاري كاهيل الالعبني أيضا إلى الهدوء.
وقال أزبليكويتا ”في تشيلسي اعتدنا الفوز بالكثير من األلقاب 

وكنا من أجنح فرق إجنلترا في العامني األخيرين“.

غوانغجو إيفرغراندي.. تقييم 
شهري لالعبيه وعقوبة لألسوء
فرض فريق غوانغجو إيفرغراندي الصيني لكرة القدم لوائح 
جديدة لعل أبرزها منح درجات لالعبيه في نهاية كل شهر ومن 

يحصل على أضعف معدل يعاقب باللعب مع الفريق الرديف.
قررت ادارة غوانغجو إيفرغراندي بطل الدوري الصيني العمل 
بنظام لوائح داخلية جديدة في املوسم احلالي ومن بينها منح 

درجات لكل العب على حدة مع نهاية كل شهر.
وذكــرت صحيفة »تيتان سبورت بلوس« الصينية ان نظام 
التقييم  الشهري لالعبني سيتضمن عقوبة وهي إحلاق الالعبني 

االخيرين احلاصلني على أسوء معدل بالفريق الرديف.
واشـــار نفس املــصــدر الــى ان الــنــظــام اجلــديــد لغوانغجو 
إيفرغراندي بطل دوري ابطال آسيا عامي 2013-2015 تضمن 
ايضا عــدم اشـــراك اكثر مــن العبني اجنبني فــي مــبــاراة واحــدة 

بالدوري الصيني.
كما تنص اللوائح  اجلديدة على وجوب تغيير  3 العبني على 

االقل من قائمة الـ18 العبا االساسية قبل كل مباراة بالدوري.

جانب من تدريبات أرسنال

العبو التسيو 
اإليطالي في حضرة 
املعاجلة »الساحرة«!

ستة العبني من فريق التسيو االيطالي لكرة القدم زاروا املعاجلة 
»الساحرة« الشهيرة في العاصمة الصربية بلغراد بحثا عن عالج 

سريع من اصابات عضلية أملت بهم.
وذكـــرت صحيفة »الغــازيــتــا ديللو ســبــورت« االيطالية ان 
ادارة فريق التسيو سابع الترتيب )38 نقطة( ارسلت قبل لقاء 
جنوى في اجلولة املاضية من الــدوري االيطالي ، والتي خسرها 
الـ«بيانكوسيلسيتي« )1-2(، ستة العبني مصابني الى صربيا من 

اجل العالج والتداوي لدى املعاجلة »الساحرة« ذائعة الصيت.
املصدر نفسه أكد ان االسباني لويس ألبرتو وااللباني بيسارت 
بريشا واالنغولي باستوس و الدمناركي رضا دورميزي والصربي 
سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، التقوا باملعاجلة »الساحرة« 
الصربية ماريانا كوفاسيفيتش بهدف التعافي من اصابتهم 
املختلفة. وتعتمد الصربية ماريانا كوفاسيفيتش في طريقة عالجها 
غير التقليدية واملثيرة للجدل لالصابات العضلية على تدليك 
موضع االصابة باستخدام زيوت مستخرجة من مشيمة اخليول 
وايضا الصدمات الكهربائية. وذاع صيت املعاجلة كوفاسيفيتش 
بشكل كبير في عالم الرياضة سيما عام 2012 اي قبل انطالق 
بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بالغابون بعدما ساهمت خالل اربعة 
ساعات في تعافي مهاجم منتخب غانا جيان اسامواه من اصابة 
عضليةكانت ستحرمه من املشاركة في البطولة وفق االطباء الذين 

اكدوا له ان االصابة تستدعي راحة بني ثالث او اربع اسابيع.
ــف أســامــواه حينها سرعة عالجه والــعــودة الــى كامل  ووص

جاهزيته بعد اربع ساعات فقط من العالج بانه »معجزة طبية«.
وسبق للمعاجلة الصربية الساحرة ان جنحت بوصفتها الطبية 
العجيبة في عــالج االصــابــات العضلية لبعض العبي ليفربول 
االنكليزي في عهد املدرب االسباني رافييل بينيتيز ، كما ساهمت في 
عالج مهاجم اتلتيكو مدريد دييغو كوستا والعب تشيلسي سابقا 
فرانك المبارد ومهاجم منتخب هولندا وارسنال االنكليزي سابقا 

روبن فان بيريسي وغيرهم من الالعبني والرياضيني.

ناني يحدد أهدافه
 في الدوري األميركي

قال اجلناح البرتغالي لويس ناني، الذي انضم مؤخراً إلى 
صفوف أورالندو سيتي، إنه يرغب في حتقيق إجنازات كبيرة في 

الدوري األمريكي لكرة القدم.
وصرح الالعب البالغ من العمر 32 عاماً خالل حفل تقدميه 
رسمياً قادماً من سبورتنغ لشبونة: »أورالندو يقدم لي ما أبحث 
عنه دائماً كالعب محترف، ما يتمثل في املنافسة والفوز وحصد 

األلقاب«.
وأقر املهاجم السابق في صفوف مانشستر يونايتد أنه تلقى 
عروضاً من قبل عدة أندية أمريكية قبل أن يختار االنضمام إلى 

أورالندو.
وتابع الالعب البرتغالي: »خالل العامني األخيرين، كانت هناك 
محاوالت النتقالي إلى الدوري األمريكي، لكن لم تكن في الوقت 

املناسب«.
يذكر أن ناني بدأ مسيرته االحترافية في 2005 مع سبورتنغ 
لشبونة، ليخوض معه موسمني، قبل االنتقال في 2007 إلى 
مانشستر يونايتد بقيمة 25.5 مليون يورو، ليستمر معه حتى 
2014، قبل العودة مجدداً إلى لشبونة على سبيل اإلعــارة، ثم 
االحتراف في تركيا مع فنربخشة وإسبانيا مع فالنسيا وإيطاليا 

مع التسيو، قبل أن يعود في صيف 2018 إلى ناديه البرتغالي.
وخالل الفترة التي قضاها في ملعب أولد ترافورد، حصد ناني 
لقب الدوري اإلجنليزي )البرمييير ليغ( 4 مرات، وكأس الرابطة 

مرتني، ودوري األبطال مرة، ومونديال األندية مرة.
وخــاض املهاجم البرتغالي املخضرم بقميص »الشياطني 

احلمر« 230 مباراة، سجل خاللها 41 هدفاً.
ــالده، وساهم في  كما خــاض 112 لقاء دولــيــاً مع منتخب ب

تتويجه بكأس أمم أوروبا في فرنسا عام 2016.

أرسنال يبحث عن التعويض وتشيلسي
 لتضميد جراحه في يوروبا ليغ

بيدرو جناح تشيلسي

مارسيلو يرغب في الرحيل
 عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية صادرة أمس األربعاء في إسبانيا عن أن 
العب ريال مدريد اإلسباني، البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا، أبلغ 
إدارة ناديه عن شعوره باالمتعاض من االنتقادات التي انهالت عليه 
مؤخراً، كما أبلغ قيادات النادي »امللكي« بنيته بالرحيل في نهاية 
املوسم، إذا لم تتغير طريقة التعامل معه من قبل اجلماهير والصحافة.

وأكــدت صحيفة آس اإلسبانية، أن الظهير البرازيلي يتبع نفس 
خطوات الالعب السابق لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
للرحيل عن ناديه احلالي. يذكر أن رونالدو كان أعرب عن عدم ارتياحه 
للبقاء بني جدران ريال مدريد، وطالب إدارة النادي تسهيل إجراءات 

رحيله إلى نادي أخر تقديراً ملسيرته الكبيرة مع النادي.
وبالفعل استجابت إدارة ريال مدريد ملطالب رونالدو، وخفضت 
قيمة الشرط اجلزائي املــدرج في تعاقده من مليار يــورو إلى 100 
مليون يورو فقط، مما أتاح له فرصة االنتقال إلى صفوف يوفنتوس 
اإليطالي. وأوضحت آس أن مارسيلو يتبع استراتيجية رونالدو 
للحصول على الضوء األخضر من إدارة ريال مدريد للرحيل عن النادي 
في نهاية املوسم اجلــاري. وذكــرت الصحيفة اإلسبانية أن الالعبني 
البرتغالي والبرازيلي يرتبطان بعالقة صداقة قوية، ويتواصالن 
من وقت آلخر، رغم رحيل رونالدو إلى يوفنتوس. وأحملت آس إلى 
أن مارسيلو يبحث حالياً مع إدارة ريال مدريد سبل رحيله في نهاية 
املوسم اجلاري، إذ من املتوقع، طبقا للصحيفة، أن توافق اإلدارة على 
مطلب الالعب خاصة في ظل تألق الالعب الصاعد سيرجيو ريغيلون 

وتراجع املستوى الفني للظهير البرازيلي. هل يلحق مارسيلو برونالدو في يوفنتوس؟

يونايتد مانشستر  مع  احلالي  بدوره  سعيد  هيريرا 
قال أندير هيريرا إنه يستمتع بالركض 
هجوما ودفاعا مع زميله نيمانيا ماتيتش 
للسماح ملهاجمي مانشستر يونايتد بالتفرغ 

لتسجيل األهداف.
وفاز يونايتد في ثماني من تسع مباريات 
خاضها في الــدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم حتت قيادة املدرب املؤقت أولي جونار 
سولشار بعدما بدأ بول بوجبا يقدم أفضل 
مستوياته بفضل اجلهود التي يبذلها الثنائي 
هيريرا وماتيتش حيث مينحانه الفرصة 

للتقدم لألمام لصنع وتسجيل األهداف.
وأبلغ هيريرا موقع النادي ”قلت للمدرب 
إننا نركض كثيرا حاليا للسماح للمهاجمني 

بالتفرغ لعملهم“.
وتابع ”في بعض األحيان تكون األمور 
صعبة علينا لكن طــاملــا واصــلــوا تسجيل 
ــادي فإننا  ــن ــاد جماهير ال ــع األهــــداف وإس
سنستمر في عملنا الشاق.. رمبا نحصل على 

عطلة طويلة بعد ذلك“.
وفاز يونايتد على تشيلسي -2صفر يوم 

االثنني ليبلغ دور الثمانية في كأس االحتاد 
االجنليزي وسيعود ملنافسات الدوري عندما 
يستضيف ليفربول صاحب املركز الثاني 
يوم األحد. وأنهت خسارة بنتيجة 3-1 أمام 
ليفربول فــي ديسمبر كــانــون األول واليــة 

املدرب السابق جوزيه مورينيو مع يونايتد.
ــة  ــــاف هــيــريــرا ”األجواء واحلــال وأض
املزاجية لالعبني واجلماهير كلها رائعة حاليا 
وتشعر اجلماهير أن الفريق بات عند مستوى 

توقعاتها.


