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تعرض اجلناح الدولي الفرنسي عثمان دميبيلي 
لضربة قاسية قبل أسابيع معدودة على انطالق كأس 
العالم روسيا FIFA 2018، وذلك بعد إصابته على 
األرج��ح »بالتواء ح��اد« في الكاحل بحسب ما كشف 
مدربه في برشلونة بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم 

أرنستو فالفيردي.
وأصيب دميبيلي في الدقيقة 42 من مباراة األحد 
ضد ريال سوسييداد )-1صفر( في املرحلة اخلتامية 
ل��ل��دوري بعد تدخل ق��اس من راؤول ن��اف��اس، وبقي 
على أرضية امللعب لبعض الوقت قبل أن يخرج لتلقي 
ال��ع��الج، ثم ع��اود اللعب حتى نهاية الشوط األول 
وشارك في الدقائق العشر األولى من الشوط الثاني 

قبل أن يطالب باستبداله.
وف���ي م��ؤمت��ره ال��ص��ح��اف��ي ب��ع��د امل���ب���اراة، كشف 
فالفيردي أن العب بوروسيا دورمتوند األملاني السابق 
»سيخضع للفحوص، ول��دي شعور بأنه تعرض 

اللتواء حاد، لكني لست طبيبا«.

وواص��ل »أنا أقول هذا األمر ألنه حصل التواء في 
كاحله خ��الل احل��ادث��ة، لكننا س��ن��رى. ش��ع��وري أن 
املسألة ليست أكثر من ذلك )التواء(، خوف ال غير. كان 

باإلمكان أن تكون )اإلصابة( أخطر من ذلك«.
واس��ت��دع��ي دميبيلي )21 ع��ام��اً( م��ن قبل م��درب 
املنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى التشكيلة النهائية 
ملونديال روسيا املقرر بني 14 يونيو و15 يوليو، علما 
بأن موسمه األول مع برشلونة لم يكن سلساً، ففي 
مباراته الثالثة ضد خيتافي في 16 سبتمبر، تعرض 
إلصابة قوية وهو يحاول لعب الكرة بكعبه، فغاب 
ثالثة أشهر ونصف الشهر. وبعد عودته املنتظرة، 

أصيب مجدداً فغاب لشهر إضافي.
ولم يخض الالعب الذي كلف برشلونة 105 ماليني 
يورو إضافة إلى 42 مليونا كحوافز ومكافآت، سوى 
17 مباراة في الدوري و3 في دوري األبطال ومثلها 
في مسابقة الكأس اإلسبانية، وسجل 4 أهداف فقط في 

جميع هذه املباريات مع 7 متريرات حاسمة.

 أنهى برشلونة الفائز بلقب دوري 
ال��درج��ة األول���ى االسباني لكرة القدم 
امل��وس��م ب��ف��وزه 1 -ص��ف��ر ع��ل��ى ري��ال 
سوسيداد بتسديدة مذهلة بعيدة املدى 
من فيليب كوتينيو فيما ودعت اجلماهير 
القائد ان��دري��س انيستا ف��ي اس��ت��اد نو 

كامب.
وانطلق كوتينيو إل��ى عمق امللعب 
وحافظ على الكرة بعد تدخل من اثنني 
م��ن امل��داف��ع��ني وس��دد ال��ك��رة م��ن خ��ارج 
منطقة اجل��زاء لتلمس القائم وتسكن 

الشباك في الدقيقة 57.
وجلس ليونيل ميسي متصدر هدافي 
الدوري على مقاعد البدالء وشارك بدال 

من كوتينيو في الدقيقة 67.
وخرج انيستا في الدقيقة 82 وعانق 
أغ��ل��ب زم��الئ��ه وب��ع��ض الع��ب��ي ري��ال 
سوسيداد واحلكم حيث غ��ادر أرضية 
اس��ت��اد ن��و كامب الخ��ر م��رة كالعب في 

برشلونة.
وحملت جماهير برشلونة العديد من 
الالفتات لشكر انيستا الذي بدأ مشواره 
في أكادميية النادي وقضى معه 16 عاما 
أح��رز خاللها تسعة ألقاب في ال��دوري 
وأربعة في دوري أبطال اوروبا وستة 

في كأس ملك اسبانيا.
وواص��ل��ت اجلماهير التغني باسم 
انيستا بعد فترة طويلة من خروجه 
وعاد القائد مع زمالئه بعد نهاية املباراة 
حلمل اللقب 25 في الدوري وأيضا كأس 
امل��ل��ك ال���ذي ح��ص��ده ف��ي أب��ري��ل نيسان 
املاضي بعد الفوز -5صفر على اشبيلية.
وق���ال انيستا ”كان ي��وم��ا صعبا. 
قضيت 22 عاما رائعا هنا وأن��ا فخور 
بالدفاع ع��ن ه��ذا الشعار ومتثيل هذا 

النادي الذي اعتبره األفضل في العالم“.
وأض��اف ”أشكر كل املشجعني على 
الدعم واالحترام. وصلت إلى هنا صبيا 
وأتركه وأنا أبلغ 34 عاما وسيظل هذا 

النادي في قلبي“.
وأن��ه��ى برشلونة امل��وس��م برصيد 
93 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة عن 
اتليتيكو مدريد و17 عن ري��ال مدريد 

البطل في املوسم السابق.
وخ���س���ر ف���ري���ق امل������درب ارن��س��ت��و 
بالبيردي م��ب��اراة واح��دة في ال��دوري 
األس��ب��وع امل��اض��ي بنتيجة 5-4 أم��ام 

ليفانتي.

 وداع توريس
وف��ي وق��ت س��اب��ق اختتم فرناندو 
توريس م��ش��واره مع اتليتيكو مدريد 
بشكل رائ���ع عندما أح���رز ه��دف��ني في 

التعادل 2-2 مع ايبار.
ووضع توريس، الذي نال لقبه األول 
على اإلطالق مع اتليتيكو بعد الفوز -3
صفر على اوملبيك مرسيليا يوم األربعاء 
في نهائي الدوري االووربي، في الشباك 
اخلالية في الدقيقة 42 ليلغي تقدم كيكي 

جارسيا.
وم��ن��ح ال��الع��ب االس��ب��ان��ي ال��ت��ق��دم 
التليتيكو بعد م��رور ساعة من اللعب 
عندما تلقى متريرة من دييجو كوستا 
وراوغ احل���ارس ليحرز ه��دف��ه 129 
مع النادي ثم حصل على إن��ذار عندما 
قفز فوق لوحات االع��الن لالحتفال مع 

اجلماهير.
وأدرك روب��ن بينيا التعادل اليبار 
ب��ت��س��دي��دة م��ذه��ل��ة م��ن خ���ارج منطقة 
اجلزاء في الدقيقة 70 بعد طرد لوكاس 
هرنانديز مدافع اتليتيكو حلصوله على 

إنذارين.
وك��رم��ت جماهير اتليتيكو العبها 
توريس الذي بدأ مشواره في اكادميية 
الناشئني وش��ارك في مباراته األول��ى 
مع الفريق وهو في عمر 17 في موسم 
2000-2001 عندما ك��ان يلعب في 

الدرجة الثانية.
ورحل توريس إلى ليفربول في 2007 
لكنه ع��اد التليتيكو ف��ي يناير كانون 
الثاني 2015 بعد اللعب مع تشيلسي 
وم��ي��الن��و االي��ط��ال��ي وأع��ل��ن ف��ي أبريل 
املاضي أنه سيرحل عن النادي عندما 
ينتهي عقده ي��وم 30 يونيو حزيران 

املقبل لكنه لم يعلن وجهته القادمة.

وارت���دى اتليتيكو قميصا تذكاريا 
ملباراة توريس األخيرة فيما حمل الالعب 
ش��ارة قيادة الفريق. وأق��ام الالعبون 
والطاقم الفني ممرا شرفيا له بعد نهاية 

املباراة.
وانضم إلى توريس على أرض امللعب 
بعد امل��ب��اراة ك��ل م��ن زوج��ت��ه وأطفاله 

وأبويه حيث ألقى خطاب الوداع.

وق��ال الالعب ”تشرفت بإرتداء هذا 
القميص في أكثر من 400 مباراة ومن 

الصعب استيعاب أنها املرة األخيرة.
”امتنى أن تتذكروا كيف نشعر اآلن. 

ف��ي العديد م��ن امل���رات واجهنا أسئلة 
مل��اذا نشجع اتليتيكو أو مل��اذا اتليتيكو 

مختلف؟“.
وأض��اف ”عندما نقول ه��ذا فانهم ال 

يفهمونه وه��ذا األم��ر ال ميكن شرحه. 
امتنى أن تتذكروا كيف نشعر اليوم 
وم����دى ال��ف��خ��ر وال���س���ع���ادة ب��ال��ف��وز 

ببطولة“. 

العبو برشلونة يودعون إنييستا

دميبيلي

هل إصابة دميبيلي تهدد مشاركته في املونديال؟

برشلونة يودع إنييستا بالفوز  على ريال سوسيداد في ختام »الليغا«

موراتا وألونسو أبرز املستبعدين 
عن قائمة »املاتادور«

أعلن جولني لوبيتيجي، املدير الفني ملنتخب إسبانيا، عن 
القائمة اخلاصة مبنافسات كأس العالم »روسيا 2018«، والتي 

ستنطلق الشهر املقبل.
وض��م امل��درب اإلسباني 23 العبا سيبدأون العمل معه في 
الفترة التحضيرية استعدادا ألول��ى مباريات املنتخب أمام 

البرتغال يوم 15 يونيو في دور املجموعات.
ويغيب ع��ن القائمة الثالثي أل��ف��ارو م��ورات��ا وم��ارك��وس 
ألونسو وبيدرو رودريجيز، جنوم تشيلسي، كما مت استبعاد 
سيرجي روبيرتو الظهير األمين لبرشلونة، باإلضافة لفيتولو 
الع��ب وس��ط أتلتيكو مدريد، وآسيير إيراميندي الع��ب ريال 

سوسييداد.

كاهيل يطالب بتحديد مصير كونتي
طالب قائد تشيلسي، بطل ك��أس االحت��اد اإلنكليزي لكرة 
القدم، غاري كاهيل بإيجاد »حل سريع« لوضع املدرب اإليطالي 
أنطونيو كونتي الذي اعلنت الصحافة البريطانية رحيله عن 

الفريق اللندني، وذلك من أجل التحضر للموسم اجلديد.
ورداً على سؤال حول اإلجراءات الواجب اتخاذها كي يصبح 
الفريق قادراً على حتقيق قفزة بعد موسم متواضع، طالب كاهيل 

»بوضع حد حلال الشكوك والقيام بشيء ما، مهما يكن نوعه«.
وقال كاهيل بعد الفوز السبت في نهائي الكأس على مانشستر 
يونايتد )-1صفر(، »األمر ليس في أيدينا. افتقدنا أشياء عدة هذا 
املوسم، لكننا )السبت( قدمنا أداًء جيداً. أما الباقي، أي ما يجري 

في الكواليس، فليس من اختصاصنا«.
وبعد أن أح��رز لقب ال��دوري املمتاز في املوسم األول حتت 
إشراف كونتي، أنهى تشيلسي املوسم الثاني في املركز اخلامس 
غير املؤهل إلى دوري أبطال أوروب��ا بسبب اخلالف القائم بني 
امل��درب واملسؤولني حول سياسة االنتقاالت في النادي، وبني 

املدرب والالعبني أيضاً.
وأضاف كاهيل »كل ما أستطيع قوله اآلن هو أنها نهاية موسم 
جيدة. فان بقي املدرب العام املقبل، فيكون قد بقي، وأن لم يبق 
فيرحل وفي جعبته لقبي الدوري والكأس. أعتقد بأن اجلميع في 

النادي ال ميكن إال أن يكونوا فخورين بذلك«.
وك��ان كونتي ص��رح بعد إح��راز اللقب »اعتقد ب��أن النادي 
يعرفني جيداً بعد موسمني، ويعرف أيضاً ما إذا كان سيستمر 

بالعمل معي«، مؤكداً أنه يريد احملافظة على طريقته في العمل.

قال رئيس مانشستر سيتي اإلجنليزي، خلدون املبارك، 
إن ناديه ميضي قدماً برغبة مدربه بيب غوارديوال الهائلة 
لتحقيق النجاح، وسيكون أكثر تعطشاً حلصد األلقاب في 

املوسم املقبل.
وتولى غوارديوال قيادة سيتي في 2016، وقاد النادي 
إلحراز لقب ال��دوري املمتاز املوسم املنصرم برقم قياسي 

بلغ 100 نقطة.
وقال املبارك حملطة سيتي التلفزيونية: »امل��درب بيب 
ميلك رغبة هائلة، لن يكون هناك أي شعور زائد بالسعادة 
أو باالسترخاء وأستطيع ضمان ذلك، توقعاتي وتوقعات 
امل��درب أن هذا الفريق سيواصل التطور، ليس لدي شك 
أننا سنعود هذا الصيف ولدينا رغبة أكبر وجدية أكبر، 

سنواصل النمو والتطور«.
ووق��ع غ��واردي��وال ال��ذي توج أيضاً بلقب كأس رابطة 
األندية اإلجنليزية هذا املوسم على عقد جديد منذ أيام، 

ليستمر مع سيتي حتى 2021.
وأتى املدرب اإلسباني مبجموعة من الالعبني الشبان، 
واش��ت��رك ثالثي الهجوم امل��ك��ون م��ن اإلجن��ل��ي��زي رحيم 
سترلينغ، والبرازيلي غابرييل جيسوس، واألملاني ليروي 

ساني، في تسجيل 41 هدفاً بالدوري هذا املوسم.
وأكد املبارك أن تشكيلة سيتي تطورت كثيراً، في ظل 
التفكير أيضاً في املواسم املقبلة، وقال إنه سيحدث تفكير 

قبل إضافة أي عنصر جديد.
وأض���اف: »ه��ذه تشكيلة ش��اب��ة.. الكثير من الالعبني 
املوهوبني عمرهم يقل عن )26 عاماً(، أي إضافات يجب 
أن تساعد على تطوير الفريق، هذا أكثر ما تعلمته خالل 

سنوات رئاستي لهذا النادي«.
غوارديوال 

عانى مهاجم مانشستر يونايتد، اليكسيس سانشيز، 
لترك بصمته مع فريقه خالل الهزمية أمام تشيلسي في 
نهائي كأس االحتاد االجنليزي لكرة القدم، ويواجه فترة 
حاسمة إلثبات أحقيته في راتبه الكبير الذي يحصل عليه 

في »أولد ترافورد«.
وعمت السعادة يونايتد عند التعاقد مع سانشيز قادماً 
من آرسنال في يناير املاضي، في صفقة تضمنت رحيل 

هنريخ مخيتاريان في االجتاه املقابل.
وسعدت اجلماهير خاصة بعد التفوق على مانشستر 
سيتي الذي كان قدم عرضاً لضم املهاجم التشيلي، لكن 
بعد إحراز ثالثة أهداف فقط بجميع املسابقات منذ انتقاله 
إلى يونايتد ترك سانشيز ال��ذي أش��ارت وسائل إعالم 
بريطانية إلى أنه يحصل على راتب قياسي في النادي 
يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني )808500 دوالر( في 

األسبوع، جماهير النادي في حالة غضب.
واجتهد سانشيز في نهائي أم��س السبت، وصنع 
ضعف عدد الفرص التي صنعها أي العب آخر في املباراة، 

لكنه فشل في صنع فرصة واضحة للتسجيل أو تسديد 
كرة واحدة على املرمى.

ووصل سانشيز إلى يونايتد بعد تسجيل 7 أهداف، 
وصنع ثالثة في 19 م��ب��اراة مع آرس��ن��ال ه��ذا املوسم، 
وبعد موسم 2016-2017 الذي أحرز فيه أكبر عدد من 

األهداف في مسيرته.
لكن مسيرته مع يونايتد لم تنطلق بعد، ولم يطلق 
سانشيز أكثر من تسديدة واحدة على املرمى سوى مرة 
واحدة في 12 مباراة خاضها ضمن التشكيلة األساسية 
ليونايتد في الدوري، بينما فعل ذلك 8 مرات في 17 مباراة 

في الدوري مع آرسنال.
وظهرت حملات من إمكاناته عندما صنع هدفني في 
الفوز 3-2 على سيتي وأحرز هدفا وصنع آخر في قبل 
نهائي كأس االحتاد ضد توتنهام لكنه لم يكن مؤثرا في 
أغلب املباريات األخ��رى. وسيحتاج يونايتد إلى بداية 
قوية إلزعاج البطل سيتي، وأظهر سانشيز في املاضي 

قدرته على ذلك، وحان الوقت إلثبات جدارته مع يونايتد.

اليكسيس سانشيز

سانشيز يقاتل إلثبات جدراته في يونايتد

مارتينيز يستبعد ناينغوالن 
عن تشكيلة بلجيكا

شهدت التشكيلة األولية ملنتخب بلجيكا املؤلفة من 28 العباً التي 
أعلنها امل��درب روبرتو مارتينيز استعداداً للمشاركة في مونديال 
روسيا مفاجأة مدوية بخلّوها من اسم راديا ناينغوالن جنم وسط 

روما اإليطالي.
 ويحظى ناينغوالن )30 عاماً، 30 مباراة دولية سجل فيها 6 
أه��داف( بشعبية كبيرة ل��دى مشجعي ب��الده، لكن األم��ور لم تكن 
جيدة بينه وبني امل��درب مارتينيز الذي يلومه على عدم االنضباط 
خارج امللعب. وقال مارتينيز: »إنه قرار حزين وصعب. إنه العب 
من مستوى عال، اختير أفضل العب في روما، ولكنني أتخذ خيارات 

بدوافع تكتيكية بحتة«.
وتابع: »وضعت برنامجاً محّدداً لكي يعمل وال ميكنني استعمال 

راديا بدور ثانوي، وذهبت إلى روما لكي أشرح له ذلك«.
وتأهل العب الوسط البلجيكي مع روما إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أوروب��ا ه��ذا املوسم قبل أن يخرج بصعوبة أم��ام ليفربول 

اإلنكليزي.
ول��ع��ب استبعاد ناينغوالن ع��ن التشكيلة ف��ي ص��ال��ح ي��وري 

تييليمانس )21 عاماً( العب موناكو الفرنسي.
ومن أبرز الغائبني أيضاً ديفورك أوريجي )فولفسبورغ األملاني( 

وكيفن ميراالس )أوملبياكوس اليوناني(.
ومن بني األسماء التي اختارها مارتينيز يبرز ميتشي باتشواي 
مهاجم بوروسيا دورمتوند األملاني، واملدافعان فنسان كومباني في 
مانشستر سيتي االنكليزي وتوماس فرمايلني في برشلونة اإلسباني، 
برغم تعرضهم إلصابات في الفترة األخ��ي��رة، فضاًل عن مهاجمي 
تشيلسي ومانشستر يونايتد اإلنكليزيان إدي��ن ه��ازار وروميلو 

لوكاكو، وكيفن دي بروين العب وسط مانشستر سيتي أيضاً.
وسيعلن مارتينيز القائمة النهائية من 23 العباً بعد املباراة الودية 

ضد البرتغال في الثاني من يونيو.
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مانشستر سيتي يتطلع لـ »الهيمنة« حتت قيادة غوارديوال


