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سباليتي يقلل من قيمة إيكاردي الفنية
قال لوت�شيانو �سباليتي ،املدير
الفني لإن�تر ميالن� ،إن ماورو
�إيكاردي ،مهاجم الفريق ،لي�س
م��ن الالعبني ال��ذي��ن ي�صنعون
ً
فارقا حقيق ًيا يف املباريات.
و���س��ق��ط ال���ن�ي�رات���زوري يف فخ
الهزمية �أم��ام الت�سيو ،بهدف
ن��ظ��ي��ف ،الأح�������د ،امل��ا���ض��ي
مب��ن��اف�����س��ات الأ���س��ب��وع  29من
الكالت�شيو ،يف مباراة �شهدت
ا�ستبعاد �إي��ك��اردي ووج��وده يف
املدرجات.
و�أو�ضح �سباليتي يف ت�رصيحات
�أب����رزه����ا م���وق���ع «كالت�شيو
مريكاتو» ،عقب املباراة« :اليوم
اخليار الوحيد لإي��ك��اردي كان
هو البقاء خ��ارج امللعب ،من
ال�صواب �أن يلعب الآخرون ب�سبب
�سلوكهم ،لأن امل�صداقية مطلوبة
يف غرفة خلع املالب�س».
و�أ�ضاف« :النا�س تقول �أننا نخ�رس
مباريات ب��دون �إي��ك��اردي ،لكن
الفريق مل يت�أهل لدوري �أبطال
�أوروبا ل�سنوات حتى عندما يبد�أ
�إيكاردي� ،أمر مهني للجماهري �أن
تتفاو�ض مع العب لكي يرتدي
قمي�ص الفريق».

• �أليغري مع رونالدو

أليغري غير متفائل
بإصابة رونالدو
حتلى ما�سميليانو �أليغري،
املدير الفني ليوفنتو�س ،بعدم
التفا�ؤل ،عند احلديث عن موقف
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
هداف البيانكونريي ،من اللحاق
مب��ب��اراة �أياك�س يف ذه��اب ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وم��ن املقرر �أن يحل يوفنتو�س
�ضي ًفا على �أياك�س يف � 10أبريل
احل��ايل ،فيما يعود ال�ست�ضافة
لقاء الإياب يف  16من نف�س ال�شهر
مبلعب �أليانز �ستاديوم بتورينو.
وقال �أليغري «كري�ستيانو يعمل
على العودة من الإ�صابة ،نتمنى
�أن يكون جاهزً ا ملواجهة �أياك�س،
لكن هذا �سيكون �أمر ًا �صعب ًا».
و�أ���ض��اف« :دوغ�لا���س كو�ستا يف
حالة جيدة ومن املقرر �أن يكون
متاحا ،خ�ضرية ت��درب بالأم�س
ً
ومن املمكن �أن يعود �أمام ميالن،

�أم��ا ك����وادرادو فهو يقوم بعمل
جيد� ،إنها م�س�ألة وقت فقط حتى
يعود �إلى املجموعة� ،س�أرى حالة
ديباال  ،بينما ماندزوكيت�ش عانى
قلي ًال من الإنفلونزا و�س�أقيمه».
وت��اب��ع« :احل��ار���س ماتيا بريين
تعر�ض ل�رضبة يف الكتف لذلك لن
يكون متاح ًا ،لكني �أمتنى تواجده
�ضد �أياك�س� ،سبينازوال � ً
أي�ضا
لديه م�شاكل يف الركبة وهو خارج
الفريق حتى هذه اللحظة ،بينما
عاد بارزايل �إلى التدريبات».
وحول ت�شكيل الفريق املحتمل،
�رصح ماك�س« :يجب �أن �أق��رر ما
�إذا كنت �س�أدفع بثالثة عنا�رص يف
خط الدفاع �أم �أربعة ،كان�سيلو قد
يكون يف الهجوم ،لدي الكثري من
املدافعني يف حالة جيدة مثل دي
ت�شيليو ،كا�سريي�س وبونوت�شي،
ويف الو�سط نحن بخري».

ووا�صل« :كني يقوم بعمل جيد،
مباراة كالياري �ستكون اختبار
مهم بالن�سبة له� ،إنه �شاب �صغري
ولديه �إمكانيات كبرية ،مازال
بحاجة �إلى التعلم من تقلبات كرة
القدم ،و�أن يوا�صل النمو والتطور
حتى لو كانت الأمور ال ت�سري على
ما يرام».
و�أك��م��ل« :كان�سيلو الع��ب لديه
�صفات مهمة ،لكن عليه �أن يوا�صل
التح�سن ،الفريق الآن ي�سري ب�شكل
جيد ،نخو�ض مباراة كل ثالثة
�أي���ام لذلك م��ن املهم �أن يكون
الالعب ق��ادر على احل�صول على
ق�سط من الراحة».
وختم�« :إميري كان مثال للحما�س
وال��رغ��ب��ة ،بعد امل�شكلة التي
واجهته يف بداية املو�سم حت�سن
ك��ث� ً
يرا ،مُيكنه �أي�ضا اللعب يف
الدفاع».

فريق جديد ينضم لسباق
ضم البرازيلي كوستا
ك�شف تقرير �صحايف �إي��ط��ايل ،عن
اق�تراب رحيل الربازيلي دوغال�س
كو�ستا عن فريقه يوفنتو�س ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة،
بعد ف�شله يف الظهور ب�أداء جيد هذا
املو�سم.
ورغ�����م اق���ت���ن���اع امل���دي���ر الفني
لبيانكونريي ،ما�سيمليانو �أليغري
بقدرات الالعب ،وهو ما �أظهره من
خالل االعتماد عليه بكثافة حينما كان
يف كامل جاهزيته ،لكن الإ�صابات
املتكررة التي حلقت بكو�ستا وغ ّيبته
عن الفريق لفرتة طويلة ،جعلته
ريا،
بعيدا عن ح�سابات �أليغري �أخ ً
مم��ا دف��ع �إدارة يوفنتو�س لبحث
اال�ستغناء عن خدماته.
وبح�سب �صحيفة «توتو �سبورت»
ف����إن توتنهام ب��ات �أح���دث الفرق
املهتمة بالتعاقد م��ع دوغال�س
كو�ستا بنهاية املو�سم احل��ايل� ،إذ
ان�ضم لكل من مان�ش�سرت يونايتد،
ومان�ش�سرت �سيتي ،وكذلك باري�س
�سان جريمان.
و�أ�شار تقرير ال�صحيفة الإيطالية �إلى
�أن يوفنتو�س رمبا يطلب من الأندية
الراغبة يف �ضم الالعب الربازيلي
مبلغا �أكرب من الـ 40مليون يورو،
فعل بها خيار ��شراء كو�ستا
التي ّ
نهائيا من بايرن ميونيخ ال�صيف
معارا ل�صفوف
املا�ضي ،بعدما كان
ً
الفريق الأبي�ض والأ�سود

وتابع لوت�شيانو« :هناك عدد
قليل من الالعبني ي�صنعون ً
فرقا
حقيق ًيا ،مي�سي ه��و واح��د من
ه�ؤالء� ،إيكاردي لي�س منهم».

وخ��ت��م« :االن�����ض��ب��اط ه��و القوة
احلقيقية للفريق ،لقد تركت
العبني يف عدد مباريات �أقل من
ذلك بكثري ،يف هذه املهنة يجب

• �أ�رشف
حكيمي

ك�شف نادي بورو�سيا دورمتوند ،عن تفا�صيل
�إ���ص��اب��ة الع��ب��ه امل��غ��رب��ي �أ���ش�رف حكيمي،
بعد خروجه م�صاب ًا من مباراة فريقه �أمام
فولف�سبورغ ،ال�سبت املا�ضي يف �إطار الدوري
الأملاين.
و�شارك حكيمي يف املباراة عندما حل كبديل
يف الدقيقة  49ب �دلاً من امل�صاب عبدو
دي��ال��و ،ليخرج الالعب املغربي يف
الدقيقة  74بداعي الإ�صابة.
وقال دورمتوند يف بيان عرب ح�سابه
الر�سمي على موقع التوا�صل
ت��وي�تر� ،إن �أ��ش�رف حكيمي
تعر�ض لك�رس يف م�شط القدم،
�سيغيب على �إثره عن الفريق
حتى نهاية املو�سم ،والذي
�سينتهي يف  18مايو املقبل.
وذك���ر ال��ن��ادي الأمل����اين �أن
�أ�رشف حكيمي �سيجري عملية
جراحية خالل الأيام القليلة
امل��ق��ب��ل��ة ،يف العا�صمة
الإ�سبانية مدريد.

وشالكه بكأس ألمانيا

• دوغال�س كو�ستا

«دوناروما؟ النقد �أمر طبيعي،
لقد �أعجبني حقيقة �أنه مل يقوم
باالختباء ،لقد ذه��ب للتحدث
لو�سائل الإعالم .قبل عام واحد
ما كان �سيفعل ذلك».
و�أ���ض��اف�« :شعرت �أن بيونتيك
ك��ان وح��ي � ًدا يف ال�شوط الأول
���ض��د ���س��ام��ب��دوري��ا ،ل��ك��ن يف
ال�شوط الثاين خلقنا املزيد من
الفر�ص».
وت��اب��ع« :باكايوكو نا�ضل يف
ال�شوط الأول ،لكن لعبنا ب�شكل
جيد للغاية يف ال�شوط الثاين،

م��رة �أخ���رى ،نحن بحاجة �إلى
ا�ستعادة اال���س��ت��ق��رار والهدوء
للفريق».
وح��ول موقفه م��ن الرحيل عن
م��ي�لان�� ،صرح غ��ات��وزو« :لقد
حتدثت مع مالديني وليوناردو،
هناك اح�ترام متبادل بيننا وال
نعاين من �أزمات».
و�أمت« :بالن�سبة للحكام ،فال
�أريد خلق �أي عذر� ،أور�ساتو مل
يحت�سب العديد من الأخطاء .لكن
علينا �أن نقبل قراراته ونقوم بفعل
املزيد للفوز باملباريات».

عندما تنطلق مناف�سات دور الثمانية ببطولة ك�أ�س �أملانيا ،يتطلع بايرن ميونيخ �إلى
تفادي املفاج�آت حل�سم ت�أهله �إلى الدور قبل النهائي وكذلك لرفع املعنويات قبل
مباراة القمة املرتقبة �أمام غرميه بورو�سيا دورمتوند ،مطلع الأ�سبوع املقبل �ضمن
مناف�سات الدوري الأملاين «بوند�سليغا» .وي�ست�ضيف بايرن ميونيخ فريق الدرجة
الثانية هايدنهامي م�ساء الأربعاء.
ويتطلع بايرن ميونيخ �إلى ا�ستعادة الثقة ورفع املعنويات من جديد على ح�ساب
هايدنهامي ،قبل املواجهة املثرية �أمام دورمتوند والتي حتمل �أهمية كبرية يف
�رصاع القمة بالبوند�سليغا ،بعد �أن خ�رس البافاري �صدارة امل�سابقة مطلع هذا
الأ�سبوع وبات حامل اللقب مت�أخرا عن دورمتوند املت�صدر بفارق نقطتني.
ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القيا�سي يف عدد مرات التتويج ببطولة الك�أ�س بر�صيد
 18لقبا ،ويعد املر�شح الأوفر حظا للفوز مبباراة الأربعاء �أمام هايدنهامي ،ولكن
رمبا الهدف الأكرث �أهمية بالن�سبة للفريق البافاري يف املباراة ،يتمثل يف العودة
للم�سار ال�صحيح ،بعد �أن تعادل مع فرايبورغ مطلع هذا
الأ�سبوع ليفقد �صدارة البوند�سليغا.
وق��ال نيكو كوفات�ش املدير الفني لبايرن
ميونيخ �إنه «ال ي�شعر فقط بخيبة �أمل و�إمنا
بالغ�ضب» ،بينما ��صرح ح�سن �صالح
حميديت�ش مدير الكرة بالنادي �إن العديد
من اجلوانب حتتاج �إلى التح�سن.
�أما مات�س هوميلز العب قلب دفاع بايرن ،فلم
يكن م�ؤيدا لذلك التقييم املعتم ،و�ألقى ال�ضوء
على ت�سديد  26ت�سديدة �أمام فرايبورغ و�صناعة خم�س �أو
�ست فر�ص خطرية ،لكنه اعرتف يف الوقت نف�سه «بالطبع كان ب�إمكاننا اللعب ب�شكل
�أف�ضل».
�أم��ا هامبورغ وب��ادرب��ورن ،فقد التقيا يف مباريات بالدوري �أك�ثر من مرة بعد
مواجهتهما ال�شهرية يف عام  ،2004لكن مباراة الغد هي الأولى بينهما يف بطولة
الك�أ�س منذ تلك املواجهة.
وكانت التحقيقات يف ف�ضيحة التالعب بنتائج املباريات ب�أملانيا ،قد ك�شفت �أن
احلكم روبرت هويت�رس تالعب يف �إدارة املباراة لي�ساعد بادربورن يف حتويل
ت�أخره �صفر � 2 -إلى الفوز .2 - 4
و�أ�سفرت الق�ضية عن �إدانة هويت�رس بتلقى ر�شاوى من �شبكة كرواتية ارتكبت
خمالفات للتالعب بنتائج املباريات من �أجل ك�سب املراهنات ،وقد ق�ضى
يف ال�سجن �أكرث من عامني ،وتلقى نادي هامبورج تعوي�ضا كبريا كما يلعب
�شالكه مع فريدر برمين م�ساء اليوم.

بواتينغ يستعد
القتحام عالم التمثيل
بات جريوم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ على م�شارف
خو�ض جتربة جديدة يف عامل التمثيل ،بظهوره يف �أحد
امل�سل�سالت التلفزيونية.
ون�رش بواتينغ �صورة له من �أحد م�شاهد امل�سل�سل ،عرب
ح�سابه على موقع «�إن�ستغرام» معل ًقا عليها« :ي�سعدين
الإعالن عن لعبي دور رئي�سي يف املو�سم الثالث مب�سل�سل
« .»blocks 4و�أ�شارت �شبكة «�سكاي �سبورت�س» �إلى
ارتباط بواتينغ بعالقة قوية ب�أبطال امل�سل�سل
دورا يف قبوله هذه
التلفزيوين ،وهو ما لعب
ً
التجربة.
ؤخرا بالرحيل
يذكر �أن بواتينغ ارتبط م� ً
عن بايرن ميونيخ ،خ�لال ال�صيف
املقبل.

• غاتوزو مع دوناروما

�أن تكون ذي ثقة ،دعونا ن�س�أل
جماهري الإنرت ،لرنى ما �إذا كانوا
�سعداء ب�أن يتفاو�ض الالعب على
ارتداء قمي�ص الفريق».

إصابة حكيمي تشعل أزمة في دورتموند

طريق ممهد لبايرن

غاتوزو يشيد بعقلية دوناروما
�أبدى �إيفان جينارو غاتوزو املدير
الفني مليالن� ،إعجابه مبوقف
احلار�س جيانلويجي دوناروما،
عقب ت�سببه يف اخل�سارة بهدف
دون رد �أمام �سامبدوريا يف �إطار
الدوري الإيطايل.
وك����ان دون����اروم����ا ق���د �أه���دى
ج��ري��ج��وري دي��ف��ري��ل ،مهاجم
�سامبدوريا ،ال��ك��رة لي�ضعها
يف �شباك ميالن ،خالل الدقيقة
الأولى من املباراة.
وق���ال غ��ات��وزو يف ت�رصيحات
�أبرزها موقع كالت�شيو مريكاتو

• عالقة متوترة بني �سباليتي و�إيكاردي

كما �أو�ضح النادي �أن عبدو ديالو يعاين من
م�شاكل ع�ضلية ،ومل يتحدد مدة غيابه حتى
الآن.
واي�ضا �أثارت �إ�صابة العبي املنتخب املغربي،
�أ��شرف حكيمي ،ظهري بورو�سيا دورمتوند،
وعبد الإله احلافيظي ،جنم الرجاء البي�ضاوي،
قلق رئي�س احتاد الكرة املحلي ،فوزي لقجع،
الذي �أعطى تعليماته لطبيب «�أ�سود الأطل�س»،
عبد الرزاق هيفتي ،ملتابعة الو�ضع ال�صحي
لالعبني عن كثب.
كما توا�صل لقجع مع حكيمي لالطمئنان عليه،
ومعرفة تفا�صيل �إ�صابته يف م�شط القدم.
ويرجح �أن ي�سافر طبيب املنتخب املغربي �إلى
ُ
مدريد ،لالطمئنان على حكيمي ،الذي �سيجري
عملية جراحية يف العا�صمة الإ�سبانية� ،سيغيب
على �إثرها لنهاية املو�سم احلايل.
ومن املقرر �أن يتوجه هيفتي بعدها �إلى قطر،
لالطمئنان على احلافيظي.
ً
خا�صة مع
وتثري هذه التطورات قلق لقجع،
اقرتاب خو�ض املنتخب املغربي ،ملناف�سات
ك�أ�س �أمم �إفريقيا يف م�رص ،ال�صيف املقبل.

• بواتينغ

