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إسحاق يعود

البرشا

• إسحاق ينطلق بالكرة

• زيدان

احتجاز والد ميسي

بعد دهس سائق دراجة

احتجزت ال�رشطة الأرجنتينية والد النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
مهاجم بر�شلونة ،خورخي مي�سي ،لقيامه بده�س �سائق دراجة
نارية.
ووقع احلادث يف بلدة رو�ساريو،عندما ا�صطدمت �سيارة والد مي�سي
ب�سائق الدراجة النارية ال�شاب ،الذي �أ�صيب بجروح طفيفة فقط
ومت نقله للم�ست�شفى ،وفقا ملحطة الأرجنتينية.
وبح�سب و�سائل �إعالم حملية ،ف�إن خورخي مي�سي غادر ق�سم
ال�رشطة الذي احجتز به بعدما مل يبد�أ �سائق الدراجة النارية
�أي �إج��راءات قانونية �ضده.يذكر �أن احلادث وقع جنوبي
مدينة رو�ساريو يف احلي الذي عا�ش فيه مي�سي طفولته
والذي مازال �أقاربه ي�سكنون به.

سداسي ريال مدريد يتصدر

www.alshahedkw.com

برشلونة وأتلتيكو مدريد
في قمة خارج التوقعات بالليغا

ك�شف تقرير �صحايف �إ�سباين ،عن عودة �أحد
الأ�سماء ال�شابة �إلى اهتمامات بر�شلونة ،من
�أجل دعم مركز املهاجم ال�رصيح يف املو�سم
املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف�إن ال�سويدي ال�شاب �ألك�سندر �إ�سحاق ،العب
بورو�سيا دورمتوند الأملاين املعار �إلى فيليم
 2الهولندي ،بات �أحد املر�شحني لالن�ضمام
�إلى بر�شلونة.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن الالعب امللقب
أداء مميزًا مع
بخليفة �إبراهيموفيت�ش يقدم � ً
فيليم  2منذ يناير املا�ضي ،حيث �أنه جنح يف
ت�سجيل � 10أهداف خالل  9مباريات.
و�سبق �أن رف�ض �إ�سحاق االنتقال �إل��ى ريال
مدريد يف وفت �سابق ،وف�ضل ارت��داء قمي�ص
بورو�سيا دورمتوند �إال �أن الأخري قرر الرهان
على املهاجم الإ�سباين باكو �ألكا�سري.
تابعا يف وقت �سابق ،من قبل
وكان �إ�سحاق ُم ً
ك�شايف بر�شلونة قبل االنتقال �إلى بورو�سيا
دورمت��ون��د ،حيث �شاهد م�س�ؤولو البار�شا
مباراة له رفقة فريقه ال�سابق �أيك �سولنا.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن زالتان �إبراهيموفيت�ش،
العب بر�شلونة وميالن ال�سابق� ،سبق �أن
�أو���ص��ى م�����س ��ؤويل يوفنتو�س
وب��اري�����س ���س��ان جريمان
بالتعاقد مع �إ�سحاق.

إلى أجندة

19

تتجه جميع الأنظار �إلى ملعب الكامب نو ،اليوم مل�شاهدة اللقاء
احلا�سم بني مت�صدر ترتيب الليغا ،و�صاحب الو�صافة ،وهي
مباراة قد تعزز �صدارة بر�شلونة �أو تفتح �أبواب ال�سباق من جديد
نحو لقب البطولة.
و�سيلعب مت�صدر الرتتيب ،بر�شلونة ،وهو يتفوق بفارق  8نقاط
اً
ريا �أمام
عن الو�صيف �أتلتيكو مدريد ،بعدما انتزع
تعادل مث ً
فياريال بنتيجة  4-4يف اجلولة املا�ضية من الليغا� ،أما �أتلتيكو
مدريد ،وا�صل ال�ضغط على مت�صدر الرتتيب ،بعد �أن فاز  7مرات
يف �آخر  8مواجهات.
وتعادل بر�شلونة مع �أتلتيكو مدريد بنتيجة  1-1يف مباراة الدور
الأول بالليغا ،يف نوفمرب املا�ضي.
وقال زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد� ،إن فريقه �سيوا�صل
املناف�سة على لقب الليغا ،طاملا �أن هناك احتمال ح�سابي لذلك.
ويحتل ريال مدريد ،املركز الثالث بجدول ترتيب الليغا بر�صيد
 57نقطة ،وميتلك حافزً ا �إ�ضاف ًيا عندما يواجه �إيبار ،اليوم حيث
يتطلع للث�أر بعدما خ�رس مباراة الدور الأول بثالثية دون رد.
و�ستبد�أ مباريات اجلولة مبواجهة جريونا ال��ذي ي�ست�ضيف
�إ�سبانيول ،على ملعب مونتيليفي.
ويحتاج ريو فاليكانو ،املهدد بالهبوط ،لنتيجة الفوز خالل
اللقاء ال��ذي ي�ست�ضيف فيه ،نظريه فالن�سيا ال��ذي يطمح �إلى
امل�شاركة يف مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا ،مع �أن كفة الفوز متيل
للأول الذي مل يخ�رس �أمام فالن�سيا خالل �آخر ثالث لقاءات يف
ملعب فاليكا�س.
ويبد�أ برنامج الغد يف مدينة فيتوريا ،باملباراة التي �ستجمع
فريقي �أالفي�س وليغاني�س ،اللذين يتعلقان ب�أمل الت�أهل للمناف�سات
متوقعا يف بداية املو�سم.
الأوروبية ،وهو ما مل يكن
ً
حا�رضا �أي�ضا يف
أوروبية
ل
ا
املناف�سات
و�سيكون ال�سباق نحو
ً
املباراة التي �ستقام على ملعب كولي�سيوم �ألفون�سو برييز،
بني فريقي خيتايف و�أتلتيك بيلباو.
ويتطلع بلد الوليد ،للحفاظ على وترية النتائج الإيجابية
الأخرية عندما يواجه نظريه �إ�شبيلية.
وي�سعى �سيلتا فيغو �إلى حت�سني حظوظه للبقاء عندما
ي�ستقبل نظريه ريال �سو�سييداد يف ملعب بااليدو�س.
وعا�ش فريق فياريال� ،أ�سبوعا ع�صيبا ،وانك�رست
قلوبهم عندما �سجل بر�شلونة ،هدفني يف الوقت القاتل،
لتنتهي املباراة بالتعادل .4-4
وي�سعى �سانتي كازورال ورفاقه �إلى تغيري حظهم ،خالل
زيارتهم لفريق ريال بيتي�س ،وال��ذي ال يزال يتطلع
للعودة �إلى املناف�سات الأوروبية يف ال�سنة املقبلة.

• غريزمان يحاول قطع الكرة من أمام ميسي

ليغانيس واصل صحوته بالفوز على بلد الوليد

قائمة ضحايا زيدان

حتدث تقرير �صحايف �إ�سباين ،عن قائمة ال�ضحايا التي �سيقدمها
الفرن�سي زين الدين زي��دان ،املدير الفني لريال مدريد ،يف نهاية
املو�سم احلايل.ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إن جماهري ريال
مدريد ترى �أن الكثري من الالعبني يجب التخل�ص منهم بعد الأداء ال�سلبي
الذي قدموه يف املو�سم احلايل.و�أ�شارت �إلى �أن قائمة ال�ضحايا يجب �أن
يقدمها زيدان يف نهاية املو�سم احلايل ،وبناء عليها �سي�سري املريكاتو
ال�صيفي للنادي امللكي.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن هناك العديد من الأ�سماء التي ما زالت تقدم
�أداء يدفعها لعدم مغادرة قائمة �ضحايا زيدان مثل غاريث بيل،
�إي�سكو ،مار�سيلو ،توين كرو�س ،كا�سيمريو ،وماركو �أ�سين�سيو.
و�أكدت �أن ه�ؤالء الالعبني مل يظهروا �شغفهم لال�ستمرار مع الريال
حتى الآن ،لكن الإدارة لن تتمكن من اال�ستغناء عنهم جمع ًيا ،لأن
تعوي�ضهم يحتاج �إلى �إنفاق من � 700إلى  800مليون يورو يف
املريكاتو املقبل.
ونوهت ال�صحيفة �أن املريينغي يعاين من �أزمة يف و�سط
امللعب ،والتي ينتج عنها �أن الفريق امللكي ي�ستمر يف
�صنع التمريرات دون ت�شكيل �أي خطر على املناف�س.
وذهبت االتهامات يف الو�سط �إلى كرو�س وكا�سيمريو،
حيث �أن الأول بات يفتقد �إلى القدرة على تقدمي التمريرة
احلا�سمة ،كما �أن �أ�سلوب رك�ضه تعر�ض
النتقادات.
�أما كا�سيمريو رغم قوته البدنية،
لكنه مل يحافظ على �صالبته الدفاعية
يف و�سط امللعب ،وذلك بات ي�شكل
�صداعا لثنائي قلب الدفاع ،رافائيل
ً
فاران و�سريجيو رامو�س�.أما على م�ستوى
الهجوم ،ف��إن الو�ضع هذا املو�سم �أظهر
حاجة الفريق �إلى العب يحرز الكثري من
الأهداف ،بالإ�ضافة �إلى الت�أثر الوا�ضح
للخط الأمامي بعد �إ�صابة فيني�سيو�س
جونيور.

• فرحة كبيرة لالعبي ليغانيس بهدف الفوز

وا���ص��ل ليغاني�س �صحوته يف
الليغا ،بعدما حقق انت�صاره الثاين
على التوايل ،عقب ف��وزه الثمني
« »0-1على �ضيفه بلد الوليد ،يف
اللحظات الأخرية ،حل�ساب اجلولة
الـ.30
وبذلك ،ارتفع ر�صيد ليغاني�س
�إلى  39نقطة ،يف املركز الثاين
ع�رش ،فيما جتمد بلد الوليد عند

 30نقطة ،ليظل يف املركز ال�سابع
ع�رش.
وانتظر ليغاني�س حتى الدقيقة
ال�ساد�سة ،من الوقت املحت�سب
بدال من ال�ضائع لل�شوط الثاين،
لي�سجل العبه جويدو كارييو هدف
اللقاء الوحيد.
ويف مباراة �أخ��رى ،اقتن�ص ريال
�سو�سيداد فوزه الأول يف امل�سابقة،

منذ �أكرث من �شهر ون�صف ال�شهر،
عقب تغلبه « »1-2على �ضيفه ريال
بيتي�س.
وارت��ف��ع ر�صيد �سو�سيداد �إل��ى
 40نقطة ،يف امل��رك��ز التا�سع،
متفوقا بفارق املواجهات املبا�رشة
على بيتي�س ،الذي يت�ساوى معه يف
الر�صيد ،وال��ذي تراجع للمركز
العا�رش.

وت��ق��دم خ���وان ميجيل خيمينيز
مل�صلحة �سو�سييداد يف الدقيقة
 ،17فيما تعادل �سريخيو كانالي�س
لبيتي�س ،يف الدقيقة .56
ويف الدقيقة � ،83أح���رز ميكيل
�أوي�����ارزاب�����ال ال���ه���دف ال��ث��اين
ل�سو�سيداد ،ليمنح الفريق البا�سكي
ف��وزه الأول يف الليغا ،منذ 16
فرباير املا�ضي.

ديفيد فيا ال يفكر في االعتزال

دورتموند
يدخل السباق
على ضم
فيليبي
لويس

ي�سعى بورو�سيا دورمتوند الأملاين� ،إلى تعزيز �صفوفه
ب�صفقة مميزة من نظريه �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وبح�سب �صحيفة «بيلد» ،ف�إن بورو�سيا دورمتوند مهتم
بالتعاقد مع الربازيلي فيليبي لوي�س العب �أتلتيكو مدريد،
مو�سما خمي ًبا ،ولن ي�ستمر
ليكون بديال ل�شميلزر الذي قدم
ً
مع الفريق الأملاين.
وان�ضم �أ�سود الفي�ستيفال لل�رصاع على فيليبي لوي�س ،والذي
جذب اهتمام بر�شلونة وفالمنغو الربازيلي.
ؤخرا ل�شبكة Globo
وك��ان فيليبي لوي�س ،قد �رصح م� ً
« Esporteم�ستعد لال�ستماع �إلى كل العرو�ض يف ال�صيف
املقبل».
عاما ،الرحيل
وينوي الالعب الربازيلي �صاحب الـ 33
ً
عن �صفوف �أتلتيكو مدريد ،يف ظل �سيا�سة النادي بتقدمي
عقود ملدة �سنة واحدة فقط ،ويتم جتديدها لالعبني الذين
تخطوا عامهم الثالثني.
• فيليبي لويس

وريورز يقهر ليكرز ويقترب من حسم الصدارة
اقرتب جولدن �ستيت وريورز من ح�سم �صدارة
الق�سم الغربي ب��دوري كرة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني بعد فوزه  90-108على م�ست�ضيفه
لو�س �أجنلي�س ليكرز.
ورفع وريورز ر�صيده �إلى  54فوزً ا و 24هزمية
يف �صدارة الغرب ويتقدم بانت�صارين على دنفر
ناجت�س الذي خ�رس  26مرة.
ومع تفوق وريورز بنتيجة « »1-3يف �سل�سلة
مواجهات الفريقني هذا املو�سم� ،أ�صبح بحاجة

رياضة

�إلى فوزين من �آخر  4مباريات ل�ضمان ال�صدارة
دون انتظار نتائج ناجت�س.
و�أحرز دي ماركو�س كازنز  21نقطة وا�ستحوذ
على  10كرات مرتدة لوريورز و�أ�ضاف البديل
كوين كوك  18نقطة.
واكتفى �ستيفن كوري بـ 7نقاط فيما �سجل كيفن
دورانت  15نقطة.
وكان البديل جوناثان وليامز الأكرث ت�سجيال
يف �صفوف ليكرز بر�صيد  17نقطة كما ا�ستحوذ

على  13كرة مرتدة.
وبعدما ف�شل يف بلوغ الأدوار الإق�صائية
باملو�سم الأول لليربون جيم�س مع الفريق،
قررت �إدارة النادي عدم �إ��شراك الالعب فيما
تبقى من املو�سم ومنحه راح��ة للتعايف من
�إ�صابة الفخذ من �أجل العودة بقوة يف املو�سم
اجلديد.
ويحتل ليكرز املركز  11يف الغرب بر�صيد
 35فوزا و 44خ�سارة.

ي��ب��دو ديفيد ف��ي��ا� ،سعي ًدا
ب��احل��دي��ث ع��ن ال��ع��دي��د من
الأمور ،منها بطوالت الدوري
التي لعب فيها ،وعائلته
وكيف �أن ال�سفر و�سع من
م��دارك��ه ،وزاد م��ن قوته،
لكن عندما ي�أتي احلديث عن
االعتزال ،ف�إن هذا ي�ستدعي
ابت�سامة عري�ضة ترت�سم على
وجهه.
وب������دون ����ش���ك ،ف������إن فيا
يعد م��ن �أع��ظ��م املهاجمني
ال��ذي��ن �أجنبتهم ك��رة القدم
الإ�سبانية ،وف��از بالكثري
من امليداليات والألقاب مبا
يكفي مل�سرية العبني اثنني
�أو ثالثة ،لكن وعلى الرغم
من ا�ستهالله لعامه  ،38ف�إنه
ال يزال ي�شعر بالنهم لتحقيق
املزيد.
ريا
وقال ديفيد فيا« :ال �أفكر كث ً
يف االع��ت��زال ،لأنني ال زلت
�ألعب و�أكتب تاريخي».
ويف في�سيل ك��وب��ي� ،سجل
املهاجم الإ�سباين� 3 ،أهداف
بالفعل يف  5مباريات ،مع
�سعيه لإ�ضافة الفوز بلقب
الدوري الياباين �إلى ح�صيلته
من الألقاب.
و�أ�ضاف فيا� ،أن �أي �شخ�ص
يتوقع منه �أي تراجع يف االلتزام بتلك املعايري
�سي�شعر بالإحباط دوما.
ونوه�« :أحاول �أن �أقود الآخرين بوا�سطة املثال .ال
�أعتقد يف �أي طريقة �أخرى غري العمل يوما بعد يوم
لكي �أكون قويا».
و�أو�ضح« :ال يهم ما �إذا كنت تلعب لرب�شلونة �أو في�سيل
كوبي �أو �سبورتينغ خيخون ،حيث بد�أت ،وللمنتخب
الوطني عندما كنت يف قمة م�ستواي».
و�أ�ضاف« :ال يهم ذلك .ال�رس بالن�سبة يل يتمثل يف

• ديفيد فيا

العمل يوما بعد يوم لكي �أكون �أف�ضل».
ويتفهم فيا ،التوقعات امللقاة على عاتقه ،وقال
�إنه تعامل مع مثل هذه الأمور طوال حياته منذ �أيامه
الأولى يف �سبورتينغ خيخون ،وخالل الفرتة التي
لعب فيها يف �رسق�سطة وفالن�سيا وبر�شلونة و�أتلتيكو
مدريد ،وخالل  98مباراة دولية.
وقال« :ال�ضغط الواقع علي ظل قائما دوما ،وذلك
بغ�ض النظر عن ال��دول��ة والفريق �أو موقعي يف
الت�شكيلة».

