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تشيلسي لن يتخلى
عن كونتي

في الوقت الحالي
�سيوا�صل املدرب الإيطايل �أنطونيو كونتي
عمله مع بطل الدوري الإنكليزي ت�شيل�سي،
�أقله على املدى املنظور ،وذلك بعدما قرر
مالك النادي امللياردير الرو�سي رومان
ابراموفيت�ش منحه فر�صة بح�سب ما ك�شفت
و�سائل االع�لام املحلية .وب��دا م�ستقبل
امل��درب الإي��ط��ايل يف مهب الريح بعدما
مني ت�شيل�سي بهزميتني على التوايل يف
الدوري املمتاز �أمام بورمنوث على �أر�ضه
«�صفر »3-وواتفورد « ،»4-1ال�سيما �أن
ابراموفيت�ش معروف ب�أنه غري مت�سامح مع
املدربني ب�رصف النظر عن الألقاب التي
�سبق لهم حتقيقها مع النادي.
لكن التقارير ال�صادرة عن و�سائل االعالم
الربيطانية �أ�شارت الى �أن كونتي �سيكون
ب�صحبة الفريق عندما يتواجه الإثنني
مع و�ست بروميت�ش البيون يف املرحلة
ال�سابعة والع�رشين من الدوري الذي يحتل
فيه النادي اللندين املركز الرابع الأخري
امل�ؤهل الى دوري �أبطال �أوروب��ا بفارق
نقطة فقط �أمام جاره توتنهام ومثلها خلف
ليفربول الثالث.

وك�شفت و�سائل االع�لام الربيطانية �أن
م�ستقبل كونتي مل يكن م��دار بحث يف
االجتماع ال��ذي عقد بني عدد من �أع�ضاء
جمل�س ادارة النادي اللندين الذي خرج من
ن�صف نهائي م�سابقة ك�أ�س الرابطة املحلية
على ي��د ج��اره �أر���س��ن��ال ،بينما ال يزال
م�شاركا يف م�سابقة الك�أ�س حيث يلتقي
مع هال �سيتي يف  16فرباير يف الدور ثمن
النهائي.
وتنتظر كونتي ورجاله مهمة �صعبة يف ثمن
نهائي دوري الأبطال يف مواجهة بر�شلونة
مت�صدر ترتيب الدوري اال�سباين ،والذي
�سيحل �ضيفا يف «�ستامفورد بريدج» يف 20
فرباير ،قبل �أن ي�ست�ضيف مباراة االياب
على ملعبه «كامب نو» يف  14مار�س.
ومل يتوان كونتي يف الأ�سابيع القليلة
املا�ضية عن انتقاد ادارة النادي وفل�سفتها
يف �سوق االنتقاالت ،كما �أن��ه �أع��رب عن
امتعا�ضه منها لأنها مل ت�صدر �أي بيان دعم
له عندما وجهت اليه االنتقادات ب�سبب
النتائج املت�أرجحة للفريق منذ بداية
العام اجلديد «حقق فوزا واحدا يف الدوري

خالل .»2018
ويف ظل احلديث عن امكانية اقالته من
من�صبه رغم جناحه يف قيادة الفريق الى
لقب ال��دوري يف مو�سمه الأول معه ،كان
قلب الدفاع غ��اري كاهيل من املدافعني
القالئل عن املدرب الإيطايل ،معرتفا ب�أن
يجب حتميل امل�س�ؤولية لالعبني عن الأداء
الذي قدمه الفريق يف مباراة الإثنني �ضد
واتفورد.
ويف ح��دي��ث ل�صحيفة «ل��ن��دن ايفنينغ
�ستاندارد» ،قال كاهيل «مهما كان القرار
الذي �سي�صدر عن االدارة ب�ش�أن كونتي،
يتوجب على الالعبني حتمل امل�س�ؤولية.
املدرب قام بعمل مذهل» ،م�ضيفا «ال�شعور
الذي يراودين حاليا هو الأ�سو�أ منذ فرتة
طويلة .على �صعيد الأداء ،مل �أتعرف
على الفريق �أو نف�سي .كان �سيئا للغاية.
ت�شعر بانزعاج كبري عندما تخرج من �أداء
مماثل.
وتابع :يجب �أن نبقى �أق��وي��اء .اختربت
هذا الأمر يف ال�سابق مع هذا النادي يجب
املحافظة على رباطة ج�أ�شنا.

كورتوا يطلب ود ريال مدريد
غ��ازل البلجيكي تيبو ك��ورت��وا ،حار�س مرمى ت�شيل�سي
الإنكليزي ،فريق ريال مدريد الإ�سباين ،،عندما �رصح ب�أن
قلبه يف العا�صمة الإ�سبانية «مدريد».
وذكرت �صحيفة «�آ�س» الإ�سبانية ،بع�ض العوامل التي تقرب
كورتوا من القدوم لريال مدريد يف ال�صيف املقبل ،منها
و�ضعه ال�شخ�صي ،حيث �إن طفليه يعي�شان رفقة والدتهما يف
العا�صمة الإ�سبانية.

كما �أو�ضحت �أن خربة الالعب الكبرية مع ت�شيل�سي و�أتلتيكو
مدريد رغم �أن عمره  25عاما فقط ،جتعله خيارا منا�سبا
حلرا�سة عرين امللكي.
و�أو�ضحت �أن رف�ض كورتوا عرو�ض ت�شيل�سي من �أجل متديد
عقده� ،سوف ي�سهل على الفريق امللكي �ضمه من البلوز يف
ال�صيف املقبل ،لقدرة البلجيكي على التفاو�ض والتوقيع
مع �أي فريق يف يناير  ،2019مع نهاية عقده يف يونيو من
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نف�س العام.
وتابعت «�سبب �آخر لقدوم كورتوا لريال مدريد ،هو الو�ضع
ال�سيئ لت�شيل�سي يف املو�سم اجلاري حتت قيادة �أنطونيو
كونتي ،الذي �أ�صبح حتت مق�صلة الإقالة.
و�أبرزت ال�صحيفة �أن �صعوبة �ضم واحد من الثنائي دافيد
دي خيا «مان�ش�سرت يونايتد» ويان �أوبالك «�أتلتيكو مدريد»
�سريجح �إمكانية تعاقد النادي امللكي مع كورتوا.

�أ�شعل نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،احلرب على
جوهرة بورو�سيا دورمتوند الأملاين ،بعدما اقتحم ال�رصاع
الدائر على �ضمه يف ال�صيف املقبل.
ووفقا ل�صحيفة «ديلي ميل» ،فقد ان�ضم مان�ش�سرت يونايتد،
بقيادة مدربه جوزيه مورينيو� ،إل��ى ليفربول وبايرن
ميونيخ ،يف مطاردة جنم بورو�سيا دورمتوند كري�ستيان
بولي�سيت�ش.
ريا بني تلك
وقالت ال�صحيفة« :يبدو �أن هناك
ً
�رصاعا كب ً
الأن��دي��ة على �ضم �صانع الأل��ع��اب الأم�يرك��ي البالغ من
العمر  19عاما ،الذي يقدر �سعره بنحو  40مليون جنيه
�إ�سرتليني».
وي�أمل ليفربول ،بقيادة مدرب دورمتوند ال�سابق ،يورغن
كلوب ،يف �ضم الالعب �ضمن خطته ال�ستثمار  145مليون
جنيه �إ�سرتليني من بيع فيليب كوتينيو �إلى بر�شلونة يف
املريكاتو ال�شتوي الأخري.
�أما بايرن ميونيخ في�أمل يف خطف الالعب ال�شاب ليكون
خليفة على املدى البعيد لآريني روبن ،وفرانك ريبريي.
واختتمت ال�صحيفة ب�أن دورمتوند يتمنى ا�ستمرار الالعب
الأمريكي الذي ميتد عقده حتى عام .2020
ومنذ ان�ضمامه �إلى الفريق الأملاين يف مو�سم ،2016-2015
لعب بولي�سيت�ش  81مباراة لدورمتوند و�سجل  11هدفا.

بوكيتينو
يرفض التدخل
في مستقبل كين
• هاري كني

قال ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوت�سبري� ،إن مهاجمه
هاري كني ،ي�شعر بال�سعادة بالوجود مع الفريق لكن الالعب فقط
هو من ي�ستطيع الإجابة عن �أ�سئلة بخ�صو�ص م�ستقبله.
ووا�صل كني الت�ألق مع توتنهام يف املوا�سم الأخرية ،وو�صل �إلى
هدفه رقم  100يف الدوري خالل التعادل  2-2مع ليفربول يوم
الأحد املا�ضي ،لكنه قال �ساب ًقا بو�ضوح �إن �إحراز الألقاب يعد
�أولوية بالن�سبة له.
عاما على عقد مع توتنهام حتى
ووقع الالعب البالغ عمره 24
ً
 ،2022لكن زميله ال�سابق يف منتخب �إنكلرتا واين روين �أبلغ �شبكة
�سكاي �سبورت�س �أن كني رمبا يفكر ب�شكل خمتلف يف م�ستقبله� ،إذا
مل يبد�أ ناديه يف �إحراز الألقاب.

ور ًدا على �س�ؤال ح��ول ا�ستمرار كني طويال مع توتنهام ،رد
بوكيتينو :هذا ال�س�ؤال يجب �أن يكون له ولي�س يل ،بكل ت�أكيد هو
يريد ت�سجيل الأهداف و�إحراز الألقاب ،لكني ال �أ�ستطيع �أن �أقول �أي
�شيء بخ�صو�ص هذا الأمر.
وجذب كني اهتمام عمالقة �أوروب��ا يف املوا�سم الأخ�يرة ،وقال
رامون كالديرون رئي�س ريال مدريد ال�سابق يف �أكتوبر املا�ضي،
�إنه يتوقع حماولة ريال �ضم هذا املهاجم.
وقال بوكيتينو :هو �سعيد هنا ويحب توتنهام ،لكن هذا �س�ؤال
�شخ�صي ،بخ�صو�ص ما يفكر فيه وم�شاعره ،ال �أ�ستطيع الإجابة
بالنيابة عنه .و�سيلعب توتنهام مع جاره وغرميه �آر�سنال يف
الدوري على ا�ستاد وميبلي ،يوم ال�سبت املقبل.

• دياباتي في كرة مشتركة مع فرنانديز

بويل يتغنى بأداء دياباتي
قال كلود بويل مدرب لي�سرت �سيتي
املناف�س يف ال���دوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم �إن العبه ال�شاب
فو�سيني دياباتي ميتلك ال�سمات
املالئمة للتعامل مع قوة البطولة،
و�إن��ه ترك لديه انطباعا جيدا منذ
بداية انتدابه.
و�سجل فو�سيني دياباتي ،والذي
ميكن �أن يلعب كمهاجم �أو يف مركز
اجلناح ،هدفني يف �أول ظهور له يف
فوز لي�سرت  1-5يف ك�أ�س االحتاد
الإنكليزي� ،أمام بيرتبره يونايتد
ال�شهر املا�ضي.
و����ش���ارك ال�لاع��ب امل���ايل متعدد

املواهب يف نف�س مركز ريا�ض حمرز
يف الناحية اليمنى من خط الو�سط،
يف التعادل  1-1مع �سوانزي �سيتي،
بعد ابتعاد العب الو�سط اجلزائري
ع��ن ال��ت��دري��ب��ات �أث��ن��اء حماولته
االنتقال لفريق �آخر.
و�أو���ض��ح بويل «�أعتقد �أن��ه ميتلك
الكثري م��ن الإم��ك��ان��ات وال�صفات
اجليدة للعب يف الدوري الإنكليزي
املمتاز� ،شكلت هذه ثاين مباراة
ل��ه معنا ،وق��د �أظ��ه��ر الكثري من
املهارات».
وانتقل دياباتي للي�سرت يف فرتة
االنتقاالت ال�شتوية يف يناير املا�ضي

بعد ترشيحه لجائزة العب الشهر

قادما من �أجاك�سيو ،املناف�س يف
دوري الدرجة الثانية الفرن�سي بناء
على عقد ملدة �أربعة �أعوام ون�صف.
وخ��ا���ض دي��اب��ات��ي  20م��ب��اراة يف
كل امل�سابقات مع �أجاك�سيو منذ
ان�ضمامه �إليه.
وق���ال ب��وي��ل «ان��دم��ج ب�شكل جيد
مع زمالئه يف الفريق� ،إن��ه ير�سل
متريرات �سهلة وم��ن مل�ستني كما
يخرتق ب�شكل جيد.
ويحتل لي�سرت املركز الثامن يف
ج��دول الرتتيب بر�صيد  35نقطة
و�سيتوجه للقاء مان�ش�سرت �سيتي
املت�صدر يوم ال�سبت املقبل.

محمد صالح يداعب
النني

داعب حممد �صالح ،هداف فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب
م�رص ،مواطنه حممد النني العب و�سط �آر�سنال بعد �أن مت
تر�شيحه جلائزة العب ال�شهر يف �شهر يناير املا�ضي.
واختار نادي �آر�سنال الإنكليزي  4العبني للت�صويت عليهم
من قبل جماهري النادي لإعالن �أف�ضل العب يف ال�شهر املا�ضي
وهم حممد النني والإ�سباين نات�شو مونريال والأملاين
م�سعود �أوزيل والإنكليزي جاك ويل�شري.
وكتب النني عرب ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع «تويرت»�« :سعيد
ج ًدا بتواجدي �ضمن قائمة �أف�ضل العب ل�شهر يناير هذا
نتيجة عمل وجمهود كبري خالل الفرتة الأخرية �أ�سعى دائما
للتطور من �أجل فريقي وامل�شجعني.
وداعب �صالح زميله النني يف تعليق �سخر خالله مما قاله
وطالبه باالخت�صار ومطالبة اجلماهري بالت�صويت له ورد
العب �آر�سنال ب�صورة للممثل امل�رصي حممد هنيدي مطال ًبا
�صالح بالت�صويت له.

غولدن ستيت واصل التخبط

بالخسارة أمام أوكالهوما
مني حامل اللقب غولدن �ستيت بالهزمية الثانية
له على التوايل ،وخ�رس على ملعبه �أمام �أوكالهوما
�سيتي ثاندر � 125/105ضمن مناف�سات دوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
ت�ألق بول ج��ورج يف �صفوف ثاندر ،و�سجل 38
نقطة ،و�أ���ض��اف زميله را�سيل وي�ستربوك 34
نقطة ،لي�ستعيد الفريق توازنه بعد تلقي  4هزائم
متتالية.
ورفع ثاندر عدد انت�صاراته هذا املو�سم بذلك �إلى
 31مقابل  24هزمية ،بينما كانت الهزمية هي 13

انت�صارا ،وظل يف �صدارة
حلامل اللقب مقابل 41
ً
جمموعة املنطقة الغربية.
ويف مباريات �أخرى ،تغلب تورونتو رابتورز على
بو�سطن �سلتيك�س مت�صدر جمموعة املنطقة ال�رشقية
 ،91/111ولو�س �أجنلي�س ليكرز على فينيك�س
�صنز  ،93/112وفيالدلفيا �سيفنت�س �سيك�رسز على
وا�شنطن ويزاردز  ،102/115و�أتالنتا هوك�س على
ممفي�س جريزلي�س  ،82/108وهيو�سنت روكت�س
على م�ضيفه بروكلني نت�س  ،113/123وميلواكي
بك�س على م�ضيفه نيويورك نيك�س .89/103
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