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كاسياس أول رموز الليغا
�أعلن رئي�س رابطة الليغا ،خافيري تيبا�س� ،أن �إيكر
كا�سيا�س ،حار�س مرمى بورتو احلايل وريال مدريد
ال�سابق� ،أ�صبح �أول رمز للم�سابقة.
وجاء ذلك يف �إطار مبادرة من الليغا ،لال�ستمرار يف
النمو يف جميع �أنحاء العامل ،اعتمادا على �شعبية
العبني مثل �أ�سطورة املريينغي.
ويف هذا ال�صدد ،قال تيبا�س« :هذه خطوة كبرية بالن�سبة
لنا� ،إيكر العب لديه عدد �ضخم من املتابعني ،على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ي�صل �إلى  45مليونً ا،
وهو �أمر مهم ج ًدا لنا».
ومن جانبه ،قال كا�سيا�س �إنه ي�شعر «مب�س�ؤولية
كبرية» ،حيث �أن ا�سمه «�سي�صبح مرتبطا بعالمة جتارية
�ضخمة ،و�سيمثل جميع املنتمني �إلى الليغا».
وح�رض حفل تقدمي كا�سيا�س ،الذي �أُقيم بالعا�صمة
الإ�سبانية مدريد ،فريناندو �سانز ،مدير برنامج
�سفراء الليغا ،ومدير مكتب الليغا يف �شمال
�إفريقيا وال�رشق الأو�سط.
وهذا بالإ�ضافة �إلى بطل العامل يف التزحلق
على اجل��ل��ي��د ،خافيري فرينانديز،
وفريناندو مورينت�س ،الالعب ال�سابق
ل��ل��ري��ال ،و�سفري راب��ط��ة ال���دوري
الإ�سباين حال ًيا.

• كاسياس

أالبا يفتح الباب أمام الملكي والبرشا

ألبا :خسارة برشلونة للقب
الدوري ستكون حماقة
قال جوردي �ألبا ،ظهري بر�شلونة،
�إنه �سيكون من احلماقة �أن يخ�رس
فريقه لقب الدوري الإ�سباين ،هذا
ً
ريا
املو�سم ،بعدما حقق
تفوقا كب ً
على املناف�سني.
و�أ���ض��اف �أل��ب��ا ،خ�لال ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية:
«رغم ذلك ،هناك العديد من النقاط
املتبقية يف امل�سابقة ،ويجب �أن
نح�صدها».
وت��اب��ع« :ال��ت��ج��دي��د لرب�شلونة؟
ال��ن��ادي طلب مني اال�ستمرار يف
ك��ام��ب ن��و ،وه���ذه ك��ان��ت رغبتي
� ً
أي�ضا ..هذا النادي �أ�صبح حياتي،
ورغم الت�أخر يف التوقيع على عقد
جديد ،لكن الأم���ور متت ب�أف�ضل
جميعا �سعداء
طريقة ،والآن نحن
ً
للغاية».
و�أك��م��ل جن��م «الروخ����ا»« :عالقتي
بلوي�س �إنريكي؟ تبدو الأمور جيدة
بيننا� ،سواء يف بر�شلونة �ساب ًقا،
�أو الآن يف املنتخب الإ�سباين ..هو
لديه ر�أيه اخلا�ص ب�ش�أن الالعبني
الذين ي�ضمهم ،ومل تكن هناك �أي
م�شكلة يف ذلك».
و�أردف« :يف النهاية نحن حتدثنا
ريا عن ال�شائعات ،لكنني �أعرف
كث ً
�إنريكي ،و�أعرف جهازه الفني منذ
ف�ترة طويلة ،لذلك ال توجد �أي
�أزمة».
ووا�صل �ألبا« :عندما مت ا�ستدعائي
لأول مرة �إلى املنتخب ،يف عهد �إنريكي� ،شعرت بنف�س
�إح�سا�س اختياري يف �صفوف �إ�سبانيا للمرة الأولى،
عندما كنت الع ًبا يف فالن�سيا».
وا�ستطرد« :تلقيت الكثري من الدعم اجلماهريي ،عندما
مل يتم اختياري مرتني يف املنتخب ..لدينا الآن منتخب
�شاب يف �إ�سبانيا ،لكنه ميلك خ�برات كبرية ،وهذا
�أمر جيد ،كما �أن املدير الفني لديه �أفكار وا�ضحة،
والالعبون يطبقونها يف امللعب».
وحول العودة للعب مع «الروخا» يف «مي�ستايا» معقل
فالن�سيا ،فريقه ال�سابق ،علق �ألبا�« :إنه �أمر خا�ص

• جوردي ألبا

بالن�سبة يل� ،أمتنى �أن تكون ليلة رائعة على اجلميع..
ال �أ�ستطيع اختيار اال�ستقبال الذي �أتلقاه يف مي�ستايا،
ودائما �أكرر �أن هذا الأمر ي�ؤملني ،لكنني اعتدت عليه».
ً
وبخ�صو�ص الإ�ضافة التي يقدمها مي�سي لزمالئه يف
امللعب� ،أج��اب�« :إن��ه يجعل الأم��ور �سهلة للجميع،
وعندما تلعب معه ال بد �أن تفكر �رسيع ًا ..و�أنا تطورت
كثري ًا يف هذا الأمر».
و�أمت بقوله« :مي�سي العب خمتلف ،وي�ستطيع �أن يطور
من �أدائك ..عندما �ألعب بدونه �أالحظ الفرق ،لأنه يقدم
متريرات �سحرية ال ي�ستطيع الآخرون ر�ؤيتها».

وريورز يحطم بيسرز في دوري السلة األميركي

• أالبا يحتفل بأحد أهدافه

فتح جنم بايرن ميونيخ الأمل��اين ،الباب �أمام
انتقاله م�ستقبلاً لأحد عمالقي �إ�سبانيا ،ريال
مدريد وبر�شلونة ،بالإ�ضافة �إلى كبار الدوري
الإنكليزي املمتاز.
وخالل مقابلة مع �صحيفة «بيلد» الأملانية ،قال
ديفيد �أالب��ا العب الفريق البافاري« :ب�إمكاين
ت�صور نف�سي يف جتربة جديدة ،لكني �أ�شعر

والربمييريليغ ،ه��ن��اك عمالقان ك��ب�يران يف
�إ�سبانيا ،من املمكن اللعب للريال �أو البار�شا،
كذلك يف �إنكلرتا هناك �أندية كربى».
واعرتف الدويل النم�ساوي بت�شجيعه لآر�سنال قبل
م�شجعا للغانرز يف
�سنوات ،قائلاً « :نعم ،كنت
ً
الطفولة ،و�إذا كنت كذلك يف ال�صغر� ،ست�ستمر
على ذات النهج طوال حياتك».

براحة بالفعل مع بايرن ميونيخ».
و�أ�ضاف �أالب��ا« :كل عام هناك حتديات و�أهداف
رضا ب�شكل دائم،
جديدة ،وال�ضغط يكون حا� ً
لهذا ال�سبب �أنا �سعيد يف بايرن ميونيخ ،لكن
من املمكن �أن �أتطلع خلو�ض جتربة جديدة يف
امل�ستقبل».
وعند �س�ؤاله عن �أي دوري يف�ضله� ،أجاب« :الليغا

اليونايتد وافق على

عودة ماركوس روخو

إلى إستوديانتس
�سمح ن��ادي مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د ،مل��داف��ع
ال�����ش��ي��اط�ين احل��م��ر
ب��ال��ع��ودة �إل���ى م�سقط
ر�أ����س���ه ،وال���ت���درب مع
فريقه ال�سابق ،بعدما
ف��ق��د ف��ر���ص��ة اللعب
يف ت�شكيلة امل���درب
الرنويجي �أويل جونار
�سول�سكاير.
وذك����رت �صحيفة «ذا
����ص���ن»� ،أن امل���داف���ع
الأرجنتيني ماركو�س
روخ��و ،يتدرب حاليا
م��ع ف��ري��ق��ه ال�سابق
�إ�ستوديانت�س ،بعدما
�شارك يف  3مباريات
فقط مع يونايتد ،منذ
بداية املو�سم.
ون��ق��ل��ت ال�صحيفة ت��غ��ري��دة للنادي
الأرجنتيني ،على «ت��وي�تر» ،ق��ال فيها:
«ال يوجد �أم��ر �أف�ضل من ق�ضاء عيد ميالدك
يف وطنك ،تواجد ماركو�س روخو يف �سيتي
بيل ،ومتكن من التدرب والبقاء� ،أ�صبح الئقا
بدنيا بعدما ح�صل على �إذن خا�ص من مان�ش�سرت
يونايتد».

• ماركوس روخو

وال يتمتع روخو بثقة امل��درب �سول�سكاير ،الذي
يعتمد على الثنائي فيكتور لينديلوف وكري�س
�سمولينغ ،يف عمق الدفاع ،وينتهي عقد الالعب
الأرجنتيني مع مان�ش�سرت يونايتد يف  ،2021والذي
يبدو راغبا يف التخلي عن خدماته.
و�أبدى �إيفرتون رغبته يف التعاقد مع روخو ،لكن
راتبه الأ�سبوعي الذي يبلغ � 100ألف جنيه �إ�سرتليني
�أ�سبوعيا ،قد يقف عائقا �أمام �إمتام ال�صفقة.

بين ميالن وإشبيلية

• أندريه
سيلفا

• جانب من املباراة

بعد شفائه من جراحة في القلب

أندريه سيلفا يشعل أزمة
ك�شف تقرير �صحايف �إيطايل عن وجود م�شكلة
تتعلق ببند ال�رشاء النهائي يف عقد الربتغايل
�أندريه �سيلفا مهاجم ميالن ُ
املعار �إلى �صفوف
�إ�شبيلية.
وبح�سب �صحيفة «كالت�شيو مريكاتو»
الإيطالية ،ف�إن �إ�شبيلية لديه احلق يف �رشاء
�سيلفا مقابل  39مليون يورو ،والذي يعتربه
النادي الأندل�سي مبلغ ًا مرتفع ًا للغاية.

ف�شل �إن��دي��ان��ا بي�رسز يف
ح�سم ت�أهله �إل��ى الأدوار
الإق�صائية ب��دوري ال�سلة
الأم�ي�رك���ي للمحرتفني،
بعدما تلقى هزمية ثقيلة
�أم���ام م�ست�ضيفه غولدن
�ستيت وريورز حامل اللقب
بنتيجة .112-89
ويحتاج بي�رسز �إل��ى فوز
واحد ل�ضمان الت�أهل ،لكنه
تلقى الهزمية الرابعة على
ال��ت��وايل ليتوقف ر�صيده
عند  44فوزا و 29خ�سارة
يف املركز الرابع يف الق�سم
ال�رشقي.
وي��ت��ف��وق ب��ي����سرز ب��ـ 10
انت�صارات على �أورالن���دو
م��اج��ي��ك ���ص��اح��ب املركز
التا�سع ،وال��ذي خ�رس 38
مباراة.
وانهار �إنديانا يف ال�شوط
الثاين �أم��ام حامل اللقب
يف �آخر املو�سمني ،وو�صل
الفارق �إلى  34نقطة.
و�أح��رز دمياركو�س كازنز
 19نقطة وا�ستحوذ على 11
كرة مرتدة ل��وري��ورز� ،إذ
�سجل جميع العبي الت�شكيلة
الأ�سا�سية للفريق 10 ،نقاط
على الأقل.
و���س��ج��ل ال��ب��دي��ل تايريك
�إيفانز  20نقطة لبي�رسز،
و�أ�ضاف تاديو�س يانغ 18
نقطة.
ويت�صدر وري���ورز الق�سم
الغربي بر�صيد  49فوزا
و 22خ�����س��ارة ،متقدما
بانت�صار واح��د على دنفر
ن��اغ��ت�����س ال����ذي خا�ض|
 70مباراة.

و�أ�ضافت« :املدير الريا�ضي اجلديد لإ�شبيلية
مون�شي ،ميكن �أن يطلب خ�صم على ال�سعر،
وهو ما �سريف�ضه ميالن».
و�أ���ش��ار التقرير� ،إل��ى �أن��ه يف حالة ف�شل
الطرفني يف التو�صل التفاق� ،سيكون �أمام
الرو�سونريي حلني� ،أن ينتقل �سيلفا �إلى
فالن�سيا �أو موناكو حيث يبحث الثنائي عن
مهاجم.

خضيرة جاهز
للعوة
إلى التدريبات
ح�صل الأمل��اين �سامي خ�ضرية متو�سط ميدان
يوفنتو�س على ال�ضوء الأخ�رض للعوة �إلى
تدريبات فريقه.
وكان خ�ضرية قد خ�ضع جلراحة ،يف القلب
والأوع��ي��ة الدموية ،لعالج م�شكلة تتعلق
بعدم ات�ساق النب�ض.
وذك��ر امل��وق��ع الر�سمي ليوفنتو�س� ،أن
خ�ضرية اجتاز جميع الفحو�صات الالزمة،
بعد فرتة من العملية اجلراحية ،و�أ�صبح
جاهزً ا ال�ستئناف ن�شاطه الكروي ب�شكل
طبيعي.
وعانى خ�ضرية « 31عاما» من م�شاكل يف
القلب ،قبل مباراة يوفنتو�س �أمام �أتلتيكو
م��دري��د ،ب��دوري
�أب�������ط�������ال
�أوروب������ا،
يف فرباير
املا�ضي.

• سامي
خضيرة

