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 داهمت الشرطة االجنليزية معرض الفنان االجنليزي جوني كوتر وأجبرته على إنزال  22 
لوحة تستفز املشاعر ومتثل الالعب االجنليزي ديڤيد بيكام على الصليب مكان السيد املسيح 
واضعا فوق رأسه املكلل بالشوك مبلغا من املال وحتت أقدامه كأس العالم، بعد الشكاوى التي 
تلقتها الشرطة للوحة بتهمة إهانة الدين املسيحي، وقد جتاوب صاحب اللوحة كي يتجنب 
األبعاد القانونية حيث يعرف عن بيكام مالحقته القضائية لكل شــــخص ميسه فاملجالت 
والصحف خير شاهد على ذلك.وفي اطار تبريره للعمل الذي قام به، أوضح جوني أنه عندما 

رسم هذه اللوحة أراد أن يبني كيف أصبحت سلطة الالعبني أقوى من الدين. 

 إزالة لوحة لبيكام تهين «المسيحية»
 سيصبح جنم لوس اجنيليس االميركي لكرة السلة كوبي 
براينت في ١٩ فبراير املقبل اول رياضي يضع بصماته على 
االسمنت الرطب امام املسرح الصيني الشهير في شارع هوليوود 
(كاليفورنيا، غرب) بلوس اجنيليس على غرار العديد من جنوم 
السينما. وستضاف بصمات القدم (٤٨ سم) واليدين لبراينت  
الى املتحف الرائع املنشأ امام السينما الشهيرة والذي يتضمن 

بصمات نحو ٢٠٠ جنم وجنمة في ٢٠ فبراير املقبل.

 براينت سيضع بصماته على أرض هوليوود

 ريال مدريد يجدد فوزه على جاره أتلتيكو في الكأس.. وميالن يلحق بركب المتأهلين لربع النهائي

 برشلونة للتحليق في الصدارة أمام راسينغ.. ومان يونايتد لتخطي عقبة برمنغهام
 جدد ريال مدريد فوزه على جاره 
اللدود اتلتيكو مدريد وصيف بطل 
املوسم املاضي وبلغ الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس اسبانيا 
لكرة القدم بعدما تغلب عليه في 
معقله «فيسنتي كالديرون» ١ ـ ٠ 
مســــاء أول من امس في إياب ثمن 
النهائي. وكان النادي امللكي الباحث 
عن لقبه األول في هذه املسابقة منذ 
١٩٩٣ عندما توج به للمرة السابعة 
عشرة في تاريخه، فاز ذهابا على 
ملعبه «سانتياغو برنابيو» ٣ ـ ١، 
ثم قاده جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الى حتقيق فوزه السادس 
على التوالي على جــــاره األحمر 
واألبيض بتسجيله هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة ٢٣ بعد متريرة 
من سيرخيو راموس، رافعا رصيده 
الى ٦٥ هدفا في ٦٥ مباراة خاضها 
حتــــى اآلن مع النــــادي امللكي في 
جميع املسابقات منذ ان انتقل اليه 
فــــي صيف ٢٠٠٩ من مان يونايتد 
االجنليزي. وضــــرب ريال مدريد 
الذي لم يذق طعم الهزمية امام جاره 
منــــذ ١٩٩٩، موعدا في دور نصف 
النهائي الذي يقام ذهابه في ٢٦ و٢٧ 
احلالي وإيابه في ٢ و٣ الشهر املقبل، 
مع اشبيلية حامل اللقب الذي كان 
تخطى عقبة ڤياريال، على ان تكون 
املواجهة الثانية في دور األربعة بني 

برشلونة وامليريا.
  وفــــي املرحلة العشــــرين من 
الدوري االسباني يبدو برشلونة 
مرشحا للمحافظة على فارق النقاط 
االربــــع الذي يفصلــــه عن غرميه 
ومالحقه ريال مدريد ألنه يخوض 
اختبارا ســــهال اليوم امام ضيفه 
راسينغ سانتاندر. ومن غير املرجح 
ان يواجه فريق املدرب جوســــيب 
غوارديــــوال، صعوبة في مواصلة 

الشوط الثاني رد ميركل اجلميل 
لروبينيو ومرر كرة الهدف الثالث 
الذي سجله البرازيلي في الدقيقة 
٦٥. وضرب ميالن موعدا في ربع 

النهائي مع سمبدوريا.
  وفي املرحلة احلادية والعشرين 
من الــــدوري االيطالي ميلك روما 
فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في 
املركز الرابــــع والثأر من كالياري 
اليــــوم.وكان  عندما يســــتضيفه 
كالياري أذل فريق العاصمة ذهابا 
عندما سحقه ٥ـ  ١. ويلعب بارما مع 

كاتانيا، وباليرمو مع بريشيا.

  ألمانيا

  يستقبل بوروسيا دورمتوند 
املتصدر شتوتغارت وصيف القاع 
في مباراة سهلة لالول اليوم، ضمن 
املرحلة التاسعة عشرة من بطولة 
املانيا.ويأمل دورمتوند (٤٦ نقطة) 
تكرار فوزه على شتوتغارت ٣ ـ ١ 
الذي حققه في املرحلة الثانية، عندما 
يستقبله على ملعبه «سيغنال ايدونا 
بارك»، ليبتعد أكثر في الترتيب الذي 
يتصدره بفارق ١٢ نقطة عن هانوڤر 

(٣٤ نقطة) أقرب منافسيه.
   ويســــتقبل بايــــرن ميونيخ 
علــــى ملعبــــه «اليانتــــس ارينا» 
كايزرسلوترن العاشر وهو يعاني 
من إصابة العبه الفرنســــي فرانك 
ريبيري في ركبتــــه في املواجهة 
االخيــــرة أمام فولفســــبورغ ١ـ  ١. 
ويلتقي هانوڤر الثاني مع شالكه 
احلادي عشــــر في مبــــاراة قوية. 
ويســــتقبل ماينتس الثالث (٣٣ 
نقطة) على ملعبه «شتاديون أم 
بروشفيغ» ڤولفســــبورغ الرابع 
عشر. وفي باقي املباريات، يلتقي 
فرايبورغ مع نورمبرغ وكولن مع 

ڤيردر برمين.

سلســــلة انتصاراته املتتالية في 
الدوري ورفعها الى ١٤ على التوالي، 
خصوصا ان ضيفه سانتاندر يقبع 
في املركز الرابع عشر ولم يذق طعم 

الفوز في املراحل األربع األخيرة.
  وعلى ملعب «رامون سانشيز 
بيزخوان»، يأمل اشبيلية في الفوز 
اليوم على ضيفه ليفانتي صاحب 
املركز التاســــع عشر قبل األخير. 
ويحتل النادي االندلسي حاليا املركز 
العاشر بفارق ١١ نقطة عن املركز 
الرابع األخير املؤهــــل الى دوري 
األبطال والذي يحتله حاليا ڤالنسيا 
الذي يلعب اليوم ايضا على أرضه 

أمام ملقة.

  إنجلترا

  ميلك مان يونايتد فرصة ذهبية 
الستعادة نغمة االنتصارات عندما 

يستضيف برمنغهام سيتي اليوم في 
افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين 
من الدوري االجنليزي. وكان مان 
يونايتد ســــقط في فــــخ التعادل 
السلبي امام مضيفه توتنهام في 
املرحلــــة املاضية مــــا مكن جاره 
اللدود مانشستر سيتي من اللحاق 
به الى املركــــز األول بتغلبه على 
ضيفه ولفرهامبتون ٤ـ  ٣. وميلك 
ممثال مدينة مانشســــتر ٤٥ نقطة 
مع مباراتــــني مؤجلتني ليونايتد 
امام مضيفيه بالكبول وتشلسي. 
وكان برمنغهام فرمل مان يونايتد 
وحرمه من حتقيق الفوز اخلامس 
على التوالي واالبتعاد في الصدارة. 
ويتربص مانشستر سيتي جلاره 
عندمــــا يحل ضيفا على اســــتون 
ڤيال اجلريح والذي لم يذق طعم 
االنتصارات منذ تغلبه على ضيفه 

وست بروميتش البيون ٢ـ  ١ في ١١ 
ديسمبر املاضي. ويعول مانشستر 
سيتي على هدافه الدولي االرجنتيني 
كارلوس تيفيز ومهاجمه اجلديد 
الدولي البوســــني اديــــن دزيكو 
لتحقيق فوزه اخلامس في مبارياته 
الست األخير والبقاء في الريادة ان 
لم يكن االنفراد بها في حال تعثر 

الشياطني احلمر.
  وعلى غرار مان يونايتد، يسعى 
ارسنال الثالث الى تعويض سقوطه 
في فخ التعــــادل امام ويغان ٢ ـ ٢ 
في املرحلة العشــــرين والتغلب 
عليه عندما يستضيفه على ملعب 
«االمارات» اليوم. وفي باقي املباريات، 
يلعب ولفرهامبتون مع ليڤربول، 
وايڤرتون مع وست هام، وفوالم مع 
ستوك سيتي، ونيوكاسل يونايتد 
مع توتنهام هوتسبر، وبالكبول مع 

سندرالند اليوم.

  إيطاليا

  اكتمل عقد الدور ربع النهائي 
من مســــابقة كأس ايطاليا بتأهل 
ميالن متصدر الدوري على حساب 
ضيفه باري بالفوز عليه ٣ـ  ٠ على 
ملعب «سان سيرو». ولم يجد ميالن 
الســــاعي الى اللقب للمرة األولى 
منذ ٢٠٠٣ والسادسة في تاريخه، 
صعوبة فــــي تخطي عقبة ضيفه 
الذي يتذيل ترتيب الدوري، فانهى 
فريق املدرب ماسيميليانو اليغري 
الشوط األول متقدما بهدفني، األول 
في الدقيقة ١٩ للســــويدي زالتان 
ابراهيموفيتش.وجاء الهدف الثاني 
في الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول لالعب الوسط األملاني الشاب 
الكســــندر ميركل (١٨ عاما). وفي 

(أ.پ)   كرة جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في طريقها لهز شباك اتلتيكو مدريد  

 إيتو: مازلت على اتصال بغوارديوال 
ومورينيو وانقطعت عالقتي ببنيتيز

 ألڤيس يرفض تمديد عقده مع برشلونة

 ريكيلمي مرشح لالنضمام إلى بالكبيرن

 أشاد القناص الكاميروني صامويل 
إيتو جنم فريق إنتـــر ميالن مبدربيه 
السابقني جوزيه مورينيو وجوسيب 
غوارديوال، فيما أكد أن فريقه اإليطالي 
احتـــاج إلى مللمة أوراقـــه داخل غرفة 
خلع املالبس بعد الفترة غير الناجحة 
التي قضاهـــا رافاييل بنيتيز مع إنتر. 
وقال إيتو لبرنامج «شيامبريتي نايت» 
التلفزيوني «عندما تلعب كرة القدم فإن 
الشيء األكثر أهمية هو أن حتقق الفوز». 
وأوضح «في مرحلة ما في املوسم املاضي، 
كنا نـــدرك أن علينا أن نقدم املزيد من 
العطاء، عندما طلب مني مورينيو أن 
أغير مركزي، حاولت وصار األمر بشكل 
جيد، رؤية مورينيو لفريق إنتر كانت 
مختلفة عن اآلخرين، إنه املدرب االفضل 

ولقـــد أثبت ذلك». ورغم ان العديد من 
زمالئه انتقدوا املدرب السابق بنيتيز، 
أكد إيتو «ال أتفق مع هذه الطريقة في 
رؤية األمور، حتى مباراة يوڤنتوس كنا 
نلعب بشـــكل جيد». وكذلك أشاد إيتو 
مبدربه السابق في برشلونة غوارديوال، 
رغم الشائعات التي أثيرت حول حدوث 
مشاكل شخصية بني الطرفني مما أدى 
إلى رحيل مهاجم املنتخب الكاميروني. 
وتابع إيتو «غوارديـــوال مدرب رائع، 
عانينا من بعـــض اخلالفات، لكن ذلك 
يحدث في كل فريق، عندما رحلت عن 
برشلونة لم أكن نادما على الفترة التي 
قضيتها، في احلقيقة مازلت على اتصال 
بغوارديوال ومورينيو، ولكن ليس مع 

بنيتيز».

 رفض الظهير االيسر الدولي البرازيلي دانيال 
الڤيس عرضا لتمديد عقده مع برشـــلونة بطل 
ومتصدر الدوري االســـباني لكرة القدم، وذلك 
بحسب ما كشفت صحيفة «موندو ديبورتيڤو» 
الكاتالونية. وينتهي عقد الڤيس في ٣٠ يونيو 
٢٠١٢ وذكرت الصحيفة ان برشـــلونة يريد ان 
ميدده حتى ٢٠١٥ مع رفـــع راتب البرازيلي الى 
مستوى الرواتب التي يتقاضاها العبون مثل القائد 

كارليس بويول، لكن العب اشبيلية السابق رفض 
العرض، وكشفت الصحيفة ان برشلونة حاول 
ايجاد طريقة من اجل حتسني راتب الڤيس دون 
ان يتخطى حدود امليزانية التي وضعها لنفسه، 
لكن ذلك لم يغر الالعب البرازيلي الذي كان رفضا 
عرضا سابقا لتمديد عقده، وكرر موقفه السابق 
عبر محاميه خواكني ماكانس الذي اجتمع بنائب 

رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو. 

 انضم خوان رومان ريكيلمي إلى قائمة املرشحني 
لالنضمام إلى صفوف فريق بالكبيرن اإلجنليزي، 
ضمن سياســـة الصفقات املذهلة املتبعة منذ نقل 
ملكية النادي في نوفمبر املاضي. وأصبح ريكيلمي 

العب بوكا جونيورز األرجنتيني، ثالث اسم كبير 
يرتبط بالفريق اإلجنليزي بعد رونالدينيو وديڤيد 
بيكام، منذ أن استحوذت مجموعة «فينكيز» الهندية 

على النادي في نوفمبر املاضي. 

يعتقد حــــارس مرمى يوڤنتوس   
اإليطالي جيانلويجي بوفون أن العبي 
كرة القدم يحــــق لهم طلب احلصول 
على مئات اآلالف من اليورو أسبوعيا 

بفضل مجهودهم في امللعب.
كشف اجلناح الويلزي املخضرم راين    
غيغز أنه يعتزم مواصلة املشوار مع مان 
ــم  يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم ملوس
إضافي رغم بلوغه السابعة والثالثني من 

عمره.
اقترب املدير الفني لهانوڤر األملاني    
ميركو سلومكا من توقيع عقد جديد 

مع النادي بعد أسابيع من اجلدل.
ــر ميالن ان مهاجمه الدولي  ذكر انت   
االرجنتيني دييغو ميليتو يعاني من اصابة 
ــف عن الفترة  في فخذه، دون ان يكش

التي سيغيب خاللها عن املالعب.
اشــــارت صحيفة «بيلد» ان نادي    
زينيت سانت بطرسبورغ حامل لقب 
بطــــل الــــدوري الروســــي اعرب عن 
استعداده لدفع مبلغ قيمته ١٥ مليون 
يورو للحصول على خدمات املهاجم 

الدولي لوكاس بودولسكي. 
فاز السويسري روجيه فيدرر املصنف    
ثانيا على البلجيكي كزافييه ماليس مواصال 
حملة الدفاع عن لقبه في بطولة استراليا 

املفتوحة بنجاح وتأهل للدور الرابع.
واصل شــــيكاغو بولــــز عروضه    
املميزة هذا املوسم وجنح في تخطي 
عقبة ضيفه داالس مافريكس بالفوز 
عليه ٨٢ - ٧٧ ضمن منافسات الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة. 

 عالمية متفرقات 

 المدرب البرتغالي: سأبقى لنهاية الموسم وبعد ذلك سنرى

 هل انتهى شهر العسل بين مورينيو وريال مدريد؟
 ألقى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي ريال 
مدريد االسباني املزيد من الشك حول مستقبله مع الفريق 
بعدما صرح: «ســــأبقى لنهاية املوسم وبعد ذلك سنرى». 
ونشر املوقع اإللكتروني لصحيفة «أس» أن مورينيو كان 
قد بحث مع احمليطني به إمكانية الرحيل عن ريال مدريد في 
يونيو على الرغم من أن عقده يتضمن البقاء ثالثة مواسم 
أخرى مع الفريق. ولم يؤكد مورينيو حتى اآلن بشكل قاطع 
هذه املعلومة، قبل أن يرجئ األمر أمام الصحافيني لنهاية 
املوســــم احلالي. وقال مدرب ريال مدريد «سأبقى لنهاية 
املوسم، وبعد ذلك حتى لو كان لدي عقد فسنرى إذا ما كنا 
جميعا سعداء. وإذا كنا جميعا كذلك، سأبقى». األمر الذي لم 
يرغب املدرب في احلديث عنه كان عالقته بخورخي فالدانو 
املدير العام للنادي امللكي، حيث اكتفى بأن يقول «ال تعليق» 
فيما يخص ما تؤكده الصحافة حول وجود صراع بينهما.
وأعرب مورينيو بعدها عن رضاه عقب التأهل للدور قبل 
النهائي في كأس اسبانيا بعد الفوز على مضيفه أتلتيكو 
مدريد في مباراة مرت سهلة على الفريق. وأوضح «أعتقد 
أننا لم نتعرض ألي مشــــكلة. تأهلنا دون أن نعدو كثيرا. 
ضغطنا على مســــتوى الدفاع وكنا ندرك مسبقا أنهم لن 
يحظوا بخمس فرص».من جانبه نفى فالدانو توتر عالقته 
مبورينيو، مشيرا الى ان وسائل االعالم حرفت الكالم الصادر 
عنه، لكن ما هو مؤكد انه «ال دخان بال نار»». ليس لدي أي 
مشكلة مع مورينيو على االطالق. يقولون أشياء مجنونة. 
كل هذه الضجة التي حصلت في االيام االخيرة ال معنى لها. 
منذ يوم االحد، تناولت معه العشاء.. نتحدث باستمرار، 
وتبادلنا رسائل هاتفية االمس بالذات»، هذا ما قاله فالدانو 
في مؤمتر صحافي.وحتدثت وسائل االعالم االسبانية عن 
توتر العالقة بني الرجلني بعد املباراة التي سقط خاللها ريال 

مدريد في فخ التعادل مع امليريا متذيل الترتيب (١-١) في 
الدوري احمللي، ما سمح لبرشلونة باالبتعاد في الصدارة 
بفارق ٤ نقاط عن غرميه امللكي.وارتكزت وسائل االعالم 
على احلديث الصادر عــــن فالدانو الذي اعتبر ان املهاجم 
الفرنسي كرمي بنزمية يعاني من «ظلم كبير» بعد جلوسه 
على مقاعد االحتياط في مباراة االحد حتى الشوط الثاني. 
واضاف فالدانو حول بنزمية «اعتقد انه العب رائع يعرف 
كيف يلعب كرة القدم، والنه شاب، فنحن نضع عليه آماال 
كبيرة. اليوم لدينا رقم ٩ (رأس حربة) يكتفي باجللوس 
على مقاعد االحتياط». ويبحث مورينيو حاليا عن مهاجم 
صريح لسد فراغ غياب االرجنتيني غونزالو هيغوين عن 
املالعب حتى نهاية املوســــم بسبب اإلصابة، لكن فالدانو 
يسعى الى إقناع املدرب البرتغالي بإشراك بنزمية في املقدمة 
أساسيا الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. وجاء 
رد مورينيو على فالدانو، مؤكدا انه يبحث عن مهاجم منذ 
نوفمبر املاضي بعدما أصبح جليا بالنسبة له ان هيغوين 
سيغيب عن املالعب حتى نهاية املوسم. وأضاف مورينيو 
في رده «انا لست بالرجل الذي يبعث بالرسائل (املبطنة)، 
وصلت الى ما انا عليه بنفسي.. الرسائل الصغيرة ال تصل 
الي».. حاول فالدانو توضيح موقفه وأشار الى انه لم يكن 
يبعث رســــالة الى مورينيو وبأن وســــائل االعالم حرفت 
تصريحه، مؤكدا ان ريال اليزال يســــعى جاهدا الستعادة 
خدمات املهاجم الهولندي املخضرم رود فان نيســــتلروي 
من هامبورغ االملاني الذي يرفض حتى االن التخلي عنه. 
وأضاف «نحن نعمل على هذا االمر. لم ننته منه، نأمل ان 
نحصل على خبر حاســــم هذا االسبوع حتى ال يبقى هذا 

املوضوع مفتوحا حتى نهاية الشهر».
  االمور ليست على ما يرام في النادي امللكي رغم تصريح 

فالدانو ألن مورينيو مستاء بالفعل من االدارة بسبب تعنتها 
ورفضها تلبية رغبته بالتعاقد مع مهاجم يليق باسم ريال 
مدريد، وقد ذهبت صحيفة «اس» بتحليلها للوضع الى القول 
ان املدرب البرتغالي يثير ضجة كبيرة حاليا ويبعث رسالة 
تهديد بترك الفريق الصيف املقبل من اجل ان يضع ادارة 
النادي حتت الضغط قبل اقفال باب االنتقاالت الشــــتوية 
نهاية الشهر اجلاري ألنه يريد مهاجما بشدة. ومن املؤكد 
ان مورينيو ليس في وضع يحسد عليه، خصوصا انه جاء 
الى النادي امللكي وهو يرفع شعار قيادته الى استعادة لقب 
بطل الدوري احمللي من برشــــلونة بعد ان خاض موسما 
استثنائيا مع انتر ميالن االيطالي الذي توج معه بثالثية 
الدوري والكأس احملليني ومســــابقة دوري أبطال أوروبا.
لكن برشــــلونة أذاق مورينيو جرعة كبيرة من التواضع 
عندما أذل النادي امللكي في موقعة الـ «كالسيكو» بالفوز 
عليه بخماسية نظيفة، لينتزع منه الصدارة ثم يبتعد عنه 
بفارق ٤ نقاط، مســــتفيدا من تعادله مع امليريا. كما وجد 
ريال مدريد نفسه مضطرا للدفاع عن مدربه البرتغالي جتاه 
االحتاد االســــباني وانتقد االخير بسبب ما كتبه في مقال 
نشره في موقعه على شبكة االنترنت حول املدرب البرتغالي 
و«مشاكله مع احلكام».واعتبر ريال مدريد ان استخدام اسم 
مورينيو من قبل االحتاد االسباني في مقال عن التحكيم 
يظهر «قلة احترام وعدم موضوعية وحيادية وتوازن، وهي 
العوامل التي يجب ان تطغى على أي خبر صادر عن هذه 
املؤسسة». واستخدم االحتاد االسباني اسم مورينيو في 
هذا املقال الذي قدم خالله مواجهة الدربي بني ريال مدريد 
وجاره اتلتيكو مدريد. ونشرت وسائل االعالم هذه اجلملة 

قبل ان يقوم االحتاد االسباني بسحبها من مقاله.
  وكان مورينيو تهجم على احلكم ميغيل انخيل بيريس 

السا، ألنه، 
بحســــب  و

ملـــــــــــــــدرب  ا
تغاضى  البرتغالي، 

عن أكثر من ركلة جزاء 
ملصلحة ريال مدريد. 

  وهذه ليست املرة االولى التي 
يتهجم فيها مورينيو على احد احلكام، 

إذ أوقــــف املدرب البرتغالــــي ملباراتني في 
نوفمبر املاضي بسبب اهانته احلكم خالل مباراة 

لفريقه في مســــابقة الكأس، وهو قال الشهر املاضي 
انه تعب من اضطراره للدفاع عن فريقه جتاه االخطاء 

التحكيمية.
  وذكرت وسائل االعالم االسبانية ان اللجنة الفنية 
للحكام طلبت من جلنة االنضباط في رابطة الدوري 
ان تفتـــح حتقيقا بحق مورينيو بســـبب انتقاداته 
االخيرة للحكم بيريس الســـا. وفي نوفمبر املاضي 
أوصى املجلس االعلى للرياضة في اسبانيا مبعاقبة 
مورينيـــو مع مدرب ســـبورتينغ خيخون مانويل 
بريســـيادو بسبب مشـــادة كالمية عنيفة بينهما 
خالل مباراة فريقيهما في الدوري احمللي وطلب 
من االحتاد االسباني اعتماد «إجراءات تأديبية 
مناسبة» بحق املدربني. وانتقد مورينيو وحديث 
إذاعي قرار بريسيادو بعدم إشراك جميع العبي 
فريقه االساســـيني في مباراته مع برشلونة 
(٠-١)، ورد عليه مدرب خيخون في مؤمتر 
صحافي واصفا املدرب البرتغالي بـ «الوغد» 

و«الزميل السيئ». 
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