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نابولي وأرسنال وبايرن: »ياحلو الفوز« باألبطال

يعود املدرب االســباني بيب غوارديوال الى برشلونة 
بيتــه الروحي ملواجهة فريقه الســابق على رأس اجلهاز 
الفني ملان ســيتي اليوم على ملعب كامب نو في اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة الثالثة ضمن دور املجموعات 

ملسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان الفيلســوف غوارديوال صنع اســما لنفسه في 
صفوف الفريق الكاتالوني عندما قاده العبا الى اكثر من 
لقب محلي بإشراف املدرب العبقري الراحل الهولندي 
يوهان كرويــف باإلضافة الى احراز اللقب القاري 
االول لبرشــلونة في هذه املسابقة عام ١٩٩٢، 
قبــل ان يقوده مدربا الى التتويج باللقب 

ايضا عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.
وبعد ان اخلد للراحة عاما 
بالكامــل، تســلم تدريب 
بايــرن ميونيــخ االملاني 
القرعــة فــي  وأوقعتــه 
مواجهة برشلونة في دوري 
االبطــال في الــدور نصف 
النهائــي موســم ٢٠١4-
ذهابــا  فخســر   ٢٠١5
بثالثيــة نظيفة قبل 
ان يفــوز الفريــق 

الباڤاري ايابا 3-٢ ويخرج من املســابقة. واعتبر املدرب 
أن فريقه ســيخوض امتحانا صعبــا للغاية في مواجهة 
فريقه السابق وقال: ميلك برشلونة ثالثيا هجوميا ناريا 
وهم يجيدون الهجمات املرتدة السريعة وبناء اللعب، انه 
فريق خطير جدا ويجب التركيز في مواجهته بشكل كبير.
وميــر ســيتي بفترة انعدام وزن، فبعد حتقيق ســتة 
انتصارات متتالية منذ مطلع املوســم احلالي في الدوري 
االجنليزي املمتاز، مني بأول خسارة له امام توتنهام ٠-٢ 
في املرحلة الســابعة، قبل ان يسقط في فخ التعادل على 
ارضه مع ايفرتون ١-١، وبينهما تعادل ايضا مع ســلتيك 

االسكتلندي 3-3 في دوري االبطال في اجلولة الثانية.
في املقابل، عاد النجم االرجنتيني ليونيل ميســي الى 
صفوف برشــلونة بعد اصابة ابعدته ثالثة اســابيع عن 
املالعب وشارك احتياطيا منتصف الشوط الثاني وجنح 
في تسجيل احد اهداف فريقه االربعة في مرمى ديبوتيفو ال 
كورونيا. وفي املجموعة ذاتها، يلتقي سلتيك مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ االملاني.
وستكون االنظار مسلطة على مهاجم سلتيك الفرنسي 
عثمــان دميبيليه الذي ســجل ١5 هدفا في آخر ١7 مباراة 

ولفت االنظار في مواجهة برشلونة.
وفي املجموعة االولى، يستضيف باريس سان جرمان 

على ملعب بارك دي برانس بازل السويسري.
ويعول فريق العاصمة الفرنسية على مهاجمه 

االوروغويانــي ادينســون كافانــي املتألق في 
اآلونة االخيرة بدليل تسجيله ١5 هدفا في آخر 
١١ مباراة لفريقه. وفي املجموعة ذاتها، يريد 
ارســنال االجنليزي مواصلة عروضه اجليدة 
عندما يستضيف لودوغوريتس البلغاري. ويعيش 

املدفعجية فترة جيدة حققوا خاللها الفوز في ســت 
مباريــات متتالية في الدوري احمللي ليتقاســموا صدارة 
الترتيب مع مان سيتي، وانتزعوا التعادل خارج ملعبهم 
من ســان جرمان قبل ان يفوزوا على بال بثالثية نظيفة. 
وفي املجموعة الثانية، سيصبح نابولي االيطالي اول فريق 
يبلغ الدور الثاني اذا جنح في الفوز على ضيفه بشيكتاش 

التركي وتعادل دينامو كييڤ وبنفيكا.
وحقــق الفريق االيطالــي الفوز فــي اول مباراتني له 
لكنه ســيفتقد مهاجمه الپولندي اركاديوش ميليك الذي 
تعــرض إلصابة خطيرة في ركبته ســتبعده عن املالعب 

ستة اشهر على االقل.
ويستضيف ديناكو كييڤ االوكراني بنفيكا البرتغالي 

في املجموعة ذاتها وكالهما يبحث عن فوز اول.
وفــي املجموعة الرابعة، يريــد بايرن ميونيخ االملاني 
اســتعادة نغمة االنتصارات بعد خســارته امام اتلتيكو 
مدريد االســباني اوروبيا وتعادلــه مع كولن واينتراخت 
فرانكفورت عندما يســتضيف ايندهوفن الهولندي على 
ملعب اليانز ارينا. وفي املجموعة ذاتها، يلتقي روستوف 

الذي يخوض باكورة مشــاركته في هذه املسابقة مع 
ضيفه اتلتيكو مدريد.

ويخوض االتليتي املباراة مبعنويات عالية اثر 
فوزه الساحق على غرناطة 7-١.

إنريكي: من احملتمل تغيير اخلطةمان سيتي يسجل أرباحاً قياسية

ميسي كابوس برافو في »كامب نو«

أغويرو: مهمتنا صعبة جداً

حقق نادي مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم عائدات بلغت 
3٩١.8 مليون جنيه استرليني )47٩ مليون دوالر(  للعام املنتهي 
في 3١ مايو ٢٠١٦ وأرباحا بلغت ٢٠.5 مليون جنيه استرليني.
وبهــذا، حققــت عائدات النــادي زيادة بنســبة ١١.4% فيما 
تراجعت نســبة األجور إلى العائــدات إلى 5٠%. ورغم هذا، ال 
تشمل هذه األرقام إنفاق النادي ألكثر من ١54 مليون استرليني 
على التعاقدات اجلديدة التي أبرمها املدرب األسباني جوسيب 
غوارديوال لتدعيم صفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت الصيفية.

أملــح مدرب برشــلونة لويس إنريكي إلــى أنه قد يتبع 
خطة 3-4-3 مرة أخرى ضد مان ســيتي في دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعد أن جنحت اخلطة ألول مرة ضد ديبورتيفو 

الكورونيا في الدوري اإلسباني.
وفي ظل عودة ليونيل ميسي ملستواه واخليارات التكتيكية 
املتعددة، يرى إنريكي أن برشــلونة قادر على خلط أوراق 
مدرب البرسا األسبق بني عامي ٢٠٠8 و٢٠١٢ وتصعيب مهمته، 
حيث قال »لقد رأيتم ليو يعود وبأفضل ما لديه. أنا أنظر 

إلى مان سيتي وأعلم أن لديهم خيارات كثيرة لعرضها«.
وأضــاف: »لكن املــدرب املنافس أيضا يعلــم أن مهمته 
صعبة للغاية إليقافنا مع الكثير من املتغيرات واخليارات 
التكتيكية. أنا راض للغاية ألن الالعبني أظهروا أن بوسعهم 
قراءة أنواع مختلفة من اللعبات والقيام بذلك دون أي مشاكل. 

هذا يجعلنا غير متوقعني بشكل أكبر وأغنى تكتيكيا«.
وعــن تغيير خطته واللعب بخطــة 3-4-3 قال: »لدي 
ماسكيرانو وهو ســريع للغاية، وكذلك ماتيو هو األسرع 
وبيكيه سريع جدا أيضا رغم طوله. لن أقول كيف سنلعب، 
لكن من الواضح أنه خيار ممكن ألن الالعبني يعون 3-4-3 

بشكل مثالي«.

يعول املدرب اإلسباني لويس إنريكي على خدمات جنم الفريق 
ليونيل ميسي من أجل التفوق على حساب مان سيتي اليوم في 
دوري األبطال على ملعب كامب نو. ويحتل برشــلونة صدارة 
مجموعته عقب حتقيق الفوز في مباراتي ســيلتيك وبورســيا 
مونشــنغالدباخ بينما فريق بيب غوارديوال ميتلك 4 نقاط من 
فوز على حســاب بوروســيا مونشــنغالدباخ وتعادل في لقاء 
سيلتيك. وينتظر ان يتواجه ليونيل ميسي مع رفيقه السابق 
كالوديو برافو الذي حقق بطولتي دوري مع الفريق الكتالوني 
بجانب جائزة زامورا كما تفوق على الالعب األرجنتيني مرتني 
في بطولتي كوبا أميريكا. ويعرف ليونيل ميسي جيدا كيفية هز 
شباك كالوديو برافو، حيث سجل في مرماه في خمس مباريات.

وكان التشيلي حارس ريال سوسيداد في موسم ٢٠٠٦/٢٠٠7 
وسجل ميسي في فوز برشلونة بهدف نظيف في كامب نو كما 
سجل في الفوز بخماسية نظيفة في موسم٢٠١١/٢٠١٠ واالنتصار 
١-٢ فــي موســم ٢٠١٢/٢٠١١ والفوز 5-١ في موســم ٢٠١٢/٢٠١3 
والفوز 4-١ في موســم ٢٠١4/٢٠١3، واهتزت شباك احلارس ١7 
هدفا في املباريات اخلمسة بواقع 3.4 أهداف في املباراة الواحدة.
وأحرز ليونيل ميســي ٦ أهداف في املباريات اخلمس بينما 
ســجل فيا هدفــني واحرز هدفا كل من انييســتا وبوســكيتس 
ونيمار وبارترا وبيدرو وبويول وتييو ورونالدينيو الذي سجل 
في عام ٢٠٠٦. ويعرف ميســي كذلك كيفية التسجيل في مرمى 
برافو خارج الديار حيث ســجل هدفني في ملعب أنويتا واثنني 
على املستوى الدولي في شباك املنتخب التشيلي ليصل إلى ١٠ 
أهداف طوال مسيرته في مرمى حارس مان سيتي احلالي لكن 
برافو حافظ على شباكه نظيفة في كوبا أميركا ٢٠١5 و٢٠١٦ في 

مواجهة ليونيل ميسي.

اعترف ســيرجيو أغويرو مهاجم مان ســيتي اإلجنليزي 
بصعوبة مهمة فريقه عندما يالقي برشلونة اإلسباني.

وقــال أغويرو فــي تصريحات أبرزتهــا صحيفة »ميرور« 
اإلجنليزية: »اللعب ضد ميســي مواجهة اســتثنائية، لم أكن 
أمتنــى مواجهة برشــلونة في القرعة، ألنــه صديقي وزميلي 

باملنتخب، إال أنه ال ميكن التحكم في القدر«.
وأضــاف هداف مان ســيتي: »أعلم كل شــيء عن ميســي، 
وكذلك مدربو بيب غوارديوال، وستكون أمامنا فرصة صعبة 
للغايــة إليقافه، ولن يتحقق ذلك إال إذا لم يحالفه التوفيق أو 
يقدم زمالئي في خط الدفاع مباراة العمر، ألنه ببساطة أفضل 
العب في العالم«. وواصل املهاجم األرجنتيني: »دوري األبطال 
هي البطولة التي تنقص مان سيتي، قدمنا أداء مميزا املوسم 
املاضــي، وتأهلنا للدور قبل النهائي، ولكن بشــكل عام هناك 
فرق مرشــحة دائما للفوز باللقب مثل برشلونة وريال مدريد 

وبايرن ميونيخ«.

»قصار القامة« سالح غوارديوال السري

ماتيوس ينصح أنشيلوتي بـ »الصرامة«
طالب لوثار ماتيوس، 
أســطورة فريــق بايرن 
ميونيخ السابق، اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، مدرب 
الباڤــاري، بأن  الفريــق 
يكــون أكثــر صرامة مع 

العبيه. 
وقــال ماتيــوس، في 

تصريحات لشبكة »سكاي 
سبورتس« أمس: »إعطاء 
الالعبني قليال من احلرية 
أمر جيــد، لكن يجب أن 
تكبح هذه احلرية قليال 
إذا الحظت أنها ال تعمل«.

وأضاف الدولي األملاني 
»الالعبــون  الســابق: 

سيشــعرون بالعواقب، 
حــال لم يؤدوا بالشــكل 
أنشــيلوتي  املطلــوب. 
يســتطيع اســتبعاد أي 
العب ال ينفذ التعليمات. 
مع هــذه القائمة القوية 
ميكنه استبعاد هؤالء من 

التشكيل األساسي«. 

أن  وتابــع: »أعتقــد 
أنشــيلوتي لديــه كل ما 
يلزم ليكون أكثر صرامة 
مــع الالعبــني. أعتقد أن 
مطالبته لالعبني بتحمل 
املسؤولية أمر جيد، لكن 
رمبــا بعضهم لم يفهموا 

ذلك«. 

رصدت صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، عامال مشتركا بني 
فريق مان سيتي اإلجنليزي، 
الذي يقوده بيب غوارديوال، 
وفريق برشلونة، الذي قاده 
املدرب اإلسباني في موسم 
٢٠٠8 / ٢٠٠٩ لتحقيــق كل 
األلقــاب. وقالت الصحيفة 
اإلســبانية، إن »تشــكيلة 
فريق برشلونة، الذي قاده 
غوارديــوال، فــي موســمه 
التدريبــي األول، احتــوت 
على مجموعة من الالعبني 
القامــة باجلانــب  قصــار 
الهجومي، استطاعوا التغلب 
على نقــص القوة البدنية، 

مبهاراتهم وسرعاتهم«.
وأشارت الصحيفة في 
تقرير لها إلى أنه لم يتخط، 
حاجــز الـــ ١8٠ ســم، فــي 
تشكيلة غوارديوال، سوى 

الفرنسي تييري هنري.
وأضافت: »فيما بلغ طول 
كل من تشافي هيرنانديز، 

إيتو، أقل من ١8٠ سم«.
الصحيفــة:  وتابعــت 
»وبعــد ثمانيــة مواســم، 
تسلم غوارديوال تدريب مان 
سيتي، واحتوت تشكيلته 
على 8 العبــني في اجلانب 
الهجومــي، بينهــم 3 فقط، 

أطول من ١8٠ سم«.
وأضافــت: »الالعبــون 
الذين جتاوزوا ١8٠ سم، هم 
ليروي ساني، وكيليتشي 
إيهياناتشــو، وكيفــن دي 
برويــن، فيمــا نــزل عــن 
هــذا الرقــم كل مــن ديڤيد 
سيلفا، ورحيم ستيرلينغ، 
وخيســوس  ونوليتــو، 
نافاس، وسيرجيو أغويرو.
وأشارت إلى أن »معدل 
طــول العبــي مان ســيتي 
الثمانيــة، يبلغ ١.75ســم، 
وهــو املعــدل ذاتــه الــذي 
وصــل إليه ثمانــي هجوم 
برشلونة في املوسم األول 

له مع غوارديوال أيضا«.

وأندريس إنييستا، وليونيل 
ميسي، وبويان كركيتش، 
وبيــدرو رودريغيــــــــز، 
وألكسندر هليب، وصامويل 
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