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شربل كريم 

 ك����ل ش�����يء ك�����ان م��ث��ال��ي��ًا ح���ت���ى اآلن 
ف���ي م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي رغ����م بعض 
ف��األم��وال  أح��ي��ان��ًا،  السلبية  النتائج 
وغالبية  ت��ت��دف��ق  اإلم��ارات��ي��ة 
ال���اع���ب���ن امل���ص���اب���ن ع�����ادوا 
الى مستواهم، والفريق أبقى 
على آماله في املنافسة على 
اللقب او على األقل على احد 
ال��ى مسابقة  املؤهلة  امل��راك��ز 
ف��ي  أوروب����������ا  أب�����ط�����ال  دوري 

املوسم املقبل. 
ال������ف������ري������ق  ك��������اب��������ن  أن  اال 
االرج������ن������ت������ي������ن������ي ك�������ارل�������وس 
دون  م��ن  قنبلة  ف��ّج��ر  تيفيز 
م��ن دون سابق  أي  ت��وق��ي��ت، 
إن������ذار وف����ي ت��وق��ي��ت خ��اط��ئ 
بالتأكيد عندما قرر الرحيل 
ب����ع����ي����دًا ع������ن »س����ي����ت����ي أوف 

مانشستر«.
 وف�����ي ال����وق����ت ال������ذي ات��ف��ق��ت 
ف���ي���ه وس�����ائ�����ل اإلع���������ام ع��ل��ى 
أن ط���ل���ب ت��ي��ف��ي��ز ج������اء ع��ل��ى 
خ��ل��ف��ي��ة ح��ن��ي��ن��ه ال�����ى وط��ن��ه 
واش����ت����ي����اق����ه ال������ى ول�����دي�����ه، ال 
وق��وع  مسألة  إس��ق��اط  يمكن 
خ���اف ب���ن ال���اع���ب وب��ع��ض 
امل���دي���ري���ن ف���ي ال����ن����ادي، اذ ال 
ي���م���ك���ن ن����س����ي����ان أن�������ه ع����رض 
قبل ان��ط��اق امل��وس��م الحالي 
وم���ن دون أس��ب��اب واض��ح��ة، 
االس��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه، ل��ك��ن طلبه 
ق��وب��ل ب��ال��رف��ض. وم���ا ي��ق��ّوي 
ه����ذه ال��ف��رض��ي��ة أن م��ص��ادر 
م���ق���ّرب���ة م���ن ت��ش��ل��س��ي أف����ادت 
يراقب  اللندني  ال��ن��ادي  ب��أن 
 

ّ
الوضع عن كثب، وقد يستغل

ال�����ف�����رص�����ة ل����ل����ح����ص����ول ع��ل��ى 
خدمات الدولي األرجنتيني، 
وه�����������ي خ�������ط�������وة ق��������د ت�����ح�����ص�����ل ألن 
ال��ى مهاجم  أص��ًا  »البلوز« بحاجة 

إضافي. 
ز 

ّ
ك��م��ا أن ه��ن��اك ف��رض��ي��ة أخ����رى ت��ع��ز

ص��ح��ة األق������وال ب����أن ت��ي��ف��ي��ز ل���م يعط 
أراد  ف��إذا  لرحيله،  الحقيقي  السبب 
العودة الى االرجنتن ال خيار أمامه 

الرياضة الدولية

تيفيز مشتاق لألرجنتني أم يهرب من مانشستر  سيتي؟ 
اهتّز نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي في ظرف 24 ساعة، وذلك بعد

إعالن طلب نجم الفريق وقائده كارلوس تيفيز الرحيل ألسباب يمكن القول 
إنها مجهولة رغم تأكيده أنه يحّن إلى أرض الوطن األم 

الحنني إلى الوطن 
ُعرف  تيفيز   

ّ
أن إغفال  ينبغي  ال  لكن 

ب����أن����ه ش���خ���ص ح�����ّس�����اس، ف���ه���و ت���رك 
مانشستر يونايتد وانتقل الى الفريق 
الشمالية ألنه  املدينة  »األص��غ��ر« في 
شعر ب��أن��ه ل��م ي��ح��َظ ب��اح��ت��رام امل��درب 
أضف  فيرغيسون.  اليكس  »ال��س��ي��ر« 
أن�����ه ك�����ان ق���ري���ب���ًا م����ن اع����ت����زال ال��ل��ع��ب��ة 
ل��ش��دة خيبته ب��ع��د خ���روج ب���اده من 
م��ون��دي��ال 2010 ع��ل��ى ي��د أمل��ان��ي��ا، في 
الوقت الذي كان يتوقع فيه االحتفال 
ب��ال��ل��ق��ب ف��ي ش����وارع ب��وي��ن��س أي���رس. 

وها هو اآلن يريد الركض في ملعب 
ب��ب��وك��ا  ال�����خ�����اص  ب���وم���ب���ون���ي���را«  »ال 
جونيورز وتوجيه التحية الى ولديه 

عند تسجيله األهداف. 
ع���م���وم���ًا، ل���ي���س غ���ري���ب���ًا ع���ل���ى الع��ب��ي 
أميركا الجنوبية أن يعودوا أدراجهم 
ال���ى ب���اده���م رغ���م األض�����واء املسلطة 
العجوز«،  »ال��ق��ارة  عليهم في ماعب 
وق����د ح��ص��ل ه����ذا األم�����ر ت���ح���دي���دًا مع 
مانشستر سيتي في املوسم املاضي 
ع��ن��دم��ا ت���راج���ع م��س��ت��وى ال��ب��رازي��ل��ي 
روب���ي���ن���ي���و ك���ث���ي���رًا، م����ا دف�����ع ال����ن����ادي 

االن��ك��ل��ي��زي ال���ى ال��س��م��اح ل��ه ب��ال��ع��ودة 
ال�������ى س����ان����ت����وس ال��������ذي س����ج����ل م��ع��ه 
ب��داي��ات��ه على سبيل اإلع����ارة، قبل أن 
ي��خ��ت��ار م��ي��ان ف���ي ال��ص��ي��ف امل��اض��ي 
ل���ش���ع���وره ب���ق���رب���ه م����ن ب����ل����ده ف����ي ظ��ل 
البرازيلين هناك،  وج��ود كوكبة من 
إنه  ي��ق��ال  ال���ذي  رونالدينيو  وبينهم 
اش����ت����اق ال�����ى ب������اده وي����ري����د ال��رح��ي��ل 
ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ال���ى ب��امل��ي��راس برفقة 
الع��ب آخ��ر يشعر ب��األم��ر نفسه وهو 

مهاجم روما أدريانو! 
ورب������م������ا ل�����ه�����ذه األس�������ب�������اب ل������م ي���ب���رز 

بني إصراره على الرحيل 
ورفض النادي لطلبه 

وتزايد التحليالت حول 
االسباب التي جعلته 

يتخذ هذا القرار، أوضح 
كارلوس تيفيز أن ال 

مشكلة بينه وبني 
املدرب روبرتو مانشيني، 

رافضًا الحديث عن 
وجهته املستقبلية، 

ومؤكدًا أن قراره لم يكن 
صدفة بل فّكر به منذ 

فترٍة غير قصيرة.

ال خالف مع 
مانشيني 

س���وى ن���ادي���ه األم ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز، 
ل��ن يكون بالتأكيد ق���ادرًا على  ال��ذي 
دف��ع ب��دل انتقاله ال���ذي ارت��ف��ع بفعل 
ت��أل��ق��ه ف���ي امل���وس���م ال���ح���ال���ي، وح��ت��ى 
أج�������ره ال�������ذي ي����ع����ّد م�����ن االع�����ل�����ى ف��ي 

»برميير ليغ«.  ال�

إستوديانتيس يتّوج باللقب للمّرة الخامسة في تاريخه 
ق����اد امل��ه��اج��م األوروغ����وي����ان����ي امل��ت��أل��ق 
رودريغو لوبيز فريقه إستوديانتيس 
األرجنتيني  ال����دوري  بلقب  للتتويج 
لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، 
ع��ن��دم��ا س���ّج���ل ه���دف���ي ال���ف���وز ف���ي آخ��ر 
16 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى أرس���ن���ال، ف��ي امل��رح��ل��ة 
التاسعة عشرة، األخيرة، التي شهدت 
ف���وز ف��ي��ل��ي��ز س��ارس��ف��ي��ل��د ال��ث��ان��ي على 
مضيفه راسينغ كلوب 2�����0، سجلهما 
مارتينيز )23( وموراليس )57(، وكان 
فيليز بحاجة الى الفوز مقابل خسارة 
فيما  باللقب،  ليتّوج  إستوديانتيس 
ك��ان ت��ع��ادل األخ��ي��ر يعني اللجوء الى 
م����ب����اراة ف���اص���ل���ة ف����ي ظ����ل ع�����دم األخ����ذ 

بفارق األهداف في األرجنتن. 
وق����������������ال أل�������ي�������ك�������س س�������اب�������ي�������ا م����������درب 
إس���ت���ودي���ان���ت���ي���س ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن ع��ق��ب 
نهاية املباراة: »التحية واجبة لهؤالء 
الاعبن. عانينا الكثير من املشكات 
أننا  إال  اإلص���اب���ات واإلره�����اق،  بسبب 

اس���ت���ط���ع���ن���ا ت�����ج�����اوز ه������ذه ال���ع���ق���ب���ات، 
وال���اع���ب���ون ي��س��ت��ح��ّق��ون ال���ف���وز ب��ه��ذا 
لقب  ثاني  ه��و  وه��ذا  بامتياز«.  اللقب 
ل��س��اب��ي��ا م���ع ال��ف��ري��ق ع��ق��ب ق��ي��ادت��ه له 
ل��ل��ف��وز ب��ك��أس ل��ي��ب��رت��ادوري��س ألن��دي��ة 

اميركا الجنوبية العام املاضي. 
وهذه هي املرة الثانية بعد عام 2006 
ال����ت����ي ي����ح����رز ف���ي���ه���ا إس���ت���ودي���ان���ت���ي���س 
ال��ل��ق��ب ب��ق��ي��ادة الع��ب��ه امل��خ��ض��رم خ��وان 
الفريق  أن  علمًا  ف��ي��رون،  سيباستيان 
ظفر بباكورة ألقابه عام 1967 عندما 
كان والد خوان، رامون فيرون، ومدّرب 
بياردو  ك��ارل��وس  السابق  االرجنتن 

في صفوف الفريق. 
وق�����اد ب����ي����اردو اس��ت��ودي��ان��ت��ي��س إل��ى 
ال���ف���وز ب���ال���دوري م��رت��ن ب��ع��د ذل���ك في 
م����درب  س���اب���ي���ا  ب���رف���ق���ة  و1983   1982

الفريق حاليًا. 
وفي باقي املباريات، فاز سان لورنزو 
بوتينللي  سجلها   ،1�����2 بانفيلد  على 

)23( ومينسيغيز )84( لسان لورنزو، 
ل��ب��ان��ف��ي��ل��د، وك��ول��ون  وإي��رف��ي��ت��ي )38( 
ع��ل��ى ن��ي��ول��ز اول����د ب��وي��ز 1�������������0، سجله 

أكوستا )81(. 
وت��ع��ادل أول ب��وي��ز م��ع غ����ودوي ك��روز 
 )29( غ��ارس��ي��ا  ب��ي��ري��ز  2�������������2، سجلهما 
وم��ات��وس )90( ألول ب��وي��ز، وروخ��اس 

)1( ودوندا )7( لغودوي. 
ي��ذك��ر أن األوروغ����وي����ان����ي س��ان��ت��ي��اغ��و 
سيلفا يتصدر ترتيب هدافي البطولة 
ب���رص���ي���د 11 ه����دف����ًا، م���ت���ق���ّدم���ًا ب���ف���ارق 
ه����دف واح����د ع��ل��ى زم��ي��ل��ه ف���ي ال��ف��ري��ق 

مارتينيز. 
- الترتيب النهائي لفرق الصدارة: 

1- اس��ت��ودي��ان��ت��ي��س 45 ن��ق��ط��ة م���ن 19 
مباراة 

2- فيليز سارسفيلد 43 من 19 
3- أرسنال 32 من 19 

4- غودوي كروز 29 من 19 
5- راسينغ كلوب 29 من 19.

الدوري األرجنتيني

فيرون قائد إستوديانتيس حاماًل كأس البطولة )انريكه ماركاريان ــ رويترز( 

ُعرف عن كارلوس تيفيز أنه شخص حّساس )جون سوبر - أ ب( 
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