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سابقة األعرق في القارة ـواجهات ساخنة ومثيرة في ثمن نهائي ا { مدن- وكـاالت - تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد بداية من اليوم الثالثاء 
العجوز. ويحل توتنهام هوتسبيرز االنكليزي ضيفا على يوفنتوس االيطالي فيما يستقبل بازل السوسيري على ارضه مانشستر سيتي االنكليزي.  

ويعـيش يوفـنتوس اإليـطالي مـوسمًـا مختـلفـا في الكـالتـشيو حـيث يجـد منـافسـة شرسة من نـظيـره نابـولي قد جتـرد السيـدة العـجوز من لـقب الدوري احملـلي بعد
سـابقة ـتلك الـطمـوح للمـضي قدمًـا في ا دة  6سنـوات على الـتوالي. ويـصطدم يـوفنـتوس في ثـمن نهـائي دوري األبطال بـتوتـنهـام اإلجنليـزي الذي  االحـتفـاظ به 

القارية كما أن السبيرز تصدروا مجموعتهم في دور الـ  32 على حساب ريال مدريد.
اضية لكنه شوار لبلوغ النهائي مـثلما فعل الفريق اإليطالي في الـنسخة ا وسيحـاول ماسيميليانـو أليجري مدرب اليوفي عبور عـقبة توتنهام من أجل مواصلـة ا

فرط في اللقب لصالح ريال مدريد.
وحال خـروج السيدة العجوز على يـد السبيرز وضياع لقب الـكالتشيو ستفكـر إدارة يوفنتوس في اإلطاحة بألـيجري واستقدم مدير فـني يقود الفريق حلصد لقب

التشامبيونزليج الغائب عن خزائن النادي منذ عام .1996
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{ لــنـدن  –وكــاالت - حــصــد فــريق
لـيفـربـول فوزاً مـهمـاً وغـاليـاً خارج
ديـاره أمام مـضيفـه ساوثـهامـبتون
بـثـنـائـيـة دون رد  مـساء اول امس
األحـد  عـلى مـلعب "سـانت مـيـريز"
في اجلـولــة الـســابـعــة والـعــشـرين

للدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
لـيفربـول سجـل الثنـائيـة عن طريق
الـــبــرازيـــلي روبــرتـــو فــيـــرمــيـــنــو
ـــــصـــــري مـــــحـــــمـــــد صـالح في وا
ـبـاراة الـدقـيـقـتـ  6و 42من عــمـر ا
ليرتفع رصيد ليفربول إلى  54نقطة
ـركــز الـثـالث بــقـيـادة مـســتـعــيـداً ا
اني يـورجن كلوب مديره الـفني األ
ركز بـينمـا يحـتل ساوثـهامـبتـون ا
الــثــامن عــشــر بــرصــيــد  26نــقــطــة
بـقـيــادة مـديـره الـفـنـي مـاوريـسـيـو

بيليجرينو.
باراة بـسيطرة من جانب اتسمت ا
لـيفـربول في أغـلب الفـترات كـما أن
دفــــاع الــــريـــــدز جنح في اخلــــروج
بــشـــبــاك نـــظــيـــفــة من خـالل تــألق
واضح لـلــمــدافع فــان ديك بــجـانب

احلارس كاريوس.
لم يــصــمــد دفــاع أصــحــاب األرض

أمام هـجوم لـيفـربول سوى 6دقائق
ـهـاجم الـبـرازيلي فـقط حـ جنح ا
روبـرتـو فـيـرمـيـنـو في هـز الـشـبـاك
مـبـكـراً مـن كـرة سريـعـة بـيـنـه وب
صالح وصـلت إلـى فـيـرمـيـنـو الذي

رمى ببراعة. أودع الكرة في ا
وبـعـد مــرور ربع سـاعـة  اســتـعـاد
سـاوثــهـامــبــتـون جــزءاً من تـوازنه
ونـــــظـم مـــــحـــــاوالت عـــــلى مـــــرمى
ليفربـول وأبعد ماتـيب كرة عرضية
خـــطـــيــــرة ثم مـــحـــاولـــة أنـــقـــذهـــا
فاينالـدوم وتألق احلارس كاريوس
وأنــقــذ انــفــراداً لــلــمــهــاجم بــيــيــر

هويجبيرج.
وفي الـــدقــيـــقــة  ? 42جنـح مــحـــمــد
صالح في تـسـجـيل الـهـدف الـثـاني
لـصــالح لــيـفــربـول من تــبـادل رائع
ـــهــاجم فـــيــرمـــيــنــو بــالـــكــرة مع ا
ـصــري هـدفـاً لـيــسـجل الـفــرعـون ا
بــاقــتـــدار ويــنــتــهي الــشــوط األول

بتفوق ليفربول.
ودفـع ســاوثـــهـــامــبـــتــون بـــالالعب
سـفـيـان بـوفال عـلى حـسـاب مـاريو
وأجـرى لــيــمــيــنــا في الــدقــيــقــة  57
لــيــفــربــول تــغــيــيــره األول بــنــزول

جـــيـــمس مـــيـــلـــنـــر عـــلـى حـــســاب
تـشـامـبـرلـ ونـال أوريـول رومـيرو

. العب ساوثهامبتون إنذاراً
هـدأ إيـقـاع الـلـقـاء مع كـرة عـرضـية
من جيمس ميلنر مرت دون متابعة
ثم مـحـاولـة آخـرى علـى رأس ماني
لم يـدركـهـا السـنـغـالي ومرر صالح
كــرة إلى فـــيــرمـــيـــنــو الـــذي فــضل

راوغة دون خطورة. ا
مع الــــــــدقــــــــيــــــــقـــــــة  ? 71أشــــــــرك
سـاوثـهــامـبـتـون العــبه شـان لـوجن
على حسـاب جيمس وارد براوس..
ومــــرر ســــيــــدريك ســــواريـس كـــرة
عـرضـيــة خـطـيــر ألصـحـاب األرض
أبــعــدهـــا الــدفــاع وواصل ســاديــو
ماني مـحاوالته  لـهز شبـاك فريقه
السـابق بتـسديـدة قويـة بيـنما دفع
ليفربول بثاني تغييراته بنزول آدم
الالنا على حساب روبـرتو فيرمينو
كــمـا ألــقى ســاوثـهــامـبــتـون بــآخـر
شاركة ستيف دافيز بدالً أوراقه 

من أوريول روميو.
كــاد صالح أن يــضــيف الـثــاني من
ـتابـعـة تسـديدة كـرة وصلت إلـيه 
مــانـي لــيــوجــهـهــا بــجــوار الــقــائم

وأضــاع صالح هــدفــاً آخـر بــجـوار
الـــقــائم  وأشـــرك لــيــفـــربــول آخــر
تـغـيــيـراته بـنـزول ديــجـان لـوفـرين

على حساب صالح في الدقيقة .89
وفي الــــدقـــائق األخــــيـــرة  أبــــعـــد
كـاريـوس تـمـريـرة عرضـيـة خـطـيرة
ألصــــحــــاب األرض ومــــرت األمـــور
هــادئـة بــعــيـداً عن اخلــطــورة عـلى
مرمى الفريق ليـنتهي اللقاء بفوز

ليفربول.
نيوكاسل يفجر مفاجأة

وقــدّم نــيــوكــاسل يـونــايــتــد هــديّـة
للمتصـدّر مانشستـر سيتي بالفوز
ركز الثاني على ضيفه وصـاحب ا
مـانـشـستـر يـونـايـتد  0-1مـساء اول
امس األحـــد في اجلــولــة الـ  27من
ـمــتـاز لــكـرة الـدوري اإلجنــلـيــزي ا

القدم.
ـباراة وأحـرز مات ريـتـشي هدف ا

الوحيد في الدقيقة .65
وجتـمّد رصـيد مـانـشسـتر يـونايـتد
ركـز الثـاني بفارق 16 عند  56في ا
نـقـطـة عن مـانشـسـتـر سيـتي فـيـما
رفع الـفــائـز رصـيـده إلى  28نـقـطـة
ركز الـثالث عشر بفارق وقفز إلى ا

األهداف أمام برايتون. 
وأعـاد مـدرب مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد
جـوزيه مـوريـنـيــو العـبه الـفـرنـسي
بـــول بـــوجـــبـــا إلـى الـــتـــشـــكـــيـــلــة
األسـاسـيـة فـجـلس الـشـاب سـكوت
مـاكـتومـيـناي عـلى مـقاعـد الـبدالء
واسـتـعــاد فـيل جــونـز مـكــانه عـلى
حــســاب مـاركــوس روخــو واحلـال
نــفـسـه يـنــطــبق عــلى أشــلي يـوجن
الذي لعب مكان لـوك شو فيما عاد
الـفرنـسي أنـطوني مـارسـيال لـلعب

في اخلط الهجومي.
ـقابل أجـرى مـدرب نيـوكاسل في ا
رافــايـيل بـيــنـيـتــيـز تـعـديــلـ عـلى
تشكيلته التي تعادلت مع كريستال
ـاضيـة فشارك باالس في اجلـولة ا
احلــــارس الــــســــلــــوفــــاكي مــــارتن
دوبـرافـكا لـلـمـرة األولى مع الـفريق
مــــنـــذ انــــضــــمـــامـه إلـــيـه في مـــدة
اضـية وغاب العـاقدات الـشتويـة ا

ــدافع كـيـاران كـالرك عن صـفـوف ا
الــفــريق بـــســبب اإلصــابــة ولــعب

مكانه الفرنسي فلوريان ليجيني.
وجاء الـتهـديد الـهجومي األول في
ــبـاراة من طـرف نـيـوكـاسل عـبـر ا
العب وسطه جـوجنو شيـلفي الذي
ســــدّد كــــرة قـــويــــة تــــألـق حـــارس
يونايتد دافيد دي خيا في إبعادها
بـالـدقـيـقـة الـرابـعـة ودخل الـفـريق
ـبــاراة مع مـرور الــضـيف أجــواء ا
الـوقـت دون أن يـتـمـكّن من تـسـديـد

الكرة ب اخلشبات الثالث.
وعـــاد نــيـــوكــاسل لـــيــجـــرّب حــظّه
رة عن بـالـتسـديد الـبـعيـد وهـذه ا
طــريـق العب تــشــيــلـــسي الــســابق
كــيـنــيــدي لـكـن دي خـيــا كــان عـلى
ــوعــد مـــجــدّدا في الــدقــيــقــة ?29 ا
وأهـــدر العـب يــونـــايـــتـــد جــيـــسي
لــيـنــجـارد فــرصـة الــتـقــدم لـفــريـقه
بـالدقـيـقة  ?32عـندمـا تـلـقى كرة من
الــتــشـيــلي ألــيـكــســيس ســانـشــيـز
ــرمـى أبــعــدهـا وأطــلــقــهــا نــحــو ا
دقائق دوبـرافـكـا الـذي عـاد بـعـد  3
لـــيــتـــصـــدى النــفـــراد خـــطـــيــر من
مـارسـيــال إثـر تـمـريــرة بـيـنـيـة وال

أروع من نيمانيا ماتيتش.
وألغى احلكم هدفا لـيونايتد بعد 7
دقـائـق عـلى مـرور الـشـوط الـثـاني
بحـجة وجـود خطـأين في آن واحد
عـلى لـوكـاكـو وسـمـولـيـنج قـبل أن
عـهودة يـشقّ سانـشـيز بـطريـقـته ا
على اجلناح ويسدّد كرة ارتدت من
الــدفـــاع إلى ركــنــيــة لـم تــثــمــر في
الدقـيقة  ?54وكاد الـدولي التـشيلي
يـفتتح الـتسـجيل بـعدها بـدقيـقت
عــنـدمـا راوغ احلـارس لــكـنه تـأخـر
في الــتــســديــد لــيــبــعــد لـيــجــيــني

اخلطر.
وبـــقي احلـــال عــلى مـــا هـــو حــتى
الدقيقة  ?65عندما سـجّل نيوكاسل
هــدفـا عن طــريق مـات ريــتـشي إثـر
مـتـابـعـته لــكـرة مـوجّـهـة إلـيه أمـام
رمى مـن جايل ولم يـتغـيّر شـيئا ا
في الـــدقـــائق األخـــيـــرة وسط أداء

عابه التركيز من قبل الضيوف.
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{ لــنـدن - وكــاالت - قــدّم األسـطــورة الــفـرنــســيـة
تـــيــري هـــنــري جنـم نــادي آرســـنــال وبـــرشــلـــونــة
ـواطنـه بول بـوجـبا العب وسط السـابق نـصـيحـة 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
وطالب هـنـري النـجم الـفـرنسي الـشـاب بالـتـأقلم
مع مانـشستر يـونايتد حـتى في حالة عدم الدفع
ــديـر الــفـني بـه في مـركــزه األسـاسي مـن قـبل ا

جوزيه مورينيو.
انـشستر يـونايتد عام  2016قادمًا ومنـذ عودته 
من يوفنتوس اإليطالي لعب بوجبا في أكثر من
مـركز مـثل صـانع األلعـاب واجلـهة الـيـسرى
ـــــلـــــعـب الـــــثالثـي وكالعـب وسط من وسـط ا

مدافع.
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{ مــدريـد - وكـاالت - حتــدث قـائـد بــرشـلـونــة اإلسـبـاني
أندريس إنـييستا أمام وسـائل اإلعالم عقب تعادل الفريق
سـلبيًا أمام خيتافي في اجلولة 23 لـيفقد الفريق نقطت في
صراع صـدارة الليجا. وقال إنييستا في تصريحات نقلتها
صحـيفة "ماركا": "افـتقرنا لالستـمرارية في مباراة من هذا
الـقـبــيل ألن لـديك مــنـافس غــيـر مـريح لــقـد حـاولــنـا حـتى
النـهاية". وأضاف :"شهر يناير وفـبراير دائمًا بهذا الشكل
لديـنا االلـتـزام دائمًـا وحلسن احلظ أنـنـا ما زلـنا في جـميع
نـافسون أنـفسهم سـابقات". واخـتتم :"أفـضل أن يوقف ا ا
ألن فـرصـهم في الـفـوز تـقـلـصت وهـذا أمـر جـيـد بـالـنـسـبة
لنا". وفقد نادي برشلونة  4نقاط في صراع صدارة الدوري
اإلســبــاني لــكــرة الــقــدم في جــولــتــ عــلى الــتــوالي حــيث

اضية أمام إسبانيول واول امس االحد أمام تعـادل  في اجلولة ا
خيـتافي. من جهـة ثانية أعـرب مدرب إشبـيليـة اإليطالي فـينتـشينزو
مـونـتـيال عن سـعـادته عـقب فـوز فريـقه عـلى جـيـرونـا بـهدف دون
رد اول امس األحـد في الــدوري اإلسـبــاني واصـفــا ذلك الـفـوز
درب هم جـدا" كـما أشـاد باحلـارس سرخـيو ريـكو. وقـال ا بـ"ا
ـبـاراة في حـالة ـؤتـمـر الـصـحـفي عـقب الـلـقـاء: "خـضـنـا ا في ا
ذهـنية سـيئـة بسـبب لعـبنا  12لـقاءً في  40يـوما وأعـتقد أن ذلك
ــا لـعـبه بـرشـلــونـة". وأضـاف مـونــتـيال: "لـديـنـا  6أيـام أكـثـر 
ـقـبل وبذلك ـاس الـسـبت ا لالستـعـداد قـبل مـواجـهة الس بـا
ـدة 48 سـيــحـصل الـعــديـد من الالعـبــ عـلى راحـة ذهــنـيـة 

رتقب". ساعة قبل لقائنا ا

ــصــري مــحــمـــد صالح جنم لــيــفــربــول { لــنــدن - وكــاالت - عـــادل الــدولي ا
ييرليج بـعدما سجّل اول امس األحد اإلجنلـيزي رقمًا قيـاسيًا جديدًا في البـر
سـابـقـة. وأحرز صالح هـدفًا أمـام سـاوثـهـامبـتـون بـاجلـولة الـ 27 من عـمـر ا
وسم لـيظل على بعد هدف الهدف رقم  22 في الـدوري اإلجنليزي هذا ا
وحـــيــد من هــاري كـــ مــهــاجم تـــوتــنــهــام ومـــتــصــدر تـــرتــيب هــدافي
ييرلـيج. وقالت شبكـة "سكاي سبـورتس" لإلحصائيـات إن محمد البـر
صالح سجل  19هدفًا من أصل  22بـقدمه اليسرى ليعادل بذلك الرقم
الـقــيــاسي اخلــاص بــروبي فــاولـر العب الــريــدز الــسـابـق. وأوضـحت
ييـرليج فيما لك الرقم القـياسي بتاريخ الـبر الشـبكة أن فاولر كـان 
يـتـعـلق بتـسـجـيل األهـداف بالـقـدم الـيسـرى خالل مـوسم واحـد حيث

سجل  19هدفًا أيضًا في موسم 1994-1995 .
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يسـدد كرة رائعة بـيسراه لـيضع األفاعي
قدمة من جديد. في ا

ـباراة بـعـشـرة العـب وأكـمل بـولـونـيـا ا
بعد طرد إبراهيمـا مباي لتدخله العنيف
عــلى رافـــيــنــيـــا وذلك في الــدقـــيــقــة ?68
ــدرب لــوتـشــيــانـو ســبــالــيـتي وأخــرج ا
كـارامو وأدخل جـاليـارديـني لتـدعيم خط

باراة. الوسط وإحكام السيطرة على ا
وفي الـدقيـقة  82اعـترض العـبو بـولونـيا
عـلى عـدم احـتـســاب ركـلـة جـزاء بـعـد أن
ن اصــطــدمت الــكــرة بـيــد الــظــهــيـر األ
دانيـلو دامبـروزيو ليـقرر احلكم فـاليري
الـلجـوء إلى تقـنيـة اإلعادة الـتلـفزيـونية

ويرفض احتسابها.
وأنـقـذ هانـدانوفـيـتش النـيـراتزوري بـعد
تسديدة من رودريـجو باالسيو من داخل
نطقة في الدقيقة   87 بينما  طرد آدم ا
مــاسـيــنـا ظــهـيــر بـولـونــيـا في الــثـواني
األخيرة بعد تدخل عنيف على قدم لوبيز
ـبـاراة بـانـتـصـارٍ مـدافع إنـتـر لـتـنـتـهي ا

درب سباليتي. صعب ألبناء ا

الـنـتيـجـة مـبـكـرًا وحتـديدًا مـنـذ الـدقـيـقة
الثانية عبر إيدير بعد كرة مررها كارامو
إلى بـروزوفـيـتش الــذي لـعـبـهـا عـرضـيـة
هـاجم اإليـطالي الـذي أسـكنـها بـاجتـاه ا
الـشـبـاك بـيـمـنـاه. وهـدد بـولـونـيـا مـرمى
سـمـيـر هـانـدانـوفـيـتش من خـالل رأسـية
قـوية من احملـنك رودريـجو بـاالسيـو لكن

احلارس السلوفيني اخملضرم أبعدها.
وجنـح باالسـيـو بـعـدهـا بـالـدقـيـقة  25في
تسـجـيل هـدف الـتـعادل لـبـولـونـيـا أمام
فريـقه القد بـعد تعـامل سيئ من جواو
ـرمى هـاندانـوفـيتش مـيـراندا لـيـنـفرد 

ويسدد الكرة بسهولة داخل الشباك.
ـرتدة واعـتمـد بـولونـيا عـلى الـهجـمات ا
بـوجــود اجلـنـاح الــسـريع أورســولـيـني
وانـطالقــات بـاالســيـو مــا بـ اخلــطـوط
وهروبه اجليد من مدافـعي إنتر لينتهي

الشوط األول بالتعادل ((1-1
وأضــاف كــارامــو الــهــدف الــثــاني بــعــد
مـجـهـود فـرد مـتخـطـيًـا اثـنـ من العبي
ــنـطــقــة قـبل أن بــولــونــيـا عــلى حــدود ا

قـبـلة خـاصة أن كـبيـرًا خالل اجلـوالت ا
ألــروخــيـــبالنــكـــوس أصــبح قـــريــبًــا من

برشلونة.
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في مباراة اخـرى عاد إنتـر ميالن لطريق
االنـــــتـــــصـــــارات مــــجـــــددًا فـي الــــدوري
اإليـطــالي بــعــد غــيـاب  8 جـوالت وذلك
بعـدما تغـلب على بـولونيـا بنتـيجة ((2-1
ــبـاراة الــتي أقــيـمـت بـيــنـهــمـا اول في ا
امس األحـــد عـــلى مـــلـــعب "جـــيـــوزيـــبي
مـيـاتـزا" في اجلـولـة الـرابـعـة والـعـشرين

سابقة. من ا
وأحزر ثنـائية النيـراتزوري كل من إيدير
مـارتيـنـيـز ويـان كـرامـو في الـدقـيـقـت 2
و 63بينما سجل هـدف بولونيا رودريجو

باالسيو في الدقيقة .25
ورفع إنتر بعد هـذا الفوز رصيده إلى 48
ركز الثالث بفارق نقطت عن نقطة في ا
ـركـز الــرابع بـيــنـمـا التـســيـو صــاحب ا
تـوقف رصـيد بـولـونيـا عـند  27نقـطة في
ــركــز الــثــاني عـــشــر  تــقــدم إنــتــر في ا

قـربة من ريال مدريد: لصحيـفة "ماركا" ا
"كـان عــلى احلـكم احــتـسـاب ركــلـة جـزاء

يسي".
كـما أكـدت صـحيـفة "مـونـدو ديبـورتيـفو"
أن مــيـسي كـان يـسـتـحق احلـصـول عـلى

ركلة جزاء أمام خيتافي.
الشوط األسوأ

فــشل بـرشــلــونـة فـي الـشــوط األول أمـام
خـيــتــافي في تـوجــيه أي تــسـديــدة عـلى
مـرمى حارس خـيتـافي فـنسـينـتي جايـتا
رغم االستحـواذ على الكرة بـنسبة ?71%
كــأسـوأ شــوط لـلــفــريق الـكــتــالـوني من
حـيث األرقــام حتت قـيــادة فـالــفـيـردي

وسم اجلاري. منذ قدومه مطلع ا
ـرة األولى الـتي ال وتــعـتـبـر هــذه ا
يـسـدد فيـهـا بـرشلـونـة على مـلـعبه
خـالل الـــشـــوط األول مـــنـــذ لـــقـــاء
الـكالسـيـكـو مع ريـال مـدريـد في 21

أبريل/نيسان .2012
فضل كوتينيو في مركزه ا

سدد كوتينيو أول تسديدة لبرشلونة في
الـلقـاء بالـدقيـقة 49والثـانيـة أيضـا كانت

من أقدام البرازيلي بالدقيقة .60
وجاء أداء كوتيـنيو اجليـد بعدما أشركه
فـضل في اجلناح فالـفيـردي في مركـزه ا
األيسر وجـلس القائـد أندريس إنيـيستا

على مقاعد البدالء.
وكان مدرب أتـلتيك بـيلبـاو السابق يدفع
ـاضـيـة عـلى اجلـبـهـة ـبـاريـات ا به في ا
الـيـمـنـى و اسـتـبـداله فـي الـدقـيـقـة 63

لصالح إنييستا.
التعادل السلبي األول

سقط بـرشلـونة في فخ التـعادل الـسلبي
لـلـمـرة األولى في الـدوري اإلسـبـاني هذا

وسم حتت قيادة فالفيردي. ا
ورغم الـتـعـادل  إال أن فالـفـيـردي ال يزال
مستـمرًا في كتـابة التـاريخ بعدما وصل
ة عـلمًا إلى  23مبـاراة بالـليـغا دون هـز

بأنه رقم قياسي.
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ـركـز يـعـتـبـر أتــلـتـيـكـو مـدريـد صـاحب ا
ــســتــفــيــدين من تــعــادل الــثــاني أبــرز ا
ــبـاراة  بـعـدمـا ـتـصـدر في ا الـبـارســا ا

تقلص الفارق إلى  7نقاط فقط.
نـتـظر أن تـشـهـد اللـيـجا اشـتـعاالً ومـن ا

{ مدن - وكاالت - حظيت مباراة
بـــرشـــلـــونـــة أمـــام ضـــيـــفه
خــــــيـــــتـــــافـي اول امس
األحـــد عـــلى مـــلـــعب
"كــــــــــــامـب نــــــــــــو"
بـــاجلـــولــة الـ23
مــــــــــــــــــــــــــــــن
مـنـافـسـات

الــدوري اإلســبـانـي الـتي
انتهت بالتعادل السلبي
ثيرة. شاهد ا ببعض ا

وظل بـرشـلـونـة مــتـربـعًـا عـلى
عرش صـدارة اللـيجـا برصـيد

نقطة بينما أصبح رصيد 59
ـــركـــز خـــيـــتـــافي  30نـــقـــطـــة في ا

العاشر.
مينا أساسيًا ألول مرة

ألول مـرة يـشـارك الـكـولـومـبي ياري
مـيــنـا أســاسـيًـا مع بــرشـلـونــة مـنـذ
انــضــمـامـه إلى الــنـادي الــكــتــالـوني
خـالل مـــدة االنـــتــــقـــاالت الـــشــــتـــويـــة

اضية. ا
وظــهــر مـيــنــا لـســبع دقــائق في مــبـاراة
ـاضيـة في إياب نـصف نهائي فالـنسـيا ا
ـلك بعد الـدفع به كبـديل جليرارد كأس ا
بــيــكـيه الــذي تــعـرض لـإلصـابــة ولــكـنه

يسجل مشاركته األساسية األولى.
دير الفني واضطر إرنسـتو فالفيـردي ا
للبلوجرنـا إلى االعتماد على مينا
بـجـوار الــظـهـيـر األيــسـر لـوكـاس
ديني كقلـبي دفاع في ظل إصابة
جيرارد بيـكيه وتوماس فـيرمايل

وإيقاف صامويل أومتيتي.
جدل حتكيمي

ـبـاراة جدالً حتـكيـمـيًا بـسبب شـهدت ا
تعـرض ليونـيل ميـسي جنم البلـوجرانا
لعرقلة داخل منطقة جزاء خيتافي إال أن
احلـــكـم فـــيـــرنـــانــــديـــز بـــوربـــاالن رفض
احــتـســاب ركـلــة جـزاء لألرجــنـتــيـني في

الشوط األول.
وقال خـبـيـر التـحـكـيم أولـيفـيـر أونـدخار

œUFð‰∫ اكتفى برشلونة بنقطة في مباراة التي جمعته مع خيتافي

روما –وكاالت
عـلق مدرب إنـتر مـيالن لوتـشيـانو
ســبـالــيــتي عــلى فـوز فــريــقه أمـام
بـــولــونـــيــا ( ?(1-2اول امس األحــد
بـعد غـيـاب طويل عـن االنتـصارات

في الدوري اإليطالي.
درب في تصريـحات لشبكة وقال ا
ـيـوم سـبـورت" اإليـطـالـيـة: "لم "بـر
يـــكن من الـــســهل عـــلى الالعـــبــ

ـدة الـسـلـبـيـة.. الـتـعـامل مع هــذه ا
كـان لــديـنـا الـكــثـيـر مـن الـضـغـوط
ألجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".
باراة بـشكل قوي وأردف: " بدأنـا ا
جدًا وكنـا جيدين كـذلك في الشوط
الـثـاني.. صـحـيح أنـنـا كـنـا نـخـسر
الـكـثـيـر من الـكـرات لـكـنـنـا خـلـقـنا
الــعــديـــد من الــفـــرص وبــالـــنــظــر
للظروف الـتي نعيشهـا فما قدمناه

كان استثنائيًا".
وعن انــفـــعــال العـــبه مـــارســيـــلــو
بـــروزوفـــيــتـش عــنـــد خـــروجه من
ـباراة وإشـاراته للـجمـاهيـر قال ا
درب والنادي أن سباليتي: "على ا
يضـعا قـواعدًا دقـيقـة جدًا وكل من

يخرج عنها يتم استبعاده".
وأضــــاف: "هــــذا ال يـــــعــــنـي أنــــني

أعـاقبه لـكن ألنه لم
يـــظـــهـــر بـــســـلـــوكه
ــــعــــتـــاد.. ســــنـــرى ا
الــلـقـطـة بــشـكلٍ جـيـد

ومن ثم سنقرر".
وواصل مـدرب رومـا
السابق: "ركلة جزاء
لـــبـــولـــونـــيـــا ضـــد
دامـــــبــــروســـــيــــو?
بـالـنـسـبـة لي فـإن
ذراعـه كــــــــــــانـت
عــلى مـقــربـة من
جسمه وعـندما
الحـــــــــــــــــــــــــــــظ
دامــبـروســيـو
أن الـــكـــرة
ـــــست
يــــــــده
حتــرك
بسرعة
إلبعادها
.. لذا فإن
قـــــــــــــــــــرار
احلــــــــــــــــكـم

فـاليـري بعـدم احـتسـابهـا كان
صحيحًا".
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ـاني الـسابق أولـيـفر كـان مـساء { جدة  –وكاالت- تـفـقد احلـارس األ
ــعــهــد إعـداد العب والــصــاالت الــتــابــعــة  ــرافق وا اول امس األحــد ا
تـخصصة حلراس القــــــادة بالسـعودية تمـهيدا لبدء عـدد من البرامج ا

رمى. ا
ورافق كان في اجلولـة التفقـدية وكيل هـيئة الـرياضة الـسعوديـة للشؤون

الفنية عبد الرحمن القضيب.
وكـان احلــارس الـتـاريــخي لـبــايـرن مــيـونخ الـذي وقـع اتـفـاقــيـة في وقت
سابق مع الهيئة العامة للريـاضة لتطوير احلراس قد زار نادي النصر

والتقى مسؤوليه ومدربه كرونوسالف يورتشيتش.
كـما زار كـان  نـادي الـهالل والـتـقى مـدربه األرجـنـتـيـني رامـون دياز
كـمـا حــضـر جـانــبًـا من تـدريــبـات الـفــريق وأشـرف عــلى جـزء من مـران

عيوف. حارسه عبد الله ا جانب من منافسات الدوري االنكليزي بكرة القدم

اوليفر كان


