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حـقق نادي بـرشلـونة انـتصـارًا مثـيرًا
عـلى حساب مضيفه إشبـيلية بنتيجة
2-4 مساء اول امس السبت في إطار

اجلولة الـ 25 من عمر الليجا.
ربــاعــيــة بــرشــلــونــة حــمــلت تــوقــيع
لــــيـــونــــيل مــــيـــسـي "هـــاتـــــــــريك" في
الــــــدقـــــــائق  26 و 67 و85 ولــــــويس
سـواريـز في الـدقيـقة 94 بـيـنـمـا سجل
إلشـــبــيــلــيـــة خــيــســـوس نــافــاس في
الـدقـيـقـة 22  وجـابـريـيل مـيـركـادو في

الدقيقة 42.
وبـــهــذا االنـــتــصـــار رفع بـــرشــلـــونــة
رصـــيـــده إلى 57 نـــقـــطـــة فـي صــدارة
تـرتـيب الـلـيـجـا بـيـنـمـا جتـمـد رصـيـد
ـركز إشـبـيلـية عـند 37 نـقـطة في ا

اخلامس.
أول تـــــهــــديــــد صـــــريح في
ــــبـــاراة كـــان بـــأقـــدام ا
الـــبــرازيــلي فـــيــلــيب
كــوتـيــنـيــو الـذي
أرسـل تسـديدة
قـــــــــويــــــــة
تــصـدى
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كـشف تقـريـر صحـفي إيطـالي أن إدارتي يـوفنـتـوس وميالن تـشعـران بـالسـعادة لـلجـوء بـرشلـونة إلى

قبل. يركاتو الصيفي ا سيناريو جديد بشأن صفقات ا
وكانت تـقاريـر إسبانـية أشـارت اول امس السبت إلى أن الـفرنـسي أدريان رابـيو العب وسط باريس

. سان جيرمان لم يعد في قائمة اهتمامات برشلونة رغم وجود اتفاق مبدئي سابق ب الطرف
ـوقع "كالتـشيو مـيركاتـو" اإليطالي فـإن يوفنـتوس وميالن يـنتظـران بشغف خـطف صفقـة رابيو ووفقًا 

قبل. اجملانية في الصيف ا
ـوقع اإليـطالي أن االخـتالف بـ رابيـو وبـرشلـونة حـدث بـسبب عـدم مـوافقـة الـبارسـا على وأوضح ا

دفع الراتب الذي يطلبه الالعب.
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حـقق بـايـرن مـيـونخ فـوزًا صـعـبًـا عـلى
ضيفه هيرتا برل بهدف دون رد اول
امس الـسبت عـلى ملـعب أليانـز أرينا
فـي إطــــار اجلــــولـــة الـ 23مـن الـــدوري

اني. األ
وجـاء هـدف الـفريق الـبـافاري الـوحـيد
فـي الـــدقــــيــــقـــة 62 عـن طـــريـق خـــافي
مـارتــيـنـيـز. وبـذلك رفع بـايـرن مـيـونخ
رصــيـده إلى 51 نــقـطـة في الـوصـافـة
مـتـخـلفًـا بـفـارق األهداف عن بـوروسـيا
تصـدر الذي لـعب مباراة دورتـمونـد ا
أقل بـينمـا توقف هـيرتا بـرل عند 32

ركز العاشر. نقطة في ا
ــتــوقع وجــاءت الــبــدايــة عــلى غــيــر ا
بـزحف هجـومي من هيـرتا برلـ نحو

مرمى احلارس مانويل نوير.
وبـعـد مرور 10 دقـائق هز دافـي سيلك

شـبــاك الـبـايـرن بـعـدمـا تـسـلم تـمـريـرة
بـيـنـية لـيـراوغ نويـر ويـضع الـكرة في
ــرمى قــبل أن يـلــغي احلـكم الــهـدف ا

لوجود تسلل على مهاجم هيرتا.
وشـــهـــدت الـــدقـــيـــقــة 14 أول فـــرصـــة
حـقيقية لـلفريق البافـاري بعدما أطلق
جـوشوا كـيمـيتش تـسديـدة صاروخـية

أرضية لكنها مرت بجوار القائم.
وســــــاد الــــــهـــــــدوء وسط تــــــراجـع من
الـبايـرن على غـير الـعادة في الـدقائق
الـ 25األولـى. وكـــــــــاد اإليـــــــــفـــــــــواري
سـالـومـون كـالـو أن يـتـسبـب في هدف
أول لــلــضــيــوف بــعــدمــا تــوغل داخل
مــنــطــقـة اجلــزاء من اجلــانب األيــسـر
ــرمـى قــبل أن لـــيــمـــرر الـــكــرة أمـــام ا

يبعدها جيروم بواتينج.
وتــسـلم فـرانك ريـبــيـري تـمـريـرة داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـراوغ مـدافع هـيـرتا
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حـيث مرر له سواريز كرة عرضية أمام
رمى لكنه بالغ أثناء استالمه للكرة. ا
واقـــتـــنص لـــيـــونـــيل مـــيـــسـي هــدف
الــتـعـادل لـبــرشـلـونـة في الــدقـيـقـة 67
ـبلي كرة عرضية حـيث مرر عثمان د
له مـن اجلـهـة الـيـمـنى لـيُـسـدد الـنـجم
األرجــنـتـيــني بـقـوة في أقــصى يـسـار

حارس إشبيلية فاتشيك.
وواصل الالعب األرجنتيني محاوالته
حــيث انـطــلق عـلـى اجلـبــهـة الـيــمـنى
وأرسـل تسديـدة صاروخيـة مرت أعلى

مرمى إشبيلية في الدقيقة 71.
وجنـح مــيــسي فـي تــســجـــيل الــهــدف
الـثـالث الـشخـصي له ولـبرشـلـونة في
الـدقـيـقة 85 حـيث سـدد ألـيـنيـا الـكرة
ـدافع إشبيلـية كاير الـتي اصطدمت 
ـرمى لـيـجــد مـيـسي نـفـسه مـنـفـردًا بـا

ويُسكن الكرة داخل الشباك بنجاح.
وسـجل لويس سـواريز الـهدف الرابع
لـبــرشـلـونـة في الـدقـيـقـة  ?94بـعـدمـا
اســتــلم تــمــريـرة مــتــقــنــة من مــيـسي
لـيـنـتـهي الـلـقـاء بـفـوز بـرشـلـونـة عـلى

إشبيلية.
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فـي مـبـاراة أخـرى تـغـلب بـاريس سـان
ــبــيك نــيم جــيـــرمــان عــلى ضــيــفـه أو
بـــنــتــيــجــة (0-3) بـــأقل مــجــهــود في
ــبـاراة الــتي جـمــعت الـفــريـقـ اول ا
امـس الــســبـت عــلى مـــلــعب حـــديــقــة
األمــراء فـي اجلــولـة الـ 26مـن الـدوري

الفرنسي.
سـجل األهداف الـباريـسيـة كريـستـوفر
نــكـونــكـو وكـيــلـيــان مـبــابي "ثـنــائـيـة"
بــالــدقــائق (40 و69 و89) لــيــرفع بي
إس جـي رصــيـــده إلى 68 نـــقـــطــة في
الـصـدارة مـقابل 36 نـقـطة لـضـيفه في

ركز احلادي عشر بجدول الترتيب. ا
لعب الفريقان بخطة واحدة 3-3-4 مع
تــفـوق واضح لــلـفــريق الـبــاريـسي في
االســتــحـواذ عــلى الـكــرة إال أن رجـال
بـرنارد بالكارت مـدرب نيم قدموا أداءً
جــيــدًا في الــشـوط األول وكــانــوا نـدًا
رمى قـويًـا ألصحـاب األرض وهـددوا ا

أكثر من مرة.
كـالعادة غير تـوماس توخيل مدرب بي
إس جـي مــراكـــز العــبـــيه حـــيث أعــاد
مــاركــيــنــيـوس لــقــلب الــدفــاع بــجـوار
تـياجو سيلفـا وداني ألفيس وبيرنات
وفـي الوسط تولى ماركو فيراتي مهام
العـب االرتــــــكـــــاز وصــــــانـع أخــــــطـــــر
الـهجمات وبجواره لياندرو باريديس
ولــيـفـ كـورزاوا وفي األمـام تـشـوبـو

موتينج ونكونكو ومبابي.
رمى وإضاعة تـبادل الفريـقان تهديـد ا
الــفـرص حــيث بــدأ احملـاوالت تــيـجي
ســـافــانـــيــيه بـــتــســـديــدة قـــويــة فــوق
الـعارضـة ورد كورزاوا بـإهدار انـفراد

لـهــا حـارس إشـبـيـلـيـة عـلى مـرتـ في
الدقيقة العاشرة.

وأهــدر وسـام بن يـدر العب إشــبـيـلـيـة
فــرصـة تـسـجـيل الــهـدف األول لـفـريـقه
األنــدلـسي حــيث سـدد كـرة قــويـة لـكن
اصـــطــدمت بـــقــدم مـــدافع بــرشـــلــونــة

صامويل أومتيتي في الدقيقة 18.
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وجنـح خيـسـوس نـافـاس في تـسـجيل
الـهدف األول إلشـبيلـية في الدقـيقة 22
من هـجـمة مـرتدة قـادها وسـام بن يدر
رر الكرة لنـافاس على اجلهة قـبل أن 
ـ الــيـمــنى الـذي ســدد بـقـوة عــلى 

احلارس تير شتيجن.
وحـاول أرتـورو فـيـدال العب خط وسط
بـرشلونة تعـديل النتيجـة بكرة رأسية
قــويــة عــلى يــســار حـارس إشــبــيــلــيـة
فـاتـشـيك الـذي تألق فـي التـصـدي لـها

في الدقيقة 24.
وسـجل ليـونيل مـيسي قائـد برشـلونة
هـدف التعـادل للبـارسا في الدقـيقة 26
حـيث أرسل الكرواتي إيفان راكيتيتش
كـــرة عــرضــيـــة من اجلــهــة الـــيــســرى
ـسـة واحدة في سـددهـا الـبـرغـوث من 

أقصى  مرمى فاتشيك.
وأهــدر بــرومـيـس مـهــاجم إشــبـيــلــيـة
فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه مرة
أخــرى حــيث ســدد كـرة قــويــة عـلت
مرمى تير شتيجن في الدقيقة 35.
وجنـح جــابـــريـــيل مـــيــركـــادو في
تـسجيل الهدف الثـاني إلشبيلية
فـي الـدقـيـقـة 42 حــيث اسـتـقـبل
ــــيـــــزة من كـــــرة عــــرضـــــيـــــة 
سـارابيا ليُـسكنهـا بنجاح على

 احلارس تير شتيجن.
ومـع بداية الـشوط الـثاني قرر
إرنـــســتـــو فــالـــفــيـــردي مــدرب
بــرشــلـونــة إجــراء تـغــيــيـرين
دفـعة واحدة بـإشراك سيرجي
ـبلي بدلًا روبـيرتو وعـثمان د
من نـيلسـون سيمـيدو وأرتورو
فـيـدال وأخيـرًا أليـنـيا بـدلًا من

كوتينيو.
وعـــلـى اجلـــانب اآلخـــر قـــرر
بـابلو ماش مدرب إشبيلية
الـدفع بـفرانـكو فـاسكـيز بـدلًا
مـن جــابــريــيل مــيــركــادو ثم
أشــرك إبـراهـيـم أمـادو بـدلًـا
من مــاكـسـيــمـلـيــان فـوبـر
وأخـيـرًا روكي مـيزا بـدلًا

من ماركو روج.
ـبلي وأهـدر عثـمان د
العـب بــــرشــــلــــونـــة
فــــرصـــة ثـــمــــيـــنـــة
لـتسـجيل الـتعادل
لــــلــــبــــارســــا في
الــــدقـــيـــقـــة 52
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نـافسة عـلى لقب ـدير الـفني لـفريق تـوتنـهام أن فـريقه ابـتعـد عن ا أكـد ماوريـسيو بـوكيـتيـنو ا

يرليج. الدوري اإلجنليزي بعد اخلسارة أمام بيرنلي بنتيجة (1-2) في اجلولة 27 من البر
وقـال بوكـيتـينـو في تصريـحات لـشبـكة "سـكاي سـبورتس" اإلجنلـيزيـة: "نعم فـقدنـا فرصـتنا في
نافسة على الـلقب نحن محبطون جدا ألن البـطولة يتبقى عليها 11 مباراة والفارق قد يكون ا
أكبـر بالـطبع يتـبقى مـباريـات كثيـرة لكن الـيوم في عـقلي كان يـجب أن نفـوز لنـواصل الضغط
عليـهم (يقصد مـانشستـر سيتي ولـيفربول)".وأضـاف مدرب توتنـهام: "لم ننجح في الـفوز لعدة
أسبـاب أخطائنـا فقط هي السـبب ال استطيع لـوم أحد نحن فـقط السبب في عدم قـدرتنا على

حتقيق االنتصار".
واعترف بوكيتيـنو بارتكابه خطأ في حق احلكم مايك دين في اللقاء قائال: "عندما تكون محبطًا
بـاراة وأنا كـذلك أريد الـذهاب وغاضـب فانت تـرتكب أخـطاء".تـابع: "لقـد ارتكـبنـا أخطـاءً في ا
اء واسترخي قليال لكن مـا حدث قد حدث سأتقبل البس من أجل شرب بـعض ا إلى غرفة ا
أي عقوبة وآمل أال يحـدث ذلك".وتعرض الفريق اللـندني للخسارة خـارج أرضه على يد بيرنلي
ـركز الـثـالث علـمـا بأن مـانـشسـتر بهـدف مـقابـل هدف لـيتـجـمد رصـيده عـند 60 نـقـطة في ا
سابـقة برصيد  65 نقطـة.وفور إطالق احلكم مايك دين صافـرة النهاية توجه سيتي يـتصدر ا

له بـوكيـتـينـو لـلحـديث مـعه وظهـر عـليه عالمـات الـغضب ورغـم محـاوالت البـعض إلبـعاد
ـباراة إال أن بـوكـيـتـيـنو أصـر عـلى مـواصـلـة حـديثه درب األرجـنـتـيـني عن حـكم ا ا

المح غاضبة. احلاد مع احلكم ليقترب منه 

فـي الــشــــــــبــاك مـــســــــــــجال الــهــدف
الثاني.

أراح تـــوخـــيل الـــثـالثي داني ألـــفـــيس
ومــوتـيـنج وفـيـراتي لــيـشـارك مـكـانـهم
كـول داجبا ومـوسى ديابي وستانلي
إنــسـوكـي بـيــنـمــا شــارك بـاتــيـست
جـيـام مكـان رينـو ريـبار في صـفوف
نـيم.وواصل بـرناردوني حـارس نيم
تـألقه وحـرم مبـابي من هز الـشباك
بــالــتــصــدي لـفــرصــة مــؤكـدة ورد
أريــوال حـارس الــفـريق الــبـاريـسي
بـإنــقـاذ مـرمـاه من انـفـراد لـلـبـديل
ســادا تــيـوب لــتـرتــد الــكـرة إلى
هــجـــمــة مــرتــدة ســـجل مــنــهــا
كـيـليـان مبـابي الـهدف الـثالث
بـعـد تـمريـرة رائـعة من

نكونكو.
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قـال ليـونيل مـيسي قـائد برشـلونـة إن مشـوار الفـوز بلـقب اللـيجا ال زال
طــويـلًــا رغم االنـتــصـار الـكــبـيـر (4/2© عـلى إشــبـيـلــيـة في مــلـعب "رامـون

سانشيز بيزخوان" اول امس السبت حلساب اجلولة الـ25.
وأوضح ميـسي خالل تصريـحات نقـلتـها صحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية: "ال زالت
ــبــاريـات في الــدوري لـكن فــوز الــيـوم كــان مـهــمـا من أجل هـنــاك الـعــديـد من ا
باريات ستصبح أصعب". .. النهاية تقترب وا نافس احملافظة على الفارق مع ا

وأضاف: "دائـما مـا جنـد صعـوبة في حتـقيـق الفـوز هنـا نعـلم مـدى صعـوبة أجـواء هذا
لعب وقوة العـبي إشبيلـية لقد جـعلوا األمور صـعبة عـلينا لـكننا عـرفنا كيف نُـجهز على ا

باراة". ا
وتابع: "في بعض األوقات ال نسـتطيع تقد أفـضل مستوى لدينـا.. لألمانة أمام ليون
لم نـنجح فـي إظهـار أحسن مـسـتويـاتـنا وهـذا جعـل اللـقاء صـعـبًا.. لـكن الـيوم عـدنا

وقدمنا مباراة رائعة".
وعن الـكالسيـكو قـال ميـسي: "ال نـفرط في أي بـطولـة نحن عـلى بُعـد خطـوة من لقب
ـبـاراة سـتـكـون صـعـبـة جـدا ألنـهـا أمـام ريـال مـدريـد وعـلى مـلـعـبه لـكـنـنا الـكـأس وا
سـنـفـوز.. نـحن مـتـفـائـلـون بـقدرتـنـا عـلى فـعل ذلك وبـعـدهـا سـنـفـكـر في مـبـاراة الدوري

وسنحاول حتقيق كل شيء".
يسي الـذي سجل "هاتريك" ويدين برشـلونة بـالفضل األكـبر في االنتصـار على إشبـيليـة 

ليرفع البلوجرانا رصيده للنقطة 57 في صدارة ترتيب الليجا.

Uýd³∫ حقق نادي برشلونة انتصارًا مثيرًا على حساب مضيفه إشبيلية في إطار اجلولة الـ 25 من عمر الليغا « “u
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ــهــارة قـبل أن يــســدد عـلـى الـطــائـر
ــــرمى لــــكـن احلــــارس روني جتـــــاه ا

جارست تصدى ببراعة.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني قـرر نـيـكو
كـوفـاتش مدرب الـبـايرن إقـحـام العبه
اإلسـبـاني تـيـاجـو ألـكـانـتـارا بـدلًـا من
لـيون جوريتسكا.وعلى عكس سيناريو
الــشــوط األول بــدأ الـفــريق الــبــافـاري
بــرغــبـة هــجــومـيــة واضــحـة لــيــشـكل
اخلــطــورة عــلى مــرمى الــضــيــوف في

الدقائق األولى.
وبـــعـــد مــرور 10 دقـــائق عـــلى بـــدايــة
الــشـوط الـثـاني كـاد ســيـلك أن يـتـقـدم
لـهيرتا بهدف أول بعدما تسلم تمريرة
داخل مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـدد أرضـيـة
زاحـفة لـكن كيمـيتش أخـرجها بـبراعة
رمى إلى ركنيـة.وفي الدقيقة من قـلب ا
58 أقحم كوفاتش اجلناح الفرنسي
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وسم". قبلة في الليجا حتى نهاية ا ا
وحــول غــيــاب سـيــرجــيــو رامـوس عن
مـباراة الغد لإليـقاف واصل: "أعتقد أن
األمـر واضح واللـعبـة واضحـة كما أن

سألة". راموس حتدث في تلك ا
وأضـاف: "نـريـد تـقـلـيص فـارق الـنـقاط
ــتــصــدر هــذا هــو هــدفــنــا ألنــنـا مع ا
ــاضي عــجــزنـــا عن ذلك بــاألســبــوع ا
يــجب أن يـكـون لـديـنـا احلـمـاس الالزم

واجهة فريق مثل ليفانتي".
 وأكــمل: "فـيــنـيــسـيـوس لــديه فـقط 18
عـــامًـــا ويــســـجـل األهــداف وســـيـــقــوم
بـأشـيـاء أخـرى هـو يـتعـلم فـي كل يوم

ونأمل أن يواصل اجلميع التطور".
وبـسؤالـه عن اجتـماعه مع فـلورنـتيـنو
بـــيـــريــــز رئـــيس الـــنـــادي أردف: "كل
احملـادثات التي تتم بـيني وب النادي

تظل سرية".
ة لكي السـابق: "الهز وأوضـح جنم ا
لـهــا تـأثـيـر عـلى الـفـريق مـثل اإلشـادة
نــحن مـحــتـرفــون ولـديــنـا الــكـثــيـر من
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سـخر سـانتيـاجو سـوالري مدرب ريال
مـــدريــد من جـــدول مــبـــاريــات فـــريــقه
بــــالـــدوري اإلســــبــــاني خــــاصـــة وأنه
سـيــمـكن بـرشـلـونـة من احلـصـول عـلى
ـــلــــكي قــــبل يــــوم راحــــة أكـــثــــر مـن ا
مــواجـهـتـهــمـا يـوم بـعــد غـدا األربـعـاء
بــــإيــــاب نــــصف نــــهــــائي كــــأس مــــلك
إســبــانــيــا.وقــال ســوالري في مــؤتــمــر
الـصحفي: "جـدول ريال مدريـد مضحك
ـا أنـنـا ال ـتــعًـا و لــكـني أجـد األمـر 
باريـات فنحن نلـعبها نـختار مواعـيد ا
في ظـروف مخـتلـفة ونـحن نتـعامل مع

هذا التحدي".
وأضـاف أن فريقه مستعد لتقد كل ما
وسم مشيرًا إلى لـديه فيما تبـقى من ا
ــدة ــبـــاريــات الـــصــعـب في ا جـــدول ا

قبلة. ا
وتـابع: "كل مباراة ندخلها بهدف تقد
أقـــصى مــا لـــديــنـــا بــجــانـب االلــتــزام
باريات وااللتزام يعني الكفاح في كل ا

بايرن ميونخ يحقق فوزًا صعبًا على ضيفه هيرتا برل

ــكــنـــني قــول شيء ألن
هـــذا مــجــرد رأي أو كالم
صـــادر عن مــاروتــا وإذا
كــــــان لـــــــدى جــــــودين أو
الــنــادي شـيــئــا لــيــقـواله

فسنعلمكم به".
وعــلى جـانـب آخـر حـذر
ســيــمـيــوني من صــعــوبـة
مـــواجــــهـــة الــــغـــد أمـــام
فــــيــــاريـــال الــــذي يـــراه
فــريــقـا "مــعــقــدا وقــويـا
ولــــــديـه الــــــعـــــــديــــــد من

الالعب اجليدين".
ورغـــم امــــــــــــــــــــــــــــــــتـــالك
الـــروخـــيــــبالنـــكـــوس 47
نقـطة - أي ضعف الـنقاط
ـتـلـكـهـا مـنـافـسه - الـتي 
إال أن هناك معلومات يجب
أن يـــضــــعـــهـــا األتــــلـــتي في
احلـسـبـان ومـنـهـا علـى سبـيل
ثـال أن فياريال لم يخسر أمام ا

أتـــلـــتــيـــكــو مـــدريـــد في آخـــر ســبع
مواجهات بينهما في الليجا.

كـمــا حتـدث سـيــمـيــوني عن ألـفــارو مـوراتـا
مـهــاجم الـفــريق قــائال "مـســتـواه دائــمـا في
تــقــدم فــنــحن نــحــتــاج لــطــاقــته وقــوته وأن
ـواقف التي يـسـتمـر في اقـتـناص الـفـرص وا

وضع فيها.. 
فـإذا اســتــمــر في الــعــمل بـنــفس الــطــريــقـة
ستـظـهـر األشيـاء اجلـيدة بـالـتأكـيـد نحن في

حاجة إليه وإلى قوته بدون شك".

دييجو سيميوني
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اعــتـــذر مــدرب أتـــلــتـــيــكــو مـــدريــد ديـــيــجــو
سـيــمــيــوني "لـكـل من شـعــر بــاإلسـاءة" إزاء
طـريـقـة احـتـفـاله بـالـهـدف األول لـفـريـقه أمـام
يــوفـــنـــتــوس في ذهـــاب ثـــمن نـــهــائي دوري
األبطـال الـذي انتـهى بثـنـائيـة نظـيـفة لـصالح

الروخيبالنكوس.
وفـي بــدايــة مــؤتــمـــره الــصــحــفي اول امس
الــسـبت عـشــيـة مـواجـهــة فـيـاريــال بـاجلـولـة
الـ 25مـن الدوري اإلسـبـاني قـال سيـمـيوني
"قـبل أن نـبـدأ أنـتم جـمـيـعـا تـعـلـمون أنـني ال

أقدم مطلقًا أعذار أو تبريرات".
وأضــاف "أود أن أعــتـــذر مــرة أخــرى كــمــا
ـبـاراة لكل مـن شعـر بـاإلساءة فـعـلت بعـد ا
ولـيوفـنتـوس على احلـركة الـتي قمت بـها في

ذلك اليوم".
ا وأوضح "كانت بالـتأكيـد حركة لـلتعـبير ر
بــشـــكل لم يـــكن الئــقًـــا عن شـــعــوري جتــاه
رجولة العبي فريقي" مضيفا "أردت توضيح

ذلك قبل أن تسألوني عن األمر".
وعن احلركة الـتي قام بهـا مهاجم يـوفنتوس
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو حـ أشـار جلـمـاهـيـر
أتلـتـيـكو بـأصـابـعه اخلـمسـة الفـتًـا إلى فوزه
بـالـتـشـامــبـيـونـز لـيج 5 مــرات مـقـابل صـفـر
لـ"الـروخـيبـالنـكـوس" قال سـيـمـيـوني: "أفـهم
األمر بـرمته ألنـني جزء من هـذا أفهم كل ما

كن أن يحدث".
وحـول تـوقيع مـدافع الفـريق ديـيجـو جودين
احملـتــمل إلنـتـر مــيالن بـعــدمـا أكــد الـرئـيس
التنـفيذي للنـادي اإليطالي أنه سيتم اإلعالن
عن هـذه الصـفقـة "قـريبـا" قال سـيمـيوني "ال

كـيــنـجـسـلي كـومـان بـدلًـا من مـواطـنه
ريبيري لتنشيط الناحية الهجومية.
وبعد 4 دقائق نفذ خاميس رودريجيز
ركـلة ركـنيـة ليـقابـلهـا خافي مـارتيـنيز
بــــــــضــــــــربـــــــــة رأســــــــيــــــــة إلـى داخل
الـشباك.وسـرعان ما غـادر كومان أرض
ـلعـب بعد 9 دقـائق فقط عـلى نزوله ا
ًــا مـن إصــابـــة في قــدمه إذ بـــدا مــتـــأ
لـيضطر كـوفاتش للدفع بـتوماس مولر
بـدلًــا مـنه.وقـبل نـهـايـة الـوقت األصـلي
لـــلــمــبــاراة بـ 6دقـــائق أشــهــر احلــكم
الـبـطاقـة احلمـراء في وجه كـر رقيق
مـدافع هيرتا بعدما تعدى على روبرت
ليفاندوفسكي بالضرب بدون كرة.ونفذ
دافـــيــــد أالبـــا الـــركـــلــــة احلـــرة الـــتي
احـتسـبها احلـكم بعـد اخملالفـة مطـلقًا
تــسـديـدة قـويـة تــصـدى لـهـا احلـارس
روني جـارست لترتد إلى مولر الذي
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اخلـبرة كـما أن العـبي الفـريق يـعرفون

كيفية التعامل مع االنتقادات".
واخـتتم: "مارسـيلو يـتدرب بشكل رائع
كـذلك إيـسـكـو تـدرب بصـورة طـبـيـعـية

تـيوب مـكان بـوبيتـشون الـغائب تـمامًا
عـن أجـــــواء الـــــلـــــقـــــاء وذلك أمـال في
تـنـشـيط اخلط األمـامي إال أن الـضـربة

الـــبـــاريـــســـيـــة
جــــــــــــــــــاءت
لـلـضـيوف
فـي مقـتل
بــــعــــدمـــا
اخــــتـــرق
خـــــــــوان
بــيـرنـات
مــــــــــــــــن
اجلـــهـــة
الـيسرى
 ولــــعب
كـــــــــــــــــــرة
عـــرضـــيـــة
أكــمــلــهـا
مــــبــــابي

أرى اجلـمـيع في حـالـة تـركـيـز قـبل هذا
األســــبـــوع ولــــكن ال يــــزال مـــاركـــوس
يــوريـنــتي غـائــبـا ونـنــتـظــر عـودته في

أقرب وقت".
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ــــديـــر الــــفـــني دخل روي هــــودســـون ا
لــــكـــريـــســـتـــال بــــاالس تـــاريخ الـــدوري
مـتـاز لكـرة الـقدم  بـعد أن اإلجنـليـزي ا
حــقـق رقــمًـــا قـــيــاســـيًــا مـــتــفـــوقًـــا عــلى

األسطورة بوبي روبسون.
ـــدرب األكـــبــر في وأصـــبح هـــودســون ا

تـاريخ الـدوري اإلجنلـيـزي بـعد أن دخل
مـبـاراة فـريـقه أمـام لـيـسـتـر سـيـتي اول
امـس الـســبت عـلـى مـلــعب (بـاور كــيـنج
سـتـاديــوم) ضـمن اجلـولـة الـ27 وعـمـره

 71عاما و 198يوما ليحطم الرقم
تلك ـسجل باسم روبسون الذي كان  ا

 71عاما و 192يوما.

ليونيل ميسي
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بيك أبدى كيليان مـبابي سعادته بإحراز هدف خالل فوز فريقه باريس سان جيرمان على أو

نيم (0-3) اول امس السبت في اجلولة الـ26 من الدوري الفرنسي.
وصـرح مبابي عـبر محـطة "كانـال بلس" الفـرنسـية: "لقـد بدأ نيم الـلقاء بـشكل أفضل وحـاولنا
ـنافس سـيـفـقد لـيـاقـته وسيـصـاب العـبوه تـسـريع اإليـقاع في الـشـوط الـثانـي ألننـا نـدرك أن ا

بالتعب واإلجهاد وبالفعل جنحنا في توسيع الفارق وفزنا بنتيجة أكبر".
ـديـر الـفـني تـومـاس تـوخـيل قـائال: "لـقـد صـدر إلـيـنا وانـتـقل مـهـاجم بي إس جي لإلشـادة بـا
شـعـور عدم الـيـأس في حال فـقـدان الكـرة فـالفـريق يـضم حـاليـا العـب يـركـضون 90 دقـيـقة
ونـبذل أقـصى جـهد ألجـله وإلسـعاد اجلـماهـيـر.. نقـوم بـعمل جـيـد ونسـير في طـريق طـويل لذا

ستوى قوي". علينا االستمرار 
هـاجم الواعـد: "أعمل يـوميـا بكل جـدية وعن وصـوله إلى 50 هدفـا في الدوري الـفرنـسي رد ا
ـتـعـة.. أمـا إحـراز األهداف ـسـاعـدة فـريـقـي ولالسـتـمـتـاع أيـضـا ألن كـرة الـقـدم أسـاسـهـا ا

وحتقيق األرقام القياسية فهو يحفزني دائما".
وواصل: "أؤكد دائـمـا أن هنـاك العب سـيأتي يـوما مـا لـيحـقق أرقـاما أفـضل.. أمـا بخـصوص
باراة". تسجيلي 50 هدفا فكنت أتمنى أن أصل باحلصيلة إلى 52 هدفا ألحصل على كرة ا

صــــــوبــــــهــــــا
بــالـــــــــــقــرب
مــــــــــــــــــــــــــــن

القائم.
وحـاول هـيـرتـا
فـي الــلــحــظـات
األخـــــــــــيـــــــــــرة
مـباغتة أصحاب
األرض بـــــهـــــدف
الــــتـــعـــادل لـــكن
كــــــــــــــافــــــــــــــــــــــة
احملــــاوالت بــــاءت
بــــــالـــــفـــــــــــــــشل
لــــيــــطـــــلق احلــــكم
صـــــــــــــــــــافــــــــــــــــــرة
الــــــنــــــهــــــــــــــايـــــة
مـعــــــلنًـا فوز بـايرن

ميونخ (1-0).

ويــحــتل الــســيــر ألـــيــكس فــيــرجــســون
أسطـورة التدريب في مانشستر يونايتد
ـركز الـثـالث في الـقـائـمـة حـيث خاض ا
ان يـونـايـتـد وعـمره آخـر مبـاراة له مـع ا
 71عامًا و 139يوما ثم نيل وارنوك

ـديـر الـفــني احلـالي لـكــارديف سـيـتي ا
تـلك هـودسون بـ 70عـاما و 83يـومـا. و

مـسـيـرة تـدريـبيـة حـافـلـة أبرز مـحـطـاتـها
مـــنــــتـــخـب ســـويــــســـرا (1992-1995)
واإلمـــارات (2004-2002) وإجنـــلـــتـــرا
(2016-2012)  وإنـتـر ميالنـو اإليـطالي
(مـــدرب مــؤقت في 1999) ولــيـــفـــربــول
(2011-2010) وحـالــيًــا مع كـريــســتـال

باالس منذ (2017).
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فريق ريال مدريد اثناء التدريبات

تــام بــتــســديــد الــكــرة بــجـوار الــقــائم
ن. األ

ارتـقى أنـطـوني بـريـانـسـون قـائـد نيم
لــركـلـة ركــنـيـة بــرأسـيـة خــطـيـرة فـوق
الـعارضـة ورد مبـابي بإضـاعة انـفراد
آخـر تصدى له بـول برناردوني حارس

مرمى نيم.
كـــان ديـــنــيـس بــواجنـــا مـــهــاجـم نــيم
مـزعـجا لـلـدفاع الـبـاريسي بـانـطالقاته
فـي اجلـهــة الــيـمــنى حــيث ســدد كـرة
ـــقص األيـــســر ومن قـــويــة بـــجــوار ا
رمى إال مـجهود فردي راوغ وانـفرد با
أن ألـــفـــونس أريـــوال أنـــقـــذ الـــشـــبــاك

الباريسية من هدف مؤكد.
وكـــثف الــفـــريق الــبـــاريــسي ضـــغــطه
بـالـدقـائق األخـيرة لـلـشـوط األول حتى
سـجل كريستوفر نكونكو الهدف األول
بـعد تـمـريرة رائـعة من فـيراتي بـينـما
ـبـابي بـعـد ألـغـى حـكم الـلـقـاء هـدفـ 
الـلـجـوء لـتـقـنـية الـفـيـديـو نـتـيـجة

سة اليد. التسلل ثم 
تـقـلـصت احملـاوالت الهـجـومـية
ــــبـــــيك نــــيـم في الــــشــــوط ألو
الـثــاني بـيـنـمـا أهـدر كـيـلـيـان
مـبـابي  3فـرص مـحـقـقـة أمام
ـرمى كمـا فرط نـكونـكو في ا
انـفراد تام كان كفيال بإحراز

الهدف الثاني له ولفريقه.
دفـع مدرب نيم بـالعبه سادا


