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حقق برشـلونة االنـتصار بنـتيجة
(1-3) على رايـو فالـيكـانو مـساء
اول امس الـــــــســــــبـت في إطــــــار
مــــنـــافـــســــات اجلـــولـــة الـ 27من
اللـيجـا في معـقل البـارسا "كامب

نو".
وســـجل األهـــداف لــــبـــرشـــلـــونـــة
جـيــرارد بـيــكـيه فـي الـدقــيـقـة 38
ولـيـونــيل مـيـسي مـن ركـلـة جـزاء
في الـدقـيـقة 51 ولـويس سـواريز
في الدقيقة 82 بينا سجل راؤول
دي توماس الـهدف الوحـيد لرايو

فاليكانو في الدقيقة .24
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ـاضي العـثور عـلى جثـتي اثـن من مـتسـلقي اجلـبال أعـلن السـفيـر اإليـطالي لـدى باكـستـان السـبت ا
وت “في أحدهمـا إيطالي واآلخر بريـطاني كانا قد فـقدا أثناء محـاولتهما تـسلق ما يعرف بأنه ”جبل ا
باكستان. وكان اإليطالي دانيلي ناردي وزميله توم باالرد يحاوالن القيام بتسلق نادر في الشتاء جلبل
نطقة الهيمـااليا وهو ما يعتبر من أصعب إجنازات تـسلق اجلبال في العالم. ويبلغ طول نانكـا بربت 
اجلبل 8126 متـرا. وكتب السفـير اإليطـالي ستيـفانو بـونتيـكورفو عـلى تويتر ”بـحزن بالغ أعـلن انتهاء
البـحث عن دانيـلي نـاردي وتوم بـاالرد ألن... فـريق البـحث أكد أن الـظـل الـلـذين رصدا عـلى (طريق)

ماميري على ارتفاع 5900 متر تقريبا هما لدانيلي وتوم. ارقدا في سالم.“
ويـعتـقد أن اجلـثـت عـلى ارتـفاع كـبـير عـلى طريـق مامـيري اخلـطـير بـجـبل نانـكا بـربت وهـو طريق لم

رجح انتشال جثتيهما. ينجح أحد أبدا في تسلقه. ويعني ذلك أن من غير ا
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دك بــايـرن مــيــونخ حــصــون ضــيـفه
فـولـفسـبـورج بـسداسـيـة نظـيـفة اول
امـس الــســبت عــلى مـــلــعب ألــيــانــز
أريــنـــا في إطـــار اجلــولــة الـ  25من

اني. عمر الدوري األ
سجل أهداف بـايرن ميـونخ سيرجي
جــنـابــري روبـرت لـيــفـانــدوفـيــسـكي
" خاميس رودريـجيز توماس "هدف
مولر وجوشوا كـيميتش في الدقائق

34و37 و52 و76 و 82 و85.
واســـتــطــاع بــايــرن مـــيــونخ اعــتالء
صدارة البوندسـليجا بفارق األهداف
عـن بــوروســيــا دورتــمــونــد بــعــدمــا
تـساوى الـفريـقـان برصـيد 57 نقـطة
بيـنما جتمـد رصيد فـولفسـبورج عند

ركز السابع.  39 نقطة في ا
وشــكل بــايــرن مــيـونـخ خـطــورة في
وقت مـبـكر عـلى مـرمى فـولفـسـبورج
ـــــــــــــحــــــــــــاولـــــــــــــة مــن روبــــــــــــرت
لـيــفـانـدوفـــــــــــسـكي الــذي فـشل في

حتويلها لهدف أول.
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وكــاد مـانــويل نــويـر حــارس بــايـرن
مـيـونخ أن يـتـســبب في هـدف مـبـكـر
لـلـضـيـوف بـعـدمـا مـرر كـرة بـاخلـطأ
للهولندي فيجورست قبل أن يبعدها
الدفاع البافـاري بنجاح.وجاءت ثاني
مـحـاوالت أصـحاب األرض عـن طريق
سـيـرجي جنـابـري الذي وصـلـته كرة
داخل منطقة اجلزاء قبل أن يسددها
بقـدمه اليسـرى أعلى العـارضة.وساد
الـهــدوء بـعـد ذلك حــتى الـدقــيـقـة 28
التي شهدت تسديدة قوية من روبرت
لــيـفـانـدوفـسـكي لـكن احلـارس كـوين

رصاد. كاستيلس كان لها با
ومع حلـول الدقـيقة 34 تلـقى توماس
مـولـر تـمـريـرة داخـل مـنـطـقـة اجلزاء
مـن جـوشــوا كــيــمــيـتـش لـيــرســلــهـا
ــانـي عــرضــيــة أرضــيـة ــهــاجم األ ا
قــابــلـهــا جــنــابـري بــقــدمه إلى داخل
الشـباك لـيتـقدم بايـرن ميـونخ بهدف
ـــهل الـــفــــريق الـــبـــافـــاري أول.ولـم 
فــرصـة لــفـولــفـســبـورج لالســتـفــاقـة

بــعــدمــا مــرر خــامـــيس كــرة بــيــنــيــة
جلــنـــابــري داخـل مــنـــطــقـــة اجلــزاء
لـــيـــرسل األخـــيــرة تـــمـــريـــرة جـــيــدة
لــلــيــفــانــدوفـــســكي الــذي وضــعــهــا
بـسـهـولة داخل الـشـبـاك معـززًا تـقدم
ـبـاراة لـتـقـنـيـة الـبـايـرن.وجلـأ حـكم ا
الـفـيديـو لـلـتأكـد من شـرعيـة الـهدف
بـــعـــد وجـــود شـــبـــهـــة تـــســـلل عـــلى
جـنــابــري قـبـل أن يـتــأكــد احلـكم من

ـهـاجم صـحـة الـهـدف الـذي سـجـله ا
الـبــولـنـدي.وكــاد مـاتس هـومــيـلـز أن
يـــضــيف الــهــدف الـــثــالث ألصــحــاب
األرض بــعـــدمــا وصــلـــته كــرة داخل
مــنــطــقــة جـزاء فــولــفــســبــورج لــكن
ــرمـى قــبل تـــســـديــدتـه حــادت عـن ا
إطالق صـافــرة نـهــايـة الــشـوط األول
بـتـقـدم الـبـايـرن بـهـدفـ دون رد.ومع
بداية الشوط الثاني تواصل الضغط
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وكان مـيسي علـى أعتاب تـسجيل
هـدفا رائـعًـا حيث انـطـلق بالـكرة
فـي منـطـقـة جـزاء رايـو فـالـيـكـانو
وراوغ الــــدفـــاع قــــبل أن يــــقـــطع
ــبـوال الـكـرة قـبل أن جـيـانـيـلي إ

يُسدد ميسي في الدقيقة 43.
ومع بـدايــة الـشــوط الـثــاني قـرر
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة
ـبـيـلي بـدال من الـدفع بـعـثـمـان د
آرثـر مـيـلـو ثم إيـفـان راكـيـتـيتش
بدال من كوتينـيو وأخيرًا مالكوم

بدال من بوسكيتس.
باراة ركلة جزاء واحتسب حكم ا
لصـالح برشـلونـة في الدقـيقة 49
ـــدافـع أمـــات ضــد بـــعـــد تـــدخل ا
نيـلسون سـيميـدو نفذها لـيونيل
مـيــسي بـنــجـاح حـيـث سـدد عـلى

يتريفسكي. يسار احلارس د
وكــاد مـيــسي أن يُــســجل الــهـدف
الـــثــالث فـي الــدقـــيــقــة 58 حــيث
اسـتقبـل تمـريرة من كـوتينـيو في
مـنـطقـة جـزاء رايو فـالـيكـانـو لكن
ـيـتـريـفـسـكي تـصدى احلـارس د

لها على مرت بنجاح.
وعــــــلـى اجلــــــانـب اآلخــــــر قــــــرر
مـيــتـشـيل مــدرب رايـو فـالــيـكـانـو
الــدفع بـــخــوســيـه بــوزو بــدال من

أمات.
ـيتـريـفـسكي وواصل احلـارس د
تـــألــقه حـــيث تــصـــدى لــكــرة من
لـــويس ســـواريــز عـــلى اجلــبـــهــة
اليمنى حيـث حاول تمريرها إلى

Æ73 بيلي في الدقيقة د
وجنـح لــــــــويس ســــــــواريــــــــز في
تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة
بـعـد عـدة تـمـريـرات في الـدقـيـقـة
ـبـيلي 82 حـيث مـرر سـواريز لـد
وأعـادهــا له لـيـمــرر لـراكـيــتـيـتش
الذي راوغ الـدفاع ووضـعهـا أمام
األوروجـويـاني الذي أسـكـنـها في

الشباك بسهولة.
وســعى مـيـسي لـتـسـجـيل الـهـدف
الــرابع حــيث حــصل عــلـى ركــلـة
حـــرة مـــبـــاشـــرة من عـــلـى حــدود
مـنـطـقـة اجلـزاء لـكـنه سـدد أعـلى
مـرمى رايو فـاليـكـانو في الـدقيـقة

.85
واسـتــمـرت مـحــاوالت بـرشــلـونـة
نحـو تسـجيل الـهدف الـرابع لكن
دون أي إيجـابيـة حيث اسـتبسل
ـد الـكــتـالـوني دفـاع رايـو ضــد ا
ـــبـــاراة بــانـــتـــصــار لـــتـــنــتـــهي ا

وبـهـذا االنـتـصـار يـرفع بـرشـلـونة
رصيده إلى  63 نقـطة في صدارة
ترتيب الليجا بينما جتمد رصيد
رايـو فالـيـكانـو عـند 23 نقـطة في

ركز التاسع عشر. ا
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وأعـاد بـرشـلـونـة بـهـذا االنـتـصـار
الـفارق إلى  7نـقـاط مع الـوصيف
أتلـتيـكو مدريـد ليـستمـر الصراع

ب الثنائي مشتعال.
ــبـاراة أول تــهـديــد صــريح فـي ا
كان من أصحاب األرض بـرشلونة
في الدقـيقة 18 حيث سـدد لويس
سـواريــز كـرة قـويــة تـصــدى لـهـا
حــــــارس رايــــــو فـــــالــــــيـــــكــــــانـــــو
يـتـريـفـسـكي بـبـراعـة وحـولـها د

إلى ركلة ركنية.
وكـاد لــيـونـيـل مـيـسـي أن يـسـجل
ــــبـــاراة مـن كـــرة أولى أهــــداف ا
رأســــيـــة في الــــدقـــيـــقـــة 22 لـــكن
ـيـتـريـفـسـكي تـصـدى احلـارس د

للكرة.
ومن هــجــمــة مــرتــدة جنح راؤول
دي توماس مهاجم رايـو فاليكانو
فـي تـسـجــيل الـهــدف األول حـيث
انـطـلق بـسرعـته وسـدد كـرة قـوية
أقصى  احلارس تير شتيجن

في الدقيقة 25.
وحـاول ليـونـيل مـيسي
تــعـديـل الـنــتــيــجـة
لـلـبـارسـا حيث
قــام بـــتــســـديــد
كــــرة قـــويـــة من
حــدود مــنـطــقـة
اجلـزاء لـكـنـهـا
مــــــــرت أعــــــــلى
مـرمى احلارس
يـتـريفـسكي د
في الدقيقة 36.
واقـــــــــــتــــــــــنـص
جــيــرارد بــيــكــيه
مــدافع بـرشــلـونـة
هـــــدف الــــتـــــعــــادل
للبـارسا في الدقـيقة
39 حــــــــيـث حــــــــصل
الـبلـوجرانـا على ركـلة
حـرة غيـر مـباشـرة على
اجلبـهة الـيمـنى نفـذها
مـــيـــسـي وأســـكـــنـــهــا
بـــيـــكـــيـه بـــرأسه في
شــــــــــبـــــــــاك رايـــــــــو

فاليكانو.
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ـاني تـومـاس تـوخـيل مـصـيـرا مـجـهـوال مع نـادي بـاريس سـان جـيـرمـان بـعـد يـتـرقب األ
اخلـروج من دوري أبـطـال أوروبـا عـلى يـد مـانـشـســتـر يـونـايـتـد اإلجنـلـيـزي يـوم األربـعـاء

اضي. ا
وفي هذا الصدد رشحت شبكة  10سبورت الفرنسية 5 أسماء من العيار الثقيل لقيادة

الفريق الباريسي حال عدم استمرار توخيل في منصبه.
وذكـرت أن زين الدين زيـدان الذي قـاد ريال مدريـد للـتتـويج بدوري أبـطال أوروبا 3 مرات

متتالية يعد حلما كبيرا لإلدارة واجلماهير الباريسية.
كمـا يـظـهـر في الـصـورة أيـضـا الالعب الـبـاريـسي الـسابـق ماوريـسـيـو بـوكـيـتـيـنـو مدرب

توتنهام اإلجنليزي.
وأشارت إلى أن جوزيه موريـنيو يبقى أيضا مرشـحا بارزا رغم األزمات التي عاشها في

جتاربه األخيرة مثل إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.
دير الـفني السابق لـتشيـلسي وماسيـمليانـو أليجري ويبـرز أيضا اسم أنطـونيو كونـتي ا

الذي أثبت كفاءة كبيرة في قيادة يوفنتوس لألدوار النهائية في دوري األبطال.
شروع الباريسي وحتقيق حلم وتساءلت 10 سبورت هل هذه األسـماء كافية الستكمال ا
اني يـنتهي الفـوز بالكـأس ذات األذن أم يـبقى تومـاس توخيل في مـنصـبه علمـا بأن األ

تعاقده في يونيو 2020.

و86)  وتـــكـــفل فــــلـــويـــد أيـــيـــتي
بــالــهــدف الــوحـيــد لــفــولــهـام في

الدقيقة (51).
الـفوز رفع رصـيـد ليـسـتر إلى 38
ــركــز الــعــاشــر وظل نــقــطــة في ا
ركز الثاني من القاع فولهام في ا

برصيد 17 نقطة.
واقتـنص نيوكـاسل يونايـتد فوزا
ثـميـنا من ضـيـفه إيفـرتون بـثالثة

. أهداف مقابل هدف
الـفــوز رفع رصـيـد نـيـوكـاسل إلى
ـــركـــز اخلــامس 34 نـــقــطـــة في ا
عشر وتوقف رصيـد إيفرتون عند
ركز احلادي عشر.  37نقطة في ا
وانـــتــــهـــــــى الــــشـــــــــــوط األول
بــتـقــدم إيــفـرتــون بـهــدفــ حـمال
تـوقـيع دوميـنـيك كالـفـيرت لـيوين
وريـــــتــــــــــــشـــــاردلــــيـــــســــون دي
أنـــدرادي في الـــدقــيـــقــــــتــ (18

و32).
وفـي الـشـوط الــثـاني رد خــوسـيه
ســــولـــــومــــون رونــــدون بــــهــــدف
لـــنــيــوكـــاسل في الـــدقــيــقــة (65)
وتـــــكـــــفـل أيـــــوزي بـــــيــــــــــــريـــــز
بـالـــــــهـدفـ الـثانـي والثـالث في

الدقيقت (81 و84).
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حـقق لـيونـيل مـيسي قـائـد فريق بـرشـلونـة رقـمًا قـياسـيًـا خالل مواجـهـة رايو فـالـيكـانو
مساء اول امس السبت ضمن منافسات اجلولة الـ 27 من عمر الليجا.

ـبـاراة اجلـاريـة اآلن لـيـرفع رصـيـده إلى 443 مـبـاراة في وشـارك مـيـسي أسـاسـيًـا في ا
الليجا وفقًا لشبكة "أوبتا" لإلحصائيات.

وأصـبح مـيـسي ثـاني أكثـر العب في تـاريخ بـرشـلونـة مـشـاركـة في مبـاريـات الـليـجـا بـعد
تــشــافي هــيــرنــانــديــز (505 مــبــاريــات) وتـخــطـى أنــدريس إنــيــيــســتـا (442 مــبـاراة).

البارسا.
ÍeOKJ½ô« Í—Ëb «

عـلى صـعـيد اخـر خـسـر توتـنـهام
من مــضـــيــفه ســـاوثــهــامـــبــتــون
ـبـاراة الـتي بـنـتـيـجـة (2-1) في ا
أقـيــمت مـسـاء اول امس الـسـبت
عــلى مــلــعب "ســانت مــيــريــز" في
اجلـــــــــولــــــــة الـ30 مـن الـــــــــدوري

اإلجنليزي.
تــقـدم تـوتـنـهـام بـهـدف عن طـريق
هاري ك في الـدقيقة (26) ولكن
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون رد بـــهـــدفــ
دونـــهــمــا لــكل مـن يــان فــالــيــري
وجيـمس وارد في الدقـيقـت (76

و81). 
وتـوقف رصـيـد توتـنـهـام عـند 61
ــركــز الـــثــالث ورفع نـــقــطــة فـي ا
ســاوثـهـامـبــتـون رصـيـده إلى 30

ركز السادس عشر. نقطة في ا
ـبـاريـات فـاز كارديف وفي بـاقي ا
ســيــتي عــلى ضــيـفه ويــســتــهـام
يـونـايـتد بـنـتـيـجة (2-0) وبـنفس
ــوث عــلى الـــنــتــيــجــة فـــاز بــور
مضـيفه هيـديرسـفيلـد تاون وفاز
ليسـتر سيـتي على ضيـفه فولهام

بنتيجة (3-1).

Uýd³∫ حقق برشلونة االنتصار على رايو فاليكانو مساء اول امس السبت في إطار منافسات  الليغا « “u
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الـهـجــومي من الـبــايـرن لــيـنـجح في
تـعـزيـز تقـدمه بـهـدف ثالـث عن طريق
خـامـيس رودريـجـيـز الـذي سـدد كـرة
قــويـــة من خـــارج مـــنــطـــقـــة اجلــزاء
لـتـسـكن شـبـاك احلـارس كـاسـتـيـلس
بـــــــــعــــــــد 7 دقـــــــــائـق فــــــــقـط عـــــــــلى
الـــبــدايــة.وشـــارك الــفــرنـــسي فــرانك
ريـبـيـري في الـشــوط الـثـاني بـعـدمـا
أقحـمه مدربه نيـكو كوفـاتش بدلًا من
جـنـابـري.واستـطـاع ريـبيـري صـنـاعة
الـهـدف الرابع بـعـدما أرسل عـرضـية
أرضيـة أنهـاها مـولر بطـريقـة رائعة
بــعـدمـا وجه الـكــرة بـكـعـبه إلى داخل
الـشـبـاك.وقـبل نـهـايـة الـوقت األصـلي
للـمـباراة بـ 8 دقائق واصـل البـايرن
دك حصـون ضيفه بـهدف خامس من
رأسـيـة وجـهـهـا كــيـمـيـتش إلى داخل
مـرمى فولـفسـبـورج.ولم تمـر سوى 3
دقـائق حـتى أضــاف لـيـفــانـدوفـسـكي
هــدفه الــثــاني والــسـادس لــلــبــايـرن
بـعدمـا قابل عـرضيـة ريبـيري بـضربة
رأسية نحو مرمى فـولفسبورج لتمر

v∫ فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس d
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شــدد فـويـتـشـيك تـشـيـزني حـارس
مـرمى يـوفــنـتـوس أن فــريـقه قـادر
على عـبـور عـقـبـة أتلـتـيـكـو مـدريد
ـقـرر ـرتــقـبـة وا ـواجـهـة ا خالل ا
لــهـا غــدا الــثالثــاء  فـي إيـاب دور

الـ 16من دوري أبطال أوروبا.
وقــال تــشــيــزني في تــصــريــحـات
لــشـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس": "نـحن
ـــكـــنـــنـــا في حـــالــــة جـــيـــدة وال 
االنـتظـار للـعب وحتـقيق الـفوز في
ـباراة".وأضـاف "لقـد ارتكـبنا تلك ا
الكـثـير من األخـطاء في مـدريد من
هم أن تدافع وتهاجم بشكل جيد ا
األمـــر قـــد يـــبــدو ســـهال لـــكـــنه في

احلقيقة ليس بسيطا كما يبدو".
وتـابع "نحن نـؤمن بـأنفـسـنا ألنـنا
في حـالـة جـيـدة بــدنـيًـا أعـتـقـد أن
ـاضي من دوري نـتـائج األسـبـوع ا
أبـطال أوروبـا تظـهـر لنـا أن األمور

لم تنته". 
وأوضح "أيـاكس خـسـر على أرضه
أمـام ريـال مــدريـد لـكــنه عـاد وفـاز

أمر طـبـيعي نـظـرا لـ"أهمـيـة الـلقـاء الـكبـيـرة".وختم
بـاراة) جـيدا وسـنـواصل نسق "سنـسـتعـد لـهـا (ا
ــتـلك كــتـيــبـة من ــنــافـســة كـمــا اعـتــدنـا. نــحن  ا
. أتـمنى احلفاظ عـلى هذه القوة الالعـب الرائع
ألنـــنــــا بـــالـــفـــعل

أقوياء".
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ـديـر الـفني قال األرجـنـتيـني ديـيـجو سـيـمـيوني ا
ألتـلــتـيــكـو مــدريـد اول امس الـســبت إنه يــتـمـنى
"احلفـاظ عـلى نـفس الـقوة" الـتي ظـهـر بهـا الـفريق
أمام لـيجانيس عندما يحل ضـيفا على يوفنتوس

في إياب ثمن نهائي دوري األبطال.
ـباراة وأضـاف سـيـمـيـوني فـي تـصـريـحـات بـعـد ا
. بـدأنا تـاح ـباراة بـالالعبـ ا "حاولـنا الـفوز بـا
بسوالنو كظهير أيسر ثم وضعنا أرياس. ساؤول
دخل في الــشــوط الـثــاني ثم خــوانــفـران عــنــدمـا

وجدت أن الوسط يحتاج لتدعيم".
ـبــاراة الــتي انــتـهت بــفــوز الـروخي وتــابع عــقب ا
بالنـكوس (0-1) الـفريق قـدم أداء جمـاعيـا طيـبا

هم". وهذا األمر ا
وأردف "الـبـدايـة لم تـكن جـيـدة ولـكن كـان هـناك
نـسق أسرع بـدخـول سـاؤول وليـمـار في الـشوط
الـثـاني. ســجـلـنــا هـدفـا وسـيــطـرنـا عــلى الـلـقـاء
بشـكل أفـضل". وحـول مـواجـهـة البـيـانـكـونـيري
غدا الـثالثاء  في إيـاب ثمن نـهائي الـتشـامبـيونز
ليـج واألجواء التي تـنتظـرهم في ملعب (ألـيانز
ـدرب األرجــنـتـيـني أن هـذا سـتـاديـوم) أكـد ا
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ـدير الـفني لفـريق ريال مـدريد أن فريـقه سيـسعى للـقتال أكد سـانتيـاجو سوالري ا
ـوسم فـي بـطــولـة "الــلــيـجــا" بـعــد اإلقـــــــــصـاء من كل حـتـى الـرمق األخــيــر من ا

البطوالت.
ــؤتـمــر الـصــحـفي خالل وقــال سـوالري الــذي تـأخــر أكـثــر من سـاعــتـ عن ا

تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "وضعي? 
ـدرب ومــثل أي شـخص آخـر ال يـوجـد تــقـيـيــمـات يـجـب أن أقـوم بـهــا أنـا ا
قبلة وسأقدم األفضل باراة ا أحاول أن أبذل أفضل مـا لدي وهدفنا هو ا

دائما كما فعلت منذ اليوم األول لي هنا".
باراة بلد الـوليد? أعتقد أنه وأضاف مدرب الريـال: "سفر راموس معنـا 

من الرائع أن يكون قائد الفريق بجانبنا".
وتــابـع ســــــــــوالري: "بـــكل احـــتـــــــرافـــيـــة نــواجـه الــوضـع احلــالي
وسنـعـمل عـلى حصـد كل الـنـقاط حـتى الـنهـايـة ومـفتـاحـنا هـو الـلعب

كفريق واحد".
وأردف: "مــعـظـم الالعـبــ كـانــوا في ذروة دفــاعـهم عـن قـمــيص ريـال

مدريد وأولئك الذي لم يفعلوا أبلغتهم بالفعل".
وعن إيـسكـو أوضح: "يتم التـعامل مع األمـور التأديـبية داخـليًا وأوال

نافسة". عليه أن يستعيد لياقته البدنية ثم الدخول في ا
البس أجاب: "ما يحدث وبسؤاله عن وجـود اجتماع في غرفـة خلع ا
في الـغـرفـة يـبـقى هنـاك ونـحن صـارمـون جـدًا في الـنـقد الـذاتي ومن
السـهل الـعـثـور عـلى األخـطـاء في األوقـات الـعصـيـبـة لـكن الـصـعـوبة

تكمن في العثور على األخطاء في األوقات اجليدة".
ة ومُحـزنة لكنهـا ال تتعارض مع االحترام وأ سوالري: "إنها حلـظة مؤ

واالمـتنـان لـفريق  إقـصـاؤه من دوري األبطـال بـعد أكـثر من 1000 يـوم إنه فريق
حقق اجملد وكتب مدة تاريخية ويستحق التصفيق لكننا لدينا نقد ذاتي بالطبع ح

ال تتحقق األهداف".

 دييجو
سيميوني
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باراة الدقائق حـتى نهـاية ا
بفوز رجال كوفاتش (6-0).
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اقـتـنص فـريق بـارمـا فوزا
غــالـيـا من ضــيـفه جـنـوى
بنتـيجة (0-1) اول امس
ـــرحـــلــة الـــســـبت في ا
السابعة والعشرين من

الدوري اإليطالي.
ويدين بارما بالفضل

في هــذا الـفـوز
لالعب الـوسط
الـــســلـــوفــاكي
جوراي كوشكا
الذي سـجل هدف

احلـــــسم قـــــبل 12
دقـــيــقـــة من نــهـــايــة

باراة. ا
U —UÐ bO — l — “uH «

ـــركـــز احلــادي إلى 33 نـــقـــطـــة في ا
عشـر وتوقف رصـيد جـنوى عـند 30
ـــركـــز الـــثـــالـث عـــشــر. نـــقـــطـــة في ا
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وكــذلك مــانـشــســتــر يـونــايــتـد في
بـاريس ســان جـيــرمـان فــلـمـاذا ال
نـعــتـقـد أنـنــا قـادرون عـلـى الـقـيـام

بذلك?".

وبـنـفس اجلـولة حـقق نـيـوكاسل
يونـايتـد فوزًا صعـبًا عـلى ضيفه
إيـفرتـون بـنتـيـجة (2-3) كمـا فاز
بـرايـتـون عـلى مـضيـفه كـريـسـتال

باالس (2-1).
وعلى ملعب كارديف سيتي سجل
ديفيد هويليت وفيكتور كاماراسا
هـدفـي الـفـوز لـكـارديف في شـبـاك
ويسـتهام في الـدقيـقت (4 و52)
الفوز رفع رصـيد كارديف إلى 28
ــركــز الــثــامـن عــشـر نــقــطــة في ا
وجتمـد رصيـد ويسـتهـام عند 39

ركز التاسع. نقطة في ا
وث عـلى مضيفه كما تـغلب بور
هـيـديـرسـفـيلـد تـاون بـهـدف دون
رد سـجــلـهـمــا كـالـيــوم ويـلـسـون
ريـان فـراسيـر في الـدقيـقـت (20
ـــوث رصــيــده و67)  ورفـع بــور
ــركــز الـ12 إلى  37نــقـــطــة فـي ا
ــركـز وظل هــيــديــرســفــيــلــد فـي ا

األخير برصيد 14 نقطة.
واقــتــنص لــيــســتــر ســيـتـي فـوزا
غـاليـا من ضيـفه فـولهـام بنـتيـجة
(1-3)  حـــيـث ســـجل لـــلـــثـــعـــالب
يـوري تيـليـمـانس وجيـمي فاردي
) في الـــدقــائق (21 و78 (هــدفـــ

توماس توخيل

وأردف "أتـلــتـيــكــو فـريق جــيـد في
الـتنـظيم الـدفاعي ال أريـد أن أقول
إنهم فريق دفـاعي لكنهم مـنظمون
ــضـاد ــيــلــون إلى الــهــجــوم ا و
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عـبر مـاوريسـيـو بوكـيتـينـو مـدرب توتـنهـام عن خـيبـة أمله من خـسارة
فريقه أمـام ساوثهامبتـون بنتيجة (2/1) على مـلعب "سانت ميريز" في

اجلولة  30من الدوري اإلسباني.
BBC" وقال بوكيتـينو في تصريـحات نقلتهـا هيئة اإلذاعة الـبريطانية
ال اسـتـطــيع فـهم كـيف حتـول األداء مـن الـشـوط األول إلى الـثـاني أنـا
ـبـاراة مـحـبط جـدا كـنـا الـطــرف األفـضل في كل شيء ثم خـسـرنـا ا
فـترض زيادة النتـيجة بعد الـهدف األول إذا أردنا أن ننافس كان من ا

على األشياء الكبرى".
أضاف: "الشـوط الثاني لم نـدخله بقـوة ال أريد االنتـقاد أكثر من ذلك
دة 45 دقـيقـة كان يجب تـحكم بـها  لـكن عنـدما تـخسـر مبـاراة انت ا
أن تـكـون الـنـتـيـجـة 3 أو 4 لـكـنـهـا انـتهـت بـخـسـارتـنا 2/1 وهـذا غـير

مقبول".
درب األرجنـتيني: "بدأنـا في الدخول في بعض اخملـاطر غير وواصل ا
الـضـروريـة وهـذه هي األزمــة لـقـد حـصل سـاوثـهـامـبـتـون عـلى الـثـقـة
بعـدها وبـدأوا في العـودة للـمبـاراة مجـددا عنـدما تـخسـر مبـاراة بعد
ـشـكلـة في الـعقـلـية ألنـنـا يجب أن الـسيـطـرة في الـشوط األول تـكون ا

نواصل أقوياء".
أكمل بـوكيـتيـنو: "اجلـماهـير تـرسم تصـورات كبـيرة لـنا وإذا لم نـقاتل
من أجل دوري األبـطـال سـنـكـون في مـشكـلـة احلـقـيـقـة أنـنـا يجب أال
دة 45 دقيقة فـقط نحن فريق يلعب في تشامبيونز ليج وتأهلنا نلعب 
ـواقف لـلـدور ربع الــنـهـائي الــفـريق لـيس لـديـه اخلـبـرة لـلـتــعـامل مع ا

الصعبة لكن هذا جيد من أجل التعلم".

ويـــــجـب أن نـــــكــــــون حـــــذريـن في
الــتـركــيـز عــلى مـراقــبـة الالعــبـ

واالســـتــــفـــادة من الـــفـــرص الـــتي
تسنح".

وأكمـل "أعتقـد أننـا سنـسيـر بشكل
جــيـــد يــوم غـــدا الــثـالثــاء في كال
احلــالــتــ أعـــتــقــد أنـــنــا نــواجه
موسمًا اسـتثنائـيًا حيث إنه ليس
ــبـاريــات في من الــســهل الــفــوز 

إيطاليا".
واســتــدرك "لــكــنــنــا ال نــزال بــدون
ــة فـي الــكــالــتــشــيــو وفــزنـا هــز
بـالـسـوبـر اإليـطـالي وقـريـبون من
االسكـوديتـو ونعتـقد أنـنا قادرون
على الـعبـور إلى ربع نهائي دوري

األبطال". 
ـراهـنـة وأ "إذا اضـطــررت إلى ا
سأراهن على كريستيانو رونالدو
ـكن أن يــكـون حــاسـمًـا إنـه العب 
في هـذه الـلـحـظـات بـاإلضـافة إلى
كل خبراته واألهداف التي سجلها
فـي دوري األبـطــال نـحـن بـحــاجـة

إليه يوم غدا الثالثاء".

دك البايرن  حصون ضيفه فولفسبورج بسداسية نظيفة اول امس السبت على ملعب أليانز أرينا


