
عــلى دكـــة الــبــدالء مع شـــفــائه من
اإلصــابـــة ولــعب مــكـــانه ألــيــكس
أوكـســلـيــد تـشــامـبــرلـ في اخلط
الـــهـــجـــومي إلـى جــانـب روبـــرتــو

فيرمينو وساديو ماني.
وقام البرازيلي فابينيو بدور العب
االرتـكـاز مـانـحـا احلـريـة لـلـثـنائي
جـوردان هـنـدرسون وجـورجـيـنـيو
فـيـنـالـدوم في الـتـقـدم نـحـو األمام
وفي عمق الـدفاع واصل الـكرواتي
ديـان لـوفرين مـشـاركـته إلى جانب
الــهـــولــنـــدي فــيـــرجــيـل فــان دايك
بــإســنـــاد من الــظــهــيــرين تــريــنت
ألـــــكـــــســـــنـــــدر أرنـــــولـــــد وأنـــــدي

روبرتسون.
قـابلة جلأ كريستال في الناحية ا
باالس بقـيادة مدربه الـعجوز روي
هـودجسـون إلى طـريقـة الـلعب -4
1-5 فــتــكــون اخلط اخلــلــفي من
جـويل وارد وجيـمس تومـكيـنز
وجــاري كـاهــيـل وبـاتــريـك فـان
أنهولت وقام قائد الفريق لوكا
مـيــلـيــفـويــيـفـيــتش بـدور العب
االرتــكـاز بــإســنـاد من شــيــخـو
كـــويــاتي وجـــيــمس مـــاكــارثــر
وتـــــواجــــد ويــــلـــــفــــريــــد زاهــــا
وأنــــدروس تــــاونــــســــنــــد عــــلى
ـــســـاعــدة رأس اجلـــنـــاحـــ 

احلربة جوردان أيو.
حلم أتاالنتا

وحـقق يـوفـنـتـوس
فـــوزًا مــــثـــيـــرًَا
عــــــــــــــــــــــــلــى
مستضيفه
أتاالنـتا
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رأة تـشهد اجلولة  13من منـافسات الدوري اإليـطالي مسانـدة للحملـة التي تكافـح العنف ضد ا
في رسالة على رفض هذا السلوك.

وسيظـهر جميع العبي الفرق اإليطالية في هذه اجلولة بشريطة حمراء على وجوههم دعمًا حلملة
رأة. العنف ضد ا

ـقـامـة حـاليًـا عـلى مـلـعب أتـليـتي أزوري دي إيـتـالـيا في وشهـدت مـواجـهـة أتاالنـتـا ويـوفـنتـوس ا
افـتتـاحـية اجلـولة  13 من الـكـالتـشيـو ظـهور جـميـع العبي الـفريـقـ بشـريطـة حـمراء عـلى اخلد

قرر أن تظهر في جميع مباريات اجلولة. والتي من ا
ـركز األول بـالـدوري حـتى اآلن بـرصـيد  32 نـقـطة من  12مـبـاراة فـيـمـا يقع ويحـتل يـوفـنـتـوس ا

ركز اخلامس برصيد  22 نقطة. أتاالنتا با
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اقتـنص مانـشسـتر سـيتي اإلجنـليزي
فـوزًا صـعــبًـا أمـام ضــيـفه تـشــيـلـسي
بهدفـ مقابل هـدف في قمة مـباريات
األســبـوع الـ13 لـلــدوري اإلجنــلــيـزي
ـيرلـيـج".تـقـدم جنـولو ـمـتـاز "الـبـر ا
كانـتي (21© لتـشـيلـسي ثم تـعادل دي
بروين (29© وتمـكن ريـاض مـحرز من
تـسـجـيل هـدف الـفـوز لـلـسـيـتي.بـذلك
الـفـوز ارتــفع رصـيـد مــان سـيـتي إلى
ـركــز الـثـالث وبـفـارق 28 نـقـطـة في ا
نقطـة عن ليـستـر الثاني و 9نقاط عن
تصدر بـينما جتمد رصيد ليفربول ا
ـركز تشـيـلـسي عـند الـنـقـطة 26 في ا

الرابع.
dO¦  ‰œUFð

ة محققة بعدما أفلت آرسنال من هز
تعـادل مع سـاوثـهـامـبـتون فـي الوقت
باراة بدل الضائع بنتيجة 2-2 في ا
الــتي أقــيـــمت عــلى مـــلــعب اإلمــارات
ضـــمن لـــقـــاءات اجلــولـــة رقم  13من
الـدوري اإلجنـلـيـزي. وســجل ثـنـائـيـة
ســـاوثـــهــــامـــبـــتــــون داني إجنـــز (8)
وجــيــمس وارد (71) بــيـــنــمـــا أحــرز

آلرسنال ألـكسـندر الكازيت (96 -18).
وبتـلك النـتيـجة ارتـفع رصيـد آرسنال
ـــركــز الـــســابع إلى 18 نــقـــطــة في ا
بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى

ركز 19. 9 نقاط في ا
‰Ë_« ◊uA «

ومـــــنــــذ الـــــدقــــيـــــقـــــة األولى كـــــشــــر
ساوثهامبتون عن أنيابه عبر تسديدة
قويـة مـن قبـل جيـمس وارد مـن خارج
منطقة اجلزاء مرت إلى جوار القائم.
وباغت ساوثهـامبتون نـظيره آرسنال
بـتـسـجــيل الـهـدف األول في الــدقـيـقـة
الثامـنة بعـدما نفـذ بيرتـراند مخـالفة
ــررًا الــكــرة إلجنــز الـذي بــسـرعــة 
انفـرد باحلـارس ليـنو لـيسـدد بعـدها
كــرة أرضــيــة في الـــزاويــة الــضــيــقــة
سكـنت الـشبـاك.وسجـل آرسنـال هدف
التـعادل في الـدقيـقة 18 بعـدما أرسل
ــيـزة مـن اجلـانب تـيــرني عــرضـيــة 
األيــســر وجــدت أوبــامــيــاجن خــالــيًـا
تمـامًا من الـرقابـة في منـطقـة اجلزاء
دافع بيرتـراند ويتابعها ليسدد في ا
الكــازيت بــتـــســديــدة ســكـــنت شــبــاك
احلـارس مـكــارثي.ومن مـخـالــفـة عـلى

حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء ارتـقى ديـفـيـد
لويـز لعـرضيـة أوزيل في الـدقيـقة 41
مــســـددًا رأســـيــة ذهـــبت بـــعـــيــدًا عن
ـــرمـى لــــيـــنــــتــــهي الــــشـــوط األول ا

بالتعادل 1-1.
w½U¦ « ◊uA «

وبـدأ آرسـنـال الـشــوط الـثـاني بـقـوة
وكـــاد يـــســـجل الــــهـــدف الـــثـــاني في
الـدقــيـقـة 50 عـبــر أوبـامــيـاجن الـذي
ســدد كــرة من مــنــطــقــة الـ 6يـاردات
أخــرجــهــا حــارس ســاوثــهــامــبــتــون
بـصـعـوبــة إلى ركـلـة ركـنــيـة.وانـطـلق
تـيرنـي عـلى اجلـانب األيـسـر ليـرسل
عرضية متقنة في الدقيقة 55 سددها
بيبي مباشـرة بقدمه اليـسرى لترتطم
بالـعـارضـة. وفي الـوقت الـذي حتسن
فـيه مــسـتــوى آرسـنــال كـثــيـرًا وكـان
قـريــبًـا من تــسـجـيـل الـهـدف الــثـاني
حصل ساوثهـامبتون عـلى ركلة جزاء
في الـدقــيــقـة 69 بـعــد تـعــرض إجنـز
لـإلعــــــاقـــــــة بـــــــدون كـــــــرة مـن قـــــــبل
تيرني.ونفذ ركلة اجلزاء جيمس وارد
وتصدى لها لينو إال أنها ارتدت إلى
وارد من جديد ليسـجل الهدف الثاني

في الـدقــيـقـة 71.وسـدد أرمـسـتـروجن
العب سـاوثـهـامـبـتـون صـاروخـيـة في
الدقيقة 83 من خارج منـطقة اجلزاء

مرت إلى جوار القائم.
وفي الدقـيـقة 83 سدد أوزيـل كرة من
داخل منطقة اجلـزاء أخرجها مكارثي
إلى ركــلـة ركــنــيـة ومـن تـلك الــركــلـة
ارتــــقى ويـــــلــــوك الــــبــــديـل إلى كــــرة
عـرضــيــة مـســددًا رأســيـة ذهــبت في
أحضان احلارس.وكـاد البديل موسى
دجـيـنـيـبـو أن يـسـجل الـهـدف الـثـالث
بــتـــســـديــدة قـــويــة غـــالــطـت لــيـــنــو
وأخــرجـــهــا ويــلـــوك قــبل أن تـــســكن

الشباك في الدقيقة .86
وتلقى مـوسى في الدقيـقة الثـالثة من
الوقت بـدل الـضـائع تـمريـرة سـحـرية
من بـوفــال داخل مـنــطـقــة اجلـزاء إال
أنـه ســــــدد بـــــــغـــــــرابــــــة إلـى جــــــوار
الـقــائم.وفي الــدقــيــقـة الــســادسـة من
الوقت بدل الضائع أرسل مـارتينيلي
عرضـيـة مـتـقـنة لـالكازيت اخلـالي من
الرقـابـة في مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسجل
الــهـدف الــثــاني آلرســنــال ويــنـتــهي

اللقاء بالتعادل اإليجابي 2-2.
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عــزز لــيــفــربــول صــدارته لــلــدوري
ــمــتـاز بــفــوزه عـلى اإلجنــلـيــزي ا
مضيفه كريستال باالس 1-2 مساء
اول امـس الــــســـبـت عـــلـى مـــلــــعب
"ســــيــــلــــهـــيــــرسـت بـــارك" ضــــمن

منافسات اجلولة الـ13.
وأحرز ساديو ماني (49) وروبرتو
فـيــرمـيـنـو هــدفي لـيـفـربــول فـيـمـا
سجل ويلفريد زاها هدف كريستال

باالس الوحيد (82). 
وبــهـذه الــنـتــيــجـة يــرتـفع رصــيـد
لـــيــفـــربــول إلى 37 في الـــصــدارة
بفارق 8 نقـاط ليـستـر سيـتي الذي
تــغــلب بــدوره عــلى بــرايــتـون 2-0
بــيــنـمــا جتــمـد رصــيــد كـريــســتـال
ــركـز بــاالس عــنـد 15 نــقــطــة في ا

الـ14.
وغـــــــــــــــــــــاب عــن
الـــتــــشــــكـــيــــلـــة
األســـاســيــة في
لـــــيــــفــــربــــول
جنـــــــــــــــــــــمــه
ـــــــــصــــــــري ا
محـمد صالح
الـــذي تــواجــد
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يزًا خالل مبـاراة فريقه أمام حـقق الفرنـسي جنولو كانـتي العب وسط تشيـلسي رقمًـا 
متاز. مانشستر سيتي ضمن منافسات اجلولة الـ  13 من الدوري اإلجنليزي ا

باراة من خالل تسديدة في الدقيقة الـ.21 وأحرز كانتي هدف التقدم لتشيلسي في ا
ــوسم أحـرز  3 أهــداف في ووفــقًـا لــشــبــكــة "أوبـتــا" لإلحــصــائــيـات فــإن كــانــتي هــذا ا

رمى. يرليج من خالل  3 تسديدات فقط على إطار ا البر
وقالت شبـكة "سكواكا" لإلحـصائيات إن كانـتي يخوض مباراته رقم  150مع تـشيلسي

كما أن هدفه هو رقم  11بقميص البلوز.

امس الــســبت ضــمـن مــنــافــسـات
اجلولة الـ 14من الليجا.

وسـجل هــدفي بــرشـلــونــة لـويس
سـواريـز في الـدقـيـقـة 53 وأرتورو
فيـدال في الدقـيقة 80 بيـنمـا أحرز
غربي يوسف لليـجانيس النـجم ا

النصيري في الدقيقة 12.
وبـهـذا االنـتـصـار يـرفع بـرشـلـونة
رصـيده إلى 28 نـقـطـة في صدارة
تــرتــيب الــلـيــجــا بــيــنــمــا جتــمـد
لـيــجـانـيس عـنـد 6 نـقـاط فـقط في

ذيل الترتيب.
وكـــانت أول فـــرصــة خـــطـــيــرة في
ـــبــــاراة من نـــصـــيب أصـــحـــاب ا
األرض حــيث وصــلت الـكــرة عـلى
ن ليـوسف النصيري الطرف األ
الــذي تــوغل في مــنــطــقــة اجلـزاء
وأطــلق تــصــويــبــة رائــعـة أقــصى
ـــ احلـــارس تـــيـــر شـــتـــيـــجن
مـــســـجال هـــدف لـــيـــجـــانـــيس في

الدقيقة 12.
وكـاد أوســكــار أن يـســجل الــهـدف
الثاني لـليجانيـس في الدقيقة 15
حــيث اســـتــغل خــطــأً دفــاعــيًــا في
مـنـطـقـة اجلـزاء وسـدد بـقـوة لكن
الـــكــرة اصــطـــدمت بــالـــشــبــاك من
اخلارج. وواصل يوسف النصيري
انـطالقاته اخلـطـيرة حـيث انـطلق

بـعدمـا قلب تـأخـره بهـدف إلى فوز
بــثالثـــيــة اول امس الـــســبت في
اجلولة الـ 13من الدوري اإليطالي.
وأحـــرز روبن جـــوســـيـــنـس هــدف
أتــاالنـتــا في الـدقــيـقـة 56 قـبل أن
يــتـمــكن جـونــزالـو هــيــجـواين من
تـسـجـيل هـدفــ لـيـوفـنـتـوس في
الـدقــيـقـتـ 74 و82 وخـتـم بـاولـو
ديـبـاال الـنـتـيـجـة بـهـدف ثـالث في

الدقيقة 92.
وبـهــذا الـفــوز واصل يـوفــنـتـوس
تـصـدره جلـدول الـتــرتـيب بـعـدمـا
رفع رصـيده إلى  35نـقـطة بـيـنـما
جتــمــد رصــيــد أتــاالنــتــا عــنــد 22

ركز اخلامس. نقطة في ا
باراة ودخل أتاالنتا في مجريات ا
سـريعًـا ففي الـدقـيقـة الثـالثـة كاد
سيتي أن يسجل الهدف بيرات د
األول بـعدمـا اسـتغل ركـلـة ركنـية

وقابلها برأسية علت العارضة.
وحــصل أتـاالنـتـا عــلى ركـلـة جـزاء
ـست الكرة يد بالدقيقة 16 بعدما 
خــــضــــيــــرة إال أن مــــوسى بــــارو
سددها في العارضـة ليهدر فرصة

التقدم.
وفي الدقيقة 24 أبعد تشيزني كرة
عـرضـيـة أرضـيـة بطـريـقـة خـاطـئة
من أمـام مــرمـاه لـتــجـد هـاتــيـبـور
الــذي سـدد قــذيـفــة نـحــو الـشــبـاك
اخلـالــيـة لــوال تــألق الـثــنـائي دي
تشـيلـيو ودي ليـخت اللـذين أنقذا

فريقهما من هدف محقق.
وســدد بـيــانـيــتش كــرة قـويــة قـبل
نهاية الشوط األول من ركلة حرة

فوق عارضة جوليني.
وبدأ الشوط الثاني مثل األول من
حـــيث الـــســيـــطــرة واالســـتــحــواذ
ألصــــحــــاب األرض أمـــام تــــراجع

يوفنتوس.
وفي الـدقـيـقة 56 جنح جـوسـينس
ـبـاراة في تــسـجـيـل أول أهـداف ا
بعد عرضية من اجلهة اليمنى من
مـــــوسى بــــارو إلـى الــــنـــــاحــــيــــة
الـيـسـرى لـتـجـد جـوسـيـنـس الذي
وضع الـكـرة بـرأسـيـة فـي الـشـباك
ــراقــبــة الــدفــاعــيـة وسط غــيــاب ا

تمامًا.
وتواصـلت معانـاة اجلبهة الـيمنى
لــيــوفـــنــتــوس أمــام تـــألق كــبــيــر
أللـيخـاندرو جـومـيز رمـانة مـيزان
نـطقة أتاالنـتا الذي راوغ خـارج ا
وتــوغل لــيــســدد قــذيــفــة أرضــيــة
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وواصل بـايــرن مـيـونــيخ انـتــفـاضـته
ؤقت هـانز-ديتر فليك بقيادة مدربه ا
بفـوزه الـكبـيـر على مـضـيفه فـورتـونا
دوسـلدورف -4صـفـر مـشـددا اخلـناق
تصدر على بوروسيا مونشغالدباخ ا
والـذي مـني بــخـسـارة مـفــاجـئـة أمـام
الوافـد اجلـديد أونـيـون برلـ صـفر-
ـــرحـــلــة  ?2اول امس الـــســـبت فـي ا
انيـا لكرة الثانـية عشـرة من بطولـة ا
ــــبـــاراة األولـى ســـجل الـــقــــدم. في ا
الدولـيان الـفرنـسـيان بـنجـامان بـافار
(11)  وكـــورنـــتـــان تـــولـــيـــســو (27)
وسـيــرج غـنــابـري (34) والـبــرازيـلي
فيلـيبي كـوتيـنيو (70) األهداف.وهو
الفـوز الثالـث تواليـا لبـايرن في ثالث
مباريات مع هانزي منذ تعي األخير
قال خلفـا للـكرواتي نـيكـو كوفـاتش ا
من منـصـبه بـسبب الـنـتائج اخملـيـبة
والثاني على التـوالي برباعيـة نظيفة
ـه وضـــيــــفه بــــعـــد األول عــــلى غــــر
ــرحــلــة بــوروســيــا دورتــمــونــد في ا
ــاضــيــة. ووجه الــنــادي الــبــافــاري ا
رسـالــة شـديــدة الـلــهــجـة إلى الــنـجم

أرتورو
فيدال
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أعرب أرتورو فـيدال العب خط وسط
بــرشـلــونـة عن ســعـادته بــتـســجـيل
هـــدف االنــــتـــصــــار لـــفــــريــــقه ضـــد
ليـجانـيس مساء اول امـس السبت
ـــــبـاراة الـتي انـتـهت بـنـتـيـجة في ا
(1-2) ضمن منافـسات اجلولة الـ14

من الليجا.
وقال فيدال خالل تصريحات نقلتها
صـــحـــيـــفـــة "مـــاركـــا" اإلســـبـــانـــيــة:
"األحــاســيـس ال تــكــون جــيــدة حــ
تــتــأخـــر في الـــنــتــيـــجــة فـي بــدايــة

باراة ونعلم أن علينا التحسن". ا
وتــــابـع: "نــــأمل أن نــــغــــيــــر ذلك في
ـقبـلـة ويـتـوجب عـلـيـنا الـلـقـاءات ا
ـواجـهــات ومـثل الـتــحـكم فـي ا
هـذه اللـقـاءات تـمـنحـنـا الـلقب

في النهاية".
وأضاف: "الهـدف? من اجليد
دائمًا أن أسـجل لبرشـلونة
واألفـــــــــــــــــضــل مــن ذلـك أن

 ليونيل ميسي

غالسكو وقـدم سابقـا مبلغ  6مالي
جــنـيـه اسـتــرلـيــني إلنــشـاء أرضــيـة
جديدة للتدريب.بيد أنه سحب دعمه
في أغــــســــطس/آب مــــلــــمــــحــــا إلى

أكــمل كــولـن ويــر الــفــائــز بــجــائـزة
يــانــصــيب يــورمــلــيــونــز إجــراءات
صـفــقـة شـراء نـادي بــاتـريك ثـيـسل
ويخطط إهداء مـلكيـته إلى مشجعي

قبل. النادي في العام ا
واشـتـرى ويـر مــعـظم أسـهم الـنـادي
ومــلـكـيــة األرض الـتي يــقـام عـلــيـهـا
مــــــلــــــعـب "فــــــيــــــرهــــــيل" الــــــتــــــابع
ــشــجع لـــلــنــادي.وســيــعـــيــد ويــر ا
اخملـضرم لـكـرة القـدم االسـكـتلـنـدية
عـــائــديـــة األرض إلى الــنـــادي الــذي
يـــلـــعب في الـــدوري االســكـــتــلـــنــدي

متاز. ا
وســتــوزع حـصــته الــبــالــغـة 55 في
ئة من أسهم النـادي على مجموعة ا
من مشـجعي النـادي يجـري إعدادها
ــوذج "ويل ســوســيـتي" عــلى وفق 
فـي مــذرويـل.وســـيـــتم نـــقل األســـهم
اجملاني هذا في موعد "ال يتجاوز الـ
30 من شهر مارس/آذار 2020. وقد
استـثمـر وير نـحو مـليـون ونصف
من مـجــمـوع الـ 161 مـلـيــون جـنـيه
اســــتـــرلــــيــــني الــــتي ربــــحـــهــــا في
الـيـانصـيب فـي عام 2011 في نادي
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على الطرف األيـسر وراوغ بيكيه
قـبل أن يــسـدد كــرة قـويـة بــجـانب

ن للحارس. القائم األ
وجنح لويس سـواريز في تـسجيل
هــدف الــتــعــادل في الــدقــيــقــة 53
حـــيث اســتـــغل كــرة عـــرضــيــة من
ليـونيل مـيسي وسـدد برأسه على

يسار احلارس.
وقـــرر فــالــفــيــردي الـــدفع بــإيــفــان
راكـيـتــيـتش وأرتـورو فــيـدال بـدال
من بوسكيتـس وجريزمان والحقًا
أشرك أنسـو فاتي بدال من فـرينكي

دي يوجن.
وطالب العبو ليجانيس باحتساب
ركلة جزاء في الدقيقة 78  بدعوى
سـة يد على موسى واجي وجود 
ـباراة العب بـرشـلـونة لـكن حـكم ا

رفض.
وســـجـل الـــبـــديل أرتـــورو فـــيـــدال
الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة
80 حــيث اسـتـغل عــودة الـكـرة من
دفاع لـيجـانيس ليـنفـرد باحلارس

ويسدد بقوة في الشباك.
وتـــــألق كــــويـــــار في الـــــتــــصــــدي
بـلي في لـتـسـديـدة من عـثـمـان د
الــدقـــيـــقــة 91 قـــبل إطالق احلـــكم
صــافــرة الـــنــهــايــة مـــعــلــنًــا فــوز

البلوجرانا (2-1).
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يزة حقق السنغالي ساديـو ماني والبرازيلي روبرتو فيرميـنو جنما ليفربول أرقامًا 
خالل الفـوز عـلى كريـسـتال بـاالس بـنتـيـجة 1-2 اول امس الـسـبت ضـمن منـافـسات

اجلولة الـ 13من الدوري اإلجنليزي.
وجـاء هـدفـا لـيفـربـول في لـقـاء الـيوم عن طـريق مـاني في الـدقـيـقة الـ49 وفيـرمـيـنو في

الدقيقة الـ85.
ا لشبكـة "أوبتا" لإلحصائيـات فإن ماني هو ثالث العب في تاريـخ ليفربول يسجل ووفقً

يرليج ضد نفس الفريق. في  5مباريات متتالية بالبر
ولم يــسـبق مــاني إلى هـذا اإلجنــاز سـوى مـايــكل أوين ضـد نــيـوكـاسـل يـونـايــتـد ولـويس

سواريز ضد نورويتش.
وذكرت شـبـكة "سـكـاي سبـورتس" أن فـيرمـيـنو أنـهى حـالـة الصـيـام التي عـانى مـنهـا بـعد

خوضه 9 مباريات بدون تسجيل وتنفيذ 19 تسديدة دون أي زيارة للشباك.

"شكوك" اكتنفت عـملية شراء النادي
من جتـــــــــمـع اســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــاري
أجنبي.وسـيُشكل مـجلس مؤقت "من
ثل عن رجال أعمال ذوي خبرة و

" بـيـنـمـا تُشـكل مـجـمـوعة ـشـجعـ ا
عـمل بشـكل مـشتـرك من هـيئـة أمـناء
النـادي ومنـظمـات "ثيـسل فور إيـفر"
لــتــشــكــيل هــيــئــة تــتــســلم مــلــكــيــة

األحمر الصربي الذي يحل ضيفا
عـلــيه الــثالثـاء فـي بـلــغـراد في
اجلــــولــــة اخلـــامــــســــة قــــبل
االخيـرة من مـسابـقة دوري

ابطال اوروبا.
وانفـرد بـايرن مـيـونيخ
ــــركـــــز الــــثــــاني بــــا
مـــســـتــغـال تـــعـــثــر
شـريــكه الــسـابق
فرايـبـورغ امام
مـضـيــفه بـايـر
لــــيــــفــــركـــوزن
بهدف للوكاس
هولر (5)  مقابل
هــدف لــلــفــرنــسي

مـوسى ديـابي (36)
واســتــفــاد من هــديــة
أونيون برل لـتقليص
الفـارق إلى نـقطـة واحدة
عـن بـــــــــــــــوروســــــــــــــيــــــــــــــا
مــونــشــنــغـالدبــاخ الــذي مــني
ـوسم بـخــسـارته الــثـالــثـة هــذا ا

واألولى بــــعــــد ثـالثــــة انــــتــــصـــارات
متتالية.
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ـدرب اإلسـبـاني بـيب جـوارديـوال كان اعـتـرف لـيـونيـل ميـسي قـائـد بـرشـلـونـة بأن قـرار ا
ثابة نقطة حتول في مسيرته الكروية.

وقـال ميـسي خالل فيـلم وثـائقي عن مـسيـرته بعـنوان أصـبـحت ليـونيل "تـغيـير مـركزي من
ن إلى رأس احلـربـة الـصريـح حتت قيـادة بـيب جـوارديـوال كـان نـقـطـة حتول اجلـنـاح األ
كـبـيرة".وأضـاف "لم أواجه صـعـوبـة عـلى اإلطالق في تـغـيـيـر مـركـزي ألنـني كـنت أشارك

كمهاجم صريح في فرق الناشئ والشباب".
ـركز اجلـديد كـانت ضـد ريال مـدريد فـي البـرنابـيو وهي وتابع "أول مـباراة لي فـي هذا ا

مواجهة لن أنساها أبدًا".
ونوه "اتصل بي جوارديـوال وأخبرني أننا سنـلعب بشكل مختـلف مع ظهوري كرأس حربة
لعب والسيطـرة على الكرة".وواصل "هذا التغيير صريح ألنه يريد خـلق كثافة في وسط ا
كان مفاجأة كبـيرة خاصة لريال مـدريد ألنهم لم يتوقعـوا ذلك كانت طريقة مخـتلفة تمامًا

وسم". عن مبارياتنا طوال ا
وأوضح ليـونيل "قـدمت مباراة كـبيـرة أفضل من صامـويل إيتـو وهنري لـقد كان انـتصارًا
نافس".ومن بـ البطوالت األربعـة التي حققهـا مع برشلونة في دوري تاريخيًا في مـلعب ا
أبـطـال أوروبا اخـتار مـيـسي نهـائي رومـا عام 2009 أمـام مانـشـسـتر يـونـايتـد كـأفضل

ذكرى في مسيرته الكروية.
وقـال البـرغوث األرجـنتيـني "الطـريقـة التي لـعب بهـا الفـريق الكـتالـوني كانت رائـعة قـدمنا
وقتها مـوسمًا رائعًا".وأعرب ميسي عن حزنه لـعدم االستمتاع بنسخة 2006 مـثلما حدث
عام 2009 قائلًا "في 2006 واجهت سوء حظ بـإصابتي في دور الثمانـية ضد تشيلسي

دة طويلة". ا تسببت في غيابي 
وأوضح "احلـقيقة هي أنـني لم أستمـتع بتلك الـبطولة كـثيرًا كمـا استمـتعت بها في 2009

ألنني كان صغيرًا ولم أدرك فرحة الفوز بلقب مثل دوري أبطال أوروبا".
واعـتـرف مـيـسي بـأن األبـوة غـيـرت حـيـاته قـائـلًـا "األسـرة بالـنـسـبـة لي كل شـيء مـنذ
وصول ابني األول تيـاجو لقد غيرت حـياتي وطريقة تفـكيري ورؤية األشياء اآلن مع
ماتيو ال يزال لـدي عائلة مذهلة".وأ "العائلـة حتتويني بكل الطرق أنا أب محظوظ
ـا يكـفي لـقـضـاء الكـثـيـر من الـوقت مع أبـنـائي دائمًـا أحـاول أن أكـون مـعـــهم

استمتع بكل حلظة وأن أكون حاضرًا في كل شيء".

أمسكها تشيزني.
وجنح هــــيـــــجــــواين فـي تــــعــــديل
الـنـتـيـجــة بـالـدقـيـقـة 74 بـعـد عـدة
سات خاطئة ب العبي الفريق

داخل منطـقة جزاء أتاالنـتا لتصل
إلى األرجـنتـيني الـذي سدد الـكرة
ــدافع تـولـوي وتـغـيـر لـتـرتـطم بـا

اجتاهها وتسكن الشباك.
وأوقف احلـكم الــلـقـاء بــعـد حـالـة
ــري شك في ركـــلــة جــزاء عـــلى إ
تـشـان العب وسط يـوفـنـتـوس إال

أنه لم يحتسبها في النهاية.
وعـاد هـيــجـواين لـيــسـجل الـهـدف
الثاني لفريقه في الدقيقة 82  بعد
هـجـمـة مـرتـدة وصـلت إلـى ديـباال
الـــــــذي مـــــــرر إلـى كـــــــوادرادو في
الـنـاحـية الـيـمـنى ليـمـررهـا بدوره
ـنـطـقـة لألرجـنـتـيـني الذي داخل ا

رمى. سدد في ا
باراة بـهدف ثالث وأنهى ديبـاال ا
في الدقيقة 92 بعد تمـريرة طولية
من هيجواين لينطلق نحو منطقة
اجلـــزاء ويــــســــدد بــــيـــســــراه في
الـزاوية الـضـيـقـة لـيـنـتـهي الـلـقاء

بفوز اليوفي (3-1). 
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وحـقق بـرشـلونـة انـتـصارا صـعـبا
(1-2) على مضيـفه ليجانيس اول

ـنحـنـا هذا الـهـدف النـقـاط الثالث
ولعبنا في ملـعب مُعقد وكرة الهدف
وصـــلت لي من مـــدافع لــيـــجــانــيس
وكـنت أركــز فـقط عـلى إســكـانـهـا في
ـبــاريـات خـارج الـشــبـاك". وتــابع: "ا
مــلــعـــبــنــا? األمــر مُـــعــقــد فـــجــمــيع
اخلـصــوم يـقـاتـلـون ضــدنـا وسـيـظل
ذلـك دائـــمًـــا ونـــســـتـــقـــبل األهـــداف
ويــتــوجـب عــلـــيــنـــا أن نــتـــحــكم في
ــبــاريــات بـشــكل أفــضل ونــحــصـد ا
الـــنــــقـــاط". واخـــتــــتم: "الــــلـــعب بـ4
ـدرب وأراد ? هي فــكـرة ا مـهــاجـمـ
الـبــدء بـهـذه الـطـريــقـة وفي الـشـوط
األول لم تــســر األمــور بــشــكل جــيـد
وفي الشوط الـثاني كان
بوسـعـنـا أن نـحقق
أداء أفـــــــــــــــضل
بـــــــــــــــعــــــــــــــــــــد
الــــــــــــــــعــــــــودة
لـــطـــريـــقـــتـــنــا

ُعتادة". ا

األسـهم.وقـد اشـترى ويـر األرض من
ـينت" وتشمل هيئـة "فيرهـيل دفلو
ــلــعـب الــرئــيــســيــة واألرض أرض ا
قـاعد التي اقـيمـت علـيهـا شرفـات ا
وســتــعـود مــلــكـيــتــهـا بــالــكـامل إلى
ــوجب الــنــادي بــعـد 10 ســنـوات 

بنود الصفقة.
وقــــال ويــــر في بـــيــــان "لــــقـــد زرعت
منـظـمة (ثـيـسل فور أيـفـر) في ذهني
ـشــجــعـ لــلــنـادي فــكــرة مــلـكــيــة ا
بـوصـفـهـا خـيـارا حـقـيـقـيـا".وأضاف
"بـيــد أن كل ذلك حـدث بــشـكل أسـرع

كن للمرء توقعه.  ا 
لـذلك مـنـحـت فـتـرة ثالثـة إلى أربـعـة
أشـهـر لـلـمـشـجـعـ إلعـداد كل شيء

قبل تسلمهم أسهم النادي".
وأكـــمـل "يـــريـــدون أن يــــتم كل شيء
بـشكل صـحـيح وأنـا أريد الـتـأكد من
وجـود بـنيـة تـسـمح بـانـتقـال مـلـكـية
ســلس عــنـدمــا يــتم تـفــعــيل الـكــيـان

اجلديد. 
هذا التزام مالي كبير من جانبي ألن
شـجعـ ال يـحتـاجون الـكـ من ا ا
لدفع أي فلس ولـكنني أؤمن أن ذلك

ـالـكـ أفضل ـشـجـع ا سـيعـطي ا
كنة".ووعد وير أيضا بأن انطالقة 
يـعـلن مـستـقـبال عن خـطـطه لـتـمويل

ية لتدريب شباب النادي. أكاد
وسـيـكـون رجل األعـمـال الـهـنـدي د.
ديرين الذين تشاران جيل من ب ا
سيـنـضمـون لـوير في مـجـلس مدراء
بـاتـريك ثـيسـل.وقد بـنى جـيل أوسع
سـلسـلـة مطـاعم هـنديـة مـستـقـلة في
أوروبــا قــبـل أن يــبــيــعــهــا لــلــتــفـرغ

الهتمامات شخصية. 
وحــافظ عــلى روابــطـه الـقــريــبــة مع
نــادي بــاتـــريك ثــيــسل مــنــذ أن كــان
مــطـــــــــعــمه "أشـــوكــا" من أوائل من
دعــمـوا إصــدار أول قـمــيص لــفـريق

النادي.
ويــضـم مــجــلـس اإلدارة أيــضــا أالن
دنية وظف في اخلـدمة ا كالدويل ا
ونــــائب رئــــيس مــــجـــلـس األمـــنـــاء
وأندرو بايرون مدير البنك الذي كان
في مـجلس األمـنـاء.وسـينـضم إلـيهم
إيــان دود الـذي انــضم إلى مــجـلس
الــنـادي فـي عـام 2010 والــصـحــفي

السابق جون بينمان. اضي فريق ستنهاوسميور ليصل الى تصفيات شبه نهائي كأس التحدي هزم نادي باتريك ثيسل األسبوع ا


