
لــيــفـربــول بــعـد غــيــابه عن مــبـاراة
الــفـــريق األخــيــرة أمــام مــونــتــيــري
بــســبب اإلصــابــة وخــاض الــفــريق
اإلجنـلـيـزي الـلـقـاء بـكـامل تـرسـانـته
كـونة من مـحمد صالح الهـجوميـة ا

وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
قـابـلة لم يـجـر مدرب في الـناحـيـة ا
فالمـــنــجــو خــورخي جــيــســوس أي
تـعـديالت عـلى تـشـكـيـلـته األسـاسـية
الـتي تـغـلبت عـلى الـهالل فـي نصف
الــنـهــائي فــقـاد الــهــداف جـابــريـيل
باربـوسا هـجـوم الفـريق بإسـناد من
الـــــثـالثي إيـــــفـــــرتـــــون ريـــــبـــــيـــــرو
وجيورجيـان دي أراسكايـتا وبرونو

هنريكي.   
‰Ë_« ◊uA «
ســـــنــــــحت
أمــــــــــــــــــــام
لــيــفــربــول
فـــــــرصـــــــة
الفـــتــــتـــاح
الـتـسـجـيل
في الدقيقة
األولـــــــــــــــى
عندما وصلت
تـــــــمـــــــريـــــــرة
جــــــــــوردان
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   ôU Ë ≠ 5 dÐ
ـاني خالل مــواجـهـة دخل تـومــاس مـولـر مــهـاجـــــــم بــايـرن مـيـــــــــونخ تـاريخ الــدوري األ
فـولـفـسـبـورج الـتي انـتـهت بـفــوز فـريـقه بـهـدفـ دون رد اول امس الـسـبت في اجلــــــــولـة

الـ17.
ـاني أن مولر بات أول العب في تاريخ البوندسليجا يصنع 11 فقد ذكر موقع "سبورت1 األ

هدفًا في أول 17 جولة.
بـاراة الذي سجله الالعب الهولندي الشاب وصـنع مهاجم البافاري هدف فريقه األول في ا

جوشوا زيركزي في الدقيقة 85.
يـذكر أن بايرن مـيونخ أنهى مـبارياته عام 2019 إذ سـتتوقف مـنافسـات البونـدسليـجا بسبب

قبل. العطلة الشتوية قبل العودة في يناير/كانون ثان ا
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حـــقق بــــرشـــلـــونـــة انـــتـــصـــارًا
عـريــضًــا بـنــتـيــجـة (1-4) عـلى
ضـيـفه ديـبورتـيـفـو أالفيس في
اللـقاء الذي جـمعـهما اول امس
السبت ضمن مـنافسات اجلولة
الـ 18من الـــلـــيــجـــا في مـــعــقل

البلوجرانا "كامب نو".
وســــجل أهــــداف بــــرشــــلــــونــــة
جـريـزمان (14) فـيدال (45+2)
مـيسي (69)  سواريـز من ركـلة
جزاء (75)  بـينـمـا سجل بـيري
بـونـس هـدف أالفــيس الــوحــيـد

في الدقيقة (56).
ولـــعب األوروجــوايــاني لــويس
سـواريـز شـخصـيـة "بـابـا نويل"
في الـلـقـاء األخـيـر لـلـبـلـوجـرانا
خالل عــام 2019 عـــنـــدمــا وزع
هـدايــاه عـلى زمالئه جـريـزمـان
فــيــدال ومـــيــسي بــصــنــاعــة 3
أهــداف كــمــا ســـجل الــرابع من

ركلة جزاء.

وبهذا االنـتصار يرفع بـرشلونة
رصـــــيــــده إلى 39 نــــقـــــطــــة في
صدارة الـترتـيب بيـنمـا يتـجمد
رصـيد ديـبـورتيـفـو أالفيس عـند

ركز الـ15. 19 نقطة في ا
إنتر ميالن يستعيد الصدارة

واسـتــعــاد إنـتــر مــيالن صـدارة
الــــدوري اإليــــطـــــالي بــــعــــدمــــا
اكــتـــسح ضــيـــفه جــنــوى (4/0)
ـرحــلـة اول امس الــســبت في ا

سابقة. الـ 17من ا
ورفـع إنــتـر مــيـالن رصـيــده إلى
 42نــقـطــة فـي صـدارة تــرتــيب
الكـالتـشيـو بفـارق األهداف عن
ـــركـــز يـــوفـــنـــتـــوس صـــاحب ا

الثاني بنفس الرصيد.
وجتـمـد رصـيـد جـنـوى عـنـد 11
ـركـز الـتـاسـع عـشر نـقـطـة في ا

(قبل األخير).
وتـقدم إنـتـر في الدقـيـقة 31 عن
طــريق الـــبــلــحـــيــكي رومـــيــلــو
دافع لـوكـاكـو قـبل أن يـسجـل ا

روبـيـرتـو جـالــيـارديـني الـهـدف
الثاني بعدها بدقيقة واحدة.
وفي الــــــدقــــــيــــــقـــــة 64 ســــــجل
سيبستيانو إسبوسيتو الهدف
الـثــالث إلنــتـر مــيالن من ركــلـة
جــزاء قــبـل أن يــعــود لــوكــاكــو
ويــــحــــرز الــــهــــدف الــــثــــاني له
والــرابع لــفـريــقه في الــدقــيــقـة

.71
نزيف النقاط

وواصل آرسـنال نـزيف الـنـقاط
بـالــتـعـادل سـلــبـيًـا مع مــضـيـفه
إيــفـــرتـــون اول امس الـــســبت
عـلى مــلـعب جــوديـســون بـارك
ضمن اجلولة الـ 18من الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
 وبــذلك ارتـفع رصــيـد آرسـنـال
إلى 23 نـــقـــطـــة لـــيـــرتـــقي إلى
ـــــركــــز الـــــتــــاسـع كــــمـــــا رفع ا
إيفرتـون رصيده إلى 19 نقطة

ركز الـ15. ليصبح في ا
ولـم تــشـــهــد الــدقـــائق الـــعــشــر

األولى أي خـــطـــورة تــذكـــر من
قــبل الـفـريــقـ إال أن إيـفـرتـون
تعـرض لصـدمة مبـكرة بـإصابة
العبه إيوبي ليتم استبداله في
الــدقــيــقـة 11 حــيث حل مــكــانه

توسون.
وفـور نــزوله سـدد تـوسـون كـرة
من خارج منطقة اجلزاء ذهبت
ــــرمى.واكــــتـــفى بـــعــــيــــدًا عن ا
الــفـــريــقــان بــتــدويــر الــكــرة في
ـــــلـــــعـب مع افـــــتـــــقــــاد وسط ا
الــلـمــسـة احلــاسـمــة في الــثـلث

األخير.
وفي الدقيقة 43 مرر ديفيز كرة
عــــرضــــيـــــة إلى تـــــوســــون في
مــــنــــطــــقـــة الـ 6يـــاردات إال أن
األخــــــيـر فـشل في تــرويـضـهـا

لتخرج إلى ركلة مرمى.
وبــــعــــدهـــا بــــدقــــيــــقــــة انــــفـــرد
مـارتـيـنـيـلـي بـحـارس إيـفـرتون
بــيـكــفـورد من اجلــانب األيـسـر
نطقـة اجلزاء إال أنه سدد كرة
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أحرز ليفربول بطل أوروبا لقب كأس
الـعــالم لألنـديــة لـكـرة الــقـدم بـفـوزه
الصـعب عـلى فالمـنجـو بـطل أمريـكا
اجلنوبية  0-1بعد التمـديد لشوط
إضـافــيـ مـســاء اول امس الـسـبت
ــبـاراة الـنـهــائـيـة الــتي أقـيـمت في ا
على أرضية سـتاد خلـيفة الدولي في

الدوحة. 
وســـجل روبــرتـــو فــيــرمـــيــنــو هــدف

Æ99 باراة الوحيد في الدقيقة ا
ـرة األولى الـتي يـحـرز فـيـها وهـذه ا
ليـفربول الـلقب بـعدمـا خسـر نهائي
نسـخة الـعام 2005 أمام سـاو بـاولو

Æ0-1
وتـسـبب فالمـنـجـو في مـشـاكل جـمـة
لـلـفـريق اإلجنـلـيـزي طـوال أحـداث
اللـقاء واقـترب من الـتسـجيل في
أكـــثـــر من مـــنـــاســـبـــة بـــيـــد أن
ليـفـربول تـمـكن في نـهايـة األمر
من هــز الـشـبــاك بـعـد الــتـمـديـد

والظفر باللقب.
دافع الهولندي فيرجيل وعاد ا
فـــان دايك إلى تـــشـــكــيـــلــة

  ôU Ë ≠ WŠËb «
أبدى ياسر الـشهراني العب الهالل السعودي أسفه خلسـارة فريقه برونزية كأس العالم
ـكـسيـكي اول امس السـبت إثر ة بـركالت التـرجـيح أمام مـونتـيري ا لألنـدية بـعد الـهـز

التعادل (2-2) في الوقت األصلي.
ـبـاراة الـتي جـرت في الـعـاصـمة وقال الـشـهـراني خالل تـصـريـحـات لإلعالمـيـ عقب ا
ـركـز الثـالث لـكن الـله لم يكـتب لـنا ذلك.. القـطـرية الـدوحـة: "كان هـدفـنا احلـصـول على ا

قدمنا كل ما في وسعنا ولم يكن التوفيق حليفنا".
بـاريات مـؤخرا أجـاب: "اإلرهاق وعن مدى تـأثر العـبي الـهالل باإلرهـاق نتـيجـة ضـغط ا
ـتـتـالـيـة سواء مع لـيس عـذرا لكـنـنـا بـالـفـعل نـعـاني من اإلجـهـاد جراء ضـغط الـلـقـاءات ا

نتخب". الهالل أو ا
ـدة األخيرة منافـسات كثيرة سـواء في الدوري السعودي أو دوري وأردف: "خضنا في ا
باريات أثرت علينا نتخب فى بطولة اخلـليج وكل هذه ا أبطال آسيا وكـذلك شاركنا مع ا

من الناحية البدنية".
ـركـز الــرابع بـكـأس الـعـالم وتـفـاعل رمـوز الـهالل الــسـعـودي مع حـصـول الــزعـيم عـلى ا
ـكسيكي بركالت الترجيح بعد لألندية في مشـاركته األولى عقب خسارته أمام مونتيري ا

ثلها بالوقت األصلي مساء اول امس السبت. التعادل اإليجابي بهدف 
وقال نواف التمـياط جنم الهالل السـابق عبر حسابه الـشخصي على موقع "تـويتر": "فهد
بن نـافل وأعـضـاء إدارته سـعــود كـريـري وجـهـازه اإلداري رازفـان ومـسـاعـديه أخـواني
: سنذكـر ويذكر لـكم التاريخ إخالصكم وتـفانيـكم لرفعة وطـنكم وناديـكم  فشكراً الالعـب
من الـقـلب عـلى مـا قـدمـتـمـوه... وسـتـقـدمـون لـلـهالل ولـلـمـجـد بـقـيـة.. أبـطـال آسـيـا ورابع

العالم".
وواصل: "مـا زرعه جنوم الـهالل من خالل ما حـققـوه هو الـطريق لـبراعم ونـاشئـ الفريق
ـستقبل ويسيروا على خطاهم ويصـنعوا التاريخ لناديهم وأنفسهم .. ليحذوا حذوهم في ا
إلهـام أبـطـال الـيـوم ألبـطـال الـغـد هـو االمتـداد الــــــتـاريـخي واإلرث الـهاللي من جـيل إلى

جيل".

مــتــقـنــة ســددهـا ألــكــسـنــدر أرنــولـد
نـتـصف الـشوط اإلضـافي الـثاني
ــتـــبــقـــيــة قــبل أن تـــمــر الـــدقـــائق ا
ويتـماسك الـفريق اإلجنـليـزي ليـفوز

باللقب.
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ـركز ـكـسيـكي ا وحـصد مـونـتيـري ا
الثالث في كأس العالم لألندية اول
امس السبت عبـر الفوز على الهالل
الـســعـودي بـركالت الــتـرجـيح (4/3)
بعدما انتـهى الوقت األصلي بتعادل

الفريق (2-2).
وتـقـدم الـبـرازيـلي كـارلـوس إدواردو
بــهـدف لــلــهالل في الــدقـيــقـة 35 ثم
ونـتيري تعادل أرتـورو جونـزاليس 
فـي الـــــــدقــــــــيــــــــقـــــــة 55.وأضـــــــاف
ماكـسيـميـليـانو مـيزا الـهدف الـثاني
ونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل
الفـرنسي بـافـيتـيمـبي جومـيز أدرك

التعادل للهالل في الدقيقة 66.
وشـــهــدت الــدقــيـــقــة الــعــاشــرة أول
خطـورة حـقيـقيـة لـلهالل عـندمـا قاد
الـبـريـك هـجـمـة من اجلــهـة الـيـمـنى
وذجـية خلـرب الذي ليـرسل كرة 
أساء التعامل معـها.وفي الدقيقة 14
انـفـرد جـونـزالـيس العب مـونـتـيري
عيوف بعد تمريرة في العمق لكن ا
تـألق في إبـعـاد الـكـرة.وفي الـدقـيـقـة
35 أرسل يـاسـر الـشـهـراني عـرضـية
انـــقض عـــلــيـــهــا كـــارلــوس إدواردو
بــــرأسه لــــيــــفـــتــــتح الــــتــــســـجــــيل
عيوف في تـشتتيت للهالل.وأخطـأ ا

هـــنــدرســـون إلى فــيـــرمــيــنـــو خــلف
ـهـاجم الـبـرازيـلي الـدفـاع فـحــاول ا
إســـقـــاط الـــكـــرة مـن فـــوق احلــارس
دييجو ألفيس بـيد أن محاولته مرت

رمى. فوق ا
وفي الـــدقــــيـــقــــة اخلـــامــــســـة مـــرر
رة إلى هندرسون كرة أخرى وهذه ا
صالح الــذي بــدوره أعــادهــا لــنــابي
كيـتا لكن األخـير سـدد برعـونة فوق
رمى وبعدها بدقيقة انطلق ظهير ا
لـيــفـربـول تـريـنت ألــكـسـنـدر أرنـولـد
بـــالــكـــرة وســدد كــرة أرضـــيــة مــرت

بجانب القائم األيسر.
وأرسل رافينيـا ظهير فالمـنجو  كرة
مـن الــنــاحــيــة الــيــمــنى لــتــصل إلى
هنـريكـي الذي بـدوره سددهـا برأسه
لـيـبعـدهـا جـو جـومـيـز قبـل أن تصل
إلى بارابوسـا الذي ارتدت مـحاولته

من فان دايك في الدقيقة 18.
ولم جتد تمريرة هنريكي أمام مرمى
لــيـفـربــول قـدم زمــيـله بــاربـوسـا في
الـدقـيـقة 24 وبـدا وكـأن هـنـريكـي قد
مـــر من أمــام جــومــيـــز لــكن األخــيــر
وضـع قـــدمـه أمـــام مــــحــــاولـــة العب
فالمنجـو لتخـرج إلى ركنيـة لم تثمر

عن شيء في الدقيقة 26.
ورفض احلـكم مــنح فالمـنــجـو ركـلـة
ـسـة يـد عـلى جـومـيـز جـزاء بـسـبب 
نطقـة في الدقيقة 33  ومرت داخل ا
الــدقــائق الـعــشــر األخـيــرة من عــمـر
الــشـــوط األول دون خــطــورة تــذكــر

. على مرميي الفريق
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بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني كـــانت
سـريـعـة ومـرر هـنـدرسـون كرة
جـديـدة نـحـو مـنـطـقـة اجلـزاء
إلى فـيـرمـيـنـو الـذي رفـعـهـا
من فــــوق مـــدافـع قـــبل أن
يــــســــددهــــا لــــتــــرتــــطم
بــــــاألرض وتــــــرتــــــد من

القائم في الدقيقة 47.
ووجّه ألـكــسـنــدر أرنـولـد
كـرة من الـنـاحـيـة الـيمـنى
إلى صـالح الـــذي ســـددهـــا
بـجــانب الــقـائم الــقـريب في
الدقيقة 49 وفرط أرنولد في الكرة
ليلتقطها بـاربوسا ويسدد كرة قوية
أبـعــدهـا حـارس لـيـفــربـول ألـيـسـون

بيكر في الدقيقة 53.
وحاول ليـفربول الضـغط على مرمى
الـفـريق الـبـرازيـلي فـارتدت كـرة من
الــدفـاع إلى الــظــهـيــر األيـســر أنـدي
روبرتسون الذي أطـلقها قويـة لكنها
تـسلل فـيرمـينو اصطـدمت بزمـيله ا
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مرت إلى جوار القائم..
وبــدأ إيـفـرتـون الــشـوط الـثـاني
بتسديدة من ريـتشارلسون في

فريق االنتر يحصد العالمة الكاملة في تعادله امام جنوى

في الدقيقة 57.
وشـــهـــد أداء فالمـــنـــجـــو حتـــســـنـــا
ملـحوظا مع نـسبـة استـحواذ أفضل
على الكـرة وقابل بـاربوسا عـرضية
من الـــنــاحـــيـــة الــيـــســـرى بــحـــركــة
أكــروبـاتــيــة خـلــفــيـة لــكن احلـارس
ألـيـسون أمـسك بـالـكـرة في الـدقـيـقة

.69
وأرغــمت اإلصــابــة العـب لــيــفــربـول
ألـيـكس أوكـسـلـيـد تـشـامـبـرل عـلى
ـلـعـب لـيـدخـل مـكـانه اخلـروج مـن ا
آدم الالنا ومرر صالح الكرة وظهره
لـلـمـرمى إلى هـنـدرسـون الذي أطـلق
قــذيــفـة قــويـة تــصــدى لـهــا ديـيــجـو

ألفيس بأعجوبة في الدقيقة 86.
واحتـسب احلكم ركـلة جـزاء للـفريق
اإلجنــلـيــزي في الـدقــيــقـة األولى من
الــوقت بــدل الــضـائع بــعــد ســقـوط
ـــنــطـــقـــة إثــر لـــعـــبــة مــانـي داخل ا
مـــشــتــركــة مع الـــظــهــيــر اخملــضــرم
رافيـنيـا لكـنه سرعان مـا تراجع عن
احـتسـابـهـا بعـد الـلـجوء إلـى تقـنـية
الفيديو.وبعد مرور 9 دقائق من عمر
الـشـوط اإلضـافي األول تـلـقى مـاني
كـرة طـويـلـة من اخلـلف لـيـمرر عـلى
طـــبق ذهــبـي إلى فــيـــرمــيـــنــو الــذي
تـــخــلص من رقـــيــبه ووضـــعــهــا في
الشباك اخلالية معـلنا تقدم ليفربول
بــــهــــدف وكـــاد صـالح أن يـــضــــيف
الهـدف الثـاني في الـدقيـقة 101 بيد
أن ألـــــفـــــيس أبـــــعـــــد تـــــســـــديـــــدته
باقتدار.وعاد ألفيس لينقذ ركلة حرة
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أبــــدى مــــدافـع آرســــنــــال كــــالــــوم
تــشــامــبـرز رضــاه عـن أداء فـريــقه
خالل الـــتــــعـــادل أمـــام مــــضـــيـــفه
إيـفرتـون مسـاء اول امس الـسبت
ضمن اجلـــــــولـة الثامـنة عشر من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وهــذه آخـــر مـــبـــاراة يــخـــوضـــهــا
ــــدرب آرســـــنـــــال حتت قـــــيـــــادة ا
ــــــؤقت فـــــريـــــدي الـــــســـــويـــــدي ا
لـيونـبيـرج بـعدمـا تعـاقد مع العب
الــفــريق الــســابـق مـايــكـل أرتــيــتـا

لإلشراف عليه.
وقــال تـشــامــبــرز في تـصــريــحـات
لـــشــبــكـــة "بي تي ســـبــورت" عــقب
انتهاء الـلقاء: "شباك نـظيفة خارج
ديـارنــا في مــكـان كــهـذا أمــر لـيس
كنه سهال على اإلطالق اجلميع 
أن يـفـخـر بـأدائــنـا لـكــــــــن هـنـاك
أمـور أخــرى يـجب الـعــمل عـلــيـهـا

أيضا".
وأضـاف: "كـنـا جـاهــزين لـلـتـحـدي
ـوجهـات الثـنائـية ـنافـسة في ا وا
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كــرة عــرضـــيــة لــتــصل إلى أرتــورو
جـونزالـيس الـذي وضـعهـا بـضـربة
رمـى اخلالي لـيقـتنص رأسيـة في ا

مونتيري التعادل في الدقيقة 55.
وأجـــــرى مــــــدرب الـــــهـالل رازفـــــان
لوشيسكو تـبديله األول في الدقيقة
59 بدخول جوميـز على حساب عمر

وفق. خرب غير ا
وفي الدقـيـقة 60 جنح ماكـسي مـيزا
فـي تـرجــيح كــفــة مــونــتــيــري بــعـد
تــوغــله بــ مــدافـعـي الـهـالل حـيث
استقـبل كرة عرضيـة بطريـقة رائعة
ووضـــعـــهـــا بـــإتـــقـــان عـــلى يـــســـار

عيوف مسجال الهدف الثاني. ا
وعزز مـدرب الـهالل هجـومه بـدخول
هـتـان بـاهبـري بـدال من كـويالر في
الــدقـــيــقــة 64.وبــعــد نـــشــاط هاللي
ملحوظ أدرك جومـيز التعادل (2-2)
في الدقيقة 66 بضربة رأسية رائعة.
وتعـملق احلـارس كارديـناس لـينـقذ
مرمـاه في الـدقيـقة 69 من تسـدديدة
صـاروخــيـة جلـيـوفـيـنــكـو.كـمـا تـألق
ـــعـــيــوف فـي الــدقـــيـــقــة 81 حــيث ا
تـــصــــدى لــــهـــدف مــــؤكـــد مـن كـــرة

اكسي ميزا. صاروخية 
وعـانــدت الـكـرة الـهالل فـي الـدقـيـقـة
األخــيــرة من الــوقت بــدل الـضــائع
بـــعـــد عـــدة مـــحـــاوالت عـــلى مـــرمى
مونـتيـري في هجـمة واحـدة لتـتجه
ـــبــاراة لـــركالت الـــتــرجـــيح الــتي ا
كـسيكـي لصاحله حسـمهـا الفـريق ا

.(4-3)
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يـزًا خالل فـوز فـريقه أمـام جـنوى حـقق روميـلـو لـوكاكـو جنم إنـتر مـيالن رقـمًـا 
بربـاعيـة نـظيـفـة اول امس السـبت ضـمن منـافـسات اجلـولة الـ 17من الـدوري

اإليطالي.
وسجـل لوكاكـو الهـدف األول والـرابع لفريـقه أمام جـنوى لـيضع بـصمة
واضحـة على تـفوق الـنيـراتزوري بـرباعيـة نظـيفـة في ملـعبه "جـوزيبي
ميـاتزا".ووفـقًا لـشبـكة "سـكـواكا" لإلحـصائـيات فـإن لوكـاكو جنح
في تسجيل 12 هدفًـا بالدوري اإليطالي خالل 17 مباراة فقط
ـــهـــاجم ـــوسم.وأشــــارت إلى أن ا مع إنـــتـــر مــــيالن هـــذا ا
وسم يـرلـيج خالل ا البـلـجيـكي سجل 12 هـدفًـا بالـبـر
ــاضي مع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــكن خالل 32 ا
مباراة.يذكـر أن مانشستر يونايتد استغنى عن لوكاكو
ـقابل يـقـترب من  80مـلـيون ـاضي  خـالل الصـيف ا

ـدرب أولي جـونار سـولـسكـاير في يـورو من أجل رغـبة ا
االعتمـاد على مـاركوس راشفـورد بشكل أسـاسي في هجوم

الشياط احلمر.
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ـيـداليـة الـبـرونـزية أعـرب هـتـان باهـبـري العب الـهالل الـسـعـودي عن حزنـه بعـد ضـيـاع ا

. كسيكي بركالت الترجيح لبطولة كأس العالم لألندية إثر اخلسارة من مونتيري ا
ا كان وكـان بقدورنـا احلصول على باراة: "كـان باإلمكـان أفضل  وقـال باهبـري عقب ا

باراة". ركز الثالث بعدما ظهرنا بشكل جيد وسيطرنا على فترات كثيرة من ا ا
وأضـاف: "كـنـا نـطـمح حلصـد الـبـرونـزيـة لـكنـنـا لم نـسـتـطع نـعـتذر جلـمـاهـيـرنـا عـلى هذه

قبلة". اخلسارة ونعدهم بأن نقدم أفضل ما لدينا في الفترات ا
ـباريات قال باهـبري: "بالطـبع نعاني اإلرهاق وهو وعن تأثر الهالل بـاإلرهاق من كثرة ا

دة األخيرة". باريات خالل ا ما كان واضحا على الالعب نتيجة توالي ا

ـــتـــســاويـــة عـــمــلـــنـــا بـــجــد في ا
الــــتــــمــــارين لــــذلك أنــــا راض عن
ـسـاهـمـة في الـشـبـاك الـنـظـيـفة  ا
نحـن مجـموعـة واعدة ولـذلك يجب
أن نــعــمل بــجـد والــبــنــاء عــلى مـا
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أكــد كــارل هــايـنــز رومــيـنــيــجه الــرئـيس
الـتنـفيـذي لـنادي بـايرن مـيونخ أن هـناك
درب اجـتمـاعًـا قـريـبًـا سيـحـسم مـصـيـر ا
ـاني هــانـز فـلــيك مع الـفــريق.ويـتـولى األ

حققناه".
وسـيـتـولى أرتـيــتـا تـدريب الـفـريق
ــقـــبــلــة بــعـــدمــا أعــلن ــدة ا في ا

النادي التعاقد معه.
وعن ذلك قــال تـشــامـبــرز: "أرتـيــتـا

الـدقــيـقـة 46 من داخل مــنـطــقـة
رمى. اجلزاء مرت بجانب ا

وارتـقى تـشـامبـرز لـركـلة ركـنـية

ـررًا بـالرأس في الـدقـيـقة 51 
ألوبــامــيـاجن الــذي صــوب كـرة
قــــويــــة تـــــألق بــــيــــكــــفــــورد في

إخراجها بصعوبة.
وفـي الــــــدقـــــــيــــــقــــــة 52 ســــــدد
أوبــامــيـاجن كــرة ضــعــيــفـة من
داخل منطقة اجلزاء أمسك بها

بيكفورد بسهولة.
وأجـــرى لــــيـــونــــبـــيــــرج مـــدرب
آرســــنـــال الــــتـــبــــديل األول في
الــدقـيــقـة 66  بــخــروج ســمـيث

روي ونزول جوزيف ويلوك.
وكــــاد إيــــفـــرتــــون أن يــــفـــتــــتح
الــتـــســـجــيـل في الـــدقــيـــقــة 68
بـتـسـديـدة من كالـفـيـرت لـيوين
اصــطــدمت بــتــوريــرا وخــرجت

إلى ركلة ركنية.
ومـع انــــخـــــفـــــاض مــــســـــتــــوى
آرســنـــال أجــرى لـــيـــونــبـــيــرج
التـبديل الـثاني فـي الدقـيقة 78
بــنـــزول الكــازيت عـــلى حــســاب
أوبـامـيـاجن.ولم تـشـهـد الـدقائق
الــتـالــيــة أي خـطــورة تــذكـر من
الــفـــريــقـــ لــيــنـــتــهي الـــلــقــاء

بالتعادل السلبي.

جانب من احدي مباريات الدوري االنكليزي

فليك تدريب الفريق البـافاري منذ نوفمبر
اضي بصفة مؤقتة وذلك / تشرين ثان ا
خلفًا لـلكرواتي نيكـو كوفاتش الذي أقيل
بـسـبب سوء الـنـتائج.وحتـدث رومـينـيجه
لشبكة "سكـاي سبورتس" عقب فوز بايرن
على فولفسبورج (0-2) اول امس السبت
مـؤكـدًا أنه ال توجـد مـعارضـة لـبقـاء فـليك
في منصبه.وأضـاف: "نحن راضون بشدة
عن تـطـور الـفـريق وجـودته حتت قـيـادته
فـالـنتـائج رائـعـة أيضًـا وهـو يقـوم بـعمل
جـــيـــد".وأعـــلن رومـــيـــنــيـــجـه في خـــتــام
تــصــريــحــاته عن عــقــد مـســؤولي نــاديه
درب اجتـماعًا مع فـليك  حلـسم موقف ا

بشكل نهائي.
تـوقع أن يحـصل فلـيك علـى فرصة ومن ا
وسم االستمرار في منصـبه حتى نهاية ا
عـلى األقل بعـدما حـقق فـريقه مـستـويات
ــيـــزة عـــلى مـــدار األســابـــيع ونــتـــائـج 
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كشف تقرير صحفي بريطاني
اول امس الــســبت عن تــطـور
جـــديـــد بـــشــأن ارتـــبـــاط بــول
بـوجبـا العب وسط مـانـشسـتر
يـونــايـتــد بـاالنـتــقـــــــــال إلى
ــــوسم ريــــال مــــدريـــــد خالل ا

احلالي.
ووفـــقًــا لـــصــحــيـــفــة "ذا صن"
الـبـريـطـانيـة فـإن ريـال مـدريد
أبـلغ بـوجـبـا بـأنه لن يـقـم بأي
حتــــرك لــــضـــمـه خالل شــــهـــر
يـــــــنــــــايــــــر/ كـــــــانــــــون ثــــــان
ـــــقـــــبل.وســـــبـق أن أشــــارت ا
تـقـاريـر بـريـطـانـيـة أن بـوجـبا
يــــــضـــــغط لــــــلـــــرحـــــيـل خالل
ـا جعل ـيـركاتـو الـشتـوي  ا
ـسـؤول في زمالءه وبـعض ا
يونـايتد يـظنون أن الالعب لن

يـريـدنا أن نـتحـلى بـالـشجـاعة وأن
ـسـؤولـيـة وأن يـعـمل كل نــتـحـمل ا
مـنـا بــجـد من أجل اآلخــر سـنـبـذل
جهدا كبيرا للعمل على فلسفته في

التمارين هذا األسبوع".

يـشـارك مع الـشـيـاطـ احلـمـر
مجددًا.

وأوضحت الـصحيـفة أن قرار
ريـال مـدريـد يـعـود إلى الـتألق
الــكــبــيــر لــفــيــدي فــالــفــيـردي
وثبـاته في التشـكيل األساسي
للـمدرب زين الـدين زيدان على

حساب لوكا مودريتش.
وأكــــدت "ذا صـن" أن الــــنـــــجم
الــكـرواتـي قـد يــرحل عن ريـال
ـقبل بـعد مدريـد في الـصيف ا
انـتـهـاء عـقــده وبـالـتـالي هـذا
ـالحــقـة ــيــرجني  ســيــعــيــد ا

بوجبا.
وذكرت أن مـانشسـتر يونـايتد
لـن يـــــوافق عــــــلى أي عـــــرض
بــــشــــأن ضم بــــوجــــبــــا خالل
ــقـبل يــقل عـــن 85 الــصــيف ا

مليون إسترليني. كارل هاينز رومينيجه


