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حـسم لـيـفـربــول قـمـة اجلـولـة رقم
22 من الــــــدوري اإلجنـــــلــــــيـــــزي
بالتـغلب على توتـنهام هوتـسبير
ـبــاراة الـتي بــهـدف دون رد فـي ا
احــتـــضــنـــهــا مــلـــعب تــوتـــنــهــام
هـوتسـبيـر.وسـجل هدف لـيفـربول
الــوحــيــد روبــرتـو فــيــرمــيــنـو في

Æ37 الدقيقة
وبـهـذا االنـتـصــار عـزز لـيـفـربـول
موقعه في الصـدارة رافعًا رصيده
إلى 61 نقطـة بينمـا جتمد رصيد
ـركز توتـنـهام عـند 30 نقـطة في ا

الثامن.
ـبـاراة بـقـوة فـفي بـدأ لـيـفـربـول ا
الدقـيـقـة الـثانـيـة انـفـرد فيـرمـيـنو
بـاحلـارس جـازانـيـجـا وسـدد كرة
أخـرجـهـا تـاجنـاجنا من
رمى علـى خط ا
قـبـل أن تـعـود
إلى فيرمـينو
من جــــــديـــــد
الذي مـهـدها
لـتـشـامـبـرل
الـــــذي ســـــدد
كـــرة أرضـــيــة
اصــــــطــــــدمت
بـالقـائم لـتذهب
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يـجري االدعـاء الـعـام في سـالزبـورج حتـقـيقـات بـشـأن اتهـام العب خط وسط مـنـتـخب النـمـسـا ونادي
اني ستيفان إيلزانكر باغتصاب امرأة شابة خالل حفلة. اليبزيج األ

تحدث باسم الـنيابة في سالزبورج لـصحيفة بيلد إن هـناك بالغًا يفيد بوقوع وقال كريـستوف روتر ا
دعي اغـتصاب أثناء حفلة خالل 4 ينـاير/كانون ثان اجلاري.وتابع روتـر "أستطيع أن أؤكد أن مكتب ا
دعي العام في سـالزبورج يحقق حاليـا مع ستيفان إيلزانـكر بتهمة االغتـصاب".وأضاف "كلف مكتب ا
ـزيـد من خـطوات الـتـحقـيق".وكـان كورت يـلـينـيك مـحامي العـام شـرطة سـالـزبورج اجلـنـائيـة بـتنـفـيذ ا
إيلـزانـكـر قد صـرح لـصحـيـفة سـالـزبورجـر نـاجريـشـ "مـوكلي يـرفض بـحزم االدعـاء اخلـطيـر. هـناك
تنـاقضات كـبيرة حـول ما حـدث في الشقـة".ويقـول موقع "تي زد" إنه كان يـجري احلـديث حول رحيل

قبل. الالعب النمساوي عن اليبزيج حيث أن عقده سينتهي الصيف ا
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حــقق تــشــيــلـسي فــوزًا كــبــيــرًا عـلى
ضيفه بيرنلي بـثالثة أهداف نظيفة
لـعب ـبـاراة الـتي جـمـعـتـهـمـا  في ا
ســتــامــفـورد بــريــدج ضــمن لــقـاءات
اجلــولـة 22 من الــدوري اإلجنـلــيـزي

متاز. ا
افــتـــتح جــورجـــيــنـــيــو الـــتــســـجــيل
بـــالـــدقــيـــقـــقــة  27من ركـــلـــة جــزاء
وضــاعف تــامي أبــراهــام الـنــتــيــجـة
بـالـدقـيـقـة 38 قـبل أن يـخـتـتم كـالـوم
هودسـون أودوي الـنتـيـجة بـالـدقيـقة

.49
ورفع تشيلسي رصيده إلى  39نقطة
ــركـز الـرابع فـيـمــا جتـمـد رصـيـد بـا
ــركــز بــيـــرنــلي عــنــد 24 نــقـــطــة بــا

اخلامس عشر.
جـاءت الــبـدايـة قـويــة من الـضـيـوف
بعدما سـنحت أولى الفرص لـبيرنلي
بالـثـانـية  35بعـد أن سـدد هـيـندريك
ـنطقة تسديدة قـوية من على حدود ا

خرجت فوق العارضة.
ورد ويليان بتـسديدة كادت أن تخدع
حـــارس بـــيـــرنـــلي بـــعـــدمـــا حـــصل
ـنطـقة البـرازيـلي على الـكـرة خارج ا
دافع وراوغ ليسدد الكـرة وترتطم با

وتمر بجوار احلارس لركنية.
وسجل هـيـندريك هـدف أول لـبيـرنلي
بـالـدقــيـقـة 18 قـبل أن يـلــغـيه احلـكم
بـداعي وجـود حـالـة تـسلـل في بـداية

اللعبة بعد العودة لتقنية الفيديو.
وحـــصل ويــلــيــان عـــلى ركــلــة جــزاء
بـالـدقــيـقـة  26بـعــد عـرقـلــته من قـبل
لــوتـــون تـــمـــكن جـــورجـــيـــنــيـــو من
حتـــويـــلــهـــا إلى هـــدف أول لـــصــالح

البلوز بالدقيقة 27.
وأنقـذ كـيبـا مرمـاه من هـدف التـعادل
لـبـيـرنـلي بـعـدمـا تـصـدى لـركـلـة حرة
ثابتة نـفذها ماكـنيل ليبـعدها حارس
تــشـــيــلــسي إلى ركـــنــيــة وفي نــفس
الــهـجــمـة أنــقـذ بــاركــلي الـبــلـوز من
هـدف مـحـقق بـعـدمـا أبـعـد الـكـرة من

ـــرمـى.وأحـــرز أبـــراهـــام عــــلى خط ا
الـهـدف الثـاني لـتـشـيـلسي بـالـدقـيـقة
38 بـعـد عرضـيـة مـتـقـنـة من جـيمس
ارتـقى لـهـا مــهـاجم الـبـلـوز وسـددهـا
برأسيـة في الشـباك.وفي الدقـيقة 49
سـجل تـشـيــلـسي الـهـدف الـثـالث عن
طريق هودسـون أودوي بعد عـرضية
مـتــقـنــة من أزبـيــلـيــكـويــتـا قــابـلــهـا
بـــتــســـديــدة من داخـل مــنـــطــقــة الـ6

ياردات في الشباك.
وأهــدر أبـــراهـــام فـــرصــة مـــحـــقـــقــة
لــلــتــســجـــيل بــعــدمـــا ارتــقى وقــابل
عــرضـيــة مـونـت وسـددهــا بـرأســيـة
ـرمى وسط غـيــاب الـرقـابـة بـجــوار ا

الدفاعية.
وفـشل فـريق بــيـرنـلي في إظـهـار ردة
فــعل عـلـى تـأخــره بـثالثــيـة نــظـيــفـة
وتـراجع وغـاب الفـاعـلـيـة الهـجـومـية
على مرمى تشيلسي وسط محاوالت
من الـبـلـوز لـزيـادة غـلـته الـتـهـديـفـيـة
ـــبـــاراة بـــفــوز عـــريض لــتـــنـــتـــهي ا

ألصحاب األرض.
Êu²³ UNŁËUÝ …QłUH

وفـجــر سـاوثـهـامـبــتـون مـفـاجـأة من
العـيار الـثقـيل بعـد أن أسقط لـيسـتر
سـيـتي في عـقر داره بـنـتـيـجة  2 ـ 1
فـي الــــلــــقــــاء الــــذي أقــــيم اول امس
الــــســـبت ضــــمن اجلـــولـــة الـ 22من
متاز لكرة القدم الدوري اإلجنليزي ا
ـيـير لـيج" لـيمـنح مـانشـسـتر "الـبر
سـيـتي فرصـة الـقـفـز للـمـركـز الـثاني
في حالـة فـوزه على مـضـيفه أسـتون
فيـال األحد.وعـلى مـلعب (كـيـنج باور
سـتــاديـوم) كـان الـتــعـادل اإليـجـابي
ــوقف في ــثــله هــو ســيــد ا بــهــدف 
الـ45 دقـــيــــقـــة األولى حـــيث تـــقـــدم
أصــحــاب األرض عن طــريق الــشــاب
ديـنـيس بـرايت في الـدقـيـقـة 14 قبل
أن يرد ساوثهامبتون بهدف التعادل
بــعــد خــمـس دقــائق فــقط بــواســطــة

ستيوارت أرمستروجن.
وعنـدما دخل الـلقـاء أمتـاره األخيرة
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شاكيري على حساب صالح.
وســدد سـون كــرة قــويـة من داخل
منطـقة اجلزاء في الـدقيقة الـثالثة
من الوقت بدل الضائع ذهبت في
أحـضان ألـيـسون لـينـتـهي اللـقاء
بـعدهـا بفـوز لـيفـربول بـهدف دون

رد.
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فـي مـبـاراة أخـرى دك مــانـشـسـتـر
يـونـايـتد مـرمى ضـيـفه نـورويتش
باراة سيتي برباعية نظيفة في ا
التي جـمعت الـفريـق  اول امس
السبت على مـلعب أولد ترافورد
في اجلولة 22 من بطـولة الدوري

اإلجنليزي.
سجل ربـاعية الـشياطـ ماركوس
راشفورد "هدف أحدهما من ركلة
جـــــزاء" أنــــطـــــوني مـــــارســــيــــال
ومــيـسـون جـريـنـوود في الـدقـائق

 27 و 52و 54و76.
ورفع مـانشـستـر يـونايـتد رصـيده
ركز اخلامس إلى  34 نقطة في ا
ــركـز بــيـنــمـا بــقى مــنـافــسه في ا

اجلزاء ذهبت إلى جوار القائم.
ورد ليفـربول بتسـديدة من أرنولد
في الـدقـيـقة 50 من داخل مـنـطـقة

رمى. اجلزاء ذهبت بعيدًا عن ا
وواصل السبيرز محاوالته إلدراك
التـعادل بـتسديـدة من أورييه من
داخل مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة

57 ذهبت في أحضان أليسون.
ورد عـلـيه فـيرمـيـنـو بتـسـديدة من
داخل مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة
58 أمـسك بهـا جـازانيـجـا.وأجرى
كـلـوب الـتـبـديل األول في الـدقـيـقة
61 بـــنـــزول الالنـــا عـــلى حـــســاب

. تشامبرل
وفي الدقيقة 65 ارتقى ماني لكرة
عرضية من أرنولد مسددًا رأسية

أبعدها بصعوبة جازنيجا.
وأجـرى مـوريـنـيـو تـبـديـلـ دفـعة
واحــدة في الــدقـيــقـة 69 بــخـروج
روز وإريـكسن ونـزول المـيال ولو
سيلسو بدلًا منهما على الترتيب.
وأهـدر تــوتـنـهــام فـرصـة مــحـقـقـة
لـلـتـسـجـيل فـي الـدقـيـقة 7 بـعـدما

رمى. بعدها في أحضان حارس ا
وأتى الـــــرد من الـــــســــبـــــيــــرز في
الـدقـيـقـة اخلامـسـة بـتـسـديدة من
خـارج مــنـطــقـة اجلــزاء من مـورا
ذهـبت إلى جــوار الـقــائم تـبــعـهـا
سـون بـتـسـديـدة أخـرى من خـارج
مـــنـــطــقـــة اجلـــزاء في الـــدقـــيـــقــة
الـسابـعـة ذهبت أيـضًـا إلى جوار

القائم.
وأرسل ألديـرفيرلـد كرة بيـنية إلى
ألي في الدقـيقة 12 الذي اسـتقبل
الـكـرة ودخل إلى مـنـطـقـة اجلـزاء
قبل أن يسدد كرة علت العارضة.
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واستحوذ ليـفربول على الكرة في
الــــدقـــائق الــــعـــشـــريـن األولى من
ـــبــاراة وركـــز تــوتـــنــهـــام عــلى ا
ــرتــدة وفي واحـدة الــهـجــمــات ا
مـنـها سـدد إريـكسن كـرة قـوية من
خـارج منـطـقة اجلـزاء في الـدقيـقة
21  أمسك بها أليسون بسهولة.
وأرسل هـنــدرسـون كــرة عـرضــيـة
مـــتـــقــنـــة إلى فـــان دايك اخلـــالي
تـمـامًـا من الـرقــابـة داخل مـنـطـقـة
اجلـزاء ليـسـدد الهـولـندي رأسـية
في الـدقـيـقـة 22 تـألق جـازانـيـجـا

في التصدي لها.
بـاراة في الدقـائق العـشر هـدأت ا
الــتـالـيـة وفـي الـدقـيـقـة 35 أرسل
ــيــزة من فــيــرمــيــنــو عــرضــيــة 
اجلــانـب األيــســر ســـددهــا مــاني
مـــــبـــــاشـــــرة إال أن كـــــرتـه عـــــلت

العارضة.
وافـتـتح ليـفـربـول التـسـجيل في
الدقـيقة 37 بعـدما مرر صالح
كـرة لـفــيـرمـيـنـو فـي مـنـطـقـة
اجلـزاء لـيـراوغ الـبـرازيلي
ـــــدافـع تـــــاجنــــــاجنـــــا ا
ويــــســـدد صــــاروخـــيـــة

سكنت الشباك.
واستغل صالح خطأ
من ديـلي لـيـنـطـلق
بالكرة إلى مـنطقة
اجلـزاء ويــتـخـطى
سـانـشـيـز مـسـددًا
بعدهـا كرة مرت إلى
جـوار القـائم لـينـتهي
الـــشـــوط األول بـــتـــقـــدم

ليفربول بهدف دون رد.
وبدأ توتنهام الشوط الثاني
بـقـوة بـتـسـديدة مـن مورا في
الـــدقــيــقــة 46 مـن داخل مــنــطــقــة
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قـاد الـسـويدي زالتـان إبـراهـيمـوفـيـتش فـريقـه ميالن لـلـفـوز عـلى مضـيـفه كـالـياري  2 ـ0
ـرحـلة الـتـاسـعة عـشـر من الدوري ـباراة الـتي جـمـعتـهـما  اول امـس السـبت في ا خالل ا
يالن في الدقيقة 64 حيث كان اإليطالي لكـرة القدم.وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني 
رافـانـيل لـيـاو أحـرز ااألول في الـدقـيـقة 46.ورفع مـيالن رصـيـده إلى 25 نـقـطـة وقفـز من
ـة وهو الفوز السابع ركز الثاني عـشر للثامن محـققا أول انتصار له بـعد تعادل وهز ا

وسم مقابل اخلسارة في ثماني مباريات والتعادل في 4. له هذا ا
ته ـركـز الـسادس مـتـلـقـيـا هـز ـقـابل تـوقف رصـيد كـالـيـاري عـند  29 نـقـطـة في ا في ا
وسم مـقابل الفوز في ثـماني مباريـات والتعادل الـرابعة على الـتوالي والسـادسة له هذا ا

في 5.

األخير برصيد 14 نقطة.
انـيـو ضيـفه في الـشوط حـاصـر ا
األول بـعـدة تـسـديـدات لـراشـفورد
وفـــــريــــد وأنــــدريــــاس بــــيــــريــــرا
ومارسـيال شـكلت خـطورة كـبيرة
عـلى مـرمى الـهـولـنـدي تـيم كرول

حارس نورويتش سيتي.
لم يـصـمـد نورويـتش كـثـيـرا حتى
لـعب خـوان مـاتا كـرة عـرضـية من
اجلـهـة الـيـمنـى قابـلـهـا مـاركوس
راشـــفــورد بـــقــدمـه الــيـــســرى في

رمى بالدقيقة 27. ا
انـيو تـقدمه بـينـما لم يـستـثمـر ا
بـدا فــريق نــورويــتش سـيــتي بال
حـــيــــلـــة لـــكـــنـه كـــاد أن يـــبـــاغت
أصـحـاب األرض بـهـدف الـتـعـادل
إال أن دافـــيـــد دي خــيـــا أنــــــــــقــذ
مرماه من هــدف مؤكد في الدقيقة
األخــــــيــــــرة مـن الــــــشــــــوط األول
بـــتـــصـــديه لـــتــــــــــســـديـــدة تـــود

كانتويل.
ضــغط مــانــشــســتـر بــكل قــوة في
بـدايـة الشـوط الـثـاني حـتى تورط
كـــرول في ركـــلــة جـــزاء بــعـــرقــلــة
الظهـير األيسـر براندون ويـليامز
لـيــسـددهـا راشــفـورد بــنـجـاح في

الزاوية اليسرى.
وقـــبـل أن يـــفـــيق نــــورويـــتش من
الـصـدمـة مـرر ماتـا كـرة عـرضـية
قابلـها مارسـيال برأسـية قوية في
الــشـــبــاك مــســجال الــثــالث بــعــد

دقيقت فقط.
دفع أولي جونار سولسكاير بأول
تـبــديالته فـي الـدقــيــقـة 58 حـيث
أشـــرك دانـــيـــيل جـــيـــمس مـــكـــان
راشـفـورد بـيـنـما أضـاع ويـلـيـامز
فـرصة مـؤكدة بـتـــــــسـديدة الـكرة
ـــــرمـى اخلـــــالي بـــــعـــــد خـــــارج ا
مـــتابعته لـكرة عرضية من اجلهة

اليمنى.
خــرج أنـدريـاس بـيـريـرا لـيـشـارك
مـكـانه مــيـسـون جــريـنـوود الـذي
كـافـأ مدربـه سريـعـا بـعد 5 دقائق
فــقط من نــزوله بــإحــرازه الــهـدف
الرابع من تسديدة بيسراه سكنت

الزاوية اليسرى.
شـــارك آجنـــيل جـــومـــيـس مـــكــان
مـــارســـيـــال وحـــاول نــورويـــتش
سـيـتي أن يـحـرز هـدفـا شـرفـيـا إال
رمان لم أن تسديدات بـونديا وز
تـكن كـافـيـة لـهـز شـبـاك اإلسـبـاني

دي خيا.
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كـشـفت تقـاريـر صحـفيـة فـرنسـيـة  اول امس السـبت عن إمـكانـيـة تغـيـير لـيونـيل مـيسي
عروف أن ـقبلـة.ومن ا رحـلة ا وقـفه جتاه إرنـستو فـالفـيردي خالل ا أسطـورة برشلـونة 
ميسـي يدعم استـمرارية فـالفيردي كـمدير فـني لبرشـلونة بـقوة ودائمًـا ما يحـمل الفريق
درب الذي دافع عـنه مؤخرًا رغـم خسارة كأس مـسؤوليـة أي نتائج سـلبية ويـبعدهـا عن ا
ـمـكن أن يـتـنـازل عن الـسـوبـر.وبـحـسب مـوقع "le10sport الـفــرنـسي فـإن مـيـسي من ا
دير دعمه لفالفـيردي إذا كان البديل هو تشافي هرنانديز زميله السابق في برشلونة وا
دير الفـني احلالي للـسد الـقطري.وكـانت تقاريـر قد تـداولت سفر الـثنـائي إيريك أبيـدال ا
ـديـر التـنـفيـذي إلى قـطر لـلـتفـاوض مع تـشافي الريـاضي لـبرشـلـونة وأوسـكـار جراو ا
ـة بـرشـلونـة أمـام أتـلـتـيـكـو مـدريـد وتوديع حـول خالفـة إرنـستـو فـالـفـيـردي.وأدت هـز
الــســـوبـــر اإلســـبــانـي من الـــدور نــصـف الـــنــهـــائي النـــقالب إدارة بـــرشـــلـــونــة عـــلى
ـدير التنفيذي إلنتر ميالن على أن فالفيردي.عـلى صعيد متصل أصر بيبي ماروتا ا
يـركـاتو أرتورو فـيـدال العب وسط بـرشلـونـة يعـد هـدفًا مـهـمًا لـلـفريق اإليـطـالي في ا
الـشـتـوي اجلـاري.وقـال مـاروتـا في تـصـريحـات لـراديـو راي سـبـورت "صـفـقـة فـيدال
تـعـتمـد على الـعديـد من الـعوامل إنه العب مـهم بالـنـسبـة لنـا".وأضاف "مـوقف مدرب

برشلونة إرنستو 
كـن أن يحـدث بـالنـسـبة فالـفـيـردي في خطـر إذا قـرروا تـغيـيـره ال أعرف مـا الـذي 
لفـيدال".ويـراقب إنتـر وضعيـة فالـفيـردي داخل ملـعب الكـامب نو حـيث أن فيدال ربط
مـصيـره مع برشـلونـة ببقـاء مدربه.وعن مـنافـسة يـوفنـتوس في الـكالـتشـيو عـلق ماروتا
كـنـنا "اخلـصم لـديه األفـضلـيـة ليـنـهي الـبطـولـة متـفـوقًـا على إنـتـر ميـالن ومع ذلك 

حصد اللقب إذا خسر اليوفي". 
ويـسـعى إنـتـر مـيالن لـلـتـعــاقـد مع فـيـدال خالل مـدة االنـتـقـاالت الـشـتـويـة
اجلـارية فيـما يضع كـريستـيان إريكـسن جنم وسط توتنـهام ضمن قـائمة
تاحـة.وكانت تقارير سـابقة قد أكدت أن مـانشستر يـونايتد تقدم البدائل ا

اضي بشأن ضم فيدال. بعرض رسمي لبرشلونة اإلثن ا

مـــهــد مـــورا الــكــرة لـــســون داخل
مــنــطـــقــة اجلــزاء إال أن الــكــوري

اجلنوبي سدد أعلى العارضة.
ومع تـراجـع مـســتـوى لــيـفــربـول
دفع كــلــوب بــورقــته الــثــانـيــة في
الـدقـيـقة 81 بـنـزول أوريجـي على

حساب ماني.
وكاد السبيـرز يخطف التعادل في
الدقيقة 83 بعد عرضية متقنة من
أورييه داخل مـنطقـة اجلزاء جتاه
لــو ســيـلــســو اخلــالي تــمــامًـا من
الـرقـابـة والـذي سـدد بـغـرابة إلى

جوار القائم.
وأطــــلق المــــيال صـــاروخــــيـــة من
خـارج منـطـقة اجلـزاء في الـدقيـقة
89  أمـسك بهـا ألـيسـون رد عـليه
أوريــــجي بـــالـــتـالعب بـــدفـــاعـــات
تـوتنـهام قـبل أن يسـدد كرة قـوية
من داخـل مـنـطـقـة اجلـزاء تـصـدى

لها جازانيجا.
وأجـــرى كــلــوب تــبــديـــله الــثــالث
واألخـيــر في الــدقــيـقــة األولى من
الـــوقـت بـــدل الــــضـــائع بــــنـــزول

u“: حقق فريق ليفربول فوزاً مهماً على توتنهام
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أهـــدى الــنـــجم داني إجنـــز الــنـــقــاط
الــثالث لــسـاوثــهــامـبــتــون بـالــهـدف
الثـاني لـيرفع رصـيده إلى 14 هدفا
ــركـز الـثـاني رفـقـة ـوسم في ا هـذا ا
ريك جنم آرسنال اجلابوني بيير إ
أوبـامــيـاجن بــفـارق 3 أهـداف خـلف

اخملضرم جيمي فاردي.
وبهذه الـنتيـجة يسقـط "الثعالب" في
وسم فخ اخلسـارة اخلـامسـة هـذا ا
الــــثــــالــــثـــة خـالل آخـــر  5 جـــوالت
ليتوقف رصيد الفريق عند 46 نقطة
ـركــز الـثـاني الــذي بـات مـهـددا في ا
ـان سـيـتي بـفـقــدانه في حـالـة فــوز ا
(44 نقـطة) عنـدما يـحل ضيـفا األحد
عـلى أسـتـون فــيال عـلى مـلـعب (فـيال
بارك).بينما أضـاف ساوثهامبتون 3
نـقاط ثـمـينـة لـرصيـده قـفزت به إلى

ركز الـ12. النقطة 28 في ا
وكان ليستر قد سحق ساوثهامبتون
على أرضه بتسعـة أهداف نظيفة في

اجلولة العاشرة.

 ليونيل
ميسي
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يزًا يـقدم شـباب فريق تـشيلـسي اإلجنليـزي موسمًـا 
دير الـفني لـلبـلوز بـعدما حتت قـيادة فـرانك المبـارد ا
تـمــكن تـامـي أبـراهــام وهـودســون أودوي من تـســجـيل

هدف أمام بيرنلي.
وفـاز تـشـيـلـسي عـلى ضـيـفه بـيـرنـلي بـنـتـيـجة (0-3) في

لعب سـتامفورد بـريدج  اول امس السبت باراة التي جـمعتهـما  ا
يرليج. ضمن لقاءات اجلولة الـ22 من البر

وذكرت شبـكة "بليتشر ريبورت" أن العبي تشيلسي دون 21 عامًا تمكنوا من
وسم اجلاري (2019/2020). تسجيل 19 هدفًا خالل ا

ـا  تـسجـيـله من الالعـب وأضـافت أنـهم تمـكـنـوا من تسـجـيل أهـداف أكثـر 
ـدة من ــاضـيــة بـعــدمـا ســجـلـوا 18 هـدفًــا في ا ـواسم الـ12 ا الــشـبــاب في ا

2007 حتى 2019.
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يرليج فوز عريض لفريق تشيلسي في البر
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اســـــــــتــمـــراره مع الـــفــريق فـي مــوسم
ــصـدر إنـهم 2021-2020. وأضـاف ا
يـدركـون أن الـوضع مـثـيــر لـلـقـلق وأنـهم
يـخــسـرون بــالــفـعل حــتى عـنــدمـا يــلـعب
الــفــريق بــشــكل جــيــد مــشــيــرًا إلى أن

احلالة قد تزداد سوءًا.
وأوضــــحـت الــــصـــــحــــيــــفـــــة أن بــــعض
ـســؤولــ الــتـنــفــيــذيـ فـي بـرشــلــونـة ا
يـؤيدون إقـالة فـالــــــــفيـردي اآلن بـينـما
يــصــر آخــرون عــلى أنـــــــه من الــتــهـور

مدريد -  وكاالت 
كــشف تــقـــريــر صــحــفي إســبــاني اول
امـس الـســبت عن تــطــور جـديــد بــشـأن
درب إرنـسـتـو فالـفـيـــــــردي مـستـقـبل ا
مع بـرشلونـة.وكانت الـعديـد من التـقارير
حتـدثت عن إقـــــــالة فالـفـــــــيردي بعد
خـســارة الـبـارسـا أمـام أتـلـتـيـكـو مـدريـد
بـنـتيـجة 3-2 في نـصف نـهائي الـسـوبر
اإلســـبــاني.ووفــقًـــا لــصــحــيـــفــة "مــونــدو
ديـبـورتـيـــــــــــفـو" اإلسـبــــــــــانـيـة فـإن
قـرار إقالة فالــــــــــفيردي لن يصدر في
اجـتـمــاع الـيـوم اإلثــنـ  جملـلس إدارة
بــرشــلـونــة ولــكن ال أحــد يــضــمن بــقـاء
ـــــــــــدرب فـي "كـــــــــــامـب نـــــــــــو" هــــــــــذا ا
ـــوسم.وأشـــارت الـــصـــحــيـــفـــة إلى أن ا
خـروج لـيـونـيل مـيـسي ولـويس سـواريز
جنــمي بــرشـلــونــة بــتـصــريــحــات لـدعم
فالـفيردي عقب خسارة السوبر لم يغير
نيـة إجراء تغيير جذري على مقاعد بدالء
الـــبـــارســـا.وقـــالت مـــصـــادر من اإلدارة
لـ"مـــونــــدو ديـــبــــورتـــيـــفــــو" إن رصـــيـــد
فـالــفـيـردي نـفـد في بـرشـلـونـة بـعـد ثالث
مـبــاريـات (رومـا ولـيــفـربـول وأتـلــتـيـكـو)
لـــــدرجــــــة أن لم يــــــــــعـــــد أحــــــد يـــــدعم
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مدة اإلعداد.

وأكــد فـلــيك أن كـوتــيـنــيـو ظــهـر
بــشـكل جـيــد خالل مـدة اإلعـداد
ـوسم لـلـنـصف الـثـاني من ا
مـضـيـفًـا: "أتـمـنى أن يـحقق
قفـزة في مستـواه مجددًا
وآمل أن يــظــهــر جـودته
عـنــد مـواجــهـة هــيـرتـا

." برل
ـــــــــقــــــــرر أن ومـن ا
يـــخـــوض بـــايــرن
مـــــــــيـــــــــونخ أول
مـبــاراة رسـمـيـة
هـذا الــعـام أمـام
هـــيــــرتـــا بـــرلـــ
خــــارج الــــديــــار

يـــــــــــــــــــــــــــــــوم 19
يـنـاير/كـانـون ثـان اجلاري
ضــمن مــنــافــســات اجلــولــة

الـ 18من البوندسليجا.

ـوسم االسـتــغـنـاء عن مــدرب في وسط ا
بسـبب خسارته لـكأس السوبـر ال سيما
أن الــفـريق يـتـصــدر الـلـيـجــا ويـلـعب في
ثمــــــــن نهائي دوري األبطال وما يزال

ينافـــــــس في كأس مـــــــلك إسبانيا.
وفيما يتعلق بفالفيردي نفسه فإنه يدرك
جــيـدًا أن االنـتــصـارات هي مـا ســتـبـقـيه
فـقط في بـرشـلـونـة يـومًـا بـعد يـوم وذلك
رغم حـــصـــولـه عــلـى دعم من الـالعـــبــ

البس. الكبار في غرفة ا ماركوس راشفورد

أخــرى.كــمــا أوضــحت أن راشــفـورد
بات ثـاني أصغـر العب يصل إلى 40
هدفا بقمـيص مانشستـر يونايتد في
يرليج عن عمر (22 عامًا و72 البر
يــومًــا) بــعــد واين روني (21 عــامًـا

و175 يومًا).
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ســجل مــاركـوس راشــفــورد مــهـاجم
مانشستر يونايتد ثنائية لفريقه في
شـبـاك نـورويـتش سـيـتي  اول امس
الـســبت عـلى مــلـعب أولــد تـرافـورد
ضـمن مـبـاريـات اجلـولة 22 لـلدوري
ـــمــــتـــاز.ويــــخـــوض اإلجنـــلــــيــــزي ا
ـــــبــــــاراة رقم 200 له راشـــــفــــــورد ا
بــقـمــيص مــانـشــسـتــر يــونـايــتـد في

سابقات. جميع ا
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات
فـإن راشـفــورد وصل لـلـهـدف رقم 19
سـابقات ـوسم في جمـيع ا له هذا ا
ـركــز الــثـانـي بـ أكــثـر لــيـأتـي في ا
ـيــرلـيج تـسـجــيـلًـا هـذا العـبـي الـبـر
ـسـابـقــات بـعـد رحـيم ـوسم بــكل ا ا
سترلينج جنم مانشستر سيتي (20

هدفا)
.أمـا شـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس" فـقـد
أشـارت إلـى أن راشـفــورد سـاهم في
وسم ـيرليـج هذا ا 18 هدفـا بالـبر
حـــيـث ســـجل  14هـــدفًــــا وصـــنع 4
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طـالب هـانـز فـلـيك مـدرب بـايرن
مــــيــــونـخ  اول امس الــــســــبت
العبه البرازيلي فيـليب كوتينيو
ـــدة ــــزيــــد خـالل ا بــــتــــقـــد ا
ــقــبـــلــة مــؤكــدًا أن األخــيــر لم ا
يـظهـر بأفـضل مسـتويـاته حتى
هـذه الـلـحـظـة.ونـشـرت صـحـيـفة
"شــبــورت بـــيــلــد" تـــصــريــحــات
ـــــانـي الـــــذي قـــــال: ـــــدرب األ ا
"فــيـلــيب العب مـوهــوب لـكـنه ال
زال بـحــاجـة لـلــتـفـاعـل أكـثـر مع
.. ال أعــتــقــد أنه بــاقي الالعـــبــ
انـدمج بـشـكل كـامل مع الـفـريق
حــتى اآلن".ويـــتــواجـــد صــاحب
الـ 27 عـامًــا رفـقـة بـاقي زمالئه
بالعاصمة القطرية "الدوحة" إذ
يــــخـــــوض أول مــــعــــســـــكــــر مع
الــبـــافــاري حـــيث انـــضم له في
ـــوسم ولم يــحــضــر انــطالقــة ا


