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ريـنغي. وقدم بـيريز ذكرت شـبكـة دياريو جـول اإلسبانـية أن فلـورنتيـنو بيـريز رئيس نـادي ريال مدريـد اإلسباني تـوصل التفاق إلعـادة كريسـتيانـو رونالدو من جـديد إلى ا
نصب سيكون لرونالدو عرضـا بربط اسم كريستيانو بريال مدريد حتى بعد إعالنه االعتزال عن كرة القدم بشكل رسـمي ليتقلد منصب سفير ريال مدريد ويرى بيريز أن ا

له تأثير إيجابي على النواحي التسويقية. 
وال يخطط الالعب البالغ 34 عاما االعـتزال بل للبقاء مع يوفنتوس لـفترة إذ يرتبط مع نادي السيدة العـجوز بعقد يصل خلط النهاية في 2021 و يـتفاوض حاليا مع اإلدارة

من أجل وضع القلم على عقد جديد. 
وال يريد كريسـتيانو الرحيل عن اليوفي قبل الفوز بـلقب أوروبي ويرغب الدون بإنهاء مسيرته في إجنلـترا حيث انطلق في مشوار الدوريات الكبـرى رفقة مانشستر يونايتد.
جرد أن يعـلق حذاء ومن أبرز إجنازات رونالدو مع ولم يوافق صاروخ مـاديرا على عرض بيريـز لكنه وعد أن يكون ريـال مدريد خياره األول  عنـدما يح الوقت لـلحديث 
ريال مـدريد الفوز بـلقب بطـولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات والـفوز بلقب بـطولة كأس الـعالم لألندية 3 مرات وحـقق برفقة النـادي لقب الدوري اإلسباني مـرت والفوز بلقب

كأس السوبر األوروبي 3 مرات وكأس ملك إسبانيا في مناسبت وكأس السوبر اإلسباني مرت أيضا.
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أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
أن بطـولة كـأس العالم لألنـدية نُـسخة
2021 ســتــقــام في الـــصــ في شــكل
ــشــاركــة 24 نـــاديــا لــلــمــرة جـــديــد 
األولى. وستقام بطولتان لكأس العالم
لألنـديـة - كـلتـاهـمـا في قـطر- من اآلن
وحـتى 2021 وهــو الـعـام الــذي تـريـد
الـفـيفـا إطالق الـنـسخـة اجلـديـدة فيه.
وإذا مـا حتــقق لــلــفـيــفــا مـا حتــلم به

فسيكون العام  2021عاما حاسما في
تــاريـخ كـرة الــقــدم لألنــديــة. وذلك ألن
الـفــيـفـا تــطـمح إلى حتــويل مـنــافـسـة
تعـاني النسـيان والتـجاهل إلى أخرى
تتطلع إليها األنظار - على نحو كفيل
بـــســرقـــة األضـــواء من دوري أبـــطــال
أوروبـا. عــلى رأس تــلك الــتــغــيــيـرات
شاركة في كأس يأتي توسيع قاعـدة ا
الــعـالم لألنـديـة بـشـكل كـبـيـر لـيـصـبح
ـشاركـة في البـطولة 24 عدد األنـدية ا

عـهود. نـاديا أي ثالثـة أمـثال الـعـدد ا
وبــــدال من مــــشـــاركــــة فــــريق أوروبي
واحــد تـسـتـهـدف اخلـطـة تـغـيـيـر ذلك
شاركة ليصبح عدد الفرق األوروبية ا
ثـمانـيـة فرق رغم أن تـلك اخلـطة تـلقى
معـارضة من رابـطة األنـدية األوروبـية
قاطعة البطولة تماما. والتي هددت 
وبــحـــسب اخلــطــة تـــشــارك أمــريــكــا
اجلنـوبية بـستة فـرق وتشارك كل من
أفـريـقـيــا وآسـيـا وأمـريـكــا الـشـمـالـيـة

بـــثـالثـــة فــرق لـــكـلّ مـــنـــهـــا. أمــا دول
أوقــيـانـوسـيـا والـتـي لـيس من بـيـنـهـا
أســـتــرالـــيـــا والـــتي تـــدخل ألغــراض
كـرويــة ضـمن االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة
الـقــدم فـسـيـســتـمـر تـمــثـيـلــهـا بـفـريق
واحــــــــد وهـــــــــو في الـــــــــغــــــــالـب من
ـشـارك نـيـوزيـالنـدا. ويـدخل الـفـريق ا
عن أوقيـانوسـيا فـي مسـتوى الـبداية
بـيــنـمــا تــدخل فـرق أوروبــا وأمـريــكـا
اجلـنـوبـيـة في نـصف الـنـهـائي بـشـكل
ــوســعــة تــلــقــائـي. وفي الــنــســخــة ا
سـتكـون هـنالك ثـمـاني مجـمـوعات كل
مــنــهــا مــكـون مـن ثالثــة فـرق - أوائل
هــذه اجملـــمــوعـــات ســيــلـــعب في ربع
الـــنـــهــائـي ثم في نـــصف الـــنـــهــائي
وصوال إلى الـنهائي. وعـليه فـأيا كان
الـــفــريق الــفـــائــز فــســيـــلــعب خــمس
مـبـاريـات. وفي ظل الـتـعـديل اجلـديـد
سـتـتـوقف إقـامـة بـطـولـة كـأس الـعـالم
لألنـديـة سـنـويـا عـلى غـرار مـا يـحـدث

منذ انطالقها عام 2000.
وبــدال من ذلك ســـتــقــام الــبــطــولــة كل
أربــعــة أعـــوام شــأنــهـــا في ذلك شــأن
مـونـديــال كـأس الـعـالم وذلك من أجل
ـــــزيــــد من االهـــــتــــمــــام أن حتــــظى 
والتـنـسيق اخلـاص. وترى الـفيـفا أنه
من الـــســـهل الـــوقــوف عـــلى وجـــاهــة

اإلقدام على مثل هذا التغيير.
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قـلب لـيـفـربـول تخـلـفـه أمام ضـيـفه
تــوتـــنــهــام إلـى فــوز ثــمــ (2-1©
مسـاء اول امس األحـد على مـلعب
"أنـفـيـلد" في اجلـولـة الـعـاشرة من
مـتاز. وأحرز الدوري اإلجنـليـزي ا
هـــاري كــ هـــدف تـــوتـــنـــهـــام في
الــدقـيــقــة األولى قـبـل أن يـتــعـادل
لـيفـربـول عبـر جـوردان هنـدرسون
في الدقيقة 52 ثم جاء هدف الفوز
عن طـريـق مـحـمـد صالح من ركـلـة
جــزاء فـي الــدقـــيــقــة 75. وارتــفع
رصيد ليفـربول بهذا الفوز إلى 28
نـــقــطـــة مـــعــززا صـــدارته جلــدول
الــتــرتــيب بــفــارق  6 نــقــاط أمــام
حـامل الــلـقب مــانـشــسـتــر سـيـتي

بـــيـــنـــمـــا جتـــمـــد رصـــيــد
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وصلت عالقـة جمـهور أرسـنال اإلجنـليـزي وقائـد فريـقهم الـشاب الـسويـسري جـرانيت تـشاكا
إلى مـنعطف حاد وذلك بـعد أن التقطت الـكاميرات خـروجه الغاضب من ملـعب مباراة اجلانرز
ـمـتـاز الـتي انـتـهت بـالـتـعـادل ضـد كـريـسـتـال بـاالس في إطـار مـبـاريـات الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
اإليـجـابي بـهـدفـ لـكل فـريق. جـمـاهـيـر الـفـريق الـلـنـدني عـبـرت عن غـضـبـها مـن تـشاكـا خالل
باراة فبـمجرد ظـهور رقم قمـيصه على لـوحة التـبديل إلفساح اجملـال للصـاعد بوكـايو ساكا ُ ا
شهد قالت تعالت صافرات االستـهجان من احلاضرين في ملعب اإلمارات. وفي تعليقها على ا
صحـيـفة ديـلي مـيل الـبـريطـانـية إن تـشـاكـا حاول أن يـصم أذانه عن صـافـرات اجلـماهـيـر التي
ـنع ـشي دون أن يُـســرع من خـطـاه  ـلـعـب وهـو  صــاحت عـلـيه بــعـد أن أبـصـرته يــخـرج من ا
ـباراة كاملة. والتقـطت الكاميرات تشاكا ُ إضاعة أي وقت قد يسعف أرسنـال في الظفر بنقاط ا
ا عن حركة الشـفاه التي أوصلت ما يـعبر به عن امتعاضه من وهـو يشير ألذنه للجـماهير فضـلً
لعب دفعجيـة قميص فريقه فـور خروجه من حدود ا عـدم مساندة اجلمـاهير له ثم خلع قائـد ا
ـتـابعـة الدقـائق األخـيرة من الـلقـاء وهو مـا تـسبب في مـوجة من قـاعد الـبدالء  ورفض الـعـودة 

الغضب جلمهور الكبير اللندني عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وحــقق أتــاالنــتــا عــدة أرقــام بــعــد
فــــوزه الــــعـــــريض عــــلـى ضــــيــــفه
أوديــنـــيــزي بــنــتــيــجــة (1-7) في
باراة التي جمعت الفريق اول ا
امـس األحـــد ضـــمن مـــنـــافـــســـات
اجلـــولـــة الـــتـــاســـعــة مـن الــدوري

اإليطالي. 
وذكـــــــرت شـــــــبـــــــكـــــــة "أوبـــــــتــــــا"
لإلحصائيات أن أتاالنتا تمكن من
تــــســــجــــيل 28 هــــدفًــــا في أول 9
ـوسم بـالـدوري مـبـاريـات له هـذا ا

اإليطالي. 
وأضـافت أن تــســجـيـل أتـاالنــتـا لـ
(28 هـدفًـا) يـعـد رقـمًـا قـيـاسـيًا في
عـهد احـتسـاب الفـوز بثالث نـقاط
مشيرة إلى أن آخر فريق تمكن من
الــــوصـــول لـــهـــذا الــــرقم في هـــذه
وسم (اجلولة 9) كان رحلة من ا ا
مــــيالن فـي مـــوسم (1992/1993)
بـعـدمـا سجل 29 هـدفًـا لـكن الـفوز

وقتها كان بنقطت فقط. 
وتابعت أن أتاالنتـا عادل أكبر فوز
له في تـــاريـخ الــدوري اإليـــطـــالي
حيث كان قـد حقق فوزًا (1-7)على
نــــــادي تــــــريـــــــســــــتــــــيـــــــنــــــا في

يونيو/حزيران 1952. 
وخــــتـــمـت الـــشــــبــــكـــة أن لــــويس
مـوريــيل مـهـاجم أتـاالنـتـا أصـبح

الوليد مسـاء اليوم الثالثاء ضمن
منافـسات اجلولة الـ 11من بطولة
الدوري اإلسـباني لـكرة الـقدم كـما
يــلــتــقي ديــبــورتــيـفــو أالفــيس مع

أتلتيكو مدريد
وكان بـرشلونـة غاب عن منـافسات
األسبوع الـ 10بعد تأجيل مباراته
أمام ريال مدريـد التي كانت مقررة
في مـــلــعب “كــامب نــو ”ألســبــاب
أمــنــيـة حــيث تــشــهـد مــدن إقــلـيم
كتالونـيا مظاهرات شـعبية تطالب
باإلنفصال عن العاصمة اإلسبانية
باراة البارسا ”ا مدريد. ويدخل “
ـركــز الـثـاني بـ19 مــتـواجــداً في ا
نــقــطــة ويــتـفــوق عــلــيه غــرنــاطـة
صــاحب الــصــدارة بــفــارق نــقــطـة
(لعب مبـاراة أكثر) بـينمـا يتواجد
ــرتـبــة الـثــامـنـة بــلـد الـولــيـد في ا
برصـيد  14نقـطة. ولم يـغب سوى
ــصـاب عن صــامـويل أومــتــيــتي ا
ـران لفـريق بـرشلـونـة حتت إمرة ا
إرنــســتــو فــالـفــيــردي اســتــعـداداً
ـواجـهـة بلـد الـوليـد وذلك بـعـدما
تــعـــرض إلصــابــة عـــضــلـــيــة يــوم
ـاضي األمــر الـذي دفع الــثالثــاء ا
درب السـتبعـاده من لقـاء سالفيا ا
بـراج. وفي نــفس الــســيــاق قـالت
صــحــيــفـة (مــونــدو ديــبـورتــيــفـو)
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تميزون من بينمـا يُجتذَب الالعبـون ا
حــول الـعــالم إلى أنــديـة أوروبــيـة في
ــــســــابــــقـــة أغــــلب األحــــيــــان فــــإن ا
ـســتـفـيــدة من ذلك هي دوري أبـطـال ا
أوروبــا. وال يــوجــد خــارج أوروبــا مـا
يـــكــــفي من األنـــديـــة الـــقـــويـــة إلثـــراء
مـسابـقة كـأس العـالم لألنـدية وهـو ما
ـعـدلـة عـاجلـته الـفـيـفـا في الـنـسـخـة ا
ـشـاركـة بـشـكل بـزيـادة أعـداد الـفـرق ا
كـبــيـر. ومن إجــمـالي االثــنـتـي عـشـرة
نسخة األخيرة من بـطولة كأس العالم
لألندية فـازت الفرق األوروبيـة حاملة
لــقب دوري أبــطــال أوروبــا فـي إحـدى
عشرة نسخة. وكان االستثناء الوحيد
مــــــتـــــمــــــثـال في فــــــوز فـــــريـق نـــــادي
كوريـنثيـانز بـاوليسـتا على تـشيلـسيا
اإلجنــلـيـزي في نــهـائي الـبــطـولـة عـام

.2012
أيــضـا فـروق الــتـوقـيت لم تــكن دائـمـا
ــيـا في عـامل جــذب لـلــمــشـاهــدين عـا
الــنـســخــة الــراهـنــة من كــأس الــعـالم
لألنــديــة. وتــتـــطــلع أنــديــة من آســيــا
وأفـريــقـيــا وبــاقي الـعــالم إلى فُــرصـة
لـلـعب مع بـرشـلـونـة أو يـوفـنـتوس أو
لــيـــفـــربـــول في تـــوقــيـــتـــات تــنـــاسب
ـا أثـر ذلك على أداء مـشجـعـيهـا ولر
تـلك األنـدية. وفـي ضوء مـا تـقـدم ترى شاركة في كأس العالم فيفا ترفع عدد االندية ا
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يا اول امس صنف الثاني عا أكد اإلسبـاني رافائيل نادال ا
األحـد أنه لـيس مــهـووسـا بـإنـهــاء الـعـام اجلـاري في صـدارة
التصنـيف رغم أن الفرصة متاحة أمامه لتحقيق هذا اإلجناز.
وأكـد نـادال خالل تـصريـحـات عـشـية انـطالقـة بـطـولـة باريس
بيـرسي لتنس األساتذة ذات الـ1000 نقـطة "أنام بشكل جيد
ـركز الـثاني.. ـركز األول أو في ا وطـبيـعي عنـدما أكـون في ا
وسم الذي بـالطبع أريد أن أكون رقم 1 لكني سـعيد لـلغايـة با
ـوسم قـدمــته حـتى اآلن". وتـابع صـاحب الـ33 عــامـا "بـدايـة ا
كانت صـعـبـة حيث كـان من الـصـعب تخـيل أنـني سـأكون في
ـاضـيـة.. فـخور لـلـغـاية ـكـانـة قبل بـطـولـة مـونت كـارلو ا هـذه ا
اتادور" صـدارة الترتيب بـالعام الـذي أكملـته". وسيسـتعيـد "ا
قـبل مهما في التـصنيف الـذي سيـصدر يوم 4 تشـرين ثان ا
كانت النتـيجة التي سـيحقـقها في باريس ألن الـصربي نوفاك
ـيـا تـأهل لــنـهـائي الـنـسـخـة ـصــنف األول عـا ديـوكـوفـيـتش ا
ـاضـية. وكـذلك احلـال في بطـولـة األساتـذة اخلـتامـيـة بلـندن. ا
ولهذا سيـدافع ديوكوفيـتش في نسخة الـعام اجلاري عن نقاط
ه الـتـقلـيـدي اإلسـبـاني. إال أن الـتـصـنيف كثـيـرة بـعـكس غـر
النهائي سـيتحدد في البطولة اخلتامية التي ستضم أفضل 8
ي خالل الفترة من  10وحتى 17 العب في الـتصنيف الـعا

اإلســبــانــيـة: “اخلــبــر الــســار هــو
عـودة ســيـرجي روبــيـرتــو الـقــائـد
الــرابع لـلــتـدريــبـات اجلــمـاعــيـة.”
وافتقد برشلـونة خلدمات سيرجي
روبـيــرتــو ضـد سالفــيــا بـراج في
الــــلــــقــــاء الــــذي انــــتــــهى بــــفــــوز
الـبالوجرانـا بهـدفـ مقـابل هدف
وقدم البـرتغالي نـيلسون سـيميدو
ـواجهة أداءً مـتواضعاً ففي تلك ا
فـي اجلـهـة الـيــمـنى و اخـتـراقه

في أكثر من مناسبة.
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انـــتــزع رومــا فـــوزًا صــعـــبًــا عــلى
حـــســــاب نـــظــــيــــره مـــيالن (2-1)
بـاراة التي جمعـتهما اول امس با
األحـد عــلى مـلـعب األولــيـمـبــيـكـو
ضمن لـقاءات اجلولـة التـاسعة من
الـــــدوري اإليــــطــــالـي. أحــــرز إدين
دجـيـكـو ونـيـكـولـو زانـيـولـو هدفي
روما في الدقيقت 38 و59 بينما
سجل ثـيو هيـرنانديـز هدف ميالن

الوحيد بالدقيقة 55. 
وبـهــذا الــفـوز رفـع رومـا رصــيـده
ـركـز اخلـامس إلى 16 نـقـطـة في ا
ــربع بــفــارق نــقـــطــة واحــدة عن ا
الـذهـبي للـكالـتـشيـو بيـنـما جتـمد
ركز رصيد ميالن عند 10 نقاط با

الثاني عشر.

 ليونيل ميسي

ـتـوج بـأربـعـة ـقـبل. وأكـد نـادال ا من الـشـهـر ا
ـوسم أنـه سـيـحـاول تـقـد شـيـئـا ألـقـاب هـذا ا
"خـاصـا" في هـاتـ الـبـطـولـتـ بـاريس بـيـرسي
ولندن اخلـتامية وكالهـما سيـقام حتت السقف
ـــغـــطى حـــيث لـم يـــحـــقق الالعب اإلســـبـــاني ا
انـتـصـارات كـثـيـرة. وأقـر نـادال بـأن مـشاركـاته
السابـقة في هذه الـبطولـة التي لم يسـبق له الفوز

بـهــا لم تــكن جـيــدة ودائــمـا كــان يــخـوضــهـا وسط
صعوبات كثيرة أغلبها بدنية. إال أن الالعب الباحث عن

إضافة اللقب الـ 85 في مسيـرته الناصعة أقر بأن صعوده
لــصـدارة الـتـصـنــيف لـلـمـرة األولى فـي مـسـيـرته عـام 2008
ـركـز "كـان حــدثـا مـهـمــا لـلـغــايـة ألنه ظل أربع ســنـوات في ا
ـستـوى الكـبيـر الـذي كان يـقدمه". وأبـدى نادال الثـاني رغم ا
"رضـاه التـام" عن موسـمه احلالـي الذي كـانت بدايـته صعـبة
ـوسم ـشـاكـل بـدنـيــة عـديـدة مــسـتـمــرة من ا حـسب وصــفه 
ـاضـي الـذي لم يـشــارك خالله سـوى في 7 طـوالت بــشـكل ا
كـامل. وســيــسـتــهل أســطـورة الــتـنـس في إسـبــانــيـا والــعـالم
مـشــواره في بــطـولــة بـاريس بــيـرسي من الــدور الـثــاني أمـام
ـتـأهل من الـفرنـسي أدريـان مـانـاريـنو أو الـنـرويـجي كـاسـبر ا

رود.

خـالل تـمـثـيــله أللـوان بالده. وهـو مـا
ُدير اني اخملـضرم تـوخيـل ا دفع األ
الـفـني لــلـفـريق الـفـرنـسـي لـلـتـعـلـيق
ســاخـراً بــالـقـول :”نــيـمــار يـعـود في
نتخب العاشر من ديسمبر? لتمثيل ا
الـوطـني ? ..حسـنـاً نحن هـنـا إلعداده
نتخب? ?”ليُضيف :”لدينا من أجل ا
أهـداف مـختـلفـة هـذا مجـال لـلنـقاش
ــــنـــــتــــخب بــــ إدارة الـــــنــــادي و ا
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تسـبب النـجم البـرازيلي نـيمار العب
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
ـرة في أزمـة جــديـدة طــرفـاهــا هـذه ا
إدارة نـــاديـه الـــفـــرنـــسي و اجلـــهـــاز
ُنتخب بالده. ونقلت صحيفة الطبي 
مـاركا اإلسبـانيـة تصـريحـات لفـابيو
مـدرب الـلـياقـة الـبـدنـيـة لـلـسـيـلـساو
الــذي أشـار لإلصـابــات الـتي تـعـرض
ُـــنــتـــخب وأشــار إلى أن لــهـــا جنم ا
إصــابـته األخــيـرة مـنــعت وجـوده مع
ُــنـــتــخـب في هــذا الـــوقت. وحتــدث ا
فــابــيــو قــائال :”بــعــد احملــادثــات مع
إدارة بــــــاريـس ســــــان جــــــيــــــرمــــــان
بخـصوص برنـامج تأهـيله نسـتطيع
تــقــديـر مــيــعــاد عـودته لــلــمـلــعب في
الــــعــــاشــــر من كــــانـــون االول .”وفي
تــعــلــيــقـهــا عــلى الــتــصــريح أشـارت
الــصـحــيـفــة اإلسـبــانـيــة إلى أن آخـر
إصـابـتـ تـعـرض لهـمـا نـيـمـار كانت
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اني لكرة القدم b»—…∫ استعاد مونشنغالدباخ صدارة الدوري اال
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ثـــانـي العب في تــــاريخ أتـــاالنـــتـــا
يــســجل 8 أهــداف عـــلى األقل في
أول 9 مباريات بالدوري اإليطالي
ـاركي كارل آجي هانسن بعد الد
الــذي ســجل 9 أهـــداف أيــضًــا في

موسم (1949/1950).
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فاز بـوروسيا مـونشـنجالدباخ (-4
 (2عـــــلى ضـــــيــــفـه آيــــنـــــتــــراخت
فــــرانــــكــــفـــورت اول امـس األحـــد
لـيـســتـعـيــد صـدارة دوري الـدرجـة
ــانـي مــتــقــدمــا بــفــارق األولى األ
نــقـطــة واحــدة عن بـايــرن مــيـونخ
ـــركـــز الـــثــانـي. وحــول صـــاحب ا
مـــاركـــوس تــورام تـــمـــريـــرة بــريل
إمـــبـــولــو إلـى داخل الـــشــبـــاك في

الدقيقة 28 .
وأضـاف أوســكـار فــيـنــدت الـهـدف
الـثـاني في نهـايـة الـشوط األول إذ
بدا أن مـونـشنـجالدباخ في طـريقه
لفوز سهل. لكن آينتراخت انتفض
بــعـــد االســتــراحــة وســيــطــر عــلى

باراة.  ا
وقلص الفريق الضيف الفارق عبر
داني دا كوستا ثم أهدر العديد من
الفـرص اخلطيـرة وكان الـلوم على

الياباني الدولي داتشي كامادا. 
وعــاقب نــيــكــو إلـفــيــدي مــنــافـسه
بـــضـــربـــة رأس في الـــدقـــيـــقــة 75
لـــيــــجـــعل الـــنــــتـــجـــيـــة 1-3 لـــكن
آيــنــتــراخت لم يــســتـســلم وقــلص
الفارق مرة أخرى بضربة رأس من

مارتن هينترجر. 
ـلك غــيـر أن الــفـريق الـضــيف لم 
أي رد بــعـدمــا هــز ديـنــيس زكــريـا
الـشـباك من 16 مـتـرا بعـد تـمـريرة
الرس شــــــــتـــــــيــــــــنـــــــدل وحــــــــافظ
مونـشنجالدبـاخ على تـفوقه ليـكبد
ــة في آخــر آيــنـــتــراخت أول هـــز
خــــمس مــــبــــاريــــات في الــــدوري.
وانـفـرد مـونـشـنـجالدبـاخ بـصدارة
الدوري برصيد 19 نقطة مستفيدا
مـن تــعــادل فـــولــفــســـبــورج بــدون
أهـــداف مع أوجــســبــورج في وقت

سابق من اليوم األحد. 
ــلك بـايــرن الـذي انــتـصـر 2-1 و
عـلى ضــيــفه أونـيــون بــرلـ أمس
السبت 18 نـقـطة مـتـقدمـا بـنقـطة
واحــــــــدة عـــــــلـى فــــــــرايـــــــبـــــــورج
وفــولـــفـــســبـــورج ونــقـــطـــتــ عن
ركز بوروسيا دورتموند صاحب ا

اخلامس.
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حرص يورجن كلوب على طـمأنة جماهير فـريق نادي ليفربول عـلى إصابة محمد صالح والتي
حدثت خالل مباراة توتنهـام. الريدز تمكنوا من حتـقيق فوزاً مثيراً للـغاية على حساب الضيف
توتـنهام. الـسبيـرس خطـفوا التـقدم منـذ الدقيـقة األولى في مـعقل الريـدز ولكن كبـرياء ليـفربول
تألق باولو جازانيـجا على استقبال هـدف ليحافظ زمالء ساديو ماني أجبر حارس توتنهـام ا
اني أوضح عقب نـهاية ـدرب األ على فـارق النقـاط الست مع حامل الـلقب مانـشستـر سيتي. ا
ـعاناته من إصابـة في الكاحل غيـر أنه شدد على أنها ـباراة أن استبـدال محمد صالح كان  ا
لـيست مسـألة ضخـمة. مدرب دورتـموند السـابق صرح قائالً “مو هـو نفس الكاحل (نفس

باراة.” موقع إصابته في وقت مبـكر من هذا الشهر) اإلصابة تؤلم أكثر كلما مرت ا
وأضاف “ليست مـشكـلة كبـيرة وستـختـفي يوماً مـا ولكـنها ال تـزال حاضرة

بـعض الشـيء في الوقـت احلالي .”مبـاراة مـلـعب أنـفيـلـد شـهـدت عودة
طـيـبة لـلـغايـة بـالـنسـبـة حملـمد صالح حـيث شـكل خـطورة كـبـيرة
ـرمى عـلى مـرمى جــازانـيـجـا من خالل 5 تـســديـدات عـلى ا
وســجل هــدف االنـتــصــار حتت الــضـغـط من عالمــة اجلـزاء

وكانت كرته أسرع من ردة فعل احلارس األرجنتيني.
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أكد ليونيل مـيسي جنم برشلونة اسـتمراره مع النادي حـتى اعتزاله كرة القدم
بنسـبة كـبيرة جـداً رغم أن لديه رغبـة كبيـرة بالعـودة إلى الدوري األرجنـتيني

وإنهاء مسيرته االحترافية هناك. 
ـناسـبات أنه يـريـد العـودة إلى نـادي نيـولز وصـرح ميـسي في الـعديـد من ا
أولد بويز األرجنـتيني الذي نـشأ به لكن يبدو أن هـذا األمر لن يتحـــــــقق
كـمـا كـان يــأمل في ظل عـدم اعـتـيــاد عـائـلـته وأطـفــاله عـلى الـعـيش خـارج

برشلونة. 
قابـلة التي أجـراها ليـونيل ميـسي مع قناة أرجـنتيـنية قـال فيها وخالل ا
“أقول دائماً أنني ال أريد مغادرة برشلونة وال أفكر بالرحيل لدي حلم
في الـلـعب مع نـيولـز في الـدوري األرجنـتـيـني لكن ال أعـرف إن كـان هذا

سيحدث حقاً ألن لدي عائلة أهم من أمنيتي هذه .”
) حلـمت بها منـذ أن كنت صغيراً وتابع “إنـها حقيـقة (العودة لألرجـنت
لـكن لدي عائلـة وثالثة أطفـال أعيش في مكان مـنحني كل شيء وحـينما
كنني منح اطـفالي مستقبـالً مذهالً أفكر في ذلك أكثر من أكون مستقـراً 

رغـبـتي بـالـلعـب هنـاك.وأنـهى مـيـسي حـديثه “سـوف أحاول
إقناع أسرتي ألن الـيوم يتوجب عليـنا إقناع األطفال
أيضـاً تـياجـو رائع ولـديه أصـدقائـه في برشـلـونة
عندمـا نذهب إلى أي مـكان أو نقـضي شهراً في
األرجنتـ ال يفضل التواجد ويخبرني أنه يريد

العودة ألصدقائه.

وسـنبـذل مافي وسـعنـا لكي نـستـعيد
كن .”يُذكر خدمـاته في أسرع وقت 
أن نـيمـار قد خـرج مصـابًا من مـباراة
نــيــجــيــريــا الـــوديــة الــتي خــاضــهــا
مـنــتـخـب بالده في الـثــالث عــشـر من
ـبـاراة الـشـهـر اجلـاري وأعـلن بـعـد ا
أن إصابته في أوتار الـركبة اليسرى
وأعـلن نـاديه الـفـرنـسي غـيـابه أربـعة

أسابيع.

الـــــفــــــيـــــفــــــا وجـــــاهـــــة
الــتــغـيــيــرات الـطــارئـة
عـــلى نـــســـخـــة كــأس
العالم لألندية. ولهذه
األســــبــــاب حتــــديـــدا
يـــــــنــــــظــــــر االحتــــــاد
األوروبي لـكــرة الـقـدم
وتـــــنـــــظـــــر األنـــــديــــة
األوروبــــــــــيــــــــــة إلـى
التـعديالت اجلـديدة
بـــعــ الــريــبــة. إن
دوري أبـــــــــــطــــــــــال
أوروبــــــــــا أثــــــــــرى
االحتــــــــاد األوروبي
لكـرة القدم كـما أثرى
األنديـة األوروبية بل
وجـعـلـهـا أكـثـر شـهرة
يـا عما كـانت عليه عا
مـن قـــــــبـل. ولـــــــهــــــذه
األســـبــــاب وأســـبـــاب
أخــرى تــهــدد رابــطــة
األنــــديــــة األوروبــــيـــة
ـــشـــاركـــة في بـــعــدم ا
نـــــســـــخـــــة  2021من
ـعـدلة وإذا الـبـطولـة ا
نفذت الرابطـة تهديدها
فــســتــمــثل هــذه ضــربـة

للفكرة في مهدها.

ـركز توتـنهـام عند  12نقـطة في ا
احلادي عشـر. واستطاع كـريستال
بــاالس إحــبــاط انــطالقــة آرســنـال
الـقـويـة بـفـرض الـتـعـادل عـلـيه في
عـقـر داره (2-2)  اول امس األحـد
ـبـاراة الـتي جـمـعت بـيـنـهـما فـي ا
عـــــلى مـــــلـــــعب اإلمـــــارات ضـــــمن
مــنـافــسـات اجلــولــة الـعــاشـرة من
الـدوري اإلجنلـيـزي. هدفـا آرسـنال
جـــاءا عن طـــريق ثـــنـــائي الـــدفــاع
ســـوكـــراتــيـس ودافــيـــد لـــويــز في
الدقيقت  7و 9 بينمـا أحرز لوكا
مـيـلـيـفـوجــيـفـيـتش وجـوردان آيـو
هــــدفـي كــــريــــســـــتــــال بــــاالس في
الــــدقـــيــــقـــتـــ 32  و52. بـــــهــــذه
ركز النتيجة اسـتقر آرسنال في ا
اخلــامس بـجـدول الـتـرتـيب بـعـد
وصــوله لــلــنــقــطــة 15 لــيــأتي
كريـستـال باالس خـلفه بـفارق

نقطة أقل.
وتـغـلب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد
على مضـيفه نورويـتش سيتي
ــبــاراة بــنــتــيــجــة 1-3 في ا
التي أقيمت بـينهما على
ملـعب كارو رود ضمن
مـــبـــاريـــات اجلـــولـــة
الــــــعـــــــاشـــــــرة من
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنــــــلـــــيـــــزي.
وســجل ثـالثــيـة
مــــانـــشــــســـتـــر
يونايتد كل من
ســــــــــــكــــــــــــوت
مــاكـتـومــيـنـاي

(21)
ومــــــــاركـــــــوس
راشــفـورد (30©
وأنــــــــــتــــــــــوني
مـارسـيـال (73©
بــيــنـــمــا ســجل
هـــــــــــــــــــــــــــــــدف
نــــــــــورويــــــــــتـش
الــوحـيـد أونـيل هـيـرنـانـديـز (88).
وأهـــــدر الـــــثـــــنـــــائي راشـــــفـــــورد
ومــــارســـيــــال ركــــلــــتي جــــزاء في
الــــدقـــيــــقـــتـــ 29 و43. وبــــهــــذا
االنتـصار ارتفع رصـيد مانـشستر
ـركز يـونـايـتد إلى 13 نـقـطـة في ا
السـابع وجتمـد رصيـد نورويتش

ركز الـ19. عند  7نقاط في ا
bO u « bKÐ tł«uð W½uKýdÐ

ويـضـيف بـرشـلــونـة مـنـافـسه بـلـد
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