
ـبـاراة سـريـعًـا عـبـر عـرضـية من ا
ن قــبل جــيــمس عـلـى اجلـانب األ
فـي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة كــادت أن
تــغـالط احلــارس جـوايــتـا قـبل أن

يخرجها األخير إلى ركلة ركنية.
وحـاول بـولـيـسـيـتش في الـدقـيـقـة
الـسـابعـة االعـتمـاد عـلى التـسـديد
من خــارج مـنــطــقــة اجلـزاء إال أن

الكرة مرت بجوار القائم.
تـــــلــــــقى وفي الــــــدقــــــيــــــقـــــة  12 
ـيـزة من بـولــيـســيـتش تــمـريــرة 
ويـــلــيــان داخـل مــنــطـــقــة اجلــزاء
وراوغ وسـدد كـرة أرضـيـة تـصـدى
لــهـــا حـــارس كـــريــســـتـــال بــاالس

ببراعة.
وكـاد ويـليـان أن يفـتـتح التـسـجيل
لــتــشــيــلــسي في الــدقــيــقـة 14 من
مخالـفة أمام منـطقة اجلزاء إال أن

تسديدته مرت إلى جوار القائم.
ولم يــشــكل كــريــســتــال بـاالس أي
ــرمى في أول 20 خـــطــورة عــلى ا
دقـــيــقـــة حــيـث وصل اســتـــحــواذ

تشيلسي على الكرة إلى % 72.
ومن مــخــالـــفــة أخــرى عــلى
حــدود مـنـطــقـة اجلـزاء في
ســـــدد الـــــدقــــــيــــــقـــــة 23  
رسون كـرة مرت بجوار إ

القائم أيضًا.
ــــبـــاراة وارتـــقى وهـــدأت ا
بوليـسيتش لعـرضية كانتي
وسـدد رأســيــة في الــدقـيــقـة
الــــثـــانــــيــــة من الــــوقـت بـــدل
الـضـائع ذهبت أعـلى الـعـارضة
لـيـنــتـهي الـشـوط األول بــالـتـعـادل
الـــســـلـــبـي.وافـــتـــتح تـــشـــيـــلـــسي
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 52 بـعـدما
ـيـزة ألبـراهـام مــرر ويـلـيـان كـرة 
ــرمى ويـــســدد كــرة لــيــنـــفــرد بـــا
أرضــيـــة زاحـــفــة ســـكـــنت شـــبــاك

احلارس جوايتا.
وتالعب بــــولـــيـــســـيــــتش بـــدفـــاع
كــريـسـتـال بـاالس في الـدقـيـقـة 58
مـسـددًا بعـدهـا كرة صـاروخـية من
خـارج مــنـطــقـة اجلــزاء أخـرجــهـا

جوايتا إلى ركلة ركنية.
وواصل تـشـيـلسي مـسـلـسل إهدار
الفـرص عن طريق بـوليـسيتش في
الدقيقة 66 بعد تـسديدة من داخل
مــــنـــطــــقـــة اجلــــزاء ذهـــبـت أعـــلى

العارضة مرة أخرى.
وكـاد تــومـكــيـنــز أن يـســجل هـدف
الــتـعــادل في الـدقــيـقـة 70 بـعــدمـا

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6503 Monday 11/11/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6503  االثن 13 من ربيع األول 1441 هـ 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 م

  ôU Ë ≠ f¹—UÐ

دير الفني لريال مدريد رسالة غير مباشرة إلى ديدييهديشامب مدرب منتخب فرنسا. وجه زين الدين زيدان ا
ا فـهو وقـال زيـدان في تصـريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة لـيـكيب "بـالـطبع مـنـتخب فـرنـسا يـحـتاج جلـهـود كر بـنـز

األفضل في مركزه".
ـنـتـخب الفـرنـسي مـاتـيـوفـالبـويـنـا مـنذ ـا عن تـمـثـيل الـديوك مـنـذ واقـعـة ابـتزازه لـزمـيـله في ا ويـغـيب كـر بنـز

أكتوبر/تشرين أول 2015. 
ا يرغب في العودة للديوك لقد أراد دائمًا اللعب لكني ال أعرف ما حدث داخليًا". وتابع "أعلم أن كر بنز

نتخـب الفرنسي لكني ال أحتكم ا يسـتحق التواجد ضمن كـتيبة ا وأكد زيدان "من الـناحية الرياضيـة كر بنز
ا 81 مـباراة مع منتخب فرنسا وسجل 27 هـدفًا وتعود آخر مشـاركة له بقميص في االخـتيارات".وخاض بنز

الديوك إلى 8 أكتوبر/تشرين أول 2015 أمام أرمينيا.
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بـات باريس سـان جـرمان الـفـرنسي
اني ويوفنتوس وبايرن ميونيخ األ
ــتــأهـلــ إلى ثــمن اإليــطــالي أول ا
نهائي مـسابقـة دوري أبطال أوروبا
فـي كــرة الــقـــدم في خــتـــام اجلــولــة
الـرابـعـة  فـيـمـا أنـعش كل من ريـال
مــــدريـــد اإلســــبــــاني وتــــوتـــنــــهـــام

اإلنكليزي آماله.
وحـجز كل مـن سان جـرمـان وبـايرن
بــطــاقـتـه بـفــوز رابع تــوالــيـا األول
عــلى حــســاب ضــيــفه كــلــوب بـروج
الـبـلـجـيـكي -1صـفـر والـثـاني عـلى
ــبـيــاكـوس الـيــونـاني -2 ضــيـفه أو
صفـر فـيمـا تأهل يـوفنـتوس بـفوزه
عـلى مضـيـفه لوكـومـوتيف مـوسـكو

الروسي 2-1.
وضــرب ريـال مــدريــد بـقــوة عـنــدمـا
أكـــرم وفــادة ضــيــفه غــلــطــة ســراي
الــتـركي -6صــفــر بــيــنــهــا هــاتــريك
لـلـواعـد الـبـرازيـلي رودريـغـو فـيـمـا
عاد تـوتـنهـام اإلنكـليـزي بفـوز كبـير
على حـسـاب مضـيفه الـنجم األحـمر

الصربي -4صفر.
وفـرط مانـشـستـر سـيـتي اإلنكـلـيزي
في حــسم تــأهــله بــســقــوطه في فخ

الــتــعـــادل أمــام مــضــيـــفه أتــاالنــتــا
اإليـطالي 1-1 واألمـر ذاته بالـنـسـبة
ألتلتـيكو مـدريد اإلسبـاني بخسارته
اني أمام مضيـفه باير ليـفركوزن األ

.1-2
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قاد األرجنتيـني ماوروإيكاردي سان
جـرمان إلى الـفـوز على كـلـوب بروج

1≠ صفر والتأهل الى ثمن النهائي.
ــعــار من إنــتــر وســجـل إيــكــاردي ا
مــيالن اإليــطــالي الــهــدف الــوحــيـد
(21) رافــعــا رصــيــده إلى 8 أهـداف

باريات السبع األخيرة. في ا
ولم يتوقف تألق رودريغو الذي بات
في سن الـثـامـنـة عـشرة و 301يـوما
أصغر العب برازيلي يهز الشباك في
ـسـابـقـة الـقــاريـة الـعـريـقـة تـاريـخ ا
باراة الثانية له على التسجيل في ا
سابقة بل صنع الهدف الرابع في ا
الذي سـجله الـفرنـسي السـابق كر
ـة (45) فــيــمــا تـكــفل الــقــائـد بــنــز
سـيرجـيـو راموس بـتـسجـيل الـهدف

الثالث من ركلة جزاء (14). 
ة هدفا آخر في الشوط وسجل بنز

الثاني (81). 
وقـــال رودريــغــو "انــا ســعــيــد جــدا

كـانت أمـســيـتي وأتـمـنى أن أواصل
عـــلـى هـــذا الـــنــــهج وانـــا ســــعـــيـــد
للـمجمـوعة" مضـيفـا "لم أكن أتخيل
ا كنت أتصور أنني أسجل ذلك ور

هدفا فقط. يا لها من أمسية".
tŠ«dł ÍË«b¹ Êd¹UÐ

وفي اجملموعة الـثانية ضـمَّد بايرن
مـيونـيخ جـراحه بـفوزه عـلى ضـيفه
ـبــيـاكــوس بـهــدفــ لـلــبـولــنـدي أو
روبــــرت لــــيــــفـــانــــدوفــــســــكي (69)
والكرواتي إيفان بـيريسيتش (89).

وهــو الـفـوز الـرابـع تـوالـيــا لـبـايـرن
فـعـزز مـوقـعه في الـصـدارة بـرصـيـد
ـبـيـاكـوس 12 نـقـطـة فـيـمـا مـني أو
خلـسـارته الـثالـثـة تـوالـيـا فبـقي في
ركز األخير برصيد نقطة واحدة. ا
دوية أمام وعوض بايرن خسارته ا
مضيـفه إينـتراخت فرانـكفورت 1-5
اول امـسـالـسبت فـي البـونـدسـلـيـغا
والــــــتي أدت إلـى إعـــــفــــــاء مــــــدربه
الكرواتي نيكـو كوفاتش من منصبه
وتـعـي مـسـاعـده هـانز-ديـتـر فـليك
الـــــذي جنح فـي اخـــــتـــــبـــــاره األول
بـانـتـظــار االخـتـبـار الـثـاني الـسـبت
قـبل ضد بـوروسيـا دورتمـوند في ا

رحلة 11 من الدوري. قمة ا
وأعـرب تـومـاس مـولـر عن اسـتـيـائه
لـعـدم اسـتـفـادة فـريـقه من سـيـطـرته
باراة وقال "لألسف على مجريات ا
لم نــســـتــغـل جــيـــدا الــفـــرص الــتي
سـنـحـت أمـامـنـا سـيـطـرنـا ولـعـبـنـا
بقـتالـية ونـفذنـا كل ما تـعلـمنـا عليه
في التدريبات لم نتركهم يتنفسون
لــكـنــنـا لم نـســتـغل جــيـدا ضـغــطـنـا

الهجومي".
وأنـــعش تــوتـــنــهــام وصـــيف بــطل
الـنسـخـة األخيـرة آمـاله في الـتأهل
بـفـوزه الـكبـيـر عـلى مـضـيـفه الـنجم
األحــــمـــر -4صـــفــــر تــــنـــاوب عــــلى
تـسجـيلـها األرجـنتـيـني لو سـيلـسو
(34) والــــكــــوري اجلـــنــــوبي ســـون
اركي هيـونغ-م (57 و61) والـد

كريستيان إريكسن (85). 
ورفع تــوتــنــهــام رصـيــده إلى ســبع
ركـز الثـاني فيـما جتـمد نقـاط في ا
رصـيـد الـنـجم االحـمـر عـنـد  3نـقاط

ركز الثالث. في ا
 ”u²M u¹ cIM¹ U²Ýu

مـــنح الــدولـي الــبـــرازيــلي دوغالس
كــوسـتــا فـريـقـه يـوفـنــتـوس بــطـاقـة
ـبكر بتـسجيـله هدف الفوز التأهل ا
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حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على
كـريـسـتـال بـاالس بـهـدفـ دون رد
باراة التي اول امس السبت في ا
أقــيــمـت عــلى مــلــعب ســتــامــفــورد
بريدج في إطـار اجلولة الـ  12من

متاز. عمر الدوري اإلجنليزي ا
ســـجل هـــدفي تـــشـــيـــلــسـي تــامي
أبـراهـام وكريـسـتيـان بـوليـسـيتش
في الـدقـيـقـتـ  52 و 79 من عـمـر

اللقاء.
وارتــفع رصـيــد تـشـيــلـسي إلى 26
نقطة ليرتقي إلى وصافة الترتيب
بــشــكل مــؤقت بــيــنــمــا
جتـــــمــــــد رصــــــيـــــد
كـريـسـتـال باالس
عــنـد  15نــقــطـة
ـــــــــركـــــــــز فـي ا

التاسع.
دخل تـشـيـلسي
فــي أجــــــــــــــواء

الـــقـــدم.ورفع ريـــال ســـوســـيـــيــداد
رصــــيـــده الى 23 نـــقــــطـــة من 13
مــبـاراة بــفــارق نـقــطــة عن كل من
بـــرشــلــونـــة حــامل الـــلــقب وريــال

مدريد اللذين لعبا مباراة اقل.
 جميلة (78). 
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وحــقـق واتــفـورد اول فــوز لـه هـذا
ـوسم اثــر تـغــلـبه عــلى مـضــيـفه ا
نـوريـتش سـيـتي بـهـدفـ نـظـيـف
عــلـى الــرغم مـن اكــمــالـه الــدقــائق
ال25 االخـيــرة بـعـشـرة العـبـ في
رحـلة الـثانـية عـشرة من افـتتـاح ا
بـطـولـة انـكلـتـرا لـكـرة الـقـدم.ورفع
واتـــفـــورد رصـــيـــده الى 8 نـــقـــاط
ـركـز االخــيـر الـذي مـتــخـلـيــا عن ا
بات يشـغله نوريـتش بالذات مع 7
نـقـاط.وافـتـتح واتفـورد الـتـسـجيل
مـبكـرا بـواسطـة جـناحه االسـباني
جيرار ديلوفيـو بعد مرور دقيقت
قــــبل ان يــــضــــيف انــــدري غــــراي
الـــــثـــــاني (52). وحـــــصل مـــــدافع
واتـفــورد الـبـلـجــيـكي كـريــسـتـيـان
كــابــاســـيــلي في الــدقــيــقــة 65 لى
الـبـطـاقة الـصـفراء الـثـانـية لـيـكمل
فـــريـــقه الـــدقـــائق ال 25االخـــيـــرة
بـــعـــشــرة العـــبــ لـــكـــنه جنح في
احملـــافــظـــة عــلى فـــوزه االول هــذا

تلـقى عرضـية من مـخالـفة من على
حـــدود مــنــطــقـــة اجلــزاء مــســددًا
رأســـيـــة مـــرت إلى جـــوار الـــقـــائم

بقليل.
وأجـرى فــرانك المــبـارد الــتــبـديل
األول لــتـشـيـلـسي في الـدقـيـقـة 73
بـخروج أبـراهـام ونزول بـاتـشواي
بــدلًــا مــنه.وأطــلـق بـولــيــســيــتش
رصـاصـة الـرحـمـة عـلى كـريـسـتـال
باالس بتـسجيل الـهدف الثاني في
الـدقـيـقة 79 بـعـدمـا تـابع تـسـديدة
من قـبـل بـاتـشـواي ليـسـكـن الـكرة
بــرأسه داخل الــشـبــاك.ومــبــاشـرة
أجــرى المــبــارد الــتــبــديل الــثــاني
بـــخــروج بـــولـــيـــســـيــتـش ونــزول
كـــالــومـــهــودســـونــأودوي.وحــاول
الـبـديل مـاكـارثـي تقـلـيـص الـفارق
بـتسـديدة في الـدقيـقة  86من على
حـدود منـطـقة اجلـزاء تـصدى لـها
كــيــبـــا بــنــجـــاح.وأجــرى المــبــارد
الـتــبـديل األخـيــر في الـدقــيـقـة 87
بـخــروج مـونت ونــزول جـيــلـمـور
وبـعـدهـا توغل أودوي حـتى وصل
إلى حـدود منـطـقة اجلـزاء مـسددًا
كـــرة مـــرت بــــجـــوار الـــقــــائم.وفي
الـدقــيـقـة الــرابـعـة مـن الـوقت بـدل
الـضائع سـدد ويلـيان مـخالـفة من
عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء ذهـبت
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ـتـأخـر على مـضـيـفه لـوكـومـوتيف ا
موسكو 2-1.

وبـكـر يــوفـنـتـوس بـالـتـسـجـيل عـبـر
العب وسطـه الويـلـزي آرون رامسي
(3) لكن ألـيـكسي مـيـرانتـشوك أدرك
الـتــعـادل بــعـد تـسع دقــائق قـبل أن
يــنــجح الــبــديل كــوســتـا فـي خـطف

هدف الفوز (90+3). 
وهــو الــفــوز الــثـالـث عـلـى الـتــوالي
لـــيـــوفـــنــتـــوس فـــعـــزز مـــوقـــعه في
الـصـدارة بـرصـيـد 10 نـقـاط بـفـارق
ثالث نــقـاط أمــام أتـلـتــيـكــو مـدريـد
وظل لوكومـوتيف ثالثـاً بثالث نقاط
وهـو نـفس رصـيـد لـيـفـركـوزن الـذي

حقق فوزه األول.
وقــال قــائــد يــوفـنــتــوس لــيــونـاردو
بونـوتشي "لـقد حقـقنـا الهدف األول
ـوسم. كـان لـوكـوموتــــــــــيف هـذا ا
يـدافـع بـكل قـوته لـكـنـــــــــنـا خـلـقـنـا
بـعض الـفـرص وأخـيـرا جنـحـنـا في

الفوز".
وفي اجملــــــــــمـــــوعــــة ذاتـــــــــــــهــــا
تـعـرّض أتـلـتـيـكـو لـلـخـسـارة األولى
بـــســـقـــوطـه أمـــام مـــضـــيـــفه بـــايـــر

ليفركوزن 1-2. 
وتــقــدم بــايــر لــيــفــركــوزن بــهــدفـ
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ديـر الفني يعـتقد فـابيـو كابيـلو ا
السـابق ليـوفنتـوس أن الهـولندي
ماتيـاس دي ليخت مـدافع السيدة
الــعـجــوز كـان ســيـحــظى بـبــدايـة
ـسـيـرته مع يـوفـنـتـوس لو أفـضل 

لعب بجوار جورجيوكيلليني.
وانـتـقل دي لـيـخت إلى يـوفـنـتوس
اضي قـادمًا من أياكس الصـيف ا
مقابل  75مليون يورو بعد صراع
مـع بـرشـلـونـة لـكـنه القى هـجـومًـا
قويًا الرتكابه بعض األخطاء خالل

األشهور األولى له في تورينو.
ــفـتــرض أن يــدخل دي وكــان مـن ا
ليخت مع يوفنتوس تدريجيًا لكن
جـاءت إصـابـة كـيــلـلـيـني بـعـد أول
دافع مبـاراة في الدوري لتـدفع با

أعـلى الـعــارضـة لـيـنــتـهي الـلـقـاء
بفوز تشيلسي بهدف دون رد.
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ـركـز الـثـالث وصـعــد بـوردو الى ا
فـي بـطــولــة فــرنــســا لــكــرة الــقـدم
بانتـزاعه التعادل 1-1 من مضيفه

رحلة الثالثة عشرة. نيس في ا
ورفع بوردو رصيده الى 19 نقطة
مـتـقـدمـا بـفـارق االهداف عـن نانت
ومرسيليـا اما نيس فرفع رصيده

ركز العاشر. الى 17 نقطة في ا
وافتتح بيـار ليس ميلـو التسجيل
لـنـيس من كرة رأسـيـة اثر تـمـريرة
من اجلـزائـري يـوسف عـطال (27)
ـــهــاجم وســـنــحت فـــرصــة امــام ا
ــــاركي كــــاســـبــــر دولــــبـــرغ الــــد
ضاعفة تقـدم فريقه لكنه اضاعها
(29).وفـي مـطــلع الــشـوط الــثـاني
منح جيمي بريـان التعادل لبوردو
من ركلة جزاء (50) رافعـا رصيده
الى  96هدفا في الدوري الفرنسي

خالل مسيرته.
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وفـرط ريـال سوسـيـيداد بـفـوز كان
في متـناوله عـلى ضيـفه ليـغانيس
 لـكن نـقــطـة الـتــعـادل مـعه (1-1)
مـنـحته فـرصـة االنـفراد مـوقـتا في
صــدارة الــدوري االســبــاني لــكــرة

يورجن
كلوب

الــهــولـــنــدي أســاســيًــا إلى جــانب
ليوناردو بونوتشي.

وقــال كـــابــيـــلــو في تـــصــريـــحــات
لصحيفة "ال جازيتا ديلو سبورت":
"نـحــتـاج إلى إعـطـائه الـوقت لـديه
ا في مـوسمه إمكـانيـات رائعـة ر
األول كـان في حـاجـة إلى كـيـلـلـيني

إلى جانبه ليساعده".
وأثـنى كـابيـلـو عـلى قرار اسـتـبدال
ـاورسيـو ساري مـاكس أليـجري 
رغم الـنـجـاحــــــــات الـكـبـيـرة الـتي
ـــواسم حـــقـــقه األول عـــلى مـــدار ا

اضية. ا
وقـال: "إن الفـوز عـلى لوكـومـوتيف
مـــوســـكـــو وهــــو فـــريق لـــيس من
ــســتــوى األول أظــهــر أن سـاري ا

يعرف كيف يكون عمليًا".

ــيـا آشــلي بــارتي ضــمن مـنــافــسـات عــا
الــفــردي في الــنــهـــائي ضــد أســتــرالــيــا

صاحبة الضيافة اليوم األحد.
وحــقــقت مالديــنــوفــيــتش انــتــفـاضــة في
ــــلـــعب الـــصـــلب األزرق أمـــام 13841 ا
مـشـجـعًا فـي بيـرث أريـنـا لـتـمـنح فـرنـسا
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u“∫ حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً في منافسات الدوري االنكليزي

فريق سان جيرمان يحصد العالمة الكاملة في مواجهة دوري االبطال
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وحــقق هـوفـنــهـا فـوزه اخلـامس
ـركـز تــوالـيـا وارتـقى مـوقـتـا الى ا
ـاني لــكـرة الــثــاني في الــدوري اال
الـقــدم بــعــد تــخــطــيه بــصــعــوبـة
مـضـيـفه كـولن وصـيـف الـقاع 2-1
رحلة احلادية عشرة. في افتتاح ا
ورفـع هـوفـنــهـا رصــيـده الى 20
نــقــطــة وحــقق هـوفــنــهــا رقــمـا
قـيـاسـيـا شخـصـيـا بـفوزه في ست
مـبــاريـات تــوالـيــا ضـمن مــخـتـلف
ـرحـلـة لـقـاء ـسـابـقـات.وتـشـهـد ا ا
قـــمــــة من الـــعـــيــــار الـــثـــقـــيل اول
امـسـالــسـبت بـ بـايــرن مـيـونـيخ
اخلــامس الــذي تــخــلى عن مــدربه
الـكــرواتي نـيـكــو كـوفــاتش لـسـوء
الــنـتــائج وبــوروســيـا دورتــمــونـد
الـثـالـث.وافـتـتح كــولن الـتــسـجـيل
عـبــر الـكــولـومــبي جـون كــوردوبـا
(34)  لــــكن االرمــــيـــني ســــركـــيس
اداميان عادل مطلع الشوط الثاني
(48).  وفي الـدقـيــقـة الـثــامـنـة من
الـــوقت الـــبــدل عـن ضــائـع ســجل
الـهـولـنـدي يــورغن لـوكـاديـا هـدف
الفـوز لهوفنـها من نـقطة اجلزاء
بــعـد اســتـشــارة تـقــنـيــة الـفــيـديـو

ساعدة التحكيم "في ايه ار".
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ذكر تقـرير صحفي فرنسي أن جنم بايرن ميونخ السابق
دخل قـائمـة الترشـيحـات خلالفة الـكرواتي نـيكـو كوفاتش في

تدريب الفريق البافاري.
اضي بـعد يوم واحـد على سقوط وتعرض كـوفاتش لإلقالـة األحد ا

ـدوي خارج أرضه بـخـسارته من آيـنـتراخت فـرانكـفورت (5-1) في الـدوري فـريقه ا
اني. األ

وبحسب صحيـفة "ليكيب" فإن بـايرن ميونخ يسـعى للتعاقد مع الـهولندي مارك فان
دير الفني احلالي آليندهوفن. بوميل ا

ـقبل إال أن وسم ا ويـرتـبط مارك فـان بـوميل بـعقـد مع آيـنــــــــدهـوفن حـتى نهـايـة ا
ـوسم بــايـرن مـيـونخ يــسـعى لـلــتـعـاقـد مــعه في صـيــــــف عـام 2020 أي بــنـهـايـة ا

اجلاري.
ويتـولى هـانز فـليـك مهـمة الـقــــــيادة الـفـنيـة لـبايـرن ميـونخ بـشكل مـؤقت حـيث قاد
بيـــــاكوس في دوري أبـطال أوروبا بهدف دون البافاري لـتحـــــــقيق الفوز عـلى أو

رد.

ســجـلـهـمــا الـغـاني تــومـاس بـارتـيه
( 41خـطـأ في مـرمى فـريـقه) وكـيـفن

فوالند (55). 
اني بعشرة العب ولعب الفريق األ
مــنــذ الــدقــيــقـة 84 بــعـد طــرد العب
وســـطه نـــد امــــيـــري فـــاســـتـــغل
أتــلــتـيــكـو مــدريـد الــنـقص الــعـددي
وقلص الـفارق عبـر مهـاجمه الدولي

ألفارو موراتا (90+4). 
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دة ما بعد اعتزال أكد جوسيب ماريـا بارتوميو رئيس برشلونة أن النادي يستعد بالفعل 
جنم وقائد الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي.

وقـال بارتـومـيو خالل تـصـريحـات نـقلـتـها صـحيـفـة "مونـدو ديـبورتـيـفو" اإلسـبـانيـة: "نحن
نستعد حلقبة ما بعد ميسي".

وأضاف: "لـيس لدي شـك في أنه بعـد أن يُنـهي مـيسي مـسـيرته كالعب كـرة قـدم سيـبقى
على اتصال بهذا النادي لبقية حياته".

يُـذكـر أن مـيـسي مـؤخـرًا أكـد أنه لم يـستـقـر عـلى مـوعـد العـتـزاله وشـدد علـى رغبـته في
االعتـزال بقـميص برشـلونـة على الـرغم من أنه كان يُـفكر في االعـتزال رفـقة نـاديه السابق
نيـويلز أولـد بويز األرجـنتيـني لكنه يـرى أن البـقاء مع البـارسا سيـكون في صالح عـائلته.
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ـديـر الـفـني لــنـادي لـيـفـربــول عـدم وجـود أي فـرصـة لــلـتـعـاقـد مع يـدرك يـورجن كـلــوب ا
بابي جنم باريس سان جيرمان. الفرنسي كيليا

وبـحسب صحيـفة "صن" البريـطانية فـإن كلوب ال يرى أن الـتعاقد مع مـبابي بإمكان
أي فريق في الوقت احلالي.

وأشارت الـصحـيفـة إلى أن كلـوب تقابل مع أفـراد من عائـلة مـبابي قـبل عام في
محـاولـة إلقـنـاع الالعب بـاالنـتـقـال إلى مـلـعب أنـفـيـلـد لـكن كـيـلـيـان قـرر الـبقـاء في

فرنسا.
ـبابي أمر صعب للغـاية ال أرى أي فريق في الوقت احلالي وقال كلوب "شـراء كيليا

كنه شراء الالعب من باريس سان جيرمان".
ـبابي وأضاف "حـسـنًا من وجـهـة نظـر رياضـيـة ال يوجـد سبـب لعـدم التـوقـيع مع كيـلـيا

سوى األموال".
وأ كلوب "بالتأكيد ال مجال لوجود فرصة لضم مبابي. متأسف لقتل هذه القصة".

وارتـفعـت أسقف تـعـاقـدات لـيـفـربول بـعـد عـودته لـلـمـنافـسـة عـلى لـقب الـدوري اإلجنـلـيزي
ــمـتـاز والـتـأهل لــنـهـائي دوري أبـطـال ا

. أوروبا عام متتالي
كــمـا شـجع اقــتـراب الـتــعـاقـد مع
شــركـة جـديــدة لـرعـايــة قـمـصـان
الـــــفـــــريق إدارة الـــــريــــدز عـــــلى
الدخـول لسوق االنتـقاالت بطموح

مختلف.
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كسب أتاالنتـا نقطته األولى في أول
مـــــشـــــاركـــــة له فـي تـــــاريـــــخه في
ــســـابــقـــة عــنـــدمــا أرغم ضـــيــفه ا
مانـشسـتر سيـتي على الـتعادل -1
1 وحرمه من حجز البطاقة األولى

عن اجملموعة الثالثة.
وكـان مانـشسـتر سـيتي في طـريقه
إلـى حتـقـيق الـفــوز الـرابع تـوالـيـا

وتـخـطي الـدور األول عـنـدمـا تـقـدم
ــهـــاجــمـه الــدولـي رحــيم بـــهـــدف 
سـترلـيـليـنغ في الدقـيـقة الـسابـعة
ثم حـصل عـلى ركـلة جـزاء أهـدرها
مــهـــاجــمه الـــبــرازيـــلي غـــابــريــال
جــيــزوس (43) قـــبل أن يــنـــتــفض
أتـــاالنـــتــا فـي الـــــــشـــوط الـــثــاني
ويــدرك الــتــعــادل عــبــر الــكــرواتي
مـــــاريـــــو بـــــاســـــالـــــيـــــتش (49). 

التقدم (2-1). 
وسـتـعتـمـد فـرنسـا عـلى اخملـضرمـة بـول
بـارمـنتـييه لـتواجه أيـال تومـليـانوفـيتش في
الـفـردي بعـد أن استـبـعد جـوليـان بـنيـتو
كـابـ فـرنسـا الالعـبـة كارولـ جـارسـيا
ـــواجــهـــة الــتـي قــد حتـــسم الـــلــقب. من ا

وأوضح: "في األشــــهـــر األخـــيـــرة
أعجـبت بإدارته ألنه ال يـريد فرض
أفــكـاره بـأي ثـمن لــكـنه سـعى إلى
حل وسط ب فـلسفـته وخصائص

فريقه".
وتـابـع: "إذا كـان ألــيــجـري قــد فـاز
بهذه الطريقة في موسكو لكان قد
تـعـرض لالنـتقـاد لـكـنــــــــني أثني
عـــلى ســاري ألنه يـــعــرف أهـــمــيــة

النتائج".
وعـن حـالـة كـريـسـتـيـانـو رونـالدو
قــال: "في مـنــطـقــة اجلـزاء ال يـزال
األفـضل في العـالم لـكن جسـديًا ال
أراه قـويًـا وهــذا مـا يـفــسـر سـبب
استبداله في موسكو".وأكد: "إدارة
العب بـالغ من الـعـمر  34عـامًـا أمر

مهم".
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ارتــبط اسم الـدولي الــنـرويـجي
إيرلـينجهـاالند مهـاجم ريد بول
سـالـزبــورج الـنـمــسـاوي بـعـدد
هــائل من عــمـــــــــالــقــة أوروبـا
ــــلـــحـــوظ في بـــعـــد تــــوهـــجه ا
مــبــاريـــات دوري األبــطــال هــذا

وسم. ا
وذكـرت صحـيفـة "كـوريريـديلـلو
ســـــبــــورت" أن يـــــوفــــنـــــتــــوس
اإليـــطــالي يـــتــحــرك فـي ســريــة
تامة من أجل إتمام التعاقد مع

قبلة. دة ا هاالند في ا
وأضــــــافـت أن إدارة الــــــيــــــوفي
قابـلت ميـنورايـوال وكيـل أعمال
إيرليـنجهـاالند للـتفاوض حول

الصفقة.

وســــــجـل هـــــاالنــــــد في كــــــافـــــة
مشاركاته بدوري أبطال أوروبا
ـوســـــــم رافـعًـا رصـيـده هـذا ا
إلى 7 أهــــداف وضــــعــــته عــــلى
رأس قــــائــــمـــــة الــــهــــدافــــ في

سابقة القارية. ا
ويـحـاول يـوفـنـتـوس اسـتـغالل
عالقته اجليدة مع رايوال وعقد
اجـتــمـاعًـا مــعه حملـاولــة خـطف

النجم الصاعد.
ولـــفـــتـت الـــصـــحــــيـــفـــة إلى أن
الـنـادي النـمـسـاوي سيـطـلب ما
ال يــــقل عن 90 مـــلــــيـــون يـــورو

للسماح برحـــــيل هاالند.
وأشــارت إلى أن نــادي نــابـولي
اجــتـمع أيــضًـا مـع رايـوال حـول

وضوع. نفس ا
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حــقــقت فــرنــســـا لــقــبــهــا األول في كــأس
االحتــاد لــلــتــنس لــفــرق الــســيــدات خالل
16عــامًــا بـفــوزهــا بــنـتــيــجـة (2-3) عــلى
أسـتــرالــيـا صــاحــبـة الــضــيـافــة بــعـد أن
حسـمت مواجهـة الزوجي بنـهائي البـطولة
في بــــيــــرث. وصـــمــــدت كــــريــــســــتــــيــــنـــا
مالديــنــوفـــيــتش وكــارولــ جــارســيــا في
مـــواجـــهــــة شـــرســـة أمـــام آشـــلي بـــارتي
وسـمــانـثــا سـتـوســر لـيـتــحـقق االنــتـصـار
بـنـتـيـجة (4-6) و(3-6)  في بـيـرث آريـنا
وضمنت فرنسا لقبها الثالث في البطولة.
وتــوجت فــرنــســا بــالــلــقب ألول مــرة مــنـذ
2003 حــ قــادتـهــا إمــيــلي مـوريــســمـو
لـلـفوز 1-4 عـلى أمـريـكا فـي النـهـائي في

موسكو.
يــذكــر ان الالعــبــة وضــعت كــريــســتــيــنــا
مالديـنـوفــيـتش فـرنـســا عـلى أعـتـاب أول
لـقب لـهـا فـي كـأس االحتـاد لـلـتـنس لـفـرق
الـسيدات خالل 16 عـامًا بـعد الـفوز (-2
صـنفة األولى حققت العبة التنس الفرنسية كرستينا لقب بطولة استراليا6) و(4-6) و(6-7) عـلى ا


