
ـرة هي األولى الـتي يـتـعـادل فـيـها ا
ريــال مـدريــد ســلـبــيًــا في مـبــاراتـ
متتاليت بـالليجا منذ مارس/ آذار
من عــام 2006 عـــنــدمـــا كــان يـــقــود
الـــفـــريق اإلســـبـــانـي خـــوان رامــون
لـوبـيـز. وبـهـذا الـتـعـادل فـقـد الـريـال
فــرصـة تــقـاسـم صـدارة الــلـيــجـا مع
بــرشـلــونــة الـذي فــاز عــلى أالفـيس
بنـتـيـجة 1-4 السـبت ورفع رصـيده
إلى 39 نـقـطـة بــيـنـمـا وصل الـريـال
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توج التسيو بلقب السوبر اإليطالي
عــقب فــوزه عـلـى يـوفــنــتـوس (3-1)
اول امس األحد عـلى ملـعب جامـعة
لك سعود في العاصمة السعودية ا
الريـاض. وأحـرز أهداف التـسـيو كل
من لـــويس ألـــبـــيـــرتـــو وســـيـــنـــاد
لــولــيــتش ودانــيــلــو كــاتــالــدي في
الدقائق 17 و 73و94  بيـنمـا سجل
بــاولـــو ديـــبــاال هـــدف يـــوفــنـــتــوس
الوحيـد بالدقـيقة 45. وجاءت أولى
احملاوالت بـالـدقيـقة الـثـامنـة بعـدما
حــصل لـويس ألــبـيــرتـو عـلـى الـكـرة
أمام منـطقة جـزاء يوفنـتوس وسدد

أعلى العارضة.
 وتـمـكن ألبـيـرتـو من تـسـجـيل هدف
التقدم بالدقيقة 17 بعد هجمة بدأت
مـنه بـتـمـريرة إلـى لولـيـتش في
اجلـهـة الـيـسرى حـيث راوغ
األخـــيـــر دي تـــشـــيـــلـــيـــو
بــــبــــراعـــة ومــــرر كـــرة
عــرضـــيــة إلـى أقــصى
الــــــــــــــيــــــــــــــمـــــــــــــ
ـيــلـيــنـكــوفـيـتش
الـــذي أرســـلـــهــا
إلى ألــبـيــرتـو
لـيــسـدد في
الـشـبـاك.
وشـهدت
الـدقـيـقة

22
أولــــــــــى
هـجـمـات
يوفنتوس
بعدمـا استلم
هـيــجــواين كـرة
طوليـة أمام منـطقة
اجلـزاء لـيـمـررهـا إلى
رونــــــالـــــدو الـــــذي ســـــدد

بجوار مرمى التسيو. 
وحصل رونالدو على ركلة حرة
ـنطـقـة بـالـدقـيـقة 30 عـلى حـدود ا
ســـــددهــــا ديـــــبــــاال بـــــجــــوار قـــــائم
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ـر بلـحظـة سحـرية في الـوقت الراهن" وذلك عـقب انتـزاع النسـور لقب كـأس السـوبر اإليـطالي من الـسيدة ديـر الفـني ليـوفنـتوس أن التـسيو " اعتـرف ماوريـسيـو ساري ا
درب اإليطالي إلـقاء اللوم على طـريقة لعبـه نافيا أن يكـون "التكتيـك" الذي اتبعه وراء خسـارة اللقب. وتوج التـسيو بالسـوبر عقب الفوز العجوز اول امس األحـد. ورفض ا
ـؤتمـر الـصحـفي عقب ـلك سـعود بـالعـاصـمة الـسعـودية الـريـاض. وقال سـاري في تصـريـحاته خالل ا بـاراة التي أقـيـمت على مـلـعب جامـعة ا عـلى يـوفنـتوس (1.3 ) في ا
بـاراة وكنا حاضرين وشعوري هو أننا وصلنا للمراحل النهائية بعجز بـسيط جسديا ونفسيا". وأضاف: "لقد كنا قريب من تعديل النتيجة قبل أن باراة: "لم نغب عن ا ا

باراة طوال الوقت".   باراة. لقد كنا داخل أجواء ا يسجلو الهدف الثالث في اللحظات األخيرة من ا
بارات فقط". وعن حالة التسيو قال: "هم وقال ساري: "هنـاك خيبة أمل لكنني لن أبكي عليـها هذا لن يحل أي مشاكل ال أعتقد أن الالعبـ سيتركون أنفسهم يتأثـرون 
كن أن تـتغـير في غـضون شهـرين أو ثالثـة وإذا استمـروا في هذا الـنهج والـشكل في حلـظة سـحرية مـن حيث الـشكل حـتى اآلن كل شئ يسـير في طـريقه وهـناك أمـور 
بـاريات التي يـتع وسم وهنـاك العديـد من ا ـكن أن يفـعل الكثـير ضـدهم". وختم: "دعـونا ال ننـسى أن هناك  5أشهـر أخرى متـبقيـة على هـذا ا أشك في أن أي شخص 

علينا لعبها".
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لـندن, (أ ف ب) - عـادت العنـصرية في مالعب
كـرة الـقـدم لتـلـقي بـظاللـهـا بعـد احلـادثـة التي
شـهـدتهـا مـباراة األحـد في الـدوري اإلنكـلـيزي
بـ توتـنهـام وجاره اللـندني تـشلـسي (صفر-
ـــاني 2) حــــيث تـــعــــرض مـــدافـع األخـــيــــر األ
أنــطــونــيــو روديــغــر إلهــانــات عــنـصــريــة من
اجلـمـهـور مـا دفع رابـطة الالعـبـ احملـتـرف
ــطـالـبـة بــتـحـقـيـق حـكـومي.ورأى مـدرب الى ا
تـشلـسي فرانك المبـارد الذي تفـوق األحد على
"مـعلـمه" الـبرتـغالي جـوزيه موريـنيـو باسـقاط
تـوتنـهام في مـعقـله أن "هنـاك حاجـة للـتعامل
ــشــكــلــة بــحــزم" فــيــمــا وعــد تــوتــنــهـام مع ا
بـ"حتـقـيق شـامل" بـعـدمـا وجـد احلـكم أنـتوني
ـباراة في تـايـلـور نفـسه مـجـبـرا على ايـقـاف ا
شــوطـهـا الـثـانـي عـنـدمـا اشــتـكى روديـغـر من
ســمــاع صـيــحــات قـردة صــادرة من مــدرجـات
جـمهـور سبـيرز.وبدأت احلـادثة بـعدمـا تسبب
روديــغـر نـفـسه بـطـرد جنـم تـوتـنـهـام الـكـوري
اجلــنـوبي ســون هـيـونغ-مــ بـســبب "سـلـوك
عـنيف" أكدتها تـقنية االعادة بـالفيديو "في أيه
اني على صدره بعد أن دافع األ آر" إثر ركله ا
عـرقـله االخيـر دون أن يـحتـسب خـطـأ للـكوري
اجلـنوبي مـا أثار حـفيـظتـه.وتعـرض روديغر
صــاحب الـبـشــرة الـسـوداء بـعــد ذلك لالهـانـة
الــعــنـصــريــة من مــدرجــات تـوتــنــهــام مـا دفع
ـلعب الى اطالق ثالثة نداءات بـالقيـم على ا

عـلى مـكبـرات الـصوت قـالـوا فيـهـا أن "تصـرفا
ــشــجــعـــ يــؤثــر عــلى عــنـــصــريــا من قـــبل ا
ـــبـــاراة".وكـــشف مـــدافـع وقــائـــد تـــشـــلـــسي ا
اإلسـبـاني سـيزار أسـبـيلـيـكـويتـا أنه لم يـتردد
في تـــبــلــيغ احلــكم عــمــا حـــصل بــحق زمــيــله
ـانـي مـوضـحـا "طـوني (روديـغـر) جـاء الي األ
وقـال بأنه سـمع أغان عـنصريـة موجـهة ضده
فـأبلغت عـنها لـلحكم".وتـابع "علـينا جـميعا أن
نــعـمل عـلى ايــقـاف هـذا األمـر... هــذه مـشـكـلـة
لـــــيـــــسـت في كــــــرة الـــــقـــــدم وحـــــسب بـل في
احلـيـاة".ومن جـهـته قـال روديـغـر في حـسـابه
عـلـى تـويـتـر "أمـر مـخـز أن تــكـون الـعـنـصـريـة
مـوجـودة حتى اآلن في 2019. مـتى سـيـتوقف
هـذا الهراء?" مضـيفا "آمل حقـا أن يتم العثور
عـلى اجلناة ومعاقبتـهم قريبا. وفي ملعب كرة
قـدم حـديث مـثل توتـنـهـام هوتـسـبر سـتـاديوم
مع عـشرات الـكامـيرات الـتلفـزيونـية واألمـنية
ــمــكـن الــعـثــور عــلــيــهم يــجب أن يــكــون من ا
ومـعاقبتـهم على ذلك".وأردف "إذا لم يكن األمر
لعب ـكنا فيجب أن يكون هناك شهود في ا
رأوا احلــــادث وســـمـــعــــوه".وعـــلـــقـت رابـــطـــة
الالعـبـ احملـتـرفـ عـلى مـا حـصل األحـد في
بـيـان قـالت فـيه "نـشـعـر بـاالشـمـئـزاز واخلوف
ألن مـرة أخـرى مبـاراة في الدوري اإلنـكلـيزي
درجات عاملة من ا كانت ملوثة بسبب سوء ا
. أصـبح جـلـيـا بـأن العـبي كـرة جتـاه الـالعـبـ

ـتلقي لـلعنصـرية الصارخة الـقدم هم الطرف ا
ـتحدة لـكنهم مـلكة ا الـتي تنتـشر حالـيا في ا
لـــــيــــســــوا وحـــــدهم".وتــــابـــــعت "أن اإلســــاءة
الـعنـصريـة في كرة الـقدم لـيست مـجرد قـضية
العـب من األقليات السـوداء واإلثنية بل إنها
قــضــيـة كـل من يــحب الـلــعــبــة. تـدعــو رابــطـة
الالعــبـ احملـتـرفـ الى حتـقـيق حـكـومي في
الـعنـصريـة وفي ازدياد جـرائم الكـراهية داخل
كــرة الـقـدم".وقــبل أسـبــوعـ قـامت الــشـرطـة
اإلنـكليـزية بتـوقيف شخص لـقيامه بـتصرفات
عـنـصــريـة خالل دربي مـديـنـة مـانـشـسـتـر بـ

سـيـتي وضيـفه يـونايـتـد.وظهـر أحـد مشـجعي
ســيـتي وهـو يــقـوم بـ "حـركـات عــنـصـريـة" في
شريط مصور  تداوله على مواقع التواصل
باراة التي انتـهت بفوز الضيوف في أعـقاب ا
1-2. وأعـلـنت شـرطـة مـديـنـة مـانـشـسـتـر انـها
ا بدا اسـتُدعـيت للـتحـقيق فـي "قيام مـشجـع 
أنــهـا حـركـات عـنـصــريـة وأصـوات (صـيـحـات
الـقـردة) جتاه الالعـب خالل دربـي مانـشسـتر

ســيـتي ومــانـشـســتـر يــونـايــتـد".وأضـافت "
تــوقــيف شــخص يــبــلغ من الــعــمـر  41عــامــا
بـشـبـهـة مـخـالـفـة قـواعـد الـنـظـام الـعـام بشـكل
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ه بـرشـلـونة اهـداء ريـال مـدريـد غـر
لـقب الـشـتـاء بـعـد تـعـادله مع ضـيـفه
أتلـتيـك بيـلبـاو بدون أهـداف األحد
عــلى مـلــعب سـانــتـيـاجــو بـرنــابـيـو
ضـمن مـبـاريـات اجلـولة  18لـلدوري
اإلسـبــاني.  وســقط ريـال مــدريـد في
فخ التعادل السلبي لـلمباراة الثانية
عـــلى الــتـــوالي بـــعــدمــا تـــعــادل مع
برشـلونـة بـنفس الـنتـيجـة في اللـقاء
ــــــؤجـل من اجلــــــولـــــة األخــــــيـــــر وا
الـعـاشـرة.  وبــحـسب شـبـكـة "أوبـتـا"
لإلحصائيات
فـــــــــــــإن
هذه

وماريـو بـاشالـيـتش في الـدقيـقة 61
ويـوسـيـب إيـلـيـتـشــيـتش هـدفـ في
الـــدقــــيـــقـــتـــ 63 و 72 و لــــوريس
مـــوريـــيل في الـــدقـــيـــقــة 83. وجنح
بـارمـا في إدراك الـتـعـادل مع ضـيـفه
بريـشـيا في الـثـواني األخيـرة حيث
ُــخـضــرم مــاريـو بــالـوتــيـلي تــقـدم ا
بالـهـدف األول لبـريـشيـا في الـدقيـقة
72 قـبل أن ينـجح ألـبـيـرتـو جراسي
في الـتــعـادل بـالـدقـيـقــة الـثـانـيـة من
الوقت بـدل الضـائع للـشوط الـثاني.
وفــاز نــابـولي بــهــدفـ لــهــدف عـلى
حــســاب مـضــيــفه فـريـق سـاســولـو.
وفاز بـولونيـا بثالثـة أهداف لـهدف
علـى حسـاب مضـيـفه فريـق ليـتشي
سجـل هدفي أصـحـاب األرض خـوما
بــابــكـر في الــدقــيــقـة 85 و ديـيــجـو
فـــاريـــاس فـي الـــدقـــيـــقـــة األولى من
الـوقت بــدل الـضـائـع لـلـشـوط األول
فيما سجل ثالثية الضيوف ريكاردو
أورسوليني هدف في الدقيقت 43
و 66 و روبـــــرتــــو ســــوريـــــانــــو في

الدقيقة 56.
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دافع أولـي جــونـــار ســولــشـــايــر عن
حـــارس مـــرمى فــريـق مــانـــشــســـتــر
يونـايتـد دافيـد دي خيا رغـم ارتكابه
لـــهـــفــــوة قـــاتـــلــــة قـــادت خلـــســـارة
الـــيــونـــايــتــد اول امـس االحــد أمــام

واتفورد.
 وجنح واتفـورد متـذيل التـرتيب في
الـدوري اإلجنـلـيـزي في تـأمـ فـوزه

ن في أخطـر فرص ستـراكوشـا األ
يـوفــنـتـوس بـالــشـوط األول. وتـمـكن
البـيانـكونيـري من معـادلة الـنتـيجة
في الــــدقـــيـــقـــة 45  بـــعــــدمـــا ســـدد
كـريـسـتـيـانـو كـرة أرضـية مـن خارج
نطقـة تصدى لهـا حارس التسيو ا
ـرمى وجتد ديباال الذي لترتد أمام ا

وضعها في الشباك.
 بـدايـة الـشــوط الـثـاني جـاءت قـويـة
مـن يـــوفـــنـــتـــوس وكـــاد ديـــبــاال أن
يسـجل ثاني أهـدافه بعـدما وصـلته
الــكـرة عــلى حـدود مــنـطــقـة اجلـزاء

رمى.  ليسدد بجوار ا
وأنقذ تـشيـزني مرمى يوفـنتوس من
فـرصـة خطـيـرة لالتـسـيو بـالـدقـيـقة
62  بعدما سدد لويس ألـبيرتو ركلة
رمى ركـنيـة بـطـريقـة مـبـاشـرة في ا

ليبعدها احلارس ببراعة. 
وارتــقـى خــواكــ كــوريـــا أعــلى من
قابلة ركلة ركنية نُفذت من اجلميع 
ـن حــيث وجه ضــربــة اجلــانب األ
ن رأســيــة مـرت بــجــوار الـقــائم األ

لتشيزني. 
ورد كريستيانو بتسديدة صاروخية
ـنطـقة مرت بـسالم على من خارج ا

مرمى التسيو.
 وعـــاد التـــســـيــو فـي الــدقـــيـــقــة 73
لــيـسـجـل الـهــدف الـثــاني عن طـريق
سـيـنـاد لـولــيـتش بـعـد عـرضـيـة من
سهـا ميليـنكوفيتش اجلهة اليـمنى 
ـدافـعـ وجتـد بـرأسه لـتـمـر أمـام ا
لــولــيــتش فـي الــنــاحــيــة الــيــسـرى
لــــيــــســـــدد صــــاروخــــا فـي شــــبــــاك

يوفنتوس. 
وأحـرز كـوريا هـدفـا ثـالـثا بـالـدقـيـقة
ــرمى لـوال أن 82 بــعـدمــا انـفــرد بـا
حكم الـلقاء رفع رايـة التـسلل. وحرم
ستراكوشا ديـباال من هدف التعادل
بعدما قابل األرجنـتيني كرة عرضية
من مـاتـويـدي بـرأسـيـة تـصـدى لـهـا
. وخطف حارس التـسيـو على مـرت
بـونـوتـشي قـلـوب مـشـجـعي والعـبي
التسـيو بعـدما استـغل كرة عـرضية
من ديــبـاال وقــابـلـهــا بـرأســيـة مـرت

حاذاة القائم األيسر. 
وأهــدر كـــوريـــا انـــفـــرادا صـــريـــحــا
ـرمى بـعد هـجـمة مـرتـدة سريـعة با
لالتــســيــو تــصـدى لــهــا تــشــيـزني.
وحــصل بــنـتــانــكـور عــلى الــبـطــاقـة
احلـمـراء بـالـدقـيـقـة 93 بـعـد عـرقـلـة
على حـدود منطـقة جـزاء يوفـنتوس
لــيـســدد دانـيـلــو كـاتــالـدي الــضـربـة
الثـابـتة بـنـجاح ويـحرز هـدفـا ثالـثا
باراة بفوز بطريقة رائعة لـتنتهي ا

عـــــنـــــصـــــري وال يـــــزال قــــيـــــد الـــــتـــــوقـــــيف
ـباراة لـبـعض الوقت لالسـتـجـواب".وتوقـفت ا
في الـشوط الـثاني عنـدما تـقدم العب يونـايتد
الـبــرازيـلي فـريــد لـتـنـفـيــذ ركـلـة ركـنــيـة لـكـنه
ـدرجـات حـيث تـواجد ـقـذوفـات من ا تـعـرض 
مـشجعو سـيتي أصابه بعـضها بشـكل مباشر
في ظــهــره. وأظــهـرت أشــرطــة مــتـداولــة عــبـر
ـشـجـعـ وهـو يـقوم مـواقع الـتـواصل أحـد ا
بــــحــــركــــات الــــقـــــردة جتــــاه الالعب األســــود
العب االوروبـيـة في الــبـشـرة.وقـد اجـتــاحت ا
اآلونـة االخيرة مـوجة من احلوادث العـنصرية
ــا فـيــهــا تـعــرض العـبي مــنــتـخب انــكـلــتـرا
لـهتـافات من بعض اجلـماهيـر البلـغارية خالل
مــبـاراة الــبـلــدين في تـصــفـيــات كـأس أوروبـا
2020 وأخــرى لـلـبــلـجـيـكـي رومـيـلــو لـوكـاكـو
مـهـاجم انتـر ميـالن وماريـو بالـوتـيلي مـهاجم
بــريــشـيــا في ايــطـالــيــا.ووجه رئــيس االحتـاد
االوروبي لــكـرة الـقـدم الـسـلـوفــيـني ألـكـسـنـدر
تـشيـفيريـن في أوائل الشهـر احلالي انـتقادات
الذعــة لــرئــيس الــوزراء الــبــريـطــاني بــوريس
جـونـسـون مـتـهـمـا ايـاه بـتـأجـيج الـعـنـصـرية
ـعاجلـة هذه ومـؤكـدا أن احتاده يـعمل جـاهدا 
ــشــكـلــة الــتي تــعـانـي مـنــهــا الـلــعــبـة.وأدان ا
جـونـسون بـقوة مـا تـعرض له العـبو بالده في
الـعـاصـمـة صـوفـيـا في تـشـريـن االول/أكـتـوبر
الــفـائت واصــفـا الــهـتـافــات الـعــنـصــريـة بـالـ العنصرية تعود الى مواجهة في الدوري االنكليزي

زين الدين
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فريقه (3-1).
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تمـكن فـريق نـابولي من حتـقـيق فوزٍ
قاتل عـلى مضيـفه ساسـولو بـهدف
لــواحــد في الــلـحــظــات األخــيـرة من
الــلــقــاء الــذي جــمــعــهــمــا اول امس
األحــــد في إطــــار األســــبـــوع 17 من
الـــدوري اإليـــطـــالـي. وعـــلى مـــلـــعب
(مــــابي) افـــتــــتح أصـــحـــاب األرض
التسجيل عن طريق اإليفواري حامد
جـونـيـور تـراوري في الـدقـيـقـة (29)
قبـل أن يتـعـادل الضـيـوف عن طريق
البرازيلي آالن مـاركيز لوريرو (57).
 وفي الــدقـيــقـة (4+90) أحـرز العب
وسط ســاســولــو بــيــدرو أوبــيـاجن
هــدفـا عـكــسـيــا في مـرمــاه أهـدى به
باراة الثالث لنابولي. وبهذه نقاط ا
الـنـتـيـجـة رفع نـابـولي رصـيـده إلى
ـركــز الـثـامـن فـيـمـا 24 نـقــطـة في ا
جتمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة

ركز 13.  في ا
وشهد الـدوري اإليطـالي إقامة أربع
مُـبــاريـات في إطــار اجلـولـة 17 برز
من بــيــنــهم لــقــاء أتالنــتــا و مــيالن
ومُــبـاراة ســاسـولــو ونــابـولي كــمـا
استضاف بارما فريق بريشيا وحل
بـولونـيـا ضـيـفاً عـلى نـادي لـيـتشي.
ـة وتـلـقى فـريق أيه سي مـيالن هـز
قاسـية بـخمـسة أهـداف دون رد على
أرض مُــــضـــيــــفـه أتالنــــتــــا ســــجل
خُماسية أصحاب األرض أليخاندرو
داريــو جـــومـــيـــز في الـــدقـــيـــقــة 10

ليونيل
ميسي
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انتفض تورونـتو رابتـورز بشكل مذهل
بـعـد الــتـأخـر بـفـارق  30نـقـطــة لـيـفـوز
107-110  عـلى داالس مــافـريـكس في
دوري كـــــــــــرة الـــــســـــلـــــة األمـــــريـــــكي

للمحترف اول امس األحد.
 وسجل كايل لوري 32 نقطة منها 20

في الربع األخير.
كـمـا مرر 10 كـرات حاسـمـة واسـتـحوذ
عـــلى ثـــمـــاني كـــرات مـــرتـــدة لـــيـــقـــود
انتـفاضـة رائعة بـعد الـتأخـر بفارق 30

نقطة خالل الربع الثالث. 
وهذا أكـبر فـارق من الـــــــــنـقاط يـنجح
رابتـــــــــــورز في تـعويـضـــــــه قبــــــــل
ـــــبـــــاراة فـي تـــــاريــــــــخ أن يـــــفـــــوز 
ــســابـقــة وكــان الـفــارق الــسـابق 27 ا

نقــــــــطة. 
وحــقق تـورونــتـو فــوزه اخلــامس عـلى
الـتـوالـي وأذاق داالس خـسـارته األولى
خــارج أرضه مــنــذ الــتــعــثـر 106-103
أمـام نـيـويـورك في 14 تـشـرين الـثـاني

اضي.  ا
وقــدم كـــريس بــوشــيـــر العب رابــتــورز
أفـــضل أداء في مـــســـيــرتـه وســجل 21
نـقـطـة بـيـنـمـا أضـاف رونـداي هـولـيس
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الـثاني فـقط هـذا الـفوز عـلى حـساب
الشياط احلُمـر الذي خيبوا اآلمال
وعـادوا لـطـريق الــنـتـائج الـسـلـبـيـة.
ــنع تــسـديـدة وحـاول دي خــيـا أن 
من إســـمــاعــيل ســار ولــكــنه شــاهــد
الــــكـــرة مـن خالل يــــديه وتــــمـــر إلى
الــــشـــــبـــــاك في واحـــــدة مـن أغــــرب
الـهــفـوات حلـارس من الــفـئـة األولى

في أوروبا. 
ـــــدرب الــــــنــــــرويـــــجـي في وقــــــال ا
ــبـاراة عن خـطـأ تـصـريــحـاته بـعـد ا
احلـــارس اإلســــبـــاني : “لـــقــــد كـــان
خــطـــئــاً وهــو أمــر يــحــدث في كــرة
الــقــدم ولـذا فــنــحن نــتــدرب كل يـوم
ألجـل أن ال نـــقع فـي األخـــطــــاء مـــرة
أخرى..دافيد كـان يعيش فـترة جيدة
للـغايـة مؤخـراً..ولكن قـد يحـدث هذا

األمر ألي حارس .”
وعن اخلسـارة قال : “ينـبغي عـليـنا
أن نـفز بـكل نـقـطـة متـوفـرة لـنـا على
ــيــدان ولـكــنــنــا الــيـوم لم أرضــيــة ا
نـستـحق ذلك..وعـلـينـا اآلن أن نـكون
ـبـاراتـ الـقـادمـتـ مـركـزين عـلـى ا
وعلينـا أن نتحسن فـيهما..لـقد بدأنا
ـبـاراة بـشــكلٍ بـطىء وقـدمـنـا أداءاً ا
ســيـئــاً في الــشــوط األول.. وعـنــدمـا
تـستـقـبل هـدفـ بهـذا الـشـكل يـكون

األمر صعباً .”
واختـتم حديثـه بقوله : “لقـد حقـقنا
نـتـائج جـيـدة الـفـتـرة األخـيرة ولـكن
تـاحة علـينـا أن نـكسب كل الـنقـاط ا

رحلة القادمة.” أمامنا في ا
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ـنطقي صرح اإلسـباني بـيب جوارديوال مـدرب مانشـستر سـيتي اإلجنـليزي بـأن من غير ا
تـصـدر جـدول تـرتـيب الـدوري اإلجنـليـزي لـيـفـربـول بـعـد انطـالقته التـفـكـيـر في الـلـحـاق 
وسم. ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدوري اإلجنليزي برصيد الرائعة منذ بداية ا
ـركـز الـثـاني لـيـسـتـر سيـتي و11 نـقـطـة عن 49 نـقـطـة بـفـارق عـشـر نـقـاط عن صـاحب ا
ـشاركته مانشـستر سـيتي ويـتبقى أيـضاً للـريدز مـباراة مؤجـلة أمام وست هـام يونـايتد 
ـوسم حتى اآلن في بـطولـة كأس الـعالم لألنـدية الـتي توّج بـها الـليـفر. لـيفـربول لـعب هذا ا
بالدوري 17 مـباراة فاز في 16 وتعادل في واحـدة ولن يتعرض للـخسارة. وحتدث بيب
ـية قائالً “عنـدما ترى فـريقـاً يفوز في 16 جـوارديوال حـسب موقع “جول ”بنـسخته الـعا
نـطقي الـتفـكيـر في اللـحاق به .”وأضاف “هـذا أمر مـباراة من أصل 17 فـمن غيـر ا

غيـر واقعي اآلن يـجب أن نـحاول الـفوز في مـباريـاتنـا أوالً وتأمـ تواجـدنا
ـقـبل .”وتـابع “ولـكن في ـوسم ا في بـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا في ا
كرة الـقدم أنت ال تـعلـم ما الـذي سيـحدث إذا فـقـد ليـفربـول النـقاط

ونحن فزنا في مبارياتنا في احلقيقة ال أعلم.”

جيـفرسون 18 نقـطة وسـجل فريـد فان
فليـــــــت عشــــــر نقاط. 

وتــصـــدر جــالـــ بــرونـــســون قـــائــمــة
سـجلـ في داالس برصـيد 21 نقـطة ا
وأضـــــاف زمــــــيـــــلـه كـــــريـــــســــــتـــــابس
بورزينجيس 19 نقطـة واستـحوذ على

12 كرة مرتدة. 

"خـــســيـــســة" ودعـــا االحتــاد
االوروبـي التـــــخـــــاذ اخلـــــطــــوات
والــتـدابــيـر الالزمــة.اال ان رئـيس
ـــاضي الـــوزراء أثـــار جـــدال في ا
ا في ذلك بـتـعلـيقـات مخـتـلفـة 
ـسلـمات حـ أشـار أن النـساء ا
الـلواتي يـرتدين النـقاب يـشبهن
"صـــــنــــاديـق الــــبـــــريــــد".وقــــال
تـشيفـيرين في حديث لصـحيفة
"مــيـــرور" الــبــريــطــانــيــة "حــ
يــــصف ســـيـــاسـي الـــســـيـــدات
الــــلــــواتي يــــرتــــدين الــــنــــقـــاب
بـصنـاديق البريـد ومن ثم يصرح
عـلـنـا أنه يـدين االحتـاد االوروبي
فـهـل تـرد عـلى ذلك? هل تـعـتـقـد أنه
صـادق? بـالله عـليك".وتـابع "الوضع
فـي أوروبـا يـزداد تـوتـرا (...) عـنـدما
تـرى سـيـاسـيـ ذات مـنـاصب عـالـيـة
كــرؤسـاء وزراء ورؤســاء جـمــهـوريـات
ـيـزون بــ اجلـنـسـ عــنـصـريــ و

تـدرك أن هنـاك خطأ في مـكان مـا".ويبدو
االحتــــاد االوروبي عــــازمـــا عــــلى إجـــراء

بــعض االصـالحــات والـتــعــديالت حــيـث أكـد
تـشيفيرين "نريد أن نـكون أكثر دقة. لذا نعمل
وضوع في عـلى ذلك. سنغير قوانيننا حول ا

قبل". اجتماع آذار/مارس ا
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ـانشسـتر يونايـتد العبيه بـعدم اإلصرار على ـدير الفني  اتـهم أولي جونار سولـسكاير ا
ـا تـسبـب في خـروج الـفـريق خـاسـرًا. وتـلـقى مـانـشـسـتر حتـقـيق الـفـوز أمـام واتـفـورد 
يرليج. وقال يونايـتد خسارة مفـاجئة أمام واتفورد 0-2 ضمـن مباريات اجلولة 18 للـبر
ـباراة: "في الـشوط سولـسكـايـر في تصـريـحات نـقـلتـهـا شبـكـة "سكـاي سبـورتس" عـقب ا
ـكن أن نـخرج فـائـزين". وأضـاف: "أمـا في الـشـوط الـثـاني فـقـد تـبـدل األمر األول كـان 
افتـقدنـا لـلسـرعة والـرغبـة واإلصرار". وأكـد سـولسـكايـر: "أشعـر بـخيـبة أمل شـديدة لـقد
بدأنـا عمـليـة إعادة الـبنـاء لكـني أشـعر الـيوم بـخيـبة أمل كـبـيرة فـيجب عـندمـا تأتي لـهذه
العـب وأمام مـثل هـذه الفـرق أن حتصـل على الـنـقاط الـثالث". وأوضح: "لـقد اسـتـعديـنا ا
كـنني إلقاء الـلوم على احلركة : "ال  كنني وضع يـدي عليه". وأ جيدًا وال يوجـد شيء 

رورية لقد تأخرنا قليلًا ولكن ساعة هنا كافية لإلعداد". ا
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كـشفت شبكة “كالـتشيو مـيركاتو ”اإليطـالية مساء اول
امس األحـد عن تـمـسك الـسـاحـر األرجـنـتـيـني لـيـونيل
مـيسي أسـطورة نـادي برشـلونـة اإلسبـاني ببـقاء العب
خط الـوسط الـتشـيـلي أرتـورو فيـدال مع الـفـريق. وكان
الالعب الـبالغ من العمر  32عامـاً قد عبر في أكثر من
مــنــاســبــة عن عــدم رضــاه عن وضــعــيــته في الــفــريق
الكـتلوني في ظل عدم حصوله على موقع أساسي في

تشكيلة إرنستو فالفيردي. 
ـديـر الفـني اإلسبـاني الـتعـويل عـلى الثالثي: ويـفضل ا
أرتور ميـلو فرينكي دي يوجن وسيـرجيو بوسكيتس في
وسط ملعب الـبلوجـرانا مع دخول إيـفان راكيـتيتش في

احلسابات مؤخراً على حساب البرازيلي أرتور. 
ووفــقـاً لــلـشــبـكــة الــشـهــيـرة عــبـر مــوقــعـهــا اإللـكــتـروني
الـرسـمـي فـإن لـيـونــيل مـيـسي قــائـد الـنـادي الــكـتـالـوني
وسم بـرشلـونة يـريد أن يـبقى أرتـورو فيـدال حتى نـهايـة ا
ـــهـــاجم ـــوسم أخــــر وهـــو نـــفس رأي ا ثـم االســـتـــمـــرار 
األوروجوايـاني لويس سواريز واجلميع داخل البرسا. إنهم
يـريـدون مـنه أن يـبـقى وكــلـمـات فـالـفـيـردي بـاألمس تـوضح
ذلك حيث قال: “يواصل أرتـورو فيدال اللعب  إنه العبنا وال

يفكر في موقف آخر محتمل  سيكون معنا بعد العطلة.”
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ـدير الفـني لريال مـدريد غضـبه بسبـب التعادل أبـدى زين الدين زيدان ا
مع أتلتيك بـيلباو سـلبيًا اول امس األحـد ضمن منـافسات اجلولة الـ18

من الليجا. 
وقـال زيدان خالل تصـريحات نقـلتها صـحيفة "مـاركا" اإلسبانـية: "أشعر

بالغضـب من الالعب بسبب اجلهد الذي بذلناه.. منزعجون
من الـنـتيـجـة ألنـنـا حصـلـنـا عـلى الكـثـيـر من الـفرص.. في
باريـات الثالث األخيرة كـانت لدينا الـفرص ولم نسجل ا

سوى أهداف قليلة". 
ـكن لـلـجـمـيع قـول مـا يـريـدون لـكـنـنا وتـابع: "قـلق? ال 

هادئون.. وما فعلناه خالل 4 أو 5 أشهر كان جيدًا". 
وأوضح: "أنـا مـنـزعج من الالعـبـ ألنـهم لـعـبـوا مـباراة
رائــعـة وعــمـلــوا بــشـكـل جـيــد لـلــغــايـة (دون تــســجـيل
األهـداف) لـكـني ال أسـتـطـيع إلـقـاء الـلـوم عـلـيـهم لـقد

قدمنا أكثر من 100%.
ــدرب الـفــرنـسي: "ســعـيــد بـتــطـور الــفـريق وأردف ا
واجهنا صعوبة في البداية لكننا حتسنا كثيرًا وفي

الدفاع نحن بخير". 
وعن إمكانـية التـعاقد مع مـهاجم في الشـتاء أجاب:

"بالتأكيد ال وال أرى أي حاجة لضم مهاجم". 
ـبــاراة أخـبـرت الـالعـبـ أن وواصل زيــدان: "بـعــد ا

هم هـو بذل كل شيء". وختم بقوله: "تـعادلنا في آخر 3 ا
ـلك فـريقـا عـالي اجلودة ومع الـصـبر مبـاريـات لكـنـنا 
سـيـتــغـيـر هـذا الــوضع.. األهــــــــم من الـتــسـجـيل هـو
صـنــاعـة الــفـرص مــتـأكــد أن كل هــذا سـيــتـغــيـر في

.2020

ودخل مـافريـكس الـربع األخيـر مـتقـدما
بفارق 23 نقــــــــــــطـة لكـنه أخــــــــــفق
فـي احلـــــــــــــــــــــفـــــــــاظ عـــــــــلـى هــــــــذه
األفــضــــــــــلــيـــة بــعــد انـــتـــــــــــفــاضــة
رابـتــورز الـذي فـاز رغم غــيـاب الـثالثي
ــصـــاب بـــاســـكــال ســـيـــاكـــام ومــارك ا

جاسول ونورمان باول.

جانب من منافسات كرة السلة للمحترف
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ذكـر تــقـريـر صــحـفي بــريـطـاني أن ديــيـجـو كــوسـتـا
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني يستهدف العودة من
اإلصـابـة بشـكل سريع من أجل إقـصاء لـيفـربول من

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقالت صحـيفة "ديلي ميل" إن كوستـا يتطلع لفرصة
إقـصاء لـيفـربول من مـسابـقة دوري األبـطال رغم أنه
لن يـشارك في لـقـاء الذهـاب الذي سـيقـام على مـلعب
وانـدا مـيــتـروبـولـيـتـانـو بـالـعـاصـمـة مـدريـد. وأضـافت
الـصـحـيـفـة أن مــهـاجم تـشـيـلــسي الـسـابق يـأمل في
إحـداث الــفـارق أثـنــاء عـودته إلى إجنــلـتــرا في لـقـاء
ــقـبل. وكـان ديــيـجـو كــوسـتـا قـد اإليـاب خالل آذار ا
أجـرى عـمـلـيـة جراحـيـة لـلـعالج من فـتق في الـفـقرات

قبل.  قرر أن يعود أواخر شباط ا العنقية ومن ا
ويـلــتـقي الـروخـي بالنـكـوس مع لــيـفـربـول في دور الـ
16 في دوري أبـــطــال أوروبــا 18 شـــبــاط عــلى أن
يـقــام لــقــاء اإليــاب في مــلـعـب أنـفــيــلــد يـوم 11 آذار
ـقـبل. مـن جـانب اخـر سـيــغـيب قـائــد ريـال مـدريـد ا
لـكي في سـرجـيو رامـوس عن أول مـبـاراة لـلـنـادي ا
لعب كوليسيوم ألفونسو عام 2020  أمام خيـتافي 
بــيـــريــز ضــمن اجلــولــة الـ  19من عـــمــر الــلــيــجــا
لإليقاف.  ونـال راموس البطاقـة الصفراء من احلكم
أدريــان كــورديـرو لــتــدخــله بــعــنف مع العـب أتــلـتــيك

باراة التي انتـهت بالتعادل بيلبـاو فياليبـري خالل ا
الـسـلـبي بـ الـفـريـقـ ليـتـخـلف الـريـال عن تـقـاسم
بـرشـلـونـة في صدارة جـدول الـلـيـجا وأصـبح يـبـتـعد
عـنه بـنــقـطـتـ لـيـهـدي الـغـر الــكـتـالـوني لـقب بـطل
الـشـتـاء. وتـعــد الـبـطـاقـة هي اخلــامـسـة لـرامـوس في
قبل الـلـيجـا ليـغيب عن مـواجهـة يوم 4 كـانون ثـان ا
أمــام خــيـتــافي عــلى أن يـلــعب بــعـدهــا يـوم 8 كـأس

السوبر أمام فالنسيا في السعودية.

دييجو كوستا


