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فجرت تقارير إعالميـة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن وجود عـملية اختالس من خزائن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم "الكاف". وذكر موقع "fifacolonialism في تقرير له أن
عـملية الـتدقيق التي أجراهـا االحتاد الدولي لكـرة القدم "فيفـا" على سجالت االحتاد اإلفـريقي للعـبة حتت إشراف األم الـعام لـ"الفيفـا" فاطمة سـامورا التي عملت كـقائم بأعمـال سكرتير
اضيـة كشفت عن وجود عـملية اخـتالس. التقارير كـشفت عن وجود فجـوة مالية تصل إلى 24 مليـون دوالر تقريبا في حـسابات "الكاف" دون وجود أي عام "الـكاف" خالل األشهر الـستة ا
ز" إن مـراجعـات سامـورا أثبـتت وجود مـخالـفات مـاليـة كبـيرة مـنهـا ما يـتعـلق بكـيفـية إنفـاق مالي بـالغ الكـبيـرة. ومن جهـتها قـالت صـحيفـة "نيـويورك تـا سـندات تـثبت أين ذهـبت تـلك ا

راقبة الذي يـؤكد أن الـ"فيفا" حول 51 الدوالرات من أموال تـطوير كرة القدم الـتي أرسلها االحتاد الدولي لـنظيره اإلفريقي. وأضـافت الصحيفـة أنها حصلت على نـسخة من تقرير جلـنة ا
بـلغ من قبل مسـؤولي "الكاف". وذكر الـتقرير أن دة مـا ب العام   2015و 2018. ومـنذ ذلك احل  صرف حوالي 24 مليون دوالر فـقط من هذا ا ملـيون دوالر إلى "الكاف" خالل ا
رجح أن تؤدي التـفاصيل التي ز" فـمن ا سـتفيدين من هـذه األموال في بعض احلـاالت. وبحسب "نيـويورك تا ستحـيل حتديد ا علومـات وهو ما جـعل من ا هـناك مصروفـات تفتقـر إلى ا
ا في ذلك التحقيق مع رئيس االحتاد اإلفريقي لكرة راجعة إلى حـدوث حتقيقات جديدة في قسم األخالقيات بـ"فيفا" والذي لم يـتعامل بعد مع عدد من التحقيقات الطـويلة  كشفت عنها ا

نح رشوة لرؤساء احتادات إفريقية. تهم  القدم أحمد أحمد ا
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تـأهـلت الـبرازيل حـامـلـة الـلقب إلى
منافـسات كرة القـدم بدورة األلعاب
بية طوكيو 2020 بفوزها 3-0 األو
. على األرجنـت فجـر امس اإلثن
وكــان يـجب عــلى الــبــرازيل الــفـوز
عــلى مـــنــافـــســتــهـــا الــتـــقــلـــيــديــة
بالـتصـفيات في كـولومـبيا من أجل
االنـضـمــام إلـيـهـا لـتـمــثـيل أمـريـكـا
ــــــبــــــيـــــاد اجلـــــنــــــوبــــــيــــــة في أو
طـوكـيـو.وسـجل بـاولـيـنـيـو الـهدف
األول بعد  11دقيقـة قبل أن يضيف
مـاتيـوس كـونيـا الـهدف الـثاني في
الـــدقــيــقــة  30والـــثــالث في بــدايــة
الـشـوط الـثـاني. وكـانت األرجـنـت
ـبـياد ضـمـنت الـتـأهل بـالـفـعل لألو
بـــعــد فــوزهــا بـــأول مــبــاراتــ في
الــتــصـفــيــات. وفــقــدت أوروجـواي
فرصـة التـأهل رغم فوزها 1-3 على
كــولـــومــبـــيــا فـي وقت ســابق اول
أمس األحـــــد. ونـــــالـت الـــــبـــــرازيل
ـبـية بـستـاد ماراكـانا الـذهبـية األو
في ألــعـاب ريـو دي جــانـيـرو 2016

لــتـحــصــد الـلــقب الــدولي الـوحــيـد
الـذي كــان يـنـقص حــصـيـلــتـهـا من
األلــقـــاب.من جــانب اخـــر  يــتــطــلع
متاز مسؤولو الدوري اإلجنليزي ا
لـكــرة الـقــدم إلى عــرض مـبــاريـات

ـيـرلـيغ" عـبـر تـطبـيـق جـديد "الـبـر
عـلى اإلنـترنت يـشـبه "نيـتـفيـلكس"
ـسلسالت والذي يـعرض األفالم وا
ــقــابل مـــادي مــنــخــفض. وقــالت
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن

يـرليغ" الـرئـيس التـنفـيـذي "للـبـر
ريـتـشـارد مـاسـتـرز يـخـطـط لـثورة
في مجـال البث الـرقمي لـلمـباريات
عـلى غرار "Netflix والـذي سـيـزيد
ـشـاهـدين لـلـبـطـولـة عـبر مـن عدد ا
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أبـدى األوروجــوايـاني إديـنـســون كـافـاني مــهـاجم بـاريس ســان جـيـرمـان ســعـادة كـبـيـرة
ــبـيك لـيـون (2-4) مــسـاء اول أمس األحـد بـالـدوري ـسـاهــمـة في فـوز فــريـقه عـلى أو بـا
وقع نـاديه الـرسمي "كـانت لـيلـة استـثـنائـية لـقد الفـرنـسي. وقال كـافاني في تـصـريحـات 
شـعـرت بدفء زمـالئي واجلـمـاهيـر بـعـد تـسـجـيـلي لـلـهـدف الـرابع إنـهـا خـطـوة رائعـة في
مـباراة مثل لـيون". وأضاف "أشعـر بسعـادة كبيـرة عالقتي بجـمهور بـاريس أكبر من كرة
الـقـدم بـفـضـلـهم أشـعـر بـأهـمـيـتي في الـنـادي سـأبـذل أقـصى جـهـد من أجـلـهم واإلدارة
ـهاجم األوروجـوايـاني في ختـام تـصريـحـاته "منـحـتني اجلـمـاهيـر قوة وزمالئي". وأشـار ا
وشجـاعة كـبيرة الـهدف أفـضل رسالـة شكـر لهم". وكـان كافـاني على أعـتاب الـرحيل عن
صـفوف بي إس جي خالل فتـرة االنتقاالت الـشتويـة اجلارية علـما بأن تعـاقده مع النادي

وسم اجلاري. الباريسي ينتهي بنهاية ا

عــدة تـمـريــرات انـتـهت بــعـرضـيـة
طـــولـــيـــة من كـــاســـتـــيـــيـــخـــو إلى
إبــراهـيــمــوفــيـتـش لـيــهــيئ الــكـرة
بـالـرأس إلى ريـبـيـتش الـذي جنح
ـسـهـا لـيسـكـنـهـا الشـبـاك بـعد في 
خطأ فادح من باديلي حارس إنتر

في اخلروج من مرماه. 
وفي الـدقـيـقـة األخـيـرة من الـشـوط
األول سجل إبراهـيموفـيتش هدفا
يالن بعد ركـلة ركنية نفذت ثانيا 
ـسهـا كيـسي لتـمر ـنطـقة  داخل ا
ـدافـع وتـصل إلى إبرا من ب ا
الــذي سـدد رأســيـة فــشل احلـارس
في إبعـادها لـتسـكن الشـباك وسط
غـيـاب الـرقابـة الـدفـاعـيـة من إنـتر.
وجنح إنـتـر في تـقـلـيص الـنـتـيـجة
عن طريق بروزوفيـتش في الدقيقة
51  بـــعـــدمــا أطـــلق العـب الــوسط
نطقة قذيفة صاروخية من خارج ا

بـقـدمه الـيـمـنى سـكـنت عـلى 
احلارس. وبعد دقيقت من الهدف
األول جنح إنتر في إدراك التعادل
سـريـعا عـن طريق فـيـتـشيـنـو بـعد
ـتــازة من سـانــشـيــز الـذي رؤيــة 
نطـقة ومرر استلـم تمريـرة داخل ا
الكـرة إلى الـقادم من اخلـلف الذي

رمى.  سدد مباشرة في ا
ومن مسـافة 30 متـرا سدد زالتان
تصويـبة قويـة من ركلة حـرة ثابتة
بـالـدقـيـقـة 68 مـرت بـجـوار الـقـائم
األيــســر حلـــارس الــنـــيــراتــزوري.
وحصل إنـتر عـلى ركلة ركـنيـة بعد
تــســديـدة لــوكــاكـو الــتي ارتــطـمت
ـــدافع مـــيالن وخـــرجت بـــجــوار
ــــرمى جنح مـن خالل إنــــتـــر في ا
تسـجيل هدف الـتقـدم بالدقــــــــيقة
70 عن طــريق ســتــيـفــان دي فـري
الـذي جنـح في اسـتــغالل ركــــــــلـة
ركـنـيـة قـابـلهـا بـرأسـيـة مـتـقـنة في

الشباك. 
وكــــاد إريـــكــــسـن أن يـــســــجل أول
أهدافه بـقـميص إنـتر بـعدمـا سدد
تـصـويـبـة صـاروخـيـة في الـدقـيـقـة
80 من ركـلـة حرة ثـابـتـة ارتـطمت
بـالــعـارضـة. وأهــدر بـاريال فـرصـة
ـبـاراة بـالـدقـيـقـة 88 بـعـدما قـتل ا
رمى وسدد الكرة في يدي انفرد با

احلارس دوناروما.  
وبالدقيقة 89  كاد إبراهيموفيتش
ــيالن بــعــدمـا ارتــقى أن يــتــعــادل 
عــالــيًــا وقــابل عــرضــيــة بــاكــيــتـا

ليضربها بالرأس في القائم. 
وفي الدقـيقة 94 تمـكن لوكـاكو من
ــبــاراة بـــتــســجــيل الــهــدف قــتل ا
الـرابع بــعـد عـرضـيـة من الـنـاحـيـة
اليمنى ارتقى لهـا برأسية لينهي

باراة بفوز تاريخي لإلنتر. ا
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ـسـؤول األول عـمـا حـدث في شوط ـدير الـفـني إلنـتـر مـيالن أنه ا أكـد أنـطـونـيـو كـونـتي ا
باراة األول من الديربي أمـام ميالن بعد احلالة السيئة الـتي ظهر عليها الفريق وتأخره ا
2-0 قـبل الفـوز بربـاعيـة لهـدف في الـشوط الـثاني. وقـال كونـتي في تـصريـحات أبـرزتها
صحيـفة "الجـازيتـا ديللـو سبـورت": "لقـد كانت لـيلة خـاصة ألنه في الـشوط األول واجـهنا
صعـوبة كبيـرة وكان هنـاك خطر اخلـسارة لكنـنا استـعدنا التـوازن ولم نفقـد الثقة". وعن
ـكـنـنـا أن نحـلم ـبـكر احلـديـث عن ذلك  الـفـوز بـلـقب اإلسـكـوديـتـو صـرح كـونتـي "من ا
ـباريات الـقوية سـيتـع علـينـا خوض لقـاءات كبـيرة يوم غـد األربعاء أمـامنـا الكثـير من ا
أمام نابـولي بالـكأس ثم سـنواجه التـسيـو الذي بـدأ طريقًـا مهـمًا". وأضـاف "األمر يـتطلب
ـتازة وقـد أظهـرنـا اليـوم أن لديـنا قـوة وموقف وسـمات منـا الصـبر لـكـننـا نقـوم بأشـياء 
كبـيـرة". وعمـا قـاله لالعبـيه بـ الشـوطـ خالل التـأخر 2-0 صـرح مدرب إنـتـر: "لم يكن
ـسؤول األول عـما حـدث في الشـوط األول أنا والعـبو هنـاك حاجـة للـحديث كـثيـرًا كنت ا
فـريقي كـنا نعـرف ما هـو اخلطـأ وبتـواضع قمنـا بإجـراء تغـييـراتنا وضـغطـنا بـشكل قوي

جدًا بخالف األرجل عليك أن تعرف كيفية استخدام رأسك وقلبك". 
وعن الـوافدين اجلـدد صـرح أنطـونـيو: "يـوجن ومـوسيس بـالـنسـبـة لدورهـمـا ال يحـتـاجان
لوقت طويل لتـعلم اآلليات على عكس العبي الوسط مثل إريكسن حيث أطلب منهم أشياء
ـاركي اإليــقـاع ويـنـضم أكـبــر وإدخـالـهم لــلـمـبـاريــات أكـثـر تـعـقــيـًدا يـجب أن يــجـد الـد

ألفكارنا".
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هــــــذه اخلـــــدمـــــة.
وأكدت الصحيفة
ــــقـــرر أن أنـه من ا
تـطـبق اخلـدمـة في
2022  وســــــــيــــــــتم

جتربتها بشكل رسمي
وإذا جنـــحـت في إحـــداث ثــــــــورة
في الــبـث الــرقـــمي ســتـــســــــتـــمــر

طويال. 
وأوضـحت أن الــتـحــدي احلـقــيـقي
شروع سيكون في الـتجهيـز لهذا ا
الــضـخم والــذي يـتــطــلب جتـهــيـز
ــبـاريـات عـشــرات الـقـنــوات لـبث ا

بلغات مختلفة 
وسـتـزيـد مـسؤولـيـاتـهـا مـن مـجرد
مـنظم لـ 380 مـباراة فـي كل موسم
ي إلى مـحـطـة عـمالقــة لـلـبث الـعـا
تتضمن بناء وصيانة منصة تقنية
مـعـقــدة خلـدمـة اجلـمــاهـيـر من كل
أنــحـاء الــكـوكب في قــارات ولـغـات
وثـقافـات متـنـوعة لـلغـاية وهـو ما
يــؤكـد أن تــلـك اخلـطــوة لـن حتـدث

بسرعة كبيرة.
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سـجل بـويـان بـوجدانـوفـيـتش ثالثـية
في اللـحظة األخـيرة لـيمنح يـوتا جاز
الـــفــوز 113-114 عــلـى هــيـــوســتــون
روكــتس في دوري الـــســلــة األمــريــكي

اضية.  للمحترف الليلة قبل ا
ولم يـحــرز بــوجـدانــوفـيــتش سـوى 8
ــبـــاراة لــكـن يــوتـــا نــفــذ نــقـــاط في ا
هـــجــــومه األخـــيـــر بــــإتـــقـــان وســـدد
بـــوجــدانـــوفــيـــتش من فــوق جـــيــمس
هاردن وبي جـيه تاكر لـيسـجل ثالثية

باراة.  مع انتهاء زمن ا
وتقـدم جاز 100-103 بعـد ثالثـية من
بــوجـدانــوفــيـتـش مع تــبـقي 4 دقـائق
و 18 ثـــانــــيـــة ثم وسـع الـــفـــارق إلى
100-107 وهــــو أكـــبــــر تـــقــــدم له في

اللقاء. 
وتــصــدر جـوردان كالركــســون العـبي

 ليونيل ميسي
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صـنع لـيـونـيل مـيـسي جنم بـرشـلـونة  3 أهـداف خالل مـواجـهـة فـريـقه أمـام ريال
بيتـيس والتي أقيـمت مساء اول امس األحـد على ملعب “بيـنيتـو فيامارين”

ضمن مباريات اجلولة 23 للدوري اإلسباني. 
وبـهـذا االنتـصـار رفع بـرشلـونـة رصـيده إلى 49 نقـطـة في وصـافـة جدول
ـتصدر تـرتيب الـدوري اإلسباني بـفارق ثـــــــالث نـقاط عن ريـال مدريد ا
ركـز الـثـــــــالث بيـنـمـا جتمـد رصـيـد ريـال بيـتـيـــــس عـند 28 نقـطـة في ا

عشر. 
وبـحسب شـبـكة “أوبـتا ”لألرقـام واإلحـصائـيـات فـإن ليـونـيل مـيسي

بـــات ثــاني العب فـي الــدوريــات اخلـــمس الــكــبـــرى يــســجل
هاتريك في مـناسبـت سابقـت ويقدم 3 تمـريرات حاسمة
ـاني تــيـمــو فـيــرنـر لـزمـالئه في مـبــاراة واحــدة بـعــد األ

مهاجم اليبزيج. 
ــوسم ـــيـــــــــسي أن ســجل “هــاتــريك ”خالل ا وســبق 
سابـقة الـليــــــــــجا ضـد ريال مـايوركـا وسيـلتا احلالـي 

فـيجـو أمـا تيـمـو فيـرنر فـقـد سجل  3 أهــــــــداف في مـباراة
واحــــدة بـــالــــبــــونــــدســـلــــيـــــــــــجــــا أمـــــــــام كـل من مــــايــــنـــز وبــــوروســــــــــــيـــا
مـونــشـنــــــــجالدبـاخ. وســجل لـيـونــيل مـيـسي 14 هـدفـاً بــالـدوري اإلسـبـاني هـذا
وسـم بينما صنع  11 آخرين لـيكون بـذلك قد ساهم بـ 25 هـدفاً في 23 جولة ا
أكـثـر من أي العب آخــر. وغـاب مـيـسـي عن الـتـسـجــيل مـنـذ مـبــاراة غـرنـاطـة إذ لم
يحالفه احلظ أمام فـالنسيا وليـفانتي وريال بيتيس عـلى هز الشباك حيث صوّب 27

تسديدة متتالية دون أي هدف.

جـاز وأحرز 30 نـقطـة بـينـمـا أضاف
مــيــتـشل 24 نــقــطــة ومــرر ست كـرات
حــاســمــة وســجل رودي جــوبــيـر 12
نقـطة واسـتحـوذ على 15 كرة مـرتدة.
وجـــاء راسـل وســـتـــبـــروك عـــلى رأس
ـــســـجـــلــ فـي روكــتـس وأحــرز 39 ا
نـقـطـة نـقـطــة. وسـجل لـو ولــيـامـز 25 
نــــقــــطـــة وأضــــاف بــــول جـــورج 22 
لــيــسـتــعـيــد لـوس أجنــلـوس كــلـيــبـرز
ـة مـحـبـطـة ويـحـقق تـوازنه بـعـد هـز
فــوزا سـهال 92-133 عــلى كــلــيــفالنـد
كـافـالــيـرز في دوري الـســلـة األمـريـكي

 . للمحترف
وأحــرز مــاركــوس مــوريس جــونــيــور
عـشــر نــقــاط في مــشـاركــته األولى مع
كليـبرز الذي تخـلص من آثار خسارته
بـفـارق  27 نــقـطــة أمـام مــيـنــيـســوتـا
تيمبرولفز يوم السبت. وسجل أندريه

ديلي آلي

جانب من منافسات سلة احملترف
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اعــــتــــذر ديـــلـي آلي العـب تـــوتــــنــــهـــام
ــنـافس فـي الـدوري اإلجنــلـيـزي ا
ــمــتـاز عـن فـيــديــو نــشـره ا
حــســـابه عــبـــر "ســنــاب
شـات" بـدا فـيه يـسـخـر
مـن رجـل آســــــــيـــــــوي
بـــــســـــبـب فـــــيــــروس

كورونا.
وتـــــســـــبب ظـــــهــــور
فــــيــــروس كــــورونــــا
اجلـــديــد في الــصــ

بــوفــاة أكــثــر من 900
شــخص حــتى اآلن في
حــ انـتــقـلـت الـعـدوى
به إلـى مـا يــزيــد عن 40
ألـف شـــــخـص أيـــــضـــــا.
ونـشـر آلي الـفـيـديـو الذي
ظهر فيه بقناع على وجهه
ـــــــطــــــارات إلى فـي أحــــــد ا
جـانب رسالـة تـقول "كـورونا

ماذا". 
المح وبـعـد ذلك يـظهـر رجل 
آســيـويــة ثم عــبــوة من مــطــهـر
الــيـــدين ومـــعــهـــا عــبـــارة "هــذا
الـفـيروس عـلـيه أن يـكـون أسرع

من ذلك إذا أراد اللحاق بي". 
وبعد ذلك حذف الفيديو واعتذر
آلي الحـــقــا عـــبــر مــوقـع ويــبــو
الصيني للتواصل االجتماعي.
وقــال العب تـوتـنــهـام "لم يـكن

األمر مضحكا. 
أدركت هـــــذا عــــــلى الـــــفـــــور

وحذفت الفيديو. 
أســــأت إلـى نــــفـــــسي وإلى
الــــــنــــــادي وال أريــــــدكم أن
تــــــــأخـــــــذوا عـــــــنـي هـــــــذا

االنطباع".

درومـــــونـــــد 19 نــــــقــــــطـــــة
واســـتــحــوذ عــلى 14 كـرة
مـــرتــدة في ظــهــوره األول
مع كـــافــالـــيــرز وأضــاف
كيـفن بورتـر جونـيور 17
نـقـطـة لـصــالح كـلـيـفالنـد
الــــذي خــــســـــر مــــبــــاراته
الـــســادســـة عــلى الـــتــوالي

وسقط للمرة 13 في آخر 14
مباراة. 

وانـضم درومـوند إلى كـافـالـيرز
في الــيـوم األخــيــر لالنــتــقـاالت في
دوري كــــرة الــــســــلــــة األمــــريــــكي
ـــاضي قــــادمـــا من اخلــــمـــيـس ا
ديـتــرويت بـيــسـتــونـز بـيــنـمـا
تعاقـد كليـبرز مع موريس من
نـيـويـورك نـيـكس في الـيـوم

ذاته.

البرازيل تخطف
بياد تذكرة بلوغ او

طوكيو
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انـتـزع فـريق بـرشـلـونـة فوزا بـشق
األنـــفس من مــضــيـــفه فــريق ريــال
ــبــاراة الــتي بــيــتــيس (2-3) في ا
جـــرت بــيــنــهــمــا اول امس األحــد
وذلك في خـتـام مـنـافـسـات اجلـولة
الـ23 من الــدوري اإلسـبـانـي لـكـرة
القدم. تقدم أصحاب األرض مرت
في الشـوط األول بهدفـ سجلـهما
كل من العب خط الوسط سيرخيو
هـاجم الفرنسي نبيل كاناليس وا
فـقــيـر في الـدقــيـقـتـ (6 و26 من
ضـربــة جـزاء) عـلى الــتـرتـيب. ورد
بـــرشــــلـــونـــة في كـل مـــرة بـــهـــدف
الــتـعــادل عــبـر كل من الــهـولــنـدي
فــريــنـــكي دي يــونغ وســـيــرجــيــو

بوسكيتس في الدقيقت 
(9 و48)  عــلى الـــتــوالي.  ومن ثم
دافع الفـرنسي كليمونت اقتنص ا
لـيـنـغلـيت هـدف الـفـوز لبـرشـلـونة
في الـدقــيـقـة  72قـبل ســبع دقـائق
من طــــــرده وشــــــهـــــدت
الـدقـيـقة  76من
الــلــقــاء طـرد
نبـيل فـقـير
أيــــــضــــــا.
ورفـــــــــــــــع
بـرشــلـونـة
رصيده بعد
هــذا الــفــوز
إلــــــــــــــى 49
نـــــــقـــــــطـــــــة

ويحـتل مركـز الوصـافة في الـليـغا
ـتـصـدر بـفـارق ثـالث نـقـاط خـلف ا
ريــال مــدريــد الــذي تــغــلـب بـدوره
عــلـى مــضـيــفـه أوســاســونـا (4-1©
بـينـما تـوقف رصـيد ريـال بيـتيس
الـفــريق الــسـابق لــكــيـكـي سـيــتـ

مـدرب بـرشـلـونـة احلـالي عـنـد 28
ـركز الـثالث عـشر نـقطـة ويشـغل ا

على سلم ترتيب الدوري.
وأعرب كـيـكي سيـت عن سـعادته
بــــاالنــــتــــصـــار (2-3) عــــلى ريــــال
بـــيـــتـــيـس وقـــال ســـيـــتـــ خالل
تصريحات نـقلتها صـحيفة "ماركا"
اإلسـبانـيـة: "لـعبـنـا اخلـميس واول
امـس االحـــد كــــانـــتــــا مـــبــــاراتـــان
صـعـبـتـان واخلـصم ضـغط عـلـيـنا
بـاراة في البداية كثيرًا وتـعقدت ا
ولم نــــشـــعـــر بــــالـــراحـــة". وأردف:
ـتلـكون "حـاولنـا الضـغط لـكنـهم 
العــبـــ بــقـــدرات عــالــيـــة وكــانت
مـبـاراة غــيـر عـاديـة حـيث كـان من
الـــصــعـب اخلــروج بــالـــكــرة". وعن
مدى رضـاه عن فـريقـه أجاب: "لـقد
أعجبني الفريق حقًا ويجب وضع
األشياء في نصـابها فهـناك أشياء
ـكن أن نــفــعــلـهــا بــشـكـل أفـضل
لـكـنــني سـعـيـد". وأضـاف: "الـفـريق
يــتـحـسن فـي الـعـديــد من األشـيـاء
وأنــــا ســـعـــيــــد لـــلـــغــــايـــة بـــاألداء
والـــنـــتـــيـــجـــة وكل شيء". وتـــابع:
"احلـكـم? في مـكـانـي لم أرَ مـا حـدث
مع مــيـسي بـوضــوح واحلـكم كـان
ـــوقف بـــشــكل ـــا رأى ا أقـــرب ور
ـشـكـلـة لـيـست أفـضل". وأوضح: "ا
في تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو هي أداة
استثنائية تـساعدنا على جعل كرة
الـقدم أكـثـر عدال ويـتوجـب توحـيد
ـعـايـيـر الـتي تـتـيح لـنـا تـقـيـيم ا
األشيـاء بشكل أفـضل بكـثير".
وأردف: "إنه انــتــصــار مـهم
لــلـغـايـة وحـقــقـنـا نـقـاطـا
خارج أرضنا وهذا أمر
كـان مـعـقـدا بـالـنـسـبـة
لـنـا وفـي بـيـلـبـاو لم
نسـتـحق اإلقـصاء".
وعـن الـــــــــعــــــــودة
لـــــفــــيـــــامـــــارين
أجــــــــاب: "لـــــــدي
أصــــــــــــــدقـــــــــــــاء
حــمـيــمــيـون هــنـا
(في بـــــيــــــتـــــيس)
وأتـمنـى لهـم األفضل
وأن يــــنــــتـــــصــــروا في
قبلة. ال أنسى باريات ا ا
هــذا الــنــادي ومـا قــدمه لي
لقد كان لقاءً عاطفيًا جدًا حيث
عـدت بــعـد 7 أشـهــر من رحـيـلي".

واسـتــكـمل: "وجــود أرتـورو فـيـدال
ـنــطـقــة يـســمح لـنــا بـالــقـيـام في ا
بــالـــعـــمل في الـــداخل فـــهــو العب
يـظهـر بشـكل جيـد لـلغـاية ويـخرج
بـسـهـولـة من الـضـغط واسـتـعـدنـا
الــــكــــرة في هــــذا اجلــــانـب وكـــان
الــفـريق بــالـكـامـل جـيـدًا". وواصل:
"مالحقة ريال مدريـد? أولويتنا هي
الــفــوز ومـحــاولـة إلــقـاء نــظـرة عن
ـــنــــافــــســــ وهـــذا كــــثب عــــلـى ا
االنـتـصـار مـهم لـلـغـايـة ألنه يُـتـيح
لـنـا فـرصـة االقـتـراب من الـصدارة
ـرور ونـحـن نــتـطــور تــدريــجــيًــا 
ـبـاريـات". واخـتـتم: "الـدفـاع? لـقـد ا
حتسـنا كثـيرًا وال نسـتقبل الـعديد
من األهـــداف كــــمـــا كـــان مـن قـــبل
ويـوجــد بـعض االخــتالالت بـسـبب
الـطـريـقـة الـتي نـلـعب بـهـا لـكـنـني
ـــوقف الـــدفــاعي ســعـــيــد جـــدًا بــا

للفريق".
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وسط أمــطــار غــزيــرة فــاز بــاريس
ـبيك سـان جـيرمـان عـلى ضـيـفه أو
لـيـون بأربـعـة أهـداف لـهـدف اول
امـس األحــد عـلـى مــلــعب حــديــقـة
األمراء في اجلولة 24 من الدوري
الــــفــــرنـــــسي. تــــقـــــدم بي إس جي
بثالثيـة آلنخيل دي مـاريا وكيـليان
مبـابي وفرنـاندو مـارشال (بـاخلطأ
في مرمـاه) بالـدقائق 22 و38 و47
ثم ضيق الـضيـوف الفـارق بهـدف

ـبـلي في ـارتن تـيـريـر ومـوسى د
الدقيـقت 52 و59 قبل أن يـضيف
إدينسون كافاني الهدف الرابع في

الدقيقة 80. 
رفع الــعــمالق الــبـاريــسي رصــيـده
إلى 61 نقـطـة في الصـدارة بـينـما
نقـطة جتـمـد رصيـد لـيـون عـند 33 

ركز التاسع. في ا
ديربي الغضب

حــقق إنــتـر مــيالن فـوزًا تــاريـخــيًـا
ه مـيالن بـنتـيـجة (4-2) عـلى غر
بــــعــــدمـــا جنـح األفــــاعي في قــــلب
التـأخر بـثنـائيـة نظـيفـة في الشوط
األول لـــفــــوز بـــاجلــــولـــة  23 من
الـــدوري اإليــــطــــالي. أحــــرز أنـــتي
ريـبيـتش وزالتـان إبـراهيـمـوفـيتش
هـدفـي مـيالن بــالـدقـائق   40 و46
بالشوط األول وقلب إنتـر النتيجة
في الــشـوط الـثــاني بـعــدمـا سـجل
ربـــاعـــيـــة عـن طـــريق مـــارســـيـــلـــو
بروزوفيـتش بالدقـيقة 51 ماتياس
فـيتـشـينـو بـالدقـيـقة  54وستـيـفان
ورومـيـلـو دي فـري بـالــدقـيـقـة 70  
لوكاكو بـالدقيقة 94. وبهذا الفوز
تـــــصــــدر إنــــتــــر جـــــدول تــــرتــــيب
الـكــالــتــشـيــو بــرصــيـد 54 نــقــطـة
بــالـتـسـاوي مـع يـوفـنـتــوس فـيـمـا
جتمـد رصيـد ميالن عـند 32 نقـطة
ركز العاشر. بداية ميالن جاءت با
قـويـة وفـي الـدقـيـقـة الـتـاسـعـة
ســــنــــحت أولى الــــفــــرص

احلــــقـــيــــقــــيــــة بـــعــــدمــــا اســـتــــلم
كـــــالــــهــــاجنـــــولــــو الــــكــــرة وراوغ
بروزوفـيتش لـيسـدد قذيـفة أرضـية
من مــسـافـة بـعـيــدة تـضـرب الـقـائم

ن للحارس باديلي.  األ
فـيـمـا جـاءت الـفـرصـة األولى إلنـتر
بـعــد مـرور 12 دقــيـقــة بـعــد ركـلـة
ـسـها ـنـطقـة  ركـنـية نـفـذت داخل ا
دي فـري بــرأسه لـتـمــر أمـام العـبي
الــفــريـــقــ داخل مــنـــطــقــة الــست
يــــــــاردات جنح دونــــــــارومــــــــا في
اإلمساك بها قبل وصول سكرينيار

لها. 
واقـتـرب إنـتـر من تـسـجـيل الـهـدف
األول فـــفـي الـــدقــــيـــقـــة 19 نــــفـــذ
ســانـشـيـز ركـلـة ركــنـيـة ارتـقى لـهـا
جــودين فــوق اجلـمــيع وســدد كـرة
رأسـيـة مــرت بـجـوار الـقـائم. ورغم
ســـيــطـــرة مــيـالن عــلـى مــجـــريــات
الـلـعـب إال أن إنـتـر كـان أخـطـر في
الفـرص وكاد فيـتشـينـو أن يسجل
تاز من هدفًـا بعـد مجـهود فـردي 
لـوكـاكـو الـذي مـر وتوغـل وانطـلق
في الـنـاحـيـة الـيـمـنى من مـنـتصف
لـعب ومـرر كرة عـرضـية أرضـية ا
نطـقة قابـلها العب الوسط داخل ا
بــــتـــســــديـــدة أبــــعـــدهــــا احلـــارس

دوناروما. 
وجنح أنـتي ريـبـيـتش في تـسـجيل
ــيالن في هـــدف الــتــقـــدم 
الــدقـيــقـة 40  بــعـد


