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قـال الــبـلـجـيـكـي تـيـبـو كـورتـوا حــارس مـرمى ريـال مـدريـد
اإلسـبـاني إنه يـتـمـنى اسـتـمـرار األرجـنـتـيـني سـانـتـيـاجو
لـكي بعـد حتسن الـنتـائج منذ سوالري مـدربًا لـلفـريق ا
توليه اإلدارة الـفنية.وتـولى سوالري قيـادة ريال مدريد
بـعد إقـالـة جـول لـوبـيـتيـجي وجنح في قـيـادة الـفريق
لــــلـــفـــوز  0-4 أمـــام مـــلـــيــــلـــيــــــــــة فـي كـــأس مـــلك
إســــــــبـانـيـا واالنـتـصار  0-2 عـلى بـلـد الـولـيد في

إطار الليجا.
وأضـاف كـورتـوا في تـصـريـحـات نقـلـتـهـا صـحـيـفة
ديـفـنـسـا سـنـتـرال "فـيـنـيـســــــيـوس جـونـيـور ال زال
صغيرًا لكنه يتمتع بشخصية كبيرة يجب أن نتركه

يعمل".
وتـابع "يـجب أن نتـحـلى بالـهـدوء جتاه فـيـنيـسـيوس
من الواضح أنه العب جيد وسيواصل مساعدتنا".
وسم ليس دربـ في منتـصف ا وأوضح "تغيـير ا
باألمر السـهل كان األمر سيئًا جلول لوبيتيجي
اآلن نـعــمل بـشــكل جـيـد أتــمـنى االســتـمـرار في

حتسن النتائج".
وحول نـظافة شـباكه  علق "أردت أن أصل
لـــلـــشـــعـــور بـــهـــذه الـــلـــحـــــــــــظـــة لـــقــد
حـــالـــفــــــــــنـــا احلظ ألنـــهم ضـــــــــــربــوا
العارضة مـــــرت اخلروج بشباك نظيفة
ستـقبل لكن يعـطيـنا الكـثير من الـثقـة في ا

يــجب عــلـــــــــيـنــا مــواصــلــة الــتـحــــــــسن في
الدفاع".
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 جنـا نادي برشلونـة بأعجوبة من فخ
مـضيـفه رايـو فالـيكـانو وتـغلب عـليه
بـــنــتــيــجــة  2-3 فـي مــبــاراة مــثــيــرة
تـغـيـرت نـتـيجـتـهـا أكـثـر من مـرة على
مـدار شوطـيهـا اول امس السبت في
إطار اجلولة الـ  11 من عمر الليجا.
تـقــدم بـرشـلـونـة بـهـدف مـبـكـر سـجـله
لـويس سـواريـز في الـدقـيـقة
الــــعــــاشــــرة وتــــعــــادل
لــفــالـيــكـانــو خــوسـيه
بـــوزو في الــدقـــيــقــة

.35
وأضـــــاف ألــــفــــارو
جـارسـيا الـهدف
الـثـاني ألصـحاب
األرض فــــــــــــــــــــي
الــدقـيـقـة 57 قـبل
أن يـــــــــــــــــــــرد
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أثـارت زوجــة تـومـاس مـولـر مـهـاجم بــايـرن مـيـونخ اجلـدل عـقب تــعـادل الـفـريق مع فـرايـبـورج (1-1) اول امس
اني.وبـحسب شـبكـة "سـكاي سـبورتس" فـإن ليـزا مولـر زوجة جنم الـسبت في اجلـولة الـعـاشرة من الـدوري األ
باراة عبر حسابها على موقع "إنستجرام". البايرن سخرت من نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري خالل ا
اني صـورة أثنـاء نزول مولـر كبديل في الـشوط الثـاني علـقت عليـها بكـلمات تـسخر من ونشرت زوجـة الدولي األ
درب الكرواتي.وكتبت زوجة مولر: "أكثر من  70 دقيقة حتى التقط عقله ومضة من اإللهام" في إشارة إلشراك ا
كوفـاتش لالعب في الـدقيـقة  71 بدلًـا من خامـيس رودريجـيز.من جـانبـه رفض كوفـاتش التـعلـيق على مـا كتـبته

زوجة الالعب حيث اكتفى بالقول "لم يكتب مولر هذه الكلمات لذا ليس لدي شيء ألعلق عليه".
كنني أما مـولر فاكتفى بـتبرير كـلمات زوجته مؤكـدًا أنها جاءت بسـبب العاطفة حـيث قال: "إنها حتبـني ماذا 

أن أفعل?".
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فـاز يوفـنتـوس على ضـيفه كـاليـــــــاري
لـعب أليانز (1-3) اول امـس السبت 
سـتاديوم في اجلولة الـ 11من الدوري

اإليطالي.
وســـجـل أهـــداف يـــوفـــنـــتـــوس كل من
بـاولو ديبـاال بالدقـيقة األولى وفـيليب
بــراداريــتش بــالـدقــيــقـة 38 عـن طـريق
اخلــطــأ فـي مــرمــاه وخــوان كـوادرادو
بـالدقـيقة 87 بـينـما أحرز جـواو بيدرو

هدف كالياري الوحيد بالدقيقة 36.
وارتـفع رصيـد يوفنـتوس بذلك إلى 31
ـركز األول بفارق  6نـقاط عن نـقطة با
أقـرب مالحـقـيه إنـتـر مـيالن ونـابـولي
فـيـمـا جتـمـد كـالـيـاري عـند  13 نـقـطـة

ركز الـ 12. با
بـكر بـعدما راوغ وأحـرز ديبـاال هدفه ا
ثــنــائي دفــاع كــالــيــاري وســدد الــكـرة

بيمينه على يسار احلارس.
وأطــلـق دوجالس كــوســتــا تــصــويــبــة
صـاروخــيـة من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء
في الدقيقة  10 إال أن أليسيو كراجنو
حـارس الضـيوف تصـدى لها وأبـعدها

عن مرماه.
وكـاد كـالـيـاري أن يـتـعـادل في الـدقـيـقة

18بــعـــد تــمــريــرة عــرضــيــة من داريــو
سـرنـا اسـتغـلـها لـيـونـاردو بافـولـيتي
ــرمـى مـبــاشــرة لــكن الــذي ســدد في ا
تـشـيـزني حـارس الـيـوفي أبـعـد الـكرة

ببراعة.
وعــــادل الــــبـــرازيــــلي جــــواو بــــيـــدرو
الـنتيجـة لكاليـاري في الدقيقة  36 بعد
عـرضـية وصـلت إليه لـيـطلق تـصويـبة

قوية على  تشيزني.
وعــاد يـوفـنـتـوس سـريــعًـا لـلـتـفـوق من
جـــديــد بــعـــد انــطالقـــة من الــنـــاحــيــة
الـيسرى لدوجالس كوسـتا في الدقيقة
 39 وتـمـريـرة عـرضـيـة حـولـهـا فـيلـيب
بـراداريتش بـاخلطـأ في مرمـاه ليـتقدم

البيانكونيري (2-1).
وكـاد كـريـسـتيـانـو رونـالـدو أن يـضيف
الــهــدف الــثـالـث بـالــدقــيــقـة  40 بــعـد
يـزة من كانسيـلو وتسديدة عـرضية 

من "الدون" أبعدها احلارس.
ن لـــكــالـــيــاري وتـــصــدى الـــقـــائم األ
لـقـذيفـة من رونالـدو بـالدقـيقـة الـثانـية

من الوقت بدل الضائع للشوط األول.
ومــرت رأســيـة بــلــيـز مــاتــويـدي العب
يـــوفــنــتـــوس في الــدقـــيــقــة  53 فــوق
الـعارضة بعدما اسـتغل عرضية خوان

كوادرادو.
وحـاول رونــالـدو الـتـسـجـيل بـالـدقـيـقـة
 83عـبـر تسـديدة قـوية من عـلى حدود
مـنطقة الست يـاردات إال أنها ارتطمت
ـدافع كاليـاري لتخـرج لركنـية.وكادت
تـصـويـبـة بـنـتانـكـور بـالـدقـيـقة  85 أن

تسكن الشباك لكنها علت العارضة.
ومن هـجمـة مرتـدة سريـعة فـي الدقـيقة
 87وصــلت الـكــرة إلى رونــالـدو الـذي
ـــرمى من مـــنـــتــصف ركـض بــاجتـــاه ا
ـلعب ومـرر إلى كوادرادو اخلالي من ا
الــرقـابـة لـيــنـفـرد بــاحلـارس ويـسـجل
الـهـدف الــثـالث لـيـنـتـهي الـلـقـاء بـفـوز

اليوفي (3-1).
رهان سوالري

وحـقق ريـال مـدريد االنـتـصـار بثـنـائـية
دون رد خـالل مـواجــهــة بــلـد الــولــيـد
مـــــســـــاء اول امـس الـــــســـــبت ضـــــمن

منافسات اجلولة الـ 11 من الليجا.
ـدافع أولـيـفاس وسـجل لـريـال مـدريد ا
بــاخلــطــأ في مــرمــاه فـي الــدقــيــقـة 83
وسـيـرجـيـو رامـوس من ركـلـة جزاء في

الدقيقة 88.
وبــهــذا االنــتــصــار يــرفع ريــال مــدريــد
ـــركـــز رصـــيــــده لـــلـــنـــقـــطـــة  17 فـي ا

الــسـادس بــيـنــمـا جتــمـد رصــيـد بــلـد
ركز الثامن. الوليد عند  16نقطة في ا
اضية دة ا وعـانى ريال مدريد خـالل ا
من نـتـائج سلـبيـة في اللـيجـا حيث لم
ـلـكـي أي انـتـصـار في آخـر 5 يــحـقق ا

مباريات في البطولة.
WOJK   ôËU×

بــدأ ريـال مــدريــد الـتــهـديــد بـواســطـة
ـا مـرت تــسـديـدة قـويـة من كــر بـنـز
بـجانب مـرمى بلد الـوليـد بعد تـمريرة
ســحــريــة من مــاركــو أســيــنــســيــو في

الدقيقة 3.
يرجني على وجـاءت ثاني محـاوالت ا
مـرمـى اخلـصم عـبـر الـويـلـزي جـاريث
بيل بكرة رأسية قوية لكن تصدى لها

احلارس ماسيب في الدقيقة 12.
ــلــكـي رحــلــتـه لــلـــبــحث عن وواصـل ا
الــهــدف األول مــرة أخــرى عــبــر كــر
ـا الذي سـدد كرة رأسـية تـصدى بـنز

لها ماسيب في الدقيقة 17.
وجــاء أول تـهــديـد من بــلـد الـولــيـد في
الدقيقة  32 عـبر أنطونيو ريجال الذي
ــيــرجني ثم عــلت تــســديــدته مــرمى ا
جاءت تسديدة قوية من طوني فيال في

الدقيقة 33.
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يـكـمـلـهـا الـسـنـغـالي سـاديو مـاني في
الـشـبـاك بـيـد أن احلـكم ألـغـى الـهدف

بداعي التسلل في الدقيقة 18.
وفـي الدقـيـقة 23 اقـتـرب من لـيفـربول
من الـــتــســجــيل بــعــدمــا رفع الــنــجم
ــصـري مــحـمّـد صـالح الـكـرة داخل ا
ــدافع مــنــطــقــة اجلــزاء إلى زمــيــله ا
الــهــولــنــدي فــيــرجــيل فــان ديك لــكن
حــارس آرســنــال بـيــرنــد لــيـنــو أنــقـذ

وقف. ا
 وعـلت رأسيـة من أوبـاميـاجن عارضة
لـيـفـربـول قـبل أن يـلـغي احلـكـم هـدفا
آلرســـنــال في الــدقــيــقــة 40 بــدعــوى
تــــســـلّل صــــانع الـــهــــدف شـــكـــودران

موستافي.
ونـفّـذ مـيـلـنـر ركلـة حـرّة نـحـو مـنـطـقة
جــزاء آرســنــال ارتــقى لــهـا فــان ديك
بـــرأسه حلـــظــة خـــروج احلــارس من

مرماه لكن الكرة ارتطمت بالقائم.
وتـواصلت الهجمات من الفريق في
بـداية الشوط الثاني ليفتتح ليفربول
الــتـسـجـيل بــالـدقـيـقـة 61 بــعـدمـا مـر
مـاني مـن الـنـاحـيـة الـيـسـرى لـيـحوّل
ـرمى أبعـدها لـينـو لتصل كـرة أمام ا
ـــنــدفع مــيــلــنــر الــذي ســدّدهــا إلى ا

بــالــقـائم األيــســر ويـكــمــلـهــا ألــفـارو
جـارسـيـا في الـشبـاك لـيـكـافئ  مدربه

بعد وقت قليل من مشاركته.
تــــواصــــلت اإلثــــارة حـــتـى الـــدقــــائق
األخـيـرة ولم ييـأس العبـو بـرشلـونة
وكـان لـويس سواريـز السالح األخـطر
بـتــسـديـداته ورأسـيـاته قـبل أن يـأتي
الـــفــرج بـــهــدف الـــتــعـــادل عن طــريق
ــبــلي قــبل الــنــهــايـة بـ 3 عــثــمــان د

دقائق.
وقـــبل أن يــفـــيق العـــبــو فـــالــيـــكــانــو
ومــدربـهم من الــصـدمـة أكــمل لـويس
ســـواريـــز عــلـــيـــهم بـــهــدف ثـــالث في
الــدقـيـقـة األخــيـرة لـيـنــتـزع الـعـمالق
الكتالوني فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2.
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وفـي مبـاراة أخـرى فـرط لـيـفـربول في
االنـتـصار عـنـدما تـلـقّى مرمـاه هـدفا
قــبـل دقــائق قــلــيــلـــة عــلى الــنــهــايــة
لـيـتـعـادل مع صـاحـب األرض آرسـنال
(1-1) اول امـس الـسـبت عـلى مـلـعب
"اإلمـــارات" ضــمـن اجلــولــة الـ 11من

يرليج. البر
وسـجّل جيمـس ميلـنر هدف لـيفربول
في الدقيقة 61 لـكن ألكسندر الكازيت
عادل الكفّة آلرسنال في الدقيقة 83.

ـبـلي الــضـيـوف بـهــدفـ لـعـثــمـان د
وسواريز في الدقيقت  87 و90.

ورفـع بــرشـــلــونـــة رصـــيــده إلى 24 
نـقطـة ليـعزز صـدارته جلدول الـليـجا
بـينما جتمد رصيد رايو فاليكانو عند

ركز الـ 19.  6 نقاط في ا
ـنـافـسه لم يــتـرك بـرشـلـونـة فـرصـة 
اللـتقـاط األنفـاس وهز شـباكه سـريعًا
بـــكــرة طــولـــيــة انـــفــرد عــلـى إثــرهــا
جـوردي ألبا من اجلهة الـيسرى لكنه
فـضـل تـمـريـرهـا إلى لـويس سـواريـز

ليسجل الهدف األول للضيوف.
رد رايـــو فـــالــيـــكـــانـــو كــان بـــطـــيـــئــا
بـــانـــطالقـــات ألدفـــيـــنـــكـــوال وأدريــان
إمــبــاريـا بــدون خـطــورة عــلى مـرمى

اني آندريه تير شتيجن. األ
وبـــحـــلـــول الـــدقـــيـــقــة  30 انـــتـــفض
فـاليـكانو بـقوة وكـاد خوزيه بوزو أن
يــهـز الــشـبــاك إال أن تـسـديــدته مـرت

بجوار القائم.
بــعـدهــا بـخـمـس دقـائق تــسـلم بـوزو
الـــــكــــرة وســــددهـــــا رائــــعــــة دون
مـضـايـقـة لـتـسـكن الـشـبـاك بـعـد

االرتطام بالقائم األيسر.
اســـتــجـــمع بـــرشــلـــونــة قــواه
مجدًدا لإلجهاز على منافسه
لـكن راكيتيتش وبوسكيتس
وكـوتينيـو وآرثر لم يجدوا
ـساحـات الكـافيـة لصنع ا
الـهجمات قبل أن يباغت
لـويس سـواريـز كل من
ـلــعب بــتـســديـدة فـي ا
فـي القائم بـعد تمـهيد

من رافينيا.
انـقلبت األمور رأسًا
عـــــــــلـى عــــــــــقـب في
الــــشــــوط الـــثــــاني
وبــــدأ بـــرشــــلـــونـــة
ـــحــــاولـــة هـــزيـــلـــة
لـرافـيـنيـا قـبل أن يـغادر
لــيــشــارك مــكــانه الــفــرنــسي عــثــمـان

بلي. د
وشـكل فـالـيـكـانـو خـطـورة كـبـيرة من
رتدة حيث تصدى تير الـهجمات ا
شـــتـــيـــجـن النـــفـــراد تـــام ومــرت
تــســديـدة مــبــوال بـجــوار الــقـائم

األيسر.
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ومـن عـرضــيـة جــهـة الــيـمـ
انـــقـض راؤول دي تـــومــاس
عـلى الـكـرة برأسـه لتـصـطدم
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دير الـفني ليوفنتوس بـدور العبه البرتغالي كريـستيانو رونالدو أشـاد ماسيميليـانو أليجري ا
جنم الـفــريق بـعــد الـفــوز عـلى كــالـيـاري بــنـتــيـجـة 1-3 اول امس الــسـبت فـي إطـار الـدوري
اإليـطالي.وقـال ألـيجـري في تـصـريحـات لـشبـكـة سـكاي سـبـورتس "حـتى في ريال مـدريـد كان
ا رونالدو العب استثنائي حتى عندما ال يهز الشباك فهو يصنع األهداف لآلخرين مثلما قائدً
فعل مع كوادرادو".وألقى أليجـري باللوم على اخلط الدفـاعي لفريقه بعدمـا استقبل هدفًا أمام
كالياري وكاد أن يهـدر الفوز.وأضاف "يجب أن ندافع عن أنفسنـا بشكل أفضل ألننا نستقبل
الـعـديد من األهـداف وخـاطـرنا مـرة أخـرى في الـدقـائق األخيـرة أمـام كـاليـاري".وتـابع "الـدفاع
واقف".ونوه ثل هـذه ا ـنع التعـرض  ـثل هذه الطـريقـة أمر مرهـق يجب علـينـا أن نعمل بـقوة 
"دوجالس كوستا عانـى من ألم في منطقة الـفخذ فضلت عـدم اخملاطرة به كان أداء كوادرادو
ا كما تألق بنـتانكور في خط الـوسط التعب سيـطر على بيانـيتش وماتويـدي".وأ "كيليني جيـدً
وبيرنارديـسكي مستـعدان للـعب يجب عليـنا تقـييم إصابة مـاريو مانـدزوكيتش ستـكون مباراة
ـقبل في كـبيـرة أمام مـانشـستـر يونـايتـد في دوري األبطـال يجب عـليـنا ضـمان الـتأهل لـلدور ا
سابقة".وواصل نادي يـوفنتوس تفوقه في منافسات الدوري اإليـطالي بتحقيق الفوز العاشر ا
وسم ليتـربع على قمة الـكالتشـيو برصيد  31 نقـطة بفارق  6 نقاط عن له في الـبطولة هـذا ا

أقرب مالحقيه إنتر ميالن ونابولي.

بعنف في الشباك.
ري وأجـرى مدرب آرسنـال أوناي إ
تــبـديـلـه األوّل بـإشـراك أيــوبي مـكـان
مـخـيـتـاريان. وانـطـلق صالح بـهـجـمة
خـطيـرة من النـاحيـة اليـسرى قبل أن
يــرسل كـرة حــاول مـاني إكـمــالـهـا في
الـــشـــبـــاك دون أن يـــلـــحق بـــهـــا في
الــدقـيـقـة.69 . ودخـل آرون رامـزي في

تشكيلة آرسنال بدال من أوبامياجن.
وأنـقذ لـينـو مرمى آرسـنال مـن رأسية

خطيرة لفان ديك في الدقيقة 74.
ــدرب يـورجن كــلـوب إنـعـاش وأراد ا
وفق هـجوم لـيفربـول بإخراج غـير ا
روبـرتو فرمـينو وإشراك الـسويسري

شيردان شاكيري.
لكن آرسنال عادل النتيجة في الدقيقة
83 عـبـر الكازيت الـذي تـلقّـى تمـريرة
ــرمى واســتــدار حـول أيــوبي أمــام ا
نـفسه قبل أن يضع الـكرة في الشباك
اجلــانـبـيـة الــداخـلـيـة بــجـوار الـقـائم
الـبـعـيـد.وأهدر العب آرسـنـال هـكـتور
بـيلـيرين فـرصة تـسجـيل هـدف الفوز
بـالدقـــــــــيقة 87 عـندمـا ســــــــدّد كرة
مـن مــــوقـف مــــريـح فـــــابــــتـــــــــعــــدت
قــلــــــــــــيال عن الــزاويــة الــعــــــــلــيــــا
رمى لـيفــــــربول لـتـــنـتهي الـيسـرى 

 ôU Ë ≠ b¹—b  }
شدد لـويس سواريـز مـهاجم بـرشلـونـة على أهـميـة الفـوز أمـام رايو فـايكـانو (3-2)

اول امس السبت في اجلولة الـ 11 من الليجا موجهًا اللوم لفريقه.
ـباراة نـقـلـها حـسـاب بـرنامج "تـشـيـرجنيـتـو" على وفي تـصـريـحات صـحـفيـة عـقب ا
"تـويتر" قال سواريـز: "لقد استرخـينا بعدمـا سجلنا الهـدف األول كان لديهم دقائق

جيدة واستغلوها.. كانت مباراة صعبة لكننا تمكنا من العودة".
وأضاف: "ال يجب علينا االسـتهانة برايو علـينا انتقاد أنفسـنا بعد االسترخاء الذي
باراة". واخـتتم صاحب الهدف األول والـثالث: "كل العب يحاول مساعدة حدث في ا
الـفـريق ويـبـذل قـصـارى جـهـده من أجل احلـصـول عـلى الـنـقـاط.. كـانت نـقـاط مـهـمـة
ا بأن أتلتيكو مدريد تـعادل".وكان البارسا قد تقدم بهدف قبل أن يرد بالنسبة لنـا علمً

فايكانو بهدف لكن البلوجرانا عاد ليفوز (3-2). 
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ورفـع ليـفـربـول رصـيـده بـذلك إلى 27
نـقـطـة لـيتـصـدّر مـؤقّـتا بـفـارق نـقـطة

واحدة.
وارتـفع رصيد آرسنال إلى  23 نقطة
ـركـز الـرابع مـؤقـتـا بـعـدمـا حـافظ بـا
عــلى ســجـلّه خــالـيــا من الــهـزائم في
ـــــبــــاريــــات الـــــتــــسع األخـــــيــــرة له ا

سابقة. با
وجـاءت الـفـرصة اخلـطـيرة األولى في
ــبـاراة بـالـدقــيـقـة الـرابــعـة عـنـدمـا ا
انــطـلـق كـوالســيـنــاتش من الــنـاحــيـة
ـهاجم الـيـسرى لـيرسل كـرة غمـزها ا
الــفــرنــسي ألــكــســنــدر الكــازيت لــكنّ
حـارس ليفربول أليـسون بيكر تصدّى

لها.
وبـعدهـا بعـشر دقـائق أصاب مـهاجم
ــيــريك أوبـامــيـاجن آرســنــال بـيــيـر إ
الــشـبـاك اجلــانـبــيـة إثـر تــمـريـرة من

تشاكا.
هاجم اجلابونـي عرضية على ورفـع ا
رأس األرمـيــني هـنـريك مـخـيـتـاريـان
الـذي استـغل خروج أليـسون اخلاطئ
مـن مـرمــاه لـكن الــكــرة مـرت بــجـانب

القائم في الدقيقة 16.
وارتــطـــمت كــرة مــهــاجـم لــيــفــربــول
روبـرتـو فـرمـينـو بـالـعـارضـة قبل أن
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فريق ارسنال
بتعادل ثم
أمام فريق
ليفربول في
رليغ البر

فرص مهدرة
فـي بـــدايــــة الــــشـــوط الــــثـــانـي أهـــدر
الـبـرازيلـي كاسـيـميـرو فـرصة تـسـجيل
الـهدف األول بـكرة رأسيـة أعلى مرمى

ماسيب في الدقيقة 53.
وتـألق احلـارس مـاسـيب بـالـدقـيـقة 55
في الــتـصـدي لـتـسـديـدة قـويـة من قـبل
الـبـرازيـلي كـاسـيـمـيـرو من عـلى حدود

منطقة اجلزاء.
وقـرر سـانـتـياجـو سـوالري الـدفع بأول
أوراقه في الدقيقة  56 بـإشراك إيسكو

بدال من كاسيميرو.
ومــنـــعت الــعــارضــة بـــلــد الــولــيــد من
تــسـجـيـل الـهـدف األول حــيث تـصـدت
لــتـسـديـدة صـاروخــيـة من قـبل الالعب

ألكاراز في الدقيقة 57.
وجـاء ثاني أخطر محـاوالت بلد الوليد
ـباراة عبر طوني فيال في الدقيقة في ا
59 مـن خالل تــســـديــدة تـــصــدى لـــهــا

. احلارس تيبو كورتوا على مرت
ولـلمرة الثـانية تمنع الـــــــــعارضة بلد
الــولـيـد من تـســــــــــجـيل الـهـدف األول
فـي الـــدقـــيـــقـــة 65 بــــعـــد أن تـــصـــدت
لــتـســــــــديـدة قــويـة من الالعب طـوني

فيال.
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وأنه ال يـعـرف شـيئـا عن إنـشاء بـطـولة
قـــــاريـــــة جـــــديـــــدة حتـــــمـل اسم دوري

"السوبر ليج".
وقـال رومـيـنـيـجه حملـطـة "سـكـاي" عـلى
هــامش مـبـاراة فـريــقه أمـام فـرايـبـورج
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أكـد كـارل هـايـنـز رومـيـنـيـجه الـرئـيس
الــتـنــفــيـذي لــنـادي بــايـرن مــيـونخ أن
ــشـــاركــة في فـــريــقـه مــلـــتــزم فـــقط بـــا
الـبـونـدسـلـيـجـا ودوري أبـطـال أوروبا
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أطـلقت جـماهـير نـادي ريال مـدريد في
مـلـعب سـانـتـيـاجـو بـرنـابـيـو صـافرات
االسـتهجـان على الويـلزي جاريث بيل
واإلسـباني ماركـو أسينسـيو أثناء

مباراة بلد الوليد.
وقـالـت صـحـيــفـة "سـبـورت"
اإلسـبـانـيـة إن جـاريث بـيل
ومـاركو أسينسيو تعرضا
لـصافرات االستهجان من
جــمـــاهــيـــر ســانـــتــيـــاجــو
بـرنابيو أثـناء استبـدالهما
في مــبــاراة بــلــد الــولــيـد
بـسبب مستـواهما السيء

باريات األخيرة. في ا
ولـفــتت الـصـحــيـفـة إلى أن
اجلـمـاهيـر صـفقت بـحـماس
لالعب الـــبــرازيــلي الـــصــغــيــر

اول امس الــسـبت فـي الـبـونــدسـلــيـجـا
"نـلـتزم بـعـضويـتنـا في الـبونـدسـليـجا
وبـاالحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
الـذي يـنـظم الـبـطـوالت األوروبـيـة هـذا
األمر لم يتم أبدا مناقشته من جانبنا".
انـية  وذكـرت مـجلـة "ديـر شبـيـجل" األ
نـاديا أوروبـيا بـارزا طلب مـنهم أن  16 
الـتـوقـيع عـلى إعـالن نـوايـا قبـل نـهـاية
كن الـشهر اجلـاري لالنضمـام إلى ما 
أن يـــكــون دوري خـــاص "ســوبـــر لــيج"

بداية من 2021.
مــثل هــذا الــدوري قــد يــشــهــد نــهــايـة
بـطولـة دوري أبطال أوروبـا في شكـلها
ــا ذكــرته مــجــلــة "ديـر احلــالي وفــقــا 
ــبــني عــلى شــبــيــجل" في تــقــريــرهــا ا
حتـقيقات أجرتها مـنصة تسريبات كرة
الـقدم والتي أصبـحت متاحة من خالل
مـــجــمـــوعــة الـــتـــقــاريـــر الــتـــعــاونـــيــة

للتحقيقات األوروبية.
وذكـر الـتـقـريـر أن اخلـطـة عـرضت عـلى
ريـال مـدريـد حـامل لـقـب دوري األبـطال

اضي من خالل التشاور. الشهر ا
ووفــقــا لــلـتــقــريــر فـإن "الــســوبــر لـيج"
ـكن يــتـضـمن  11 نــاديـا مـؤســسـا ال 

كاسيميرو

هـبـوطهم وهم: ريـال مـدريد وبـرشلـونة
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشـيــلــسي
وآرسـنال ومانـشستـر سيتي ولـيفربول
وبــاريس ســان جـيــرمـان ويــوفـنــتـوس

وميالن وبايرن ميونخ.
وتـــنـــضم أنـــديـــة أتـــلــتـــيـــكـــو مـــدريــد
وبوروسيا دورتموند ومارسيليا وإنتر
مــيالن ورومــا كــأنــديــة مــدعــوة حــيث
ـكن هبوطها للدرجة الثانية وهو أمر

يجري أيضا مناقشته حاليا.
وذكـرت مـجـلـة "دير شـبـيـجل" أن بـايرن
مـيونخ نظر قبل  3 أعـوام بشكل موجز
فـي اجلــوانب الــقــانــونـــيــة لــيس فــقط
ــنـافــســات األوروبــيـة لالبــتــعــاد عن ا
ولـــــكـن أيـــــضـــــا عن الـــــدوري احملـــــلي

(بوندسليجا).
ولـكـن رومـيـنـيـجه رد عـلى ذلك بـالـقـول
"لــست عــلـى عـلـم" بــاخلـطـط اجلــديـدة
وذلـك بـعـد أن نـفى بــايـرن مـيـونخ هـذه

التقارير.
ـكـنني فـقط الـقول بـالـنيـابة وأوضح "
عن بـايرن مـيونخ أننـا ليس لديـنا علم
سائل ثل هذه ا بـذلك لسنا معنـي 

إنه أمر ال يخصنا". كارل هاينز رومينيجه
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ودفـع سوالري بـثـاني أوراقـه (لـوكاس
فـاسكيز بدال من الـويلزي جاريث بيل)
ثم شـارك فـينـيـسيـوس جونـيـور للـمرة
الــثـانـيـة حتت قـيـادة سـوالري بـدال من

ماركو أسينسيو.
وكـان فينيسيـوس يعاني من التهميش
ــدرب الــســابق جــولــ حتـت قــيــادة ا
لــوبــيــتــيــجي قــبـل أن يــقــرر سـوالري

الرهان عليه بقوة.
وسـدد فـيـردي مـهاجـم بلـد الـولـيـد كرة
قـوية في الـدقيقة 79 ولـكن تصـدى لها

. كورتوا على مرت
وافـتتح ريال مـدريد التـسجيـل بالهدف
األول فـي الــدقـــيـــقــة 83 بـــهــدف عـــبــر
أولـيفاس مدافع بلد الـوليد باخلطأ في
مــرمـاه بــعـد تــسـديــدة من الـبــرازيـلي
فــيـــنــيــســيــوس جـــونــيـــــــور مــهــاجم

يرجني. ا
ــبــاراة ركــلــة جـزاء واحــتــسب حــكـم ا
لـريال مدريد فـي الدقيقة 88 بـعد إعاقة
ـا كــالـيـرو مــدافع بـلـد الــولـيـد لــبـنـز
ونـفذها بنجـاح سيرجيو راموس العب
ـبـاراة بـفـوز ـلـكـيـ لــتـنـتـهـي ا وقــائـد ا

يرجني بنتيجة 2-0.  ا

فـيـنـيـسـيـوس جـونيـور والـذي دخل في
الــشـــوط الــثـــاني بـــديال وتــســـبب في
الـهـدف األول.وكـان سـيـرجـيـو رامـوس
قـائد الفريق قد تعرض أيضًا
لـصــافـرات االسـتـهـجـان
فـي الــــدقــــائق األولى
ــبــاراة.يــذكــر من ا
أن ريــــال مـــدريـــد
كــســـر ســلــســلــة
الــنـتـائج اخملــيـبـة
لـــآلمـــال وحـــقق
الـــفــــوز لـــلــــمـــرة
األولــــــــــى فــــــــــي
الــلــيــجــا مــنـذ 5
جــــــــــــــــــــــــــــــــوالت
وتـــــفــــــــــــوق عـــــلى
بــــــلــد الـــولــيــد
 .(2-0)
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ـاني يـورجن كـلـوب مـدرب اعـتـرف األ
لـيـفـربول أن فـريـقه ارتـكب أخـطاء في
مــبــاراة آرســـنــال اول امس الــســبت
ضــمن مـنــافــسـات اجلــولـة الـ 11 من
ـيــرلـيج والــتي انـتــهت بــتـعـادل الـبــر

الفريق 1-1.
وقـال كـلـوب في تـصـريـحـات أبـرزتـهـا
ـــبــاراة: شــبـــكـــة "بي بي سـي" بــعـــد ا
"أحـرزنــا هـدفًـا صـحــيـحًـا وفـان دايك
ســنــحـت له فــرصـــتــان يــســـتــطــيع أن

يحرزهما بعيون مغلقة".
وأضـاف: "لست سعـيدًا بالطـريقة التي
دافـعنـا بهـا في الشـوط األول ألن هذا
لـيس مـا أريده ولـكنـنـا كنـا أفضل في

رتدة". الهجمات ا
وتــابع: "لـقــد شــاهـدت فــان دايك بــعـد
ـــبـــاراة وهـــو يــقـــول كـــان يـــجب أن ا

أسـجل هــاتـريك لـست العب كـرة قـدم
جــيـد ولــكـــــــنــني جــيـد في ضــربـات
الـرأس وكـان يـجب أن أسـجل من 3 

فرص".
وواصل: "الـتـعــادل نـتـيـجـة جـيـدة لـنـا
ـــري ســـيـــقـــول نـــفس وأعـــتـــقــد أن إ
الـكالم كان لـدينا فـرص واضحة وهم
أيـضًــا حـصـلــوا عـلى بــعض الـفـرص
ولــكن الــتــعــادل عــلى مــلــعب آرســنـال
شيء جــيـد رغـم رغـبــتـنــا في حتــقـيق

الفوز".
لـغي علـق كلوب: وحـول هدف مـاني ا
"ال يـسـتــطـيع أحـد تـأكــيـد سـبب إلـغـاء
الـهـدف سـوى حـكم الـرايـة ولـكن هذه
هي كـرة الـقـدم فإذا اعـتـقـد احلكم أن
مــاني في وضع تـســلل فـهــو مـخـطىء
ولـكن هذا لن يغير شيـئًا نحن ارتكبنا

أخطاء في مباراة أكثر من احلكم".


