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ضيق أتلتيكو مدريد اخلناق على
بــــرشـــلـــونـــة في صـــدارة الـــدوري
اإلسـبـاني عـبر الـفـوز عـلى ضـيفه
خـيــتـافـي بـنــتـيــجـة 0-2 اول امس
السبت في إطار اجلولة الـ 21 من

عمر الليجا.
وفي مبـاراة أخرى
رحـلـة ذاتـها بـا
اكتسح إشبيلية
ضـيفه لـيـفـانتي
بـخـمـاسـية دون

رد.
ورفع أتــلـتـيـكـو
مـدريـد رصـيده
44 إلــــــــى 
نـقـطة
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بدا دور النـجم األرجنتـيني ليونـيل ميسي قـائد برشلـونة واضحًـا في حسم صفقـة انتقـال الهولنـدي فرينكي دي

يوجن إلى البلوجرانا بدالً من اختيار اللعب مع باريس سان جيرمان.
وذكرت صـحيفة "مونـدو ديبورتيـفو" اإلسبانيـة أن والد فرينكي قـال إن جنله تلقى اتـصاالً هاتفيًـا من ميسي جعله
يقرر االنـتقـال إلى برشلـونة في الـلحظـات األخيـرة بعدمـا كان الالعب قـد حسم قراره بـالرحـيل إلى باريس سان
جيـرمـان.وأوضح والـد الالعب في تـصريـحـات مع إذاعـة هولـنـديـة أن ميـسي وجـد صـعوبـة في الـتـحدث مع دي

يوجن بسبب عدم إجادة أسطورة برشلونة للغة اإلجنليزية لكنه حرص على توصيل رسالته إلى جنم أياكس.
وقال برشـلونة إن تـكلفة صـفقة دي يوجن هي  75 ملـيون يورو بجانب 11 ملـيون يورو كمـتغيرات ووقع الالعب

قبل. وسم ا دة 5 مواسم بداية من ا على عقد مع النادي 
جديـر بـالذكـر أن بـاريس سان جـيـرمان كـان قـريبًـا من احلـصول عـلى خـدمات دي يـوجن لـكن برشـلـونة جنح في

تغيير قرار الالعب.
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فــاز فـريـق الـنــجم الــســاحـلـي عـلى
مضيـفه الرجاء الـبيضـاوي بهدف

دون رد اول امـس الــــــســـــــبـت في
ـبــاراة الــتي أقــيـمت عــلى مــلـعب ا
موالي عـبد الـله بالـرباط في ذهاب

الــدور ربع الــهــائي من كــأس زايــد
لألندية العربية.

وجـاء هــدفـا الـنــجم الـســاحـلي عن

ـــســـــــــــــاكــــني طــــريق إيــــهــــاب ا
وفراس بـالعربي فـي الدقيـقت 56

و90.
ـباراة وبـدا واضحـا مع انـطالق ا
أن الــــرجــــاء حــــاول الــــضــــغط من
الـبـدايـة غـيـر أن االنـتـشـار اجلـيـد
لـالعـبي الـنـجم لم يـسـمح لـلـفـريق
ـــضـــيف بـــالــوصـــول إلى مـــرمى ا

احلارس مكرم البديري.
ــبــاراة عن وبــدأت اخلــطــورة في ا
طــريق حتــرك زكــريــاء حــدراف من
اجلــهــة الــيـســرى ثم تــمــريــر كـرة
جيدة داخل منطـقة اجلزاء ولكنها

مرت دون متابعة.
وبــحث مــحـــسن يــاجــور مــهــاجم
الـــرجـــاء عن اســـتـــغـالل احلـــلــول
الـــفــرديــة لـــكن احلــضـــور اجلــيــد
لـــلـــدفـــاع الـــتـــونـــسـي مـــنـــعه من

التهديد.
وهــــدد الـــــرجــــاء مــــرمـى الــــنــــجم
السـاحلي مع بـداية الشـوط الثاني
من ركلة ثـابتة حـيث وصلت الكرة
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(من ركــــلـــة جــــزاء) وكـــويــــنـــسي
بــرومـــيـــــــــس فـي الــدقــــــــــــائق

 .( 90Ë 80Ë 7160 وË48)
بـهــذا الــفــوز يــصــعـد إشــبــيــلــيـة
بإجمالي 36 نقطـة للمـركز الثالث
مـؤقــتًــا بـفــارق األهــداف فـقط عن

ريال مدريد
وعلى اجلانب اآلخر جتـمد رصيد
ـركـز لـيــفـانـتي عـنـد 26 نـقــطـة بـا

العاشر.
ويـحـتل برشـلـونة صـدارة الـليـجا
بـإجـمالي  46نـقـطـة بيـنـمـا يـحتل
أتــلـتــيــكـو مــدريــد الـوصــافـة بـ41

نقطة
  d² A½U  WOÝULš

عـلى صـعـيد اخـر حـقق مـانشـسـتر
سـيـتي فــوزا سـهال عـلى بــيـرنـلي
بــخـمــســة أهـداف نــظـيــفــة ضـمن
مــــنــــافــــســـات دور الـ 32 لــــكــــأس
االحتــاد اإلجنـلــيــزي عــلى مــلـعب
االحتـاد لـيــحـجـز مــقـعـده في دور

سابقة. الـ 16من ا
أحـرز أهــداف الـســيــتي جـابــريـيل
جيسوس وبيرناردو سيلفا وكيفن
دي بروين وسـيرجـيو أجـويرو في
الـدقـائق 23 و 53و61 و85 ولوجن
باخلطأ في مرماه في الدقيقة 73.

ـركـز الـثـاني بـفـارق نـقـطـتـ في ا
تصدر برشلونة فقط عن ا

فيما توقف رصـيد خيتافي عند 31
ـركـز الـسـادس نـقـطـة لـيـبــقى في ا

بجدول ترتيب الليجا.
افـتـتح الــفـرنـسي الــدولي أنـطـوان
جريزمان التسجيل ألتلتيكو مدريد
في الـدقـيـقـة 27 ثم أضـاف سـاؤول
نـــيــجــويــز الــهـــدف الــــــــثــاني في

Æ37 الدقيقة
وســـجل أهـــداف إشــبـــيــلـــيــة أمــام
لـــيـــفــانـــتي وســـام بــــــن يـــدر في
الــدقــيــقـة 48 وأنــدريه ســيــلــفـا في
الدقـيـقة 60  وفـرانكـو فـازكـويز في
الـدقـيـقـة 71  وبـابــلـو سـارابـيـا في
الــــدقـــيــــقـــة  80 من ركـــلــــة جـــزاء
وكـويـنـسي بـرومــيس في الـدقـيـقـة
ــبــاراة من مــتـابــعـة األخــيـرة من ا
لركلة اجلزاء التي سددها.
ورفع إشـبـيـلـيـة رصـيـده
ركز إلى  36نقطـة في ا
الثالث بفارق األهداف
أمـــام ريـــال مـــدريـــد
فـيـمـا تـوقف رصـيـد
لــيـفــانـتـي عـنـد 26
ــركـز نــقــطــة في ا

العاشر.
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وفي مــــــبـــــاراة
أخـــرى ســحق
إشـــبـــيـــلـــيـــة
ضــــــــــــيـــــــــــفـه
ليفانتي (5-0©
اول امـــــــــــــس
الــســـبت عــلى
مــــلـــــعب رامــــون
ســـــــانــــــــشــــــــيـــــــز
بـــــــيـــــــزخــــــوان

بــاجلــولــة الـ21
لـــــــــــلــــــــــدوري
اإلســــــبـــــــاني

لكرة القدم.
جاءت أهداف
إشــبـــيــلـــيــة
بــتـــوقــيع كل
مـن: وســـــــــام
بــن يـــــــــــــــدر
وأنــــــــــــــدريـه
ســـــيــــلـــــفــــا
وفــــرانـــــكــــو
فــــازكــــويــــز
وبابلـو سارابيا
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ـوسم احلالي كـشـفت تقـريـر صحـفي عن تـأهب يوفـنـتوس لـضم جنم ريـال مدريـد في نـهايـة ا
ـيـرجني في بـعـدمـا ابـتــعـد الالعب عن حـسـابــات األرجـنـتـيـنـي سـانـتـيـاجـو ســوالري مـدرب ا
ـباريات األخيرة.وذكرت صـحيفة "توتـو سبورت" أن يوفنتـوس يرغبة في التـعاقد مع البرازيلي ا
ــا في اخـتـيـارات سـوالري خالل مـارسـيـلـو الـظــهـيـر األيـسـر لـريـال مــدريـد والـذي أصـبح بـديـلً
اضـية.وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى استعداد اليوفي لدفع  60مليون يورو مقابل اللقاءات ا
تلك مـارسيـلو في عقـده شرطًا ـلكي في حـ  احلـصول على خـدمات الـقائد الـثاني لـلفريق ا
جزائـيًا يـبلغ  200 مـليون يـورو.وأوضحت أن صـفقـة انتقـال مارسـيلو لـليـوفنتـوس قد تـتضمن
دخـول أليكس ساندرو الـذي يحظى باهتـمام العديد من األنـدية األوروبية.على صـعيد اخر أعلن
نادي يـوفنتـوس حامل لقب الـدوري اإليطالي اول امس الـسبت عن تعـاقده مع مدافـع منتخب
ـجـرد اجـتـيازه الـكـشف الـطـبي سـيـخـوض كـاسـيريس (31 أوروجواي مـارتن كـاسـيـريس.و
عاما) جتـربته االحتـرافية الثـالثة مع يوفـنتوس قـادما من صفوف التـسيو.ولـعب كاسيريس في
صفوف يـوفنـتوس لـلمرة األولى في 2009 قـادما من بـرشلـونة اإلسـباني ثم لـعب في صفوف
إشبيلـية اإلسباني قبل الـعودة إلى يوفنتوس في 2012.وفاز كاسيـريس بخمسة ألقـاب متتالية
في الدوري اإليطـالي مع يوفنـتوس قبل أن يـرحل لصفـوف ساوثهـامبتـون ثم فيرونـا ثم التسيو
ـغـربي مـهـدي ـقـرر أن يـحل كـاسـيـريس بـديـال لـلـمـدافع ا ـواسم األربـعـة األخـيـرة. ومـن ا في ا

بنعطية الذي أوشك على الرحيل عن يوفنتوس.

من الـهدف اخلـامس بـتسـديدة من
بــرنـاردو ســيــلـفــا ولــكن احلـارس
اإلجنـلـيـزي تـصدى لـهـا وأخـرجـها

لضربة ركنية.
وحــصل مــانـشــســتـر ســيــتي عـلى
ضربـة جزاء في الدقـيقة 85 نفذها
أجويرو بـنجاح في شبـاك بيرنلي

معلنا عن الهدف اخلامس.
ــبــاراة اسـتــطـاع وحــتى نـهــايـة ا
الـسـيـتـي أن يـحـافظ عــلى شـبـاكه
ـبــاراة بـفـوز مــريح عـلى ويـنــهي ا

بيرنلي.
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وتغـلب فريق ساسـولو عـلى ضيفه
كـالـيـاري (0-3) اول امس الـسـبت
رحلـة احلادية والـعشرين من في ا

الدوري اإليطالي.
وتـقــدم مـانـويل لــوكـاتـيــلي بـهـدف
لـسـاولـو في الـدقـيقـة الـتـاسـعة ثم
أضاف كوما بابـاكار الهدف الثاني
من ضــربـة جــزاء في الــدقــيــقـة 49
قـبل أن يـخـتـتم أليـسـانـدرو مـاتري

التسجيل في الدقيقة 87.
ورفع ســاســـولــو رصـــيــده إلى 29
ـركـز الـتـاسع وتـوقف نـقــطـة في ا
رصـيـد كالـيـاري عـند 21 نـقـطة في
ــــــــركــــــــز الـــــــثــــــــالـث عــــــــشـــــــر. ا

ـانـشسـتـر سـيتي كـان أول تـهـديد 
في الــدقـيــقـة 13بــعــد عـرضــيـة من
اجلــبــهــة الــيــمـنـى من كــيــفـ دي
بـــروين لـــلـــمـــهـــاجم الـــبـــرازيـــلي
جــابـريـيل جـيـسـوس والـذي فـشل
في الوصـول للكـرة لتخـرج لضربة

مرمى.
وفي الـدقـيـقـة الـ 16 كـان الـتـهـديـد
الثـاني عن طريق بـيرنانـدو سيـلفا
بـــعــد عــرضــيــة أرضـــيــة من كــايل
وواكر ولكن احلارس بوب تصدى
لــلــكـرة بــقــدمـيـه بـطــريــقـة رائــعـة
وواصل الـتألق وتـصدى لـتسـديدة

دانيلو في الدقيقة 17.
وفـي الدقـيـقـة الـثـالـثـة والـعـشرين
تـــســـلم جـــيـــســـوس تــمـــريـــرة من
دانـيـلـو ومـر من مـدافـعي بـيـرنـلي
وسدد بقـوة في الشباك مـعلنا عن

الهدف األول ألصحاب األرض.
وحــــتى نــــهــــايــــة الــــشـــوط األول
استمرت سيطـرة مانشستر سيتي
ـــرمـى ولـــكن ــــحـــاوالت عــــلى ا

رصاد. احلارس نيك بوب كان با
ومـع بــــدايــــة الــــشـــــوط الــــثــــاني
وحتــديــدا في الــدقـيــقـة 48 أخــطـأ
مــدافـع الــســـيـــتي أوتـــامــيـــنــدي
لــيـخــطف فــيـدرا مــهـاجـم بـيــرنـلي
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خطف فريق
اتلتيكو مدريد

ركز الثالث من ا
لكي النادي ا
بعد فوزه على

ليفانتي
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إلى بــانـــون لــكن رأســيـــته لم تــكن
دقيقة لتسكن الشباك.

وفي الـدقـيـقة 50 اسـتـغل الـعـريبي
دافع بـانون الـذي تأخر في خطـأ ا
إبــعـــاد الــكــرة ولــكــنه تــبــاطــأ في

التسديد.
وسـجل الــنـجم الــسـاحــلي الـهـدف
األول له عن طـريق تـمـريرة عـمـيـقة
داخل مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء قـــوبـــلت
بخـروج خاطئ للـحارس بوعـميرة
ـساكني لتـذهب الكرة إلـى إيهاب ا
ـــــــــــرمى الـــذي أســـكــــنـــهـــا فـي ا

بالدقيقة 56.
وجلـــأ خــوان كـــارلــوس جـــاريــدو
مـــدرب الــرجـــاء إلى جنـم الــفـــريق
عـبــداإلله احلــافـيــظي الــذي أدخـله
ـدافع إلـيـاس احلـداد في بـدال من ا

الدقيقة 60.
وفـي الــدقــيــقـة 70 حــصل الــرجــاء
عــلى فــرصــة خــطــيــرة حـيـث مـرر
بــوطــيب الـــكــرة إلى بــانــون داخل
مــنـطـقـة اجلــــــــزاء واألخـيـر سـدد

اإليطالي.
وتــراجع أداء بــيــريــســيــتـش مــنـذ
ـــوسم احلـــالي مع إنـــتــر بـــدايــة ا
ـدرب اإليــطـالي مــيالن مـا جــعل ا
لـوتـشـيـانـو سبـالـيـتي يـضـعه على
مـــقــاعـــد الــبـــدالء في الــعـــديــد من
باريـات بعدما كـان أحد األعمدة ا

مــعــهــا ولــكن حــتى اآلن لم يــصل
إلى اتفاق مع برشلونة.

يـذكــر أن بـيــريـســيـتش كــان هـدفًـا
ـانشـستر يـونايـتد خالل أكـثر من
مـيــركـاتـو ولــكن إنـتــر مـيالن كـان
يــرفض الـتـخـلـي عن الالعب أثـنـاء
فــتــرات تــوهـــجه.من جــهــة أخــرى
ـــاني يـــبــــدو أن أيـــام الــــنـــجـم األ
مــسـعـود أوزيل بــاتت مـعـدودة في
آرسـنــال بـسـبـب رغـبـة اإلســبـاني
ــــديــــر الــــفــــني ــــري ا أونــــاي إ
لـلـجـانـرز في الـتـخلص مـنه خالل

يركاتو الشتوي اجلاري. ا
وذكـر مـوقع "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتـو"
ــــــانـي أن آرســـــــنــــــال دخـل في األ
مفاوضات مع إنتر ميالن من أجل
الـــتــعـــاقـــد مع الـــكـــرواتي إيـــفــان
بــــيــــريــــســــيــــتـش حــــيث يــــريــــد
الـنـيراتـزوري احلـصول عـلى مـبلغ
يتراوح ب  35و40 مليون يورو.
وأوضـح أن آرسـنـال بـدأ الــتـفـكـيـر
في أدواته إلغــراء إنـتـر مـيالن عن
طـــريق إدخـــال أوزيل في صـــفـــقــة
تـبـادلـيـة مع بيـريـسـيتش لـتـوفـير
ـالي الــذي يـطـلـبه الـنـادي ـبـلغ ا ا

الكرواتي إيفان بيريسيتش

يـبــذل قــصــارى جـهــده وهــو أراد أن يــلـعب
أكثر وال أحـد يستطيع أن يـرفض يوفنتوس
أتــمــنى له األفــضـل".وواصل "األمــر يــنــطــبق
أيــضًـا عــلى جــوردان لـوكــاكـو الـذي أراد أن
ــكـنـني ضــمـان مـكـان يـلـعب أكــثـر لـكن ال 
أساسي ألي شـخص لـذا قررنـا إعـارته لكن
كـانـت هـنـاك عـقـبـات ومن الـغـد سـيـعـود إلى
كـــونه العــــبًـــا في التـــســـيـــو".وأ "رونـــالـــدو
ســيــراقب بــشــكل خــاص لــقــد اعــتــاد عــلى
الــــــــــــــــــــــــدوري
اإليــــطـــــالي
والـسـيـطـرة
عـــلــيه أمــر
لـــــــــــــــــيـس
بــسـيــطًـا
إنــــــــــــــــــــه
الــــالعـــب
األفــــضل
في الـعالم
بـــــرفــــقــــة
مـــيـــسي".
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دير الفني لالتسيو أكد سيـموني إنزاجي ا
أن كــــريـــســـتــــيـــانـــو رونــــالـــدو جنم وهـــداف
يــوفـنــتـوس ســيـتم مــراقـبــته بـشــكل خـاص
خالل مبـاراة الفريق  ضمن لقاءات اجلولة
الـ21 من الــدوري اإليــطـالـي.وقـال إنــزاجي
في تــصـريــحــات أبــرزهــا مـوقـع "كـالــتــشــيـو
ميركـاتو": "نحن نعلم أننـا سنلعب ضد أقوى
فـريق في إيـطـالـيــا وواحـد من أفـضل الـفـرق
في أوروبـا. سـيــكـون عـلـيـنـا أن نـقـدم مـبـاراة
اضي قـويـة. لقـد سبق أن فـزنـا علـيـهم في ا
ونـــأمـل أن نــفـــعـل ذلك مـــرة أخـــرى ".وحــول
طريقـة لعب التسيو في مبـاراة الغد واختياره
لعنـاصر الفريق صرح "لدينا أفكار مختلفة
ـــكـــنـــنـــا الـــلـــعب بـ 3أو  4العــبـ في خط

الوسط".
وأضـاف "بـاتـريك لم يـتـواجـد  سـنـرى الـيوم
إذا كـان قــد اسـتـعــد بـالـشــكل األمـثل حـيث

كنني وضعه على اليم هو أو بارولو".
وتــابع "كــاسـيــريس? أعــرف أن لــدي العــبـ
مـتحـمسـ للبـقاء هـنا لـكن كمدرب أدرك أن

اجلميع يريد اللعب باستمرار وال
أســـتــطــيع لـــومه مــارتن لم
يــخـــلق مــشـــاكل ودائــمًــا

  ôU Ë ≠ ÊbM  }
انشـستر سيتي عن سـعادته بفوز فريـقه الكبير على ديـر الفني  أعـرب بيب جوارديوال ا
ـباراة الـتي جـمعت الـفريـق في دور حـساب بـيرنـلي بنـتيـجة 5/0 اول امس الـسبت في ا
الـ 32من كـأس االحتـاد اإلجنلـيـزي.وقـال جوارديـوال في تـصـريحـات نـقلـتـهـا هيـئـة اإلذاعة
باريات لكن اجلميع كان في ا بهذا الفوز خضنا العديد من ا البريطانية "BBC سعيد جدً
قـمة تركـيزه اليوم".وأضـاف: "هناك رغـبة كبـيرة لديـنا لتـحقيق الـفوز ومواصـلة التـطور اجلميع
ا هـذا انتصارنـا الثامن على التـوالي هذا الشهـر كما أننا يريـد اللعب واجلميع يُـقدم أداء رائعً
سجلنا العـديد من األهداف". وتابع: "جميع الالعب يريدون مساعدة الفريق لكن دائمًا نحتاج
لـلـتـطـور أكـثـر والـيـوم بـيـرنـلي صـنع فـرصـة أو اثـنـ فـقط". وواصل: "أهم شيء هـو مـواصـلـة
صـناعـة الفـرص وعدم استـقبـال أهداف وفي كل مـباراة نـحاول الـلعب بـشكل أفـضل".واختتم
ـهم للـجمـيع أن يعلـم أهميـة كأس االحتـاد لنـا نريـد مواصـلة الـعبور تصـريحـاته قائال: "من ا

ولعب األدوار النهائية".

دير الفني ا
لالتسيو

سيموني إنزاجي
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بــقــوة لــكن الــكــرة اصــطــدمت في
القائم.

ورد الـــنــجـم الــســاحـــلي بـــفــرصــة
خـــــطـــــيـــــرة عن طـــــريـق رأســـــيــــة
الــشــيــخـاوي ولــكــنــهــا لم تــسـكن

الشباك.
وأشــرك روجــــــــــــيه لـــومــــــــــيــر
مـــــــدرب الــــــــنـــــــــــــــــجـم فـــــــراس
بـــالــــــــــــعــــربي بـــدالً مـن إيـــهـــاب
سـاكني في الدقـيقة 77  لتـنشيط ا

فريقه.
وعاد الـنجم الـساحـلي للـخلف من
أجل احلـفـاظ عـلى تـقـدمه واعـتـمد

رتدة. على الهجمات ا
ورغم ضــغط الــرجــاء في الــدقــائق
األخــــيـــرة إلدراك الــــتـــعـــادل إال أن
بــــالـــعــــربي جنــــــــح فـي إضـــافـــة
الــهـدف الــثـاني بــالــدقـيــقـة 90 عن
طــــريق تــــــــــســــديـــدة قـــــــــــويـــة
لـيـقـتـنص الـفـريق الـتـونـسي فـوزًا
ربع ثمـينًـا يقـربه من التـأهل إلى ا

الذهبي.

b²¹U½u¹ d² A½U  ·«Òb¼ s  »d²I¹ ‰UMÝ—¬

وسم األساسية للـنيراتزوري في ا
اضي. ا

جــديـر بــالـذكــر أن أوزيل خـرج من
ــري حــيث لـعب 17 حــســابـات إ
مـبـاراة فقط في كـل البـطـوالت هذا
ـــوسم كــمــا أن أغـــلــبــهــا شــارك ا

كبديل.

الكرة وينفرد باحلارس إيدرسون
ولكـنه سدد بطـريقـة غريبـة بجانب
الـقـائم األيـسـر لــلـسـيـتي لـيـضـيع

هدف التعادل.
وكـان رد مـانـشسـتـر سيـتي قـاسـيا
في الدقـيقة 52 بالهـدف الثاني عن
طريق برناردو سيـلفا الذي استلم
تـــمــريــرة دي بـــروين في مـــنــطــقــة
اجلــزاء وســـدد الــكــرة فـي شــبــاك
بوب.وفي الدقـيقة 57 كان الـسيتي
قريبا من الهدف الثالث بعد ركنية
وصـلت جلابـريـيل جيـسوس داخل
مــنـطــقـة اجلــزاء وســددهـا بــقـوة
ولكن احلـارس بوب تـصدى لـلكرة
كما تـصدى لتسـديدة رياض محرز
في الـدقـيـقـة 60.وأطـلق دي بـروين
قــذيــفـة رائــعــة من خــارج مـنــطــقـة
اجلــــــــزاء في الدقـيـقة 61 لتـسكن
شـبـاك بـيـرنـلي مـعـلـنـة عن الـهدف
الـثـالث ألصـحـاب األرض.وعـاد دي
بـــروين لــلـــظــهــور مـــرة أخــرى في
الــدقـــيـــقــة 73 بـــعــد اخـــتـــراق من
اجلــبـهـة الـيـمـنى وأرسل عـرضـيـة
أرضية ولكن مـدافع بيرنلي لوجن
حـولـهـا إلى مـرمـاه بـاخلطـأ مـعـلـنا

عن الهدف الرابع.
وفي الـدقيـقة 82 أنـقذ بـوب مـرماه
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ـــغـــربـي أشـــرف حـــكــــيـــمي العب كـــشـف ا
بــوروســيـــا دورتــمــونــد عن ســـر تــألــقه مع
فــريــقه بــعــد مــشــاركــته في حتــقــيـق فـوز
عــريض عـــلى هـــانــوفــر (1-5) اول امس
الــســبت في اجلــولــة الـ19 من الــدوري
ـــــغـــــربي في ـــــاني.وجنح الـــــدولي ا األ
تـســجـيـل هـدف وصــنـاعــة آخـر خالل
فـوز دورتـمـونـد اخلمـاسـي الذي مـنح
الــفــريق فــرصــة الــتـربـع عـلـى عـرش
الـبـونـدسـلـيـجـا بـفارق  9 نـقـاط عن
أقـــــرب مـالحــــــقــــــيه بــــــوروســــــيـــــا
مــــــونــــــشــــــنــــــجالدبــــــاخ وبــــــايـــــرن
مـيونـخ.وخالل مقـابلـة مع قنـاة ناديه
ـغربي ـبـاراة سُئل الـدولي ا عـقب ا

عن سر تـألقه مع دورتـمونـد فأجاب:
"أتـدرب بهـذه الـطـريـقـة دومًـا ومن الـرائع

بـالــطـبع أن تــسـيــر األمـور بــذات الـشــكل في مـبــاراة الـيــوم".من جـانــبه حتـدث
البرتغالي رافائيل جيريرو عن شعوره بعدما سجل أول أهدافه في البوندسليجا
وسم حيث قال: "إنه شـعور رائع لكن كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر من هذا ا
ذلك".أمـا مـاريو جـوتـزه صاحب الـهـدف الثـالث فـقـد عبـر عن سـعادته بـالـنتـيـجة

التي حققها فريقه داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك.
ـدرج اجلـنـوبي يـعـد أمـرًا مـثـالـيًا ـاني: "تـسـجـيل هـدف أمـام ا وعن هـدفه قـال األ

بالنسبة لي".
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صـري لكرة الـيد أمام نـتخب ا خـسر ا
نـظيـره اإلسبانـي اول امـــــــس السبت
بــنـتــيــجـة 31-36 في إطــار مـنــافــسـات
ــقــامــة بــتــنـظــيم بــطــولــة كــأس الــعــالم ا
ــارك.وبـذلك ــانـيــا والـد مــشـتــرك بـ أ
ـركـز اكـتــفى مـنــتـخب مــصـر بــحـصــد ا
الـثــامن فـيــمـا حــقق مــنـتـخـب إسـبــانـيـا
ـركـز الــسـابـع.وكـان الــشـوط األول قـد ا
انــتـــهى لــصـــالح مــنــــــــــــتــخـب مــصــر
ـاتادور بـنتـيجة 17-18 قـبل أن يـنجح ا
اإلسـباني في حسـم اللقـاء خالل الشوط
الثـاني.وضمن مـنتـخب إسبـانيـا الدخول
ـبـياد ـؤهـلـة ألو في مـلحـق التـصـفـيـات ا
طـوكـيـو 2020 الـذي سـيـضم أصـحـاب
ونديال ـراكز من الثـاني للسابـع في ا ا
عالوة عــلى وصـيـف بـطــولــة كـأس األ

ركـز الثالث لـكل قارة بجـانب صاحب ا
في بــطــولـتي أفــريـقــيـا وأوروبــا.في حـ
ـصري في ـنـتـخب ا أصـبـحت فرصـة ا
ــبـيــاد مــبـاشــرة تـتــمـثل في الــتـأهل لألو
الـفوز بـبـطـولـة أفـريـقـيـا أو احـتالل أحد

ــركـزيـن الـثــاني أو الــثــالث بــالـبــطــولـة ا
لحق. القارية للدخول في ا

عــــلى صـــعـــيـــد مـــتـــصل غـــادر أشـــرف
صـبـحي وزير الـشـبـاب والـريـاضة إلى
ـــارك مــــســـاء اول امس الــــســـبت الـــد
حلـضور مراسم تسـلم مصر رايـة بطولة
كـأس الــعــالم لـكــرة الـيــد في نـســخـتــهـا
ــقــرر إقـامــتـهــا في مــــــــــصـر الـ27 وا
خـــــــــالل شـهـر يــــــــــنـايـر/كـانــــــون
ـقــرر أن يـقـوم حـسن ثـان 2021.ومن ا
مـصـطـفى رئــيس االحتـاد الـدولي لـكـرة
ـقبل إلى ـونـديـال ا اليـد بـتـسـليـم راية ا
ـصـري هـشـام نــصـر رئــيس االحتــاد ا
بــحــضــور أشــرف صـبــحي وذلـك عـقب
بـاراة النهائية لـلمونديال احلالي والتي ا
ســـتــــجـــمع بــــ مـــنــــتـــخــــبي الــــنـــرويج
ــارك  جــديـر بــالــذكــر أن مــصـر والــد
فازت بـشـرف تنـظـيم بطـولـة كأس الـعالم
لكرة اليد رجال في نوفمبر/تشرين ثان
عام 2015 بـعد منافسة مع ملف اجملر
بـاإلضافـة إلى مـلف مشـتـرك ب بـولـندا

والنرويج.
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اقـتـرب آرسـنـال من احلـصـول على
خــدمـات أحــد أهـداف مــانــشـســتـر
ـيــركـاتـو الــشـتـوي يـونــايـتــد في ا

احلالي.
وأشارت هـيئـة اإلذاعة البـريطـانية
"بي بي سي" في تقرير نشرته اول
امس السـبت إلى أن آرسنـال تقدم
بعـرض إلى إنتـر ميـالن للـحصول
عـــلـى خــدمـــات الـــكـــرواتي إيـــفــان
بـيـريــسـيــتش عـلى ســبـيل اإلعـارة
وسم مع وجـود بند حتى نـهايـة ا
يسمح بشـراء الالعب بشكل نهائي

مقابل  35مليون إسترليني.
وأضـافت أن إنتـر مسـتعـد للتـخلي
عن بـيــريـسـيــتش بـعـد انــخـفـاض
ــوسم احلـالي كـمـا مــسـتـواه في ا
أن الـالعب نـفــسه مــنـفــتح خلـوض
جتربة جـديدة بالـدوري اإلجنليزي
ـقــبـلــة.وكـان ــدة ا ـمــتـاز خالل ا ا
هــــدف آرســــنــــال الــــرئــــيــــسي في
االنتقاالت الشتـوية هو التعاقد مع
العب وسط ملـعب ويعـد اإلسباني
دينيس سـواريز على رأس الـقائمة
الــتي يــســعى اجلــانــرز لــلــتــعــاقـد
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