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كن أن نتحدث عن مباراة ستقام يوم بعد غدا األربعاء ". دير الفني لريال مدريد نحن ال  { مدريد - وكاالت - أكد الفرنسي زين الدين زيدان ا
كننا وعن حصول برشلونة على  30 ساعة راحة أكبر قبل الكالسيكو أوضح: "رابطة الليجا هي التي تُحدد اجلدول الزمني ونحن نحترم ذلك وال 
كننا تغييـره". وحول موقف جاريث بيل أجاب: "ال أعتقد أن ـوعد وسنلعب يوم بعد غدا األربـعاء انه أمر ال  سؤول عن ا فعل أي شيء فلست أنا ا
باراة األخيرة لـكنه هنا وسأعـتمد عليه ولدي  25 العبًا وكلهم مهـم بالنسبة دوره أقل أهمية وأنـا صاحب القرارات في الفـريق ولم أدفع به في ا
درب هـو صاحب القرار وأحتدث لي وجاريث مثل بـاقي الالعب في الفـريق". وتابع: "كاسيمـيرو وإمكانيـة غيابه عن الكالسـيكو لتراكم الـبطاقات? ا
ـشاعرهم وكـاسيمـيرو مثل اجلـميع ونعـرف أهميـته لنا لـكنـنا نفـكر في مبـاراة الغد فـقط وإذا فكرت في الـكالسيكـو فأنا دائـمًا مع الالعبـ وأهتم 
ـباراة الـتالـية هي األهم". وأردف: "رودريـجو وفـينـيسـيوس? كـرة القـدم ليـست بالـعمر فـي فرنسـا هنـاك العب لديه  42عامـا والزال يلعب مـخطئ وا

والكل يحب كرة القدم". واستكمل: "قد تختلف طريقة اللعب اعتمادا على نتيجة برشلونة? لن أجيب على ذلك السؤال وأفضل االحتفاظ باألشياء".
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{ مــــــدن - وكـــــاالت - فــــــاز الـــــهالل
السعودي على الترجي التونسي (/1
 (0اول امس السـبت في ربع نـهائي
كــأس الــعــالـم لألنــديــة عــلى مــلــعب
جــاسـم بن حــمــد بـــالــدوحــة.وســجل
ـــبـــاراة الـــوحــــيـــد الـــنـــجم هـــدف ا
الــفـرنـسي بــافـيـتــيـمـبي جــومـيـز في
ــبـاراة الـدقــيـقـة .73وأكـمـل الـهالل ا
بـعشـرة العـب بـعـدما أشـهـر احلكم
الـتـشـيــلي روبـرتـو تـوبـار الـبـطـاقـة
احلـمراء حملـمـد كـنو في الـدقـيـقة 86
حلصـوله علـى إنذارين.وبـهذا الـفوز
ســـيـــلـــتـــقـي الـــهالل مـع فالمـــنـــجـــو
البرازيلي في نصف نهائي البطولة.
وكـاد إدواردو أن يــفـتـتح الــتـسـجـيل
لـلـهالل بـعــد دقـيـقـة واحـدة فـقط من
الــبـــدايـــة قـــبـل أن يــشـــتـت الـــدفــاع

التونسي الكرة إلى ركنية.
وفي الـــدقــيـــقــة الـ ?11أهــدر أنـــيس
الــبــدري فــرصــة ذهــبــيــة لــتــسـجــيل
األسـبـقيـة لـلـتـرجي إثـر خـطـأ كارثي
للـمعيـوف عنـدما فـشل في السـيطرة

على كرة أرجعها له زميله.
كرة وأهـدى كــاريـو فـي الـدقــيـقـة  26
رمى لكنه بينية إلدواردو ليـنفرد با
تعرض للدفع ليـعلن احلكم التشيلي
 ركـلة جـزاء هاللـيـة قـبل أن يـتراجع
عن القـرار بـناء عـلى رايـة من احلكم
ساعد الذي أشار إلى وجود تسلل ا

على إدواردو قبل الدفعة.
 وفي الـدقـيـقة  39حـصل جـوسـتـافو
كـويالر العب الـهـالل عـلى الـبـطـاقـة
ــبـــاراة إثــر الـــصــفـــراء االولى فـي ا

تدخله العنيف على أنيس البدري.
وتــصـدى مــعـز بـن شـريــفـيــة حـارس
الـتــرجي قـبل نــهـايــة الـشـوط األول

لتسديدة كاريو ببراعة.
وشهدت بداية الشوط الثاني سيطرة
مـيــدانـيـة لــلـهالل وفي الــدقـيـقـة 49
واصل كـــاريــــو تـــمــــويـــله الــــســـخي
لزمالئه حيث أهدى كـرة بينيـة لكنو
الــقـادم من اخلــلف لــكن تــصـويــبـته

رمى. ذهبت عالية فوق ا
ودخل جـومـيـز في الـدقـيـقـة  64على

دافع كويالر حساب العب الوسط ا
ـقـدمـة بـالـدقـيـقـة لـيـضع الـهالل في ا
 73بـعدمـا راوغ بـبـراعة وسـدد بـدقة

على  معز بن شريفية.
ـباراة وهـاجم الهالل بـعـدهـا لقـتل ا
ــســـاحــات اخلــالــيــة في مـــســتــغال ا
مناطق التـرجي اخللفيـة لكن خرب
أهدر فرصـة محـققة لـتسجـيل الهدف

الثاني في الدقيقة .75
وفي الدقـيقة  86أشهـر احلكم تـوبار
الـبـطـاقــة احلـمـراء حملـمـد كـنـو بـعـد
باراة حصوله على إنذارين لتزداد ا
إثـــارة. وضــغـط الــتـــرجي مــســـتــغال
الـنـقص الـعــددي لـلـهالل لـكن العـبي
الــفــريـق الــســعـــودي اســتــبـــســلــوا
ليحافظوا على االنتصار ( (0-1حتى

النهاية.
ووصلت بـعثـة فريق فالمـنجـو الذي
اضي توج في نوفـمبر/تـشرين ثان ا
بــبـــطــولـــتي كـــأس لــيـــبـــرتــادوريس
والـــــدوري الـــــبـــــرازيـــــلـي اول امس
الـــســبت إلـى قــطــر لـــلــمـــشــاركــة في

مـــونــديـــال األنــديـــة آمال في حـــصــد
الـــلــقب لــلــمــرة الـــثــانــيــة في تــاريخ
الــنـادي. واســتــقـبــلت مــجـمــوعـة من
ـشــجـعـ العــبي الـفــريق واجلـهـاز ا
الفني ومديري النادي البرازيلي على

مــدخل فــنــدق إقــامـتــهم بــعــد رحــلـة
اســـتــغـــرقت  15ســـاعــة لـــلـــوصــول

للعاصمة القطرية (الدوحة).  
وكان أكـثـر من حظى بـحـفاوة كل من
مـدرب الـفـريق الــبـرتـغـالي خـورخي

ـــهـــاجم جـــابـــريـــيل جــيـــســـوس وا
باربوزا "جابيجول".

وبـسـبب طـول مـدة الـرحـلـة  إلـغـاء
مــران الـيــوم ولـكن الــفــريق بـأكــمـله
وبعض أعـضاء اجلـهاز الـفني حـاليا
ـتـابـعة في مـلـعب (جـاسم بن حـمـد) 
مـبـاراة الـهـالل الـسـعـودي والـتـرجي
الـــريــاضي الــتــونــسـي. وســيــفــتــتح
فـالمــنــجـــو مــشـــواره في الــبـــطــولــة
ـواجـهـة الــفـائـز من مـبـاراة الـهالل
الـسـعـودي والـتـرجي الـتـونـسي يـوم
غـــدا الــــثالثــــاء في نــــصف نــــهـــائي
البـطولـة. وإذا فاز الـفريق الـبرازيلي
ســيـتـأهل لــلـمـبــاراة الـنـهـائــيـة الـتي
ســـيــخـــوضـــهــا في  21من الـــشـــهــر
اجلاري أمام الـفائز من مـباراة الدور
نــــصف الـــنــــهـــائي األخــــرى والـــتي
سـتـجــمع بـ لـيـفــربـول والـفـائـز من

مـــــبـــــاراة الـــــســـــد
الــــــــقــــــــطـــــــري
ومـــونـــتـــيـــري

كسيكي. ا
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ـتصدر بوروسيـا مونشـنجالدباخ ا
يوم  21من الشهر اجلاري.

وبـعـدهــا بـأربـعـة أسـابــيع تـسـتـأنف
مــنـــافــســات الــدوري حــيث يــلــتــقي
هـــيــرتـــا مع بــايـــرن مــيـــونخ حــامل
الـلــقب يـوم  19كــانـون ثــان/يـنــايـر
ـمـكن أن يـقـدم ـقـبل. ولم يــكن من ا ا
الـنـجم الـبــرازيـلي فـيـلـيب كـوتـيـنـيـو
ــا قـدمه من أداء مـذهل خالل أكـثـر 
الفـوز الساحق لـفريـقه بايـرن ميونخ
ن  1 /6أمس علـى ضيـفه فـيـردر بر

اني. السبت في الدوري األ
ـذهل احـتـفل كـوتـيـنـيـو بـهذا األداء ا
عـبـر تـســديـد الـكـرة صـوب مـدرجـات
مـــلــعب ألــيــانــز أريـــنــا حــيث كــانت
جتـلس ابـنـته مـاريـا وزمـيـله تـيـاجـو
قــبل أن يــســتــعــرض مــهــاراته داخل

لعب. ا
إنـهــا فـرصــة جـيـدة أن يــحـظى العب
ـثل هـذا االحـتـفـال سـجّل هـاتـريـك 
لكن كوتينـيو لم يكتف فـقط بتسجيل
ثالثة أهـداف بل صنع هـدف أخرين
لــزمــيــلــيه روبــرت لــيــفــانــدوفــســكي
وتوماس مولـر في واحدة من أفضل
مــبـــاريــاته مـــنــذ انـــتــقـــاله لـــلــنــادي
البافاري قـادمًا من برشلـونة الصيف

اضي على سبيل اإلعارة. ا

كلـيـنسـمـان سيـجمـع الفـريق يوم 29
كانون أول/ديـسمـبر قبل أربـعة أيام
ـديـر ـا كـان مــخـطـطـا لـه من قـبل ا

الفني السابق أنتيك وفيتش.
ـــديــر الــفــني وقــال كــلــيـــنــســمــان ا
ــاني والـذي الــسـابق لــلـمــنــتـخب األ
تـولى تدريـب الفـريق قـبل أسـبـوع

أنه سيـتم تقـليص اإلجـازة "ألن هناك

{ بـــرلـــ - وكـــاالت - قــرر يـــورجن
ديـر الفني لفـريق هيرتا كلينـسمان ا
ـاني تـقــلـيص أيـام إجـازة بـرلــ األ
ــيالد لالعــبي الــفـريق األول أعــيـاد ا
إلى أربــعــة أيــام بــســبب مــعــركــتــهم
اني لـتفـادي الـهـبـوط من الـدوري األ

(بوندسليجا).
وأكــد الــنــادي اول امس الــســبت أن
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مــســتــواه الــقــوي مع فــريــقه.. لن
أغـلق الـبـاب أو أفتـحه أمـامه لـقد
كـان بـايـيه العـبـا مـهـمـا لـديـنـا في
مــدة مــا لــكــنه ابــتــعــد وتــواجـد

آخرون معنا".
وأردف: "اسـتـدعـاء بــايـيه لـقـائـمـة

{ بــــاريس-  وكــــاالت - لـم يــــبـــد
ــديــر الــفـني ديــديــيه ديــشــامب ا
ـنـتـخب فـرنـسـا قـلـقـا من إصـابة
العـبه كيـنـجـسـلي كـومـان مـهاجم
انـي في الركـبة بـايرن مـيـونخ األ

اليسرى.
وقال ديـشامب اول امس الـسبت
في تــصــريــحــات عــبــر صــحــيــفـة
"ليكيب" الفرنـسية: "إصابة كومان
ـكن أن تـصــبح أكـثـر سـوءً كـان 
لكنـها ليست بـسيطة فـهو يحتاج

شهرين للتعافي بشكل كامل".
وأضــاف مـدرب الـديـوك: "إصـابـته
اآلن أفـضل من إصـابـته في مارس
ــقـبل (آذار) أو أبــريل (نـيــســان) ا
(أي قــبل يـورو  ..(2020مــنـتـخب
فـرنـسـا يـعـاني من عـدة إصـابـات
أتمـنى أن يتـعافى جمـيع الالعب

ناسب". في الوقت ا
ـــــيـــــتـــــري بـــــايـــــيه جنم وعن د
ـكن اخـتـيـاره مـارسـيـلــيـا قـال: "
(للمـنتخب) بشـرط أن يحافظ على
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{ لـندن - وكـاالت - تعـهد جنم ريـال مدريـد إيدين
هــازارد بــالـــعــودة إلى فــريــقه الــســابق تــشــيــلــسي
ـلكي. اإلجنلـيـزي بعـد انـتهـاء مـشـواره مع الفـريق ا
ـاضي وانـتـقل هـازارد إلـى ريـال مـدريـد الــصـيف ا
قـادمـا مـن تـشـيـلـسـي لـكـنه مـازال يــتـابع مـبـاريـات
فـريـقه الـسـابق كـلـمـا تـسـنح له الـفـرصـة. ويـتـعـافي
الالعب الــبــلـجــيــكي حــالــيــا من كــســر في كــاحـله
تــعــرض لـه أمــام بــاريـس ســان جــيـــرمــان أواخــر
اضي. وخالل مـدة تعـافيه من اإلصـابة الـشهـر ا
ـشـجع لـتـشـيـلسـي اسمـه فرانك التـقى هـازارد 
خالـد وقام األخير بـنشر محـادثة مصورة له مع
نصة "تويتر". الالعب البلجيكي عبر حسابه 
ـشــجع أن أنـصـار تـشـيـلـسي يـفـتـقـدون وأكـد ا
هـازارد الذي أجاب: "عندما أنهي مشواري مع
ريـال مـدريد سـأعـود". وذكـر هـازارد أنه مازال
يراقب فـريـقه الـسـابق بـقولـه: "عنـدمـا أسـتـطيع

تابعة لكن ليس طوال الوقت. ا
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{ لنـدن - وكـاالت - أقـر مـحـمـد صالح جنـم لـيـفـربـول بأن
ـبـاراة الـتي انـتـهت بـالـفوز فـريـقه واجه صـعـوبـة شـديـدة في ا
عـلى واتفورد بهدف دون رد اول امـس السبت ضمن اجلولة

متاز. الـ 17من الدوري اإلجنليزي ا
وسـجل صالح ثــنـائـيــة في شـبــاك واتـفـورد لــيـواصل لـيــفـربـول

متاز برصيد  49نقطة. تصدره للدوري اإلجنليزي ا
وقال صالح عـبر قناة "بي تي سـبورت" البريـطانية "أتـدرب على التسـجيل بقدمي
اليـمنى حـالفـني احلظ في الهـدف األول الذي جـاء من هجـمة مـرتدة بـعد تـمريرة

رائعة من ساديو ماني".
ثالي أمام فريق صعب ـصري "هذا الهدف جاء في التوقيت ا وأضاف الالعب ا
كـان يـجب أن نـكـون أفـضل لـكن حـقـقـنـا مـا نـريـد وأتـمـنى أن نـواصل سـلـسـلـة

قبلة". باريات ا االنتصارات في ا
وتابع (مـو) "أصـبحـنـا اآلن أكثـر خـبرة نـلـعب سويـا مـنذ  3أو  4أعـوام وندرك

باراة هادئة أو سريعة". جيدًا متى جنعل ا
وأ هداف الـدوري اإلجنليزي في آخر موسـم "أحيانًا البطـل يعاني لكن لدينا

باريات التي نتقدم بها بهدف واحد". من اخلبرة في التعامل مع ا

{ مدريـد - وكاالت  - حقق األرجنتيـني ليونيل ميسي جنم
ــيــزًا خالل مــبــاراة فــريــقـه أمــام ريـال بــرشــلــونــة رقــمًــا 
ســوسـيــداد ضـمن مــنـافــسـات اجلــولـة الـ 17مـن الـدوري
اإلجنلـيزي.وجنـح ميـسي في صنـاعة الـهـدف الثـاني لفـريقه
ــــبـــاراة والـــذي أحـــرزه لـــويـس ســـواريـــز في شـــبـــاك في ا

سـويـيـداد. ووفـقًـا لـشـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات فـإن آخر 6
أهــداف أحــرزهــا ســواريــز في كل الــبــطــوالت جـاءت  5مــنــهـا
ـبـاراة بـتـمـريـرات حـاســمـة من مـيـسي. ويـحـتـل بـرشـلـونـة قـبل ا

صـدارة الليـجا بـرصيد  34نـقطـة بيـنمـا ريال سـوسيداد
ركز الرابع بـ 27نقطة. في ا

وسـجل لـيـفـربـول هدفـا ثـانـيـا في الـدقـيـقة
 ?50بعدمـا ارتقى ماني لـعرضيـة شاكيري
ليـضـعهـا في الـشبـاك بـيد أن احلـكم ألغى
الـهـدف بعـد االسـتعـانـة بـتقـنـيـة الفـيـديو
بـداعي الــتـسـلل.وحــرم احلـارس ألـيـسـون
واتـفورد من مـعـادلة الـنـتيـجـة في الدقـيـقة
 ?54بــعـــدمــا تـــصـــدى بــاقـــتــدار النـــفــراد

دولوفيو.
ودخـل أنــدي روبــرتـــســون إلى تــشـــكــيــلــة
ـصـاب فـينـالـدوم مـقابل لـيفـربـول مـكان ا
ــلـعب.كـمـا دخل حتـول مـيــلـنـر إلى وسط ا
ألــيــكس أوكـــســلــيــد تــشـــامــبــرلــ مــكــان
شـــاكــيــري.وضـــغط واتــفــورد عـــلى مــرمى
لــيـفــربـول فـي الـدقــائق الـعــشـر األخــيـرة
فــارتــدت ركــنـيــة دولــوفــيـو مـن الـقــائم في
الدقـيـقة .81وبعـدهـا بدقـيقـتـ أبعـد دفاع
ليفـربول الكـرة لتصل إلى سـار الذي سدد

بجانب القائم.
وأجــهــز لــيــفــربــول عــلى فــرص واتــفـورد
بـالـدقـيـقـة األخـيـرة من زمن الـلـقـاء عـنـدما
انــطـــلق مــانـي من الــيـــمــ لـــيــمـــرر كــرة
مـــخــادعـــة إلى الــبـــديل ديــفـــوك أوريــجي
فسددها األخيـر برعونة لتصل إلى صالح
الـــذي وضــعـــهــا بــكـــعب قــدمـه بــ قــدمي
ـباراة ـرمى لـتنـتهي ا دافع إلى داخل ا ا

بفوز الريدز (.(2-0

ــركـز األخــيـر بــيـنــمـا بــقي واتــفـورد في ا
بـرصــيـد  9نـقــاط فــقط. وكـاد واتــفـورد أن
يــبـاغت مــضـيــفه في الــدقـيــقـة اخلــامـسـة
عندما مر سار من النـاحية اليمنى قبل أن
ـرمـى فـشل ــرر كــرة مـنــخــفـضــة أمــام ا

ديني في استثمارها.
واستـحوذ لـيفربـول على الـكرة كـثيـرا بيد
أنه فشل في تشكيل خطـورة حقيقية حتى
الــدقـــيــقــة  ?23عــنـــدمــا أرسل مـــاني كــرة
رمى أبعدهـا الدفاع لتصل عرضية أمـام ا
إلى هـندرسـون الـذي سددهـا بـغرابـة فوق

العارضة بالدقيقة .23
وأهــدر واتـفــورد فـرصــة خـطــيـرة لــلـتــقـدم
بالدقـيقة  ?37عندمـا أرسل كابوي كرة من
راقب الناحيـة اليمنى إلى دوكـوري غير ا
فـي مــنــطـــقــة اجلــزاء لــكـن األخــيــر أطــاح

حاولته عاليا من موقف مريح.
وافـتـتح لـيــفـربـول الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة
 ?38عـنــدمـا وصــلت الــكـرة إلى صالح في
النـاحيـة اليـسرى فتـخلص من مـدافع قبل
أن يـطلـق تسـديـدة مـقوسـة مـركـزة عـانقت

شباك احلارس بن فوستر.
وقـبـل نـهـايـة الــشـوط بـثالث دقــائق أبـعـد
حارس ليفربول أليسون بيكر كرة عرضية
فــشـل ســار في اســتــثــمــارهــا لــتــصل إلى
درجات. كابوي الذي سددها عاليا نحو ا

وجنح في تـهـديــد مـرمى تـيـر شـتـيـجن في
أكــثــر من مــحـــاولــة كــمـــا قــتل مــحــاوالت
الــبـلـوجــرانـا لــتـسـجــيل هـدف االنــتـصـار

باراة بالتعادل. لتنتهي ا
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ــوث مــضــيــفه تــشــيــلــسي وصــعـق بـور
ـبــاراة الـتي بـالــتـغـلـب عـلـيه ( ?(0-1في ا
أقـــيـــمـت اول امس الـــســـبت عـــلى مـــلـــعب
"ستـامفـورد بريـدج" ضمن لـقاءات اجلـولة
الـ 17من الــــدوري اإلجنـــــلــــيـــــزي.ويــــدين
ـوث في هـذا الـفـوز لـصـاحب الـهدف بـور

الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة .84
ـوث رصيده إلى وبتلك الـنتيـجة رفع بور
ركز الـ ?14بينما  19نقطـة ليرتـقي إلى ا
جتمـد رصـيد تـشـيلـسي عنـد الـنقـطة الـ29
ـــركـــز الـــرابع وبـــفــارق  3نــقـــاط عن في ا

مانشستر سيتي.
Õö  WOzUMŁ

وحـقق لـيـفـربـول فـوزه الـسـادس عشـر في
ـوسم ـمــتـاز هـذا ا الـدوري اإلجنــلـيـزي ا
بـتـغـلـبه عـلى ضـيـفه واتـفـورد ( ?(0-2اول

امس السبت في افتتاح اجلولة الـ.17
ــصـــري مــحــمــد صالح وأحـــرز الــنــجم ا
ــبــاراة في الـدقــيــقــتـ  38و.90 هــدفي ا
ورفع ليـفربـول رصيـده بهـذا الفوز إلى 49
نـقـطـة مـبـتـعـدا بـصـدارة جـدول الـترتـيب

العـودة في النـتيـجة قـبل أن ينـجح لويس
ســــواريـــز في اســـتـــغـالل خـــطـــأ في وسط
ــلــعـب من ديــيـــجــو يـــوريــنــتـي ويُــمــرر ا
ألنـطـوان جـريـزمـان الـذي انـفـرد بـاحلارس
يـرو وسدد بـثـقة كـبيـرة في الشـباك في ر

الدقيقة .38
ُــعـتـاد عـلى بـرشـلـونـة كـان وعـلى عـكس ا
االســتــحــواذ خالل الــشــوط األول لــصــالح
ريـال سـوسـيـداد والـذي انـتـهى بـالـتـعادل

ثله. اإليجابي بهدف 
ومع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـي أرسل
ـيـسي خـلف دفـاعات بـوسكـيـتس تـمـريرة 
سـوسـيداد حـيث انـطـلق األرجـنـتـيني إلى
مــنــطـــقــة اجلـــزاء ومــرر لـــزمــيـــله لــويس
سواريز الذي سـدد في الشبـاك اخلالية في
الـدقــيــقـة .48وكــاد جـريــزمــان أن يُــضـيف
الـهـدف الـثالـث لبـرشـلـونـة حـيث اسـتـقبل
ــدافع كـــلــيــمــونت تــمــريــرة طــولـــيــة من ا
ـيرو وسدد وانفـرد باحلارس ر ليـنجلـيت
لــكـن األخــيــر تــصـدى بــبــراعــة لــلــكــرة في

الدقيقة .52
وتــألق العب ريــال ســوسـيــداد زوبــيـلــديـا
بــتـصـديه لــكـرة رأســيـة قـويــة من جـيـرارد
بـــيــكــيـه مــدافع بـــرشــلــونــة مـن عــلى خط
ــرمى لــيــحـرم الــبــلـوجــرانــا من الــهـدف ا

الثالث في الدقيقة .58
واســـتـــغل ألـــكــســـانـــدر إيـــزاك العب ريــال
ســوســيــداد اخلــطــأ الــقــاتل مـن احلـارس
ـــاني مــارك أنـــدريه تــيـــر شــتـــيــجن في األ
اإلمــســاك بــالــكــرة لــيُــســدد فـي الــشــبـاك
ويسجل الـهدف الـثاني لفـريقه في الدقـيقة

62.
واسـتــمـر ضـغط ريـال ســوسـيـداد من أجل
التقـدم في النـتيجـة مرة أخـرى حيث سدد
ميرينو كرة رأسية تصدى لها تير شتيجن
قبل أن ترتد أمام ويليان جوزيه الذي سدد
لكن الكرة اصطدمت بالدفاع الكتالوني في

الدقيقة .71
وباغت إيـفـان راكيـتيـتش ريـال سوسـيداد
ـنــطـقـة مـرت بـتــسـديـدة قــويـة من داخل ا
ــرمى احلــارس بـــجــانب الــقـــائم األيــســـر 

يرو في الدقيقة .78 ر
ــديــر الــفـني وقــرر إرنــســتـو فــالــفــيـردي ا
لــبـرشــلــونـة إجــراء تـعــديل بــخط الـوسط
بإشراك ألـينيا وفـيدال بدال من بـوسكيتس
وراكــيــتــيــتش حــيث حتــول فــريــنــكي دي
يـــوجن إلى مـــحـــور ارتـــكـــاز كـــمـــا أشـــرك

نيلسون سيميدو بدال من جوردي ألبا.
وظـهـر تـفـوق ريـال سـوسـيـداد بـدنـيًـا أمـام
باراة برشلـونة في الـدقائق األخيـرة من ا

{ مـدن - وكاالت
- سقط برشـلونة
في فخ الـــتــعــادل
اإليجابي بنـتيجة
( (2-2خالل مواجهة
ريــــال ســـوســــيــــداد ضـــمن
مــــنــــافـــســــات اجلــــولـــة الـ 17من

الليجا.
وسجل أهداف بـرشلونـة أنطوان
جـــريـــزمـــان في الـــدقـــيـــقــة ?38
ولــويس ســواريـز فـي الـدقــيــقـة
 ?49بـيـنـمـا سـجل هـدفي ريـال
سـوسيـداد مـيـكـيل أوريـازابال
من ركــلــة جــزاء في الــدقــيــقـة
 ?12وألــكــســانــدر إيــزاك في

الدقيقة .62
وبـــــهــــــذا الـــــتــــــعـــــادل رفع
بـرشــلـونــة رصـيـده إلى 35
نــقــطــة في صــدارة تـرتــيب
الـــلــــيــــجـــا بــــيـــنــــمـــا زاد
سوسيداد رصيده إلى 28

ركز الرابع. نقطة في ا
بــــــدأ أصــــــحـــــاب األرض
بـــضــــغط مُــــبــــكـــر عــــلى
بـرشـلـونـة حيـث أنطـلق
أوريـــازابــال العـب ريــال
ســوســيــداد وســدد كــرة
في الدقيقة  5مرت أعلى

رمى. ا
ــبــاراة واحــتــسب حــكم ا
ركــلـة جــزاء لــصــالح ريـال
ســوســيــداد بـســبب مــسك
سيرجيـو بوسكيتس لالعب
يورينـتي في منطـقة اجلزاء
في الــدقـــيــقــة  ?10وانــبــرى
لــــتــــنــــفــــيــــذهـــا مــــيــــكــــيل
أوريـازابـال وسـجل هـدف
التقدم لفريقه حيث سدد
علـى يسـار احلـارس تـير

شتيجن.
وجــاء الــرد ســريـعًــا من
بـرشلـونـة حـيث انـطلق
األوروجــوايـانـي لـويس
ســـــواريــــز وتـــــوغل في
مــنـطــقـة اجلــزاء وسـدد
بـــقــــوة لـــكن احلـــارس
ــــيـــــرو تــــصــــدى له ر
بــبــراعــة في الــدقــيــقــة
.15استمـرت محاوالت
بــــرشــــلــــونــــة من أجل

بافيتيمبي
جوميز 

u“∫ حقق ليفربول فوزا مثيرا وتربع على عرش الصدارة

يورجن
كلينسمان
دير الفني ا
لفريق هيرتا
اني برل األ

روما  –وكاالت
كـشفت تقرير صحفي إيطالي عن رغبة
مـسؤولي ميالن في حتـديد موعـد نهائي
للـسويدي زالتان إبراهـيموفيتش حلسم

موقفه من التوقيع للروسونيري.
وبـحــسب مــوقع "كــالـتــشـيــو مــيـركــاتـو"
اإليــطــالي فــإن إبــراهــيــمــوفــيــتش كــان
مـــــقـــــررا لـه أن يـــــعـــــلن قـــــراره في أول
ديـسـمـبــر / كـانـون األول اجلـاري لـكن
الـشهـر سـيـسـتـهل أسـبـوعه الثـالث ولم

يفصح إبرا عن موقفه حتى اآلن.
وأشـــار الـــتـــقـــريـــر إلى أن مـــيالن قـــدم
عــرضه بـالـفــعل إلبـراهــيـمـوفــيـتش لـكن
الــنـجـم الـســويـدي مــازال مـتــرددًا حـتى
هــذه الــلـــحــظــة رغم اقـــتــراب بــدء مــدة

االنتقاالت الشتوية.
ويــــخــــشى مــــســــؤولــــو مــــيـالن تــــأخـــر
إبـراهيمـوفيـتش أكثـر من ذلك في اتخاذ
ــمــارسـة قــرار نــهـائـي لـذلـك يـســعــون 
بـعض الضـغوط عـليـه مثل حتـديد مـوعد
نـهائي للرد على العرض وذلك من أجل

حتديد خطتهم اجلديدة.
وبـدأ ميالن بالفـعل في البحث عن بدائل
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يـورو  2020يـتــوقف عـلى حــالـته
الــفـنــيـة والــبــدنـيــة مــسـتــقـبال ال
نـعـرف مــا سـيـحـدث عـنـد اخـتـيـار
الـقــائــمـة".وبــخــصـوص أولــيــفـيه
جــيــرو مــهــاجم الــبــلــوز أجــاب:
"انــتــقــاله إلى نــاد آخــر ســيــكــون
خــــطـــوة جــــيـــدة ألن وضــــعه في

تشيلسي لم يتغير منذ شهرين".
وتــابع ديـشـامب: "ال بـد أن يـبـحث
الـالعب عـن نــــاد يـــــشــــارك مـــــعه
بـصـفة مـنـتظـمة حـتى يـحافظ
عـــــلى فــــرص انـــــضــــمــــامه
لــلــمــنــتـخـب ويـبــقى في
الـنهـاية الـقرار
مــــــــتـــــــروكـــــــا
جليرو".وارتب
ط اسم جــيـرو
مــــــــــؤخــــــــــرا
باالنـتـقال إلى
إنـــتـــر مـــيالن
في انـون ثـان

قبل. ا

زيد من العمل يجب أن نقوم به في ا
ا كنا سنفعله موقفنا احلالي أكثـر 
لـو كنـا في اجلـزء الـعـلـوي من جدول

الترتيب".
ـــركــز ويــقـــبع هـــيـــرتــا بـــرلـــ في ا
اخلــامـس عــشــر قــبـل مــبــاراته أمــام
فــرايــبــورج وســتــكــون آخــر مــبــاراة
ـيالد أمام لهـيـرتا بـرل قـبل أعـياد ا
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