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قــالت صـحـيـفـة وول ســتـريت جـورنـال نـقـلًــا عن أشـخـاص عـلى صـلــة بـاألمـر اول امس الـسـبت إن
صندوق الـثروة السيـادي السعـودي يجري حالـيا مفاوضـات لشراء نـيوكاسل اإلجنلـيزي مقابل 340

مليون جنيه إسترليني.
ستثمرين على رأسهم وأضافت الصـحيفة أن صندوق االستثمارات العامة الـسعودي ومجموعة من ا
سيدة األعـمال البـريطانـية أمـاندا ستـيفلي يـجرون مـفاوضات لـشراء نيـوكاسل.ونـوهت الصحـيفة أن
تحـدث باسم نيـوكاسل التـعليق ـا تسـتمر عـدة أيام أو أسابـيع.ورفض ا فاوضـات ب األطراف ر ا

على تقرير الصحيفة في ح لم يتسن على الفور االتصال بصندوق الثروة السيادي للتعليق.
اضي حتـدثت شـائعـات عن قرب بـيعه وقـد سـبق وعرض نـيوكـاسل لـلبـيع أكثـر من مـرة وفي العـام ا

للملياردير اإلماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لكن الصفقة لم تتم.
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كـشف تقـريـر صحـفي بـريـطاني اول
امس الـسـبت عن رد األوروجـويـاني
إديــنـســون كــافـاني مــهــاجم بـاريس
سان جيـرمان على عـرض مانشـستر
يـونـايـتـد. ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "مـيرور"
البريـطانية فـإن مسؤولي الـشياط
احلمر حاولوا إغراء كافاني لالنتقال
إلى "أولــد تـــرافــورد" بــتــقــد راتب
سـنـوي يبـلغ 10 ماليـ إسـتـرليـني
بـــاإلضـــافـــة إلـى مـــكـــافــــأة تـــوقـــيع.
وأشـارت الــصـحـيـفــة إلى أن كـافـاني
رفض عرض يونايتـد بسبب تمسكه
باالنـتـقال إلى أتـلتـيـكو مـدريد خالل

يركاتو الشتوي اجلاري. ا
وأوضحت "مـيـرور" أن سان جـيـرمان
مـلـيون يـتـمـسك بـاحلـصـول عـلى 20 
إسـترلـيـني للـسـمـاح برحـيل كـافاني
هذا الـشهـر. يذكـر أن عقد كـافاني مع
سـان جـيــرمـان يـنـتــهي في الـصـيف
قبل وبالتالي يحق لالعب التوقيع ا
مــجـانــا مع أي فـريـق بـدءًا من شــهـر

يناير/ كانون الثاني اجلاري.
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فـرض سـاوثـهـامـبـتـون الـتـعادل عـلى
ضيفه توتنهام هوتـسبير بنتيجة -1

ـباراة الـتي احـتضـنهـا مـلعب 1 في ا
سانت ماري مساء اول امس السبت
ضمن مباريات الدور الرابع من كأس
االحتاد اإلجنـليـزي ليـجبـر السـبيرز
بـالــتـالي عــلى خـوض مــبـاراة إعـادة
تأهل إلى الدور اخلامس. لتحديد ا
وافــتـتـح تـوتــنـهــام الـتــســجـيل عــبـر
هــيـوجن مــ ســون في الــدقـيــقـة 58
وعـدل سـاوثـهـامـبـتـون الـنـتـيـجـة في

الدقيقة 87 عبر سوفيان بوفال.
باراة بقوة بعدما مرر بدأ توتنهام ا
ديلي كـرة بيـنـية لـسون عـلى اجلانب
األيسر من منطقـة اجلزاء في الدقيقة
9 قــبل أن يـســدد الــكـوري اجلــنـوبي
كــرة أرضـيــة مـرت بــقـلــيل إلى جـوار
ـــــرمى الـــــقـــــائم.وانـــــفـــــرد ديـــــلـي 
ساوثهـامبـتون في الدقـيقة 13 إال أن
الــكـــرة طــالت من أمــامـه لــتــصل إلى

احلارس جون.
وأتــت احملـــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــــة األولــى
لــســاوثــهـامــبــتـون فـي الـدقــيــقـة 16
بـتـسـديـدة من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
مـن قــــبل بــــيـــــدنــــاريك إال أن كــــرته
اصــطـــدمـت بــدفـــاعـــات الـــســـبـــيــرز
وخــرجت إلى ركــلـة ركــنـيــة.وافــتـتح
تـوتنـهـام الـتـسجـيل في الـدقـيـقة 28
عبر تـسديدة من قـبل لو سيـلسو من
ــست أقـدام داخل مــنــطـقــة اجلــزاء 
سون وسكـنت الشبـاك قبل أن يلغي
بـاراة الـهدف بـداعي الـتـسلل حـكم ا
على الـكـوري اجلنـوبي. ومـرة أخرى
ـورا مـرر ديـلي كــرة بـيـنـيـة مـتـقـنـة 
ـرمى ساوثهامبتون لينفرد األخير 
من اجلـانب األيـسـر في الـدقـيـقـة 33
قبل أن يسدد كرة أرضية تألق جون
في إخـراجـهـا إلى ركـلـة ركـنيـة. وفي
الـــدقــيـــقــة 35 راوغ إجنــز احلــارس
ـــرمى اخلــالي لــوريـس وســدد في ا
من حارسه قبل أن يتمكن تاجناجنا
من إبعـاد الكـرة في اللـحظـة األخيرة
ــرمى.وفي الــدقــيــقــة من عــلـى خط ا
األولى من الوقت بـدل الضـائع سدد
وارد مخـالـفة من عـلى حـدود مـنطـقة
اجلزاء أمسك بـها لوريس بـسهولة
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تعادالت.واقتنص مونشنجالدباخ
وصــافـة الــبـونــدسـلــيـجــا مـؤقــتـا
بـفـضل الفـوز عـلى مايـنـز بثالثـية

مقابل هدف.
اينز وتقدم روبن كايسون بهدف 
في الــدقـيـقـة 12 ولـكن الــفـرنـسي
احلسن بلـيا رد بهـدف جلالدباخ
فـي الــدقــيــقــتـ 24 و76 قــبل أن
يتكفل فلوريان نيوهاوس بالهدف

الثالث في الدقيقة 88.
ورفع الــفـوز رصـيــد جالدبـاخ إلى
ــركـــز الـــثـــاني  38نــقـــطـــة فـي ا
وتـوقف مـايـنـز عـند 18 نـقـطة في

ركز اخلامس عشر. ا
وعـلى مـلـعب فــوكـسـفـاجن أريـنـا
جنح هـــيــرتـــا بــرلـــ في حتــويل
تـــأخـــره بـــهـــدف أمـــام مـــضـــيـــفه

. فولفسبورج إلى الفوز بهدف
وتــقـدم فــولـفــســبـورج بــهـدف عن
طـريق أدميـر محـمدى في الـدقيـقة
68 لــكن جــوردان تــورونــارايــجــا
أدرك الـتعـادل لهـيـرتا في الـدقيـقة
74 وخــطف دودي لـــوكــيــبــاكــيــو
هدف الـفوز القـاتل في الوقت بدل

الضائع.
ورفع االنـــتــصــار رصــيــد هــيــرتــا
ــركــز بـرلـ إلى 22 نــقــطـــة في ا
الثاني عشر وتـوقف فولفسبورج

رقابة.
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يُـحــسب أللـبـرت سـيالديس مـدرب
ـــمـــتـــازة اخلـــفـــافــــيش قـــراءتـه ا
لـلـمـبـاراة وطـريــقـة لـعب سـيـتـ

التي تعتمد على االستحواذ.
ورغم أنه يــفــتـقــد خــدمــات جنـمه
ــــهــــاجم بــــاريـــــخــــو ووضــــعـه ا
رورديــجـو مــوريـنــو عــلى مـقــاعـد
الــــبــــدالء جنح في إظــــهــــار قـــوة

فريقه.
واعـتــمـد سـيـالديس عـلى طــريـقـة
(2-4-4) بــوجـــود دومـــيــنـــيك في
ــرمى أمــامـه الـربــاعي حــراسـة ا
واس جـاراي باولـيسـتا وجـايا
وفي الــوسـط تــوريس كـــوكــلــ

كـونـدوجــبـيـا وسـولــيـر وثـنـائي
هـــجـــومي جــــامـــيـــرو ومـــاكـــسي

جوميز.
وجلأ سيالديس للتـنظيم الدفاعي
الـقـوي وخاصًـة في الـعـمق وترك
األطــــراف ألنه فــــهـم أن خــــطـــورة
الـبــارسـا دائـمًــا تـأتي مـن الـعـمق
والتمريرات البـينية واعتمد على

الهجمات العكسية.
كــمــا اســتــغل مــدرب اخلــفـافــيش
الـثـغـرات الـدفــاعـيـة لـلـبـلـوجـرانـا
جـيدًا واسـتـفاد من األخـطـاء التي
ــنــافس جــيــدًا وتـرك ارتــكــبــهـا ا
لالعبي البارسـا االستحواذ الذين
تــغــنـوا به فـي األيـام األخــيـرة مع

. سيت
وقدم كوكلـ وكوندوجبيـا ثنائية
ـــيـــزة في خـط الـــوسط قـــتـــلت
خــطـورة بــرشـلــونـة الــهـجــومـيـة
وتـألق مـاكـسي جـومـيـز الـذي كان
شاركته باراة  أفضل العب في ا
في الهدف األول وتسجيله الهدف
الــثــاني لــيــمــنح فــريــقه الــنــقـاط

الثالث بجدارة.
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وفـاز بولـونيا عـلى مـضيفـه سبال
1 / 3 اول امـس الـــســـبت ضـــمن
ـــرحــلـــة احلـــاديــة مـــنــافـــســـات ا
والعـشرين للـدوري اإليطـالي لكرة

القدم.
وتـقـدم سـبـال في الـدقـيـقـة 23 عن
طـريـق أنـدريـا بــيـتــانـيــا من ركـلـة
جـــزاء قـــبل أن يـــدرك بــولـــونـــيــا
التعـادل عبر فرانـشيسكـو فيكاري

في الدقيقة 24.
وفـي الــدقــيــقـة 59 ســجل مــوسى
بــــارو الـــهـــدف الـــثــــاني قـــبل أن
يـــضـــيف أنـــدريـــا بـــولي الـــهــدف

جوردي ألبا وأنسو فاتي وثنائي
هجومي ميسي وجريزمان.

ودفـع سـيـتـ بـأومـتـيـتي بـدال من
لينجلـيت خاصًة وأن األول يُجيد
بـــدء الــهـــجــوم مـن اخلــلف كـــمــا
أشـرك آرثـر مـيـلـو ودي يـوجن بدال

من راكيتيتش وفيدال.
وبـالفـعل استـحـوذ برشـلونـة على
الــكـــرة بــشــكـل تــام لــكن دون أي
خـطـورة هــجـومـيـة تُــذكـر فـكـانت
أول تــسـديــدة لـلــبـلــوجـرانــا عـلى
مــرمى اخلـفــافـيش من ركــلـة حـرة
مـبـاشـرة من الـقـائـد ميـسي وهي
الــفـرصـة الـوحـيـدة طـوال الـشـوط

األول.
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في ظـل الــــتــــكــــتل الـــــدفــــاعي من
فـالـنـسـيـا وعزل مـيـسي بـالـرقـابة
الـلـصـيـقـة فــشل الـبـلـوجـرانـا في
ــنــافس لــفــتـرات تــهــديـد مــرمى ا

طويلة.
وكــان احلل مـن ســيــتـــ بــالــدفع
بـــأرتــورو فـــيـــدال وبــدأ الـــفــريق
يــتـــقــدم وظــهـــرت خــطــورة اخلط
الـــهــجــومـي نــظــرًا لـــكــونه العب
يــــتـــمــــتع بـــنــــزعـــة هــــجـــومــــيـــة
جـــيــدة.ورغـم أن بــرشـــلــونـــة بــدأ
يـحصل عـلى الـفرص لـكـنه افتـقد
للـمهاجم الـصريح الـذي يُترجـمها

ألهداف.
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تــألق احلـارس تـيــر شـتـيـجن
وخـاصًـة في الـشـوط األول
وحرم فالنسيا من تسجيل
الـعـديـد من األهـداف لكن
صــــمـــوده لم يــــســـتـــمـــر
بسبب األزمة الدفاعية.
وكانت اجلـبهة الـيمنى
بـــــوجـــــود ســــــيـــــرجي
ثـابـة ثـغرة روبـيـرتـو 
كـــــــبـــــــيــــــرة فـي دفــــــاع
الـبلـوجـرانا واسـتـغلـها
جــيـدًا العــبــو فــالـنــســيـا
لـالخـــتـــراق وأتـت مـــنـــهـــا

تمريرة الهدف األول.
ولم يكن الـدفاع في مـستواه
حــيث ظـهـرت أخـطــاء بـيـكـيه
الـفـادحــة وغـيـاب أومــتـيـتي
عن تـــــــركــــــيــــــزه كــــــمــــــا أن
بــوســـكــيــتس لـم يُــقــدم الــدعم
ـــطـــلـــوب.وظـــهــرت الـــدفـــاعي ا
األخطاء بغياب التغطية والضغط
على هجوم فالنـسيا ففي الهدف
ســـدد العب اخلـــفـــافـــيش دون أي
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أكـد يوفنـتوس اول امس السـبت إعارة العب الوسط الـبرازيلي مـاتيوس بـيريرا لـصفوف
ـهـاجم اإلسـبـاني ألـيـخـانـدرو مـاركـيس بــرشـلـونـة في صـفـقـة تـبـادلـيـة تـتـضـمن انــتـقـال ا

لصفوف "البيانكونيري" بصفة نهائية.
وجاء في بـيـان متـصـدر "السـيـري آ" عبـر مـوقعه الـرسمـي على اإلنـتـرنت "يعـلن يـوفنـتوس
إتمام االتفاق مع برشـلونة بإعارة الالعب البرازيلي ماتيوس بيريرا دا سيلفا بصفة مؤقتة
حـتى 30 يـونيـو/حـزيران Æ2020وتـابع الـبيـان "كـما يـتـضمـن العـقـد حتـمـية شـراء حـقوق
الالعب نـهـائيًـا في حـالة حتـقـيق بـعض األهداف الـريـاضيـة بـنهـايـة موسم 2019-2020
ـولـود في ريو دي تـلك يـوفنـتـوس حقـوق صاحب الـ21 عـاما ا مـقابل 8 ماليـ يـورو".و
ـاضي إلى ديـجـون الـفـرنـسي.وقررت إدارة جـانـيـرو مـنذ 2016  حـيث أعـاره الصـيف ا
يوفنتوس القـيام بصفقة تـبادلية مع البلـوجرانا حيث إنها تـرى أن قدرات الالعب مناسبة
أكثر للدوري اإلسـباني بينما يرى في أليـخاندرو ماركيس قدرات كبـيرة كمهاجم السيما
وأنه يتـميز بالطول الفارع (190 سم).وأ البيـان "كما حصل النادي نـهائيًا على احلقوق
الـرياضـيـة ألليـخـانـدرو ماركـيس مـقابل 8.2 مـلـيـون يورو. ووقع الـنـادي عـقدا مع الالعب

حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

ــــركــــز عـــــنــــد  24نــــقـــــطــــة فـي ا
الـعـاشـر.وعـلى مـلـعب شـوارزوالد
سـتـاديـون فاز بـادربـورن بـعـشرة
العـبــ عـلى مــضـيــفه فــرايـبـورج

بهدف دون رد.
وتــقـدم كـريـسـتـوفـر أنـتـوي أدجي
بـهدف لـبادربـورن في الـدقيـقة 48
لكن العب الفريق جاميليو كولينز
تعرض للطـرد في الدقيقة 59 لكن
بــــرغم الـــنـــقـص الـــعـــددي ســـجل
عبداحلميد صابري الهدف الثاني
لـلـفـريق الـضـيف من ضـربـة جزاء
في الدقـيقة 84. الفـوز رفع رصيد
ركز بادربورن إلى 15 نقطـة في ا
الـسابع عـشـر قبل األخـيـر وتوقف
نـقـطة رصـيـد فـرايـبـورج عـنـد 29 
ــركـز الــســابع.وعــلى مــلـعب في ا
آندر آل فـورستيري فـاز يونيون
بــرلـ عــلى ضــيـفـه اوجـســبـورج

بهدف دون رد.
وســــجل نـــيــــفن ســــوبـــوتــــيـــتش
ومــاركـــوس إجنــفــارتـــسن هــدفي
الــــفــــوز لـــيــــونـــيــــون بــــرلـــ في
الـــــدقــــيـــــقـــــتــــ 47 و61.  ورفع
يــونـيــون بــرلــ رصــيـده إلى 23
ــركــز احلــادي عــشـر نــقــطــة في ا
بــفـارق األهـداف عن اوجــسـبـورج

ركز الثاني عشر. صاحب ا
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قال الالعب اإليطالي في صـفوف الهالل السعودي سيـباستيان جيـوفينكو إن فريقه
طـلوب خالل التـعادل السـلبي مع الشبـاب اول امس السبت في سـتوى ا لم يـقدم ا
ـوسم ما زال دوري احملـترفـ لـكنـهم سيـواصـلون الـقتـال لـتحـقيق الـلـقب حيث أن ا
طويال. وتابع جيوفـينكو في تصريـحات صحفية: "الـفريق أحيانا يقـدم مستوى كبيرا

لكن ال ينجح في التسجيل وهذا حال كرة القدم".وأضاف: "جميع فرق الدوري السعودي
صـعبـة ونحن كالعـب نـحاول إظهـار مسـتوانـا احلقـيقي".وختم حـديثه بـتأكـيد أنه يـحتاج
ــرمى لــكــنــهــا ال تــدخل لــلــحظ فـي تــســديــد الــكــرات الــثــابــتــة ألنــهــا تــذهـب إلى ا
الـشباك.وبـهذا التـعادل فشل الهالل في اسـتعادة الـصدارة من النـصر ليظل في
ركز الـتاسع بـرصيد ركـز الثاني بـرصيد 32 نـقطة بـينـما يأتي الـشبـاب في ا ا

22 نقطة.
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الثالث في الدقيقة 63.
ورفع بــولــونــيــا رصــيــده إلى 27
ـركــز الـتــاسع فـيــمـا نــقـطــة في ا
جتمد رصـيد سبـال عند 15 نقطة

ركز الثامن عشر. في ا
  —bB²*« ◊uIÝ

ومـني اليــبـزيج مــتـصــدر الـدوري
ـة له منـذ قرابة اني بـأول هز األ
 4أشــــهـــر وســـقط عــــلى مـــلـــعب
مـضـيـفـه آيـنتـراخـت فـرانـكـفورت
صــفـر/ 2  اول امس الــسـبت في

رحلة  19للبوندسليجا. ا
الـفوز رفع رصـيد فـرانكـفورت إلى
ـــركـــز الـــتـــاسع 24 نـــقـــطـــة في ا
وتــوقف رصـيــد اليـبــزيج عـنـد 40

نقطة في الصدارة.
فــعـلـى مـلــعب كــومـرزبــنك أريــنـا
ــامي ــدافـع الــفــرنــسي إ ســجل ا
تـوريه هـدف الـتـقدم لـفـرانـكـفورت
بــالــدقــيــقــة 48 وأضــاف فــيــلــيب
كــوســتــيـتـش الــهـدف الــثــاني في

الوقت بدل الضائع.
ـة له وتـعــرض اليـبـزيج ألول هـز
في الـــبـــونـــدســـلـــيـــجـــا مـــنــذ 28
ـاضـي عـنـدما أيـلـول/سـبـتمـبـر ا
سـقط أمـام ضـيفه شـالـكه بـثالثـية
مقابل هدف.ومنذ ذلك احل حقق
اليـــــبـــــزيج 9 انـــــتـــــصـــــارات و3

U—…∫ تعرض فريق برشلونة الى خسارة غير متوقعة في الدوري االسباني š
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لــيــنــتــهي الــشــوط األول بــالــتــعـادل
.وحــصل الــســـلــبي بـــ الــفـــريــقـــ
توتنهـام على مخالـفة من على حدود
مـــنــطـــقــة اجلـــزاء في الــدقـــيــقــة 51
ســددهــا مـــورا في أحــضــان حــارس
ساوثهامبتون.وأرسل أوبافيمي كرة
ن ــيـزة من اجلـانب األ عـرضـيـة 
وصــــلت إلـى إجنـــز الــــذي ســــددهـــا
مباشرة لتمر الكرة إلى جوار القائم
بـــقــلـــيل في الـــدقــيـــقــة 53. وأجــرى
مورينيو التـبديل األول لتوتنهام في
الـــدقــيـــقــة 56 بـــنــزول المـــيال عـــلى
حـساب فـيـرنـانديـز.وتـمـكن توتـنـهام
باراة من تسجـيل الهـدف األول في ا
في الــدقــيــقـة 58  بــعـدمــا تــوغل لـو
سـيـلـسـو بـالـكـرة من مـنـطـقـة جـزاءه
ـررًا الـكرة ـلعب  حـتى منـتـصف ا
بـعــدهـا إلـى المـيال ومــنه إلى سـون
الـذي سـدد من داخل مـنـطـقـة اجلزاء
كــرة أرضــيـة ســكــنت الـشــبــاك.وكـاد
سـون أن يـضـيف الـهـدف الـثـاني في
الدقيقة 62 بعدما تلـقى كرة عرضية
من لو سيلـسو داخل منـطقة اجلزاء
لــيـسـدد كــرة قـويــة مـبــاشـرة ذهـبت
أعلى العـارضة.وحاول إجنز مـباغتة
لـوريس بتـسـديـدة من خارج مـنـطـقة
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بالنــكــوس حــيث ســجل 3 أهـداف
وصــنع 6 إال أن مــســـتـــواه تــراجع
ـوسـم فـلم بــشـكـل مـلــحــوظ هــذا ا
يــــــضع أي بـــــصــــــمـــــة طـــــوال 21
مـــبـــاراة.ويـــســـعى آرســـنــال لـــضم
ليمار على سبيل اإلعارة مع خيار

وسم. الشراء في نهاية ا
لـكـن أتـلـيتـكـو مـدريـد حـريص عـلى
اسـتـبعـاد ليـمـار من قـائمـة األجور
ـكنه أن يـتـوصل إلى اتـفاق إذا و
حتــــــــــــــمــل آرســــــــــــــنــــــــــــــال راتـب
الالعب.وأشــــارت "مـــيـــرور" إلى أن
تــوتـنــهـام مــهـتم بــضم الـفــرنـسي
أيـضًا بـيـنمـا رفض الالعب عـرضًا

لالنضمام إلى ليون.
ويحرص أتلتيـكو على توفير راتب
ليـمار من أجل دفعه إلى إديـنسون
كـافاني حـال انضـمـامه من باريس
سـان جيـرمان خالل األيـام القـليـلة

تبقية من الشهر اجلاري. ا
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مـا زال آرسنـال بعـيدًا عن الـتوصل
التـفـاق مع أتـلـتـيـكـو مـدريـد بـشأن
الـــتــعــاقـــد مع الــدولي الـــفــرنــسي
تــومــاس لــيــمــار بــحــسـب تــقــريـر
صحفي إجنلـيزي.وكان برنامج "إلـ
تـشيـرجنيـتو" اإلسـباني قـد أكد أن
لـــيـــمــار عـــلى وشك االنـــتـــقــال إلى
آرســنـــال.لــكن صــحــيــفــة "مــيــرور"
البريطانية قالت اول امس السبت
إن الــنــاديــ لم يــتــوصال التــفـاق

حتى اآلن.
وكـان آرسـنــال قـريـبًـا من الــتـعـاقـد
لـيـمار (24 عـامًا) فـي صيف 2018
عـنـدما كـان العـبًـا في مونـاكـو قبل
أن يـتدخل أتـلتـيكـو مدريد ويـحسم
الصفقة لصاحله مقابل 60 مليون

جنيه إسترليني.
وظهر ليمار بـشكل جيد نسبيا في
مـــــــــوســـــــــمـه األول مـع الـــــــــروخي

سيباستيان
جيوفينكو

وظـهــر مـيـنــامـيــنـو ألول مـرة في
ــمــتـاز في الـدوري اإلجنــلــيـزي ا
مـباراة وولـفرهـامبـتون األخـيرة
وهـــو الــظــهـــور الــثــانـي له مــنــذ
االنــضـمــام لــلــريـدز في يــنــايـر /

كانون ثان اجلاري.
وقـال مـيـنـامـيـنـو في تـصـريـحات
لــلــمــوقع الــرســمي لــلــيــفــربــول:
ـدرب في قـدراتي "أشـعـر بـثـقـة ا
لذلك أريد حقًا رد اجلميل له".
وأضاف: "أنا لست راضيًا عما
قـدمـته أمـام وولـفـرهـامـبـتـون
وأريـــد الـــوفـــاء بـــتـــوقـــعــات
اجلــمــيع بــشــأني ال أشــعــر
بأي ضغوط وليس لدي ما

أخسره".
ميـنـاميـنو ( 25 عامًـا) لعب
ــلــعب أمــام في مــنــتــصف ا
إيــفــرتــون في كــأس االحتــاد
قــبل أن يــلــعب عــلـى اجلــنــاحـ
ـن واأليـــــــــــــســـــــــــــر أمـــــــــــــام األ

وولفرهامبتون.
ـكـــــــــــنـني الـلعـب على وأكـد: "
أي من اجلـانـبـ إذا اسـتـطـعـنـا
فـهم بعـضـنا الــــــــــبـعض أفضل
ــلـــعـــــــــب ســـتــتـــحـــسن دخـل ا

األمور".
وأ مـــيـــنـــامــــيـــنـــو: "ســـجل
وولفرهامبـتون التعادل
عــقب مـــشــاركـــتي مــا
تــسـبب في إحــبـاطي
قــــلـــيـــلًــــا بـــعـــد أن
ســجــلــنــا الــهـدف
الثاني حرصت
عـــلـى الـــدفــاع
عنه بقوة".
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تاكومي مينامينو شكوك كثيرة حول فوز توتنهام على ساوثهامبتون

جانب من احى مباريات الدوري االسباني
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يـرغب الـيـابـاني الـدولي تـاكومي
مينـامينو العب لـيفربول في رد
ـــدربه يــورجـن كــلــوب اجلــمـــيل 
عـلى ثــقـته فـيه من  خالل تـقـد
ـــــكن عـــــلى أرض أفـــــضـل أداء 

لعب. ا
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ـديـر الـفـني إلنـتـر سـخـر أنـطـونـيـو كــونـتي ا
مـــيالن مـن تـــنــاول وســـائـل اإلعالم لـــســوق
االنتقاالت الشتوية بالنسبة للنيراتزوري بعد
شـــراء آشـــلي يـــوجن وفـــيـــكـــتــور مـــوســـيس
واالقــتـــراب من الــتـــعــاقـــد مع كـــريــســـتــيــان
إيركسن جنم تـوتنهام هـوتسبيـر.وقال كونتي
ي قبـل لقاء كـالياري: "في ؤتمـر التـقد في ا
الــوقت احلـالـي تـعــاقـدنـا مـع يـوجن لــتـغــطـيـة
إصـابـة أسامـواه وتعـاقـدنا مع مـوسيس ألن
فالنـتينـو الزارو سيغـادر نحن نحـاول تعزيز

أماكن مختلفة بالفريق".
وأضـــاف: "يـــبـــدو أنـــكم فـي وســـائل اإلعالم
تـتـصـرفـون كـما لـو أنـنـا قـمـنـا بـشـراء نصف
فـريق ريـال مدريـد لـكن هذه لـيـست الرسـالة
الـصـحـيـحـة".وتـابع: "لـديـنـا وضع طـار ألن
كــانــدريــفــا مــســتــبــعــد وهــذا يــعــني أنه من
احملتـمل أن يبـدأ يـوجن".وأردف: "هذا الـفريق
يـفـتـقـر عـمــومًـا إلى اخلـبـرة يـجب أن نـسـيـر
ـديـر كـان واضـحًـا دائـمًــا بـأقـصى سـرعـة. ا
ـكن أن يــصـلـوا لـلــغـايـة الـالعـبـون اجلــدد 
عــنــدمـا نــبــيـع آخـريـن لــذلك يــكــون الــسـوق

مــتــوازن تــمــامًـــا بــعض هــؤالء الالعــبــ لم
ـــدة من الـــوقت لــذلـك يــجب أن يــنـــشــطـــوا 
ـنـحهم الـوقت الكـافي للـوصول إلى الـشكل
ــطــلــوب".وعن مــواجــهـة كــالــيــاري صـرح: ا
"سـنـلـعب أمـام فـريق جـيـد لـلـغـايـة كـمـا ترى
قـائـمـة فـريقـهم والـنـتـائج التي حـقـقـوهـا حتى

وسم". اآلن هذا ا
ـــدرب: "فــكـــرتـــنـــا هي دائـــمًــا واســتـــطـــرد ا
االسـتمـرار في الهـجوم حـتى عنـدما نـسجل
الهـدف األول يجب أن نحاول تـسجيل هدف
آخــــر ولـــــيس الــــدفــــاع عـن الــــهــــدف الــــذي

سجلناه".
وواصل: "حقيـقة أننـا اعتبرنـا أن التعادل مع
ليتشي نتيجة سلبية يدل على مدى تقدم إنتر
ــاضي يــجب أن ــوسم ا مــيالن مــقــارنـة بــا
نـــبـــقـى أقـــدامـــنـــا عـــلـى األرض وأن نـــبـــقى
مـتواضـع وأن نـقبل هـذا التـعادل بـالطـريقة

الصحيحة".
وختم: "ال يـزال بعض النـاس يتجـاهلونني
عندما أقـول إننا بدأنا رحلة لكننا حققنا
مصـداقية في هـذه األشهر الـستة وهذا
أمر إيجابي يجب أال نغفل عن الواقع".

اجلـزاء في الــدقـيــقـة 79 إال أن كـرته
مرت إلى جوار القائم.

وأهــدر إجنــز فــرصــة مــحــقــقــة
لتسجيل التعادل في الدقيقة
83  بعدمـا ارتقى لعـرضية
ريـدمـونـد مـسـددًا رأسـيـة
مـــرت بــقـــلــيـل إلى جــوار
الـــقــائم.وســـجل الـــبــديل
بـــوفــال هــدف الـــتــعــادل
لـــســاوثـــهـــامــبـــتــون في
الـدقـيـقة 87 بـعـدمـا مرر
إجنـــــز كــــرة عـــــرضــــيــــة
أرضــــــيــــــة مـن اجلــــــانب
ـنــطـقــة اجلـزاء األيـســر 
تـابعـهـا بـوفـال الـقادم من
اخلـلف مــسـددًا كــرة قـويـة
فـشل لـوريس في الـتـصـدي
لــــهــــا.ومــــبــــاشــــرة أجــــرى
مــوريـنـيــو الـتــبـديل الــثـاني
بــخـــروج ديــلـي ونــزول دايــر
بدلًا مـنه.وفي الدقيـقة الثـالثة
من الـوقت بــدل الـضـائع سـدد
لـو ســيـلـســو مـخـالــفـة من عـلى
حـــدود مــنـــطــقـــة اجلــزاء إال أن
كــرته عــلت الـعــارضــة لـيــنــتـهي

اللقاء بالتعادل اإليجابي 1-1. 
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اني مارك تـير شتيجن حارس مـرمى برشلونة عن استـيائه للخسارة أعرب األ
بـهـدفـ دون رد أمـام فـالـنــسـيـا مـسـاء اول امس الـسـبت ضـمن مـنـافـسـات

اجلولة الـ21 من الليجا.
وجنح حارس البـلوجرانـا في التصـدي لركلـة جزاء خالل الشوط األول
نـفـذهـا مـاكـسي جـومـيــز مـهـاجم اخلـفـافـيش لـكن ذلك لم يـكن كـافـيـا
ة حتت قـيادة مدربه اجلـديد كيكي إلنقاذ فـريقه من تلـقي أول هز
.وقـال تـيـر شـتـيـجن خالل تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفة سـيـتـ
"مـونــدو ديـبـورتـيــفـو" الـكـتــالـونـيـة: "لم يــكن لـديـنــا الـعـديـد من

الــفـرص إليــذائــهم عـلــيـنــا أن نــتـحــسن في الــكـثــيـر من
ـباريات األخيـرة يجب أن نرى األمور.. بـعد هذه ا
مــا فــعــلــنــاه بـشــكل جــيــد ومــا حــدث بــصـورة
خـاطئـة".وتابع: "لـقد بدأنـا الشـوط الثـاني بشكل
جـيـد لـكـنــهم سـجـلـوا من هــجـمـة مـرتـدة وهـذا
مؤلم ألن االستـحواذ كان لنا وحاولنا منعهم من
خلق الـفرص.. كان وضعًا نادرًا جدًا والتأخر في

النـتيـجة يـكـلف الكـثيـر". واختـتم: "يجب أن نـستـمر في
كننا التحسن وأنا متفائل بأننا نستطيع درب..  العمل وننفـذ ما يطلبه ا

حتقيق أهدافنا".
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واصل فالنسيا صموده في معقله
"مـيسـتايـا" بـعدم اخلـسارة في أي
وسم أمـام جماهيره مباراة هذا ا
في الـلـيـجا حـتى لـو كـان خـصمه

ُتصدر برشلونة. ا
ــهــمــة عــلى وعــقــد اخلــفــافــيش ا
ديـر الفني اجلديد كيكي سـيت ا
لـــلــبــلــوجــرانـــا الــذي تــلــقى أول
ـة له في مبـاراته الثـالثـة منذ هز

همة بثنائية نظيفة. توليه ا
استحواذ سلبي

قرر سـيت االعتـماد على طـريقته
اجلـديـدة (2-4-1-3© بـوجـود تـيـر
ـــرمى شــــتـــيـــجن فـي حـــراســـة ا
وأمامـه الثالثي أومـتيـتي بيـكيه
وســــــــــــــيـــــــــــــرجـي
روبـــيــــرتــــو ثم
بــوســـكـــيــتس
وآرثــــــــر ودي
يـوجن وعلى
األطــــــــــراف


