
اأنقذ �سريجيو رامو�س، ريال مدريد، من اخل�سارة، 
اأم��ام بر�س��لونة، يف املباراة، الت��ي جرت بينهما 
على ملعب الكامب، �سمن املرحلة الرابعة ع�رشة 
من الليجا، بت�س��جيله هدف التع��ادل يف الدقيقة 

.)90(
تق��دم  �س��واريز،  لوي���س  الأورجوي��اين  وكان 
لرب�س��لونة يف الدقيق��ة )53(، قب��ل اأن يفر���س 
رامو���س التع��ادل، ليحاف��ظ لري��ال مدري��د على 
ف��ارق النق��اط ال�س��ت يف ال�س��دارة ب���34 نقطة، 
مقابل 28 نقطة للرب�سا، الذي انفرد بالو�سافة.

لع��ب الفريق��ان بخط��ة خمتلف��ة، لوي���س اإنريكي 
حافظ عل��ى طريقت��ه املعت��ادة 3-3-4، بينما 
جل��اأ زين الدين زي��دان لتكتي��ك 2-4-4، وكان 
التفوق اأول �س��وط ل�س��الح امللكي بف�س��ل ن�ساط 
وق��وة خ��ط و�س��طه ال��ذي �س��م ثنائ��ي الرتكاز 
ماتيو كوفا�س��يت�س ولوكا مودريت�س الذين ك�رشا 
هجم��ات الفري��ق الكتالوين مبكًرا، وف�س��لوا بني 

خطوطه الثالثي.
تركزت هجمات ريال على اجلبهة الي�رشى بف�سل 
انطالقات مار�سيلو، اإي�سكو وكري�ستيانو رونالدو 

ال��ذي اأ�س��اع اأخطر فر�س��تني يف ال�س��وط الأول، 
ت�س��دى لهما م��ارك اأندري��ه تري �س��تيجن، بينما 
عطل��ت اجلبه��ة اليمنى الت��ي �س��غلها كارباخال 

ولوكا�س فا�سكيز، انطالقات وخطورة نيمار.
اأم��ا ليوني��ل مي�س��ي وجد نف�س��ه حماًط��ا برقابة 
م��ن 4 لعب��ني، رامو�س وف��اران يف قلب الدفاع 
وثنائ��ي الو�س��ط مودريت���س وكوفا�س��يت�س، كما 
عاب خطة اإنريكي البطء ال�س��ديد لثالثي الو�س��ط 
بو�س��كيت�س، راكيتيت�س، واأندري��ه جوميز يف اأداء 
املهام الدفاعية والهجومية، مما منح الأف�س��لية 

للملكي.
يف  وف�س��ل  متاًم��ا،  بر�س��لونة  خط��ورة  اختف��ت 
ا�س��تغالل 3 ركالت ركني��ة، وغ��اب الرتكي��ز عن 
لعبيه، وان�س��غلوا يف العرتا�س على حكم اللقاء 
للمطالب��ة باأك��ر م��ن ركلة ج��زاء، بينم��ا كانت 

الهجمات املرتدة للريال اأكر �رشعة وخطورة.
انقلبت الأمور راأ�ًس��ا على عقب يف ال�سوط الثاين، 
انتف���س فريق بر�س��لونة، وظهر ب�س��ورة مغايرة 
متاًم��ا، وثبت اأقدام��ه اأكر بت�س��جيل هدف مبكر 
بع��د 8 دقائ��ق م��ن ركل��ة ح��رة لعبه��ا نيم��ار، 

وانق�س عليها لوي�س �س��واريز براأ�س��ه يف �س��باك 
كيلور نافا�س.

و�س��اعف بر�س��لونة تفوق��ه التكتيك��ي بتبدي��ل 
اأجراه لوي�س اإنريكي باإ�رشاك العائد من الإ�سابة 
اأندري�س اإنيي�س��تا، مما منح حري��ة اأكرب جلوردي 
األب��ا ونيم��ار الذي اأ�س��اع فر�س��ة موؤك��دة لقتل 
املب��اراة حي��ث راوغ ف��اران، و�س��دد ك��رة ف��وق 
العار�س��ة، بعدها �س��دد اإنيي�س��تا يف ال�سباك من 

اخلارج.
ح��اول زي��دان ا�س��تعادة ال�س��يطرة جم��دًدا عل��ى 
و�س��ط امللعب بتبديل لتن�س��يط ال�سفوف باإ�رشاك 
كا�س��يمريو م��كان اإي�س��كو، ث��م دف��ع باملهاج��م 
ال�ساب ماركو اآ�سين�سيو مكان بنزميا اأ�سواأ لعبي 
الري��ال عل��ى اأر�س امللعب، اإل اأن بر�س��لونة كان 
الأك��ر ه��دوًء، حي��ث رد اإنريك��ي بتبدي��ل ث��ان 

باإ�رشاك اأردا توران مكان اأندري جوميز.
يف الدقائ��ق الأخ��رية ج��ازف زي��دان باإ���رشاك 
م��كان  ميخي��ا  ماريان��و  ال�س��اب  املهاج��م 
كوفا�س��يت�س، كم��ا لع��ب ديني���س �س��واريز مكان 
نيم��ار، وزادت الإثارة باإ�س��اعة مي�س��ي فر�س��ة 

خطرية بت�سديدة بجوار القائم الأمين، كما رف�س 
كري�س��تيانو رونال��دو هدي��ة من عر�س��ية رائعة 
ملار�سيلو، لعبها النجم الربتغايل براأ�سه �سعيفة.
وو�س��ط �س��غط مدريدي مكثف، لع��ب مودريت�س 
ك��رة عر�س��ية انق���س عليه��ا �س��ريجيو رامو�س 
براأ�س��ه م�س��جاًل التع��ادل يف الدقيق��ة الأخ��رية، 
اإل اأن الإث��ارة مل تتوق��ف عند ه��ذا احلد، بل لعب 
�س��ريجي روبرتو كرة �س��اقطة براأ�سه يف املرمى 
اخلايل، اإل اأن كا�س��يمريو اأنقذه��ا برباعة ليحرم 
عم��الق كتالونيا من الفوز يف وقت قاتل. وتقدم 
ت�سيل�س��ي خطوة جديدة نحو حتقيق لقب الدوري 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املو�سم، بعدما 
احتفظ ب�سدارته اإثر الفوز على م�سيفه مان�س�سرت 
�س��يتي 1-3 عل��ى ملع��ب الحت��اد يف افتت��اح 

اجلولة الرابعة ع�رش من امل�سابقة.
 )70( وويلي��ان   )60( كو�س��تا  دييج��و  و�س��جل 
واإيدن هازارد )90( اأهداف ت�سيل�س��ي، فيما اأحرز 
ج��اري كاهيل هدف �س��يتي الوحي��د باخلطاأ يف 

مرماه بالدقيقة 45.
وارتف��ع ر�س��يد ت�سيل�س��ي يف ال�س��دارة اإىل 34 

نقطة، فيما توقف ر�س��يد مان�س�س��رت �س��يتي عند 
30 نقط��ة يف املرك��ز الثال��ث بف��ارق الأهداف 

خلف ليفربول الذي يلعب اأمام بورمنوث.
اأول تهديد ي�س��تحق الذكر على املرميني جاء يف 
الدقيقة الرابعة عندما مر جناح ت�سيل�سي فيكتور 
مو�س��ي�س م��ن الناحية اليمنى وم��رر كرة جميلة 
اإىل اإي��دن ه��ازارد ال��ذي تب��ادل الكرة م��ع راأ�س 
احلرب��ة دييجو كو�س��تا قبل اأن ي�س��دد كرة ارمتى 

عليها املدافع جونز �ستونز واأبعد خطرها.
وطال��ب لعب��و �س��يتي بركل��ة ج��زاء يف الدقيقة 
ال�سابعة بعد مل�سة يد على مدافع ت�سيل�سي جاري 

كاهيل دون اأن يعلن احلكم عن �سيء.
واألغ��ى احلك��م هدف��ا ملان�س�س��رت �س��يتي اأح��رزه 
فرناندينيو يف الدقيقة 25 بداعي الت�س��لل، وعاد 

هازارد لتهديد مرمى ت�سيل�سي يف الدقيقة 26.
ورد �س��يتي بعده��ا بدقيقة واحدة عندما و�س��ع 
دافي��د �س��يلفا زميله اأجويرو يف و�س��ع منا�س��ب 
للت�س��جيل لك��ن دافي��د لوي��ز ح��ال دون ت�س��ديد 

املهاجم الأرجنتيني للكرة.
م��رة اأخ��رى، ن��ادى جمه��ور مان�س�س��رت �س��يتي 

بركل��ة جزاء بعد تعر���س اأجويرو لالعرتا�س من 
قب��ل دافيد لويز اإل اأن احلك��م بدا واثقا من قراره 

با�ستمرار اللعب.
م��ن  اأجوي��رو  واق��رتب  �س��غطه  �س��يتي  وا�س��ل 
الت�س��جيل يف الدقيق��ة 42 بعدم��ا مرت راأ�س��يته 
بجان��ب القائم البعي��د، قبل اأن يفتتح امل�س��يف 
الت�س��جيل يف الدقيق��ة الأخرية من ال�س��وط الأول 
بعدم��ا اأر�س��ل نافا�س م��ن الناحي��ة اليمنى كرة 
عر�س��ية اأراد كاهي��ل اإبعاده��ا من اأم��ام مرماه 

لكنه و�سعها يف �سباك فريقه.
ومع بداية ال�س��وط الثاين تزايد �سغط �سيتي على 
مرمى ت�سيل�س��ي، ومر �س��اين من الناحية ال�سمنى 
قب��ل اأن ميرر اإىل دي بروين ال��ذي اأبعد احلار�س 

كورتوا ت�سديدته يف الدقيقة 48.
واأجرى كونتي تبديال مبكرا يف ت�سيل�سي باإ�رشاك 
الربازيلي ويليان بدل من بيدرو، وارتكب كاهيل 
خطاأ جديدا يف دفاع ت�سيل�سي بعدما �سمح للكرة 
املرور اأمامه يف طريقها اإىل كورتوا، فاقتن�سها 
اأجوي��رو وكاد ينف��رد به��ا ل��ول ع��ودة ال��دويل 

الإجنليزي لتعوي�س خطاأه.
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مت اإبالغ فريق �سابيكوين�س��ي الربازيلي، اأنه �س��ينال 
لق��ب كاأ�س �س��ودامريكانا لك��رة القدم، عق��ب 5 اأيام 
م��ن مقت��ل اأغلب لعبيه يف ح��ادث حتطم طائرة يف 
كولومبي��ا. ونق��ل عن اإيف��ان توزو، الرئي���س املوؤقت 
للنادي قوله، ملوقع حمط��ة جلوبو التلفزيونية على 
الإنرتنت: "�سيعلن احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم 
)كومنيب��ول(، اأن �سابيكوين�س��ي، ه��و الفائ��ز بلق��ب 
كاأ���س �س��ودامريكانا". واأ�س��اف: "اإ�س��افة اىل ذلك 
�سينال �سابيكوين�سي، اجلائزة املالية البالغ قيمتها 

ملي��وين دولر".  واأ�س��ابت الكارث��ة، الت��ي وقع��ت، 
الإثنني املا�س��ي، وقتل فيها 71 من الركاب وطاقم 
الطائ��رة، م�س��جعي ك��رة الق��دم يف الع��امل ب�س��دمة 
واأغرق��ت الربازيل املولعة باللعب��ة يف حزن وحداد. 
ومل ينج من احلادث �س��وى 6 اأ�س��خا�س بينهم ثالثة 
من لعبي فريق �سابيكوين�س��ي الذي كان يف طريقه 
خلو���س مواجه��ة اأتلتيكو نا�س��يونال الكولومبي يف 
ذه��اب نهائ��ي كاأ���س �س��ودامريكانا. وكان��ت هذه، 

�ست�سبح اأكرب مباراة يخو�سها الفريق يف تاريخه.

ي�س��عى نادي الهالل ال�سعودي ل�ستعارة عمر 
عب��د الرحم��ن "عم��وري" جن��م ن��ادي العني 
واملنتخ��ب الإمارات��ي لك��رة الق��دم واأف�س��ل 
لع��ب يف اآ�س��يا حت��ى نهاية املو�س��م مقابل 

مليون ريال �سهريًا.
وذك��رت �س��حيفة "الوط��ن" ال�س��عودية اأنها 
علمت من م�س��ادر مطلعة اأن ع�س��واً �رشفيًا 
بارزاً يف الهالل اأكد تكفله بال�س��فقة التي 
تبلغ مدتها 3 اأ�س��هر اعتب��اراً من كانون 

الثاين/يناير املقبل.
ويتطل��ع اله��الل لأن يك��ون عم��وري 

بدياًل للربازيلي تياغو األفي�س.
ل�س��م  بعر���س  تق��دم  اله��الل  وكان 
عم��وري يف اآذار/مار�س املا�س��ي مقابل 
63 ملي��ون ري��ال لك��ن اإدارة العني رف�س��ت 
العر���س بحج��ة اأن ل��دى فريقها ا�س��تحقاقا 

اآ�سيويا ول ميكن ال�ستغناء عن الالعب.
وكان مدرب الهالل، الأرجنتيني، رامون دياز 
رف��ع تقريراً فني��ًا لإدارة النادي، اأو�س��ح فيه 
عن حاجته اإىل �سانع األعاب مميز خالل فرتة 
النتقالت املقبلة، ومل يكن اأمام اإدارة النادي 
�س��وى فتح باب املفاو�سات مع عموري الذي 
ميتع باإمكانات فنية عالية، و�سيكون اإ�سافة 

كبرية للفريق يف حال اإمتام ال�سفقة.

اإيف��ان  الكروات��ي  قل��ل 
اأهمي��ة  م��ن  راكيتي���س 
ا�ستمرار فارق ال�ست النقاط 
مع ري��ال مدريد مت�س��در 

الليج��ا بع��د تعادله مع 
فريق��ه بر�س��لونة 1-1 
عل��ى ملع��ب كام��ب نو، 
موؤكدا اأن فريقه �س��يطر 

على الكال�سيكو.
وقال راكيتيت�س بعد نهاية 

يف  م�س��كلة  توج��د  "ل  اللق��اء: 
اأننا  فارق النق��اط. الفك��رة 

واأتيح��ت  جيدي��ن،  كن��ا 
عل��ى  ال�س��يطرة  لن��ا 
وكن��ا  الكال�س��يكو. 
قريب��ني م��ن ت�س��جيل 

الهدف الثاين".
تغيريه  ع��ن  واأ�س��اف 
الث��اين  ال�س��وط  يف 
اإنيي�س��تا:  باأندري���س 
"كن��ت اأود فعل الكثري 
ولكن��ه  املب��اراة،  يف 
امل��درب  ر  ق��را  كان 
واأنا اأ�سكره دائما على 

الثقة".
اأن وج��ود  اأي�س��ا  واأك��د 

الت�س��كيلة  يف  اإنيي�س��تا 
نقا���س  ل  اأم��ر  الأ�سا�س��ية 
فيه، م�سريا اإىل اأن "الليجا 

ولزال��ت  للغاي��ة،  طويل��ة 
�ستحدث اأ�سياء كثرية".

وزم��الءه  اأن��ه  واأو�س��ح 
العم��ل  يف  �سي�س��تمرون 
ب�سكل اأكرب من اأجل حماولة 
للع��ام  باللق��ب  الحتف��اظ 

الثالث على التوايل.

كونميبول سيتوج شابيكوينسي بلقب سودامريكانا

عموري مطلوب في الهالل السعودي بمبلغ ضخم

 وق��ال مدي��ر جلنة امل�س��ابقات �س��هاب احمد ان مناف�س��ات 
الدوري العا�رش �ستنطلق اليوم الثنني باإقامة اأربع مباريات 
وت�س��تكمل يوم غد الثالثاء باإقامة �ست مباريات منوها اىل 
ان مباريات الثنني يفتتحها ال�س��ماوة و�سيفه نفط مي�سان 
بينما ي�ستقبل الكرخ فريق النفط ويغادر كربالء اىل النجف 
ليحل �س��يفا على فريق نفط الو�س��ط فيما �س��يكون البحري 
�س��يفا على احل��دود. وا�س��ار اىل ان الثالثاء �سي�س��هد اقامة 
�س��ت مباريات الوىل �ستجمع الطلبة و�س��يفه نفط اجلنوب 
فيما �س��يغادر الو�سيف امانة بغداد اىل اربيل ليكون �سيفا 
ثقيال على ال�س��فر الربيلي ،وي�ستقبل النجف بطل الحتاد 
ال�س��يوي فريق القوة اجلوية ،فيما �سيحل زاخو �سيفا على 
فريق نادي احل�سني ، والقمة �ستجمع امليناء ب�سيفه الزوراء 
وتختت��م اجلولة يف مباراة ال�رشط��ة والكهرباء، واأكد مدرب 
فريق النفط ح�سن احمد اأن الفريق ينظر لكل املباريات على 

اأنها �سعبة، معتربا اأن فريق الكرخ الذي �سيالقيه يف اجلولة 
العا���رشة من الدوري من الفرق اجليدة، فيما اأكد اأنه و�س��ع 
ا�سرتاتيجية خا�س��ة لتحقيق الفوز يف املباراة. وقال ح�سن 
احم��د اإن "فريق��ه ينظر ل��كل املباري��ات على انها �س��عبة، 
ويح�س��ب لها ح�س��ابات خا�س��ة"، معت��ربا اأن "فريقه حقق 
الف��وز يف املبارات��ني الأخريتني رغم �س��عوبتهما وي�س��عى 
ملوا�س��لة ح�س��اد النقاط. واأ�س��اف احم��د اأن "فريق الكرخ 
ال��ذي �س��يالقيه يف اجلولة العا�رشة من ال��دوري، من الفرق 
املمي��زة رغم �س��وء النتائج، حيث ي�س��م لعبني ي�س��اهون 
الالعبني املوجودين يف فريق النفط"، م�س��ريا اإىل اأن "فريق 
الك��رخ خ���رش مباراته الأخرية اأمام البح��ري، لكنه قدم اأداء 
طيبا فيها". وتابع احمد اأن "اجلهاز الفني ل ينظر ل�سعوبة 
املب��اراة او مكان اإقامتها �س��واء عل��ى ملعبه او خارجه، بل 
يركز على و�س��ع ا�س��رتاتيجية للح�سول على النقاط الثالث 
وموا�سلة ح�ساد النقاط". واكد كابنت فريق الطلبة الالعب 
مهدي كرمي ان الفريق جاهز ملالقاة �سيفه نفط اجلنوب يف 
املباراة التي �سي�س��يفها ملعب القوة اجلوية حل�ساب اجلولة 

العا�رشة من الدوري املمتاز. واكد كرمي ” على مدى جاهزية 
فريقه من اجل اللقاء املرتقب الذي �سيجمعه مع �سيفه نفط 
اجلن��وب ي��وم غد الثالث��اء “وبني ” ان الفريق ل ي�س��كو من 
احلرمان او ال�س��ابة عدا غي��اب الالعب برهان جمعة الذي 
اج��ر عملية جراحية على اثر ال�س��ابة الت��ي حلقت به امام 
فري��ق ال�س��ماوة “وا�س��اف ” مل نق��دم امل�س��توى املطل��وب 
يف املب��اراة الخ��رية ون�س��عى لتقدمي م��ا يلب��ي الطموح و 
م�س��احلة اجلماه��ري التي تقف م��ع الفريق اين م��ا ارحتل، 
واأعرب نادي الزوراء الريا�س��ي عن �س��كره لرابطة م�سجعي 
النادي مل�س��اندتهم الفريق يف مبارات��ه الأخرية اأمام فريق 
النج��ف بدوري الكرة املمتاز، معتربا اأن الرابطة لعبت دورا 
كب��ريا بتحفيز اجلمهور مل��وؤازرة الفريق بع��د تاأخره بهدف 
يف املب��اراة. وقال املتحدث الر�س��مي للن��ادي عبد الرحمن 
ر�سيد اإن "اإدارة نادي الزوراء تتقدم بال�سكر لرابطة م�سجعي 
النادي، لوقوفها مع الفريق يف مباراته الأخرية اأمام فريق 
النجف التي انتهت بفوز الزوراء بهدفني لهدف واحد"، مبينا 
اأن "الرابطة �س��اندت الفريق رغ��م تاأخره بهدف يف املباراة 

وحفزت اجلمهور على موا�س��لة الت�س��جيع". واأ�س��اف ر�سيد 
اأن "اإدارة الن��ادي تق��در عاليا الدور الفع��ال الذي قامت به 
الرابطة خالل املباراة، وتاأمل اأن تقدم املزيد يف املباريات 
املقبلة للفريق". من جهته قدم مهاجم فريق ال�سماوة احمد 
دب��ور اعتذاره م��ن لعب فري��ق الطلبة بره��ان جمعة الذي 
تعر���س لك���رش يف عظمة الف��ك من التحام غري مقت�س��د من 
الالعب��ني يف املب��اراة الخ��رية الت��ي جمع��ت الفريقني يف 
ملعب ال�س��ماوة. وقال دبور ات�سلت �سخ�سيًا بربهان جمعة 
وقدمت له اعتذاري وعر�س��ت له كل و�س��ائل امل�ساعدة التي 
يحت��اج له��ا الالعب لغر���س عالج��ه وال�س��فاء ال�رشيع من 
ال�سابة “. وا�س��اف ” باأن الالعب قبل العتذار وقال باأن 
هذا حال الكرة كل �س��يء جائز فيها وقدم �سكره اخلا�س يل 
متمنيًا التوفيق للفريق ال�س��ماوي يف م�س��واره القادم. واكد 
دب��ور ” عن احرتامه للفريق الطالب��ي وجلمهوره وهو يقدم 
اعت��ذاره للجمه��ور ولإدارة الفريق عما ح�س��ل يف املباراة 
باإ�س��ابة برهان جمعة متمنيًا بالوقت ذاته التوفيق لفريق 

الطلبة.

سيميوني
 يعترف!

من زاوية 
اخرى

�رشح دييجو �س��يميوين، املدير الفني لنادي اأتلتيكو مدريد، 
عقب ال�س��قوط يف فخ التعادل ال�س��لبي اأمام اإ�س��بانيول على 
ملع��ب "في�س��نتي كالدي��رون" يف اجلول��ة ال�14 لليج��ا، اأن 
النتيج��ة تعت��رب عادل��ة مهنئا الفري��ق الكتالوين عل��ى اأدائه 

الدفاعي اجليد.
وق��ال �س��يميوين عقب اللق��اء: "كانت مباراة قوي��ة وجميلة 
فيم��ا يتعلق باجلان��ب الدفاعي لإ�س��بانيول، كان��ت مثالية 

تقريبا. بحثنا عن ك�رش هذا التكتل الدفاعي".
واأ�ساف: "يف الن�سف الثاين، �سنحت العديد من الفر�س لكال 
الطرفني، ومن كان �س��ريتكب اأي خطاأ كان �سيخ�رش. اأرى اأن 

التعادل هو النتيجة العادلة".
وعن �رشاع ال�سدارة على لقب الليجا واملوقف عقب التعادل 
الإيجابي )1-1( بني الغرميني التقليديني بر�س��لونة وريال 
مدريد "كال�سيكو الأر�س"، اأو�سح مدرب "الروخيبالنكو�س" 

اأن امل�سابقة طويلة.
وق��ال يف ه��ذا ال�س��دد: "البطولة طويل��ة. واجلمي��ع راأى اأن 
جميع الفرق تواجه �س��عوبات كبرية. ومن �س��يتمتع بالقوة 

وال�سمود �سيكون الأوفر حظا لتحقيق اأهدافه".
وتابع: "الفريق قدم كل ما لديه، ولكن عندما يدافع املناف�س 
به��ذه الطريقة اجليدة، فيجب تهنئتهم. ن�س��عر بالإرهاق من 
الف��وز باملباريات بهذه الطريق��ة وعلينا تهنئة اإ�س��بانيول. 

النتيجة عادلة".
وع��ن حال��ة "ال�س��يام التهديف��ي" الت��ي ت��الزم املهاج��م 
الفرن�س��ي اأنطوان جريزمان موؤخرا، علق ال�"ت�س��ولو" قائال: 

"اأراه يف حالة جيدة للغاية".
ووا�س��ل: "هو لعب لديه ا�س��تعداد م�س��بق لتنفيذ التعليمات 
والعمل، ومن ال�سعب اإيجاد هذا الأمر يف لعب اآخر. اأن�سحه 
بالهدوء واإدراك اأن الهدف �سياأتي ل حمالة، مثلما يحدث يف 

احلياة ب�سكل عام".
واحتفظ الأتلتي بهذا التعادل باملركز الرابع بفارق الأهداف 
اأمام فياريال وعلى بعد ت�سع نقاط من ريال مدريد املت�سدر 
يف حني اأ�س��اف اإ�سبانيول نقطة لر�سيده لي�سل اإىل 19 يف 

املركز الثاين ع�رش.
من جهت��ه، حتدث جيوفاين �س��يميوين، مهاجم نادي جنوى 
الإيطايل، عن م�س��تقبل والده دييجو �س��يميوين، املدير الفني 
احل��ايل لأتلتيك��و مدريد، حيث اأك��د اأن انتقال��ه لتدريب اإنرت 

ميالن، �سيحدث عاجال اأم اآجال.
ويف ت�رشيح��ات ملحط��ة )اأون��دا ث��ريو( الإ�س��بانية، تط��رق 
جن��ل مدرب اأتلتيكو، للحديث حول م�س��تقبل والده، الذي من 
املحتمل اأن يعود يف وقت ما اإىل فريقه ال�سابق، اإنرت ميالن.
وقال جيوفاين: "انتقال والدي لتدريب اإنرت ميالن �س��يحدث 
عاج��ال اأم اآج��ال. اأمتنى هذا الأمر. هو ي�س��عر ب�س��عادة كبرية 
مع اأتلتيكو، وهو ما اأراه بو�س��وح. من املمكن اأن يحدث هذا 

الأمر يف امل�ستقبل".

تنطلق اليوم الأثنني 
مناف�سات اجلولة 

العا�سرة من دوري 
الكرة املمتاز حيث تقام 

اربع مباريات على ان 
ت�ستكمل يوم غد الثالثاء 

�ست مباريات.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اته��م �س��الفن بيليت���س، م��درب و�س��ت ه��ام 
يونايت��د، لعب��ي فريق��ه بالفتق��ار للحما�س 
واللتزام، بعد الهزمية 5-1 اأمام اأر�سنال يف 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
وق��ال بيليت�س لل�س��حفيني بع��د الهزمية التي 
تركت فريقه بعي��دا عن منطقة الهبوط بفارق 
نقط��ة واح��دة: "اأ�س��عر بخيب��ة اأم��ل وغ�س��ب 

واإذلل".
واأو�س��ح اأر�س��ني فينجر، م��درب اأر�س��نال، اأن 
افتقار و�س��ت ه��ام للثقة بدا وا�س��حا، منوها 
اأنها حالة ذهنية تعود للعبه على ا�ستاد لندن 
الأوملبي ب��دل من الأج��واء الرائعة يف ملعبه 

ال�سابق ابتون بارك.
لكن بيليت���س مل يكن يبحث عن اأعذار، و�س��دد 
عل��ى اأن الفتق��ار للثق��ة ه��و جزء ب�س��يط من 
الأزم��ة لفريقه الذي فاز 3 مرات فقط يف اأول 

14 مباراة.

وق��ال بيليت�س: "فينجر مهذب للغاية. بالطبع 
هو يعلم".

واأ�س��اف: "الثقة مثل �سل�س��لة من التفاعالت. 
ه��ذه م�س��وؤوليتنا. فقدن��ا احلما���س يف ف��رتة 
ما ب��ني نهاية املو�س��م وال�س��تعداد للمو�س��م 

احلايل".
وم��ع اخل��روج ملواجه��ة ليفرب��ول يف اجلولة 
املقبلة، ث��م مباراتني متتاليت��ني على ملعبه 
�سد برينلي وهال �سيتي، رمبا تكون الأ�سابيع 

املقبل حا�سمة لو�ست هام.
واعرتف بيليت�س اأنه واقع حتت �س��غط، وقال: 
"ل�ست �سعيدا بالأداء. ل اأريد اأن اأ�سعر بهذا. لذا 

بالطبع اأنا حتت �سغط".
واأ�س��اف: "نح��ن يف �رشاع الهب��وط. بالطبع 
نحن كذلك. الالعبون يعلمون ذلك. لكن اأ�س��عر 
بتفاوؤل كبري. ل ا�ست�س��لم ولدي �سعور اإيجابي 

اأننا ن�ستطيع قلب هذا الو�سع".

راموس ينقذ الريال من الخسارة أمام برشلونة وتشيلسي يعزز صدارته في انكلترا

سالفن بيليتش يهاجم العبيه بعد خماسية أرسنالراكيتيتش يقلل من أهمية فارق النقاط مع ريال مدريد


