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ع��ن الحتاد الإ�سباين لكرة القدم احلك��م جيل مانزانو لإدارة 
قم��ة الليغ��ا ب��ن اأتلتيكو مدري��د و�سيف��ه بر�سلون��ة، املقررة 
اإقامته��ا ال�سب��ت املقبل، عل��ى ملعب "وان��دا ميرتوبوليتانو"، 

�سمن مناف�سات اجلولة ال�13 من امل�سابقة املحلية.
وذك��رت �سحيف��ة "�سب��ورت" الإ�سباني��ة، اأن بر�سلونة يخ�سى 

مانزانو لكون �سجله غري جيد مع العمالق الكتالوين.
وا�ستح���رت ال�سحيف��ة الكتالوني��ة اآخر لق��اء اأداره مانزانو 
لرفاق "الربغ��وث" الأرجنتيني؛ حن حّل جريونا �سيفًا على 

ملعب "كامب نو"، �سمن اجلولة اخلام�سة هذا املو�سم.
وعرفت تلك املباراة الت��ي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفن 
ملثلهما، طرداً ملداف��ع بر�سلونة، الإ�سب��اين كليمونت لينغليه؛ 
م��ا اأثار ا�ستياء زميله جريارد بيكيه، الذي �سن بدوره هجومًا 

�ر�سًا على حكم اللقاء.
والتقطت عد�سات الكامريات مقطعًا لبيكيه وهو يتمتم ببع�ض 
الكلمات، ُعرف منها: "حقًا.. ال�سجل يتحدث عن نف�سه بالفعل. 

تاريخ �سلبي مع بر�سلونة".
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن مانزان��و ط��رد اأربع��ة لعبن من 
بر�سلون��ة يف ال�سن��وات الث��الث الأخ��رية؛ اإذ اأخ��رج الربازيلي 
داين األفي�ض )2015( ومواطنه نيمار دا �سيلفا والأوروغوياين 

لوي�ض �سواريز )2017(، اإ�سافة اإىل لينغليه يف 2018.
ولفت��ت اإىل اأن ه��ذا احلك��م مل يقم بط��رد اأي لعب م��ن الغرمي 
التقلي��دي ري��ال مدريد، م��ا يثري �سكوكًا حول��ه قبل املواجهة 

املرتقبة اأمام اأتلتيكو مدريد.
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن بر�سلون��ة يت�سدر ج��دول ترتيب الليغا 
بر�سي��د 24 نقطة، بف��ارق نقطة وحيدة ع��ن اأتلتيكو ومدريد 

واإ�سبيلية وديبورتيفو األفي�ض.

حدد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�ض الإيطايل و�سديقته جورجينا 
رودريغي��ز، امل��كان الذي �سيعق��دان فيه زواجهما بعد عالق��ة عاطفية لأكرث من 
عام��ن. وذك��رت �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، اأن رونال��دو ورودريغيز، عاينا 
كني�س��ة "غران م��ادري دي دي��و" اإحدى الكنائ���ض ال�سه��رية يف اإيطاليا كموقع 
لزفافهم��ا املرتق��ب دون الك�سف عن موعده. وظهر النج��م الربتغايل البالغ 33 
عام��ا وذراع��ه ح��ول جورجين��ا )24 عام��ا( التي كان��ت ت�سع خ��امت اخلطوبة 
ح��ول اإ�سبعها، وهما يتجهان نحو الكني�سة الأ�سه��ر يف تورينو. وتعود الكني�سة 
الأثري��ة اإىل القرن التا�سع ع�ر، وظهرت يف فيلم "العمل الإيطايل" ال�سهري الذي 
اأنت��ج ع��ام 1969. وارتب��ط رونالدو بعالق��ة عاطفية مع جورجين��ا منذ يونيو 
2016، وق��د اأجنب��ا طفلة اأطلقا عليها ا�سم األنا مارتين��ا. ولدى رونالدو، ابن 
بك��ر ه��و كري�ستيانو جونيور يبل��غ من العمر ثماني��ة اأعوام، وتواأم��ان عمرهما 

17 �سهرا هما اإيفا وماتيو. ونقلت �سحيفة "ذا �سن" 
 Correio - الربيطاني��ة، عن "كوريو دا مانه��ا

كري�ستيان��و  اأن  الربتغالي��ة،   "da Manha
رونالدو، طلب هذا الأ�سبوع الزواج من �سديقته 
جورجين��ا، ووافقت الأخرية عل��ى طلب الالعب 

الربتغ��ايل. وقال م�س��در مقرب م��ن جورجينا: 
"لق��د طلب كري�ستيانو الزواج بها، و�سيكون هناك 

حف��ل زفاف، وم��ن يعرف��ون اأدق التفا�سيل 
عدده��م قلي��ل، كل م��ا نعرف��ه الآن 

ه��و اأن جورجين��ا قام��ت بقيا�ض 
عدة ف�سات��ن للزفاف". وارتبط 
رونالدو بعالقة مع جورجينا 
وق��د   ،2016 يوني��و  من��ذ 
اأجنب��ا طفل��ة اأطلق��ا عليه��ا 
ا�س��م األنا مارتين��ا. وا�ستغل 
العطلة  رونالدو،  كري�ستيانو 

الت��ي ح�سل عليه��ا يف فرتة 
ليق�س��ي  ال��دويل،  التوق��ف 

اأياما م��ع �سديقته جورجينا، 
يف العا�سم��ة الربيطانية لندن، 

البطول��ة  �سم��ن  مب��اراة  وح�س��ور 
اخلتامية لالعبي التن�ض املحرتفن.

�سل��ط املوق��ع الر�سمي لالحت��اد الآ�سيوي لك��رة القدم، ال�سوء عل��ى جنم املنتخب 
الوطن��ي ب�س��ار ر�سن ون�س��ح مبتابعته يف بطول��ة كاأ�ض اآ�سيا املق��رر اإقامتها يف 

الإمارات مطلع العام املقبل.
وذك��ر املوقع يف تقري��ره: "قبل خم�ض �سنوات �ساهم ب�س��ار ر�سن يف فوز منتخب 
العراق بلقب بطولة اآ�سيا حتت 22 عامًا يف عمان، ومنذ تلك البطولة تطور لعب 
الو�س��ط لي�سبح واحداً من اأهم لعبي املنتخب العراقي الذي ي�ستعد للم�ساركة يف 

نهائيات كاأ�ض اآ�سيا 2019 يف الإمارات".
واأو�س��ح اأن "ب�س��ار يعترب م��ن املواهب املميزة، وهو لعب ه��ذا العام يف �سفوف 
نادي بري�سيبولي�ض الإيراين، الذي تاأهل اإىل نهائي دوري اأبطال اآ�سيا 2018 قبل 

اأن يخ�ر اأمام كا�سيما انتلريز الياباين".
واأكم��ل: "رغ��م اأن��ه ل زال يبلغ من العم��ر 21 عامًا، اإل اأنه حق��ق جناحات كبرية 

خالل م�سريته الكروية".
وتاب��ع اأن "ب�س��ار ر�س��ن، مثل الع��راق يف خمتلف ف��رق الفئات العمري��ة، وكانت 
م�ساركت��ه الأوىل م��ع املنتخ��ب الوطني ع��ام 2014 عندما كان يبل��غ من العمر 
17 عامًا، ومنذ ذلك الوقت لعب 18 مباراة دولية، وهو �سيكون له دور مهم يف 

نهائيات كاأ�ض اآ�سيا حتت اإ�راف املدرب �ري�سكو كاتانيت�ض".
ويبلغ طول ب�سار 176 �سم، ورغم اأنه ل ميتاز بقدرات عالية يف األعاب الهواء، اإل 
اأنه يعو�ض ذلك بالتمركز اجليد، كما اأنه ميتلك قدرة عالية على اإر�سال التمريرات 

الطويلة الدقيقة والتي ت�ساهم يف خلخلة دفاع اخل�سم.

هولندا تحقق الريمونتادا على المانيا وتقصي بطل العالم من دوري االمم االوروبية

عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران الخميس المقبل باقامة خمس مواجهات

تع��ود عجلة الدوري العراقي املمتاز بك��رة القدم، للدوران 
من جديد، يوم اخلمي�ض املقبل، بانطالق مناف�سات اجلولة 
الثامن��ة م��ن املرحل��ة الوىل للبطول��ة. وق��ال مدير جلنة 
امل�سابق��ات يف احت��اد الكرة �سه��اب احم��د ان "مناف�سات 
اجلول��ة املقبل��ة م��ن ممت��از الك��رة تنطل��ق، ي��وم اخلمي�ض 
املقب��ل، حي��ث تقام خم���ض مواجهات، يواج��ه من خاللها 
فري��ق ال�سماوة �سيفه الديواني��ة على ملعب ال�سماوة، فيما 

يالعب فريق الطلبة نظريه الكرخ على ملعب الخري".
واو�س��ح ان "فري��ق امانة بغداد �سيالع��ب �سيفه الكهرباء 
على ملع��ب بغداد، ويالقي فريق النجف �سيفه ال�سناعات 

الكهربائية على ملعب النج��ف، بينما يواجه فريق امليناء 
نظريه نفط اجلنوب على ملعب الفيحاء".

وا�س��اف ان "ي��وم اجلمع��ة املقب��ل، �ستق��ام في��ه ث��الث 
مواجه��ات، حن يالع��ب فريق احل�سن �سيف��ه اربيل على 
ملع��ب الكرخ، بينما يواجه النفط فريق البحري على ملعب 
ال�سناع��ة، ويح��ل القوة اجلوي��ة �سيفا ثقي��ال على احلدود 
مبلع��ب التاج��ي". واكم��ل احم��د، ان "مناف�س��ات اجلول��ة 
تختتم يوم ال�سب��ت املقبل، باقامة مباراتن، الوىل جتمع 
ب��ن الزوراء ونفط الو�سط عل��ى ملعب النجف والثانية بن 
ال�رطة ونفط مي�سان على ملعب بغداد". جتدر ال�سارة اىل 
ان مباريات الدوري املمتاز مل جترى يف ال�سبوع اجلاري 

ب�سبب ايام "فيفا دي".

واعلن��ت جلنة امل�سابقات يف الحت��اد العراقي لكرة القدم، 
ع��ن قائم��ة الالعب��ن املحروم��ن م��ن اللع��ب يف اجلولة 

الثامنة من الدوري املمتاز لكرة القدم.
و�سم��ت القائمة 10 لعبن وهم: لع��ب الكهرباء موجني 
كو�س��ن ولع��ب احل�سن م�سطف��ى ح�سن ولع��ب ال�رطة 
ح�س��ام كاظم ولع��ب نفط الو�س��ط دلوفان مه��دي ولعب 
الديواني��ة علي نوري ولعب ال��زوراء �سفاء هادي ولعب 
احل��دود عبد العبا�ض اي��اد ولعب النفط احم��د عبد املجيد 

ولعب النفط ليث حت�سن ولعب اربيل �ساليف كايتا.
ويعود �سبب حرمان الالعبن اعاله، اىل تلقيهم للبطاقات 
ال�سفراء واحلمراء يف اجلولت ال�سابقة من الدوري املمتاز.
وك�سف��ت جلنة امل�سابقات يف الحت��اد العراقي لكرة القدم، 

اأن بطول��ة الدوري املمتاز �ستتوقف مل��دة 50 يومًا ب�سبب 
م�سارك��ة املنتخ��ب الوطن��ي يف كاأ���ض اآ�سي��ا بالإم��ارات 
2019. وق��ال نائ��ب رئي�ض جلنة امل�سابق��ات �سعد مالح 
اإن "ال��دوري العراق��ي املمتاز �سيتوقف عن��د اجلولة ال�13 
م��ن البطولة قب��ل التوقف مل��دة 50 يومًا ب�سب��ب م�ساركة 

املنتخب الوطني يف كاأ�ض اآ�سيا".
واأو�سح اأن "بطولة كاأ�ض اآ�سيا �ست�سغرق �سهراً، وكذلك فاأن 
املنتخ��ب الوطن��ي �سيدخل يف مع�سكر تدريب��ي بقطر ومن 
بعده��ا امل�سارك��ة يف بطول��ة كاأ���ض اآ�سيا الت��ي �ستقام يف 

الإمارات مطلع العام املقبل".
يذكر اأن عجلة الدوري العراقي املمتاز �ستعود للدوران يوم 

اخلمي�ض املقبل.

إسبانيا والبرتغال يبحثان التقدم بعرض مشترك مع المغرب الستضافة كأس العالم 

 ع��رب مدرب القوة اجلوية با�س��م قا�سم عن �سعادته 
بع��د اختياره بن ثالثة مدربن  للتناف�ض على لقب 
اأف�س��ل م��درب يف اأ�سيا يف احلفل ال��ذي �سيقام يف 
العا�سمة العمانية م�سقط يف  الثامن والع�رين من 

ال�سهر اجلاري. 
وق��ال قا�سم يف حديث �سحف��ي "افتخر باأن يكون 
املدرب العراقي ب��ن  املر�سحن لالأف�سل يف العام 
احلايل وه��ذا يعد اأجن��ازا للكرة املحلي��ة واأن�سافا 
لإمكانيات املدرب  املحلي الذي عانى من الإهمال 
له��ذه  تر�سيح��ي  وبالت��ايل  غ��ري ق�س��رية،  لف��رتة 

اجلائزة يعد رد  اعتب��ار للمدرب املحلي.  واأ�سار اإىل 
اأن التتوي��ج بلق��ب كاأ���ض الإحت��اد الأ�سيوي مرتن 
وامل�ساهم��ة يف الثالث��ة توالي��ا يع��د  حم��ط تقدي��ر 
بالن�سب��ة لالإحت��اد القاري وللع��امل وبالتايل اليوم 
جنن��ي ثم��ار جهودن��ا الت��ي بذلناها خ��الل  العام 

املا�سي. 
واأو�سح اأنه ي�سعى لتعزيز هذه الثقة التي منحت له 
م��ن قبل املخت�سن يف الإحت��اد القاري من  خالل 
املو�س��م احل��ايل ل�سيم��ا واأن فري��ق الق��وة اجلوية 
�سي�س��ارك يف ملحق دوري الأبطال ويب��داأ  امل�سوار 

مبالقاة باختكور الأوزبكي. 
واأعل��ن الحت��اد الآ�سيوي لكرة الق��دم، الثنن، عن 

قائم��ة املر�سحن للفوز بجوائز الأف�سل خالل عام 
2018، يف احلف��ل ال��ذي �سيقام ي��وم 28 نوفمرب 

اجلاري، يف العا�سمة العمانية م�سقط.
 وت�س��م قائم��ة املر�سح��ن جلائزة اأف�س��ل مدرب، 
العراق��ي با�سم قا�سم والياباين جو اأويا والأوزبكي 
مدرب��ة،  اأف�س��ل  وجائ��زة  حي��دروف،  راف�س��ان 
لليابانيت��ن اأ�ساك��و تاكاك��ورا، ومي��و اأوكاموت��و 

والتايالندية نوينجروتاي �راثوجنفيان.
ويتناف�ض على الفوز بجائزة اأف�سل لعب يف اآ�سيا، 
اليابانيان، يوما �سوزوك��ي، وكينتو مي�ساو، لعبا 
كا�سيم��ا اأنتل��رز الياب��اين، اإىل جان��ب القطري عبد 

الكرمي ح�سن، لعب ال�سد القطري.

ق��ال بيدرو �سان�سي��ز رئي�ض ال��وزراء الإ�سباين : اإن 
ب��الده تبحث مع الربتغال اإمكانية التقدم بعر�ض 
م�س��رتك مع املغرب ل�ست�سافة كاأ�ض العامل لكرة 

القدم 2030.
وكان �سان�سيز يف زي��ارة اإىل العا�سمة املغربية 
الرب��اط وحت��دث لرئي���ض ال��وزراء املغرب��ي �سعد 
الدي��ن العثم��اين واملل��ك حمم��د ال�ساد���ض ب�س��اأن 
اإمكاني��ة التقدم بعر�ض م�سرتك ل�ست�سافة البطولة 

العاملية.
وق��ال �سان�سيز يف موؤمت��ر �سحفي :”قدم��ت اقرتاحا 

للحكوم��ة )املغربي��ة( لتنظي��م م�سرتك ب��ن اإ�سبانيا 
والربتغال واملغرب ل�ست�سافة كاأ�ض العامل 2030.

وا�س��اف : ”نطل��ق ر�سال��ة م�سرتك��ة تتعل��ق بوج��ود 
عر���ض م�س��رتك ب��ن قارت��ن. تقب��ل مل��ك املغ��رب 
الفك��رة و�سنعمل مع الربتغال على حتقيق ذلك. ن�سعر 

بحما�ض كبري“.
وا�ست�ساف��ت اإ�سباني��ا كاأ���ض الع��امل 1982 ود�سنت 
حلمل��ة مل يكت��ب له��ا النج��اح اإىل جان��ب الربتغ��ال 

ل�ست�سافة بطولة 2018 والتي مت منحها لرو�سيا.
ومل ت�ست�س��ف الربتغ��ال كاأ���ض العامل عل��ى الإطالق 
واحت�سن��ت بطولة اأوروبا ع��ام 2004 حيث خ�رت 

اأمام اليونان يف النهائي.

ومل ينج��ح املغ��رب يف عر�سه ل�ست�ساف��ة نهائيات 
2026 والت��ي مت من��ح ح��ق ا�ست�سافته��ا للعر���ض 
امل�س��رتك الذي ي�س��م الولي��ات املتح��دة واملك�سيك 
وكن��دا . وكان املغرب تقدم مبل��ف تر�سح ل�ست�سافة 
مونديال 2026 الذي �سيعرف لأول مرة م�ساركة 48 
منتخب��ًا، لكن��ه خ�ر يف ت�سويت اجلمعي��ة العمومية 
لالحت��اد الدويل )فيف��ا( يف 13 يونيو املا�سي، اأمام 
املل��ف الأمريك��ي الثالث��ي امل�س��رتك، واملك��ون م��ن 

الوليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك وكندا.
وعق��ب اخل�س��ارة، اأعل��ن وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة 
التق��دم مبل��ف تر�سي��ح  ب��الده تعت��زم  اأن  املغرب��ي 
ل�ست�ساف��ة موندي��ال 2030 بن��اء عل��ى "تعليمات 

متكن��ت هولندا من حتويل تخلفها اأمام م�سيفتها اأملانيا 
بهدفن اإىل تع��ادل يف الثواين الأخرية 2-2 الثنن يف 
غيل�سنكري�س��ن، لتح��ذو ح��ذو اإنكلرتا و�سوي���را وتخطف 
بطاق��ة التاأه��ل اإىل املرب��ع الذهب��ي للدرج��ة الأوىل من 

دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم من بن يدي فرن�سا.
وب��دت اأملاني��ا يف طريقه��ا ل�س��رتداد اعتباره��ا والثاأر 
خل�سارته��ا الأك��رب عل��ى ي��د هولن��دا )�سف��ر3-( يف 13 
ت�ري��ن الأول/اأكتوبر، بعدما اأنهت ال�سوط الأول متقدمة 
به��ديف تيمو فرينر )9( ول��وروا �سانيه )20(، لكن رجال 
امل��درب رونالد كومان عادوا اإىل اللقاء يف الوقت القاتل 
بتقلي���ض الفارق عرب كوين�سي برومي�ض )85( قبل اإدراك 
التع��ادل بوا�سطة فريجي��ل فان داي��ك )90+1(. وكانت 
نقط��ة التعادل كافية لهولندا حل�سم بطاقة املجموعة اإىل 
املربع الذهبي بفارق املواجهتن املبا�رتن مع فرن�سا 
بطل��ة العامل الت��ي خ�رت اأم��ام "الربتقالي��ن" بنتيجة 

�سفر2- اجلمعة )1-2 ذهابا(.
وحلقت هولندا ب�سوي�را واإنكلرتا، والربتغال بطل اأوروبا، 

اإىل املرب��ع الذهب��ي للدرج��ة الأوىل م��ن ه��ذه البطول��ة 
القاري��ة اجلدي��دة، وال��ذي ت�ست�سيفه الربتغ��ال يف 5 و6 
حزيران/يوني��و، على اأن تق��ام املب��اراة النهائية هناك 

اأي�سا يف التا�سع منه، على غرار مباراة املركز الثالث.
وكان �سيناريو اجلولة الأخرية للمجموعة الأوىل م�سابها 
للمجموعتن الرابع��ة والثانية، اإذ ح�سمت اإنكلرتا تاأهلها 
اإىل املربع الذهبي بعدم��ا حولت تخلفها اأمام م�سيفتها 
كرواتي��ا اإىل ف��وز 1-2 يف الوق��ت القات��ل، فيما تخلفت 
�سوي���را اأم��ام بلجي��كا بهدف��ن لكنها عادت م��ن بعيد 
وخرج��ت منت���رة 2-5 لتخطف البطاقة م��ن منتخب 
"ال�سياط��ن احلم��ر". م��ن جهته��ا، اأنه��ت اأملاني��ا التي 
كان هبوطه��ا اإىل الدرج��ة الثاني��ة حم�سوم��ا، مناف�سات 
املجموع��ة دون ف��وز وبنقطت��ن فق��ط م��ن تعادلن مع 
فرن�س��ا )�سفر-�سف��ر( وهولن��دا، كما ف�سل��ت يف حتقيق 
فوزه��ا اخلام���ض فق��ط يف 13 مب��اراة خا�سته��ا خالل 
هذا العام الكارث��ي الذي �سهد تنازلها عن لقبها العاملي 

بخروجها من الدور الأول ملونديال رو�سيا.
كم��ا اأن "املان�ساف��ت" ف�س��ل يف حتقي��ق الف��وز للمباراة 
اخلام�س��ة تواليا يف م�سابقة ر�سمي��ة، وهو اأمر مل يح�سل 

من��ذ الفرتة بن حزيران/يوني��و 1978 وني�سان/اأبريل 
1979 بح�س��ب �رك��ة "اأوبت��ا" لالح�سائيات، ما يزيد 
ال�سغ��ط عل��ى مدرب��ه يواكي��م ل��وف. وع��اد اإىل ت�سكيلة 
منتخ��ب اأملانيا لعب و�سط ري��ال مدريد الإ�سباين طوين 
كرو���ض ومداف��ع باي��رن ميونيخ مات�ض هومل���ض بعد اأن 
غاب��ا عن املباراة التي فاز فيه��ا "مان�سافت" وديا على 

رو�سي��ا اخلمي�ض -3�سفر، لكن لوف اأ�رك معظم لعبيه 
الذي��ن فازوا عل��ى م�سيف موندي��ال ال�سي��ف املا�سي، 
مع��ول يف املقدمة عل��ى الثالثي �ساني��ه وفرينر و�سريج 
غناب��ري. اأم��ا م��ن الناحي��ة الهولندي��ة، فاأبق��ى رونالد 
كومان على ت�سعة م��ن الت�سكيلة التي فازت على فرن�سا، 
والتعدي��الن الوحي��دان ط��ال دن��زل دامفري���ض و�ستيفن 

بريغوين اللذين تركا مكانهما لكيني تيتي وبرومي�ض.
وا�سته��ل املنتخ��ب الأملاين اللقاء ب�سكل مث��ايل اإذ افتتح 
الت�سجي��ل منذ الدقيق��ة 9 عرب فرينر ال��ذي و�سلته الكرة 
م��ن غنابري، ف�سيط��ر عليه براأ�سه ثم مهده��ا اأمامه قبل 
اأن يطلقها بيمن��اه من حدود املنطقة اإىل �سباك احلار�ض 
يا�س��رب �سيلي�س��ن، م�سج��ال هدفه الأول م��ع املنتخب منذ 
املب��اراة الودية �سد ال�سعودي��ة يف حزيران/يونيو قبيل 
انطالق املونديال. ومل ينتظر رجال لوف طويال لإ�سافة 
الهدف الثاين وهذه امل��رة عرب �سانيه الذي و�سلته الكرة 
م��ن متريرة طويلة لكرو�ض، ف�سيط��ر عليها ثم �سددها يف 
ال�سباك بعدما حتولت من تيتي وخدعت حار�سه �سيلي�سن 
)20(. وح��اول رج��ال كومان الع��ودة اإىل اللق��اء، وكاد 
نيكال���ض �سول��ه يهديه��م ه��دف تقلي���ض الف��ارق بعدما 
حول الكرة باخلطاأ نح��و مرمى حار�سه مانويل نوير اإثر 
عر�سي��ة م��ن دايل بليند، لكن احلظ اأ�سعف��ه و�سقطت على 
ظه��ر ال�سبك��ة )34(. وب��دا اأ�سح��اب الأر���ض م�سيطرين 
عل��ى الو�س��ع، اإذ لعبوا بتح��رر وثقة وكان��وا قريبن يف 
اأك��رث من منا�سبة م��ن الو�سول اإىل �سباك �سيلي�سن، اإل اأن 
النتيج��ة بقيت كما هي حتى �سافرة نهاية ال�سوط الأول 

والتغي��ري الوحيد كان خ�سارة هولن��دا جلهود راين بابل، 
م��ا من��ح جافاي��رو ديلرو�سون فر�س��ة خو���ض مباراته 
الدولي��ة الأوىل م��ع "الربتقالي��ن". ويف ال�س��وط الثاين، 
ب��دا الأملان قادرين عل��ى اإ�سافة اله��دف الثالث يف ظل 
اندف��اع �سيوفه��م وامل�ساح��ات الت��ي تركوه��ا خلفه��م، 
اإل اأن النتيج��ة بقي��ت عل��ى حالها على الرغ��م من بع�ض 
الفر���ض اخلجول��ة. وبعد دخ��ول ماركو ريو���ض بدل من 
اله��داف فرينر، �سهدت الدقيقة 67 دخ��ول توما�ض مولر 
ب��دل من غناب��ري يف ت�سكيلة الأمل��ان، ليخو�ض مهاجم 
باي��رن ميوني��خ مبارات��ه الدولي��ة املئة )الالع��ب ال�15 
الذي يخو�ض 100 مباراة اأو اأكرث مع املنتخب(. وترافق 
دخول مول��ر مع انتهاء امل�ساركة الدولي��ة الأوىل للبديل 
ديلرو�سون ال��ذي تعر�ض لالإ�سابة، وا�سطر كومان الذي 
�سب��ق ل��ه اأن اأدخ��ل ط��وين فيلهينا ب��دل م��ن جورجينيو 

فينالدوم، اإىل ا�ستبداله بلوك دي يونغ )66(.
وكان��ت هولن��دا قريبة من اإ�سع��ال املب��اراة يف الدقائق 
الأخ��رية بعد جمهود فردي رائع من ممفي�ض ديباي الذي 
توغل وتالع��ب بالدفاع الأملاين قبل اأن ي�سدد، لكن نوير 

كان له باملر�ساد )78(.

هذا الحكم يثير قلق برشلونة 
قبل قمة الليغا

رونالدو وصديقته يحددان مكان 
زواجهما
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