
ش��ارك ليونيل ميسي في الشوط الثاني ليقود 
برشلونة للفوز 3-1 على ليغانيس ي��وم األحد 
بعدما صنع هدفا وه��ز الشباك ليحافظ الفريق 
القطالوني على ص���دارة دوري ال��درج��ة األول��ى 

اإلسباني لكرة القدم بفارق خمس نقاط.
ون��زل ميسي، ال��ذي مت استبعاده من التشكيلة 
األساسية للمرة الثانية هذا املوسم عندما يكون 
الئقا، في الدقيقة 64 والنتيجة تشير إلى التعادل 
1-1 بعدما ألغى مارتن برايتوايت في الدقيقة 56 

تقدم عثمان دميبلي لبرشلونة.
ومنح املهاجم األرجنتيني اإللهام الذي افتقره 
برشلونة إذ سدد كرة قوية فشل احل��ارس إيفان 
كيار في اإلمساك بها وتابعها لويس سواريز في 

الشباك في الدقيقة 71.
واحتسب احلكم الهدف بعد مراجعة طويلة 
مع حكم الفيديو املساعد وسط احتجاجات العبي 
ليغانيس الذين زعموا أن سواريز ارتكب خطأ ضد 

احلارس كيار الذي احتاج إلى عالج.
وضمن متصدر قائمة هدافي ال��دوري الفوز في 
الوقت احملتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من 
داخل منطقة اجلزاء وهذا هو الهدف رقم 18 له في 
الدوري هذا املوسم ليرتفع رصيد برشلونة إلى 46 
نقطة متقدما بخمس نقاط على أتليتيكو مدريد بعد 

20 مباراة.
وقال سيرجيو بوسكيتس العب وسط برشلونة 
”لعبنا بشكل جيد وليغانيس لم يفعل شيئا في 
الهجوم لكننا افتقرنا للدقة في التمريرة األخيرة. 
ليغانيس أحرز هدفا من ال شيء لكن ليونيل شارك 

وقدم الذي نعلم أنه يستطيع فعله“.
وكانت املشاهد املقلقة جلماهير برشلونة عندما 
خرج دميبلي مهاجم فرنسا في منتصف الشوط 
الثاني بعدما سقط وهو يتألم. وأكد النادي في وقت 

الحق أنه تعرض إللتواء في الكاحل.
وجت���اوز دميبلي ان��ت��ق��ادات ع��دي��دة ف��ي الفترة 
املاضية بسبب افتقاره لاللتزام وأصبح أحد أكثر 

العبي الفريق فعالية في األسابيع املاضية.
ومع وجود ميسي على مقاعد البدالء كان دميبلي 
في دائ��رة الضوء في هجوم برشلونة وعثر على 

مساحات في دفاع ليغانيس بانطالقاته السريعة 
ومراوغاته.

ومنح فريقه التقدم قبل نصف ساعة من البداية 
بتسديدة اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك.

وت��ب��ادل دميبلي التمرير م��ع فيليب كوتينيو 
وكان يجب على الالعب البرازيلي املنتقل في صفقة 
قياسية للنادي مضاعفة الفارق لكنه أطاح بالكرة 

خارج املرمى.
وأض��اف يوسكيتس عن دميبلي ”دميبلي قدم 
أداء مذهال في الفترة األخ��ي��رة بعد إث��ارة اجلدل 
فهو مينحنا السرعة وع��دم التوقع واأله���داف. لم 
يكن محظوظا بسبب اإلصابة ونتمنى أال تكون 

خطيرة“.
ورفض ليجانيس، الذي صعق برشلونة عندما 
قلب تأخره إلى فوز 2-1 في سبتمبر أيلول املاضي، 
االس��ت��س��الم بعد اه��ت��زاز شباكه وبعدما ح��د من 

خطورة صاحب األرض أدرك التعادل.
وح��ول الدمنركي برايتوايت مت��ري��رة يوسف 
النصيري العرضية املنخفضة في املرمى بعد أربعة 

أيام من هز شباك ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.
وم��رت تسديدة دميبلي بجوار املرمى قبل أن 
يشرك امل���درب إرنستو بالبيردي العبه ميسي 

ليرجح الهداف التاريخي للفريق كفة برشلونة.
ل��وي��س س��واري��ز الع��ب برشلونة عند مرمي 
ليغانيس ف��ي م��ب��ارة الفريقني ف��ي��دوري الدرجة 
األول��ى اإلسباني لكرة القدم يوم األح��د. تصوير: 

ألبرت جي- رويترز.
وظل فياريال في منطقة الهبوط عقب تعادله 1-

1 مع ضيفه املتعثر أيضا أتليتيك بيلباو.
ورف��ع التعادل رصيد فياريال إل��ى 18 نقطة 
ف��ي امل��رك��ز قبل األخ��ي��ر متأخرا بثالث نقاط عن 
منطقة األمان بينما ظل بيلباو، الذي لم يخسر في 
ست مباريات على التوالي في ال��دوري منذ تولي 
جاريتانو املسؤولية، في املركز 13 برصيد 23 

نقطة متقدما بثالث نقاط على منطقة الهبوط.
وتعادل فايكانو 2-2 مع ريال سوسيداد بينما 
تغلب ليفانتي -2صفر على ريال بلد الوليد وكذلك 

انتصر ريال بيتيس 3-2 على ضيفه جيرونا. 
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فرحة العبي برشلونة

ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة ليغانيس في »الليغا«

دميبيلي يغيب عن 
برشلونة لنحو أسبوعني

أع��ل��ن ن���ادي برشلونة غ��ي��اب جنمه 
الفرنسي عثمان دميبيلي ملدة تصل إلى 
أسبوعني بعد إصابته في مباراة الفريق 

أمس ضد ليغانيس )1-3(.
ولعب دميبيلي مباراة كبيرة أمس 

سجل فيها الهدف األول لبرشلونة قبل 
أن يخرج في الدقيقة 69، ويترك مكانه 

للبرازيلي مالكوم.
وبحسب النادي الكاتالوني فإن العبه يعاني 

من التواء في الكاحل األيسر.
وخاض دميبيلي حتى اآلن مع برشلونة 50 مباراة سجل 
فيها 17 هدفاً وقدم 12 متريرة حاسمة. اإلصابة تبعد دميبيلي 

أسبوعني
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إميري يصر على دور 
أوزيل في أرسنال

يصر اإلسباني أوناي إميري بأن مسعود أوزيل ما زال 
لديه مستقبل حتت قيادته في آرسنال.

ولم يشارك أوزيل في فوز أرسنال 2-0 على تشيلسي 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز السبت، كما أنه لم يتواجد 
حتى على دكة البدالء في مباراة أرسنال مع وست هام 

في اجلولة السابقة.
لكن مدرب إشبيلية سابقاً يعتقد أن أوزي��ل، ال يزال 

بإمكانه التألق في ملعب اإلمارات.
وق��ال إمي��ري للصحفيني »ك��ان ي��وم السبت بخير 

وجاهز للمشاركة، لكننا قررنا عدم الزج به«.
وأض���اف: »لقد حتدثت معه وطلبت منه أن يكون 
جاهزاً ملباراة تشيلسي، وللمباريات القادمة مثل جميع 
الالعبني في الفريق، في املباريات القادمة سوف نحتاج 
إلى كل العب«. ستكون األنظار موجهة يوم اجلمعة على 
لقاء أرسنال ضد  مانشستر يونايتد في اجلولة الرابعة 

من كأس االحتاد اإلنكليزي.

رونالدو يرفض مساواته مبيسي 
في محاكمة التهرب الضريبي

كشفت تقارير صحافية إسبانية 
أمس اإلثنني أن جنم ن��ادي يوفنتوس 
اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو، طالب رسمياً 
محكمة العاصمة اإلسبانية مدريد 
بالسماح له بالدخول إلى مقر احملكمة 
داخل سيارة، وليس مشياً على األقدام، 
وذل��ك حلضور جلسة محاكمته على 
تهمة التهرب الضريبي واملقرر انعقادها 

غداً الثالثاء.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو 
اإلسبانية أن رون��ال��دو أرس��ل خطاباً 
للمحكمة اإلسبانية طالبها من خالله 
ع��دم إجباره على الدخول إل��ى مقرها 

مشياً على األقدام لدواعي أمنية.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن »النجم 
البرتغالي طلب في خطابه من احملكمة 
ال��س��م��اح ل��ه ب��ال��دخ��ول م��ن ال��ب��واب��ة 
اخل��اص��ة بساحة انتظار السيارات 
داخلها، كما طالب احملكمة باتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة حلمايته وأن تضمن 

عدم تعرضه ألي إيذاء بدني«.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن »موقف 
الالعب البرتغالي يختلف عن موقف 
غرميه وقائد برشلونة اإلسباني، النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دخل 
إل��ى مقر محكمة برشلونة مشياً على 
األق��دام، عندما خضع للمحاكمة أيضاً 

بتهمة التهرب الضريبي عام 2016
وذكرت الصحيفة أن ميسي دخل إلى 
مقر محكمة برشلونة مشياً على أقدام 
برفقة وال��ده وشقيقه، وأنه وصل إلى 
مقر احملكمة داخل سيارة يقودها أحد 
موظفي برشلونة، قبل أن يترجل منها 
ويصعد الدرج الرئيسي للبناية، التي 
توجد بها احملكمة محاطاً مبجموعة من 

رجال أمن النادي الكاتالوني.
وسيمثل رون��ال��دو أم���ام احملكمة 
اإلسبانية صباح اليوم الثالثاء، لسماع 
احلكم بإدانته بارتكاب أرب��ع جرائم 
ضريبية تستوجب معاقبته بالسجن 

لعامني.

كريستيانو رونالدو

فالفيردي: تواجد ميسي
يشعر املنافسني بالرعب

داف���ع امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لبرشلونة، 
إرنستو فالفيردي، عن الهدف الذي 
سجله األوروغوياني لويس سواريز 
ف��ي ش��ب��اك ليغانيس، م��ؤك��داً على 
صحته متاماً، وذلك عقب فوز الفريق 
الكاتالوني بنتيجة )3-1( األحد في 

اجلولة ال�20 لليغا.
وأب��دى فالفيردي في تصريحات 
خ��الل املؤمتر الصحافي عقب اللقاء 
الذي احتضنه ملعب كامب نو اندهاشه 

من التشكيك في صحة الهدف.
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 64 أط��ل��ق النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي نصويبة 
قوية من خارج املنطقة أبعدها احلارس 
إيفان كويار، ليتابعها سواريز بقوة 
في املرمى، ويصطدم باحلارس، وسط 
مطالبة العبي ليجانيس باحتساب 

مخالفة.
إال أن احلكم أقر بصحة الهدف بعد 

.»VAR« أن جلأ لتقنية حكم الفيديو
وفال فالفيردي في تصريحاته: »في 
رأيي الهدف صحيح متاماً.. سواريز لم 
يلمس احلارس.. خضع للعالج لفترة 
قصيرة داخ��ل امللعب، ولم يكن هناك 

أي إصابة«.
وأضاف مدرب برشلونة: »سيكون 
هناك ج��دال بشكل مستمر، ألن هناك 
كثيرون يتابعون، ولكن األخطاء لن 
 ،>VAR>�تنتهي، حتى مع وج��ود ال

حتى وإن كان احلكم إنسان آلي«.
وحول املباراة، أثنى املدرب الباسكي 
على صبر الالعبني خالل اللقاء الذي 
ازدادت صعوبته عقب ه��دف تعادل 

ليغانيس في بداية الشوط الثاني.
وقال في هذا الصدد: »تقدمنا بهدف، 
وب��ع��د تعقد امل��وق��ف ب��ه��دف التعادل 
لليغانيس من أول هجمة له، كان علينا 

القتال من جديد للفوز«.
كما أش��اد فالفيردي كثيراً بالنجم 
ليونيل ميسي، الذي قلب املباراة بعد 
دخوله بتسببه في لقطة الهدف الثاني، 
وتسجيل ال��ه��دف الثالث ف��ي الوقت 
القاتل، وأش��ار: »دائماً ما تكون هناك 
خ��ط��ورة ب��ت��واج��ده )يقصد ميسي(، 
وهو يعني الكثي بالنسبة لنا، شعور 
املنافسني باخلوف هو أم��ر تكتسبه 

دائماً بوجود ميسي«.
وأثنى مدرب البرسا أيضاً بالنجم 
الفرنسي عثمان دميبيلي، الذي افتتح 
باب التسجيل في اللقاء في الدقيقة 32 
قبل أن يغادر امللعب في الدقيقة 66 

بسبب إصابة في الكاحل.
وأكد فالفيردي: »كان هادئاً، ومير 
بفترة رائ��ع��ة، شاهدنا ه��ذا ال��ي��وم.. 
هو يحب دائماً الذهاب بالكرة ناحية 
اخلصم، وسرعته قاتلة.. فقدنا كثيراً 
بخروجه، ونتمنى أال تبعده اإلصابة 

لفترة طويلة«.

مورينيو يفتح النار على 
»الشياطني احلمر«

»متى سينطق مورينيو ويكشف عن مغامرته 
الفاشلة في تدريب مانشستر يونايتد؟«، سؤال كان 
كثيرون في انتظار جوابه، وبالفعل نطق »سبشل 
وان« موجهاً اللوم في س��وء نتائج »الشياطني 

احلمر« إلى جهات في النادي.
ولم يتمكن جوزيه مورينيو من التزام الصمت 
ط��وي��الً جت��اه قصته احلزينة م��ع ن��ادي��ه السابق 
مانشستر يونايتد، فصرح املدرب البرتغالي على 
قناة بي إن سبورتس، حيث يعمل خبيراً رياضياً، 
منتقداً بذلك إدارة ناديه السابق، رغم االتفاق بني 
الطرفني على عدم احلديث حول فترة تدريبه مع 
النادي اإلجنليزي. وأظهر مورينيو عدم اكتراثه 
بطالقه م��ن يونايتد، وق���ال: »استمتع بحياتي 
وأجرب أشياء لم أجربها سابقاً، جاءتني دعوة من 
روسيا ملباراة هوكي اجلليد.. لم أجرب مثل هذه 
األمور في حياتي، أنا سعيد جداً«. ونقلت صحيفة 
بيلد الرياضي عن مورينيو قوله إن ثالثة عروض 
لتدريب أندية قدمت إليه، منذ فسخ عقده التدريبي 
مع مانشستر يونايتيد، لكنه رفضها، ألنه ال يشعر 

أن هذا ما يريده.

نيمار يغلق الباب أمام ريال مدريد
أف����ادت ت��ق��اري��ر صحافية فرنسية 
أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ال 
يرغب في الرحيل لصفوف ري��ال مدريد 
اإلسباني، بعدما ربطته أنباء باالنتقال 

إليه.
وذكر نيمار في حوار مع محطة كانال 
بلس الفرنسية: »الشائعات دائماً حتيط 
بي منذ بداية مسيرتي االحترافية، ودائماً 
ما يقال أنني سأنتقل إل��ى أندية أخرى 
دون وجود أشياء ملموسة، ومبجرد أن 
يكون هناك شيئاً واضحاً سأعلن للجميع 

بكل وضوح وأكون على قدر املسؤولية«.
وأض��اف النجم البرازيلي: »التأقلم 
مع بي إس جي ك��ان أسهل مما توقعت، 
فاالنسجام مع أج��واء ال��دوري الفرنسي 
سهل، ألنه يشبه كثيراً الدوري اإلسباني، 
ول��ك��ن أع��ت��رف أن��ن��ي عانيت نسبياً في 

التعود على أجواء مدينة باريس«.
وت��اب��ع ال��الع��ب ال��ب��رازي��ل��ي: »أتطلع 
للفوز بكل شيء مع باريس سان جيرمان 
خاصة دوري أبطال أوروبا، ألنه حلم كل 
الالعبني، ونحن ق��ادرون على حتقيقه، 

ألننا فريق مميز، ونسير على الطريق 
الصحيح، وتنتظرنا مواجهة كبيرة ضد 
مانشستر يونايتد، ستكون مباراة مثيرة 
لكل عشاق ك��رة ال��ق��دم، وس��ع��داء ألننا 

نواجه األندية الكبيرة«.
واستعاد نيمار ذكريات املوسم األول 
بقميص العمالق الباريسي، موضحاً: 
»اب��ت��ع��دت 3 أشهر ل��إص��اب��ة، رمب��ا هي 
السبب لكوني سعيداً في الفترة احلالية، 
ولكنني سعيد أيضاً منذ انضمامي للفريق 
ألن النادي وجماهيره رحبوا بي بشكل 
رائ���ع، ورغ���م ق��س��وة اإلص��اب��ة إال أنني 

تعافيت منها وأصبحت حالتي جيدة«.
وأشاد النجم البرازيلي مبدرب باريس 
سان جيرمان، األملاني توماس توخيل، 
قائالً: »جتمعنا صداقة مع احترام متبادل، 
أحترم توخيل كثيراً ونتناقش سوياً دون 
ح��واج��ز، ومنذ لقائي األول به الحظت 
شخصيته املميزة، وعندما يكون لديك 
م��ودة عظيمة جت��اه مدربك ف��إن الالعب 
يكون على استعداد للتضحية بحياته في 
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا امللعب، لذا أقاتل لتحقيق الفوز من أجله«.

توتنهام يقتنص فوزًا قاتاًل من فولهام في »البرمييرليغ«
أثبت هاري وينكس انه بطل على غير 
العادة في توتنهام بهدف في األنفاس 
األخيرة منح فريقه الفوز 2-1 على ملعب 
فولهام بالدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم يوم األحد وذلك بعدما أحرز زميله 
اإلسباني فرناندو يورينتي هدفا في 

مرماه بطريق اخلطأ.
وتقدم أصحاب األرض في الدقيقة 
14 بهدفه يورينتي مهاجم توتنهام الذي 
سجل باخلطأ ف��ي م��رم��ى فريقه وذل��ك 
بعدما حصل ال��الع��ب اإلس��ب��ان��ي على 
فرصة نادرة للمشاركة منذ البداية بديال 

لزميله املصاب هاري كني.
وأض����اع ي��وري��ن��ت��ي أي��ض��ا فرصتني 
خطيرتني خ��الل م��ع��ان��اة توتنهام في 
ظل معاناة توتنهام لغياب كني وسون 

هيوجن-مني العب كوريا اجلنوبية.
لكن ديلي آلي عادل النتيجة بضربة 
رأس في الشوط الثاني، واقتنص هاري 
وينكس الفوز بضربة رأس أخ��رى قبل 

ثوان من نهاية الوقت بعد الضائع.
وه��ذا ه��و أول أه���داف وينكس العب 
وس��ط منتخب اجنلترا مع ناديه خالل 

أكثر من عامني وك��ان حاسما إذ ساعد 
توتنهام في ترسيخ أق��دام��ه في املركز 
الثالث موسعا الفارق إلى أربع نقاط مع 

تشيلسي صاحب املركز الرابع واستعاد 
فارق السبع نقاط مع أرسنال ومانشستر 
يونايتد. وقال وينكس ”لم تكن الرؤية 

واضحة، وال استطيع أن أتذكر ما حدث، 
كانت حلظة عظيمة وانتصارا نحتاجه 
بشدة“. وأض��اف ”مضت فترة طويلة 

)م��ن��ذ آخ���ر م���رة أس��ج��ل فيها أه��داف��ا(، 
واحتجنا للعودة بقوة عقب )انتصارات( 
يونايتد. كنا نعلم أنها ستكون مباراة 

صعبة.
”كان علينا أن نحاول ونقاتل ونبذل 
ق���ص���ارى ج��ه��دن��ا وق���د ح��ال��ف��ن��ا احل��ظ 

وحصلنا على النقاط الثالث“.
وك���ان���ت ال��ه��زمي��ة م��ؤمل��ة ل��ف��ول��ه��ام 
ال��ذي لعب بطريقة جت��اوزت امكاناته 
امل��ت��واض��ع��ة ع��ل��ى أم���ل إح����داث متاعب 
لتوتنهام. وع��ب��ر اإلي��ط��ال��ي ك��الودي��و 
رانييري مدرب فولهام عن أسفه بشأن 
”سذاجة“ فريقه ال��ذي استقبل بهذه 
املباراة 51 هدفا في املوسم بزيادة سبعة 

أهداف عن أي فريق آخر.
ويشعر امل���درب بإحباط على نحو 
خاص من الهدف الثاني لتوتنهام الذي 
بدأ من كرة ثابتة لفولهام على اجلانب 

اآلخر من امللعب.
وقال املدرب اإليطالي ”مع بقاء دقيقة 
واح��دة على النهاية حصلنا على ركلة 
ح��رة ونقلنا الكرة إل��ى منطقة اجل��زاء، 

ملاذا؟ خذوها إلى زاوية امللعب“.

هاري وينكس سجل هدف الفوز لتوتنهام في الرمق األخير من املباراة


