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صري باخلارج اول باريات اخلاصة بالالعـب احملترف ا { مدن  – وكاالت - خطف الثـنائي محمود حسن "تريزيجـيه" ومحمود عبد الرازق "شيكـاباال" األضواء في ا
ـباراة الثـالثة امس اجلمعة. وواصل تـريزيجـيه تألقه في الـدوري التركي مع فريـقه قاسم باشـا بعدما سـجل هدف التـعادل لفريـقه أمام ملـطية سبـور باجلولة الـ  21وهي ا
صري األسـبق في آخر مـواجهـت مع قاسم بـاشا أمـام بشكـتاش وبـلدية آكـهيسـار "ثنـائية" قـبل أن يحـرز هدفاً في علـى التوالي الـتي يسـجل فيهـا. وسجل العب األهـلي ا
وقع "تويتر" بعد وسم إلى  7أهداف. ونـشر تريزيجيه صورة له عبر حسابه  مرمـى ملطية سبور. ورفع تريزيجيه صاحب الـ 24عـاماً رصيد أهدافه بالدوري التركي هذا ا
ـباراة وعلـيها رقم  7وكـتب: "احلمد لـله" معبـراً عن سعادته بـالهدف الـذي سجله وتـلقى بعده الـتهاني من قـطاع كبـير من اجلمـاهير وأيـضاً بعض الالعـب السـابق مثل ا
أحمـد مجـدي مدافع الـزمالك األسـبق. وفي الدوري الـسعـودي واصل محمـود عبـد الرازق شـيكـاباال مـسلسل تـألقه مع الـرائد بـتسـجيل هـدف في فوز فـريقه عـلى الباطن
بنتيجة  1-3باجلولة الـ  21ووصل شيكاباال إلى  7 أهداف أيضاً في الدوري السعودي ليؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو التواجد مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم في
بـاراة كامـلة بـينـما غـادر متـعب بعد 74 ـة فريـقهـما الـتعـاون أمام أحـد ولعب احلـضري ا رمى وعمـاد متـعب في هز قـبل. وشارك عـصام احلـضري حـارس ا الصـيف ا
اضي في دور نـعم "كهربـا" مهاجم االحتـاد السعـودي مسلـسل الصيـام عن األهداف منـذ آخر هدف سـجله في مرمى الـكوكب يوم  7يـناير ا دقيقة. وواصـل محمود عـبد ا

اضي أمام التعاون. الـ 32ببطولة كأس خادم احلرم وسجل  3أهداف بالدوري آخرها يوم  28 سبتمبر ا
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{ برل  – وكاالت - يعـيش بايرن
مــيـونخ أوقـاتًـا رائــعـة حتت قـيـادة
مـدربه اخملــضـرم يــوب هـايــنـكس
تـنـعكس بـشـكل واضح عـلى نـتائج
الــفـــريق الـــبــافـــاري في مـــخـــتــلف

سابقات. ا
قــاد هــايــنــكس الــفــريق الــبــافـاري
لــصـدارة تــرتـيب الــبـونــدسـلــيـجـا
وأصــبح قــاب قــوســ أو أدنى من
االحـــتــفـــاظ بـــالــلـــقب بـــاإلضـــافــة
لــــلــــوصــــول لــــدور الـ 16من دوري
أبــطــال أوروبــا والـتــأهـل لـنــصف

انيا. نهائي كأس أ
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شاكل وجنح هاينكس في اجتياز ا
ـوسم مع الــتي ظـهـرت في بــدايـة ا
كــارلـو أنــشــيــلـوتي مــدرب بــايـرن
الــــســــابـق حــــيث أعــــاد الــــهــــدوء
واالســـتـــقـــرار والـــثــقـــة لـالعـــبــ
باإلضافة إلى رفع األداء البدني.

ولكن سيواجه هايـنكس مشكلة من
ـقـبـلـة نــوع آخـر خالل األسـابـيع ا
وهي اكـتـمـال قـائـمـة الالعـبـ بـعد
ـصاب بـاستثـناء مانويل تعافي ا
قبل. توقع عودته الشهر ا نوير ا
وعـاد تـيـاجو ألـكـانـتارا لـتـدريـبات
الــفـريق بــعــد غـيــاب دام ألكــثـر من
شـهــرين ونـصف بــسـبب إصــابـته

بتمزق في عضلة الفخذ.
ومع عـودة تــيـاجــو سـيــتم إرسـال
ـــــدرجــــات ثالثـــــة العـــــبـــــ إلى ا
ـباريـات حـيث سـيـكون ـشـاهـدة ا
هناك  19العبًا يتم اختيار  16منهم

باريات. خلوض ا
ويتعامل هايـنكس حيال هذا األمر
بـهـدوء إذ قال: "بـالـطبع لـدي فـكرة
واضــحـة حــول كـيــفـيــة الــلـعب في
قـبلـة أنا سـعيـد لعودة األسابـيع ا
اجلــمـــيع عــنـــدمــا يـــأتي فـــبــرايــر
ومـــارس وأبـــريل يـــجـب أن يـــكــون

اجلـمـيع هـنـا وبـلـياقـة كـبـيـرة جدًا
وبــــشــــكل عــــام لــــديــــنــــا لــــيــــاقــــة

ــــــــتازة".

وأضـاف: "أعـرف بالـفـعل من سـيتم
إسـقاطـهم من قـائـمة الـفـريق ولكن

." عليّ أن أخبر العبي فريقي أوالً

ورجـحت تـقـاريـر صــحـفـيـة خـروج
الثالثي خوان بـيرنات وسبـستيان
رودي وسـاندرو فـاجـنر من قـائـمة

قبلة. رحلة ا الفريق في ا
وإن صحت هذه الـتقارير فـسيشكل
ـذكور ذلك ضـربة كـبيـرة لـلثالثي ا
ــشــاركـة مع نــظـرًا لــرغــبـتــهم في ا
منـتـخابـات بالدهم في كأس الـعالم

قبل. بروسيا الصيف ا
وشارك فاجـنر ورودي في تتويج
انيا بكـأس القارات الصيف أ
ـاضي بـيـنمـا تـعـود آخر ا
مـبـاراة لـعـبـهـا بـيـرنـات
ـنــتــخب بــقـمــيـص ا
اإلســــــبـــــانـي إلى
سبـتمـبر/أيـلو

ل .2015
ويـــتــــمــــنى
الـــــــــــــــثــالثـي

احلـــصــول عــلى
أكـــــــبــــــــر قــــــــدر من

قعد لـلمشاركة في الدقائق للـفوز 
كأس الـعالم وبال شك سـيكون ذلك

اخــــتـــبــــارًا جـــديـــدًا
لـقــدرة هـايـنـكس
فــي إرضــــــــــــــاء

العبيه.
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وغــابت عن نــفس الــبــطـولــة وهي
األولـى ضــــمن الــــبــــطــــوالت األربع
الكبـرى لهذا العام بـسبب مخاوف
بـشأن ليـاقتـها بـعد إجناب طـفلـتها

األولى.
وقـالت الالعــبـة الــبـالغ عــمـرهـا 36
عـامــا بـعــد ذلك جملـلــة فـوج إنــهـا
ـدة ســتـة كـانت طــريـحــة الـفــراش 
أســابــيع وعــانت مـن مــضــاعــفـات
مـنـهـا انـسـداد رئـوي مـا اضـطـرهـا

للخضوع لعدة جراحات.
لـــكن ولــيـــامــز الــتي بـــفــوزهــا في
اضي حققت رقما أستراليا العام ا
قـــيـــاســـيـــا في عـــصـــر االحـــتــراف
بـــاحلــــصـــول عـــلى  23لـــقــــبـــا في
الـبطـوالت األربع الـكبـرى وحتـتاج
لــــلـــقب واحــــد لالنــــفـــراد بــــالـــرقم
الـــقـــيـــاسـي عـــلى مـــر الـــعـــصـــور
ــــارجـــريـت كـــورت ال واخلــــاص 
تــزال تـمــلك الـرغــبـة فـي الـتــنـافس

بالبطوالت الكبرى.
وأضـــافت: "أمــــامي الــــكـــثــــيـــر من
ــدى بـالـتـأكـيـد.. األهـداف بـعـيـدة ا
أحب أن أصـل إلى  25لـــــقـــــبـــــا في
الـبـطـوالت األربع الـكــبـرى بـالـطـبع

لكن أكره وضع حدود أمامي".

ــــــوسم "فـي الــــــوقـت احلــــــالي ال ا
أدري".

: "في الـوقت وأضـافت لـلـصـحـفـيـ
احلـــالـي أركـــز فـي كـــأس االحتـــاد
كن أن يحدث". وبعدها سأرى ما 
ولم تــشــارك ولــيــامــز في بــطــوالت
رابـطـة احملتـرفـات مـنذ فـازت بـلقب
اضي ـفـتوحـة العـام ا أسـترالـيا ا

تبـقية هذا البطوالت الـ 3الكبـرى ا
العام.

وقــالت ســيــريــنـــا الــتي تــســتــعــد
لــلـعــودة لـلـمــنـافــسـات مع الــفـريق
األمريـكي عند مـواجهة هـولنــــــــدا
في كــــأس االحتـــاد الـــيـــوم األحـــد
بــشــأن إمــكــانـيــة مــشــاركــتــهــا في
ــتـبـقــيـة هـذا الـبــطـوالت الــكـبـرى ا

{ لــــــوس اجنــــــلس  – وكــــــاالت -
اضطـرت سيـرينـا وليامـز للـتعامل
مع أمور مـتعـلقـة بصحـتهـا بعــــــد
أن أجنــــــبـت طــــــفـــــــلـــــــتــــــهـــــــا في
ـاضي ســـــــــــــــبـتـمـبـر / أيـلـول ا
ــصــنـــفــة األولى عــلى واعــتـــرفت ا
الـعــالم سـابــقـا في الــتـنس بــأنـهـا
لــيـست واثــقـة مـن مـشــاركـتــهـا في

Èd³J «  ôuD³ « w  UN² —UA  ‰uŠ „uJA « dO¦ð UM¹dOÝ

Í—U U³ « ÍœUM « WMOHÝ œbNð W b « …—uŁ

W UÝ— tÒłu¹ Uð«—u
wJKLK  WC Uſ

إذا مــــــــــا كـــــــــان
بـــــإمـــــكـــــانـــــنــــا
إقـــصــــائــــهم من

البطولة".
وانــتـــقل ألـــفــارو
مـــوراتــا الـــصــيف
ـــــاضي من ريــــال ا
مدريد إلى تشيلسي
اإلجنـــلــــيـــزي إال أن
ــقـتـضب تــصـريـحه ا
عن نــــاديه الــــســــابق

يـحـمل تـفـسـيـرين إمـا بـاحلـنـ
لــــلــــعــــودة إلى صــــفــــوفه أو أنه

مرحلة وانتهت.
وخلع موراتا قـميص العمالق
ـشاركة دريدي بـحثًا عن ا ا
ـبــاريــات بـانــتــظـام في في ا
ظل إصــرار مـــدرب الـــفــريق
زيـن الــديـن زيــدان عـــلى
إشـراك مــواطـنه كـر

ا. بنز

{ لــنــدن - وكــاالت - وجه ألــفــارو
مــــوراتـــا مــــهــــاجـم تـــشــــيــــلــــسي
اإلجنــــلـــيـــزي رســــالـــة حــــاســـمـــة
ــــســـؤولي نـــاديـه الـــســـابق ريـــال
مــدريــد بــشــأن إمــكــانــيــة الــعـودة
ـلكي مـجـددًا إلى صـفوف الـفـريق ا
ــاضي الــذي رحل عـــنه الــصـــيف ا

متجهًا إلى البلوز.
وصــرح مـوراتـا خالل مـقـابـلـة عـبـر
مـــحــطــة "مـــوفي ســتـــار": "البــد من
احـتـرام نـادي تـشـيـلـسي الـذي بذل
جهدًا كبيرًا لضمي أنا سعيد هنا
ولـــكن ريـــال مـــدريـــد يـــبـــقى ريـــال

مدريد".
وعن مــواجـهــة بــرشــلــونـة في دور

الـ 16لـــــــــــــــدوري
أبـــطــــال أوروبـــا
ـــهــاجم أضـــاف ا
اإلسبـاني الدولي
ضـاحـكًـا: "أعـتـبـر
أنـنــا لـعـبـنـا أمـام

بـرشـلـونـة وقـضـيـنـا
عـلـيـهم .. لـنـنـتـظـر ونـرى
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ــــهـــاجم { بــــاريس  – وكـــاالت - دق ا
األوروجـوياني إديـنسـون كافـاني ناقوس

اخلــطــر في بــاريس ســان جـيــرمــان قـبل 5
ــنــتــظــر مع ريــال مــدريــد أيــام من الــصــدام ا
اإلســبـاني في ذهـاب دور الـ  16لــدوري أبـطـال

أوروبا.
وسيـفقد سان جيرمان مهاجمه في مباراة الغد أمام

تولوز في الدوري الفرنسي لإلصابة.
باراة أمام تولوز وأعلـن النادي أن كافاني سيغـيب عن ا

ن". بسبب آالم يعاني منها في "الورك األ
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{ بـاريس  – وكـاالت - أبرم فـريق بـاريس سان جـيـرمان الـفـرنسي
صـفـقة مـثـيـرة للـجـدل بالـتـعـاقد مع السـانـا ديـارا الذي كـان قـد فسخ
اضي بعقد حتى .2019 عقده مع اجلزيرة اإلماراتي في  19أبريل ا

وأثـارت الـصـفـقة اجلـدل خـاصـة وأن مـسيـرة ديـارا لم تـكن نـاجـحة إلى
حـد بـعـيد بـالـرغم من لعـبه في ريـال مـدريد وتـشـيـلسي وآرسـنـال وكذلك
كونـها جـاءت عقب إنفـاق النادي الـباريسي  238مـليون يـورو في الصيف

اضي على تدعيم صفقاته. ا
لم تكـلف الصفقة باريس سان جيرمان أمواال ولكن صاحب الـ 32عاما

يتقاضى  4مالي يورو سنويا.
وسم وعانى تـياجو موتا أحد قادة فريق باريس سان جيرمان خالل ا
ـري على أدريـان رابـيو في اجلاري مـن اإلصابـات واعـتمـد أونـاي إ
ـركــز لـكن صـاحب الـ 22يــتـمـتع بــقـدرات هـجـومــيـة أكـثـر من هـذا ا

الدفاعية.
لــذلك قـرر بــاريس سـان جــيـرمـان جــلب ديـارا الــذي شـارك في 3
مـباريات وصنع هـدفا في لقاء ليل( (0-3بـالدوري الفرنسي خالل

 26دقيقة لعبها.
ـــري مــدرب بـــاريس والــســـؤال األهـم هــو هـل يـــدفع أونـــاي إ
قبل بذهاب دور بالسانـا ديارا أمام ريال مدريد يوم األربعاء ا
الـ 16من التـشامبيـونز ليج بجوار فـيراتي ورابيو حتت الثالثي
مـبـابي ونـيـمـار وكـافانـي إلعطـاء الـتـوازن لـلـفـريق خـاصة مع
القـوة الكبيـرة لريال مدريد بـخط وسط الذي يكون قـويا عندما

يتوهج كروس ومودريتش وكاسيميرو?

ـبـلي جنم بـرشـلـونـة لـلـعـودة مـجددا { مـدريـد  – وكـاالت - يـسـتـعـد عـثمـان د
لقائمة الفريق بعد غيابه دام ألكثر من  3أسابيع بسبب إصابة عضلية.
ـبـلـي في مـبـاراة خـيـتـافي وذكـرت صـحـيــفـة "آس" أن فـرص مـشـاركـة د

القـادمة أصـبحت كـبيرة خـاصة مع انـضمـامه لتـدريبـات الفريق
وظهوره بصورة جيدة.

وأوضـحـت الـصـحـيـفـة أن خـطــة فـالـفـيـردي مع العـبه
دة ربع شاركة في لقاء خيتافي  الشـاب ستبدأ با
ـدة  30دقـيـقــة أمـام إيــبـار عـلى أن ســاعـة ثم 
ـبـاراة تـشـيلـسي في دوري يكـون مـسـتـعـدا 
األبـطـال عـلى مـلـعب سـتـامـفـورد بـريـدج

للمشاركة كبديل.
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والـويــلــزي رايـان غــيــغـز ( 109أهـداف)
واإلنكـليـزي بول سـكولز ( 107أهداف) 
أمــا لـيــفـربـول فــيـضـم أسـطــورة الـنـادي
والعب خط الـوسط اإلنــكـلــيـزي ســتـيـفن
جـيـرارد ( 120هــدفـاً) و مـواطــنه مـايـكل
أوين ( 118هدفاً) بيـنما يبـقى اإلنكليزي
روبي فاولر أفـضل هدافي الفـريق بعدما
ســـــجل  128هـــــدفـــــاً في مـــــســـــابـــــقـــــة

يرليغ". "البر
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وبـاإلضـافـة إلى هاري كـ و واين روني
 فأننـا جند أيضًا األرجـنتيني سـيرجيو
اغـــويــرو الـــهـــداف الــتـــاريـــخي لـــفــريق
مـانــشـسـتـر ســيـتي  يـتــواجـد في نـادي
ــائـة هــدف بــعــدمــا سـجل  148هــدفـاً ا
خالل  202مـباراة لـعبـهـا منـذ انضـمامه

إليه صيف عام .2011
ــائــة هـدف ال اجلــديـر ذكــره بــأن نـادي ا
يضم سـوى اإلنكلـيزي ماتـيو لو تـيسيي
من فـريق سـاوثهـامـبتـون و هـاري ك و
ن لم روبـي فـاولـر و ســتـيـفـن جـيـرارد 
متاز يتوجوا بـلقب الدوري اإلنكلـيزي ا
ئوي جنحوا في بينما بقيـة الالعب ا
حتــقــيــقه حــتى لـو كــان مع غــيــر أنــديـة

أخرى.

 183هــدفــاً بـــقــمــيـص فــريــقـه الــســابق
مــانـشـسـتـر يـونـايـتـد خالل  393مـباراة
ــدة مـن عــام 2004 لـــعـــبـــهــا مـــعه فـي ا

وحتى عام .2017
ويـأتي ثـانـياً "الـغـزال األسـمر" الـفـرنسي
تـــيـــري هـــنـــري الـــذي ســـجـل مع فـــريق
أرسنال  175هدفاً خالل  258مباراة في

دة من عام  2000وحتى عام .2007 ا
أمـــا اإلنـــكـــلــيـــزي آالن شـــيـــرر الـــهــداف
مـتـاز  فهـو يـعتـبر الـتـاريخي لـلـدوري ا
ـائـة هدف حـالـة اسـتثـنـائـية في نـادي ا
بــعــدمــا حـقق هــذا اإلجنــاز بــقـمــيــصـ
مـخـتـلــفـ  حـيث لـعـب أوالً لـبالكـبـيـرن
روفــرز الــذي ســجل له  112هــدفـاً خالل
 138مـبـاراة لعـبـها ضـمن صـفـوفه حتى
صـــــيـف عــــام  ? 1996ثم الـــــثـــــاني مع
نيوكاسل الذي سجل له  148هدفاً خالل
 303مبـاريات لـعبـها معه لـغايـة اعتزاله
في عام ? 2006لـيـصل إجـمـالي رصـيده
من األهداف مع الـفريـق إلى  260هدفاً
قــادته لــيــكــون أفــضل هــداف في تــاريخ
سـابقة. و يـعتبـر مانشـستر يـونايتد و ا
ليفـربول أكثر فـريق يضـمان العب في
ـائـة هـدف حـيث صـفـوفـهـمـا من نـادي ا
يضم مانـشستر واين روني ( 183هدفاً)

يـضـم الالعـبـ الـذين سـجـلـوا ألنديـتـهم
 100هــدف أو أكـثــر في بـطــولـة الـدوري

متاز. اإلنكليزي ا
و رفـع كــــ رصـــــيــــده مـن األهــــداف في
ــمـتـاز إلى  100هـدف بـعـدمـا الـدوري ا
أدرك الــتـــعـــادل لــتـــوتــنـــهــام فـي مــرمى
لـــيــفـــربـــول ضــمن اجلـــولـــة الــســـادســة
والعشرين من البـطولة  ليصبح الالعب
رقم  15الـذي يـنـجح في بـلـوغ أو جتاوز

هذا السقف مع ذات الفريق.
وبــحـسب تــقـريــر لـصــحـيـفــة "ذا الـصن"
الـبــريـطـانـيــة فـإن هـاري كــ تـمـكن من
ــائــة هــدف بـعــدمــا خـاض 138 بــلـوغ ا
مبـاراة مع "السـبيـرز" في بطـولة الدوري
اإلنـكـلـيـزي  مـحـقـقـا مـعـدالً زمـنـيـاً يـبـلغ
هـدفـاً كل  111دقـيــقـة و  0.72هـدف في
ــبــاراة الـواحــدة  وهــو أفــضل مــعـدل ا
تـهـديـفي بـ الالعـبـ اخلـمـسـة عـشـر 
ـــعــدل ســـوف يـــتـــراجع غـــيـــر ان هـــذا ا
تــدريــجــيــاً مع تــقـدم الـالعب في الــعــمـر
وتـــقــلص مــردوده الـــتــهــديـــفي في وقت

يتزايد عدد مبارياته في البطولة.
ويعـتبر "الـفتى الـذهبي" اإلنكـليزي واين
روني مـهــاجم نــادي ايــفــرتـون األول في
ـائــة هـدف بـعــدمـا سـجل قـائــمـة نـادي ا

مر داخل منـطقة اجلزاء وسـدد كرة قوية
ن وعـادت بــيـمـنـاه ضـربت بـالـقـائم األ
إلى بوفون لينتهي الشوط األول بنتيجة

التعادل السلبي.
انـطلق الـشـوط الثـاني بـصورة قـوية من
فيورنتـينا والذي وضع دفـاع يوفنتوس
فـي ضـغط مـسـتــمـر وسـدد العب الـوسط
فيـرتـو كـرة قـويـة بـيـسـراه مـرت بـجوار

مرمى بوفون بقليل في الدقيقة .53
وحـصل فـيـديـريـكـو بيـرنـارديـسـكي عـلى
ـنطـقة ضـربة حـرة مبـاشرة عـلى حدود ا
انــبـرى لــهــا في الـدقــيــقـة  56وجنح في
الـتـغـلب عـلى احلـارس سـبـورتـيـلـو بـعـد
يسارية مخادعة سكـنت شباك فيورنتينا

ليتقدم اليوفي بهدف نظيف.
مـع الـــتـــأخـــر في الـــنـــتـــيـــجـــة ضـــاعف
فــيـورنــتــيــنــا جـهــوده لــتــســجــيل هـدف
التعـادل وأدخل أليجـري أندريا بارزالي
ـزيـد من مـكـان سـتـيـفـان لـيـشـتـشـتـايـنر 
الـــقــــوة الـــدفــــاعـــيـــة ثـم دخل دوجالس

كوستا مكان كالوديو ماركيزيو.
وفـي الــدقــيــقـة  67هــدد الــيــوفي مــرمى
فيورنتينا عبر كرة عرضية من دوجالس
كوسـتا باجتـاه هيـجواين ولكن تـسديدة
األخـــيــر اصـــطـــدمت بـــالـــدفــاع وذهـــبت

للركنية.
وكـاد فـيـورنتـيـنا أن يُـعـادل الـنتـيـجة في
الـدقـيـقـة  71بـعـد كـرة تـهــيـأت لـسـيـريل
ثـيرو داخل مـنـطقـة اجلـزاء لكن بـوفون
ـنــاسب وأبـعــد الـكـرة خـرج في الــوقت ا
بــقـدمه وسـدد مــيالن بـاديل كـرة أخـرى
قـــويـــة عـــلى مـــرمى الـــيــوفـي ولــكـــنـــهــا
اصـطـدمت بزمـيـله جيـوفـاني سيـمـيوني

رمى. ومرت بجوار ا
ــــد الــــهــــجـــــومي لــــلــــفــــريق تــــواصل ا
الــبــنــفـــســجي في آخــر ربع ســاعــة لــكن
يــوفـنــتـوس عــرف كـيـف يـواجه حــمـاس
أصــحـــاب األرض بل وجنح في إضـــافــة
هـدف آخـر في الـدقـيـقة  85بـعـد تـمـريرة
من جورجـيو كـيلـيني من اخلـلف باجتاه
الـقــنـاص األرجـنـتــيـني هـيــجـواين الـذي
تــقـدم لألمــام ووضع الــكـرة بــيـمــنـاه في

الشباك.
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على صعيد اخر انضم الدولي اإلنكليزي
هـــاري كــــ جنم و هــــداف تـــوتــــنـــهـــام
ـائـة هـدف الـذي هـوتـسـبـيــر إلى نـادي ا

– { مــــــــــــــــــدن 
وكــاالت - جنح
يـوفـنـتـوس في
اخلـــــــــــــــــــروج
بنـتيجـة الفوز
عــــــــــــــــــــــــــــلــى
فيـورنتـينا في
مـلعـب أرتيـمـيو
فــــــــــــــرانــــــــــــــكـي
بــــفــــلـــــورنــــســــا
بـهــدفـ نـظـيـفـ

ـــبــــاراة الـــتي في ا
جمعتهما في اجلولة
الـ  24مـن الـــــــــدوري

اإليطالي.
سجل لليوفـي فيديريكو
بــيـرنــارديــسـكي وجــونــزالـو
هيجواين في الدقيقت  57و85
ليتـصدر ترتـيب الدوري اإليطالي
مؤقتًا برصيد  62 نقطة انتظارًا
لــنــتــيـــجــة مــبـــاراة نــابــولي (60
نــقــطــة) مع التــســيــو في اجلــولـة

ذاتها.
هــدد يــوفــنــتـوس مــرمـى احلـارس
سـبـورتـيـلو ألول مـرة في الـدقـيـقة
اخلــامــســة عــبــر تـســديــدة لم تــكن
صعبة على حارس فـيورنتينا الذي
أمـسـكهـا بـسهـولـة لكـن فيـورنـتيـنا
كــان األفـضـل في حــيــازة الـكــرة في
أول ربـع ســـــــاعـــــــة ولــــــــكن دون أن
يــــخــــلــــــق الــــفــــرص عــــلـى مــــرمى

البيانكونيري.
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ــبـاراة ركــلـة جـزاء في واحـتــسب حـكم ا
الــدقـيــقـة  17لــصـالح فــيـورنــتـيــنـا بــعـد
عــرضـيـة مـن بـيــنـاتـسـي اصـطـدمـت بـيـد
جــورجـيــو كـيــلـيــني وانــبـرى لــهـا العب
الــوسط الـفــرنـسـي فـيــريـتــو ولـكن بــعـد

اللـجـوء لـتقـنـيـة اإلعادة الـتـلـفزيـونـية 
إلغاء القرار.

لم يـهدأ فـيورنـتـينـا واستـمر في الـضغط
على يوفنتوس في مناطقه وارتفع نسق
باراة مع رغـبة واضحـة من اليوفي في ا
الـــهــجــوم والـــبــحث عـن الــهــدف األول
ولكن من هجـمة مرتـدة ضاعت فرصة
مـحقـقـة لتـسـجيل الـهدف األول من
فيـورنتـينا عـبر جـيل دياز حيث

مدرب بايرن
ميونيخ
اخملضرم

يوب هاينكس

ألفارو
موراتا
مهاجم
تشيلسي
اإلجنليزي

الالعب الدولي اإلنكليزي هاري ك جنم و هداف توتنهام هوتسبير 

العب التنس
سيرينا
وليامز

{ رومـا  – وكـاالت - سلـطت الـصحف
اإليـطالـية صـباح امس الـسبت الـضوء
ــهم عــلى عــلى انــتـــصــار يــوفــنــتـــوس ا
فيـورنـتـينـا وكـذلك عـلى اخلبـر الـصادم
لنادي نابولي قبل مواجهة التسيو  

ووضــعت صــحـيــفــة "ال جــازيـتــا ديــلــلـو
ســبـورت" صـورة جنم لـقـاء فــيـورنـتـيـنـا
ويــوفـنــتـوس وكـتــبت "الـضــربـة أتت من
بـــيـــرنـــا: العب فـــيـــورنـــتـــيــنـــا الـــســـابق
بــيـرنــارديـســكي وهـيــجـواين يــسـجالن
والــيــوفي يــتــصــدر الــلـيــلــة غــضب في
  أمــا الـــفــيــوال بــســـبب تــقــنــيـــة الــفــار
صـحــيـفـة "تـوتــو سـبـورت" فـعــلـقت عـلى
ـان: انــتـصــار يـوفـنــتـوس بـ"ضــربـة اإل
بـيـرنـارديـسـكـي رد عـلى اإلهـانـات الـتي
وجـهـهـا له جـمـهـور فـريـنـزي من ضـربـة
حــرة مــبــاشــرة اجلــوهــرة ســجل األول
وهــيــجــواين أكـــد الــفــوز الــصــعب".أمــا
"كـوريـري ديـلـلـو سبـورت" فـكـتـبت: "سم
السـيـدة العـجوز الـيـوفي يفـوز ويصـعد
لـلـصـدارة وتـقـنـيـة اإلعادة الـتـلـفـزيـونـية
حــرمت فــيــورنــتــيــنــا من ركــلــة اجلــزاء
درب بيولي على احلكم". وهجوم من ا


