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ـلـعب الــفـريـولي الــذي يـسـتـضــيف مـبـاراة أوديــنـيـزي أمـام ـتـواجــدين  حـرص أحـد األطــفـال ا
ـقابـلة الـبرتـغـالي كريـستـيانـو رونالـدو جنم الـبيـانكـونيـري قبل ـدرجات  يوفـنتـوس على تـرك ا

انطالق اللقاء.
وافقة بـاراة اللتقاط بعض الصور مع رونالدو لـيقوم األخير با ونزل الطفل إلى أرضية ملعب ا

على طلبه.
وواجه أوديـنيـزي نـظـيـره يـوفـنتـوس اول امس الـسـبت في إطـار مـنـافـسات اجلـولـة الـثـامـنة من

بطولة الدوري اإليطالي.
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اقـــتــنص الـــزمــالـك بــطـــولــة الـــســوبــر
ــصــري الــســعــودي بــعــد فــوزه عــلى ا
مـضيفه الهالل بهدف مقابل هدف في
ــبــاراة الــتي جــمــعــتــهـمــا اول امس ا
لك سعود الـسبت على ملعب جـامعة ا

بالرياض.
ســـجـل الـــتـــونـــسـي حـــمـــدي الـــنـــقـــاز
والــكــونــغــولي كـابــوجنــو كــاســوجنـو
هـدفي الزمـالك في الـدقيـقت  39 و45+2
بــيـنـمــا سـجل "الــبـديل" الـســوري عـمـر
خـــربـــ هـــدف الـــهالل الـــوحـــيـــد فــي

الدقيقة 57.
وعـــــادل الـــــزمـــــالـك رقم احتـــــاد جـــــدة
بــحـصــوله عـلى لــقب الـبــطـولـة لــلـمـرة

الثانية تاركًا الهالل بلقب وحيد.
الشوط األول

ـــبــاراة مــشــــــــتــعـــلــة بــســبب بــدأت ا
احلـضور اجلمـاهيري الـكبـــــيـر ورغبة
الـــفــريـــقــ الـــواضــحـــة عــلـــــى أرض
ــلـعب وكــاد كـهــربـا أن يـحــصل عـلى ا
ركــلــة جــزاء في الــدقــيــقــة األولى بــعـد
تـدخل الـبـريك لـكـن اخملـالـفة احـتـسـبت

نطقة. خارج ا
بـعـد امتـصـاص حمـاس الـبدايـة امـتلك

الـهالل السـيطرة وأضـاع علي البـليهي
والـفـنـزويـلي جـيلـمن ريـفـاس فـرصـت
من رأســيــتــ ذهــبـتــا بــجــانب الــقـائم

رمى محمود جنش. ن  األ
وفي الدقيقة 12 انطلق عموري بكرة من
ـلـعب حــتى وصل إلى مـنــطـقـة وسـط ا
جـــزاء الــزمـــالك وســـدد كــرة يـــســاريــة

بجوار القائم األيسر جلنش.
وتــألق حــارس الــزمــالك فـي الــتــصـدي
ألولـى فـرص الشـوط األول احملـقـقـة من
ســالم الــدوســري الــذي حـول عــرضــيـة
مـحــمـد الـبـريك بـرأسـيـة رائـعـة وجـدت
تصديًا أروع من جنش في الدقيقة .18.
وبــعـد  5 دقــائق تــدخل الــقـائم األيــسـر
إلنـقـاذ الـزمـالك من رأسـية بـوتـيـا الذي
تــقـدم مـســتـغـلًــا انـكـمــاش الـزمـالك في

نصف ملعبه.
 وواصـل الـهالل ســيـطــرته الـكــاسـحـة
وفـي الدقـيقة  28 انـفـرد سالم الـدوسري
ــرمى جــنـش الـذي تــألـق مـجــددًا في

إبعاد الكرة إلى ركنية.
ـــبــاراة وعـــلى عـــكس ســيـــر أحــداث ا

افـتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 39
بــعـد عـرضــيـة مـتـقــنـة من كـهــربـا عـلى
الـقـائم الـبـعـيـد إلى حمـدي الـنـقـاز غـير

ــراقب فــلـعــبــهـا بــرأسه عــلى يــسـار ا
عيوف. ا

وشــهـدت الـدقـيــقـة الـثـانــيـة من الـوقت
احملــتــسب بــدل الـضــائع هــدفًـا ثــانــيًـا
لـلـزمـالك بـصـنـاعـة حـمـدي الـنـقـاز بـعد

مـــجــهــود فـــردي رائع لم يــجـــد بــعــده
كاسوجنو أي صعوبة في إسكان الكرة

الشباك.
w½U¦ « ◊uA «

حــاول جـيـسـوس مـدرب الـهالل تـعـديل
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لم تفوت وسائل اإلعالم اإلسـبانية أي فـرصة لكشف مـالبسات خسـارة ريال مدريد أمام

مضيفه ديبورتيفو أالفيس اول امس السبت في إطار اجلولة الثامنة من عمر الليجا.
ونشـرت صحيـفة ماركـا مجمـوعة صـور تبرز شـكوى جاريث بـيل من إجهاد في عـضلة
الـفـخـذ بـعـد مـرور  70 دقـيـقـة خالل لـقـاء الـيـوم وظـل واقـفـا في مـكـانه لـعـدة دقـائق في

باراة. لعب أثناء سير ا ا
وأضـافت الـصـحـيـفـة أن بـيل حـاول انتـهـاز فـرصـة احلـصـول عـلى ركـلـة حـرة في مـكان
ـلعب في الدقـيقة 80 مؤثـر وسدد كرة أمـسكهـا باتـشيكـو حارس أالفـيس بعدهـا غادر ا

ليدخل فينيسيوس جونيور بدلًا منه.
وأكدت الصحيـفة وجود عالمات استفـهام بعد تراجع الـلياقة البدنـية لبيل خاصة أنه لم
ـباراة التي انتهت باخلسارة أمام ـلكي في رحلته األخيرة إلى روسيا ألداء ا يسافر مع ا

سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.
ـديـر الــفـني لـريـال وأوضـحت أن بـيل تـخــلف عن رحـلـة روســيـا كـإجـراء احــتـرازي من ا
ا استلزم مدريد جول لـوبيتيجي إلراحة الالعب الويلزي الذي شـعر بإجهاد عضلي 
ـقـابل أكـدت الـصـحـيـفة أن ـاضي.في ا استـبـداله بـ شـوطي ديـربي مـدريـد األسـبوع ا
شكوى بيل من اإلجهـاد العضلي لن تمنعه من السفر لـلمشاركة في مباراة منتخب بالده

قبل. ويلز ضد إسبانيا اخلميس ا
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ـبــاراة وكــان من بــ أبــرز العـبي ا
الــيـوفـي وجنح في تــســجـيـل هـدف
بــيــنـــمــا حــرمه ســـكــوفــيت حــارس

أودينيزي من  3 أخرى محققة.
رونـالـدو تــمـيـز خالل مــبـاراة الـيـوم
بثـنـائيـاته مع زمالئه فـشـكل واحدة
مـع مـــــانــــــدزوكـــــيــــــتش ومـن خالل
تـــفـــاهـــمــهـــمـــا جنح الـــكـــرواتي في

صناعة هدف للبرتغالي.
وتـمـكن صـاروخ مـاديـرا من تـشـكـيل
ثنائـية أخرى مع بـيرنارديـسكي بعد
نزولـه بدقـائق وكـادت أن تـسـفر عن
هــدفــ لــوال تــألق حــارس الــفــريق

نافس. ا
ومع تـقـدم اليـوفي بـهـدفـ نـظـيـف
في الــــــشـــــوط األول تــــــراجع األداء
مــجـــددًا لــلـــمــبــاراة الـــثــالـــثــة عــلى
الـتــوالي في الـشــوط الـثــاني وهـو

األمر الذي أغضب أليجري.
5ÞUOA « »uOŽ

ولـيس ضـروريـا احلـديث عن األمـور
رحـلة التـكتـيكـية والـفنـية في هـذه ا
الـصعـبـة الـتي يـعـيـشهـا مـانـشـسـتر
ـثير تـأخر وا يونـايتـد رغم الفـوز ا
عـلى نـيـوكــاسل بـنـتـيـجـة (2-3) على
ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات

عــــلى الـــظــــهـــيــــر الـــشــــاب ألـــفـــارو
أودريــوزوال الــذي لـم يــجــد أي دعم

من مودريتش.
كسـل العبي ريـال مـدريـد وافـتـقادهم
لــلــبــحث عـن حــلــول لــلــوصــول إلى
ـــرمى ســـهل كـــثـــيـــرا من مـــهـــمــة ا
مــدافــعي أالفــيس فــلم يــشــعــر أحـد
ـا حتى اسـتـبـداله ب بوجـود بـنـز
الــــشـــوطــــ كــــذلك فــــشل بــــيل في

باراة. مهمت مختلفت خالل ا
ـقـابل كـان أودريـوزوال بـارقة وفي ا
ــلــكي األمل الــوحـــيــد في هــجـــوم ا
حــيث شــكل خـطــورة نــســبـيــة عــنـد
تــقــدمه لــلــهــجــوم إال أن مـهــاجــمي
ـــلــكـي لم يـــســتـــفـــيــدوا مـن كــراته ا

تقنة. العرضية ا
bÝU  ÕöÝ

ـديـر الـفــني لـريـال مـدريـد 3 أجـرى ا
تبديالت لم يـستفـد منهـا الفريق بل
كانت أشبه بالسالح الفاسد الذي لم
يـســاعـده أمـام احلــصـون الـدفــاعـيـة

ألالفيس.
تدارك لوبيتيجي خطأه بعدم إشراك
ماركو أسـينسـيو منـذ البدايـة بخطأ
آخر أكثـر فداحـة حيث دفع بالالعب
مكان كاسيمـيرو ليشغل األول مركز
اجلنـاح األيـسر ويـنـضم بـيل كرأس
حربة ثان بـجوار ماريـانو دياز الذي

ا. شارك مكان بنز
إال أن هذا التـبديل أفقـد ريال مدريد
أقـوى أسـلــحـته الـدفــاعـيـة في وسط
ــرتــدة ــلــعـب لــصــد الــهـــجــمــات ا ا
ــنـــافــسـه حــيث أن قـــدرات كــروس
وســــيـــــبــــايــــوس ومــــودريـــــتش في
ــنــافــســ اســتــخالص الــكــرة من ا
أضــــعـف كــــثــــيــــرا مـن الــــصــــخــــرة

البرازيلية كاسيميرو.
Íd−O √ ÕöÝ

وواصل يـوفنـتـوس عـروضه الـقـوية
ــوسم احلــالي بــعـد مــنـذ انــطالق ا
فــــــوزه اول امس الــــــســــــبت عــــــلى
أوديـنــيــزي بـنــتـيــجـة (0-2) مـحــقـقـا

انتصاره الثامن على التوالي.
ويـتــربع الـبـيــانـكــونـيـري عــلى قـمـة
تـرتـيب الـدوري اإليـطـالي بـوصـوله
لـلـعالمــة الـكـامـلـة بـ 24 نـقـطـة من 8
مباريـات بفارق  9 نقاط عـن نابولي

ركز الثاني من  7 مواجهات. في ا
ÍeOM¹œË√ WOF «Ë

أودينيـزي حاول الـلعب بواقـعية من
ـســاحـات أمــام العـبي خالل إغالق ا
يــــــوفــــــنــــــتــــــوس وجنح فـي مــــــنع
الــبـيــانــكــونــيــري من الــوصـول إلى
ــرمـى بــشـــكل فــعـــال في الـــنــصف ا

ساعة األولى.

لوبـيـتـيـجي علـى إشراك سـيـبـايوس
كـجـناح أيـسـر لـغـزا مـحـيـرا خـاصة
مع وضع مــاركــو أســيــنــســيـو عــلى
مقاعد البدالء والـدفع به في الدقيقة

 62 من الشوط الثاني.
لم يــــقـــدم ســــيـــبـــايــــوس اإلضـــافـــة
طلـوبة وافـتقـد ألهم مزايا الالعب ا
اجلنـاح وهي الـسـرعـة في الـتـصرف
بالكرة أو الركض بها.
صـــــــــداع مـــــــــزمن
وبارقة أمل

جلــأ أبـــيالردو
ــديــر الــفــني ا
ألالفيس لنفس
اخلــطــة وكـان
اجلـــــــــــنــــــــــاح
األيسـر جوني
ــــــــثــــــــابــــــــة
زمن الصداع ا
حـــــــــــــــيـث أرهـق
اجلـبـهـة الـيـمـنى
للـمـلـكي وتـفوق
أكــــثـــــر من مــــرة
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ـديـر الـفــني جـولـ أكـد ســيـرجـيــو رامـوس قـائـد ريــال مـدريـد أن الــتـفـكــيـر في إقـالــة ا
لوبـيـتيـجي من مـنـصبـه عقب اخلـسـارة أمام ديـبـورتـيفـو أالفـيس بـهدف دون رد بـاجلـولة
الـثـامنـة من الـليـجـا أمر جـنونـي.وقال رامـوس خالل تـصريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة مـاركا

"يجب علينا أن نغلق هذه الصفحة الطريق طويل جدًا وال زال أمامنا الكثير".
وأضاف "إقـالة لوبـيتـيجي? الـقرار بـيد أشـخاص آخـرين وليس من اجلـيد أبـدًا أن يتـغير
دى درب سـيكـون جنـونًا".وتابـع "من يعـتقـد أن ريال مـدريد مات فـهو مـخطئ وعـلى ا ا
درب? هناك أوقات الطويل نحـتاج إلى الصبر فـقط وسنرد على اجلـميع".وأردف "تغييـر ا

." بكر احلديث عن هذا األمر وهذا ليس قرار الالعب جيدة وأخرى ليست كذلك من ا
ر بفترات ا اآلن يـزيد احلديث عن األهداف ولكـنه كان معنا وكـنا  وواصل "رونالدو? ر
بـها أزمـة تهـديف واألهـداف ستـعود والـيـوم كان لـدينـا الكـثـير من الـفرص ولـكن األمور
زيد من العـمل للتحـسن وليس من العدل أن يتم كـانت مُعقدة".ونـوه "يجب عليـنا القيام بـا
تـوجيه االتـهام ألي شـخص نـحن جمـيـعا نـدرك احلـقيـقة والـنـتائج تـنعـكس عـلى احلديث
وبشـكل أكثر حـ نخسـر لدينا الـطموح لـلفوز فـهو احلمض الـنووي لهـذا النادي ونحن
على الطريق الصـحيح رغم النتائج".وأ "هناك مشجعون يـعتقدون أننا ال نهتم وال نكترث
وتى فـهذا خـطأ ـنح السـعـادة لهم وأن يُـنظـر لنـا كـا ـا يحـدث ولكـننـا أول من يـريد أن 

كبير".

اجلــــولــــة الـــــثــــامــــنــــة من الــــدوري
متاز. اإلجنليزي ا

فـالـفـوز عـلى نـيـوكـاسل حـمل دالالت
عدة إذ ظهر بشكل جلي أن مالفريق
يعاني من االنـقسام رغم االنـتفاضة
ـرعــبـة الــتي حــقّـقــهـا في الــدقـائق ا

العشرين األخيرة من عمر اللقاء.
كمـا أن كـثـيـرا من الالعبـ ابـتـعدوا
ـعهـود في وقت فاز عن مسـتواهم ا
فيه جوزيه مورينـيو بثقـة اجلماهير
مجّـددا بـعد مـدة شكّك فـيـها أنـصار
درب الـبرتـغالي الفـريق في عقـليـة ا
الـــتـي تـــرفض حتـــمّـل مـــســـؤولـــيـــة
ـتـتـالـيـة وبـدال من ذلك الـسـقـطـات ا
. ترمي باحلمل الثقيل على الالعب
قابلة ما يزال نيوكاسل في اجلهة ا
يبـحث عن ذاته في الـبطـولـة بعـدما
تــلــقّى خــســارته الــســادســة مــقــابل
درب . وأظـهـرت تـشـكـيـلـة ا تـعـادلـ
رفـايـيل بــيـنـيـتـيــز أنـهـا قـادرة عـلى
القـيـام بـأمـور كثـيـرة لـكنّ التـولـيـفة
كــكل تــفــتــقــد دائــمـا لــلــتــمــاسك في
اللـحـظات احلـاسمـة وهـو أمر تـكرّر
ـبارة وسم بـداية من ا كثـيرا هـذا ا
الـــتي خـــســـرهـــا بـــصـــعـــوبـــة أمــام

مانشستر سيتي.

 ôU Ë –  ÊbM  }
انـشسـتر يـونايـتد سـعادته بـالفوز (2-3) عـلى نيـوكاسل ديـر الفـني  أبدى جـوزيه موريـنيـو ا

يرليج. مساء اول امس السبت ضمن اجلولة الثامنة من البر
وقال مورينيو خالل تـصريحات نقلتـها "بي بي سي": "لقد بدأنا بـعصبية وفي رأيي الفريق لم
يتـأقلم بـشكل جـيد مع الـضـغط".وأضاف: "كل كـرة حول مـنطـقة اجلـزاء كانت تـقريـبًا هـدفًا أو
خطـأ ما قـرار سيئ أو ذعـر.. حتـدثنـا ب الـشوطـ وطالـبت اجلـميع بـخوض الـشوط الـثاني

بروح مختلفة وتقد كل شيء لتحقيق الفوز".
ــصــنع من االنــتــصــارات فــقـط ولــكن من الــلــحــظــات الــصــعــبــة أيــضًــا.. وتــابع: "األنـــديــة ال تُ

كن كما رأيتم". فاالنتصارات ال تتحقق دائمًا وفي كرة القدم كل شيء 
وأردف: "بـالـنـظــر إلى تـاريخ مـيالن ال تـعــتـقـد أن مـوقـفــهم احلـالي طـبـيــعي وفي أكـبـر الـفـرق
بالعـالم هناك فـترات من اللـحم وأخرى بالـعظام".وعن إمـكانيـة إقالته رغم الـفوز قال مـورينيو:
"ال أنا سأذهب إلى لـندن اآلن وإذا أمـطرت في لـندن سـيكون خـطئي".وأ بـقوله: "مـستـقبلي?
نحـوني هذا العـقد بل حصلـت عليه ألنهم عقـدي مستـمر حتى 2020 ولم أرفع مـسدسًا لـكي 

نصب". يريدوني في هذا ا
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ــديـر ارتـكـب جـولــ لــوبـيــتـيــجي ا
الـفــني لــريـال مــدريــد أخـطــاء فـنــيـة
وتكـتـيـكـية عـديـدة لـيسـتـحق فـريقه
اخلسـارة أمـام ديبـورتيـفـو أالفـــيس
 1-0  في اجلولة الثامنة من الدوري

اإلسباني.
تـوزعـت أخـطــاء مــدرب ريـال مــدريـد
عـلى مـدار شـوطي الـلـقـاء حيـث بدأ
بـتــشـكــيل خـاطئ ولم يــحـسن إدارة
األمــور في األوقــات احلــرجــة من
الشوط الثـاني وكانت تبديالته

بدون جدوى.
ويــســـتــعـــرض  في الـــتــحـــلــيل
ـالمح الـــــتي الـــــتــــالـي أبــــرز ا
ـلكي أحاطت بـسـقـوط الفـريق ا

في معقل منافسه:
لغز محير

اعتمد لوبيتيجي على خطة -4-3
رمى  3بوجود كورتوا في حراسة ا
أمـامـه الـربــاعي أودريــوزوال فـاران
رامـوس ونــاتــشـو ثم ثـالثي الـوسط
كـــاســيـــمــيـــرو مـــودريــتـش وتــوني
كــــروس مع اجلــــنــــاحــــ داني

سـيـبـايـوس يـسـارا
وجــــاريـث بــــيل
ينا مع رأس
احلربـة كر

ا. بنز
كـــــــــــــــــــان
إصـرار

وفي ظل التكتل الـدفاعي ألودينيزي
وعـــدم الـــقــدرة عـــلـى االخــتـــراق من
العـمق ظل اعتـماد يـوفنـتوس األول
هـو الـلـعب عـلى إرسـال الـعـرضـيـات
إلى مــــنـــطــــقــــة جـــزاء اخلــــصم في
مـحاولـة السـتـغالل الـقـوة اجلـسـدية
ـانـدزوكـيـتش ورونـالـدو بـاإلضـافة
إلى قــــدرة الـــثـــنـــائي عــــلى الـــلـــعب
ـتـاز.ومع اعـتـمـاد بـالـرأس بـشـكـل 
البيانكونيري على العرضيات دخل
الـدون الـبـرتغـالي إلـى جـانب سـوبر
ماريـو في كـثـيـر من األحـيـان والتي
جنــحت في فك الــشــفــرة الــدفــاعــيــة
ألوديـنـيـزي.هــدف يـوفـنـتـوس األول
تألق جواو جاء من عرضية لعـبها ا
ن لـلـيوفي كـانسـيـلـو الـظـهـيـر األ
والذي ال يـزال يـقـدم مسـتـوى هائال
تقنة خاصة في الكـرات العرضيـة ا
وأرسل واحـــــــدة وصــــــلـت إلى رأس

بنتانكور الذي أسكنها الشباك.
هدف يوفنتـوس فك تكتل أودينيزي
ـبـاراة بـعـدمـا حـاول األخـير وفـتح ا
إدراك الــــتـــــعــــادل وقــــام بـــــبــــعض

الهجمات على استحياء.
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رونـــالـــدو لـــعب دورًا كـــبـــيـــرًا خالل

u“∫ حقق فريق مانشستر يونايتدفوزاً صعباً في الدقائق االخيرة
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جانب من فوز فريق الزمالك على الهالل السعودي

أوراقـه فـــــســــحـب إدواردو وريـــــفــــاس
وأدخل الـبيروفي كاريو والسوري عمر
خــربـــ وتــمــكن الــثـــنــائي من إعــادة
الـزعـيم بـالـفـعل لـلـمـبـاراة حيـث صنع
األول هــدفًـا سـجــله الـثــاني بـرأسه من

سة في الدقيقة 57. أول 
وكـــاد الــزمـــالك أن يــوسع الـــفــارق من
جـديد في الـدقيقة  59 لـكن البـريك أبعد
ــــرمى كــــرة كــــاســـوجنــــو مـن أمـــام ا
وارتـدت الــهـجـمـة بـلـعــبـة ثـنـائـيـة بـ
سـالم الـدوسري وكـاريو سـددها األول

في النهاية قوية فوق العارضة.
واسـتـمر الـهالل في اسـتغالل الـضعف
الـواضح للـجبهـة الزملـكاوية الـيسرى

الـتـي اخـتـرقـهـا كـاريـو في الـدقـيـقـة 64
ولـعب عـرضـية خلـربـ حولـهـا برأسه
فـوق الــعـارضـة.ولم يـتـحـرك جـنش في
الـدقيقة  68 أمـام تسديـدة عموري التي
ذهــبت قـريـبــة لـلـغــايـة بـجــانب الـقـائم
ـن لــلـــحــارس. وفي الـــدقــيـــقــة 73  األ
أضـاع كاسوجنـو أخطر فـرص الزمالك
ــعـيـوف خـلف ـرمى ا عــنـدمـا انــفـرد 
ـتقـدمـة للـهجـوم قبل دفـاعـات الهالل ا
أن يـسدد كـرة أرضيـة ارتطـمت بالـقائم
األيــسـر لـلـمـعــيـوف. وأهـدر الـدوسـري

فـرصة التعادل في
الـــــدقــــيــــقــــة 81
عــنـدمـا اسـتـغل
خــطــأ مــحــمـود
الـونش وخـطف
الـــكــرة وأصــبح
وجــهًــا لــوجه مع
جـــــــــــــــنـش إال أنـه
فــضّل االسـتـعـراض

فـــذهـــبت ســـهـــلـــة حلــارس
الزمالك.

وأضـاع كاريو هـدفًا محـققًا في الـدقيقة
األولـى من الوقت بـدل الـضـائع عـنـدما
لـعب الـدوسري كـرة طـوليـة خـلف دفاع
الــزمـالك قــابـلــهـا الــبـيــروفي بــرأسـيـة

ضعيفة في يد محمود جنش.
وشـهدت الدقائق السبـع احملتسبة بدلًا
من الــضـائع طـوفـانًـا هـجـومـيًـا هاللـيًـا
ـرمى جـنش دون جنــاح في الـوصـول 
وفـشل كنو وخرب في استغالل كرت
داخـل مــنــطــقــة جــزاء الــضــيــوف.وفي
الـثانيـة األخيرة تـدخلت تقـنية الـفيديو
إللـغــاء هـدف الـبـلـيـهي مـفـسـدة فـرحـة
جـنونيـة من العبي الهالل وجـماهيرهم

لك سعود. لعب جامعة ا احملتشدة 

فريق بايرن ميونغ يتعرض الى خسارة قاسية
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ركز الثاني فيما هبط بايرن ميونخ ا
ــركــز اخلـــامس بــعــدمــا جتــمــد إلى ا

رصيده عند النقطة 13.
شن العـبـو الـفـريق الـبـافـاري هـجـوما
شرسـا مـنذ الـدقـائق األولى للـمـباراة
وهو ما صاحبه تـراجع العبي الفريق
الـضــيف الــذي نـظـم صـفــوفه بــشـكل

جيد أمام هجمات البايرن.
لم يسـلم أصحـاب األرض من األخطاء
ــتـــكــررة في الـــلــقــاءات الــدفـــاعــيـــة ا
األخيرة ومع الدقيقـة العاشرة استلم
احلـسن بـليـا كـرة عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلـزاء وسط غـيــاب تـام لـلــرقـابـة من
مـدافـعي الـبـايــرن لـيـفـتـتح الـضـيـوف

باراة. نتيجة ا
وحــــــاول خـــــامــــــيس رودريــــــجـــــيـــــز
ياه الراكدة في وجوريتسكا حتريك ا
اخلط األمامي حلامل اللقب عن طريق
الــتــســديــد ولــكــنـهـم وجــدوا ســتـارًا
دفـــــاعـــــيًـــــا مـــــحـــــكـــــمًـــــا مـن العـــــبي

مونشنجالدباخ.
وعــلى غــيــر مــجــرى الــلــعب تــبــاطــأ
اإلسباني تـياجـو ألكانـتارا في تـمرير
الــكــرة لــتــصـل في األخــيــر إلى الرس

ستـيـنـدل الـذي أضاف الـهـدف الـثاني
للفـريق الزائـر ليضـرب جرس اإلنذار
لالعبي البايرن الـذين باتوا متأخرين

. بهدف نظيف
تـراجع مــونـشــنـجالدبــاخ تـمــامـا إلى
اخلــلـف مــعــتــمـــدين عــلى ســـتــيــنــدل
وثـــورجــــان هـــازارد فــــقط في األدوار
الهـجـوميـة فـيـما بـدأ الـبايـرن يـبحث
ــرمى عن إيــجـــاد حــلــول لــلـــوصــول 
سـومــيــر الـذي تــصـدى لــتـــــســديـدة
قـويـة لـلـغـايـة مـن لـيـفـانـدوفـسـكي في

الدقيقة .21
وفـــشل روبن فـي اســتـــغـالل ســرعـــته
تــمـــامــا بــســبـب الــكــثــافـــة الــعــدديــة
والتـرابط في اخلط اخلـلـفي لـلـخصم
في حـ اختـفى تـومـاس مولـر تـمـاما
عن الصـورة مـستـسلـما لـلـرقابـة التي

فرضت عليه.
ومع انــطالق الــشــوط الــثــاني أجــرى
كــوفـــاتش تـــغــيــيـــرين دفـــعــة واحــدة
لتنشيط الـنواحي الهجـومية بخروج
روبن ومــولـر األســوأ بــالــلــقـاء ودفع

بريبيري وجنابري.
وزاد إيقاع البايـرن مع دخول الثنائي

لــــصـــالـح مـــونــــــــشــــنـــجـالدبـــاخ في
الدقــــيقة 10 ثم أضاف الرس ستيندل
الهدف الثاني بـالدقيقة 16 فيما أحرز
بـاتــريك هـيــرمـان الــهـدف الــثـالث في

الدقيقة .88
وبـــتــلـك الــنـــتـــيــجـــة يــرتـــفع رصـــيــد
مـونـشــنـجالدبـاخ إلى الــنـقـطـة  14في

روميلو لوكاكو

وأصبـحت اجلبـهـة اليـســــــــرى أكـثر
خـــطــــــــــورة بـــفــــــــــضـل مـــراوغــات
ريـــــبــــيــــــــــــري ولـــــكـــــــن قـــــوبــــلت
ـــــــــزيــد من الــصـرامـة ســــــــرعــته 
الـــــــــدفـــــــــاعــــــــــــــــيـــــــــة مـن جـــــــــانب

مونشنجالدباخ.
 وتـلـقى كـوفـاتش ضـربـة مـوجـعـة في
الـدقـيـقة 52 بـعـدمـا اضـطـر السـتـبدال
الــظــهــيـــر األيــســر دافــيــد أالبــا بــعــد
تــعــرضه لإلصــابــة لــيــدخل ريــنــاتـو

سانشيز بدال منه.
وتــمـكـن روبـرت لــيــفــانــدوفـســكي من
إحـراز هــدف تــقـلــيص الــنـتــيــجـة في
الدقـيقة  72 لصـالح بايـرن ولكن أتت
صافـرة احلكم لـتعـلن عن وجود حـالة

هاجم البولندي. تسلل على ا
وقبل النهـاية بدقـيقتـ صعق باتريك
هــيــرمــان أصــحــاب األرض بــالــهــدف
الــثـالث بــعــدمـا اســتــلم الــكـرة داخل
ــــنـــطــــقـــة بــــكل أريــــحـــيــــة وبـــدون ا
ضـــــــــــغط لــيــسـددهــا في مــرمــــــى
نويـر ثم يـعلـن احلــــــــكم عن انـتـهاء
الــــــلــــــقــــــاء بـــــــفــــــوز بــــــوروســــــيــــــا

مونشنجالدباخ.
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حقق بـوروسيـا مونـشنجـالدباخ فوزا
كبيرا على بايرن ميونخ بنتيجة (3-0)
باراة التي جمـعتهما اول امس في ا
السـبت عـلى ملـعب ألـيانـز أريـنا في
اني. اجلولة السابعة من الدوري األ
ـبـاراة افـتـتح احلــسن بـلـيــا أهـداف ا

سيرجيو
راموس

في الشوط الـثاني وهـو ما افتـقرنا له
في الشوط األول".

وأضـاف: "فـي كل فـرصــة لــنـيــوكـاسل
كـان بـإمـكـانـهم الـتـسـجـيل وكـان ذلك
صعبا علينـا ولكن في الشوط الثاني
قـلــنـا لـبــعـضــنـا الـبــعض أن نـؤمن
بــأنـفــســنــا".وتـابـع: "عـلــيــنـا أن
نــــؤدي بــــشــــكل أفــــضل وال
أعرف ما تقوله عني وسائل
اإلعـالم ألنـــــــــنـي لـم أقــــــــرأ
الصـحف منـذ كأس الـعالم
والـيــوم فــزنـا واآلن لــديــنـا
مــبــاراتـ عــقـب الـتــوقف
: "مـوريــنـيـو الـدولي".وأ
بـدا إيـجـابـيًـا تـمـامًـا بـعـد
ـــبـــاراة ولـــكن لم يـــــــقل ا
الــكـثــــــيــر فـهــو يــعـطــيــنـا
اخلـــــــــــــــــطــــــــــــــــة وإذا لـم
نـنــــــــــفـذهـا فـنـــــحن

في ورطة".
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كـشف الــبـلـجــيـكي رومــيـلـو لــوكـاكـو
مـهـاجم مــانـشـسـتـر يــونـايـتـد شـفـرة
ثيـر على نيوكاسل مساء االنتصار ا

اول امس السبت بنـتيجة (3-2©
في الـدوري اإلجنـلـيـزي

متاز. ا
وقـــال لــــوكـــاكـــو
خالل تصريحات
نـقـلــتـهـا شــبـكـة
"بــي بـــي ســي"
الـبــريـطــانـيـة:
"أنــا ســـعـــيــد
لكنـنا وضـعنا
الـــكـــثـــيـــر من
الضغوط على
أنفـسـنـا بدون
داع وفــــــــــــــي
الـنـهــايـة فـزنـا
ـــــــبــــــاراة بـــــــا
وأظهرنا جودتنا
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ـانـيـا بلـيـونـيل مـيسي جنم أشـاد أسطـورة أ
ـنـتـخب األرجـنـتـيـني بـرشـلـونـة اإلسـبـاني وا

معتبرا أنه "فوق اجلميع".
ـديـر الـريـاضي احلـالي لـفـريق بـايرن وقـال ا
لــيــفــركــوزن رودي فــولــر في تــصــريــحــات
ــــاني: األ fussballeuropa" " أبـــــرزهــــا مـــــوقع
"مـيـسي لم يـكن جـيـدًا في كـأس الـعالـم لكن
بــالــنـســبــة لي فــإنـه فـوق اجلــمــيع حــتـى لـو
انــخــفض مــســتــواه قــلــيـلًــا فـي آخــر عـام أو

." عام
وأضاف "لكن األرجـنتيني فعل أشـياء عظيمة
ــاضــيــة هــذا هــو في الــســنــوات الــعــشــر ا
الالعب الـــذي أحـب دائــمًـــا رؤيـــتـه عـــنـــدمــا
أشـاهـد كـرة الـقـدم بـشـكل مـسـتـقل عـن بـاير

ليفركوزن".
وسـجل ميسي  10 أهـداف حتى اآلن خالل
وسم  10مـباريـات رسـميـة لبـرشـلونـة خالل ا
احلــــالي وهـــو مـــعـــدل إن اســــتـــمـــر عـــلـــيه
سـيواصل الالعب جتـاوز حـاجز الـ 40هـدفا
ــواسم وهـــو األمــر الــذي اعــتــاد عــلـــيه في ا

اضية. التسعة ا
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