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بـاراة ب الفريق مساء اصطف العبو برشلونة وإشـبيلـــــــية قبل انطـــــــالق ا
اول امس الـسبت ضـمن مـنـافسـات اجلـولـة الـتاسـعـة من الـليـجـا لـلوقـوف دقـيـقة

حداد.
ووقف الالعبون لوفاة فيسينت مارتينيز الذي كان أصغر العب يشارك في تاريخ

برشلونة ومثل الفريق في مدة األربعينيات.
ـبـاراة التي وجنح برشـلـونـة في تسـجـيل هـدف خالل أول ربع سـاعـة من عـمر ا

تقام على ملعب كامب نو.
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أوقف جــــنـــوى ســــلـــســــلـــة مـــضــــيـــفه
يـوفـنتـوس اإليجـابيـة التي امـتدت لـ8
انـتـصــارات مـتـتـالـيـة في الـكـالـتـشـيـو
عـنـدما أجـبـره على الـتـعادل (1-1) اول
امس الـسبت حلساب اجلولة التاسعة

سابقة. من ا
وســجل كــريــسـتــيــانـو رونــالــدو هـدف
يـوفنـتوس بـالدقـيقة (18) بـينـما أدرك
دانــيــيل بــيـســا الــتـعــادل جلــنـوى في

الدقيقة (67). 
وبـذلك ارتفع رصيد البـيانكونيري إلى
ركز األول فيما رفع  25 نقطة با

ـركز جـنـوى رصـيده إلى  13نـقـطـة بـا
العاشر.

وكــانت أولـى مــحــاوالت الـيــوفـي عــبـر
رونـالـدو الـذي أطـلق تـسـديـدة بـالـقـدم
اليسرى في الدقيقة 10 لتصل ضعيفة

إلى يونوت رادو حارس جنوى.
ووقـف الــقـــائم األيــســـر جلــنـــوى أمــام
رأسـية رونالدو بعـد عرضية كوادرادو
من اجلـــهـــة الــيـــمــنـى لــتـــرتــد الـــكــرة
لـلبرتغالي لكنه سددها فوق العارضة

بالدقيقة 14.
لــكن "صـاروخ مـاديــرا" جنح أخـيـرا في
الـوصـول لـشـبـاك الـضيـوف بـالـدقـيـقة
 18بعد تسديدة من كانسيلو أبعدها

رادو بــطــريــقــة خــاطــئــة لــيــتــابــعــهــا
رمى اخلالي. كريستيانو في ا

وتــصــدى حــارس جــنـوى لــتــصــويــبـة
جـديـدة من رونـالـدو فـي الـدقـيـقة ?23
لـكن األخير واصل محـاوالته بتسديدة
نافس خرجت أخرى في أقدام العبي ا

إلى ركلة ركنية بالدقيقة 35.
وكـان كانسـيلو - إلى جـانب رونالدو -
مـن أنـــــــــــــشــط وأفـــــــــــــضـل العـــــــــــــبـي
الـبـيـانكـونـيـري في الشـوط األول كـما
ســـاهـم في تـــســـجـــيـل هـــدف الـــيـــوفي
الـــوحــيــد.وهـــذا بــيـــنــمــا كـــان مــاريــو
مـانــدزوكـيـتش األسـوأ في يـوفـنـتـوس

وغاب تأثيره طوال هذا الشوط.
ــقــابل لــعـب جــنــوى في حــدود وفـي ا
إمـكـاناته وظل داخـل منـتصـف ملـعبه
حـــيث فـــشل فـي الــوصـــول إلى مـــرمى
تـشيزني بأي كرة خـطيرة.وفي الشوط
الـثـاني كادت رأسـية مـهـدي بن عطـية
بـالدقيقة  47 أن تـسكن شباك رادو إال

حاذاة القائم. أنها مرت 
وجــاءت أولى فـرص جـنــوى اخلـطـيـرة
فـي الــدقــيــقــة  52 عـن طــريق الــهــداف
كـريسـتوف بيـاتيك بـتسديـدة قوية في
زاويــة صــعــبــة إال أن تــشــيــزني تــألق

وأبعدها لركنية.
وتـــمــكن الــضـــيــوف من الـــتــعــادل في

الــدقـيـقـة 67 بــعـد عـرضـيـة مــتـقـنـة من
كـوامي أسـكـنهـا بـيـسا الـشـباك وسط

غياب الرقابة الدفاعية من بونوتشي.
وجــاء هــدف جـنــوى من خــطـأ مــتــكـرر
لــدفـاع يــوفـنــتــوس خـاصــة من جـانب
بـونـوتـشي الـذي تـسـبب في اسـتـقـبال
فـــريــــقه أكـــثـــر من  3 أهـــداف مـــنـــذ

وسم. انطالق ا
وكـاد رونـالـدو أن يـرد سريـعًـا ويـتـقدم
من جــديــد بــعــد عــرضــيــة مـن اجلــهـة
الـــيــســرى ســـددهــا بــالـــرأس بــجــوار

رمى. ا
وتـخـلى مـاسـيمـلـيـانو ألـيـجـري مدرب
يـوفنتوس عن بلـيز ماتويدي بـالدقيقة

71ليدخل بدال منه باولو ديباال
لـتعـزيز الهـجوم.ومرت تـصويبـة ديباال
من عـلى حـدود مـنـطقـة اجلـزاء بـجوار

رمى بالدقيقة 76. ا
ـسـتـوى وتـمــكن جـنـوى من الـظـهـور 
رائـع في الـشـوط الــثـاني حــيث أغـلق
ـسـاحات أمـام العـبي يوفـنـتوس إلى ا
جــانب الــتـمــركـز جــيـدًا داخل مــنـطــقـة
اجلــزاء وهــو مــا أوقف بــشــكـل كــبــيـر

خطورة عرضيات أصحاب األرض.
بايرن ميونخ يستعيد انتصاراته

واسـتــعـاد نـادي بـايـرن مـيـونخ نـغـمـة
ـاني بـاالنـتـصار الـفـوز في الـدوري األ

 1-3على مضيفه فولفسبورج اول
امس الـسبت في إطـار اجلولة الـثامنة

من عمر البطولة.
ثالثــيـة بـايــرن مـيـونخ حـمــلت تـوقـيع
" في روبــرت لـيــفـانـدوفــيـسـكـي "هـدفـ
الــــدقـــيـــقـــتـــ  30 و 48 وخــــامــــيس
رودريـجيز في الدقيقة  72 بينما سجل
لــفـولـفـســبـورج فـوتـر فــيـجـورست في

الدقيقة 63.
وارتــفع رصـيــد بـايـرن مــيـونخ إلى 16
نــقـــطــة لــيــقــفــز إلـى وصــافــة تــرتــيب
الـبــونـدسـلـيـجـا بـيــنـمـا جتـمـد رصـيـد
ركز الـ فـولـفسـبورج عـند  9نـقاط فـي ا

.11
وجنـح الـفــريق الــبـافــاري في حتــقـيق
الــــفـــوز الــــذي غـــاب عـــنـه في آخـــر 3
اني بعد التعادل مـباريات بالدوري األ
مع أوجـسبورج واخلسارة أمام هيرتا

برل وبوروسيا مونشنغالدباخ.
ــبـاراة بـسـيـطـرة بــدأ بـايـرن مـيـونخ ا
كــامـلــة عـابــهـا عــدم الـوصــول بـفـرص
تـهديـفيـة حقيـقيـة نحـو مرمى احلارس

كوين كاستيلس.
تقليص النتيجة

ودخل فــولـفـسـبـورج في أجـواء الـلـقـاء
بــعــد مـرور  14 دقــيــقــة وشن أرنــولـد
مـاكــسـيـمـلـيـان هـجـمـة واعـدة قـبل أن
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اجملـــتــــمع الــــكـــروي ولــــذا قــــرر ســـحب
العرض."

ـبـلي صرح ومـضى لـلقـول "إن مـلعب و
أيـقـوني يحـظى بـالـتـبـجـيل حـول الـعالم
وســــــيـــــواصـل ازدهـــــاره حتـت ظل ادارة

وملكية اإلحتاد."
ولـكن مـؤسـسة خـيـريـة الـتي تـسـاعد في
ـشـاريع اخلـاصة بـتـطـوير لـعـبة تـمويل ا
كـرة القدم على مـستوى الـقاعدة قالت إن
"فـرصة ال تأت إال مرة في العمر" لتحس

رافق قد أضيعت. ا

إلى أن الـعـرض لن يـفي بـالـتـأيـيد الالزم
نــظـرا لـلــمـعــارضـة الـقــويـة الــتي ابـداهـا
بـعض أعـضـاء اجملــلس لـبـيع مـوطن كـرة

القدم اإلجنليزية.
وكـان رئــيس اإلحتــاد غــلـ قــال إن خـان
كـان على يق بأن عرضه "سيكون مرحبا

به من جانب كل أعضاء اجمللس."
ولـكه أضاف "في اجتـماع عقـدناه مؤخرا
مع خــان عــبـر لــنــا عن رأيـه بـأن عــرضه
ـا كـان سـيـكـون أكــثـر إثـارة لإلنـقــسـام 
يـتــوقع اذا لم يـحظ بــدعم أكـبـر من داخل

ـرافق الـتي تــعـنى بـالـنـاشـئـة وتـطـويـر ا
هاراتهم. واالرتقاء 

ولـــكن وزيـــرة الــريـــاضــة فـي احلــكـــومــة
الـبريـطانـيـة تريـسي كـراوتش عبـرت لبي
بي سي عن "خـيبـة أمـلهـا الكـبـيرة" بـقرار
خــان ووصــفت الــعــرض الــذي تــقــدم به
الـثري األمريـكي بأنه كـان "فرصـة عظـيمة
العب لــزيــادة تــمــويل تــطــويــر وادامــة ا
الــكــرويـــة ذات الــســـطــوح الــطـــبــيـــعــيــة
واإلصطناعية في طول البالد وعرضها."
ـلك شهيد خان نادي فـولهام االجنليزي
لـكرة القـدم وفريق جاكـسونفـيل جاغوارز

األمريكي لكرة القدم األمريكية
وكـــان مـــســـؤولـــو اإلحتـــاد اإلجنـــلـــيــزي
ــاضي أمـام اسـتــعـرضـوا فـي األسـبـوع ا
اعـضــاء مـجــلس اإلحتــاد األسـبــاب الـتي
ـلـعب خلـان دعـتـهم لـتـأيـيـد فــكـرة بـيع ا
ــقـرر أن يــصـوت األعــضـاء الـ وكـان من ا
شروع في الـ  24من تشرين  127على ا

األول / أكتوبر احلالي.
ـستـوى في اإلحتاد ولـكن مـصدرا رفـيع ا
قـال لــبي بي سي الــريـاضــيـة إن مــجـلس
ادارة اإلحتـاد شعر بأن االحتـماالت تشير
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ــلـيــارديـر األمــريــكي شــهـيــد خـان قــرر ا
صـاحب نـادي فــولـهــام اإلجنـلـيــزي لـكـرة
الـــقــدم ســـحب الــعـــرض الــذي تـــقــدم به
ـبلي الـشـهيـر بلـندن من لـشراء مـلعب و
اإلحتـاد اإلجنـلـيـزي لـكـرة الـقـدم قـائال إن

شروع أصبح "مثيرا لإلنقسام." ا
وكـان خـان قـد تـقـدم بـعـرض قـيـمـته 786
ـلـعب - الـذي يـعد مـلـيـون دوالر لـشـراء ا
مـلعب إجنلتـرا الوطني - عـلى أن يحتفظ
اإلحتـاد اإلجنليزي بـحقوق مـلكية وإدارة
ـلـعب والتي لـحـقة بـا مـرافق الضـيـافـة ا
قدر اإلحتاد قيمتها بـ  393مليون دوالر.
وقـال رئــيس اإلحتــاد اإلجنـلــيــزي مـارتن
شروع بأنه (أي غـل معلقا على إنهيار ا
ـــلـــعب) "كـــان أكـــثـــر اثــارة فـــكــرة بـــيع ا

ا كان متوقعا." لإلنقسام 
من جـانـبه لم يـنف خـان احـتـمـال تـقـدمه
ـســتــقــبل اذا شــعـر بــعــرض جــديـد فـي ا
بـوجـود تــأيـيــد أقـوى من جــانب أعـضـاء

مجلس اإلحتاد اإلجنليزي.
وكـان اإلحتـاد قـال في الـسـابق إنه يـنوي
ـلـعب في حتـسـ اسـتـثـمـار عـائـد بــيع ا
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أخبار النجوم
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كشف البرازيلي نيـمار جنم باريس سان جيرمـان حقيقة رغبـته في الرحيل عن صفوف نادي

قبلة. دة ا العاصمة الفرنسية في ا
وقع "إنستـجرام" يستعـرض فيه بعض أغلـفة الصحف التي ونشـر نيمار فيـديو عبر حسـابه 
حتمل عناوين بشـأن رغبته في الرحيل سواء لناديه السـابق برشلونة أو ريال مدريد وعلق "كل

ما نشر أخبار مزيفة".
قابلـة صديقته السابقة حيث أوضح: "كنت ونفى البرازيلي ما تـردد حول وجوده في برشلونة 

أتمنى أن أكون سوبرمان.. لكنني ال أستطيع التواجد في مكان في نفس الوقت".
وأشـارت تقـاريـر صحـفـية إلى أن نـيـمار ال يـرغب في االسـتمـرار مع الـبي إس جي ويأمل في

العودة إلى إسبانيا عبر بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

ــاني يــورجن الـــتــاسع عــشــر.بـــدأ األ
ـــبــاراة كـــلــوب مـــدرب لـــيــفـــربــول ا
بـتـشـكيـلـة شهـدت بـعض الـتغـيـيرات
حـــــيث ضـــــمـت كال من: ألـــــيـــــســــون
جــــــومــــــيـــــز فــــــان ديـك لـــــوفــــــرين
روبرتسون هيندرسون الالنا ميلنر
شــاكــيــري ســتــوريــدج وصالح.عــلى
اجلــانـب اآلخــر دفع دافــيــد فــاجــنــر
مـدرب هيـديرسـفيـلد بـتشـكيـلة ضمت:
لـوسيل زاناكا شيـندلير لوي هوج
مـوي دورم بـيـلـينج هـاديـر جـوناج

بريتشارد ديبوتري.
W¹Ëd  U «—œ

وأنــقــذ الــبــديل روس بــاركـلـي فـريــقه
تــشـيــلـسـي من اخلـســارة األولى هـذه
ـوسم عـنـدمـا سـجّـل هـدف الـتـعادل ا
الـثـمـ (2-2) فـي الـزفـيــر األخـيـر من
لـقاء الفريـق على ملـعب "ستامفورد
بــريــدج" ضــمن مــنــافــســات اجلــولــة
الـتاسـعة من الدوري اإلجنـليـزي.تقدّم
تــشـيـلـسي أوّال فـي الـدقـيـقـة  21عــبـر
أنــطــونـــيــو روديــجــر قــبل أن يــقــلب
أنـطـوني مـارسـيـال الـنـتـيـجـة لصـالح

مـن مـنــصــبه.وجــاء لــويس مــولـوني
بـديلًـا له لكن وصوله لـم يحل مشـكلة
اجلــفــاف الـتــهــديــفي لألبــيض فـأول
 103دقائق له كمدرب لم يسجل

لكي أي هدف. العبو الفريق ا
ËdOLOÝUJ  WM¹eŠ W¹u¾

خـاض الـنـجم البـرازيـلي كـاسيـمـيرو
ـئـويـة بـالـدوري اإلسـبـاني مـبـاراته ا
عـلـمًـا بأنَّه حـقق الـفوز في  73مـباراة
ـئـويـة وتـعادل  13مـرة خـالل هـذه ا
ـــــــة. ورغم أنَّ مــــــــقـــــــابل  14 هــــــــز
ـثـلث كـاســيـمـيـرو كـان أحـد أضالع ا
الـــذهــبي فـي وسط الــريـــال مع لــوكــا
مــــودريــــتش وتــــوني كـــروس إال أن

وسم. مستواه تراجع هذا ا
ـوسم في  وشـارك كـاسـيـمـيـرو هذا ا

 12مباراة مع الريال بجميع
جموع  813 دقيقة ولم سابقات  ا

يسجل أو يصنع أي هدف.
dO¼UL'« …—uŁ

عــبـــرت جــمــاهــيـــر ريــال مــدريــد عن
غـضبها الشديد من أداء الفريق الذي
تــــراه يــــســـقـط من مــــبــــاراة ألخـــرى

عة من الليجا أمام ليفانتي.
وجـــمع ريــال مــدريــد  14 نـــقــطــة من
ـكنة وبات مهددًا بفقدان أصل  27 
ـــرتــبــة اخلــامــســـة والــتــراجع إلى ا
ــركــز الــتـاسع مـع اسـتــكــمــال بـاقي ا
ــة هي مـــواجــهــات اجلــولـــة.والــهــز
ــلــكي عـلـى مـلــعـبه األولى لــلــفـريق ا
وسم بعد اخلسارة واخلـامسة هذا ا
أمـام إشـبيـليـة وأالفيس في الـليـجا
وســيــســكــا مــوســكــو بــدوري أبــطـال
أوروبـا وأمام اجلـار أتلـتيـكو مـدريد
فـي السوبر األوروبـي.ونرصد في هذا
ـشــاهـد الـتي الــتـقـريــر الـعـديــد من ا

باراة: حفلت بها ا
Àb(« lMBð u¹bOH « WOMIð

كـان لتقـنية الفـيديو دورا بارزا خالل
ـواجــهـة بـعـدمـا  احـتـسـاب ركـلـة ا
جـزاء لــصـالح لـيـفـانـتي ضـد رافـايـيل
فــاران لـلــمــسه الـكــرة داخل مــنـطــقـة
اجلـــــــــزاء وجنـح روجـــــــــر مــــــــــارتي
ســالـفــادور في حتـويــلـهـا لــهـدف في
الــدقــيــقـة (13).كــمــا تـدخــلت تــقـنــيـة
الـفيديـو مرة أخرى لـصالح ليـفانتي
بـعـدمـا  إلـغـاء الـهـدف الـذي سـجَّـله
مـاركـو أسيـنسـيـو العب ريال مـدريد

بداعي التسلل في الدقيقة (16). 
لـكن تـقـنـيـة الـفـيـديـو عـادت لـتنـصف
ريـال مـدريـد وتقـف ضد لـيـفـانتي في
الدقيقة (43) عـندما ألغى احلكم هدفًا
ثالثًا للفريق الضيف; بداعي التسلل.
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رغم تــسـجــيل الـبـرازيــلي مـارســيـلـو
نع هـدف لريال مدريد إال أن ذلك لم 
الــــفـــريق مـن تـــخـــطـي أســـوأ رقم في
تــــاريـــخه من حــــيث عـــدم تــــســـجـــيل
األهداف.وكان ريال مدريد قد فشل في
الــــتـــســـجــــيل في  409 دقــــائق قـــبل
باراة وحتـى تسجيل هدف انـطالق ا
مـــارســيــلــو وصـل الــفــريق إلى 481
دقـيقة وهـو ما يفوق  8سـاعات بدون

تسجيل أي أهداف.
وهدف مارسيلو هو األول للريال منذ
آخـــــر هـــــدف لـــــلـــــفـــــريـق في مـــــرمى
إسـبانيول في  22مـن سبتمـبر/أيلول

اضي. ا
ويــــعـــود أســـوأ رقـم لـــلـــريــــال لـــعـــام

1958بعدما وصل لـ 464 دقيقة
بــدون تــسـجــيل أي أهــداف فـفي أول
 361دقيقة كان مدرب الفريق خاللها
أمـــانــســـيــو أمـــارو وبـــعــد مـــبــاراته
الـرابــعـة بـدون تـسـجـيل أهـداف أقـيل
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ديـر الـفـني لـيوفـنـتـوس تراجـع أداء العبـيه أمـام جـنوى خالل انتـقـد مـاسـيمـلـيـانو ألـيـجـري ا

التعادل (1-1) اول امس السبت في اجلولة التاسعة للدوري اإليطالي.
وقـال ألـيـجري فـي تصـريـحـات لـشـبـكـة "سـكـاي سـبورتـس": "األمر بـسـيط لـلـغـايـة لـقـد تـركـنا

باراة.. جنوى قام بعمل جيد وبدال من تسجيلنا للهدف الثاني استقبلنا التعادل". ا
وأضـاف: "ال يـنـبـغي أن يـحـدث هـذا ألن الفـوز بـاالسـكـوديـتـو وخـسـارته يـكـون عـبـر مثـل هذه

." باريات.. في الشوط الثاني كانت عقولنا في مانشستر يونايتد وكنا نائم ا
ـا على اليـونايتد غـدا الثالثاء  في إطـار دور اجملموعـات لدوري أبطال وسيحل يـوفنتـوس ضيفً

أوروبا. 
همة درب: "بعد التعـادل انتقلنا من مرحلة النوم إلى اليأس.. كان علينا أن نفكر في ا وتابع ا
التي في متـناول اليـد".وأردف: "لكن أعتـقد أن هذا سـيكون جـيدًا بالـنسبـة لنا حيـث أنها دعوة
كن اعـتبـار أي شيء مـفروغـا منه.. إنه أمـر مؤسف لالسـتيـقاظ حـتى يتـذكر اجلـمـيع أنه ال 

حيث كان بإمكاننا أن نضغط أكثر على نابولي لكننا بدال من ذلك أهدرنا النقاط".

يـونــايـتـد بـهـدفـ في الـدقـيـقـتـ 55
و.73.

ثم جـاء باركلي ليسـجّل هدف التعادل
الــثــمــ في الــدقــيــقــة الــسـادســة من
الـوقت بـدل الـضـائع.وبـهذه الـنـتـيـجة
يــرتـفع تـشــيـلـسي إلى  21 نــقـطـة في
الــصـدارة مـؤقّـتـا فــيـمـا صـار رصـيـد
ركز مانشستر يونايتد  14نقطة في ا
الـــثـــامن.وأشـــرك مــدرب تـــشـــيـــلــسي
مـاوريسيو ساري تشكيلته األساسية
ـــهــــاجم بــــيــــد أنّه فــــضّل الــــدفع بــــا
اإلســــبــــاني ألــــفــــارو مــــوراتـــا عــــلى
الـفـرنسي أولـيـفيه جـيـرو وعاد العب
الـوسط الـكرواتي مـاتيـو كـوفاسـيتش
لـلــتـشـكـيـلـة عــلى حـسـاب اإلجنـلـيـزي
ـقابـلـة أجرى روس بـاركـلي. اجلهـة ا
مــدرّب مـانــشــسـتــر يـونــايـتــد جـوزيه
مــوريـنـيــو تـعـديــلـ عـلـى تـشـكــيـلـته
األسـاسيـة التي لـعبت أمـام نيـوكاسل
اضـية فـشارك يـونـايتـد في اجلولـة ا
كل مـن خوان ماتـا وفكتـور لينـديلوف
عــلى حـســاب سـكــوت مـاكــتـومــيـنـاي

وإريك بايلي. 

 ôU Ë ≠ f¹—UÐ }
ديـر الفني لـباريس سان جـيرمان عـدم قلقه إزاء أبدى تـوماس توخـيل ا

غيـاب إديـنسـون كـافـاني مهـاجم الـفريق عـن التـسـجيل في مـبـارات
على التوالي بالدوري الفرنسي.

وقـال تـوخــيل عـقب الــفـوز عــلى أمـيـان  0-5 اول امس الـســبت في
تصريحات نـقلتها صحيفة "لـيكيب": "من الطبيعي أن يحزن أي رأس
ا كان الـقرار األفضل استـبدال كافاني حربة ال يسـجل األهداف ر
لعب أمال في بـعد ساعـة من اللـعب إال أنني فـضلت اسـتمراره فـي ا

هز شباك فريق أميان".
ـاني: "ال أجـد مـشــكـلـة في ذلك ألن كـافـاني قـادر ـدرب األ وأضـاف ا
عـلى إحـراز هـدف في مبـاراة نـابـولي (بـدوري األبطـال)".وانـتـقل مدرب
بي إس جي لإلشادة بالعبه األرجـنتيني آنخيل دي ماريا واصفا إياه
ـشاهدة دي ماريـا منذ كـان العبا في ريال بالـهدية مـضيفا: "أسـتمتع 
مـدريـد وكـذلك مـباريـاته مع مـنـتخـب األرجنـتـ فـهو العب رائع لـلـغـاية

وسهل على أي مدرب التعامل معه".
وأوضح: "لقد نقلت دي ماريـا للجبهة اليمنى ودراكسـلر للجناح األيسر مع وضع مبابي كرأس
ـنافس وفتح حربة ثـان بجوار كـافاني في الشـوط الثاني لـزيادة الـكثافـة العدديـة أمام مرمى ا

ساحات في دفاع فريق أميان".و ا
قـال إنه راض عن أداء جـولـيـان دراكـسـلـر مـؤكدا أن لـقـاء أمـيـان كـان صـعـبـا بـالـنسـبـة لالعب
اني البتـعاده عن التـشكيـل األساسي للـفريق البـاريسي مـنذ مدة إضـافة إلى عدم مـشاركته األ

اني. نتخب األ بانتظام مع ا
وواصل: "هـجـومـيـا كـان دراكـسـلـر رائـعـا أما دفـاعـيـا فـقـد افـتـقـد لـلـتـركـيـز في الـشوط األول
وحتـسن كثيرا في الثـاني".وأشار توخيل إلى أنه اسـتبدل ماركـو فيراتي ودي ماريا لـشعورهما
بإجـهاد عضـلي كمـا فضل عـدم الدفع بـتياجـو سيـلفـا لشـعوره بنـفس اإلجهـاد في التـدريبات

مؤكدا أن الثالثي سيكون جاهزا للقاء نابولي.
دير الفني لـسان جيرمان في ختام تصريحاته: "فزنا بنتيجة كبيرة إال أن األداء لم يكن وأكد ا
األفضل لنـا الالعبـون بذلوا جهـدا كبيـرا وال أتفق مع مـا يثار عن أن بـطولة الدوري الـفرنسي
سـتوى أو مجرد جتـهيز لنا لـدوري أبطال أوروبا". وحـقق العمالق البـاريسي العالمة ضعـيفة ا

سابقة برصيد  30 نقطة. الكاملة في "الليج وان" ليتصدر جدول ا
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وأطــلــقت صــافــرات اسـتــهــجــان ضـد
درب جول لوبيتيجي. الالعب وا
وجــاءت هــذه الــصــيــحـات فـي وجـود
فــلـورنــتـيــنـو بــيـريــز رئـيس الــنـادي
ـــلــكي الـــذي حتــمـــله اجلــمـــاهــيــر ا
ــسـؤولــيـة األكـبــر في هـذه الــنـتـائج ا
بـعـدما لم يـدعم صـفوف الـفريق خالل
ـاضـيـة مــدة االنـتـقـاالت الـصـيــفـيـة ا
بــاإلضـافــة إلى ســمـاحه بــرحـيل جنم

الفريق األول كريستيانو رونالدو.
  VF  “u  

وحــقق لــيــفــربــول فــوزًا بــاهــتًـا عــلى
مـضـيـفه هـيـديـرسـفـيـلـد تـاون بـهـدف
دون رد اول امـس الــــــــــســــــــــبـت فـي
اجلــــولـــــة الــــتــــاســـــعــــة من الــــدوري
باراة متاز.وجاء هدف ا اإلجنـليزي ا
ـصـري ـهـاجم ا الــوحـيـد عن طـريـق ا
مـحـمـد صالح في الدقـيـقة 24 لـيـرفع
لــيــفــربــول رصــيــده إلى  23 نــقــطــة
ـركــز الــثــاني بــفـارق مــســتــقـرًا فـي ا
األهـــداف عن مـــانـــشـــســـتـــر ســيـــتي
ـــتـــصــدر بـــيـــنــمـــا تـــوقف رصـــيــد ا
ركز هـيـديرسـفيـلد عـند  3 نـقاط فـي ا
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فريق ريال مدريد
الى خسارة
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كريستيانو رونالدو
يــعـــيــقه نــيــكـالس ســولي قــبل دخــول
باراة أشار مـنطقـة اجلزاء لكن حـكم ا
بـــاســـتــمـــرار الـــلــعب دون احـــتـــســاب

مخالفة.
وكـاد بـايـرن مـيـونخ أن يـهـز الـشـبـاك
بـتـسديـدة من آريـ روبن تـصدى لـها
احلـارس كـاسـتـيـــــلس بـبـراعـة لـتـرتد
إلى روبــرت لـيــفـانــدوفـيـســـــكي الـذي
قـابـلـهـا بـتـســـديـدة ردتـهـا الـعـــارضة
قــبل أن تــعـود إلــيه لـيــسـددهــا خـارج

رمى. ا
وعــاد لـــيــفــانـــدوفــيــســكـي لــتــعــويض
الــفـرصـة الــضـائـعــة بـتـســجـيل هـدف
الـتـقـدم للـفـريق الـبـافاري في الـدقـيـقة
 30بعدما تسلم تمريرة متقنة داخل
مــنـطـقـة اجلـزاء لـيــضـعـهـا بـ قـدمي

حارس فولفسبورج.
وقـبل نهاية الشوط األول حاول روبن
احلـصــول عـلى ركـلـة جـزاء بـالـسـقـوط
داخل مــنـطـقــة اجلـزاء قـبـل أن يـشـهـر
احلــكم الـبـطــاقـة الـصــفـراء في وجـهه

بداعي التحايل.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني قـرر نـيـكو
كــــوفـــاتـش مـــدرب بــــايـــرن مــــيـــونخ
اسـتـبـدال الـظـهـيـر الـنـمـسـاوي ديـفـيـد
أالبا ليحل بدال منه البرازيلي رافينيا
الـعـائد من غـيـاب لعـدة أسابـيع بـسبب

اإلصابة.
ولم يــنــتــظــر بــايــرن مــيــونـخ سـوى 3
دقـــائق عــلـى بــدايـــة الــشــوط الـــثــاني
لـيـنــجح لـيـفـانـدوفـيـسـكي في الـتـوقـيع
عـلى الـهدف الـثاني له ولـفريـقه بعـدما
اسـتغل هفوة مدافع فـولفسبورج الذي
مـــــرر له الـــــكــــرة بـــــرأسه بـــــاخلــــطــــأ
راوغة ـهاجم البولـندي  لـيستقـبلها ا
لـلحارس كاستيلس قبل أن يضعها

داخل الشباك.
ولم يـسـعد الـضيـوف بـتقـدمهم
بــعــدمــا تــعــرض آريــ روبن
لـلـطـرد عـقب حـصـوله على
الـبطاقة الصفراء الثانية

في الدقيقة 57.
واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــغـل
فــــولــــفــــســــبــــورج
الـــنــقص الــعــددي
سـريـعًـا بـتـقـلـيص
الـنـتـيـجـة بـعـد 6
دقـــائـق فـــقط عن
طــــــريـق فــــــوتــــــر
فـــيـــــــــجـــورست

الــذي قــابل عــرضــيـة
زمـــيــله بــلـــمــســة واحــدة

داخـل شـــــــــــــبــــــاك بــــــايـــــرن
ميونخ.
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ـة جـديدة في مُـني ريـال مدريـد بـهز
الــــــدوري اإلســـــبــــــاني
عــنــدمــا سـقـط عـلى
مـلعبه سانتياجو
بـــرنــابــيــو (2-1)
اول امــــــــــــــــــــــــس
الــسـبت ضـمن
اجلــــــولــــــة
الـتـاس
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يزا في حـقق مانشستر سيتي رقما 
ـمــتــاز بـعــدمـا الــدوري اإلجنــلـيــزي ا
ســحق نــظـيــره بــيـرنــلي بــخــمـاســيـة
نـظيـفة مـساء اول امس الـسبت ضمن
مـــنــافـــســـات اجلــولـــة الــتـــاســـعــة من

البطولة.
ووفـقا لـشبكـة "سكاي سـبورتس" فإنه
ــاضي لــلـدوري ــوسم ا مــنــذ بــدايــة ا
اإلجنــــلـــيــــزي شـــهـــدت  22 مــــبـــاراة
تـسـجـيـل أحـد الـفـريـق  5 أهـداف أو
أكـــثــر. وأوضـــحت أنه في  9 مـن هــذه
ـبـاريـات سجّل مـانـشـستـر سـيتي 5 ا
أهداف أو أكثر مقابل  5 آلرسنال و3
لـكل من تـوتـنـهـام وليـفـربـول وواحدة

لكل من تشيلسي وكريستال باالس.
ورفـع السـيتي رصـيده إلى  23 نـقـطة
في صـدارة ترتيب البطولة التي يحمل

اضي. وسم ا لقبها من ا مورينيو وساري
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ــا دفع بــعض ســتـــامــفــورد بــريــدج 
جـمـاهيـر الفـريق اللـنـدني للـهتـاف ضد
ــــدرب الــــبــــرتـــــغــــالي.إال أن جــــوزيه ا
مـوريـنيـو واجه الهـتـافات الـعدائـية له
بـرفع  3 أصـابع تـشـير إلـى مسـاهـمته
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دير توترت أعصاب جوزيه مورينيو ا
انشـستر يونـايتد خالل مباراة الـفني 
تــشـيـلـسي اول امـس الـسـبت بـعـد أن
أحـــرز روس بــاركـــلي هـــدف الــتـــعــادل
لـلـبـلوز (2-2) فـي الدقـيـقـة األخـيرة من

الوقت بدل الضائع.
والـــتــــزم مـــوريـــنـــيـــو الــــصـــمت وسط
احـتفاالت الـبلوز بهـدف التعادل إال أن
ــعـاون أحــد أعــضــاء اجلـهــاز الــفــني ا
لـتشـيلسي اسـتفز الـبرتـغالي باحـتفاله

أمام مقاعد بدالء مانشستر يونايتد.
وتـرك مـوريـنـيـو مـقـعـده ثـائـرا وحاول
االشـتـباك مع أحـد معـاوني مـاوريسـيو
ؤدي إلـى غرف خلع سـاري في النـفق ا
البـس قبل أن يتدخل العبو الفريق ا
قــــبل أن يــــتـــطــــور األمـــر إلى شــــجـــار

باأليدي.
ولـم يـفـوت سـاري الــفـرصـة بل حـرص
عــلى تــهـدئــة مـوريــنــيـو وحتــدث مـعه

الحتواء األزمة.
وتــــــوتــــــرت األجـــــواء فـي مــــــدرجـــــات

فـي فــوز تـــشـــيـــلـــسي بـــلـــقـب الــدوري
اإلجنــلــيـزي  3 مــرات.وانــتـهـى الـلــقـاء
بـالـتـعادل (2-2)  لـيـحـافظ البـلـوز على
سـجله خالـيا من الهـزائم ويضيع على

الشياط احلمر فوزا ثمينا للغاية.

جانب من
ملعب
بلي و

االنكليزي


