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هاجم البرازيـلي نيمار جونيور إقامته في { البرازيل  –وكاالت : استغل ا
البرازيل حلضـور احتفاالت كـرنفال مـدينة سلـفادور حيث شوهـد مع رفيقة
جديدة.  وتظهر صور جابت مواقع التواصل االجتماعي اول امس السبت
قائد منـتخب البرازيل بـينما يـرقص على موسـيقى فرقة خالل الـكرنفال مع
واصلـة عمـلية شابة شـقراء رافـقته في احلـفل.  ويوجد نـيمـار في البـرازيل 
ـاضي وذلك بـعـدمـا الـتـعـافي من إصـابـة تـعـرض لـهــا في فـبـرايـر/شـبـاط ا
حـصل عــلى تــصـريح بــذلك من فــريـقه بــاريس سـان جــيـرمــان الـفــرنـسي.
ي في الـسـورف وحـضـر نـيـمـار احلـفل بـرفـقـة صـديـقه الـقـد الـبـطل الـعـا

جابرييل ميدينا.
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{ مــدن  –وكــاالت :  حـقـق مـانــشـســتـر
سـيـتي فـوزًا ثـمـينًـا خـارج الـديـار أمام
ــــوث بـــهـــدف دون رد اول امس بـــور
الــســبت في إطــار اجلــولــة الــتــاســعــة
والـعشـرين من عـمر الـدوري اإلجنلـيزي
ــمـتـاز.  هــدف الـلـقــاء الـوحــيـد حـمل ا
تـوقـيع الالعب اجلـزائري ريـاض مـحرز
فـي الــــدقــــيــــقـــة .55 وارتــــفـع رصــــيـــد
مــانـشــســتـر ســيـتي إلى  71نــقــطـة في
ــيـرلــيـج بـشــكل مــؤقت صــدارة الــبــر
وث عـند 34 بـيـنمـا جتمـد رصـيد بـور
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واعـتـمد مـانـشسـتر سـيـتي علـى طريـقة
ــعــتـادة ( (3-3-4وعــاد جــون الــلــعب ا
سـتــونـز إلى الـتـشـكــيـلـة األسـاسـيـة في
عــمق اخلط اخلــلــفي لــيــلــعب بــجـانب
نـيكوالس أوتاميندي وتواجد ألكسندر
زيـنتشيـنكو على الـطرف األيسر وكايل
ـن.  وقـــام والــــكــــر عـــلـى الــــطـــرف األ
ـانـي إلـكـاي جـونـدوجـان بـدور العب األ
االرتـكــاز وراء ثـنـائي صـنــاعـة الـلـعب
كـيـفــ دي بـروين وديـفـيـد سـيـلـفـا مع
تــواجــد الــثـالثي الــهــجــومي بــرنــاردو
سـيـلــفـا ورحـيم سـتـرلــيـنج وسـيـرجـيـو
ــقــابــلــة جلــأ أجــويــرو.  فـي اجلــهــة ا
وث إلى طريقة اللعب ((4-4-1-1 بـور
حـيث تشكل اخلط الـدفاعي من الرباعي
تـشـارلـي دانـيـيـلـز ونـاثـان أكي وكـريس

مــيـفـام ونـاثـانــيـال كالين ووقف رايـان
فــرايـزر وآدم ســمــيث عـلـى اجلـنــاحـ

لعب ولـعب جاك سيمبسون في وسط ا
بــجــوار أنـدرو ســورمــان وقـام ديــفــيـد
ـســانـد لـرأس ــهـاجم ا بــروكس بـدور ا
احلــــربــــة جـــوشــــوا كــــيــــنج.  وأحــــكم
مــانـــشــســتـــر ســيــتـي ســيــطـــرته عــلى
مــجـريــات األمــور لـكــنه لم يــتــمـكن من
نظم ألصحاب األرض. اختراق الدفاع ا
 ولم يـتـمكن الـفريق الـضـيف من تهـديد
ـرمى حتـى الدقـيقة  18عـنـدما انـطلق ا
دي بـروين من الـناحـيـة اليـمـنى قبل أن
ـرر كرة متـقنة إلى ديفـيد سيـلفا الذي
ذهـــبت تــــســـديـــدته بـــجــــانب الـــقـــائم.
وتـواصـلت سـيطـرة مـانـشسـتـر سـيتي
وحــاول أوتــامــيــنــدي مــبــاغــتــة مــرمى
ـوث بـضـربـة مـقـصـيـة مـرت فـوق بـور
الـعـارضـة في الدقـيـقة .31 وقـبل نـهـاية
الـشوط األول تـعرض كيـف دي بروين
ـلـعب ويـدخل بـدلًـا لإلصـابــة لـيـغـادر ا
مــــنه ريــــاض مــــحــــرز.  كــــمــــا أجــــرى
الـسـمــاوي تـبـديال اضـطـراريـا جـديـدا
بـإشراك الـقـائد فـينـسـان كومـباني بـدلًا
من جـون ستونـز.  وتمكن الـضيوف من
تـسـجـيل هـدف الـتـقـدم في الـدقـيـقـة 55
عـنـدما أرسل زيـنـتشـيـنكـو الـكرة داخل
مــنـطــقـة اجلــزاء إلى بـرنــاردو سـيــلـفـا
وحـاول الـدفـاع إبـعادهـا لـكـنـهـا وصلت
إلى ديفيد سيلفا الذي مررها إلى محرز

الــذي أودعـهــا داخل الــشـبــاك بـنــجـاح.
ـواقع ـوث الـتـحـرر من ا وحـاول بـور
الــدفــاعـيــة بــعــد تـلــقــيه الــهــدف لــكـنه
اصـطدم بسيطرة مانـشستر سيتي على
ـــنــاورة.  وأبـــعــد احلــارس مـــنــطـــقــة ا
أرتـورو بوروتش عـرضيـة زينـتشـينـكو
بـأطــراف أصـابـعه إلى ركــلـة ركـنـيـة في
الـدقـيـقة   71ودخل لـيس مـوسـيت بـدلًا
وث قبل من بـروكس في تشـكيـلة بـور
أن يــنــقـذ بــوروتش مــجــددًا مــرمـاه من
مـحــاولـة ســتـرلـيــنج.  وكـاد سـيــرجـيـو
أجـــويــرو أن يـــحـــرز هـــدف الــتـــعـــزيــز
ـانشسـتر سيتي في الـدقيقة  81عـندما
أرسل كـرة طويـلة نحـو رحيم ستـرلينج
الـذي لم يـصل إلـيـهـا لـتـغـافـل احلارس
بــوروتش الــذي وصل إلــيــهــا بــأطـراف
أصــــابـــــعه قــــبـل أن تــــرتــــد مـن بــــاطن
ــوث الــعـــارضــة.  وقــام حـــارس بــور
بــالــتــصـدي بــنــجــاح في الــدقــيــقـة 86
لـرأسـيـة قـويـة من ريـاض مـحرز ودخل
ـهـاجم الـبـرازيـلي جـابـريـل جـيـسوس ا
بـدلًا من أجويرو في اللـحظات األخيرة
باراة بفوز مانشستر سيتي.  لتنتهي ا
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وتـغلب نـادي مـانشـستـر يونـايتـد على
ضـيفه ساوثـهامبـتون بنـتيجة  2-3اول
امس الـسبت في إطار اجلولة التاسعة
والـعشـرين من عـمر الـدوري اإلجنلـيزي
ـمـتـاز.  ثالثـيـة مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد ا

" حـمـلت توقـيع روميـلـو لوكـاكو "هـدف
وأنــدريــاس بـيــريــرا فـيــمــا ســجل يـان
فـــــالــــــيــــــري وجـــــيــــــمس وارد هــــــدفي
الــضــيـــوف.وأنــهى ســاوثـــهــامــبــتــون
الـشوط األول متقدمًـا بهدف سجله يان
فـالــيـري في الـدقـيـقـة .26 وفـي الـشـوط
الـثـاني رد مــانـشـسـتـر يـونـايـتـد بـقـوة

ضــــــــيــــــــفه
هــيـديــرسـفــيـلـد

تــاون بـهـدف دون رد.
ورفع بــرايــتــون رصــيـده
ــركــز إلى  30نــقــطــة في ا
اخلـامس عشر بينما توقف
رصــيـد هـيــديـرسـفــيـلـد تـاون
عـنـد  14نـقـطـة.  وعـلى مـلـعب
تـيرف مور فاز كريستال باالس

عـلى مضـيفه بـيرنلي بـنتـيجة -3
.1 وسجل أهداف كريستال

بـــاالس فـــيـــلـــيـب بـــاردســـلي العب
بـيـرنـلي بـاخلـطـأ في مـرمى فريـقه في
الــدقــيــقـة  ?15ومــيــشي بــاتــشـواي في
الـدقيـقة  48وويـلفـريد زاهـا في الدقـيقة
 76فيما سجل هدف بيرنلي آشلي

باراة. بـارنس في الدقيقة األخيرة من ا
 ورفع كـريسـتال بـاالس رصيده إلى 33
ـركـز الـثـالـث عـشـر بـيـنـمـا نـقـطــة في ا
تـوقف رصيـد بيرنـلي عند  30نـقطة في
ـركـز الـسـادس عـشـر بـفـارق األهـداف ا
خـلف برايـتون.  وعـلى ملعب مـوليـنيو
فـاز وولفرهـامبتون عـلى ضيفه كارديف
سـيتي بهدف نظيفـ سجلهما دييجو
جـوتا وراؤول خـيـميـنيـز في الدقـيقـت
 16و.18 ورفع وولفرهامبتون رصيده
ركـز السـابع بيـنما إلى  43نـقطـة في ا
تـوقـف رصـيـد كـارديف سـيـتي عـنـد 25
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{ زيــــــــوريخ  –وكــــــــاالت :  أبــــــــدى
السويسري جياني إنفانتينو رئيس
االحتاد الدولي لكرة القدم اول امس
الـسبـت سعـادته بـ"الـتـأثـير الـكـبـير"
و"جناح" تطـبيق تـقنيـة حكم الفـيديو
ـــســاعـــد في كـــرة الــقـــدم.  وجــاءت ا
تصريحـات إنفانتـينو خالل حضوره
للجمـعية العـمومية رقم  133جمللس
IFAB) االحتاد الـدولي لـكـرة الـقدم
فـي مــديــنـة أبــرديـن اإلســكــتــلــنــديـة.
وأبـرز إنـفــانـتـيـنـو أنه مــنـذ تـطـبـيق
هــذه الـتـقــنـيـة فـي مـونـديــال روسـيـا
VAR""ـاضي أصـبح الـ الـصـيـف ا
ـوافـقـة عـلى تـطـبـيـقه مـنـذ الـذي  ا
عــــام وحتـــــديــــدا في  3مـــارس/آذار
"  2018جـــزءا ال يـــتـــجــزأ" مـن هــذه
الـريـاضـة كـمــا أنه "سـاهم بـتـطـبـيق
عدالـة كبـيرة في الـلعـبة" دون وجود
بـاريات". "توقـفـات تؤثـر على سـيـر ا
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{ لـــنـــدن - وكــاالت:  كـــشف تـــقــريـــر صــحـــفي إيـــطــالي أن
الــفـرنــسي بـول بــوجـبــا العب وسط مــانـشــسـتــر يـونــايـتـد
ـوسم في سـيــرحل عن قـلـعـة "أولـد تـرافـورد" عـقب هـذا ا
حالة واحدة.  ووفـقًا لصحيـفة "توتو سبـورت" اإليطالية
فـإن بــوجـبـا سـيــرحل عن مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد إذا لم
ـربع الـذهـبي ـوسم في ا يـتـمـكـن الـفـريق من إنـهـاء ا
يـرلـيج وبـالـتـالي عـدم مـشـاركـة الـشـيـاط بـالـبـر
قبل. ـوسم ا احلمـر بدوري أبطـال أوروبا خالل ا
وأكـدت الصـحيـفة أن بـوجبـا ال يرغب في الـلعب
مــجـددًا بـبــطـولـة الــدوري األوروبي الـتي سـبق
وأن شارك فـيها حتت قيادة الـبرتغالي جوزيه
مـورينيو عام .2017 وأشارت الـصحيفة إلى
أن يوفنـتوس هو الوجهـة احملتملـة لبوجبا في
ـقـبل خــاصـة وأن الالعب يـرحب الـصـيـف ا
بارتداء قـميص بطل إيـطاليا من جـديد.  يذكر
أن بــوجـبـا تــوهج مع مـانــشـســتـر يـونــايـتـد في
ـدرب الـنــرويـجي ــوسم احلـالـي حتت قـيــادة ا ا
أولي جـونار سـولـسكـايـر والذي خـلف مـورينـيو
دير الـفني.  ويحـتل الشيـاط احلمر على مقـعد ا
يرليج ركز اخلامس في جدول ترتيب البر حاليًا ا

برصيد  55نقطة.

أخبار النجوم
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ـركــز الــثــامن عــنـد  23نـقــطــة فـي ا
ـباراة الـثانـية اسـتعاد عشر.  وفي ا
إسـبــانـيــول نـغــمــة االنـتــصـارات في
الـلـيــجـا بـفــوز ثـمـ (3/1عـلى بــلـد

الوليد.
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وانتهت قمـة شمال لنـدن ب آرسنال
ومـضـيفـه تـوتـنـهـام بـالـتـعادل (1-1
اول امس الــــســـــبت عـــــلى مـــــلــــعب
ـبــلي" ضــمن مــبــاريــات اجلــولـة "و
ـمـتاز الـ 29من الدوري اإلجنـلـيـزي ا
لـكــرة الــقــدم.  تــقــدم الــويــلـزي أرون
رامزي لـلـضـيوف في الـدقـيـقة (?(16
ورد تــوتــنـــهــام بــهـــدف لــهــاري كــ
بالدقيقة ( (74من ركلة جزاء.  وأهدر
يـريك أوبـامياجن اجلابونـي بيـير إ
فرصـة ذهـبـيـة لـفـوز آرسـنـال عـنـدما
أهـدر ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقـة األولى
من الـــوقت بــــدل الـــضـــائع (.(90+1
ورفع آرسنـال بـهـذا التـعـادل رصـيده
ـــركـــز الـــرابع إلى  57نـــقـــطـــة في ا
ــركـز بـفـارق  4نـقــاط وراء صـاحب ا
الــثــالـث تــوتـــنــهــام (.(61 واعــتــمــد
آرسنال على طريقة اللعب (4-2-3-1
اني شكودران وكان الفتًا مشاركة األ

عـادلة الـنـتيـجـة لريـال مـدريد بـكرة مُ
رأســـيـــة قـــويـــة مـــرت أعـــلى مـــرمى
احلارس تير شتيجن في الدقيقة .44
ـشـادة قـوية وانتـهى الـشـوط األول 
ب قـائـدي الفـريـقـ ليـونـيل مـيسي
وسـيــرجـيــو رامـوس بــســبب تـدخل
األخير بعنف في إحدى االلتحامات.
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وكــاد ســـواريـــز أن يــســـجل الـــهــدف
الثـاني في الـدقـيـقة  ?51حيـث تلـقى
كـرة بــاخلــطـأ مـن دفـاع ريــال مــدريـد
رمى وحـاول مراوغة وانطلـق نحـو ا
كـــورتـــوا لــــكن فـــشـل ومـــرر الـــكـــرة
ليـشتـتهـا راموس.  وقـرر سانـتيـاجو
ديـر الـفـنـي لـريـال مـدريد سـوالري ا
إشراك فيدي فالـفيردي بدال من توني
كـروس ثم أسـيـنـسـيـو بـدال من بـيل
ا إيـسكـو بـدال من كـاسيـمـيرو. وأخيـرً
وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية
ـــرمى تــصــدى لــهــا في مــنــتــصف ا
اني تـير شـتـيجن بـبـراعة شـديدة األ
في الـــدقـــيـــقــة .55 وقــرر إرنـــســـتــو
ـديـر الـفـنـي لـبـرشـلـونة فـالـفـيردي ا
الدفـع بـأرتـورو فـيدال بـدلًـا مـن آرثر
بـيلي وأخيرًا وكوتينيـو بدلًا من د

تاريخ الدوري اإلسـباني بـالتـسجيل
في  23مــبــاراة مــتــتـــالــيــة.  وبــهــذا
االنتصار رفـع برشلونـة رصيده إلى
 60نقطة محلقًا في صدارة ترتيب
الـلـيـجـا بــيـنـمـا جتــمـد رصـيـد ريـال
ــركــز مــدريــد عــنــد  48نــقــطـــة في ا
الثـالث لـيصـل الفـارق بـ الفـريـق

إلى  12نقطة.
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ـــبــاراة بـــهـــجــوم ســـريع من بــدأت ا
أصـحــاب األرض حـيـث تـقــدم تـوني
كروس إلى عمق دفـاع برشـلونة ولم
يـجــد بـوسـكــيـتـس سـوى اخلــشـونـة
إليـقـافه لــيـحــصل ريـال مــدريـد عـلى
ركلـة حرة نـفـذها بـيل لـكن تسـديدته
مـــرت أعــــلى مــــرمى احلـــارس تــــيـــر
شــتــيــجن فـي الــدقــيــقــة .2 وفي أول
فـرصـة حـقـيـقـيـة لـبـرشـلـونـة اسـتـلم
ميـسي الـكـرة في مـنـطـقـة جـزاء ريال
ـــرمى بـــعـــد مـــدريـــد وســـدد عـــلى ا
مـراوغـة كـورتـوا لـكن فـاران كـان في
وعـد وأخـرج الـكرة مـن على اخلط ا
في الـدقـيـقـة .19 وجـاء الـرد سـريـعًـا
من ريال مدريد حـيث سدد الكرواتي
لوكا مودريتش كرة قوية تصدى لها
ـدافع جـيـرارد بــيـكـيه في بـفـدائـيــة ا
الدقـيـقة .22 وجنح إيفـان راكـيـتيش
في تــــــســــــجـــــيـل الــــــهـــــدف األول
لـبــرشــلــونــة في الــدقــيــقـة 26
حيث بـدأ الـهـجـمة من خط
الـــوسط ومـــرر لــــزمـــيـــله
سيرجـي روبيـرتو الذي
مـــنح له الــــكـــرة خـــلف
دفـــاع ريــــال مــــدريـــد
لــيـــنـــفــرد بـــاحلــارس
كورتوا ويـسدد الكرة
ـــــــــــــ أقـــــــــــــصــى 
البـلـجـيـكي.  وحـصل
بـرشلـونـة عـلـى ركـلة
حــرة مـــبـــاشـــرة من
عـلى حــدود مـنــطـقـة
جــزاء ريــال مــدريـد
نـــفـــذهـــا لــــيـــونـــيل
ميـسي لـكـنـهـا مرت
أعــــــــــلــى مــــــــــرمـى
كورتوا في الدقيقة
.36 واســــتـــــمــــرت
مـــــــــــــــحــــــــــــــاوالت
الـــــبـــــلـــــوجـــــرانـــــا
ـضـاعـفـة الـنـتـيـجة
حــــيـث ســــدد لـــــويس
ســـواريـــز كـــرة قـــويـــة
تــصـــدى لـــهـــا كـــورتــوا عـــلى
مـــرتــــ رغم مــــحـــاولــــة مــــيـــسي
استـغالل ارتداد الـكرة في الـدقيـقة
.38 وحــــاول لــــوكــــا مـــــودريــــتش

{ لـندن  –وكـاالت : سـجل روميـلـو لـوكاكـو مـهـاجم مانـشـستـر يـونـايتـد هـدف
خالل الفوز الصعب على ساوثهامبتون (3/2 في ملعب "أولد ترافورد" اول امس
يـرليج.  وفي هـذا الصـدد ذكرت شـبكة الـسبت حلسـاب اجلولة الـ 29من الـبر
"سكـواكا" لإلحـصائيـات أن لوكـاكو سـجل بذلك هـدف في مـباراتـ متـتالـيت
ـمتـاز ألول مرة في مـسـيرته.  وكـان الدولي الـبلـجيـكي قد بالـدوري اإلجنلـيزي ا
أحـرز هـدفـ أيـضًـا خالل االنـتـصار ( (1-3عـلى كـريـسـتـال بـاالس في اجلـولـة
ـركـز الـ.28 وبـهـذه النـتـيـجـة رفع مانـشـسـتـر يونـايـتـد رصـيده لـلـنـقـطة  ?58في ا

ركز الـ.17 الرابع بينما توقف ساوثهامبتون عند  27نقطة في ا

ن موسـتـافي في مـركـز الـظـهـير األ
مـــــقـــــابل تـــــعـــــاون ســـــوكـــــراتـــــيس
بـابــاســتــاثـوبــولــوس مع الــفــرنـسي
لـوران كــوسـيــلـنـي في عـمق الــدفـاع.
ووقف اإلسـبــاني نــاتــشـو مــونــريـال
عـــلى اجلـــهـــة الـــيـــســـرى وتـــواجــد
الثنـائي السـويسري جـرانيت تـشاكا
والــفــرنــسي مــاتــيــو جــونــدوزي في
ـــــــــلـــــــــعـب وراء الــــــــــثـالثي وسـط ا
مـخـيــتـريــان وأرون رامـزي وألــيـكس
أيـوبي ولــعب الــفـرنــسي ألــكـســنـدر
ـهـاجم الـصـريح.  أمـا الكـازيت دور ا
توتنهام فـلجأ إلى طريـقة اللعب (-3
 (2-1-4فتكون الثالثي الدفاعي من
دافـــيـــنــــســـون ســــانـــشـــيــــز وتـــوبي
ألـديـرفـيـريـلـد ويـان فـيـرتـونن وعـلى
الطرف كل من كيران تيريبير وداني
روز مـقـابل تـواجـد فــكـتـور وانـيـامـا
ـلعب وموسى سـيسـوكو في وسط ا
ـــاركي وتـــمـــركــــز الـــد
كريستـيان إريكسن
ـهــاجـمـ وراء ا
ســـون هــــيـــوجن
مــــــ وهـــــاري

. ك

{ لـندن  –وكاالت: جنح الـنجم اإلسـباني ديفـيد سـيلفـا العب مانـشستـر سيتي
قامة حالـيًا على ملعب بـاراة ا وث في ا في صنـاعة هدف فريقه األول أمـام بور
"فـيتـالـيتي" ضـمن اجلـولة الـ 29من الـدوري اإلجنلـيـزي.  وجاء هـدف مـانشـسـتر
سـيــتي األول عن طـريـق اجلـزائـري ريـاض مــحـرز في الــدقـيـقـة  55بـتــمـريـرة من
سـيـلـفـا.  وذكـر مـوقع "سـكـواكـا" اإلجنـلـيـزي أن سـيـلـفـا وصل إلى الـتـمـريـرة
احلـاسـمة رقم  80في مسـيـرته بـالـدوري اإلجنلـيـزي مع مـانـشسـتـر سـيتي.
وبذلك الـهدف يعادل اإلسبـاني رقم جنم مانشستـر يونايتد الـسابق ديفيد
ركز الثامن ضمن قائـمة أكثر الالعب صناعة لألهداف في بيـكهام في ا
يرلـيج".  ويسبق سـيلفـا زميله السـابق جيمس مـيلنر العب تاريخ "الـبر
ـركـز السـابع علـمًا لـيفـربول احلـالي برصـيد  82تمـريـرة حاسـمة في ا
بـأن رايـان جيـجز أسـطـورة مانـشـستـر يـونايـتد يـتـصدر هـذه الـقائـمة
برصيد  162تمـريرة حاسمة.  وتعتبر هذه السنة التاسعة على التوالي

التي ينجح فيها سيلفا في صناعة  5أهداف على األقل كل موسم.
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{ مــــدن  –وكـــــاالت : واصـل فـــــريق
برشلونـة إهانة كبـرياء الغر األزلي
ريــــال مـــــدريـــــد بــــعـــــدمـــــا أحلق به
اخلـسـارة الـثـانـيــة عـلى الـتـوالي في
ســــاعـــة عــــقــــر داره فـي أقل من  72
ـا االنـتصـار بـهدف دون رد في محـققً
باراة التي جرت بينهما على ملعب ا
ســنـــتـــيـــاجــو بـــرنـــابــيـــو اول امس
الـســبت في إطــار اجلــولـة الـ 26من
الــلـيــجــا.  ويــديـن فـريـق بــرشــلــونـة
لكي في بالفضل في إسقـاط النادي ا
ــيـدان عـقــر داره إلـى مــتـوسـط ا
الــــكــــرواتـي إيــــفــــان
راكيتـيتش الذي
وقـع عـــــــــــلـى
هــــــــــــــــــــدف
ــــــبــــــاراة ا
الوحيد في
الدقيقة 26
لـــيـــحـــافظ
عـلـى أفـضل
مـــــــســـــــيــــــرة
تهديفـية لفريق
في الكالسـيكو
عــــــــبــــــــر

ســيـــمـــيـــدو بـــدال من بـــوســـكــيـــتس.
وحاول كـوتـينـيـو تـهديـد مـرمى ريال
مـدريـد حــيث أرسل تـسـديــدة قـويـة
تصدى لها بسهولة تيبو كورتوا في
الـدقــيـقـة .86 وعـلى اجلــانب اآلخـر
ــا مـحــاولـة الــتـســديـد من قـرر بــنـز
تألق تير خارج منطقة اجلزاء لكن ا
شـتـيـجن تــصـدى لـلـكــرة بـبـراعـة في
ـباراة بانتصار الدقيقة  87لتنتهي ا

الفريق الكتالوني.
w½U³Ýô« Í—Ëb «

ـبـاريات قـفز ديـبـورتيـفو وفي بقـية ا
أالفـيس لــلــمـركــز الــرابع في الـدوري
اإلسـبــاني مـؤقــتــا عـقب فــوزه عـلى
مــضـــيـــفه فـــيـــاريــال  (2/1اول امس
الـــســــبـت في اجلــــولـــة الـ 26الـــتي
شهدت أيضا فوز إسبـانيول على بلد
الولـيد .(3/1 وسجـل هدفـي أالفيس
جويـليرمـو ماريـبان فـي الدقـيقة 54
وتـاكــاشي إنــوي في الــدقــيــقـة ?77
فـيــمــا أحـرز هــدف حــفظ مــاء الـوجه
لفياريال سانتي كازورال في الدقيقة
 61من ركلة جزاء. ورفع أالفيس

ــركــز رصــيــده إلى  40نــقــطــة في ا
الرابع  بينـما توقف رصيـد فياريال
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حقق فريق
برشلونة الفوز
الثاني على

الريال في عقر
داره خالل 72
ساعة ليحرمه
التنافس على
لقب الليغا
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وث بهدف دون رد حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا خارج الديار أمام بور

واسـتـطـاع أن يسـجل هـدفـ عن طريق
أنــدريـــاس بــيـــريــرا فـي الــدقـــيــقــة 53
ورومـيـلو لـوكاكـو في الـدقيـقة .59 لـكن
جـــيــمس وارد ســـجل هـــدف الــتـــعــادل
لساوثهامبتون في الدقيقة  ?75قبل أن
يــتـمــكن لـوكــاكـو مـن تـســجـيل الــهـدف
الـثـاني له والـثالث لـفـريـقه في الدقـيـقة

.88 ورفع مانشستر يونايتد رصيده
ـركـز الرابع بـجدول إلى  58نـقـطة في ا
ـيــرلـيج بــيــنـمــا تـوقف تــرتـيب الــبــر
رصـيد ساوثهامـبتون عند  27نـقطة في
ر ـركز السابع عشـر.  وعلى ملعب فا ا
سـجل فلـوران أندوني هدفًـا في الدقـيقة
 79يقود فريقه برايتون للفوز على
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بالـيرمـو موضـحا أن كـالدارا شارك
ـدة  45دقــيــقــة.  وتــابع أن الالعب
سـيـسـتـغـرق حـوالي أسـبـوع لـكي
يـعـود لــلـمـشـاركـة مع الـفـريق األول
مــوضــحــا أن جــاتــوزو ال يــرغب في
ــوعــد إجــبــاره عــلى الــعــودة قــبل ا

احملدد.

ـقبـلة. ـبـاريات ا الـروسونـيري في ا
ـوقع أن كـابـوس اإلصـابة وأوضح ا
الــذي عـانى مــنه كــالـدارا واســتـمـر
ـاضـيـة عـلـى مـدار األشـهـر األربـع ا
عــلى وشك نـهــايــته.  وأشـار إلى أن
الالعب عـاد لـلـمشـاركـة بـرفـقـة فريق
ـافـيـرا في مـبـاراته ضـد مـيالن بـر

{ روما  –وكـاالت: اقـتـرب جـيـنـارو
ــيالن من ــديــر الـفــني  جــاتــوزو ا
استـعادة خـدمات العـبه الغـائب منذ
مـدة طـويلـة بـسـبب اإلصـابـة.  وذكر
موقع "كـالتشـيو ميـركاتو" أن مـاتيا
كــالـــدارا مــدافع مـــيالن بـــات عــلى
وشـك الـعــودة واالنــضـمــام لــقـائــمـة

واتـفق األعــضـاء عـلى مــواصـلـة دعم
وتـعـمـيم اسـتخـدام هـذه الـتـقـنـية في
العب بـــاإلضــافـــة لــوضع جـــمــيـع ا
خطة فـي إطار تثـقيف احلـكام فضال
عن التعريف بالتغييرات احلادثة في
قانون اللـعبة.  كمـا ركز اجمللس على
ـا يـتـفق ضـرورة "ضــبط الـقـوانــ 
مـع صــالح كـــرة الــقـــدم" بــاإلضـــافــة
لـوجـود "وصف أكـثـر دقـة وتـفصـيال"
تعلقـة بلمس الكرة باليد للقرارات ا
تعمدة. وباألخص في احلاالت غير ا
 كــــمـــا اتـــفـق اجملـــلس الــــذي يـــضم
احتادات إجنـلتـرا وويلـز وإسكـتلـندا
وأيرلندا الـشماليـة باإلضافة لـلفيفا
ستبدل على ضرورة خروج الالعب ا
من أقـــرب نـــقــــطـــة له.  وتــــضـــمـــنت
الــتـغــيـيــرات أيـضــا وجـود إجـراءات
ضــد الـالعـــبـــ الـــذين يـــصـــنـــعــون

شكالت للحائط البشري. ا
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جينارو جاتوزو
يالن دير الفني  ا

{ لــنـدن  –وكــاالت :  أشــار جنم مـانــشــسـتــر ســيـتي
رياض مـحـرز إلى صـعـوبـة الـفـوز الـذي حـقـقه فـريقه
وث  0-1مـسـاء اول امس الـسبت عـلى مـضـيـفه بـور
ضـمن مــنـافــسـات اجلــولــة الـتــاسـعــة والـعــشـرين من
مـتاز.  وجاء الفـوز بهدف أحرزه الدوري اإلجنـليزي ا
مـحرز في الـدقيـقة  55عـلمـا بـأنه شارك في الـلـقاء مع
نهـاية الشوط األول بعد إصابة الـنجم البلجيكي كيفن
ـــبــاراة دي بـــروين.   وعـــدد مـــحـــرز بـــعـــد نـــهـــايـــة ا
الصـعوبات التي واجـهها فريقه في تـصريحات نـقلتها
هـيـئـة اإلذاعـة الـبـريـطـانـيـة.  وقـال: "إنه مـلـعب صـغـير
لـيس سـهال أن نـلـعب أمـام طـريـقـة اللـعب 1-4-5لـكـنـنا
أديـنــا بـشـكل جـيـد جــيـدا في الـشـوط األول والـشـوط
الـثـانـي كـان جـيـدا أيـضـا واألمــر األكـثـر أهـمـيـة كـان
ـرتـدة ثم الـتــسـجـيل".  وأضـاف: جتـنـب الـهـجـمــات ا
كـننـا صنـاعة "توجب عـليـنا أن نـتـحلى بـالصـبـر 

الـفــرص دائــمــا وحتـريك
الــــكـــرة بــــســـرعـــة
وحـينـها سـنحصل
ـــســـاحــات عــلـى ا
ونـــــســــجـل األمــــر
دائـــــمــــــا هـــــكـــــذا".

وأوضح "عـنــدمـا تــلـعب
خارج الـديار وتـتـقدم بـهـدف تعـتـقد أن اخلـصم بـإمكـانه الـعودة
لكن ألكـون صادقا لم يـحصلـوا على فرص كـثيرة إنـها مباراة

مثالية بالنسبة لنا".


