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ـيًا عقب ركـز الثـاني عا ي إلى 136 نقـطة وذلك بـعد صـعودهـا إلى ا قـلصت الـتشـيكـية بـيتـرا كفـيتـوفا الـفارق مع الـيابـانيـة نعـومي أوساكـا في صدارة الـتصـنيف الـعا
يًـا في الوقت الـذي تقـدمت فيه ركز الـثالث عـا ـفتـوحة. وتـراجعت الـرومانـية سـيمـونا هـاليب مـرتبـة واحدة لـتحتـل ا تتويـجهـا اول أمس األحد بـلقب بـطولـة شتـوجتارت ا
راكز العشر األولى فكان تراجع التشيـكية كارولينا بليسكوفا ركز الرابع بعد وصولها إلى ربـع نهائي شتوجتارت. أما آخر التغييرات فـي ا انية أجنلـيك كيربر إلى ا األ

يًا. ركز اخلامس عا إلى ا
راكز العشر األولى. ي الصادر صباح امس اإلثن والذي شهد 3 تـغييرات في ا وفي فئة الـرجال حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة الـتصنيف العا
اضي وسم ا بكر من بطولة برشـلونة وفشله في الدفاع عن النـقاط التي جمعها ا يًا بعد خـروجه ا رتبـة العاشرة عا وتراجع اليوناني سـتيفانوس تسيتـسيباس ليحتل ا
العب إال أنهـما تقـدما في التصـنيف. واحتل ديل ـباراة النـهائيـة. وعلى الرغم من إصـابة الثنـائي خوان مارتن ديـل بوترو وجون إيـسنر وابـتعادهـما عن ا بـالوصول إلى ا
رتبة الـ يًا. وارتقى اإليطالي مـاتيو بيريتيني 18 مـركزًا دفعة واحدة ليحتل ا ركز التاسع عـا رتـبة الثامنة في الوقت الـذي تواجد فيه األمريكي جون إيـسنر في ا بوترو ا

يًا عقب تتويجه أمس بلقب بطولة بودابيست. 37 عا
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تــعــثــر بــايـرن مــيــونخ بــشــكل مــفـاجئ
بتعادله خـارج أرضه مع نورنبيرج (-1
1) اول امس األحـد على مـلـعب فـرنكن
ســتـاديــون ضـمن مــنـافــسـات اجلــولـة

ـاني. سـجل هـدف الـ 31من الـدوري األ
نـورنبـيـرج مـاثيـو بـيـريرا فـي الدقـيـقة
48 بـــيــنــمـــا أدرك ســيــرجـي جــنــابــري
التعادل لـلبايرن في الـدقيقة 75. بهذه
الــنــتـــيــجــة أحـــيــا نــورنـــبــيــرج آمــال

بوروسيا دورتموند الوصيف في نيل
الـلـقـب بـعـدمـا اكـتـفـى الـبـايـرن بـفـارق
النـقطـت بـوصوله إلى  71 نقـطة في
الصدارة قبل  3 جوالت عـلى النـهاية
ركز الـ17 بينما استمر نورنبيرج في ا
باراة هادئة برصيد  19 نقطة. بـدأت ا
من كال الــطــرفـ وسط تــأمــ دفـاعي
مـحكم لـنـورنبـيـرج ما زاد من صـعـوبة
رمى أصحاب األرض. وصول البايرن 
ـرمـي في  وغـابت اخلـطـورة عن كال ا
ــــــبـــــاراة أول ربع ســــــاعـــــة مـن زمن ا
ـــحــاوالت عــلى واكـــتــفى الـــضــيــوف 
اســتــحــيــاء وسط صالبــة دفــاعــيــة من
نـــورنـــبـــيـــرج. وجـــاءت أول مـــحـــاولــة
حقيـقية على مـرمى نورنبـيرج من ركلة
حرة عـلى حدود منـطقـة اجلزاء نـفذها
ديــفــيـــد أالبــا بــتـــســديــدة قـــويــة لــكن
العـارضـة وقفت حـائـلًا أمـام معـانـقتـها

للشباك. 
وحــاول تـــومــاس مــولــر جتــربــة حــظه
ن لـكــنـهـا بــتـسـديــدة من اجلـانـب األ
ســـكــنت الــشــبـــاك من اخلــارج. وظــهــر
روبـرت لــيـفـانـدوفـســكي ألول مـرة بـعـد

ـبـاراة مرور  32 دقـيــقـة عـلى بــدايـة ا
بــعــدمــا حـاول تــوجــيه تــســديــدة عـلى
ــرمى لــكــنــهـا ذهــبت الــطــائــر نــحــو ا
ضعـيفـة ب أيـدي احلارس كـريسـتيان
مـاثـيـنـيـا. وقـبل نـهـايـة الـوقت األصـلي
لـــــلـــــشـــــوط األول بـ 10دقـــــائق هـــــدد
نــورنـــبـــيـــرج مـــرمى احلـــارس ســـفــ
ـــــبـــــاراة أولـــــريـــــتـش ألول مـــــرة فـي ا
بــتـســديـدة أرضــيــة زاحـفــة من مـاثــيـو

بيريرا لكنها مرت بجوار القائم.
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وكــاد أولـريــتش أن يــتــسـبـب في هـدف
لصالح نورنبيرج بـعدما تسلم تمريرة
داخل مـنـطـقـة اجلـزاء لـكـنه تـبـاطـأ في
إبعـادهـا ليـضـغط علـيه بـاتريك إراس
لـكنه أبـعـدهـا في الـلحـظـة األخـيرة إلى
ركـنـيــة. وفـشل الـفـريــقـان في الـوصـول
إلى الشـباك حـتى إطالق صافـرة نهـاية
الشـوط األول بـالتـعادل الـسـلبي. وبـعد
 3 دقـــائـق فــقـط عـــلى بـــدايـــة الـــشــوط
الــثـانـي سـدد مــيـكــائــيل إسـحــاق كـرة
تــصـــدى لــهـــا أولــريـــتش لــتـــرتــد إلى
بيريـرا الذي وجـهها بـتسديـدة أرضية
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ريـــال مــدريـــد بــتـــســديـــدة من خــارج
مــنــطـــقــة اجلــزاء لـــكن تــصـــدى لــهــا
احلارس تيبو كورتوا في الدقيقة 56.
وقرر زيـدان الـدفع بـإبراهـيم ديـاز بدال
من داني سـيبـايـوس لتـتـحول طـريـقة
اللعب إلى (1-3-2-4) بوجود إبراهيم
ن وبـيل على الطرف على الطرف األ
األيـسـر ومـودريــتش كـصـانع ألـعـاب
ـهـاجم الصـريح مـاريانـو دياز. خلف ا
وتألق احلارس جـارسيا في الـتصدي
حملــاولـــة من جــاريث بـــيل العب ريــال
مـدريـد الـذي حتــصل عـلى ركـلـة حـرة
مـبـاشـرة عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلزاء
في الدقيقة 68  وحولها احلارس إلى
ركــلــة ركـــنــيــة. وواصل زيــدان إجــراء
تــغـيـيــراته بـإشــراك إيـســكـو بـدال من
لوكـا مودريـتش في محـاولة لـتنـشيط
الــهـجــوم. وتـفــوق رايـو فــايـكــانـو في
الــــشــــوط الـــثــــانـي عــــلى مــــســــتـــوى
االســتـحــواذ واالنـتـشــار اجلـيــد عـلى
ـلــعب وجنح في إحــراج ريـال أرض ا
مـــدريـــد ومـــنـــعه مـن الـــعـــودة. وآخــر
تـغيـيـرات زيدان كـان إشـراكه لـوكاس
فاسكـيز بـدال من ماريانـو دياز لـيلعب
ن ويـنـتـقل بـيل إلى عـلى الـطـرف األ
ـهــاجم الـصـريح لـكن دون أي مـركـز ا
إيـجـابيـة عـلى مـرمى فـايـكانـو. بـيـنـما
جنح خيميز مدرب فايكانو في اختيار
تــغــيــيــراتـه حــيث حــافظ عــلى نــسق
ساحات ب اخلطوط األداء وأغلق ا
يرينجي للعودة. وقتل كل محاوالت ا
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عاد مانشـستر سيـتي لصدارة الدوري
مـتاز بـفوزه الـشاق على اإلجنلـيزي ا
مضـيـفه بـيـرنلي 0-1 مسـاء اول امس
األحـــد ضــــمن اجلـــولــــة الـــســــادســـة
. وسـجل سـيـرجيـو أجـويرو والـثالث
Æ63 بـاراة الوحـيد في الدقـيقة هدف ا
ورفع مـانشـسـتـر سـيتي رصـيـده بـهذا
الفوز إلى 92 نقـطة بـفـارق نقـطة عن
لـــيـــفـــربـــول الـــذي كـــان تـــغـــلب عـــلى
هيـديـرسفـيـلد 0-5 مسـاء اجلـمـعة في
افـتـتـاح اجلـولـة أمـا بـيـرنـلي فـتـجـمد
ركز رصيده عند النقطة األربع في ا
اخلامس عشـر. وجلأ مدرب مانـشستر
ســــيـــتـي جـــوســــيب جــــوارديـــوال إلى
ـــعـــهــودة 3-3-4 وعــاود طـــريـــقـــتـه ا
االعــتـــمــاد عـــلى الــقـــائــد فـــيــنـــســنت
كـومـبـاني في عـمق الـدفـاع إلى جـانب
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واصل ريال مـدريـد نتـائجه
الــســـلــبـــيـــة في الـــلــيـــجــا
بــاخلـســارة بــهـدف دون رد
أمام مضيفه رايو فايكانو
مـــــســــاء اول امـس األحــــد
ضــــمن اجلــــولــــة الـ 35من
الــبــطــولــة. وسـجـل أدريـان
إمباربـا هدف رايو فـايكانو
الوحـيـد من ركـلـة جزاء في
الدقيقة 23 بينما فشل ريال
مـــدريــــد فـي الــــتـــســــجــــيل
للمبـاراة الثانيـة على التوالي.
وبـهـذا االنـتــصـار رفع رايـو فـايـكـانـو
رصيـده إلى النـقطة 31 ليـقفـز للـمركز
الـ 19في جـدول ترتـيب الـلـيجـا فـيـما
ركز جتمد الـريال عند 65 نقطـة في ا
ــبــاراة الـــثــالث. وبــدأ ريـــال مــدريــد ا
بـضغط مُـبـكـر وفي الدقـيـقة 5 انطـلق
البـرازيلي مـارسيـلو وسـدد كرة قـوية
من خارج منطقـة اجلزاء لكن جارسيا
حــارس رايــو فــايــكــانــو تــصــدى لــهــا
بـبـراعـة. وتـألق كـورتـوا في الـتـصـدي
النــفــراد خــطــيــر عــبــر مــهــاجـم رايـو
فايـكـانو بـوزو في الـدقيـقة 17 حيث
حـول الــكـرة إلى ركــلـة ركـنــيـة. وأهـدر
الـويـلزي جـاريث بـيل فـرصـة تـسـجيل
الـهـدف األول حـيث اسـتـقـبل تـمـريـرة
عـرضـيـة من زمـيـله مـاريـانـو ديـاز في
الدقيقة 20 لينفرد بجارسيا لكنه سدد
بــرعـونــة لــيـتــصـدى احلــارس لـلــكـرة.
بـاراة إلى تقنيـة الفيديو وجلأ حكم ا
بـعــد مـطـالــبـات العـبي رايـو فــايـكـانـو
بــاحلـصـول عــلى ركــلـة جـزاء بــسـبب
تـدخـل فـايـيــخـو عـلى جــويـرا قـبل أن
يـعـلن احلــكم أحـقـيـة أصـحـاب األرض
بالركلة لـينفذها إمبـاربا بنجاح على
ــ احلـارس كــورتـوا في الــدقـيــقـة
23. وسجل ماريانـو دياز مهاجم ريال
مدريد هـدفا في الدقـيقة 38 لكن حكم
ـبـاراة ألـغـاه بـداعي الـتـسـلل وتـأكد ا
احلـكم من القـرار بـعد الـلـجوء لـتـقنـية
الفيديو. وبشكل عام كان رايو فايكانو
الـطـرف األكـثـر خـطـورة خالل الـشوط
األول بــيــنــمــا غــاب ريــال مــدريــد عن
مـــســتـــواه وخــاصـــةً عــلى مـــســتــوى
صــنـــاعــة الـــفـــرص وتــهـــديـــد مــرمى
اخلـصـم. ومع بـدايــة الـشـوط الــثـاني
هـدد بـيـبي العب رايـو فـايـكـانو مـرمى
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قـال وليـد الـركـراكي مدرب الـفـتح الـرباطي إن نـتـيجـة الـتـعادل أمـام الـرجاء
غـربي للـمحـترفـ تبـقى إيجـابيـة جدًا في إطار دون أهداف فـي الدوري ا
ـؤتمـر الصـحفي سـبـاق فريـقه للـبقـاء بـ الكـبار. وتـابع الركـراكي خالل ا
بـاراة: "واجهـنا فـريقـا في أفضل حـاالته وسجل عـدة انتـصارات عـقب ا
ـواجـهة ـبـاريات األخـيـرة لـذلك كان مـطـلـوبًا مـنـا أن نـتعـامل مع ا في ا
بحـذر وتركيـز.. لعـبنا بـ 5مدافعـ للحـد من خطورة الـرجاء وهو ما
جنحنا فـيه".وواصل: "كنا منـظم من اجلانب الـتكتيـكي وهنا ال بد
ـهـدي بنـعـبـيد الـذي قـدم مـباراة من اإلشـادة بـاحلـارس الشـاب ا
جيدة وأنتـظر منه مستقبـال مبهرا إن واصل اجتهاده". وأضاف
ـقذوفـات وقـاموا بـشـتمي ألنـني قـمت بإيـقـافهم "لـقـد رشقـوني 
في مـواجـهـة كـنت أحـتـاج فـيـهـا لـلـنـقـاط تـعـرضت لـكـل أشـكال

اإلهانة ولم تصدر عني أي ردة فعل مسيئة".

تسجيل هدف من خالل التصدي للكرة
بــجــســده وعـاد هــيــتــون لــيـتــألق في
إبعـاد تسـديدة من بـرناردو سـيلـفا في
الـدقـيـقة 52 وظـلت تـسـديـدات سـيـتي
ـدافـعــ وأخـطـرهـا تـرتــد من أقـدام ا
لسترلينج في الدقيقة 57.وجاء الفرج
ــانــشـســتــر ســيـتي فـي الـدقــيــقـة 63
عنـدما تابع أجـويرو عـرضيـة برناردو
دافع لكن سيلفا القصيـرة ليبعدها  ا
احلكم احتـسبـها هدفـا بعدمـا اجتازت
رمى قبل تشتيتها. ودخل الكرة خط ا
جابرييل جيسوس إلى تشكيلة سيتي
بدال من ساني وحـاول بيرنـلي مبادلة
ضيفه الهجمات خصوصا بعد دخول
األيسلندي يوهـان جودموندسون بدال
ــــــــدافع مـن هــــــــنـــــــدريـك. وشــــــــتـت ا
تـــاركــوفــســـكي مــحــاولـــة جــديــدة من
ــرمى في الـدقــيـقـة أجـويــرو من خط ا
77 وعـــمـــد جـــوارديــوال فـي الــدقـــائق
األخـيـرة إلى احملافـظ علـى تقـددمه من
دافع جون ستونز مكان خالل الزج با
أجويرو لتخفض سـرعة وتيرة اللعب
قـبل النـهـايـة ويـضمن سـيـتي الـعودة
إلى الـــصـــدارة قــــبل جـــولــــتـــ عـــلى

النهاية.
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ـر بـلـحـظات يـالن أن فريـقه  ـديـر الـفـني  شدد إيـفـان جـيـنـارو غاتـوزو ا
صعـبـة عـقب اخلـسارة أمـام تـوريـنو اول أمس األحـد بـهـدف دون رد

في إطار اجلولة الـ 34 من عمر الدوري اإليطالي. 
وقال غاتوزو في تصـريحات أبرزها مـوقع كالتشيـو ميركاتو "مـستقبلي
مـرتـبط بالـنتـائج الـتي نحـصل عـليـها وهـذا هو مـا يـحدث مع أي مـدير
فني في العـالم".  وأضاف "نعاني بشدة في الفترة األخيرة نحن ندمر

سؤول األول عن هذا األمر".  صورة هذا النادي التاريخي أنا ا
ا يتوجب القيام به هـذه هي الطريقة التي تسير وتابع غاتوزو "قـمنا 
بهـا األمور فـي بعض األحـيان نـحن نعـاني كـثيـرًا في الفـترة األخـيرة

 ." زيد فيما يخص مجهود الالعب كنني قول ا وال 
وخـتم مدرب الـروسـونـيري حـديـثه بقـوله "لـقـد عمـلـنـا بجـد لـكن ليس
رح خـالل الفـتـرة األخيـرة نـحن نفـكـر في فتـرتـنا لـدينـا الـكثـيـر من ا
الصعبـة التي نعيشها حاليًا وهذا يجعل األمور أسوأ". ويحتل نادي
ـركـز الـسابع بـجـدول ترتـيب الـدوري اإليـطالي بـرصـيد 56 ميالن ا

نقطة.

ـــــيـــــريك البـــــورت بـــــإســـــنـــــاد من إ
الــظـهــيــرين كـايـل ووكـر وأولــكـســنـدر
ــاني إلــكـاي زيــنــتــشــيـنــكــو. وقــام األ
جوندوجان بدورالعب االرتكاز ليمنح
احلرية للثنائي برناردو سيلفا ودافيد
سيلفا في بنـاء الهجمات خلف ثالثي
ــكـون من اجلـنـاحـ رحـيم الـهـجـوم ا
ســـتـــرلـــيـــنج ولـــيـــروي ســـاني ورأس
احلربة األرجنتيني سيرجيو أجويرو.
أمــا بــيــرنــلي فــاعــتــمــد مـدربـه شـون
دايــتـش عــلى طــريـــقــة الــلــعب 4-4-2
فتكون اخلط اخللـفي من ماثيو لوتون
وجـــيــــمـس تــــاركــــوفـــســــكـي وبن مي
وتشـارلي تايـلـور ووقف كل من جيف
هــــنــــدريك ودوويـت مــــاكــــنــــيـل عــــلى
اجلــنـــاحــ مع الــتــركــيــز أكــثــر عــلى
ــلـــعب بــجــانب االنــتـــقــال إلى وسط ا
أشـلي ويــسـتـوود وجـاك كــورك فـيـمـا
تــــشـــارك كل مـن كـــريـس وود وأشـــلي
ـــهـــاجم بـــارنـــز فـي الـــقـــيـــام بــــدور ا
الــصــريح. ولم يــســتــطع مــانــشــســتـر
ســيـتـي تـهــديـد مــرمى مـضــيــفه حـتى
الــدقـيـقـة الــتـاسـعــة اثـر ركـلــة ركـنـيـة
ارتدت من الـدفـاع إلى برنـاردو سـيلـفا
بـعـد تـمـويه جـمـيل من دافـيـد سـيـلـفـا
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زاحـفــة سـكـنت شـبــاك حـارس الـفـريق
البافـاري. وارتفعت مـعنويـات أصحاب
األرض بـعــد الـتـقـدم وشــنـوا هـجـمـات
مـتتـالـيـة عـلى مرمـى الفـريق الـبـافاري
لــكــنــهــا تــوقــفت عــنــد أقــدام مــدافــعي
ـدرب الـكـرواتي نـيـكو الـبـايرن. وجلـأ ا
كوفـاتش لدكـة الـبدالء من أجل الـعودة
في النتـيجـة بالدفع بـالثنـائي سيرجي
جــنــابــري وخـامــيس رودريــجــيــز عـلى
حساب توماس مولـر وخافي مارتينيز.
وحــرم مــاثـيــنــيـا الــفــريق الـضــيف من
مــعــادلـة الــنـتــيـجــة في الــدقـيــقـة ?60
بـعـدمـا تـصـدى احلـارس النـفـراد لـيـون
جوريـتسـكا الذي تـسلم تـمريـرة بيـنية
من رودريـجـيـز وسـدد الـكـرة لـتـصـطـدم

بقدم حارس نورنبيرج.
   وعلى طـريـقة أالبـا في الـشوط األول
نــفـذ رودريـجــيـز ركـلــة حـرة بـتــسـديـدة
قويـة لكـنـها خـرجت إلى ركنـية بـفضل
أطـــراف أصـــابع حـــارس نـــورنـــبـــيــرج
والعارضة. واضطـر كوفاتش الستبدال
رودريــجـيــز بـعــد دقــائق مـعــدودة عـلى
نزوله حيث تعرض الدولي الكولومبي اني بايرن يتعثر في الدوري اال

لكايري إيرفينج

يـــانــيس أنــتــيــتـــوكــومــبــو وكــريس
مـيـدلـتون جتـاوز حـاجـز عـشـر نـقاط
في تشكيلة باكس األساسية. وأحرز
الـيـونـاني أنـتـيـتـوكـومـبو 22 نـقـطة
ــيـدلــتــون وأضـاف مـقــابل 16 
البديل نيكوال ميروتيتش
 13نــقـطــة. وســيــكـون
عـلى بــاكس اسـتـعـادة
ربـاطــة جــأشه عـنــدمـا
ــبــاراة يــســـتــضـــيف ا
الثـانيـة الـيوم الـثالثاء
قــــــــبـل أن يـــــــرحـل إلى
بـــــــوســـــــطـن خلــــــوض
ـباراتـ الـثـالـثة ا
والـرابــعـة.
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ناسبة قدم جنم ليفربول محمد صالح التهنئة لزميله فيرجيل فان ديك 
. وتـسـلم فان ديك ـوسم بـرأي الالعـب احملـتـرفـ فـوزه بـجـائزة العـبـة ا
وسم فـي حفل خاص أقيم في العاصمة الـبريطانية لندن جائزة العب ا
ـرشح لـلفـوز بها وهم العب لـيفربـول ساديو بعـدما تفـوق على بـقية ا
مانـي والعـبـو مـانـشـسـتـر سـيـتي سـيـرجـيـو أجـويـرو وبـيـرنـاردو سـيـلـفا
ورحيم ستـرلينج وجنم تشـيلسي إيدن هـازارد. ونشر صالح صورة له
وقع "تويتـر" قال فيها: مع فان ديك في تغـريدة على حسابه الـرسمي 
"تـهـانــيـنـا أيـهـا الـرجل الـكـبـيـر جــائـزة مـسـتـحـقـة العب الـعـام بـرأي
نشور آخر ". وداعب صالح زميله في ليفربول  الالعب احملـترف
ـوقع "إنستـاجرام" (بـتحـذير) قال له عـلى صفحـته الشـخصـية 
فيه: "كن حذرا وال تـفز بكل جوائـز هذا العام وإال سـتعرف ما
قبل!" وقدم فان دايك موسما استثنائيا سيحدث لك العام ا
ـدافع مع لـيـفـربـول الـذي حتـسن دفـاعه كـثـيـرا بـقـدوم ا
الـهــولـنـدي من ســاوثـهـامـبــتـون في فـتــرة االنـتـقـاالت

اضي. وسم ا الشتوية ا

“d²¹Ë— ≠ Êb

ة أحلق بـوسـطن سـيلـتـيـكس الـهـز
سـتضيـفه ميـلووكي باكس األولى 
في األدوار اإلقــصـائــيـة بــدوري كـرة
السـلـة األمريـكي لـلمـحتـرفـ عنـدما
تــــغــــلب عــــلــــيه  90-112 اول امس
األحـد. ويـتقـدم سـيـلـتـيكس -1صـفر
في ســلـســلـة مــواجـهـتــهـمــا في قـبل
نـهـائي الـقـسم الـشرقـي التـي حتسم
عـــــلى أســـــاس األفــــــضل فـي ســـــبع
ـا حـدث مـبـاريـات. وعـلى الـعـكس 
في الــدور األول عـنــدمــا انـتــصـر -4
صفر عـلى ديترويت بـيستـونز عانى
بــــــاكـس أمــــــام ضــــــيــــــفـه. وأنــــــهى
سيـلتـيـكس الربع األول مـتقـدما -26
 17وهو أقل عـدد من النـقاط لـباكس
في ربع واحد في األدوار اإلقـصائـية
ــوسم. وخـــرج ســيــلـــتــيــكس هـــذا ا
مـتــقـدمـا  50-56 في الـشـوط األول.
لكن الفريق الضـيف هيمن تماما في
الربع الـثالث وارتـفع الفارق إلى 22
نـقطـة قـبل أن يقـلص بـاكس الـفارق.
وجتــاوز ســيـــلــتــيـــكس انــتـــفــاضــة
مــنـافـسه وأحــكم سـيــطـرته لـيــتـقـدم
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لــكن تـــســـديــدة الـــدولي الـــبــرتـــغــالي
ــــرمى.  وظل ابــــتـــعــــدت قـــلــــيال عن ا
مــانــشــســتــر ســيــتي مــهــيــمــنــا عــلى
اجملـــريــات دون أن يـــصل كــثـــيــرا إلى
منطقـة جزاء خصـمه الذي فشل بدوره
في اســتــغالل الــكــرات الـثــابــتــة الـتي
أطـاح من إحـداهـا بن مي الـكـرة بـعـيـد

رمى في الدقيقة  21. عن ا
وسـيـطـر حـارس بـيـرنـلي تـيم هـيـتـون
عــلى مــحــاولـة بــرنــاردو سـيــلــفـا دون
صـــعــوبـــة في الـــدقــيـــقــة 28 وارتــدت
بـعدهـا تـسديـدة من دافـيـد سيـلـفا إلى
ركـنـيـة لم تـثـمر وحـاول زيـنـتـشـيـنـكو
إيصال الكـرة إلى أجويرو دون جدوى
وسـط غــــضب مـن ســــاني الــــذي كــــان
يـنـتـظــر الـكـرة في الـدقـيـقـة 38. وقبل
نــهـــايــة الــشـــوط االول بــأربع دقــائق
سنحت الفرصة أمام أجويرو للتسديد
لـكن كــرته ابـتـعـدت قــلـيال عن الـزاويـة

رمى بيرنلي. العليا 
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ضغط مـانشـسـتر سـيتي بـكل ما أوتي
من قـــوة في الــشــوط الـــثــاني وأنــقــذ
هيـتـون محـاولـة ألجويـرو في الـدقيـقة
48 وحــرم بــارنــز دافــيــد ســيــلــفــا من

جينارو
غاتوزو

بـفـارق 26 نـقــطـة في قـرب الــنـهـايـة
بــــفـــــضل األداء الـــــرائع لـــــكــــايــــري
إيـرفـيــنج. وتـصـدر إيـرفــيـنج قـائـمـة

مسـجلي سـيلـتيـكس برصـيد 26
نـــقـــطـــة بـــاإلضــافـــة إلى 11
تمريرة حـاسمة فـيما أحرز
زمـــيــــله آل هـــورفـــورد 20
نـقطـة واسـتـحـوذ على 11
كــــــرة مــــــرتــــــدة. ويــــــدين
سـيــلـتــيـكس بـالــفـضل في
الفوز لتشكيلته األساسية
إذ سجل ثالثـة من خمـسة
العب 19 نقطة على

األقـــــــــل. لـــــــــم
يـــســتـــطع
ســـــوى
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قــــــــــام جـــــــــــولــــــــــيــــــــــاس مــــــــــورغــــــــــا العـب
لعب فريق"كيدليـنغتون" بإطـفاء اإلنارة في ا
بـــــعـــــد طـــــرده من مـــــبـــــاراة فـــــريـــــقـه أمــــام
"شــيــلـتــيــنــهــام" ضــمن مــنــافــســات إحـدى
مـبـاريات دوري "Div1 West للـهـواة في
إنكـلتـرا. وطرد مـورغا عـند الـدقيـقة  73من
عـمـر الــلـقـاء عـنــدمـا كـانت الــنـتـيـجــة تـشـيـر
للـتعادل 1-1  وبعد خـروجه ببضـعة دقائق
ـــلـــعب وعم الـــظالم انـــطــفـــأت اإلنـــارة في ا

الدامس. 
وعنـد الـبـحث عن سـبب إطفـاء اإلنـارة تـب
بـكل بـسـاطـة أنه  إنـزال الـقـاطع لـوضـعـية
اإلطــفـاء فــأعــيــد تــشـغــيــله لــتــعــود اإلنـارة
ــبــاراة الـتي بـشــكل طــبــيـعي وتــســتـكــمل ا

انتهت بفوز شيلتينهام بنتيجة 3-1.
وفي وقت الحق اعـتـرف مـورغـا أنه هـو من
أطـفـأ اإلنـارة عن طـريق اخلـطـأ عـنـدمـا أراد

تشغيل القاطع اخلاص باحلمامات.

وهـــذا الـــنـــزال الـــثـــانـي لـــلـــمالكم
الـبـريـطـانـي بـطل الـعـالم الـسـابق
فـي الــوزن الـــثــقـــيل بــعـــد عــودته
الكـمــة إثـر إيــقـاف دام حلــلـبــات ا
ـنشـطات أكثـر من عامـ بـسبب ا
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نـــشـــر بـــطل الـــعــالـم الــســـابق في
ـالكــمــة الــبــريــطــاني تــايــســون ا
فـــيـــوري الــبـــالغ  30عـــامــا عـــبــر
حــســابه الـرســمي فـي إنـســتــغـرام
صـورة جتمـعه مع  16حـسنـاء من
إحــدى فـرق الــتـشــجــيع الـراقــصـة
الــشـهــيـرة فـي بـريــطـانــيـا. ونــشـر
فيوري صورة مع حسناوات "مانا"
وهــو فـــريق تــشــجــيـع شــهــيــر في
Mana Cheer-" ـتـحـدة ـمـلــكـة ا ا
 "leaders Dance Teamوأرفقـها
بـــعـــبــارة: "لـــيــلـــة مع اجلـــمــيالت"
ووضع الـــعــديـــد من قـــلــوب احلب
وشن". وعـلـقت زوجة فـيوري كـ"إ
فـورا علـى الصـورة قـائـلـة: "صورة

جميلة يا صغيري". 
وبعد تعـليق الزوجة الـذي ال يخلو
ـــبــــطن انــــهـــالت من الــــوعـــيــــد ا
الـتـعلـيـقـات الـطريـفـة الـتي تـنصح
نزل أو فيوري بعـدم العودة إلى ا
تـــتــــوقع عــــدد الــــلـــكــــمــــات الـــتي
ســيـتـعــرض لـهــا حلـظـة لــقـائــهـمـا
الـــقـــادم. وســيـــلــتـــقي فـــيــوري مع
اني توم شوارز البالغ  24عاما األ
ــقـــبل في في الـ 15من حـــزيـــران ا
مــديـنــة الس فــيـغــاس األمــريـكــيـة.
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ـة ولم يــتـعــرض فــيـوري ألي هــز
خالل مسيـرته التي حقق فـيها 27
انـتـصـارا وتـعـادال وحـيـدا كـان في
ـــــاضـي أمـــــام أواخـــــر الــــــعــــــام ا
األمـريـكي ديـونـتـاي وايـلـدر بـطل

الكــمــة الــعــالـم حــسب مــجــلس ا
ي. وشــوارز هــو اآلخــر من الــعــا
ــــــة في مــــــســــــيــــــرته دون هــــــز
االحـترافـيـة حـيث فـاز في نزاالته

الـ 24السابقة جميعها.

U—…∫ تعرض ريال مدريد الى خسارة مفاجئة امام متذيل الليغا š

ـدرب الكرواتي إلقحام إلصابة دفعت ا
الكندي ألفونسو ديفيز بدلًا منه. 

ومع حـلـول الـدقـيـقـة 75 تـمـكن الـبـديل
جنـابري من مـعادلـة النـتيـجة لـلبـايرن
بعـدما قابل عـرضيـة كينـجسـلي كومان
بــلــمـســة واحـدة لــتــسـقـط الـكــرة فـوق
احلــارس مـاثــيـنـيــا لـتــعـانق الــشـبـاك.
وقـبل نـهـايــة الـوقت األصـلي لـلـمـبـاراة
بـدقـيــقـة واحـدة احـتــسب احلـكم ركـلـة
جـزاء لصـالح نـورنـبيـرج بـداعي وجود
مـخــالـفــة عــلى ديـفــيــز لـيــنـفــذهــا تـيم
اليـــبــولــد لــكـن تــســديـــدته اصــطــدمت
بـالقـائم لـتضـيع فـرصـة تسـجـيل هدف
االنـتــصـار في الــوقت الـقــاتل. وارتـكب
دفاع نـورنبيـرج خطـأ قاتلًـا في الدقـيقة
األخيرة ليستـخلص جنابري الكرة في
ــلــعب لــتــصل الــكــرة إلى مــنــتــصف ا
كـــومــان الــذي انـــطــلق وحـــيــدًا نــحــو
ـــرمى لــكــنـه ســدد الــكـــرة في جــســد ا
حـارس نورنـبـيرج لـيُـحرم الـبـايرن من
تــســجــيل هــدف الـفــوز في الــلــحــظـات
ـــبـــاراة األخـــيـــرة قـــبل أن تـــنـــتـــهي ا

بالتعادل بهدف لكل فريق.

احلسناوات في رياضة الفن النبيل


