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أنـقذ لـيفـربـول حظـوظه في إحراز
ــمـتـاز لـقب الـدوري اإلجنــلـيـزي ا
ـتـأخـر عـلى لـكـرة الـقـدم بـفـوزه ا
مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة
(2-3)  مــســاء اول امس الــسـبت
في اجلــولـة الـ 37وقــبل األخــيـرة

سابقة. من ا
وأحــرز أهــداف لــيــفــربــول كل من
فـيـرجيل فـان دايك بـالدقـيـقة (13)
مـــــحـــــمـــــد صالح (28) ديـــــفـــــوك
أوريجي (86) فـيـمـا سـجل هـدفي
نـيوكـاسل كـريسـتـيان أتـسو (20)

وسالومون روندون (54).
وبـهـذه الـنـتـيـجـة وصل لـيـفـربول
إلى الـنـقـطة 94 لـيـنـتزع
الـــــصــــــدارة بـــــفـــــارق
نـــــــقــــــــطـــــــتـــــــ عن
مـانــشـسـتـر سـيـتي
الـذي يــلـعب مـسـاء
قبل أمام اإلثن ا
لـيـسـتـر سـيـتي في
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درب األرجنـتيني دييجو سيميـوني بفريق أتلتيكو مدريد اول امس تمنى خـيرمان بورجوس مساعد ا
السـبت الشفـاء العـاجل لإلسبـاني إيكر كـاسيـاس وطالب بأن يـكون يوم 20 من مـايو/آيار -وهـو عيد

رمى. يا حلراس ا ميالد احلارس اخملضرم يوما عا
وقـبل انـطالق مواجـهـة الروخــــــــيـبالنكـوس اول امــــس الـسبت أمـام إسـبانـيــــــول أشاد بـورجوس
الــذي تـغـــــــلب عـلى ســرطـان الــكـلى عـام 2003 بـاحلــارس الـســابق لـريــال مـدريــد واحلـالي لــبـورتـو

البرتغالي.
ـرمى األسـبق في تـصـريـحـات تـلـيــفـزيـونـيـة "قـبل كل شيء أتـمـنى الـشـفـاء وقــال بـورجـوس حـارس ا
رمى' يجب ي حلراس ا الـعاجل إليكر كـاسياس وأطالب أن يتم إعالن الـ 20من مـايو/آيار كـ'يـوم عا

أن يتم التكر في حياة األشخاص".
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واصـل وولـفـرهـامـبـتـون تـشـبـثه
ـــشـــاركـــة في بـــطـــولــة بـــحـــلم ا
ـــــوسم الـــــدوري األوروبي فـي ا
قبل بعد أن حـقق فوزا صعبا ا
وثــمـــيــنــا عــلى حــســاب ضــيــفه
فولهـام بهدف نظـيف في اللقاء
الذي جمعهما اول امس السبت
ضــمن مــواجـهــات اجلـولـة الـ37

بالدوري اإلجنليزي.
وعـلى مـلــعب (مـولـيــنـيـو) يـدين
"الـذئـاب" بـالـفـضل فـي اقـتـناص
الــــنـــــقــــاط الـــــثالث لـــــلــــمـــــدافع
الــبــلــجــيــكـي الــشــاب لــيــانــديــر
ديـــنــدونـــكــيـــر صــاحـب الــهــدف

الوحيد في الدقيقة 75.
ورفع االنـتــصـار رصـيــد كـتــيـبـة

الــبــرتــــغــالـي نــون ســبــيــريــتــو
ــركـز ســانــتــو لـ57 نــقــطــة فـي ا

السابع.
ـقــابل لـم تـؤثــر اخلــسـارة في ا
عـــلـى وضع فـــولـــهـــام صـــاحب
ـركـز الـ 19بـرصـيـد  26 نـقـطـة ا
في جـــدول الـــتـــرتـــيب حـــيث أن
الـفـريق ضــمن الـهـبــوط رسـمـيـا
مــــــنــــــذ عــــــدة جــــــوالت رفــــــقــــــة
هيـديرسـفيلـد إلى القـسم الثاني

التشامبيونشيب.'
وفي مــــبـــاراة أخـــرى حتـــصـــيل
حاصل أكرم وست هام يونايتد
ضـيافـة سـاوثهـامبـتـون بثالثـية
ـبي) ـلــعب (األو نـظــيـفـة عــلى ا

بلندن.
حــمـلت ثالثـيـة الـفـريق الـلـنـدني

ــــــــهــــــــاجم تــــــــوقــــــــيع كـل مـن ا
الــــــــنــــــــمــــــــســــــــاوي مــــــــاركــــــــو
أرنـــاوتــوفـــيـــتش ثـــنـــائــيـــة في
ــــدافع الـــدقـــيـــقـــتــ 16 و69 وا
الـــشـــاب ريـــان فــريـــدريـــكس في

الدقيقة 72.
وبات رصـيد "الـهامرز" 49 نقطة

ركز الـ11. يستقر بها في ا
بـــــيــــــنـــــمــــــا جتـــــمــــــد رصـــــيـــــد
ساوثهامبتون عند  38 نقطة في
ــركـز الـ16 عــلــمـا بــأن الــفـريق ا
ضــــمـن الــــبــــقــــاء رســــمــــيــــا في
ـيـرلـيج حـيث إنه يـبـتـعد الـبـر
عـن مــنــطـــقــة اخلــطـــر بــفــارق 7

نقاط.
عـلى صعـيد اخـر سـقط أتلـتيـكو
مــدريـــد في فـخ اخلــســـارة أمــام

مـضــيــفه إســبـانــيـول  3-0خالل
ــبـاراة الــتي جــمــعـتــهــمـا اول ا

امس السبت في الليجا.
ســــجل أهــــداف إســــبــــانــــيـــول
ديـيـجـو جودين العـب أتلـتـيـكو
مـــدريــد بـــاخلــــطــأ في مـــرمــاه
وبــورخـــا ايــجـــلـــيــــــــــســـيــاس
) األول في الــدقـيــقـة 52 (هــدفــ
والثاني في الدقيقة 89 من ركلة

جزاء.
وتـوقف رصـيـد أتـلتـيـكـو مـدريد
ركـز الثاني عند 74 نقـطة في ا
ــشـاركـة في عـلـمًــا بـأنه ضـمن ا
دور اجملـمـوعـات بـدوري أبـطـال
أوروبــا فـيــمــا رفع إسـبــانــيـول
ـركز رصيده إلى 47 نقـطة في ا

الثامن.
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جوميز في الدقــــــيقة 67 وإياجو
أسباس من ركلة جزاء في الدقيقة

Æ88
وبـهــذا االنـتــصــار ارتـفع رصــيـد
ســيـلـتــا فـيـجـو إلى 40 نـقـطـة في
لــيـــؤمن بـــقــاءه في ــركــز الـ 15  ا
الـــلــيـــجـــا بـــعــد أن كـــان مُـــهــددًا
بـالــهـبــوط بـيـنــمـا جتـمــد رصـيـد
تـوج بـاللـقب عـند 83 بـرشـلونـة ا

نقطة.
بـاراة بصـدمة لـبرشـلونة بـدأت ا
ـــبــلي بــعــد تـــعــرض عـــثــمــان د
لإلصـابـة في الـدقـيـقـة األولـى إثر
الــتــحـام مـع أحـد العــبي ســيــلــتـا
فــيــجــو وقـرر فــالــفــيــردي الـدفع

بالشاب أليكس كوالدو بدلًا منه.
وتعـامل الطـرفان بـحذر خالل أول
ــبـاراة والـتي لم  20دقــيـقـة من ا
تشهد أي تـسديدة على أي مرمى
لعب. وانحصر اللعب في وسط ا
أول مـحاولـة لسـيلـتا فـيجـو كانت
عــبــر هــوجــو مــالــو الــذي تــوغل
وسـدد كــرة اصــطـدمـت بـتــومـاس
فــيــرمــايــلــ وحتــولت إلـى ركــلـة

ركنية في الدقيقة 24.
وجنح سيليس حارس برشلونة
في الــتــصــدي لــتــســديــدة أوكــاي
العب سيلتا فـيجو في الدقيقة 27
وواصـل الـــتــــألق فـي الـــتــــصـــدي
لــتـســديـدة أخـرى مـن بـودبـوز في

وانــدفـع نــيــوكــاسـل نــحــو األمــام
عادلـة الكفـة وكان له ما أراد في
الـدقـيـقـة 20 عـنــدمـا رفع مـانـكـيـو
كـرة من الـيـمـ فـشل ريتـشي في
اسـتــغاللــهـا لــتــصل إلى رونـدون
الـذي تــصـدى ألــكـســنـدر-أرنــولـد
ـــرمـى لـــكن حملـــاولــــته مـن خط ا
أتـــســو تــابــعـــهــا دون رحــمــة في

الشباك.
واصل نـــيــوكــاسل ضـــغــطه بــعــد
الـهدف وسـيـطر حـارس لـيفـربول
أليسـون بيكـر على رأسية مـانكيو
الــسـهـلـة فـي الـدقـيـقـة 23 قـبل أن
ترد الـعارضة مـحاولة خـطيرة من
بــيـريــز إثـر تـمــريـرة مــحـكــمـة من

روندون في الدقيقة 26.
وأخــمــد صالح ثـــورة نــيــوكــاسل
بهدف ليفربـول الثاني في الدقيقة
28 عندما قابل عرضية ألكسندر-
هارة نـخفـضة بيـمنـاه  أرنولـد ا
ـ احلارس يـحسـد علـيهـا على 

مارتن دوبرافكا.
واقترب ليفربول من إحراز الهدف
الــثـالث في الــدقـيـقـة  ?32عـنـدمـا
مـرر صالح كرة بـيـنيـة مـتقـنة إلى
مـــاني لـــكن دوبـــرافـــكـــا تـــصـــدى

النفراد األخير.
وأطـاح سـتـوريـدج بـالـكـرة عـالـيـة
بـعـد تـمـريرة أخـرى من صالح في
الـدقـيـقة 34 وقـبل نـهـايـة الـشـوط
األول بـدقـيـقـتـ سيـطـر ألـيـسون
بـــســــهـــولـــة عـــلـى تـــســـديـــدة من

روندون.
وبـعــد مـرور 5 دقــائق عـلى بــدايـة
الـشـوط الـثـاني تـصـدى ألـيـسـون
حملـاولـة جـديـدة من رونـدون قـبل
أن يهدر سـتوريدج فرصـة خطيرة
في الـدقيـقة 51 بعـد تـمريـرة على
طــبق ذهــبي من مــاني أطـاح بــهـا

درجات. نحو ا
وجــــاء الــــرد من نــــيــــوكــــاسل في
الدقـيـقة 54 عـندمـا وضع مـانكـيو
الـكـرة أمـام رونـدون الـذي سـددها
قـويـة بـالـزاوية الـيـسـرى الـسـفلى
ـــرمى ألـــيــســـون مــحـــرزًا هــدف

التعادل.
هـدأ إيـقـاع لـيـفـربـول رغم حـاجـته
لـلـفـوز وكاد بـيـريـز يهـدي الـتـقدم
لـكن لـنــيـوكـاسـل في الـدقــيـقـة 62 
ـدافع وأجرى كرته ارتدت من ا
لـيــفـربــول تـبــديـله األول بــإشـراك

خـتام اجلـولة فـيـما جتـمد رصـيد
ـركز نـيـوكـاسل عـند 42 نـقـطـة بـا

الـ14.
وخـاض ليـفربـول اللـقاء بـطريـقته
ـعـهودة 3-3-4 فـلـعب الـكرواتي ا
ديان لوفرين إلى جـانب الهولندي
فـيـرجيـل فان دايك فـي عمق اخلط
اخلـلــفي بـإســنـاد من الــظـهــيـرين
تـريـنت ألـكـســنـدر-أرنـولـد وأنـدي

روبرتسون.
وقــام الـبــرازيـلي فــابـيــنـيــو بـدور
العب االرتكاز مقابل حترك القائد
جـوردان هــنـدرسـون كالعب وسط
سـاعدة من الـهولـندي محـوري 

جورجينيو فينالدوم.
واعـــتـــمـــد كـــلـــوب عـــلى الـــثالثي
ــتــكــون مـن مــحــمـد الــهــجــومي ا
صالح وســـاديــو مـــاني ودانـــيــال
ســـتــــوريـــدج الـــذي لــــعب مـــكـــان
ُــــصـــاب روبـــرتـــو الـــبــــرازيـــلي ا

فيرمينو.
ـــقــابـل جلــأ نـــيــوكـــسل إلى في ا
طـريقـة الـلعب 3-4-3 فتـواجد في
اخلط اخللـفي كل من فـابيـان شار
وجـمـال السـيـلـيس وبـول دوميت
ووقف على الـطرفـ كل من خافي
مــانــكـيــو ومــات ريــتــشي مــقـابل
تـمركـز كي سـوجن يوجن في وسط
ـــلـــعب أمـــا ثالثي الـــهـــجــوم ا
فـــتـــشــكـل من أيـــوزي بــيـــريــز
وكــريــســتــيــان أتــسـو ورأس
احلربة الفنزويلي سالومون

روندون.
ــبــاراة وبـــدأ لــيـــفــربـــول ا
مهـاجمًا كـما كان مـتوقعا
وجاء الـتـهديـد األول على
مــــــــــرمـى اخلــــــــــصـم في
الدقـيـقة 11  عنـدمـا مرر
فــــيـــــنــــالـــــدوم كــــرة إلى
روبـرتـسـون في الـنـاحـيـة
الـيسـرى فأرسـلـها األخـير
ــرمى تـابـعـهـا صالح أمـام ا

بجانب القائم.
وبـعــدهـا بــدقــيـقــة وضع مـاني
الــكــرة أمــام صالح الــذي ســدد
لكـن دوميت أبـعدهـا إلى ركنـية
أثـــــمــــــرت عن الــــــهـــــدف األول
بــالـدقــيـقـة 13 عــنـدمـا نــفـذهـا
ألـكــسـنــدر-أرنـولــد عـلى رأس
الـــــعـــــمـالق فـــــان ديك الـــــذي

أسكنها الشباك.

الدقيقة 34.
وتـــصـــدى روبن بالنـــكـــو حــارس
مـرمى ســيـلـتــا فـيـجـو لــتـسـديـدة
قـــــويـــــة مـن مـــــوسى واجـي العب
برشلونة في الدقيقة  ?40وانتهى
الــشـوط األول بـالـتـعـادل الـسـلـبي

بدون أهداف.
ومع بـدايــة الـشـوط الـثـاني جنح
أروخـــو فـي تـــســـجــــيل هـــدف في
بـاراة لكن حكم الدقـيقة  50من ا
ـباراة قـام بـإلغـائه بـعد الـرجوع ا
إلى تـقنـية الـفيـديو نـظرًا لـوجود

حالة تسلل.
وجنح مـــــاكـــــسي جـــــومــــيـــــز في
تــسـجــيل الــهـدف األول لــســيـلــتـا
حــيث فـــيـــجــو فـي الــدقـــيـــقــة 67 
استقـبل عرضيـة من زميله رياض
بودبوز في مـنطقـة اجلزاء وسدد

. أسفل يسار احلارس سيليس
وحـصل سـيـلـتـا فـيـجـو عـلى ركـلة
ست جزاء في الدقـيقة 86 بعدما 
الــــكـــرة يــــد مـــوسـى واجي العب
برشـلونة ونـفذها إيـاجو أسباس

بنجاح.
ولم يـــكـــتـــــــف العـــبــو ســـيـــلـــتــا
بــالــتــقــدم بــهــدفــ بل واصــلــوا
تــهــديــد بــرشـلــونــة الــذي انــهـار
تماما بـعد الهدف الثـاني لتنتهي
ـباراة بـانـتصـار ثـم ألصـحاب ا

األرض.
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السويسري شيردان شاكيري بدال
من فينالدوم.

وأرغــــمت اإلصــــابـــة صـالح عـــلى
ـــلـــعب إثـــر لــعـــبــة اخلـــروج من ا
مــشـتـركـة مع احلـارس دوبـرافـكـا
لـيـدخل مـكـانه الـبـلـجـيكـي ديـفوك

أوريجي.
ومـرت الـدقـائق الـتــالـيـة عـصـيـبـة
على ليفربول ودفع يورجن كلوب
ـدافع بـجـيـمـس مـيـلـنــر بـدال من ا
لــوفــرين لــيـتــحــقق الــتــعـادل في
الـدقـيـقة 86 عـندمـا رفع شـاكـيري
الـكـرة من ركـلة حـرة نـحـو منـطـقة
اجلـزاء تــابـعــهـا أوريــجي بـرأسه
ــدافع السـيــلـيس ـســاعـدة من ا

داخل الشباك.
وفــشـل نـــيــوكـــاسـل في مـــعـــادلــة
الـنـتـيـجـة لـلـمـرة الـثـالـثـة بـعـدمـا
اســتــبـسل لــيــفــربـول في حــمــايـة
مــنــطـــقــة جــزائه رغم احــتــســاب
احلـــــكم 8 دقـــــائق وقـت بـــــدال من
الــضــائع بــســبب عالج صالح في

لعب. ا
W½uKýdÐ b{ WOzUMŁ

وفقي مباراة أخرى انـتصر سيلتا
فــيــجــو عــلى ضــيــفه بــرشــلــونـة
بـهـدفـ دون رد مـسـاء اول امس
الــسـبـت في إطـار اجلــولـة الـ 36

من عمر الدوري اإلسباني.
سجل هدفي سيلتا فيجو ماكسي

تأخر على مضيفه نيوكاسل يونايتد متاز لكرة القدم بفوزه ا rK(« ¡UIÐ∫ أنقذ ليفربول حظوظه في إحراز لقب الدوري اإلجنليزي ا
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فــرصــة ال تــتـــكــرر كــثـــيــرًا ولــذلك
سـتــكـون مــواجـهــة اإليـاب فــرصـة
ــصــري مــحــمـد خــاصــة لــلــدولي ا

صالح جنم ليفربول.
…bOŠË W d

ــــوسـم وهـــداف ومــــنــــذ بـــدايــــة ا
ـيـرلـيج يـؤكـد رغـبـته الـقـوية البـر
في رفع الــكـأس ذات األذنــ الـذي
وسم بعدما يُعد هدفه األول هـذا ا

الــنـهــائي في مـعــقل الـبــلـوجــرانـا
"كــامب نــو" عـلى الــرغم من تــقـد
الريـدز مباراة كـبيرة وكـان الطرف
األخــطـر في الــكــثـيــر من األحــيـان.
وسيـستضـيف ليـفربول في مـعقله
"أنفـيلد" لـقاء اإلياب غـدا الثالثاء 
ـتـأهل لنـهـائي الـبـطـولة لتـحـديـد ا

القارية.
الـوصــول لـنــهـائي دوري األبــطـال
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ال صـــــوت يـــــعــــلـــــو فـــــوق صــــوت
ونـتادا ب جـماهير لـيفربول الر
من أجـل الــعـــبـــور لـــنــهـــائي دوري
أبطال أوروبا للموسم الثاني على
الـتــوالي رغم صـعــوبـة األمــر ضـد

العمالق الكتالوني برشلونة.
وتــلــقى لــيــفـربــول خــســارة مُــذلـة
بــثـالثـيــة دون رد فـي ذهـاب نــصف

تـعـرضه إلصـابـة غـامـضة قـبـل تعـرضه
لــعـــدة انـــتـــكـــاســات حـــالت دون عـــودته
لــلـــتــدريــبــات اجلـــمــاهــيــة حـــتى نــهــايــة

اضي. أبريل/نيسان ا
يـذكـر أن روبن أعـلـن رحـيـله عن الـنـادي
ــوسم احلــالي الــبــافـــاري بــنــــــهــايـــة ا

ــدة 10  ـــســـيـــرة دامت  لـــيــضـع حــدًا 
سنـوات في مـيـونخ منـذ انـتـقاله لـلـفريق
عـــام 2009  قـــادمًــــا من ريــــال مـــدريـــد

اإلسباني.

كـومــان. واســتـقــبــلت جـمــاهــيـر الــفـريق
الـبافاري داخل ملعب أليانز أرينا عودة
روبن بـعـاصـفـة من الـتـصـفـيق لـظـهـوره

األول بعد غياب دام حوالي 5 أشهر.
ولم يــشـــارك الــهــولــنــدي اخملــضــرم مع
البـايـرن منـذ مواجـهـة بنـفـيكـا الـبرتـغالي
في دور اجملــــمـــوعــــات بــــدوري أبــــطـــال
أوروبـــــــــا والـــــــــتـي أقــــــــيـــــــــمـت في 27

اضي. نوفمبر/تشرين ثان ا
العب بـــســبب وجـــاء غــيـــاب روبن عـن ا
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ـديـر الـرياضي الـسـابق ألتـاالنتـا بـيـير بـاولـو مـارينـو عن رغـبـة يوفـنـتوس كشف ا
اإليـطـالي في إجـراء صـفـقـة تـبـادلـيـة لـلـتـعاقـد مـع ماتـيـاس دي لـيـخت جنم أيـاكس
قـبـلة. وحتـدث ماريـنـو لقـناة أمسـتـردام الهـولـندي في  مـدة االنتـقـاالت الصـيـفيـة ا
"راي سـبـورت" اإليـطـالـية وقـال: "من الـوارد اسـتـبـدال مـويس كـ العب يـوفـنـتوس
بالعب أياكس خاصـة أن تدعـيم اخلط الدفاعي حـاليًـا بالنـسبة لـبطل الـكالتـشيو أهم
من اخلط األمـامي". وأضـاف: "هـذا األمـر يـجـعل فـكـرة رحـيل كـ من أجـل قدوم دي
لـيـخت مـطـروحـة". وتـابع مـاريـنـو: "في رأيي واحـد من مـويس كـ أو مـانـدزوكـيـتش
سـيرحل عن الـفـريق أما جتـديد مـاندزوكـيتش فال يـعـني أنه سيـرحل. هذا مـتوقف
: "يـوفنتـوس يعاني بـسبب كـثرة اإلصابـات نتيـجة ضغط على حالـته البدنـية". وأ

زيد". باريات وهناك العبون لن يتحملوا ا ا
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شـــهـــدت مـــبــاراة بـــايـــرن مـــيــونـخ أمــام
هـــانــوفــر اول امس الـــســبت في إطــار
اني ظـهور الـنجم الـهولـندي الـدوري األ
آريــــ روبـن بــــعــــد غــــيــــاب طــــويل عن

ستطيل األخضر. ا
ـبـاراة دفع وفي الــدقـيـقـة 86 من زمـن ا
ــــدرب الـــكــــرواتـي نـــيــــكــــو كـــوفــــاتش ا
بالـهـولـنـدي اخملـضرم الـبـالغ من الـعـمر
35 عامًا بدلًا من الفرنسي كينجسلي

ـاضي ـوسم ا فـشل فـي حتـقـيـقه ا
ضـــد ريــال مـــدريــد عـــقب تـــعــرضه
لإلصـابـة وخسـارة الـريدز بـنـتيـجة
(3-1).  وصـــــرح صالح "ســـــأكــــون
صادقًـا أفضل بطـولة بالنـسبة لي
هي دوري أبـطـال أوروبـا لكـن حلم
ــديــنــة بــأكــمــلــهــا والــنــادي هــو ا

يرليج". البر
ويــــــدرك صالح أهــــــمــــــيـــــة دوري
األبـطــال بـالـنــسـبــة له في صـراعه
عـلى األلـقــاب الـفـرديــة خـاصـة إذا
جنـح في قـيـادة لـيـفـربـول لتـحـقـيق
ــوسم ــيــرلــيج هــذا ا لــقب الــبــر
وكـأس األ األفـريقـيـة مع مـنـتخب

مصر.
dLŠ_« sB(«

األجـواء في مـعـقل لـيـفـربـول مـلعب
ـيـزة لـالعـب "أنـفـيـلـد" ستـكـون 
نظـرًا للحـشد اجلـماهيـري الضخم

باريات الكبيرة. خاصة في ا
وســيـحــتــاج العـبــو الـريــدز لــلـدعم
اجلـمـاهيـري من أجل حتـقـيق حلم
ـــونـــتــادا ضـــد بـــرشـــلـــونــة الـــر

والتأهل لنهائي دوري األبطال.
ــلك مــحــمــد صالح عــدة أرقــام و
ـيـزة في مبـاريـات دوري األبـطال
التي يستـضيفها ملـعب أنفيلد هذا

أتلتيكو مدريد يسقط
في فخ اخلسارة
أمام مضيفه
إسبانيول

ــوسم حــيث جنح الــفــرعــون في ا
تسجيل 4 أهداف في البطولة حتى

اآلن 3 منها في ملعب فريقه.
ورغم إهـدار صـالح فـرصـة مـؤكـدة
لــــلـــتــــســـجـــيـل في الــــذهـــاب ضـــد
بـرشـلـونـة لـكن اجلـمـاهـيـر دعـمـته
ـسـاعدة ـبـاراة وطـالـبـتـه  عـقب ا
الــفـريق في الـعـودة لـلـتـأهل أثـنـاء
ــــديــــنــــة تــــصـــــويــــره إلعالن فـي ا

اإلجنليزية.
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ــــلك لــــيــــفــــربـــول فـي صـــفــــوفه
احلارس البـرازيلي أليسـون باكير
والـــذي يُــــعــــد من أبــــرز األعــــمـــدة
الــرئـــيــســيــة في صــفــوف الــريــدز

وسم. وسبب قوة الفريق هذا ا
وكـان ألـيـسـون ضـمـن كـتـيـبـة روما
اإليـطالي الـتي أطـاحت ببـرشلـونة
ــوسم من ربع نــهــائي الــبــطــولــة ا
ة في اضي بـعد أن تـلقـوا الهـز ا
"كـامب نو" بـنـتيـجة (4-1) وحقـقوا
انـتصـارا كبـيرًا بـثالثيـة نظيـفة في
ــبـــيــكـــو".وخــاض مــعـــقــلـــهم "األو
ألــيــســـون بــاكــيــر  11مــبــاراة في
ـــــــوسم دوري األبـــــــطــــــال هــــــذا ا
واستـقبل 12 هدفـا وخـرج بشـباك

نظيفة في 4 مباريات. يزة لالعب بنهائي دوري االبطال األجواء في معقل ليفربول ملعب "أنفيلد" ستكون 

ديفيد دي خيا
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أظهر ماوريسيو بـوكيتينو مدرب توتنهام روح الـتحدي على الرغم من أن فريقه استعد خلوض
إياب الدور قـبل النهـائي لدوري أبـطال أوروبا أمـام أياكس أمسـتردام بـطريقـة سيئـة عقب طرد
ـبـاراة قبل ته -1 صفـر في ا ـوث.وبعـد هـز ة -1 صـفـر أمام بـور اثنـ من العبـ في الهـز
ـرتـقـبة في أيـاكس أمـسـتردام أريـنـا يـوم بعـد غـدا األربـعاء  بـدا تـوتـنهـام قـريـبا من ـواجهـة ا ا
حـصــد الـنــقـاط الــثالث  وهــو مـا كــان سـيــضـمن لـه الـلــعب في دوري أبـطــال أوروبـا -2019
2020.ومع ذلـك فـان هـدف ناثـان آكـي بضـربـة رأس في الـوقـت احملـتسـب بـدل الضـائـع انزل
ـوسم وطـرد العــبـان من الـفـريـق الـلـنـدني مـع بـدايـة الـشـوط ـة رقم 13 هـذا ا بـالـفــريق الـهـز
سابقات الثاني.وفاز الـفريق القادم من شمال لندن بخمس من ب آخر  15 مباراة في كافة ا
وخسر آخر ثالث مباريات مـتتالية.ويعني هدف آكي قبل النهاية ان توتنهام خسر ست مباريات
متاز ألول مرة منذ مايو/ أيار 2004. وسنحت لتوتنهام عدة متتالية خارج ملعبه في الدوري ا
فرص في الـشوط األول على إسـتاد فيـتاليتـي لكن تصـدى لها احلـارس الصاعـد مارك ترافرز
بطريقة رائعـة.وحتى بعد طرد سون هيوجن م وخوان فـويث بدا توتنهام في حالة راحة وكان
قـريبا من انـتزاع نقـطة حاسـمة قبل أن تـتسبـب الرقابـة السيـئة في السـماح آلكي في التـسجيل
وسم ـر  قـبل الـنـهـايـة مـباشـرة.وظل بـوكـيـتـيـنـو في حـالـة إيجـابـيـة مـؤكـدا أن فـريـقه ال يـزال 
ـركـز الـثـالث ونـنـافس عـلى أول أربـعـة في الـتـرتـيب ـدرب األرجـنـتـيـني "نـحـن في ا رائع.وقـال ا
ـوسم فان وبـلغـنا قـبل نـهائي دوري أبـطال أوروبـا".وتـابع "إذا ما نـظرت إلى أول مـبـاراة هذا ا
ركـز يشـعرنا بـالسـعادة أدينـا بشـكل جيد في أول  40دقيـقة وصـنعـنا عدة وجودنـا في هذا ا
ـكن أن تكون قاسية وقد اسـتطاعوا التسجيل فرص لكننا لم نسـجل كنا ندرك أن كرة القدم 
ة جـديـدة) ولن يؤثـر ذلك (على ـضي قـدما".وأكـمل "إنـها (هـز في الدقـيـقة األخـيرة. نـريد أن 

مباراة اياكس)...نريد أن نكون على أ االستعداد للقاء بعد غدا األربعاء".
باراة واحدة فقط خارج ارضه في دوري وسيتوجه توتـنهام للقاء أمستردام بعد أن فاز 

وسم. أبطال أوروبا هذا ا
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يـتجه مانشسـتر يونايتـد اإلجنليزي للتـعاقد مع حارس مرمى جـديد وسط حالة من الشك
حول مستقبل حـارسه اإلسباني ديفيد دي خيا واستـمراره داخل قلعة "أولد ترافورد".ووفقًا
لـصـحـيـفـة "تـيلـيـجـراف" الـبـريـطـانـيـة فـإن ريـال مـدريـد طـالب وسـطـاء بالـبـحث عـن عرض
ـتوقع أن يـكـون يونـايـتد أول إجنـليـزي حلـارسه الـكوسـتـاريكي كـيـلور نـافـاس ومن ا

لكي لضم بول بوجبا. هتم بضمه في ظل رغبة ا ا
وأضافت الصحيـفة أن باريس سان جيـرمان مستعـد للدخول في مزاد على
دي خيـا إذا قرر رفض جتـديد تعـاقده مع مانـشستـر يونايـتد. وارتبط اسم
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد بـالـتـعـاقـد مع احلـارس الـسـلـوفـيـني يـان أوبالك العب
أتــلـــيــتــكــو مــدريـــد اإلســبــاني إال أن األخـــيــر جــدد تــعـــاقــده مــؤخــرًا مع
الـروخـيـبالنـكـوس بـشرط جـزائي 105 ملـيـون جـنـيه إسـتـرلـينـي. وتراجع
ـوسم خاصـة خالل األسـابيع مسـتـوى دي خيـا بـشكل مـثـير لـلـقلق هـذا ا
ـمانـعة في رحـيله.ويـعتـبر األخيـرة وهو مـا دفع مانـشسـتر يـونايـتد لـعدم ا
طلوب من قـبل زين الدين زيدان مدرب ريال بوجبا ضمـن قائمة الالعبـ ا
ـانع مـدريـد كـذلك يـرغب الالعب في االنـتـقـال إلى سـانـتـيـاجـو بـرنـابـيو.وال 
ريـال مدريـد في إدراج انتـقال نـافـاس ضمن صـفقـة بول بـوجبـا أو حتى بـيعه

انشستر يونايتد في صفقة مستقلة.
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بـتـقـد  14تـمـريـرة حـاسـمـة في بـطـولـة
الدوري.

وأشـارت شبكة "سكواكا" لإلحصائيات
إلى أن فــريــزر تـفــوق عـلى األرجــنـتــيـني
ليـونـيل مـيـسي (بـرشـلونـة) والـبـلـجـيكي
إيـدين هازارد (تـشـيـلسـي) ولكل مـنـهـما
13 تــمــريــرة حــاســمــة في الــدوري هـذا

وسم. ا

لـزمــيــله نــاثــان أكي قــبل نــهــايــة الــلــقـاء
بدقائق قليلة.

ووفقًـا لشبكـة "أوبتا" لإلحصـائيات فإنه
ال يـوجــد العب في الــدوريــات األوروبــيـة
اخلـمسـة الكبـرى صنـع أهدافًا أكـثر من

فريزر.
وعــادل فــريــزر رقم اإلجنــلــيــزي جـادون
ســانـشــو جـنــاح بـوروســيـا دورتــمـونـد
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حــقق األسـكــتـلــنـدي ريــان فـريـزر العب
ــيــزًا خالل مــبــاراة ــوث رقـــمًــا  بــور
فـريقه اول امـس السـبت أمـام توتـنـهام
ضـــمن مــنـــافـــســات اجلـــولــة الـ 37 من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وجنح فـــريــزر فـي صــنـــاعــة هـــدف فــوز
ــبـاراة ــوث عـلـى تـوتــنـــــهــام في ا بــور

œ—«“U¼Ë w O  “ËU−²¹ Àu/—uÐ r$


