
اول امس السبت ضمـن منافسات
اجلـولــة الـرابـعــة من الـلــيـجـا في
معقله "سانتياجو برنابيو".وسجل
" ـا "هدف لريـال مدريـد كر بـنز
فـي الـــــــدقــــــــيـــــــقـــــــتـــــــ 25 و31
وكاسيـميرو في الـدقيقة 40 بينما
سـجل لـلـيـفـانـتي بـورخـا مـايـورال
وجـونـزالـو ميـلـيـرو في الدقـيـقـت
49 و 75عـــلى الـــتـــرتـــيب.وبـــهــذا
االنتـصار رفع ريـال مدريـد رصيده
ـــركـــز الـــثـــاني إلى 8 نـــقـــاط في ا
مؤقتا بينما جتمد رصيد ليفانتي
ـركـز اخلـامس. عـنـد 6 نـقــاط في ا
دير واعتـمد زين الدين زيـدان ا
الفـني لريال مـدريد على طـريقة
بـــــوجـــــود لــــــعب (4-1-4-1)  
ــرمى كــورتــوا في حــراســة ا
أمـــامه الــربـــاعي كـــارفــاخــال
فـاران راموس ومـارسـيـلو
وفي الـوسط كـاسـيـمـيـرو
فـــاســــكـــيــــز خــــامـــيس
كــروس وفـيـنــيـسـيـوس
ومــــــــــهـــــــــاجـم وحـــــــــيـــــــــد
ـا.وعـلى اجلـانب اآلخـر جلـأ بـنــز
دير الفـني لليفانتي باكو لوبـيز ا
لــطــريـــقــة لــعب (2-3-5) بــوجــود
رمـى وأمامه أيـتـور في حـراسـة ا
اخلــمـاسي كـارلـوس بـوسـتـيـجـو
دوارتي فــيــزو ومــيــرامــون وفي
الـــوسـط كـــومـــبـــانـــيـــا نـــيـــكـــوال
وروتــشـــيــنـــا وثــنـــائي هـــجــومي

مايورال وموراليس.
—ULO½ WOBI

وفـاز بــاريس سـان جــيـرمــان عـلى
ضــيـفـه سـتــراسـبــورج بــصـعــوبـة
بــالــغــة بــهـدف دون رد اول امس
الـسـبت في اجلـولـة اخلـامـسة من
عمر الـدوري الفرنـسي.سجل هدف
ـبـاراة الـوحـيـد نـيـمـار جـونـيور ا
فـي الــــدقــــيــــقـــة (2+90) لــــيــــرفع
الـعــمالق الــبـاريــسي رصــيـده إلى
10 نــقـــاط في الــصـــدارة مــؤقــتــا
بـينـمـا جتمـد رصيـد سـتراسـبورج
ـركــز اخلـامس عـنـد 4 نــقـاط فـي ا
عــشــر. وقــدم ســان جــيــرمــان أداء
بـاهــتـا لـلــغـايــة في الـشـوط األول
حـــيـث لم يـــهــــدد مـــنـــافــــسه بـــأي
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صري محمـد صالح في فوز فريقه ليفـربول على ضيفه نيـوكاسل يونايتد (3-1) ساهم النـجم ا
متاز. اول امس السبت في افتتاح اجلولة اخلامسة من الدوري اإلجنليزي ا

وسـجل صالح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعـدما استلم كرة ماكرة من زمـيله البرازيلي روبرتو
فـيـرمـينـو لـيقـتـحم مـنطـقـة اجلزاء ويـسـدد نـحو الـقـائم الـبعـيـد.ووفقـا إلحـصـائيـات شـبكـة "سـكاي
سـبـورتس" رفع صالح عدد األهـداف الـتي ساهم فـيـها عـلى ملـعب "أنـفيـلد" بـالـدوري اإلجنلـيزي

متاز إلى 50 هدفا حيث سجل 36 وصنع 14 في 41 مباراة فقط. ا
وسم اجلاري وهو الرصيد ذاته الذي يحمله وهذا هو الهدف الرابع لصالح في الدوري خالل ا
يـريك أوبامياجن زميله الـسنغـالي ساديو مانـي.وفاز الالعبان مـعا برفـقة مهاجـم آرسنال بيـير إ

اضي برصيد 22 هدفًا. وسم ا بجائزة هداف الدوري في ا
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اسـتعـاد مانـشسـتر يـونايـتد نـغمة
االنــتـصـارات من جـديـد بـتـحـقـيق
فــوز ثــمــ عــلـى لـيــســتــر ســيــتي
ــبـاراة الـتي بــنـتــيـجـة (0-1© في ا
أقـيـمت عـلى مـلـعـب أولـد تـرافورد
ضمن لقاءات اجلولة اخلامسة من

الدوري اإلجنليزي.
وسـجل هـدف مـانـشـستـر يـونـايـتد
الـوحــيـد مــاركـوس راشــفـورد في

الدقيقة 8 من عالمة اجلزاء.
ورفع مــانـشـســتـر يــونـايـتــد بـهـذا
الـفـوز رصـيـده إلى 8 نـقـاط يـحـتل
ـركـز الـرابع وجتـمـد رصـيد بـهم ا
لـيـسـتـر سـيتـي عنـد الـنـقـطة 8 في

ركز اخلامس. ا
WK UJ « W öF «

وحــقق لــيــفــربــول فـوزه اخلــامس
عـلى التـوالي بـالـدوري اإلجنلـيزي
ـوسم بـتـفـوقه عـلى ـمـتـاز هـذا ا ا
ضــيـفـه نـيــوكــاسل يـونــايــتـد 3-1
مـسـاء اول امس الـسبت بـافـتـتاح

اجلولة اخلامسة.
وســجل ســـاديـــو مــاني (28 و40)
ومـــــحــــــمـــــد صالح (72) أهـــــداف

ليـفربـول بعـدما كـان نيـوكاسل قد
تـقـدم في الــدقـيـقـة الـســابـعـة عـبـر

ويترو فيليمز.
وبــهــذا الــفـوز يــواصل لــيــفــربـول
متاز تصدره للدوري اإلجنليزي ا
برصـيد 15 نقـطة من 5 مبـاريات
مـتــفـوقـا عــلى مـانــشـسـتــر سـيـتي

بفارق 5 نقاط  
وفــضل مـدرب لــيــفــربــول يـورجن
كـــلــوب اإلبـــقـــاء عـــلى مـــهــاجـــمه
الـبـرازيـلي روبـرتـو فيـرمـيـنـو على
مـقــاعـد الــبـدالء وأشـرك بــدال مـنه
الــبـلـجـيـكي ديـفـوك أوريـجي الـذي
كــــون ثالثي الــــهـــجـــوم مـع مـــاني
ومحمد صالح فيـما شارك أليكس
أوكــســلــيــد-تــشـامــبــرلــ في خط
الـوسط عـلى حـسـاب قـائـد الـفريق
جـوردان هـندرسـون مع الـبـرازيلي

فابينيو وجورجينيو فاينالدوم.
ـعتاد من وتكون اخلط الـدفاعي كا
الـربـاعي تريـنت ألـكـسنـدر-أرنـولد
وجويل ماتيب وفـيرجيل فان دايك
وأنـدي روبــرتــسـون ضــمن خــطـة
ـعـتـاد 3-3-4. أمـا مـدرب الـلــعب ا
نـيـوكاسل سـتـيف بـروس فاعـتـمد

عـلـى طـريـقـة الـلـعب 1-4-5 فوقف
الـــثالثي فـــابـــيـــان شـــار وجـــمـــال
السـيـلــيس وبـول دومـيت في عـمق
اخلـط اخلـــــلـــــفـي بـــــإســــــنـــــاد من
الظـهيرين إمـيل كرافث وفيـليمس
وتــواجــد عــلى اجلــنــاحــ كل من
يرون وكـريستيان أتسو ميجيل أ
فـيـما لـعب أيـزاك هايـدن وجـوجنو
شــيـلــفي أدوارا هــجـومــــيــة خـلف
رأس احلـــــــربـــــــة الـــــــبـــــــرازيـــــــلي

جويلينتون.
ولـم تـــمـــر ســوى 7 دقـــائق حـــتى
افتتح نـيوكاسل الـتسجـيل عندما
مـــرر أتــســو الــكــرة إلـى الــظــهــيــر
األيـسـر فـيـلـيـمـز الـذي تـخـلص من
ـهـارة قـبل أن ألــكـسـنـدر-أرنـولـد 
يطلق بيمنـاه تسديدة استقرت في

رمى ليفربول. الزاوية اليمنى 
ورد لـــيــفـــربــول فـي الــدقـــيــقــة 11
عندما استلم أوكسـليد-تشامبرل
الـكـرة قـبل أن يسـدد بـقـوة بـجانب
القائـم وعاد الالعب نفـسه ليرسل
ـرمى ارتـقى لـهـا مـاني كـرة أمــام ا
برأسه وحـوّلهـا فوق الـعارضة في
الدقيقة 17.وحرم السيليس مدافع

نـيـوكــاسل أوريـجي من اسـتـغالل
عــــرضـــيـــة أرنــــولـــــــــــــد قـــبل أن
ـــــهــــــاجم تــــــذهب رأســــــيـــــة مـن ا
ـرمى في الـبـلـجــيـكي بـعــيـدا عن ا

الدقيقة 24.
وجاء الفرج في الـدقيقة 28 عندما
اقـتــحم روبـرتــسـون مـن الـنــاحـيـة
الــيــســرى ومـــرر إلى مــاني الــذي
سدد الكرة بدقة فـي الزاوية العليا

رمى نيوكاسل. اليسرى 
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وعـاد اجلاران الـلنـدنـيان تـوتنـهام
وتـشيـلسي لـسكـة االنتـصارات في
يـرليج بفـوزين كبـيرين على البـر
حــــســـــاب كـــــريــــســـــتـــــال بــــاالس
ووولـفــرهــامــبــتـون (0-4) و(5-2)

على الترتيب.
وعــلى مــلـعب تــوتــنـهــام اجلــديـد
أجـــهـــز العـــبـــو الـــســـبـــيـــرز عـــلى
كـريسـتـال باالس في الـشوط األول

بأربعة أهداف.
افـــتــتح ســجـل الــتــهــديـف الــنــجم
الـكــوري اجلــنـوبـي سـون هــيـوجن
مـ في الـدقـيـقة 10 قـبل أن تـعـزز
الـنـيـران الـصـديـقـة تـقـدم أصـحاب
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حــقـق ريــال مــدريـد
انـــــتــــصـــــارا بــــشق
األنفس بنـتيجة (-3
2) على ضيفه
ليفانتي
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دير الـفني لريال مـدريد رضاه عن االنـتصار على لـيفانتي أبدى الـفرنسي زين الديـن زيدان ا
بنتيجة (2-3) مساء اول امس السبت ضـمن منافسات اجلولة الرابعة من الليجا.وقال زيدان
خالل تصـريحات نقلـتها صحيفـة "ماركا" اإلسبانـية: "الشوط الثـاني كان أكثر تـعقيدًا وخاصة
ـسـجل اخلـصم هـدفـا في الـبـدايـة تـصـبح األمـور صـعـبـة ولـكن الـشـعور في بـدايـته ألنه حـ يُ
ـا حـيث سجـلنـا األهداف وعـليـنا احلـفاظ عـلى ذلك طوال جيـد".وتابع: "قـدمنـا شوطـا أول رائعً
 90دقيقة".وأضاف: "في الشوط الثاني كانت لدينا عدة فرص لتسجيل 4 أهداف أو أكثر لكن
ظـهــرت مـعـانـاة الــبـعض من اإلرهـاق وال أريــد أن أبـحث عن أعـذار وكــاسـيـمـيــرو لم يـسـتـطع
كـنني قوله عنه ا أوضح: "ما  االسـتمرار بسـبب التعب وراموس اشـتكى من آالم".وعن بنـز
أنه يـجب أن يواصل مـا يـقـدمه فنـحن سـعـداء جدًا بـرؤيـته يظـهـر بـهذا األداء وتـابـعنـا تـرحيب

اجلماهير به".
ـكـنـنـا حتـسـ الـكـثـيـر مـن األشـيـاء ويـجب أن نـلـعب بـشـكل أفـضل وتـابع: "نـحن نــعـرف أنه 

باراة".وحول أداء هازارد أجاب: "ح يلمس الكرة يصبح لديه وألطول وقت خالل ا
الـكـثـيـر من اخلـيـارات ولـكن مـا يـحـتـاجه هـو الـتـدرب أكـثـر فهـو لـم يُشـارك مع
اجملـموعـة سوى في 4 حصص تـدريـبيـة فـقط".وأردف: "فيـنـيسـيـوس? الشيء
ـهم هو خـلق الفـرص وصحـيح أننا حـصلـنا عـلى الكـثيـر منـها ولكن كل ا
شيء يأتي بالعـمل وهو الزال شابا صغـيرًا".وواصل: "خاميس أظهر أنه
العب جيد جدًا ولـديه الكثير من اجلودة ولكن في النهاية تأثر على
لـعب وأنا سـعيد سـتوى البـدني بعـدما ظهـر بقـوة على أرض ا ا
به".واختـتم الفـرنسي: "الهـشاشـة الدفـاعية? هـذا ال يقـلقني رغم
أنــنـا يـجب أن نـتــحـسن وسـنـفــعل ذلك وأعـرف أنـنــا سـنـسـجل

الكثير من األهداف وسنستقبل األقل".

بـفـارق نـقـطـة عن إنـتـر مـيالن الـذي
سيـواجه أودينـيزي في وقت الحق
مساء اول امس السـبت.فيما حصل
فـيـورنـتـيـنـا عـلى أول نـقـطة لـه هذا
ت متتاليت من وسم بعد هز ا
نـــــــــابـــــــــولـي وجــــــــنـــــــــوى عـــــــــلى
بـاراة بدأت بحذر دفاعي الترتيب.ا
كبير من اجلانب إال أن فيورنتينا
خــرج بـشـكل تــدريـجي من الــعـبـاءة
الــدفـاعــيـة وجنـح الـثـنــائي كــيـيـزا
ـعـاناة بـخط وريـبـيـري في إحلـاق ا
يـوفـنــتـوس الـدفـاعي وسط تـراجع
كـبيـر لـليـوفي الـذي غـابت فعـالـيته
الـــهــجــومـــيــة تـــمــامًــا فـي الــشــوط
األول.وفي أول فــــرصــــة خــــطــــيـــرة
لـيــوفـنــتــوس بـالــدقـيــقـة 20 سـدد
مــاتــويــدي تــصــويــبــة صــاروخــيـة
بالقـدم اليسـرى جنح دراجوفسكي
حــارس الــفـــيــوال في إبـــعــادهــا عن
مـــرمــاه بـــبــراعـــة.وشـــكل الــفـــيــوال
خــطـورة مــجـددًا بـتــمـريـرة طــولـيـة
رائــعـة من الــفـرنــسي ريـبــيـري من
اجلــهــة الـيــمـنى فــشل دالــبـرت في
التـعامل معـها بشـكل جيد وأبـعدها
تشيزني ببراعة إلى ركنية بالدقيقة
40.وفي إصابة جديدة لـيوفنتوس

ــرمى طـوال 45  تــســديـدة عــلى ا
ـــاني دقـــيـــقـــة رغـم أن مـــدربه األ
تــــومـــاس تــــوخــــيل دفـع بــــقـــوة
هـجومـية ال يـستـهان بـها.واعـتمد
توخيل على خطة 1-3-2-4 إال أن
ظـهـيـري اجلـنب داجـبـا وكـورزاوا
كانـا بال بصـمة هجـوميـة وارتكز
فـيـراتي وإدريـسا جـايي في وسط
ـلعب لـتأمـ قلـبي الدفـاع عبدو ا
ديالو وتياجـو سيلفا. أما احملاور
الــهــجــومــيــة لـم يــكن لــتــشــوبــو
مـوتيـنج أي حـضور سـوى ضـربة
رأس ضعيفة بيـنما اختفى تأثير
دي مـاريـا وبابـلـو سارابـيـا وكان
نيـمار أنـشط العـناصر الـهجـومية
لـفريـقه رغم صـافرات االسـتهـجان
ضـده من جـمـاهـيـر نـاديـه.وافـتـقد
نيـمار للـتركيـز نسبـيًا في اللـمسة
األخيرة وأضاع فرصة مؤكدة من
انــفـراد تــام لــكــنه أطـاح بــالــكـرة
ـــرمى اخلــــالي.في بــــعـــيـــدا عـن ا
اجلـهـة األخـرى جلـأ تـيـري لـوري
مدرب ستـراسبورج عـلى خطة -5
1-4 إال أن فــريـــقه كــان نـــشــيــًطــا
ـحاولـت بـدرجة أفـضل نسـبـيا 
لالمــ كـونـيه بـضـربـة رأس فـوق
العارضة وتسديدة لرأس احلربة
لــــودوفـــيـك أجـــورك أمــــســـكــــهـــا
احلــارس الـكــوسـتــاريــكي كـيــلـور
نــافـاس.وحتـرك تـوخـيل لـتـنـشـيط
هـجومه في الـشـوط الثـاني حيث
أشــرك مــاورو إيــكــاردي بــدلًــا من
تــشــوبــو مــوتــيــنج ثم بــرســنــيل
كيمبيمبي وأندير هيريرا بدلًا من
كورزاوا وسـارابيـا.وبلـغت اإلثارة
ذروتهـا في آخـر ربع ساعـة حيث
أنــقــذ كــيــلــور نــافــاس مـرمــاه من
هـــدف مــؤكــد بــفــرصــة أضــاعــهــا
أجـورك.بـيـنـمـا كـان نـيـمـار مـحور
اخلـــــطـــــورة األول في صـــــفـــــوف
الـــفــريـق الــبـــاريــسي حـــيث كــاد
يــسـجل هـدفًـا إال أن مـاتس سـيـلـز
حـــارس مــــرمى ســــتـــراســــبـــورج
تـصـدى لكـرته بـينـما حـرم الـقائم
ن الــــنــــجم الــــبــــرازيــــلي من األ
تـسـجـيل هـدف اسـتـثـنائـي بـركـلة
ركـــنـــيـــة.وصـــمـــد حـــارس مـــرمى
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األرض في الدقيقة 21.
لم تـكـد تـمـر دقـيـقـت حـتى واصل
هــــيـــوجن مــــ الــــتـــألـق بـــهــــدفه
الــــشـــخـــصـي الـــثــــاني والــــثـــالث
لـتوتـنـهـام ثم اختـتم إيـريك الميال
ربـاعــيــة وصــيف بـطـل أوروبـا في

الدقيقة 42.
ورفع الفوز رصيد الـفريق اللندني
إلى 8 نــقــاط يــرتـقي بــهــا مــؤقــتـا
لـلمـرتبـة الثـالثـة في جدول تـرتيب

يرليج. البر
وعاد تـشيـلسي لـدرب االنتـصارات
بــــعــــدمـــا دك شــــبــــاك مــــضــــيــــفه

وولفرهامبتون بنتيجة (5-2).
ويـدين الـبـلوز بـالـفـضل األكـبر في
ـهــاجـمه هــذا االنـتــصـار الـكــبـيــر 
الـشاب تـامي أبـراهام الـذي ارتدى
ثــــوب اإلجـــــادة بــــثـالثــــة أهــــداف
"هـــاتـــريـك" في الـــدقـــائق 34 و41
ـدافـع الـشاب و55. بـيـنـمـا تـكـفل ا
فـيـكـايـو تـومـوري بـافـتـتـاح شريط
أهـداف بـطل الـدوري األوروبي في

الدقيقة 31.
وفي الـدقيـقـة السـادسـة من الوقت
احملتـسب بدال من الـضائع اخـتتم

لويس
سواريز
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سـتراسـبورج في الـدقائق األخـيرة
بـالـتـصـدي لـتـسـديـدتي آنـخيل دي
مـــاريــا وأنـــديـــر هـــيـــريـــرا.وســدد
بــيــلــيــجــارد كـــرة بــجــوار الــقــائم
ـن بـعـدهـا تـقـدم عـبـدو ديـالـو األ
لــيــلـعـب كـرة عــرضــيــة من اجلــهـة
قـصية اليـسرى ليـقابلـها نيـمار 
ن رائـعــة بـيــسـراه في الــقـائم األ
قـبـل أن تـدخل الــشــبـاك لــيــسـجل
هــــدفــــا في وقت قــــاتـل.وكـــادت أن
تكـون فرحة نـيمـار مزدوجة إال أن
احلكم ألـغى له هدفـا ثانيـا بسبب
تــسـلل آنــخـيـل دي مـاريــا لـيــفـلت
الــفـريـق الـبــاريــسي بــفــوز صـعب
وثــــمــــ وسـط ســــكـــــون تــــام في
مـدرجــات حـديـقـة األمـراء الـتي لم

تهلل لهدف نيمار.
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وهــيــمن الــتــعــادل الــســلــبي عــلى
مــبــاراة يــوفــنــتـوس مـع مــضـيــفه
فــيــورنــتــيــنــا اول امس الــســبت
ـلــعب أرتــيــمـيــو فــرانـكـي ضـمن
مــنــافـــســات اجلــولــة الـــثــالــثــة من
الدوري اإليطـالي "الكالـتشيو".ورفع
يـوفنـتـوس رصـيده إلى  7نـقاط في
صـدارة تـرتـيب جـدول الـكـالـتـشـيو

سيرجيو
أجويرو
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ـهــاجم اإلجنــلــيـزي الــشـاب ســجل ا
تـامي إبـراهـام مـهـاجم تـشـيـلـسي 3
أهـداف (هاتـريك) وهدفـا عكـسيـا ضد
وولفرهامـبتون على ملـعب مولينيو
ضـــمن اجلــولــة اخلـــامــســة لــلــدوري
اإلجنـلـيـزي.وبـحــسب شـبـكـة "أوبـتـا"
لإلحـصائـيات فـإن إبـراهام هـو ثالث
العـب في تـاريـخ الـدوري اإلجنــلــيـزي
يـبلغ 21 عـامًا أو أقل يـسـجل هـدف
أو أكثر في 3 مبـاريات مـتتـاليـة بعد
أن أحــــرز ثــــنـــائــــيـــتــــ في شــــبـــاك
نورويـتش سيتي وشـيفيـلد يونـايتد
. وسـبق أبراهام اضـيت اجلولـت ا
فـي حتــــــقـــــيـق هــــــذا الــــــرقم كـل من
كريـسـتـيـانـو رونالـدو مع مـانـشـسـتر
يـونـايتـد في ديـسـمبـر / كـانون األول
2006 وديــلـي آلي مع تـــوتــنـــهــام في
يـــنــايــر 2017. في الـــوقت ذاته بــات
أبـــراهــام أصـــغـــر العب في صـــفــوف
تشـيلسي عـلى اإلطالق يحـرز ثالثية
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u“∫ حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهماً في منافسات الليغا

الفرنسي فرانك ريبيري العب فيورنتينا
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عانى البوسني ميرالم بيانيتش من
إصـابـة فـي الـركـبـة لـيـجـري سـاري
الــتــبـديـل الــثـانـي في الــدقــيــقـة 43

ويحل محله رودريجو بنتانكور.
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ومع بــدايـة الــشـوط الــثـاني واصل
فــيـــورنــتـــيــنــا تـــقــدمه عـــلى مــرمى
يوفـنتـوس ومحـاوالته وسط تراجع
كــبـيـر لـلـبـيــانـكـونـيـري حـتى أهـدر
كـاستـروفـيـلي العب الـفيـوال فـرصة
بـغـرابــة شـديـدة بـالـدقـيـقـة 53 بـعد
هـجمـة مرتـدة سـريعـة نفـذهـا كيـيزا
ن وتــوغل لــيــمــرر في اجلـــانب األ
للقادم من اخللف كاستروفيلي الذي
سـدد بــطـريـقـة خـاطـئـة لـتـبـتـعـد عن
ـــرمى.وســـنـــحت الـــفـــرصـــة أمــام ا
رونالدو لـلتسـجيل في الدقـيقة ?74
بــعــد عــرضــيـــة من خــضــيــرة أمــام
ــرمى لـرونــالـدو جنح بــيـزيال في ا
الــتــدخل في وقت مــثـالـي وأبـعــدهـا
قـبل أن تـصل لـلـدون.وكـاد بـوايـتنج
أن يـخـطف هدفًـا قـاتـلًـا في الـثواني
األخيرة بعدما اسـتقبل عرضية من
الناحية اليـمنى وسدد الكرة بجوار
ـــبــاراة ــرمـى لــتـــنـــتــهـي مــعها ا ا

بالتعادل السلبي.
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سجل األرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي هدفًا في شباك نورويتش سيتي
متاز. اول امس السبت في اللقاء الـذي يجمعهما ضـمن اجلولة اخلامسة للـدوري اإلجنليزي ا
يـرلـيج وبـحـسب شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيات فـإن أجـويـرو بـات ثـالث العب فـي تـاريخ الـبـر
يسجل في أول  5 مباريات بعـد الثنائي خوسيه أنطونيو رييس مع آرسنال موسم 2004/05
وواين روني مع مانـشستر يونـايتد موسم 12/2011.ورفع هذا الـهدف رصيـد أجويرو إلى 7
أهـداف في صـدارة ترتـيب الـهـداف بـالـتسـاوي مع تـامي أبـراهام مـهـاجم تـشيـلـسي.وأشارت
ـرمى مـنـذ انـطالق "أوبـتـا" إلى أن أجـويـرو سـجل أهـدافه الـسـبـعـة من جـمـيع تـسـديـداته عـلى ا

وسم (7 تسديدات). ا
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أعــرب الـفــرنــسي فـرانك
ريــــــــــبــــــــــيــــــــــري العب
فيـورنتـينـا عن سعادته
عـقب مشـاركـته أساسـيا

العب الــوسط الـشـاب مـيـسـون
مــــــــاونـت خــــــــمـــــــــاســــــــيــــــــة
تـــشــيــلـــسي.وارتــفـع رصــيــد
الفريق الـلندني إلى 8 نقاط
ركـز السادس يحـتل بهـا ا
مــــــــــؤقـــــــــــتــــــــــا.وعــــــــــاد
سـاوثهـامـبتـون بـالنـقاط
الــــثـالث من عــــقــــر دار
شـــيــفــيــلـــد يــونــايــتــد
بـــالــفـــوز بـــهــدف دون
رد.حـمـل هـدف الـلـقـاء
الــــوحــــيـــــد تــــوقــــيع
الي الشاب اجلناح ا
موسـى دجيـنيـبو في

الدقيقة 66.
وخـــــيم الـــــتــــعــــادل
اإليـــجــابـي بـــهــدف
ـثــله عــلى الــلــقـاء
الــــــــــــذي جـــــــــــمـع
بـــرايـــتـــون آنــد
هـــــــــــــــــــــوف
ألــــبـــــيــــون
بــــضــــيــــفه
بــــيــــرنــــلي.
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دير الفني ليوفـنتوس أن إصابة دوجالس كوستا أكد ماوريسيـو ساري ا
جـناح البـيانكونـيري هي األسوأ من بـ إصابات الـفريق التي حدثت خالل
مواجهة فيورنـتينا باجلولة الـثالثة من الدوري اإليطـالي. وتعادل يوفنتوس مع
مــضـيـفه فـيـورنــتـيـنـا بـدون أهــداف في مـبـاراة شـهـدت إصــابـة ثالثي الـيـوفي

(كوستـا بيانيتش ودانيلو) حيث أجرى ساري 3 تبديالت اضطرارية في أول 60
دقيقة من اللقـاء.وقال ساري في تصريحات لـشبكة "سكاي سبـورت إيطاليا": "لم نقدم

ا كان الـوضع معقـدا للـغاية حـيث لعب فـيورنتـينـا بشكل جـيد ونـحن استنـفدنا أداءً جيـدً
التبديالت الـثالثة مع اإلصابات لذلك لم يكن أمامنا إشراك العب آخرين".وأضاف "مع كل
ـبـاراة نحن قـمنـا بـعمل جـيد من حـيث الـشخـصيـة كي نـحصل عـلى نقـطة ـتغـيرات خالل ا ا
ـا للمشاكل البدنـية اللعب في مدة ما بعد فقدنا حيازة الكـرة مرات عديدة وهذا قد يرجع أيضً
الظهـيرة في فلـورنسا عـندما نكـون في فصل الصـيف هو أمر صـعب على اجلمـيع".وحول حالة
وقعـة أتلـتيـكو مدريـد صرح سـاري: "إصابة دوجالس ـصابـ ومدى قدرتـهم على الـلحـاق  ا
كوستـا تبدو أسوأ قـليالً بيـانيتـش تعرض لضـربة في العـضالت خالل األسوأ لـكنهـا استمرت
زيـد من االخـتـبارات ". وأردف "عـنـدمـا يدافع الـفـريق بـشكل مـعه حتى الـيـوم لـذلك سنـحـتـاج 
سـتوى ـساعـدة واجـهنـا صعـوبة عـلى ا عمـيق فـنحن بـحاجـة إلى يعـود الهـجـوم للـمسـاندة وا

باراة". الفني وأنا واثق من أن فريقًا ذو شخصية أقل كان سيخسر هذه ا

  ôU Ë ≠ b¹—b

هاجم استقر برشلونة على بديل ا
األوروجــوايــاني لــويس ســواريـز
دى الطويل سواء رحل عن على ا
كـــامـب نــو أو اعـــتـــزل بـــقــمـــيص
الـبـرسا.وبـحسـب موقع "كـالـتشـيو
مـيركـاتو" اإليطـالي فـإن برشـلونة
هـاجم األرجـنتـيـني الوتارو حـدد ا

مـارتــيـنـيـز العب
إنـــتــر مــيالن
ليقود هجوم
بــرشــلــونـة
فــــي خـــالل
مدة ما بعد

سواريز.
وأشــــــــــارت
تــــــقـــــاريـــــر
صـــحـــفـــيــة

إلـى أن ديـفـيـد بـيـكـهـام مـالك فـريق
ميـامي األمريـكي مهـتم بـاحلصول
عـلى خــدمــات لــويس ســواريـز في

صفوف فريقه.
ويــعـتـبـر لـويس سـواريـز أحـد أهم
الـالعـــــــــبــــــــــــــــــــــ فـي تـــــــــاريخ
بـرشـلـونة مـنـذ انـضـمــــــــــامه من
لـيـفـربـول عام 2014  حـيث خاض
ـهـاجم األوروجــــــــــوايـاني 248 ا
سابـقات وســـــــجل في جمـيع ا
177 هــــــدفًـــــــا وصـــــــــــنع 96

آخرين.
وكـان ألــبــرتـو يــاكــيه وكـيل
مـارتـينـيــــــــز قـد صرح في
وقتٍ ســـــابـق وقــــــــــــــال:
"إنه مـن اجلــــــيـــــد أن أرى
الوتــــارو مع مــــيــــسي في

برشلونة".

عام 2011 كـمـا بـات أصغـر إجنـلـيزي
عــــلى اإلطـالق يـــســــجل ثـالثـــيــــة في
ـيـرلـيـج مـنـذ أن فـعـلـهـا رحـيم الـبـر
سـترلـيـنج في أكـتوبـر/ تـشرين األول

 .2015
كـمـا أن الالعب الـشـاب هـو أول العب
في تاريخ الدوري اإلجنلـيزي يسجل
هاتـريك وهدفًـا في مرمـاه خالل نفس

باراة. ا

في الـدوري اإلجنلـيـزي عن عـمر (21
عـامًا و347 يـومًـا) حـيث تـفـوق على
الـبلـجيـكي إيدين هـازارد جنم البـلوز
الـسـابـق والـذي سـجل (هـاتـريك) في
شـبـاك نـيـوكـاسل عـام 2014 عن عـمر

( 23عامًا).
وأصـــبـح أبـــراهــــام أول إجنـــلــــيـــزي
يـسجل (هـاتريك) بـقميـص تشيـلسي
بعـد فرانك المبـارد في شباك بـولتون

في تعادل فريقه السلبي
مـع يــــوفــــنــــتـــوس اول
امـس الـــــــــســــــــــبـت في
اجلـــولـــة الـــثـــالـــثـــة من

الدوري اإليطالي.

وقـــــال ريــــــبـــــيــــــري في
تـــصــريـــحــات لــشـــبــكــة
"ســـــــكــــــاي ســـــــبــــــورت
إيــطـالــيــا": "أنـا ســعــيـد
للـغاية لـقــــــــــد مرت 3
أشــــــهــر مـنـذ أن لـعـبت
آخـــــــــــــر مـــــــــــــبـــــــــــــاراة
أســاســـــــــــيــا لــكــنــهـا
ســـــــــــــــارت عـــــلـى مــــا
يــرام أحــاول اسـتــعـادة
مـسـتـواي وهـذه خـطـوة

لألمام".
وأضـاف "لقـد جـربـنا كل
شيء أمــام يــوفــنــتــوس
لــتـــســجــيـل هــدف لــكن
الـــــيــــوفي فـــــريق قــــوي
بـــجــانـب أن اجلـــو كــان
حارًا للغاية نحن نعمل

مــعًـا لـديـنــا فـريق جـيـد
باراة ونأمل الفـوز في ا

قبلة". ا
وتـلقى ريـبيـري تـرحيـبًا
هـائـًال أثـنـاء اسـتـبـداله
وبــــهــــذا الـــصــــدد قـــال:
"اجلمـاهير كـانت رائعة
لـقـد جئت إلى فـلـورنـسا
من أجل هـذا احلـشد من

اجلماهير".
وشــــارك ريــــبـــيــــري من
بدايـة مباراة فـيورنتـينا
ويـوفـنـتـوس وخرج في
وسط الـــــدقــــــيـــــقـــــة 68 
تــــرحـــــيب كـــــبــــيـــــر من
جــمـاهـــــــــــيـر الــفـيـوال
بـعــدمـا تـألق عـلى أرض

لعب. ا

هاجم ا
اإلجنليزي
الشاب تامي

إبراهام


