
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6481-6485 Wednesday-Monday 16-21/10/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6481-6485  االربعاء - االثن 22 من صفر 1441 هـ 16-21 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

UO M U  ÂU √ “uH « —bN¹ b¹—b  uJO²Kð√

Ã—u³ łË√Ë —U³¹SÐ VŽö²¹ W½uKýdÐ wŁöŁ

qðUI « X u UÐ Êd¹U³ « ÂbB¹

{ لنـدن - وكـاالت - انقـلبت جـمـاهيـر تـوتنـهـام على العـبي الـسبـيرز
خالل مـباراة واتـفـورد الـتي انـتـهت بـالـتـعادل  1-1 ضمن مـنـافـسات
مـتـاز. ووفقًـا لـصحـيـفة "ذا اجلولـة الـتاسـعـة من الـدوري اإلجنلـيـزي ا
صن" الـبريـطـانـيـة فـإن جمـاهـيـر تـوتـنهـام قـابـلت خـروج الالعـبـ ب
ـباراة بـصـيحـات استـهجـان كبـيـرة. وجاء ذلك بـعد أن تـأخر شوطي ا
الفـريق في الشـوط األول عـلى ملـعبه أمـام واتـفورد بـنتـيجـة هدف دون
رد. ويـواصل الـسـبيـرز بـذلك سـلـسـلـة الـنـتـائج الـسـلـبـية الـتي ضـربت
دة ـمتاز خالل ا الفريق في دوري أبطـال أوروبا والدوري اإلنـكليزي ا

األخيرة.
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مدن  –وكاالت 
سـار حامل الـلـقب مانـشـستـر سـيتي
على درب االنتصارات مجددا بفوزه
عـلى مـضـيـفه كـريـسـتـال باالس 2-0
مـــســــاء اول امس الــــســـبـت ضـــمن
اجلــــولـــة الــــتــــاســــعـــة مـن الـــدوري
ـمتـاز. وسجل جـابريال اإلجنلـيزي ا
جيـسوس ( (39ودافيـد سيـلفا ((41
هـــدفـي الـــفـــريـق الـــفـــائــــز. وبـــهـــذه
الـنـتـيــجـة وضع مـانـشـسـتـر سـيـتي
خـــــــــســــــــارتـه األخـــــــــيـــــــــرة أمــــــــام
وولـفرهـامـبـتون ( (2-0خلف ظـهره
لـيـرفع رصـيده إلى  19نـقـطـة وكان
الفتـا في تـشكـيلـة مانـشسـتر سـيتي
خـــلــــوهـــا من مــــدافع أوسـط حـــيث
ــدرب اإلسـبــاني جــوسـيب اعــتـمــد ا
جـوارديوال عـلى طـريقـة الـلعب -3-1
 2-4الـتي حتـولت في فـتـرات عـديدة
إلى  ?3-3-4فــــــقـــــاد العـب الـــــوسط
الـبرازيـلي فـرنـانـدينـيـو خط الـدفاع
بـــإســــنـــاد من الــــظـــهـــيــــرين جـــواو
كـانـســيـلـو وبـنـجـامـ مـنـدي وأدى

اإلسبـاني رودري دور العب االرتكاز
مـع الــعــودة عــنــد احلـاجــة لــلــخــلف
ــســانــدة اخلط الــدفــاعـي وتــنـاوب
ـاني اإلســبــاني دافـيــد ســيـلــفــا واأل
إلــكــاي جــونــدوجــان عــلـى صــنــاعـة
األلــعـاب وتـمــركـز بــرنـاردو سـيــلـفـا
وكـيــفن دي بـرويـن عـلى اجلــنـاحـ

مـقــابل وقـوف رحــيم سـتــرلـيـنج إلى
جـانب جابـريـال جـيـسوس في اخلط
قابـلة انتهج األمامي. في الناحـية ا
مـــــدرب كــــريـــــســــتـــــال بــــاالس روي
هـودجـسـون طـريـقـة اللـعب -4-1-4
 ?1فتكون اخلط اخللفي من الرباعي
جويل وارد وجـاري كـاهيل وجـيمس
تومكينز وباتريك فان أنهولت وأدى
لـوكــا مــيـلــيــفـويــيــفـيــتش دور العب
االرتــكــاز وتــواجــد ويــلــفــريــد زاهـا
وجيـفري شلـوب على اجلـناح مع
تــمــركــز شــيــخــو كــويــاتي في وسط
ــلـعب مع جــيـمـس مـاكــارثـر األمـر ا
هـاجم الصـريح جوردان الذي عـزل ا
أيــوو.  وانـتـظــر مـانــشـسـتــر سـيـتي

حــتى الــدقــيــقـة  15لــيــشــكل خــطـرا
عـنى الـكلـمة عـلى مرمى كـريسـتال
بـاالس عـنــدمـا مـرت كـرة دي بـروين

اخلطـيرة مـن أمام جـيسـوس قبل أن
يخـرجها الـدفاع إلى ركـنية لم تـثمر
وبــعـدهـا بــدقـيـقــتـ كـاد جــيـسـوس

يفتتح الـتسجيل لـكن رأسيته حادت
رمـى بعـد إبعـاد لـلكـرة من قبل عن ا
حـــارس كــــريــــســــتـــال بــــاالس واين

هينـيسي. وتقـدم جوندوجـان بالكرة
قــبل ان يـــطــلق تـــســديــدة مـــقــوســة
تــصـدى لــهـا هــيـنـيــسي بـبــراعـة في
الدقيقة  21وتوقف اللعب قـليال بعد
إصـــابـــة في الــــرأس تـــعـــرض لـــهـــا
فــرنـانـديــنـيــو قـبل أن يـقــرر األخـيـر
مــواصـلـة الــلـعب وفــشل كـريــسـتـال
بــاالس في اســـتـــغالل الـــتــمـــريــرات
السـاذجة التي قـام بهـا العبـو سيتي
في اخلط اخلـــلـــفي. رغـم الـــكـــثـــافــة
الـدفـاعــيـة الــتي طـبــقـهــا كـريــسـتـال
بـــاالس رفض مــانــشــســـتــر ســيــتي
اليأس وأحرز هدف التـقدم بالدقيقة
 ?39عنـدما رفع بـرناردو سـيلـفا كرة
عرضية غاص لها جيسوس بطريقة
رائــعـــة قــبـل أن يــدكـــهــا بـــرأسه في
الـشبـاك نـحـو القـائم الـبـعيـد. وأثـمر
تـواصل ضـغط مـانـشـسـتـر سـيتـي ا
عن الـهـدف الـثـاني في الـدقـيـقة ?41
عندمـا أسقط سترلـينج الكرة بـحنكة
من فــوق الــدفــاع لــتـصـل إلى دافــيـد
ســـيـــلـــفـــا في مـــواجـــهـــة احلـــارس

لــيــتــابــعــهــا في الــشــبــاك. واقــتــرب
ســـتــرلــيـــنج من تــدوين اســـمه عــلى
ـسجل في الـدقيقة  52بعد الئحة ا
تــمـــريــرة من دافـــيــد ســـيــلــفـــا لــكن
محاولته مـرت بجوار القـائم البعيد
وبـــعـــدهـــا بـ 3دقـــائـق عـــاد الالعب
نـفــسه لـيـتــخـلص من رقــيـبه قـبل أن
يسـدد من حافـة منـطقـة اجلزاء نـحو

درجات.  ا
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وتـــغــلـب تــشـــيـــلـــسي عـــلى ضـــيــفه
نـيـوكـاسل بـهـدف دون رد اول امس
باراة التي أقيمت على السبت في ا
مــلــعـب ســتــامـفــورد بــريــدج ضــمن
لــقـاءات اجلــولـة الـتــاسـعــة من عـمـر
ــمــتــاز.سـجل الــدوري اإلجنــلــيـزي ا
هـدف تـشـيـلـسي الـوحـيـد اإلسبـاني
مـاركـوس ألـونـسـو في الـدقـيـقـة .73
وارتــفـع رصــيــد تــشــيــلــسي إلى 17
ركـز الثالث مؤقتًـا بينما نقطة في ا
جتمد رصـيد نيـوكاسل عند  8نقاط.
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تـوريــنـو حـقق خاللـهـا  5بـطـوالت
لـلـكـالـتشـيـو وتـأهل لـنـهائي دوري
.الى ذلك أنـهى ديلي األبطـال مـرت
آلي جنم توتـنهام هـوتسبـير حالة
النحس التي كانت تطارده في آخر
 10أشـــهـــر مع نـــاديه الـــســبـــيــرز.
وجنح آلي فـي إحـراز هــدف تـعـادل
تـوتـنـهـام أمـام واتـفـورد اول امس
الــسـبت ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة
الــــتــــاســـــعــــة من عـــــمــــر الــــدوري
ـمـتاز. ووفـقًـا لـشـبـكة اإلجنـلـيـزي ا
"سكـاي ســــــــــــبورتس" فـإن ديلي
آلي ســجل هــدفه األول مــنــذ شــهـر
ـاضي مـنـهـيًا يـنـايـر/كـانون ثـان ا
أطـول مـدة صـيـام عن الـتهـديف في
مسيرته مع الفرق. وأشارت إلى أن
ديــــــلي آلـي خـــــاض  17مــــــبـــــاراة
بـإجـمالي  1422دقـيـقـة وسدد 32
ـرمى منـذ ينـاير/كـانون مـرة على ا
ــــاضـي دون أن يــــحـــرز أي ثــــان ا
هـدف مع تـوتـنـهـام. يـذكـر أن هـدف
ـبـاراة بـ 4 ديــلي آلي قـبل نــهـايـة ا
دقـائق أنـقـذ تـوتـنـهـام مـن خـسارة
جـديـدة وجـعـله يــخـرج من الـلـقـاء

متعادلًا بنتيجة .1-1

بالفعل من أجل قيادة الفريق خلفًا
لسيـلفا. ويعـتبر إيفـرتون هو ثالث
نـادٍ في الـدوري اإلجنـلـيـزي يـرتـبط
اسـمه بـألـيـجــري بـعـد مـانـشـسـتـر
يونـايتد وتوتـنهام. ورحـل أليجري
وسم عن يـوفـنـتوس عـقب نـهـايـة ا
ـاضـي بـعـد قـضـاء  5مـواسم في ا

احلــالي الــذي تــعــرض النــتــقـادات
كبيرة. وجمع إيفرتون حتى اآلن 7
نـــقـــاط فـــقط من  8مـــبـــاريـــات في
ا وضعه في مراكز يرليج  البر
الـهبـوط. وبحسـب موقع "كـالتـشيو
مـيـركـاتو" اإليـطـالي فـإن مـسؤولي
إيــفـرتــون تــواصــلـوا مع ألــيــجـري

{ لـنــدن  - وكـاالت  - ذكــر تـقــريـر
صــحـــفـي إيـــطــالـي أن إيـــفـــرتــون
يــسـتــعـد التـخــاذ خـطــوة مـفــاجـئـة
ــدرب اإليــطــالي بـــالــتــعــاقــد مـع ا
دير الفني ماسيميليانو أليجري ا
الـسـابق لـيـوفــنـتـوس لـيـحل مـحل
مــاركـــو ســـيــلـــفــا مـــدرب الـــفــريق
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{ لـنـدن -  وكـاالت - صـنع جنم تـشـيـلـسي الـشـاب
كــالــوم هــودســون-أودوي هــدفــا لــفــريــقه في مــرمى
نـيــوكـاسل يـونـايـتـد مــسـاء اول امس الـسـبت ضـمن
ـرحــلـة الــتـاسـعــة من الـدوري اإلجنــلـيـزي مـبــاريـات ا
ــمــتــاز. وجــاء الــهــدف في الــدقــيــقــة  73بــإمــضــاء ا
اإلسـبــانـي مــاركــوس ألــونــسـو الــذي قــابـل تــمــريـرة
هـودســون-أودوي بـتــسـديــدة يـســاريـة نــحـو الــزاويـة
الـبـعـيـدة. ووفــقـا لـشـبـكـة "أوبــتـا" لإلحـصـائـيـات فـإن
هـودسـون-أودوي أصـبح بـهــذا الـهـدف ثـاني أصـغـر
ـيــرلـيج يــصـنع أهــدافـا في 3 العب فـي تـاريخ الــبـر
مــبــاريـات مــتــتـالــيـة ( 18عــامـا و 346يــومــا). ويـأتي
الالعب اإلجنـلـيـزي خـلف مــواطـنه مـايـكل أوين الـذي
ـعادلة ذاتـها مع ليـفربول في يـناير/كـانون ثان حقق ا
 ?1998عن عــــمــــر ( 18عــــامــــا و 27يــــوم). وكــــان
العب ــدة طــويــلــة عن ا هــودســون-أودوي قــد غــاب 

اضي. وسم ا بسبب إصابة تعرض لها في ا

{ مدريـد - وكاالت - أشاد الـفرنـسي كلـيمنت لـينـجليـت مدافع برشـلونـة بقرار
تـأجيـل الكالسـيـكـو ضد الـغـر الـتقـلـيـدي ريـال مدريـد عـقب االنـتصـار بـثالثـية
نظـيفـة على إيـبار ظـهر اول امس الـسبت ضـمن منـافسـات اجلولـة التاسـعة من
ـنـافــسـات بـاالحتــاد اإلسـبـاني قــرارًا بـتـأجـيل عــمـر الـلـيــجـا. وأصـدرت جلــنـة ا
ـفـتـرض إقـامته  26تـشـرين أول اجلـاري في مـلعب الـكالسـيكـو الـذي كـان من ا
وعد اجلديـد رغم اتفاق النادي على يوم "كامب نـو" وحتى اآلن لم يتم حتديد ا
ـقـبل. وقال لـيـنجـليت خالل تـصـريحـات نقـلـتهـا صحـيـفة مـاركا  18كـانون أول ا
ـكـنـني الـتـعـلـيق عـلى الـوضع "عـشت مـنـذ مـدة قـصـيـرة في كـتـالـونـيـا لـذلـك ال 
باراة ـوجودة حـاليًـا تعـني أن تأجـيل ا ـشاكل ا السـياسي احلـالي". وأضاف "ا
هو اخليار األفضل لكن القرار بيد رابطة الليجا واالحتاد اإلسباني".وتابع "أريد
وعـد اجلديـد للـمباراة". لعب الـكالسيـكو في أي وقت سـنلـعب ح يـتم حتديـد ا
وعن صنـاعته الـهدف األول جلـريزمـان ضد إيـبار أجـاب "نحن دائـمًا نعـمل على

إخراج الكرة إلى األمام تمتعنا بخطة واضحة وفعلنا األمور بشكل جيد.
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من الدوري
االنكليزي

تـــصــــدى لــــهـــا بــــبــــراعـــة. وارتــــقى
ليفاندوفسكي لكرة عرضية ليوجهها
بـــرأسه إلى كــومـــان الــذي قــابـــلــهــا
بيمناه في اجتـاه مرمى أوجسبورج
لكن كوبيك أبعدها ببراعة عن مرماه.
وفـي الــــدقــــيــــقـــة األولـى من الــــوقت
احملـتـسب بـدلًــا من الـضـائع انـطـلق
ن سيرجيو كوردوفا من اجلانب األ
نطـقة اجلـزاء ليرسل حتى وصـوله 
عرضية أرضية قابلـها فينبوجاسون
بــلـمــسـة واحــدة إلى داخل الـشــبـاك
لـيخـطف تـعـادلًا قـاتـلًـا في اللـحـظات

باراة (.)2-2 األخيرة لتنتهي ا
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وواصل أتــلــتـيــكـو مــدريــد مـســلـسل
نتـائجه الـسلـبيـة في اللـيجـا بعد أن
سـقط في فخ الـتـعـادل اإليـجابي 1-1
أمـــام ضــيـــفه فــالـــنــســـيــا اول امس
الــــســــبـت. وعــــلى مــــلـــــعــــبه وانــــدا
مــيــتــروبـولــيــتـانــو تــقــدم الـروخي
بالنكوس بـفضل مهـاجمه الدولي
ديـيـجـو كـوسـتـا في الـدقـيـقـة 36
من ركلة جـزاء. لكن قبل  8دقائق
من نـهـايــة الـوقت األصـلي أدرك
الــقـائــد داني بـاريــخـو الــتـعـادل

لفالنسيا.

رمى. يسارية لكنها حادت عن ا
وتــســبب هــذا الــســقــوط في إصــابـة
ــدرب ســـولي بــالـــفــعـل لــيــضـــطــر ا
الــكــرواتـي نــيــكــو كــوفــاتش إلجــراء
تـــبــديـل اضــطـــراري بــعـــد مــرور 12
بـاراة. رغم دقـيـقـة فـقط عـلى بـدايـة ا
ذلـك جنح بـــايــــرن في تـــفــــادي تـــلك
الـضــربـة بـعـدمـا أدرك الــتـعـادل بـعـد
دقيقتـ على خروج سولي إذ أرسل
جنابري عـرضية مـتقنة داخل مـنطقة
اجلــزاء لـيـوجــهـهـا لــيـفـانــدوفـسـكي
بــرأسـه لــيــفــشـل احلــارس تــومــاس
كــوبــيك في الــتـصــدي لــهـا لــتــسـكن
شـــبـــاكه. وكـــثف بـــايـــرن مــحـــاوالته
الهـجوميـة بعـد إدراك التـعادل على
مـــــرمـى أصــــــحـــــاب األرض الــــــذين
تــراجــعـوا لــلـخــلف مــعـتــمــدين عـلى
ــرتـدة الـســريـعـة. وكـان الـهــجـمـات ا
جنـابري عـلى مقـربة من إحـراز هدف
جديد لـلفريق الـبافاري بـعدما قابل
عرضية كينجسلي كومان بتسديدة
مـبـاشرة عـلى الـطـائـر لـكن الـقائم
ن حـــال دون وصـــول الـــكــرة األ
لــلـشــبــاك. وواصل العــبـو بــايـرن
إهــــدار الـــــفــــرص فـي الــــدقـــــائق
الــتــالـيــة وسط بــســالــة من دفـاع

الثالثي سواريـز وجريزمـان وميسي
نـطقة اجلـزاء ليـسجل لـيونـيل بعد
تــمــريــرة مـن زمــيــله الــفــرنــسي. في
ـــقــابل اكــتــفـى إيــبــار بــتــســديــدة ا
طـائــشـة لـالعب الـوسط بــابي ديـوب
فوق العارضة بيـنما لم يقدم البدالء
إكـــســبــوســيــتــو وتــاكــاشي إيــنــوي
ـطـلــوبـة في ظل وكـيــكي اإلضـافــة ا
يقظـة مدافـعي البلـوجرانا أومـتيتي
ولـــيــنــجـــلــيت وجـــوردي ألــبــا. ومن
رر ـيـسي فـضل أن  انـفراد جـديـد 
ـــرة لـــزمــيـــله لـــويس الــكـــرة هـــذه ا
سـواريـز لـيسـجل األخـيـر بـسـهـولة
مـعـززا تقـدم الـضـيـوف بـهـدف ثالث.
وهــذا بـــيــنـــمــا لـم تــهـــدد تــســـديــدة
تاكـاشي إينـوي مـرمى تيـر شتـيجن
ـبـاراة بـفـوز الـفريق لـيـنهي احلـكم ا
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وفــرض أوجـسـبــورج تـعــادلًـا قــاتـلًـا
على بايرن ميونخ بنتيجة  ?2-2اول
امس السبت في مبـاراة أقيمت على
مــلـعب إمــبـولس أريــنـا في اجلــولـة
ـاني. الــثـامــنــة من عـمــر الــدوري األ
أوجـسـبورج تـقـدم بـهـدف مبـكـر بـعد
مـرور  30ثــانــيــة عن طــريق مــاركــو
ريشتـر قبل أن يـسجل بايـرن هدف
عن طـريق ليـفـانـدوفسـكي وجـنـابري
في الــدقــيــقــتــ  14و ?49لــيـــعــود
أصــحــاب األرض بـــتــعــادل قــاتل في
الدقيقة  91عن طريق فينبوجاسون.
ــركــز وواصل بــايــرن تــواجــده في ا
الـثــالث بـرصــيـد  15نـقــطـة بـيــنـمـا
ركز الـ 15 استـقر أوجـسبـورج في ا
بــرصــيــد  6نــقـــاط. الــبــدايــة جــاءت
مــبـــاغـــتــة لـــلــبـــايــرن بـــعـــدمــا جنح
أوجسبورج في صيد شباك احلارس
مـانـويل نــويـر بـعـد مـرور  30ثـانـيـة
فــقط إذ جــاء الـهــدف بــعـدمــا تــلـقى
ريـــشــتــر تــمــريـــرة رأســيــة من راني
خـضـيرة لـيـوجـهـها بـلـمـسـة واحدة
ــرمى. وبــعــد عــلـى الــطــائــر داخـل ا
مـرور  8دقــائق هــدد بــايــرن مــرمى
أوجـســبـورج بـأول فـرصـة حــقـيـقـيـة
بعـدما أطـلق جـنابـري تسـديدة قـوية
ـدى ذهبت أعـلى العـارضة. بعـيدة ا
وعاد ريـشتر لـتهـديد مـرمى نوير من
جديد بعدما استغل سقوط نيكالس
سـولـي عـلى حـدود مــنـطــقـة اجلـزاء
لــيـنــطـلق بــالـكــرة ويـطــلق تــسـديـدة

ـلـعب بـعيـدا عن كـرة من مـنـتـصف ا
ــرمـى. كــذلك أضــاع بـــيــدرو لــيــون ا
فــرصـــة خــطــيــرة ألصــحــاب األرض
بـتــسـديـدة فـوق الـعــارضـة. وبـنـكـهـة
فــرنــســيـة خــالــصــة لـعب كــلــيــمـنت
لــيـنــجـلــيت كــرة طـولــيـة خــلف دفـاع
إيـبار لـيـنـفـرد جريـزمـان ويـسدد في
الـشـبـاك بــعـد اصـطـدام الـكـرة بـقـدم
ن في الـدقيـقة احلارس والـقائم األ
 .13ولم يكن رد فعل إيـبار قويا
بـــالــشـــكل الــكـــافي فـــلم يــكن
لـــرأسي احلـــربـــة تـــشـــارلــز
وإنريش خطورة مـلموسة.
أمــا مــيـــسي فــقــد أضــاع
ـرمى انــفـرادا تــامــا بــا
عندما فشل في مراوغة
احلـــــــارس مــــــاركــــــو
تروفيتش بينما د
عاب سـواريز ودي
يوجن وجـريـزمان
اللمـسة األخيرة
داخل مــنـطــقـة
اجلـــــــــــــــــــزاء.
وحتــــــــــــــسـن

األداء
الــهــجــومي
لـــلــبـــارســا
كــثــيــرا في
الـــــــشــــــوط
الــــــثـــــــاني
بيـنما أوقف
ـــــــــــــــــــدرب ا
إرنــــــســــــتـــــو
فــــالــــفــــيـــردي
نـشـاط اجلـبـهـة
الـيـسـرى إليـبار
حــــــــــــــــــــيــث دفــع
بنيـلسون سـيميدو
مـــــكـــــان ســــيـــــرجي
روبــــيــــرتــــو. وســــجل
لـويس سـواريـز هـدفا
بـــــعـــــد مــــرور خـــــمس
دقــــــائـق من الــــــشـــــوط
الــــثـــانـي لـــكـن احلـــكم
ألــغــاه بــداعي الــتــســلل
بـــعــد الـــلــجـــوء لــلـــفــار.
وواصـل بـــــرشــــــلـــــونـــــة
ضـغــطه الـهـجــومي عـلى
مــنــافـــسه مــا أســفــر عن
هـدف ثــان بـعــد اخـتـراق

{ مـدن - وكــاالت  - عـاد بــرشـلــونـة
بفوز مستحق من ملعب إيبار بعدما
هــــزمه بــــثالثــــيـــة دون رد اول امس
الــســبت فـي اجلـولــة الــتــاســعــة من
الــدوري اإلســبـــاني. وســجل أهــداف
MSG)?) الــــبـــلــــوجـــرانـــا الــــثالثي

أنــطـوان جــريـزمــان ولـيــونـيل
مــــيـــسي ولــــويس ســـواريـــز
بــــالـــدقــــائق  13و 58و?66
على الترتيب. ووصل حامل
لقب الليجا بهذا الفوز الى
رصـيـد  19نـقـطــة بـيـنـمـا
جتــمــد إيـــبــار عــنــد تــسع
نقاط وبات مـهددا بفقدان
ــركـــز الــرابع عـــشــر. وبــدأ ا
الـلقـاء بـانـدفـاع هجـومي مـبـكر
يـسي بعد من الفريـق وانـفراد 
 22ثــانـــيــة أوقــفه احلـــكم بــداعي
التسلل كمـا سدد لويس سواريز

ــبــاراة جـاءت احملــاولــة األولى في ا
عن طـريق سـايـنت مـاكـسـيـم العب
نـيوكـاسل في الـدقيـقـة العـاشرة من
خـالل تــســديــدة من خــارج مــنــطــقــة
ــرمى. اجلـــزاء ذهــبت بــعـــيــدًا عن ا
وكـــاد تـــامـي أبـــراهـــام أن يــــفـــتـــتح
الـتــســجــيل لــصــالح تــشـيــلــسي في
الــدقـــيــقــة  ?15بـــعــد ضــغـــطه عــلى
احلـارس دوبـرافــكـا إال أنه فـشل في
ترويـض الكـرة. ومع فـشل تشـيـلسي
درب في هز شباك نيوكاسل أقحم ا
فــرانك المــبــارد العــبه كــريــســتــيـان
بــولـيــسـيـتـش في الـدقــيـقـة  64عـلى
حــســاب مــونت.ومــرة أخــرى ارتــقى
تامي أبـراهام في الـدقيـقة  66لركـلة
ركنـية إال أن رأسيـته علت الـعارضة
بــقــلــيل. وتــمـكن تــشــيــلـسـي من هـز
شبـاك نيـوكاسل عـبر تـسديـدة قوية
من قــــبل مــــاركــــوس ألــــونـــســــو من
ـنــطـقـة اجلـزاء في اجلـانب األيــسـر 
سـت أصابع دوبـرافـكا الدقـيـقة  73

وسكنت الشباك.

احـــتــرام لالعــبـي إنــتــر بـــســبب مــا
ـــدة". وأ "ال يــــقـــدمـــونـه في هـــذه ا
أعتـقـد أنه من اجلـيـد احلديث عن

إبرا رغم احترامي الكبير
له. إنه رجل غير عادي
وأنــا أحـــتــرمـه فــهــو
ســيـبــقى فـي تـاريخ
كرة الـقدم". وسبق
إلبـراهـيــمـوفـيـتش
أن لــــعـب لــــثالثــــة
أنديـة إيـطالـية هي
يـوفـنـتـوس ومـيالن
وإنــتــر مــيالن كــمـا
لـعب خـارج إيـطـالـيـا
لــلــعــديــد من األنــديـة
مـنــهـا مــانـشــسـتـر
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد
اإلجنــــــــلــــــــيــــــــزي
وبــــــرشــــــلــــــونـــــة
اإلسباني وأياكس
الــــــهـــــــولـــــــنــــــدي
وبـــــــــــاريـس ســــــــــان
جـيـرمـان الـفـرنـسي.

{ روما  –وكـاالت  - قـال أنـطـونـيـو
دير الـفني إلنتر ميالن "أنا كونتي ا
هـاد ألن الفـريق يـعـمل بـشـكل جـيد
للغاية وفي ظل وجود التزام ورغبة
وتصـميم فـيجب أن أشـعر بـالسالم".
وأضــاف "الــفـــوز أو عــدم الــفــوز في
ـهم هو مـباراة ال يـهم لـكن الـشيء ا
أن هـنـاك رغـبــة كـبـيـرة أنـا أرى ذلك
لدى الفريق كل يوم عندما تعمل في
ـناخ يـجب أن تشـعر بـالرضا". هذا ا
وتابع "إصـابة سـانشـيز? تـسبب ذلك
في حـزن كــبـيـر لـدى اجلــمـيع حـيث
أنــنـا نـتــحـدث عـن شـخص اســتـعـاد
مـــســـتــــواه مـــؤخـــرًا وبــــات يـــقـــدم
مـساهـمـات مهـمة رفـقـة الفـريق كـما
أنه كـان يـضـيف لـنـا جـودة وخـبرة".
وواصـل "جــاء ســـانــشـــيــز إلى هـــنــا
برغبة كبيرة إلثبات نفسه أنا حزين
عـليـه أيضًـا. لـقـد عمـل بجـد لـيـصبح
ســانــشــيــز الــذي عــرفــنـاه وأصــيب
عندمـا اقترب من حـصد ثمـار جهده"
ونوه "ضم إبراهيـموفيتش? احلديث
عن العب آخـرين اليـوم سيكـون قلة

أوجـــســبـــورج وحــارسه فـي الــوقت
الذي اعتمد فيه أصحاب األرض على
انــطالقـات ريــشــتـر اخلــطـيــرة الـتي
شكلت خطورة على مرمى نوير حتى
نهايـة الشوط األول بـتعادل الـفريق
( )1-1وبعد مرور  4دقائق فقط على
بداية الشوط الثاني انطلق جنابري
مـن اجلــهـــة الــيـــمـــنى وتــوغـل حــتى
وصـــوله حلـــدود مـــنـــطـــقـــة اجلــزاء
لــيــطــلق تــســديــدة يــســاريــة قــويــة
اصطدمت بالقـائم ثم سكنت الشباك
باراة. ليـتقـدم لبـايرن ألول مـرة في ا
وأهــدى جـنــابــري تـمــريــرة عـرضــيـة
لزميـله فيلـيب كوتيـنيو داخل مـنطقة
اجلــزاء لـيـقــابـلــهـا األخـيــر بـلــمـسـة
واحدة بيـسراه لكن احلـارس كوبيك
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{ لــنـدن  –وكـاالت - حــقق الــبــرازيـلـي جـابــريــيل جــيـســوس مــهـاجم
ـبــاراة اجلـاريـة أمـام ــيـزًا مع فـريــقه خالل ا مـانـشـســتـر سـيــتي رقـمًـا 
كـريـستـال بـاالس ضمن مـنـافسـات اجلـولة الـتـاسعـة من الـدوري اإلجنلـيزي
ــمــتـاز. وكــان جــيـســوس قـد جنـح في إحـراز الــهــدف األول لـلــســيـتي خالل ا
بـاراة بعد أن حـول الكـرة العـرضيـة لبرنـاردو سيـلفـا داخل شبـاك كريـستال ا
باالس. ووفـقًا لشبـكة "سكاي سبـورتس" فإن جيسوس وصل إلى  50هدفًا مع
مـانشـستـر سـيتي في كـل البـطوالت خالل  110مـباريـات. أضـافت أن جيـسوس
أحرز  45 هـدفًا رفقة الفريق اإلجنليزي خالل  64مـباراة دخل خاللها التشكيل

األساسي. 
وأشـارت إلى أن جيـسـوس بات الالعب الـثـالث الذي يـحرز  50هـدفًـا على األقل
ـهاجم ـدرب بيب جـوارديوال. ولـلمـرة األولى في مسـيرة ا مع فريـقه حتت قـيادة ا
الـبرازيـلي مع مـانشـستـر سيـتي ينـجح في زيـارة الشـباك لـلمـباراة الـرابعـة على

التوالي خارج ملعب االحتاد.

أنطونيو كونتي


