
54 نـقـطة بـيـنمـا تـربع يوفـنـتوس
على الصدارة بـ57 نقطة لتشتعل
مـــنــــافــــســـة ثـالثــــيـــة عــــلى لــــقب
الـكـالـتـشـيــو كـمـا رد اعـتـبـاره من
اخلــســارة فـي الــدور األول بــهـدف
في ســـان ســـيــرو لـم يــســـتـــثـــمــر
التسيو تـفوقه الواضح في الشوط
األول كــــــمــــــا عـــــانــــــده احلـظ في
مـــنـــاســـبــــات أخـــرى خـــاصـــة في
تـــســـديـــدة ســـيـــرجي ســـافـــيـــتش
مـلــيــنـكــوفــيــتش الـتـي أبـعــدتــهـا
الـعـارضـة بـعـد مـرور تـسع دقـائق.
كمـا عاب العبـو "النسـور" التسرع
ـوبـيـلي لـذا افـتـقـدت مــحـاوالت إ
طـلوبة ولـوكاس لـيفـا الدقـة ا
وذهـبت جـميع الـتـسـديدات
فــوق الـــعــارضـــة بــخالف
تـــســـديـــدة ضــعـــيـــفــة آلدم
مـــاروســيـــتـش أمـــســـكـــهــا
بـــاديـــلي حـــارس مـــرمى إنـــتــر
ميالن بسـهولة. أمـا إنتر ميالن
فـقــد أنـيـابه الــهـجـومــيـة حـيث
غاب الوتارو مارتينيز تماما عن
مــنـاطق اخلــطـورة بــيــنـمــا كـاد
روميلـو لوكاكو أن يـسجل هدفا
إال أن توماس ستراكوشا حارس
التسـيو أنقـذ مرماه بـبراعة بـينما
ذهبت رأسـية ديـيجـو جودين فوق
الـعـارضـة. ورغم الـتـفـوق الواضح
ألصـحـاب األرض إال أن كـانـدريـفـا
فــاجــأ اجلـمــيع بــتــسـديــدة قــويـة
أبـعدهـا ستـراكوشـا بصـعوبة
لـيـكــمـلـهــا أشـلي يـوجن في
الشـباك مسـجال الهدف
األول بــتــســديــدة في
ـن. ـــــــــــــــقـص األ ا
اشتـعلت
أجــــــــواء
ـبي "األو
كــــو" بـــعـــد
دقـــــــــــــــائـق
قــلــيــلــة من
بـــــــــدايـــــــــة
الـــــــشــــــوط
الثاني حيث
أعاق ستيفان
دي فــــــــــــــــري
مدافع اإلنتر
شـــــــــــيــــــــــرو
ـــوبـــيـــلي إ
لــــــيــــــحــــــصل
األخــــيــــر عــــلى
ركـلـة جـزاء أقرت
تــقــنــيــة "فـار" بــصــحــتــهـا
ـــوبـــيـــلي وتـــرجـــمـــهـــا إ
بـنـجـاح لـيـسـجل الـتـعادل.
ـبــاراة في اجتـاه ســارت ا
واحــد فـــقط نــحـــو مــرمى
"األفـاعي" وسط قـلة حـيـلة
ـدربـهم أنطـونـيو شـديدة 
كــــونــــتي بــــعـــدمــــا جنح
نـظـيره سـيـمـوني إنزاجي
في شل خطورة الضيوف.
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قال كـارليس بـويـول جنم وقائـد برشـلونـة السـابق اول امس األحـد إنه يفـضل العـمل اإلداري عن التـدريب حـاليـا. وعن إمكـانيـة ترشح زمـيـله السـابق في صفـوف منـتخب
دريديـة: "لقد رأيت شيئا ما على تـويتر وقرأت أيضًا أنني معه إسبانيا إيـكر كاسياس لرئاسة احتـاد الكرة احمللي قال بويول خالل تصـريحات نقلتها صـحيفة "ماركا" ا
لكنـني حتى اآلن لم أحتـدث مع إيكر". وأضـاف: ال أعرف مـا إذا كان يخـطط لذلك أم ال ولن أقـول أي شيء آخر.. في احلقـيقـة أنا حتى ال أعـرف موعـد االنتخـابات". وتابع:
ـوجودين في بـرشلونـة وقد اتـصلـوا بي سابقًـا لكـني لم أنضم إلـيهم". وكـان النادي الـكتـالوني قد "إيكـر صديـقي وإذا اتصل بي سـأستـمع له.. وأنا صديـق أيضا لـهؤالء ا
ناصب يـتع عليك دافع الـصلب السابـق: "هذه ا عرض على بويـول عقب اعتزاله الـعمل كمدرب في قـطاع الناشـئ لكنه رفض لـتفضيـله اجملال اإلداري. وعن ذلك قال ا
االقـتنـاع بهـا ألنهـا مسـؤوليـة كبـيرة.. وكل شـخص يحـدد موقـفه بالـقبـول أو الرفـض". وحول مسـتقـبلـه أجاب: "أنـا مهتـم أكثـر بأن أكـون مديـرًا رياضيًـا فهـناك الـكثـير من
نافسـة في عالم التدريب.. أريد العمل في كرة القدم وأفضل العودة للعب مرة أخرى لكن هذا مستحيل". وبخصوص مستقبل البارسا في حال رحيل ليونيل ميسي قال ا
اذا نـتحدث عن برشـلونة بدون مـيسي وهو ال زال هنـا?". واختتم: "ما كن لالعب الذي يعـتني بنفـسه مثله أن يسـتمر حتى سن الـ38..  بـويول: "ميسي عمره 32 عامـا و

يتع علينا القيام به هو محاولة الفوز بأكبر قدر من األلقاب في وجوده".
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ســقط إنــتــر مــيالن أمــام مــضــيــفه
التـسـيـو بـهـدفـ لـهـدف اول امس
األحـد في قـمـة مـنـافـسـات اجلـولـة
24 مـن بـطــولـة الــدوري اإليــطـالي.
تــقــدم إنـتــر مــيالن بــهــدف ســجـله
أشــلي يــوجن في الــدقـيــقـة 44 ورد
التـسـيـو بـثــنـائـيـة سـجـلـهـا شـيـرو
وبيلي من ركـلة جزاء وسيرجي إ
مــيــلـيــنــكــوفــيــتش ســافــيــتش في
الدقيـقت 50 و69. ضرب التـسيو
أكـثــر من عـصــفـور بــحـجــر واحـد
رافـعـا رصـيـده إلى 56 نـقــطـة قـفـز
بـهـا لــلـمـركـز الــثـاني وأسـقط
اإلنتـر من القـمة لـيتراجع

األفــاعـي لــلـــمــركــز
الـــــــثــــــــالث
بــرصــيـد
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قال ميكيل أرتـيتا مدرب آرسنال إنـه "مصدوم" من معاقبـة ناديه السابق مانـشستر سيتي
دة موسم . سابقات األوروبية  شاركة في ا باحلرمان من ا

درب بيب جوارديوال.  وأكد أنه يتمنى كل التوفيق لصديقه ا
وكـان أرتيتـا يعـمل مساعـدا جلوارديـوال في تدريب سيـتي قبل أن يـصبح الرجل األول في
ـوسم اجلاري وقـال إنه حتدث إلى مـواطنه اإلسبـاني بعـد معـاقبة آرسنـال في منـتصف ا
ه 30 مـليـون يورو من االحتـاد األوروبي (اليويـفا) بـداعي ارتكـاب مخـالفات سـيتي وتغر

الي النظيف.  "خطيرة" للوائح اللعب ا
وأبلغ أرتـيـتـا الـصحـفـيـ بعـد فـوز آرسـنال 4- صـفـر علـى نيـوكـاسل يـونـايـتد اول امس
األحـد "أنــا مـصـدوم وتـواصــلت مع بـيب وبــاقي الـنـاس وكـل الـذين أعـرفــهم في الـنـادي".
وأضاف "أريد كل التـوفيق لسيتي أشعر باإلعـجاب واحلب نحو بيب وليس بيب فقط بل
أيـضـا نـحو اجلـهـاز الـفـني والالعبـ وأريـد كل الـتـوفيق لـهم أعـرف مـدى اجلـهد الـكـبـير

بذول منهم".  ا
وأعـلن سـيـتي حـامل لـقب الـدوري اإلجنـلـيـزي يـوم اجلـمـعـة أنه يـنـوي الـطـعن ضـد عـقـوبـة

اليويفا لدى محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من لوزان مقرا لها. 
قـبلت من دوري أبطال وإذا أيدت احملكمة الـعقوبة فإن سـيتي لن يشارك في النـسخت ا

أوروبا في حال التأهل للمسابقة. 
ـركز الثاني وتتأهل أول 4 فرق من الدوري اإلجنـليزي إلى دوري األبـطال ويحـتل سيتي ا
حاليـا لكن إذا تعـرض للعـقوبة فـإن خامس التـرتيب سيـضمن الـظهور في الـبطولـة القارية

بدال منه. 
ركـز العـاشـر بعـد الفـوز متـأخرا ويـحلم آرسـنـال بالـتأهل إلى دوري األبـطال وتـقـدم إلى ا

بست نقاط عن خامس الترتيب.

تـغـيـيـراته أجـاب: "أردت أن ندافع
بـشـكل أكـبـر ولم أخـرج مـارسـيـلو
ـــــلـــــعـب ألنـه كـــــان جـــــيـــــدًا مـن ا
وصحيح أننا خسرنا نقطت لكن

هناك أشياء جيدة". 
وحول عـودة هازارد عـلق: "سعـيد
دة 70 دقيقة بعودته وهـو لعب 
ُــقــرر أن يــلـــعب بــقــدر وكــان مـن ا
اإلمـكـان وقـدم أداءً جـيـدًا لـلـغـاية
كنه ونحن سُعداء به ونـعرف ما 
ه لـنــا وفي الـهــدف الـثـاني تـقــد
كان مهما جدًا". وأردف: "أداء بيل?
أحببت كل شيء قـدمه وأعتقد أنه
لعب مباراة جيدة وعلينا أن نفكر
أن هـنـاك الكـثـير يـنـتظـرنـا ويجب
أن نـفــكـر فـيــمـا نـقــدمه عـلى أرض
لعـب ونعمل بـشكل أفضل". وعن ا
ضعف الـفريق دفاعـيًا بطـريقة (-4
3-3© أجــــاب: "ال أعـــتــــقـــد أن هـــذه
الـطـريـقـة أضعـفـتـنـا وصـحيح في
الـــهـــدف األول نــحـن لم نـــتــمـــركــز
بشـكل جيد لـكن مثل هـذه األشياء
واردة وقـــــد حتــــدث مــــرة أخــــرى
ويجب أن نـهتم بالـتفاصـيل ونركز
دائـــمًــا ألنــنــا نــواجـه مــنــافــســ
جــــيــــديـن". ونــــوه: "كــــيـف تــــركت

البرنابيو? 
بـخيـبـة أمل لقـد ارتكـبـنا خـطأ في
الهدف األول وبعـد ذلك كنا أفضل
بـكثـير في الـشـوط الثـاني لكن في
ــبـاراة جنح اخلــصم في نـهــايــة ا

إفساد كل شيء". 
وزاد: "ستكون لديـنا مباريات أكثر
تـعـقـيـدًا ولـكن بـدنـيًـا أعـتـقـد أنـنا
نستطيع أن نتحسن حيث لم نكن
سـيــئـ في هــذا اجلـانب وبــدأنـا
بشـكل جيـد وسجـلنا وأعـتقـد أننا
نـسـتطـيع الـتحـسن في الـعـديد من
ـــســتــوى األمـــور وأيــضًـــا عــلى ا
الـدفـاعي ألننـا سـنـواجه منـافـس

رة ترجم التـسيـو سيـطرتـه هذه ا
حــيث لــعب لــويـس ألــبــرتــو ركــلـة
ركــنـــيــة تـــابــعـــهــا مــاروســـيــتش
بــتــســـديــدة مــبــاشـــرة أخــرجــهــا
رمى بـروزوفـيتـش من علـى خط ا
قـبل أن يكـملـها سيـرجي سافـيتش
في الشـباك مسـجال الهـدف الثاني
لـلـفـريق الـسـماوي والـرابع له في
ــوسم. أسـرع الــكـالــتــشــيـو هــذا ا
أنطـونيـو كونـتي لتـنشـيط صفوفه
بــإشــراك كـــريــســـتــيــان إريـــكــسن
وفيـكتـور موسـيس مكـان كانـدريفا
وبـــروزوفــيـــتش بـــيـــنـــمـــا شــارك
خـواكــ كـوريـا ومـانـويل التـزاري
ثم دانيلـو كاتالدي مكان كـايسيدو
وجــوني ولـيـفـا. لم تـتـحـسن حـالـة
إنـــتـــر مــــيالن ولم يــــهـــدد مـــرمى
مـنـافـسه بـاســتـثـنـاء هـدف سـجـله
الوتـاورو مـارتـيـنـيـز بـعـد مـتـابـعـة
تسديـدة أشلي يوجن إال أن احلكم
ألــــغــــاه بـــــداعي الــــتــــســــلل. كــــاد
الـضـيوف أن يـتلـقـوا طعـنـة ثالـثة
بــعــدمــا تــصـدى بــاديــلي لــفــرصـة
ــوبـيـلـي بـعـد مـؤكــدة أضـاعــهـا إ
مراوغة دييجو جودين الذي غادر
ـــلـــعب بـــعـــدهـــا غـــاضـــبـــا فـــور ا
ـــهــــاجم اســــتـــبــــداله بــــإشــــراك ا
الـتـشيـلي ألـيكـسـيس سانـشـيز. لم
يــلــحق الوتــارو مـارتــيــنـيــز بــكـرة
عائدة إلى سـتراكوشا بـينما سدد
لوكاكـو في أجساد مـدافعي اإلنتر
ولم يـستـغل الـضيـوف أربع دقائق
وقت بدل ضائع ليفرط إنتر ميالن
في الــصـــدارة ويــورط نـــفــسه في

نافسة. شوار ا وقت حاسم 
b¹—b  ‰U¹— ‰œUFð

أضاع ريال مدريد نقطت ثمينت
بـتـعـادله 2-2 أمـام ضــيـفه سـيـلـتـا
ـباراة الـتي جـمعـتهـما فـيغـو في ا
اول امس األحــد ضـمن مــنـافـسـات
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اجلـــولـــة الـ24 مـن عـــمـــر الــدوري
اإلســبــاني لــكــرة الــقــدم. وافــتــتح
الضيوف باب التـسجيل مبكرا عن
طــريق الـروسي فـيــودر سـمـولـوف
في الـدقــيـقـة الــسـابــعـة ورد ريـال
مدريـد بهدف مـتتالـي عن طريق
ــــــانـي تــــــوني كــــــروس كل مـن األ
وسـيرخـيو رامـوس من ركلـة جزاء
فـي الـــدقـــيــــقـــتـــ 52 و65 عــــلى
الـــتــرتـــيب. وقــبـل نــهــايـــة الــوقت
األصــلي لــلـــمــبــاراة بــأربع دقــائق
ســجل ســانــتـــيــاغــو مــيــنــا هــدف
باراة التعـادل للضـيوف لتنـتهي ا
2-2. وبــهــذا الــتــعــادل رفع ريــال
مـــدريــد رصـــيـــده إلى 53 نـــقـــطــة
وانـفـرد بــصـدارة "الـلـيــغـا" بـفـارق
نــــقــــطــــة واحــــدة عـن الــــوصــــيف

برشلونة.
وأعرب الـفرنـسي زين الدين زيدان
ــديــر الــفــني لــريــال مــدريــد عن ا
اســـتــيــائه من الـــتــعــادل بــهــدفــ
ـثــلـهــمـا خالل مـواجــهـة سـيــلـتـا
ــــيـــرجني فــــيـــجــــو في مــــعــــقل ا
"سانتـياجو برنـابيو". وقال زيدان
خالل تـصريـحات نـقلـتهـا صحـيفة
"مـاركـا" اإلسـبـانــيـة: "الـركـلـة الـتي
تعرضت لـها على خط الـتماس? لم
يـحــدث شيء ســيئ وأنــا بـخــيـر".
ــــني أن نــــخــــســـر وأضـــاف: "يــــؤ
نقطت في مـلعبنا وسيـلتا فيجو
فـريق جـيد وال يـسـتـحق مـكانه في
أســــفـل اجلــــدول لـــــكــــنـي حــــزين
لـلـتعـادل بـعـد اجلهـد الـكبـيـر الذي
ـكن مــنـاقـشـة بـذلــنـاه وأحـيـانًــا 
أخــطـائـنـا ولـكن ديـنـيس سـواريـز
مــــرر كــــرة رائــــعــــة". وتـــــابع: "من
الصـعب أن تـلعب 90 دقيـقة كل 4
أيـام الـهدف األول أعـتـقـد أنه جاء
بسـبب خطأ لـكن في العـموم نحن
ال نرتـكب مـثل هذه األخـطاء". وعن

روبرت
ليفاندوفـــــــسكي

للـفريق. وال يـزال بوغبـا الذي كـان مستـقبله
في الـنادي مـثار تـكهـنات عديـدة يتـعافى من
إصـابـة في الـكـاحل قـلـصت مـشاركـاته إلى 8

وسم.  مباريات مع يونايتد هذا ا
وكان آخر ظهـور له خالل االنتصار 1-4 على
نـيـوكـاسل يـونـايـتـد في نـهـايـة كـانون األول.
ولم يـكن بوغبـا ضمن تـشكـيلة يـونايـتد التي
ـران خالل فـترة سـافـرت إلسـبانـيـا من أجل ا
الــعـطـلـة الـشــتـويـة لـكن سـولــسـكـايـر أكـد أن
الالعب البالغ من العمر 26 عاما حصل على
واصـلة عمـلية الـتعافي في مـكان آخر. إذن 
ـدرب الـنـرويجـي "بدأ فـي الركض وقـال ا
على األجـهزة في قـاعة األلـعاب حـاليا
لـذلك فـإن عودته تـقـتـرب". وردا على
سؤال عما إذا كان بـوغبا سيلعب
للـنادي مجـددا قال سولـسكاير
ـجرد أن يـتـعافى "بـالطـبع 
ـا تــمـامـا سـيـكـون جـيـدا 
يـكـفي لـلـعب مع الـفـريق.
أنــــــــــا واثـق أن بـــــــــول
حــريص عــلى الــلـعب
مع يــونـــايــتــد مــرة
أخــرى". ويـتــأخـر
يــونــايــتــد الـذي
ــــركـــز يــــحــــتل ا
الـــــــــتـــــــــاسـع في
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنـــــــلـــــــيــــــزي
ـمـتـاز بـفارق 6 ا
نـــــــــــــقـــــــــــــاط وراء
تــشــيــلـسـي صـاحب
ـركـز الرابـع قبل أن ا
يـلـتـقي الـفـريـقـان على
ستاد ستامفورد بريدج
في وقـت الحـق الــــــيـــــوم
. وعـــــلى عـــــكس اإلثـــــنــــ
تــصــريــحــات ســولــســكــايـر
تــــشـــيـــر بــــعض الـــتــــقـــاريـــر
الـصحـفـية في الـفـترة األخـيرة
إلى أن بـــوجــبـــا ســيـــرحل عن
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد ويـعود
إلى يــــوفــــنــــتــــوس مــــجـــددًا

قبل الصيف ا

األليم. 
وقال سيلـفر في بيان “كوبي براينت
بـاراة كل جنوم الدوري وهو مرادف 
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قـال آدم سـيلـفـر مفـوض رابـطة دوري
كـرة الـسـلة األمـريـكي لـلمـحـتـرف أن
جــائـــزة أفــضـل العب في مـــبــاراة كل
الـنـجوم 2020 سـيـطـلق عـلـيـهـا اسم

الراحل كوبي براينت. 
وبـرايــنت شـارك 18 مـرة فـي مـبـاراة
كل النجـوم وفاز بجـائزة أفضل العب

فيها  4مرات. 
وقـتـل بـرايـنت (41 عـامـا) جنم لـوس
ــعــتــزل وابــنــته اجنــلــوس لــيــكــرز ا
الـــبــالـــغــة من الـــعــمــر 13 عــامــا و7
أشـخــاص كـانــوا مـعــهـمــا في حـادث
حتـطم طـائـرة هـلـيـكـوبـتـر قـرب لوس
أجنــــلـــيس في 26 كـــانــــون الـــثـــاني

اضي.  ا
وستقـدم اجلائزة الـتي ستحمل اسم
كـوبي بـرايـنت بـصـفـة دائـمـة ألفضل
العب في نهاية مباراة كل النجوم في
شــيــكـــاغــو حــيـث ســتــحـــيي رابــطــة
الــدوري ذكـرى ضـحــايـا هـذا احلـادث
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أفضل كثيرًا". 
واخـتتم: "9 نـقاط خـسـرناهـا على
أرضــنــا? ال شيء يـــحــدث لــنــا في
الـبـرنـابيـو فـنحـن متـصـدر جدول
تـرتـيب الـلـيـجـا وخـسـارة الـنـقاط
أمر وارد في كرة الـقدم ونعلم أنه
يــتــعــ عــلــيـــنــا حتــســ بــعض
التفاصيل والتـركيز حتى النهاية
ألنــنــا بـــذلــنــا اجلــهـــد وخــســرنــا

." نقطت
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أثنى تـوماس مولـر مهـاجم بايرن
ـذهل الذي ميـونخ على الـعرض ا
قـدمه فـريـقه خالل مـواجـهـة كولن
اول امس األحد في اجلـولة الـ22
ـاني. وأسـهم مـولر من الـدوري األ
فـي فـوز الــفـريـق الـبــافـاري (4-1)
بعدمـا صنع هدف رافـعًا رصيده
إلى 14 تـــمــــريـــرة حــــاســــمـــة في
الـبـونـدسلـيـجـا أكـثر من أي العب
ــــــــــوسـم. وخالل آخـــــــــر هــــــــــذا ا
وقع الرسمي تصريحات أبـرزها ا
لـلـنـادي البـافـاري قـال مولـر: "لـقد
ـيــزًا في الـشـوط قـدمـنــا عـرضًـا 
تـعة ثـابة ولـيمـة  األول وكـان 
لـلـعــيـون". وأضـاف: "كـنــا فـعـالـ
لـلـغـايـة في الـدقـائق الـ 10األولى
لـكن لــسـوء احلـظ تـراجــعـنــا بـعـد
ذلك وهـو مــا يــتـكــرر بـالــفـعل في
ـاضـية". والم ـبـاريـات الـقـليـلـة ا ا
مـولر عـلى الفـريق بـسبب تـراجعه
عقب التـقدم بثالثـية معـتمدًا على
ــبــاراة في وقت مــبــكـر حــســمه ا
مؤكًدا أن اجلـميع لم يظـهر جديته

في باقي اللقاء. 
كــمــا أشــاد مــولـر بــتــمــيــز زمــيـله
احلارس مـانويل نويـر في تصديه
للـعديـد من الفرص احملـققـة لكولن
في الشوط الـثاني مضـيفًا: "يجب
عـلـيـنـا مـعــاجلـة هـذا األمـر بـشـكل

كامل قبل مواجهة تشيلسي". 
ـقـرر أن يـلـتـقي الـبـايرن مع ومن ا
البلوز يوم 25 شباط اجلاري على
مـــلــعب ســـتــامــفـــورد بــريــدج في
ذهــــــاب ثمن نـهـائي دوري أبـطال

أوروبا. 
من جـانبه قـال سيـرجي جنـابري
ـبـاراة: الـذي ســجل ثـنــائـيـة فـي ا
"لقد أهـدرنا الكثـير من الفرص في
الـشـوط الثـاني لـكنـنا جنـحـنا في
حصد النقاط الـ3 وهذا ما يجعلنا

سعداء". 
ـــاني رغم ذلك أشــــار الـــدولـي األ
إلـى صــنـــاعــة كـــولن الــعـــديــد من
الفـرص إال أن نويـر قام بـإنقاذين
ي عـلى حد قوله من الطـراز العا
مـضـيـفًـا: "لهـذا كـان كـال الـفـريـق
قـادرين عـلى تـسـجــيل الـكـثـيـر من

األهداف". 
وجنـح بـايـرن بـهــذا االنـتـصـار في
استعادة صـدارته جلدول الترتيب
بوصـوله للـنقـطة 46 متـقدمًـا على

اليبزيج بفارق نقطة وحيدة.
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ــهــاجـــــــم الـبــولـنــدي روبـرت لــيــفـانــدوفــــــــســكي جنم بــايـرن مــيـــــــــونخ عـزز ا
اني بعـــــــدما سجل هدفاً خالل فوز فريــــــــقه مكانــــــته ضمن أساطير الدوري األ

عـلى كــولن مــــــــــســاء اول امس األحــد بـأربــعــة أهـداف مــقــابل هــدف ضـمن
منافـــــــسات اجلولة 22. 

وبـاغت لـيـفـانــدوفـسـكي فـريق كـولن بـهـدف مـبـكـر بـعـد مـرور 3 دقـائق حـيث
اسـتـلم الالعب الـبـولـنـدي تـمريـرة من تـومـاس مـولـر لـيـنـطـلق بـالـكـرة ويطـلق

تسديدة صاروخية بيسراه إلى داخل الشباك. 
وبـحـسب شـبـكـة “بــلـيـتـشـر ريـبـورت ”لـألرقـام واإلحـصـائـيـات فـإن روبـرت
ــوسم مع نـاديه لـيــفـانــدوفـســكي هــو أول العب يـصل إلى 40 هــدفــاً هـذا ا

ومنتخب بولندا ليتصـــــدر بذلك قائمة هدافي العالم. 
كمـا وصل ليـفانـدوفسكـي إلى الهدف رقم 23 في الـبونـدسليـــــــــجا خالل
وسم اجلـاري لـيبـتـعد بـفارق 3  أهداف عن مالحـقه تـيمـو فـيرنـر مـهاجم ا

اليبزيج. 
وأصـبح لـيـفـانــدوفـسـكي ثـاني العـب يـسـجل أكـثـر من 23 هـدفـاً في أول 22
جولة من مـوسم البوندسليجا ولم يسبـقه لهذا اإلجناز سوى جيرد مولر الذي
ســـجل 26 في مـــوسم 1970.1969 و24 هـــدفـــاً في مـــوسم 1973.1972

و23 هدفاً في موسم 1972.1971. 
وفي سـياق آخـر قـالت شبـكة “أوبـتا ”لألرقام واإلحـصـائيـات إن تـوماس مـولر
هـو أول العب يـصنع 14 هـدفـاً بـعد 22 جولـة من مـوسم البـونـدسلـيـجا /2004

2005 معادالً بذلك أفضل أرقامه في موسم كامل ( 14في 2017/18).
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أبدى قائـد ريال مدريد سرجيـو راموس أسفه للتعادل 2-2 أمام سـيلتا فيجو في ملعب
سانتياجو برنابيو في إطار الليجا. 

وأشار راموس إلى أن النتـيجة قاسية ولكن ينبغي تـقبلها مـــــــؤكدًا أن اجلانب اإليجابي
ه بـرشـلـونـة حامل لـكي ال يـزال في الـصـدارة مـتـفـوقـا بـنقـطـة عـلى غـر هـو أن الـفـريق ا

اللقب. 
ونـشر راموس عبـر حسابه الرسمي عـلى شبكة تـويتر "يجب علـينا تقـبل التعادل واخلروج

باستنتاجات منه لكننا نواصل احتالل الصدارة. 
ينبغي مواصلة العمل". ورغم تأخره في البداية بهدف إال أن الريال جنح في قلب النتيجة
والـتفـوق بـثـنـائـيـة سـجل مـنـهـا راموس هـدفـا من ركـلـة جـزاء قـبل أن يـعـود الـضـيوف في

النتيجة ويدركون التعادل في الدقائق األخيرة.

أيـــضــا جتــســـيــد لـــروح هــذا احلــفل
ي لرياضتنا .” العا

من جانب اخر توج فريق ريال مدريد

بلـقب كأس مـلك إسبـانيا لـكرة الـسلة
بـــعـــد أن تـــفـــوق عـــلى مـــنـــافـــــــــسه
باراة النهائية أونيكاخا ماالجا في ا

 الـتي جـمعـتهـمـا األحد بـنـتيـجة
.95 – 68

وســــيـــطــــر ريـــال مــــدريــــد عـــلى
ـبـاراة  حـيث جـــــــمـيع أربـاع ا
تـفــــــــــوق فـيـهــا بـنـتــــــــــيـجـة
(13-26) و(15-17) و(25-14)
 و(26-27) لــيـنــهـي الـلــقــاء في

النهاية بهذا الفارق الكبير. 
وبـهذا الـفـوز استـعـاد ريال مـدريد

اللقب الـغائب عن خزائـنه منذ 2017
عـندمـا فاز عـلى فالـنسـيا باسـكيت
بـنتـيـجة (95-97). ورفع ريال
مــــدريـــد حـــصـــيــــلـــته من
الـــكـــأس لـ28 لــــقـــبـــا
لــيــعــزز تـــفــوقه عــلى
ـــــــه منافسه و غر
الــتـــقــلـــيــدي نــادي
بــرشـــلــونـــة حــامل
الــلـــقب الـــذي بــات
يـــبــتـــعــد بـــفــارق 3

ألقاب اآلن.
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قـال أولي جــونــار سـولــسـكــايـر
مـدرب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد إن
ابـتـعـاد العب الـوسط الـفـرنـسي
بـــول بــوغــبــا عن الـــلــعب لــفــتــرة
طويـلة يجـعله يـواجه حتديا
حـقـيـقـيـا حـتى يـكـون
جـاهـزا تـمـامـا
ويـــعــود

الفـرنسـية أن نـيمار كـان ضمن قـائمة
العــــبي بــــاريس الــــتي ســــافـــرت إلى
ــــانـــــيــــا صــــبــــاح امس اإلثــــنــــ أ

لـلــمـشــاركـة في الــلـقــاء. وأضـافت أن

الـبرازيـلي نيـمار جـونيور فـي مباراة
بوروسـيا دورتـمونـد اليـوم الثالثاء
في ذهــاب دور الـ16 لـــدوري أبـــطــال
أوروبــا. وأكـدت شـبـكــة مـونت كـارلـو
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دير ـاني تومـاس توخـيل ا حسم األ
الــفـني لـبـاريس سـان جـيـرمـان قـراره
الــنـــهــائي بـــشــأن مـــشــاركــة الـــنــجم

جـايي بـابلـو سـارابـيا
آنـــــخـــــيل دي مـــــاريـــــا
كـيــلـيـان مـبـابي مـاورو
إيـــكــــاردي إديـــنـــســـون
كافاني ونيمار جونيور.
قابل سيغيب كل في ا
مـن العــب الــــــــــــوسـط
األرجـنتـيـني ليـاندرو
بـاريـديس وتـشـوبو
مـوتيـنج إضـافة

إلـى قـــــلب
الـــــدفـــــاع
عــــــــبـــــــدو
ديـــــــالــــــو
لـــــــــعـــــــــدم
تـــعـــافــــــيه
مـــــــــــــــــــــــــن

اإلصابة.
 

نيمار تدرب بـشــــــــكل طبيعي وبات
جـــــــاهـزا للمـباراة رغم حـالة اإلثارة
الــتـي يــفـــرضــهـــا تـــومــاس تـــوخــيل

بتصريحـــــــاته اإلعالمية. 
ولــفـــتت إلى أن مــدرب بـــاريس ســان
جـيـرمان اطـمـأن على جـاهـزية نـيـمار
بــعـــد إراحــتـه في آخــر 4 مـــبــاريــات
للتعافي تمـاما من إصابة تعرض لها
فـي مـبـاراة مـونـبــيـلـيـيه في األول من
شـــبـــاط اجلــاري. وذكـــرت أيـــضــا أن
الـفـريق الـبـاريـسي سـيـكـون مـدجـجـا
بــقـــائــمـــة تــضم 21 العــــــــــــبــا هم:
كـيـلـور نـافــــــــــاس سيـرجـيـو ريـكو
مــارســ بـولــكــا تـومــاس مــونــيـيه
لـيفــــــــــــ كـورزاوا خوان بـيـرنات
تـيـلـو كـيــريـر بـرسـنـيل كـيـمـبـيـمـبي
تياجو سـيلفا ماركـينيوس تاجنوي
كــواسـي أنــديــر هــيــريــرا جــولــيــان
دراكــسـلــر مـاركــو فــيـراتي إدريــسـا


