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{ مـــــــدن- وكــــــــاالت - عن جـــــــدارة
اقتـنص توتـنهام فـوزا مهـما وغـاليا
عـلى حـسـاب ضـيـفه آرسـنـال بـهدف
نـــظـــيف اول امس الـــســـبـت بـــعــد
مـواجـهـة تـكـتـيـكـيـة خـارج اخلـطوط
ب الفرنسي آرس فـينجر ونظيره
األرجـنـتيـني مـاوريـسيـو بـوكـيتـيـنو
ويـســتـعـرض  عـبـر الـتـقـريـر الـتـالي
مالمح تفـوق بوكيـتينـو على فيـنجر

في موقعة آرسنال وتوتنهام.
Íb¹bŠ ŸU œ

ـباراة ـدرب آرسـ فـيـنـجـر ا دخل ا
بعدة أفـكار حتوم في خـياله خاصة
أنه حــــــقق فــــــوزا كـــــبـــــيــــــرا عـــــلى
إيفـرتــــــــــون بخـماسـية في اجلـولة
اضيـة وتبدو جـماهيـره متعـطشة ا
ـــاضي النــــطالقـــة تــــعـــيــــد بـــريـق ا

للجانرز.
ولم يـســتـسـلم فـيـنـجـر ألفـكـار عـودة
أمــجـــاد آرســـنــال وســـعى اللـــتــزام
ــــبـــالـغ فـــيـه والـــذي وصل احلـــذر ا
لـدرجـة اخلـوف في مـواجـهة خـصم

ـيرليج هاري ك لك هداف البر
وخــلـفه الـثـالثي اخلـطـيــر ديـلي آلي
وكـريسـتـيـان إريكـسن وهـيـوجن م

سون.
حــاول فــيــنــجــر الــتــسـلـح بــالــدفـاع
احلــديـدي والــلـعب بــكل قــوة لـعـزل
ك عن الثالثي السريع الذي يصنع
لـه اخلـــطــورة وخـــاصـــة ديـــلي آلي
ساحات الذي حترك يـسارا ليفـتح ا
بـلي بغـية النطالقـات من مـوسى د
خـلـخـلـة دفـاع آرسـنـال إال أن األمـور
ســـارت عـــلى مـــا يـــرام بــالـــنـــســـبــة

للمدفعجية في الشوط األول.
تـرسـانـة فـيـنـجر الـدفـاعـيـة اعـتـمدت
لعب على الـلعب بلـيبـرو في وسط ا
وهو محمـد النني للتـغطية في عمق
الــــدفـــاع مع رقــــابـــة لـــصــــيـــقـــة من
مـــوســـتـــافي لـــلـــهـــداف هـــاري كــ
والتحامات بدنيـة كبيرة من الثنائي
تـشــاكــا وويــلــشــيــر وخالل الــشـوط
األول لم ينجح تـوتنهـام في اختراق
دفاع آرسنال سـوى بكرات محدودة

رغم الـــســـيـــطـــرة كـــمـــا أن هـــجــوم
دفعجية لم يكن متواجدا. ا
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اخــتــلف احلـال فـي الـشــوط الــثـاني
بـعــدمـا جلـأ بــوكـيــتـيـنــو لـلــطـوفـان
الـهــجـومي في الــربع سـاعـة األولى
وأصـبـحـت هـجـمـات تـوتـنـهـام أكـثـر
تـــركـــيـــزا مع تـــراجـع بـــدني بـــعض
ــدافــعي آرســنــال وغــيــاب الـــشيء 
الدقـة في الـرقابـة وخاصـة مع عودة
ديـلي آلي للـعـمق والـلعب بـإريـكسن
كـمــهــاجم ثــانٍ لــلــضــغط عــلى دفـاع
اجلانـرز واالنـطالقات الـسريـعة من

الظهيرين ديفيز وتريبيير.
لم يـــخـــيـب العـــبــو تـــوتـــنـــهـــام ظن
بوكتينيو فسـجلوا هدفاً في الدقيقة
 49وأضــــاعـــــوا عــــدة فـــــرص عــــلى
ـــرمى في ظـل حـــالـــة من الـــتـــألق ا
الالفت لــلـحـارس بـيـتـر تـشـيك الـذي
ــبـاراة بال كــان جنم فــريــقه ورجل ا

منازع.
وعاد فـينـجر إلى دوامـة األفكـار بعد

تقدم تـوتنهـام وخاصة أنه بالغ في
اللـعب الدفاعي ولم يـقدم أي بـصمة
هــجــومــيـــة تــذكــر وحــاول الــعــودة
لـلمـبـاراة بتـغـييـرات حتـمل نوع من
ـغامـرة وغـيـر طريـقـة اللـعب أكـثر ا
مـن مـرة فــأشــرك الـثــنــائي ألــيـكس
إيوبـي وألكـسنـدر الكـازيت متـحوال
ــنح ويــلــشــيـر لــطــريــقـة  4-1-4-1
وإيـــوبـي احلـــريـــة لـــلـــقـــيـــام بـــدور
صـانـعـي األلـعـاب ومـيل أوبـامـيـاجن
لـلـجـبـهـة الـيـسـرى وأوزيل لـلـيـمـنى
وحتـــــــول الــــــلـــــــعـب إلى  3-3-4مع
الـدقـائق األخـيـرة بـإشراك  3رؤوس
حـربــة وهـم ويــلــبـيـك وأوبــامــيـاجن

باراة. والكازيت وكاد أن يخطف ا
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ومن جـــــانب اخــــر ســـــجل مــــاريــــو
جـوتـزه جنـم بـوروسـيـا دورتـمـونـد
هــدفًـا في انـتـصـار فـريــقه بـثـنـائـيـة
ـباراة نـظـيـفة عـلى هـامـبـورج في ا
الــتي جــمــعــتــهــمــا الــلــيـلــة ضــمن
مــنــافـســات اجلــولـة الـ 22من عــمـر

البوندسليجا وشارك جوتزه كبديل
ــاركـو رويس في الــدقـيــقـة  72من
ــبــاراة قــبل أن يــتــمــكن من عــمــر ا

التسجيل في الدقيقة .90+2
وجــاء هــدف جــوتـــزه من صــنــاعــة
ـــرة األولى أنـــدريه شـــورله وهي ا
التي يـسجل فيـها األول من صـناعة
الثاني منذ هدفهمـا الشهير بنهائي
كـأس الـعالم  2014أمام األرجـنـت

ونديالي انـيا لقبـها ا والذي منح أ
الرابع.

وانـتزع فـريق بـوروسـيا دورتـمـوند
ــركــز الــثــالـث في جــدول تــرتــيب ا
ـاني لــكـرة الـقـدم أنـديــة الـدوري األ
(بوندسليجا) بتغلبه على هامبورج
بـــــــهــــــدفـــــــ من دون رد   ضـــــــمن
ـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيــة مـــنـــافـــســـات ا

والعشرين من الدوري.
وشهـدت أيضـا هذه اجلـولة سـقوط
بــايــر لـيــفـركــوزن في فخ اخلــسـارة
أمام ضيفه هيرتـا برل بهدف من
دون رد  وفــــــــوز آيــــــــنــــــــتــــــــراخت

فـرانــكـفــورت عـلى
ضـيـفه كـولون 4
 2 /وهــانـــوفــر
عـــــــــــــــــــــــــلــى
فــرايــبـورج
2 / 1
وهوفنها

عـلى مـايـنـز
4 / 2.

ورفع دورتمـوند
رصـــــيــــده إلى 37
ـــركـــز نـــقـــطــــة في ا
الـثــالث بـفــارق نـقـطـة

خــلـف اليــبــزيج وتــوقف رصــيــد
ـركز هـامـبـورج عـند  17نـقـطـة في ا
السابع عشر. يذكر أن هذا الفوز هو
ــوسم الـعــاشــر لــدورتــمــونــد هـذا ا
مقـابل اخلسـارة في خمس مـباريات
والـتـعـادل في سـبع فـيـمـا تـعـد هذه
اخلــــســــارة هي الــــثـــالــــثـــة عــــشـــر
لــهـامـبــورج مـقـابـل الـفـوز في أربع

مباريات والتعادل في خمس.
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ـوسم بـعد يـواجه صـعـوبات هـذا ا
تأهله للنهائي في السنوات الثالث
ـاضيـة رصـيده إلى  32انتـصارًا ا
ـة ويتأخـر بفارق 8 مقابل  22هز
انتـصارات عن بوسـطن سيلـتيكس

في القسم الشرقي.
وبث لـيــبــرون جـيــمس احلــيـاة في
مـوسم كـلـيـفـالنـد كـافـالـيـرز الـفـاتـر
عـنــدمـا ســجل مع إشــارة الـنــهـايـة
لـيـقود فـريـقه لـلـفوز  138-140على
مـيـنيـسـوتا تـيـمبـروولـفز في دوري
كرة السلة األمريـكي للمحترف في

اجلولة السابقة .
وبــعــد أن طــلب كــلــيــفالنــد إيــقـاف
اللعب مؤقتا قبل ثانية واحدة على
الــنــهـايــة تـلــقى جــيـمـس تـمــريـرة
طـويــلـة بـالــقـرب من خـط تـصـويب
الــرمــيــات احلـرة.وحتت ضــغط من
جـيمي بـاتلـر العب مـينـيسـوتا دار
جـــيـــمـس حـــول نــــفـــسه ثـم أطـــلق
ــدافع تـــصــويـــبــة من فـــوق رأس ا
ـنــدفع بــقـوة وســقـطت الــكـرة في ا
الـسلـة لتـنطـلق احتـفاالت جـماهـير
كليفالند التي جتاوزت مؤقتا تعثر

دة األخيرة. الفريق في ا

ــبـاراة أعــلى مـعــدل لـلــتـمــريـرات ا
احلاسمة في مسيرته.

تقدم كـليفالند ( (80-83قبل أقل من
 3دقـائق عـلى نـهايـة الـربع الـثالث
لــــكـن تــــراجـع أتالنـــــتــــا ســـــمح له
بتوسيع الفارق وتقدم ( (82-97في
الربع األخيـر. ورفع كافـاليرز الذي

األمــــريــــكي. وســــجل جــــيـــمس 22
نــقــطـــة واســتــحــوذ عــلى  12كـرة
مـــرتــدة ومــرر  17كـــرة حــاســـمــة
بـينـمـا سجَّل كـورفر  30نقـطـة وهو
وسـم وسجل أعـلى مـعـدل له هـذا ا
جــيـمس  3أرقــام مــزدوجـة لــلــمـرة
ـوسـم وحـقق في الــعــاشـرة هــذا ا

{ واشـــــنــــطن- وكـــــاالت - ســــجَّل
لـيـبـرون جـيمس  3أرقـام مـزدوجة
للـمرة الـثانيـة على الـتوالي وتألق
كـايل كـورفــر أمـام فـريــقه الـسـابق
خالل فـوز كـلــيـفالنـد كــافـالـيـرز في
ثــــوبه اجلــــديــــد ( (107-123عــــلى
أتـالنــــتــــا بـــــدوري كــــرة الــــســــلــــة
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أخبار النجوم

ســـيــتي ( (1-5مـــســاء اول امس الـــســبت في
وسم ـمـتاز لـيـرتفـع رصيـده هـذا ا الـدوري ا
ركـز الثـاني على إلى  21هـدفـا فارتـقى إلى ا
ســلم تــرتــيب الــهـدافــ بــاالشـتــراك مع جنم
لـيــفـربـول مـحـمـد صالح وبـفـارق هـدفـ عن

. قنّاص توتنهام هاري ك
ربــاعــيــة أجــويــرو فــيــهــا رســائل مــتــنــوّعـة
الـــدالالت فــهـي دلــيل جـــديـــد عــلى مـــكـــانــته
يـرليج ال سـيما وأنه رفع ـرموقـة في البـر ا
ـسابقة إلى  143هـدفا في رصـيد أهدافه في ا
 203مـباريـات مـنذ انـضمـامه إلى مانـشسـتر

سيتي العام  2011قادما من أتلتيكو مدريد.
كـمـا أن الـربـاعـيـة تـأكـيـد جـديـد لقـدرته عـلى
مـنافسـة بقيـة الهدافـ كل موسم في الدوري
وسم ـمتاز وهـو الذي توّج هدّافـا لها في ا ا

2014-2015.
لــكن األهم هــو أن هـذه الــربـاعـيــة جـاءت في
ـدرب اإلسـباني وقت مـنـاسب حـيث يعـتـقد ا
ـصاب جـوسـيب جـوارديـوال أن الـبـرازيـلـي ا
حـالـيا جـابريـيل جـيسـوس أكثـر تـناسـبا مع

خططه الفنية وأسلوب لعبه.
يـقـول البـعض إن مـستـوى أجـويرو انـخفض
ـكــنـنـا قــلـيال في اآلونــة األخـيــرة إال أنه ال 
ـقولـة فكيف لالعب أن سـوى معـارضة هذه ا
يـنخفض مـستواه وهـو الذي سجل  21هـدفا

في  24مباراة بالدوري?

لـلمباراة بشكل جيد وعن هـاتريك كريستيانو
رونــالـدو عــلق زيـدان "أنــا سـعـيــد من أجـله

ســألــتــنـي إذا كــنت قــلــقًــا مــنه وقــد ســجل 3
أهـداف نعلم أنه يريد التـسجيل دائمًا يجب

على سان جيرمان أن يحذر منه".
سـتـوى في الشـوط الـثاني وعن انـخـفـاض ا
قـال "سـيـكون عـلـيـنا تـصـحـيح ذلك نـعلم أنه
في مــبـاريـات الـذهـاب واإليـاب الـهـدف خـارج
الــديــار مـهم جــدًا هــنـاك أشــيـاء مــعــقـدة في
ـقبـلة أمام باراة ا الـشوط الـثانـيوأكمل عـن ا
بـاريس وقال "نعم نعلم أنهـا حتدٍ كبير إنها

مباراة أخرى ومنافسة أخرى ودافع آخر".
ـدرب الـفـرنـسي حديـثه "أنـا سـعـيد وواصل ا
من أجـل مـارسـيـلــو ونـحن نـعـلم أنـه يـفـيـدنـا
ن ال يـعـتـمـد عـلى من هـجـومـيًـا اجلـانب األ
ســيــلــعب ولــكـن ســأطــلب من الــبــديل نــفس
األشــيـــاء الــتي كــنت أطــلـــبــهــا من (دانــيــال)
كـافــاخـال وسـيـكـون عــلـيه تـنـفــيـذهـا بـنـفس

الشكل".
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عـلى صعيد اخر إذا ألـقينا نظـرة خاطفة على
إحـصائيات سيرجيو أجويرو سنجد أنه من
غــيـر الـالئق الـقــول إن هـذ الالعب ال يــعـتــبـر
يـرليج خالل الـهـدّاف األعلى جـودة في البـر

واسم السبع األخيرة. ا
وأحـرز أجـويـرو  4أهــداف في مـرمى لـيـسـتـر

ـدير الفني لريال مـدريد عن سعادته بالفوز ا
الـــذي حــــقـــقه الـــفــــريق عـــلى ضــــيـــفه ريـــال
ســوســيــداد بــخــمــاســيـة مــقــابل هــدفــ في

الدوري اإلسباني.
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وقـال زيـدان في تـصـريـحـات صـحـفـيـة عقب
ـباراة نقلـتها صحـيفة "أس" "الشوط األول ا
كـان رائعا وسـجلنـا بسرعـة ولعبـنا بكـثافة
باراة وأجـرينا التغييرات ثم سـيطرنا على ا
باراة بعد غـدا األربعاء ولكن أنا كـنا نفكـر 
ـقـبـلـة أمـام بـاريس ـواجـهـة ا سـعــيـد".وعن ا
ســان جــيــرمــان  ضــمـن ذهـاب دور الـ 16من
دوري أبـطـال أوروبـا أوضح زيـدان "هـذا هو
الـسـيـنـاريـو نـحن نـلـعب في مـلـعـبـنا ويـجب
عــلـــيــنــا أن نــحـــدث فــرقًــا اســتـــقــريت عــلى

باراة". التشكيل الذي سيخوض ا
وعـلق زيـزو عـلـى صـافـرات االسـتـهـجـان ضد
ا مـهاجم الـفريق قـائال "ال أعرف كـر بنـز
لـعب يفعل ـاذا يفـعلـون هذا من يـأتي إلى ا
مـا يـريـده كـان هـنـاك فرصـا لـلـتـسـجـيل وما
ـبـاراة يــهم بـالـنــسـبـة لي هــو أن نـفـكــر في ا

قبلة اآلن". ا
ـدرب الفـرنسي "الـشئ اإليجـابي كان وتـابع ا
الـبـدايـة اجلـيـدة والـتـصـمـيم والـرغـبـة نـحن
راضــون عن ذلـك لــذلك اآلن ســوف نــســتــعـد

ريـال سوسيداد بـخمسة أهـداف لهدف على
مـلـعب "سـانـتيـاجـو بـرنابـيـو" في اجلـولة الـ
 23من مــنــافـســات الـلــيـجــا. أراح زين الـدين
ـديـر الـفـني لـريـال مـدريـد خـالل لـقاء زيـدان ا
سـوسـيداد الـثالثي جـاريث بيل وكـاسـيمـيرو
وناتشو من أجل مباراة باريس سان جيرمان
مع إعـطاء الـفرصـة للوكـاس فاسـكيـز وماركو
أســيـنــسـيــو مـنــذ الــبـدايــة مع احلـفــاظ عـلى
طــريـقــة الـلـعب 2-4-4الــتي غـيــرهـا زيـزو في

مباراتي فالنسيا وليفانتي لـ.4-3-3
وجـــــود الــــــربـــــاعي كــــــروس ومـــــودريـــــتش
وأســيــنــســيــو وفــاسـكــيــز في وسـط الـفــريق
ـــلــكي أعـــطى الــبالنـــكــوس قــوة دفـــاعــيــة ا
وهــجـــومــيــة في آن واحـــد نــظــرًا لــقــدرات
الـثالثي مودريتش وأسـينسيـو وفاسكيز
الـدفـاعيـة اجلـيدة الـتي جعـلت الـفريق
ـلـكي يسـتحـوذ على الـشوط األول ا

وأغلب أحداث الشوط الثاني.
الـضغط العالي لرباعي الوسط
والــنـشــاط الـكــبـيــر الـثــنـائي
الـــهــجـــومي كـــريــســـتــيـــانــو
ـــا رونــــالـــدو وكــــر بـــنــــز
ومـواصـلـة مـارسـيـلـو مـسـتواه
ـــلــكي الـــقــوي جـــعل الـــفــريق ا
يــتــقــدم دون مــعــانــاة فـي الــشـوط

األول برباعية نظيفة.
تــراجع أداء ريــال مــدريــد في الــشـوط
الـثاني بـعد خروج فـاسكيـز وأسينـسيو
ومــودريـتش ودخــول إيـسـكــو الـذي يــحـتـفظ

بالكرة طويال وكوفاسيتش وبيل.
ـلــكي لم يـقــدم في الــشـوط الــثـاني الــفـريـق ا
الـشراسة الهـجومية الـتي ظهر بها في األول
األمـر الـذي حـدث أيضًـا في مـبـاراة إشبـيـلـية
رينجي بخماسية نظيفة. التي انتهت بفوز ا
تـراجـع ريـال مـدريـد يـتـسـبب دائـمًـا في عـدم
حـفـاظـه عـلى نـظـافـة شـبـاكه بـالـلـيـجـا حـيث
ـلـكي في فـعل ذلك مـنذ لـقـاء إشـبيـلـية فـشل ا
ـــاضي بــســـبب األخــطــاء فـي كــانــون األول ا
تكـررة. عقل زيدان أصبح مشغوال الـدفاعية ا
بـلقاء باريس سان جيرمان في الشوط الثاني
بـعد رباعية الشوط األول لذلك أشرك بيل في
الـدقيقة  73بـدال من أسينسيو لـتجربة ثالثية

" "BBCفي الهجوم.
وتــدل تــغـيــيــرات زيـدان عــلى أن الــفــرنـسي
يـــنــوي الــلـــعب بــطـــريــقــة  3-3-4أمـــام ســان
جـيرمـان مع عودة كـاسيـميـرو خلط الوسط
ومـشـاركة نـاتشـو بـدال من داني كارفـاخال

وقوف. ا
أعـــرب الــفـــرنــسي زين الـــدين يــدان

{ مـدريد- وكاالت - أظـهر فريق
ريــــــال مــــــدريـــــــد اإلســــــبــــــاني
ـوقعـة باريس اسـتـعداده اجلـيد 
سـان جيرمـان الفرنـسي يوم بعد
غـدا األربـعـاء  فـي ذهاب
دور الـ 16مـــــن دوري
أبـــــطـــــال أوروبـــــا
بــــعــــدمـــا حــــقق
الــــفــــوز عـــلى

u“∫ حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا بخماسية على ريال سوسيداد

جانب من
دوري كرة
السلة

االمريكي
للمحترف
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{ لندن - وكاالت -  ظهر الالعب الدولي اجلزائري رياض محرز مجددًا مع فريقه

لـيـسـتـر سـيتي وشـارك مـحـرز بـديال أمـام مـانشـسـتـر سـيـتي حلـساب
ـيـرلـيغ فـي الـدقـيـقة الـ 62 من الـلـقـاء حيث اجلـولة الـ 27مـن البـر
خرج فـوسـيـتي ديابـاتي وكـان محـرز قـد غـاب عن مبـاريـات ليـسـتر
اضي احتـجاجًا على رفض سيتي منذ  20ينايـر/كانون ثـان ا
نــاديه بــيــعـه إلى مــانــشــسـتــر ســيــتي فـي الــيـوم األخــيــر من

يركاتو الشتوي. ا
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ـاني في تعـزيز مـركز حـراسة - وكاالت - يـفكـر نادي بـايرن مـيونخ األ { برلـ
قبـلة وقـالت صحـيفة رمى بـالفريق الـبافـاري خالل مدة االنـتقاالت الـصيـفيـة ا ا
ديـر الـرياضي في "مـونـدو ديبـورتـيـفو" اإلسـبـانيـة إن حـسن صـالح حمـيـديتـش ا
بـايـرن مـيـونخ وضع احلـارس الـهـولنـدي يـاسـبـر سـيـلـيـسـ عـلى رأس أولـويات

قبل.  البافاري لتدعيم مركز احلراسة خالل الصيف ا
وأشارت الـصحيفـة إلى أن بايرن ميـونخ كان يرغب أولًا في الـتعاقد مع احلارس
األول لبـرشلونـة تيـر شتيـجن إال أن الشـرط اجلزائي في عقـده البالغ  170مـليون

يورو جعل الفريق البافاري يفكر في احلارس الثاني للبلوجرانا.
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{ مـدريـد - وكـاالت- يضـع زين الدين
زيـدان مدرب ريال مـدريد كل ثقته في
العــبه كــريــسـتــيــانــو رونــالــدو إلنــقـاذ
الـفريق من حـالـته الـسيـئـة أمـام باريس
ســان جـيــرمـان بــعـد غـدا األربــعـاء  في

ذهـــاب دور الـ 16من دوري أبـــطـــال أوروبـــا
على مـلعب سـانتـياجو بـرنابـيو.وفي هـذا الصدد

تقـول صحـيفة "مـاركا" اإلسـبانيـة إن زيدان يأمل أن
يصـحح رونالـدو مسـار ريال مدريـد مثـلمـا يفـعل دائمًا

واقف الـصعبة ونـقلت الصحـيفة تصـريحات زيدان عن في ا
رونالـدو عـندمـا قـال: "إنه اآلن أكثـر حتـفيـزا لفـعل األمـور التي

واعيد الكبرى". يظهرها في ا
درب من العبه األبرز إظهار وجـهه احلقيقي أمام الثالثي ويريـد ا
نيـمار ومبابي وكافانـي خاصةً بعدما سجل  10أهداف في آخر
اضي ما أدى لفوز وسم ا  7مباريات بدوري أبطال أوروبا ا

الفريق باللقب الـ.12
وأشـارت الــصـحــيـفـة إلى أن ثــقـة زيــدان في رونـالـدو لــيـست من
فـراغ بـعـدمـا أحـرز "الـدون"  44هـدفـا بـقـمـيص ريـال مـدريـد في
األدوار احلاسـمة وقـاد الـفريق لـثالثة ألـقاب بـدوري أبطـال أوروبا

منذ وصوله في موسم .2009-2010
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دير الـفني لنادي { دبي  – وكاالت - حـافظ األرجنتيـني دييجو مـارادونا ا
الفـجيرة عـلى حظوظ فـريقه في العـودة لدوري احملتـرف مع نهـاية اجلولة
األولى من الــدور الـــثــاني بـــعــد الــفــوز عـــلى الــعـــروبــة الــســـبت بــهــدف

نظـيف.سجل هدف الـلقاء األرجنـتيني دانـيال ايزكو في الـدقيقة 83
من عـمر اللقاء.وارتفع رصـيد الفجيرة إلى  26نـقطة بينما
باراة جتـمد رصيد الـعروبة عند  16نـقطة.وقـام حكم ا

بـطــرد العب الـعـروبـة نـايـف سـلـطـان بـعـد مـرور 7
باراة. دقائق من ا

ومع نـهـايـة اجلـولة الـ  ?12يـسـتمـر بـني ياس
في صـدارة الترتيب برصيد  29نـقطة يليه
الـفـجــيـرة بـرصـيـد  26نـقــطـة ثم احتـاد
ـركــز الـرابع كــلـبـاء ( 23نـقــطـة) وفـي ا
يـأتي احلــمـريــة بـرصــيـد  21نــقـطـة

ومـصفوت  17نـقطة والـعروبة 16
نـقطة وخورفكان ومسافي ولكل

منهما  14نقطة

آرس
فينجر 

زين الدين
زيدان

{ مــدريـــد- وكــاالت - أهـــدى الــفـــرنــسي
أنطوان جريزمـان مهاجم أتلـتيكو مدريد
الــهــدف الـذي ســجــلـه في شــبــاك مــاالجـا
ومــنـح به فـــريــقه الـــنـــقــاط الـــثالث خالل
مــبــاراة الــفــريــقـ اول امـس الـســبت في
اجلولة الـ 23للـيـجا إلى نـاتشـو باربـيرا
ناشئ نـادي ألـزيرا ( 15عامـا) الـذي توفي
ــاضي بــشـــكل مــفــاجئ خالل األســبــوع ا

مباراة مع فريقه.
وقـال جـريـزمـان في تـصـريـحـات صـحـفـية
عــــقب الـــلـــقـــاء الــــذي شـــهـــده مـــلـــعب "ال
روســالــيــدا" مــعـقـل مــاالجــا: "أهــدي هـذه
باراة لـ"تشوليتـو".. لقد كان أمرا محزنا ا
هاجم للـغاية بالـنسبـة للجـميع واحتـفل ا
الفـرنـسي بهـدفه الـذي جاء بـعد  39ثانـية
باراة بـرفع قمـيص يحمل رقم من بدايـة ا

" "7واسم "تشولو باربيرا".
ــبــاراة أبـرز الــدولي الــفــرنـسي وحــول ا
أهــمــيــة الــنــقـاط الــثـالث الــتي حــصــدهـا
ـــبــاراة الـــفــريـق قــائـال: "كـــنــا نـــدرك أن ا
ستـكون صعـبة ولكـننا نـحب خوض هذه
ـــبــاريـــات كـــمـــا أبــدى رضـــاه عن األداء ا

الـــدفــاعـي الـــذي قـــدمه وســـاهم في
خـــروج الــفـــريـق بــالـــهـــدف: "إذا لم
ــســاعــدة فـي الــهــجــوم أســتــطـع ا

فــأؤدي دوري في الـدفــاع.. أشــعـر أني
بحالة جيدة بدنيا".

وأكد أنهم سيفكرون اآلن في مباراة ذهاب
دور الـ 32بـــــــــالــــــــدوري األوروبـي يــــــــوم
ـــقــــبل أمـــام كــــوبـــنــــهـــاجن اخلـــمـــيـس ا
ـاركي كــمـا أشــار إلى أنه لن يــتـابع الــد
مــواجـهـة بـرشـلـونــة أمـام خـيـتـافي عـلى
ملعب "كامب نو". وقال في هذا الصدد:
"سأسـتمـتع مع طفـلتي. ثم سـنسـتعد
ـقبل". وواصل واجـهـة اخلمـيس ا
"الــروخـيــبالنـكــوس" عـزف نــغـمـة
االنـتــصـارات لـلـمـبـاراة الـثـالـثـة
عـــلى الـــتـــوالي في الـــلـــيـــجــا
لــيـرتــفع رصــيـد الــفـريق لـ52
نـــقـــطـــة ويـــواصل مـــطـــاردة
برشـلونـة صاحب الـصدارة
بـ 58نـــــــقــــــــطــــــــة والـــــــذي
سـيــسـتـقـبل خــيـتـافي عـلى

ملعب "كامب نو".


