
{ مدن  – وكاالت
واصل مانشستر سيتي تألقه في
ـمـتـاز بـعـد الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
فـــوزه بـــنـــتـــيـــجــة 1-3 اول امس
وث في السبت على نـظيره بور
إطــــار اجلـــولـــة الـ  14 من عـــمـــر

سابقة. ا
ثالثـيـة مـانشـسـتر سـيـتي حـملت
توقيع برنـاردو سيلفـا في الدقيقة
16 ورحـيم ستـرليـنج في الـدقيـقة
57  وإلــــكــــاي جــــونـــدوجــــان في
الـدقــيـقـة 79  فــيـمـا ســجل كـالـوم
ــوث في ويـــلــســـون هــدف بـــور

الدقيقة 44.
وارتـفع رصـيـد مـانشـسـتـر سـيتي
إلى 3  8 نقـطة في صـدارة ترتيب
يرلـيج بينـما جتمـد رصيد البـر
ــوث عـــنــد  20 نـــقــطــة في بـــور

ركز التاسع. ا
ـهـاجم األرجـنـتـيـني وفـي غـيـاب ا
سـيـرجــيـو أجـويــرو أقـحم مـدرب
مـــانــــشـــســـتـــر ســـيــــتي بـــيب
جـوارديـوال الـبـرازيلي
جــــــــــابــــــــــريــــــــــيل

خيسوس.
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ـوسم لـكنه يـظل قـويًـا خـارجه وفقًـا ألرقـام ظـهرت في لـعب هـذا ا يـعاني بـايـرن مـيـونخ داخل ا

اجتماعه السنوي
ال وصل إلى 4 ر657 وكـان النـادي قـد أكد من قـبل أنه سـجل رقمـا قـياسـيـا في دورة رأس ا
مــلـيــون يـورو (4 ر 743مــلـيــون دوالر) مـقــابل أربــاح وصـلت 5ر 29 مــلـيــون يــورو في مـوسم

.2017/2018
وفـي موسم 2016/2017 كـانـت دورة رأس مـال بـايـرن مـيـونخ 5 ر 640 مـلــيـون يـورو وحـقق

النادي أرباحا قياسية بلغت 2 ر 39 مليون يورو.
ـوسم حـيث بلـغت العـضويـة ذروتها بـ 291 ألـفًا لـيحافظ وكـان هنـاك رقمًـا قيـاسيًـا آخر هذا ا

بايرن على مكانته كأكبر نادٍ رياضي في العالم.
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تقـدم ليـستـر سيـتي للـمركـز السابع
بــعــد فـــوزه عــلى ضــيـــفه واتــفــورد
بــهــدفــ دون رد اول امس الــسـبت
ــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة عــــشـــرة في ا

للمسابقة.
ـبـاريـات فـاز كـريـسـتال وفي بـاقي ا
باالس عـلى ضيـفه بيـرنلي / 2صفر
وبرايتون على مضيفه هيديرسفيلد
تـاون   1/ 2 ووست هــام يــونـايــتـد
على مضـيفه نيـوكاسل يـونايتد / 3

صفر.
وتقـدم جيمي فـاردي بهـدف لليـستر
من ضـربـة جزاء في الـدقـيـقة 12 ثم
أضــاف جـيــمس مــاديـســون الـهـدف

الثاني في الدقيقة 23.
œdÞ W UŠ

ــبــاراة بــعــشـرة وأنـهـى واتـفــورد ا
العــبــ لــطــرد إيــتـيــان كــابــوي في
الـدقــيــقـة األخــيـرة لــيـرفع لــيـســتـر
ــركــز رصــيــده إلى  21نــقــطــة في ا
الـسـابـع ويـتـوقف رصـيـد واتـفـورد

ركز العاشر. عند  20نقطة في ا

وفـاز كـريـسـتـال بـاالس عـلى ضـيـفه
بيرنلي بهدف نظيف حمال توقيع
جـــــيـــــمس مـــــاكـــــارثـــــر وأنــــدروس

تاونسيند في الدقيقت  16و77.
ورفع كــريـــســتــال رصـــيــده إلى 12
ركـز الرابع عشر وتوقف نقطة في ا
رصــيــد بــيـرنــلي عــنـد  9 نــقـاط في
ـركــز الـثـامن عـشـر.وفـاز وسـتـهـام ا
على ملـعب نيوكـاسل بثالثة أهداف
ـكسـيكي ـهاجم ا دون رد إذ تقـدم ا
خافيـير هيـرنانديز بـهدف لـلهامرز
فـي الــدقـــيــقـــتــ  11و63 وتـــكـــفل
فـيـلـيـبي أنـدرسـون بـالـهـدف الثـالث
في الـوقت بـدل الضـائع.ورفع وست
هـــام رصـــيـــده إلى  15 نـــقـــطـــة في
ـركـز الـثـالث عـشـر وتـوقف رصـيد ا
ـركز نـيوكـاسل عـند  12نـقطـة في ا
اخلـامس عــشـر.وجنح بـرايـتـون في
حتـويل تـأخـره بهـدف أمـام مـضـيفه
هـــــيــــديــــرســـــفــــيــــلــــد إلـى الــــفــــوز
.وتقـدم هيـديرسـفيـلد بـهدف بـهدفـ
فـي الــــدقــــيـــــقــــة األولى عـن طــــريق
مــاتـيــاس يـورجـنــسن لـكـن الـفـريق

لعـب بنـقص عددي مـنذ الـدقيـقة 32
بـعــد طــرد سـتــيف مــوني.واســتـغل
بــــرايـــتـــون الــــنـــقص الــــعـــددي في
صــــــفـــــوف أصــــــحـــــاب األرض ورد
بـهــدفــ حــمال تــوقــيع شــان دوفي
وفـلوران أنـدوني في الـدقيـقـت 49
و69. الفوز رفع رصيد برايتون إلى
ـركـز احلـادي عـشر  18 نـقـطـة في ا
وتـوقـف رصـيـد هـيـديـرسـفـيـلـد عـند

ركز السابع عشر. عشر نقاط في ا
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وحـــسم الــــتـــعـــادل (2-2) مـــبـــاراة
سـاوثهـامبـتون وضـيـفه مانـشسـتر
يــونــايـتــد اول امس الــســبت عـلى
مـلـعـب سـانت مـاري ضـمن اجلـولـة
الـ 14مـن الــــــدوري اإلجنـــــلــــــيـــــزي
ــمـتـاز.وتـقـدم ســاوثـهـامـبـتـون في ا
الـــبـــدايـــة عـن طـــريق ســـتـــيـــوارت
أرمــــســـتــــروجن في الــــدقـــيــــقـــة 13
وسيدريـك سواريس في الدقـيقة 20
قــبل أن يــســجل رومــيــلــو لــوكــاكــو
الـهدف األول لـلشـيـاط احلـمر في
الـدقـيـقة 33  بـيـنـمـا اقـتـنص أنـدير

هيريرا التعادل في الدقيقة 39.
وبـذلـك ارتـفع رصــيــد مــانـشــســتـر
ـركز يـونـايـتد إلى  22 نـقطـة في ا
الــــســــابـع كــــمــــا ارتـــــفع رصــــيــــد
ســاوثـهــامـبــتـون إلى  9 نـقـاط في
ــــركــــز الــــثــــامن عــــشــــر.وتــــقــــدم ا
ساوثـهامـبتون سـريعًـا في الدقـيقة
الـ13 عبر أرمـستـروجن الذي أطلق

تسديدة قوية من اجلهة اليمنى.
وفي الدقيقة 20 جاء الهدف الثاني
ألصــحــاب األرض من ضــربــة حـرة
مـباشـرة وضعـهـا سواريس بـشكل
ـــ دي خـــيــا.لـــكن رد رائع عـــلى 
مانشـستر يونـايتد جاء في الـدقيقة
33 عن طريق لوكاكو بعد مجهود
فـــــــــردي من راشـــــــــفــــــــورد.وكــــــــاد
سـاوثــهـامــبـتــون أن يـحــرز الـهـدف
الـثـالث في الـدقـيـقة 38 من ضـربة
حـرة مـباشـرة أخـرى سـددها بـيـير
هـــويــبــيــرج لـــكــنــهـــا ذهــبت فــوق
ـــتـــألق عـــارضـــة دي خـــيـــا.وقـــاد ا
راشــفـورد هــجــمــة مــرتــدة وأرسل
عـرضـيـة أرضيـة إلى هـيـريـرا الذي
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وكـــان جــنــابـــري قــد لـــعب ضــمن
ن فـي موسم /2016 صـفـوف بر
2017  ليـسـجل معه  11هدفًا في
البـوندسـليـجا خالل  27 مباراة
قبل أن يـقتل أحالم فريـقه السابق

. في حتقيق الفوز بهدف
فوز يوفنتوس  

وعـــاد يــوفـــنـــتـــوس إلى مـــديـــنــة
تـوريـنـو بثالثـة نـقـاط غالـيـة بـعد
الــفــوز عــلى فــيــورنــتــيــنـا (3-0)
ــلــعب أرتــيــمــيــو فــرانــكي اول
امس الــسـبـت ضـمـن مـنــافــسـات
اجلــــــــولـــــــة الـ  14مـن الــــــــدوري

اإليطالي.
أحرز رودريـجو بنـتانكـور الهدف
األول في الـــدقــيـــقــة 31 وأضــاف
جورجـيو كـيلـليـني الهـدف الثاني
بــالــدقــيــقــة  69 وكــريــســتــيــانــو

رونالدو بالدقيقة 79.
وواصل يوفنتوس تصدره جلدول
تـرتــيب الـكـالــتـشـيــو بـرصـيـد 40
نـقـطة وتـوقف رصـيد فـيـورنتـيـنا

ركز العاشر. عند  18نقطة با
دخل فــريق فــيـورنــتـيــنــا سـريــعًـا
للمباراة بتصويبة صاروخية من
ماركـو بينـاسي من خارج منـطقة
اجلزاء مرت بجوار قائم تشيزني
ن في الــدقـيــقـة الــثـانــيـة من األ

رمى بنجاح. ا
ـلعب ودخل ديـفـيـد سـيـلـفـا إلى ا
بدلًـا من خيسـوس قبل أن يـتمكن
السيـتي من إضافة الـهدف الثالث
فـي الــدقــيــقـة 79 عــنــدمــا تــبــادل
سـاني الـكــرة مع سـيـلــفـا قـبل أن
ـرر كــرة إلى جـونـدوجـان الـذي
ـــســـة واحـــدة في تـــابـــعـــهـــا مـن 

الشباك.
وكــاد سـاني أن يـضـع اسـمه عـلى
ـسـجلـ في الـدقـيـقة 85 الئـحـة ا
عـــــنـــــدمـــــا انـــــفـــــرد بـــــاحلـــــارس
بـيـحـوفيـتش الـذي تـصدى لـلـكرة
لــيــنـتــهي الـلــقــاء بـفــوز الـســيـتي

بنتيجة 3-1.
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وتـمكـن بايـرن مـيونخ من الـتـغلب
ن بهدف على مضيفه فـيردر بر
مــقــابل هــدف اول امس الــسـبت
والـتي جمـعت بيـنهمـا على مـلعب
فـــيــســـيـــر شـــتـــاديــون فـي إطــار
مـــنــــافـــســــات اجلـــولـــة الـ 13من

اني. الدوري األ
وأوقف الـبـايـرن سـلـسـلـة نـتـائجه
السلبيـة في البوندسلـيجا بعدما
ـاضـيـة تـعـثـر في اجلـوالت الـ 3ا
بالـتعادل في مـباراتـ واخلسارة
في واحـدة لـيقـفـز للـمركـز الـثالث

بعد الوصول للنقطة الـ24.
مخاطرة كوفاتش

الــتـــزم نــيـــكــو كـــوفـــاتش مــدرب
ـؤتـمـر ـا صـرح به في ا بـايــرن 
الصـحفي بـعزمه تطـبيق سـياسة
ــــبــــاريــــات الـ7 ــــداورة خـالل ا ا
ـــقـــبـــلـــة لـــتـــفـــادي اإلصـــابــات ا

واإلرهاق.
ورغـم تـألق الـنــــــــجـم الـهـولـنـدي
آريـــ روبن أمــــــــــام بـــنـــفـــيـــكــا
اضي الـبـرتـغـــــــــالي الـثالثـاء ا
في دوري أبـــطــــال أوروبـــا إال أن
كـــوفـــاتش قـــــــــــرر وضـــعه عـــلى
مـــــقــــــــــاعــــد الــــبــــدالء مــــنـــــــــــذ

البــــــداية.
ـدرب الـكـرواتي بـالـدفع وخـاطــر ا
ـاني سـيـرجي جـنـابـري بـدلًـا بــاأل
مـنه لــيـنــجح الالعب في مــكـافـأة
مـدربه بـهـذا الـقـرار بـعـدمـا سجل

هدفي الفوز.
وجــاءت مـشــاركــة جــنـابــري بــعـد
غـــــيـــــابه عـن الـــــفـــــريق فـي آخــــر
مــبـاراتــ بــسـبب اإلصــابــة لـكن
مـسـتـواه لم يـتـأثـر بـهـا مـا أسـفر

وث للعب بـ قابل عاد بور في ا
 3مدافع في اخلط اخللفي بعد
ـبـاراة األخيـرة أمام سـقوطه في ا

آرسنال.
ـوث خــطـرًا مــبـكـرًا وشـكل بــور
على مانشـستر سيـتي في الدقيقة
الـرابـعـة بـعــد عـرضـيـة من رايـان
فـرايزر لـيرد السـيتـي في الدقـيقة
دافع 12 بعد تـمريرة طـويلة من ا
ــيــريك البــورت نــحــو اجلــنــاح إ

ليروي ساني.
وافـــتــتـح الــبـــرتـــغـــالي بـــرنــاردو
ســيــلــفــا الــتـــســجــيل ألصــحــاب
األرض في الــدقــيــقـة 16 بــعــدمـا
استـغل كرة مـقطـوعة من احلارس
بــيـجــوفــيـتـش لـيــضع الــكـرة في

الشباك.
ومرت الدقائق التـالية هادئة رغم
سـيـطــرة مـانـشـسـتــر سـيـتي عـلى
مــجــريـــات األمــور مع مــحــاوالت
ــوث لــتـعــديل خــجــولــة من بــور

النتيجة.
وفـي الــدقــيــقــة 39 شق جــوشــوا
كـيــنج طـريـقـة قـبل أن يـرسل كـرة
خـطــيـرة قـطـعـهـا
احلـــــــــــــــارس
إيــديــرسـون
مـن أمــــــــــام
كـــــــــالـــــــــوم
ويـــلــــســـون
الـــذي ســـرعــان
ما عـادل النـتيـجة
لـفـريـقه في الـدقـيـقـة
44  عـــنــــدمــــا ارتـــقى
بــــرأسـه لـــــعــــرضـــــيــــة
سيمون ليضع الكرة في

الشباك.
ـــــوث أن يـــــتـــــقــــدم وكـــــاد بـــــور
بــالــنـــتــيــجــة مع بـــدايــة الــشــوط
الثاني عـندما تـوغل كيـــــــنج من
الــــيــــمـــــ ووجـــــــه كــــرة أمــــام
رمـى فشل تـشارلي دانـييـلز في ا
الــلـحــاق بــهــا وأصـــــــــيب العب
السيتي ألـكسندر زينـتـــــــشينكو
في أنــفه لــيـدخـل مـكــانه فــابــيـان

ديلف.
واستعاد مانشـستر سيتي تقدمه
من جـــديـــد في الـــدقـــيـــقــة 57 عن
طـــريق رحـــيم ســتـــرلــيـــنج الــذي
اســـــــــتـــــــــغـل فـــــــــشـل احلـــــــــارس
بيـجوفيـتش في قطع كرة مـرسلة
مـن لـيـروي سـاني لــيـدكـهـا داخل
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قبل من أجل أعلن الالعب اإلسـباني رافائـيل نادال عن مـشاركته في بـطولة بـرشلـونة العـام ا

اضي. الدفاع عن لقبه الـ 11الذي أحرزه في البطولة والذي أحرزه العام ا
وقـال نـادال في تـصـريحـات نـقـلتـهـا صـحـيفـة "مـاركـا" اإلسـبانـيـة: "مـرة أخـرى أحب أن أعلن
قبـل سيكون خـاصًا للغـاية بالنـسبة لي حيث سـيشهد مشاركتي في بـطولة برشـلونة فالـعام ا

مشاركتي في برشلونة للمرة الـ 15في مسيرتي".
وفي الـ 14 نسخة السـابقة التي شارك بها نـادال لم يخسر الالعب اإلسباني سوى  3 مرات
فقط لـيصـبح بـالتـالي أول العب يؤكـد مـشاركـته في البـطولـة الـتي ستـقام بـ يومي  20 و28
ـقبل.وبـدوره قـال ألبـرت كـوستـا مـدير الـبـطولـة: "أنـها أخـبـار سارة أن يـعود من شـهر أبـريل ا
نـادال إلى برشـلونة مـن جديد وهـو خبـر يبدو مـعتـادًا بالنـسبـة للـجماهـير ولـكنه يظـهر تـقديره
العب ـشـاركـة أفـضل العب في الـتاريخ عـلى ا للـعـمل الـذي نـقوم به وبـدورنـا نـشـعر بـالـفـخر 

الترابية".
ـيًا في ـصـنفـ الـعـشـر األوائل عـا ويـتـوقع كوسـتـا أن يـشـارك مـا ب  4 إلى  5 العـبـ من ا
شاركة نادال ونوفاك ديـوكوفيتش ودومينيك ثيم وديفيد اضي  وسم ا البطولة كمـا حدث ا

تروف. جوف وكي نيشيكوري وجريجور د

انطالق اللقاء.
وحـاول أصــحــاب األرض تــهــديـد
مرمى يـوفنـتوس فـي الدقـيقة 13
بــعـد ركــنــيـة نُــفــذت ووصـلت إلى
رأس نيـكوال ميلـنكوفـيتش مدافع

الفيوال إال أنها علت العارضة.
وأهـــدر بـــاولـــو ديــــبـــاال فـــرصـــة
التسجيل بـعدما حصل كوادرادو
على خطأ على حدود منطقة جزاء
فــيــورنــتــيــنــا نــفــذهــا في حــائط

الصد بالدقيقة 18.
وأخطأ كيـلليني في الـتمرير أمام
مــرمـاه لــيـمــرر الـكــرة وتـصــطـدم
ــيـلـسـون فــيـرنـانـديـز بـأقـدام إد
ــســكــهــا العب فــيــورنــتـــيــنــا و

تشيزني.
وأحرز بنتانـكور هدف يوفنتوس
باراة األول في الدقيقة  31 من ا
بـــعــــد مـــجــــهـــود فــــردي رائع من
األوروجـوايـاني الـذي مـرر الـكـرة
لديبـاال ليعـيدها إليه األرجـنتيني
ـــر بـــنـــتـــانـــكــور مـــرة أخــرى و
ــنـطــقـة ــجـهــود فـردي لــداخل ا
ويسدد على يسار حارس الفيوال.
وحــصل الـيـوفي عــلى ركـلـة جـزاء
ـسـة يـد عـلى العب الـفـيـوال بــعـد 
نــفـذهــا رونــالـدو وســجل الــهـدف
الــثــالـث لــفــريـقـه بــالــدقــيــقـة 79.
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ـقـدمة من مـجـلة فـرانس فـوتبـول لـعام كـشف تقـريـر جديـد عن هـويـة الفـائـز بالـكـرة الذهـبـية ا

نتظر أن يتم اإلعالن عنه رسميا اليوم اإلثن في حفل بباريس. 2018 والذي من ا
وقـالت شبـكـة "سـكـاي سـبورت إيـطـالـيـا" إن الـكرواتي لـوكـا مـودريـتش سـيـفوز بـجـائـزة الـكرة

قدمة من الفيفا. الذهبية ليضمها إلى جائزتي أفضل العب في أوروبا واألفضل ا
ركز الثاني ولفتت الشبكة إلى أن الـبرتغالي كريستيانو رونالـدو العب يوفنتوس سيأتي في ا
بـينما لن يـتواجد لـيونيل ميـسي جنم برشلونـة في قائمة الـ 3األوائل حيث سـيحتل الفرنسي

ركز الثالث. أنطوان جريزمان العب أتلتيكو مدريد ا
وذكـرت الـشـبـكة أن كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو وأنـطـوان جـريزمـان لن

يحضرا احلفل الذي سيشهد تتويج مودريتش.
دة األخـيـرة بعـدم حـضور وبذلـك يواصل الـدون عـادته في ا
ـناسبات الـتي يعلم قـبلها بـخسارة اجلائـزة كما حدث في ا
حـفـلي اخـتـيـار أفــضل العب في الـعـالم من االحتـاد الـدولي
لــكــرة الـــقــدم "فــيــفـــا" واألفــضل في أوروبـــا حــيث حــسم

. مودريتش اجلائزت
وأكدت أن الفرنـسي كيليان مـبابي سيفوز بـجائزة "كوبا"
اجلديدة والـتي سوف تمنح ألفضل العب في العالم حتت
 21 عاما بـينـما سـتحـصل البـرازيلـية مـارتا عـلى الكرة

الذهبية النسائية.

. عن تسجيله هدف
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ـنح رجـال كـوفـاتش الـفـرصة لم 
ألصــحــاب األرض المــتالك الــكــرة
باراة ليبدأ الضيوف منذ بداية ا
فـي شن هــجــمـــات مــتــتـــالــيــة في

الدقائق األولى.
واسـتمـر طوفـان بايـرن الهـجومي
ـــدة نــــصف ســــاعــــة من بــــدايـــة
ـبـاراة وهـو مـا أسـفـر عن هـدف ا
ن التعادل. أول قبل أن يدرك بر
رغم ذلك لم يـتـرك بـايرن الـفـرصة
ـواصـلـة تـهـديـد لـصـاحب األرض 
مــرمـى احلــارس مــانـــويل نــويــر
بــالــعــودة لــلــســـيــطــر عــلى زمــام
ن األمـــور وتــهـــديـــد مــرمـى بــر
بــأكــثــر من فــرصــة مــا أثــمــر عن
هـــدف ثــــانٍ مـع بـــدايــــة الــــشـــوط

الثاني.
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لـــعـب ســـيــــرجي جــــنــــابـــري دور
البطولة في فوز الفريق البافاري
بـفـضل تسـجـيـله هدفي االنـتـصار

باراة. في ا
وقــــرر جـــنــــابــــري طـــعـن فـــريــــقه
ن بــهـــز شـــبــاكه الـــســـابق بـــر
ــاضــيه مــعه مــرتــ لــيــضــرب 

عُرض احلائط.

ان ستي فوزاً مثيراً في منافسات الدوري االنكليزي u“∫ حقق فريق ا
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رمـى معـلنًا وضعـها بـالكـعب في ا
عـن هـدف الـتـعـادل لـلــيـونـايـتـد في
الدقيقة 39.وكانت آخر محاولة في
الــشــوط األول عـن طـريـق هــيــريـرا
أيـضًا بـتـسديـدة من خـارج منـطـقة
اجلـــزاء فـي الـــدقـــيــــقـــة األولى من
الـوقت بـدل الـضـائع لـكـنـهـا ذهـبت
إلى يـدي ماكـارثي.وفي الـدقيـقة 60
حـاول لــوك شــاو بــتـســديــدة بــعـد
إخراج دفـاع ساوثهـامبتـون ضربة

ركنية لليونايتد بشكل خاطىء.
وعلى اجلـانب اآلخـر حاول الـبديل
جابـيـاديني أن يـفاجئ دي خـيا في
الــدقــيــقــة 68 بــتـــســديــدة من عــلى
حدود منطقة اجلزاء لكن اإلسباني
تـصــدى لــهــا.ورد بــول بــوجـبــا في
نــفس الـدقـيـقـة بـخـلـفـيـة مـزدوجـة
لــكـــنـــهــا كـــانت ســـهــلـــة بـــ يــدي
ماكـارثي.وظهر ريـدموند في هـجمة
خـطـيـرة لــسـاوثـهـامــبـتـون وأطـلق
تـسـديـدة قـويـة في الـدقـيـقـة 80 من
خـارج منـطقـة اجلـزاء أخرجـها دي
خــيـا بـصـعـوبـة إلى ضـربـة ركـنـيـة

ويـــشـــيـــر مـــوقع جـــريـــدة "ذا صن"
الــبـــريــطـــانــيـــة إلى أن جــمـــاهــيــر
تـشـيـلـسي مـقـتـنـعـة أن قـصـة شـعر
مـوراتـا اجلـديـدة سـتـسـاعـده عـلى
ـعـهـود والـعـودة اسـتـعـادة تـألـقه ا
ــــفـــضـــلــــة في هـــز إلى هــــوايـــته ا

: األولـى قصـة شعره في منـاسبـت
ا تعـودت عليه اجلـماهير ُغايـرة  ا
اإلجنـليـزيـة والثـانـية ضـربة رأسه
الـقــويـة لــلـكــرة الـتي اســتـقـرت في
شـــبــاك الـــفــريق الـــيــونـــاني بــاوك

سالونيكا.
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لـيس خـافـيـاً أن مـهـاجم تـشـيـلـسي
ـدة عـصـيـبة ر  ألـفـارو مـوراتـا 
مـع نـــاديـه اإلجنـــلــــيــــزي إذ فـــشل
الــدولي اإلسـبــاني في هـز الــشـبـاك
في أكــــثــــر من فــــرصــــة ســـانــــحـــة
لـــلــتـــســجــيـل فــضالً عن تـــعــرضه
النــتـــقـــادات الذعــة مـن جــمـــاهـــيــر
تـذبذب "الـبـلوز" بـسبـب مسـتـواه ا

مع الفريق اللندني.
وفي مـــبــــاراة الـــنـــادي الــــلـــنـــدني
األخـــيــرة أمــام بــاوك ســـالــونــيــكــا
اليـوناني بـرسم اجلـولة اخلـامسة
مـن مـــســــابـــقــــة الـــدوري األوروبي
والتي انتهت بفـوز الفريق اللندني
(0-4) نــــزل مـــوراتــــا إلى أرضــــيـــة
ــــيـــدان في الــــدقـــيـــقـــة الـ  75من ا
ـباراة بـدال عن الفـرنـسي أوليـفيه ا

جيرو.
واســـتــطـــاع مــوراتـــا خالل الــوقت
ـبـاراة جـلب اهـتـمـام ــتـبـقي من ا ا
جمـاهير مـلعب "سـتامفـورد بريدج"

رافائيل
نادال

السيتي.
وقـال كــلـوب في تــصـريـحــات لـشــبـكـة
"سـكـاي ســبـورتس": "رأى الـكـثـيـر من
الــفــرق أنــنـــا جــيــدون وأدركــوا أنــهم
كـانـوا يـحـتـرمـونه (الـسـيـتي) أكـثـر من

الالزم".
وأضــاف: "هــنــاك الــكــثـيــر مـن الــفـرق
ضاد تـلعب أمامنـا بأسلوب الـهجوم ا
إنـهـا ال تـمـنـحـنـا نـفس االحـتـرام الـذي
تـتـعـامل به مع مـانشـسـتـر سـيـتي على

ثال". سبيل ا
واخـتـتم: "عـنـدمـا تـشـاهـد تـلك
الــفـــرق أمــام مـــانــشـــســتــر
ســيـــتي تـــتــســـاءل عــمــا
تــفــعــله وبــعــد أســبــوع
تـلعب أمامنا وتقول هيا
لـــنــــحـــاول الـــســــيـــتي
يـستحق االحترام ولكن
هــــذا يــــحــــدث فــــارقًــــا
كــبــيــرًا ألنــنـا يــجب أن
نـركــز بـنـسـبـة 100%

طوال الوقت".
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ــديـر ــاني يــورجـن كــلــوب ا حــمل األ
الـــفـــني لـــلـــيــفـــربـــول مـــدربي الـــفــرق
اإلجنـلـيـزية األخـرى مـسـؤولـية هـيـمـنة
مــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتي عـــلـى صــدارة
ـاضي ـوسـمـ ا ــيـيـرلـيج فـي ا الـبـر

واحلالي.
ويـبتـعـد ليـفـربول اإلجنـلـيزي بـنـقطـت
عـن مـــانــــشـــســــتـــر ســــيـــتـي صـــاحب
الــصـــدارة في جـــدول الــتـــرتـــيب هــذا

وسم. ا
وعـــلى الـــرغم من
قـوة لـيـفـربول
إال أن كـلوب
أعـــــرب عن
خـيـبـة أمـله

إزاء
أســــالــــيب
الـــــــفـــــــرق
األخـــــــــرى
عــــــــــنــــــــــد
مـــواجـــهــة
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تـتـأهب عـدة أنـديـة إجنـلـيـزيـة لالنـقـضـاض عـلى
دة إيسـكو العب خط وسط ريال مـدريد خالل ا
ــقـــبــلــة في ظل األزمـــات الــتي يــعـــيــشــهــا مع ا

يرجني. ا
ويــعـاني إيــسـكـو من عــدم اعـتــمـاد األرجـنــتـيـني
ـديـر الـفـني لـريـال مـدريد سـانـتـيـاجـو سـوالري ا
عليه واسـتبعاده مؤخرًا من مواجهة روما بدوري

األبطال ويدرس الالعب الرحيل.
 وبحـسب صـحـيفـة "ديـلي ميـرور" اإلجنـليـزيـة فإن
توتنهـام ومدربه ماوريسيو بـوكيتينو األكـثر اهتماما

بخدمات إيسكو.
وأشـارت الــصــحـيــفــة إلى أن مــانــشـســتــر ســيـتي

وتشيلسي يتابعان أيضًا موقف إيسكو عن قرب.
وأفــاد الــتـقــريــر بــأن تــشـيــلــسي تــواصل مع وكالء
الالعب بـالفـعل ومانـشسـتر سـيتي مـهتم به مـنذ مدة

. وتوتنهام كان قريبا من ضمه قبل عام

الـشـبــاك بـعـدمـا عــجـز عن ذلك في
عدة مباريات.

  وفي نفـس السـياق كـتب شخص
عـــلى حـــســابـه اخلــاص فـي مــوقع
التواصل االجتماعي "تويتر" قائالً:
"يــجـب عــلى مـــوراتــا قـص شــعــره
دائـماً فـذلك يسـاعده عـلى تسـجيل

األهداف مرة ثانية".
وأضــاف آخـر: "عــلى األقل ســيـركـز
موراتا اآلن على كرة القدم أكثر من
تركيزه على شعره ( في إشارة إلى

قصة شعره السابقة)".
فـيــمـا تـوقع شـخص آخـر أن يـنـهي
ـــــوسم الــــــكـــــروي مع مـــــوراتــــــا ا
تشيلسي بتسجيله  50هدفاً وكتب
يــــقـــــول: "مــــوراتــــا قـص شــــعــــره.
وسم". سيسجل  50هدفاً في هذا ا
جديـر بالذكـر أن تشـيلسي اسـتقبل
امس األحـــد فـــولـــهـــام في مـــبــاراة
ضـمن مـنافـسـات اجلـولة الـ  14من
ـمــتـاز لــكـرة الـدوري اإلجنــلـيــزي ا

القدم.

جيمي فاردي

عودة مهاجم تشيلسي موراتا بالتسجيل
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جــــوارديــــوال الـــــذي المه عــــقب
اللقاء على تصرفه.

وقـــال ســتـــرلــيـــنج لــصـــحــيـــفــة
ز": "جـوارديوال يـريد مـنا "التـا
ـنــافــــــــسـ كـنت أن نــحـتـرم ا
أحـتــفظ بــالـكــرة في الــزاويـة ال
ـــــــــكن أعلم مـا الذي كــــــــان 
أن يـــحـــدث لـــو فـــقـــــــــــدنـــاهــا
حــاولت إضــاعــة الـوقـت وكـسب

خطأ".
واختـتم: "هذا لـيس شيـئًا مـهمًا
جـدًا ماتــــــــا قـال لي كـان يجب
ـــــــــزيـــــــــد من أن تـــــــــظــــــــهـــــــــر ا
االحـــــــــتـرام لنا لـكنني لم أكن
أحاول التــــــــقليل منهـــــــــم ال
أريــــــد ذلــــــــــك كــــــنـت أحـــــاول
احلــفــاظ عــلى الــكــرة وتــســلــيـة

." شجع ا
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كــــــشف اإلجنــــــلــــــيــــــزي رحــــــيم
ســـتــرلــيــنج العـب مــانــشــســتــر
سيتي تفـــــــــاصيل صدامه مع
اإلسـبـاني خــــــــــوان مــــــــــاتـا
العب مـانـشـســــــــــتـر يـونـايـتـد
خـالل الـــــــديـــــــربي الـــــــشـــــــهـــــــر

اضــــــــي. ا
وبينما كان السيتي متقدما 3-1
في الــدقـــائق األخــيـــرة وصــلت
الــــكـــرة إلى ســــتـــرلــــيـــنـج عـــلى
اجلناح األيسـر في نصف ملعب
اليـونايتـد لكن بدلًـا من التوجه
بــهــا نــحــو الــرايــة الــركــنــيـة أو

االحتفاظ بها.
 اســـتـــعـــرض العـب الـــســـمــاوي
ـا أثار غـضب العبي مهـاراته 
الـيــونــايـتــد وحــتى مــدربه بـيب

لــيـنــفـذهـا
نـــــــــــــفـس
الــــالعــــب
عــــــــــــــلـى
رأس

هوبييرج
 لــكــنــهــا
ذهـــــــــــبـت
بـــــجــــانب
الـــــــقــــــائم
األيــــــســـــر
لليـونايتد
.وحـــــــــتى
نـــــهــــايــــة
ــــبـــاراة ا
فــــــــــــــــــشـل
الـــفــريــقــان
فـــــــــــــــــــــــــــي
الوصول إلى
الــــــشـــــــبــــــاك
مـــــــــــــجــــــــــــددًا

لتــنتـهي بالتعادل
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