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باراة الـتي جمعت مـيالن مع كاليـاري على أرضيـة ملعب يـزا في ا { مدن - وكاالت - سـجل العب الوسط البـرازيلي لوكـاس باكيـتا هدفـا 
سان سيـرو  ضمن منافـسات اجلولة الـ  23من الـدوري اإليطالي. ولعب بـاكيتـا مباراته السـابعة بـقميص ميالن فـي مواجهة كـالياري وسجل

باراة التي انتهت بفوز ميالن بثالثية نظيفة. الهدف األول له بطريقة جميلة عند الدقيقة  22في ا
نـطقة القـريبة من القـائم األيسر حلارس مرمـى كالياري قبل أن ن دافـيدي كاالبريـا عرضية من اجلـهة اليمـنى لتصل إلى ا  ووجه الـظهير األ

يضعها البرازيلي في الشباك.
 واحتفل الالعب بهدفه األول بتقبيل شارة سوداء ورفعها عاليا وأهدى الهدف ألرواح  10العب من ناشئي ناديه السابق فالمنغو الذين لقوا
يالن خالل سـوق االنتقاالت حتفـهم بسبب انـدالع حريق في مركـز تدريبات الـنادي أثنـاء نومهم نـتيجـة ماس كهربـائي. وكان باكـيتا قـد انضم 

اضي قادما من فالمنغو البرازيلي مقابل  35مليون يورو. الشتوية في كانون الثاني ا
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{ مــــــــدن - وكـــــــــاالت - ســــــــجل
ــاركـــوس كــازيـــنـــز رمــيـــتــ د
حرت بـعد استحـواذه على رمية
ثالثـيـة ضائـعـة من كـيفن دورانت
قـبل  5.4ثــانــيــة عــلى الــنــهــايـة
ليسمح جلولـدن ستيت بإجهاض
انــتـفـاضــة مـيـامي هــيت والـفـوز
 118 -120في دوري كــرة الـسـلـة
األمريـكي لـلمـحتـرف الـلـيلـة قبل
ـــبــاراة ـــاضـــيـــة. وشـــهـــدت ا ا
الظهور األخير في أوكالند لالعب
هيت دوين ويد الـذي سجل عشر
نـقاط واسـتـحـوذ عـلى سـت كرات
مــــــرتـــــدة ومــــــرر تـــــسـع كـــــرات
حاسمة.وتـأخر ميامي قبل خمس
دقائق و 34ثـانـيـة عــلى الـنـهـايـة
قبل أن يتقدم  115-116مع تبقي
 54.8ثـــانــــيــــة. وجــــعـل جـــوش
ريتـشاردسون الـفارق ثالث نقاط
مـع تــبــقي  51.5ثــانــيــة قــبل أن

يــعـادل دورانت الـنـتـيــجـة بـرمـيـة
ثالثـيـة ليـنهي الـلـقاء مـسجال 39

نقطة.
فوز سيكسرز

ســجل جــويل إمــبــيــد  37نــقــطــة
واســتـحـوذ عـلى  14كـرة مـرتـدة
لــيــقـــود فــيالدلـــفــيـــا ســيــفـــنــتي
سـيـكـسـرز لـلـفوز  120-143على
لـوس أجنـلـوس لـيـكرز في دوري
السلة األمريكي للـمحترف الليلة
ـباراة رقم ـاضـيـة. وهـذه ا قـبل ا
ـــوسم الـــتي  23إلمـــبـــيـــد هـــذا ا
يسجل فـيها  30نقطـة ويستحوذ
على  10كـرات مـرتـدة عـلى األقل
في إجنــاز يــتــحـقـق ألول مـرة من
العب في فـيالدلـفـيـا مـنـذ تـشـارلز
بــــــــاركـــــــلـي في مــــــــوسم -1987
 .1988وأضاف توبـياس هاريس
 22نقطـة وسجل جيه ريديك 21
نـقطـة لصـالح سيـكسـرز الذي فاز

ـــــبــــــاراته الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــلى
الــتـــوالي.وتــصــدر كـــايل كــوزمــا

العـبي لـيـكـرز بـرصـيد  39نـقـطة
بـينـمـا أضـاف جـافـيل مـكجي 21

نــقـطــة واســتـحــوذ عـلى  13كـرة
مرتدة.

من جـانب اخـر قـررت إدارة نـادي
داالس مـافــريــكس لــكـرة الــســلـة
الــتـراجع عـن إنـهــاء الـتـعــاقـد مع
اجري الدولي التـونسي صالح ا
ـاضي الـذي اتـخـذته اخلـمـيس ا
لـتـفــتح الـبــاب أمـام الـتــعـاقـد مع
الثنائـي زاك روندولف وجوست
ـاجري جـاكـسون. وكـان صـالح ا
( 32عـامًا) هـو أول العب تـونسي
يــحــتــرف فـي الــدوري األمــريــكي
لكرة السلة  .NBAووقعت إدارة
مافريكس عـقداً جديداً مع صالح
ـــــاجــــري بــــعــــد مــــغــــادرة زاك ا
روندولف ليصبح الباب مفتوحاً
أمــــــــــــــــام بـــــــــــــــقـــــــــــــــاء الــالعـب
ــاجــري الــتــونــسـي. ويــواصل ا
رســمــيـــاً جتــربــته مع داالس في
ــــــمـــــــيــــــز لـالعب ـــــــردود ا ظل ا
الـتـونـسي والـذي أكـد زمـيـله في
الـفـريق لـوكـا دونـسـيتش أنه أول

مـــا ســــاعـــده عـــلى الـــتــــأقـــلم في
صـــفـــوف مـــافـــريــــكس. وانـــضم
ــــاجـــــري إلى فـــــريق داالس في ا
 ?2015وخــــاض مـــعه أكـــثـــر من
 200مــــبـــــاراة بـــــعــــد جتـــــربــــة
احترافية نـاجحة في ريال مدريد
كمـا يعد من الـعناصـر البارزة في

تشكيل منتخب تونس.
وقــلب لـــوس أجنــلــيس كــلــيــبــرز
تأخـره بفارق  23نقـطة في الربع
ــبـاراة إلى فــوز ثــمـ األول من ا
 112 / 123على مضيفه بوسطن
سـلــتـيـكس في دوري كــرة الـسـلـة
. وتـألق األمــريـكي لــلــمــحـتــرفــ
مـونتـرزل هاريل وبـاتريك بـيفرلي
بـاراة ليـقودا الـفريق في نـهايـة ا
إلى الـفـوز الـثـم حـيـث استـغل
كليبرز معاناة مضيفه بعد خروج
الــنــجم الــكــبـــيــر كــيــلي إيــرفــنج
مــصــابـا فـي الـركــبــة خالل الـربع
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درب الـنرويجي أولـي جونار سـولشاير { مدن - وكـاالت - أبدى ا
ـواجهـة بيـنهـما في ـدرب تومـاس توخـيل قبل ا ا يـقدمه ا إعجـابه 
دوري أبطال أوروبا عندما يواجه مانشستر يونايتد نظيره باريس
سـان جيـرمان. وقـال سولـشـاير عن تـوخيل: “تـوخـيل مدرب جـيد
جداً عـلى الصـعيـد التـكـتيـكي  يسـتطـيع الـلعب بـطريـقة 4-3-3
و 3-4-3لذلك ال نـستـطيع ان جنـهز طـريقـة لعـب معـينة“ .”عـليـنا
أن جند طـريقة لعب مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

ال أعتـقد أن الكثير من األندية تسـتمتع باللعب في أولد ترافورد.”
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{ مــــدن - وكـــاالت -
حـــــــــــرص الــــــــــدولـي
الـبرتغالي كريـستيانو
رونـــــالــــدو عــــلى دعم
زمـيـله في يـوفـنـتـوس
بــاولـــو ديـــبــاال خالل
مـــــبـــــاراة الـــــســـــيـــــدة
الــــــــعـــــــجــــــــوز أمـــــــام
سـاسـولـو الـتي جـرت
بــيــنــهــمــا عــلى مــلــعب
مــابي ضـمن اجلــولـة
الـ 23مــن الـــــــــــــدوري
اإليـطـالي. وجنح هداف
الـكالـتشـيـو في تسـجيل
هـدف الـيـوفي الـثاني في

ـبـاراة في الدقـيـقة  70بـينـمـا كـان ديبـاال جـالـسًا ا
ــهـاجم عــلى مــقـاعــد الــبـدالء. وأراد رونــالــدو دعم ا
األرجـنـتـيني بـعـدمـا استـبـدل احـتفـالـيتـه الشـهـيرة
ــحـاكــاة احـتــفـال ديـبــاال عـقـب إحـرازه األهـداف
ر ـسـانـدة زمـيـله الـذي  بوضـعه يـده عـلى وجـهه 
بـفـتـرة صـعـبـة رفـقــة الـبـيـانـكـونـيـري. وفـور انـتـهـاء
االحـتفـال أشـار رونـالـدو إلى زمـيـله اجلالـس على
مقـاعد البـدالء للمـباراة الثـانية على الـتوالي. ويأتي
هـذا االحتـفـال اخملـصص من رونالـدو لـديـباال في
ظل تـقارير تفـيد بنـشوب خالف ب ديـباال ومدربه
ماسـيمـليـانو ألـيجـري بسـبب تكـرار جلـوسه على

مقاعد البدالء.

{ مـدن - وكـاالت - ظـهـر مـحـمـد صـالح جنم مـنـتـخب مـصـر ونـادى لـيـفـربـول
اإلنكـليـزى بـ"لوك جـديد" بعـدما جنـح فى تعـزيز حـظوظه بـاالحتـفاظ بلـقب هداف
الدورى اإلنـكلـيزي للـموسم الـثانى عـلى التـوالى. وسجل مـحمـد صالح هدفاً فى
ـباراة الـتى أقـيمت عـلى مـلعب وث بـثالثـية نـظـيفـة فى ا فـوز لـيفـربول عـلى بـور
"أنـفيـلـد" ضـمن مـنافـسـات اجلـولة الـ  26من عـمر مـسـابـقـة الدوري اإلنـكـلـيزي
ـيرليج". ونـشر محـمد صالح صورة جديـدة عبر صـفحته الـرسمية متـاز "البر ا
عـلى "فـيس بـوك" بـدون ذقن لـلـمـرة األولى مـنذ فـتـرة طـويـلـة. ورفع مـحـمد صالح
. و اختيـار محمد صالح أفضل العب في رصـيده من األهداف إلى  17مـتفوقاً
ــتـخــصص في ي ا ـوث مـن مـوقـع "هـوســكــورد" الــعــا مــبــاراة لـيــفــربــول وبــور
إحصـائيات كـرة القدم. وحصل مـحمد صالح على  10 – 8.4في الـتقييم الذي
ـباراة وهـو الـتـقـييم ـوث في ا ـوقع عن مـسـتويـات العـبي لـيـفربـول وبـور أعـده ا

. الذي لم يحصل عليه أي العب أخر من العبي الفريق
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جانب من
منافسات دوري
سلة احملترف

ـبـاراة. وكـان هاريل الـثـاني من ا
ـــبــاراة ـــســجـــلــ في ا أفـــضل ا
برصيد  21نقطة مقابل  19نقطة
وعـشـر مـتـابـعـات لـزمـيـله دانـيـلو
ـــقــابـل كــان جــالـــيـــنـــاري. في ا
جـــــــوردون هــــــايـــــــوورد أفــــــضل
ــــســـجـــلــــ من بــــ صـــفـــوف ا
سلتيكس برصيد  19نقطة مقابل
 16نـقطـة لكل من جـيسـون تاتوم
وتــيــري روزايــر. ورغـم الــتــفـوق
الـواضح لـسـلـتـيكـس علـى ضيـفه
ــــــبـــــاراة فـي الــــــربع األول مـن ا
استعاد الـضيوف بعض توازنهم
فـي الــــربـع الــــثـــــاني قـــــبل قـــــلب
الــطــاولــة تــمــامــا عـلـى أصــحـاب
األرض في الــــــربـع الـــــثــــــالـث ثم
اســتـكـمــال االنـتــفـاضــة وتـغــيـيـر
الــنـتــيــجـة لــصــاحلـهم فـي الـربع
األخـير وسط هـتافـات عدائـية من

جماهير سلتيكس.

باراة الـتي جمعت فريقَ لم يتحـقق في ا
الــدراويش مع اإلفـريــقي الـتــونـسي. ولم
يــذكـــر االحتــاد األفــريــقي تـــفــاصــيل عن
بـاراة التي مـوعد خـوض اإلسـماعـيـلي ا
كــانت مـقــررة في اجلـولــة الـثــالـثــة أمـام
شـبـاب قسـنـطـينـة اجلـزائري أو مـواعـيد
تبقية له في دور اجملموعات. باريات ا ا

ـصــري بــعـد االطالع عــلى األدلــة الـتي ا
قــــدمـــهــــا. هـــذا واســــتـــنــــد مـــســــؤولـــو
ادةِ رقم اإلسـمـاعـيلي في تـظـلـمِـهم إلى ا
اثـني عـشر من الئـحـةِ الكـاف الـتي تنص
عـلى وجـوبِ نـزول اجلـمـاهـيـر إلى أرضِ
ـــلــعب أو إصــابــةِ أحـــد أفــراد الــفــريق ا
الضيف إلصدار عقوبة اإلقصاء وهو ما

{ مــــــدن - وكــــــاالت - أعــــــلـن االحتـــــاد
األفريقي لكرة الـقدم اول امس األحد عبر
مــوقــعه الــرسـمي عــلى اإلنــتــرنت قــبـول
ـصري اسـتـئـناف الـنـادي اإلسـماعـيـلي ا
وسم ضد قرار استبعاده من منافسات ا
ـوافــقـة عـلى احلـالي لـدوري األبــطـال وا
اسـتئنـاف منـافسات الـبطـولة. واستـبعد
االحتاد الـقاري اإلسماعـيلي من الـبطولة
بــســبب شــغب جــمــاهــيــره أمــام ضـيــفه
ــاضي. االفــريــقـي الــتــونــسي الــشــهــر ا
ـــبــاراة ضـــمن اجلــولــة وألـــغى احلــكم ا
ـنـافـسـات اجملـمـوعـة الـثـالـثـة الـثـانـيـة 
بــســبب هــجــوم اجلــمــاهــيـر عــلى طــاقم
احلكام وإلقاء أحجـار وقوارير مياه على
أرضـيـة مــلـعب االسـمـاعـيــلـيـة. وتـوقـفت
ـبــاراة في الـدقـيـقـة  84قـبل أن يـتـخـذ ا
احلــكم قــراراً بــإلــغـــائــهــا. وقــبل إلــغــاء
ـبـاراة كـان االسـمـاعـيـلي مـتـأخرا 2-1 ا
رغم خـــوضه لــلـــقــاء عـــلى أرضه ووسط
جـمـاهـيـره التـي بلـغت نـحـو عـشرة االف
متـفـرج سـمـحت لـهم الـسلـطـات األمـنـية.
وكان اإلسـماعـيلي من جـانبه أعـلن قبول
اســتـئــنــافه وعــودته إلى دوري األبــطـال
عــلـى مــوقــعه الــرســـمي مــشــيــراً إلى أن
االحتـــادَ اإلفــريـــقي قــبِـل تــظــلـمَ الــنــادي
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{ الــــدوحـــة  –وكــــاالت - تــــوقــــعت
ـانـيـة أجنــيـلـيك كـيـربـر اول امس األ
األحد مـنـافسـة قـوية في بـطـولة قـطر
ـضرب الـتي تـوتـال حملـتـرفـات كـرة ا
انــطــلـقت أدوارهــا الــرئـيــســيـة امس
ـصنـفات ـشاركـة ست من ا اإلثنـ 
العـشر األولـيات في غـياب مـتصدرة
التصـنيف الـيابانـية نـاومي أوساكا.
ـتــوجــة الــشــهـر وأعــلــنت أوســاكــا ا
ـــاضي بــلــقب بـــطــولــة أســتــرالــيــا ا
ــفــتـــوحــة أولى الــبــطــوالت األربع ا
الكبرى ما منحـها صدارة التصنيف
ي عـــلى حــســاب الـــرومــانــيــة الـــعــا
سـيـمـونـا هــالـيب غـيـابـهـا عن "قـطـر
توتـال" التي تـستـمر حتى  16شباط
بـسبب إصـابـة في الـظهـر. وبـنتـيـجة
ــيـاً ذلك بــاتت هــالــيب الــثــالـثــة عــا
مــــصــــنـــفــــة أولى في الــــدورة أمـــام
الـتــشـيــكـيــة كـارولــيـنــا بـلــيـســكـوفـا
ــانـيـة كــيـربـر ـيـاً) واأل (خــامـسـة عــا
ــيـاً) في مــنـافــسـة بـ (ســادسـة عـا

ثـالث العـــبـــات ســــبق لـــهـن تـــصـــدر
ي. وكـانت كيربر من التصنـيف العا
أوائل الالعـبـات اللـواتي وصـلن إلى
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة وأعــربت في
تـصـريـحـات لـلـصـحـافـي األحـد عن
ـنـافـسـة "صـعـبـة". أضافت تـطـلـعـها 
"لكن هـذا سـيكـون حتديـاً ودائمـاً ما
أتــطــلع قـدمــاً لــلــحـضــور إلى هــنـا".
وخـسرت كـيـربر نـهـائي بـطولـة قـطر
توتال ضـد هاليب في 2014في ح
كـــــــان لـــــــقب  2017مـن نـــــــصـــــــيب
بلـيسكـوفا. وحـلت األوكرانيـة إيلـينا
ـياً صـنـفة سـابـعة عـا سـفيـتـوليـنـا ا
بـدالً من أوسـاكـا وستـكـون مـصـنـفة
رابـعــة في الـدوحــة. وضـمن الــعـشـر
يـا تـشـارك الـهـولـنـدية األولـيـات عـا
ـاركـيـة كـيـكي بـرتـنـز الـثـامـنـة والـد
كاروالين فوزنـياكي العـاشرة والتي
حلت وصيـفة لبـليسـكوفا في نـسخة
 .2017وكانت سفـيتولـينا قـد أعلنت
في وقت ســابق أنـهــا لن تــشـارك في

دورة الدوحة حلاجـتها الى مزيد من
الراحـة بـعد بـطولـة أسـترالـيا

ـفــتـوحـة حــيث عـانت ا
من آالم في الـكـتف

والظهر.

العبو الفريق الـكتالوني بر بطيء.
أهدر يوري بيرشيتش مهاجم بيلباو
فـرصة افـتـتاح الـنـتيـجـة في الدقـيـقة
 ?12بـــعـــدمـــا أخــــتـــرق من اجلـــهـــة
الـــيـــســـرى مـــســتـــغـال ســـوء رقـــابــة
ــدافــعــ ولـكـن أتت كــرته بــجـوار ا
الـعـارضـة. واصـل الـفـريق الـبـاسـكي
فـاعــلـيـته عــلى مـرمى تـيــر شـتـيـجن
حـــيث أنـــقـــذ األخـــيـــر هـــدف مـــؤكــد
لبيلباو من ضربة رأس انقض عليها
ــاني بــبــراعــة لــتــخــرج احلــارس األ
لركنية في النهـاية. عانى البلوجرانا
من سوء في االنتشـار وبطء كبير في
الـتـحـرك خـالل أغـلب فـتـرات الـشـوط
لعب أو خط األول سواء من وسط ا
الـــهـــجــــوم الـــذي كـــان شــــبه خـــارج
اخلدمـة. وصل ليـونيل مـيسي بـأكثر
كـرات بـرشلـونـة خـطـورة عـلى مرمى
أصــحــاب األرض في الــدقــيــقــة ?28
وذلك بــتـــســديـــدة رائـــعــة ارتـــطــمت
بــالــعــارضـة ولــكن أعــلن احلــكم عن
وجـود حــالـة تـســلل عـلى ســيـمـيـدو.
حتـــول أداء بــرشـــلــونـــة مع انــطالق
الـشـوط الـثـاني وبـات أسرع وأفـضل
في الــثـــلث األخــيــر مـــســتـــفــيــدا من
نطقـة اجلزاء بعدما اقتراب ميـسي 
ن في الــشـوط ظل عــلى الـطــرف األ
األول. عـــلـى الـــرغم من الـــســـيـــطـــرة
واالســـتــحــواذ عـــلى الــكـــرة من قــبل
العبي البـارسا إال أن اخلـطورة على
ـرمـى غـابت تـمــامـا أمـام الـتــنـظـيم ا
الـدفـاعي لـبـيـلبـاو لـيـقـرر فـالـفـيردي
الدفع بكارلـيس ألينيـا بدال من فيدال
في الدقيقة  ?63كما شارك مونياي
بـــدال من ســــوســـايـــتـــا فـي الـــفـــريق
ـضــيف. جلـأ فـالــفـيـردي في الـ 20 ا
دقــيــقـــة األخــيـــرة إلضــافــة عـــنــصــر
هــجــومي آخــر حــيث دفع بــعــثــمـان
بلي بدال من فـيليب كوتيـنيو غير د
ـبـاراة. اعـتـمـد أصـحـاب ـؤثـر في ا ا
األرض عــلـى الــتــأمـــ الــدفــاعي مع
نهـاية اللـقاء مع االسـتفادة بـسرعات
ويـلـيـامـز ومـونـيـايـ في الـهـجـمـات
ـرتــدة ولـكـنــهـا لم تـشــكل خـطـورة ا
حقيقة على مرمى تير شتيجن. عاود
تـيــر شـتـيـجن هــوايـته في الـزود عن
مرمى الـبـلوجـرانا ومع الـدقيـقة 82
جنح في التصـدى لتسـديدة ويلـيامز
من داخـل مـــنــــطــــقــــة جــــزاء حــــيث
ــاني بـردة فـعل أخـرجــهـا الـدولي األ

{ مدن - وكـاالت - تـعـادل برشـلـونة
مع أتـلـتـيك بـيلـبـاو بـنـتـيـجة (?(0-0
ــبـاراة الـتي جــمـعت الــفـريـقـ في ا
على ملـعب سان مامـيس في اجلولة
 23من الليجا. وبتلك النتيجة ارتفع
رصــيــد الــفـريـق الـكــاتــالــوني الـذي
حــقق تـــعــادلـه الــثـــاني تــوالـــيــا في
الــبــطــولــة إلى الــنــقــطـة  51في
ــــركــــز األول فــــيــــمــــا وصل ا
أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13
مـؤقـتـا بـرصـيـد  26نـقـطـة.
وأكــمل الــفــريق الــبــاســكي
باراة بـ  10العب بعدما ا
طرد احلـكم الـظـهيـر أوسـكار
دي مــاركــوس. بــدأ أصــحـاب
األرض بـضـغط هــجـومي عـلى
بـــرشــلـــونــة وكــانـــوا الــطــرف
األكــــثـــر خـــطــــورة في األمـــتـــار
األخــيـــرة في حــ ظــهــر

يـحـسـد علـيـهـا. ومع الـدقـيـقة األولى
من الــوقت بــدل من الـضــائع أشــهـر
احلـكم البـطاقـة الـصفـراء الـثانـية ثم
س احلــمـراء لــدي مــاركـوس بــعـد 
باراة بالتعادل الكرة بيده لتنتهي ا
الــثـانـي لـلــبــارسـا عــلى الــتـوالي في

الليجا.
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عـــاد مــيالن لــدرب االنـــتــصــارات في
"السـيري آ" بعـدما حـقق فوزا كـبيرا
عـلى ضيـفه كـالـياري بـثالثـة أهداف
دون رد اول امس األحد عـلى ملعب
(سان سيرو) في ختام اجلولة الـ23
للمسـابقة. وأنهى ميالن الـ 45دقيقة
األولى متـقدمـا بهـدف حمـال توقيع
لوكا سيبيتـيلي (باخلطأ في مرماه)
في الدقيقة  ?13ثم البرازيلي الواعد
لوكاس باكـيتا في الـدقيقة  .22وفي
ـــهــاجم الــشـــوط الــثـــاني اخــتـــتم ا
الــبــولـنــدي كــريـســتــوف بـيــونــتـيك
ثالثـية أصـحـاب األرض في الدقـيـقة
 .63وبــــهـــذه الــــنـــتــــيـــجــــة يـــعـــود
"الـروسـونـيــري" لـتـذوق طـعم الـفـوز
بعـد تـعادلـ متـتـاليـ أمام نـابولي
ورومـا عــلى الــتـرتــيب. ورفع مـيالن
ـركز رصـيـده من الـنـقاط لـ ?39في ا
الــرابع كــمــا أنـه بــات يــهــدد بــقـوة
اجلــار الـلــدود إنـتــر مــيالن صـاحب
ـــركـــز الــثـــالث بـ 43نـــقــطـــة. ومن ا
جــــانـــبـه ســــقط كــــالــــيــــاري في فخ
اخلـــســارة الــثــالــثــة عــلى الــتــوالي
ـوسـم لـيــتــجــمـد والــعــاشــرة هــذا ا
ـركـز رصـيــده عــنـد  21نـقــطـة فـي ا
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تــعـرض فــريق تــشـيــلـسي خلــسـارة
مهينة أمام مضيـفه مانشستر سيتي
ــبــاراة الـتي بــنـتــيــجـة ( ?(0-6في ا
جــمــعـتــهــمــا اول امس األحــد عـلى
مـلعب "االحتـاد" ضـمن اجلـولة الـ26
مـتاز. وذكر من الدوري اإلنـكليـزي ا
مـوقع "سـكـواكـا" اإلنـكـلـيـزي أن هذه
ـــرة األولى الـــتي يـــتـــلـــقـى فـــيـــهــا ا
تـــشـــيـــلـــسي  6أهـــداف في مـــبـــاراة
بالـدوري اإلجنلـيـزي. كمـا أن البـلوز
تلقى فـي أخر مبـارات خارج مـلعبه
 10أهـــداف أكــثــر مـن عــدد األهــداف
الـتي تــلـقـاهـا مـانــشـسـتـر سـيـتي "9
أهداف" وليفربول " 8أهداف" طوال
ـوسم خــارج مـلـعــبـهم. وأوضـحت ا

مقـابل هدف ضـمن اجلولة الـ 26من
يـرلـيج. وقـال بـوكيـتـيـنو في الـبـر
تــــصـــريـــحــــات لـــشــــبـــكــــة "ســـكـــاي
سـبـورتس": "من اجلـيـد حتـقـيق هـذا
الـفــوز في هــذه الـظـروف الـالعـبـون
كــانـوا أبــطـاالً ألن مــجــهـوداتــنـا في
الــلـــقـــاء كـــانت مـــذهـــلـــة". وأضــاف
األرجــنـتـيــني: "مـجــدداً نـحن نــقـاتل
ونظهـر شخصـيتنا رغـم أننا لم نكن
ـسـتـحـيل في أفـضل حـاالتـنـا ومن ا
ـستوى في 10 أن نحافظ عـلى هذا ا
دقـــــــائـق لــــــكــــــنـــــــنــــــا ال نـــــــزال في
نافـسة". وتابع: "كـرة سون لم تكن ا
باراة ادعاء سقـوط من الالعب في ا
احلكم كـان جيـداً لكن في هـذه الكرة
لم يـحـالـفنـا احلظ ألنـهـا كـانت ركـلة

جــزاء واضـــحــة". وواصل
مـــدرب الـــســـبـــيــرز:
"عـــنــدمـــا ســجل
الهدف الثالث
أظـــهــر كـــيف
هـــــــــــــــــــــــــــــي
شــخــصـيــته

شبـكـة "أوبتـا" لإلحـصـائيـات أن هذه
ة هي األكبر لتشيلسي في كل الهز
البطـوالت منذ خـسارته بنـتيجة 7/0
أمـام نــوتـنـجـهــام فـورست في أبـريل
 .1991وأحــرز أهــداف مــانــشــســتــر
ســيــتي كل من رحــيم ســتــرلــيـنج (4
و (80وسـيرجـيـو أجـويرو ( 13و19
و (56وإلـــــــكــــــاي جـــــــونـــــــدوجــــــان
( .(25وبــهـذه الــنـتــيـجــة يـســتـعــيـد
سـابـقة مـانشـسـتر سـيـتي صـدارة ا
بفارق األهداف عـن ليفربـول برصيد
 65نقطة لكل منهـما علما بأن سيتي
لعب مباراة أكثر. فـيما جتمد رصيد
ـركز تـشـيـلـسي عـنـد  50نـقـطـة في ا
ـسـجـلـة الـسـادس بـفـارق األهـداف ا

وراء اخلامس أرسنال.
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أكـــد األرجــــنـــتـــيــــني مـــاوريــــســـيـــو
ــديــر الــفــني لــفـريق بـوكــيــتــيــنـو ا
توتنهـام هوتسبـير أن فريقه ال يزال
ــنـــافـــســة عـــلى لـــقب داخـل دائـــرة ا
الـدوري اإلنكـلـيـزي بعـد الـفـوز الذي
حـقـقه عـلى لـيـسـتـر سـيـتي بـثـالثـية

وقـدرته عـلى الركـض بهـذه الـطـريـقة
في الدقـيقة  ."90واختتم بـوكيتـينو
تــصـريــحـاته: "كــان مـجـهــوداً مـذهالً
مـنه وجـودة عالـيـة وأنـا سـعـيد من
أجـــلـه جـــداً ألنــــهـــا كــــانت حلــــظـــة
أشـــــعــــــرتــــــني بــــــالــــــكــــــثـــــيــــــر من
االرتــيــاح". وحــقق الــســبــيــرز فــوزا
ثـميـناً عـلى حـساب لـيسـتـر بثالثـية
حمـلت تـوقيع دافـينـسون سـانشـيز
وإيـركـسـ وسـون في الـدقـائق 33
و 63و ?1+90بـــيـــنـــمـــا جـــاء هــدف
الـثـعــالب الـوحـيـد عـن طـريق جـيـمي
فــــاردي في الـــدقــــيـــقـــة  .76وارتـــفع
رصـيــد تـوتــنـهـام إلى  60نـقــطـة في
ــركـز الــثـالث بــيـنــا تـوقـف رصـيـد ا
ــركـز لــيــسـتــر عــنـد  32نــقـطــة في ا
الـ ?12عـلـمًـا بـأن مـانـشـسـتـر
سيـتي يتـصدر الدوري
اإلجنلـيزي بـرصيد
 65نـــــــقـــــــطــــــة
بــالــتـســاوي مع

ليفربول.
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