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تـــغـــنت الـــصـــحف الـــفـــرنـــســـيــة
الـــصــادرة امس األربـــعــاء بـــفــوز
بــــاريـس ســــان جــــيـــــرمــــان عــــلى
مانشستر يونايتد بهدف دون رد
عـــلى مـــلـــعـب أولــد تـــرافـــورد في
ذهــاب دور الـ 16 لـــدوري أبـــطــال
أوروبا. وعـنونت صـحيـفة لـيكيب
غالفـــهـــا بــعـــبـــارة "وكـــأنه حـــلم".
وأضــــافـت مــــجــــلـــــة فــــرانس
فـوتبـول عبـر مـوقعـها
اإللــكـــتـــروني "الـــبي
إس جي يسـير على
ـــلــكي". الـــطــريق ا
وتـابـعت صـحـيـفة
لـــــو بــــاريـــــزيــــان
"بــاريس يــضـرب
بــــكل قـــوة أمـــام
مــــانــــشــــســــتــــر
يـــــونـــــايـــــتـــــد".
وأشارت صحيفة

20 دقيقة
"بــــــــــجـــــــــدارة..
مـــبــابي وســان
جـــــــيـــــــرمــــــان
يــبـدعــان أمـام
مــانـــشــســـتــر
يـــونـــايـــتـــد".
ولــــــــــفــــــــــتت
صــــحـــيــــفـــة
بـــــروفـــــانس
"كـيـمـبـيـمـبي
وكـــــيــــلـــــيــــان
مــــــــــــبــــــــــــابـي
يـــســـجالن في
مـــــــــــــــــــــــرمــى
مــانـــشــســـتــر
يونـايتـد". أما
صــحــيــفــة لـو
فيجـارو اكتفت
بـــــــــعــــــــنــــــــوان
مقتضب "باريس
ســـان جــــيـــرمـــان
يــهـزم مــانــشــســتـر
يـــونــــايـــتـــد في دوري

أبطال أوروبا".
5LŁ “u

عاد باريس سان جيرمان
الــفــرنـــسي بــفــوز ثــمــ
بثـنائيـة نظـيفة من أرض
مضيفه مانشستر يونايتد
اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي اول مس
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قال جوسيب مـاريا بارتوميـو رئيس نادي برشلونـة إنه يؤمن بأهميـة إقامة ثالث مباريـات على األقل من مسابقـة الدوري اإلسباني خارج الـبالد كل موسم وليس االكتفاء
ـوسم اجلاري شـهدت جدال كـبيـرا بسبب إعالن رابـطة الـدوري اإلسباني عن تـوقيع اتـفاق مدته 15 عـاماً مع شركـة ريلفـنت سبورتس بلقـاء واحد فقط. كـانت فتـرة بداية ا
ـاضي من أجل التـرويج للـرياضـة والدوري اإلسـباني في أمـريكـا الشـمالـية. وتـضمن هـذا االتفـاق إقامـة مبـاراة واحدة من الـدوري االسبـاني على أراض للـترفـيه في اب ا
نافس في دوري كرة القدم األمريكية. لكن هذه أمريـكية كل موسم وكانت مواجهة جيرونا ضد برشلونة مقررة بتاريخ  26 كانون الـثاني على ملعب فريق ميامي دولفينز ا
اخلـطط واجـهت مـعارضـة من االحتـاد االسبـاني لـكـرة القـدم بـاإلضافـة لالحتـادين األوروبي والـدولي وبالـتـالي سـحب برشـلـونة الـتـزامه بـهذه االتـفـاقيـة بـسبب “االفـتـقار
ا هو أبعد مـن ذلك أيضاً. قال بارتوميو قبل ويـتطلع  وسم ا لإلجـماع حول االقتراح .”لكن بارتومـيو يرى أن رابطة الدوري اإلسبـاني عليها السعي إلحـياء االقتراح في ا
باريات في برشلونـة حتدثنا عدة مرات إلى مسؤولي رابطة في مقـابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية (BBC): إذا أردنا أن يكـون الدوري االسباني قوياً علينـا خوض هذه ا
ـوسم خارج إسبانيا بواقـع مباراة في أمريكا وواحدة في الدوري اإلسباني وأبـلغناهم بأن إذا أرادوا التـرويج للمسابقـة أكثر وأكثر. وتابع: يـجب إقامة ثالث مباريات في ا

الشرق األوسط وواحدة في آسيا.
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أقـــــــيــــــمـت اول أمـس الــــــثـالثــــــاء
مـنـافسـات اجلـولة الـرابـعة من دور
اجملمـوعات لـدوري أبطـال أفريـقيا
وسط حضور مـقبول لـلعرب الذين
اعتـلوا صدارة 3 مجـمـوعات. وفي
اجملـمــوعـة األولى غـابت األهـداف
ـوقف حـيث وكـان الـتـعـادل سـيـد ا
فــــشـل الــــوداد الــــبــــيــــضــــاوي في
استغالل عاملي األرض واجلمهور
وســقط في فخ الــتــعــادل الــســلــبي
أمـــــام ضــــــيـــــفـه لـــــوبـي ســـــتـــــارز
النيجيري. وضمن نفس اجملموعة
جنح مـــامــيـــلــودي صـن داونــز في
العـودة بنقـطة ثمـينة من أبـيدجان
بــــعـــد الـــتـــعـــادل مـع أســـيك. ورفع
غربي رصيده إلى 7 نقاط الوداد ا
في الـــصـــدارة مـــتـــفـــوقًـــا بـــفــارق
األهداف على الوصيف صن داونز.
وفي اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة كــان
الترجي حاضرًا بقوة بعدما انفرد
بـــالـــصـــدارة عـــقب تـــغـــلـــبه عـــلى
أورالنـدو اجلنـوب أفريـقي بهـدف

دون رد. حـامل الــلـقب رفع رصـيـده
إلى 8 نــقــاط في الــصـدارة بــفـارق
نـقطـة وحيـدة عن الـوصيف حـوريا
الـغـيــني. وفي اجملـمـوعــة الـثـالـثـة
فـشل اإلفـريـقي الـتـونـسي في الـثأر
ـــبي الـــكــونـــغــولي بـــعــد من مــاز
اضية اخلسارة 8-0 في اجلولة ا
واكــتـفى بـالـتـعـادل الـسـلـبي. ورفع
اإلفـريــقي رصـيـده إلى 4 نـقـاط في
بي ركز الثالث فـيما ارتقى ماز ا
لـلــصــدارة بــرصــيـد 7 نــقـاط. وفي
اجملــمـوعــة الــرابـعــة فــشل األهـلي
صـري في االقتـراب من بلوغ ربع ا
ة النهائي مـبكرًا بعدمـا تلقى هز
مـفــاجــئــة أمــام مـضــيــفه ســيــمــبـا
الــتـنــزاني بـهــدف دون رد. وجتـمـد
رصــيــد األهـــلي عــنــد 7 نــقــاط في
صدارة اجملموعة فيـما رفع سيمبا
ـــركــز رصـــيــده إلى 6 نـــقــاط فـي ا
الــثـاني. وضـمن اجملــمـوعـة ذاتـهـا
انتـصر شـبيبـة السـاورة اجلزائري
علـى فيتـا كلـوب الكـونغـولي بهدف
دون رد لــيـــرتــفع رصــيـــد الــفــريق

ــركـز اجلــزائـري إلى 5 نــقـاط في ا
لك فـيـتـا كـلوب 4 الـثـالث فـيـمـا 

ركز األخير. نقاط في ا
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سـقط فـريق الـنـادي األهـلي بـقـيادة
األورجـوايـاني مارتـن السارتي في
ـة بـنتـيـجة (1-0). ورغم فخ الـهز
أن األهـلي اكتـسح سـيمـبا مـنذ 10
أيـام في لقـاء اجلـولة الـثـالثـة على
ملعب بـرج العرب باإلسـكندرية إال
أن تـفـاوت وتــبـاين كـبــيـر ظـهـر في
ـسـتـوى من العبـي األهلي األداء وا
أمـام الــفـريق الـتـنـزاني في اإليـاب.
ورغم وجود القوة الضاربة للفريق
األحــمــر واســتــعــادة أبــرز جنــومه
حسـ الشـحات ورمـضان صـبحي
وأجـايي بـاإلضـافـة حلـمـدي فـتـحي
ـلـعب وغـياب ونـيـدفيـد في وسط ا
العـب واحـــد فــقـط ســعـــد ســـمـــيــر
لإلصابة إال أن األحمر ظهر عاجزًا

طوال اللقاء.
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بنـفس طريـقة لـقاء اجلولـة الثـالثة

3-3-4 بدأ السارتي مواجهة
الـيوم أمـام سيـمـبا بـتشـكيل مـكون
من مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي ويـــاســـر
ن أشــرف ومـــحــمــد إبــراهـــيم وأ
هــاني وعــمــرو الــســولــيــة وكــر
نـيـدفيـد وحـمـدي فتـحي ورمـضان
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بيرنارنت  / 6.7جولـيان دراكـسلر
 / 7.3كيـلـيان مـبابي  / 7.7أنخيل
دي ماريا  / 8.1كول داجبا 6.2/

ليوناردو باريديس 6.1.
مانشستر يونايتد : دافيد دي خيا
6.3/ أشــــلـي يـــوجن  / 6.1إيــــريك
بايي 6.1/ فيكتور ليندلوف / 6.0
لوك شاو  / 5.9أندير هـيريرا 6.7
 /نــيــمـانــيــا مــاتــيـتش  / 6.4بـول
بوجبا  / 5.4جيسي لـينجارد 6.3
 /ماركوس راشفورد  / 6.3أنتوني
مـارسـيـال / 6.1خـوان مـاتـا / 6.3
ألـيكـسس سـانشـيز  / 5.9روميـلو

لوكاكو 6.1.
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فــاز رومــا اإليــطـــالي عــلى ضــيــفه
بـورتـو الـبـرتـغالي  1-2مـساء اول
ــبـــاراة الــتي امس الـــثالثــاء فـي ا
جــمــعت الـــطــرفــ في ذهــاب دور
الـــســـتــة عـــشـــر من دوري أبـــطــال
ــلـعب أوروبـا لــكـرة الــقــدم. عـلى ا
بي في الـعاصمـة روما سجل األو
نـــيــكـــولـــو زانــيـــولـــو هـــدفــ في

الـــثـالثـــاء في ذهـــاب الـــدور ثـــمن
الــنــهــائي لــدوري أبــطــال أوروبــا.
ســجّل بــريــسـنـل كـيــمــبــمـبي (53)
وكيليان مبابي (60) ثنائية النادي
ـبـاراة األولى في الـبـاريــسي. في ا
ـسـابـقـات الـقاريـة بـ الـفـريـق ا

والــتـي أقــيــمت عــلـى مــلــعب أولــد
تـــرافـــورد حـــقّق ســـان جـــيـــرمــان
أفـضـليـة كبـيـرة قبـل مبـاراة اإلياب
عـلى مــلــعــبه بـارك دي بــرانس في
ـــقــبل. وحــمل الــســادس من آذار ا
الــفــوز أهــمــيــة مــضــاعــفــة لــسـان
جيرمان إذ حتقق في غياب جنمي
الهـجوم الـبرازيـلي نيمـار داسيـلفا
واألوروغويـاني إدينـسون كـافاني
والظـهيـر البلـجيـكي توما مـونييه.
قابل فشل يونايتد في البناء في ا
عــلى الـســلــسـلــة اإليـجــابـيــة الـتي
حـققـها مـنذ تـعيـ سولـسكـاير في
ـاضي مـدربا مـؤقـتاً كـانون األول ا
بدالً من البرتغالي جوزيه مورينيو
الـــذي أقــيـل عــلـى خــلـــفـــيـــة ســوء
الـنــتـائج. وكـانت خـسـارة الـثالثـاء
األولى لـلــشـيــاطـ احلــمـر في 12
مبـاراة بقيادة مـهاجمـهم النروجي
الـــســابـق بـــعــد  10انـــتـــصـــارات
وتـــــعــــادل واحـــــد في مـــــخــــتـــــلف
ــسـابــقـات. ومــا سـيــعـقــد مـهــمـة ا
يـونـايـتد في مـبـاراة اإليـاب غـياب
بـول بـوغــبـا الـذي طـرد بــالـبـطـاقـة
الـصـفراء الـثـانـية (89)  علـمـاً بأن
العب خط الوسط الدولي الفرنسي
بــدا شـبه غـائب وبـعـيـداً كل الـبـعـد

عن مستواه في الفترة األخيرة.
√uÝ_« U³ſuÐ

حصل العب الـوسط الفـرنسي بول
بوجـبا عـلى أسوأ تـقيـيم من موقع
باراة التي “هوسكورد ”خالل ا

جــمـعت مــانــشـســتـر يــونـايــتـد مع
بــاريس ســان جــيــرمــان. وشــهـدت
ـبـاراة حـصـول بـول بـوجـبـا على ا
بــطــاقــتــ صـــفــراوتــ  لــيــطــرد
بـاحلـمراء بـعـد ذلك  في حـ توج
األرجنتيـني أنخيل دي ماريا أدائه
. بأفضل تقييم  بعد صناعة هدف
ـباراة وجـاء تـقـيـيم الالعـبـ فـي ا
من  10كــــــاألتـي :بــــــاريـس ســــــان
جــيـرمــان : جــيـانــلـويــجي بــوفـون
6.5/ ثــيــلـو كــيــريـر 7.2/ تـيــاجـو
سيـلفا  / 7.1كيمـيمبي  / 7.9داني
ألـفـيس  / 7.1مـاركــيـنـيـوس / 7.1
مــــــاركـــــو فــــــيــــــراتي 7.2 خـــــوان
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تـلك فرصة أكـد اإلسبـاني إيكر كـاسيـاس حارس مـرمى بورتـو البرتـغالي أن فـريقه ال يـزال 
بي بالعاصـمة "روما" في ذهاب الدور لـعب األو رغم اخلسـارة أمام روما بنـتيجة (2-1) على ا

ثـمن الــنـهـائي من دوري أبـطــال أوروبـا. وقـال كـاسـيــاس في تـصـريـحــات نـقـلـتـهـا
ـة لكن هـذا يحدث في صحيـفة "ريـكورد" البـرتغـاليـة: "لم نكن نرغب فـي الهز
بـاراة كانت متوازنة ب الفريقـ وفي الشوط الثاني عانينا من كرة القدم ا
واجهة ال تزال مفتوحة األهداف بطريقة سريعة لم نتوقع ذلك". وأضاف: "ا
لكل االحتمـاالت بعدمـا أصبحت النـتيجة (2-1) رغم وجود أفـضلية طـفيفة

لفريق روما". 
واجـهة اإلياب وأهم شيء هو وتـابع احلارس اإلسبـاني: "علينـا أن نستـعد 
ا عـلى بطـولـة الدوري قـبل استـضافـة فـيتـوريا سـيتـوبال". وعن الـتـركيـز حالـيً
ـتلك ملعـبًا صعبًـا يضع الكثـير من الضغوط األجـواء في روما قال: "روما 

نافس بامتالكه مشجع كثيرين رغم أنه ال يحقق البطوالت على ا
ا". ويـدين رومـا بـهـذا الـفـوز إلـى نـيـكـولـو زانـيـولـو الـذي كـثــيـرً
سـجل هــدفي رومـا في الـدقـائق (70) و(76) فــيـمـا سـجل
ــبـاراة أدريـان لــوبــيـز ألــفـاريــز هــداف بـورتــو الـوحــيــد بـا

بالدقيقة (79).

صـــفــــقـــة انــــتـــقـــال العـب الـــوسط
الـــبــلـــجـــيــكي راديـــا نـــايــنـــغــوالن
لـصفـوف األخيـر عـندمـا تلـقى كرة
ـنـطـقـة فـهـيـأهـا من دزيـكـو داخل ا
لـنـفـسه وسـددهـا بـيـمـنـاه عـكـسـية
ـ كــاسـيـاس (70© زاحــفـة عــلى 
وعــزز رومـا الــتــقــدم عـنــدمــا سـدد
دزيـكو كـرة قويـة بيـمنـاه من خارج
ن ـنــطـقــة ارتـدت من الــقـائم األ ا
لــتــجـــد زانــيــولــو في انـــتــظــارهــا
فـتـابـعـهـا بـيـسراه بـسـهـولـة داخل
وســــــجل  Æ©76) ــــــرمـى اخلــــــالي ا
بــورتـو هــدفه الــوحــيــد بــعـد ثالث
دقائق عـندمـا استـغل أدريان بديل
الــــــدولي اجلــــــزاســـــري يــــــاســـــ
ـصاب كـرة طائـشة من براهـيمي ا
البرازيلي تيكينيو سولريش داخل

نطقة فسـددها بيسراه على  ا
مـيــرانـتي (Æ©79  وأنــقـذ كــاسـيـاس
مــرمــاه من هـــدف ثــالث بــتــصــديه
ـنـطـقة لـتـسـديـدة قـويـة من داخـل ا
للـمدافع الـدولي الصـربي ألكـسندر

 Æ©90+4) كوالروف
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كـان مــلـعـب أولـد تــرافـورد شــاهــداً عـلى وصــول حـارس
ـباراة رقم 50 رمى اإليـطـالي جـيانـلـويجي بـوفـون إلى ا ا
في مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــا دون تــلـقـي أي هـدف.
وتـواجـد جـيـانـلـويـجي بـوفـون ضـمن الـتـشـكـيـلـة األسـاسـيـة
ـبـاراة الـتـي فـاز بـهـا بـنـتـيـجـة لـبـاريـس سـان جـيـرمـان في ا
هـدف دون مـقـابل على مـانشـسـتر يـونايـتـد  في ملـعب األولد
تــرافـورد ضــمن مـنــافـســات ذهـاب دور الــسـتـة عــشـر من دوري

أبـطـال أوروبـا. ويـعـتـبـر بـوفـون حـالـيـاً ثـالث أكـثـر الالعـبـ خـوضـاً
للمباريات بـشباك نظيفة في تاريخ البطـولة األوروبية بخمس مباراة
 ويحتل اإلسـباني إيكر كاسياس الصدارة بـ  56مبـاراة. ويتواجد

انشستر يونايتد  ركز خلف الالعب السابق  “جيجي ”في هذا ا
األسـطـورة الهـولنـديـة إدوين فان ديـر سـار الذي حـافظ عـلى نظـافة
شـباكه في  51مـباراة. يـذكـر أن الـفـريـقـان يلـعـبـان مـبـاراة اإلياب
بيـنهمـا في السـادس من الشهـر القادم  عـلى أرضية مـلعب بارك

دي برانس.

الـدقــيـقـتـ 70 و76 مــانـحــا رومـا
فوزه األول على الـفريق البـرتغالي
في خـمـس مـبــاريـات بـيــنـهــمـا في
ــســابــقــات الــقـاريــة عــلــمــا بـأن ا
الــبـديل اإلســبــاني أدريــان لـوبــيـز
قـــلص الــفـــارق في الــدقـــيــقــة 79.
والــتـقى الـفــريـقـان 4 مـرات قــاريـا
ـــواجــــهـــة فـــفــــاز الـــفـــريق قــــبل ا
. الـبـرتـغـالي مرتـ وتـعـادال مـرت
ـــســتــوى ــبــاراة إلى ا ولم تـــرق ا
ـتــوقع وغــلب عـلــيـهــا احلـذر من ا
الـفريـقـ فغـابت الفـرص احلـقيـقة
للتـسجيل إال ما نـدر خصوصا في
الـشـوط األول. وكـانت أول وأخـطر
ـباراة في الـدقيـقة 30 فـرصة في ا
ــهـاجـم الـبــرازيـلي عــنـدمــا سـدد ا
فــرنــانــدو أنـــدرادي كــرة من داخل
ـــنــطـــقـــة بــ يـــدي أنـــطــونـــيــو ا
مــيـرانــتي. ورد رومــا بــعــد خـمس
ـــهـــاجم دقــائـق عـــنــدمـــا ارتـــقى ا
الـــبــــوســـنـي إدين دزيـــكــــو لـــكـــرة
عـرضـيـة لـلـورنـتـسـو بـيـلـيـغـريـني
رمى (35© وتـابـعهـا بـرأسه فـوق ا

العبو باريس سان جيرمان خالل وحدة تدريبية
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صبـحي وجونـيور أجـايي وحس
الــشـحــات. اعــتــمــد السـارتـي عـلى
ــلـعب من تــأمـ ثـالثي في وسط ا
حمـدي والسوليـة ونيدفـيد لكن في
ـقـابل لـم تـظـهــر ألطـراف األحـمـر ا
خـطــورة هـجـومــيـة مـثل مــواجـهـة

والتراجع لـلمركـز السادس في جدول
ـثابـة الطـامة ـيرلـيج  ترتـيب الـبر
ـدرب الـكـبــرى إلدارة الـفــريق. وقـاد ا
اإليطـالي الـبلـوز لـسلـسـلة خـالـية من
الـــهـــزائم في أول 12 مـــبـــاراة حتت
قيادته كما تأهـل بالفريق إلى نهائي
كــأس الــرابــطــة لــيــتــجــدد لــقــائه مع
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بـدأت إدارة تــشــيـلــسي في الــتــفـكــيـر
ـاوريــسـيــو سـاري ــا لإلطـاحــة  جـديً
ديـر الـفـني بعـدمـا دخل الـفريق في ا
نفق مظـلم باألسابـيع األخيرة. وكانت
ــدويــة لــلــبــلــوز عــلى يــد ــة ا الــهــز
مـانــشـســتـر ســيـتي بــنـتــيـجـة (6-0)

لقب دوري أبطال أفريقيا
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على النهاية. 

وســيــنـــال لــيــكــرز راحــة
حـتى مـبـاراة كل جنوم

سـابقة ا
وســـيع
ود

لــــلـــعب
عــــــــــلـى
أرضـــــــه

يـــــــوم 21
شــــــــــبـــــــــاط
اجلـــاري أمــام
هـــــيــــوســـــتــــون

روكتس. 
ويـــــضـــــيف أتـالنـــــتــــا

مـنــافـسـه نـيــويـورك الــيـوم
اخلــــمــــيس قـــــــــبل فــــتــــرة

التوقف.

ومـرر 16 كـرة حــاســمـة لــيــسـجل
بـذلك ثـالثـة أرقـام مـزدوجـة لـلـمرة
ـوسم لكن كل ذلك اخلامـسة هذا ا

لم يكن كافيا للفوز. 
وأضــاف كــايل كــوزمـا  19نــقــطـة
لليكرز كما سجل ريجي بالوك 15
نــقـطـة. وتــقـدم أتالنـتـا 110-101
قـبل ست دقـائق و33 ثـانــيـة عـلى
الـنهـاية واسـتـمر عـدة دقائق دون
تـــســـجـــيل قـــبل أن يـــحــرز العـــبه
تـــورين بـــريـــنس رمـــيـــة ثـالثـــيــة
لـيـصـبـح الـفـارق سـبـع نـقـاط قـبل
أقل من دقــيـقــتــ عـلى الــنـهــايـة.
وقــلص لــيـكــرز الــفــارق إلى ثالث
نقاط بعد رمية ناجحة من جيمس
قبل  13.9ثانيـة لكن كيـفن هورتر
ســجل رمــيــتـ حــرتــ لــيــحـسم
انــتـصـار هــوكس قـبل 4.3 ثـانـيـة

ليبرون جيمس
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فـــاز أتالنــــتـــا هـــوكس 117-113
عــلى لــوس أجنــلــيس لــيــكــرز في
دوري كــــرة الــــســـلــــة األمــــريــــكي
لــلــمـحــتــرفـ رغـم تـألق لــيــبـرون
جــيــمس الـذي ســجل ثالثــة أرقـام

مزدوجة اول امس الثالثاء. 
وأحـرز جون كـوليـنز وتـراي ياجن

 22نقطة لكل منهما ليتفوق
ــتـكــافـئـة ـواجــهـة ا هـوكس فـي ا
ويـنـهي سـلـسـلـة من خمـس هزائم
مــتــتــالــيـة أمــام لــيــكــرز ويــحــقق
انـتصـاره األول على مـنـافسه مـنذ

الرابع من آذار 2016.
وأنـــهى االنــتــصــار ســـلــســلــة من
خمس هزائم متتالية ألتالنتا على
أرضه. وأحـرز لـيـبـرون  28نـقـطـة
واســتــحــوذ عـلى  11كــرة مــرتـدة

اجلـولـة الـثـالـثـة كـمـا بـدا واضـحًا
استهتار حس الشحات ورمضان
صبـحي بالـفرص الـتي الحت لـهما
ـــرمى بــســبـب الــفــوز عــلى أمــام ا
نفس الـفريق مـسبقًـا بسـهولة إلى
جـانب ابـتـعاد أجـايي عن مـسـتواه

عهود. ا
وتــعـديـالت السـارتـي الـهــجــومــيـة
بـــالـــدفع بـــنـــاصـــر مــاهـــر وصالح
محـسن على حسـاب العبي الوسط
حــمـدي فــتـحي وكــر نــيـدفــيـد لم
تـــؤتي ثــمــارهــا بـــســبب األنــانــيــة
ــفــرطــة والــتــســرع من الــثــنــائي ا
استكـماال للرعـونة الهجـومية التي
الزمت العـــبي األحـــمـــر. وتـــأخــرت
تــــعـــديـالت مـــدرب األهـــلـي حـــيث
جـــاءت في الـــدقــائـق األخــيـــرة من
الـلـقـاء بـعــدمـا جـاء الـتـبـديل األول
قبل الـنهـاية بـ 20دقيـقة والـثاني
قـبل إطـالق حـكم الــلـقــاء لـصــافـرة

النهاية بـ5 دقائق.
WOŽU œ Wł«cÝ

على اجلانب اآلخر اسـتغل سيمبا

Í—U Ð WŠUÞû  bF² ¹ w KOAð
السيتي. ولـكن الوضع احلالي أصبح
يـشـكل تـهـديـدًا حـقـيـقـيًـا عـلى الـهـدف
الرئـيسي لإلدارة وهـو التـأهل لدوري
ــقــبـل والــتــواجــد ـــوسم ا األبــطــال ا
راكز األربعة االولى بالدوري. ضمن ا
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية
أن النادي اللـندني يسعى لـلتعاقد مع

ثم تلـقى الالعب نفـسه كرة سـاقطة
في الـعـمق هـيـأهـا لنـفـسه بـيـسراه
ــدافع الــبـرازيــلي إيـدر وتـالعب بـا
مــيـلــيـتــاو قـبل أن يــعـكس مــسـاره
ويسـدد من مسافـة قريبـة لكن كرته
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ــنح وكـــاد دانــيـــلــو بـــيــريـــرا أن 
الــتــقــدم لــبــورتــو مــطــلع الــشــوط
الـثـاني بـرأسـيـة من مسـافـة قـريـبة
اثـر ركـلـة ركـنـيـة (Æ©57 ونـزل روما
بــكل ثــقــله وتــصـدى قــائــد بــورتـو
ــرمى الــدولي اإلســبــاني حــارس ا
الـسـابق اخملـضـرم إيـكـر كـاسـيـاس
(37 عــــامــــا) لــــتـــســــديــــدة قــــويـــة
نطقة (62© لبيليغريني من خارج ا
ثم أنــقــذ مــرمــاه من هــدف مـحــقق
بــتــصــديه لــتــســديــدة قــويـة "عــلى
الطـايـر" لـبـيـليـغـريـني بـيـسراه من
ـنطـقة (Æ ©66 وأثـمـر ضغط داخل ا
ـــنــضم رومــا هـــدفــا لـــزانــيـــولــو ا
ـاضي لـفـريق الـعـاصـمة الـصـيف ا
قـــادمــا مـن إنــتـــر مــيـالن في إطــار

زين الـدين زيـدان مـدرب ريـال مـدريـد
السـابق لـيتـولى تـدريب الفـريق بـدلًا
ـــوسم من ســـاري ويـــقـــوده إلنـــقـــاذ ا
احلـالي. وأوضحـت الصـحـيـفـة وفـقًا
صادرها اخلاصـة عن رغبة مسؤولو
ــــا في الــــتــــوقــــيع مع الــــنــــادي جــــديً
األسـطـورة الــفـرنـســيـة كـمــا تـطـورت
احملــادثــات بــيـــنــهــمــا بــشــأن مــوعــد
حتـركــهم لــلـتـعــاقـد مــعه مــسـتــغـلـ
استعداد زيدان خلـوض جتربة العمل

في الدوري اإلنكليزي. 
ــدرب ذو وتــكــمن ثــقــة الــنــادي في ا
لـكه من رصـيد هائل ا  ـا  الـ46 عامً
لـكي على من البـطوالت مع الـفـريق ا
رأســهـــا حتــقـــيق لــقـب دوري أبــطــال
أوروبا لـ3 سنـوات مـتـتـالـيـة قبل أن
ــاضـي. وســيــمــثل يــرحل الـــصــيف ا
التوقـيع مع زيدان كضـرب عصفورين
بحجـر واحد حيث سيـساهم وصوله
إلى لــنـدن إلقــنــاع إيـديـن هـازارد جنم
الفريق لتـجديد عـقده واستبـعاد فكرة
الـــرحـــيل خـــاصـــة وأنـه من مـــحـــبي

درب الفرنسي. ا

تشيلسي
ر باوقات
عصيبة

جراء سوء
النتائج
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أعـــرب األوروغــوايـــاني خـــورخي فــوســـاتي مـــدرب فــريـق األهــلي

الـسعـودي عن حـزنه للـخسـارة أمام الـنصـر بـهدفـ مقـابل هدف في
. وتـغلب الـنصـر على األهـلي بهـدف قمـة الـدوري السـعودي لـلمـحتـرف
ـشـعــة في  مـديــنـة جــدة في قـمـة مــقـابل هـدف عــلى مـلــعب اجلـوهــرة ا
مــنــافـســات اجلــولـة الـ 20 من دوري كــأس األمــيـر مــحــمـد بن ســلــمـان
باراة : ”انا حزين لهذه . وقال فوساتي في تـصريحاته عقب ا للمحـترف
اخلـسارة واجهـتنـا صعوبـة بالـعمل لـضيق الوقت .”وأضاف : ”كـنت أعلم
بـأننـا سوف نـواجه خصم صـعب هنـاك تفـاصيل كـثيـرة ال أستـطيع ذكـرها
وسم .”وأخـتتم لـكني واثق بـأن جـماهـير االهـلي ستـكـون سعـيدة في نـهايـة ا
مـدرب األهلـي حديـثه: ”لـم أذكـر مـا نـقـله عـني بـأنـني سـأهـزم الـنـصـر طـوال
مـسـيـرتي الـتـدريـبيـة لم أقـلل مـن أي فريـق العـب ضده  “ورفع الـنـصـر رصـيـده
ـتصدر بـرصيد  49 نقـطة فيـما جتمد للـنقطة  43 في الوصافـة خلف الهالل ا

ركز الثالث. رصيد األهلي عند  36 نقطة ليحتل ا

عـــدم الـــتـــفــاهـم الــذي
ظهر بشكل واضح ب
ن أشـرف الــثــنـائـي أ
ويـــاســر إبـــراهــيم رغم
لــــعــــبـــهــــمــــا بــــجـــوار
بـعـضـهـمـا الـبـعض في
لقاء اجلولة الثانية أمام
شـبـيــبـة الـســاورة بـنـفس
الـــبــطـــولــة وظــهـــرت نــفس

األخطاء. 
وعـــانى دفـــاع األهـــلي بـــســـبب
غــيـــاب ســعــد ســمــيــر لإلصــابــة
بسبب التـجانس الكبـير بينه وب
ن أشرف وهو مـا افتقـده ياسر أ

إبراهيم الذي شارك اليوم. 
وشهد اللقاء تباعدا وعدم انسجام
بـ الـثنـائي الـدفـاعي في أكـثر من
كــرة إلى جـانب عــدم تــفـاهــمـهــمـا
بـشــكل كـبــيـر مـع احلـارس مــحـمـد
الـــشـــنــــــاوي الــذي وجـه له لـــومــا
شـــديــــدا في أحــــد الـــكــــرات الـــتي
أخـــطـــأهــا وكـــادت تـــصل لالعـــبي

سيمبا.


