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{ مدريد - وكـاالت:  ينوي ريـال مدريد الـتخلي عن خـدمات جنمه
ـقبل بسـبب تراجع مـستـواه بحسب تـقرير جاريث بيل الـصيف ا
صــحــفي إســبــاني.  فــقــد ذكــرت صـحــيــفــة "مــونــدو ديــبــورتــيــفـو"
الكتـالونـية  أن فـلورنتـينـو بيـريز رئيس ريـال مدريـد سيـتخلى عن
ـبلغ يـتراوح ب  120و 150ملـيـون يورو.  وكـان مسـتـوى بيل بيل 
ـوسم رغم التوقـعات بتـألقه بعد رحـيل كريسـتيانو قد تراجع هذا ا
رونالـدو إلى يوفـنـتوس.  وتـسبب الـدولي الـويلـزي في أزمة مـؤخرًا
سـيئـة جلمـاهيـر أتـلتـيكـو مدريـد خالل ديربي الـعاصـمة بإشـارته ا

اإلسبانية.
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ـدير الفني { مدن - وكاالت:  يقف ا
لـفـريق مــانـشـسـتـر سـيـتي جـوسـيب
جــوارديـوال عــلى أعـتــاب اسـتــعـادة
انية عندما العب األ ذكرياته على ا
يــتــوجه رفـــقــة العــبــيـه إلى مــديــنــة
القاة شالكه اليوم جيلسينكيرشن 
األربــــعــــاء في ذهـــــاب الــــدور ثــــمن
الـــنــهــائي مـن دوري أبــطــال أوروبــا
لكـرة القـدم.  وكان جـوارديوال مـدربا
لـبايـرن مـيـونـيخ مدة  3مواسم ب
الــــعـــامـــ  2013و 2016الــــــتـــــقى
خاللـهــا شـالـكه  6مـرات مــحـقـقـاً 4
انـتـصـارات مـقـابل تـعـادل وسـجل
ـبـاريات الـفـريق البـافـاري في هـذه ا
 17هـــدفــاً ودخل مـــرمــاه  4أهــداف
فــقط.   يــرصــد أبــرز اإلحــصــائــيـات
همة التي جمعناها لكم واحلقائق ا

رتقبة: واجهة القارية ا قبل ا
- فاز مانـشستـر سيتي في مـبارات
من  3لـــعــــبــــهـــا أمــــام شـــالــــكه في
سابقات األوروبـية آخرهما خارج ا
أرضـه بـــــنــــــتـــــيــــــجـــــة  0-2في دور
اجملــمــوعــات مـن مــســابــقــة الـدوري
وسم  2009-2008وهي األوروبي ا
مـبــاراة لــعب فــيــهـا قــائــد الــســيـتي
احلالي كـومباني  90دقيـقة.- تـقابل
الـفــريـقـان أيــضـاً في نــصف نـهـائي
بــطــولــة األنــديــة األوروبــيــة أبــطــال
ـــوسم 1970-1969وفــاز الـــكـــأس ا

انيا  0-1قبل أن يخسر شالكه في أ
في مانشستر بنتيجة ساحقة .1-5
 -هـذا أول ظـهـور لـشـالـكه مـنذ ثـمن
ـوسم نــهــائي دوري األبـطــال مــنــذ ا
 2015-2014عــــنـــدمــــا خـــســـر 5-4
جـموع نـتيـجتي الـذهاب والـعودة

أمام ريال مدريد.
- اجـتاز شـالـكه الـدور ثمن الـنـهائي
مـــــرتـــــ من أصل  ?5وذلـك عـــــــــلى
ــوسم -2007 حــســاب بـــورتــو في ا
وسم -2010  2008وفالـنـسيـا في ا

2011.
 -فاز شالكه في  3مباريات فقط من
آخـــر  8مــــبـــاريــــات عـــلـى أرضه في
دوري األبطـال دخل مرمـاه فيـها 18

هدفاً.
- سجل شـالكه خال مـن الهزائم في
آخر  9مباريات أوروبية على أرضه

بواقع  6انتصارات و 3تعادالت.
- كــــذلك ســــجـل شــــالــــكه خــــال من
االنــتــصـارات فـي آخـر  5مــبــاريـات
أمام الفـرق اإلجنليـزية (تعادالن و3
هزائم) منـذ الفوز عـلى أرسنال 2-0
فـي أكـــتــــوبـــر/ تــــشـــرين أول 2012
وآخـر لـقاء جـمـعه بـخـصم إجنـلـيزي
كــان فـي جــيـــلــســـيــنـــكــيـــرشن أمــام
تـشــيـلــسي في دور اجملـمــوعـات من
ـوسم 2014-2015 دوري األبـطـال ا

وخسر بخماسية نظيفة.

- اخلسـارة أمام الـسيـتي تعـني عدم
ـــلـــعــبـه عــلـى فــريق فــوز شـــالـــكه 
إجنـــلـــيـــزي في آخـــر  6مـــبـــاريـــات
(تعادالن و 4هزائم) وقـبلـها فاز في
 3مـبـاريـات مـتـتـالـيـة عـلـمـاً بـأنه لم
يـتـغلب عـلى خـصم إجنـلـيـزي ضيف
منذ الـفوز عـلى أرسنال في أكـتوبر/

تشرين أول .2001
 -هــذه ثــاني مــبــاراة عــلى الــتــوالي
اني انـشسـتر سـيتي أمام خـصم أ
وذلك بعـد فـوزه على هـوفنـها 2-1
وسم (-2 في دور اجملموعـات هذا ا

1).
 -فاز مانشستر سيتي في  6من آخر
ـانيـة مـقابل  7مـباريـات أمام فـرق أ
تــعــادل واحــد واخلــســارة األخــيـرة
أمام منافس من الـبوندسلـيجا تعود
إلى ســبــتــمــبــر/ أيــلـول  2014أمـام

بايرن ميونيخ .1-0
 -فــــــاز ســـــيـــــتـي في  3من آخـــــر 5
ــانــيــا مـــبــاريــات أوروبــيــة له في أ
وخسـر واحدة مـنـها فـقط وقبل ذلك
ــة في  5من أول 6 تـــعــرض لــلـــهــز
زيـارات والفـوز الـوحيـد حتـقق على

شالكه عام .2008
 -التقى مانشستر سيتي مرت أمام
ـانـيـة في األدوار اإلقـصـائـيـة فـرق أ
(ذهابـاً وإيابـاً) من مسـابقـة الدوري
واجهت أمام األوروبي خسر في ا

بـوروسـيـا مـونـشـنجـالدباخ (-1978
 (1979وهامبورج بعد  30عاما.

- فاز سيتي في  5مباريات فقط من
آخـر  11مــبــاراة أوروبــيــة وخــارج
أرضه حــقق الــفـوز في  3من آخـر 6
مـــبـــاريـــات مـــقـــابل تـــعـــادل واحـــد
. ومن جـهـة اخـرى قـررت ـتــ وهـز
رابـــطــــة دوري الـــدرجــــة الـــثــــالـــثـــة
اإليطالي لـكرة القـدم استبـعاد فريق
برو بيـاتشينـزا بعدمـا شارك بفريق
يـضم سـبعـة العـبـ فـقط في مـباراة
أمـــام كــونـــيـــو ضــمـن مــنـــافـــســات
ـسـابـقة وانـتـهت بـخـسـارة مـدوية ا
قوامها -20صفر. ورفض العـبو برو
بـيـاتـشـينـزا والـطـاقم الـفـني الـسـفر
ـبـاراة في كـونـيـو بـسـبب خلـوض ا
عـدم سـداد رواتـبهـم ما دفـع الفـريق
ـبـاراة بـسـتـة ـتـعــثـر مـالـيـاً لـبـدء ا ا
العــــبــــ نـــــاشــــئــــ إضــــافــــة إلى
إخــصــائي عالج طــبــيـعـي يـبــلغ من
الـعـمـر  39عـامــاً وهـو الــعـدد الـذي
أمكن إلدارة الـفـريق تـوفيـره خلوض
ـبـاراة. وبــعـد أن  اإلقـرار الـيـوم ا
االثنـ بـأن بعض العـبي الـفريق لم
ـباراة يـكـونـوا مـسـجـلـ خلـوض ا
اسـتـبـعـدت جلـنـة االنـضـبـاط بدوري
الدرجـة الثالـثة الفـريق من البـطولة
ـبـاراة لصـالح واحـتـسـبت نـتـيـجـة ا

كونيو -3صفر.
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تـصـويب  90رمـيـة ثالثـية وكـان الـعدد
اإلجـمالي للفريق في الرميات الثالثية
 168مـحــاولـة.  وسـاعـد دورانت فـريق
لــيـبـرون عــلى االنــتـصـار بــثالثـيــة قـبل
دقـيقـتـ على الـنهـاية لـيـمنـحه التـقدم
.160-171 وتــصــدر أنــتــيــتــوكــومــبـو
باراة وسجل 20 سجل في ا قـائمة ا
نـقـطــة في الـنـصف األول من الـلـقـاء في
واجهة وفي رصيده 38 طـريقه إلنهاء ا
نــقـطــة.  وشـارك ضــيـفــا الـشــرف ديـرك
نـوفـيتـسكي ودوين ويـد قبل  58ثـانـية
عــــلى نــــهــــايـــة الــــربع األول.  وســــجل
ن نـوفـيـتسـكي ثالثـيـة من اجلـناح األ
في أول اســـتـــحــواذ هـــجــومي لـه عــلى
الـكرة وأحـرز ثالثية أخـرى من اجلناح
األيـسر في الهجمة التالية ليمنح فريق
يـانيس الـتقدم  37-53قـبل بدايـة الربع
اني ثالثية الـثاني. وأضاف الالعب األ
أخـرى في الـدقـيـقـة الـتـاسـعـة من الـربع
الــثـاني وأحـرز تـسـع نـقـاط في اجملـمل
من ثـالث رمـيـات ثالثـيـة خالل الـنـصف

األول من اللقاء.

لـلفوز  164-178في مـباراة كل الـنجوم
 2019في دوري الـــــســــلــــة األمــــريــــكي
لـلمحتـرف . وأظهر الـفريقان قـدراتهما
أمس األحـــد إذ حــاول فــريـق لــيــبــرون

{ واشـــنـــطن- وكـــاالت:  أحـــرز كــيـــفن
دورانت  31نـقطـة وفاز بـجائـزة أفضل
العب بــــعـــــد تــــفــــوقه عــــلـى يــــانــــيس
أنـتـيــتـوكـومـبـو لـيــقـود فـريق لـيـبـرون
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{ طوكيو- وكـاالت: فازت العبـة التنس الـيابانـية نعومي
ـيـا بـجـائـزة الوريوس ـصـنـفـة األولى عـا أوسـاكا ا
كـأفـضل ريــاضـيــة في الـعـام وتــعـد هـذه هي أول
ية تمـنح لرياضي أو رياضية من جائزة لألكاد
اليابان.  وتـفوقت نعـومي على كل من اإلسـبانية
آنـا كـاراســكـو أول امــرأة تـفـوز بــطـولــة الـعـالم
لسـبـاقـات الـدراجـات الـناريـة ومـتـزجلـة اجلـلـيد
اإليطـالـيـة صـوفيـا جـوتـشـيا والـعـداء الـنـرويجي
جـيــكـوب إجنــيـبــريــجـســ والـدراج الــبـريــطـاني
جـيريـنـت تومـاس والـعـداءة بـريـانـا ويـلـيـامـز. كـما
ـا جـديـدا لـلـتـنس في تـاريخ جـوائز كـان هذا تـكـر
ـاضي بــبـطـولـة الوريـوس.  وفـازت نــعـومي الـعــام ا
ـفتـوحة لـلتـنس بعـد تغـلبـها في تـحدة ا الواليـات ا
النهـائي على الالعـبة اخملضـرمة سـيرينـا ويلـيامز
بــاإلضـافــة إلـى حتـقــيق لــقب بــطــولــة أســتــرالــيـا

فـتـوحـة لـلتـنس.  وتـعـد أوسـاكا ( 21 عـاما) ا
أول رياضية يابانية تفوز بهذه اجلائزة.

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكاالت:  كـشف سـتيـفن تشـاجن رئـيس إنتـر ميالن
مـدى إمـكـانـيـة انـتــقـال جنم الـفـريق مـاورو إيـكـاردي إلى

ـقــبل.  وقـال تـشـاجن خالل يـوفـنـتــوس الـصـيف ا
تـصـريحـات نـقـلـهـا مـوقع "كـالتـشـيـو مـيـركـاتو"
اإليـــطــالي: "كل شـيء وارد في كــرة الــقــدم
ئـة سيـرحل إيـكاردي إلى لـكن بنـسـبة  0 بـا
يوفنتوس".  وأضاف: "لقد كنا في محادثات
معه لتجديد عقده". وكان إنتر ميالن قد قرر
مـؤخـرًا جتــريـد إيــكـاردي من شــارة قـيـادة
الـفــريق وذكـرت تــقـاريـر صــحـفــيـة أن هـذا
الـقرار جـاء على خـلفـية تـعثـر جتديـد العـقد

. ب الطرف

ـــدرب الــــفــــرنــــسي { لــــنــــدن- وكــــاالت:  قــــال ا
اخملـضــرم آرسـ فـيــنـجـر إنـه اعـتـقــد لـدى رؤيـته

كـيلـيان مـبابي ألول مـرة أنه سيـكون "بـيليـه جديد".
وأوضح فــيــنــجــر "عــنــدمـا رأيـت مــبـابـي ألول مـرة
فكرت أنه بات لـدينا بيـليه في فرنسا" وذلك خالل
حفل جوائز لـوريوس الرياضية الـتي تُسلم اليوم
في مـونت كـارلو.  وأثـنى مـدرب آرسنـال الـسابق
على مواطنه مهاجم باريس سان جيرمان قائال
ي بـالـفـعل". "لـقـد أصـبح العـبـا من الـطـراز الـعـا
ـرشح جلـائزة أفضل ويبـرز مبابي بـقوة ب ا
ي ضــمن جــوائــز لــوريـوس .2019 ريـاضـي عـا
ــنـتـخب ويـعــد مـبـابي أحــد األعـمـدة األســاسـيـة 

رشح بدوره جلائزة أفضل فريق. الديوك ا

Ã—Uš w KOA²Ð wIKð dL(« 5ÞUOA «
WO ¹—Uð WOzUM¦Ð W UM*«

∫“u

حقق فريق
مانشستر يونايتد
فوزاً مهماً على
تشيلسي في
كأس اإلحتاد

- وكــاالت: قــال تــوتـو فــولف { بــرلــ
رئــيـس فــريق مــرســيــدس حــامل لــقب
بــطـولــة الـعــالم لــسـبــاقـات فــورمـوال 1
لــلــســيـارات إن خــروج بــريــطــانــيـا من
ــثل مـــصــدر قــلق االحتـــاد األوروبي 

كبير لفريقه.  
وأوضـح أن "أم الــفـــوضـى" قــد تـــلـــحق
ضــررا شــديــدا بــصـنــاعــة الــســيـارات
الـريـاضيـة الـبريـطـانيـة بـشكل يـسـاعد
ــــنــــافس فــــيــــراري. فـي الــــوقت ذاتـه ا
وخالل حـديـثـه للـصـحـفـيـ فـي الـيوم
وسم األول لالخـتـبارات الـتي تسـبق ا
عـلى حـلبـة برشـلـونة رجح الـنمـساوي
فـولف أن خروج بريـطانيـا بدون اتفاق
من االحتـاد األوروبـي سـيـنـاريـو مـفزع
لـفـريقـه.  ويقع مـصـنع مرسـيـدس بطل
الـعالم في آخر خمـسة مواسم اخلاص
بــبــطــولــة الــعــالم لــفــورمــوال  1ومــقــر
عــمــلـيــات احملــركـات عــالــيـة األداء في
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بـراكلي وبـريكـسوورث قرب مـقر حـلبة
سـيلـفـرستـون التي يـقام عـليـها سـباق
جـائـزة بـريـطـانـيـا الـكـبـرى لـلـسـيارات.
وســبـعــة من بـ  10فــرق تــشــارك في
ـا في ذلك بـطـولـة الـعـالم لـفـورموال  1
األبـطال الـسابـقون ولـيامـز ورينو ورد
بـــول ومــكـالرين لـــديــهـــا مــصـــانع في
بــريـطـانــيـا.وهــذا بـيـنــمـا تــقع مـقـرات
ـمـلــوك لـريـد فــيـراري وتـورو روســو ا
بــول وألــفـا رومــيــو في أمــاكن أخـرى
بـــأوروبــا.  "أم الـــفـــوضى"وقـــال فــولف
"خـروج بريطانيا من االحتاد األوروبي
ن ــثل مــصــدر قـلـق لـنــا جــمــيــعـا 
يــقـيــمــون ويـعــمــلـون في بــريــطـانــيـا".
وأضــاف "الـطـريــقـة الــتي نـحــصل بـهـا
عـــلى قــطع الـــغــيـــار واخلــدمـــات تــعــد
مـثـالـية... وأي اضـطـراب عـلى احلدود
أو عـلى صـعـيـد الـدخـول (لـبـريـطـانـيا)
سيدمر صناعة فورموال  1في البالد". جانب من دوري كرة السلة األمريكي للمحترف
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جانب من فرحة فريق شالكة

ثـمن النهائي.  وأحـرز هدفي اللقاء كل
مـن أنـــديـــر هــــيـــريـــرا (ق (31وبـــول
بـــوجــبــا (ق .(45وبـــدأ مــانـــشــســـتــر
باراة مـهاجمـا منذ الـدقيقة يـونايتـد ا
الـثانـية عـندما أبـعد مـدافع تشـيلسي
دافـيد لـويز كـرة أرسلهـا لوكـاكو أمام
ــرمـى قــبل أن تــصل إلى مــاركــوس ا
راشــفـــورد.  ورفع العب مــانـــشــســتــر
يـونايتد نـيمانيـا ماتيتش كـرة عالية
قـابــلـهـا سـمـولـيــنج بـرأسه في مـكـان
وقـــوف حـــارس تـــشـــيـــلــسـي كـــيـــبــا
أريــــزابـــاالجـــا.  وفـي الـــدقــــيـــقـــة 11
احــتـسب احلــكم ركـلــة حـرة مــبـاشـرة
لــتــشـــيــلــسي نــفـــذهــا دافــيــد لــويــز
وتـصدى لها حارس يونايتد سيرجيو
رومـيـرو وتـابـعـهـا بـيـدرو رودريـجـيز
من الـــلـــمـــســة األولـى لــكـن احلــارس
. األرجــنـتــيـنـي أنـقــذهـا عــلى دفـعــتـ
وبـعــدهـا بـدقـيـقـة واحـدة تـبـادل جنم
تــشـيــلـسي إيــدين هـازارد الــكـرة مع
مــاركــوس ألـونــسـو ثـم سـدد بــجـوار
الـــقـــائم األيـــســـر.  وأطـــلـق هـــيـــريــرا
تـسـديدة قـويـة نحـو مـرمى تشـيـلسي

{ لـــــــنـــــــدن- وكــــــاالت: جنـح فـــــــريق
مـانشـسـتر يـونايـتد في انـتزاع تـذكرة
الـعــبـور إلى دور ربع الـنـهـائي لـكـأس
ـثـير االحتـاد اإلجنـلـيـزي بعـد فـوزه ا
عـلى تـشـيلـسي بـهـدف نـظـيـف في
ـبـاراة الـتي جـرت بـيـنـهـمـا  في عـقر ا
دار الــبـلـوز عــلى مـلــعب سـتــامـفـورد
ــــيـــدان بــــريـــدج.  وقــــال مــــتــــوسط ا
الـفرنسي بـول بوجبا في تـصريحاته
ـــبـــاراة: "فـــوز لـ"بـي بي سي" عـــقب ا
مــهـم الــيــوم كــان األداء عــظــيــمــاً من
الــفـريـق ومن اجلـمــيع األمــر لم يـكن
ســهــلًـا لــكــنــنـا فــعــلــنـا ذلـك نـحن
ــــوسم". ســــعـــداء جــــدًا بــــهـــذا ا
وأضــاف: "الـــفــريق يــســاعــدني
إلخـــراج أفــضـل مــا لـــديّ وأنــا
أعــــــــــطـي كـل شـيء لــــــــــهـم هـم
يـسـاعـدونني فـي إحراز وصـنـاعة
األهــداف نـحن نـسـتـمــتع بـالـلـعب
مـعًـا".  وانتـقل بـوجـبا لـلـحديث عن
مـدربه أولي جونار سـولسكـاير: "نحن
مـانــشـسـتـر يـونـايــتـد نـلـعب من أجل
الــفـوز بـاأللـقــاب سـولـســكـايـر حـصل
عــلى هــذا الــعــمل ألنه يــســتــطـيع أن
يـقوم به هـو يثق بـنا ونـحن نثق به".
وكـان بـوجبـا أحرز هـدفاً وصـنع آخر
في فـــوز الــــشـــيـــاطـــ احلـــمـــر عـــلى
تــشــيــلــسـي في مــلــعب ســتــامــفــورد
ـانيـو سـريعـاً أثار بـريـدج ليـتجـاوز ا
الـسـقـوط األوروبي أمـام بـاريـس سان
ـنصـرم ويواصل جـيـرمان األسـبوع ا
ــشـوار نــحـو لــقب الــكـأس.  أقــيـمت ا
قــــرعــــة ربع نــــهــــائـي كــــأس االحتـــاد
اإلجنــلــيـــزي مــســاء الــيــوم االثــنــ

بــعـدمــا أطــاح مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد
بـتـشيـلسـي حامل الـلقـب وأكمل عـقد
.  وجتــنب قــطــبــا مــديــنــة ــتــأهــلــ ا
مــانـشــسـتــر الـيــونــايـتــد والـســيـتي

مواجهة بعضهما في هذا الدور. 
ــواجـــهــات وأســـفــرت الـــقـــرعــة عـن ا

التالية: 
- سوانزي سيتي × مانشستر سيتي

- واتفورد × كريستال باالس
- وولــفــرهــامـــبــتــون  × مــانــشــســتــر

يونايتد
- ميلوول  × برايتون

وسـتـقـام مـبـاريـات ربع الـنـهـائـي ب
ـــقــبل. يـــومي  15و 17مـــارس/آذار ا
وبـلغ مـانـشسـتـر يـونايـتـد ربع نـهائي
كـأس االحتـاد اإلجنلـيـزي بفـوزه على
مـضـيفه تـشيـلسي (  (0-2عـلى مـلعب
"سـتـامفـورد بـريدج" ضـمن مـنافـسات

أحــرز الــفــرنــسي بــول بــوجـبــا العب
وسط مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد هـدفـا في
ـباراة اجلـارية شـبـاك تشـيلـسي في ا
ضــمن مــنـافــســات ثـمن نــهــائي كـأس
االحتـاد اإلجنـلـيـزي. وبـحـسب شـبـكـة
"أوبــتـا" لـإلحـصــائـيــات فــإن بـوجــبـا
سـاهم في  15هــدفـا خالل  12مـبـاراة
سابقات منذ تولي أولي في مـختلف ا
جـونــار سـولـسـكـايـر الــقـيـادة الـفـنـيـة
لــلـشــيـاطــ احلـمــر (سـجل  9أهــدف
وصـنع  6أخـرى).  وأشـارت الـشـبـكـة
إلى أن بــوجـبـا سـاهم بــعـدد أكـبـر من
األهــداف الـتي شــارك فـيــهـا خالل 20
مــبــاراة حتت قــيــادة جـوزيه
مـــوريــنـــيــو في بـــدايــة
ــــوسم (ســــجل 5 ا
أهداف وصنع 4
أخــــــــــــــــــــــرى).
وأنـــــــــــــــــــــــهــى
الـــــشــــيــــاطــــ
احلــمــر الــشـوط
األول مـــتـــقـــدمـــا
بــهــدفـ دون رد.

تـصـدى لــهـا كـيـبـا بـاقـتـدار ثم انـفـرد
ــرمى مــهــاجـم الــبــلــوز هــيــجــواين 
يــونـايــتـد لــكن رومـيــرو ضـيق عــلـيه
ن سيزار الـزاوية.  ورفع الظهـير األ
أزبـيليـكويـتا عرضـية سدد هـيجواين
عــلـى إثــرهــا الــكــرة بـــرأسه بــجــانب
رمى في الدقيقة .17 وهدأت األمور ا
نـسبيا بعد ركلة حرة نفذها راشفورد
وسـيـطـر علـيـها كـيـبـا بسـهـولـة حتى
الـدقيقة  ?31عـندما أرسل بـول بوجبا
عــرضــيــة قــابــلــهــا هـيــريــرا من وراء
ـدافعـ برأسه عـلى يـسار احلارس ا
كـيبا.  وأضـاف بوجبا الـهدف الثاني
في الـدقيـقة األخيـرة من الشوط األول
عــنـدمــا انـقـض بـرأسه عــلى عـرضــيـة
راشــــفـــــورد وأودعــــهــــا الـــــشــــبــــاك.
ـدافع سـمــولـيـنج حملـاولـة وتــصـدى ا
هــيــجــواين في الــدقــيــقـة  48وأبــعــد
ظـهير يونايتد لوك شاو الكرة قبل أن
ـنــدفع أزبـيــلـيـكــويـتـا. يــصل إلـيـهــا ا
واخـترق هـازارد من النـاحيـة اليـمنى
دافع وسـدد بيسراه كـرة اصطدمت 
وعـــلـت الـــعـــارضــــة.  وأجـــرى مـــدرب

تـشـيلـسي ماوريـسـيو سـاري تبـديله
األول بــإشـراك ويـلــيـان مـكــان بـيـدرو
رودريـجـيـز.  ورفض احلـكم احـتـساب
ركـلة جزاء للبلوز في الدقيقة  54بعد
االسـتـعـانـة بـتـقـنـيـة الـفـيديـو.  ودخل
روس بـاركـلي إلى تشـكـيلـة تـشيـلسي
بــدال من مـاتــيــو كـوفــاسـيــتش فـيــمـا
أشـــــرك مــــــدرب يـــــونـــــايــــــتـــــد أولي
ســولــســكــايــر مـــهــاجــمه الــتــشــيــلي
ألــيـكــسـيـس سـانــشـيــز عـلى حــسـاب
لـوكـاكــو.  وهـدأ إيـقـاع الـلـعب كـثـيـرا
حـيث حصن الـفريق الـضيف خـطوطه
ــلــعب اخلــلــفــيــة وخــرج مــاتــا من ا
لـيدخل مكانه أندرياس بيريرا في
الـــدقـــيـــقـــة .77 وظـل الـــلـــعب
سـجـاال ب الـطـرف دون
وجــود تــهــديــد حــقـيــقي
ـرمـيـ لـيـنـهي عـلى ا
ــبــاراة يـــونــايــتـــد ا

لـــصـــاحله (?(2-0
وســط ســــــــــــــــخـط
واضـح من جمـهور

أصـــــــحـــــــاب األرض.

ـغربي أشرف - وكاالت:  يجـلس الدولي ا { برلـ
حكيمي على مقاعد بدالء فريق بوروسيا دورتموند
في مباراة الفريق أمام مضيفه نورنبيرك   ضمن
ــاني لـــكــرة الـــقــدم. اجلــولــة الـ 22من الـــدوري األ
ــديـر الـفــني الـسـويــسـري لـوســيـان فـافـر وقـرر ا
غـربي على مقاعد البدالء إلى االحتفاظ بالدولي ا
ــهـاجم اإلسـبـاني بــاكـو ألـكـاســيـر فـيـمـا جـانب ا
اعـتمـد على جـيريـرو وجوتـزه لقـيادة هـجوم أسود

فاستيفاليا.
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