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بعث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ برسالة حاسمة لالعب البرتغالي ريناتو سانشيز بعد تصريحاته الغاضبة  
وكان الدولي الـبرتغالي قد خـرج غاضبًا من مـباراة فريقه ضد هـيرتا برلـ والتي انتهت بالـتعادل اإليجابي (2-2) في افتـتاح البوندسـليجا وذلك بعـد مشاركته في آخر 5

دقائق من اللقاء.
ولوح سـانشيز بـالرحيل مجـددًا عن البايـرن بعدما قـال "الوضع احلالي ال يـناسبني 5 دقائق ليـست كافيـة بالنـسبة لي ولـلمرة الثـانية أحـاول الرحيل والـنادي ال يسمح لي

بذلك".
ناسب أن تخرج غاضبًا بهذه الطريقة بعد أول أو ثاني مباراة". من جانبه قال رومينيجه في تصريحات أبرزها موقع سبورت 1 ليس من ا

وفيما يتعلق برغبة الالعب في الرحيل رد رومينيجه بحسم "نحن لن نبيعه هذا ال يجدي نفعًا لذا ينبغي عليه التحلي بالهدوء للظهور بشكل جيد".
نصـرم لذلك حاول الالعب الـرحيل في أكـثر من منـاسبة دون ـوسم ا ـدرب الكرواتي نـيكـو كوفاتش الـذي لم يعتـمد عـليه بصـفة منـتظمـة طوال ا وال يحـظى سانـشيز بـثقة ا

جدوى.
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سجَل ريـال مـايـوركا عـودته لـلـيجـا بـعد
غـيــاب بــتـحــقـيق انــتــصـار صــعب عـلى
حساب ضيـفه إيبار بهـدف لواحد اول
امس الــسـبـت في أولى جــوالت الـدوري
اإلسباني.وعلى ملعب (إيبيروستار) في
مـايـوركـا تـقـدم أصـحـاب األرض مـبـكرا
مـنذ الـدقـيـقـة الـرابـعـة بـهدف عـن طريق
دانييل رودريجيز ليـنتهي الشوط بهذه
الـنـتـيـجـة.ولـكن أدرك الـفـريق الـبـاسـكي
الـــتــعـــادل مع بـــدايـــة الــشـــوط الـــثــاني
وحتديدا في الدقيقة  57بواسطة باولو
أولـيـفـيرا.ثـم في الـدقـيـقة  75عاد نـفس
رة عن الالعب لهـز الشـبـاك ولكن هـذه ا
طـريق اخلــطـأ في مــرمـاه.وبــهـذا يـدشن
مايـوركـا مـوسـمه األول في الـليـجـا بـعد
غــيـاب  6مـواسـم بـفــوز ثــمـ لــيــحـتل
ركز الثاني بـفارق األهداف خلف ريال ا
مدريـد حل انـتهـاء اجلولـة كاملـة.على
ـرتـبـة اجلـانب اآلخـر يــأتي إيـبـار فـي ا
الـ 18مـــؤقـــتــــا بـــفـــارق األهـــداف أمـــام

برشلونة وسيلتا فيجو.
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تـناول بعد أن فَرط فالنـسيا في فـوز با

كــان مـــتــقـــدمــا بــهـــدف حــتى الـــدقــائق
األخـيــرة قـبـل أن يـتــعـادل في عــقـر داره
ـثـله في أمـام ريـال سـوسـيـداد بـهـدف 
ـثـيـر الـذي جـمع الـفـريـق اول الـلـقـاء ا
امس الــسـبـت في أولى جــوالت الـدوري
ــسـتـايـا) ظل اإلسـبـاني.وعــلى مـلـعب (ا
أصحاب األرض مـحافـظ على تـقدمهم
حـتى الـدقـائق األخــيـرة من عـمـر الـلـقـاء
بــهــدف حــمل تــوقــيع الــفـرنــسـي كـيــفن
جــامــيــرو في الــدقــيــقـة 58.وكـاد نــفس
الالعب أن ينهي الـلقاء تـماما في الوقت
احملـتـسب بـدال من الـضـائع لـوال إهداره
ركـلة جـزاء.وجـاء الـعـقاب مـبـاشـرة بـعد
دقـائق بــعــد أن أدرك الـفــريق الـبــاسـكي
التعادل عن طريق ميكيل أويارزابال من
ركـــلــة جـــزاء شـــهــدت طـــرد الـــفـــرنــسي
.وبــهــذا يــقـتــسم فــرانــسـيـس كـوكــولــ
باراة ليـحتل فالـنسيا الفريقـان نقطـة ا
ــركـز الــســادس بـنــقــطــة فـيــمــا يـأتي ا
سوسـيداد رابـعا بـنفس الـرصيـد مؤقـتا

حل انتهاء مباريات اجلولة.
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وافتتح بوروسيا دورتموند مشواره في
ـاني بـانـتصـار عـريض على الدوري األ

ضـيـفه أوجــسـبـورج بـخـمــاسـيـة مـقـابل
ــبــاراة هــدف اول امس الـــســبت فـي ا
التي أقيمت عـلى ملعب سيـجنال إيدونا

بارك ضمن منافسات اجلولة األولى.
أهداف دورتموند جـاءت عن طريق باكو
" جــادون ســانــشـو ألــكــاسـيــر "هــدفــ
مــاركــو رويـس وجــولــيـــان بــرانــدت في
بيـنـما الدقـائق 3و51 و57 و 59 و82و 
أحــرز فــلــوريــان نــيــديــرلــيــشــنــر هــدف
أوجسبورج الوحيد في الدقيقة األولى.
بهذه النتيجـة اعتلى دورتموند صدارة
البوندسليـجا بعدما حصد أول  3نقاط
بينما تذيل أوجسبورج جدول الترتيب.
باراة جـاءت سريـعة للـغاية مع إطالق ا
صافرة البدء لـيتفاجأ دورتـموند بتلقي
شباكه هدف مباغت بعد مرور  31ثانية
فـقـط عـلى بــدايـة الــلـقــاء بـعــدمـا أرسل
فـالـيـنــتـ بـيـديـرسـن عـرضـيـة أرضـيـة
قـابـلـهـا فلـوريـان نـيـديـرلـيـشـنـر بـلـمـسة
واحــدة إلى داخل الــشــبــاك.سُــرعــان مـا
جاء الرد سريعًـا من أسود الفيـستيفال
بعدما اسـتغل باكـو ألكاسـير كرة ارتدت
مـن قــــدم تـــــومــــاس كـــــوبــــيـك حــــارس
أوجسـبورج لـيسـدد مبـاشرة إلى داخل

الــشـــبــاك مــحـــرزًا هــدف الـــتــعــادل في
الـدقـيـقـة الـثــالـثـة.وبـعـد بـضـعـة دقـائق
تـصــدى كــوبـيك لــتــسـديــدة صـاروخــيـة
ـدى من جــولـيـان فـيـجل العب بـعـيـدة ا
وسط دورتمـونـد لـيحـولـها بـبـراعة إلى
ركـنـيـة.واسـتـمـرت مـحـاوالت دورتـمـوند
على مـرمى أوجـسـبورج وحـاول مـاركو
رويس تـــوجــيـه ضــربـــة رأســـيــة نـــحــو
الـشــبـاك إال أن كــرته ذهــبت سـهــلـة في
أيــدي حــارس الــضــيــوف.وعـاد كــوبــيك
إلنـقـاذ مــرمـاه من فـرصــة هـدف مـحـقق
بعدما تـصدى لتسـديدة قوية من رويس
داخل منـطقـة اجلزاء لـيحـرم دورتمـوند
بـاراة فـي الدقـائق من الـتـقـدم.وهـدأت ا
الــتــالــيــة لــتــغــيب اخلــطــورة عــلى كال
ــرمــيــ مـع جنــاح أوجــســبــورج في ا
ــنـــاطق ـــســاحـــات فـي ا إغالق كـــافـــة ا
اخلـلـفـيـة لـيـفشـل العـبـو دورتمـونـد في
اختراق الدفاع حتى نهاية الشوط األول
بـــالـــتـــعــادل (Æ©1-1 ودخل دورتـــمـــونــد
الشوط الثاني بقوة لينجح بعد مرور 6
دقـائق فــقط في تـســجـيل هــدف ثـانٍ عن
طـريق جــادون ســانـشــو الـذي وصــلـته
الــكــرة داخل مــنـطــقــة اجلــزاء لــيـطــلق
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ـدير الـفـني لـريال مـدريـد سـعادته بـتـحـقيق االنـتـصار (1-3) عـلى سـيـلـتا أبدى زين الـدين زيـدان ا
يرينجي بالليجـا.وقال زيدان خالل تصريحات نقلتها فيجو اول امس السبت في مستـهل مشوار ا
صحيفة "مـاركا" اإلسبانيـة: "لقد لعبنـا مباراة متكـاملة منذ البـداية حتى مع النقص الـعددي وعانينا
ـلعب".وأضاف: "أنا من أجل حتقيق هـذه النتيـجة.. لن حتقق الـعديد من األنديـة الفوز هـنا على هذا ا

عـقدة بسبب النـتائج لكنـها كانت جيدة جـدًا على مستوى سعيد بـعد مدة التحـضيرات ا
نـافسة".وتـابع: "طوال اللـقاء كان األداء جـيدا جدا وأقـدر جهد الـعمل وما يـهمنـا هو ا
اجلـمـيع.. الدور الـدفـاعي لفـيـنـيسـيـوس وجاريث بـيل كـان مـهمـا كـما حـدث الحـقا مع
ـكننا فـعله".وأردف: "بيـل? سيبقـى ونفكر في لـوكاس فاسـكيز وإيـسكو ونـعرف ما 
ــوسم وال شيء أكــثـر من كل العب لــديــنـا بــشــكل إيــجـابي عــلــيــنـا أن نــركــز في ا
ذلك".وواصل زيدان: "إصـابة هـازارد حظ سيئ بـالنسـبة لـنا لكـنهـا لم تغيـر فكـرتنا
ـوجودين ـباراة.. وسـواء بـيل أو خامـيس كل الالعـب ا بـخصـوص بيل فـي هذه ا
هنا سيدافعـون عن هذا القميص".وعن طرد مودريـتش قال: "سنعمل مع الالعب

قبلة". باريات ا تاح لدينا بدالء لتعويضه في ا ا

ضمن منـافسات اجلولـة الثانـية للدوري
متاز. اإلجنليزي ا

وتـقدم لـيفـربـول بثـنـائيـة لـساديـو ماني
وروبرتو فـيرمينـو بالدقـيقت 46 و71
وقــلص دانـي إجنــز الــفــارق بــهــدف في
الـدقـيـقة 83 بـعـد خـطأ قـاتل مـن حارس

الريدز أدريان.
ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 6 نقاط
مــحــقــقــا الــعالمــة الـــــــــكــامـلــة في أول
جولت بـينمـا خرج مضيـفه باخلسارة

الثانية.
وغـاب الـلــيـفـر عن أجـواء الــلـقـاء بـشـكل
كــبـيــر في الـشــوط األول حـيث اخــتـفت
خــطـورة ثالثـي الـهــجــوم مـاني وصالح
وفـيــرمـيـنـو كـمـا ضــرب االرتـبـاك قـلـبي
الـدفـاع فـان ديك ومـاتـيب أكـثـر من مـرة
أمام ضـغط رأسي حـربة سـاوثهـامبـتون

آدمز وريدموند.
وتـعثـر أدريـان حـارس اللـيـفـر في بعض
الـــكــرات الـــعــائـــدة له من زمـالئه وكــاد
يورط فريـقه في أهداف سـاذجة لكن في
الــوقت ذاته أنــقــذ فــرصــة خــطـيــرة من
رأسية مايا يوشيـدا وأبعد كرة عرضية
لبرتـراند بيـنما أهـدر آدمز فرصـة ثالثة

برأسية فوق العارضة.
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تـسـديـدة أرضـيـة زاحـفـة فـشل
كــوبــيك في الــتــصــدي لــهـا
لـتـسـكن شــبـاكه.ولم تـمـر
ســوى 6 دقــائـق حــتى
عــــــــــــــــزز أســـــــــــــــود
الفيـستـيفال تـقدمهم
بـــــهـــــدف ثـــــالـث عن
طــريق رويس الــذي
وصـــــلـــــتـه كـــــرة من

ألـكـاسـيـر بــعـدمـا سـقـطت
من يـــــد حـــــارس أوجــــســـــبــــورج

ـاني مـبـاشـرة في لـيـسـددهـا الــدولي األ
ــرمـى.وانــفـــجــر دورتـــمــونـــد في وجه ا
ضـــيــفه بـــإحــراز الـــهـــدف الــرابع بـــعــد
دقيـقـتـ فقـط بعـدمـا مـرر سانـشـو كرة
أللـكاسـيـر الـذي قابـلـهـا بلـمـسـة واحدة

إلى داخل الشباك.
واعتـمد دورتـمونـد بعد ذلـك على تـهدئة
ـباراة لـعدم إهـدار جـهوده بـعد إيقـاع ا
حسم اللـقاء في وقت مـبكـر حيث غابت
اخلــطــورة عن مـــرمى أوجــســبــورج في
الدقـائق الـتـاليـة رغم الـسيـطـرة الكـلـية

على مجريات اللعب.
وفي الـدقـيـقة 82 أرسل أكـسـيل فـيتـسل

جادون
سانشو
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عــاد أحــمـد حــسن "كــوكــا" مـهــاجم مــنــتـخب
مـصـر وفـريـق سـبـورتـيــنج بـراجـا الــبـرتـغـالي
لــدائـرة اهــتــمــامــات نـادي التــســيــو اإليــطـالي
ـــوسم اجلــديــد.ووفــقــا لالنــضـــمــام إلــيه في ا
لـصـحـيفـة "كـوريـيري ديـلـو سـبورت" اإليـطـالـية

ـــصـــري قـــدم الالعـب ا
مسـتـويات كـبـيرة
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــبـيــاكـوس أو
الــــيــــونــــاني
الــذي أعــيــر
إلــــــــــــيـه فـي
ـــــــــــــــــوسـم ا
ـــــــــــــاضـي ا

وســــــجل 15
هـدفا في 32
مــــــــــبـــــــــاراة
مـــشـــيـــرة إلى
أنـه عـــــــادة مـــــــا
يــــــــــــــــــــــــــــــوصـــف

بـ"إبــراهـيــمـو

رحـــيم ســـتـــرلــيـــنج (20) وســـيــرجـــيــو
أجـويـرو (35) فــيـمــا أحــرز إريك المـيال

(23)  ولوكاس مورا (56) لتوتنهام.
وبــهــذا الــفــوز يــرتــقي رصــيــد ســيــتي
وتوتنهام إلى  4نقاط لكل منـهما بفارق
نـــقـــطــــتـــ عن لـــيــــفـــربـــول وآرســـنـــال

تصدرين. ا
وأجـــرى مـــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتي
جـوسـيب جـوارديوال 4 تـغـيـيرات عـلى
الـتـشـكـيلـة األسـاسـيـة فـلـعب نـيـكوالس
ـصـاب جـون سـتـونز أوتـامـنـدي مكـان ا
ــانـي إلــكـاي في عــمق الــدفــاع وحل األ
جـــونــدوجــان مـــكــان اإلســبـــاني دافــيــد
ســيــلـــفــا ولــعـب ســيــرجـــيــو أجــويــرو
وبــرنــاردو ســيــلــفــا بــدال من جــابــريــيل
جــيــســوس وريــاض مــحــرز.في اجلــهــة
ـاركـي كـريــسـتــيـان ــقــابـلــة عـاد الــد ا
إريــكـسن لــلـتـشــكـيل األســاسي اخلـاص
بتوتنهام فيـما غاب عن الفريق اللندني
ـــصـــاب ديـــلي ألـي ورايــان الـــثـــنـــائي ا
سيـسيـجنـون إضافـة الكـوري اجلنوبي

. وقوف سون هيوجن م ا
ÊU¹—œ√ WMFÞ

وفاز ليفربول بشق األنفس على مضيفه
ساوثهـامبتون (1-2) اول امس السبت

زين
الدين
زيدان

صـري" نـسبـة لـلنـجم الـسويـدي زالتان فـتش ا
إبراهيموفتش.

ــيـز وأكـدت أن التــسـيــو يـبــحث عن مــهـاجم 
ويـبدو كـوكـا في دائـرة اهتـمـاماته لـدعم هـجوم

الفريق قبل غلق باب االنتقاالت الصيفة.
ـصـري عام وكـان كـوكـا قـد رحل عن األهـلي ا
2011 مستغال عدم توقيعه على عقود رسمية
مع النادي أثـناء لعبه بقـطاع الناشئ

قـــبل أن يـــنــــضم لـــفـــريق ريـــو آفي
البـرتغـالي ثم رحل إلى سـبورتـينج
براجـا البـرتغـالي عام 2015 قـبل
ـبيـاكوس انـضـمامه مـعـارا إلى أو
ــاضـي.وكـان ــوسم ا الــيــونــاني ا
كوكا ضمن تشكيلة منتخب مصر
الــتـي شــاركت فـي بــطـــولـــة كــأس
األ األفــريـــقـــيــة األخـــيــرة
الـتي اسـتـضـافـتـهـا

مصر.
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كـشف لـوسـيـان فـافـر مـدرب بـوروسـيا
دورتـمـونـد سـر حتـول فريـقه وجنـاحه
في حتــويل تـأخــره بـهــدف مـبــكـر أمـام
أوجـسـبـورج إلـى فـوز بـخـمـاسـيـة اول
امس السبت في مستهل مشوار فريقه

اني. بالدوري األ
وتـلــقى دورتـمـونـد هـدفًـا مــبـاغـتًـا بـعـد
باراة مرور 31 ثانية فقط على بداية ا
لــكــنه ســرعــان مـا أدرك الــتــعــادل بــعـد
دقــيـــقــتـــ قــبـل أن يــفـــتــرس ضـــيــفه
بخـماسيـة على مـلعب سيـجنـال إيدونا

بارك.
ــــدرب الـــســـويـــســـري خالل وحتـــدث ا
ـبـاراة قـائـلًـا: مـؤتـمــر صـحـفي عـقـب ا
"لـقــد فـوجـئـنــا في الـبـدايـة بــاسـتـقـبـال
هدف في الدقـيقـة األولى لكنـنا حتلـينا

بالهدوء بعدها وقمنا بعمل رائع".
وأضـاف: "جنــحـنـا في الـســيـطـرة عـلى
بـاراة بـنسـبة اسـتـحواذ بـلغت 78% ا
وفي الـشــوط الـثـاني اسـتــطـعـنـا زيـادة
ســرعـة اإليــقــاع مـجــددًا".وبــسـؤاله عن
رأيه في استقبال شباك فريقه هدف في
ـبــاراة أجـاب: الــلـحــظـات األولـى من ا
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وعــكـس ســيـــر الـــلـــعب عـــاقب الـــريــدز
مـضــيـفه في الــدقـيـقــة األولى من الـوقت
بدل الـضـائع لـلشـوط األول حـيث باغت
لعب بتسديدة ساديو ماني كل من في ا
مــاكـرة سـكـــــــــــنت الـزاويــة الـبــعـيـدة
محرزا الـهدف األول من أول فـرصة على
مـــــــــرمـى آجنــــــــوس جـــــــــون حــــــــارس

ساوثهامبتون.
وعــالج يـورجن كــلـوب مــدرب لـيــفـربـول
بــعض األخـطــاء الـدفــاعـيـة فـي الـشـوط
الــثــاني وخــنق مــنــافـسـه تـمــامــا كــمـا
حتـسن في الـوقت ذاته األداء الـهـجومي
لــــــــــلــــــــــفــــــــــريـق ووصـل إلـى مــــــــــرمى

ساوثهامبتون أكثر من مرة.
وأضـــاع مــحـــمــد صـالح انــفـــرادا تــامــا
ـــرمـى مـــســـددا الـــكــــرة في جـــســـد بـــا

احلارس.
في اجلـــــهــــــــــــــــة األخـــــرى اخـــــتـــــفت
خـطـــــــورة سـاوثـهـامـبتـون الـذي الـتزم
مدربه بخطة 2-5-3 رغم التأخـر بهدف
ولم يـهدد مـرمى ضـيفه سـوى بـتسـديدة
فـوق الـعارضـة لـداني إجنـز بـعـد نزوله

بديال بدقائق.
ووسط سيطـرة تامة لـليفـر ضغط ماني
على مـدافع سـاوثهـامـبتـون ومرر الـكرة
إلـى فــيـــرمـــيــنـــو الـــذي راوغ وســدد في
ـــرمـى مــســـجـال الــهـــدف الـــثـــاني في ا

توقيت مثالي.
وغـلـب االسـتـهــــــــــــتـار وعـدم الــتـركـيـز
عــلـى العـــبي لـــيـــفــربـــول فـي الــدقـــائق
الــعـــــــــشــر األخــيـرة حــيث كــاد جـويل
مـاتيب أن يـفـسد هـيـمنـة الـريدز بـعـدما
ارتبك في إبـعـاد كرة عـرضـية من اجلـهة
الــيـمــنى وغــيـر اجتــاهـهــا نـحــو مـرمى
فريـقه إال أن احلـارس اإلسـبـاني أدريان

كان يقظا.
لكن أدريـان أعـاد ساوثـهامـبتـون ألجواء
الــلـقــاء قـبل ســبع دقـائق مـن الـنــهـايـة
بـــعــدمــا أهــدى أصـــحــاب األرض هــدفــا
ســجـله دانـي إجنـز نــتـيــجـة اســتـهــتـار
احلارس اإلسباني في تمرير كرة عائدة

له من فان ديك.
وفـي الـــــــــــدقــــــــــــيــــــــــــقـــــــــــة 87 كـــــــــــاد
سـاوثـهــــــــــــامـبـتـون أن يـدرك الـتـعـادل
ن من كـــرة عـــرضـــيـــة لـــلـــظـــهـــيـــر األ
الـنـشـــــــــــيط يـان فـالـيــــــــــري قـابـلـها
إجنــــز بــــقــــدمـه بــــجــــوار الــــقـــــائم رغم
ســــــــــهولة الفرصـة ليقتنص الريدز 3

نقاط ثمينة.
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ـدير الـفـني إلنـتـر مـيالن الـبـحث عن مـهـاجم جـديـد لدعم بـدأ أنـطـونـيـو كـونـتي ا
يـركاتـو الصـيفي اجلـاري.وبـحسب صـحيـفة "ديـلي ميل" هـجوم الـنيـراتـزوري خالل ا
البريطانية فإن كونتي كان يرغب في التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما
قـبل أن يحـول أنظـاره ألليكـسيس سـانشـيز مـهاجم مـانشسـتر يـونايـتد.وكـان كونتي
يرغب في االستعانة بخبرات دجيكو الكبيرة في الكالتشيو لكن روما قطع الطريق
عـلى اجلـمـيع وجنـح في تـمـديـد عـقـد الـالعب الـبـوسـني الـذي ســيـبـقى بـقـمـيص
الـذئاب لـ 3 مواسم جـديدة. ويـرغب إنتر في ضم سـانشـيز على سـبيل اإلعارة
مع خـيـار الـشـراء والذي قـد يـتـحـول إلى الـتـزام بالـشـراء اعـتـمـادًا عـلى عدد

مشاركاته مع النيراتزوري.

"هـــذا أمـــر وارد حـــدوثه لـــكن كـــان من
".وحث فـــافــر ـــهم أن نـــبــقـى هــادئـــ ا
العــبي فــريــقه عــلى ضــرورة مــواصــلـة
العـمل للـتـحسن يـومًا تـلو آخـر سواء
من النـاحـية الـفرديـة أو اجلـماعـية.كـما
تـطـرق فـافـر لــلـحـديث عن العـبه مـاتس
هوميلز قائـلًا: "لقد سجل ظهوره األول
مع دورتـمـونـد في الـبـونـدسـلـيـجا ألول

ÍdM¼ ÍdOð oŠö¹ Ëd¹uſ√ 
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سـجل سـيــرجـيـو أجـويـرو مـهـاجم
مـانـشـسـتـر سـيـتي الـهـدف الـثـاني
لــفــريـقه فـي شـبــاك تــوتـنــهـام اول
امس الـسـبت عـلى مـلـعب االحتاد
ضــمـن اجلــولــة الــثــانــيــة لــلــدوري

مــرة مــنــذ 3 ســنــوات واألهم أنه كــان
على قدر التوقعات".

وحــصـــد دورتــمــونــد أول 3 نــقــاط في
مـشــواره بـالــبــونـدســلــيـجــا لـيــعــتـلي
صدارة جـدول الـترتـيب لـيتـقـدم مبـكرًا
ـه بــايـــرن مـــيـــونخ بـــفــارق عــلـى غــر
نـقطـتـ بعـد تعـادل األخـير مـع هيـرتا

برل (2-2).

كـــــــــــــــرة
عرضية إلى

داخل منـطقـة اجلزاء
لتصل إلى الوافد اجلديد
جــولـــيــان بـــرانــدت الــذي
استقبلها وسددها بسهولة
إلى داخل الــشــبـاك لــيــعـزز
تقـدم أصـحـاب األرض بـهدف
خـــامس لــتـــمـــضي الـــدقــائق
ويـــحــــافظ دورتــــمـــونــــد عـــلى
بـاراة بفوزه النتـيجة لـتنـتهي ا

 .(5-1)
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وجه مـدرب مانـشـستـر سـيتـي جوسـيب جـوارديوال انـتـقـادات الذعة لـتـقنـيـة الفـيـديو
سـاعدة لـلتحـكيم التـي حرمت فريـقه من الفـوز على توتـنهـام بعد إلـغاء هدف في ا
الوقت بدل الـضائع من مباراة الـفريق (2-2) مسـاء اول امس السبت في اجلولة
الثـانيـة من الدوري اإلجنـليـزي.وفي الدقيـقة الـثانـية من الـوقت بدل الـضائع سجل
ـانشـسـتر سـيتي ألـغاه احلـكم بـعد االسـتعـانة هـاجم جابـرييل جـيـسوس هـدفا  ا

سة يد سبقت وصول الكرة إلى البرازيلي. بتقنية الفيديو بحجة وجود 
وأعاد إلغـاء الهـدف والدراما الـتي رافقته إلـى األذهان ما حـدث ب الفـريق في
اضي عندما ألغى احلكم وسم ا مباراة اإلياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا ا
ـانـشسـتـر سـيتي في الـزفـيـر األخيـر كـان كـفيال ـسـاعدة الـتـقـنيـة ذاتـهـا هدفـا 
ـنافـسة على الـلقب.وقـال جوارديـوال في تصـريحات باإلبـقاء عـلى آمال الـفريق في ا
لشـبكـة "سـكاي سـبورتس" عـقب انـتهـاء لـقاء اول امس الـسـبت: "اعتـقدت أنـنـا تركـنا
ـاضي لكن األمر مشابها احلكم وسم ا ـسابقة دوري األبطال ا اجلدل في توتنهام 
ـرة الثـانـيـة إنه أمر صـعب بـصـراحة لـكن هـكذا وتـقـنيـة الـفيـديـو ألـغيـا الـهدف إنـهـا ا
ـاضي مع وولفرهـامبتـون ورأينا جتري األوضـاع".وأضاف: "حدث األمـر في األسبوع ا
أيـضــا أن األمـر حـدث مع تـشــيـلـسي (مــبـاراة كـأس الـســوبـر األوروبي أمـام لــيـفـربـول)
احلارس أدريـان لم يـكن واقـفـا عـلى اخلط في ركـلـة الـترجـيح يـجب أن يـصـلـحـوا األمر
سة يد باريات لـيس واضحة هذه األيام لكـنهم (احلكام) يعتـقدون أنها  الـصافرة داخل ا
ـاضي) وأحــيـانـا ال ــوسم ا من يـوريــنـتي (مـهــاجم تـوتــنـهــام في مـبـاراة دوري األبــطـال ا
ذهل أال يـتم احتـساب ركـلـة جزاء في الـشوط األول (بـعد خـطأ يعـتقـدون ذلك".وتابع: "مـن ا
ضـد رودري) لكن تقـنية الفـيديو لم تـر سببا الحـتساب الـركلة ثم في النـهاية ألـغوا الهدف
ا حدث اليـوم يتوجب عليننا الـعمل أكثر والتسجيل أنـا متأكد تماما ان بعض الـناس سعداء 
ـدرب اإلسبـاني: "الطـريقـة التي بـاراة قال ا من الفـرص التي تـسنح لـنا".وعن أداء فـريـقه في ا
لعبنا بها مذهلة أنـا فخور للغاية كمية التسديدات التني حظينا بها رائعة ولم تسنح لهم سوى
هم في نـهاية فرصتـ الناس يـقولـون أن بوسعـنا التـحسن لـكن النتـيجة هي األمـر الوحـيد ا
طـاف سنـود الـفوز ألن الـشـبان يـسـتحـقون ذلـك لكن في بـعض األحـيان تـكـون كرة الـقدم ا
نتصف 4 أو 5 مرات في 90 على هذا النحو".وأردف: "لـقد تخطوا (العبو تـوتنهام) خط ا
دقـيقـة ولـهـذا دافـعنـا جـيـدا األهـداف من الـركـنيـات حتـدث عـنـدما تـمـلك مـنـفـذين جـيدين

ومسددي رأسيات جيدين لكن بالطبع علينا العمل على منعها".
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افـــتــــتح ريـــال مـــدريـــد
مــنـــافــســـاته بــالــدوري
2020Æ2019 اإلسبـاني
بالفوز 1-3 على سيـلتا
فيـجو في مـعقل األخـير
"بـــــــااليــــــدوس" ضـــــــمن
منـافـسات اجلـولة األولى
من الــــدوري اإلســــبــــاني

اول امس السبت.
وسجل أهـداف ريال مـدريد
ا في الدقـيقة 12 كر بنـز
وتـوني كـروس في الـدقـيـقـة
61 ولوكاس فاسكيز في
الــدقــيــقـة 80 بــيــنــمـا
ســـــجـل لـــــوســـــادا
هــــدف ســــيـــلــــتـــا
الـــــــوحـــــــيـــــــد في

الدقيقة (90+1). 
واعــتـــمــد زيـن الــدين
ــديــر الـفــني زيــدان ا
لـــريـــال مـــدريــد عـــلى
طـريــقــة لـعب (3-3-4)  بــوجـود
رمى أمامه كورتوا في حراسة ا
الـــربـــاعي مـــارســيـــلـــو رامــوس
فـاران وأودريــوزوال وفي الـوسط
كـروس كـاسـيــمـيـرو ومـودريـتش
وثالثي الهـجـوم فيـنيـسيـوس بيل

ا. وبنز
فاجأة األبرز هي وجود بيل وكانت ا
في التشـكيلـة رغم الكثـير من التـكهنات
حول مـستقـبله ولـكن زيزو اعـتمـد عليه

بعد إصابة هازارد.
وعــــلى اجلـــانب اآلخـــر اعـــتـــمـــد فـــران
ديـر الـفـني لسـيـلـتا فـيـجو إيـسـكريـبـا ا
عــلى طــريــقـة لــعب (2-2-2-4) بــوجـود
رمـى أمامه روبن بالنـكـو في حـراسـة ا
الـربـاعي فـازكـويـز كـوسـتـاس أراوخو
وأوالزا وفي الــوسط لــوبــوتــكــا فــران
مــيــنــديــز ســواريــز وثـنــائـي هـجــومي

فيرنانديز وأسباس.
ُـبـاراة بــهـدف مُـبـكـر بـدأ ريــال مـدريـد ا
حيـث انطـلق الـويلـزي جـاريث بـيل على
اجلـهـة الـيـسـرى ومـرر كـرة عـرضـيـة في
ا الـذي أسكنها منطقـة اجلزاء إلى بنز

في الشباك في الدقيقة 12.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني حـاول كر
ـا مـهــاجم ريـال مـدريـد مُــضـاعـفـة بـنــز
النـتيجـة بالـهدف الثـاني حيث اسـتقبل

تــمـــريــرة من زمـــيــلـه مــارســـيــلـــو لــكن
تـســديـدته مـرت بــجـانب الـقــائم األيـسـر

لسيلتا فيجو في الدقيقة 46. 
بـاراة الـبـطـاقـة احلـمراء وأشـهـر حـكم ا
في وجـه لـــوكـــا مـــوردريـــــــــــــتش العب
خـط وسط ريـــال مــــدريـــد إثـــر تــــدخـــله
الــعــنــيـف عــلى ديــنــيس ســواريــز العب

سيلتا فيجو.
ــاني تـــوني كــروس العب خط وجنح األ
وسط ريـال مـدريـد في تـسـجـيل الـهـدف
الثاني لـلمـيرجني بتـسديدة صـاروخية
من خــارج مـنــطـقــة اجلـزاء عــلى أقـصى
 حـارس سيلـتا فـيجـو روبن بالنكو

Æ61 في الدقيقة
وقـلص الـشـاب لـوسادا الـفـارق لـسـيـلـتا
فيجو بتسجيله الهدف األول لفريقه في
الدقـيقة 91 حيث سـدد كرة قـوية أقصى

 احلارس كورتوا.
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وتـعـثـر حـامل الـلـقب مـانـشـسـتـر سيـتي
ـوسم بـتـعـادله مع لـلـمـرة األولى هــذا ا
ضـيــفه تــوتـنــهـام 2-2 مـسـاء اول امس
الـــســـبت عــلـى مــلـــعب "االحتـــاد" ضــمن

اجلولة الثانية من الدوري اإلجنليزي.
وسـجل هـدفي مانـشـسـتـر سيـتي كل من

متاز. اإلجنليزي ا
وبحـسب شبكـة "سكـاي سبورتس"
فإن هـذا الـهـدف هو الـ11 ألجـويرو
في شــبــاك تــوتـنــهــام من أصل 15
مــــــــبـــــــاراة خـــــــاضـــــــهــــــــا أمـــــــامه
ـيـرلـيج.ويـعــتـبـر الـسـبـيـرز بـالــبـر

ثـانـي أكـثـر الـفــرق الـتي اسـتــقـبـلت
أهــــدافًـــــا من أجـــــويــــرو فـي هــــذه
سابقة بـعد نيوكاسل (15 هدفًا) ا
ويـلـيه تـشـيـلـسي (10 أهـداف).كـمـا
أصـبح رصــيـد الـنـجم األرجــنـتـيـني
 27 هدفًا في آخر 21 مباراة بدأها
عـــلـى مــــلــــعب االحتــــاد بــــالـــدوري
ــمـتـاز.ووفـقًـا لـشـبـكـة اإلجنـلـيـزي ا
"سـكـواكا" لإلحـصـائـيـات فـقد دخل
أجــويـــرو قــائـــمــة أفــضل 4 العـب
تسجـيلًا لألهـداف على مـــــــلـعبهم
ــــــركــز بــرصــيــد (97 هــدفًـــا) في ا

الرابع.
وبـنـفس الـرصـيـد يـأتي آالن شـيرار
ـــركـــز الـــثـــالث عـــلى مـــلـــعب فـي ا
"سانت جـيـمس بارك" وواين روني
ـــركــز الــثــانـي بــرصــيــد (101 في ا
هدف) عـلى ملـعب أولد تـرافورد ثم
تـــيــري هـــنــري في الـــصــدارة (114

هدفا) على ملعب هايبري. مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام في مباراة مثيرة


