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ســحق حـامل الــلــقب مـانــشـســتـر
سـيـتي ضـيـفه واتـفورد بـثـمـانـية
أهداف نـظيـفة اول امس الـسبت
عــلـى مـلــعـب االحتـاد فـي سـادس
متاز. جوالت الدوري اإلجنليزي ا
أحــرز أهـداف مـانـشـسـتـر سـيـتي
ديـفيـد سيـلـفا وأجـويرو من ركـلة
جـزاء وريــاض مـحـرز وبـرنـاردو
سـيلـفا "هـاتـريك" ونيـكوالس
أوتــامـــيــنــدي وكـــيــفن دي

بروين.
وارتــــــــفـع رصــــــــيـــــــد
مانـشسـتر سـيتي إلى
ركز 13 نقطة في ا
ـتـصـدر الـثـاني وراء ا

ليفربول (15 نقطة)  
افـــتـــتح مـــانـــشـــســـتــر
سيـتي التسـجيل مـبكرًا
بــعــد مـرور  52ثــانــيـة
فــــــــــــقـط عـن
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ـر كاسـبر دولـبرج مـهـاجم فريق نـيس بأزمـة شائـكة في انـطالقـة مسـيرته مع الـفريق الـفرنـسي هذا
وسم.وكشـفت صحيفة نيس مـاتان الفرنسية أن دولـبرج تقدم بدعوى قـضائية نتيـجة سرقة ساعة يد ا

البس بنادي نيس. ثمينة في غرف خلع ا
اركي تقدر قيمتها بـ 70 ألف يورو. هاجم الد وأشارت إلى أن ساعة اليد اخلاصة با

ـاضي وقـد توجه كـاسـبـر دولبـرج إلى قـسم الـشـرطة وأضـافت أن حـادثة الـسـرقـة تـمت يوم اإلثـنـ ا
دينة نيس لإلبالغ عن احلادثة. اخلاص 

تـهم في سرقة ولفتت الـصحيفـة إلى أن زمالء كاسبر دولبـرج في صفوف نيس يعـتبرون من أبرز ا
الـساعـة الثـميـنة.يـذكر أن دولبـرج انضم لـصفـوف نيس في األيـام األخيـرة لسـوق االنتـقاالت الـصيـفية

قادما من أياكس أمستردام الهولندي.
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قـــفــز بــايــرن مــيــونـخ لــصــدارة تــرتــيب
ـــاني بـــعـــدمـــا حـــقق فـــوزًا الــــدوري األ
عـــريــضًــا عـــلى ضــيـــفه كــولن (0-4© في
مباراة جمعت بـينهما عـلى ملعب أليانز
أريــنــا اول امـس الــســبت في اجلــولــة
ـســابـقـة. ربــاعـيـة اخلــامـسـة من عــمـر ا
بــــــايــــــرن جــــــاءت عن طــــــريـق روبـــــرت
" فيـليب كوتـينيو ليفـاندوفسكـي "هدف
من ركـلة جـزاء وإيفـان بـيريـسـيتش في
الـــدقــــائق 3 و48 و 62و73 لــــيـــرتــــقي
البايرن للصدارة مؤقتًا بوصوله للنقطة
11 بـينـمـا تـوقف كـولن عـند 3 نقـاط في

ركز السادس عشر. ا
ــبــاراة بـــإيــقـــاع ســريع ووصل بـــدأت ا
بايرن بفرصة خطيرة بعد مرور دقيقت
عن طـــريـق الـــظـــهــــيـــر الـــفــــرنـــــــــــسي
بـيـنـيـامـ بـافـارد الـذي أطـلق تـسـديدة
أرضـيـة صاروخـيـة لـكـنهـا مـرت بـجوار

القائم. 
وبــعـد دقــيـقــة واحـدة انــطـلق جــوشـوا
ـرر لـزمـيـله كـيـمـيـتـش بـالـكـرة قـبل أن 
روبرت ليفاندوفـسكي الذي تسلم الكرة
داخل مــنـطــقـة اجلــزاء وسـدد مــبـاشـرة
لتـصـطدم بـأقـدام مدافـعي كـولن قبل أن

تسـكن الشـباك لـيتـقدم أصـحاب األرض
بــهـدف مــبــكـر.وكــاد الـبــرازيـلـي فـيــلـيب
كـــوتــيــنـــيــو أن يــوقع عـــلى أول أهــدافه
بـقـمـيص بـايـرن بـعـدمـا نـفـذ ركـلـة حـرة
على حدود منطقة اجلزاء لكن تسديدته
رمى كولن. ن  الرائعة ردها القائم األ
وجرب إيفان بيريسيتش حظه بتسديدة
من اجلـانب األيـسر لـكـنـها مـرت بـعـيدة

رمى. عن ا
ووصل كـولن بأول فـرصـة حقـيقـيـة على
مـرمى احلارس مـانـويل نـويـر عن طريق
جــون كــوردوبــا الــذي أطــلق تــســديــدة
ـرمى صــاروخـيــة لـكــنــهـا حــادت عن ا
لـتــضـيع فـرصـة مـعـادلــة الـنـتـيـجـة عـلى

الضيوف.
وتـلقـى ليـفـاندوفـسـكي تـمـريرة حـريـرية
مـن كــوتــيـنــيــو داخـل مــنــطــقــة اجلـزاء
ـهاجم الـبولنـدي حارس كولن ليراوغ ا
قبل أن يحاول وضع كـرة ساقطة لـكنها
ـرمـى لـيــنـتــهي الــشـوط ذهــبت أعــلى ا

األول بتقدم بايرن (1-0).  
وجاء سـينـاريو الـشوط الـثاني مـشابـهًا
ـــــبـــــاراة بـــــعـــــدمـــــا جنح لـــــبـــــدايـــــة ا
لـيـفـانـدوفـسـكي في مـضـاعـفـة الـنـتـيـجة
بـهـدف من ضــربـة رأسـيـة بـعـد مـرور 3

دقائق فقط على العودة من االستراحة.
وفي الــدقــيــقـة 59 تــلــقى كــولن ضــربــة
مــوجــعــة بــتـعــرض العــبه كــيــنــجــسـلي
إهـزيـبـو لـلـطرد بـعـد إعـاقـته لـكـوتـيـنـيو
رمى لـيحـتسب احلكم أثنـاء انفراده بـا

ركــلــة جــزاء وبـطــاقــة حـمــراء لــلــمـدافع
الهولندي. وانبرى كوتيـنيو لتنفيذ ركلة
اجلــزاء الــتي وضــعــهــا بــنــجــاح داخل
الـشبـاك قـبل أن يـعـيدهـا احلـكم لـيـكرر
الالعب مـحـاولـته ويـضـعـهـا مـرة أخـرى
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مــدربه مـــاوريــســيــو ســاري عــلى
خطة 4-3-3.

لـكن سـاري وجد صـعـوبـة نسـبـية
فـي اخــتـــراق الـــتـــكــتـل الــدفـــاعي
لـلضـيوف في ظـل اعتـماد مـدربهم
إيفان يوريتش على خطة 5-3-2.
لـــذا تـــركـــزت خــطـــورة أصـــحــاب
األرض فـي الـتـسـديــدات الـبـعـيـدة
لـكـريــسـتـيـانـو وبــلـيـز مـاتـويـدي
بـيـنـمـا اختـفت خـطـورة ديـباال في

مركز رأس احلربة.
ووسط ســيــطــرة الــيــوفي تــورط
مـدافــعه في ركــلـة جــزاء لــهـيالس
فــيـــرونــا ســددهـــا صــامــويل دي
ن وتابعها كارم في القائم األ
زمـيل آخـر له بـتـسـديـدة قـويـة في
الـعارضـة قبل أن تـكتـمل الهـجمة
ــيــجــيل بــتــســديــدة صــاروخــيــة 
ن ـــــقص األ فــــيـــــلــــوســـــو في ا
لـلـحـارس اخملـضـرم جـيـانـلـويجي

بوفون.
نــــشط يــــوفـــنــــتــــوس وكــــثف من
مــحـاوالتـه إلدراك الـتــعـادل إال أنه

الدقيقة 44.
بــدأ مــانــشــسـتــر ســيــتي الــشـوط
الـثــاني مـهــاجـمــا وأطـلـق والـكـر
ــرمى في تــســديــدة قــويــة فــوق ا
الـــدقــــيـــقـــة 46 قـــبل أن يــــســـجل
بـرنـاردو سـيـلـفـا هدفـه الثـاني في

اللقاء خالل الدقيقة 48.
وتابع أجويرو عرضية أجنيلينيو
فوق العـارضة في الدقـيقة  58 ثم
أضــاف بـرنــاردو سـيــلــفـا الــهـدف
الـثالث له في الـلقـاء بعـد تمـريرة

متقنة من دي بروين.
وفي الـــدقــيـــقــة 60 قـــابل مـــحــرز
عـرضـيـة أجنـيـلـيـنـيـو بـرأسه لـكن
مــحـاولــته ارتــطــمت بـالــعــارضـة
وجــرب رودري حــظـه بــتــســديــدة
زاحفة مـرت بجانب الـقائم األيسر

في الدقيقة 76.
بـاراة من نـهايـتـها ومع اقـتـرب ا
تـمـكن دي بروين من تـرك بـصـمته
بـالـهـدف الـثــامن في الـدقـيـقـة 85
بـــعـــدمـــا تـــلـــقى كـــرة مـن مـــحــرز
وسـددها بـقوة في الـزاوية الـعلـيا

طـريق ديـفــيـد سـيـلــفـا الـذي تـابع
عـرضـيـة من اجلـهــة الـيـمـنى لـدي

بروين.
وكـاد واتفـورد أن يعـادل النـتيـجة
في الـدقيـقة الـرابعـة عنـدما تـلقى
ديــــلـــــوفــــيــــو كـــــرة من دوكــــوري
لــيـــتــخــطى أوتــامــيــنــدي قــبل أن
يسـددها لتـرتد من الـدفاع وتذهب

بجوار القائم.
وركض محرز وراء تمـريرة طويلة
داخل مـــنـــطــقـــة اجلـــزاء لـــيـــقــوم
احلــارس بـن فــوســتــر بـــإعــاقــته
ليحصل السماوي على ركلة جزاء

نفذها أجويرو بنجاح.
وتـعـرض مـحـرز لـلعـرقـلـة مـجددًا
ـرة عـلى مـشـارف مـنـطـقـة وهـذه ا
اجلــزاء لـيــحــتــسب احلــكم ركــلـة
حــرة نـــفــذهــا الـالعب اجلــزائــري
بـنــفـسه لــتـرتـد مـن كـلـيــفـرلي إلى
داخل الــشــبــاك مـســجــلًــا الــهـدف

الثالث للسيتي.
وبــعـد 3 دقــائق جـاء الــدور عـلى
برنـاردو سيـلفـا ليـدون اسمه على
ـســجــلـ عــنــدمــا قـابل الئــحــة ا
رأسـيــة من أجــويــرو بــقـوة داخل
الـشــبـاك وسط غــيـاب غــيـر مــبـرر

لدفاع الدبابير.
ولـم يــكـــتف الـــســـيـــتي بـــذلك بل
أضــاف الـــهــدف اخلـــامس في
الدقـيـقة 18 عنـدما أرسل دي
بـرويـن الـكـرة داخل مـنـطـقـة
اجلــزاء إلـى أجــويـــروالــذي
ـرمى أطـلـقــهـا قـويــة أمـام ا
تابعـها مواطنه أوتـاميندي
دون وجود مضايقة داخل

الشباك.
واقــــتـــــرب أجــــويــــرو من
إحــراز الـهـدف الــثـاني له
في الــدقـيــقـة 25 عـنــدمـا
ــرمى وحــاول انــفــرد بــا
إرســـال الــكـــرة من فــوق
احلـــارس بـن فـــوســــتـــر
لــتــمــر بــجــانب الــقــائم

البعيد.
وأجـــــــرى واتــــــفــــــورد
تـبديـلًا مـبـكرًا بـإشراك
روبـرتــو بـيــريـرا بــدلًـا
مـن فـولـكــويـر والــتـقط
احلارس إيدرسـون الكرة
قـبل أن تصل لـبيـريرا في الـدقيـقة
38  وعاد القائم ليحرم أجويرو
مـن الــتـــســـجــيل إثـــر رأســـيــة في

  ôU Ë ≠ U Ë—

عاش جـيـانـلويـجي بـوفون حـارس مـرمى يوفـنـتوس 20 ثـانـية مـثيـرة خالل مـباراة فـريقه
أمام هيالس فيرونا اول امس السبت في اجلولة الرابعة من بطولة الدوري اإليطالي.

ن قبل فـفي الدقـيقة 20 انـبرى صـامويل دي كامـيني لـركلـة جزاء سـددها في القـائم األ
أن ترتد ألحد العبي هيالس فيرونا ليسددها بدوره في نفس القائم مرة أخرى في لقطة ال
تـتـكرر كـثـيـرًا. لـكن الهـجـمـة لم تـنتـه كمـا تـمـنى احلـارس اإليطـالي واكـتـمـلت بـهدف رائع
ـيـجيل فـيـلوسـو قـائد الـفـريق مسـجـلًا الـهدف األول في لـلـضيـوف بـتسـديدة صـاروخـية 
ن. وتدارك الـسيـدة العـجوز هـذه الصـدمة بـعد 11 دقيـقة عـندمـا سجل آرون ـقص األ ا
رامـسي هدف الـتعـادل بتـسديـدة قويـة غيـرت اجتاهـها بـعد االصـطدام بـجسد أحـد العبي

فيرونا لتسكن الشباك.

اصـطـدم بـتـشـكـيـلـة قـويـة في خط
الــوسـط قــادهــا ســفـــيــان أمــرابط
وفـيـلوسـو إال أن سالح الـتـسـديد
أثبـت فاعـليـته بكـرة آرون رامسي
لـــيــســجل الــتــعـــادل لــلــيــوفي في

توقيت مثالي.
لـم يــخــتــلف ســـيــنــاريــو الــشــوط
الـثـاني كـثـيــرا إال أن يـوفـنـتـوس
حـسم أمـره ســريـعـا بــركـلـة جـزاء
حـصل علـيـها كـوادرادو وسـددها
كـريـسـيـتانـو رونـالـدو بـنـجاح في

رمى. ا
اســتــبـدل ســاري الـثـالثي رامـسي
وبـنتـانكـور وديـباال لـتحـس أداء
الــــوسـط والــــهـــــجــــوم بــــإشــــراك
بـــيـــانــيـــتـش وســـامي خـــضـــيــرة

وجونزالو هيجواين.
ورغم سيـطرة الـيوفي وتـسديدات
رونـالـدو وبــيـانـيـتـش ومـاتـويـدي
وكـــــــوادرادو إال أن مـــــــحــــــاوالت
هـيالس فـيـرونـا كـانت في مـنـتهى
اخلطورة حيث أضاع دي كارم

فرصة خطيرة للغاية.
وفي الدقيقة األخيرة أنقذ بوفون
مـرمـاه من هـدف مؤكـد بـالـتـصدي
لــــكـــرة داركــــو الزوفـــيــــتش داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء قــبل أن يـكـمـلـهـا
فــيــلــوســو بــتـــســديــدة قــويــة في
الـعـارضـة لـيـنـقـذ الـقـدر احلـارس
اإليـــطــالي اخملـــضــرم من طـــعــنــة

نافذة.
رد ماتويدي بإضاعة فرصة سهلة
ليـوفنتـوس بعدم اسـتغالل خروج
حارس فيـرونا من مرماه لـينتهي
الــلـــقــاء بـــفــوز ثـــمــ ألصـــحــاب

األرض.
iOÐ√ ‰œUFð

وخيم التعادل الـسلبي على اللقاء
الـذي جـمع بـ لـيـفـانـتي وضـيفه
إيـــــبــــار اول امس الـــــســـــــــــبت
ضمن مواجهات اجلولة اخلامسة
بــــــــــــدوري الــــــــــــدرجــــــــــــة األولـى

اإلســـــــباني.
وتـعـد هـذه اجلـولــة الـثـانـيـة عـلى
التوالي التي يـفشل فيهـا ليفانتي
في اخلـروج بـالـنـقـاط الـثالث بـعد
اضية أمام أن خسر في اجلولـة ا

ريال مدريد (2-3). 
وارتــفع رصــيــد لــيــفــانــتي إلى 7
نــقــاط فـيـــــــــــمــا أصــبح رصــيـد
إيــبـار نـقـطـتـ في جـدول تـرتـيب

الليجا.
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اني الستغالل الغزارة التهديفية يسعى نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ األ
قـبلة.وجنح لـفريـقه في آخر مـباراتـ خاضـهمـا للـبنـاء علـيهـا في األسابـيع ا
الفريق البافاري في الفوز على ضيفه كولن برباعية نظيفة اول امس السبت
ـاني لــيـرفع رصــيـده إلى 11 نـقــطـة في اجلـولــة اخلـامــسـة من الــدوري األ
ــوقع الـرسـمـي لـلـنـادي وضـعـته في صــدارة جـدول الـتــرتـيب مـؤقــتًـا.وأبـرز ا
باراة حيث قال "كان أداء الفريق جيدًا البافاري تصريحات كوفاتش عقب ا
خاصـة بعدمـا كان أمـامنا 72 سـاعة فـقط الستعـادة طاقتـنا بـعد مبـاراتنا في
دوري أبـطـال أوروبـا".وأضـاف "كـولن لـعب بـشـكل جـيـد لم يـكن األمـر سـهـلًا
نـاسـبـة بـشكـل دائم لكـنـنـا كـنا أفـضل في الـشـوط الـثاني إليجـاد احلـلـول ا

وخلـقنا بـعض الفرص".  واخـتتم "الربـاعية تـبدو نتـيجة كـبيرة لـكننا
في احلـقـيقـة كـان بإمـكـاننـا زيـادتهـا بـهدف أو اثـنـ آخرين
ـكنـنـا البـناء فـتسـجيل 7 أهـداف في أسـبوع واحـد شيء 
عــلـــيه". يــذكــر أن بــايــرن مــيــونـخ جنح في بــدء مــشــواره
األوروبي بــالـفـوز عــلى الـنــجم األحـمــر الـصـربي (3-0)

اضي قبل أن يهزم كولن برباعية. األربعاء ا
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ـرمى واتـفـورد لـيـنـتهي الـيـمـنى 
اللقاء بفوز السيتي 8-0.

”u²M uOÐ u−M¹ Ëb U½Ë—

واســـتـــعـــاد يـــوفـــنـــتـــوس ذاكـــرة
االنــتـصـارات بـفــوز بـشق األنـفس
عـــلى ضـــيـــفـه هـــيالس فـــيـــرونـــا
بهـدف لـهدف اول امس الـسبت
في إطــــار مـــنـــافــــســـات اجلـــولـــة

الرابعة من الدوري اإليطالي.
تقدم فيـرونا بهدف سـجله ميجيل
فـــيــلــوســو بـــالــدقــيــــقــة  20 ورد
الـيــوفي بـثــنـائــيـة سـجــلـهـا آرون
رامــسي وكـريــسـتــيــانـو رونــالـدو

بالدقيقت 31 و49.
رفع فريق السيدة العجوز رصيده
إلى 10 نـــقــاط في صــدارة جــدول
الـتـرتـيب "مـؤقــتـا" بـيـنـمـا جتـمـد
رصيد هيالس فيرونا عند 4 نقاط

ركز الثاني عشر. في ا
سـار اللـقـاء في اجتاه واحـد نـحو
مـرمى فيـرونا خـاصة في الـشوط
األول الــذي شــــــــهـد ســيــــــــطـرة
تــامـــة لــلــيــوفي الــذي اعــتــــــــمــد

b»—…∫ يسعى فريق مانشستر سيتي الى اتزاع الصدارة في الدوري االنكليزي
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ــرمـى لــيــوقع عــلى أول أهــدافه داخل ا
بـقمـيص بـايرن مـيـونخ. وكـاد كيـمـيتش
أن يـــضـــيف الـــهـــدف الـــرابع لـــلـــفـــريق
ـهـارة الــبـافــاري بـعــدمـا ســدد الـكــرة 
رائــعـة من خــارج مــنـطــقـة اجلــزاء لـكن
احلظ عــانــده بـعــدمــا اصـطــدمت الــكـرة

بالقائم األيسر. 
وواصل كوتـينـيـو منح الـهدايـا لزمالئه
بعدما مرر كرة بينية لبيريسيتش الذي
تسـلـمهـا وانـطلق داخل مـنـطقـة اجلزاء
مسددًا بيسراه الكرة إلى داخل الشباك

ليعزز تقدم بايرن بهدف رابع. 
وحـاول كـولن تـقـليـص النـتـيـجـة بـعـدما
تـقـدم رافـائــيل زيـتـشـوس نـحـو مـنـطـقـة
جـــزاء بــايـــرن وأطــلق تـــســديـــدة قــويــة
بــيـسـراه لــكن بــراعـة نـويــر حـالت دون
وصـولهـا الـشـباك لـتـتـحول إلى ركـنـية
قــبل أن يـطــلق احلـكـم صـافــرة الـنــهـايـة

بفوز بايرن (4-0). 
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فاز لـيـستـر سيـتي عـلى ضيـفه تـوتنـهام
ـباراة هـوتـسـبـيـر بـنـتـيـجـة (1-2) في ا
التي جمعت الفـريق اول امس السبت
عــلى مــلــعب ووكــرز ضـمن مــنــافــسـات
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لـضم الفـرنسي صـامـويل أومتـيتي
ــقـبل ال في يــنـايــر/ كــانـون ثــان ا
سيما أن اجلـانرز يعاني من أزمات
ـوسم.وخـسر دفـاعـيـة كـبيـرة هـذا ا
ـــدافـع الـــفـــرنــــسي مـــقــــعـــده في ا
الـتـشـكـيل األسـاسي لـلـبـارسـا مـنـذ
ــاضي لــصــالح مــواطــنه ــوسم ا ا
كـلــيـمــنت لــيـنــجـلــيه.عــلى صـعــيـد
اخـــرأعــــرب ألـــيـــكس أوكــــســـلـــيـــد
تــشــامــبـــرلــ عن رأيه في اجلــدل
الذي أثـير مؤخـرًا حول عدم تـمرير
محـمد صالح الـكرة لـساديـو ماني
في مــــبـــاراة بــــيـــرنـــلـي بـــالـــدوري
اإلجنـلـيـزي.وتـغـلب لـيـفـربـول عـلى
ــاضي بـثالثــيـة بــيـرنــلي الـشــهـر ا
نـظيـفة في مـباراة شـهدت مـحاولة
صالح لـتسـجيل هـدف مفـضلًـا عدم
ـاني الـذي كان في الـتـمـريـر الـكـرة 
وضع أفـضل لـلـتـسـجـيل لـيـنـفـجـر
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أكـد تـقـريـر صـحـفي بـريـطاني اول
امس الــــــــســــــــبت أن آرســــــــنـــــــال
ومـانـشـسـتـر يـونـايتـد يـرغـبـان في
ضم العـبـ مـن صـفـوف بـرشـلـونة

قبل. يركاتو الشتوي ا خالل ا
ووفــــقًـــــا لــــصـــــحــــيـــــفــــة "ذا صن"
الـبـريـطـانـيـة فـإن الـكـرواتي إيـفان
راكـيـتـيتش عـلى طـاولـة اهتـمـامات
مـانـشـسـتــر يـونـايـتـد ال سـيـمـا أن
موقف العـب الوسط الـفرنـسي بول
بـوجبـا من البـقـاء مع الفـريق حتى
ـــــوسـم لم يـــــتـــــحـــــدد نـــــهـــــايـــــة ا
بـعـد.ويـحظى راكـيـتـيتش بـإعـجاب
أولي جـونــار ســولـســكـايــر مـدرب
اليونايـتد كما أن الالعب خرج من
الـتــشـكــيل األسـاسي لــلـبــارسـا في
ــوسـم احلـالـي.وفي ســيــاق آخـر ا
فـإن آرسـنـال يـنوي الـتـقـدم بـعرض

جيانلويجي
بوفون

الـدوري اإليـطـالي.وفي إسـبـانـيا سـجل
كوتـيـنـيـو أهـدافًا في مـسـابـقـتي الدوري
ــــلك كـــــمــــا هـــــو احلــــال في وكـــــأس ا
إجنـــــلــــتـــــرا بـــــإحـــــرازه أهـــــدافًـــــا في
ــيــرلــيج كــأس الــرابــطــة وكــأس الــبــر
االحتـاد.وبـاتـت الـبـونـدسـلـيـجـا الـبـطـولة
الــتـاســعـة الـتي تــشـهــد أهـداف الـدولي
ـتـعـددة مـنـذ بـدء مـسـيـرته الـبــرازيـلي ا
عـام  2009بـقـمـيص فـاسـكـو دي جـاما
الـــبـــرازيـــلي.يـــذكــر أن
كـــوتــــيـــنــــيــــو لـــعب
بـقـمصـان أنـدية
فـــــاســـــكـــــو دي
جــــامــــا إنــــتــــر
مــــــــــــــــــــــــــــيــالن
إســـــبــــــانـــــيـــــول
وبـــــرشــــــلـــــونـــــة
اإلســــبــــانــــيــــ

لـيـفربـول وبـايرن
ميونخ.
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جنح الــبــرازيـلـي فـيــلــيب كــوتــيــنــيـو في
افــتـتـاح ســجل أهـدافه بــقـمــيص بـايـرن
مـيــونخ اول امس الــسـبت وذلك خالل
مـواجهة كولن التي انـتهت بفوز الفريق
الــبـافــاري بــربــاعــيــة نــظــيــفـة فـي إطـار
مـنافسـات اجلولـة اخلامـسة من الدوري
ـاني.الالعب الدولي البرازيـلي انتظر األ
باراة اخلامسة مع حـتى مشاركته في ا

الـبــايـرن لــيـوقع عــلى أول أهـدافه
مـن عالمـــة اجلـــزاء.وبـــحـــسب
شـبكة "أوبتا" لإلحصائيات
فـــإن كـــوتـــيـــنـــيـــو جنح في
الـتسـجيل في 9 مـسابـقات
مـختلفـة منذ بدايـة مسيرته
االحـترافـية.ووزعت أهداف
صـاحب الـ27 عـامًـا ب 5
بـلـدان مــخـتــلـفــة إذ سـجل
في بــطـــولــتي دوري وكــأس
الـــبـــرازيـل بـــاإلضـــافـــة إلى
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سجل الـبـرتغـالي برنـاردو سـيلـفا جنـم مانـشسـتر
سـيـتي 3 أهـداف (هـاتــريك) في شـبـاك واتـفـورد
اول امـس الـســــــبت ضــمن الـلــقــاء الـذي دار في
اجلــولـة الــســادسـة لــلـدوري اإلجنــلــيـزي وانــتـهى
بـتـفـوق الــسـيـتـزنـز Æ8-0وبـحـسـب شـبـكـة "سـكـاي
سـبـورتس" فـإن العـبــــــي مـانـشـسـتر ســـــــــيـتي
الـكبار األكـثر تـسجـيلًـا للـثالثيـات من بـــــــــ الـ6 

Æ2013/2014 ـــــيرليج منذ موسم في البر
ورفع مـانـشــسـتـر سـيـتي رصــيـده من (الـهـاتـريك)
خالل 7 مـواسم إلى 15 هـاتريـك ويأتـي بعـده في
ركـز الثـاني برصـيد (9 الـ6 الـكبـار توتـنهـام في ا
هاتريك) ثم تشيلسي (7© ثم ليفربول (6© آرسنال
فيمـا لم يسجل مانـشستـر يونايـتد أي هاتريك  ©5)
ـدة.أما شبـكة "أوبـتا" فـقد أشارت إلى خالل تلك ا
أن بـــرنـــاردو ســيـــلـــفــا ســـجل "أول هـــاتـــريك" في
مسيرته خالل 178 مبـاراة سواء في البرتغال أو

فرنسا أو إجنلترا. 
ووفقا لـ"سـكواكا" فـإن برنـاردو سيلـفا بذلك جنح
في الـتعـادل مع عـدد ثالثيـات كريـسـتيـانو رونـالدو
ــيــرلـيج عــنـدمــا كــان "الـدون" العــبًـا في في الــبـر

مانشستر يونايتد.

الــســنــغــالي غــاضــبًــا بـســبب تــلك
الـلـقـطـة عـنـد اسـتـبـداله.وفـي حوار
مع شــبـكـة "بـي بي سي"  طـلب من
تــشــامـبــرلـ إكــمــال تـلـك اجلـمــلـة

فيليب كوتينيو 

روبرت ليفاندوفسكي

"محـمد صالح ليـس أنانيًـا بسبب..
" وحــيــنــهــا أجــاب مـازحًــا: "لــيس
ـرر الـكـرة أنـانـيًــا? هـذا الـفـتـي ال 
لـــنــا هـل جــنــنـت? عــلــيـك بــســؤال
: "ال ســاديـو".وأضـاف تـشــامـبـرلـ
مـو صالح لـيس أنانـيًـا بـسبب أنه
هـداف يـجب عـلـيه الـقـيـام بذلك ال
رر الـكـرة طوال يـجب انتـظـار أن 
الوقت وأن يـسجل في نـفس الوقت
الكثير من األهـداف فالطريقة التي
يــلـعب بــهـا تــسـاعــدنـا عـلـى الـفـوز
باريات وبالـتالي عليه مواصلة با
مـا يــقـوم به". وخـتـتم: "هـو يـسـجل
ـبـاريـات األهــداف ونـحن نـفــوز بـا
بـالـتــالي أنـا سـعـيــد مـو إفـعل مـا
تريد". يـذكر أن محـمد صالح سجل
4 أهــداف في الــدوري اإلجنــلــيــزي
ـوسـم بـعــدمـا سـدد 11 مـرة هــذا ا
رمى. من بينهم 7 تسديدات على ا
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ذكـرت تقـاريـر صـحـفيـة أن اإلجنـلـيزي
ديفـيـد بيـكـهام مـالك نـادي إنتـر مـيامي
األمــريـكي يــسـتــهـدف إســنـاد الــقـيـادة
الفـنية لـفريقه إلـى سانتـياجو سوالري

مدرب ريال مدريد السابق. 
وووفقًـا لصـحيـفة "ذا صـن" البـريطـانية
فــإن بـيــكـهـام وضـع زمـيـله الــسـابق في
الـريال كأولوية لقيادة ميامي في دوري

محمد صالح

احملـترف األمريكي. ولعب سوالري ب
ـــدة من صـــفــــوف ريـــال مــــدريـــد فـي ا
2000 وحــــــتى 2005  واجــــــتــــــمـع مع
ـدة عــامـ قـبل الــرحـيل إلى بــيـكـهــام 

إنتر ميالن. 
ـــوسم وقـــاد ســـوالري ريــــال مـــدريـــد ا
ـاضي خلـفًـا جلولـ لـوبتـيـجي وفاز ا
في 22 لقاءً من 32 مباراة قادها لفريق

العاصمة اإلسبانية قبل إقالته.

اجلــــولــــة الـــــســــادســـــة من الــــدوري
متاز لكرة القدم. اإلجنليزي ا

وافـتـتح الـضــيـوف الـتـسـجـيل عـبـر
هـاري كـ في الـدقـيـقة 29 بـيـنـمـا
ـدافع الـبـرتـغـالي ريـكـاردو أدرك ا
بـيريـرا في الـدقـيـقة 69 الـتـعادل
نح ألصحاب األرض قبل أن 
جـــيــمس مــاديـــســون الــفــوز
لـــلــــثــــعـــالـب بـــهــــدف ثـــان

بالدقــــيقة 85. 
وبـهذا االنـتـصـار يـرتفع
رصــيـد لــيــســتـر إلى 11
نــقــطـة لــيــحـتل مــؤقــتـا
ـيــرلـيج وصـافــة الـبــر
متـجـاوزا بنـقطـة واحدة
مانـشستـر سيـتي الثالث
الـذي يـســتـقـبل واتـفـورد
مــسـاء اول امـس الـســبت

في نفس اجلولة. 
وجتـمــد رصـيـد تــوتـنـهــام عـنـد 8 نـقـاط
ـركـز اخلامس مـؤقتـا مـتفـوقا بـفارق با
األهــداف فــقط عــلى كل من مــانــشــســتـر
يـونـايــتـد وتـشـيــلـسي وآرسـنـال ووست
هــام يــونـــايــتـــد الــتـي لم تــخـض بــعــد

مبارياتها باجلولة.


