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تـــنــطــلـق الــيــوم الــثـالثــاء اجلــولــة
نافسات دوري ابطال اوربا الثالثة 
حــيث يــلــتــقي أتــلــتــيــكــو مــدريـد -
إســبــانــيــا  مع بـايــر لــيــفــركـوزن –
ـانـيـا ضــمن  اجملـمـوعـة الـرابـعـة أ

فـيـمـا يـلـعب شـاخـتـار دونـيـتـسك –
أوكــــرانـــيـــا مع ديـــنـــامـــو زغـــرب –
كــرواتــيــا في اجملــمـوعــة الــثــالــثـة
ويـــتــواجه مـــانــشـــســتــر ســـيــتي -
إجنــلــتـرا  مـع أتالنــتـا  –إيــطــالــيـا
ضـمن اجملـمـوعة الـثـالـثـة ويـتـقابل
تـوتنـهـام هـوتسـبـير  –إجنلـترا مع
سرفيـنا زفيزدا  –صربيا ضمن
اجملــمــوعـة الــثــانــيـة
ويتـقـابل يوفـنـتوس
 –إيــــطــــالـــيــــا مع
لــــوكــــومــــوتــــيف
مـــــــوســــــكــــــو –
روســيـا ضــمن
اجملــــمــــوعــــة
الـــــرابــــعــــة.
وفـــــــــــــــــــــــي
اجملـــمـــوعــة
االولـــــــــــــــــى
يـــــــلـــــــتــــــــقي
كــلــوب بـروج -
بلجيكا  مع باريس
ســـان جــيـــرمــان –
فـرنــسـا وجــالـطـة
سراي  –تركـيا مع
ريـــــال مـــــدريـــــد –
إسـبانـيـا وحلـساب
اجملــمــوعــة الــثــانــيـة
يتـقابل أوليـمبـياكوس –
اليونان مع بـايرن ميونيخ

انيا.  –أ
واستبـعد زين الدين زيدان

مـدرب نـادي ريــال مـدريـد 5
ــواجـهـة الـتي العـبـ من ا
لكي سيـخوضهـا الفـريق ا
يـوم الـثالثـاء الـقـادم ضـد
جــلــطـــة ســراي الــتــركي.
وشـهدت الـقـائـمـة غـياب
كـل من جـــــــاريث بـــــــيل
ولــــوكــــا مــــودريــــتش
ومـاركو أسـيـنـسـيو
وناتشو فيرنانديز
بسبب معانتهم من
إصـابـات مــخـتـلـفـة
وومــــاريــــانــــو ديـــاز
لــــدواعٍ فــــنــــيــــة مع
الــــــعـــــــلم أن الـالعب
الـدومـيـنـيـكـاني كـان
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باراة لبعض ـشجع تسبب في إيـقاف ا تفاجئت جـماهير ملعب مـابي ستاديوم في مباراة إنـتر ميالن و ساسوولو في الـدوري اإليطالي باقتحـامٍ ملفت لألنظام من أحد ا
ظـلة الشـراعية لعب زائـر من السمـاء با الوقت. فـقبل أن يُـنفذ مـهاجم إنتـر ميالن روميـلو لوكـاكو ركلـة اجلزاء الـتي جاء منـها الهـدف الثالث لـلنيـراتزوري نـزل إلى أرض ا
باراة دون سابق شجع الذي دخل إلى ملعب ا باراة حتى يتم إخراجه. وتفاعلت جماهير الفريق صاحب األرض ساسوولو مع ا الباراشوت ”ليضـطر احلكم إلى إيقاف ا

هاجم البلجيكي قبل تنفيذ ضربة اجلزاء ولكنه لم ينجح في ذلك بالنهاية!  ا حملاولة إلهاء ا إنذار..ر
نتهى البراعة والهدوء. وانتـاب العبي الفريق حالة من احليرة من هـذا االقتحام وشوهد الرجل وهو يضع كاميرا حيث نفذ جنم مـانشستر يونايتد السابق ركـلة اجلزاء 
ُـرحب به من جانبـهم والذي تسـبب في إيقاف الـلعب. وجنح إنتر للتصـوير أعلى رأسه لـتسجـيل هذا احلدث إال أنه قـابل اندفاع رجـال األمن على الفور لـهذا الزائـر غير ا
ركز الثاني ميالن في الـعودة من ساسوولو بالثالث نقاط بعد الفوز بنتيجة 4/3.. ليـحقق فوزه السابع في ثمان مباريات أقيمت حتى اآلن في الدوري اإليطالي وبقى في ا
بـاراة بالفتة عمالقة صنعها مشجعي بخلف نقطـة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب. وكان ساسـوولو قد قام بتخليد ذكرى رئيسه ومـالكه الراحل سكوينزي قبل انطالقة ا

الفريق األسود واألزرق لكنهم لم ينجحوا في إهداءه نتيجة إيجابية.
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تـعـثـر فـريق لـيــفـربـول بـالـتـعـادل
ه مـانـشـسـتـر يـونـايـتد أمـام غـر
ـثـله في ديـربي إيـجـابـيــاً بـهـدف 
باراة التي شمال غرب إجنـلترا ا
جــمـــعــتــهـــمــا عــلى مـــلــعب أولــد
تـــرافــورد مــســـرح األحالم ضــمن
مـنــافـسـات األسـبــوع الـتـاسع من

متاز.  عمر الدوري اإلجنليزي ا
تـوقف قـطار لـيـفربـول الـذي حقق
8 انتـصارات مـتتـالـية مـنذ بـداية
ـوسم عــنـد مـحــطـة مـانــشـسـتـر ا
يونـايتد في أولـد ترافورد لـيفرط
أصــدقـــاء يــورجن كــلــوب في أول
نـقــطـتـ في الــدوري اإلجنـلـيـزي

في اجلولة التاسعة. 
لـــيــفـــربــول فــاز في 8 مــبــاريــات
ـوسم قـبل مـباراة متـتـالـيـة هذا ا

مانـشستر يـونايتد  ولـكن بنظرة
أكـبـر الــردز حـقـقـوا 17 انــتـصـار
رتـبة مـتـتالي وضع الـفـريق في ا
الــثـــانــيــة كـــأكــثــر نـــادي يــحــقق
انـتــصـارات مــتـتــالـيــة في تـاريخ
ـمتـاز ولكنه الـدوري اإلنكلـيزي ا
كـان عـلى بـعـد خـطـوة واحـدة من
انـشـسـتر معـادلـة الـرقم األفـضل 
ســيـــتي بــرصــيــد 18 فــوز ولــكن
الـقــطــار تـوقـف في مـحــطــة أولـد
تــرافـــورد. بــعــد فـــوز لــيـــفــربــول
بـثمـانيـة مباريـات متـتالـية كانت
كـتـيــبـة يـورجـن كـلـوب عــلى بـعـد
مــبــاراة واحــــــــدة مـن تــســجــيل
أفـضل انـطالقـة لبـدايـة موسم في
متاز. تاريخ الدوري اإلجنلـيزي ا

ولكـن بعد الـتعثـر أمام مانـشستر

يونايتد يظل الرقم مكتوباً باسم
تشـيـلسي جـوزيه مـورينـيـو الذي
2006 جنـح فـي مــــــــــوسم 2005.
بـتحـقيق  9 انـتصـارات متـتالـية.
ـدرب الوحـيد سـولشـايـر أصبح ا
ـــيـــرلـــيج الـــذي واجه فـي الــبـــر
يورجن كلوب أكثر من مباراة ولم
يــــســـقـط في أي مــــرة مـــنــــهـــمـــا

.( (مبارات تعادل
ــدرب اإليــطـالي ـســة ا وظــهــرت 
ســتـيـفــانـو بـيـولـي مـبـكـراً مع آي
سي مــيالن الـــذي قــدم مــســتــوىً
رائــــعــــاً إال أنه فــــشـل في خــــطف
الــنــقـاط الــثالث لــيـســقط في فخ
ـثــلـهــمـا أمـام الــتـعـادل بــهـدفــ 
ليتـشي في مباراة جمعـتهما على
أرضــيـــة مــلــعب “ســان ســيــرو”
ضمن مـنـافسـات اجلولـة الـثامـنة

من الــــدوري اإليــــطــــالي. وتــــألق
العــــــبــــــو مـــــيـالن عــــــلى عــــــكس
مــسـتــواهم في اجلــوالت الــسـبع
اضـيـة في أول مـبـاراة لـبـيولي ا
مع “الــــروســــونــــيــــــــــــري ”في
مــواجـهــة لــيـتــشي الــتي أقــيـمت

مساء األحد. 
واحــــــــــتــــــــــاج الــــــــــفــــــــــريــــــــق
الـــلــومـــبـــــــــاردي لـ 20 دقــيـــقــة
الفتـتاح التـسجيـل بطريـقة رائعة
عن طــــــريق الـــــتــــــركي هـــــاكـــــان
تـشـالهـانوجـلـو وهو الـذي صنع
الــهـــدف الــثـــاني لـــكــريـــســتــوف

بيونتك. 
وشـــهـــدت الــدقـــيـــقــة 62 تـــعــدل
لــيــتــشي الــنـتــيــجــة عــبــر كــومـا
بــابـــاكـــار من ركـــلـــة جــزاء لـــكن
البديل بيونتك منح ميالن النقاط
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تغـيـير الـنمط واألسـلـوب التـكتـيكي
وطـريـقـة الـهـجـوم أكـثـر من مـرة في
ـباراة الـواحـدة. وفي بـطـولـة مثل ا
دوري األبطـال فإن حتـقـيق انتـصار
بـــنــتـــيــجـــة كـــبــيـــرة يُـــعــد رســـالــة
لـلمـنـافـس فـي البـطـولـة حتى وإن
كانـت في دور اجملمـوعـات..صـحيح
أن الـيـوفي ال يـحتـاج لـلـتـأكـيـد على
ــرشــحــ ولــكــنه أنه ضــمن أبــرز ا
أيضاً يحتاج أن يسـتعيد هيبته في
سـابـقة. ويـحـاول الـيوفي مع تـلك ا
ساري أن يـتـطور أكـثـر علـى صعـيد
اإلمـتـاع وتـقـد سـمـعـة جـديـدة عن
فريق الـسيـدة الـعجـوز..الذي يـلعب
تعـة معاً وليس الفوز فقط للفوز وا
ــدرب كـــمــا كـــان في الـــســابـق مع ا
مـاســيـمـلــيـانـو ألـيــجـري وال يـوجـد
ــنــاســبــات األوروبــيــة أفــضـل من ا

إلثبات وجهة النظر هذه.
qO  l  UO M U

ـواجهة يستـعد فالـنسيـا اإلسباني 
لـيل الـفـرنـسي يـوم غـد األربعـاء في
ثـــــالث جــــوالت دور اجملــــمــــوعــــات
بـــــدوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا. وخالل

نـقـطة وحـيـدة من مـبـاراتـ بدوري
األبــطــال حــتـم عــلى زيــدان تــوزيع
اجلـهــود وإراحـة بــعض الـعــنـاصـر
األســاســيــة. ووجــهت الــصــحــيــفــة
رســـــالـــــةً إلـى زين الــــــدين زيـــــدان
بقولها: “اخلطة االحتياطية لم تعد
تُعـطـيك نفس الـثقـة لـكن كان هـناك
العبـ دوليـ عادوا من اإلصـابات
وكـان بعـضـهم يحـتـاج للـراحـة مثل
مكن أن جاريث بـيل معه كـان من ا
يـــكــون هــجــوم ريـــال مــدريــد أكــثــر
خطورة  لكنه تأثر بشدة من اجلهد
ـبـاراة األخيـرة ضد الذي بـذله في ا
كرواتـيا .”واختـتـمت بالـقول: “خط
ــمـــكن أن يــكــون الــوسـط كــان من ا
أكـــثــر قـــوة مع مـــودريــتش وأكـــثــر
حــيـــويــة لـــكـــنه عــاد مـــصـــابــاً من
مـبـاريات مـنـتـخب كـرواتـيـا ونفس
األمر ينطـبق على فاران وفـالفيردي
الـلـذان عـانـيـا من إجـهـاد واحـتـاجا

للراحة.
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يــــلــــتــــقي يــــوفــــنــــتــــوس بــــفــــريق
لــوكــومـــوتــيف مــوســكــو الــروسي.
وكـــان الــيـــوفي قــد تـــعــادل في أول
مــــبــــاراة بـــدوري األبــــطــــال خـــارج
مـيـدانه أمـام أتـلـتـيـكـو مـدريـد وفـاز
ـواجـهـة عـلى بـايـر لـيـفـركـوزن في ا
الـثــانـيـة ثم بــعـد ذلك حـقـق بـضـعـة
انتصارات مثيرة في بطولة الدوري
اإليطالي جعلـته يقتلع الصدارة من
مـنـافـسه إنـتـر مـيالن. ويـنـتـظر مـنه
ـــبـــاراة حتــــقـــيق االنـــتـــصـــار في ا
ـباراة التي تـليها في القادمة بل وا
روسيا لتـأكيد وضـعه كأفضل فريق
فـي اجملـــمـــوعــــة وكـــفـــريـق مـــرشح
لــلــمـنــافــســة عـلـى الـلــقب األوروبي
الغالي. وبعد مرور ما يقرب من 10
ـدرب اجلـديد مبـاريـات عـلى تولي ا
مـاورتـسيـو سـاري لـلمـسـئـولـية فال
نعه اآلن من تقد يوجد هناك ما 
عـرض قـوي وجـذاب عـلى الـصـعـيـد
األوروبي.. فـالفـريق الـبيـانـكونـيري
والالعـبـ بــدأوا يـتـشـربـوا أفـكـاره
وبدأوا كـذلك ينـسجـمون مع طـريقة
الــلـــعب 4/3/1/2 الـــتي قـــرر ســاري

قبلة. رحلة ا االعتماد عليها في ا
لك فريق لوكوموتيف موسكو وال 
خـبــرة أوروبـيـة كـبــيـرة عالوة عـلى
ـلك تــشـكـيـلـة يُــمـكن الـقـلق ذلك ال 
مـنـهـا ويـتـضح أن االنـتـصـار األول
الــذي حـــقــقه الــفـــريق الــروسي في
مــلـعـب بـايــر لـيــفـركــوزن جـاء عــبـر
أخـطــاء فـرديــة سـاذجـة مـن الـفـريق

متواجـداً على دكة الـبدالء ضد ريال
مايوركا. وعرفت القائمة عودة إدين
هازارد الـذي غاب عن لـقاء مـايوركا
بـعــدمـا رُزق بــطـفـله الــرابع وكـذلك
لــوكــاس فــاســكــيــز وتــوني كــروس
الـــلـــذان امــــتـــثال لـــلــــشـــفـــاء بـــعـــد
إصــابــتــهـــمــا قــبل فـــتــرة الــتــوقف
الدولـي. وجاءت قـائـمة ريـال مـدريد

على النحو اآلتي:
ــرمى: كـــورتــوا أريــوال حــراســـة ا
وألــتــوبي. خط الــدفـاع: مــيــلـيــتـاو
رامـــــوس فـــــاران مـــــارســـــيـــــلـــــو
أودريوزوال ومـيـنـدي. خط الوسط:
كــروس كــاســيــمـيــرو فــالــفــيـردي
خاميس لوكاس فاسـكيز وإيسكو.
ـــا لــــوكـــا خط الــــهـــجــــوم: بـــنــــز
يــــوفـــيـــتـش إبـــراهـــيـم ديـــاز إدين
هــازارد فــيــنــيـســيــوس جــونــيـور

ورودريجو.
وشنت صحـيفة “ماركا ”اإلسبـانية
هــجـومــاً عــنـيــفـاً عــلى العــبي ريـال
مدريـد الدوليـ بعـد تلـقي الفريق
ـة قـاسـيـة بـهـدف دون رد أمـام هـز
ريــال مــايــوركـا ضــمن مــنــافــسـات
اجلـــولـــة الــــتـــاســـعــــة من الـــدوري
ــلـكي اإلســبــاني لـيــضع الــفــريق ا
نـــفــسه في وضـــعــيــة مــعـــقــدة قــبل
مواجهة جلطة سراي.  حيث كتبت:
“مـــــايـــــوركـــــا يـــــهـــــزم الـالعـــــبــــ
االحــــتــــيــــاطــــيــــ ألن الالعــــبــــ
األساسي كـانوا مشغـول بتأهيل
منـتـخبـاتـهم إلى يورو 2020 طبـعاً
هذا ال يجب أن يكون عذراً مع كامل
االحــتــرام لــلـواجـب الـوطــني ولــكن
ــتـلك ريـال الـوضـع الـطـبــيـعي أن 
ـة مـدريـد العـبــ قـادرين عـلى هـز
مايـوركا في غـيـاب بعض الـعنـاصر
األسـاسـيـة .”وأضـافت الــصـحــيـفـة
اإلسبانية: “جاريث بيل فالفيردي
كــــارفـــاجـــال فــــاران ومـــودريـــتش
يــعــودون مـن مــنـــتــخـــبــاتـــهم لــكي
يـرتــاحـوا في مــنـازلـهم ويــشـاهـدوا
مـبـاريـات ريال مـدريـد عـبـر الـتـلـفاز
وهـو يـفـقــد الـصـدارة في مـايـوركـا
ضربة قوية تـعيد الفريق إلى زاوية
الـتـفــكـيـر وسط شـكــوك كـبـيـرة قـبل

مواجهة جلطة سراي.
ـذكـورة إلى وأشـارت الـصـحــيـفـة ا
أنـه يــجب الـــنـــظـــر إلى أن الـــفــريق
ــلــكي لــو لـم يــخـســر الــنــقــاط في ا
ـا كــان عـلــيه إراحـة مــبـاراة بــروج 
الالعــبـ في مـايــوركـا لالســتـعـداد
ـكن ـبـاراة جـلـطـة سـراي ولـذلك 
القـول إن حـصـول ريال مـدريـد على
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توجت الـسويسرية بـيليندا بـنسيتش اول امس األحـد بلقب كأس الـكرمل للـتنس بفوزها في
 6- باراة النهائية عـلى صاحبة األرض واجلمهور الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا 3-6 ا
جموعة إلى فوز بفضل انتزاعها 12 شوطا 1 و1-6. وتمكنت السويـسرية من قلب تأخرها 
ـباراة: "شـعوري ال يصـدق حالـيا. ما زلت من األشواط الـ14 األخيـرة. وقالت بـنسيـتش عقب ا
ـباراة من دون ضـغوط. كـنت سعـيدة أمس بـبلـوغ بطـولة غيـر قادرة عـلى الـتصـديق... خضت ا
ـاسـتـرز اخلـتـامـية ـؤهـلـة إلى بـطولـة ا شـيـنـزين" في إشـارة إلى انـتـزاعـهـا البـطـاقـة األخـيـرة ا
للموسم اخملـصصة ألفـضل ثماني العبـات هذا العـام والتي تضيـفها مـدينة شيـنزين الصـينية
قـبل. ورفعت ـدة ما ب الـ27 من تشـرين االول اجلـاري والثـالث من تـشرين الـثـاني ا خالل ا

ـيا في مـوسكو الـكأس الثـانيـة لها هـذا العام صـنفة عـاشرة عا بـنسيـتش ا
قابل بعد دورة دبي وأحرزت الـلقب الرابع في مسيـرتها االحتـرافية. في ا
قامة في يـا في التتويج بـالدورة ا صنفة 40 عا فشلت بافـليوتشينـكوفا ا

بالدها للمرة الثانية في مسيرتها بعد عام 2014.

مواجـهاتهـما الـسابـقة فاز فـالنـسيا
3 مــرات وتـــعــادال في لـــقــاء واحــد
وسجل 7 أهداف واسـتـقبل 2 فقط.
ولعب الفريق اإلسباني الذي يقوده
حـالـيا ألـبـرت سـيالديس مـبـارات
عـلى مـلـعب لـيل حـيث سـيـحاول أن
يـحقق انـتـصـاره الـثـاني على أرض
اخلصم الـفـرنسي بـعـدما قـام بذلك
لـلــمــرة األولى في دور اجملـمــوعـات

من نسخة 2012-2013.
وســاهـمـت نـتــيــجـة ذلك الــلــقـاء في
عـــبــور اخلــفــافــيش لـــثــمن نــهــائي
الـــبــطــولــة حــيـث تــعــرض الــفــريق
لـإلقـــصـــاء عـــلى يـــد بـــاريس ســـان

جيرمان الفرنسي. 
وقـبلـهـا بأسـابـيع كان فـالـنسـيـا قد
فـاز عـلى لـيل في مـيسـتـايـا بـهـدف
دون رد فـي لـــقـــاء الــــذهـــاب. وكـــان
الـفـريقـان قـد تـواجـهـها من قـبل في
موسم 2010.2009 بنفس البطولة
حيث انـتهى لـقاء الذهـاب بالـتعادل
(1-1) على مـلعب لـيل في ح كان
الـــفــــوز حـــلــــيف اخلــــفـــافــــيش في

ميستايا بنتيجة (3-1).

 ôU Ë ≠ ÊbM

ظهر مدرب مـانشستر يونايتد السـابق جوزيه مورينيو وهو يلوح
لــلــجـمــاهــيــر في مــلــعب "أولــد تـرافــورد" خالل
ـبـاراة أمـام لـيـفـربـول (1-1) مـسـاء اول امس ا
األحـد في قـمــة مـبـاريـات اجلـولـة الـتـاسـعـة من
الــدوري اإلجنـــلـــيـــزي وتــواجـــد مـــوريـــنــيـــو في
الـسـتـوديـو الـتـحـلـيـلي اخملـصص لـشـبـكـة "سـكاي
سبـورتس" إلى جـانب روي ك وجـرايام سـونيس

وهتف له جـمـهور فـريقـه السـابق عنـد رؤيـته ليـرد له الـتحـية
ا ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس". ويرمي لهم بقـبلة وفقا 
وشاهد موريـنيو مانشـستر يونـايتد وهو يقـدم مباراة جيدة
ـضـيف فـشل في ـتـصـدر لـيـفـربـول لــكن الـفـريق ا أمـام ا
احلــفــاظ عــلى تــقــدمه بــعــد هــدف ســجــله آدم الالنــا في
الــدقــيــقــة 85. وأقــيل مــوريــنـــيــو من مــنـــصــبه كــمــدرب
اضي بـعد سلسلة وسم ا انشسـتر يونايتد مـنتصف ا
من الـعــروض الـضـعــيـفـة لــيـحل مـكــانه مـهــاجم الـفـريق

الـسابق أولـي جونـار سولـسـكايـر. ويـحتل الـفريـق حالـيا مـركـزا متـأخرا
ـاضي في الـتأهل ـوسم ا عـلى سلم تـرتـيب الـدوري احمللي كـمـا فشل ا

إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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ـــاني الـــذي كــان األفـــضل وهــدد األ
الـــدفـــاع الــــروسي طـــيــــلـــة أوقـــات
ــبــاراة. وأصـبح بــحــوذة الــفـريق ا
األبــيض واألســود اآلن الــعـديــد من
األسـلـحـة الـهــجـومـيـة الـتي تـعـيش
أفـضـل حـاالتـهـا تــقـريـبــاً..فـبـجـانب
رونالدو هناك ديباال الذي عاد بقوة
درب مع هيـجواين مفاجأة خلطط ا
ــوسم وفي صــنــاعــة الــلــعب هــذا ا
ن يـشـتـركـون في فـهـنـاك الـكــثـيـر 
عــمــلـيــة الـبــنــاء الـهــجــومي وكـذلك
الــزيــادة الــهـجــومــيــة مـثـل رامـسي
وبيـرنـارديسـكي وبيـانـيتش إضـافة
إلى عودة أسـرع العبـيه والذي قادر
عـــلى الــتـــألق أكــثـــر في الــبـــطــولــة
األوروبــيـة وهــو الـنــجم الـبــرازيـلي
دوجالس كــوســتـا والــذي ســتــكـون
عــودته مـكــسـبــاً كـبــيـراً. واســتـعـاد
الـيوفي كـامل الـعـناصـر الـتي غابت
ــرحـلــة الــســابــقــة فــيــمــا عـدا فـي ا
جـورجـيو كـيـلـينـي.. فعـودة دانـيـلو
ودي شيـلـيو ودوجالس كـوسـتا من
ــنــتــظــر أن حتــدث فــارقــاً كــبــيــراً ا
ــدرب الـقــدرة كــذلك عـلى وتــعـطي ا

الفرنسي أنطوان غريزمان (وسط) يحتفل مع زميليه األوروغوياني لويس سواريز (الرقم 9) والهولندي فرنكي دي يونغ بتسجيل الهدف
األول لبرشلونة في مرمى إيبار
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الــثالث في الــدقــيــقـة 81 قـبل أن
يـحـرز الـضــيـوف هـدفـاً قـاتالً في

الوقت بدل الضائع. 
وأصـبح في رصـيـد مـيالن 10

نــقـــاط بــهــذا الـــتــعــادل
ـركـز الـثـاني مـحـتالً ا
عـشـر بـيـنـمـا يـحـتل
ــــركــــز لــــيــــتــــشي ا
اخلــــــامس عــــــشـــــر

بسبع نقاط. 
وتـســتــعــد كـتــيــبـة
بــــيـــــولي خلــــوض
فتـرة صعـبة حيث
يــــــــــواجـه رومـــــــــا
والتــــــــــســــــــــيـــــــــو
ويـوفـنـتـوس خالل
اجلـــــــــوالت األربع

القادمة.

الــــبــــرتــــغــــالي. وقــــامت بــــعض
اجلـمــاهـيـر بـإطالق أصـوات من
االسـتـهـجان الـتي يُـعـتقـد بـأنـها

وأكــد أنه سـوف يـقــوم بـتـحـديـد
وعقاب أي مشجع يتب أنه قام
بتـوجيه إسـاءة عنـصرية لالعب
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وجه نـادي روما اعـتذاراً خـاصاً
لالعب وسط سـامـبـدوريـا فـيـيرا

وأقيـمت قـرعـة الـبطـولـة مـساء
اول امس األحـد في الـعـاصـمـة
ـــغـــربــيـــة الـــربـــاط وضـــمت ا
اجملــــمـــــوعــــة األولى االحتــــاد
ــــــصــــــري الـــــــســــــكــــــنـــــــدري ا
ـــنــــســـتــــيــــري الـــتــــونـــسي وا
ــــغــــربي ــــلـــــكي ا واجلــــيش ا
ـــــــــــــــــــانـي والـــــــــــنــــــــــادي األ

السوداني. 
وشـمــلت اجملـمــوعـة الــثـانــيـة
ـغـربي وأهـلي جـمـعـيــة سال ا
طــرابــلس وخــدمــات الــبــريج
واســــــطـــــــوالي اجلـــــــزائــــــري

والكويت الكويتي. 
وأوقـــــعت الــــقـــــرعــــة الــــرفــــاع
الـــبـــحـــريـــنـي في اجملـــمـــوعـــة
الــثــالــثــة الـتـي تــضم بــيـروت
الـــــلــــبــــنــــانـي وأهــــلي ســــداب
ــصـري الــعـمــاني واجلــزيـرة ا

والريان القطري.
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WK K  wÐdF « VIK «
الـــتي أبـــرمــهـــا مـــجــلس إدارة
الــــنـــادي بــــرئــــاســـة مــــحــــمـــد
مصيـلحي. كما اسـتعد الفريق
شاركة في بطولتي للبطولة با
حـــســـام الـــدين احلـــريـــري في
بـيـروت ومـصـر الـدوليـة الـتي

تُوج بها. 
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تقبل مدرب ليفربول يورجن كلوب خروج فريقه بالتعادل أمام مضيفه مانشستر
يــونـايـتـد (1-1) مـســاء اول امس األحـد حلـســاب اجلـولـة الـتــاسـعـة من الـدوري
ـمتـاز لـكـنه وجه في الـوقت ذاته الـلـوم إلى طـاقم الـتـحـكيـم. وحامت اإلجنـلـيـزي ا
شكـوك حول صحـة هدف مانشـستر يـونايتد الـذي سجله مـاركوس راشفورد في
الـدقـيـقة 36 حـيث طـالب الـريـدز بـاحـتـسـاب مـخـالفـة قـبـل هـز الدولـي اإلجنـلـيزي
لشباكهم. وقال كـلوب في تصريحات لـهيئة اإلذاعة البـريطانية (بي بي سي): "كنا
ـا يـكفـي للـحـصول عـلى نـقطـة مـنحـنـا مانـشـستـر يـونايـتـد فرصـة الـلعب جـيدين 
بالـطريـقة الـتي أرادها لـقد عـملـوا بجـد.. شعـرنا بـالضـغط في وقت لم يتـوجب فيه
علـينا الـشعـور بذلك". وواصل: "كـان هناك احـتكـاك واضح وسقط ديـفوك أوريجي
أرضا واصـلوا اللعب وهـاجموا سـريعا كان هـناك احتكـاك أنا متأكـد أنهم قالوا:
(هل هي مــخــالــفــة واضــحــة?) لــيس هــكــذا تــســيــر األمـور". وأردف: "انــظــروا إلى
مـانـشسـتـر سـيتي أمـس كان واضـحـا تـعرض دي بـروين لـلـدفع وعنـدمـا يـقول رجل
مثلي أنه تـوجب منح مانـشستـر سيتي ركـلة جزاء فإنـها ركلـة جزاء بكل تـأكيد". وألغى
احلكم أيـضا هـدفا سـجله سـاديو ماني بـعد الـرجوع لـتقـنية الـفيـديو بـدعوى وجود

سة يد على السنغالي.
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تـنـطـلق الـنـسـخـة اجلديـدة من
الـبـطـولـة الـعـربـيـة لألنــــــــدية
لــــــكـــــــرة الــــــســـــــلــــــة والـــــــتي
تـســتـضــيـفـهــا مـدــــــــيـنـة سال
ـــشـــاركــة 14 ـــغــــــــــربـــيــة  ا
فـريقا في مـقدـــــــمتـها االحتاد
الــــــســـــكــــــنــــــــــدري حـــــــــــامل

الـــــلقب. 
ويـــــــحــــــــمل االحتـــــــاد
الـسـكـنـدرشـةي آمـال
جـماهـيره في رحـلة
احلفاظ علي اللقب
وحتقـيق البـطولة
خـــــــاصــــــة بــــــعــــــد
الـتـعـاقـد مـع أحـمد
مـــــرعي لـــــقـــــيـــــادة
الــــفــــريق فــــنــــيــــا
فـضال عن سلـسـلة
من الــــتـــعــــاقـــدات

كــانت ســلــوكــاً عــنــصــريــاً وذلك
أثنـاء مباراة سـامبـدوريا وروما
في مـنـافسـات الـدوري اإليـطالي
والتي انـتهت بالـتعادل الـسلبي
ـــــــدرب في أول مــــــــبـــــــاراة مع ا
اجلـــديــــد كـالوديـــو رانــــيــــيـــري
الــــــــــذي جــاء خــلــفــاً لــلــمــدرب
ُــــــــــــــقـــــــال أوزيــــــبـــــــيــــــو دي ا

فرانشيسكو. 
وكــشف الـالعب الــدولي الــشـاب
حتت 21 عــامــاً لـــشــبــكــة الــراي
سـبـورت اإليـطـالــيـة بـعـد نـهـايـة
ــــبـــاراة مـــا حـــدث فـي مـــلـــعب ا

اراتسي فقال :  ا
لقـد سمعـتهم ولكـنني ال أريد أن
أحتـــدث عن ذلك. وأصـــدر نــادي
رومـا بـيـانـاً بـعـدة لـغـات مـؤكـداً
أنهم سـيتـخذون إجـراءات جتاه
اراتسي أي مشـجع سافـر إلى ا
وتــــبــــ أنه مـــــشــــارك في هــــذا

السلوك العنصري. 
وجـاء في الـبـيـان : “نـادي روما
يــرغـب في االعــتــذار لـــرونــالــدو
فيـيرا على الـهتافـات العنـصرية
الــــتي تــــعــــرض لــــهــــا..رومــــا ال

يورجن كلوب

يـتـسـامح مع الـعـنـصـرية من أي
نوع وسـيدعم الـنادي الـسلـطات
ألجل حتـديد وحـظـر أي شخص
بـــعــد أن تـــظـــهـــر إدانـــته بـــهــذا
وجه لالعب رفوض ا السلوك ا

خط وسط سامبدوريا.
وكــــان نــــادي رومــــا قـــد ارتــــكب
ــاثالً فـي وقتٍ ســابق اجـــراءاً 
من هـــذا الـــشـــهـــر بـــعـــد أن قــام
بــحـظــر أحــد مــشــجــــــــعــيه من
حضـور مبــــــــــاريات رومـا بعد
أن وجه إســـــــــــاءة عـــنــصــريــة
ـدافع الـفـريق خـوان خـيـسـوس
عـــلى شــبــكـــة انــســــــــــتــاجــرام
لـلــتـواصل االجــتـمـاعـي وقـامـوا
بـــــإبالغ الـــــشـــــرطــــة حـــــول مــــا

ارتكـــــــــبه. 
وكـــتب فـــيـــيـــرا بـــعـــد ذلك عـــلى
حـسـابه في انـسـتـاجـرام : “كرة
ـعاقـبة الـقـدم علـيـها مـسـؤوليـة 
والـــتــقـــلــيـل من احلــمـــقى الــذي
ـــلـــعب تــواجـــد بـــعـــضـــهم في ا

اليوم..
ومع ذلك فقد حقق الـفريق نقطة

جيدة. رونالدو فييرا تعرض لإلساءة من جانب جماهير روما

ÍdBMF « ÁdO¼ULł „uKÝ vKŽ U¹—Ëb³ UÝ VŽö  —c²F¹ U Ë—


