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أهدر األرجنـتيني سيـرجيو أجـويرو مهاجم مـانشستـر سيتي ركـلة جزاء أمام لـيستر سـيتي تصدى
لـهـا كـاسـبـر شـمـايـكل حـارس الـثـعـالب اول امس الـسـبت ضـمـن اجلـولة الـ 27 لـلـدوري اإلجنـلـيـزي

متاز. ا
وبـحسب شـبـكة "أوبـتا" لإلحـصـائيـات فإن شـمـايكل االبن تـفوق عـلى والـده بيـتر شـمـايكل أسـطورة

مانشستر يونايتد في التصدي لضربات اجلزاء.
يـرليج بينـما أبعد وأشـارت الشبـكة إلى أن كاسـبر تصدى لـ4 ركالت جزاء خالل مـسيرته في الـبر

والده 3 فقط.
ـبــاراة بـهـدف دون رد سـجـله الــبـرازيـلي جـابـريـيل جـديـر بــالـذكـر أن مـانـشـسـتــر سـيــــــتي حـسم ا

جيسوس.

7 »_« vKŽ ‚ÒuH²¹ sÐù« qJ¹ULý

Ëb U½Ë— WOH √ w  ‰U³Ý ÂeN¹ ”u²M u¹

 ôU Ë  ≠ Êb

تــخـطى مــانــشـســتـر ســيــتي عـقــبـة
مـضـيـفـه لـيـسـتر سـيـتـي بـصـعـوبة
مساء اول امس السبت حيث هزمه
(0-1© على مـلعب كيـنج باور ضمن
اجلولة الـ27 من الدوري اإلجنليزي
ـمــتــاز.وسـجـل هـدف مــانــشـســتـر ا
سيتي الـوحيد الـبرازيلي جـابرييل

Æ80 جيسوس في الدقيقة
وبــــذلك رفع الــــفـــريق الــــســـمـــاوي
رصيده إلى 57 نقطة معززًا موقعه
ــركــز الــثـانـي بـيــنــمــا جتــمـد في ا
ـركـز لــيـسـتــر عـنـد 50 نـقــطـة في ا

الثالث.
ــبـاراة وأتت الــفـرصــة األولى في ا
في الـدقيـقة الـثامـنة لـصالح لـيسـتر
ســـيــــتي بـــعــــدمـــا انــــفـــرد فـــاردي
بــاحلــارس إيــدرسـون مــســددًا كـرة
أرضية قوية اصطدمت بالقائم. ورد
عـلـيه مـحـرز في الـدقـيـقـة الـتـاسـعة
بتـسديـدة من خارج مـنطـقة اجلزاء

تصدى لها شمايكل بنجاح.
وفي الـدقـيـقة 16 مـهد أجـويـرو كرة
ـيزة جلـونـدوجـان اخلالي تـمـامًا
مـن الـرقــابـة داخل مــنـطــقـة اجلـزاء
ليصوب األخير كـرة ضعيفة تصدى
لهـا شمـايكل بـالقـدم وأخرجـها إلى

ركـلـة ركـنــيـة. وحتـصل مـانــشـسـتـر
سيـتي على مـخالفـة في الدقـيقة 32
نفذها دي بروين بتسديدة مباشرة
ذهــبت أعــلى الــعــارضــة.ورد عــلــيه
مــاديـــســون بــكــرة ثـــابــتــة ســددهــا
بــإتـقــان إال أن إيـدرسـون أخــرجـهـا
Æ37 إلـى ركـلـة ركـنــيـة في الــدقـيـقـة
وفي الــشـوط الـثــاني وحتـديـدًا في
الــدقـيــقـة 53 أطـلق دي بــروين كـرة
أرضــيــة من داخل مــنـطــقــة اجلـزاء
تــــألق شــــمــــايــــكل فـي الــــتــــصـــدي
لهـا.وحتصل مـانشسـتر سـيتي على
ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقة 61 بـعـدما
سدد جوندوجان كرة اصطدمت بيد
الالعب برايت لكن أجويرو أهدرها
ــــرمى حــــيث مــــســــددًا في وسـط ا

أبعدها شمايكل.
وبــعـدهــا بــدقـيــقــة انـفــرد أجــويـرو
بــــــشـــــــمــــــايــــــكـل إال أن احلــــــارس
ــــاركي واصـل تـــألــــقه وصـــد الـــد
هـاجم األرجنتـيني. وعاد تسـديدة ا
ليستر لتشكيل اخلطورة على مرمى
مانشستر بتسديدة على الطائر من
فـــاردي في الــدقـــيــقــة 71 مــرت إلى

جوار القائم.
ودفع جوارديوال بورقـته الثانية في
الـدقـيـقة 77 بـنـزول جـيـسوس عـلى

حــســاب أجـويــرو ومــبـاشــرة عـقب
ـهاجم الـبرازيـلي كرة نزوله سـدد ا
تـصدى لـهـا شمـايكـل بنـجاح.وجنح
مـــانــشـــســتـــر ســيـــتي في افـــتــتــاح
الـتــســجـيـل في الـدقــيــقـة 80 بــعـد
تـــوغـل من مــــحـــرز وسط دفــــاعـــات
يزة ليستر سيـتي حيث مرر كرة 
جلـيــسـوس الـذي انـفـرد بـشـمـايـكل
مـسددًا في الـزاوية الـضـيقـة.وأطلق
بيرنـاردو سيلـفا كرة قـوية من على
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقة
87 مـرت إلى جوار الـقـائم ليـنـتهي
بعدها اللقاء بـفوز مانشستر سيتي

بهدف دون رد.
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واســــتـــعـــاد تــــشـــيــــلـــسي نــــغـــمـــة
االنتصـارات الغائـبة منذ 4 جوالت
بالتغلب على توتـشنهام بنتيجة -2
1 اول امس الــســـبت عـــلى مـــلــعب
سـتامـفـورد بـريدج في ديـربي لـندن
في إطـــار اجلـــولــة الـ 27 من عـــمــر
ــمـتــاز.سـجل الــدوري اإلجنـلــيـزي ا
ثـنـائـيـة تـشـيـلـسي أولـيـفـيه جـيـرو
ومـاركـوس ألـونـسـو في الـدقـيـقـتـ
15 و48 بينما أحرز هدف توتنهام
أنطونيو روديجر باخلطأ في مرماه

بالدقيقة 89.

وبـتــلك الــنـتــيـجــة رفع تــشـيــلـسي
رصيده إلى 44 نقطة مـعززًا موقعه
ــركــز الــرابع بــيــنــمــا جتــمــد في ا
رصـيـد توتـنـهـام عـند 40 نـقـطة في
ــركــز اخلــامس.وجــاءت احملــاولـة ا
ــبـــاراة فـي الـــدقـــيـــقــة األولى فـي ا
الـعـاشـرة بـعـدمـا تـبـادل بـيرجـوين
ومـورا الــكــرة لـيــســدد األخــيـر من
على حدود منطـقة اجلزاء كرة قوية
تـصــدى لـهــا كـابـايــيـرو. ورد عــلـيه
مــونت بـتــوغل من اجلـانـب األيـسـر
ــنــطــقـــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة 12
مسـددًا بعـدها كـرة أرضيـة أبعـدها
لــــوريس بــــصــــعــــوبــــة إلـى ركــــلـــة
ركــنــيـة.وحــاول بــاركــلي مــبــاغــتـة
هوجـو لوريس بـتسـديدة قـوية من
خـارج مــنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقـة
14  مـــــرت بــــــقــــــلــــــيل إلـى جـــــوار
القائم.وافـتتح تشـيلسي الـتسجيل
في الـــدقــــيـــقـــة 15 بــــعـــدمـــا أرسل
جورجينو كرة بيـنية متقنة جليرو
رمى توتنهام مسددًا الذي انفرد 
كـرة تـصـدى لـهـا لـوريس وتـابـعـها
باركـلي واصطـدمت بالـقائم لـتعود
إلى جـــيــرو من جـــديــد الـــذي ســدد
أرضـــيـــة مــتـــقــنـــة ســـكــنت شـــبــاك
احلارس الفرنـسي.وكاد ألونسو أن
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تروفيـتش وأكملهـا آرثر ميلو د
في الشباك.
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انتزع يوفنتـوس فوزًا صعبًا على
مــضـيــفه ســبـال بــهــدفـ مــقـابل
ـباراة التي جـمعتـهما هدف في ا
اول امس الــسـبت بـسـتـاد بـاولـو
مــوتـزا في إطـار لــقـاءات اجلـولـة

25 من الدوري اإليطالي.
أحرز كـريستـيانـو رونالدو وآرون
رامـــسي هـــدفـي يـــوفــنـــتـــوس في
الدقيـقت 39 و60 على الـترتيب
فـيـما سـجل أنـدريا بـيـتانـيـا هدف

سبال الوحيد بالدقيقة 69.
وبـــهــذا الــفــوز رفـع يــوفــنــتــوس
رصـــــيـــــده إلى 60 نـــــقــــــطـــــة في
الصدارة فيما جتمد رصيد سبال

ركز األخير. عند 15 نقطة في ا

أرضية في الزاوية اليسرى.
بـعـدهـا أهـدى النـجم األرجـنـتـيني
الـكـرة جلـريـزمــان الـذي تـعـثـر في
تـــســــديـــدهــــا لـــتـــعــــود لـــلــــنـــجم
األرجـــنــتــيـــني ويــســـجل الــهــدف
الـــثــالث لـه ولــفـــريــقه "هـــاتــريك"
ليضـرب البارسـا معنـويات ضيفه

في مقتل.
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لم تــكـن أحــداث الــشـــوط الــثــاني
مـخـتلـفـة وشـهدت مـحـاوالت على
فـترات مـتبـاعدة ألوريـانا وإيـنوي
ـاني وإســكالنـتـي ويـقـظــة من األ
مـارك أنـدريه تـيرشـتـيـجن وهـدفا
مـلــغـيـا لــلـضـيــوف بـداعي وجـود

مخالفة ضد جيرارد بيكيه.
اســتـــغل كـــيـــكي ســـيــتـــ مــدرب
بـرشـلونـة مقـاعـد البـدالء لـتنـشيط
الصفوف حـيث أشرك فرينكي دي

بــفــارق نــقــطــتــ عـن بــرشــلــونـة
ـتـصـدر ورفع لـيـفـانـتي رصـيده ا

ركز العاشر. إلى 32 نقطة في ا
W½uKýdÐ WOÝULš

اكـتـسح بــرشـلـونـة ضــيـفه إيـبـار
وهــزمه بـخـمــسـة أهـداف دون رد
اول امس الـــســـبت عـــلى مـــلــعب
كامب نو ضمن منافسات اجلولة

25 من الدوري اإلسباني.
وتـــقـــمص لـــيــونـــيل مـــيــسي دور
"تــاجـــر الــســعــادة" بــتــســجــيل 4
أهـداف في الـدقائق 14 و37 و40
و87  وأضـاف آرثـر مـيـلـو الـهدف

اخلامس بالدقيقة 89.
ورفع الــبـــارســا رصـــيــده إلى 55
نـقـطـة فـي الـصدارة مـتـفـوقـا عـلى
ريال مدريـد بفارق نـقطت بـينما
جتمـد رصيـد إيبـار عند 24 نقـطة

ركز الـ17. في ا
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دخل العبو برشلونة أجواء اللقاء
ــــبــــادرة مـــــتــــأخــــرا وتـــــركــــوا ا
لـلضـيـوف حيث تـهـدد مرمى تـير
شـــتــيـــجن بـــأكـــثــر من مـــحـــاولــة
لتـاكاشي إينـوي وإسكالنـتي كما
ألغى احلـكم هدفـا سجـله سيرجي

إنريش بداعي التسلل.
بـعــد أقل من ربـع سـاعــة اخــتـرق
ـهـارة فـردية مـيـسي دفـاع إيبـار 
اسـتـثـنـائـيـة حـيث راوغ أكـثر من
العـب قـــبل أن يـــســــدد الـــكـــرة في
الــشــبــاك مــســجال الــهــدف األول
بــعـدهـا أضـاع أنـطـوان جـريـزمـان
فرصة كانت كفيلـة بتعزيز التفوق

الكتالوني.
عـانـد احلظ أرتـورو فـيـدال في هز
الـــشــبــاك حــيـث تــصــدى مــاركــو
ـــتـــروفـــيــــتش حـــارس إيـــبـــار د
لــفــرصــة مـزدوجــة بــعــدهــا سـدد
جــونــزالــو إســـكالنــتي كــرة فــوق

العارضة.
حتـرر ظـهـيرا بـرشـلـونة سـيـمـيدو
وفـــــيــــربـــــو مع ربـــــاعي الـــــوسط
بـوسكـيـتس وفيـدال وأرثـور ميـلو
وراكـيـتيـتش وأسـفـر الـضغط عن
هدف ثـانٍ سجله مـيسي بتـسديدة
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واصل النرويجي إيرلـينج هاالند جنم بـوروسيا دورتموند مـسيرته الرائعـة بعدما سجل
ـ اول امس الـسـبت ضـمن مـبـاريـات اجلـولـة 23 لـلـدوري هـدفًـا في شـبـاك فـيـردر بـر
اني.ورفـع هاالنـد رصيـده من األهداف مـع دورتمـوند في الـبـوندسـليـجا إلى 9 أهداف األ
اضي قـادمًا من خالل 6 مبـاريات عـلمًـا بأنـه انضم إلى الـفريق في يـنـاير/كـانون ثـان ا
ريـد بول سالزبـورج النمـساوي.وبحـسب شبكة "أوبـتا" لإلحصـائيات فـإن هاالند بات أول
أهـداف في أول 6 مبـاريات له في الـبطـولة.جـدير العـب في تاريخ الـبونـدسـليـجا يـسجل 9 
ـسـابقـات مـنذ انـضـمامه بالـذكـر أن هاالنـد خاض 8 مـبـاريات مـع دورتمـونـد في جمـيع ا
حيث سجل 12 هدفًا وصنع آخـر.وأشارت شبكة "سـكاي سبورتس" إلى أن هـاالند يعتبر

سابقات أكثر العبي الـدوريات اخلمسة الـكبرى في أوروبا تسـجيلًا في جمـيع ا
حتديدًا منـذ انضمامه إلى دورتموند في ينايـر/كانون ثان اجلاري بالتساوي

مع كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس.

وأحرز رونالدو أول أهـداف اللقاء
رقم 1000 في مـسيـرته بالـدقيـقة
39 بـــعــد عـــرضـــيــة مـــتـــقـــنــة من
ن لتجد كوادرادو من اجلانب األ
ـرمى الــبـرتــغــالي وحــيــدًا أمــام ا
ليـضـعـهـا بـتـسـديـدة في الـشـباك
ويـــصـــبح ثـــالـث العب في تـــاريخ
الــدوري اإليـطـالي يــسـجل في 11
مـــبـــاراة مـــتــــتـــالـــيـــة في إجنـــاز

تاريخي.
مع بـــدايــة الــشــوط الـــثــاني كــاد
رونـالــدو أن يـسـجل هـدفه الـثـاني
بعـدما تـسلم كـرة كوادرادو وسدد
ـنـطـقـة قــذيـفـة أرضـيـة من داخل ا
أبــعـدهــا بـيــريـشــا حـارس ســبـال
بقدمه إلى ركنـية.وبعد 54 دقيقة
ــديــر قــرر مــاوريــســيــو ســاري ا
الــفــني لــيــوفــنــتــوس إجـراء أول
تـبـديالته بإخـراج كـيلـيـني العـائد
من اإلصابة وإشراك ماتياس دي

ليخت بدالً منه.
وتـألـق بـيـريـشا ومـنـع يـوفـنـتوس
من إحراز هدف ثاني بـعدما قابل
كـوادرادو عــرضــيــة من ســانـدرو
ــرمـى ويــتـــألق لـــيـــســـددهــا فـي ا
احلـــــــارس ويــــــــبـــــــعـــــــدهــــــــا عن
مـرمـاه.وضاعف رامـسي الـنتـيـجة
لـيـوفـنـتـوس في الـدقـيـقة 60 بـعد
تـمـريرة سـحـرية من ديـبـاال ضرب
بها دفاع سبال وانفرد على إثرها
الـويـلــزي لـيـضع الــكـرة من فـوق

احلارس في الشباك.
وشـهــدت الــدقــيــقـة 66 حــالـة من
اجلـدل بــعـد ســقـوط مــيـســيـرولي
داخل منطقة جـزاء يوفنتوس بعد
تدخل مع روجـاني عاد عـلى إثره
احلكم لـتقنـية الـفيديـو التي أكدت
وجـود ركـلـة جـزاء جنح بـيـتـانـيـا
في حتويلها إلى هدف أول لسبال
قلص به النتيجة في الدقيقة 69.
وكـــــاد رونـــــالـــــدو أن يـــــضـــــاعف
النـتيجـة ليوفـنتوس بـهدف ثالث
بـعـدمـا سـدد ركـلـة حـرة ثـابـتة من
خــارج مــنـطــقــة اجلــزاء ارتــطـمت
بالـعارضـة في الدقـيقة 85 لتحرم

الدون من هدف رائع.
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دير الفني لتشـيلسي عن ضيقه ودهشته من عدم أعرب فرانك المبـارد ا
طـرد جـيــوفـاني لـو سـيــلـسـو العب تـوتـنــهـام.وذلك رغم اخلـطـأ الـذي
ارتكـبه ضد سـيزار أزبيـليـكويتـا مدافع الـبلوز خالل فـوز تشـيلسي
(2/1) اول امس الــــســـبت حلــــســـاب اجلــــولـــة الـ27 من الـــدوري
ـمتـاز.وقـرر احلـكم عـدم اتخـاذ أي إجـراء في الـواقـعة اإلجنـلـيـزي ا
فيما اعتـرف طاقم "الفار" بعد نهاية اللقاء بأن لو سيلسو كان يجب

." أن يُطرد.وقال المبارد عن ذلك: "اجلميع يعلم أنهم ارتكبوا خطأً
ـكن أن نشـاهـد هـذا كنـا نـنتـظـر فقط وأضـاف: "أمـامنـا الـشاشـة و
إشـهار الـبطـاقة احلـمراء في وجه الالعـب".وأردف: "هذا ليـس جيدا
راجعة اللعبة واتخذ بشكل كاف استـغرق طاقم التحكيم دقيقـت 

قرارا خاطئا.. ليس لدي ما أقوله أكثر من هذا".
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يوجن ثم أومتيتي والوافد اجلديد
مـــــارتـن بـــــرايـــــثـــــوايـت مـــــكـــــان
بــــوســـــــــكـــــيـــــتس وبـــــيــــكـــــــــيه

وجريزمان.
عـاب العــبـو بــرشـلــونـة الــسـقـوط
كـثــيـرا في مـصــيـدة الـتــسـلل لـذا
ألــغـى احلــكم هــدفـــ ألومــتــيــتي
وأرتـورو فــيـدال بــيـنــمـا تــصـدى
حــارس إيـبـار لـفــرصـة مـؤكـدة من

راكيتيتش.
تألق بـرايثـوايت في ظهوره األول
بـقــمـيص بــرشـلـونــة وسـاهم في
هــدفـ بـالـدقــائق األخـيـرة حـيث
ـيــسي لـيــقـوم األخــيـر مـرر كــرة 
ـراوغــة حــارس ومــدافع إيــبـار

مسجال الرابع له ولفريقه.
بعدهـا بدقائق قـليلة انـفرد الوافد
ـرمى اجلـديــد عـلى بـرشــلـونــة بـا
لــــيـــــســــدد فـي جــــســــد احلــــارس

b»—…∫ ارتقى فريق برشلونة الى الصدارة من جديد في الدوري االسباني
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يـضـيف الـهـدف الـثـاني لـلـبـلـوز في
الــدقـيــقـة 24  بــتــسـديــدة مــبـاغــتـة
بقدمه اليمنى من على حدود منطقة
اجلـــــزاء مـــــرت بــــــقـــــلـــــيـل أعـــــلى
الـعـارضـة.وعـاد تـوتـنـهـام لـلـظـهـور
الهجـومي من جديد في الـدقيقة 34
بــرأسـيــة من ســانــشــيـز أخــرجــهـا
كــابــايــيــرو إلى ركــلــة ركــنــيــة.وفي
الــــدقـــــيــــقــــة 40 أطــــلـق بــــاركـــــلي
صـــاورخـــيــة أرضـــيـــة من اجلـــانب
ـنــطــقـة اجلــزاء مـرت إلى األيــســر 
جوار القائم لينتهي بعدها الشوط
األول بـتـقـدم تـشـيـلـسي بـهـدف دون
رد.وعزز تـشيلـسي تقدمه مـبكرًا في
الــشــوط الـــثــاني في الـــدقــيــقــة 48
ــيـزة بــعــدمـا مــهــد بــاركــلي مــرة 
اركوس ألونسو على حدود منطقة
اجلـزاء لـيـطـلق األخـيـر صـاروخـية
أرضــــيـــة لـم يـــتـــمــــكن لــــوريس من

التصدي لها.
وانـفـتحت بـعـدهـا شهـيـة تشـيـلسي
لـلــتــسـجــيل بــعـدمــا راوغ بــاركـلي
دافع سانشـيز في اجلانب األيسر ا
ــنــطــقـــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة 50
وســدد بـعـدهـا كـرة قــويـة أخـرجـهـا

لوريس إلى ركلة ركنية.
وأفـلت لـو سيـسـلـو من الطـرد بـعد
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الصعب تقـد ما هو أفضل" بـالقائمة

دججة باإلصابات. احلالية ا
وقـال مـوريـنـيـو في تـصـريـحـات عـقب
الـــلــقــاء "ال ألـــوم أحــدا من الـالعــبــ
كن أن تـكون مـختـلفة الـنتيـجة كـان 
ــكـن أن تــكــون (1-3) أو (2-2) كـــان 
مـن الـصـعب تــقـد مــا هـو أفـضل من
أداء الـيوم".وتـابع "بالـقـائمـة احلالـية
وبـهــذا الــوضع الــفـريــد من الــصـعب
الـظـهــور بـأداء أفـضل الســيـمـا إذا لم
ـنـافس يـعـلم أنه إذا لم نـسـجـل أول ا

نتقدم فسنواجه مشاكل عديدة".
وضـــربت لــعــنـــة اإلصــابــات صــفــوف
"السبيرز" حيـث كانت البداية مع قائد
وهــداف الــفــريق هــاري كــ ثم العب
الـوسط الـفـرنـسـي موسـى سـيـسـوكو
وأخـــيـــرا الـــكـــوري اجلـــنـــوبي ســـون
هــيـوجن مــ هـذا بــاإلضــافـة لــرحـيل

في ديـربـي لـنـدن عــلى يــد تـشـيــلـسي
بهدفـ لواحد عـلى ملعب (سـتامفورد
ــيـرلــيج بـأنه "من بـريـدج) فـي الـبـر
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دير أقر البرتـغالي جوزيه موريـنيو ا
الفـني لـتـوتـنـهـام عـقب سـقـوط فـريقه

فرانك
المبارد

  ôU Ë ≠ ÊbM

بـات مانـشسـتر يـونايتـد منـفتـحًا عـلى بيع العب
وسطه الفرنسي بول بـوجبا في مدة االنتقاالت
قبلة وفـقا لتقريـر صحفي إجنليزي. الصيفـية ا
وارتـبط بـوجـبـا بـاالنـتـقـال إلى أحـد أنـديـة ريال
مـــــدريـــــد أو يـــــوفـــــنـــــتــــوس أو بـــــاريـس ســــان
جـــيـــرمـــان.وبـــحـــسب صـــحـــيـــفـــة "ديـــلي مـــيل"
الـبـريـطــانـيـة فـإن مـسـؤولي الــشـيـاطـ احلـمـر
فقدوا صـبرهم جتاه بـوجبا بـعدما غـاب لفترات
وسم بسبب اإلصـابة ولم يستطع طويلة هـذا ا
الـفـريق االسـتـفـادة منه. وأضـافت الـصـحـيـفة أن
ـانشستر مبلغ 60 مليون يـورو قد يكون مـقنعًا 
يـونـايـتـد لـلـمـوافـقـة عـلى بـيع الالعب مع تـبـقي

موسم واحد فقط على نهاية عقده.
وأشــارت إلى أن يــوفـنــتـوس ســيـعــاني رغم ذلك
دة ال الالزم في ا لك ا لعقد الـصفقة حـيث ال 
احلـالــيـة وسـيـحـتـاج لـبـيع أحـد
جنـــومه من أجـل مـــنـــافـــســة
ريـال مدريـد وسـان جيـرمان
على الدولي الفـرنسي.جدير
بــــالـــذكـــر أن مـــانـــشـــســـتـــر
يــــونــــايــــتــــد كــــان يــــريـــد
احلــصـول عــلى نــحـو 150
مليـون يورو مقـابل التخلي
عـن بــوجــبــا الــصــيف

اضي. ا
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شــدد آرون رامـزي العب وسـط يـوفــنـتـوس أن فــريـقـه يـنــتـظـر
أسـبـوعا صـعـبـا مـؤكدًا عـلى أن تـخـطي عـقـبة سـبـال بـالدوري
اإليـطــالي كـان أمــرا مـهـمــا قـبل خــوض مـوقــعـة لــيـون بـدوري

األبطال.
وفـاز يوفـنـتوس عـلى سـبال بـنـتيـجة (1-2) وســــــــجل له رونـالدو

ورامـــــــــزي وسـيــــــــــــحل الــبـيــانـكــونـيــري ضـيـــــــــفًــا عـلى لــيـون
الــــفـــرنـــسي بـــعــــد غـــدا األربـــعـــاء  في ذهـــاب دور الـ 16من دوري

أبــــــــطال أوروبا.
وقـال رامـزي في تـصـريـحـات لـشـبـكـة "سـكـاي سـبـورت إيـطـالـيـا": "من
العب لـكن كـان مـهـمًـا الـتمـسك الـصـعب دائـمًـا الـلعـب في مـثل هـذه ا
بـالـفـوز لقـد حـصـلـنـا عـلى الـنـقـاط الثـالث أمامـنـا أسـبـوع كـبـيـر وهذه

تازة كي نبدأه". طريقة 
ـــــكــــــــــــون من 3 وعــــــــــــاد رامـــــــــــــزي لــــلـــــعب فـي خط الـــــوسط ا
ـــهــاجـــمــ وعن هـــذا صــرح ــدة خـــلف ا العـــبـــــــــ بـــعــدمـــا لــعـب 
كان الويـــــــلـزي: "بالطبع أفضل اللعب في خط الوســــــــط وهذا هو ا
الــذي أردت أن ألــعــــــــب به عــنـــدمــا أتـــيت إلى هــنـــا ولــعـــبت به طــوال

مسيرتي".
وتابع: "اآلن لدي فـرصة للركض داخل الـصندوق وإحراز األهداف ولذلك

أشعر براحة أكثر".
وحـول مـواجهـة دوري األبـطـال قـال: "ستـكـون مـبـاراة مهـمـة حـيث ال تـوجد
مبـاريات سـهلـة في دوري األبطـال نحن فريـق رائع ويتعـ علـينـا احلصول
عـلى الـنـتيـجـة الـتي نبـحث عـنـها األمــــــــر لـيس سـهالً لـكن بإمـكـانـنا الـقـيام

بذلك".

اركي كـريسـتيان إريـكسن الـنجم الـد
لــصـفـوف إنـتــر مـيالن اإليـطـالي خالل
يركاتو الشـتوي.وأضاف "سبيشيال ا
وان" في نفس الصـدد "أمامنا 3 أشهر
طـــويـــلــة في 3 بـــطـــوالت مـــخــتـــلـــفــة
يـرلـيج ودوري األبـطـال وكأس (الـبـر
االحتــاد اإلجنـلـيـزي) هــؤالء الـشـبـاب
ـقـبـلة دة ا سيـتـعـلـمون الـكـثـيـر من ا
نافسـة بأقل اإلمكانيات سيتعلـمون ا
وبـذل مـجـهـود مـضـاعف إنـهـا جتـربة
صـعــبــة لـلــغــايـة ولــكــنه مـهــمــة جـدا
للـمستـقبل".وأ موريـنيو تـصريحاته
ــتـــلـك مـــهــاجـــمـــ ســـواء داخل "ال 
لعب أو على مـقاعد البدالء أو حتى ا
ستشفى درجات جميعهم في ا في ا
هــــذا هـــو الـــوضع احلــــالي".ويـــحـــتل
ـركــز اخلـامس في الـفـريـق الـلـنــدني ا
يرليج مؤقتا برصيد 40 نقطة. البر

بول
بوجبا

جوزيه
مورينيو
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واصـل ريـــــــال مــــــــدريـــــــد
مـســلـسل نــزيف الـنــقـاط
باخلسارة بهدف دون رد
خـالل مــــــواجــــــهـــــة

ليـفانت

ي مـــســـاء اول
امس الـــســبت
ضـــــــــــــــــــــــــــمــن
مـــنــــافـــســـات
اجلــــــــولـــــــة
الـ25 مـــــن

الليجا.

وســـــــجل
هــــــــــــــــــدف

ليـفانـتي الوحـيد
ـــــــــبـــــــــاراة فـي ا
خــــــــــــــوســـــــــــــيـه
مــــــورالـــــيـس في

الدقيقة 79.
وبـهــذه اخلـسـارة
يــتــجـــمــد رصــيــد
ريــال مــدريــد عــنــد
53 نـــــقــــطـــــة في
ـــــــــــركــــــــــز ا
الـــثــاني
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تدخله الـعنيف في الـدقيقة 52 على
أزبـيــلــكـويــتــا وبـعــد الــرجـوع إلى
بـاراة عدم تـقنـية الـفـار قرر حـكم ا
إشــــهـــار الـــبـــطـــاقـــة احلـــمـــراء في
وجـهـه.وأجـرى مـوريـنـيـو الـتـبـديل
األول لـتــوتــنــهـام فـي الـدقــيــقـة 62
بـــــنـــــزول المـــــيال عـــــلـى حـــــســــاب

ندومبيلي.
سـتـوى الهـجومي ومع انـخفـاض ا
ـهـاجم لـتـشـيـلـسي أقـحم المـبـارد ا
أبــراهــام عـــلى حــســـاب جــيــرو في
الـدقـيـقة 71 وتـبـعه بـنـزول ويـلـيان
عـلى حــسـاب بــاركـلي فـي الـدقــيـقـة

 .77
وأجــرى جــوزيه مـــوريــنــيــو مــدرب
السـبيـرز تبـديلـ دفعـة واحدة في
الــــدقـــيـــقـــة 78 بـــنــــزول ديـــلي آلي
وأوريــيه عــلى حــســاب بــيــرجــوين

وألديرفيرلد.
وأهــدر أبــراهــام فــرصــة مــحــقــقــة
لـلـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة 79 بـعـدما
مـــرر له مـــونـت كـــرة ســـحـــريـــة في
ـرمى ويسدد الدقـيقة 79 لينـفرد با
بـعــدهـا كـرة ضـعـيـفـة جنح لـوريس

في التصدي لها.
وحصل تشيلسي عـلى مخالفة على
حـدود مــنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقـة

82 نـــفـــذهــــا ألـــونـــســـو
مــســـددًا كــرة مــتـــقــنــة
اصـــــــــــــطــــــــــــــدمـت

بالعارضة.
وقـــــــــــــــــــلـص
تـــوتـــنـــهــام
الـــفــارق في
الدقـيـقة 89
بتـمـريرة من
المــــــــــيـال من
اجلــــــــــــــــــانـب
ـنطـقة األيسـر 
اجلـــــــــــــــــــــــــزاء
اصـطـدمت بـقـدم
ـدافـع روديـجـر ا
وغالطت كاباييرو
وسكـنت الشـباك
لــيـنـتـهـي الـلـقـاء
بـــعــدهـــا بــفــوز
تــــشــــيــــلــــسي

بـنـتـيـجة
.2-1
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أبـرز جـورجـيـنيـو فـايـنـالدوم العب وسط
لــيـفـربـول اول امـس الـسـبت دور مـدربه
يــورجن كــلـوب في احلــفــاظ عـلـى تـركــيـز

الفريق.
وقال فايـنالدوم خالل تصـريحات أبرزها
ـوقع الـرسـمي لـلـيـفربـول: "لـديـنـا مدرب ا
يـحـافظ عـلى تـركـيـزنا عـنـدمـا نـواجه مدة
من الـتشـتت ولديـنا فـريق يريـد أن يكون
نـاجـحًـا قدر اإلمـكـان لـذلك حتتـاج نـسـبة
تـركـيز %100 وأن تـبـذل كل مـا لـديك من

جهد".
وتــابع: "نــســاعــد بــعـــضــنــا الــبــعض في
لـيفـربول أعـتـقد أن هـذا هو الـسبب وراء
ـسيرة ألنـنا نركـز فقط على الـقيام هذه ا

بعمل أفضل من ذي قبل".
وواصل: "نلعب سويًـا منذ بضع سنوات
لــذلك نـعـرف بــعـضـنــا كـأشـخــاص كـأنـنـا

ــا يــتـعــ عــلـيــنــا في بـعض عــائــلـة.. ر
األحيـان أن نكون مـنصفـ ونقول شـيئًا
قـد ال يـعــجب الـشـخص اآلخــر.. لـكن هـذا
يـســاعــدنـا أيــضًــا عــلى أن نــكـون فــريــقًـا

أفضل".
وأكــمل الـــدولي الــهـــولــنــدي: "نـــفــكــر في
بـاراة التي أمامـنا فقط ونـبذل قصارى ا
جــهــدنــا مـن أجل االنــتــصــار.. حــتى اآلن
سارت األمـور على مـا يرام لـذلك نأمل أن
نـتـمـكـن من مـواصـلـة هــذا الـسـبـاق حـتى
الـنـهــايـة.. إنـهـا مـنـافـسـة صـعـبـة لـكـنـنـا

نستمتع بها أيضًا".
وأ بــقـوله: "سـتـكــون مـبـاراة وست هـام
صعبة عندما لعـبنا ضدهم خارج ملعبنا
كـانت مـواجـهة مـعـقـدة وكانـوا يـدافـعون
مـن الـعـمق وجـعـلـوا من الـصـعب الـلـعب
بأسلوبنا.. أعتقد أنهم سيحاولون القيام

بذلك مرة أخرى".


