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تـــنــطــلق مــســـاء الــيــوم الــثالثــاء
مــــنـــافـــســـات ذهـــاب الـــدور الـ16
لـبـطـولة دوري ابـطـال اوربـا بـكرة
ـبـاراتــ جتـمع نــابـولي الـقــدم 
االيطالي وبـرشلونـة االسباني في
رومــا وتـشـيـلـسي االنـكـلـيـزي مع
ـانـي في لـنـدن. بــايـرن مــيـونخ اال
ــواجــهـة ويــســتــعــد بــرشــلــونــة 
نــابــولي في مــلــعب ســان بــاولـو
ــبــاراة في تـوقــيت جــيـد وتـاتي ا
لـلغـايـة لـعـمالق كـتالـونـيـا بـعـدما
اســتــعــاد صــدارة جــدول تــرتــيب
الـدوري اإلســبــاني بــفــوز سـاحق
علـى حسـاب إيبـار في الكـامب نو
بخـماسيـة دون رد. وينزل لـيونيل
مـيـسي جنم الـبـارسـا عـلى مـيدان
ـاً ــلــعب الـذي طــا سـان بــاولـو ا
واجهة نابولي حلم باللعب فيه 
في فتـرة يهابه فـيهـا كل من يلعب
ــعــتــاد. ضــده بــشـــكل أكــبــر من ا
مـيـسي يعـيش أفـضل فـتـراته هذا
ــــــوسم حــــــتى ا
قبل أن يسجل
الــــســـــوبــــر
الــهــاتـريك
في مـــرمى
إيـــــــبــــــار
ـسـات لـيـو
احلــــاســــمــــة
كانت حـاضرة
ــبـاريـات في ا
ـــــاضـــــيـــــة ا
حـتى لـو لم
يـــــــــــــضـع
اســـــــــــمـه
عـلى لوح
النـتيـجة.
لــــــــــيـــــــــو
خــــــــــــــــلـص
بـرشـلـونـة من
حسابات معقدة
هـارات فـردية ال
ــلـكــهـا أحــد غـيـره
في مبـاراة إيبار ووجه
ــدرب رســالـــة واضــحـــة 
نـابــولي جــيــنـارو جــاتـوزو
والعـبــيه مــفـادهــا أنه جــاهـز
ــعــركـة بــشــكل تــام خلــوض ا
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قبـلة في مالعب مغـلقة من غـير جمـهور بسـبب فيروس باريـات ا في ظل تـأجيل مبـاريات الدوري اإليـطالي لـكرة القـدم في مدن الشـمال يدرس االحتـاد اإليطالي إجـراء ا
كورونا الذي يـهاجم البالد. ومع انتشار فـيروس كورونا بسـرعة داخل إيطاليا ومـنع خوض أحداث رياضية داخل مـنطقتي "لومـباردي" و"فينيتـو" كإجراء وقائي وتأجيل 3
مـباريات من منافسات اجلولة الـ25 من "الكالـتشيو" التي كانت مـقررة  اول امس األحد وهي مواجهات إنـتر ميالن ضد سامبـدوريا وفيرونا ضد كـالياري وأتاالنتا ضد

ساسولو أصبحت إقامة مباراة إنتر ولودوغريتس في الدوري األوروبي محل شك.
قبل. وأوضح قرر لهـا اخلميس ا بـاراة الدوري األوروبي ا وكشفت صحـيفة "الغازيتـا ديلو سبـورت" اإليطالية أن إنـتر ميالن عاد إلى التـدريبات امس االثن لـالستعداد 
قبل تـوقع تأجيل مـواجهـة ميالن أمام جـنوى األسبـوع ا ـباراة أمـر مطروح وإن كـان االجتاه السـائد هو خـوض اللقـاء دون حضـور جماهـيري. ومن ا الـتقريـر أن تأجيل ا

لنفس األسباب. 
وكانت السلـطات في لومبـارديا شمالي إيـطاليـا قد أعلنت عن وفـاة امرأة مصابـة بالسرطـان أصيبت بفـيروس كورونا اجلـديد ما يرفع عـدد الوفيات إلى  3 في هـذا البلد

األكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.
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تـألق ليـبـرون جيـمس وأنـطوني
ديـفـيـز مـرة أخـرى لـيـفـوز لوس
أجنـلـوس لـيكـرز بـصـعـوبة -114
 112على بوسطن سـيلتيكس في
دوري الــــــســـــــلـــــــة األمــــــريـــــــكي
لـلــمــحـتــرفــ اول أمس األحـد.
ــان في مــبــاراة والــتــقى الــغــر
متـكافئـة وتقـدم سيلـتيكس -110
108 قــــبـل دقـــيــــقــــة واحـــدة و17
ثــانـيــة من الــنـهــايـة بــعـد رمــيـة
تـألق جايـلن براون ثالثيـة من ا
ـباراة بتـسجيل 20 الذي أنهى ا

نقـطة. وأهـدر الفـريقـان أكثر من
مـحــاولـة قــبل أن تـظــهـر اإلثـارة
في آخـر 37 ثــانــيـة بــعــد تــوقف
لــعــدة دقــائق بــســبـب مــراجــعـة
بعض اللـقطات واحتـساب خطأ
فـني ضـد بــراد سـتـيــفـنـز مـدرب
ســيــلــتـــيــكس. وســجل جــيــمس
رمية حاسمة قبل 4.30 ثانية من
النـهـايـة ليـمـنح الـتـقدم لـلـيـكرز
وأضـــاف زمــــيـــله ديـــفـــيـــز ثالث
رمـيـات حـرة في آخـر 12 ثـانـيـة.
ــبـاراة بــعــدمـا وأنــهى ديــفـيــز ا
سجل  32نـقـطة واسـتـحـوذ على

13 كــرة مــرتـدة بــيــنــمــا أضـاف
العـمالق جيمس 29 نقـطة ومرر
9 كرات حـاسمـة واستـحوذ على
8 كرات مـرتدة. وسجل جـيسون
تيتوم العب سـيلتيكس  41نقطة
في أفضل حصـيلة في مـسيرته
لـكن هــذا الـتــألق لم يــكن كـافــيـا

ة أمام ليكرز. لتجنب الهز
وفـي مــــــبــــــاراة أخــــــرى ســــــجل
باسكـال سياكام 21 نقطـة ليقود
تـورونـتو رابـتـورز لـفـوز ساحق
81-127 عـلى إنـديانـا بـيـسرز في
دوري كــــرة الـــســـلـــة األمـــريـــكي

لــلــمــحــتــرفـ مــســاء اول امس
األحــد. وأضــاف كــايل لـوري 16
نـــقــطــة ومــرر  11كـــرة حــاســمــة
واســـتـــحـــوذ عـــلى ســـبـع كــرات
مــــرات وخـــطـف الـــكــــرة خـــمس
مــرات لــيــفــوز رابــتــورز لــلــمـرة
الـــثــالـــثـــة عـــلى بـــيــســـرز خالل

الشهر اجلاري. 
وكــان بــيــسـرز حــقـق الـفــوز في
أول مـواجهـة ب الـفـريقـ هذا
ـــــــــوسـم عـــــــــلـى أرضـه في 23 ا

كانون األول. 
وأحـرز سـيـرج إيـبـاكـا 15 نـقـطة
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مــــدريـــد) 120 مــــلـــيــــون يـــورو –
جـابـريـيل جـيـسـوس (مـانـشـسـتـر
ســـــيــــتي)  70مـــــلــــيـــــون يــــورو..
وبالـنسبـة لكل الالعبـ فإن أغلى
10 العـبــ هم: رحـيم سـتـيـرلـيـنج
(مـانــشـسـتـر سـيـتي) 160 مـلـيـون
يــــــورو. كـــــــيــــــفــــــ دي بـــــــروين
(مـانــشـسـتـر سـيـتي)  150مـلـيـون
يـورو. إيدن هـازارد (ريـال مـدريد)
 120مليون يورو. بيرناردو سيلفا
(مـانــشـسـتـر سـيـتي)  100مـلـيـون
يـورو. لـيـوري سـاني (مـانـشـسـتـر
سيتي)  100مليـون يورو. رافائيل
فــاران (ريـال مــدريـد)  80 مـلــيـون
يـورو. رودري (مانـشسـتر سـيتي)
يريك البورتي 80 مليون يورو. إ
(مـانــشـســتـر ســيـتي) 75 مـلــيـون
يورو. كاسيميرو (ريال مدريد) 70
مـلـيون يـورو. إيـدرسـون مورايس
(مـانــشـســتـر ســيـتي) 70 مـلــيـون
يــــورو. جـــابــــريـــيـل جـــيــــســـوس
(مـانــشـســتـر ســيـتي) 70 مـلــيـون
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حـــقق فـــريق أرســـنـــال اول امس
األحـد فوزاً مـثيـراً عـلى إيفـرتون

اجلـــمــــاعـي إلى جــــانب قــــيــــامه
بالركض وتـدريبات بالـكرة كجزء
من برنـامجه التـأهيلي السـتعادة
كـامل لـيـاقتـه البـدنـيـة خالل األيام
قـبلـة. ويعـد مارتيـنيـز أحد أبرز ا
الالعبـ في قـائمة بـايرن لـقدرته
عـلى لــعب دور "اجلــوكــر" مـتــعـدد
ــنح مــدرب الــفــريق ــراكــز إذ  ا
الــــبــــافــــاري خــــيــــارات عــــديـــدة
لعب أو لالعتماد عليه في وسط ا
قـلب الـدفـاع حـال وجـود غـيـابات.
ولـعب مـارتـيـنـيـز كـقـلب دفـاع قبل
تعـرضه لإلصـابة وذلك تـعويـضًا
لـغـيـاب الــثـنـائي نــيـكالس سـولي
ولـوكــاس هـيـرنــانـديـز في نــهـايـة
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ســـتــكـــون مـــبـــاراة ريـــال مـــدريــد
ومـانشـستر سـيتـي مسـاء يوم غد
األربـــــــــعــــــــــاء األهم خـالل هـــــــــذا
األســبـوع وفي دور الـســتـة عـشـر
من دوري أبـــطـــال أوروبــا حـــيث
ـدربــان الـفــرنـسي زين يـجــتـمـع ا
الـــديـن زيـــدان واإلســـبــــاني بـــيب
جــوارديـــوال في مــواجـــهــة قــويــة
جتمـعهمـا ضمن ذهـاب هذا الدور

من لـعـنـة األدوار االقـصـائـيـة هـذه
ـرة فمـنذ الـفـوز بدوري األبـطال ا
في آخـر مــنـاســبـة يـودع الــفـريق
الـتـشـامبـيـونـزلـيج من دور خروج
ـغــلــوب وذاق مــرارة األمــر ضـد ا
أتــلـتــيـكــو مـدريــد في ربع نــهـائي
Æ2016 وأمــام يــوفـــنــتــوس جتــرع
برشـلونة مـرارة اخلسارة في ربع
الـــنـــهـــائي في 2017 و هـــو األمـــر
الـذي تـكـرر أمـام رومـا ولـيـفـربـول
ـكن نسـيـانـهـما في مـعـركـتـ ال 
ـبـيـكـو وأنـفـيـلـد رود عـلى في األو
الــتــرتـيـب. ومــنح مــدرب نـابــولي
جـــاتــوزو مـــنـــافــسـه بــرشـــلـــونــة
تـصـريحـاً واضحـاً لـقتـله أوروبـياً
باخلروج على يد البارسا من دور
ـانع الــسـتــة عـشــر جــيـنــارو ال 
اخلــروج أمـام الــبــارســا وهــو مـا
قاله بنفـسه قبل مواجهـة بريشيا.
جــــاتــــوزو قـــال أن الــــفــــوز عــــلى
ـا بـرشـلــونـة غـيـر مـهـم مـقـارنـةً 
يـسـتـهـدفه مع الـفريـق في الدوري
ديـر الفني اجلـديد يريد احمللي ا
تــأمــ مـقــعـداً مــؤهالً لــلــنـســخـة
ــــقـــبــــلـــة مـن الـــدوري األوروبي ا
ـقـعـد ويـدرك تــمـامـاً أنه لن يـصل 
عرفته أوروبي عن طريق األبطال 
بــــحــــجـم فــــريــــقه بــــ األنــــديــــة

تواجدة في هذا الدور. ا
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اســـتـــعـــاد بـــايــرن مـــيـــونـخ أحــد
رتقـبة ضد أسلـحته في مبـاراته ا
تـشـيـلـسي في مـعقـله "سـتـامـفورد
بـريـدج" الـيـوم الثالثـاء وذلك في
ذهــاب دور الـ 16بـــدوري أبـــطـــال
ــاني أوروبــا.  وأعــلـن الـنــادي األ
عــبـر مــوقــعه اإللــكــتــروني عـودة
العب الــــوسط اإلســـبــــاني خـــافي
مارتينيز للـمشاركة في التدريبات
اجلماعية للفريق. واستقبل العبو
الـبـايـرن زمـيلـهـم بـتـرحـاب شـديد
وقـــامـــوا بـــالـــتــــصـــفـــيق له فـــور
االنـــضــمـــام إلــيـــهم داخل مـــلــعب
الـــتــدريـــبــات وذلك بـــعــد غـــيــابه
حـــوالي شــهـــرين بــســـبب تــمــزق
عـضـلي. وكـان صاحب الـ31 عـامًا
قـــــد تـــــعـــــرض لـإلصـــــابـــــة خالل
مـشـاركـته ضـد فــولـفـسـبـورج في
ــــبـــاراة الـــتي أقــــيـــمت يـــوم 21 ا
ـــــــاضي ضـــــــمن كـــــــانــــــون أول ا
مـنافـسات الـبونـدسلـيجـا. وشارك
ـران ــدة سـاعــة في ا مـارتــيـنــيـز 
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أبدى إدينسـون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان سعادته بالوصول للهدف رقم 200
في مـسيـرته مع الـفريق الـفرنـسي خالل الـفوز عـلى بوردو (3-4) في الـدوري اول امس
األحـد. وصــرح كـافـاني عــبـر قــنـاة "كـانــال بـلس": "الـفــضل يـعــود لـزمالئي في صــنـاعـة
الفـرص إنها حلظـة استثنـائية بعـد فترة صعـبة للغـاية عشتـها طوال شهـر (كانون ثان)".
وأضاف: "أنـا هنـا لبـذل أقصى جـهد وتـقد مـوسم قوي مع الـفريق.. أنـا أيضـا شخص
ـدرجـات وحتــفـزني بـشـكل عـاطـفي ألنــني مـرتـبط بــعـائـلـتي الــتي تـسـانـدني دائــمـا في ا
مـستمـر وتوفر لي أجـواء من احلب تدفعـني لألمام.. أتمـنى مواصلـة تقد أشـياء رائعة".
ـوذجـا لألطـفـال لـيس لـدي مـا أقـدمه سـوى وأ بـقـوله: "أحـاول دائـمـا أن أكـون قـدوة و
باراة رفع كافاني رصيده االجتهاد للـنهاية وأحاول استغالل هذه اللحظة". وبهدفه في ا

وسم. إلى  4 أهداف في 13 لقاءً بالدوري هذا ا

في مُـباراة اجلـولة  27من الدوري
اإلجنليزي التي استضافها ملعب
اإلمــــارات فـي لــــنـــــدن. وافــــتـــــتح
الــتــوفــيـز الــتــسـجــيل مُــبــكـراً في
الــــــدقـــــيـــــقــــــة األولى عـن طـــــريق
دوميـنيك كـالفـيرت لـيوين قبل أن
ـدفعـجيـة عن طريق إدي يتـعادل ا
نـكـيـتـيــاه في الـدقـيـقـة 27 قبل أن
يعـود أوبامياجن لـتسجـيل الهدف
الـثـاني لـلـجـانـرز في الـدقـيـقة 33.
وقـــــبل نـــــهــــايـــــة الــــشــــوط األول
وحتـديـداً في الدقـيـقة الـرابـعة من
الـوقت بدل الـضـائع للـشوط األول
ســـجل ريـــتــشـــارلـــيـــســـون هــدف
الــتـعـادل إليـفــرتـون ومع انـطالق
الـشـوط الـثـاني سـجل أوبـامـياجن
الــــهـــدف الــــثــــالث الرســــنــــال في
الدقيقـة األولى من الشوط الثاني.
أول األرقــام الـهـامـة الـتي حـقـقـهـا
فوز أرسنال هـو اعتالء اجلابوني
الــدولي بـيـيـر أوبـامـيـاجن صـدارة
هدافي الدوري اإلجنلـيزي برصيد
17 هدفاً وهو نـفس رصيد مُهاجم
لــيــســتــر ســيــتي جــيــمـي فـاردي
بانـتظار حـسم التنـافس على لقب
الــهـداف خالل األسـابــيع األخـيـرة
قـبلة لـلدوري وساهم نـيكوالس ا
بـيـبي في أربـعـة أهـداف في خالل
ُــــبــــارتــــ األخــــيـــــرتــــ له مع ا
أرسنـال حيث سجل هـدفاً وصنع
ثالثــة وهـو نـفـس مُـعـدله في أول
21 مُـــشــاركـــة له مـع أرســنـــال في

الدوري.
رقم آخــر مــثــيــر كــان من نــصــيب
الـشاب بـوكايـو سـاكا الـذي ساهم
بــثالثـة تـمـريــرات حـاسـمـة في كُل
ُــسـابــقـات خالل آخـر 8 أيـام مع ا
أرســــنــــال فـي حـــ كــــان ســــجل
تـمــريـرات كـريــسـتـيــانـو رونـالـدو
ـوسم تـمـريـرتـ احلـاسـمـة هـذا ا

فقط. 
وظل فـــــريق أرســـــنــــال الـــــفــــريق
الـوحــيــد في الــدوري اإلجنـلــيـزي
الـذي لم يُـهـزم في أي مُـبـاراة بـكل
ُسابقات في عام 2020 كما كانت ا
ُــبــاراة هي الـــثــالــثــة في تــاريخ ا
الـدوري اإلجنــلـيــزي الـتي تــشـهـد
هدفاً في أول دقيـقة من الشوط

وذلك بـعـد مُـبـاراة نـيـوكـاسـل ضد
أرســنـال في كــانـون الــثـاني 1996
وتــشــارلــتــون ضـد لــيــدز في اذار

.2001
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ا مـهاجم ريال مـدريد اول امس األحـد على صـعوبة مـواجهة شدد الـفرنـسي كر بنـز
قررة في ذهاب ثمن نهـائي دوري أبطال أوروبا يوم غد األربعاء على مانشسـتر سيتي ا
ا خالل حوار مع مـوقع االحتاد األوروبي لكرة القدم ملعب سانـتياجو برنابيـو. وقال بنز
ـكنـني قوله عن مـانشـستـر سيـتي هو أنه فـريق جيـد مع مـدرب جيـد للـغاية "يـويفـا": "ما 
(جوارديـوال) حيث يلـعبـون باالعتـماد على الـكثيـر من التمـريرات دون أي خوف وسـتكون
ـسـابـقـة? أنا فـخـور حـقًا مواجـهـة مـتكـافـئـة". وأضـاف: "ستـكـون مـباراتي رقم 100 في ا
خاصـةً أن دوري األبطال بـطولة مـختـلفة لـيست مثل الـليجـا أو البطـوالت األخرى". وتابع:
زيـد من الضـغط وهذا يـظهـر بشكل "كل شيء حول دوري األبـطال أكـثر جـنونًـا وهنـاك ا
ـنافـسات األخـرى". وحول ـلعب.. لـكن هذا ال يـعني أنـنا ال نـقدم الـكثـير في ا تـلقـائي في ا
كن أن تعرف ما إذا كنت ا: "ال  وصوله لذروته التـهديفية بعد رحيل رونالـدو أجاب بنز
في أفـضل حلظـات مسيـرتك ألنك تبحث دائـمًا عن الكـمال.. ومثل أي شـخص آخر أبحث
عن ذلك في كل مـباراة". وعن طـمـوح ريال مـدريد فـي دوري األبطـال قال الـفـرنسي: "بـعد
ــاضي (أمـام أيـاكس أمـســتـردام) سـألـنـا أنـفــسـنـا عن األسـبـاب ـوسم ا اخلـسـارة في ا
وسم أردنـا أن نفـعل شيئًـا جيدًا وأصبح لـدينـا دافع للذهـاب بعيـدًا". واختـتم: "في هذا ا

سواء في الليجا أو دوري األبطال".

w O   U * vKŽ ‰ÒuFðË w uÐU½ vKŽ ÎUHO{ q% W½uKýdÐ

عـلى مـلـعب سـانتـيـاجـو برنـابـيو.
وجتـــمع مـــبـــاراة ســـانـــتـــيـــاجـــو
بــرنــابـــيــو إثــنــان من أقــوى فــرق
أوروبا من كافة النواحي خاصة
ــالـيـة. الــنـاحــيـة االقــتـصــاديـة وا
ويتـصدر مـانشـستر سـيتي قـائمة
أندية العالم األكـثر قيمة من حيث
أسعـار الالعبـ حيث تـبلغ قـيمة
جنـــومه فـي الــوقـت احلــالي 28.1
مليار يورو ويـتواجد ريال مدريد
ــركـز الــثـالث بـ 1. 08مـلــيـار في ا
يـورو. وبـالنـظـر إلى قـيمـة أسـعار
الالعـبـ في كـال الـتـشـكــيـلـتـ –
ـركزه  – فـإن أغلى 11 كل مـركـز 
العبـاً في التـشكـيلتـ وفقـاً خلطة
3-3-4 تــــــضـم كل مـن: حــــــراســــــة
ـــــرمـى: إيـــــدرســــــون مـــــورايس ا
(مـانــشـســتـر ســيـتي) 70 مـلــيـون
يـــورو. خط الـــوسط: كـــيـــفــ دي
بـروين (مــانـشــسـتـر ســيـتي) 150
ملـيون يورو  –رودري (مانشـستر
ســـــيــــتي) 80 مــــلــــيــــون يــــورو –
كـــاســيـــمــيـــرو (ريــال مـــدريــد) 70
مـليـون يورو. خط الـهجـوم: رحيم
ستيرلينج (مانشستر سيتي) 160
مليون يورو  – إيدن هازارد (ريال

WNł«u: تقام يوم غد االربعاء مواجهة قوية بدوري االبطال ب ريال مدريد ومانشستر سيتي 
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واسـتــحـوذ عـلى  15كـرة مـرتـدة
لـيـواصل رابـتـورز حـامل الـلـقب
نـتـائـجه الـرائـعـة ويـحـقـق فوزه

17 في 18 مباراة. 
وجــاء الــفــوز بــفـارق 46 نــقــطـة
لـــيـــكــــون األكــــــــبـــر فـي تـــاريخ

الفريق.  
ووصـل تـقــدم تــورونــتـو إلى 49
نقطة عنـدما سجل مات توماس
رمية ثالثية قبل 43. 7 ثانية من

النهاية. 
وافـتـقـد بـيـســرز العـبه فـيـكـتـور
أوالديـــبـــو بـــســبـب إصــابـــة في
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جــمــاهـيــر لـيــتـشـي في اجتـاهــهـا نــحـو
تـابعة لـقاء الفريق العـاصمة اإليطـالية 
مع مضيفه رومـا بدوري الدرجة األولى.
وقـال فــرانــشــيــســكــو جــيـريــلي رئــيس
نـظـمة لـدوري الدرجـة الـثالـثة الـلـجنـة ا
لكرة القدم في إيطاليا إنه "شعر بالرعب
بـعـد مـعـرفــة مـا حـدث ورؤيـة مـا قـام به

واحدة مـنـهـمـا حـسـبـمـا أفـادت وكـــالة
أنــبـاء (أنـسـا) اإليــطـالـيـة اول امــــــــس
األحـد. وقع الـهــجـوم عـلـى أحـد الـطـرق
الـسريـعـة بالـقرب من بـلـدة سيـرينـيوال
بــيـنـمـا كــان مـشـجــعـو بـاري يــتـجـهـون
ــؤازرة فـريـقـهم في لـقـائه ضـد كـافـيس
بـدوري الـدرجـة الـثـالـثـة. في حـ كانت
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أصـبح فـريـق التـسـيـو عـلى بــعـد نـقـطـة
واحــدة من صــدارة الــدوري اإليــطــالي
ـثيـر على مـضـــــيفه جـنوى بـعد فـوزه ا
2-3 اول امـس األحـــد في اجلـــولـــة 25

سابقة.  من ا
ومــهـد التـسـيــو لـلـفــوز مـنـذ الــلـحـظـات
األولى إذ تقدم أدام ماروسـيتش بهدف
بــعــد مــرور دقــيــقـتــ فــقط ثـم أضـاف
ـــوبـــيـــلي الـــهـــدف الـــثـــاني شـــيـــرو إ
لـلـــــــفـريق الـضـيــــــــف في الـدقـيـــــــقة

 .51
ورد فرانشيـسكو كاساتـا بهدف جلنوى
في الـدقـيـقة 57 قـبل أن يـسـجل دانـيـلو
كـاتـالــدي الـهـدف الــثـالث لالتــسـيـو في
الـــدقــيـــقــة 71 ثم ســـجل دومـــيـــنــيـــكــو
كـريـشــيـتـو الـهـدف الــثـاني جلـنـوى في

الدقيقة األخيرة. 
ورفع التسـيو رصـيده إلى 59 نقـطة في
ـركـز الـثـانـي بفـارق نـقـطـة واحـدة عن ا
ـتــصـدر وتــوقف رصــيـد يــوفـنــتــوس ا
ـركز الـثالث جنـوى عـند  22نـقطـة في ا

من القاع.
الى ذلك هاجـمت مجـموعـة من جمـاهير
فــريق بــاري شـاحــنــتـ تــقالن أنــصـار
فــريـق لــيــتــشي قــبل إشــعــال الــنــار في

كر
ا بنز

الــبــرازيــلـي الــشــاب رودريــجــو جــويس
والــذي تـلــقى الــبـطــاقــة احلـمــراء أثــنـاء
مـشـاركــته مع فـريق الــشـبـاب "كــاسـتـيـا"
خالل مواجهة سان سيباستيان دي لوس
ريـيس بـدوري الدرجـة الـثـانيـة. وبـحسب
صحيفة "ماركا" اإلسبانية فإن رودريجو
قام بـتصرف صـيبيـاني أثناء احـتفاله
بتسجـيل الهدف الثـاني في الدقيقة
ــبــاراة لــطـرده. 88 مــا دفع حــكم ا
وأشارت الـصـحيـفة إلى أنه وفـقًا
لــقـوانــ االحتـاد اإلسـبــاني فـلن
يــتـمـكن زيـدان من االعــتـمـاد عـلى
رودريـجـو ضـد برشـلـونـة بـعـدما
تـــلـــقى هـــذا الـــطـــرد. وســـتـــزداد
مُــعـانــاة زيــدان الــهــجــومـيــة في
باراة ضد الغر التقليدي ا
خاصًـة بـعد تـأكد غـياب
هازارد لإلصابة.

b¹—b  uJO²Kð_ UGOK « WOL¼√ “d³Ô¹ w½uOLOÝ
ديـر الـفني الـفرنـسي زين الـدين زيـدان ا
لريـال مدريد ضـربة جـديدة قبل مـواجهة
الــكالســيـــكــو ضــد الـــغــر الــتـــقــلــيــدي
برشـلونـة ضمن مـنافـسات اجلـولة الـ26

من الــلـيـجـا. وســيـفـتـقـد
"زيــــــــــــــــــــــزو"
خـــــــدمــــــات
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ـاني لـفريق لـيـفربـول عن رأيه بـشـأن من يُصـنـفون ُـديـر الفـني األ عبـر يـورجن كـلوب ا
فــريـقه كـأفـضـل فـريق في الـعــالم نـظـراً لــلـنـتـائـج الـقـويـة الــتي يُـحـقــقـهـا في الـدوري
ـاضي من دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في وسم ا اإلجنليـزي وفوزه بنسخة ا
تصريحات صـحفية نقلتـها صحيفة ديلي مـيل البريطانية :”ال أتفهم احلديث عن
أفـضل فريق في الـعالـم من اجليـد أن يتـحدث الـناس عن ذلك هـذا أفضل من
أن يقـولون أنك أسوأ فـريق في العالم .”عادةً عـندما يـتم اإلشارة إلى أفضل
فـــريق في الــعــالم فــأنـت تــفــكــر في فــرق مــثـل ريــال مــدريــد و بــرشــلــونــة
ومـانشـستر سـيتي وتـابع كلوب حـديثه بـالقول :”ال نرى أنـفسـنا أفضل

فريق في العالم .”
وحتــدث كــلـوب عـن اخلـصــال الــتي يـجب أن
تـتـوافـر في أي العب يـضـمه الـريـدز وقـال
في هـذا الـشـأن :”نـحـتـاج العـبـ يُـريدون
ُـنـافـسـة لـلـحـصـول عـلى أمـاكـنـهم داخل ا
الفريق يُـريدون أن يـتطوروا ويـتحـسنوا
من يُـريـد أن ينـضم لـنـا عـلـيه أن يـتـحلى

بتلك الصفات .”
ويـــحـــتـل لـــيـــفــــربـــول صـــدارة الـــدوري
اإلجنليزي برصيد 76 نقطة بفارق 19

ركز نـقطـة عن مانـشسـتر سـيتي صـاحب ا
الـثاني ويـحتـاج الريـدز إلى خمـسة انـتصارات
لـضــمــان فــوزه بــلـقـب الـدوري األول الــغــائب عن

خزائن النادي منذ 30 سنة.
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ـدير الفـني ألتلـتيكـو مدريد ديـيجو أكد ا
سيـميـوني عقب االنـتصـار على فـياريال
أن اللـيغـا تعني احلـياة بـالنسـبة لـفريقه
بـعـيـدا عن فـوزه في دوري أبـطـال أوروبـا
على ليفربول اإلجنليزي في ذهاب دور الـ
باراة "شهدنا 16. وقال سيميوني عقب ا
ـوسم لـكن من بـعد تـقـلـبـات منـذ بـدايـة ا
مباراة غرناطـة والفريق في حتسن سواء
مـن نـــاحـــيـــة الـــضـــغط عـــلى اخلـــصم أو
االسـتـحـواذ عـلى الـكــرة عـنـدمـا يـتـعـرف
الـفريق عـلى هويـته يـكون الـطريق أقـصر
بــكـثـيــر". وأضـاف "الـفــريق جنح في قـلب
الــنــتـيــجــة بــفـضل كــفــاحه واســتــمـر في
مواصلـة الهجوم والـبحث عن هدف ثالث

بعدما جنح في التقدم 2-1.
ـهم الـذي وتــابع "بـعـيــدًا عن االنـتـصــار ا
حــقــقـنــاه أمــام لـيــفـربــول فــالـلــيــغـا هي
حياتنا مشجع أتلـتيكو مدريد سينظر
في الـصحف لـيـرى مكـان الـفريق في
جـدول الـلـيـجـا وأكـثـر مـا يـهـمـني
هو أن يحـتل الفريق أعـلى مركز

ـــــــــــــــكــن فـي اجلـــــــــــــــدول".
وبـانتـصاره صـعـد أتلـتيـكو
مــدريــد لــلــمـركــز الــثــالث
بـــرصـــيــد 43 نـــقـــطــة
مــــتــــفــــوقــــا بــــفـــارق
األهــــــــــــــــــــداف عـن

إشبيلية الرابع.
وتــــــــــــلــــــــــــقـى

هـــؤالء اجملـــرمــون". وطـــالب جـــيـــريــلي
بـتـحديـد مـثـيـري الـشـغب وحـظـرهم من
العب. وأدان نـادي بـاري عـلى مـوقـعه ا
اإللـكـتـــــــــروني الـرســـــــــمـي الـهـجوم
وأعـــرب عن تـــضـــامـــنه مع مـــشـــجـــعي
لــــيـــــتـــــــــــشـي الــــذيـن أصــــيـــــبــــوا في

احلــــــــادث.

ليبرون جيمس الـــــظـــــهـــــر كـــــمــــا
ي تـعــرض جـيـر
المـب إلصــــابـــــة في
الـركــبـة الـيـسـرى في
الـــربع الــثـــاني وســدد
رمـيــتـ حـرتـ قـبل أن

لعب دون عودة.  يغادر ا
وســـــــجـل دومـــــــانـــــــتـــــــاس
ســـابـــونـــيس 14 نـــقـــطـــة مع
بيسرز واستحوذ على 11 كرة
مـرتدة لـكن الـفريق خـسـر للـمرة
الـــــســـــابـــــعـــــة فـي آخـــــر تـــــسع

مباريات.
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