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قال يـانيك نواه بـطل روالن جاروس عام  1983 ومدرب الفـريق الفـرنسي احلالي إن جـيمي كونـرز هو أسوأ
العب واجـهه علـى اإلطالق.وأضاف في حـوار مع صحـيـفة "لـيكـيب" الـفرنـسيـة: "هو الـالعب الوحـيد الـذي كان
البس يسـبني ويـرحل فلم يـكن من الالعب من تـلك روح سيـئة للـغايـة حيث كان يـأتي إلي في غرف خـلع ا
قبل أي العب".وتـابع: "أتذكـر أسوأ مـوقف معه كـان في روالن جاروس عام 1980 كنت أبـلغ من العـمر حـينـها
 20 عامًا وفي نهاية اجملموعة الثانية عانيت من إصابة وأتى إلي وحملني على كتفه وحينها نال حتية
اجلـمـاهـيـر وأثـنـاء مـدة الــعالج طـلب من حـكم الـكـرسي اعـتـبـاره فـائــزًا بـسـبب حـصـولي عـلى وقت طـويل في
لعب".أما عن أكـثر العب يحبه قـال نواه: "بكل تأكيـد إيفان لينـدل فعندما الـعالج ومن ثم استسلـمت وتركت ا
كـنت أبلغ من الـعمر  14عـامًا كـانت اجلمـاهيـر تـتحـدث عن نواه ولـينـدل كـنا نـختـلف عن بـعضـنا الـبعض في

أسلوب اللعب والشخصية وكنت أحب مواجهته كثيرًا".
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وسـيـرجـيـو أجويـرو.وتـولّى الـبـرازيلي
فرناندينيو عمليّة حماية اخلط اخللفي
الــذي تــكــوّن من الــربــاعي كــايـل ووكـر
ريك البورت ونيكوالس أوتاميندي وإ

وفابيان ديلف.
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قـابـلة جلـأ مدرب وست في الـنـاحيـة ا
هـام مانـويل بيلـيجريـني الذي فاز مع
يـر لـيج عام 2014 سـيـتي بـلقب الـبـر
إلـى طـريــقــة الــلـعب 1-1-4-4 بــوجـود
بــابـلــو زابـالــيــتـا وفــابـيــان بـالــبـويــنـا
وعـــيــسى ديــوب وأرثـــر مــاســواكــا في
اخلـط اخللـفي.فـيمـا تـكـوّن خط الوسط
مـن ديـكالن رايس وجـرايـدي ديـاجنـانـا
وبــدرو أوبـيـاجن ومـيـكـايــيل أنـتـونـيـو
ولـعب البرازيـلي فيلـيبي أندرسون دور
ـسـانـد لــرأس احلـربـة مـاركـو الـالعب ا
أرنــاوتــوفــيــتش. وهــز دافـيــد ســيــلــفـا
الـــشـــبـــاك مـن اخلـــارج في الـــدقـــيـــقـــة
الـتاسـعة قـبل أن يفـتتح الـتسـحيل في
الـدقيـقة 11 عـندمـا وجّه ستـرليـنج كرة
نحو منطقة اجلزاء ارتدّت من ماسواكا

إلى سيلفا الذي تابعها في الشباك.
ثم جـاء الـهـدف الـثاني في الـدقـيـقة 19
عــنــدمــا تــغــلّب ســاني عــلى زابــالــيــتـا
ــــرمـى لم يــــجــــد وأرسـل كــــرة أمــــام ا
سـتـرليـنج صـعوبـة في حتـويلـها داخل
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بـرصـيد  21 نـقـطـة ليـتـسع الـفارق مع
ـتـصـدر بـوروسيـا دورتـمـوند إلى 9 ا
باراة خالل نـقاط.وقال كوفـاتش عقب ا
مـؤتمـر صحـفي: "أنا أبـعد مـا أكون عن
الــسـعــادة ألنـنـا ارتــكـبــنـا الــعـديـد من
األخـطاء الدفاعية فهذه ليست الطريقة

ثلى للدفاع في البوندسليجا". ا
وأضـاف: "بإمـكانـكم تخـيل ما بـداخلي
باراة حتت سيطرتنا لكننا لقد كانت ا
فــرطــنــا في ذلك لــهـذا أشــعــر بــغـضب
عـــارم".وأردف: "أنــا فـــقط ال أفـــهم عــدم
إدراكـنـا لإلمـكانـيـات التـي لديـنـا ولكن
األسـوأ بكثيـر هو الطريقـة التي دافعنا
بـها في األهداف الـثالثة".واختـتم: "بعد
هـذه األخطـاء ال يهم من تـواجه سواء
كــان في ذيـل الـتــرتــيب أو مــنــافس في
دوري األبـــطــال ألنـك ســتـــعــاقـب عــلى

الفور بعد ارتكاب مثل هذه الهفوات".

اول امـس السـبت في اجلـولـة الـثـانـية
ـــاني.وتـــســـبب عـــشـــر مـن الـــدوري األ
الـتـعادل فـي بقـاء الـفريق الـبـافاري في
ـــركـــز اخلــامـس بــجـــدول الـــتـــرتــيب ا
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عــبــر نـــيــكــو كــوفــاتش مــدرب بــايــرن
مـيـونخ عـن غضـبـه بـعـد تعـادل فـريـقه
مـع ضيـفه فـورتونـا دوسـلدورف (3-3)
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تــفـوّق األمـيـركي فـيل مــيـكـلـسـون عـلى
مـــــواطــــنـه تــــايـــــغـــــر وودز في لـــــقــــاء
اسـتعـراضي جمع ب اثـن من أفضل
الـالعـبــ في تـاريخ ريــاضـة الــغـولف
لـيـحـصـد جـائـزة مالـيـة بـلـغت قـيـمـتـها

تسعة مالي دوالر.
وخـاض مـيكـلـسون ووودز لـقاء من 22
جـولة أمـام مشـجعـ وصل عددهم إلى
ـــدعــوين  700 شـــخص وكـــانـــوا من ا
فـــقط عــلى مـــضــمــار شـــادو كــريك في
مـدينة الس فـيغاس األمـيركيـة  وتفوق

فيه األول بفارق ضئيل.
وقـال ميكلـسون "يا له من لقـــــــاء! (...)
قــلــبــــــي غــيــر قــادر عــلى الــتـــــــحــمل

أكثر".
 وامـتـد اللـقاء خـمس سـاعات واضـطر

أخبار النجوم
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ـذلة اول امس ـؤسسـيـة لريـال مـدريد عـقب اخلـسارة ا ـيـليـو بـوتراجـينـيـو مديـر الـعالقات ا أكد إ
ـثابة السبت عـلى يد إيبـار بثالثـية نظـيفـة في الليـجا أن "الـنتيـجة قاسـية لـلغايـة" متمـنيـا أن تكون 

"درس للمستقبل".
وأوضح في تصريحات تليفزيونية "الـنتيجة قاسية للغاية بالنسـبة لنا.. لم نكن نتوقعها ولكننا بصدد
مـبــاراة أخــرى مــهــمــة يـوم غــدا الــثالثــاء في رومــا في بــطــولــة أخــرى ونـتــمــنى الــعــودة لــتــحـقــيق

باراة غدا الثالثاء أيضا". الفوز".وأضاف "إنه يوم صعب لنا ولكنه أيضا يعد درسا للمستقبل و
ـستـوى الكـبـير الـذي قدمه الـفـريق البـاسكي وحـول حتـليـله للـمـباراة أمـام إيبـار أبـرز بوتـراجيـنيـو ا

يرينجي. مؤكدا جدارته بتحقيق هذا االنتصار التاريخي األول على ا
ـواجـهات الـثنـائيـة وفي الـكرات الـطويـلة وأ "كـنا نـتوقـع هذا الـضغط من إيـبار.. لـقـد كسـبوا كل ا
بـاراة كما أرادوا وحتى من عـلى األطراف وفي الـكرات الثـانية.. لـقد لـعبوا بـتركيـز كبـير وأداروا ا

واستحقوا الفوز".

مـفـاجئـة من خارج مـنـطقـة اجلزاء لم
يـتحرك كـيبا لـلتصـدي لها.أول تـهديد
خـطير لـتشيـلسي كان في الـدقيقة 20
عـن طـريق ويــلــيـان الــذي اخــتـرق من
اجلــبـهــة الــيـمــنى وســددهـا بــجـانب
ـن لـهوجـو لـوريـس وجاء الـقـائم األ
رد تــوتــنــهـام فـي الـدقــيــقـة 30  بــعــد
عـــرضـــيـــة من إيـــركـــســ عـــلى رأس
ألـديرفـيلـد الذي حـولهـا للمـرمى ولكن
كـيـبـا أخـرجـهـا بـنـجـاح لـتـرد لـفـويت
الــذي فــشل فـي حتــويــلــهــا لــلــشــبـاك
اخلـالـيـة من احلـارس.ويـسـتـمـر سون
ــجـهـود فـي الـتـألق بـالــدقـيـقـة 31   
ـر من الـثـنـائي ديـفـيـد لـويز فـردي و
ورودريــجــيـر ولــكــنــهـا ســددهــا فـوق
الـــعــارضـــة لــيـــرد عــلـــيه هــازارد في
ـجهود الـدقيـقة  38 بـتسديـدة قوية 
فـردي أيـضًـا ولـكن لـوريس يـخـرجـها
لـركنية.وفي الـدقيقة األولى من الوقت
بـدلًـا من الـضائـع كاد سـون أن يـحرز
الـهـدف الثـالث بعـد تمـريرات من آلي
وإيـركسـ ويرسـلها األخـير عـرضية
لـسون الـذي سددهـا بقـوة ولكن كـيبا

يتصدى لها ببراعة.
وفي الــشــوط الـثــاني بــدأ تـشــيــلـسي
بـشكل أفـضل والتهـديد األول كان في
الـدقـيـقـة  51 عـن طريـق كـوفاسـيـتش
بـتسـديدة فـوق العـارضة بـعد رأسـية
من ألــونـسـو فـشل دفـاع تـوتـنـهـام في
إبـعـادها ثم فـرصـة جديـدة عن طريق

اجلـبهة اليسرى الذي  أرسل عرضية
ـصــري لـيـحــولـهـا إلى أرضــيـة إلى ا

شباك أصحاب األرض.
ن أرنــولــد في وجنـح الــظــهــيــر األ
إحـــراز الــهــدف الــثــانـي لــلــريــدز في
الـدقيـقة 76 مـن ضربـة حـرة مبـاشرة
سـددها بشكل رائع فـي مرمى فوستر

شاهدة الكرة. الذي اكتفى 
وفي الدقيقة 82  حـصل قائد ليفربول
جـــوردان هــيـــنــدرســون عـــلى اإلنــذار
باراة ويكمل الثاني ليتم طرده من ا
ــتــبــقـي بــعــشـرة لــيــفــربــول الــوقت ا
.وحاول بـيريرا في الـدقيقة 86 العـب
الــتـسـديـد عـلى مـرمـى لـيـفـربـول لـكن
تـــســديــدتـه خــرجت بـــجــانب الـــقــائم

األيسر للحارس أليسون.
وتــمـكن فــيـرمـيــنـو من إحــراز الـهـدف
الـثالث لليفربول في الدقيقة 89  بعد
هـجمـة مرتـدة قادهـا روبرتـسون الذي
ـاني وصـوب الـسنـغـالي لـتـرتد مـرر 
الـكرة من فوستر إلى البرازيلي الذي
وضـعها بسهولة في الشباك لينتصر

فريقه (3-0).
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واسـتــطـاع فـريق تـوتـنـهـام أن يـحـقق
فــوزًا مـهـمًــا لـلــغـايـة عــلى تـشــيـلـسي
بــثالثــة أهــداف مـقــابل هــدف وحــيـد
ضـمن مـباريـات اجلـولة الـثـالثـة عـشر
لـلدوري اإلجنليـزي والتي أقيمت على
بـلي.أحرز أهداف تـوتنهام مـلعب و

بـينمـا توقف واتفـورد عند  20 نـقطة
ركز التاسع. في ا

ـبـاراة وقــد سـيــطـر لــيـفــربـول عـلـى ا
بـشكل كـبيـر واعتـمد عـلى التـمريرات
خـلف أظهـرة واتفـورد ثم العـرضيات
داخـل مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء لـــكن تـــألق
احلـارس بن فـوسـتـر حـرم الـريدز من

حتقيق نتيجة أكبر.
بـينمـا في اجلهة األخرى كـان اعتماد
واتـــفـــورد عـــلى الـــتـــأمـــ الــدفـــاعي
والــــضــــغط الــــقــــوي والــــتـــقــــدم في
ـرتدة عن طـريق حتـركات الـهـجمـات ا
ديــني ودولـوفــيـو مع االعـتــمـاد عـلى
ســـرعـــة حتــول بـــيـــريـــرا من الـــدفــاع

للهجوم.
وجــاءت الــبــدايــة سـريــعــة ألصــحـاب
األرض في الـدقيقة الـثانية عن طريق
جـــيــرارد دولــوفـــيــو بــعـــدمــا انــفــرد
بـاحلارس أليسـون وسدد في الشباك
لــــكن احلــــكم ألـــغـى الـــهــــدف بـــداعي

التسلل.
وصـنع شاكـيري فرصـة لليـفربول في
الـدقـيـقة 24 بـعـرضـية إلـى فيـنـالدوم
الـذي فشل في االسـتحواذ عـلى الكرة
لتصل إلى احلارس فوستر بسهولة.
وتــألق فـوسـتـر فـي الـدقـيـقـة 39 بـعـد
اخـــتــراق من فـــيــرمـــيــنــو
وتــــســـديــــدة أرضـــيـــة
قـــويـــة أخـــرجـــهـــا

احلارس.
وفـي نفس الدقـيقة
مـــرر دولــوفـــيــو إلى
بــيــريـرا الــذي صـوب
بــقـوة لـكن ألـيـسـون
حـــارس لــيــفــربــول
أبـعد الكـرة لضربة
ركـــنــيــة.وجــاء رد
مـانـي سريـعًـا في
الـدقـيـقـة 41 بـعـد
تـــــــمـــــــريـــــــرة من
شــــاكــــيــــري لــــكن
فــوســتـر تــألق مـرة

أخرى.
واسـتمر تـميز فـوستر
الـذي أبعد رأسيـة محمد صالح
بـعد تنفـيذ الركنـية من شاكيري

في الدقيقة 42.
وتــواصـلت سـيــطـرة لـيــفـربـول
ـــبــــاراة فـي الــــشـــوط عــــلـى ا
الـثاني بدون خطورة حـقيقية
حـتى الدقـيقة 54 عـندمـا انفرد
ـرمى واتفورد مـحمد صالح 
بــعـد تـمــريـرة من مــاني لـكـنه

وقع في التسلل.
وتـمكن صـالح من إحراز هدف
لــيـفـربــول األول في الـدقــيـقـة
اني من 67 بعد اختراق 
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منح كريستيانو رونالدو ناديه يوفنتوس الهدف األول خالل مواجهة سبال مساء اول امس السبت
في إطـار اجلولة الـ  13من عـمر الدوري اإليطـالي.وأحرز الدون البـرتغالي الهـدف األول لليوفي في
الـدقــيــقـة 29 بــعــدمـا اســتــقـبل عــرضــيـة مــيــرالم بـيــانــيـتـش من ركـلــة حــرة ثـابــتــة لـيــنــجح في هـز
الـشـبـاك.ووصـل كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو جنـم نـادي يـوفـنـتـوس إلى الـهـدف رقم  10في مـشـواره مع

سابقات.  وسم في كافة ا السيدة العجوز هذا ا
ووفـقًا لشبكة "سبـورت ميدياست" فإن رونالدو سـجل رقمًا قياسيًا جـديدًا مع يوفنتوس ودخل تاريخ
ـزدوج ( 10 أهـداف) عـلى مدار  16مـباراة مع الـنـادي اإليـطـالي كـأسـرع العب يـصل إلى الـرقم ا

السيدة العجوز.
وأضافت الشبكة أن الدون البـرتغالي تفوق على فيليبو إنزاجي مهاجم الفريق السابق الذي سجل
 10أهـداف في  18مـبـاراة وجــونـزالـو هــيـجـواين ( 20مـبـاراة) وأخــيـرًا ديـفــيـد تـريــزيـجـيه (29
ــوسم في الـدوري اإليــطـالي لــيـرتــقي إلى صـدارة مــبـاراة).ووصـل رونـالــدو إلى هـدفه رقم  9هـذا ا
هـدافي الكـالتشـيو بـالتسـاوي مع كريـستـوف بياتـيك مهـاجم جنوى كـما أنه سـجل هدفًـا وحيدًا في

وسم وكان في شباك مانشستر يونايتد. دوري األبطال هذا ا

ويـلـيـان في الدقـيـقة 52 بـعـد عرضـية
مـن ألـونـسـو تـصل إلى ويـلـيـان الـذي
يـســددهـا وتـصـطـدم بـدفـاع تـوتـنـهـام
وتـــخــرج لــركـــنــيــة.وفي أول تـــهــديــد
لـتـوتنـهام في الـشـوط الثـاني ينـطلق
فرده ليمر من جورجينيو ثم سـون 
ديـفــيـد لـويـز ويـنـفــرد بـكـيـبـا ويـحـرز
الــهـدف الــثـالث فـي الـدقــيـقـة  54 من
ــبــاراة وكــاد هــاري كــ أن يــحــرز ا
الــهـدف الــرابع في الـدقــيـقـة 68 بــعـد
هــجــمــة مــرتــدة بــقــيــادة ســون الـذي
يـرســلـهـا إلى سـيـسـوكـو في اجلـبـهـة
الــيــمـنى لــيــقـوم بــعــرضـيــة أرضــيـة
لــهـاري كــ ولـكـنه يــطـيح بــهـا فـوق
الـعارضة. وفي الدقيقة 70 وقف دفاع
تــشـيـلـسي يـشــاهـد تالعب هـاري كـ
بــالــكـرة ويــرسـلــهــا لـديــلي آلي داخل
مـنــطـقـة اجلـزاء الـذي يـسـددهـا فـوق
الــعــارضــة مــبــاشــرة مــهــدرًا الــهـدف
الـــرابع ويــواصـل هــاري كــ تـــألــقه
ويـسدد كـرة في الدقـيقة  83من خارج
مـنطقة اجلزاء ولكنـها ضعيفة في يد

كيبا.
وتــمـكن الـبـديل جـيـرو من إحـراز أول
أهــداف تــشــيــلــسي في الــدقــيــقـة 85
بـرأسـية بـعد عـرضيـة من ازبـيلـكويـتا
من اجلــبـهــة الـيــمـنى وحــتى نــهـايـة
ــبـــاراة تــمــكن دفــاع تـــوتــنــهــام من ا
حـــرمـــان تــــشـــيـــلـــسي من إحـــراز أي

أهداف جديدة.
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ديـلي آلي في الدقيقـة الثامنة وهاري
كــ في الـدقـيـقـة  16ثـم سـون يــحـرز
الـثالث فـي الدقـيقة  54 وأحـرز جيرو
هدف تشيلسي في الدقيقة 85 ليرتفع
رصــيـد تــوتـنــهـام إلى  30 نــقــطـة في
ــركـز الـثـالـث بـيـنـمــا تـوقف رصـيـد ا
ـركز تـشـيـلـسـي عـند  28 نـقـطـة فـي ا
ـبــاراة بــقـوة الــرابع.تــوتــنـهــام بــدأ ا
وسـرعــة وكـان الـتـهـديـد في الـدقـيـقـة
األولـى عن طــــريق رأســــيـــة دايــــر من
ركـنيـة إيركـس لـيظـهر تـوتنـهام عن
طــريق هـاري كـ بــرأسـيـة أخـرى في
ـرة بـيد الـدقـيقـة الـرابعـة ولـكن هذه ا
كــيـــبــا وحــاول تــشــيـــلــسي الــرد في
الـدقـيـقـة اخلـامـسـة عن طـريق مـوراتا
بعد عرضية من ويليان ولكنه يرسلها

رمى. بعيدة عن ا
واسـتـمـر تـفـوق تـوتـنـهـام حتـى أحرز
الــهـدف األول عن طـريق ديـلي آلي في
الــدقـيـقـة الـثــامـنـة بـرأســيـة بـعـد كـرة
ثـابـتـة نـفـذها إيـركـسـ وأهـدر سون
الــهـدف الـثـاني فـي الـدقـيـقـة  15بـعـد
تـبادل للتـمريرات مع إيركسـ لينفرد
رمى ولكنه أطاح بها فوق الكوري با
الــعـارضـة.وعـاد ســون لـلـظــهـور بـعـد
ـرور من رودريجـير فـي الدقـيقة 13  ا
ويـــنــــفـــرد بـــكـــيــــبـــا ولـــكن احلـــارس
اإلســبـانـي يـخــرجـهــا بــنـجــاح ولـكن
هــاري كــ تــمــكن من إحــراز الــهـدف
الـثـاني فـي الـدقـيـقة 16بـعـد تـسـديـدة
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األيــام اخلــوالي (...) كــنت أحــتـاج إلى
هــذه احملــاولــة. كـان لــديه (مــيــكــلـسن)
فرصة للفوز لذا كنت أحتاج إلى ضربة

يزة".

ـنظمـون الستخـدام األضواء الكـاشفة ا
عــنــد احلـفــرة األخــيــرة نـظــرا حلــلـول
الــــــظـالم قــــــبل أن يــــــحــــــسـم أي العب

النتيجة.
وقـدّم ميـكلـسون ( 48 عـاماً) وودز (42
) عـرضـا مـثـيـرا لـلـمـتـابـع عـلى عـامـاً
توج معا رغم أن مـستوى الالعب ا
بـ  19بـطولة كبرى في رياضة الغولف
بـات بـعيـدا عن الـقمـة الـتي بلـغـاها في
مــســـيــرتــيـــهــمــا الســيـــمــا في أواخــر
ـاضي ومـطلع الـتـسعـيـنات من الـقرن ا

األلفية الثالثة.
وحـرم وودز ميكـلسون من حـسم اللقاء
عـنـد احلـفـرة 17 بـنـجـاحه فـي مـحـاولة

نافسة.  بعيدة أبقته في ا
وقـــال األمــيــركي الــذي يـــعــد من أعــلى
الــريــاضـــيــ دخال في الــتــاريخ "كــمــا

الــشــبـــاك.وجــاء أول تــهــديــد لــلــفــريق
ـضيف فـي الدقـيقة 20 عـندمـا خطف ا
رّر أنـتونيو الكرة من البورت قبل أن 
إلى أرنـاوتـوفـيـتـش الـذي سـدّدهـا غـير
أن احلـارس إيدرسـون تصدّى لـها على
.واسـتطاع سـيتي تعـزيز تفوّقه دفـعت
بـهدف ثالث في الـدقيقة 36 عـندما مرر
سـتــرلـيـنج لـزمـيـله سـاني الـذي بـدوره
تــخـطّى بــالـبـويــنـا واحلــارس لـوكـاس
فابيانسكي في طريقه لتسجيل هدف.
وتـمكّن فابـيانسكي من إنـقاذ فريقه من
الــهــدف الـرابع بــالــدقـيــقـة 48 عــنــدمـا
تـصـدّى حملـاولـة سـتـرلـيـنج لـتـرتـد إلى
دافـيـد سـيـلـفا لـكن احلـارس الـبـولـندي
هاجم رصاد مـجدّدا.ودخل ا كـان له با
ـكـسـيكـي خافـيـيـر هرنـانـديـز بدال من ا
ديـاجنانا دون أن يتغيّر احلال وانفرد
أنــتـونـيـو بـاحلــارس وسـدد في الـقـائم

القريب بالدقيقة 58.
عــاد فــابــيــانــســكي في الــدقــيــقـة ?65
لـــيــتـــصـــدّى لــتـــســديـــدة مــتـــقـــنــة من
جـونـدوجـان ثم شـارك لـوكـاس بـيـريـز
في تـشكـيلة وست هـام بدال من فيـليبي
أنـدرسـون مـقابـل مشـاركـة فـيل فودين
مع الـسيتي مـكان جونـدوجان ومحرز
مـكان ستـرلينج.ومرّت رأسـية بالـبوينا
بـجـانب مـرمى سـيـتي إثـر ركـلـة ركـنـيّة

فـي الدقـيـقة 76 وأجـرى سـيتي تـبـديله
األخــيـر بــإشـراك جـابــريـيل جــيـسـوس
ـوفّق أجويـرو في الـدقيـقة مـكـان غيـر ا
81 قــبل أن يــخــتــتم سـانـي الـنــتــيــجـة
بـهدف رابع في الـدقيقة 93. مـانشـستر
يـونايتـد يواصل ترنـحه أمام كـريستال
بـاالسـسقط مـانشـسـتر يـونايـتد في فخ
الــتـعــادل مع ضـيـفـه كـريـســتـال بـاالس
ـــبــاراة الـــتي جـــمــعت ســـلــبـــيًـــا في ا
الـفريق اول امس السبت على ملعب
أولـــد تـــرافــورد في اجلـــولــة الـ 13من
ـيرلـيج.وارتفع رصـيد الـيونـايتد الـبر
ـركـز الـسابع بـيـنـما إلى  21 نـقـطـة با
ارتــفع رصـيــد بـاالس إلى  9 نــقـاط في

ركز الـ 15. ا
وبــذلك يـفـشل مـان يـونــايـتـد في الـفـوز
لـلـمبـاراة الثـانيـة عـلى التـوالي بعـدما
تــلــقى خــســارة بــنــتــيــجـة (1-3) أمــام

اضية. مانشستر سيتي في اجلولة ا
ـبـاراة فـعــلـيًـا بــإهـدار أنـتـوني بــدأت ا
مـارسيـال فرصة تـسجـيل الهدف األول
ــانــشــســتــر يــونــايــتــد في الــدقــيــقــة
اخلـامـسة بـعـدمـا استـقـبل كرة طـولـية
ـدافـع مـن نيـمـانيـا مـاتـيتش خـلف ا
ـرمى قـبل أن يـنـجح مـدافع وانـفـرد بـا
بـاالس في إبعادها.وشن ويلفريد زاها
مــهـاجم كــريـسـتــال بـاالس هــجـمـة من
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تـغلب لـيفـربول بسـهولـة على مـضيفه
واتـفـورد بـثالثـة أهداف نـظـيـفة اول
13 امـس الــــســـــبـت في اجلـــــولــــة الـ
متاز على ملعب للدوري اإلجنليزي ا

فيكارج رود.
وأحــرز هـدف لـيـفـربـول األول مـحـمـد
صـالح في الدقـيقة 67 وسـجل تـرينت
ألـكـسـنـدر أرنـولـد الـهـدف الـثـاني في
الــدقـيـقـة 76 بــيـنـمـا جــاء الـثـالث عن
طـريق روبيـرتو فيـرميـنو في الدقـيقة

.89
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول
ــركــز الــثــاني إلى  33 نــقـــطــة في ا

    ôU Ë –  Êb  }
احــتــفظ مــانـشــســتـر ســيــتي بــصـدارة
ـمتـاز لكـرة القدم الـدوري اإلجنلـيزي ا
إثـــر فـــوزه عـــلى مـــضــيـــفه وسـت هــام
يــــونــــايــــتــــد (0-4) مــــســــاء اول امس
الـسـبت عـلى مـلـعب لـنـدن في افـتـتاح

منافسات اجلولة الثالثة عشر.
وسـجّل أهداف مـانشسـتر سيـتي دافيد

سيلفا في الدقيقة 11 ورحيم سترلينج
فـي الــدقــيــقــة 19 ولـــيــروي ســاني في
الـدقـيـقـت  34و93. وبـهـذه الـنـتـيـجة
رفـع سـيـتي رصـيـده إلى  35نــقـطـة في
الـصـدارة بفـارق نقـطـت عن لـيفـربول
الــــذي فــــاز عــــلى واتــــفـــورد (0-3) في
الـتـوقـيت ذاته أمّـا وست هام فـتـجـمّد
رصـيـده عـند  12نـقـطـة. واعتـمـد مدرب

مـانشـستـر سيـتي بيب جـوارديوال على
ـــعــتــادة 3-3-4 مع طـــريــقـــة الــلـــعب ا
االســـتــعــانــة بــســـاني بــدال من ريــاض
مــــحــــرز الـــذي جــــلس عــــلى مــــقــــاعـــد
الـبدالء.ولـعب دافيد سـيلفـا كعادته دور
صـانع األلعـاب في خط الوسط بـإسناد
ـانـي إلـكــاي جــونــدوجـان وراء مـن األ
ثـالثي الــهـــجــوم ســـاني وســـتــرلـــيــنج

رليغ ان سيتي في البر حلظة فرح ا

 نيكو كوفاتش

ة في الدوري االنكليزي ¼W1e∫ يتعرض فريق تشيلسي الى الهز

ÊQAÐ  U³¹d ² « bMH¹ ”u «—

 UDAM*«
 ôU Ë –  b¹—b  }

أصـدر سـيرجـيـو رامـوس مدافع ريـال مـدريـد بيـانـا رسـميـا يـفـند فـيه الـتـسريـبـات الـتي حتدثت عن
.وكانت تـقارير صحـفية قـد أشارت إلى أن راموس سقط في نـشطات مـرت سقوطه في اخـتبارات ا
نـشطات مرت األولى كانت بـعد نهائي دوري األبطال عام 2017 أمام يوفـنتوس والثانية اختبار ا

اضي. عقب مباراة ماالجا بالليجا أبريل/ نيسان ا
ـنـشورة عـني عـبـر عدة مـنـصات إعالمـيـة: فأود عـلـومات ا وقـال راموس فـي البـيـان: "فيـمـا يتـعـلق بـا
تـوضيح اآلتي".وأردف "أنـا رافض بشـدة لـلمـنشـطات حـيث لم أحـصل ولن أحصل عـلى أي نوع من
نشطات".وفـسر راموس احلالت بقوله نشطات ولم أوافق أبدا ولن أوافق أبـدا على أي نوع من ا ا
بـاراة طُلب مـني اخلضوع الخـتبار كـشف منشـطات وبالـنظر "مـاالجا أبريل 2018 عـندما انـتهت ا

واجـهـة فـقد سـمح لي الـقـائمـون عـلى الـفحص لالرتـبـاط برحـلـة سـفر بـعـد ا
بــاالســتــحــمـــام عــلى أن أكــون حــاضــرا طــوال الـــوقت قــبل أن أخــضع
لالخــتــبــار الـــذي جتــاوزته تــمــامــا كــمـــا حــدث في كل مــرة".وتــابع
"كـارديف يـونـيـو/ حـزيـران 2017 تـلـقـيت عـنـايـة طـبـيـة طـبـيـعـية

بواسطة اجلهاز الطبي احملترف للنادي.
ـراسالت بـ ـسـألــة  تـوضـيــحـهـا وحــلـهــا في احلـال عـبــر ا  ا

عنـية". وأكد فـي بيانه "عـلى مدار مسـيرتي الريـاضية ؤسسـات ا ا
نشطات خضعت وجتاوزت مجمـوعة ال نهائية من فحوصات كشف ا
ـنشـطات في أي مـناسـبة أو في هذه ولم أنـتهك أبـدا قواعـد مكـافحة ا
ـنـاسـبـة كـمـا أكـد االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقـدم والـوكـالـة الـدولـية ا

نشطات وريال مدريد".  لكشف ا
ـعـرفة فـيجب عـلي أيضـا أن أدعم حقي وختم "مع االحـترام حلق ا
فـي احلـفــاظ عـلى شــرفي. فــريـقـي الـقــانـونـي سـيــتـخــذ اإلجـراءات
عـلومات التي ال تـعرض احلقـيقة وفوق ذلك الالزمـة في حق هذه ا

تشوه سمعتي وتضر بحقوقي".

بـعيد متـوغال من الناحيـة اليسرى إلى
حـدود منطقـة اجلزاء وصوّب كرة علت
الــعــارضــة فـي الــدقــيــقـة 17.ورد بــول
بـوجـبـا بـتـصـويـبـة مـبـاغـتـة بـعـد عدة
ـسـات ب مـاتا ولـيـنجـارد ثم بوجـبا
الـــذي ســــدد كـــرة مـــرت بـــجـــوار واين

هينيسي حارس كريستال باالس.
وكـادت تـصـويبـة زاهـا في الدقـيـقة 20
أن تـسـكن شـبـاك مـانـشسـتـر يـونـايـتد
بـعدما اسـتلم الكـرة وسددها من خارج
مـنطقة اجلزاء لتمر بجوار قائم ديفيد
ن.ونفـذ كـريسـتـال باالس دي خـيـا األ
هـجـمـة مرتـدة سـريـعة في الـدقـيـقة 25
بـعـد تمـريرات بـ زاهـا وماكس مـاير
لــيـمــرر زاهـا الـكــرة إلى فـان أنــهـولت
ــرمى ويــصـوب تــســديـدة لــيــنـفــرد بــا
خـارج الـثالث خـشـبات.وجـاءت رأسـية
كـريس سمولينج مدافع اليونايتد في
الـشـبـاك اخلارجـيـة لـكريـسـتـال باالس
بـالـدقـيـقـة 27 بـعـد عـرضـيـة مـن خوان
مـاتـا.وتـألق هـيـنـيـسي حـارس باالس
أمــام هـــجــمــة مــزدوجــة لـــلــيــونــايــتــد
بـالدقـيقة 30 بـعد تـمريـرة اَشلي يوجن
إلى لــيــنـجــارد لــيـســددهــا ويـبــعــدهـا
ـتـألق لـتعـود إلى لـيـنـجارد احلـارس ا
ــررهــا إلـى مــارســيــال مـــرة أخــرى و
الـذي ســدد رأسـيـة ضـعـيـفـة أمـسـكـهـا

هـينيسي.وسجل شـيخو كوياتي هدف
الـتقـدم لكـريستـال باالس بـالدقـيقة 43
قـبل أن يـقـرر حكم الـلـقـاء إلغـاء الـهدف
ـباراة بـداعي الـتسـلل.كمـا ألـغى حكم ا
هـدفًـا لـرومـيـلـو لوكـاكـو بـالـدقـيـقة 57
بـعـد تـصـويـبـة من يـوجن ارتـدت مـن يد
هاجم البلجيكي احلـارس لتصل إلى ا
الذي أسكنها الشباك من وضع تسلل.
وتــألق دي خــيــا حــارس الـيــونــايــتـد
بـعـدمـا تـصـدى ألخطـر هـجـمـات باالس
في الدقيقة 63 وأبـعد تصويبة كوياتي
ومن ثـم فان أنـهـولت.وشـهـدت الـدقـيـقة
74 فـرصـة خـطـيـرة لـكـريـسـتـال باالس
وسـط أخطـاء دفاعـيـة فادحـة من العبي
اليونايتد إذ وصل أندروس تاونسيند
لـداخل منـطقـة اجلزاء وسـدد كرة مرت
ن لــدي خــيــا.ومن بــجــوار الــقــائم األ
يزة من سانـشيز إلى مارسيال ـسة 
سـدد األخيـرة تصويـبة المست الـشباك
ـرمى بـاالس.وكادت رأسـية اخلـارجـية 
الـبلـجـيكي لـوكاكـو أن تسـكن الشـباك
إال أن تــألق هــيــنــيــسي حــال دون ذلك
وأبـعد الـكرة إلى ركـلة ركـنيـة واستـمر
مـسـلـسل إهـدار الفـرص بـعـدمـا أضاع
راشـفورد فرصـة تسجيل الـهدف القاتل
ــبــاراة فـي الــدقــيــقــة  89 لـــتــنــتـــهي ا

بالتعادل السلبي.
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قـال مـتـحـدث بـاسم غـلـ هـودل مـدرب مـنتـخب
سـتشفى إنكـلتـرا لكرة الـقدم سـابقاً إنه غـادر ا
ويـتعـافى في مـنـزله عقب خـضـوعه جلـراحة في

اضي. القلب الشهر ا
ويـعـمـل هـودل الـذي قـضى أغـلب مـسـيـرته في
تـوتـنـهـام هـوتـسبـيـر ولـعب أيـضـاً مع تـشـيـلسي
وموناكـو في التحليل الريـاضي لشبكة (بي.تي
سـبورت) الـتـلـفـزيـونـيـة. وكـان قـد فـقد وعـيه في
عــــيـــد مــــيالده  61 في  27 تـــشــــرين األول/

أكتوبر. 
ـــتــحــدث "خــضع غـــلــ جلــراحــة بــعــد وقــال ا
إصــابـته بـأزمـة قــلـبـيــة. اسـتـجـاب بــشـكل جـيـد
لــلــعالج وهــو اآلن يـتــعــافى في مــنـزله تــشــكـر
سـتشفى والفـريق الطبي وكل من بعث أسرته ا

رسائل مساندة وتشجيع". 
وكان هودل من أهم العـبي كرة القدم اإلنكليزية
ـــاضي وخــاض 53 في ثـــمـــانــيـــنـــات الــقـــرن ا
نتخب مباراة مع إنكلترا قبل أن يتولى تدريب ا

دة من  1996وحتى 1999. الوطني في ا

وعـلّق ميكلسون على ذلك بالقول "يقوم
بـــذلك ضـــدي طـــوال الـــوقت مـــنــذ 20
عـاما" مضـيفا "تـايغر هـو األفضل على

اإلطالق".
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