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{ روما - وكاالت  - تـعرض فـريق كالـياري إلى مـوقف غريب قبـل رحلته إلى مـيالنو من أجل مـواجهـة فريق مـيالن امس األحد عـلى ملعب
"سان سيرو" ضمن اجلولة الـ 23 من الدوري اإليطالي.

وذكـرت صحيفـة "كورييري ديلـلو سبورت" اإليـطالية أن فـريق كالياري تأخـر على رحلته إلى مـيالن بسبب احتـجاجات بعض الـرعاة أمام مركز
تدريبات النادي احتجاجا على أسعار احلليب.

وقف وإخراج الالعب من أجل اللحاق برحلتهم إلى ميالنو. واضطرت إدارة النادي الستدعاء الشرطة للتدخل حلل ا
. ووقف ما يقرب من  100 مزارع أمام أبواب مركز تدريب كالياري إللقاء األلبان اعتراضًا على ارتفاع أسعار الل

وعـبر نـيـكـوال باريال العب كـالـيـاري عن تـضامـنه مع االحـتـجاجـات من خالل إلـقـاء احلـليب عـلى األرض وهي حـركـة تـرمز لالحـتـجـاجات في
نطقة. ا
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{ مدن  –وكاالت  - حـقق اَرسـنال
ـــا عــــلـى مـــضــــيــــفه فــــوزًا صــــعــــبً
هـيـدرسفـيـلـد تاون ( 1-2اول امس
الــسـبـت ضــمن اجلــولـة الـ 26من
ـمتاز لـيضمد الدوري اإلنـكليزي ا
جـراحه بــعــد ثالثــيــة مـانــشــســتـر

اضية. سيتي في اجلولة ا
وسـجل ألـيـكـس إيـوبي وألـكـسـندر
الكــــــازيت هــــــدفـي اَرســـــنــــــال في
الدقـيقـت  16و 44علـى التـرتيب
فيـما أحرز سـياد كوالسـيناك هدف
هـيـدرسفـيـلد الـوحـيد بـاخلـطأ في

مرماه بالدقيقة .93
وارتفع رصيـد اجلانرز بـهذا الفوز
ركـز السادس إلى  50نقـطة في ا
بـينـما جتـمد هـيدرسـفيـلد عـند 11

نقطة في ذيل الترتيب.
وجـاءت أولى احملـاوالت بـالـدقـيـقة
 ?10عـنـدمـا مـرر نـايـلـز الـكـرة إلى
إيــــوبـي الــــذي تــــوغل وســــدد في

الشباك اخلارجية لهيدرسفيلد.
الهدف االول

وســـجـل إيـــوبـي هـــدف اجلــــانـــرز
األول فـي الـــدقــــيــــقـــة  ?16بــــعـــد

عـــرضـــيـــة من اجلـــهـــة الـــيـــســرى
أرســلــهــا كــوالســيــنــاك وســددهـا
النـيـجـيري مـبـاشـرةً لتـرتـطم بـقدم
كــوجنــولـو العـب هــيــدرســفــيــلـد

وتسكن الشباك.
وشـهـدت الدقـيـقة  25احتـجـاجات
كبيرة من العبي هيدرسفيلد تاون
ـسة يد على لـوران كوسيلني بعد 
داخل مـنطـقـة العـملـيات لـكن حكم

اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء.
وضــــاعـف ألــــكــــســــنــــدر الكــــازيت
النتيجة آلرسنال في الدقيقة ?44
ـيـز من مــخـيـتـاريـان بـعـد عــمل 
الــذي مـــرر الــكـــرة إلى نــايـــلــز في
الـناحـيـة اليـمنى لـيمـررها األخـير
بـدوره إلى الـفـرنـسي الـذي أسـكن

الكرة الشباك.
ومع انطالق الشوط الثاني حاول
هيـدرسفيـلد الرد عـلى اَرسنال من
خالل تـصــويـبـة قـويــة من بـاكـونـا
بـالـدقـيـقة  ?47تـصـدى لـهـا بـيـرند

لينو حارس اجلانرز.
وبالدقيقة  ?49جاءت أخطر فرص
ــبـاراة لـهـيــدرسـفـيـلــد بـعـد عـدة ا

تـــــــمــــــريـــــــرات بــــــ اَرون مــــــوي
ـرر األخـيـر وكـوجنـولـو قــبل أن 
إلى دياخـابي الذي سدد من داخل
ـنـطـقـة في يـد احلـارس لـيـضـيع ا

على فريقه فرصة ذهبية.
دير الفني ري ا وأجرى أوناي إ
الَرســـنـــال أول تــبـــديالته بـــنــزول
مـحـمـد الـننـي بالـدقـيـقة  ?59بدال

من لوكاس توريرا.
وأهـدر الــنــني عــقب نـزولـه فـرصه
ثـميـنـة بـعـد عرضـيـة من الـنـاحـية
صـري بالرأس الـيسـرى سددهـا ا
ـــرمى في ظـل عــدم ا عـن ا بـــعـــيـــدً

تفاهم بينه والكازيت.
وواصل هيدرسفـيلد إهدار الفرص
الــسـهـلــة فـفـي الـدقــيـقـة  66سـدد
بــونـــشــيـــون كــرة وجــدت زمـــيــله
ديـــاخــابي الــذي صـــوب بــرعــونــة
ا عن الشـباك اخلالـية.وأضاع بعـيدً
ـرمى إيـوبي انـفـرادًا صــريـحًـا بـا
بـالــدقــيــقـة  ?70حــيث تــصــدى له
احلــارس بــ هــامــر.ووقف لــيــنـو
أمـام تـصويـبـة دياخـابي اخلـادعة

في الدقيقة .72

وكــــــاد ديــــــبـــــواتــــــري مـــــهــــــاجم
هـيدرسـفـيـلـد أن يقـلص الـنـتـيـجة
بالدقيقة  ?80بعد كرة رائعة لعبت
ـدافعـ وانفرد ديـبواتري خلف ا
وسدد من النـاحية اليـمنى بجوار

ن الَرسنال. القائم األ
وفـي الــدقــيــقـة  ?83أهــدر جـرانت
الـــــوافـــــد اجلـــــديـــــد لـــــصـــــفــــوف
هـيدرسفـيلـد فرصـة خطـيرة عقب
نـزوله بـثـواني قلـيـلـة بعـدمـا سدد
الـكـرة وأبـعـدهـا مـونـريال مـن على

رمى. خط ا
وسجل هيدرسفيلد هدف حفظ ماء
الـــوجه في الـــدقـــيـــقــة  ?93بـــعــد
انفراد لـدياخابي الـذي سدد الكرة
ووضـعـها كـوالسـيـناك بـاخلـطأ في

مرماه.
عرض هزيل

وعـلى صـعيـد اخـراستـعـاد باريس
سـان جـيـرمـان توازنـه في الدوري
الفرنسي بفوز وعرض هزيل أمام
ضـيفـه بوردو بـنـتيـجة ( ?(0-1في
بـاراة التي جـمعتـهمـا مساء اول ا
امس الـسـبت عـلى مـلـعب حـديـقـة
األمــــــــراء فـي اجلــــــــولــــــــة  24من
ـسـابـقـة.سجل إديـنـسـون كـافاني ا
ـبـاراة بـعـد الـهـدف الـوحـيـد في ا

مرور  42دقيقة من ركلة جزاء.
ورفع ســان جـيــرمــان رصــيـده إلى
 59نــقــطــة في الــصــدارة بــيــنــمـا
جتمـد رصيد بـوردو عند  28نقطة

ركز الثاني عشر. في ا
أجـرى تـومـاس تـوخـيل مـدرب بي
إس جي تـــعـــديالت عـــديـــدة عــلى
خطة وتشكيل الفريق حيث اعتمد
عـــلى طـــريـــقــة  2-4-4 بـــتـــواجــد
ــرمى أمـامه بـوفــون في حـراســة ا
الــربـاعي مــونــيــيه وكــيـمــبــيــمـبي
وتـــيـــاجـــو ســـيـــلـــفـــا وســـتـــانـــلي

إنســوكي.
ثـم ثـــنـــائي ارتـــكـــاز الـــوسط داني
ألـــــفــــيس ومــــاركــــو فـــــيــــراتي مع
اجلناح موسى ديابي ونكونكو
خــــلـف رأسي احلــــربـــــة كــــافــــاني

وتشوبو موتينج.
سـيــطـر الـعــمالق الـبــاريـسي عـلى
أحـداث الشـوط األول حـيث أضاع
تـيـاجو سـيـلفـا أخطـر الـفرص بـعد
مـرور  10دقــائق إال أن مــحـاوالت

نـــكـــونــكـــو ومــوتـــيـــنج وكـــافــاني
وموسى ديابي لم تكن مؤثرة على

مرمى بينوا كوستيل.
أمــا إيـريك بــيـدوي مـدرب بـوردو
جلـأ خلـطـة  ?3-1-2-4حـيث جنح
في خــلق كـثــافــة عـدديــة في وسط
ــــلـــعب واســــتـــغل حــــالـــة عـــدم ا
االنـســجــام الــتي ظــهـرت عــلــيــهـا
التـشـكـيلـة الـبـاريسـيـة حـيث جاء
الــهــدف الــوحــيــد مـن ركــلــة جـزاء
نـتيـجة عـرقلـة دي بريـفيل لـلظـهير
ن البلـجيكي تومـاس مونييه األ

ليسجلها كافاني بنجاح.
هـجـومـيـا لم يـشـكل الـضـيـوف أي
خـطـورة عـلى مـرمى بـوفـون طوال
الـشــوط األول بـاســتـثـنــاء فـرصـة

يتيمة جليمي برياند.
بــيــنـمــا كــان فــرانــســوا كــامــانـو
مـزعـجـا في الشـوط الـثـاني وهدد
ــــرمى أكــــثـــر من مــــرة جنح في ا
إحـداها بوفـون في إبـعاد تـسديدة

قص األيسر. كامانو من ا
لم يــسـتــفــد تـوخــيل من تــبـديالته
الــــثالثـــة بـل جـــاء مــــعــــظـــمــــهـــا
لإلصــابــات مــثل إشــراك كــيــلــيـان
مبابي وكول داجبا مكان كافاني
ومــونــيــيه بــيــنــمــا أراح فـيــراتي
ليـشارك مـكانه لـيانـدرو باريديس
إال أن البدالء لـم يتركـوا أي بصمة

طوال الشوط الثاني.
تــبـاعــدت خـطــوط سـان جــيـرمـان
وغـاب الـتفـاهم تـمـاما بـ العـبيه
بـيــنـمــا أضــاع تـشــوبـو مــوتــيـنج
فـرصــة خـطـيـرة نـتــيـجـة الـرعـونـة
ــراوغــة ومــيـــله لالســـتــعـــراض 
مـدافعي بـوردو بـدال من الـتسـديد

أو التمرير لزميله مبابي.
ضـــغط بـــوردو بـــكل قـــوة أمال في
إدراك الــــتــــعــــادل إال أن رأســــيـــة
البديل أندرياس كورنيليوس مرت
فوق العارضة بـينما سدد يوسف

سابالي في أحضان بوفون.
وسط ســيــطـرة ونــشــاط هــجـومي
مـلحـوظ لـلـضـيـوف تـبـادل مـبابي
الـــكــرة مع دانـي ألــفـــيس قــبل أن
يتـعـثـر األخـيرة في تـسـديـد الـكرة
فــوق الــعــارضــة لــتــضــيع فــرصـة
واعدة أطلق بعدها احلكم صافرة

النهاية.
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ـدير الـفـني ألتلـتـيكـو مـدريد { مـدريد  –وكـاالت -  رفض ديـيـجو سـيـميـوني ا
ة فـريقه في الـديربي بـنتـيجة  3-1أمـام ريال حتمـيل التـحكيـم مسؤولـية هـز

ـؤتـمـر مـدريـد ونـقـلت صـحـيـفـة "مـاركـا" تـصـريـحـات سـيـمـيـوني في ا
الصـحفي حـيث أشار خاللـها إلى عـدم رغبـته في الدفع بـرودريجو
هـيــرنــانـديــز في الــتــشـكــيــلـة األســاســيـة بــســبب شـعــوره بــبـعض
ـتــنـا لــعـدم تــواجـد االنــزعـاجــات. وقـال ســيــمـيــوني "لن نـبــرر هــز
رودريـجـو في التـشـكيـلـة لقـد لـعب مبـاراة قـوية أمـام  ريـال بيـتيس
وشـعــر بـبـعض االنـزعــاجـات". وأضـاف "ريـال مــدريـد قـدم مـبـاراة
قويـة اخلصم تـمتـع بالـكثـير مـن القـوة الهـجومـيـة وهو مـا فتح له

الباب لتحقيق الفوز بثالثية".
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{ { مـدريد - وكاالت  - أصـبح سيرجـيو راموس قـائد ريال
لـكي بـعدمـا بات مدريـد في مـوقف ال يحـسد عـلـيه مع الفـريق ا

قبلة. واجهات ا مهددا بالغياب عن فريقه في ا
دافع اإلسباني سيغيب عن مباريات وذكرت صحيفة "ماركا" بان ا
ـلك ودوري أبطـال أوروبا في حـالة تـلقيه فريـقه في اللـيجـا وكأس ا

قبلة بالبطوالت الثالث. باريات ا بطاقة صفراء في ا
وأشارت الـصحيفة لـعدم وجود خطورة كـبيرة إذا تلقى

الالعب بـــطــاقـــة صــفـــراء في الــديـــربي أمــام
أتـلــتـيــكـو مــدريـد حـيث ســيـمــنـعه ذلك من
خـــوض مـــبـــاراة جـــيــــرونـــا عـــلى مـــلـــعب
سـانـتــيـاجـو بـرنـابــيـو مـا يـعــني إمـكـانـيـة
تـــواجــده دون مـــشـــاكل في كالســـيـــكــو .
ــلــكي من ويــكــمن قــلق مــســؤولي الــفــريق ا
لك ودوري مـوقف راموس في بـطولـتي كأس ا
ـتلك إنـذارين في كل بـطولـة ما األبـطال كـونه 
يــعــني تــأكــد تــعــرضه لاليــقــاف إذ حتــصل عــلى
الـبطاقة الـثالثـة. وفي حال تلقى ذو الـ  32عـاما على
بـطــاقـة صـفـراء في مـبــاراة إيـاب نـصف نـهـائي كـأس
لك أمـام برشـلونـة ستكـون فرصـة تواجـده في نهائي ا
ـــلــكي في الـــبــطــولــة مـــعــدومــة وذلك إذا جنـح الــفــريق ا

ــأمن في دوري الـتــجــاوز عــقــبـة الــبــارســا. ولن يــكــون رامـوس 
األبـــطــال حـــيث ســيـــكــون
غـــيــابـه مــؤكـــدا في إيــاب
ثـمن الـنـهـائي في حـال
تــلــقـيه بــطــاقـة صــفـراء
جــــديـــــدة في مـــــبــــاراة
الــذهــاب أمـــام أيــاكس

بعد غدا األربعاء.

يزًا هاجم البولنـدي روبرت ليفاندوفـسكي رقمًا  { برل  –وكاالت  - حـقق ا
مـع نـاديـه بـايــرن مــيــونخ خالل مــواجــهــة شــالـكـه اول امس الــسـبـت في إطـار
ـاني. وأبرز احلـساب الـرسمي للـنادي الـبافـاري على مـوقع التواصل الدوري األ
تويـتر جناح الدولي البولندي في الوصـول إلى مئة هدف مع فريقه بايرن ميونخ

على ملعب أليانز أرينا.
وجنح روبرت لـيفاندوفسكي في تسجيل الـهدف الثاني لبايرن ميونخ أمام األزرق
لـكي خالل الشوط األول. واسـتطاع العب بـوروسيا دورتـموند الـسابق جتاوز ا
أرقام مـجمـوعة هائـلة من العـبي البـايرن عـلى رأسهم زمـيله تـوماس مـولر الذي

يأتي بعده برصيد  94 هدفًا.
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{ لــنـــدن (أ ف ب) - تــعـــهــد نــادي
سـاوثـمبـتـون منـع مشـجـعَ له من
ـقتل دخـول ملـعـبه الستـهزائـهـما 
العب كـــرة الــــقـــدم األرجـــنــــتـــيـــني
ــيـلــيـانــو ســاال بـتــحـطم طــائـرة إ
صـغــيـرة كـان عـلـى مـتـنـهــا الـشـهـر
ــاضي خالل مــبـاراة ضـد فــريـقه ا
كــــارديف ســــيــــتي ضــــمن الـــدوري

متاز لكرة القدم. اإلنكليزي ا
وقـــضى ســــاال في سن الــــثـــامـــنـــة
والـــعـــشــــرين في حتــــطم طـــائـــرة
صـغـيـرة كان عـلى مـتـنهـا في بـحر
انش في  21كـانـون الثـاني وهي ا
في طريـقهـا من فرنـسا حـيث يدافع

عن ألــوان فـــريق نــانـت الى ويــلــز
ـــقــرر أن يـــنـــضم حـــيث كـــان مـن ا
ـشـارك لــصـفـوف كـارديف ســيـتي ا

في منافسات الدوري اإلنكليزي.
وخــاض كــارديف الـســبت مــبـاراته
األولى في الدوري منذ العثور على
جثة الالعب ليل األربعاء اخلميس
بـحـلـوله ضـيـفـا عـلى سـاوثـمـبـتون
على ملـعب "سانت مـاري ستاديوم"

رحلة السادسة والعشرين. في ا
وأظـهـر شـريط مصـور انـتـشـر على
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي بـعـد
ـبـاراة قـيـام اثـنـ عـلى األقل من ا
مشـجعي ساوثـمبـتون باالسـتهزاء

من احلـــــادث الـــــذي أثـــــار حـــــدادا
واسعا وتضامنا مع عائلة الالعب
عبـر القـيام بـحركـات تمـاثل حتليق
طــائـرة وحتــطــمــهــا وتـوجــيه ذلك

نحو مشجعي كارديف سيتي.
وأكد النـادي اإلنكلـيزي في بيان أن
ـشـجعَـ خـضـعا السـتـجواب من ا
قـبل الشـرطة وأنه سـيتـخذ "مـوقفا

صارما جدا" بشأن ما جرى.
وأضـــاف فـي بـــيـــان "يـــؤكـــد نــادي
ســـاوثـــمـــبـــتـــون لـــكـــرة الـــقـــدم أن
شجع  حجزهما" متابعا أنه ا
"ســـيــواصل الـــتــعــاون مـع شــرطــة
هـامـبـشـاير لـتـحـديـد األفـراد الـذين
قـامـوا بــحـركـات غـيــر الئـقـة حـيـال

مشجعي كارديف".
وشـدد عــلى أن "ال مــكــان لـتــصـرف
ــــاثل فـي لـــعــــبــــتـــنــــا ولن يــــتم
الـتـسـامح مع ذلك في مـلـعب سانت
مـاري (...) الـنـادي سـيـتـخـذ مـوقـفا
شـديـد الـصـرامـة ضد كـل من يـثبت
ــشـجــعـ تــورطه ويـعــتـزم مــنع ا

اللذين  حتديدهما".
ـــبــاراة وســـبق صـــافـــرة بــدايـــة ا
الـوقـوف دقـيـقـة صـمت حـدادا عـلى
ـــبــاراة بـــفــوز الالعـب. وانــتـــهت ا
كــــارديف  ?1-2بــــفـــــضل هـــــدف في
الــدقــيـقــة الــثـالــثــة من الــوقت بـدل
ـاركي كـيـنيث الـضـائع لالعـبه الد

زوهور.

{ لـنـدن  –وكـاالت  -- حــقق ريـال
مدريـد االنتصـار بنتـيجة  1-3 في
ديـربـي الـعـاصـمـة اإلسـبـانـيـة ضد
جـاره الـلـدود أتـلتـيـكـو مـدريد اول
امس الـســبت في إطـار اجلـولـة الـ
 23من عـمــر الـلــيـجــا عـلى مــلـعب

واندا ميتروبوليتانو.
لكي حـملت توقيع ثالثية الـفريق ا
كــاســـيـــمــيـــرو في الـــدقــيـــقــة ?16
وراموس في الدقيقة  ?43وجاريث
بـيل في الدقـيـقة  ?74بـينـمـا سجل
جريزمـان هدف أتلتيـكو مدريد في

الدقيقة .25
وبهـذا االنـتصـار يرفع
ريـال مـدريـد رصـيـده
إلى  45نـقــطـة في
ـــركــــز الــــثـــاني ا
بــــيـــنـــمــــا جتـــمـــد
رصــيــد أتــلــتــيــكـو
مــــدريــــد عــــنـــد 44
ـــركـــز نـــقــــطـــة في ا

الثالث.
ـــــــبــــــاراة بـــــــدأت ا
بـــــاســــــتــــــحـــــواذ
أصحاب األرض

عــلـى الــكــرة وانــطــلـق الــفــرنــسي
أنـطــوان جـريـزمــان جنم أتـلـتــيـكـو
مدريد على اجلبهة اليسرى وسدد
رمى في الدقيقة كرة مرت بجانب ا

الثانية.
وأول رد من ريــال مــدريــد جـاء في
الدقيقة العاشرة حيث أرسل داني
كــارفـاخــال كـرة عــرضــيـة ســددهـا
الـكرواتي لـوكـا مودريـتش بـالرأس
على يسار مرمى احلارس أوبالك.
وجنح ريــال مـــدريــد في تـــســجــيل
الهدف األول في الدقيقة  ?16حيث
ــلــكي عــلى ركــلـة حــصل الــفـريق ا
ركــنــيــة نــفــذهــا كــروس ولــعــبــهـا
ــــــرمى رامـــــوس بــــــرأسـه أمـــــام ا
ليُسـددها كاسيمـيرو بركلـة مقصية

رائعة داخل الشباك.
وأهــدر لــوكــاس فـاســكــيــز فــرصـة
تسـجيل الـهدف الثـاني في الدقـيقة
 ?19حـــيث أرسل فـــيــنـــيــســـيــوس
جــونــيــور تــمـريــرة عــرضــيــة أمـام
فـاسكـيز لـكـنه سددهـا بقـوة بعـيدًا

عن مرمى أوبالك.
وجنح جريـزمان في تـسجـيل هدف
التعادل ألتلتيكو مدريد في الدقيقة
 ?25حيث انطلق بالكرة وسدد ب
أقدام احلـارس تيـبو كـورتوا حيث
جلأ احلكم إلى تـقنية الـفيديو قبل

أن يُعلن عن شرعية الهدف.
وحـــاول تــونـي كــروس تـــســـجــيل
الهدف الثاني للميرجني بتسديدة
ــ احلـارس أوبالك قــويـة عــلى 
لـكن األخـيـر تـصـدى لـلـكـرة بـبـراعة

في الدقيقة .36
وعـرقل خـيـمـيـنـيـز مـدافع أتـلـتـيـكو
مـدريد الـبرازيـلي فـينـيسـيوس في
لكي على منطقة اجلزاء ليحصل ا
ركـلـة جـزاء نـفذهـا رامـوس بـنـجاح
داخل الــشـــبــاك في الــدقــيــقــة ?43
لـيـنـتـهي الشـوط األول بـتـقـدم ريال

مدريد .2-1
ومـع بـدايـة الـشــوط الـثـاني حـاول
ألــفـارو مــوراتـا مــهــاجم أتـلــتـيــكـو
مـدريـد تـهـديــد مـرمى ريـال مـدريـد
بتـسديـدة قويـة علت مـرمى كورتوا

في الدقيقة .47
وواصل أتـلـتـيكـو مـدريـد مـحاوالته
نــحــو تـــعــديل الــنــتـــيــجــة وســدد
أنطـوان جريزمـان كرة قـوية لكـنها
مــرت بــجــانـب الــقــائم األيــســر في

الدقيقة .52
وجنح مـــوراتـــا في هـــز الـــشـــبــاك

حـيث اسـتـغل تـقدم احلـارس تـيـبو
كـــورتــــوا عن مـــرمــــاه لـــكـن حـــكم
ــــبـــاراة ألــــغـى الـــهــــدف بــــداعي ا
الـــتـــســـلل عـــلى مـــهــاجـم الــروخي

بالنكوس.
ـديـر وقـرر سـانـتـيـاجـو سـوالري ا
الفني لـريال مدريـد الدفع بجاريث
بـيل بـدلًـا من الـشـاب فـيـنـيـسـيوس
جونـيور ثم دانـي سيـبايـوس بدلًا
من توني كـروس وأخيـرًا ماريـانو

ا. دياز بدلًا من كر بنز
وعـلى اجلـانب اآلخـر دفع ديـيـجـو
ديـر الـفـني ألصـحاب سـيـمـيـوني ا
األرض بـــــالـــــثالثـي فـــــيـــــتـــــولــــو
ورودريجو هيرنانديز وكالينيتش.
وتألق الـبلـجيكي تـيبـو كورتوا في
الــتـــصـــدي لــتـــســديـــدة قـــويــة من
خيميـنيز العب أتلتـيكو مدريد في
الدقيقة  ?60وحول الكرة إلى ركلة

ركنية.
ــا تـوســيع الــفـارق وحــاول بـنــز
بـالـهـدف الثـالث حـيث أرسل داني
كـارفاخـال كرة عـرضـية من اجلـهة
ـهـاجم الـفـرنـسي الـيـمـنى حـاول ا
تسديـدها بالرأس في الـشباك لكن
تــســديــدته عــلت مــرمى أوبالك في

الدقيقة .72

وجنح جـــاريث بـــيل في تـــســـجــيل
الــهــدف الــثــالث لــريــال مـدريــد في
ـا الــدقــيــقـة  ?74حــيـث بــدأ بــنــز
الـــهـــجـــمـــة ومـــرر لـــزمـــيــلـه لـــوكــا
مــــودريـــتش الــــذي مــــرر لـــلــــنـــجم
الـويلـزي الذي سـددها بـقوة داخل

الشباك.
ــبــاراة الــبــطــاقــة وأشــهــر حــكم ا
الـصـفـراء الـثـانـية فـي وجه الـغاني
تــومــاس بــارتي لــيُــكــمل الــروخي
بالنـــــكـــــوس آخــــر  10دقـــــائق في
ــبــاراة بـنــقص عــددي لــتــنــتـهي ا

باراة بفوز ريال مدريد. ا
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وجنح لـــيــفــربــول فـي الــفــوز عــلى
ـوث بـثالثـيـة نـظـيـفة ضـيـفه بـور
ــبــاراة الــتي جــرت اول امس فـي ا
الـسـبـت عـلى مــلـعب آنـفــيـلـد رود
ضـمن منـافـسات اجلـولـة السـادسة
والـعـشـرين من الـدوري اإلجنـلـيزي
ـــمــتــاز.أحــرز أهـــداف لــيــفــربــول ا
سـاديـو مـاني وفـيــنـالـدوم ومـحـمـد

صالح في الدقائق  24و 34و.48
ورفع لـــيــفـــربــول رصـــيــده إلى 65
نــقـطــة لـيــسـتــعـيــد صـدارة جـدول
الــتــرتــيب من مــانـشــســتــر ســيـتي
صاحب الـ 62نـقـطة بـيـنـمـا توقف

وث عند  33نقطة في رصيد بـور
ركز الـ.11 ا

ـبـاراة سـريـعًـا عن ـوث ا بـدأ بـور
طــريـــقـــة انـــطالقـــة من فـــريـــزر من
اجلــبــهـــة الــيــســرى في الـــدقــيــقــة
الـــثــانــيـــة وســدد بـــقــوة من داخل
مـــنــطـــقــة اجلــزاء ولـــكن احلــارس

أليسون أخرجها بنجاح.
وكـانت أول مـحـاولـة لـلـيـفـربول في
الــدقــيــقــة الــعــاشــرة من انــطـالقـة
حملمـد صالح على اجلـبهة الـيمنى
وسدد بيسراه ولكنها ذهبت بعيدة

رمى. عن ا
وعــاد صالح لـلـظــهـورة مـرة أخـرى
فـي الــدقــيــقــة  ?13بـــتــســديــدة من
خــارج مــنــطــقــة اجلــزاء ولــكــنــهــا
ـــوث اصــــطــــدمت بــــدفــــاع بــــور
وذهبت سهلة ليد احلارس بوروك.
وأحــرز لــيــفـــربــول أول أهــدافه في
الــدقــيــقــة  ?24بــعــد عــرضــيــة من
جـيـمس مـيـلـنر مـن اجلـهـة اليـمـنى
لــلــســنــغــالي ســاديــو مـانـي الـذي
حـــولـــهـــا بـــرأسـه بـــشـــكل رائع في

وث. شباك بور
وأحرز فـينالـدوم الهـدف الثاني في
الـــدقــيــقــة  ?34بــعــد تـــمــريــرة من
روبرتسون ليتسلم فينالدوم الكرة

داخل منـطقة اجلـزاء ويضـعها من
رمى. فوق حارس ا

ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني ومن
ـرمـى تـمــكن أول مــحــاولـة عــلـى ا
لـيـفـربول من إحـراز الـهـدف الـثالث
في الـدقيـقة  ?48عن طريق صالح
بـعد تـمريـرة بـالكـعب من فيـرميـنو
ــ ـــصـــري عـــلى  لــيـــســـددهــا ا
ــبـاراة احلــارس. وحـتـى نـهــايــة ا
حافظ ليفربـول على تقدمه وشباكه
النـظيفـة ليعـود إلى صدارة جدول
ـمـتاز تـرتـيب الـدوري اإلجنلـيـزي ا

مرة أخرى.
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وفـــرط بــوروســـيــا دورتــمـــونــد في
تــــــقــــــدمه ( (0-3أمـــــــام ضــــــيــــــفه
هوفنـها وسمح له بـالتعادل (-3
 ?(3اول امس الـــســـبت حلـــســـاب

اني. اجلولة الـ 21من الدوري األ
ــبـاريــات فــاز هـيــرتـا وفي بــاقي ا
بــرلــ عــلـى مــضــيــفـه بــوروســيــا
مـونـشـنـجالدباخ ( ?(3/0وهـانـوفر
علـى ضيـفه نورنـبرج ( ?(2/0فيـما
تـعـادل فـرايـبورج مع فـولـفـسـبورج
( ?(3/3كـــمــا تـــعــادل اليـــبــزيج مع
ضـــيــفه آيــنــتـــراخت فــرانــكــفــورت

سلبيا.
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{ لــنـدن - وكــاالت - أشــار اإلسـبــاني خــوان مــاتـا العب
وسط مـانــشـســتـر يــونـايـتــد اول امس الـســبت إلى وجـود
ان يـونايـتد لـتجـديد عـقده مـفاوضـات مسـتمـرة مع إدارة ا

وسم.  الذي ينتهي هذا ا
وقـال ماتا في تصريـحات عقب انتصـار الفريق بثالثية دون
ـوسم. رد في عـقــر دار فـولـهــام "نـعم عـقــدي يـنـتــهي هـذا ا
هـنـاك بالـفـعل مـفـاوضـات مـسـتمـرة حـول الـتـجـديـد ولـكني
ـنـاسـبـة لـلتـفـكـيـر فـي األمور أعـتـقـد أنـهـا لـيـست الـلـحـظـة ا

الفردية. ما يجب أن يحدث سيحدث".
وتـــابع صــاحب الـ 30عــامــا الـــذي شــارك كــأســاسي  أن
ـدير الـفني الـنرويـجي أولي جونـار سولـسكـاير يـستـخدم ا
تـاحة تقريـبا" ألن الفـريق بصدد خوض "جـميع العنـاصر ا

وسم. مباريات كثيرة هذا ا

وأضـاف "نحن بصدد شهر صعب للغاية ولكنه مثير أيضا.
شـهر فـبـراير سـيـكون صـعـبا لـلـغـاية ولـكـننـا نـدخله بـرغـبة
باراة (أمـام فولهام) ال تدل على أي كـبيرة". وواصل "هذه ا
شيء قـبل مواجهة غدا الثالثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري
األبـطـال أمـام بـاريس سـان جـيـرمـان الـفرنـسـي علـى ملـعب

أولد ترافورد".
وأكـد "األمـور لم تـكن جـيـدة بــالـنـسـبـة لـنـا قـبل شـهـرين من

اآلن وكانت األمور تبدو صعبة للوهلة األولى".
وخـتم "سان جيـرمان فـريق رائع سواء كان في مـستواه أم
تلك العبـ مهاريـ قادرين على صنـاعة الفارق. ال وهـو 

علينا أن نكون في أفضل مستوى لنا لتحقيق الفوز".
ير ركـز الرابع في البـر واقـتحم فريق الـشيـاط احلمـر ا

ليج مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى  51نقطة.


