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سـقط ريال مـدريـد في فخ التـعادل
اإليــجــابي 1-1 ضــد ضــيــفه بــلــد
الـولـيـد مـسـاء اول امس الـسبت
ضـمن مـنـافـسـات اجلولـة الـثـانـية

من عمر الدوري اإلسباني.
ا سـجل لـريـال مدريـد كـر بـنـز
فـي الــدقـــيــقــة 82 بــيــنـــمــا أحــرز
ســيــرجي جــوارديــوال هــدف بــلــد

Æ88 الوليد في الدقيقة
وبهذا الـتعادل يحـتل ريال مدريد
ـركــز الـثــاني بـجــدول الـتــرتـيب ا
بـرصـيـد 4 نـقــاط بـفـارق األهـداف

عن بلد الوليد ثالث الترتيب.
واعـــــتــــمــــد زيـن الــــدين
ـــــديــــر زيـــــدان ا
الـفـني لـريـال
مدريد على
طــــريـــــقــــة
لــــــعب (-4
.(3-3
بـــــــوجـــــــود
كـــورتــوا في
حـــــــــراســــــــة
ـرمى أمامه ا
الـــــــــــربـــــــــــاعـي
كــــارفــــاخــــال
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قرر شون رايت فيـليبس العب مانـشستر سـيتي وتشيـلسي السابق اعـتزال كرة القدم اول
امس السبت بشكل نهائي.

وأعلن فيليبس صاحب الـ 37 عاماً قراره خالل التواجد في ستديو قناة "سكاي سبورتس"
كنة ولكن وقال فيليبس: "كنت أحاول احلفاظ على مسيرتي في عالم كرة القدم ألطول مدة 
ـاضيـة قـررت رسمـيًا أن أتـقـاعد".وأضـاف: "كـنت أعلم أن ال يـوجد خالل األسابـيع الـقلـيلـة ا
شيء يـدوم لألبـد ولـكن بـعـد إجـراء الــعـمـلـيـة األخـيـرة اتـخـذت الـقـرار وأنـا راضٍ".يـذكـر أن
مـتاز مـرة واحدة في مـسيـرته رفقـة تشـيلسي فيـليبـس حصل علـى لقب الـدوري اإلجنليـزي ا

وسم 2006 – 2005.
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تغلب نادي يوفنتـوس على نظيره بارما
بـهـدف دون رد اول امس الــسـبت عـلى
ملـعب إينـيـو تارديـني في إطار اجلـولة

األولى من عمر الدوري اإليطالي.
أحرز جورجيـو كيلـيني قائد يـوفنتوس
باراة الوحـيد في الدقيقة 21 من هدف ا

زمن الشوط األول.
وحصـد البـيانـكونـيري أول 3  نقاط في
مـشـواره نـحـو الــدفـاع عن لـقـبه بـيـنـمـا
فــشل بــارمــا في احلــصـول عــلى نــقــطـة

ليصبح رصيده خاليًا من النقاط.
ـبـاراة سريـعًا دخل يـوفنـتـوس أجواء ا
وهـدد دوجالس كـوسـتـا مرمـى احلارس
لــويــجي ســيــبـي بــتـســديــدة قــويــة في
الـدقـيـقـة الـرابـعـة إال أنـهـا مـرت بـجوار

ن. القائم األ
وكـاد كــريـسـتـيـانــو رونـالـدو أن يـسـجل
الــهــدف األول في الــدقــيــقـة 12 بــعــدمـا
استـقبل عـرضيـة خضـيرة وسـدد رأسية

علت العارضة.
ورد إجنـــلــيــسـي ســريــعًــا عـــلى فــرصــة
رونالـدو ومن تمـريرة جـيرفـينـهو سدد
إجنــلــيــسـي تــصــويــبــة قـــويــة بــالــقــدم

اليـسرى تألـق تشيـزني وأبعـدها بـعيدًا
عن مرماه.

وافـتتح كـيـليـني أهـداف يوفـنـتوس في
ــوسم اجلـديــد بــعـدمــا سـجل الــهـدف ا
األول في الـدقـيـقة 21 بـعـد ركـلـة ركـنـيـة
ـنـطـقـة أبـعـدهـا احلـارس نـفـذت داخل ا
لـــتـــصل إلى ســـانـــدرو الــذي ســـدد كــرة

حولها كيليني داخل الشباك بنجاح.
واقـتـرب بـارمـا من تـعـديل الـنـتـيـجـة في
الدقـيـقة 25 بـعد هـجـمـة مرتـدة سـريـعة
وصـلت إلى إجنـلــيـسي الـذي راوغ عـلى
ـنــطـقــة وسـدد لـتــرتـطـم بـأقـدام حــدود ا
كيليني وبونوتشي وتخرج لركلة ركنية.
وفي الـدقــيـقـة 34 أحـرز رونــالـدو هـدفه
وسم والـثـاني لـيوفـنـتوس األول هـذا ا
قــبل أن يـعـود احلــكم لـتـقــنـيـة الــفـيـديـو
ويلغي الهـدف بداعي وجود حـالة تسلل

على الدون البرتغالي.
وواصل الـدون مـسـلـسل إهـدار الـفرص
بعدما أهدر فرصة مضاعفة النتيجة في
الــدقـــيــقــة 59 بــعـــد مــرور كـــوســتــا من
ن ليمـرر الكرة إلى رونالدو اجلانب األ
الــــقـــادم من اخلـــلـف الـــذي ســـدد فـــوق

العارضة.

وأطلق رونالدو قذيفـة صاروخية بالقدم
اليسرى في الـدقيقة 65 تألق سيبي في
إبعـادها كـمـا تصـدى مجـددًا لتـصويـبة

الدون البرتغالي.
وكاد هيرناني أن يسـجل التعادل لبارما
في الدقـيـقة (3+90) بعـدمـا سدد قـذيـفة
نـطـقة من ركـلة حـرة ثـابتـة من خـارج ا

مرت بجوار مرمى السيدة العجوز.
هاتريك ليفاندوفسكي

وحـــقق بــايـــرن مــيـــونخ فــوزه األول في
ــوسم بـــعــدمــا ــاني هـــذا ا الـــدوري األ
تغـلب عـلى مضـيفه شـالـكه بثالثـية دون
رد اول امـس الــــســــبت عـــــلى مــــلــــعب
فيلتينس أرينـا ضمن منافسات اجلولة

سابقة. الثانية من عمر ا
ـهاجم البـولندي سجل أهداف الـبايرن ا
روبــرت لـيــفــانـدوفــســكي "هــاتـريك" في
الـدقــائق 20 و 50 و75 لـيــرفع الــفـريق
الـبـافـاري رصيـده إلى 4 نـقـاط قفـزت به
للـمركز الـرابع بيـنما تـوقف شالـكه عند

رتبة الـ12. نقطة واحدة في ا
جاءت البداية حذرة من الفريق في ظل
حــرصــهــمــا الــشــديـد عــلـى إغالق كــافـة
ـــســاحــات فـي اخلــلف قـــبل أن يــصل ا

بـايـرن بـأول فـرصـة بـعـد مرور 4 دقائق
بــتـسـديــدة من روبـرت لــيـفـانــدوفـسـكي
الذي قابل عرضية بلـمسة واحدة لكنها
ذهــبت بــ أيـدي احلــارس ألــيـكــســنـدر

نوبل.
ومـع حــلـــول الـــدقـــيـــقــة  19اســـتـــطــاع
كـيـنجـسـلي كـومـان التـحـصل عـلى ركـلة
جــزاء لــصــالح بــايـرن بــعــدمــا تــعـرض
ــنـطــقــة لـيــنــبـري لــهـا لـإلعـاقــة داخل ا
ليفاندوفسـكي الذي وضع الكرة بنجاح
إلى داخل الــشـبــاك لـيــتـقــدم الـضــيـوف

بهدف أول.
وقبل نهاية الوقت األصلي للشوط األول
بـ   3 دقـائق وصل شـالـكه بـأول فـرصة
ـغربي ـرمى نـوير عن طـريق ا حـقيـقـية 
أمــ حـــارث الــذي ســدد كـــرة من عــلى
حدود مـنطـقـة اجلزاء لـكنـها ذهـبت ب

أحضان حارس بايرن.
وجاء الـرد سريـعًا من الـضيـوف بعـدما
أرسل كومان تمريرة حريـرية لكورينت
توليسو داخل منطقة اجلزاء ليتسلمها
األخير ويـستـدير بجـسده مسـددًا الكرة

بيسراه لكنها مرت بجوار القائم.
ولم تـــمض ســـوى 5 دقـــائق فـــقط عـــلى
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الــفـــريق الــلـــنــدنـي من تــقـــلــيص
الـفــارق في الــدقــيــقـة 85 عــنــدمـا
وضـع أوبـــامـــيـــاجن الـــكـــرة أمـــام
تــوريـيــرا الـذي اســتــعـادهــا أمـام
ــدفــعــ لــيــســددهــا في زحــمـــة ا

رمى. ا
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وسـقط مـانـشـسـتـر يـونايـتـد عـلى
مــــلــــعـــــبه ووسـط جــــمـــــاهــــيــــره
بـاخلـسـارة أمام كـريـسـتـال باالس
بهـدف لـهدف اول امس الـسبت
في اجلــولـة الــثــالــثــة من الـدوري

اإلجنليزي.
تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو
بــالــدقــيــقــة 32 وتــعــادل دانــيــيل
جـــــيــــمس ألصـــــحــــاب األرض في
الـدقــيـقـة 89 قــبل أن يـســجل فـان
أنـهـولت هـدف الـفــوز لـكـريـسـتـال

باالس في الدقيقة 93.
ـانـيـو نزيـف النـقـاط بـعد واصل ا
ـــاضـــيـــة مع تـــعـــادله اجلــــولـــة ا
وولــفــرهـامــبــتـون بــنــتـيــجـة 1-1
لـيــتـســاوى الـفـريــقـان بــرصـيـد 4
نـقـاط لـكل مـنـهـمـا في انـتـظـار مـا
ســتــســـفــر عـــنه بــاقي مـــبــاريــات

اجلولة.

األســـــاســـــيـــــة الـــــتي اجـــــتـــــازت
ـــبـــاراة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون في ا
اضية فعـاد جوردان هندرسون ا
وفـابـيــنـيـو عـلى حــسـاب جـيـمس
مـــيــلـــنـــر وألــيـــكس أوكـــســلـــيــد-

. تشامبرل
واعــتــمـــد مــدرب آرســنــال أونــاي
ـري لــلـمــرة األولى مـنــذ بـدايـة إ
ــوسم عــلـى مــهــاجــمه الــعــاجي ا
نيكوالس بيبي كأساسي وأجلس
ــهـــاجم الــفـــرنــسـي ألــكـــســنــدر ا

الكازيت على دكة البدالء.
وهــيـمن لــيــفـربــول مــنـذ الــدقـائق
األولى مـعــتــمـدا بــشــكل أسـاسي
عـلى اجلـبـهـة الـيـمـنى في تـشـكيل
هـجـمـاته عـبر الـظـهـير ألـكـسـندر-
أرنــولــد الـذي نــفــذ أكــثــر من كـرة
عـــرضــيـــة خــطـــيــرة في الـــدقــائق
العـشـر األولى فشل فـينـالدوم في
الــســيـــطــرة عـــلى واحــدة مـــنــهــا
لـــتـــذهب مـــحـــاولــتـه بـــعــيـــدا عن

رمى. ا
وكاد آرسنال يفـتتح التسجيل في
الـدقـيـقـة 13 عـنـدمـا خـرج أدريـان
حـــارس لــيــفــربــول لـــقــطع الــكــرة
ــــيــــريك لــــتــــصـل إلى بــــيــــيــــر إ
أوبامـاينج الـذي حاول إسـقاطـها
ــدافـعــ لــكـنــهــا مـرت من فــوق ا

رمى. بسالم بجانب ا
وسـيـطر أدريـان عـلى تـسـديدة من
بيبي إثر هجمة مرتدة سريعة في
الـدقـيـقة 20 وفـشل جنم لـيـفـربول
ساديو ماني في اسـتغالل تمريرة
خــاطـــئــة من العب آرســـنــال داني
سـيـبـايـوس لـيطـيح بـالـكـرة نـحو

درجات في الدقيقة 15. ا
وفـــــشـل آرســـــنـــــال مــــــجـــــددًا من
اســتـغالل هــجـمــة مـرتــدة بـعــدمـا
تلقى بيبي الكـرة محاوال إسكانها
فـي الـــزاويـــة الــــعـــلـــيــــا بـــيـــد أن
مـحـاولـتـه افـتقـدت لـلـدقـة قـبل أن
يــضــيـع الالعب نــفـــسه فــرصــة ال
تــعـوض فـي الـدقــيـقـة 36 عـنــدمـا
تـخـطى أنـدي روبرتـسـون بـبـراعة
رمى لـكن أدريان تدارك وانفـرد با

وقف. ا
وافـتـتح لــيـفـربـول الــتـسـجـيل في
الدقيقة 41 بعد ركلة ركنية نفذها
ألكسندر-أرنولد على رأس ماتيب
الــذي دكــهـا في الــشــبـاك وأوشك
مـاني عـلى إضـافـة الـهـدف الـثاني
بــالــطـريــقــة ذاتـهــا لــكن رأســيـته

وفاران وراموس ومـارسيلو وفي
الـــوسط كـــاســـيـــمـــيـــرو وكــروس
وخــامــيس رودريـجــيــز والـثالثي

ا وإيسكو. الهجومي بيل وبنز
على اجلانب اآلخر جلـأ سيرجيو
جونزاليس مدرب بلد الوليد على
طـريـقـة لـعب (2-4-4© مـاسيب في
ــرمى أمــامـه نــاتــشــو حــراســـة ا
وسـالـيـسـو وأوليـفـاس ومـويـانو
ـيـتـريـو وفي الــوسـطط بالنـو وإ
ومــــيـــتــــشـــيـل وبـــورو وثــــنـــائي

هجومي أونال وجوارديوال.
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وانفـرد ليـفربـول بصـدارة الدوري
ــمـتــاز لــكـرة الــقـدم اإلجنــلـيــزي ا
ـــيـــرلـــيج) بـــفــوزه عـــلى (الـــبــر
آرســـنــال (3-1) مـــســاء اول امس
السـبت ضمن اجلـولة الثـالثة من
ــســابـــقــة بــعـــدمــا حــقق عــمـــر ا
الـعـالمـة الـكـامـلـة بـ3 انـتـصـارات

متتالية.
وأحـــــرز أهـــــداف لـــــيـــــفـــــربـــــول
الــكــامــيــروني جــويل مــاتــيب في
ــصـري مــحـمـد الــدقـيــقـة (41) وا
صالح (49 من ركلـة جزاء) و(58)
فـــيــــمـــا ســــجل األوروجــــوايـــاني
لـوكــاس تــوريـيــرا هـدف آرســنـال

الوحيد (85).
وبــهــذا الــفـــوز يــرفع لـــيــفــربــول
رصــــــيــــــده إلى 9 نــــــقــــــاط من 3
انـتـصــارات مـتـتـالـيــة مـنـذ بـدايـة
ركز األول سابقة ليحتل ا ا
أمـــا آرســـنـــال فـــتـــجـــمــد
رصــيــده عــنـد 6 نــقـاط
بعـدمـا حقق الـفوز في
أول مـــــبـــــاراتـــــ له

سابقة. با
وسيـطر لـيفـربول
عــلـى مــجــريـات
الـــلــعـب مـــنــذ
الــــــبــــــدايـــــة
بـيــنـمـا عـانى
آرســـــــــنـــــــــال
الجتياز نصف
لعب مـعتمدًا ا
عــلـى الــهــجــمـات
اخلطـيرة الـتي كاد
أن يــــســــجـل مــــنــــهـــا
نيكوالس بيبي ال سيما

في الشوط األول.
وأجرى مدرب ليفربول يورجن
كــلـوب تـعــديـلــ عـلى تــشـكــيـلـته
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ـواجهة خاض فـريق برشـلونـة مرانه األخـير مـساء اول امس الـسبت ضـمن حتضـيراته 
ريال بيتيس امس األحد ضمن منافسات اجلولة الثانية من الليغا.

ـران حيث قـام بعـمل خاص وغـاب األرجـنتـيني لـيونـيل مـيسي العب وقـائد الـبارسـا عن ا
داخل صالة األلعاب الرياضية ولم يُشارك مع اجملموعة بحسب صحيفة "سبورت".

وكان ميسي يـسير في الطريق الصحيح نحو الـعودة والتعافي من اإلصابة التي حلقت به
خالل الـتحـضـيرات لـلمـوسم حـيث شارك في الـتـدريبـات مع اجملمـوعـة األربعـاء واجلمـعة

باراة تقلصت تمامًا بغيابه. اضي لكن فرصة مشاركته في ا ا
ديـر الفـني للـبارسـا بخـدمات الـثالثي الشـاب أبيل رويز واسـتعـان إرنسـتو فـالفـيردي ا

كارليس بيريز وأنسو فاتي لتعويض غيابات اخلط الهجومي.
ـعدة وجـاء اخلـبر الـسـار لفـالفـيـردي بتـعـافي البـرازيـلي رافيـنـيا والـذي عـانى بالـتـهاب ا

واألمعاء وأصبح جاهزًا للمشاركة.
بـاراة االفتـتاحـيـة ضد أتـلتـيك بـيلـباو ـة قاسـية فـي ا يُذكـر أن حامل الـلـقب قد تـلقى هـز
ـديـر الفـني بهـدف دون رد خـارج مـلـعـبه.عـلى صـعـيـد مـتـصل أكـد إرنـسـتـو فـالـفـيـردي ا
ؤتمر وقـال فالفيـردي خالل ا لـبرشلونـة أنه لن يُغامر بـإشراك قائد الـفريق ليـونيل ميسي
وسم الـصـحفـي الذي نـقـلـته صـحـيفـة مـاركـا "نـتـذكـر ما حـدث ضـد ريـال بـيـتيس خـالل ا
ـبـلي? ال أريـد ".وأضـاف "عـثـمـان د ـلك كـتـيـبــة جـيـدة من الالعـبـ ـاضي فـهـو فـريق  ا
احلـديث كـثــيـرًا عن هـذا األمــر".وبـسـؤاله عن مــوقف مـيـسـي أجـاب "يـجب أن نــنـتـظـر ال
ـئة فلن نـخاطر كـنني الـتأكيـد بأنـني سأعـتمد عـليه وإذا لم يـكن جاهـزًا بنـسبة 100 با
به".وعن نيمار أوضح فالفيردي "في كل مرة خالل سوق االنتقاالت هناك توقعات كبيرة

لًا". كل شيء وارد لكن األمر بات 

اعـتـمـد أولي جـونـار سـولـسـكـايـر
مـدرب مـانــشـسـتـر يـونــايـتـد عـلى
خـــطـــة 1-3-2-4 وفـــرض فـــريـــقه
ســــيـــطـــرة تـــامــــة في أول نـــصف
سـاعـة لـكن دون تـنـظـيم هـجـومي
أو تـــرابط بـــ دانــيـــيل جـــيــمس
ولــيــنــجــارد وراشــفــورد مع رأس

احلربة أنطوني مارسيال.
هـــدد الــشــيـــاطــ احلـــمــر مــرمى
منـافسهم أكـثر من مرة بـ 3ركالت
حــرة لـــراشــفــورد وبــول بــوجــبــا
ــاكـــتــومــيـــنــاي ذهــبت ورأســيــة 
جـمـعـيـهـا فـوق الـعـارضـة بـيـنـما
أهــدر جــيـمـس الـفــرصــة األخــطـر
بتـسديد الـكرة في جـسد فيـسنتي
جــويـاتـا حـارس مـرمى كـريـسـتـال

باالس.
أمـــا الــــضـــيـــوف فــــإن مـــدربـــهم
اخملــضــرم روي هــودســون أجــاد
تـنـظـيم صـفــوفه دفـاعـيـا مـعـتـمـدا
عـلـى خـطـة 3-3-4 لــكـنه اخــتـفى
هـجـوميـا متـأثـرا بقـلـة احليـلة في
ـلـعـب لـذا كان جتـاوز مـنـتـصف ا
الـثالثي الـهـجـومي ويلـفـريـد زاها
وجـوفــري شــلــوب وجــوردان آيـو

بال بصمة.
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صري محـمد صالح جنم ليـفربول هدفـ خالل مباراة آرسـنال مساء سـجل الفرعـون ا
اول امس الـسـبت عـلى مـلـعب أنـفـيـلـد ضـمن مـبـاريـات اجلـولـة الـثـالـثـة من عـمـر الدوري

ـمـتـاز.وبـحـسب شبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات فإن صالح سـاهم في اإلجنلـيـزي ا
تـسجيل 8 أهـداف داخل شبـاك آرسنال خالل 6 مواجـهات فـقط لـلفـرعون

بقميصي ليفربول وتشيلسي.
وسجل صالح 5 أهداف بقـميص ليفربـول وصنع هدف بـينما سجل

هدفًا واحدًا عندما كان العبًا في تشيلسي.
وخـاض محمد صالح 4 مباريـات أمام آرسنـال على ملـعب الفرق التي

يحمل قيمصها وسجل فيهم جميعًا.
وبات آرسنـال من أكثر الفرق الـتي جنح صالح في هز شباكها خالل

متاز. تواجده في الدوري اإلجنليزي ا
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ذهبت بعيدا.
واحــــتـــسب احلـــكـم ركـــلـــة جـــزاء
لصاحب األرض بـعد مسك واضح
من مــدافع آرســنـال دافــيــد لــويـز
لـلمـصري صالح الـذي نفـذ الركـلة
بـــنــجـــاح في الــدقـــيــقــة 49 فــشل
بـعـدهــا أوبـامـيــاجن في اسـتـغالل

الكرة إثر مضايقة من ماتيب.
وسرعـان ما أضـاف صالح الهدف
الثـالث في الـدقيـقة 58 بعـدمـا مر
مـن لـويـز بـسـهولـة قـبـل أن يـتـقدم
بـالــكـرة ويـســددهـا أرضـيــة نـحـو
ــرمـى احلـارس الــقــائم الــبــعــيــد 

اني بيرند لينو. األ
ـــري تـــدارك األمـــور من حـــاول إ
خالل إجراء التبديل األول بإقحام
األوروجـوايـاني لـوكـاس تـوريـيـرا
مــكـان سـيـبــايـوس وتـقـدم صالح
بــالــكــرة بــنــفـس طــريــقــة الــهـدف
الــثــالـث وحــاول الــتــمــريــر أمــام
ـــاني قـــبل أن يـــقـــــــــطع ـــرمى  ا
الـدفـاع الـكـرة من أمـام األخـير في

الدقيقة 70.
ودخل الكـــازيـت إلى تــــشـــكــــيـــلـــة
آرســـنـــال في الــــدقـــائق الـــعـــشـــر
األخـيرة مـكـان جونـدوزي وتـمكن

œUFð‰∫ اقتنص بلد الوليد نقطة مهمة من مضيفه ريال مدريد في الدوري االسباني
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بـــدايــــة الــــشـــوط الــــثــــاني حــــتى جنح
لـيـفـانـدوفــسـكي في تـعـزيـز تـقـدم فـريـقه
بالتوقـيع على الهدف الـثاني له ولفريقه
من ركلة حرة على حـدود منطقة اجلزاء

هارة عالية داخل الشباك. ليضعها 
ــدرب ومع حـــلــول الـــدقــيـــقــة 57 قــرر ا
الــــكـــرواتـي نـــيــــكــــو كـــوفــــاتش الــــدفع
بـالوافـدين اجلـديـدين فيـلـيب كـوتيـنـيو
وإيـفــان بـيـريــسـيـتش بــدلًـا من تـومـاس
مولـر وسيرجي جـنابـري مستـغلًـا تقدم

فريقه بهدف دون رد.
ـهـاجم الـتـركي أحـمـد كـوتـوجـو وهـدد ا
مرمى بايرن بـتسديـدة أرضية من خارج
مــنــطــقـة اجلــزاء لــكــنـهــا مــرت بــجـوار

القائم.
وانــتـفض شــالـكه فـي الـدقـائـق الـتــالـيـة
بـعدمـا كـثف هـجمـاته عـلى مـرمى نـوير
وكـاد أن يــقـلص الـنــتـيـجــة في أكـثـر من
مــنـــاســبــة ال ســيــمــا عن طــريق حــارث

وكوتوجو.
وفي الــدقـــيــقــة 64 وصــلت إلـى مــاتــيــا
نــاســـتــاســـيــتـش مــدافـع شــالـــكه كــرة
عــرضـيــة من ركـنــيـة لــيـسـددهــا بـرأسه

بقوة لكن الكرة علت العارضة.
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روجــــر مــــارتي لــــكن احلــــكم قـــرر
إعادتها بعد مراجعة تقنية الفيديو
الــتـي أظــهـــرت أن قـــدمي احلــارس
بــعـيــدتـ عن اخلط أثــنـاء تــنـفــيـذ

ـرمى أثـنـاء تـنـفـيـذ ركالت اجلزاء ا
خالل خـسـارة فريـقه أمـام ليـفـانتي

في الليجا.
وأنــقــذ فــرنــانــديــز ركــلـة جــزاء من
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أبــدى أنــدريس فــرنــانــديــز حـارس
مــرمى فـيـاريـال غــضـبه من قـاعـدة
عــدم حتــرك احلــراس من عــلى خط

ليونيل
ميسي
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ا مهاجم ريال مدريد رقمًا حقق الفـرنسي كر بنز
قــيـاسـيًـا خـالل مـواجـهـة بــلـد الـولــيـد مـسـاء اول امس

الــســـبت ضـــمن مــنـــافــســـات اجلـــولــة الـــثــانـــيــة من عـــمــر
ـبـاراة الـتي انـتـهت ـا هـدف ريـال مــدريـد الـوحـيـد في ا الـلـيـجـا.وسـجل بـنـز

ثله. بالتعادل اإليجابي بهدف 
ا أصبح أول العب فرنسي يصل وبحسب شبـكة "أوبتا" لإلحصائيات فإن بنز
إلى 150 هدفًا في تـاريخ الليجا وسابع العب في تاريخ ريال مدريد يصل لهذا

الرقم.
ركـز الثاني بـجدول ترتيب الـليجـا برصيد 4 وبـهذا التعـادل يحتل ريـال مدريد ا

نقاط بفارق األهداف عن بلد الوليد ثالث الترتيب.

ـهــاجم لـلــركـلــة.وجنح مـارتي في ا
الـتــسـجــيل من مـحــاولـته الـثــانـيـة
ليدرك التعـادل في الدقيقة 68 بعد
تقدم فياريال بـهدف جيرار مورينو

بعد ثالث دقائق من البداية.
وحـــصل فـــرنــــانـــديـــز عـــلى إنـــذار
خلــروجه مـن مــرمــاه قــبل تــنــفــيــذ
الـركلة وحـصل لـيفانـتي علـى ركلة
ثــانـــيــة جنح مــارتي فـي تــســجــيل
هـدف الفـوز منهـا ليـقود فـريقه إلى

االنتصار.
وقـــال فــرنـــانـــديــز لـــلــصـــحــفـــيــ
"الشـخص الذي وضع هذه الـقاعدة
لم يــــــــــكن حــــــــــارس مـــــــــرمـى. من
ـســتـحــيل تـثـبــيت الـقــدمـ عـلى ا
اخلـط ثم مـحـاولـة الـتـصـدي لـركـلـة

جزاء".
وتابع "أشـعر بـالغـضب. في الـركلة
الـثـانــيـة دفـعـنـي روجـر واحلـكم لم
يـرغب في مـراجعـة الـلعـبـة. ال أفهم
مــا هـي مــعــايـــيــر إتـــبــاع تــقـــنــيــة

الفيديو".

كريستيانو
رونالدو

النجم
البرازيلي
نيمار
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أصـيب الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو مـهـاجم يـوفـنـتـوس
بخـيبة أمل خالل مباراة السيـدة العجوز أمام بارما في إطار
منـافسات األسبوع األول من الدوري اإليطالي.وأحرز رونالدو
وسم مع يوفنتوس في الدقيقة 34 من عمر هـدفه األول هذا ا
بـاراة ليعزز تـقدم البيـانكونيـري أمام بارما بالـهدف الثاني ا
قبل أن يعود احلكم خلاصية تقنية الفيديو ويقرر إلغاء الهدف
بـداعي وجـود حـالـة تـسلـل على
كـــريـــســــتـــيـــانـــو.ويـــتـــقـــدم
يـوفـنـتـوس حـالـيًـا بـهـدف
دون مـــــقـــــابـل أحــــرزه
الـقائد جـورجيو كيـليني
فـي الـــدقــــيـــقـــة 21 من

عمر اللقاء.
يـــــشــــار إلـى أن الــــدون
وسم الـبـرتـغـالي أنهـى ا
ركـز الرابع ـاضي في ا ا
بـــجــدول تــرتـــيب الـــهــدفــ

برصيد 21 هدفًا.
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كشف تقرير صحفي فرنسي
اول امس السـبت عن تـطور
جــــديــــد في عـالقــــة الـــنــــجم
الـبـرازيـلي نـيمـار دا سـيـلـفا
مع نـــــــاديه بـــــــاريس ســــــان

جيرمان.
فـقد ذكـرت صـحيـفـة "ليـكيب"
أن هــــــنــــــاك تـــــوتــــــرًا لـــــدى
احمليـط بـنيـمار بـسبب أن
ـيــركـاتـو وضع الالعـب في ا
أيام يـزداد تــعـقـيـدًا قـبل 10 
فقط مـن غلق بـاب االنتـقاالت

بشكل رسمي.
وأبــرزت أن ســـان جــيـــرمــان
رفـــض حــــــــــــــــــــــتــى اآلن كــل
ـقدمة لـنيمار من العروض ا
بـــرشـــلـــونـــة وريـــال مـــدريــد

ويوفنتوس.
وســيـكـون األســبـوع احلـالي
لالعب مــعـــقــدا ســواء لــعب
ضد تولوز أم لم يلعب حيث

سـيــتم إطالق هـتـافـات ضـده
. في احلالت

لــكن الـصـحــيـفـة أشـارت إلى
أنه في حـال مشـاركة الالعب
الــبــرازيــلـي فــإنه قــد يــقــنع

جماهير النادي الباريسي.
وأكــدت "لـــيــكــيـب" أن هــنــاك
حتـسـنًا في عالقـة نـيـمار مع

سـان جـيـرمـان حـيث ظـهرت
عالمــات سـالم مــؤخـــرًا بــ
الـــطــرفــ لــتـــتــوقف حــالــة
احلرب الـتي بـدأت مع نهـاية

اضي. وسم ا ا
وشـددت الـصـحـيـفـة عـلى أن
احلــوار بــ اجلـانــبــ بـات

يجري "بشكل مهذب".

رغم ذلك اسـتـطـاع
ليـفـانـدوفـسكي أن
يــطــلق رصــاصــة
الـــرحــــمـــة عـــلى
ـــــلــــــكي األزرق ا
بـــعـــدمـــا تــســـلم
تمريرة من كومان
على حـدود مـنطـقة
اجلــــــــزاء قــــــــبل أن
يــتـقــدم مــســددًا كـرته
إلـى داخل الـــــشـــــبــــاك
لـــيـــوقع عـــلـى الـــهــدف

الثالث له ولفريقه.
كـاد وفي الــدقــيــقـة 82  

جــويـدو بــورجـســتـيــلـر أن
يقلص النتيـجة ألصحاب األرض بعدما
تلقى تمريرة بيـنية وضعته وجهًا لوجه
مع نــويـــر لــيــنــجح في مــراوغــته لــكن
الـــقـــائم رد تـــســــديـــدته لـــيـــحـــول دون

وصولها للشباك.
وتمـكن بايـرن ميـونخ من احملافـظة على
تــقــدمه فـي الـدقــائـق األخــيـرة لــيــطــلق
احلكم صافرة النهاية بفوزه على شالكه
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