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أكـد الهـولـنـدي ماتـيـاس دي ليـخت مـدافع يـوفنـتـوس أنه ال يـهتـم باالنـتـقادات الـتي تـوجه له عـبر
وسائل التـواصل االجتماعي.وانـتقل دي ليخت لصـفوف يوفنتـوس خالل مدة االنتقاالت الـصيفية
احلـاليـة قـادمًـا مـن أيـاكس أمـسـتـردام في صـفـقـة بـلـغت قـيـمـتـهـا اإلجمـالـيـة حـوالي 85 مـلـيـون
يورو.وقال دي لـيخت في تصريحـات لصحيفـة "دي تليجراف" الـهولندية: "االنـتقادات? أنا ال أقرأ
ما يتم كـتابـته على وسـائل التـواصل االجتـماعي".وأضـاف "لكـنني أكون مـندهـشًا عـندمـا أتعرض
ـسـتوى أعـلى مع نـادٍ مثل النـتـقادات وأنـا لم ألـعب. دوري الثـانـوي يتـأقـلم مع كوني صـبي انـتقل 
يوفـنتوس".وختم الدولي الهـولندي "في أياكس كنت أجري حوالي 8 مـقابالت على مدار األسبوع
باراة. بينما في يوفنتوس يتم التعامل مع باراة و 5مقابالت أخرى بعد ا أجري  3مقابالت قبل ا

األمر بطريقة انتقائية جدًا".
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اســتـــعــرض مــانـــشــســـتــر ســـيــتي
عـضالته أمـام ضـيـفه بـرايـتـون عـلى
مـــلــعب االحتــاد وهــزمـه بــربــاعــيــة
نــظـيــفـة  اول امس الــســبت ضـمن
مـنافـسـات اجلـولـة الرابـعـة من عـمر

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
ســجل ربـاعــيـة الـســيـتي كــيـفن دي
بروين وسيرجيو أجـويرو "ثنائية"
وبرناردو سـيلفـا في الدقائق 2 و43

و55 و 79على الترتيب.
ـــيـــرلـــيج ورفـع حـــامل لـــقب الـــبـــر
رصـيـده إلى  10نـقـاط في الـصـدارة
مؤقتـا بينـما جتمـد رصيد بـرايتون
ـركـز الـسادس عـنـد أربع نـقـاط في ا

عشر.
ولم يـــتــرك رجـــال بــيـب جــوارديــوال
الـفرصـة لـلـضـيوف وهـزوا الـشـباك
بــهـدف مـبــكـر في الـدقــيـقـة الــثـانـيـة
بــهـجــمـة مـن اجلـهــة الـيــسـرى عــنـد
زيــنــشــيــنـكــو الــذي مــرر الــكـرة إلى
هدهـا لكيفن ديفيد سـيلفـا قبل أن 
دي بــرويـن لــيــســجل بــســهــولــة في

الشباك.
وتــفـ الــهـجــوم األزرق في إضــاعـة
ـحـاوالت لـرياض الـفرص الـسـهـلة 

مــحــرز وديــفـيــد ســيــلـفــا وأجــويـرو
وســتــرلـيــنج بــيــنـمــا ظل بــرايــتـون

متكتال بخطة مدربه جراهام بوتر.
وتــلـقى جــوارديـوال ضــربـة مــوجـعـة
ــريك البــورت بــإصــابـــة مــدافــعه إ
ليـستـبـدله بفـرنانـدينـيو الـذي أكمل
الـلـقاء في مـركـز قـلب الـدفـاع بـجوار

أوتاميندي.

وجترأ بـرايتـون نـسبـيا في الـدقائق
األخــيـرة من الــشــوط األول وأضـاع
فـــرصــتــ خــطــيـــرتــ لــتــروســارد
وسولـي مارش الـذي سـدد الـكرة في

جسد احلارس إيديرسون.
لــكـن الــعــقــاب جــاء ســريــعــا حــيث
انطلق دي بروين من اجلهة اليمنى
ولـعب الـكـرة ألجـويـرو الـذي مـهـدها

لـنـفـسه وسـدد بـكل قـوة في الـشـبـاك
مـسـجـال الـهـدف الـثــاني في تـوقـيت
ـر أكــثـر من 10 دقـائق مـثــالي.ولم 
على بداية الشـوط الثاني حتى مرر
ديفيـد سيـلفا كـرة ألجويرو لـيباغت
قص اجلمـيع بـتسـديـدة رائعـة في ا
اتـيو رايان مـسجال الهدف األيسر 

الثاني له والثالث للسيتي.
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واصـل نـــادي لـــيـــفـــربـــول تـــصــدره
جلــدول تـرتــيب الــدوري اإلنــكـلــيـزي
مـتاز بـفـوزه على مـضيـفه بيـرنلي ا
بـثالثـيـة دون رد  اول امس الـسبت
ضـمن مـبـاريـات اجلـولة

الرابعة.
ثـالثــــــــــيـــــــــة
لـــيـــفـــربـــول
حــــــــمـــــــــلت
تــــــــوقــــــــيع
كريس وود
باخلطأ في
مــــــــرمـــــــاه
وســـــــاديــــــو
مــــــــــــــــانـي
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ذكـر تقـريـر صـحـفي إيـطـالي أن ريـال مـدريـد اتـفق عـلى صـفقـة جـديـدة لـتـعـزيـز صـفوف
لكي خالل مدة االنتقاالت الصيفية اجلارية. الفريق ا

وبـحسب موقع "كالـتشيو مـيركاتو" فـإن ريال مدريـد توصل التفاق مع سـبورتينج لـشبونة
لضم العب الوسط برونو فيرنانديز قبل نهاية سوق االنتقاالت في أوروبا.

نـتظر أن ينـتقل البرتـغالي برونو فـيرنانديز إلى مـلعب سانتـياجو برنـابيو مقابل 75 ومن ا
مليون يورو.

دة ونوهت الـصحيـفة أن االتفـاق ب النـادي ينص عـلى استـمرار فيـرنانديـز مع لشبـونة 
قبل. موسم على سبيل اإلعارة قبل االنتقال إلى ريال مدريد الصيف ا

وكان فـيرنـانديـز على رادار الـعديـد من أنديـة الدوري اإلجنـليزي قـبل غـلق باب االنـتقاالت
في إجنـلتـرا إال أن عدم توصـل هذه األنـدية التفـاق مع النـادي البـرتغـالي حال دون ذلك.
ـقـبل أحـد جنـوم الدوري ويعـد الالعب الـذي سـيـتم عامه الـ 25 في 8 سـبتـمـبـر/أيـلول ا

البرتغالي.
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وضــمن مــانـشــسـتــر ســيـتي الــفـوز
وسـط اســتـــسـالم تــام لـــلـــضـــيــوف
لـيـتـحـرك بـيب جـوارديـوال لـتـنـشـيط
الـــصــفـــوف بــإشـــراك جــونـــدوجــان
وبرنـاردو سيلـفا بـدلًا من دي بروين

وديفيد سيلفا.
وبــــعـــد نـــزولـه بـــوقت قــــلـــيل جنح
بـرناردو سـيـلفـا في تـسجـيل الـهدف
ــيـــزة من الــرابـع بــعـــد تـــمـــريـــرة 
أجـويـرو لـيــنـتـهي الـلـقـاء بـربـاعـيـة

للسماوي.
tðöCŽ ÷dF² ¹ a½uO  Êd¹UÐ

وقـلب بـايـرن مـيـونخ الـطـاولـة عـلى
مـايـنــز بـتـحـويل تــأخـره بـهـدف إلى
فوز (1-6) على مـلـعب أليـانز أريـنا
اول امس الـسـبت ضـمن مـنـافـسات
اجلــولــة الــثـالــثــة من عــمــر الـدوري
ـــاني.أهـــداف بـــايــرن جـــاءت عن األ
طريق بيـنيامـ بافارد ديـفيد أالبا
إيــفــان بــيــريـســيــتش كــيــنــجــسـلي
كـــومــان روبـــرت لــيـــفــانــدوفـــســكي
Ë36 وألـفـونـسـو ديـفـيز فـي الدقـائق
Ë 54 64Ë45 78 و81 بـيـنــمـا أحـرز
جــان بــول بــويــتــوس هــدف مــايــنـز
الــوحـيــد بــعــد مـرور 6 دقـائـق عـلى
باراة. وبـهذه الـنتـيجة رفع بدايـة ا

∫a½uO  Êd¹UÐ

يحتفل بتحقيق
الفوز 
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كــــشـف مــــصــــدر مــــقــــرب من إيــــفــــان
راكـيـتـيـتـش جنم وسط بـرشـلـونـة
مـــــوقـف الـالعب الــــــكـــــرواتـي من
الـرحــيل عن صــفــوف الــفـريق
الــــــكـــــتــــــالـــــونـي هـــــذا

الصيف.
وارتـــــــبـط اسم
إيــــــــــــــفــــــــــــــان
راكــيـــتـــيـــتش
بـالـرحـيل قبل
نـهــايـة سـوق
االنــتـقـاالت
فــــــي ظـــــل
اهـــتــــمـــام

كارلو أنشيلوتي

بـــاريس ســـان جـــيـــرمــان ويـــوفـــنـــتــوس
باحلصول على خدماته.

وقـال مصـدر مقـرب من راكـيتـيتـــــــــش
لــصـحـيـفـة مـونـــــــــــدو ديـبـورتـيـفـو "من
ـــســتــــــــــــحــيل تـــقــريـــبًــا رحـــيــله عن ا
برشـلونة سيظل مع الـفريق بنسبة 99 

ئة". با
وأشــارت الــصــحــيــفــة إلى أنه لــيس من
ـتوقع أن يـتـغـير مـوقف راكـيـتـيتش في ا
الـساعـات األخيـرة من سوق االنـتقاالت
ــلك عــقــدًا مع الــبــارســا حــيـث ال زال 

حتى صيف عام 2021. 
وتـابـعت "دوافع راكـيـتـيـتش لالسـتـمـرار
مع برشـــــــــلونة رياضية بحتة في ظل
وصـوله لـلـمـرحـلـة األخـيـرة من مـسـيـرته
الـكـرويـة ولـيس األمـوال حيـث يرى أنه
يـلعب في دوري قـوي وسـيُحـقق األلـقاب

مع البلوجرانا".

االســتــمــرار في مــنـصــبه فــور انــتــهـاء
واليته احلالية. 

Abendzeitung" وخــرجـت صــحـــيــفــة
بــعـــنــوان "وداع هــونـــيس" في إشــارة
لنهـاية حقـبة رئيس العـمالق البافاري
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ــانــيــا تــركــزت اهــتــمــامــات صــحف أ
الــصـادرة صــبــاح  اول امس الــســبت
حول نهاية حقبة أولي هونيس رئيس
نــادي بــايــرن مــيــونخ الــذي قــرر عــدم
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باراة ÊeŠ: فريق تشيلسي يحزن بعد فقدان نقاط ا

جانب من
احدى

مواجهات
الدوري
االنكليزي
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قـال تقـريـر صـحـفي إيطـالي اول امس الـسـبت إن جنم يـوفـنـتوس تـلـقى عـرضًـا من أحد
األندية القطرية التي ترغب في التعاقد معه خالل مدة االنتقاالت الصيفية اجلارية.

وذكـرت صحـيفـة "الجـازيتـا ديلـلـو سبـورت" أن نادي الـغـرافة الـقطـري قـدم عرضًـا لضم
دة 3 سنوات مقبلة. تد  ماندزوكيتش بعقد 

وأضافـت أن مانـدزوكـيـتـــــــش رفض الـعـرض الـقــــــــــطـري في ظل رغـبته
قـــــــبل على بـالبقـاء داخل يوفنـتوس حتى شهـر ينايـر / كانــــــــون ثـان ا
األقل مـشيــــرة إلى أن الالعب يـنتــــــــظر فتـح سوق االنتـــــــــقاالت في
انشـستر ـهـــــــاجم الـكرواتي قريـبًا من االنـضمـام  .وكان ا الـــــــص
يـونـايـتـد هـذا الـصــيف إال أن صـفـقـة رحـيـله إلى الـشـيـاطـ احلـمـر
ـيركـاتـو في إجنلـتـرا.عـلى صعـيـد اخر واصل فشـلت قـبل إغالق ا
الـنـجم البـلـجيـكي كيـفن دي بـروين تألـقه في صـفوف مـانـشسـتر
سـيتي حـيث قـاده لـلـتقـدم بـالـنتـيـجـة عـلى برايـتـون مـساء اول
امس السبت ضمن مباريات اجلولة 4 من الدوري اإلجنليزي
ـمـتاز.وافـتـتح دي بروين الـتـسجـيل في الـدقـيقـة الثـانـية من ا
عمـر اللـقاء قـبل أن يـصنع الـهدف الـثانـي لزمـيله سـيرجـيو

أجويرو قبل النهاية بدقائق.
ـا ذكرته شـبكـة إحصـائيـات "أوبتا" فـإن دي بروين ووفـقا 
سـاهم في تـسـجـيل 9 أهـداف في آخـر 7 مـبـاريـات بـدأها
أساسيا مع مانشستر سيتي (هدف و7 تمريرات حاسمة).
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سجل سيرجيـو أجويرو جنم هجوم
مانـشسـتـر سيـتي هـدف في مـباراة
فــريــقه أمــام بــرايــتــون مــســاء  اول
امس السبت ضمن مـباريات اجلولة
الـــرابـــعـــة من الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
ــمـــتــاز لـــكــرة الــقـــدم. وجــاء هــدف ا
أجويـرو األول قبل دقـائق على نـهاية
الــشـــــــــــوط األول بــصــــــنــاعــة من
الـبـلـجيـكي كـيـفن دي بـروين قـبل أن
يــضــــــــــيف الــثــاني بــعــد مـرور 10

بـايـرن مــيـونخ رصـيـده إلى 7 نـقاط
ليـقفـز لـلمـركز الـثاني بـينـما واصل
مـايــنـز تـذيل جـدول الــتـرتـيب بـدون

نقاط.
ـــبـــاراة شـــهــــدت الـــظـــهـــور األول ا
لـلــثـنـائي فـيـلـيب كــوتـيـنـيـو وإيـفـان
بــيــريـســيــتش في تــشـكــيــلـة بــايـرن
األسـاسـية بـعـدمـا حال كـبـديـل في

اضية أمام شالكه. اجلولة ا
وانـتـظـر بـايرن 4 دقـائق عـلى بـداية
ـــبــاراة لــتـــهــديـــد مــرمى احلــارس ا
فلوريان مولر بأول فرصة عن طريق
روبـرت لـيـفــانـدوفـسـكي الـذي سـدد
ـهــارة رائـعــة من عــلى حـدود كــرة 
مــنــطــقــة اجلــزاء لــكن الــكــرة مــرت
بـــجـــوار الـــقــائـم األيــســـر. ومن أول
فـرصة وصل بـهـا مايـنـز إلى منـطـقة
جــزاء الــبــافــاري جنح جــيــان بــول
بـــويــتــوس فـي مــبــاغـــتــة أصــحــاب
األرض بهدف مبكـر بعدما قابل كرة
عــرضــيــة بــضــربــة رأســيــة اكـتــفى
احلارس مانـويل نوير بـالنظـر إليها

أثناء معانقتها للشباك.
ـباراة بـعـد تقـدم الضـيوف وهدأت ا
بــهــدف حــيث غــابت اخلــطــورة عن
كــافــة مــحـاوالت الــفــريق الــبــافـاري

وروبرتـو فيـرميـنو.وبـهذه الـنتـيجة
حافظ ليفـربول على العالمـة الكاملة
سابقة ليتصدر جدول الترتيب في ا
بـرصـيـد 12 نـقـطـة بــفـارق نـقـطـتـ
أمام مـانـشسـتـر سيـتي فـيمـا توقف
رصيـد بـيرنـلي عـند 4 نقـاط.وحافظ
مدرب لـيفـربول يـورجن كلـوب على
اســتــقــرار تــشــكــيــلــته األســاســيــة
وتـــواصـــلت الـــشـــراكـــة بــ جـــويل
ماتـيب وفـيرجـيل فـان دايك في عمق
الدفاع بـإسناد من الـظهيـرين ترينت
ألــــــكــــــســــــنـــــدر أرنــــــولــــــد وأنـــــدي
روبرتسون.وقام فـابينيو بدور العب
االرتـكـاز أمـام اخلـط اخلـلـفي تـاركًـا
احلــــريـــــة جلــــوردان هـــــنــــدرســــون
وجورجـيـنيـو فـينـالـدوم في التـحرك
لألمـام ومسـانـدة الثالثي الـهـجومي
مــحـمــد صالح وروبـرتــو فـيــرمـيــنـو
ـقـابـلـة وسـاديـو مـانـي.في اجلـهـة ا
جلأ مدرب بيرنلي إلى طريقة اللعب
2-4-4  مـــاثــيـــو لــوتــون وجـــيــمس

تاركوفسكي وبن مي وإريك بيترز.
ووقف آرون ليـنون ودوويت مـاكنيل
على اجلـناحـ وتعـاون جاك كورك
مـع أشـــــلي ويـــــســـــتـــــوود في وسط
ـــلـــعب فـــيـــمـــا شـــكل كـــريس وود ا
شراكة هـجومية مـع أشلي بارنز في
خط الــهــجـوم.وفــشل فــيـرمــيــنـو في
اســتــغالل ركــلــة ركــنــيــة من صالح
لـيسـيـطـر بوب عـلى الـكـرة بأريـحـية
في الدقـيـقة 25 لكن الـفـريق األحـمر
افــتـتح الـتــسـجــيل في الـدقــيـقـة 33
عــنـدمــا رفع ألــكـســنــدر أرنـولــد كـرة
ــهــاجم عــرضـــيــة ارتــدت مـن رأس ا
وود لــتـخــدع دفـاع وحــارس فــريـقه
وتـسقـط من فوق اجلـمـيع إلى داخل
الشباك.وسـرعان ما أضاف لـيفربول
الـهـدف الـثــاني في الـدقـيـقـة 37 عن
طريق هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى
فيـرميـنـو الذي مـررها لـزميـله ماني
فــمـا كــان من األخــيـر إال أن أودعــهـا

رمى بنجاح. داخل ا
ومــرت رأســـيــة تــاركــوفــســكي فــوق
عـارضـة لـيـفـربـول وسـدد أوكـسـلـيد
تـشــامـبــرلـ في مـكــان وقـوف بـوب
بالدقيقة 79 قبل أن يسجل فيرمينو
الـــهـــدف الــثـــالث في الـــدقــيـــقــة 80
بـتـسـديدة بـعـد تـمـريـرة حـاسـمة من
مــحــمــد صالح. وأجــرى لــيــفــربـول

تبديال مزدوجا في الدقائق األخيرة
دخل مـن خالله شــيـــردان شــاكــيــري
وديـفوك أوريـجي بـدلًـا من فيـرمـيـنو
ومــاني الــذي عـبــر عن غــضـبـه عـلى
باراة بفوز مقاعد الـبدالء لتنتـهي ا

الريدز.
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في مباراة أخرى سـقط برشلونة في
أمام فخ الـتــعـادل اإليـجـابي (2-2)  
أوســاســونـا في مــعــقل األخــيـر "ال
ســادار" ضــمن مــنـافــســات اجلــولـة

الثالثة من الدوري اإلسباني.
وسجل لبرشـلونة أنـسو فاتي وآرثر
ميـلو فـي الدقـيقـت ( 51و64) على
الــتـــرتــيب بــيــنــمــا ســجل روبــرتــو
تـــــوريس هــــدفـي أوســــاســــونــــا في

الدقيقت (7 و81). 
وبـــهــذا الــتــعــادل يــرفع بــرشــلــونــة
ركز اخلامس رصيده للنقطة 4 في ا
بـــجـــدول الـــتـــرتـــيـب بـــيـــنـــمـــا حل
ركز الـرابع برصيد أوساسونـا في ا
5 نـقـاط.اعـتـمـد إرنـسـتـو فـالـفـيـردي
ـدير الـفـني لـبـرشلـونـة عـلى نفس ا
التـشكـيلـة التي خـاض بهـا مواجـهة
اضي بطريقة (-4-3 ريال بيتيس ا
3)بـوجـود تيـر شـتـيـجن في حـراسة
رمى أمامه الـرباعي جـوردي البا ا
لـيـنـجلـيت بـيـكـيه وسـيـمـيدو وفي
الـــــــــوسـط الــــــــــثـالثـي دي يـــــــــوجن
بــوسـكــيـتـس وسـيــرجي روبـيــرتـو
وثالثي هجـومي رافينـيا جـريزمان

وكارليس بيريز.
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وســقط تــشـيــلــسي في فخ الــتــعـادل
اإليجابي بنـتيجة 2-2 أمام شيفيلد
ـبــاراة الـتي أقـيـمت يـونـايــتـد في ا
على ملعـب ستامفـورد بريدج ضمن
اجلــــولـــــة الـــــرابـــــعــــة مـن الــــدوري
اإلجنـليـزي.سـجل ثـنـائيـة تـشـيـلسي
تــامي أبــراهــام في الــدقــيــقــتـ 19
و43  بـيــنـمـا أحــرز هـدف شـيــفـيـلـد
األول كـالـوم روبـنـسـون في الـدقـيـقة
46  وتعادل للـضيوف مـدافع البلوز
ـــرمــاه في كـــورت زومــا بـــاخلــطــأ 
الدقـيـقة 89.وبهـذا الـتـعادل رفع كل
من شـيـفيـلـد وتـشـيلـسي رصـيـدهـما
ــركــزين الــثــامن إلى 5 نــقــاط فـي ا
والـــتـــاسع عـــلـى الــتـــرتـــيب.وشـــكل
تــــشـــيـــلـــسي اخلــــطـــورة األولى في

الدقيقة 15 من خالل تمريـرة طولية
من تـــــومـــــوري ضـــــربـت دفـــــاعــــات
شـيـفـيـلـد ووصـلت إلى أبـراهـام في
منطقة اجلـزاء إال أن األخير سددها
رمـى.وافتـتح تـشيـلسي بعـيـدًا عن ا
التسجـيل في الدقيقة 19 من هجمة
منظمة تبادل خاللها مونت وباركلي
ـلـعب حـتى الـتـمـريــرات في وسط ا
ن عــــنـــد وصــــلت إلـى اجلـــانـب األ
أزبلكـويتـا الذي أرسل عرضـية على
رأس أبـراهـام سـددهــا ضـعـيـفـة لم
يـــتــمــكـن احلــارس هــنـــدرســون من
الــــتــــعــــامل مــــعــــهــــا بـــعــــد ضــــغط
بــولــيـــســيــتش عـــلــيه لـــتــعــود إلى

أبراهام الذي سدد في الشباك.
وفي الـدقائق الـ 20الـتـالـيـة اكتـفى
تـشـيلـسي بـاالسـتـحـواذ عـلى الـكرة
والــتــمــريــرات الــقــصــيــرة في وسط

لعب دون تشكيل أي خطورة. ا
وظهرت خطورة البلوز من جديد في
الــــدقــــيــــقــــة 37 بــــعــــدمــــا تــــبــــادل
كـــوفــاســيــتش الـــكــرة مع أبــراهــام
وجنح في اخــتـراق مــنـطــقـة اجلـزاء

مـسـددًا الــكـرة بـعـيـدًا عن
رمى. ا

وكاد شـيـفيـلد
يـــــــــــعـــــــــــدل

الــنـتــيـجــة في الــدقـيــقـة 39 بـعــدمـا
ن انــطــلق بــاشــام في اجلــانب األ
وأرسل عـرضـيـة مـتـقـنـة لـروبـنـسون
تواجد في منقطة الـ6 ياردة خاليًا ا
من الــرقــابــة لــيــســدد رأســيــة مـرت
ن بـــغــرابــة إلـى جــانب الـــقــائم األ
لــلــحـارس كــيــبـا.وعــزز أبــراهـام من
تــقـدم تـشــيـلـسي بــتـسـجــيل الـهـدف
الثـاني في الدقـيقة 43 بعـدما أرسل
جـورجيـنـيـو كرة طـولـيـة في منـطـقة
اجلـزاء ارتبك مـدافـعـو شيـفـيـلد في
إبعادها لتـصل باخلطأ إلى أبراهام
في مـنـطـقة اجلـزاء مـنـفـردًا بـحارس
ــرمـى لــيـــســـددهـــا مـــبــاشـــرة في ا
الشباك لينـتهي الشوط األول بتقدم

البلوز بهدف دون رد.
وبدأ شيفيلد يونايتد الشوط الثاني
بـقـوة فـفـي الـدقـيـقـة األولى اخـتـرق
ســـتـــيـــفـــنس مـن اجلــانـب األيـــســر
وأرسل عـرضـيـة أرضـيـة في مـنـطـقة
اجلــزاء لـروبــنــسـون الــذي ســددهـا
مــبـاشـرة في شــبـاك كـيــبـا مـقــلـصًـا
الـفـارق إلى هــدف.وفي الـدقـيـقـة 55
تألق حارس شيفيلد هندرسون بعد
نـطـقـة اجلزاء اخـتـراق ألزبلـكـويـتـا 
ـن أرسل بـــعـــدهــا من اجلـــانب األ
عـرضـيـة ألبـراهـام الـذي سـدد بقـدمه

ـرمى في يـد الـيـمـنى في مـنـتـصف ا
ـــهـــاجم هـــنـــدرســـون الـــذي حـــرم ا

اإلجنليزي من تسجيل الهاتريك.
ورد بعدها بدقيقة روبنسون بهجمة
مـرتـدة انـتـهت بـتـسـديدة مـن خارج
ــنــطـقــة اجلــزاء إلى جــوار الــقـائم ا
األيـــســـر وفي الـــدقـــيـــقــة 57 ســدد
باركلي كـرة من داخل منطـقة اجلزاء
فـي أحـــضـــان هــــنـــدرســـون.وواصل
شيـفـيلـد يونـايـتد سـعيه نـحو إدراك
التعـادل من خالل تسديـدة قوية من
خارج منـطقة اجلـزاء عبر نورود في
الـدقــيــقـة 70 تــصــدى لـهــا بــنــجـاح
كــيـبــا.وكـاد مــونت يــطـلق رصــاصـة
الـرحمـة عـلى شـيـفيـلـد بـعدمـا أبـعد
هــنــدرسـون مــخــالــفــة لــتــشــيــلــسي
باخلـطـأ علـى حدود مـنـطقـة اجلزاء
لـيـسـدد مـونت مـبـاشـرة الـكـرة جتاه
ـــرمـى اخلـــالي مـن حـــارسه إال أن ا
كــــرتـه ذهــــبـت إلى جـــــوار الــــقـــــائم
األيــســر.وفي الــدقــيــقـة 89 اخــتـرق
الــــبـــديـل روبـــنــــســـون مـن اجلـــانب
األيــــســـر وأرسـل عـــرضــــيـــة جتـــاه
دافع موسيت إال أنـها وجـدت قدم ا
زوما الـذي ســـــــجل الـكرة بـاخلـطأ
ـــبـــاراة في مـــرمــــاه لـــتــــنـــــــــهـي ا

بالتــعادل 2-2.
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أعـرب كــارلــو أنـشــيـلــوتي مــدرب نـادي نــابــولي عن رغــبـته في
اسـتـقدام الـنـجم الـسـويدي زالتـان إبـراهـيمـوفـيـتش إلى الـفريق

اإليطالي هذا الصيف. 
ويــلـعب زالتـان إبــراهـيـمـوفــيـتش الـبـالـغ من الـعـمـر 37 عـامًـا
لصالح لـوس أجنلوس جـاالكسي األمـريكي والذي انـتقل إليه
قادمًـا من مانـشسـتر يونـايتـد. وفي مقـابلـة أجراهـا أنشـيلوتي
مع شبكـة سكاي سبورتس قبل مبـاراة نابولي ضد يوفنتوس
سُئل عن زالتان لـيرد بقوله "بـالطبع أود التـعاقد مع إبرا لكن
ــا حـتـى بـاجملــان". وأضـاف يـجب أن يــأتي بــرقم بـســيط ور
أنشيـلوتي "أوريليـو دي لورينـتيس رئيس نـابولي من الرؤساء
ـدرب اإليطالي الـقالئل الذين يـحترمـون عملـي للغـاية".وتابع ا
"دي لـوريـنـتـيس يسـأل عن أحـوال الـفـريق باسـتـمـرار لـكنه ال

يتدخل في مهامي على اإلطالق".

إلدراك التعادل. وكاد بـيريسيتش أن
يفتتح سـجله التهـديفي مع البايرن
بــعــدمـا أتــيــحت له فــرصـة مــعــادلـة
الــنــتــيــجـة بــتــســلم تــمــريـرة داخل
مــنــطــقـة اجلــزاء قــبل أن يــســددهـا
بــــيـــــســــراه لــــكــــنـــــهــــا حــــادت عن
ـــرمـى.وتـــصـــدى احلـــارس مـــولـــر ا
لتسديـدة قوية من ديفـيد أالبا الذي
نـفــذ بـإتـقــان ركـلـة حــرة عـلى حـدود
مــنــطــقــة اجلــزاء لــكـنــهــا لم حتــمل
اخلبر السـعيد للبـايرن.ومن عرضية
أرســـلــهـــا بــيـــريــســيـــتش إلى داخل
منـطقـة جزاء مـاينـز جنح بيـنيـام
بـافارد في مـقـابلـتـها بـتسـديـدة على
الــطـائــر لـتــســكن الـشــبـاك مــحـرزًا

هدف التعادل للفريق البافاري.
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وفـي الـــدقــــيـــقــــة األولى مـن الـــوقت
احملتسب بدلًا من الـضائع استطاع
رة بعدما أالبا إصابة الهدف هذه ا
ـهـارة رائـعـة إلى حـول ركـلـة حــرة 
داخـل الــشـــبــاك لــيـــذهب الـــبــايــرن

لالستراحة متقدمًا (2-1). 
واحـتــاج بـايــرن إلى مـرور 9 دقـائق
عـلى بـدايـة الـشـوط الـثـاني لـينـجح
في تــعـزيــز تــقـدمه بــهــدف ثـالث عن

طـــريق بـــيــريـــســيـــتش الـــذي قــابل
عرضيـة بافارد بـضربة رأسـية فشل

حارس ماينز في التعامل معها.
ومع حــلـول الــدقـيــقـة 64 اسـتــطـاع
كــيـنـجــسـلي كــومـان أن يـعــزز تـقـدم
البايرن بإحراز الـهدف الرابع بعدما
قابل كرة عرضيـة بلمسة واحدة إلى
داخل الشبـاك. وجنح ليفـاندوفسكي
في وضـع بـصــمــته فـي الــلـقــاء قــبل
نـهـاية الـوقت األصـلي بـ 12 دقـيـقة
بـعــدمـا وصـلـته كــرة عـرضـيـة داخل
مـنـطقـة اجلـزاء لـيـسـتلـمـهـا ويـسدد
كـرة بيـمـنـاه حولت مـسـارهـا قبل أن
تــســـكن الـــشـــبـــاك.ولم تـــمـــر ســوى
دقيقتان حتى تمكن البديل ألفونسو
ديــفــيـــز من الــتــوقــيع عــلى الــهــدف
الــسـادس بــعـدمــا وصـلت له الــكـرة
بــعـد تـمــريـرة حــريـريــة من تـومـاس
مــولــر لــيــضــعــهــا بــســهـولــة داخل
ـــبـــاراة الـــشـــبـــاك.وقـــبل نـــهـــايـــة ا
بـلـحظـات أطـلق جـوشـوا كـيـمـيتش
تــســديــدة صــاروخــيــة لـكـن حـارس
ـرصاد بـتحـويلـها مايـنز كـان لهـا با
إلى ركــنـيــة لـيــطـلق احلــكم بــعـدهـا
صـــافـــرة الــنـــهـــايـــة بـــفـــوز بـــايــرن

بسداسية مقابل هدف.

دقـــــائـق عـــــلـى بـــــدء الــــــــــــــشـــــوط
ـــا ذكـــرته شـــبـــكــة الـــثـــاني.ووفـــقــا 
إحصائيات "أوبـتا" فإن أجويرو رفع
رصـــيـــده الـــتــهـــديـــفي عـــلـى مــلـــعب
"االحتـــاد" في الــــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
متاز إلى  99 هدفًا.وال يتفوق على ا
أجويرو في عدد األهداف على ملعب
ـسابقة سـوى تييري واحد بتاريخ ا
هــنـري (114 هــدفًـا عــلـى مـلــعــــــــب
هـايــبــري) وواين روني (101 هـدف

على ملعب أولد ترافورد).

بـعــدمــا أبـلـغ اجملـلس اإلشــرافي بــعـدم
اعــتـــزامه الـــتــرشـح في االنـــتــخـــابــات

قبلة. ا
Kolner Stadt-" كـمــا جـاءت صـحـيـفـة
Anzieger بـــعــنــوان "نــهـــايــة عــصــر"
حـيـــــــــث ســلـطت الــضـوء أيــضـا
على انـتهاء مـدة هونيــــــــس

في بايرن. 
ـــوقع اإللـــكــتـــروني أمـــا ا
لـصــحـيــفـة "بــيـلــد" فـجـاء
بــعــنــوان: "هــاتــريك" في
إشــارة لــلــثـالثــيــة الــتي
أحـــرزهــا تـــيــــــــــــــمــو
فــــــيـــــرنـــــر مــــــهـــــاجم
اليـــــــــبــــــــــــزيـج خالل
فــــــــــــوز فـريـقه على
بــــــــــــوروســــــــــــيــــــــــــا
مونشنجـــــــــــالدباخ
(1-3)  فــي ثــــــــــــــــالـث
جوالت البوندسليجا.
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