
الروخيـبالنكوس ضمن مـنافسات
اجلولة السابعة من الليجا.

وبـهــذا الـتــعـادل رفع ريــال مـدريـد
رصيده إلى الـنقطة 15 في صدارة
تـرتـيب الـلـيـجـا وارتـقى أتـلـتـيـكو
ـــركــز الـــثــالث وفي مــدريـــد إلى ا

رصيده 14 نقطة.
‰Ë_« ◊uA «

ـــبــاراة كــان من أول تــهـــديــد في ا
أصــحـاب األرض حــيـث اسـتــقــبل
جــواو فـيـلـيـكس تـمـريـرة في عـمق
دفــاع ريـــال مــدريـــد وســـــدد كــرة
ن قـويــة مـرت بـجـانب الـقـائم األ
لـــلـــحـــارس تــــيـــبـــو كـــورتـــوا في

الدقـــيقة 8.
وجـاء رد ريـال مـدريـد في الـدقـيـقـة
17 حــيث أرسل نــاتـشــو الــظـهــيـر
األيـســر كـرة عـرضــيـة في مـنــطـقـة
اجلـــزاء جتـــاه جـــاريث بـــيل
الـــذي ســدد بـــالــرأس
لـــكن تــــســـديـــدته
مـــــــــرت أعـــــــــلى
مرمى احلارس

أوبالك.
وانـــــــــطــــــــــلق
إيـدين هازارد
عــلى الــطــرف
األيــــــــــســــــــــر
وحاول إرسال
كـرة عــرضـيـة
إلـى زمــــيــــله
ا كر بنز
لـــــكـــــنـــــهـــــا
اصــــطـــدمت
بــــــالـــــدفـــــاع
وحتـولت إلى
ركــــنـــــيــــة في

الدقيقة 23.
وأهـدر ديــيـجـو
كــوسـتــا مـهـاجم
أتـلـتـيـكـو مـدريـد
فـــرصـــة ثـــمـــيـــنــة
لــتــســـجــيل هــدف الــتــقــدم في
الدقـيقة 29 حيث مـرر توماس
بارتي كـرة عرضيـة في منـطقة
اجلــزاء لم يـسـتـغـلـهـا مـهـاجم
الـــروخــــيــــبالنــــكــــوس الـــذي

اصطدم بالالعب ناتشو.
ومرت أول نصف ساعة من
بـاراة بدون أي تـسديدة ا
عـلى مـرمى كال الـفـريـقـ

في ظل الــتـحـفظ الـدفـاعي
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واصل الـبولـنـدي روبـرت ليـفـانـدوفسـكي مـهـاجم بـايرن مـيـونخ أرقـامه االسـتثـنـائـية في
وسـم بعـدمـا هـز شـبـاك بـادربـورن خالل مـبـاراة الـفـريـق اول ـاني هـذا ا الـدوري األ
امس السبت. واستـطاع الدولي البولـندي تسجـيل هدف خالل فوز الفـريق البافاري على

مضيفه (2-3) ليقوده النتزاع صدارة البوندسليجا بعد وصوله للنقطة 14.
وبحسـب ما ذكرته شـبكـة "سكـواكا" لإلحـصائيـات فإن لـيفـاندوفسـكي أصبح أول العب

يحرز  10أهداف في أول 6 جوالت بالبوندسليكا على مدار التاريخ. 
وسم كما أفادت الـشبكـة بأن جنم البـايرن أصبح أول العب يصل إلى 10 أهداف هذا ا

في كافة الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى.
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جنـا لــيـفـربــول من فخ مـضــيـفه شـيــفـيـلـد
يـونايـتد وتـغلب عـليه بـهدف نـظيف اول
" في امس الـسبت على ملعب "برامول ل
افــتــتــاح مــنــافــســات اجلــولــة الــســابــعـة
يرليج وأحرز الهولندي جورجينيو لـلبر
ــبــاراة الــوحــيــد في فــيــنــالـــدوم هــدف ا
الـدقيقة 70 من بـ قدمي حارس شيفيلد
دين هـنـدرسـون. وهـذا هـو الـفـوز الـسـابع
سابقة عـلى التوالي للريدز منذ انطالق ا
لــيـــرفــعــوا رصـــيــدهم إلى 21 نـــقــطــة في
الـصدارة محققـ العالمة الكامـلة بينما
جتـمـد رصـيـد شـيـفـيـلـد عـنـد 8 نـقـاط في
ـركــز الـعــاشـر. وكــانت بـدايـة شــيـفــيـلـد ا
ـبـاراة واعدة حـيث انـطلق يـونـايتـد في ا
مـاكـبـورنـي من الـنـاحـيـة الـيـمـنى قـبل أن
يــطــلق تــسـديــدة قــويــة في مــكــان وقـوف
احلــارس اإلســبــانـي أدريــان بــالــدقــيــقــة
الـثالـثـة.وذهبت مـحاولـة بالـدوك إثر ركـلة
ـرمى في الـدقيـقة 12. ركـنـية بـعـيدا عن ا
وجـاءت أول تسديدة لليفربول في الدقيقة
16 عـندما ابتعدت مقصية ماني الضعيفة

رمى. عن ا
وبــقـيت األمـور هــادئـة حـتى الــدقـيـقـة 26
عـندما وصلت الكرة إلى صالح الذي سدد

كـرة منخفضة مرت بـجانب القائم البعيد.
ومـرر فان دايك كـرة طويـلة من اخللف إلى
مـاني الذي سـدد من بعد  10يـاردات فوق
ــرمى بـالـدقـيـقـة 32.  وأهــدر الـضـيـوف ا
فـرصـة سـانـحــة لـلـتـسـجـيل بـالـدقـيـقـة 43
عـندما مـرر فيرمـينو إلى مـاني الذي سدد
كـرة ارتطـمت بالـقائم الـقريب.وفـي الشوط
الـثاني جاءت اخلطورة من طـرف شيفيلد
يــونــايــتــد بــالــدقــيــقـة 52 عــنــدمــا ارتــقى
مـاكـبـورني بـرأسه لـركـنـيـة لـكن مـحـاولته
ـرمى.ونـفـذ ألـكسـنـدر-أرنـولـد ركـلة عـلت ا
ـرمـى بـالــدقــيــقـة 59. ودخل حــرة فــوق ا
ديــفـوك أوريـجـي مـكـان هــنـدرســون لـيـتم
تـعــديل طـريـقــة الـلـعب. وارتــدت تـسـديـدة
فـلـيك من قـدم روبـرتسـون في الـدقـيـقة 67
قـبل أن يسـجل لـيفـربول هـدفا في الـدقيـقة
70 عــنـدمــا وصـلت الــكـرة إلى فــيـنــالـدوم
الـذي صــوب بـقـوة لـتـمـر تــصـويـبـته بـ
قـدمي احلـارس هـندرسـون الـذي فشل في
اإلمـساك بـها. وحـاول هنـدرسون تـعويض
اخلـطأ الـفادح فـتصـدى حملاولـة ماني إثر
تــمـريـرة من أوريـجي فـي الـدقـيـقـة 74 ثم
جــرب صـالح حــظه من مــســـافــة بــعــيــدة
لـيبـرع حـارس شيـفيـلـد في السـيطـرة على
الـكرة أيضا.وعاد هندرسـون لينقذ انفرادا

مـن صالح في الدقـيـقة 78. وكـاد الـفريق
ـضـيف أن يـسـجل الـتعـادل في الـدقـيـقة ا
85 عــنـدمــا أرسل فـلــيك كــرة طـويــلـة إلى
الـبديل كالرك الـذي حلق بهـا قبل وصول
رمى من احلـارس أدريان وغمـزها فوق ا
بــعـد 6 يــاردات.وكـان هــذا قـبل أن يــنـهي
باراة معلنًا فوز الريدز (1-0).  احلكم ا
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وفـــاز إنــتـــر مـــيالن عـــلى مـــســـتـــضــيـــفه
ـباراة سـامـبـدوريـا بـنـتـيـجة (1-3) فـي ا
ـلــعب لـويـجي الــتي جـمـعت الــفـريــقـ 
فــيــراريس ضــمن مــنــافــســات األســبــوع
الـــســـادس من الـــدوري اإليـــطـــالـي.أحــرز
سـتـيفـانو سـيـنسي ألـيـكسـيس سـانشـيز
وروبـيرتو جاليارديني أهداف إنتر ميالن
فـي الدقـائق 19و 22 و61  بــيـنـمـا سـجل
يـعقوب جانكتو هـدف سامبدوريا الوحيد
فـي الدقـيـقة 55. ورفـع اإلنتـر رصـيده إلى
18 نـقــطـة (الــعالمـة الــكـامـلــة) لـيــتـصـدر
جـدول تـرتـيب الـكـالـتشـيـو بـيـنـمـا جتـمد
ـركز رصـيـد سـامـبـدوريـا عـند 3 نـقـاط بـا

األخير.
ÊuðdH¹≈ W³IŽ

وحقق حامل اللقب مانشستر سيتي فوزا
ثـمـيـنا عـلى مـضـيفه إيـفـرتون 1-3 مـساء

اول امس الـسبت عـلى مـلعب "جـوديسون
بارك" ضمن مباريات اجلولة السابعة من
مـتاز. وافتتح سيتي الـدوري اإلجنليزي ا
الـتـسـجيل عـبـر جـابريـيل جـيـسوس (24)
قـبل أن يــعـادل دومـيـنـيك كـالـفـرت-لـيـوين
الـنتـيجـة ألصحاب األرض (33)  ثم سجل
مـحرز هدف التقدم لسيتي في الدقيقة 71
وعـزز بعد ذلك رحيم سترلـينج تقدم فريقه
بهدف ثالث في الدقيقة 85.  وبهذا الفوز
رفع مــانـشــسـتــر ســيـتي رصــيـده إلى 16
ــركـز الــثـاني بــفـارق  5 عن نــقـطــة في ا
تصدر فيما جتمد رصيد نـقاط ليفربول ا
إيـفــرتـون عــــــــنـد الــنـقـطــة الـســابـعـة في

ركز 15. ا
قـــاد هــــدف هـــاري كـــ الـــثــــامن في ست
مـبـاريات ضـد سـاوثهـامـبتـون في الدوري
اإلجنـليـزي فريقه تـوتنـهام للـفوز بـعشرة
العب 1-2 على ضيفه اول امس السبت.
فخ ســاوثــهــامــبــتــونــوهــز كــ الــشــبــاك
بــتـســديــدة من داخل مــنـطــقــة اجلـزاء في
الـدقـيـقـة 43 لـيـسـتـعـيـد تـوتـنـهـام الـتـقدم
بــعـــدمــا أهـــدى حــارسه هـــوجــو لــوريس
الـتـعـادل لـسـاوثهـامـبـتـون.وأخـذ احلارس
الــفـرنــسي وقـتــا طـويال إلبــعـاد الــكـرة ثم
س فـــشل في مــراوغـــة داني إجنــز الــذي 
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حــسم الــتــعــادل الــسـلــبي ديــربي
مـدينـة مدريد بـ الريـال ومضـيفه
أتــلـتــيـكــو مــدريـد الــذي أقـيم اول
امـس الـســبت عـلـى مـلــعب "وانـدا
ميـتروبولـيتان
و" مـعـقل

بــوســكــيـتس ودي يــوجن وثالثي
هجومي كارليس بيريز جريزمان

وسواريز.
عـلى اجلــانب اآلخـر اعــتـمــد بـيب
بــورداالس مـــدرب خــيــتـــافي عــلى
طـريــقـة (2-4-4) بـوجــود احلـارس
ديــفــيـــد ســوريــا أمــامه الــربــاعي
ســواريـز ديــني بــرونــو ونــيـوم
وفـي الـــوسـط جــــاســــون مـــاورو
مــاكــســيــمــوفــيــتش وكــوكــوريال
ي مــاتــا وثـــنــائي هـــجــومي خـــا

وأنخيل رودريجيز.
  f¹—UÐ —UB²½«

وانتزع باريس سـان جيرمان فوزا
مـثيـرا أمام مـضيـفه بوردو بـهدف
وحــيــد اول امس الــســبت ضــمن
مــنــافــســات اجلـولــة الــثــامــنـة من

الدوري الفرنسي.
سـجل نيـمار جـونيـور هدف الـلقاء
الــوحــيــد بــالــدقــيــقــة 70 لــيــهــدي
الالعب الـبــرازيـلي الــفـوز لــفـريـقه

للمرة الثالثة على التوالي.
ورفع بي إس جي رصــيـده إلى 18
نـقـطـة في الـصـدارة بـيـنـمـا جتـمد
رصــيـد بــوردو عـنـد 12 نـقــطـة في

ركز اخلامس. ا
تـفـ العـبو بـاريس سـان جـيـرمان
في إهــدار الـفــرص الــسـهــلــة أمـام
مرمى بوردو سـواء لرعونـة نيمار
ودي مــاريـــا في إهـــدار انــفــرادات
تــامــة أو لـتــألق احلــارس بــيــنـوا

. القوي من كال الطرف
اني وجـاءت أول تـسديـدة عـبـر األ
توني كروس العب خط وسط ريال
مـدريـد من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
أمــسك بــهــا احلـارس أوبـالك عـلى

مرت في الدقيقة 37.
وأتى الــــرد ســــريـــــعًــــا من جــــواو
فــيـلــيـكـس العب أتـلــتـيــكـو مــدريـد
بتسديدة من خارج منطقة اجلزاء
في الدقيقة 38 لكنهـا مرت بجانب

ن. القائم األ
وواصل كروس محاوالته لـلتسديد
ــنـطــقـة بــصـاروخــيـة من خـارج ا
أرضـيــة في الــدقــيــقـة 40 حــولــهـا

احلارس أوبالك إلى الركنية.
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مـع بــدايـــة الــشـــوط الــثـــاني قــرر
ديـيـجو سـيـمـيوني الـدفع بـأنـخيل
كـوريـا بـدلًـا من فـيـتـولـو لـتـنـشـيط
اخلط الــهــجـــومي والــذي كــاد أن
يُسجل بـعد مشـاركته فورًا من كرة
رأســيـة مـرت أعـلـى مـرمى كـورتـوا

في الدقيقة 49. 
وأهــدر جـاريث بـيل مــهـاجم ريـال
مـدريــد فـرصــة ذهـبـيــة لـتــسـجـيل
الـــهــــدف األول حـــيـث اســـتــــقـــبل
تــمــريــرة من نــاتـشــو في مــنــطــقـة
اجلــزاء وســدد بــقــوة بــعــيــدًا عن
مــــرمى الــــروخـــيــــبـالنـــكــــوس في

الدقيقة 57.
ودفع سـيــمـيــوني بـورقــة تـومـاس
ليمار بدلًا من رينان لودي لينضم
لـربــاعي الــوسط ويــعــود سـاؤول
نيجويـز إلى مركز الظـهير األيسر
بـينـمـا آخر أوراقه كـانت مـاركوس

يورينتي بدلًا من جواو فيليكس.
وحصل ريال مدريد على ركلة حرة
مــبـــاشــرة عـــلى حــدود مـــنــطـــقــة
اجلـــزاء انــبــرى لــهـــا الــبــرازيــلي
كاسـيمـيرو الـذي سدد بـقوة أعلى

مرمى أوبالك في الدقيقة 63.
ــديــر وأشــرك زين الـــدين زيـــدان ا
الفـني لريال مـدريد الكـرواتي لوكا
مـودريتش بـدلًـا من فالـفـيردي ثم
دفع بـخـامـيس رودريـجـيـز بدال من
هـازارد وأخيـرًا يوفـيتش بـدلًا من
ـــا. وحــــاول ســـاؤول العب بــــنـــز
أتـلتـيكـو مدريـد تهـديد مـرمى ريال
مدريـد حيث استـقبل كرة عـرضية
من ركـلـة ركـنـيــة سـددهـا بـالـرأس
لكنها عـلت مرمى احلارس كورتوا

في الدقيقة 71.
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رمى لـيلغي تقدم الـكرة إلى داخل ا
تـاجناي نـدومبـلي لصاحب األرض

في الدقيقة 24.
وجـاء خطـأ لوريس بـعد قـليل من
طــرد زمــيـــله ســيــرج أوريــيه في
الـــدقـــيـــقـــة 31 حلـــصـــوله عـــلى
اإلنـذار الثـاني بعدمـا جذب ريان
بـرتـران من الـقمـيص عـلى الرغم
من عــــدم وجـــود خـــطـــورة عـــلى

مرماه.
وبـــــعــــد االســـــتـــــراحــــة ضـــــغط
سـاوثــهـامـبـتـون بــقـوة مـسـتـغال
تـــفـــوقه الـــعــددي لـــكن لـــوريس
ــبــكــر بــإبــعــاد عــوض خــطـــأه ا
فــــرصـــــتــــ من جـــــيــــمس وارد
بــراوس ومــايـا يــوشــيــدا.وسـدد
نـــــــاثـــــــان ريــــــــدمـــــــونــــــــد العب
ســاوثـهــامــبـتــون فـوق الــعـارض
فـيما فشل إجنز في الوصول إلى
الــكــرة لـيــهــدر فــرصــة من مـدى
قريب وواصل الفريق الضيف
ضــغــطه لــكن تــوتـنــهــام كـان
رتدة خطيرا في الهجمات ا
وكــاد كـــ أن يــحــرز هــدفه

الثاني قرب النهاية.

جورجينيو
فينالدوم
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تــســبـب الــفــرنــسي هــوجــو لــوريس حــارس
مرمى توتـنهام هـوتسبـير في اهتـزاز شباك
الـســبـيــرز أمـام ســاوثـهــامـبــتـون اول امس
الـسـبت في إطار اجلـولـة السـابـعة من عـمر

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وأخذ احلـارس الفـرنسي وقـتا طـويال إلبعاد
الكرة ثم فشل في مراوغة داني إجنز العب
س الـكـرة إلى داخل سـاوثـهـامـبـتــون الـذي 

رمى. ا
وبـحسب شـبـكـة "أوبـتا" لـإلحصـائـيـات فإن

هــوجـو لــوريس تــســبب في 9 خــطـاء
ــيـرلــيج مــنـذ بــدايـة خالل الــبـر
مـوسم 2017-2016 سـاهمت

في اهتزاز شباك توتنهام.
ويـــعـــد هـــوجـــو لـــوريس
ثـــــاني أكـــــثـــــر حــــارس
تــــســــبب في اهــــتــــزاز
شــبـاك فــريـقه خالل
ـــدة بــــعـــد تــــلك ا
الـــــــبـــــــوســــــــني
أســـــــمــــــــيـــــــر

وأنــــقـــذ احلــــارس أوبالك فــــريـــقه
أتـلـتـيـكـو مـدريـد من الـهدف األول
ا حـيث سدد الـفرنـسي كـر بنـز

كرة رأسية قوية في الدقيقة 74.
وفـشل قطـبا الـعاصـمة اإلسـبانـية
في تـغـيــيـر الـنـتــيـجـة خالل الـربع
األخــيـر من الـشــوط الـثـاني حـيث
ـــرمى غــابـت الـــفــاعـــلـــيــة عـــلى ا
لينتهي الديربي بالتعادل السلبي.
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وحـقق بـرشـلـونـة انـتـصـارًا مـهـمًا
بــهــدفــ دون رد خالل مــواجــهــة
خيـتـافي اول امس السـبت ضمن
منافسات اجلولة السابعة من عمر
اللـيـجـا لـيكـسـر سـلـسلـة الـنـتائج
وسم. السلبية خارج ملعبه هذا ا
ســـجل هـــدفي الـــبـــلـــوجـــرانـــا في
ــــبــــاراة لـــــويس ســـــواريــــز في ا
الـدقـيـقة 41 وجـونـيـور فـيـربـو في

الدقيقة 49.
وبـهــذا االنـتــصـار يــرتـفع رصــيـد
برشلونة إلى  13نقطة في وصافة
ترتيب اللـيجا بينـما جتمد رصيد
ركز الـ خيتـافي عند  7 نقاط في ا

.11
واعـتــمـد إرنــســـــــــتــو فـالــفـيـردي
مـدرب برشـلونـة على طـريقـة لعب
(3-3-4) بـوجــود تـيـر شـتـيـجن في
ـــرمى أمـــامه فــيـــربــو حـــراســة ا
لــيــنــجـــلــيت بــيــكـــيه وســيــرجي
روبــــيــــرتــــو وفي الــــوسط آرثــــر

جابرييل جيسيوس

بـيجـوفـيتـش حارس تـشـيلـسي الـسابق
وث احلالي (10 أخطاء). وبور

وجنح تـــوتـــنـــهـــام فـي حـــسم الـــفـــوز
لـصاحله أمـام ساوثـهـامبـتون بـنـتيـجة
1-2 رغم طـــــــرد مــــدافــــعـه ســــيـــرج

أورييه.

األهـــــــداف".وتــــــــابـع "في بــــــــعض
اللحظات يتـوجب علينا االستفادة
من خبراتنا وهـو أمر مهم للغاية
نلعب كل  3أو  4أيام وفي النهاية
نــكـون مــعًــا ونـعــرف كــيف نـدافع
فـشـلـنـا في ذلك سـابـقًـا لـكن الـيـوم
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ـــاني مــارك أنـــدريه تــيــر أبــدى األ
شـتـيـجن حـارس مـرمى بـرشـلـونة
سـعــادته بـقـيــادة فـريـقه لــتـحـقـيق
االنـتــصـار بـثـنــائـيـة نـظــيـفـة عـلى
خيـتـافي اول امس السـبت ضمن
منافسات اجلولة السابعة من عمر
الليجا.وصنع تير شتيجن الهدف
ـــبــاراة األول لـــبـــرشـــلـــونـــة في ا
لـزمـيـلـه لـويس سـواريـز بـتـمـريرة
طـويـلـة لـيـكـون أول حـارس مرمى
يصنع هدفًـا لبرشلونـة في الليجا

في القرن احلادي والعشرين.
وقـــــال تــــــيـــــر شــــــتـــــيـــــجـن خالل
تصـريحات نـقلـتها صـحيفـة ماركا
"كـان هـدفـنـا حتــقـيق الـفـوز خـارج
الـديـار لـم يـكن من الـسـهل الـلـعب
هـنــا أنـا سـعــيـد بـالــفـوز وحـصـد
الــنــقـاط الــثالث".وأضــاف "الـشيء
ـهم هو أنـنـا كفـريق واحـد نظـهر ا
بـشــكل جـيــد واخلـصم لم يــصـنع
الـكثـير من الـفرص حـققـنا خـطوة
لألمـام يجب أن نـتـجنب اسـتقـبال
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كـوســتـيل في الــتـصــدي حملـاوالت
تــومـاس مــونـيــيه ومـاركــيـنــيـوس

وسارابيا.
ـــقــــابل لم يــــهـــدد أصـــحـــاب في ا
األرض مـــــــــــــــــرمــى احلـــــــــــــــــارس
الـكـوستـاريكـي كيـلـور نافـاس بأي
فــرصـــة عــلى مـــدار الــشــوط األول

الذي انتهى بالتعادل السلبي.
لـم يتـغـيـر الـسـيـنـاريـو في الـشوط
الثـاني الذي شهـد مشـاركة كيـليان
مـبـابي الـعائـد من إصـابـة عضـلـية
أبـعــدته ألســابـيع بــدال من بـابــلـو

سارابيا.
شــارك مـــبــابـي في حــفـل الــفــرص
الـضـائعـة بـانفـرادات تـامة تـصدى
لـهـا بـيـنـوا كــوسـتـيل إضـافـة إلى
محـاوالت أخرى آلنـخيل دي مـاريا

ونيمار.
ومـن إحـــدى احملــــاوالت انــــطــــلق
مـبـابـي من اجلـهـة اليـمـنـى ليـلـعب
كــرة عـرضــيـة أكــمــلـهــا نـيــمـار في
ــرمى مـســجال هـدفه الــثـالث في ا

وسم. الدوري الفرنسي هذا ا
حـل خــوان بــيـــرنــات بــديـــلًــا لــدي
مــاريـا بــيـنــمــا لم يـســتـفــد مـدرب
بــوردو من بـدالئـه الـثالثـة نــيـكـوال
دي بــــريـــــفــــيـل وآيت بـن نــــاصــــر
ولـوريس بيـنيـتـو بل كان اجلـناح
الــكـوري اجلـنــوبي هـواجن أو جـو
األكـثــر نـشـاطــا حـيث هــدد مـرمى

. حاولت كيلور نافاس 
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دير الـفني ليـوفنتوس أن مـيراليم بـيانيـتش العب وسط السيدة يعـتقد مـاوريسيو سـاري ا
الـعجـوز يتـطور بـشـكل سريع كـما أقـر بأهـمـية وجـود باولـو ديبـاال. وتغـلب نادي

يوفـنـتوس عـلى نـظيـره سـبال بـهـدف دون رد اول امس الـسـبت على
مـلعب ألـيانز سـتاديـوم في إطار اجلـولة السـادسة من عـمر الدوري
ـباراة اإليطـالي. وقال سـاري عـقب اللـقاء "أخـبرت بـيانـيتش بـعد ا

سة كل لقاء". سة كي يصل إلى 150  بأنه ال زال يفتقد 25 
ـنحنـا االستحواذ وأضـاف "بيانـيتش يتـطور بشـكل مذهل حيث 

على الكرة باإلضافة إلى تفوقه الرائع في الكرات الثابتة".
وعـن رأيه في بـاولـو ديـبـاال أوضح سـاري "هـو العب مـهم لـلـغـايـة
بـالنـسبـة لـنا ويـقـدم لنـا العـديـد من احللـول". وتـابع "كريـسـتيـانو
رونالدو كان مـفعمًا باحليـوية أمام سبال لـقد صنع لنفسه 4 أو

 5 فرص هيجواين ظهر بشكل جيد".
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سجل الـبرزيـلي جابـرييل جـيـسيـوس مهـاجم مانـشسـتر سـيتي
هدف تقـدم السيتيزنس في شباك إيفرتون اول امس السبت على

يرليج. ملعب جوديسون بارك ضمن اجلولة السابعة للبر
وبحسب شـبكة "أوبتـا" لإلحصائـيات فإن جـيسوس سجل 22 هـدفًا
في آخـر 21 مـبـاراة بـدأهـا كـأسـاسي سـواء مع مـانـشـسـتـر سـيـتي أو
مـنتـخب الـبرازيل.وجنح جـيـسوس في الـتـسجـيل خالل آخر 6 مـبـاريات

ـانـشـسـتر ـدير الـفـني  بـدأها مـع مانـشـسـتـر سـيـتي.ويعـتـمـد بـيب جـوارديـوال ا
سيتي على األرجـنتيني سيرجيو أجويرو بـشكل أساسي في هجوم السيتيزنس

ويدفع بجيسوس من البداية على فترات مختلفة.
وصنع الـبـلـجـيـكي كـيفـ دي بـروين هـدف مـانـشسـتـر سـيـتي األول في شـباك
إيـفرتون والـذي سجـله البرازيـلي جابـرييل جيـسوس اول امس الـسبت ضمن

يرليج. اجلولة السابعة للبر
وبـحسب شـبكـة "أوبتـا" لإلحـصائـيات فـقد قـدم دي بروين 8 تمـريـرات حاسـمة

وسم. في الدوري اإلجنليزي حتى اآلن هذا ا
ويـعـتـبـر اإلسـبـاني سـيسـك فابـريـجـاس صـاحب الـرصـيـد األكـبـر من صـنـاعة

وسم واحد. يرليج  الفرص خالل أول 7 مباريات في البر
فــفي مـوسم 2009/2010 جنح ســيــسك في صــنــاعـة  9أهــداف بــقــمـيص

يرليج. آرسنال في أول  7مباريات بالبر

حتــسـنــا". واخــتـتـم بـاحلــديث عن
صناعته لهدف سواريز "لقد رأيته
كـان الــوقـت مـنــاســبًــا لــلــتــمــريـر
سواريـز سجل الهـدف بشكل رائع
أنـــا لم أصـــنع أي هـــدف من قـــبل

سعيد ألنني ساعدت الفريق".
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دير الرياضي ليوفنتوس أن ناديه سيحاول تنفيذ مطالب مهاجمه شدد فابيو باراتـيسي ا
الـكرواتي مـاريـو مانـدزوكيـتش والـذي يقـتـرب من مغـادرة السـيـدة العـجـوز.وارتبط مـاريو
ماندزوكيتش بـالرحيل عن يوفنتوس بعد خروجه من قائـمة الفريق التي تخوض منافسات
دوري أبـطـال أوروبـا.وقـال بـاراتـيـسي في تـصـريـحـات لـشـبـكـة سـكـاي سـبورتـس "نـحاول
إرضـاء مـاريــو مـانـدزوكـيــتش. نـحن بـحــاجـة لـلـتــحـلي بـأقـصـى درجـات الـهـدوء".وأضـاف
اضية يجب "مـاندزوكيتش العب رائع وكـان قيمة مـضافة للـسيدة العـجوز في السنـوات ا
عـلينـا أن نشكره".وتـابع "نقوم بـتقييم الـوضع في الوقت احلالي سـنحاول إرضاء الالعب
حال رغب بـشكل نـهائـي في ترك الـفريق".وكـان مانـدزوكيـتش البـالغ من العـمر 33 عـامًا
اضي مـقابل انتـقال روميلـو لوكاكو إلى يـركاتو الصـيفي ا انشسـتر يونـايتد في ا هدفًـا 
الـسـيـدة العـجـوز لـكن فـشـلت الصـفـقـة. كـمـا فشل الالعـب الكـرواتي في الـرحـيل لـلـريان
ـانـشسـتر يـونايـتد في يـنايـر/كانـون ثان ـا يقـربه من االنضـمام  الـقطـري هذا الـصيف 

قبل. ا

تير شتيجن
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سجل البرازيلي ويليان هدف تشيلسي
الـثـاني في شـبـاك بــرايـتـون في الـلـقـاء
الـذي جمـعـهمـا اول امس الـسـبت على
مـلعب ستـامفـورد بريدج ضـمن اجلولة
الـسـابـعـة لـلدوري اإلجنـلـيـزي.وبـحـسب
شبـكة "أوبتا" لإلحصـائيات فإن ويليان
سـجل هدفه األول بقميص تشيلسي في
ــيــرلــيج بــعـد  17مــبــاراة بـدون الــبــر

تسجيل صوب خاللها 32 تسديدة.
ويــعــود آخـر هــدف ســجــله ويــلــيـان في
الـدوري اإلجنـليـزي إلى يـنـايـر/ كـانون
ــاضـي عــنـــدمــا هـــز شــبــاك الــثـــاني ا
نـيوكاسـل وخاض تـشيلـسي من وقـتها

يرليج. 17 مباراة في البر
وحــقق تـشـيـلــسي الـفـوز عــلى بـرايـتـون
بـهدف مقابل هـدف ليرفع رصيده إلى

11 نقطة.

ويليان


