
AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6491 Monday 28 /10/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد  6491 االثن 29 من صفر 1441 هـ 28 من تشرين األول (اكتوبر) 2019 م

7 qAH UÐ œÒbN  g²O uLO¼«dÐ≈ ‰UI²½≈

öO  Êu²Ý√ w  WOŁö¦Ð ‰uÐdHO  œ—UD¹ w²OÝ ÊU

  ôU Ë ≠ Êb
حقق بـايرن مـيـونخ انتـصارا ثـميـنا
عـلى يـونـيون بـرلـ بـنـتـيـجة (2-1©
اول امس الـسـبت ضـمن مـنـافـسات
اجلـولــة الـتـاسـعــة من عـمـر الـدوري

اني. األ
ثـنائـيـة بـايـرن حمـلت تـوقـيع بـافارد
ولـيـفـانـدوفـسـكي في الـدقـيـقـت 13
و53  بينمـا سجل سباستـيان بولتر
هـدف يونـيـون برلـ من ركـلـة جزاء

في الدقيقة 86.
وبهذا االنتـصار يقفـز بايرن ميونخ
لـصدارة الـبـوندسـلـيـجا بـرصـيد 18
نقطـة بيـنما يـتجمـد رصيد يـونيون
ــركــز اخلــامس عــنــد 7 نــقــاط فـي ا

عشر.
وكشر بايرن عن أنـيابه مبكرًا حيث
استغل بـافارد عودة الـكرة من رافال
حـارس يــونـيـون بــرلـ وسـدد كـرة
قــويـة في الــشــبـاك في الــدقـيــقـة 13

ليمنح التقدم لفريقه البافاري.
وكــاد مـولــر أن يُـضــاعف الـنــتـيــجـة
لبايـرن ميونخ حـيث أرسل تسديدة
من خارج منـطقة اجلـزاء أمسك بها

احلارس بسهولة في الدقيقة 20.
وجاء أول تـهـديد من يـونـيون بـرل

عــبــر مـاركــوس إجنــفــارتــسن الـذي
ســـدد كــرة قــويـــة من عــلـى بــعــد 25
مـتـرًا عـلـت مـرمى احلـارس مـانـويل

نوير في الدقيقة 30.
وتـوغل الـبـرازيلـي فيـلـيب كـوتـيـنـيو
العب بـــايــرن مــيــونـخ عــلى الــطــرف
األيـســر وسـدد كــرة أرضـيــة أمـسك
بــهـــا حـــارس يـــونـــيـــون بــرلـــ في

الدقيقة 42.
ومع بــدايــة الــشـوط الــثــاني واصل
بـــايــرن مــيـــونخ مــحـــاوالته من أجل
مـضـاعـفـة الـنـتـيـجـة حـيث اسـتـقـبل
كـيـنجـسـلي كـومـان كـرة عـلى الرواق
األيـــســـر وســـدد لـــكـن الـــكـــرة مــرت
بـجـانـب الـقـائم األيـســر في الـدقـيـقـة
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وجنح لـيــفـانـدوفـسـكـي في تـسـجـيل
الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 53
حيث توغل ب دفاع يـونيون برل

واصطـدمت الـكرة بـفـيلـيـكس كروس
لتـرتد أمـام الـقنـاص البـولنـدي الذي
ســـدد عـــلـى يـــســـار احلـــارس رافــال

جيكيويسز.
وتألق مـانويـل نويـر في إنقـاذ مرمى
البافاري حيث كاد جينتر أن يُسجل

الهدف األول لـيونيـون برل من كرة
رأسية في الدقيقة 56.

ـبـاراة ركـلـة جـزاء واحـتـسب حــكم ا
لــيـــونـــيــون بـــرلـــ وانــبـــرى لـــهــا
سباستيان أندرسون الذي سدد على
ــاني ــ نــويــر لـكـن احلـارس األ

تصدى لها ببراعة في الدقيقة 59.
وقــرر نـيـكــو كـوفــاتش تـنــشـيط خط
الـــهـــجـــوم لـــلـــبـــافـــاري حـــيث دفع
بــــســـيــــرجي جــــنــــابــــري بـــدلًــــا من
كــيـنــجـسـلـي كـومــان ثم كـوريــنـتـ
توليسو بدلًا من إيفان بريسيتش.
باراة وكاد ليفـاندوفسكي أن يـقتل ا
في الـدقـيـقة 64 حـيث اسـتـقـبل كـرة
عــرضــيــة من اجلــبــهــة الــيــمــنى من
زميـله مولـر وسدد كـرة على الـطائر
لكن احلارس جيكيويسز حولها إلى
ركلـة ركنـية.وفـشل تومـاس مولر في
تــســـجــيل الــهــدف الــثــالث لــبــايــرن
مــيــونـخ حــيث مــرر جــنــابــري كــرة
ــيـزة من الـطـرف األيـسـر عـرضـيـة 
أمام مولر لكن أحد مدافعي اخلصم
تدخل لـيُمـسك احلارس جـيكـيويـسز
بـــالــكـــرة في الـــدقــيـــقــة 79.وســجل
ليفاندوفـسكي الهدف الـثالث لبايرن
ميونخ في الدقيقة 83 حيث استقبل

كرة عـرضـية من جـنـابري لـكن حكم
ـبـاراة ألـغـاه بـداعي الـتـسـلل بـعد ا
الـرجوع إلى تـقـنـية الـفـار.واحـتسب
ــبـــاراة ركــلـــة جــزاء أخــرى حـــكم ا
بسبب تدخل بنيام بافارد العنيف
عـلى بــولـتـر والـذي نـهـض لـتـنـفـيـذ
الركـلـة وسجل الـهـدف األول لفـريقه
في الـــدقــيـــقــة 86. وتــألق احلــارس
جـيـكـيــويـسـز في الـتـصـدي لـرأسـيـة
قوية من جوريتسكا العب خط وسط
بــايـــرن مـــيـــونخ في الـــدقـــيـــقــة 90
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واصل وست هـام يـونايـتـد مـسـلسل
يـرليج بـعد نزيف الـنقـاط في البـر
أن سـقط في فـخ الـتـعــادل اإليـجـابي
(1-1) في عــقـر داره أمــام شـيــفـيــلـد
يونايتـد ضمن اجلولـة العاشرة من

الدوري اإلجنليزي.
بي) بلندن وضع لعب (األو وعلى ا
العب الــوسط اإلســكـتــلـنــدي روبـرت
ســنـودجــراس الــفـريق الــلــنـدني في
ــقـدمـة بــالـهــدف األول قـبل نــهـايـة ا
الــشـــوط بــدقــيـــقــة.ولــكن أدرك العب
الـــوسـط الــفـــرنـــسـي الــشـــاب لـــيس
موسيت التعادل لشـيفلد في الدقيقة
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تـهكـم تومـاس تـوخيـل مدرب بـاريس سـان جـيرمـان اول امس الـسـبت علـى تصـريـحات
نتـخب البرازيل بشأن حتديد مـوعد جاهزية نيـمار جونيور مهاجم مدرب اللياقة الـبدنية 

الفريق.
وكان مـدرب السامـبا قـد أكد أن نـيمـار سيشـارك مجـددا في التـدريبـات بحـلول يوم 10

قبل. نوفمبر/تشرين ثان ا
نتخب البرازيلي" ورد توخيل على ذلك ضاحكا: "نعم.. مع ا

نتخب البرازيل". اني لهجته الساخرة: "نعم.. نحن هنا جنهزه  درب األ وواصل ا
نتخب ونقوم بكل ما هو واستدرك: "لدينـا أهداف مختلفة توجد مشاورات ب النادي وا

كن ليعود نيمار في أسرع وقت".
ـباراة الودية للبـرازيل ضد نيجيريـا مطلع الشهر وتعرض نيمار إلصـابة عضلية خالل ا

اجلاري و اإلعالن عن غيابه 4 أسابيع.

ركلة جزاء أيضًا.
وبتـعادل الفريـق رفع يـوفنتوس
ــركــز رصــيــده إلى 23 نــقـــطــة بـــا
األول بــفــارق نــقــطــتـ عـن إنــتـر

ميالن (21 نقطة)
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بـاراة بدأت سـريعـة من أصحاب ا
األرض حيث كاد ليتشي أن يسجل
الـهـدف األول في الدقـيـقـة الثـانـية
بـــعــدمــا أبـــعــد دي لــيـــخت مــدافع
نـطقة يوفـنتوس الـكرة من داخل ا
بـــطـــريـــقـــة خــاطـــئـــة لـــتـــصل إلى
بـيـتـريكـيـوني أمـام منـطـقـة اجلزاء
ويـــســدد قـــذيـــفــة يـــتـــصــدى لـــهــا

تشيزني ويبعدها عن مرماه.
وتـمــكن جــونــزالـو هــيــجـواين من
تـسـجيل هـدف الـتقـدم لـيوفـنـتوس
بالدقيقة  ?15بعد عرضية ساندرو
من اجلهة اليسرى لتجد هيجواين
ـرمى ويـضـعــهـا بـالـشـبـاك أمـام ا
قبل أن يعود احلـكم ويلغي الهدف

بداعي التسلل.
وأنــقـذ جــابــريــيل فـيــريــرا حـارس
مـرمى لـيــتـشي مـرمــاه من فـرصـة
هــدف مـحــقق بــالـدقــيــقـة 26 بــعـد
دافع تمريرة بيانـيتش من ب ا
إلى ديباال الذي انـفرد وسدد الكرة
ليبعدها احلارس بأطراف أصابعه

إلى الركنية.
وواصل ديبـاال إهدار الفـرص بعد
تــمــريــرة عـرضــيــة من بــيــانــيـتش

خاطفة ضعيفة.
وطالب جمـهور سيتي بـركلة جزاء
عــــنــــدمــــا فـي في الــــدقــــيــــقــــة 19 
اصـطـدمت تسـديـدة ستـرليـنج بـيد
أجنــــــلــــــيس لــــــكـن احلـــــكـم أمـــــر
ـواصـلـة الـلـعب بـعـد االسـتـعـانة
بـتـقنـية الـفـيديـو وسدد كـانـسيـلو
في مــكــان وقــوف حــارس أســتـون

Æ21 فيال توم هيتون في الدقيقة
وتـصــدى إيـدرسـون حـارس مـرمى
الــسـيــتي لــتـســديــدة مـاكــجـ في
الـدقـيـقـة 22 وعــاد هـيـتـون لـيـبـعـد
رأســيـة سـتـونـز بـأطـراف أصـابـعه
ـــرمى فـي الـــدقـــيـــقـــة ?25 فــــوق ا
وطــالب أسـتـون فـيـال بـركـلـة جـزاء
بعدما نفذ تريزيجيه ركلة حرة في
الدقـيـقة  34ارتـدت من يد سـتـونز
لــكن احلـــكم لم يــحــتــسب شــيــئــا
وقـبل نــهــايـة الــشــوط األول قـابل
دافـيـد سـيـلـفــا تـمـريـرة سـتـرلـيـنج
ــرمى بـلـمــسـة لـتــمـر الـكـرة أمـام ا

بجانب القائم.
افـتـتح مـانـشـسـتـر سـيـتي الـشـوط
الـــثــاني بـــهــدف في الـــدقــيــقــة 46
عنـدما تـلقى سـترلـينج تـمريرة من
جيـسوس لـيضع الـكرة بـ قدمي
احلــارس هــيــتــون وتــقــدم مــنـدي
بالكرة قبل أن يـطلق تسديدة قوية
ـــدافـع أجنـــلـــيس في ارتـــدت من ا

Æ53 الدقيقة
وكــاد جــيــســوس يــسـجـل الــهـدف
ــانــشـــســتــر ســـيــتي في الــثــانـي 
الـدقــيـقـة 55 عــنـدمـا اســتـقـبل كـرة
مشتـتة من الدفاع لـيسدد في مكان
دافع وقوف هيتون قـبل أن يبعد ا

مينجز خطرها.
وجـرب دي بـروين حـظه بـتـسـديدة
رمى في ـدى حـادت عن ا بـعيـدة ا
الدقـيقة 61 وبعدهـا بلحـظات قابل
دوجالس لـويـز عـرضـيـة بـرأسه لم
يـــجــــد إيـــدرســــون صـــعــــوبـــة في

التقاطها.
وعـزز مانـشسـتر سـيتي تـقدمه في
الدقيقة 65 بعدما أرسل دي بروين
عــرضــيــة مــخــادعــة من الــنــاحــيـة
الـيسـرى ليـلمـسهـا سيـلفـا قبل أن
تـدخل الشـباك ويـحتـسبهـا احلكم
هـدفا بـعد الرجـوع للـفار لـلشك في

تسلل سترلينج.
وجــــاء الــــهــــدف الــــثــــالث في
الــدقـــيـــقــة 70 عـــنــدمـــا تـــابع
جــونـدوجـان تـســديـدة مـرتـدة
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69.وبـــهـــذه الـــنـــتــــيـــجـــة يـــواصل
"الهـامرز" مـسلـسل نزيف الـنقاط في
البطـولة للـجولة الـثالثـة تواليـا بعد
خسـارت متـتالـيت أمـام كريـستال
بـــــــــاالس وإيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون عـــــــــلى
التـرتيب.وأضاف رجـال األرجنـتيني
مانويل بليـجيريني نقـطة لرصيدهم
الـذي أصـبح 13 نـقــطـة يــحـتـل بـهـا
ـركز الـتـاسع.بـيـنمـا أصـبح رصـيد ا

جانب من لقاء
وست هام
وشيفيلد 
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لبرناردو سيلفا في الشباك ليعلن
الـفـريق الــضـيف اسـتــسالمه بـعـد
ذلـك ويـــشـــرك صـــاحب األرض كل
من أجنـيـلـيـنـو وفـيل فـوديـن مـكان
مـنـدي ودي بـروين فـبل أن يـلـحق
بــهــمـا أجــويــرو الــذي دخل مــكـان

سترلينج في الدقيقة 76.
وتـصدى هـيتـون لتـسديـدة أرضية
من فـوديـن في الـدقـيـقـة 82 وأكمل
مـانـشـسـتـر سـيـتي الـلـقـاء بـعـشرة
العـــبــ مــنــذ الـــدقــيــقــة 87 بـــعــد
حـصـول فـرنـانـديـنـيو عـلـى بـطـاقة
حـمـراء والـتـقط جــيـسـوس الـكـرة
بـعد تـشتـيت عشـوائي من هيـتون
فـــســدد كـــرة ســـاقـــطـــة مـن حــدود
منطقة اجلزاء أبـعدها مينجز قبل
أن تـــدخل الــشـــبــاك في الـــدقــيــقــة
الـثـانــيـة من الـوقت بــدل الـضـائع
لــيـنـتـهـي الـلـقـاء بــثالثـيـة نــظـيـفـة

ان سيتي. لصالح ا
WO³¼– W¹b¼

في مـباراة أخـرى سقط يـوفنـتوس
في فخ الـتـعـادل أمــام مـسـتـضـيـفه
ـباراة لـيـتـشي بـنـتـيـجـة (1-1) بـا
التي جـمعتـهمـا اول امس السبت
حلـــســاب اجلــولـــة الــتـــاســعــة من

الدوري اإليطالي.
باراة افتتح باولو ديـباال أهداف ا
بالـدقيـقة 50 لـيوفـنـتوس من ركـلة
جزاء فيـما عادل ماركـو مانكوسو
الـنتيـجة لـليـتشي بـالدقـيقة  56من

 باولو ديباال

نـتـظر نـشر من احلـاليـة لذا أشـعـر بثـقـة".ومن ا
ــقــبل خـالل جــائـزة قــواعـد 2021 األســبــوع ا

. أمريكا الكبرى في أوس
ـهم لفـريق رينـو أن يثق وقـال أبـيتـبول إنه من ا
في حتقـيق "نـتائج مـقبـولة وبـتـكلـفة مـعقـولة" في

قبلة. السنوات ا
وعـادت ريـنـو لـلـمـشـاركة فـي فـورموال  1بـفـريق
مـسـتـقل في 201 بـعـدمـا اشـتـرت أغـلب أسـهم
الـفريـق الذي بـاعـته في 2010 لـكـنه يـقدم أداءً
مـتــواضــعًـا.ولم يــفـز ريــنــو بـأي ســبـاق كــفـريق
مـستقل منذ 2008 وهو الـعام الذي شهد أكبر
فضـيحة في تـاريخ فورموال  1بـعد اكتشاف أن
مـسـؤولي الـفـريق طـلـبـوا من الـبـرازيـلي نـلـسون
بــيــكـيـت االبن االصــطــدام بــشـكـل مــتـعــمــد في
سـنغـافورة ليـساعد فـرناندو ألـونسو عـلى الفوز
ـركز اخلامس في بطولة بالسـباق.ويحتل رينو ا
الـصانـعـ وجُرد يـوم األربـعـاء من النـقـاط التي
حــصل عــلـيــهــا بـســبــاق الـيــابــان بـعــدمــا وجـد
راقبـون أن السيارة انتهكت اللوائح الرياضية ا
بـتقـد مسـاعدة للـسائـق عـقب احـتجـاج تقدم

به فريق ريسنج بوينت.
ـكـالرين بـطل الــعـالم وتـقــدم ريـنــو احملـركــات 
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يظل مـسـتقـبل رينـو في بـطولـة العـالم لـسبـاقات
ــراجـعــة لــكن فــورمـوال  1لــلــســيـارات حتـت ا
رئيس الـفـريق سـيـريل أبـيتـبـول قـال إنه مـتـفائل

باستمرار الشركة الفرنسية في الرياضة.
وقـالت كـلـوتـيـلـد ديـلـبـوس الـرئـيـسـة الـتـنـفـيـذيـة
ـؤقـتـة لـلـشـركـة حملـلـلـ هـذا األسبـوع إن كل ا
أوجه العـمل ومن بـينـها فـورموال 1 سـتخضع

لدراسة.
وتتفاوض لـيبرتي ميديا مالـكة احلقوق التجارية
لـفــورمـوال  1من أجل اتــفـاقــات جــديـدة مع كل
الــفـرق اعــتـبـارًا من 2021 عـنــد انـتـهــاء عـقـود
حـالـيـة وتـخطط لـتـجـديـدات كبـيـرة في الـقـواعد

الرياضية والفنية.
كسيك وقال أبيـتبول للصـحفي خالل جـائزة ا
الـكــبــرى بـأنه لـن يـعــطي تــأكـيــدًا قـاطــعًــا حـتى
ـراجــعـة الـداخـلــيـة.وأضـاف "لــنـتـتـبع اكـتــمـال ا
الـعـملـيـة لكن لـنـشـعر بـالـتفـاؤل. سـيعـرض عـقد
جـديــد عـلى ريــنـو لــلـفــتـرة بـ  2021و2025
وســنــحـدد إن كــنــا نــريــد الــتـعــاقــد عــلى فــتـرة
جديدة".وتـابع "التقـييم سيـحسم إن كنـا سنوقع
على الـشروط اجلديدة لكن هذه الشروط أفضل
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مجددًا إلى النـاحية اليـسرى لتجد
ديـبـاال الـذي سـدد كـرة بـعـيـدة عن

رمى. ا
w½U¦ « ◊uA «

مـع بـدايـة الــشـوط الـثــاني حـصل
بيانيـتش على ركلة جزاء بـالدقيقة
48 بعد تدخل عنيف من
بيتـريكيـوني ليقرر احلـكم اللجوء
لـتـقـنيـة الـفـيديـو ومن ثم يـحـتسب
ركــلـــة جـــزاء يـــنـــجح ديـــبـــاال في
ــبــاراة حتــويــلــهــا لــهــدف أول بــا

بالدقيقة 50.
وفـي الــدقــيــقـة 55 احــتــسب حــكم
الـلـقـاء ركلـة جـزاء لصـالح لـيـتشي
س دي لــيــخت الــكـرة بــيـده بــعـد 
داخل منـطقـة اجلزاء يـنجح مـعها
مـانـكوسـو في حتـويلـهـا إلى هدف

التعادل بالدقيقة 6.
وفي الـدقـيـقة 75 أهـدر بـونـوتشي
ــبـاراة بــعـد ركــلـة أخـطــر فـرص ا
ــنــطــقــة حــرة نُــفــذت من خــارج ا
ووصــــلت إلـى بـــونــــوتــــشي أمـــام
ــــرمـى لــــيــــســــدد الــــكــــرة فـــوق ا

العارضة.
وتـعـرض هـيجـواين إلصـابـة قـوية
في الـدقــائق األخــيــرة من الــشـوط
الـــثــانـي بـــعـــدمـــا حـــاول حــارس
لــيــتــشي إبـعــاد الــكــرة لـيــصــطـدم
بـوجه جــونــزالـو قــبل أن يــتـدخل
اجلـــهــاز الـــطـــبي ويــعـــود الالعب

للمباراة.
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تمـكن باولـو ديبـاال جنم يوفـنتـوس من إحراز هـدف لفـريقه في مـباراة ليـتشي اول امس
نافـسات اجلولة التاسعة من مسابـقة الدوري اإليطالي.وسجل ديباال الهدف من السبت 

ركلة جزاء في الدقيقة 50.
وذكــرت شـبـكــة "سـكـواكـا" لـإلحـصـائـيــات أن ديـبـاال تــمـكن من الـتــسـجـيل فـي مـبـاراتـ
متـتاليـت ليـوفنتـوس بعدمـا أحرز هدفـ في شباك لـوكوموتـيف موسكـو الروسي بدوري

أبطال أوروبا ثم هدف في مواجهة ليتشي بالكالتشيو.
ـبـاراتـ مــتـتـالـيـتـ لـلــمـرة األولى مـنـذ شـهـر مـارس / أذار وأضـافـت أن ديـبـاال سـجل 

.2018
إلى ذلـك ذكرت شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات أن جـونـزالـو هـيـجوايـن خاض مـبـاراته رقم
200.في الدوري اإليـطالي أمـام لـيتـشي.وارتدى جـونزالـو قمـصـان أنديـة نابـولي وميالن

ويوفنتوس في الدوري اإليطالي.
وأضـافت أن هـيـجـواين خـاض أيـضًـا مبـاراته رقم 100 بـقـمـيص يـوفـنـتوس فـي مـختـلف

سابقات. ا
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اتـفق ثنـائي بوروسـيا دورتـمونـد على ضـعف أسود الـفسـتيـفال خالل مـواجهة
شــالــكه في ديـربـي الـرور اول امس الــســبت والـذي انــتـهـى بـالــتـعــادل بـدون

اني. أهداف ضمن منافسات اجلولة التاسعة من الدوري األ
باراة حيث وقع الرسـمي لدورتمونـد تصريحـات ماركو رويس عـقب ا وأبـرز ا
قال: "كان يـتوجب علـينا بـذل جهود أكـبر من ذلك كمـا اتضح افتـقارنا لـلخفة

لعب". والرشاقة التي تميزنا داخل أرض ا
وأضـاف: "يجـب أن نبـلي بالء حـسـنًا بـالـعـمل علـى حتسـ هـذه األمور إذ
بـاريات يـنبـغي عـليـنا أن نـكون أكـثر شـراسة والـلعب بـأسلـوبنـا للـفوز بـا
وهـذا مـا يعـيـد إلـيـنـا مـزايـانا".من جـانـبه حتـدث احلـارس الـسـويـسري
مـارفـ هـيـتز الـذي شـارك أسـاسـيًـا لـتـعـويض غـيـاب مـواطنـه رومان

بوركي قائلًا: "كنا نعلم بأن شالكه سيضعنا حتت ضغط هائل".
ـباراة واستعـدوا لنا بشكل وأردف: "العبو شالـكه أشعلوا أجواء ا

جيد على مدار األسبوع لكننا لم نحسن فعل ذلك".
وفي خـتـام تـصـريـحـاته أكـد هــيـتـز أن شـالـكه ظـفـر بـأغـلب
ـواجهات الـثنائـية كمـا أضاع الكـثير من االلتـحامات وا
ـا يــجـعل العــبي فـريـقه الـفــرص الـتي ســنـحت له 

أكثر رضا بنقطة التعادل.
وارتقى أسـود الفـيستـيفال لـلمرتـبة الثـالثة في
جدول التـرتيب رغم التـعادل إذ رفع الفريق
رصـيـده إلى 16 نــقـطــة بـيـنــمـا اســتــــقـر
ـركـز السـابع بـفارق نـــــــقـطة شالـكه في ا

أقل.

قبل الـسابق لـكن العقـد ينـتهي بـنهايـة العـام ا
وقـرر الــفـريق الـذي يــتـخــذ من وكـيـنـج مـقـرا له

التحول الستخدام محركات مرسيدس.
وأشـار أبـيـتـبــول إلى أن الـقـرار جتـاه مع حـدث
عـلى حـلـبـة سـوزوكـا لم يـسـاعـد صـورة الـفـريق
لكنه لن يكون عامال مؤثرا في الصورة الكبيرة.
وأضـاف "ال أعتـقد أن ريـنـو ستـتخـذ قرارا بـناء

عــلـى تــسع نــقـــاط. هــذه الــقــصـــة... بــ ريــنــو
وريــســنج بـــويــنت في ســوزوكـــا لن تــؤثــر عــلى
دى لرينو في الرياضة". االستراتيجية طويلة ا
وتـابع "نـحن فـي هـذه الـريــاضـة مـنـذ 42 عـامـا
ونـؤمن حـقـا بــأنـهـا تـضـيف شــيـئـا إلى تـسـويق
الـعالمـة التـجـارية لـلـشـركة وتـقـول الكـثـير فـيـما

يتعلق بالتكنولوجيا".
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ضـيق مـانـشـســتـر سـيـتي اخلـنـاق
تـصدر ليفـربول بفوزه على على ا
مضيفه أستون فيال  0-3مساء اول
امس الــــســــبـت ضــــمن اجلــــولــــة
الـعــاشـرة من الــدوري اإلجنـلــيـزي
ـمـتـاز لـكــرة الـقـدم.وسـجل رحـيم ا
ستـرلينج (46© ودافيـد سيـلفا (65©
أهـداف وإلــكــاي جـونــدوجـان (70© 

مانشستر سيتي.
نقـطة ورفع الـفائـز رصـيده إلى 22 
ركز الثاني متخلفا في ا
وراء لــــيــــفــــربـــول
بفارق 3 نقاط
واعــــتـــــمــــد
فـــــــــــــــريـق
ــــــــــــدرب ا
اإلســبــاني
بـــــــــــــــــــيـب
جــوارديـوال
عــلى طـريــقـة
3-3-4 فلعب
جون سـتونز
إلـــــــــــــــــى

جـانب فرنـانـدينـيـو في عمق اخلط
اخلــلـفـي بـإســنــاد من الـظــهــيـرين
جواو كـانسـيلـو وبنـجامـ مندي
وتبادل الـثالثي إلكـاي جوندوجان
ودافـيـد سـيـلـفـا وكـيـفن دي بـروين
األدوار في خط الوسط فـيمـا لعب
ـــهــاجـم الــبـــرازيـــلي جـــابـــريــال ا
جـيسـوس كرأس حـربة وبـرناردو
ســيــلــفــا ورحــيم ســتــرلـيــنج عــلى

. اجلناح
ـقـابــلـة جلــأ أسـتـون في اجلـهــة ا
فـيال إلـى طـريــقــة الــلـعب 4-1-4-1
فتـكون اخلط الدفـاعي من الرباعي
فـــريــدريـك جــولـــبـــيـــرت وبـــيــورن
أجنـلـيس وتـايـرون مـيـنـجـز ومـات
تارجيت ولعب مارفيلوس ناكامبا
في دور العب االرتـــكــاز وتـــواجــد
تـريـزيـجــيه وجـاك جـريــلـيش عـلى
اجلــنــاجـ حــول دوجـالس لــويـز
ـلـعب وجـون مــاكـجـ في وسط ا
مقابل تمركز ويسلي كرأس حربة.
هدد مانشستر سيتي مرمى ضيفه
لــــلــــمـــــرة األولى فـي الــــدقـــــيــــقــــة
اخلامسة عندما وصلت الكرة إلى
دافــيـد ســيــلــفـا الــذي أعــادهـا إلى
جــونـــدوجــان فـــأرسل الــدولي
ـاني كــرة إلى جـيـسـوس األ
لـكن مـحـاولـة األخـيـر مـرت

ن. بجوار القائم األ
كــان ســتــرلــيــنج مــحــور
هـــجــمـــات مــانــشـــســتــر
ســـــيــــتـي في الـــــشــــوط
األول وتـــــــســـــــبـب في
صــــــــــــــداع بـــــــــــــرأس
جــولــبـــيــرت ظــهــيــر
أســتــون فـيال بــيـد
أن مـــــــــــــعــــــــــــظـم
محاوالت زمالئه
لم تشكل خطرًا
عـــــلى مـــــرمى
أسـتـون فيال
الــــــــــــــــــــذي
بــــــــــــدوره
اعـــتـــمـــد
عـــــــــــــلـى
هـجـمـات
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كــشف تـقـريــر صـحــفي إيـطـالـي اول امس الـسـبـت عن أزمـات تــهـدد انـتــقـال الـســويـدي زالتـان

وسم احلالي. إبراهيموفيتش مهاجم لوس أجنلوس جاالكسي إلى نابولي في ا
ـقبل ويـنتـهي عـقد إبـراهيـموفـيتش مع لـوس أجنلـوس جاالكـسي في شـهر ديـسمـبر/كـانون أول ا

قبل. يركاتو الشتوي ا وبالتالي فإنه يستطيع االنتقال مجانًا إلى أي فريق خالل ا
ـشـكـلـة األولى الـتي تـعـطل انـتـقـال ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "الجـازيـتـا ديـلـلـو سـبـورت" اإليـطـالـيـة فـإن ا
إبراهيـموفـيتش إلى نـابولي هي الـراتب الضـخم الذي يـتقـاضاه الـنجم الـسويـدي.كمـا أن احلقوق
اخلاصة بـصور زالتان إبراهيموفيتش ستمثل عائقًـا آخر أمام إبرام الصفقة.وكان إبراهيموفيتش
ح إلى رغـبته في ارتداء قـميص نابـولي كما قوبـلت إشارات الالعب السـويدي بردود إيـجابية قد 

درب كارلو أنشيلوتي وأوريليو دي لورينتيس رئيس النادي. من جانب ا

ـــوسم.وأحــرز يــحــقق 3 انــتـــصــارات هــذا ا
هـاريل 28 نـقــطـة واســتـحــوذ عـلى 7 كـرات
مـرتـدة بـيـنـمـا سـجل ولـيـامـز 3 تـصـويـبـات

ثالثية.
وأحـــــرز صــــانع الــــلــــعـب الــــبــــديل جــــوران
دراجيتش 25 نقـطة من بـينـها 6 في الوقت
اإلضــافي ومــرر 8 كــرات حـــاســمــة لـــيــفــوز
مــيـــامي هــيت (126-131) عـــلى مــيــلــووكي

باكس.
ــــبــــاراة لــــوقت وجنح بــــاكـس في إرســــال ا
إضـافي بـعد رمـية من يـانيس أنـتـيتـوكومـبو
قــبل أقل مـن ثــانــيــة عــلى الـــنــهــايــة. وتــابع
أنتيتوكومبو كـرة كريس ميدلتون إلى السلة

ليجعل النتيجة (121-121).
 وغادر أنتيتوكومبو أفضل العب بالدوري

ــلـعب قـبل دقــيـقـتـ و31 ـاضي ا ـوسم ا ا
ثـانــيـة عـلـى نـهـايــة الـوقت اإلضــافي بـسـبب

ـباراة تـراكم األخـطـاء الـشـخـصـية وأنـهـى ا
مسجال 29 نقـطة باإلضـافة الستـحواذه على
17 كرة مرتدة وتسع تمريرات حاسمة.وفرط
مـيــلــووكي في تـقــدمه بــفـارق  21نــقــطـة في
الـربـع الـثـالث وبــدا مـيـامـي مـسـيــطـرًا عـلى

باراة.  ا
وتقدم هيت بفارق 9 نقاط قبل 3 دقائق و33
ثانـية عـلى نهـاية الربع األخـير لـكنه أهدر 3
رمـيـات حــرة مـتـتـالــيـة مع تـبـقي 3.3 ثـانـيـة
لـيـمـهـد الـطـريق أمـام أنـتـيـتـوكـومـبـو لـيـدرك

التعادل.
وغاب جيمي باتلر وهم أهم صــــــــفقات يت
وســــــــم عن ثـاني مبـاراة على قبـل بدايـة ا

التوالي بعد إجناب طفلته األولى.
وقـــــــــد يـخـوض مـبــاراته األولى مع هـيــــت
عـــلى أرضه ضـــد أتالنـــتــا هـــوكـــــــــس يــوم

الثالثاء.
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أحـرز ديـفـ بـوكـر 30 نـقــطـة ومـرر 8 كـرات
حــاســمــة وأضــاف فــرانك كــامــيــنـســكي 18
نقـطة واسـتحـوذ على 8 كرات مـرتدة لـيفوز
فــــيـــنــــكس صــــنـــز (122-130) عــــلى لـــوس
أجنلوس كليبرز بدوري كرة السلة األمريكي
ويـضـع حـدًا لـسـلـسـلـة هـزائم في  13مـباراة

متتالية أمام منافسه.
وسـجل كـيلـي أوبري االبن 20 نـقـطة وجنح
في 9 رمـــيــات حـــرة بـــيـــنــمـــا أحـــرز داريــو
شاريتش 15 تقـطة واسـتحـوذ على 15 كرة

مرتدة مع صنز.
وأنـهـى كـواي لـيــونـارد الــلـقــاء مـسـجالً 27
نقطـة كما مرر 10 كرات حاسمـة واستحوذ
على 8 كـرات مرتـدة بيـنمـا سجل مـونتـريزل
هـاريـل ولـو ولـيـامـز  51نــقـطـة مــعًـا لـصـالح
كلـيبـرز الذي كان يـسعى ألن يـكون أول فريق

ـركز شـيـفـلد  13نـقـطة يـحـتل بـهـا ا
الـسـابع مـؤقـتـا.وعـمق بـرايـتـون آند
هوف ألبيون من جراح إيفرتون هذا
وسم بعد أن حقق عليه فوزا قاتال ا
بــــنــــتــــيــــجــــة (2-3) عــــلـى مــــلــــعب
ـاني ـر).افـتـتح العب الـوسط األ (فـا
بــاســكــال جــروس بــاب الــتــســجــيل
لبرايتـون في الدقيقة 15.ولكن أدرك
إيفرتـون التعـادل سريعـا بعد خمس

ـساعـدة الـنـيران الـصـديـقة دقـائق 
بـهــدف آدام ويـبـسـتـيــر بـاخلـطـأ في
مرماه لينـتهي الشوط بهدف في كل
شــبــكـة.وفي الــشــوط الـثــاني تــقـدم
إيـفـرتـون في الـنـتـيـجة ألول مـرة في
ـهاجم الشاب الدقيقة 74 بواسطة ا
دومينيك كالفيرت ليوين.وبعد مرور
6 دقــــــائق عــــــاد أصـــــحـــــاب األرض
لـلــمـبـاراة بـهـدف الــتـعـادل من ركـلـة

جزاء نفذها نيبال موباي بنجاح في
الشباك.وعـندما كان اجلمـيع يستعد
إلطـالق احلـــكم لــــصـــافــــرته أهـــدى
الــفــرنـــسي لــوكــاس ديــني 3 نــقــاط
ثـمــيـنـة لـبــرايـتـون بـالــهـدف الـثـالث
بـــاخلــطـــأ في مــرمـــاه في الــدقـــيــقــة
(90+4). وبهذا يعود برايتون لدرب
يـير لـيج بعد االنتـصارات في البـر
اضية أمام أستون خسارة اجلولة ا
فـيال لـيـرتـفع رصـيـده إلى 12 نـقـطة
يـرتـقـي بـهـا مـؤقـتـا لــلـمـركـز الـثـاني

عشر.
ـــقـــابـل اســـتـــمـــرت مـــعـــانـــاة في ا
وسم بعد أن تكبدوا "التوفيز" هذا ا
ـوسم خــســارتـهـم الـســادســة هــذا ا

والرابعة خالل آخر 5 مباريات.
وجتمد رصـيد الفـريق عند 10 نقاط
ــركــز الـ 16مــؤقــتــا يــحـــتل بــهـــا ا
ويـبقى مـهـددا بـقوة بـدخـول منـطـقة
الهبـوط.وخيم التـعادل السـلبي على
ـوث عـلى مـواجـهـة واتـفـورد وبـور
مـــلــعب (فــيــكـــاراج رود).ولم تــغــيــر
النتيجـة من موقف واتفورد الذي ما
زال يتذيل جدول التـرتيب برصيد 5
ـركـز ـوث فـيـحـتل ا نـقـاط.أمـا بــور

الثامن برصيد 13 نقطة مؤقتا.


