
1-0 و0-6 في مدريد. على اجلانب
اآلخــــر لم يـــخـــســــر بـــاريس ســـان
جيـرمان (12 نقـطة) أي مـباراة في
وسم لكن في دوري األبطال هـذا ا
ـــدرب زيـــدان حــــال حـــقق فــــريق ا
االنــتــصــار عــلى الــفــرنــســيــ في
مــلــعـبه ســيـحــجــز مـقــعـده بــثـمن
الــنــهــائي بــيــنـمــا يــحــتــاج فـريق
ــدرب تــوخــيـل نــقــطـــة لــضــمــان ا
الــــتـــأهل فـي صـــدارة اجملـــمـــوعـــة
األولى. وســـيـــصب في مـــصــلـــحــة
الـريـال أيـضـا تــعـادل كـلـوب بـروج
مع مــضـيــفه جــالــطـة ســراي الـذي
ـــنـــافــســـة. ويــواجه بـــات خــارج ا
توتـنهـام وضعـا مشابـها لـلريال إذ
يحـتل وصافة اجملـموعة الـثانية بـ
7 نـقـاط بـفـارق 5 نـقــاط أيـضـا عن
ـتصدر الذي حجـز بالفعل بايرن ا

بطاقته لثمن النهائي.
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وسـيـضــمن تـوتـنــهـام الـذي يـدخل
أول مـبـاريـاته الـقـاريـة حتت قـيادة
ـدرب جـوزيه مــوريـنـيــو الـتـأهل ا
لــــــــــدور الـ 16إذا فـــــــــــاز عـــــــــــلـى
أولـيـمـبـيـاكـوس مـتـذيل اجملـمـوعـة
بــنــقــطـــة. وغــدا األربــعـــاء يــكــفي
مانشستر سيتي متصدر اجملموعة
الـــــثــــالــــثــــة بـ 10 نــــقــــاط الــــذي
يـســتـضــيف شـاخــتـار دونــيـتـسك
الـتــعـادل لـضـمــان الـتـأهل بــيـنـمـا
يتطـلع الفريق األوكراني (5 نقاط)
لـلـفـوز حلـجـز بـطـاقـة التـأهل. وفي
نــفـس اجملــمــوعــة مــازال ديــنــامــو
زغـرب الكـراوتي الثـاني مـتسـاويا
مع شــاخـــتــار بــرصــيــد  5نــقــاط
مـحـافـظـا عـلى آمـاله  عـنـدمـا يحل
ضــيــفــا عـــلى أتــاالنــتـــا اإليــطــالي
ـــتـــذيل بـــنـــقـــطـــة. ويـــســـتـــقـــبل ا
يـوفـنـتـوس الـذي ضـمن بـلـوغ ثمن
الــنـــهـــائي بــتـــصـــدره اجملــمـــوعــة
الـــرابــعــة بـ 10 نـــقــاط الـــثالثــاء
أتـلـتيـكو مـدريـد وصيـف اجملمـوعة
بـ 7 نـــقــاط. وســيـــضــمن الـــيــوفي
التأهل من الصـدارة إذا تغلب على
أتــلـتــيـكــو أمـا الــفـريق اإلســبـاني
فــيــحــتــاج لـلــفــوز أو الــتــعـادل إذا
انـــتــهت مــواجــهـــة لــوكــومــوتــيف
موسـكو وبايـر ليفـركوزن بالـتعادل
أيـضـا وذلك لـضـمـان الـتأهـل. لكن
بـايـر لـيـرفـكـوزن يـحل ضـيـفـا عـلى
نــظـيــره الــروسي وهــو في حــاجـة
حلصد النقـاط الثالث ليحافظ على
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قال النجم الـبلجيـكي إيدين هازارد العب ريـال مدريد اول امس األحد إن الـفرنسي الشـاب كيليـان مبابي جنم باريس سـان جيرمان "سـيكون أحد أفـضل العبي العالم"
ـلكي فلـن يتأخـر. وقال العب تشـيلسـي السابق خالل تـصريحـات لصـحيفـة (لو باريـزيان) الـفرنسـية قبل مـواجهة ساهـمة" في انضـمامه لـلفريق ا وإنه إذا كان بـإمكانـه "ا
تلك الريال وسان جـيرمان على مـلعب (سانتـياجو برنـابيو) في خامس جـوالت دوري أبطال أوروبا "سـيكون (مبـابي) أفضل العبي العـالم في غضون سنـوات قليلـة.. هو 
ساعدة موهبة كـبيرة". وأضاف "إذا استـمر هكذا سـيصبح أفضل العـبي العالم عبر الـتاريخ.. العب كرة القـدم يحلم دائمـا باللعب ضمن األفـضل وإذا كان غدا بإمـكاني ا
نتخب بالده. ا  في جلـبه لريال مدريد سأفعل.. رغم أنني ال أعـتقد أن أحدا سيطلب رأيي". ودعم صاحب الـ 28عامـا مسألة عودة زميـله في الفريق الفرنسي كـر بنز
ـهاجم ". وأردف هـازارد "ليس من الـطبـيـعي عدم اسـتدعـاء كر ألنه ا وقال في هـذا الـصدد "يـجب احلكم عـليه فـقط من خالل األداء أمـا غيـر ذلك فهي مـشكـلـة الفـرنسـي
األفضل في العالم حـاليا.. هو يسجل ويلعب في الفريق األفضل في العالم.. فـرنسا قوية بدونه لكنها ستزداد قوة في وجوده". ويـرى أنه لم يكن ليمنح الكرة الذهبية للنجم
ـصري مـحـمد صالح األرجنـتـيـني ليـونـيل مـيسي قـائـد بـرشلـونـة حيث يـرى أن "أحـد العـبي ليـفـربـول" هو من يـسـتـحقـهـا مرشـحـا الـثالثي السـنـغـالي ساديـو مـاني وا

والهولندي فيرجيل فان دايك.
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اقـتــنص ديـبـورتـيــفـو أالفـيس فـوزا
مــثــيــرا ومــتــأخــرا ( / 2صــفــر) من
مــلــعب مــضـــيــفه إيــبــار اول امس
األحــد فـي إطــار اجلــولــة الــرابــعـة
عــــشـــــرة من الــــدوري اإلســـــبــــاني.
وارتـفع رصـيـد أالفـيس الـذي حقق
فــــوزه الـــــثـــــانـي عـــــلى الـــــتـــــوالي
ـركز ـسابـقة إلى  18نقـطة في ا با
الثـالث عشر مـؤقتـا في ح توقف
رصــيــد إيــبــار عــنــد 15 نــقــطــة في
ــركـــز الــســـادس عــشــر. وافـــتــتح ا
ألـيــكس فــيـدال الــتــسـجــيل لــفـريق
أالفيـس في الدقـيـقة 85 فيـمـا تـكفل
خـوسيـلـو بـتسـجـيل الهـدف الـثاني

في الدقيقة 90.
وفي سياق آخر وضع سيـلتا فيجو
حـــدا لـــســـلـــســـلـــة هـــزائـــمه الـــتي
اســتـمـرت خـالل مـبـاريــاته اخلـمس
األخـيرة في الـبـطولـة بـفوزه 1 / 3
عــلى مـــضــيـــفه فــيـــاريــال. وارتــفع

رصـيـد سـيـلتـا إلى  12نـقـطـة لكـنه
ـركز الثـامن عشـر (الثالث بقي في ا
من الــقــاع) في حـ جتــمـد رصــيـد
فـــيـــاريـــال الـــذي واصل نـــتـــائـــجه
اخمليـبة بـعدمـا عجز عـن حتقيق أي
ــســابــقـة لــلــمــبـاراة انــتـصــار في ا
الرابعة على التوالي عند 18 نقطة
ــركــز الــثـانـي عــشـر. وافــتــتح في ا
بـيـون سـيـسـتـو التـسـجـيل لـسـيـلـتا
فيـجـو في الـدقيـقة 54 لكن فـيـاريال
أدرك الــتــعـادل ســريــعـا عــبــر العـبه
سامويل شوكويزي في الدقيقة 59.
 وأعـــاد إيــاجـــو أســـبــاس الـــتـــقــدم
لسـيلـتا مـجددا في الـدقيـقة 79 قبل
أن يـــطـــلق نـــفس الالعب رصـــاصــة
الــرحـــمــة عـــلى آمـــال فــيـــاريــال في
الـتـعادل بـتـسـجـيله الـهـدف الـثالث
لـلـضـيـوف في الـدقـيـقـة الـرابـعـة من

الوقت احملتسب بدال من الضائع.
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لقن أوجسبورج ضيـفه هيرتا برل

درسـا قـاسـيـا في فـنـون كـرة الـقـدم
باراة وتغلب عليه 4/ صفر خالل ا
التي جمـعتهـما اول امس األحد في
ـرحـلـة 12 من مـنـافـسـات الـدوري ا
ـاني. سجل أهـداف أوجـسـبورج األ
فـيلـيب مـاكس وسـيـرجيـو كـوردوفا

وأندري هاهن وفلوريان نيدرليشنر
فـي الــــــدقــــــائق 17 و26 و 52و79
باراة طرد على الترتيب. وشهدت ا
رونز جارسـت حـارس مرمى فريق
هيـرتـا برلـ في الـدقيـقة Æ28 ورفع
أوجسـبـورج رصـيده إلى 13 نقـطة
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تـنـطـلق اجلـولـة اخلـامـسـة من دور
اجملـمـوعـات بـدوري أبـطـال أوروبا
الـيوم الـثالثـاء وقـد ضمن بـالـفعل
كل من بــــاريـس ســــان جــــيــــرمـــان
وبايرن مـيونخ ويوفنـتوس التأهل
لدور الـ 16. وتـشهـد هـذه اجلـولة
واخلتامية التي تليها صراعا قويا
حلـــسم تـــأهل  13فــريـــقـــا آخــرين
يُـنـتـظـر حتـديد مـصـيـرهـا. وتـسلط
األضــواء عـــلى قــمـــة ريــال مــدريــد
وبـــاريس ســان جـــيــرمـــان الــيــوم
الـثالثـاء في سانـتـياجـو بـرنابـيو
مع عـودة الـنـجم الـبـرازيـلي نـيـمار
لــلــمـشــاركـة مـع الـبي إس جي
بـعــد غـيـابه  4أسـابـيع
لإلصـــابـــة بــيـــنـــمــا
ـــلــكي يــتـــطــلع ا
لـــــلــــثـــــأر من
نــــتــــيــــجــــة
الــــذهــــاب
حــــــــــــيـث
خـــــســـــر
فــــــــــــــــــي
حـــديــقــة
األمــــــراء

.3-0
ويـــحـــتل
الـــــريــــال
حـــالــــيـــا
وصـــافـــة
اجملموعة
برصـيد 7
نــــــــقــــــــاط
بــــــعــــــدمــــــا
جتـاوز تـعـثـره في افـتـتاح
دور اجملــمــوعــات فــعــقب
خــــــــســـــــــارته مـن ســــــــان
جـــيـــرمـــان وتـــعـــادله مع
عــاد كـــلـــوب بـــروج (2-2)  
لالنـــتـــصـــارات أمــام
جـــالــــطـــة ســـراي
ذهابا في تركيا
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ـدير الـفني ـدير الـفني لـيـوفنـتوس التـخـاذ زين الدين زيـدان ا يسـعى مـاوريسـيو سـاري ا
لـريـال مـدريد كـمـثال فـي تعـامـله مع الـبرتـغـالي كريـسـتـيانـو رونـالدو. فـقـد ذكـرت صحـيـفة
"الجـازيتا ديلـلو سبـورت" اإليطاليـة اول امس األحد أن رونالـدو كان من النـادر معاناته من
مشاكل في ركبته خالل تواجده في ريال مدريد على عكس ما يحدث خالل هذه الفترة مع
يـوفنـتـوس. وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن سـاري لديـه اقتـراح السـتـعـادة رونـالـدو احلـقـيقي
وسم وافقـة على الـراحة أكـثر من مـرة في ا يـتمـثل في محـاولة إقـناع الـنجم الـبرتـغالي بـا
ـبـاريـات الـسهـلـة الـتي ال تـسـتدعي وجـوده. وهـذا بـالـضـبط ما ـشاركـة في بـعض ا وعـدم ا
تمكن زيدان من فـعله مع رونالدو في ريال مدريد. وقد أثبتت النتائج أنه على صواب حيث
فاز الـريال بثالثـة ألقاب مـتتالـية لدوري أبـطال أوروبا ولـعب رونالدو دورًا أسـاسيًا في هذه

ذهل في إحراز األهداف. النجاحات بفضل سجله ا

ــــقــــرر أن تــــكــــون مــــبــــاراة ومن ا
ثـابة األمل األخـير أمام ليـفربـول 
ــديـر الــفـني كــارلـو أنــشـيــلـوتي ا
لـنـابـولي والـذي يــسـعى لـلـحـفـاظ
عـــلى مــنــصــبـه كــمــدرب لــلــفــريق
الســيـمــا وأن اخلــسـارة قــد تــعـني
اإلطــاحــة به. ولـم يــعــرف نــابــولي
طعم الفـوز منذ فـوزه على ريد بول
سالزبورج الـنمساوي بـنتيجة (-3
ــاضي 2) في 27 تـــشــريـن األول ا
بـــــاجلــــولـــــة الـــــثـــــالــــثـــــة من دور
اجملـموعـات بـدوري األبطـال حيث
فـــشل فـي حتـــقـــيـق أي انـــتـــصـــار
ـخـتـلف الـبـطـوالت فـفـي الدوري
اإليطالي لعب نابولي  5 مباريات
خالل تـــلك الــفـــتــرة تـــعــادل في 4
مـــبــــاريــــات أمـــام كـل من ســــبـــال
أتــاالنــتــا جــنــوى ومــيالن فــيــمــا
خسر مباراة وحيدة أمام روما (-2
1)  بـــاألولــيـــمــبــيـــكــو. وفي دوري
األبطال تعـادل فريق اجلنوب على
ـثله أرضه في سـان بـاولـو بـهـدف 

أمام سالزبورج. 
ـة نـابـولي أمـام رومـا وعـقـب هـز
أصــدر أوريـلــيــو دي لـوريــنــتـيس
رئـــيس نـــابـــولي قـــرارًا بـــإقـــامـــة
دة معسـكر مغلق لـلفريق يسـتمر 
أسـبـوع. قـرار دي لـوريـنتـيس القى
عدم قبول من أنشـيلوتي الذي أكد
أنه ال يـوافق عـلى هذا الـقـرار لـكنه

آماله في الـتأهل أمـا لوكـوموتيف
ــركــز الـــثــانـي الــذي قــد فـــهــدفـه ا
ـنـحه بـطاقـة الـعـبور. ويـسـتـقبل
لــيـــفــربـــول مــتـــصــدر اجملـــمــوعــة
اخلــامــسـة بـ  9 نــقــاط األربــعـاء
نــابــولي وصـــيــفه بــفـــارق نــقــطــة
واحــدة. ويـحــتــاج الــريـدز لــلــفـوز
لـضـمـان بلـوغ ثـمـن الـنهـائـي كـما
يـحــافظ فـريق اجلــنـوب اإليــطـالي
عـلى آمــاله في الـتـأهل. وفي نـفس
اجملــمــوعــة يـــتــطــلـع ســالــزبــورج
الـنــمـسـاوي (4 نـقــاط) الـذي يـحل
األربـــعــــاء ضـــيـــفـــا عـــلـى جـــيـــنك
تذيل بـنقطـة للتأهل. البـلجيـكي ا
وعـلى مـلـعب "كـامـب نـو" يسـتـقـبل
بــرشــلــونــة مـــتــصــدر اجملــمــوعــة
الـــســـادســة بـ 8 نــقـــاط يـــوم غــد
األربعاء وصـيف اجملموعـة بفارق
نقطة بوروسيا دورتموند الطامح
لـتـجـاوز تــعـادله الـســلـبي اخملـيب
اضـية مع سالفـيا براغ باجلـولة ا
الـــتـــشـــيـــكي مـــتـــذيل اجملـــمـــوعــة
بـنقـطتـ الـذي يسـتقـبل في نفس
الـــيــوم إنــتـــر مــيالن الـــثــالث بـ 4

نقاط. 
والــفـــائــز من مــواجــهــة الــبــارســا
وبـوروسيـا سيـضـمن التـأهل لدور
ــنح الـ 16كــمــا أن الــتــعـادل قــد 
بــطـاقــة الـعـبــور لـلــبـارســا بـشـرط
انــتـــهـــاء لــقـــاء سالفـــيــا واإلنـــتــر

ركز 12 وتوقف رصـيد هـيرتا في ا
ـركز .15 برلـ عند 11 نقـطة في ا
وهذا هو الفوز الثالث ألوجسبورج
ــــوسم مــــقـــابل في الــــدوري هـــذا ا
اخلـــســــارة في خــــمس مــــبـــاريـــات
والـتـعـادل في أربع فـيـمـا تـعـد هذه

أليكس
فيدال
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تـداول رواد مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي فـيـديـو ألحد
العــبي "بــايــسـانــدو" يــظــهــر فـشــله فـي تـرجــمــة ركــلـة
تـرجـيحـية لـهدف بـشـكل مضـحك خالل مـباراة فـريقه
أمام "كويـابا" بنـهائي بطـولة "كأس فـيردي" البـرازيلية.
ويـظهـر في الـفيـديـو العب "بايـسـاندو" كـيـكيـا أولـيفـيرا
يستعـد لتنـفيذ الركـلة التـرجيحيـة اخلامسـة واحلاسمة
للـتـتويج بـاللـقب عنـدما كـانت الـنتـيجـة تشـير لـلتـعادل
ـنــافس "كــويـابــا" إلحـدى بــالـركالت 4-4 مع إهــدار ا

ركالته. وقام أولـيفيرا بتـثبيت الكرة في عالمة
اجلـــــــــــــــــــــزاء

وتـراجع كـثـيرا إلى
اخللف لـيستعد لتنفيذ

الـركلة وعند إطالق حكم
اللقاء صافرته لتنفيذ الركلة

بـدأ أوليـفيـرا يـتقـدم مشـيـا باجتـاه الكـرة بـشكل مـبالغ
ــرمى فـــيه وغــيــر مــألــوف وهــو يـــنــظــر إلى حــارس ا
وعنـدما وصل بـجانب الكـرة تراجع خـطوة إلى اخللف
وعــاد لــيـســدد الــكـرة عـن يـســار احلــارس الـذي ذهب
باجتـاه اليمـ ولسـوء حظ أوليفـيرا فـإن كرته جاورت
ـنافس. وخسر فـريق أوليفيرا القـائم األيسر حلارس ا

بــالـتـعـادل وقـد يـتـأهل اليـبـزيج (9
نــقـاط) ولــيـون (7 نــقـاط) إلـى ثـمن
الـــنـــهــائـي كـــمـــتــصـــدر ووصـــيف
لــلــمــجــمــوعــة الــســابــعــة إذا فـاز
الــفــريق الــفـرنــسي عــلى مــضــيـفه
زينيت سان بطرسبرج الروسي (4
نـقاط) وتـعادل اليـبزج أو فـاز على

بنفيكا ( 3نقاط).
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وتـعــد اجملـمــوعـة الـثــامـنــة األكـثـر
تكافؤا في الفـرص حيث يتصدرها
أياكس أمـستردام (7 نقـاط) بفارق
األهـداف أمام تـشيـلـسي وفالـنسـيا
الـوصـيف والـثـالث عـلى الـتـرتـيب.
ويـســتــقـبل فــالــنـســيــا تـشــيــلـسي
والـفـائـز مـنـهـمـا سـيـبـلغ دور الـ16
أمـا أيـاكس فـلن يـتـمـكن من ضـمان
الـتـأهل حـتى إذا فـاز عـلى مـضـيفه

ليل. 
ويـحل نـابـولي ضـيــفًـا ثـقـيـلًـا عـلى
نـظـيـره لـيـفـربـول في مـواجـهـة من
الـعـيـار الثـقـيل يسـتـضـفهـا مـلعب
آنفيـلد مساء يـوم غد األربعاء في
إطـار مـنـافـسات اجلـولـة اخلـامـسة
من دور اجملـمـوعـات لـدوري أبـطال
ـباراة أوروبـا. وسـيدخل نـابـولي ا
رافعًا شـعار "أكون أو ال أكون" في
ظل الــصـعــوبـات الــتي يــواجـهــهـا
فـريـق اجلـنـوب مـنـذ شـهـر في ظل
النتائج السلبية التي يعاني منها.

ماسون جرينوود

لقب الـبطولـة بعد أن أضـاع أحد زمالئه الركـلة التـالية
نافس.  في ح سجل الفريق ا

وانتشر فيديو الركلة الترجيحية كالنار في الهشيم في
غضـون سـاعـات وأجمـعت الـعـديد
مـن الــــتـــــعـــــلــــيـــــقـــــات بــــ
مــــســــتـــخــــدمي مــــواقع
الـتـواصل االجـتـماعي
عـلى أنـهـا أسـوأ ركـلة
تــــرجـــيـــحــــيـــة في

التاريخ.

لـيـقـود بـروكلـ نـيـتـس لـلـفوز -103
 101على مستضيفه نيويورك نيكس
الـــذي انــــتــــفـض في الــــربع الــــرابع.
ـبـاراة بـرصـيد وأنـهى جـاريت آلـ ا
 18نقـطة واسـتحـوذ على عـشر كرات
مرتدة وأضاف زمـيله تاورين برينس
 14نـقــطــة واسـتــحــوذ عـلى 11 كـرة
مــــرتـــدة لــــصـــالـح نـــتس الــــذي فـــاز
لـلمبـاراة الثـالثـة على الـتوالي وكـلها
ـصـاب كــايـري إيـرفـيـنج. في غـيـاب ا
وسجل بوجدان بوجـدانوفيتش رمية
ثالثــيـة قــبل دقــيــقـة و 28ثــانــيـة من
الـنهـايـة لـيـسـمح لـفريـقه سـكـرامـنـتو
كــيـــنــجـــز بــخـــطف االنــتـــصــار أمــام
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ســـجل بـــول مــيـــلـــســاب 23 نـــقـــطــة
وأضــاف جـامــال مـوراي  22 نـقــطـة
لــيــقـودا دنــفـر نــاجــتس لـلــفــوز عـلى
ضــيـفه فـيــنـكس صـنـز 104-116 في
دوري الـــســــلــــة األمــــريـــكـي. وأحـــرز
مـيــســون بــلــمـلي 14 نــقــطــة وأنـهى
مـونت مـوريس الـلــقـاء بـعـشـر نـقـاط
وسجل نـيكـوال يوكيـتش ثمـاني نقاط
واســـتـــحـــوذ عـــلى 13 كــــرة مـــرتـــدة
لناجتس الـذي فاز للمـباراة اخلامسة
عـــلى الـــتــوالي. ولـــعب صـــنــز بــدون
ـصــاب ريـكي روبــيـو وآرون بــايـنـز ا
الذي يعاني من شد عضلي في الفخذ
للـمبـاراة الثـالثـة على الـتوالي. ومدد
تتالية داالس مافريكس انتـصاراته ا
إلى خــمس مــبـاريــات بــالــفـوز -137
123 عــلى مـســتــضـيــفه هــيـوســتـون

روكتس. 
وأنــهى لــوكــا دونــتــشــيــتش الــلــقــاء
مسجال 41 نقـطة وقدم  10تمـريرات
حـــاســمـــة لـــزمالئه بـــيــنـــمـــا أضــاف
كـريـستـابس بـورزيـنـجيس 23 نـقـطة
واســـتــحـــوذ عـــلى 13 كـــرة مـــرتـــدة.
وسـجل سـبـنسـر ديـنـويدي 30 نقـطة
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مـلـتــزم بـتـنـفـيــذه. والـتـزم الـفـريق
دة  3أيام عـسكـر  بالـتواجـد في ا
فـــقط قـــبـل أن يـــعـــلـن الالعـــبـــون
الــتـمـرد عـلى قــرار رئـيس الـنـادي
فبـعد تـعادلـهم مع سالـزبورج قرر
الالعــبــون الــذهــاب إلى مــنــازلــهم
ولـيس لـلـمـعـسـكـر. وشـهـد نـابولي
حــالـــة من الــغـــلــيـــان في الـــفــتــرة
األخيـرة عـقب تمـرد الالعبـ على
قـرار دي لـوريـنـتـيس السـيـما وأن
الـفــريق لم يـخــرج بـعــد من دوامـة
الـنـتـائج الـسلـبـيـة. ومع عـدم قدرة
أنــشــيــلــوتي عــلى قــيــادة الــفــريق
لـلخـروج من هذه الـفتـرة الصـعبة
يــبــدو أن كــارلــيــتــو يــواجه شــبح
اإلقـــالــة حـــال عـــاد مـن إجنـــلـــتــرا
بـنتـيـجة سـلبـيـة. وستـكون مـباراة
لــيــفــربــول فــرصــة مــزدوجــة أمـام
نــابـــولي فـــمن جـــهــة ســـيـــحــافظ
أنشيلوتي على منصبه كمدير فني
لـفريق اجلـنـوب ومن جهـة أخرى
ســـــيـــــخــــطـف نـــــابــــولـي صــــدارة
اجملـموعـة اخلامـسة ويـتفـوق على
الريـدز السيمـا وأن نابـولي يحتل
ــركـز الــثــاني بــرصــيـد 8 نــقـاط ا

خلف ليفربول (9 نقاط).
فهل يـنجح أنـشيـلوتي فـي احلفاظ
على مـنصبه أم يـعود بخـفي حن
ويـصبح لـيفـربـول هو الـقشـة التي

قصمت ظهر أنشيلوتي?.

واشــــــــنــــــــطـن ويـــــــزاردز 113-106.
وتصـدر هاريـسون
بــــارنــــز قـــــائــــمــــة
ـــــســــجـــــلــــ في ا

الفريق برصيد 26
نــــــقــــــطــــــة وأضـــــاف

بوجدانـوفيتش ثالث رمـيات حرة في
آخر 62 ثـانـيــة لـيـحـقق ســكـرامـنـتـو
االنـــتــصــار الـــســابع فـي آخــر عــشــر
مــبـاريـات. وسـجل مـونـتـريـزل هـاريل
24 نـــقــــطــــة من 34 أحــــرزهــــا خالل
ــبــاراة في الــشـوط الــثــاني لــيــفـوز ا
لـوس أجنـلـيس كـلــيـبـرز عـلى ضـيـفه

نيو أورليانز بليكانز 134-109.
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كسيكي لكرة شهدت مباراة في الـدوري ا
القدم اول امس األحد لقـطة مثيرة خالل
مـواجـهـة غـواداالخـارا وضـيـفه فـيـراكروز
وكــان بــطــلـــهــا حــارس مـــرمى أصــحــاب
األرض. وســــــــــــجـل حــــــــــــارس مـــــــــــرمـى
غــواداالخــارا خــوسـيه رودريــغــيــز هــدفـا
مــثـيــرا اسـتــحـوذ عــلى اهــتـمــام وسـائل
اإلعـالم ورواد مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
رمى البالغ االجتماعي. واستغل حارس ا
 27عامـا ابتـعاد حـارس مرمى الـضيوف

اخلسارة هي السابعة لهيرتا برل
مــقــابل الــفـــوز في ثالث مــبــاريــات
باراة . وفي ا والتعادل في مبارات
الثانية فاز ماينز على هوفنها 5
1 /. وســجل أهـداف مــايـنــز لـيــفـ
أزوتـونالي في الـدقـيـقة 33 وبـافيل
كاديرابيك العب هوفـنها باخلطأ
في مــرمى فــريـقه في الــدقـيــقـة 52
وبيير كوندي في الدقيقة 62 وجان
بـول بويـتـوس في الدقـيـقة األخـيرة
ـــبـــاراة وبـــيـــيـــر كـــونـــدي في من ا
الـدقــيــقــة الـثــالــثــة من الــوقت بـدل

الضائع. 
فيـما أحـرز هدف هـوفنـها أندريج
كـــرامــــاريـــتـش في الـــدقــــيـــقـــة 83.
ــبــاراة طــرد ريــد بــاكـو وشــهــدت ا
العب مايـنز في الـدقيقـة الثـانية من
الـوقـت احملـتـسب بــدال من الـضـائع
لـلـشوط األول. ورفع مـايـنـز رصـيده
ـــركــز الــثــالث إلى  12نــقــطــة في ا
عشر وتوقف رصيد هـوفنها عند
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سـجل مـاسـون جـريـنـوود العب مــانـشـسـتـر يـونـايـتـد هـدفًـا لـفـريـقه في شـبـاك
شـيفـيـلد يـونـايـتد خالل الـتـعادل (3-3) اول امس األحـد ضمن اجلـولة الـ13
ـيـرلـيج. وبـحـسب شـبـكـة "أوبتـا" لإلحـصـائـيـات فـإن جـريـنـوود بـات ثالث لـلـبـر
ـيـرلـيج عـن عـمر أصـغـر العب يـسـجل بـقـمـيص مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد في الـبـر
ركـزين األول والثاني فـريدريـكو مـاكيدا عن (18عـامًا و 54 يـومًا). ويـأتي في ا
عـمر (17 عـامًا و226 يـومًـا) وداني ويـلـبـيك عن عـمر (17 عـامًا و355 يـومًا).
كـمـا أشـارت الـشــبـكـة إلى أن يـونـايـتــد امـتـلك ألول مـرة العـبـ حتت 20 عـامًـا
ـيـرلـيج مـنـذ 14 عـامًـا وهـمـا بـرانـدون ويـلـيـامز سـجال في مـبـاراة واحـدة بـالـبـر
وماسون جـرينوود. وسبق هذا الثنائي كل من جوسيبي روسي وواين روني في

تـشرين أول 2005 الـلـذين هزا مـعًـا شبـاك سـندرالنـد. أمـا شبـكـة "سكـواكا"
فـأبرزت أن مـانشسـتر يـونايتـد هو أول فـريق يسجل 3 أهـداف في مرمى

وسم بعد مرور 13 جولة. يرليج هذا ا شيفيلد بالبر
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عـبــر تـيــتي مــدرب مـنــتــخب الــبـرازيل عن
سـعـادته بـالفـوز الـذي حتـقق عـلى كـوريا
ــبــاراة الــوديــة اجلــنــوبــيـة 0-3 خالل ا
التي جمـعتـهما بـأبو ظبي. وقـال تيتي:
"أنـهـيـنـا فـتــرة الـتـجـربـة واآلن نـنـتـظـر
مـبــاريـات الــتـصــفـيــات الـتي حتــتـاج
لتـحقيق النـتائج على حساب األداء".
وأضــاف:  قـمــنـا بــتـجــربـة 6 العـب
حتت 20 ســنـة و3 حتت 23 ســنـة
ــا قــدمــوه عــلى أرضــيـة وسـعــيــد 
ـرحـلـة القـادمـة. وختم ـلـعب قبل ا ا
تـيـتي تـصـريـحـاته قـائال: "سـنراقب
رشـحـ لالنضـمام إلى الالعبـ ا
نتـخب وتقـييمـهم في حال الـرغبة ا
ـرحلة بضم عـناصر جـديدة خالل ا
قابل قال باولو بينتو القادمـة". وفي ا
مدرب منـتخب كوريا اجلنـوبية: "قدمنا
ـــبــاريـــاتــنــا في أداء أفــضل قـــيــاســا 
ـونـديـال 2022 الـتــصـفـيـات اآلسـيـويـة 
والبـرازيل أفضل مـنتـخب واجهـناه حتى

اآلن". 

ـركــز الـثـامن. 20 نـقــطـة في ا
وحقق رومـا فـوزا ثمـينـا على
ضــيـــفه بــريـــشــيــا بـــثالثــيــة
ـــبــاراة الــتي نــظــيـــفــة في ا
جـمــعـتـهــمـا اول امس األحـد
ضـــمن مــنــافــســات اجلــولــة
الـ 13من الـدوري اإليــطـالي
لـكـرة الــقـدم "الـكـالـتـشـيـو".
وتــنـــاوب عـــلى تـــســـجــيل
ثـالثـــــــيـــــــة رومـــــــا كـل من
اإلجنـــــــلـــــــيــــــزي كـــــــريس
ســمــولــيــنغ وجــيــانــلــوكــا
مالـديـني والبـوسـني إيدين
دجـــيـــكـــو في الـــدقـــائق 49
و57 و66 عـــلى الـــتـــرتـــيب.
وبـــهــــذا الــــفـــوز رفـع رومـــا
رصيده إلى 25 نقطة لـيصعد
لــلـمـركـز الـرابع فــيـمـا جتـمـد
رصــد بـريــشـيــا عـنـد 7 نـقـاط
يــتــذيـل بــهــا جـــدول تــرتــيب

"الكالتشيو".

عن مـوقــعه لــيـرسل كــرة قـويــة من حـدود
منـطقـة اجلزاء عـرفت طريـقهـا إلى شباك
ــنــافـس وذلك عــنــد الــدقــيــقــة الــفــريق ا
باراة الرابعة من الوقت اإلضافي لزمن ا
عــنــدمـا كــانت تــشــيــر الـنــتــيــجـة لــتــقـدم
أصــحــاب األرض بـهــدفــ مــقــابل هـدف.
واجهـة بفـوز غواداالخارا 3-1 وانتـهت ا
لــيــرفع رصــيـده إلى 25 نــقــطــة ويــحـتل
ركز العاشر في الدوري بعد 19 مباراة. ا
فـيــمـا يـقـبع فــيـراكـروز في قــاع الـتـرتـيب

برصيد ثماني نقاط.

جانب من لقاء
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