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{ مـدريـد  –وكـاالت  : ذكـر تـقـريـر صـحـفي فـرنـسي أن ريـال مـدريـد يـعـتـزم تـعـزيـز
ـقبلة. وبحـسب موقع الكتروني صفوفه بـنجم أفريقي خالل مـدة االنتقاالت الصـيفية ا
ـيرجني بضم الـسنغالي فإن زين الـدين زيدان مدرب ريال مـدريد يريـد ترميم دفاع ا
ـقـبل. وكـان ـيــركـاتـو الـصـيــفي ا كـالــيـدو كـولـيـبــالي مـدافع نـابــولي اإليـطـالي خالل ا
ـاضي وحتديدًا مـانشـستر وسم ا كولـيبالي هـدفًا لـلعديـد من األنديـة األوروبيـة في ا
وقـع أن ريال ـدافع الـسـنـغـالي. ونـوه ا يـونـايـتـد لـكن نـابـولي جنح في اإلبـقـاء عـلى ا
مدريـد يخطط لضم كوليبالي البالغ من العمر  28 عـامًا عن طريق سداد قيمة الشرط
اجلـزائي في عقـد الالعب الـذي سـيـتم تفـعـيـله في صيف .2020 ويـبـدو أن نـابولي لن
ـقبل بعـد تزايد اهـتمام ريـال مدريد يتمـكن من حمـاية جنمه الـسنغـالي في الصيف ا

بجانب باريس سان جيرمان.
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{ مــدن  –وكــاالت: أضــعف مــانــشــســتـر
يــونــايــتـد آمــال مــانــشــســتـر ســيــتي في
االحــتـــفــاظ بـــلــقـب الــدوري اإلجنـــلــيــزي
ـمتاز بـفوزه عليه  1-2مـساء اول امس ا
الــســبـت عــلى مــلــعب االحتــاد" في قــمــة
مــبــاريـات اجلــولـة الــســادسـة عــشـرة من
ــمـــتــاز.  وســجل الـــدوري اإلجنــلــيـــزي ا
مـاركـوس راشـفـورد ( 23من ركـلـة جـزاء)
وأنـتـوني مارسـيال 29 هـدفي مـانشـسـتر
يـونايتـد فيمـا أحرز نـيكوالس أوتـامندي
هــدف ســيـتي الــوحـيــد في الــدقـيــقـة .86
وجتـمـد رصيـد سـيـتي عـند  32نـقـطة في
ــركــز الـــثــالـث بــفــارق  14نــقـــطــة عن ا
ـتصـدر لـيفـربـول فيـمـا رفع مـانشـسـتر ا
يـونـايـتـد رصـيـده إلى  24نـقـطـة وارتـقى
لـلمركز اخلامس. وفضل مـدرب مانشستر
ســـيـــتـي جـــوســـيب جـــوراديـــوال إشـــراك
الـبرتـغـالي بـرنـاردو سـيلـفـا عـلى حـساب
اجلـــــزائــــري ريـــــاض مـــــحـــــرز في اخلط
الـهـجـومي كـمـا أشـرك اإلجنـلـيـزي جـون
ســتـــونـــز عـــلى حـــســـاب األرجـــنـــتــيـــني
نـيكوالس أوتامـندي في عمق الدفاع.  في
ـقابـلـة جلـأ مـدرب مانـشـسـتر الـناحـيـة ا
يـونـايــتـد أولي جـونــار سـولـســكـايـر إلى
إشـراك لوك شاو في مركز الـظهير األيسر
عــلى حــســاب بـرانــدون ويــلـيــامــز وعـاد
ــهــاجم الــفــرنــسي أنــتــونـي مــارســيـال ا
ـباراة األخيرة للـتشكـيلة بعـد غيابه عن ا

أمـام توتـنـهام إلصـابـة طفـيفـة. واحـتسب
انـشستر يونـايتد بعد احلـكم ركلة جزاء 
االستـعـانـة بتـقـنيـة الـفـيديـو إثـر مخـالـفة
بـحق راشفورد على برناردو سيلفا ونفذ
راشـفورد الـركلـة بنـجاح في الـدقيـقة .23
وأهــدر راشــفــورد فــرصــتــ ســانــحــتـ

لـتعـزيز تـقدم فـريـقه األولى بالـدقيـقة 25
عـندما مرر فريـد كرة على طبق ذهبي إلى
مـارسـيـال الـذي سـددهـا بـرعـونة بـجـانب
الـقائم البعيد وعاد الالعب نفسه ليتلقى
كـرة على حدود مـنطقـة اجلزاء ليـسددها
مـباشـرة في العـارضـة بالـدقيـقة .27 لـكن
مـارسـيــال تـمـكن مـن تـعـويض إخــفـاقـات
راشـفـورد عـنـدمـا أضـاف الـهدف الـثـاني
لـيونايتـد في الدقيقة  29بـعدما تلقى كرة
من جــــيـــمـس داخل مــــنـــطــــقــــة اجلـــزاء
لـيـســددهـا أرضـيــة في الـزاويـة الــسـفـلى
رمى سـيتي. وأجرى مـانشـستر الـقريبـة 
سـيتـي تبـديال اضـطـراريا بـسـبب إصـابة
سـتـونــز الـذي دخل أوتـامــنـدي بـدال مـنه
وأبـــعـــد دفـــاع ســـيـــتـي الـــكـــرة من أمـــام
ــيـزة ســريــعـة راشــفــورد إثـر انــطالقــة 
جلـيـمس من الـنـاحـيـة الـيـمـنى. ووصـلت
الـكرة إلى رودري على حافة مـنطقة جزاء
يـونايتد ليسددها قوية تألق دي خيا في
إبـعـادهـا بــالـدقـيـقـة  ?63لـيــدخل بـعـدهـا
مـحرز بدال من برناردو سيلـفا في تشكيلة
سـيتي. الـدقـائق التـالـية مـرت دون وجود

ـعــنى احلـقــيـقي عـلـى مـرمـيي تــهـديــد بـا
الـفريـق حـتى الـدقيـقة  ?86عـنـدما رفع
مـحرز ركـلـة ركـنـيـة ارتقى لـهـا أوتـامـندي
فــوق اجلــمــيع لــيـضــعــهــا في مــنــتـصف
ــرمـى. وكــاد مـــحــرز يــحـــقق الـــتــعــادل ا
ــانـشـسـتـر ســيـتي بـعـد الـهــدف بـدقـيـقـة
واحــدة عـــنــدمــا حــصل عـــلى الــكــرة في
النـاحية اليمنى ليتـقدم بها داخل منطقة
اجلـزاء ويـسـددهـا أرضـيـة تـألق دي خـيـا

في إنقاذها.
ÊuðdH¹« “u

حـقق إيفرتون انتصاره األول في الدوري
متاز بعد  3هـزائم متتالية اإلجنـليزي ا
بـالتـغـلب عـلى ضـيفه تـشـيـلسي 1-3 اول
امـس الــسـبـت عــلى مــلــعب جــوديــسـون
بـــــــــارك ضــــــــمـن اجلـــــــــولــــــــة الـ 16مـن
يـرليج. وسـجل ثالثية إيـفرتون كل الـبر
من ريـــتــشـــارلـــســون ق  5 ودومـــيــنـــيك
كـالفيرت ليوين  ق 49ق  84 بـينما أحرز
هـــدف تـــشـــيـــلـــسـي الـــوحـــيـــد مـــاتـــيــو
كـوفــاسـيـتش  52وبـهــذا االنـتــصـار رفع
إيـفـرتـون رصـيده إلى  17نـقـطة لـيـرتقي
ــركــز الـ 14بـيــنــمــا جتــمــد رصــيـد إلى ا
ــركـز تــشـيــلــسي عــنـد  29 نــقــطــة في ا
ـبـاراة بـقوة من الـرابع. وبـدأ إيـفرتـون ا
خالل افـــتــتــاح الـــتــســجـل في الــدقـــيــقــة
اخلـامسة بـعدمـا أرسل الظهـير سـيديبي
عــرضـيـة مــتـقـنــة داخل مـنــطـقـة اجلـزاء

قابـلها ريتشارلسـون برأسية قوية سكنت
شــبــاك احلــارس كــيــبــا.  أرسـل والــكـوت
تمـريرة سحرية لكالـفيرت ليوين وضعته
وجـهًا لـوجه مع كيـبا في الـدقيـقة  16إال
أن احلـارس اإلســبــاني تــصــدى بــبــراعـة
لـتسـديدة مـهاجم الـتوفـيز.  وفي الـدقيـقة
افـــتك ويـــلـــيــان الـــكـــرة من دفـــاعــات 19
ــرمى إلى جــانب إيــفــرتــون لــيــنـفــرد بــا
أبـراهـام إال أن الــنـجم الــبـرازيــلي تـأخـر
كـثيـرًا في التـعامل مع الـكرة لـتخرج إلى
ركـلة مرمى. وارتقى أبراهام لكرة عرضية
في الـــدقـــيـــقـــة  35إال أنه ســـدد رأســـيـــة
ضـيـعـفـة أمـسك بــهـا بـسـهـولـة احلـارس
بـيـكفـورد. وبـدأ إيـفـرتـون الـشـوط الـثاني
بـرأسية من قبل ليوين علت عارضة كيبا
في الـدقيـقة .47 وسـجل إيـفرتـون الـهدف
الـثاني في الدقيقة  49بـعد خطأ من زوما
في إبـعاد الكـرة ليفتـكها كـالفيـرت ليوين
ويــنـفــرد بـكــيـبــا ويــضـعــهـا أرضــيـة في
الـشباك.  وكاد إيفـرتون أن يسجل الهدف
الـثالث في الـدقيـقة  51عـبـر تسـديدة من
قـبل ريـتـشـارلـســون ذهـبت ضـعـيـفـة إلى
كــيـبــا.  وتــمـكـن تـشــيـلــسي من تــقــلـيص
الـفــارق في الـدقــيـقـة  52عـبــر تـصــويـبـة
أرضية قوية من خارج منطقة اجلزاء من
ـيــدان كـوفــاسـيــتش.  وحـاول مـتــوسط ا
ــبـاراة في مــورجــان شــنـايــدرلــ قــتل ا
الـدقــيـقـة  57إال أن كــرته مـرت إلى جـوار

لـيـويـن من جـديـد بــعـد ارتــبـاك من دفـاع
الــبــلــوز في إخــراج الــكــرة مـن مــنــطــقـة
اجلـزاء ليتمكن مهاجم التوفيز من وضع
الـــكـــرة فـي شـــبـــاك الــــضـــيـــوف. وســـدد
بولـيـسيـتش رأسـية ضـعـيفـة في الـدقيـقة
 أمـسك بها بـيكفـورد بنـجاح ليـنتهي 89
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االحتـــاد الــدولي لـــلــمـالكــمـــة ورابــطــة
الكــمـة ـيــة ومـنــظــمـة ا الكــمــة الـعــا ا
الكمة الـدولية وبدأ يـة ومنظمـة ا الـعا
جــوشــوا بــقـوة لــيــظــهـر أنـه تـعــلم من
كــابـوس نــيـويــورك.واحـتـسـب احلـكـام
الـــــنــــتـــــيــــجــــة  110-118و118-110
و 109-119لـــصــالح جــوشـــوا الــبــالغ
عــمـره  30عــامـا بــعـد  12جــولــة.وقـال
رويـــز بــعــد ســتـــة أشــهــر مـن انــتــهــاء
اســتــحــواذه عــلى األلــقــاب وذلك عــقب
ــة أمـام  15ألـف مـتـفــرج  كـانت الــهـز
هــذه لــيـلــته ورحب جــوشــوا بـاقــتـراح
رويـــــز بـــــإقـــــامــــــة نـــــزال ثـــــالث بـــــ
.وقـــال الــبــطل الـــفــائــز ”إذا ـالكــمــ ا
أصـغيـتم إلى األمـر فسنـقيـم نزاال ثـالثا
وكان رويز أوقف جوشوا الذي لم يكن
قـد خسر أي نـزال في اجلولة الـسابعة
فـي مـاديـســون سـكـويــر جـاردن لـكن لم
ـرة من الـتفـوق.وتـعرض يـتـمـكن هذه ا
رويــز جلــرح أعـلى عــيـنـه الـيــسـرى في
وقت مـبكر من النـزال كما نزف جوشوا

في اجلولة الثانية.

بــالـسـعــوديـة يـوم الــسـبت لــيـسـتــعـيـد
األلـقـاب التي خـسـرها لـصالـح منـافسه
ــكـســيـكـي األمـريــكي في مـفــاجـأة في ا
ـاضي.وأقـيم الـنـزال يـونــيـو حـزيـران ا
في الــدرعـيـة بــالـسـعـوديــة عـلى ألـقـاب

الكم { الـــريـــاض- وكـــاالت: تــــغـــلب ا
الـبريطاني أنطـوني جوشوا على آندي
رويـــز االبن بـــالـــنـــقــاط بـــإجـــمــاع آراء
احلــكـام في إعــادة لـنــزال عـلى بــطـولـة
الـــــعــــالم فـي الــــوزن الـــــثــــقــــيـل أقــــيم
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{ لــــــنـــــدن  –وكـــــاالت :حــــــقق
الــبــرتــغــالـي جــوزيه مــوريــنــيــو
يزًا اول مدرب تـوتنهام رقـمًا 
امس الــســبت خالل الــفــوز عـلى
بـــيــــرنـــلي بـــنـــتـــيـــجـــة  0-5ضـــمن
مـنافسـات اجلولة الـ 16من الدوري
ـمـتــاز. ووفـقًـا لـشـبـكـة اإلجنـلـيـزي ا
"سكـاي سبـورتس" لإلحصائـيات فإن

موريـنيو جنح في قيادة فريقه لتحقيق فوز
ـيرلـيج ألول مـرة مـنذ بـخمـسـة أهـدف في مـباراة بـالـبـر
عام .2015 وكان "سـبيشيال وان" قاد الـبلوز في يناير/
كانون ثان  2015للـفوز على سوانزي سيتي بنتيجة 5-0
يرليج. كـما جنح مورينيو وحقق البـلوز وقتها لقـب البر
فـي اخلـروج بـشـبـاك نـظـيـفـة ألول مـرة مع تـوتـنـهـام مـنـذ
همـة الفنية خلفًا لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. تولى ا
ـركـز ورفع الــفـوز رصـيــد تـوتــنـهـام إلى  23نـقـطــة في ا
اخلــامـس مــؤقــتــا بـجــدول تــرتــيـب الــدوري اإلجنــلــيـزي

متاز. ا
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ـرمـى. واضـطـر هـانز جتـاوزهـا خط ا
فــلــيك مــدرب بــايــرن إلجــراء تـبــديل
إضــطــراري بــعــد إصــابــة الــفــرنــسي
تـولـيـسـو لـيـدفع بـاجلـنـاح الـكـرواتي
إيـفان بـيريـسيـتش بدلًـا منه. وتـهيأت
كـرة لــلـدولي الـكـرواتي داخل مـنـطـقـة
اجلـزاء لـيـتـسـلمـهـا ويـطـلق تـسـديدة
قـويـة لـكـنـهـا عـلت الـعـارضة. ووصل
أصـحـاب األرض بـأول فـرصة مـحـقـقة
قــبل نــهـايــة الــوقت األصـلـي لـلــشـوط
األول بـ 4دقــــــائـق فــــــقط عـن طــــــريق
ـدى بــأقـدام الزلـو تــسـديــدة بـعـيــدة ا
بــيـنـيس لـكـنــهـا ذهـبت بـ أحـضـان
احلـارس مـانـويل نـويـر. وأرسل لـيون
جــوريـتـســكـا عـرضــيـة داخل مـنــطـقـة
جــزاء مــونـشــنــجالدبـاخ ارتــقى لــهـا
لـيـفـانـدوفـسـكي بـضـربـة رأسـيـة عـلت
الــعـــارضــة لــيــنـــتــهي الــشــوط األول
بــالـتــعـادل بــدون أهـداف. ومـع بـدايـة
الـشوط الثاني لم يـحتج بايرن سوى
دقــائق فـقط لـنـيل مــراده بـتـسـجـيل 4
هــــدف الــــتــــقــــدم عن طــــريـق إيــــفـــان
بـيـريـسيـتش الـذي تسـلم تـمـريرة من
مـولـر واسـتـدار بجـسـده مـسـددًا كرة
قـويـة عـلى الـطـائـر فـشل سـومـيـر في
الـتصـدي لها لـتصـطدم بيـده وتسكن
الـــشــبـــاك. واســتــفـــز الــهـــدف العــبي
مـونـشـنـجالدبـاخ ليـبـدأوا في الـتـقدم
نـحــو مـرمى نـويـر وهـو مـا أثـمـر عن
هـــــدف تـــــعــــــادل ســـــريع عـن طـــــريق
اجلــزائـري رامي بن سـبــعـيـني الـذي

ــوث ووضع كـرة أرضــيـة تــمـر بــور
مـن جانـب احلـارس وتـسكـن الـشـباك.
ـــشـــهـــد في وعـــاد صـالح لــتـــصـــدر ا
الــدقــيــقـة  68بــعــد أن راوغ أكــثـر من
ــوث واخــتـرق من العـب بـدفــاع بـور
ـن قـــبل أن يـــســـدد كــرة اجلـــانب األ
قـويـة تـصـدى لـهـا رامـزديل.  واقـتـرب
صالح من إحراز الهدف الرابع للريدز
وث في إعادة بـعدما أخطأ دفاع بور
الـــكــرة إلى احلــارس بـــالــدقــيــقــة 83
ـصري عـلـيـهـا ولكن وانـقض الـنـجم ا
رامزيل خرج بشكل متهور رافعًا قدمه

وأبعد اخلطورة.
WO ½d  WOzUMŁ

وحــقق ريـال مــدريـد انـتــصـارًا مــهـمًـا
عـلى إسبانيـول بهدف دون رد خالل
مـواجهـة الفـريقـ اول امس السبت
ضــمـن مــنــافــســات اجلــولـة الـ 16من
الـليـجا. وسجل هـدفي الريال الـثنائي
ا الـفرنسي رافائيل فاران وكر بنز
فـي الـــدقـــيـــقـــتـــ  37و.79 وبــــهــــذا
االنتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى
نـقـطـة في صـدارة التـرتـيب بـشكل 34
مـؤقت بينمـا جتمد رصيـد إسبانيول

ركز قبل األخير. عند  9نقاط في ا
wMOF³Ý sÐ WOzUMŁ

وفـشل بايرن ميونخ في حتقيق الفوز
لـــلــمــبـــاراة الــثــانـــيــة عــلـى الــتــوالي
اني وذلك عـقب سـقوطه بـالـدوري األ
أمـــــــام مــــــضـــــــيــــــفـه بــــــوروســـــــيــــــا
مـــونــــشـــنـــجالدبـــاخ   2-1 اول امس

اجلـولـة الـ 16مـن مـنـافـسـات الـدوري
ـمــتـاز. وجــاءت أهـداف اإلجنــلـيــزي ا
لـيفربول عن طريق أليـكس تشامبرل

فـي الــدقــيــقــة  36 ونـــابي كــيــتــا 44
ومـحـمد صالح .54 وبـهـذه النـتيـجة
رفـع ليفـربول رصـيده إلى  46نـقـطة
ـيــرلـيج فـي صـدارة تــرتـيب الــبــر
ـركز ـوث إلى ا بـيـنمـا تـراجع بور

الـ 15برصيد  16نقطة.
‰Ë_« ◊uA «

ـباراة بـشـكل هاد بـدأ لـيـفربـول ا
فـي الدقـائق اخلـمس األولـى قبل
أن يــأتي الــتـهــديـد األول
مـن قــــبل مــــحــــمــــد
صـالح في الدقـيقة
بــعـدمـا اسـتـلم 7
تـمريـرة جومـيز
داخـل مـنــطـقـة
جــــــــــــــــــــــــزاء
ـــــوث بـــــور
وسـدد في يد
احلــــــــــــــارس
رامـزديل.  كاد
ـــوث أن بـــور
يباغت ليفربول
فـي الـــدقــــيــــقـــة
الـ 17بـــــعـــــدمــــا
اســــتــــغـل خــــطـــأ
نـــابي كــيـــتــا في وسط
ــلــعب وشــكـل هــجــمـة ا
مـرتـدة وصـلت إلى كـالوم
ويــلــســون داخـل مــنــطــقـة
جــزاء الـريــدز ولـكـن الـكـرة
تـــطـــول وتــخـــرج إلى ركـــلــة
مـــرمى. وفي الــدقــيــقــة الـ19
اخـتـرق سـوالنـكي من اجلـانب
األيـــســـر لـــلـــريــدز وســـدد في
الـشـباك اخلـارجيـة ألليـسون.
وشـن سوالنكي هجمة مرتدة
عــلى لـيـفـربــول في الـدقـيـقـة
الـ 29ووصـل إلــى حــــــــــدود
مــنـــطــقــة اجلــزاء لــكن فــان
دايـك أنقذ فريقـه بقطع الكرة
بـشكل أنيق وجنح في إيقاف
الـهـجـمـة. وفي الـدقـيـقة الـ36
أرسـل جوردان هنـدرسون كرة
ـوث طــويــلـة خــلف دفـاع بــور
إلـى تــشـــامـــبــرين الـــذي انـــفــرد
ــرمـى ولم يــجــد صــعــوبــة في بــا
وضع الــكـرة داخل الـشـبـاك مـعـلـنًـا
تـقــدم لـيـفـربـول.  وفي الـدقـيـقـة الـ44
عـزز كــيـتـا تـقـدم لـيــفـربـول بـأن تـلـقى
تــمـريـرة رائــعـة من صالح (بــالـكـعب)
وث وضـعته في مـواجهة مـرمى بور

ليسدد بكل سهولة في الشباك.
w½U¦ « ◊uA «

فـي الدقـيـقة  54أضـاف صالح الـهدف
الثالث لليفربول بعد أن تلقى تمريرة
ســــحــــريــــة من كــــيــــتـــا خــــلـف دفـــاع

{ باريس  –وكـاالت: ذكر تـقرير صـحفي فـرنسي أن كـيليـان مبـابي جنم باريس سان
جيرمان يـخطط لالنتقال إلى ريـال مدريد من أجل الظفـر بجائزة الكـرة الذهبية. وقال
موقع الكتـروني إن حلم كيليان مبابي يتمثل في االنتقال لريال مدريد وهو ما ذكره من
ــوقع إلـى أن عـائــلــة الالعب ـلــكي. وأشــار ا قــبل زين الــدين زيــدان مــدرب الــفـريـق ا
الفرنسي وكل مـن حوله نصحوه بـاالنتقال إلى ريال مـدريد إذا كان يريد الـفوز بالكرة
الذهـبيـة. وأوضح دلفـ فيـرثيـدين محـامي مبـابي أن األمر لـو كان بـيده لسـهل رحيل
تـد عقـد مبـابي مع باريس كيـليـان إلى ريال مـدريد من أجل الـظفـر بـالكـرة الذهـبيـة. و
سـان جـيرمـان حـتى صـيف  2022 لـكن ريـال مـدريـد قـرر الـدخـول في مـفـاوضـات مع
دير وسم اجلـاري. في الوقت نفـسه يحـاول ليونـاردو ا بـاريس سان جيـرمان بـنهايـة ا
الرياضي لبـاريس سان جيرمـان إقناع مبـابي بشتى الطـرق بتجديـد عقده مع حصوله

على راتب خيالي يجعله األغلى في العالم بعد ليونيل ميسي.

ارتـقى لـعـرضيـة من ركـنـية لـيـقابـلـها
بـضربـة رأسيـة متـقنـة فشل نـوير في
الـــتـــصــدي لـــهــا. وتـــراجع أصـــحــاب
األرض مـجـددًا بعـد معـادلـة النـتيـجة
لـيـنـدفع بـايـرن بـحـثًـا عن الـتـقـدم مرة
أخــرى مـهـددًا مــرمى سـومــيـر بـوابل
مـن الـــهـــجـــمـــات. وكـــاد جالدبـــاخ أن
يــخـطف هــدفًـا ثــانـيًــا وسط الــهـجـوم
الـبافاري بـعدما أطلق الرس سـتيندل
تــسـديـدة أرضـيـة قـويــة لـكـنـهـا مـرت
بـجـوار الـقـائم. وفي الـدقيـقـة األخـيرة
مـن الـوقت األصــلي لــلـمــبـاراة تــلـقى
بــايــرن ضـربــة قـاتــلــة بـعــدمــا ارتـكب
خــافي مــارتــيـنــيــز مـخــالــفـة بــإعــاقـة
ماركوس تورام ليحتسب احلكم ركلة
جــزاء ويـشـهـر الـبــطـاقـة احلـمـراء في
وجـه الالعب اإلسبـاني بـعـد حـصوله
. وانـبـرى بن سـبـعـيني عـلى إنـذر ثـانٍ
لــلـركـلـة لـيـنـفــذهـا بـنـجـاح إلى داخل
الــشــبــاك مـحــرزًا الــهــدف الـثــاني له
ولـفريـقه ليمـنح جالدباخ نقـاط الفوز

في الرمق األخير.

{ روما  –وكاالت : أعـلن سامبدوريـا اإليطالي اول امس السبت
ـهـاجم اخملـضـرم فـابـيـو كـواليـاريال حـتى .2021 تـمـديـد عـقـد ا
ويخوض كوالياريال " 36عاما" موسمه اخلامس مع سامبدوريا
اضي ـوسم ا واسـتـطاع أن يـفـوز بلـقب هداف الـدوري في ا
ـــوسـم ســـجل بـــعــــد أن ســـجل  26هـــدفــــا. وخالل هــــذا ا
كـواليـاريال ثالثـة أهـداف فقط في  12مـباراة خـاضـها مع

الفـريق. وبشكل عام أحـرز كوالياريال  78هدفا في 184
مباراة شـارك بها مع سامبدوريا. وفاز كوالياريال بثالثة
ألــقـــاب مع يــوفـــنـــتــوس كـــمــا لـــعب لـــفــرق أســـكــولي
وأوديــنـــيــزي ونــابــولـي وتــوريــنـــو. كــمــا لــعـب الــنــجم
ـنــتـخـب اإليـطــالي سـجل اخملــضـرم  28مـبــاراة مع ا

خاللها تسعة أهداف.
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{ مـدن  –وكـاالت: جنـح ليـفـربـول في

اجـــــتــــــيـــــاز عـــــقـــــبـــــة
ـــوث اول بـــور
امـس السـبت
بـنتـيجة 3-0
عــلى مـلـعب
"فــــيـــتـــنس
فـــيـــرست"
فـــــــــــــــــــــي

الــســبت ضــمـن مــنــافــســات اجلــولـة
الـ .14بـهـذه الـنـتـيـجـة تـراجع بـايرن
لـلمركز السادس بعدما توقف عند 24
نــقـطــة بـيــنـمــا حـافظ جالدبــاخ عـلى
صـدارة الترتيب بوصـوله للنقطة .31
هـدف بـايرن جـاء عن طريق الـكرواتي
إيــفـان بـيـريــسـيـتش في الــدقـيـقـة 49
وعــادل رامي بن سـبـعـيـنـي الـنـتـيـجـة
ـونـشـنجالدبـاخ بـعد  11دقـيـقـة قبل
أن يـسـجل هدف الـفـوز من ركلـة جزاء
فـي الـدقـيـقة .92وبـعـد مـرور  7دقـائق
باراة كـاد تومـاس مولر عـلى بدايـة ا
أن يــبــاغت مــونــشـنــجالدبــاخ بــهـدف
مـبـكـر من أول فرصـة بـافـارية بـعـدما
سـدد كوريـنتـ توليـسو كـرة أرضية
ــهــاجم ذهــبـت في طــريــقــهـــا نــحــو ا
ـاني الـذي حاول تـوجـيهـهـا جتاه األ
ــرمى لـكــنـهـا مــرت بـجــوار الـقـائم. ا
وهــدد روبـرت لـيــفـانـدوفــسـكي مـرمى
احلارس يان سومير بتسديدة أرضية
زاحــفـة لــكــنـهــا مـرت بــجـوار الــقـائم
األيـــســـر قــبل أن يـــهـــدر الالعب ذاته
فـرصـة أخـرى بعـدهـا بـدقيـقـة واحدة
بــتــسـديــدة عـلـى الـطــائــر ذهـبت إلى
ـلـعب. وحـرم سومـيـر الـفريق خـارج ا
الـضيف من فرصة هدف محقق بعدما
تـصـدى لـتـسـديـدة أرضـيـة زاحـفـة من
مــولـر لـتـتــحـول إلى ركـنــيـة. وأخـطـأ
احلـــارس الــســويـــســري بـــعــدهــا في
ـولر لتمر الـتعامل مع تسـديدة قوية 
الـكرة ب قدميه قبل أن يلتقطها قبل

الكم البريطاني أنطوني جوشوا ا

ـونت الـقـائم.  ومـهـد كـانـتي كـرة رائـعـة 
اخلـالي من الرقابة داخل منطقة اجلزاء
إال أن األخـــيــر ســدد بــغـــرابــة إلى جــوار
ــدرب فــرانك المــبــارد الــقــائم. وأجــرى ا
الـتبديل األول لتـشيلسي في الـدقيقة 71
بــنــزول هـودســون أودوي عــلـى حــسـاب
ويــلـيــان آمـلًـا تــسـجــيل هـدف الــتـعـادل.

وسـدد كريستينسـن كرة من خارج منطقة
اجلـزاء في الــدقـيـقـة  79مـرت إلى جـوار
الـقـائم. وأجـرى المـبـارد الـتـبـديل الـثـاني
في الــدقـيــقـة  82بـنــزول بـاتــشـواي عـلى
حـساب الظـهيـر جيـمس. وأطلق إيـفرتون
رصــاصــة الــرحـمــة عــلى تــشــيـلــسي في
الـدقيقة 84  بـتسجيل الهـدف الثالث عبر

{ روما  –وكـاالت: استأنف برشلونة ويوفنتوس
مــفـاوضـاتـهــمـا بـشـــــــأن إمــكـانـيـة عــقـد صـفـقـة
قبلة تـبادلية خالل مــــدة االنتقاالت االـشتوية ا
بــحــسب تــقــريــر صــحــفي إيــطــالي.  فــقــد ذكـرت
صــحـيـفــة "الجـازيـتــا ديـلـلــو سـبـورت" اول امس
ـفاوضـات جتري بخـصوص انـتقال الـسبت أن ا
الــكــرواتي إيــفــان راكـيــتــيــتش إلى يــوفــنــتـوس
ـري تـشـان إلى بـرشــلـونـة.  وابـتـعـد ــاني إ واأل
شـاركـة بـشكل كـبـيـر مع الفـريـق الـثـنـائي عن ا

ـــوسم حــيـث فــقــد راكــيـــتــيــتـش مــقــعــده هــذا ا
األسـاسي مع بـرشلـونة بـعـد انضـمام الـهولـندي
ري فـريـنكي دي يـوجن. وحدث األمـر نفـسه مع إ
تـشان الـذي أخرجه مـدربه ماوريـسيـو ساري من
حـسـاباتـه مفـضـلًا عـلـيه الـصفـقـت اجلـديـدت

آرون رامـزي وأدريان رابـيو.  وأشارت الـصحـيفة
اإليـطاليـة إلى أن الناديـ تواصال مـجددًا بشأن
إمـكــانـيـة إتـمـام الـصـفـقــة في يـنـايـر/كـانـون ثـان
ـقـبل خـاصـة أن الالعـب يـرغـبـان في الـرحيل ا
والـبـحث عن فـرصة جـديـدة.  وانـضم راكيـتـيتش
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جانب من إحدى مباريات فريق تشيلسي مع إيفرتون

رليغ u“∫ حقق فريق ليفربول فوزاً يعزز صدارته في البر
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{ مـدريد  –وكاالت:  ظـهر الـبلـجيـكي إيدين هـازارد جنم ريال
ـيــريــنــجي عــلى إســبــانــيـول مــدريــد بــشـكـل مـقــلق خـالل فــوز ا

بــنــتـيــجـة  0-2 اول امس الــســبت ضــمن اجلــولـة الـ 16من الــدوري
ا لـصحـيفـة "مـاركا" اإلسـبانـية فـإن هازارد حـضر إلى اإلسـباني. ووفـقً

ـسـانـدة الفـريق رغم إصـابـته مـعـتـمـدا على ملـعب "سـانـتـيـاجـو برنـابـيـو" 
لعـب وبالكاد عـكازين. كمـا  التقـاط فيديـو له وهو يعـرج عند وصـوله إلى ا

يــضع قـدمه الــيـمــنى عـلى األرض. يــذكـر أن ريــال مـدريــد أصـدر بـيــانًـا في وقت
تـوقع أن يغيب سابق إلعالن أن هـازارد يعاني من شـرخ في قدمه اليـمنى. ومن ا
النـجم البـلجيـكي عن مواجهـة الغر الـتقـليدي بـرشلونـة في الكالسيـكو يوم 18
ديسـمـبر/ كـانـون األول اجلاري. عـلى صـعـيد مـتـصل أعـرب الفـرنـسي زين الدين
ـدير الـفني لـريال مـدريد عن سـعادته بـاالنتـصار عـلى إسبـانيـول بثـنائـية زيدان ا
نظـيفة اول امس الـسبت ضمن مـنافسـات اجلولة الـ 16من الـليجـا. وقال زيدان
خالل تصريحـات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية: "إنها  3نقاط مهمة
ـبـاراة وإسـبـانيـول فـريق ال يـسـتـحق مـكانـه احلالي في لـلـغـاية وقـلت ذلك قـبل ا
لعب جدول التـرتيب". وأضاف: "لقد واجهـنا العديد من الصـعوبات على أرض ا
رمى ـباراة وافتقـدنا للمـزيد من احلسم أمام ا لكننـا جنحنا في الـسيطرة على ا
لـكـنني سـعيـد حيث سـجلـنا هـدف وخـرجـنا بـشبـاك نظـيفـة". وتابع: "في الـشوط
األول فشـلنـا في كـسر خـطوط اخلـصم والهـدف الثـاني جـاء بهـذه الطـريقـة حيث
ـا الكـرة في الـشـباك وهـو أمر أتى فيـدي فـالفـيـردي من اخلط الثـاني وأنـهى بـنز
لـيس بـالـسهل أمـام إسـبـانـيـول الـذي يُدافع بـثالثـة مـدافـعـ بـجانـب ثنـائي من خط
ـوسم? إنه أمر مـهم ونعم الـوسط". وواصل: " 15العـبا سـجـلوا لـريال مـدريد هـذا ا
أنا سعيـد ألن اجلميع على ما يرام ويجب أن نواصل عـلى هذا النحو ونستفيد من
اللـحـظة احلـاليـة التي نـعـيشـها". واخـتتم: "كـاسـيمـيرو سـيكـون مُـهددا أمـام فالـنسـيا

بالغياب عن الكالسيكو? عليه أن يتحمل ويتفادى أي بطاقات".
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إلـى بـــرشــــلـــونـــة فـي صـــيف  2014 قــــادمًـــا من
ـري تشـان بـصـفوف إشـبـيـليـة بـيـنـما الـتـحق إ

يوفنتوس في صيف  2018قادمًا من ليفربول.
عـلى صـعـيـد آخـر أبـدى بـاتـريك كـلـويـفـرت مـدير
ـية "ال مـاسـيا" ضـيقه بـشـأن رحيل الالعب أكـاد
الـهولـندي الشـاب تشافي سـيمـونز عن برشـلونة
وانــضــمــامه إلى بــاريس ســان جــيــرمـان. وجنح
ســان جــيــرمــان في مــدة االنــتـقــاالت الــصــيــفــيـة
ــاضـيـة في احلـصـول عـلـى خـدمـات سـيـمـونـز ا
بــعـدمـا رفض جتـديـد عــقـده في كـامب نـو.  وقـال
كـلـويفـرت في تصـريحـات نقـلـها مـوقع الكـتروني
فــرنـسي: "كــان سـيـمــونـز عــلى مـا يــرام هـنـا من
الـعار أن نفقد العـبًا مثله لكـنه اختار ناديًا آخر".
وأضـــاف: "لم نــتـــمــكن مـن فــعل أي شـيء بــشــأن
عــرض بـاريـس سـان جــيـرمــان كـان من الــصـعب
الـقـتـال مـعـهم". وتـابع: "اتـصـلـوا بـوكـالء وقـاموا
بــإنـــهــاء الــصــفــقــة لـــصــاحلــهم لم نـــتــمــكن من
مـنافـستهم مـا يتـع علـينـا القيـام به هو تـوفير

تدريب أفضل". 
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