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ÊUOK¹Ë WIH
برشـلونة سـبق أن أبدى اهتـمامه من قبل
ـثلي الالعب بضم الالعب كـمـا التـقى 
الــبـــرازيــلـي عــدة مـــرات لــلـــتــوصل إلى
اتـفـاق.وكــشـفت أن ويـلـيـان تــمـثـله وكـالـة
Sport Invest مــثـل مــواطـــنه فــيـــلــيب
ـعار إلى بـايرن كـوتيـنـيو جنم بـرشـلونـة ا
ميونخ.وذكرت "ماركا" أن تشيلسي يدرك
أن ويـلـيـان سيـغـادر الـنـادي في الـصيف
قـبل مجانًا ورغم ذلك رفضوا السماح ا
له بالـرحيل في يناير/ كانون ثان بسبب
درب فرانك نقص الالعـب في تشكـيلة ا

المبارد.
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ثـيرة لـلجـدل خالل مواجـهة واصل نـيمـار جونـيـور جنم باريس سـان جيـرمان تـقالـيـعه ا
مـونـبـلـيـيـه اول امس الـسـبت في اجلـولـة 22 من بـطــولـة الـدور الـفـرنــسي.وصـبغ نـيـمـار
جـونــيـور شـعــره بـالـلــون الـوردي لـيــلـفت األنــظـار في مـلــعب حـديــقـة األمـراء.لــكن الـنـجم
لـعب في الدقيـقة األخيـرة من الشوط األول مـتأثرا البـرازيلي لم يهـنأ كـثيرا حـيث غادر ا
البس ليثير قلق لعب مـتوجها مباشرة إلى غـرفة خلع ا بإصابة في الظـهر.وغادر نيمار ا

مدربه توماس تـوخيل.لكن نيمـار شارك في الشوط الثـاني بشكل طبيعي ودخل
ـلـعب.وأنـهى بـاريـس سان في مـداعـبـة مع تـوخـيل قـبل الـنـزول إلى أرض ا
جيـرمـان الـشوط األول مـتـفوقـا بـثالثـة أهداف سـجـلـها بـابـلو سـارابـيا
وآنـخـيل دي مــاريـا ومـدافع مـونــبـلـيـيـه كـوجنـري بـاخلــطـأ في مـرمـاه

Æ44بالدقائق 8 و41 و

بـارتي يــوريـنــتي وكـوريــا وربـاعي
الدفاع لودي فيليبي سافيتش

وفيرساليكو أمام احلارس أوبالك.
ـيـزًا وقـدم سـيــمـيـوني شــوطًـا أوال 
عـــــلى كـــــافـــــة اجلـــــوانـب وجنح في
يرجني وتـهديد مرمى الضغط عـلى ا
تـيــبــو كــورتـوا في أكــثــر من فــرصـة
بجانب احلفاظ على التكتل الدفاعي.
وجنح الـلــوتـشـو فـي عـزل الـفــرنـسي
ــبــاراة ــا طــوال شــوط ا كــر بــنــز
األول ولم يُــــظــــهــــر الــــفــــرنــــسي أي
خطـورة تُذكـر نـظرًا لـعدم إمـداده بأي

كرات.
وأجبـر سيـمـيوني العـبـو ريال مـدريد
على إرسال الـكرات الـعرضـية والتي

يرجني تماما. لم يستفيد منها ا
ــلك ولــو كـــان الــروخــيـــبالنــكـــوس 
ـيزًا يـستـفـيد من الـفرص مهـاجمـا 
الــتي ســنـــحت لــلــفـــريق في الــشــوط
األول خلرج منه متقدمًا في النتيجة.

مفاتيح زيدان
باراة بطريقة لعب (-4-2 بدأ زيدان ا
1-3© وجــــود كـــورتــــوا فـي حــــراســـة
ــرمى أمــامه الــربــاعي كــارفــاخـال ا
فاران راموس وميندي وفي الوسط
كــاســيــمــيـــرو كــروس وفــالــفــيــردي
وإيـسـكـو عـلى األطـراف ومـودريـتش

ا. في العمق أمامه بنز
ولم يـكن كــروس وإيـسـكــو في أفـضل
مـســتـويــاتـهــمـا خالل الــشـوط األول
بـجــانب غــيـاب الــنــزعـة الــهــجـومــيـة
ــــا دفع "زيـــزو" لــــلـــدفع لـــلــــفـــريق 
بفـاسكـيز وفـيـنيـسيـوس وحتويل

طريقة اللعب إلى (4-3-3).
وجنح زيـــدان في الـــســيـــطــرة
ـــبــاراة بـــالـــكـــامل في عـــلى ا
الشـوط الـثاني وكـان الـطرف
األكـــثــر خـــطـــورة وصـــنـــاعــة

للفرص.
وأثبت "زيـزو" جنـاح اختـياراته
حـيث سـاهم الـبـديل فـيـنـيـسـيوس
جـونــيــور في صــنــاعـة الــهــدف الـذي
ـا كـما يُـحـسب لـلـمدرب سجـله بـنـز
الــفــرنــسي أنه لم يــتــأخــر في إجــراء
ـبـاريات الـتغـيـيـرات كـمـا اعـتـاد في ا

اضية. ا
ويُــحـــسب أيــضًـــا لــلـــفــرنـــسي كــر
ـــا أنـه وبـــخــــبـــرتـه جنح في بـــنــــز
اسـتــغالل الــفـرصــة الــتي ســنـحت له

لتسجيل الهدف احلاسم.
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ظـهـر سـيـمـيـوني عـاجـزًا تـمـامًـا أمـام
زيدان في الـشوط الـثاني بـعدمـا غير
الــفــرنـــسي من تـــكــتــيـــكه عــلى أرض

لعب ولم ينجح في مجاراته. ا
وكانت تـغـيـيرات األرجـنـتـيني غـريـبة
بعض الشيء بسحب النشيط ألفارو
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ـصري مـحـمـد صالح جنم ليـفـربول هـدفـ في فـوز الريـدز الـغالـي على سـاوثـهامـبـتون سـجل الـفرعـون ا
بـربـاعـيـة نــظـيـفـة اول امس الـســبت عـلى مـلـعـب آنـفـيـلـد ضـمـن مـبـاريـات اجلـولـة  25لــلـدوري اإلجنـلـيـزي
ـركـز الـثـالث بالئـحة ـوسم لـيـأتي في ا ـيـرلـيج هـذا ا ـمتـاز.ورفع صـالح رصيـده إلى 14 هـدفًـا في الـبر ا

يريك أوبامياجن مهاجم آرسنال. الهداف بالتساوي مع بيير إ
وبحسب شبكـة "سكاوكا" لإلحصائيات فإن محمـد صالح تفوق على األوروجواياني لويس سواريز مهاجم

يرليج. سجلة في البر ليفربول السابق وبرشلونة احلالي في عدد األهداف ا
ـيـرليج بـواقع هدفـ مع تـشيـلسي و68 هـدفًا مع وأوضحـت الشـبكـة أن صالح سجل 70 هـدفًا في الـبر
لـيفـربـول بيـنمـا سـجل لويس سـواريز 69 هـدفًا.كـما أصـبح صالح عـلى بعـد هدفـ من إزاحة سـواريز عن

يرليج. ركز الرابع ب أفضل 5 هداف لفريق ليفربول في عصر البر ا
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ـتتـالية واصل بـايرن مـيونـخ انتصـاراته ا
وفـاز خـارج أرضه عـلى حـساب مـايـنز (-3
1) اول امـس الــســـبت في إطـــار اجلـــولــة
ــاني.أهــداف بــايــرن الـ20 مـن الــدوري األ
جــاءت عن طـريق روبـرت لـيــفـانـدوفـسـكي
تــومــاس مـــولــر وتــيــاجــو ألــكــانــتــارا في
الـدقائق 8و 14 و26 بـينـما أحـرز جيـرميه
جـسـتي هـدف مـايـنـز الوحـيـد في الـدقـيـقة
45.بـهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 42
نـقـطـة اعـتـلى بـهـا صـدارة الـبـونـدسـلـيـجا
مـؤقـتًا بـينـما تـوقف مايـنز عـند 18 نـقـطة

ركز الـ15. في ا
‰Ë_« ◊uA «

جـاء الـتـهـديـد األول من بـايـرن عـلى مـرمى
مــايــنــز بــعــد مــرور 5 دقــائـق عـلـى بــدايـة
ـــبــــاراة بـــتـــســــديـــدة قـــويــــة من لـــيـــون ا
جـوريتسكا لكنـها مرت بجوار القائم.ومع
حـلـول الـدقـيـقـة 8 أرسـل بيـنـيـامـ بـافارد
عـرضية إلى منطقة جزاء ماينز ارتقى لها
لـيـفـانـدوفـسـكي لـيـقابـلـهـا بـضـربـة رأسـية
رائــعـة إلى داخـل الـشــبـاك مـســجال هـدف
الـتـقـدم للـضـيوف.ولم تـمـر سوى 6 دقـائق
حـتى جنح تـومـاس مـولر فـي تعـزيـز تـقدم
الـفريق البـافاري بعدمـا قابل تمـريرة ليون

جـوريـتـسكـا بـتـسديـدة مـبـاشرة إلى داخل
الــــشـــبــــاك.ومن مـــجــــهـــود فــــردي تـــوغل
ألـكانتارا داخل مـنطقة جـزاء ماينز قبل أن
يـــطــلق تــســـديــدة قـــويــة بــيـــســراه فــشل
احلـارس روبن زيـنـتـنـر فـي الـتـصـدي لـها
لـيـتــقـدم بـايـرن بـهـدف ثـالث.ورغم هـيـمـنـة
بـايرن عـلى مجريـات اللعب وانـعدام فرص
مـايـنز إال أن أصـحـاب األرض تمـكـنوا من
هــز شــبـاك مــانـويــر نــويـر بــهـدف أول في
الــلــحــظـات األخــيــرة عن طــريق جــيــرمـيه
جـسـتي الـذي وجه الكـرة بـضربـة رأسـية
لـتصـطـدم بظـهر جـوريتـسكـا وحتولت إلى
ــرمى لـيــنـتـهـي الـشـوط بــتــــــقـدم داخل ا

بايرن (3-1).
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ــاثــلــة لم تـــكن بــدايــة الـــشــوط الــثــانـي 
بـاراة إذ جاءت هادئـة نوعًا ما النـطالقة ا
مـع غــيـــاب الــفـــرص اخلــطـــيــرة عـــلى كال
.وشـهدت الـدقـيـقة 63 أول فـرصـة ـرمـيـ ا
خــطــيــرة من مــايــنــز في الــشــوط الـثــاني
بــعـدمــا انـطــلق الــظـهــيـر األيــسـر دانــيـيل
بـروزينـسكي بـالكـرة وأطلق تـسديـدة قوية
بـــــيـــــمـــــنـــــاه لـــــكـن نـــــويـــــر كـــــان لـــــهـــــا
ــانـي هــانـز ــدرب األ ــرصــاد.وحــاول ا بــا
فـليك تنشيط بايرن بـتبديل دفعة واحدة

بـإدخال الثنائي فيلـيب كوتينيو وسيرجي
جـنابري بدلًا من جوريتسكا ومولر.وجرب
كـوتـيـنيـو حـظه بـتـسديـدة قـويـة من خارج
مـنطـقة اجلـزاء لكن حـارس مايـنز أبـعدها
بــــبـــــراعــــة عن مــــرمـــــاه قــــبل أن يــــهــــدر
لـيفـاندوفـسكي فرصـة توقـيعه عـلى الهدف
الـثاني له بعدما فشل في الـلحاق بعرضية
مــتـقـنـة مـن جـوشـوا كـيــمـيـتش لــتـمـر من
أمـامه بغـرابة.وأنـقذ نـوير مـرماه من تـلقي
هـدف مـحـقق بـعدمـا تـصـدى لكـرة وجـهـها
الـبديل آدم سـاالي ليحـولها حـارس بايرن
بــــأطـــراف أصـــابــــعه إلى ركــــنـــيـــة.وفـــرط
لـيـفـانـدوفـسـكي مـجـددًا فـي فـرصـة تـعـزيز
تــقــدم بـايــرن بــهــدف رابع بـعــدمــا تــسـلم
تـمـريرة بـينـية عـلى حـدود منـطقـة اجلزاء
لـكـنه سـدد كـرة ضـعـيـفـة ذهـبت بـعـيدة عن
ـــرمى نـــويـــر ن  ـــرمـى.ورد الـــقـــائم األ ا
تـسديدة قـوية من روبن كوايـسون قبل أن
يـتـبـ وجوده في الـتـسـلل لتـمـر الـدقائق
األخـيـرة دون جديـد ويطـلق احلكم صـافرة

النهاية بفوز بايرن ميونخ (3-1).
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وســـحق بـــوروســيـــا دورتـــمــونـــد ضـــيــفه
يــونـيــون بـرلــ بـخــمـاســيـة نــظـيــفـة في
ــلـعب ــبــاراة الـتي جــمــعت الـفــريــقـ  ا

سـيــجـنـال إيـدونـا بـارك ضـمن مـنـافـسـات
ــــاني.أحـــرز اجلــــولـــة 20 مـن الـــدوري األ
أهـداف بوروسيا دورتـموند كل من جادون
ســانـشــو بـالــدقـيــقـة 13 إيــرلــيـنج هــاالنـد
هـدفـ (18 و76) مــاركــو رويس من ركــلـة
جـــزاء بــالــدقــيــقــة 68 وأكـــســيل فــيــتــسل

بالدقيقة 70
.ورفـع بـوروســيــا رصــيـده إلى 39 نــقــطـة
ركز الـثالث فيمـا جتمد رصيـد يونيون بـا

ركز الثاني عشر. عند 23 نقطة با
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شــكّل هـاالنــد اخلـطـورة األولى في الــلـقـاء
بـعدمـا كاد أن يـسبق مدافع يـونيـون برل
أمـام مـنـطـقة اجلـزاء لـوال خـروج احلارس
الــذي شــتت الــكــرة بــشــكل خــاطئ لــتــجـد
مــاركــو رويس الــذي ســدد الــكــرة لــكــنــهـا

رمى. دافع وابتعدت عن ا اصطدمت 
وبـالـدقـيـقة 13 جنـح سانـشـو في تـسـجيل
أول أهـداف اللقاء بعدما توغل في الناحية
ــرمى الـــيــســرى وســـدد الــكــرة بـــاجتــاه ا
دافع شلوتيربيك وتسكن لترتطم بأقدام ا
الـشــبـاك.واقـتـرب بـوروسـيـا من مـضـاعـفـة
الـنـتيـجة بـعـدما حـصل حكـيـمي على ركـلة
ـنـطـقـة سـددهـا جـيـريرو حـرة من خـارج ا
ـرمى لوال احلـارس جيـكيويـسز الذي في ا
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لم يـهنـأ إديـنـسـون كـافـاني مـهـاجم بـاريس سـان جـيـرمـان بـعـودته مـجـددا لـلـمـشاركـة في
ــبــاريــات خالل مــواجــهــة مــونــبــلـيــيه اول امـس الــسـبـت في اجلــولـة 22 من الــدوري ا
الفرنسي.وحل كافاني بديال في الشوط الثاني مكان بابلو سارابيا بعد مرور 69 دقيقة.
ـهـاجم وفي الـدقـيـقـة األخـيــرة من الـلـقـاء لـعب آنـخـيل دي مـاريــا كـرة عـرضـيـة قـابـلـهـا ا
األوروجـواياني بـرأسه في الشـباك لـينـفجـر فرحـا بالـهدف.إال أن تـقنـية الـفيـديو تـدخلت
اتادور" احلسرة وأشارت إلى تسلل كافاني بسنتيمترات قليلة للغاية لتبدو على مالمح "ا
واحلـزن.وبـقى إديـنسـون كـافـاني بصـفـوف بـاريس سـان جيـرمـان لـنهـايـة عـقده بـانـقـضاء
وسم اجلاري بعدما فشلت مفاوضات انتقاله إلى أتلتيكو مدريد اإلسباني في الشتاء. ا
شـاركـة في آخر 5 مـبـاريات لـبي إس جي بـدعـوة إصابـته في الـعـانة وغاب كـافـاني عن ا
إضـافـة إلى قـرار إداري حلـ حـسم مصـيـره الـنـهـائي قـبل أن يـتـقرر اسـتـمـراره لـنـهـاية
وسم ويحـتاج أيضا ـوسم اجلاري.وسجل كـافاني هدفـ فقط في بطـولة الدوري هـذا ا ا
لهدف ليصل إجمالي رصيده إلى 200 هدف بالقميص الباريسي في مختلف البطوالت.

ــكـــارثي ويـــســجـل بــســـهـــولــة في
الـشـبـاك في الــدقـيـقـة 72. ومـبـاشـرة
أجرى كلوب الـتبديل األول للـيفربول

. بنزول كيتا على حساب تشامبرل
وانـفـرد فـيـرمـينـو بـاحلـارس مـكـارثي
في الدقـيـقة 78 بعـد تمـريـرة سحـرية
من كـيــتــا وحـاول مــراوغــة احلـارس
وتسـديـد كرة أرضـيـة إال أن احلارس
تــألق في الـــتــصــدي لــهـــا وتــبــعــهــا

فابينيو بتسديدة علت العارضة.
ـينـامـيـنو عـلى حـساب ودفع كلـوب 
فيـنالدوم فـي الدقـيقة 81  وبعده بـ4
دقـائق ســدد الـبـديل بــوفـال من داخل
مـنــطـقــة اجلـزاء كــرة مـقــوصـة مـرت

بقليل إلى جوار القائم.
ومن هـجــمـة مـرتــدة في الـدقــيـقـة 86
ن انــــطــــلق صالح مـن اجلــــانب األ
ومرر كـرة سحـرية لـكيـتا ومـينـاميـنو
نـفردان إال أن كـيتا سـدد بعـيدًا عن ا

رمى. ا
وأتى الـتـبـديل األخـيـر لـلـيـفـربـول في
الدقيقة 88 بخروج القائد هندرسون
ونزول الالنا بدلًـا منه وأبى لـيفربول
ــبــاراة دون الــتـــســجــيل أن يــنــهـي ا
الهدف الرابع بعدمـا تالعب فيرمينو
بستيفنز ومرر كرة لصالح في منطقة
الـ 6يـاردة لـيـســجـلـهـا بــسـهـولـة في
الـدقـيق 90 ويـنـتــهي الـلــقـاء بــعـدهـا

بفوز ليفربول برباعية نظيفة.
b²¹U½u¹ d² A½U  ‰œUFð

وأهـدر مـانــشـســتـر يـونــايـتــد فـرصـة
ركز االقتراب من تـشيـلسي صـاحب ا
الـرابع بـتعـادله الـسـلـبي عـلى أرضه
مع وولفـرهـامـبتـون مـساء اول امس

مـوراتـا والــدفع بـلــيـمـار واســتـبـدال
هـاجم فـيـتولـو بـكـاراسكـو وأخـيرًا ا
بــارتي حــيـث بــدا الــفــريـق مــهــلــهال

يرجني. تماما أمام زحف ا
وأصبح سـيـميـوني وفـريقه في وضع
ال يُــحـــســـد عــلـــيه في ظل الـــنـــتــائج
ر بـها مـؤخرًا حيث الكارثـية الـتي 
كان الديربـي أمله الوحـيد في العودة
ا تـكـون هذه للـطـريق الصـحـيح ور
اخلسارة بداية نهاية حقبة اللوتشو.
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واصل لـيفـربـول سـلـسـلـة انـتـصاراته
ــتــتــالــيـــة في الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
ـمـتـاز وذلك بـعـد تـغلـبـه مـساء اول ا
امـس الـــــــســـــــبـت عـــــــلـى ضـــــــيــــــــفه
ساوثـهامـبـتون بـربـاعيـة نـظيـفة في
ــبـــاراة الــتي أقـــيــمـت عــلى مـــلــعب ا
األنفيلد وذلك ضمن مباريات اجلولة

رقم 25.
وســجـل ربــاعـــيــة لـــيـــفــربـــول كل من
ألـيـكس أوكـسـلــيـد تـشـامـبـرلـ (47)
وجـوردان هــنـدرسـون (60) ومـحــمـد

صالح (90 -72).
وبتلك الـنتيـجة رفع لـيفربـول رصيده
إلى 73 نـــقــــطــــة في صــــدارة جـــدول
الــتـــرتــيـب بــيـــنــمـــا جتــمـــد رصــيــد
نــقــطــة ســاوثــهـــامــبــتـــون عــنــد 31 

ركز الـ11. ليتراجع إلى ا
واعتـمد سـاوثهامـبتـون على الـضغط
ــســاحــات عـلى الـعــالي وتــضــيــيق ا
العــبي لـــيــفـــربــول فـي الــربع ســـاعــة
األولى التي شهدت اسـتحواذ الريدز
عــــلى الــــكــــرة ولـــكـن دون وجـــود أي

. رمي خطورة تذكر على ا
ومهـد تشـامـبرلـ كـرة رائعـة لصالح
داخل منـطـقـة اجلزاء الـذي سـدد كرة
اصـطـدمت بـدفـاعـات سـاوثـهـامـبـتون
وخرجت إلى ركـلة ركـنـية في الـدقيـقة

.20
ــبـاراة وظـهــر سـاوثــهــامـبــتـون في ا
لــــلــــمــــرة األولى فـي الــــدقــــيــــقـــة 27
بتسـديدة قـوية من دجيـنيـبو من على
حدود منطقة اجلزاء أبعدها أليسون

إلى ركلة ركنية.
وأتى الـرد بتـسـديـدة من تـشـامـبـرل
من عــلى حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء في
الـدقـيـقـة 30 اصـطـدمت بـدجـيـنـيـبـو
وكادت تـغالط مـكـارثي إال أنه أبعـدها

إلى ركلة ركنية.
وبعدها بدقيقـة مرر صالح كرة متقنة
لفان دايك داخل مـنطقـة اجلزاء الذي
ــكـــارثي وحــاول وضع كــرة انــفــرد 
خـــادعــــة بـــالـــكــــعب إال أن احلـــارس
تـصــدى لــهـا لــيـتــابـعــهــا فـيــرمـيــنـو
بتـسـديدة قـويـة تـصدى لـهـا احلارس

من جديد.
وواصل ساوثهـامبـتون اعتـماده على
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أبـعد الكرة لركنية.وواصل هاالند تألقه مع
بـوروسـيـا بـعدمـا جنح في تـسـجـيل هدف
جــديـد لــدورتـمـونــد في الـدقــيـقـة 18 بــعـد
تـمريرة عرضـية من براندت تابـعها بشكل
جـيد في الشباك.أولى فرص يونيون برل
ــدافع شـــلــوتــيــربــيك جــاءت عـن طــريق ا
بــالـدقـيـقـة 41  بــعـدمـا اسـتــغل ركـلـة حـرة
دافع فوق نـطقة لـيسددهـا ا نـفذت داخل ا

العارضة.
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مع بــدايــة الـشــوط الــثـانـي أخـطــأ حـارس
يـونـيـون برلـ لـيـمـنح الكـرة إلى سـانـشو
ـرمى إال أن جنم بوروسـيا الـذي انـفرد بـا
أضـاع الكـرة برعـونة شـديدة بـعدمـا حاول
االســــتــــعـــراض وســــدد الــــكـــرة مـن فـــوق
ــرمى.وبــعـد احلــارس لــتــخــرج بــجــوار ا
مـرور 10 دقـائق من الـشوط الثـاني حاول
مـاريـوس بـولـتـر مـهـاجم الـفـريق الـضيف
تـقليص الـنتيـجة واستـلم كرة في الـناحية
ــنــطــقـة الــيــمــنى وراوغ جــيـريــرو داخل ا
لــيــسـدد كــرة أرضــيــة قـويــة بــجــوار قـائم

دورتموند األيسر.
وحـصل هاالند على ركلة جزاء بعد تمريرة
من ســـانــشــو انـــفــرد بــهــا األول لـــيــجــبــر
احلـارس على اخلـروج من مرمـاه وارتكاب

روبرت
ليفاندوفسكي
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الـتـسـديـد من خــارج مـنـطـقـة اجلـزاء
ـرة مـن قـبل وأتت الــتـســديــدة هــذه ا
واصطدمت ريدموند في الـدقيقة 36  
بدفـاعات ليـفربـول وخرجت إلـى ركلة
ركنية.وأخـطأ جوميز فـي إبعاد الكرة
في الدقـيقة 41 ليـمهـدها بـرأسه أمام
لوجن داخل منطقة اجلزاء الذي سدد
كرة قوية أمسك بها ألـيسون وتبعها
هويـبـرج بـتـسـديـدة أرضيـة من داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء تـصـدى لـهـا احلارس
الــبـرازيــلي لــيــنــتــهي الــشـوط األول

. بالتعادل السلبي ب الفريق
وبدأ لـيـفـربـول الشـوط الـثـاني بـقوة
بتسجيل الهدف األول في الدقيقة 47
بـعـد تـسـديـدة أرضـيـة قـويـة من عـلى
حــــدود مـــنــــطــــقــــة اجلــــزاء من قــــبل
تــشــامــبـــرلــ لم يــتـــحــرك مــكــارثي
لـلـتـصـدي لـهـا.وسـجل صالح الـهـدف
الثـاني للـيـفربـول في الـدقيـقة 54  إال
باراة ألغاه بداعي التسلل. أن حكم ا
وأضـاف هــنـدرســون الــهـدف الــثـاني
للـيفـربول في الـدقيـقة 60 بعـدما مرر
فيرمـينو كـرة متقـنة من داخل منـطقة
اجلزاء لهندرسون القادم من اخللف
والـذي سـدد كـرة قـويـة فـشل مـكـارثي

في التعامل معها.
وحاول ساوثهامبتون تقايص الفارق
بعـدها في الـدقيـقة 69  بتسـديدة من
جيـمس وارد من عـلى حـدوج مـنـطـقة
اجلــزاء إال أن كــرته مــرت إلى جــوار

القائم.
ودون صالح اســـــــمه فـي قــــــائــــــمــــــة
ــســجـلــ بــعــدمــا تــلــقى تــمــريـرة ا
ســحـــريــة مـن هــنـــدرســون لـــيــنـــفــرد

العب فريق
تشيلي
ويليان

إيـجالـو العب شنغـهاي شيـنهوا الـصيني
على سبيل اإلعارة.

ويـــبـــدو أن أنــديـــة الـــدوري اإلجنــلـــيــزي
ـمـتـاز قـررت تــــــــــقـلـيص نـشـاطـهـا في ا
االنــتــــــــــقـاالت الــشـتـويــة بـعـد إنــفـاقـهـا
مـبلـغا قيـاسيا في 2018 بلغ 430 مـليون

جنيه إسترليني.
وعـن هـذه األرقـام قـال تــيم بـريـدج رئـيس
مـجـموعـة األعمـال الريـاضـية في ديـلويت
"األنــديــة تـركــز عــلى حتــقـيق االســتــقـرار
ـدى الـطـويل وهي لـذلك أقل ـالـي عـلى ا ا
بالغة في اإلنفاق على صفقات رغـبة في ا
ــدة في ظل وجــود مــيــزانــيــة قــصــيـــرة ا

محددة سلفا للتعاقدات."
وتـــابع: "هــذا دلـــيل إضــافـي عــلى وجــود
إسـتراتيجيات بـارزة في مجال االنتقاالت
في الــسـنـوات األخـيـرة مــثل الـلـجـوء إلى
عــقـــود إعــارة تــتــضــمن فـي الــكــثــيــر من
األحــيـان إمــكـانــيـة الــشـراء بــعـد ذلك إلى
ــواهب جــانب الــتــركــيــز عــلى تــطــويــر ا

يات األندية." الشابة في أكاد
ـنـتـهـيـة وفي فـتـر االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
أنـفـقت أكـبـر سـتـة أنـديـة إجنـلـيزيـة وهي
لـيـفـربـول ومـانـشسـتـر سـيـتي وتـوتـنـهام
هـوتسـبير وآرسـنال ومانـشسـتر يونـايتد
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قــالت مـجــمـوعـة األعــمـال الـريــاضـيـة في
ـالـيـة مــؤسـسـة ديـلــويت لالسـتـشــارات ا
واحملــاسـبـة في تـقــريـر إن أنـديـة الـدوري
متاز لـكرة القدم أنفقت 230 اإلجنـليزي ا
مــلـيـون جــنـيه إسـتــرلـيـني (302 مــلـيـون
دوالر) عـــلى صــفــقــات االنـــتــقــاالت الــتي
أبـرمـتـها خالل مـدة االنـتـقاالت الـشـتـوية
وهـــو ثــاني أعــلى مـــعــدل لإلنــفــاق خالل

وسم. انتقاالت منتصف ا
وبـهذا يبلغ إجـمالي اإلنفاق عـلى صفقات
ـا في االنـتـقـال في مـوسم 2019-2020 
وسم 1.6 ذلـك صفـقـات مـا قـبل انـطالق ا
مـلـيـار جنـيه إسـتـرليـني وهـو ثـاني أعلى
رقـم بـعد 1.9 مـلـيـار جنـيه إسـتـرلـيني في

Æ2017-2018 موسم
بلغ أنفق خالل اليوم لكن %25 من هذا ا
األخــيــر من مــدة االنــتـــــــــقــاالت بــيــنــمـا
دة على سـيطرت صفقات إعـارة قصيرة ا

شهد. ا
ولـم تـنـشط أول أربـعــة أنـديـة في الـدوري
ـمتاز في سـوق االنتـــــقاالت اإلجنـليزي ا
فـي الـــيــــوم األخــــيـــر فـي حـــ تــــعــــاقـــد
ــركــز مــانـــشــســتــر يــونــايـــتــد صــاحب ا
ـهـاجم الـنيـجـيـري أوديون اخلـامس مع ا
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السبت ضمن اجلولة 25 من الدوري
اإلجنليزي.

وبهذا التعادل يرتـفع رصيد يونايتد
ــركــز الــسـادس إلى 35 نـقــطــة في ا

بفارق 5 نقاط وراء تشيلسي
وشهدت تشـكيلـة مانشـستر يـونايتد
مــشــاركــة العب الــوسـط الــبــرتــغــالي
بـرونـو فـرنـانـديـز في مـبـاراته األولى
مع الفريق منذ انتقاله إليه قادما من

سبورتنج لشبونة.
واعـتـمـد مـدرب مـانــشـسـتـر يـونـايـتـد
أولي جونار سـولسكـاير على طـريقة
اللـعب 1-3-2-4 فتـواصـلت الـشـراكة
بـــ فــكـــتـــور لـــيــنـــديـــلـــوف وهــاري
ماجوايـر في عمق الـدفاع بـإسناد من
الـظـهـيـريـن أرون وان بـيـسـاكـا ولـوك

شاو.
ووقف أنــدريـاس بــيــريـرا إلـى جـانب
ــلــعب فـــيــمــا قــدم فــريــد في وسـط ا
الـــثالثي خـــوان مـــاتـــا وفـــرنـــانـــديــز
سـانـدة للـمـهاجم ودانيـيل جـيمـس ا

الصريح أنطوني مارسيال.
ــقــابــلــة جلــأ مــدرب في الــنــاحــيــة ا
وولفرهامبتون نونو إسبرتو سانتو
إلى طــريــقــة الــلــعب 3-4-3 فــتــكــون
اخلط اخللفي من الثالثي ويلي بولي

وكونور كودي ورومان سايس.
ــلــعب كل من وتــواجــد عــلى طــرفي ا
مات دوهيرتـي وجوني مقـابل تمركز
الثـنـائي الـبـرتـغالـي جواو مـوتـيـنـيو
ـــلـــعب وروبن نـــيـــفـــيس فـي وسط ا
ــكــســيــكي راوول ــهــاجـم ا وحــظي ا
ساندة من اجلناح أداما خيمينز 

تراوري وديوجو جوتا.
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ـديــر الـفـنـي لـريـال أعـرب الـفــرنـسي زيـن الـدين زيــدان ا
مـدريــد عن سـعــادته عـقـب االنـتـصــار في الـديــربي ضـد
اجلـار أتـلـتـيـكـو مـدريـد مـسـاء اول امس الـسـبـت بـهدف
دون رد ضـمن مـنـافسـات اجلـولة الـ22 من اللـيـجـا.وقال
زيــدان خالل تـــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة "مــاركــا"
اإلســبـانـيـة: "لم أكن أحب اسـتــبـدال إيـسـكـو وكـروس لـكن

ـلعب األمـر مسـؤولـيـتي وكان عـلـيـنا الـتـغيـيـر لم أكن راضـيًـا عمـا رأيـته في ا
ــزيــد من الــضــغط وهــذا لم يــكن خــطــأ الالعــبــ بل حــيث كــنت أبــحث عن ا
خـطأي".وأضـاف: "فيـنيـسيـوس? نـحن فريق جـماعي وصـحـيح أن التـغيـيرات
باراة لـكن ما أزعجني هـو تغييـر العب بعـد الشوط األول لكن أثـرت على ا
كان يتوجـب علينـا التغـيير ولـعبنـا بشكل أفـضل وأعتقـد أننا نـستحق هذا
االنتصار".وبسـؤاله عما قاله لالعب بـ الشوط أجاب: "لن أفصح عما
البس وكان علـينا أن نفـعل شيئًا في الـشوط الثاني قـلته في غرفة خـلع ا
حـيث لعـبـنا بـشكل أفـضل بكـثيـر وكان عـليـنا تـغيـير طـريقـة اللـعب".وتابع:
"فينيسيوس وميندي? لقد قام كالهما بعمل رائع والهدف يُفسر كل شيء
ن".وأوضح: لكن لوكاس فـاسكيز وكارفاخال تـألقا أيضًا على اجلانب األ
ـعـقـد هـو الـفـوز بالـديـربي ألنـهـا مـبـاراة خـاصـة جـدًا وأتـلـتـيـكو ُ "الـشيء ا
مدريـد يُدافع جـيدًا في جمـيع اجلوانب ولعـبوا بشـكل جيد جـدًا في الشوط
األول ليس فقط في الدفاع ونـحن سُعداء بحصـد النقاط الثالث لـكنها نقاط
ــوراتـا? لم أشــاهـد هـذه مـثـل نـقـاط أي مــبـاراة أخــرى".وأردف: "ركـلــة جـزاء 

الكرة ولن أخوض في مثل هذه األمور واحلكم قال ال شيء".
وعن تغيـير طريـقة اللعـب كشف: "اللعب بـ 5 العبـ في خط الوسط كان جيدًا
بـبـطـولـة الـسـوبـر لكن الـيـوم لم يُـحـقق نـتـيـجـة جيـدة ولـذلك كـان عـلي الـتـغـيـير

وسعيد بجميع الالعب وإيسكو وكروس أيضًا اللذين يشعران بالسعادة للفوز".

ـبلغ الذي وتـشيـلسي %52 مـن إجمالي ا
أنـفقته أنـدية البـطولة طـوال ينايـر كانون
ـنـصرم.وزاد إنـفـاق أكـبـر خمس الـثـاني ا
بــطـوالت لــلـدوري في أوروبــا في الــشـهـر
اضي عما كان عليه في نفس الشهر من ا
ــاضي.وقـالـت ديـلـويـت إن أنـديـة الــعـام ا
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بـات نــادي بـرشـلــونـة عـلى أعــتـاب حـسم
صـــفـــقـــة الـــبـــرازيــلـي ويـــلـــيـــان جـــنــاح
تشيـلسي خالل مدة االنتقـاالت الصيفية
قبـلة.ووفقًا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية ا
اول امس الـسـبت فـإن بـرشـلـونـة اقـترب
من حـسم اتـفـاقه مع ويــلـيـان كي يـنـتـقل
جرد قبل  إلى "كامب نـو" في الصيف ا
انتهـاء عقده رفقة تـشيلسي.وأشارت إلى
أن تـشيـلـسي حـاول جتديـد عـقد ويـلـيان
لكن األخـير يـبحث عن حتـدٍ جديـد خارج
"ســــتـــامــــفـــورد بــــريــــدج".وأوضـــحت أن

الــدوري اإليــطــالي أنــفــقت خالل الــشــهـر
ــاضي 180 مــلـيــون جـنـيـه إسـتـرلــيـني ا
بــيــنــمـا أنــفــقت أنــديــة الــبـونــدســلــيــجـا
165مـلـيــون جـنـيه إسـتـرلـيـني والـلـيـجـا
110 مـاليـ جـنـيه إســتـرلـيـني والـدوري

الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني.

خــــــطــــــأ مــــــعـه وجنح
رويـس في حتــويــلــهـا
إلـى هــــــــــدف ثــــــــــالث

بالدقيقة 68.
وواصـل ســـــانـــــشـــــو
تـألـقه وبـالـدقـيـقة 70
مـنح تـمريـرة سحـرية
إلـى فــــيــــتــــسل أمــــام
رمى لينجح األخير ا
فـي وضـع الـــــــــكـــــــــرة
بــالــشـبــاك وتــســجـيل
رابـع أهــداف الـــفــريق
األصـفـر.وجنـح هـاالند
فـي إضـــافــــة الــــهـــدف
ـــبــاراة الـــثـــاني له بـــا
واخلــــامـس لــــفــــريــــقه
بـــالـــدقــيـــقــة 76  بـــعــد
مـرتـدة سـريعـة وجـمـلة
ـــــيــــزة بــــ العــــبي
دورتـــمــونــد انــتــهت
بـتمريـرة من سانشو
إلـى بـــرانــــدت الـــذي
مـــرر بــــالـــكـــعب إلى
هـــاالنــد الـــذي ســدد

الكرة في الشباك.
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دير قاد الفـرنسي زين الدين زيـدان ا
الـفــني لــريــال مــدريـد فــريــقه لــلــفـوز
بـالـديـربـي بـهـدف نـظــيف عـلى اجلـار
أتلـتيـكو مـدريـد ويكـسر الـعقـدة التي
ـــــيـــــرجنـي في مـــــعــــــقـــــله الحـــــقـت ا
"سانتياجـو برنابيو" بـعدم الفوز على

اجلار على مدار  8سنوات.
وأثبت "زيزو" أنه وفريقه على الطريق
الصحيـح بحصد  3نقاط ثمـينة جدًا
ـــــيــــرجنـي من أجل خالل مـــــشــــوار ا

استعادة لقب الليجا.
تكتيك سيميوني

بـدأ األرجـنـتـيـني ديـيـجـو سـيـمـيـوني
ُعتادة (-4-4 باراة بطـريقة اللـعب ا ا
2© بوجود فيتولو بجانب ألفارو
موراتا في اخلط
الـــهـــجـــومي
لــتــعــويض
غــــــــيـــــــاب
ُــــصـــاب ا
جـــــــــــــواو

فيليكس.
وفـــــــــــــــــــــي
الـــــــــــــــوسـط
تــــــــــــواجـــــــــــد
الرباعي ساؤول
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واصل النـرويجي إيـرليـنج هاالند
جنم بوروسـيا دورتـمونـد توهجه
لـلمـباراة الـثـالثـة على الـتوالي مع
أسـود الـفـيـسـتــيـفـال حـيث سـجل
سـادس أهدافه في الـبـوندسـليـجا
اول امـس الـســبت أمــام يـونــيـون
برلـ على مـلعب سيـجنـال إيدونا
بــــارك ضـــــمن اجلــــولــــة الـ 20من
ـــســابــقــة.وأحـــرز هــاالنــد هــدف ا
فريقه الثاني في الدقيقة  18من
باراة.وبحسب شـبكة "أوبتا" ا
لـإلحـصـائــيـات جنـح هـاالنـد
في الـــــتـــــســـــجـــــيـل من أول
تــــســــديـــــدة له داخل إطــــار
باريات رمى في كل من ا ا
الــثالث الــتـي خــاضــهــا مع

دورتموند حتى اآلن.
وأشــارت الــشــبــكــة إلى أن
إحرازه 6 أهـداف بــقـمـيص

دورتـمـونـد بـعـدمـا دخل بـديـلًـا في
ـــواجـــهــة أول مـــبـــاراتـــ وبــدأ ا
الــثـالـثـة وخـاض مـا مـجـمـوعه 77
دقـيـقة فـقط يـعد رقـمًـا قيـاسـيًا في

تاريخ البوندسليجا.
وكان هـذا قبل أن يـحرز الـنرويجي
الـــهــــدف اخلــــامس لــــفـــريــــقه في
بـاراة بـفوز الدقـيـقة 76 لـتنـتـهي ا

دورتموند (5-0).
جــــديــــر بــــالــــذكـــر أن
هـــاالنـــد انـــضم
لدورتـموند
فـــــــــــــــــــــــــي
يناير/كانو
ن ثــــــــــــــــان
ــــــــــاضـي ا
قـــــادمًــــــا من
ريـــــــــد بــــــــول
ســــالـــزبـــورج

النمساوي.

نيمار جونيور


