
منـطـقة اجلـزاء وسـدد علـى الطـائر
ــــيــــرو تــــصـــدى لـــكـن احلــــارس ر

ببراعة.
واســتـمــرت مـحــاوالت الـبــلـوجــرانـا
بـحــثًـا عن الــهـدف األول بـتــسـديـدة
ــنــطــقــة من مــيــسي يــســاريــة في ا
ن لــكـنـهــا مـرت بــجـانب الــقـائم األ

رمى سوسيداد.
ورغم مــحــاوالت بــرشــلــونــة فـي هـز
شـــبـــاك الـــضـــيــــوف فـــشل العـــبـــو
الــبــلــوجــرانــا في تــرجــمــة الــفـرص
ألهـــداف لـــيـــنـــتـــهي الـــشــوط األول

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني أرسل
لـيونـيل مـيـسي تسـديـدة عـلى حدود
منـطـقة اجلـزاء مـرت بجـانب الـقائم

Æ53 األيسر في الدقيقة
يرو في التصدي لتسديدة وتألق ر
قوية من إيفـان راكيتيتش العب خط

Æ64 وسط برشلونة في الدقيقة
واسـتــمـرت مـحـاوالت الــبـلـوجـرانـا
حــيـث أرسل مــيــسـي كــرة عــرضــيــة
لـلـمـدافع جـيـرارد بـيـكـيه الـذي سـدد
ن في بــالــرأس بـجــانب الــقــائم األ

Æ65 الدقيقة
ـبـاراة ركـلـة جـزاء واحـتـسب حــكم ا
لـبـرشـلــونـة في الـدقـيـقـة 80 بـسـبب
ـــســة يــد عـــلى مــدافع ريــال وجــود 
سوسـيداد روبـن في منـطقـة اجلزاء

بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
وانبرى لـتنـفيذ ركـلة اجلزاء لـيونيل
ميسي قائد برشـلونة وسدد بنجاح
عـلى يسـار احلـارس لـيمـنح الـتـقدم

Æ81 للبلوجرانا في الدقيقة
ودفع كـيـكي سـيتـ بـأرتـورو فـيدال
بـدال من إيـفان راكـيـتـيـتش والـشاب
أنــــســــو فـــــاتي بــــدال مـن أنــــطــــوان
جـريـزمـان وأخيـرًا جـونـيـور فـيـربو

بدال من برايثوايت.
وكـــاد أن يُـــســـجل بـــورتـــو مــهـــاجم
سوسـيداد هـدف التـعادل لفـريقه في
الدقـيقة 90 حيث تلـقى كرة عـرضية
في منطـقة اجلزاء أمـام تير شـتيجن
لوال تـدخل بـيـكيه مـعه والـذي حول

الكرة إلى الركنية.
وفي الدقـيقـة األخيـرة جنح جوردي
ألــبــا في تــســجــيل الــهــدف الــثــاني
لـبـرشلـونـة حـيث تـلـقى تـمـريرة من
أنــســو فـاتي لــيُــضـاعف الــنــتـيــجـة
بـاراة ألغاه للبـلوجـرانا لكن حـكم ا
بداعي التـسلل عقب الـرجوع لتـقنية

الفيديو.
وأعـــاد هـــدف مـــيـــسي فـي الـــلـــقــاء
بـرشـلـونـة لـطـريق االنـتـصـارات مرة
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باراة التي جمعت استمر جـادون سانشو في توزيع هدايه على زمالئه في بوروسيا دورتموند وذلك خالل ا
اني. ضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ اول امس السبت في اجلولة 25 من الدوري األ فريقه 

غربي باراة من مقاعد الـبدالء لكنه جنح فور نـزوله في صناعة هدف الفـوز لزميله ا الدولي اإلجنليزي بـدأ ا
أشـرف حكيـمي. وبحسب شـبكة "سـكواكا" لإلحـصائيـات فإن صاحب الـ 19عـامًا أسهم حتى اآلن في 29
ـوسم بـتـسـجيـله 14 هـدفًـا وصـناعـته 15 أخـرى خالل 23 مـبـاراة. وأشارت هـدفًـا بـالبـونـدسـلـيـجـا هـذا ا
اضي مـتفـوقًا عـلى كافـة العبي ـوسم ا الشـبكـة إلى صنـاعة سـانشو 29 هـدفًا بـالبـوندسـليـجا مـنذ بـداية ا

الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى بفارق 4 تمريرات حاسمة على األقل عن أقرب مالحقيه.
ـوسم وهو كـمـا أفـادت شبـكـة "أوبـتا" لإلحـصـائـيـات بأن سـانـشـو صنع 15 هـدفًا في الـبـونـدسلـيـجا هـذا ا
أفـضل أرقامه الـشخـصيـة في مسيـرته حتـى اآلن. ويعد األرمـيني هـنريك مـخيـتاريـان هو الـوحيـد الذي حقق

وسم 2015/2016. الرقم ذاته بقميص دورتموند حينما وصل إلى  15تمريرة حاسمة 
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ـغربي أشـرف حكـيمي فـريقه قاد ا
بـــوروســيـــا دورتــمــونـــد إلســقــاط
بوروسيا مونـشنجالدباخ في عقر
داره بــهـــدفــ مــقـــابل هــدف اول
امس الـسـبت في إطـار منـافـسات
اني. اجلولة الـ25 من الدوري األ
هــدفـا دورتـمـونــد جـاءا عن طـريق
ثــورجـــان هــازارد وحــكـــيــمي في
الــدقـيــقـتـ  8و71 بــيــنــمــا أحـرز
الرس ســـــــــتــــــــيـــــــــنـــــــــدل هــــــــدف

مونشنجالدباخ في الدقيقة .50
بـهــذا االنـتـصــار قـفـز دورتــمـونـد
للمركز الثاني بوصوله للنقطة 51
بــيـنــمــا تـراجع مــونــشـنــجالدبـاخ
لــلـــمــركـــز اخلــامس بـــعــد جتـــمــد

رصيديه عند 46 نقطة.
مونشنجالدباخ وصل بأول فرصة
بــعــد مــرور 7 دقـــائق عــلى بــدايــة

باراة بعدما تـلقى ستيفان الينر ا
تــمــريـــرة بــيــنــيــة داخـل مــنــطــقــة
اجلــزاء لـيــسـتــخـلـص الـكــرة قـبل
وصــول رافـائــيل جــيــريـرو إلــيــهـا
ويسددهـا على الطـائر لكن رومان

بوركي تصدى لها ببراعة.
وجــاء الــرد ســريــعًــا بــعــد دقــيــقـة
واحــــدة من جــــانب دورتــــمــــونـــد
بـعدمـا استخـلص الـضيـوف الكرة
وشــنــوا مــرتــدة ســريــعــة لــيــمـرر
هــاالنــد الـــكــرة إلى هــازارد الــذي
تسلـمها واستدار بـجسده قبل أن
يـسدد في أقـصى الـزاوية الـيـمنى
مـــــحـــــرزًا هــــــدف تـــــقـــــدم أســـــود

الفيستيفال.
وكاد رامي بن سبعيني أن يخطف
هــدف الــتـعــادل ألصــحـاب األرض
بعدما تلـقى تمريرة بيـنية حريرية
من جـونــاس هـوفـمــان لـيـقــابـلـهـا

بــتـــســديــدة يـــســاريــة مـــبــاشــرة
ارتطمت بالعارضة.

وأرسل احلـــسن بـــلـــيـــا تـــمـــريــرة
عرضية داخل مـنطقة اجلزاء أراد
رمى بن سبـعيـني حتويـلهـا إلى ا
بـالكـعب لكن احلـظ لم يحـالفه في
تــنــفــيــذهــا بــدقــة لــتـذهـب خـارج

لعب. ا
واضــــطــــر مــــاركــــو روزه مــــدرب
جالدبـــاخ إلجــراء تــبــديـل مــبــكــر
بـدفـعه بـتـوني يـانـتـشـكي بـدلًا من
دينيس زكـريا الذي اصـطدم بقوة
ا بزمـيله احلارس يـان سومـير 

حال دون استكماله للمباراة.
وأنــقـذ بــوركي مــرمــاه من فــرصـة
هــدف مــحــقق بــعــدمــا أبــعــد كــرة
سددهـا بليـا بلمـسة مبـاشرة نحو
مــــرمى دورتــــمــــونـــد لــــيـــــــــؤمن
احلارس السـويسري ذهـاب فريقه

لالستـراحة متـقدمًـا بهــــــدف دون
رد.

مونشنجالدباخ بدأ الشوط الثاني
ـكن بنـجاحه بـأفضل سـينـاريو 
في مـعادلـة النـــتيـجة بـعد مرور 5
دقــائق عن طـــريق ســتــيــــــــــنــدل
الـذي وصـلـته تمـريـرة من بـلــــــيا
قــابـلـهـا بـلـمـسـة واحـدة إلى داخل

الشباك.
وأرسل حـكــيـمي عـرضــيـة مـتــقـنـة
داخل مـــنـــطـــقـــة جــزاء جـالدبــاخ
لـيـقـابـلـهـا هـازارد بـضـربـة رأسـية
قـويـة لـكن بـراعــة سـومـيـر حـالت
دون وصولها الشباك بتصدٍ رائع.
ومع حـــلــول الــدقـــيــقــة 71 تـــلــقى
حـكـيـمي تمـريـرة بـينـيـة رائـعة من
الـبـديل جـادون سـانـشـو لـيـنـطلق
بــالـــكـــرة حــتى دخـــوله مـــنــطـــقــة
اجلـزاء قبل أن يـضع الـكرة داخل
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حـقق بـرشـلـونـة انـتـصـارًا صـعـبًا
بـــــهــــــدف دون رد عــــــلـى ريـــــال
ســــوســـيــــداد مــــســـاء اول امس
السبت ضمن منـافسات اجلولة
الـ27 مـن الـــلـــيـــجـــا في مـــلـــعب

"كامب نو".
ـباراة الوحـيد قائد سجل هدف ا
برشـلونـة ليـونيل مـيسي من ركـلة

Æ81 جزاء في الدقيقة
وبــهـذا االنــتــصـار رفع
بـرشــلـونــة رصـيـده
نــــقــــطـــة إلى 58 
ليستـعيد صدارة
الـلـيـجـا مـؤقـتًـا
بــيــنــمــا جتــمــد
رصـــيــــد ريـــال
ســــوســــيــــداد
نقطة عند 43 
ـــــركـــــز فـي ا

السادس.
بـــدأ كــــيـــكي
ســــــيــــــتـــــ
دير الفني ا
لـبـرشـلـونـة
ــــــــبـــــــاراة ا
بــالــطــريــقـة
ُعتادة (-4 ا

©3-3
وبــــــثـالثـــــة
تــغـــيــيــرات
عــــــــــــــــــــــــــن
التشكيلة

الــــــــتـي بــــــــدأت
الكالسـيـكو فألول
مــرة تــواجــد الــوافــد
اجلـــــــــديــــــــــد مــــــــــارتن
بـرايــثــوايت في الـهــجـوم
ولعب لينجليت بدال من أومتيتي
في الـــدفــاع وراكــيــتـــيــتش بــدال من

آرثر.
وجـاء أول تـهـديـد من بـرشـلـونـة
في الــدقـــيــقــة 10 حــيث تــوغل
مـارتن بـرايـثـوايت في مـنـطـقـة

جزاء سوسيداد وسدد
كــرة قــويــة حــولــهــا احلــارس

يرو إلى الركنية. ر
وتلقى بـرايثوايت تـمريرة من
مـــيــــسي فـي الـــدقــــيــــقـــة 14
وانـــطــلق فـي الــعـــمق وســدد

يرو. كرة أمسك بها ر
وكــــاد مـــــيــــسي أن يُــــســــجل
الــهـدف األول فـي الـدقــيــقـة
29 حـــيث تـــلـــقى كـــرة في

باراة التي أقـيمت مساء اول امس ا
السبت على ملعب تيرف مور ضمن
مــنـافــسـات اجلــولـة 29 من الـدوري
اإلجنليزي.تقـدم كريس وود لبيرنلي
في الـــدقـــيـــقــة 13 وأدرك ديـــلي آلي
الـتـعادل من ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقة

.50
ــركــز الــثــامن بــقـى تــوتــنــهــام في ا
برصيد 41 نقـطة خـلفه بيـرنلي في

ركز العاشر برصيد 39 نقطة. ا
وواصل تـوتـنـهام بـقـيـادة مـوريـنـيو
بـهذا الـتـعـادل ترنـحه عـلى مـسـتوى
كــافـــة الــبــطــوالت ولــكـــنه أنــهى به
سلـسلـة أربع هـزائم متـتالـية مـحلـيا

وقاريا.
قدم تـوتنـهام أداء مـتواضـعا لـلغـاية
في الـــشـــوط األول الــذي دانـت فــيه
الـسـيـطـرة تـمـامـا ألصـحـاب األرض
حــــيث كـــانـت مـــحـــاوالت أصـــحـــاب
األرض األكثـر خـطورة.وتـهـدد مرمى
هــوجــو لــوريس حــارس الــســبــيــرز
بتسديدات كريس وود وجاك كورك.
وترجم بـيرنـلي أفضـليـته لهدف أول
بـعـد مرور  13دقـيـقـة بـعـد تـسـديـدة
جلــاك كــورك تـصــدى لــهــا لـوريس

وأكملها وود في الشباك.
وكاد دوايت ماكنيل أن يضيف هدفا
ثـانيـا لـبـيرنـلي بـتـسـديد ركـلـة حرة
أمسكها هوجو لوريس بصعوبة من
قص األيسر.لم يظهر رجال جوزيه ا
مورينيو مـدرب توتنهام أي رد فعل

اضية أخرى بعد اخلسارة اجلولة ا
ضد الغر التقليدي ريال مدريد.

  ‰uÐdHO  “u

ـــتــصـــدر لــيــفـــربــول من وتـــعــافى ا
سـلسـلـة عـروضه السـيـئـة في اآلونة
وث (-2 األخيرة ليهزم ضيفه بور
1) اول امس الـــســبـت في افــتـــتــاح
اجلــولــة الــتــاســعــة والـعــشــرين من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وأحـرز مـحمـد صالح (25) وسـاديو
مـاني (33) هــدفي لـيــفـربــول فـيــمـا
ســــجل كــــالــــوم ويــــلــــســــون هــــدف

وث الوحيد (9). بور
وبـذلـك ارتـفع رصـيــد لـيــفـربـول في
الصدارة إلى 82 نقطة بـينما توقف
ـركز ـوث عـند 27 نقـطـة في ا بور

الثامن عشر.
وضـغط لـيـفــربـول مـنـذ الـبـدايـة من
أجل تــســجـيل هــدف الــتـقــدم لــكـنه
ــة في الــدقــيــقـة تــلــقى صــفــعــة مــؤ
وث عبر التاسعة عندمـا تقدم بور
ويــلــســون الــذي تــابع مـن مــســافـة

رمى. قريبة تمريرة ليرما أمام ا
وجـاء الـهــدف وسط اعـتـراضـات من
لـيــفـربـول بـدعــوى وجـود دفـعـة من

ويلسون في ظهر جو جوميز.
ـــوث يـــســـجـل الـــهــدف وكـــاد بـــور
عـنــدمـا الــثـانـي في الـدقــيــقـة الـ15 
ارتقـى أكي برأسه لـعـرضيـة بـيد أن
احلـارس اإلســبــاني أدريـان تــصـدى
لـــلــكــرة الـــتي ارتــدت بـــعــد ذلك من

العارضة.
 وجاء رد ليفربـول في الدقيقة الـ17
عـندمـا مـرر تـشامـبـرلـ كرة عـمـيـقة
إلى فيرمـينو الـذي تصدى احلارس
أرون رامـســدايل حملـاولــته.واضـطـر
ــلــعب ســتــيف كــوك لــلــخــروج من ا
لإلصـــــابــــة فــــدخـل مــــكـــــانه جــــاك

سيمبسون.
وارتـــكب ســـيـــمـــبـــســـون خـــطـــأ في
التـعامل مـع الكـرة لتـصل إلى ماني
الـــــذي مــــررهــــا بـــــدوره إلى صالح
فــســيــطــر األخــيــر عـــلــيــهــا قــبل أن
يسـددها أرضـية زاحـفة في الـزاوية
وث ـرمى بـور الـيـسـرى الـسـفـلى 

Æ35 بالدقيقة
وث أنفاسه بعد وبالكاد التقط بور
الــهــدف لــيــتـلــقى هــدفــا ثــانــيـا في
الدقـيقة 33 عنـدما استـغل فان دايك
ـــلــعب كـــرة مـــقــطـــوعــة فـي وسط ا
لـيـمــررهـا بـيـنـيــة انـفـرد من خاللـهـا
مــاني بــاحلــارس قـبل أن يــضــعــهـا

على يساره.
ومـر ربع الــسـاعــة األول من الـشـوط
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الـشـباك بـتـسديـدة أرضـية زاحـفة
محرزًا هدف التقدم للضيوف.

ورد الـــــقـــــائم األيـــــســـــر كـــــرة من
تسديدة قـوية أطلقـها سانشو من
داخل منطـقة اجلزاء لـتضيع على
دورتـمـونـد فـرصــة تـعـزيـز الـتـقـدم

بهدف ثالث.
ـــبـــولــو وأهـــدر الـــبـــديل بـــريل إ
فـــرصــة هـــدف مــحــقـق ألصــحــاب
األرض بعد نزوله بـدقيقت وذلك
بـعـدما قـابل عـرضيـة بـليـا بـلمـسة
واحــدة لـــكن كــرته مـــرت بــجــوار
الــقـائم.وســنـحـت فـرصــة لـهــاالنـد
لـوضع بــصـمـته في آخـر 5 دقائق
من الوقت األصلي بتـلقيه تمريرة
من سـانــشـو لــكـنـه أطـاح بــالـكـرة
درجـات لكن بـغرابـة شديـدة في ا
دورتمونـد حافظ على تـقدمه حتى

باراة بفوزه (2-1). انينهاية ا تميزة في الدوري اال بوروسيا دورتموند يواصل نتائجه ا

الـثــاني هـادئـا قـبـل أن تـصل الـكـرة
إلى فــرايــزر الــذي رفــعــهــا مـن فـوق
حارس لـيفـربول لكن مـيلـنر أبـعدها
ـرمى بـبـسـالـة قبـل أن جتتـاز خط ا

Æ62 في الدقيقة
وفـــــشـل مـــــاني فـي الـــــوصـــــول إلى
تــمـريـرة فــيـرمــيـنـو الــسـريــعـة أمـام

Æ73 رمى في الدقيقة ا
وبـعـدهـا بــدقـيـقـة رد الـتـقـاء الـقـائم
والعارضة تسديدة في منتهى الدقة
من خــارج مـنـطــقـة اجلـزاء لــسـاديـو

ماني.
وواصل لــيــفــربـول ضــغــطه وأبــعـد
ــبــدأ الــسالمـة ـوث  حــارس بــور
واألمانـة تـسديـدة زاحـفة من صالح

في الدقيقة 77.
وبــعـدهــا بـدقــيـقــتـ أبــعـد الــدفـاع
رمى عرضية ميلنر القصيرة أمام ا
قبل أن يـدخل آدم الالنـا إلى تشـكيـلة

. الفريق األحمر مكان تشامبرل
ــوث فـرصـة ال تـعـوض وأهـدر بـور
في الـدقــيـقـة األخـيـرة عــنـدمـا كـسـر
أكي مـصيـدة الـتسـلل ووضع الـكرة
على طبق ذهبي أمام ويلسون الذي
تـلكـأ في وضـعهـا بـالشـبـاك اخلالـية
ـبـاراة لـيـبـعــدهـا الـدفـاع لـتـنـتـهي ا

بفوز الريدز (2-1).
  ÂUNMðuð ‰œUFð

تواضعة وواصل توتنهام نتـائجه ا
بـتـعـادل بـشق األنـفس أمـام مـضيـفه
بـــيــرنــلي بــهــدف لـــكل مــنــهــمــا في

جيرارد بيكيه

œUFð‰: اكتفى توتنهام بنقطة من مباراته مع بيرنلي
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قــوي بـل اخــتــفت تــمــامــا خــطــورة
ثــنـائـي الـهــجـوم ســتـيــفن بــرجـوين
وديلي آلي ولم يـعـزز ثالثي الوسط
إيــريك دايــر ونـدومــبــيـلـي وأولـيــفـر
ســكـيب الــهـجــوم الـلــنـدني.واكــتـفى
الـضـيوف بـتـسـديـدة وحـيـدة إليريك

الميال أبعدها احلارس نيك بوب.
وفي الــدقــائق األخــيــرة مـن الــشـوط
األول أضـاع فــيل بــاردسـلي فــرصـة

رمى اللندني. أخرى خطيرة على ا
حتـــسن أداء تــوتـــنــهــام كـــثــيــرا في
الشوط الـثاني بـفضل تـبديلـ دفعة
واحدة جلوزيه مورينيو حيث أشرك
لوكاس مورا وجـيوفاني لو سـيلسو

مكان ندومبيلي وسكيب.
وبـعــد دقـائق قـلــيـلـة أدرك تــوتـنـهـام
الـتعـادل من ركـلـة جزاء تـسـبب بـها
لـــو ســيــلــســو وســـددهــا ديــلي آلي

بنجاح في الزاوية اليسرى.
تـبـادل الـفـريـقـان الـهـجـمـات ونـشط
توتنهام كثـيرا بفضل حتركات ديلي
آلي مع لـو سـيلـسـو ولـوكـاس مورا
إال أن مــحــاوالت تـــوتــنــهــام لم تــكن

كافية خلروج الفريق فائزا.
ـشاهدة ولم يكـتف فريق بـيرنـلي با
بل واصـل العـــــــبـــــــوه كـــــــريس وود
وويـستـوود ودوايت مـاكـنيل تـهـديد
مرمى هـوجـو لوريس بـيـنمـا أضاع
مـاتــيـا فـيـدرا الــذي شـارك بـديال في
الشوط الثاني أخطر الفرص بفضل

يقظة هوجو لوريس.
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أعـرب جيـرارد بـيـكـيه مدافـع برشـلـونـة عن سـعادته بـاالنـتـصار
الـــذي حـــقــقـه فـــريـــقه بـــهـــدف دون رد خالل مـــواجـــهـــة ريــال
سوسـيـيداد مـسـاء اول امس الـسبت ضـمن مـنـافسـات اجلـولة
الـ27 من الـلــيــجـا في مــعــقـله "كــامب نــو".وقـال بــيــكـيه خالل
تـصريـحات نـقلـتهـا صحـيفـة "ماركـا" اإلسبـانيـة: "كنا نـعلـم أنها
سـتـكـون مـباراة صـعـبـة لـلـغايـة عـقب خـسـارة الـكالسـيـكو في
البـرنابـيو ألن سوسـييـداد يقدمـون موسـما استـثنـائيا وبـلغوا
نهـائي الكأس".وأضـاف: "لقـد قدمـوا كرة قدم جـيدة واهـتموا
ـنطقة ساعدتنا على سة يد في ا بالتفاصيل الـصغيرة لكن 
حـصد النقـاط الثالث".وتابع: "كانت ركـلة جزاء صحـيحة لنا
بـاراة كـنـا نـتـابع ـست يـد العب اخلـصم وقـبـل ا ألن الـكـرة 
مـباراة إشـبيـلـية وأتـلتـيكـو وحـدث نفس األمـر".وأردف: "ريال
ـلـكـون العبـ أصـحاب سـوسـييـداد قـدمـوا مبـاراة جـيدة و
جودة عالـية للغـاية ويتـعاملـون بشكل جيـد مع الكرة وتـسببوا
شـاكل لـكن في الـنـهايـة سـارت األمـور بـشكل في الـكـثـير مـن ا
ساعد سارابيا علق: "ح يكون النادي في جيد".وعن أزمة ا
وضع ضعيف يظـهر هذا النوع من االنـفعاالت وقبل أسابيع
قلـيـلة قـالوا إن الالعـب ال يـقومـون بعـمل دائرة لـلحـديث قبل

درب وهذه مشكلة مشابهة". باراة بسبب تغيير ا ا
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يـشارك نـوفاك ديـوكوفـيتش ورافـاييل
نــــادال إضــــافــــة إلى حــــامل الــــلــــقب
دومـينـيك ثيم في بـطولـة إنديـان ويلز
قـبل بـاعتـبارهم لألسـاتـذة األسبـوع ا
ـــــصــــنــــفـــــ الــــثالث األوائـل عــــلى ا
الـبـطـولـة عـنـد إجـراء قـرعـة الـبـطـولـة
يـــوم غـــدا الــــثالثـــاء  عـــلى أن تـــبـــدأ
مـــبــاريـــات اجلــدول الـــرئــيـــسي يــوم

اخلميس.
ويـتـطلـع ديوكـوفـيتش لـلـتتـويج بـلقب
الـبـطـولـة لـلـمـرة الـسـادسـة واالنـفـراد
بـــالــرقـم الــقـــيـــاسي كــأكـــثـــر من تــوج
بـالـلـقب بـعـدمـا ودع الـبـطـولـة مـبـكـرًا
ـاضي بالـسـقـوط أمام فـيـليب الـعـام ا
كـولشـرايبر في الـدور الثـالث.ويشارك
ــيًـا ــصـنـف أول عـا ديــوكــوفـيــتش ا
بـإنديان ويلـز هذا العام في حـالة فنية
عـالـية بـعـد حتقـيقه  18انـتـصارًا دون
ــوسم ــة هـــذا ا الـــتــعـــرض ألي هــز
وتـوج بألقاب النسخة األولى من كأس
رابــطـة مــحــتـرفي الــتـنـس إلى جـانب
ـفـتــوحـة وبـطـولـة لــقـبي أسـتـرالــيـا ا
دبـي.أمـا نــادال فــســبق وتــوج بــلــقب
البطولة 3 مرات من قبل ويشارك في
الـبـطـولـة بـعـد تـتـويـجه مـؤخـرًا بـلـقب
أكــابــولـكــو ويـحــمل اإلســبــاني الـرقم

الـقياسي كـأكثر الـالعب تـتويجًا
بـبطوالت األسـاتذة بواقع 35
لـــقـــبًـــا مـــتـــفـــوقًـــا عـــلى
ديـوكـوفـيـتش الـثـاني في
الـقائمة بلـقب وحيد كما
يـعد نـادال أكثـر الالعب
ـــبــــاريـــات في فــــوزًا بـــا
بـطوالت األساتـذة أيضًا

بواقع 384 انتصارًا.
أمــــــا ثــــــيـم الــــــذي وصل
يًا لـلتـصنـيف الثـالث عـا
الــيــوم اإلثــنــ  فــتــوج
بـلقبه األول فـي مسيرته
االحــتــرافــيـة بــبــطـوالت
األســـاتـــذة في إنـــديــان
ـــاضي ويـــلـــز الـــعـــام ا
بــالـتــغـلـب في الـنــهـائي
عــلى فـيــدرر حـيث بـات
فـي عـــام  ?2019واحــــد
من  3العـــبـــ تـــوجــوا
بـــــلـــــقـــــبـــــهـم األول في
بـطوالت األسـاتذة إلى
جـانب فـابـيـو فـونـيني
(مــــــونــــــتي كــــــارلـــــو)
ودانـــيل مـــيــدفـــيــديف
(ســـــيـــــنـــــســـــيـــــنـــــاتي

وشنغهاي).

معروضة اآلن للبيع بينما تبدأ
عـمـلـيـات بـيع الـتـذاكـر اخلـاصة
شجعي نابولي أيام األربعاء
واخلــــمـــــيـس واجلــــمـــــعـــــة من

قبل. األسبوع ا
وأشـــــارت إلى أن جـــــمــــاهــــيــــر
ـباراة رغم نابـولي سـتـحضـر ا
إقــامـة مــواجـهـات فـي إيـطــالـيـا
وإسبـانيـا بـدون جمـاهيـر خلف
ـــغـــلـــقـــة بــســــــــبب األبـــواب ا
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كـشف تـقـريــر صـحـفي إيـطـالي
عن مصـير جـماهـير نـابولي من
حـضــور مـبـاراة بـرشــلـونـة في
إيـاب ثـمن نــهـائي دوري أبـطـال
ـــــقــــــرر لـــــهـــــا 18 أوروبـــــا وا

مارس/آذار اجلاري.
ووفـــقًــــا لــــشـــبــــكـــة "ســــبـــورت
ـباراة مـيـديـاست" فـإن تـذاكـر ا
اخلـاصـة بـجــمـاهـيـر بـرشـلـونـة
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جماهير نابولي

مــخـاوف مـن تـفــشــــي فــيـروس
كورونا.

وأوضــحت الــشـبــكــة أن حـاالت
اإلصــابــة بـكــورونــا في جــنـوب
إيـطـالـيـا ال تزال قـلـيـلـة لـلـغـاية

مقارنة بإقليم لومبارديا.
يــذكــر أن مــبــاراة الــذهــاب بــ
بـــرشــلــونــة ونــابـــولي انــتــهت
بـالــتــعـادل اإليــجـابي  1-1عـلى

ملعب سان باولو.

bFÐ UM²OB ý U½dNþ√ ∫Õö

Àu/—uÐ ÂbIð

  ôU Ë  ≠ ÊbM

ــصــري مــحـمــد صالح قــال ا
جنـم لــيـــفــربـــول إن عــقـــلــيــة
الـريــدز كـانت عـامال رئــيـسـيـا

وث. في الفوز على بور
وحـقق ليـفـربـول فوزًا صـعـبًا
اول امس السبت عـلى ضيفه
ــوث بـــهـــدفــ مـــقــابل بـــور

 نوفاك
ديوكوشفيت

هدف عـلى ملـعب أنـفيـلد في
ــيــرلــيج اجلــولـة 29 لــلــبــر
لـــيــــســـتـــعــــيـــد بــــذلك ذاكـــرة
االنــتــصـارات الـي غـابـت عـنه

. في آخر مبارات
وسجل ثنائية لـيفربول محمد

صالح وساديو ماني.
وخـــاض صالح مـــبـــاراته رقم

100 مع لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول في
ـيــرلـيج وســجل هـدفه الـبــر
رقم 70 مــتــفـــوقًــا عــلى أقــرب
مالحــقــيه فــرنــانـدو تــوريس
الــذي ســـجل 63 هــدفًـــا خالل

باريات. نفس عدد ا
وعـــــــلـق صالح عــــــــلى هـــــــذا
اإلجناز قائلًا: "نعم هذا شيء

جيد بكل أمانة".
وأضاف في تصـريحات نـقلها
وقع الرسمي لليفربول عقب ا
ـــــبـــــاراة: "أحـب دائـــــمًــــا أن ا
ـسـاعـدة الـفـريق عـلى أسـجل 
حتــــــقــــــيق االنــــــتــــــصــــــارات

واحلصول على النقاط".
وتـابع: "أظـهـرنـا شـخـصـيـتـنا
بعـد الـتأخـر بـهدف لـذلك كان
عـليـنـا الرد عـلى ذلك وأعـتـقد
أنــنــا حــقــقــنــا نــتــائـج جــيـدة

طلوب". وخرجنا با
: "نـــــحـن بــــحـــــاجـــــة إلى وأ
االســـــتـــــمـــــرار في حتـــــقـــــيق
ـبـاريـات االنـتـصـارات خالل ا
ــقــبـلــة وفي وبــاقي الــثالث ا

وسم". ا

صري محمد صالح النجم ا

  ôU Ë ≠ 5 dÐ

ــغــربي أشــرف حــكـيــمي تــوهــجه مع بــوروســيـا واصل ا
دورتــمـــونـــد بـــقــيـــادته لـــلـــفـــوز عــلـى مــضـــيـــفه بـــوروســـيــا

مـونـشـنـجالدبـاخ (1-2) اول امـس السـبـت في اجلـولة الـ25
ـغربي اسـتطـاع تسـجيل هـدف فوز ـاني.الدولي ا من الدوري األ

بـاراة ليقوده لالرتـقاء للوصـافة برصيد 51 أسود الـفيستيـفال با
نـقطة.ووفقًا لـشبكة "سكواكـا" لإلحصائيات فـإن حكيمي أسهم حتى
ــوسم سـواء بـهـز اآلن فـي تـسـجـيل 13 هــدفـا بـالـبــونـدسـلــيـجـا هـذا ا
الشـباك بـنفـسه أو عبـر التـمـريرات احلـاسمـة.وأشارت الـشبـكة إلى أنه ال

يــتـفــوق أي مــدافع عــلى حــكـيــمي في كــافــة الـدوريــات األوروبــيـة الـ5
الكـبرى سـوى اإلجنلـيزي تريـنت ألكـسنـدر أرنولد ظـهيـر ليـفربول
بــاشـتـراكه في 14 هـدفـا.يــذكـر أن صـاحب الـ21 عـامًــا يـقـضي
مــوسـمه الــثـاني ضــمن صــفـوف دورتــمـونــد مـعــارًا من ريـال

وسم احلالي. مدريد حتى نهاية ا
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كـشفت تـقـاريـر صـحـفـية فـرنـسـيـة اول امس الـسـبت عن تـنافـس محـتـمل بـ ريـال مـدريـد وعمالق
قبل. إجنليزي على ضم هاري ك مهاجم توتنهام في الصيف ا

ـاضـيـة تـفـيـد بأن كـ سـيـرحل عن تـوتـنـهـام لـو لم يـتأهل وانـتـشـرت أنـباء خـالل األيام ا
وسم اجلديد.وبحسب موقع "le10sport الفرنسي الفريق لدوري أبـطال أوروبا في ا
فـإن مانـشـسـتـر يـونايـتـد مـهـتم ألقـصى درجة بـضم كـ لـدعم مـاركـوس راشـفورد في

اخلط الهجومي للفريق.
انشستر يونايتد منذ مدة طويلة إال أن تمسك ناديه باستمراره ويعتبر ك هدفًا قويًـا 
لم يجعل هـناك فرصة لـرحيله.من جـهته يفـكر ريال مدريـد أيضًا في اسـتقدام ك من
ـا.ويـعتـبر كـ هو الالعب رقم 9 الذي ـهاجـمه الـفرنـسي كر بـنز أجل إيجـاد بديل 
قبلة حيث ينتظر فلورنتينو رحلة ا يحلم به ريال مدريد لقيـادة هجوم الفريق خالل ا

بـــيـــريـــز رئـــيس الـــنـــادي إعالن الـالعب عن رغـــبـــته فـي الـــرحـــيل من أجل
االنـقـضـاض عـلـيه.وسـيـحـتـاج مـانـشـسـتر يـونـايـتـد لـفـتح خـزائـنه إذا أراد
منافسة ريال مـدريد وحسم الصفقة لصـاحله ومن هنا قد يفكر في بيع

ال الالزم. العب وسط الفرنسي بول بوجبا لتوفير ا


