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في »سان باولو«.. قمة »الكالتشيو«
وكان الفوز مكلفا لنادي العاصمة 

الذي اعلن اصابة العب وس����طه 
البرتغالي تياغو بكسر في ساقه 
بعد مضي نحو نصف س����اعة 
إثر تصادم مع الش����اب ماركو 

اسنسيو )19 عاما(.
وأوضح اتلتيكو ان الكسر 
في قصبة الساق اليمنى لتياغو، 
دون ان يح����دد م����دة غيابه عن 

املالعب.
وارتقى سلتا فيغو الذي تصدر 

الترتيب في املراحل االولى، الى املركز 
الرابع مؤقتا برصيد 24 نقطة، بعد 
فوزه على سبورتينغ خيخون العائد 

الى النخبة بعد غياب طويل 1-2.
وصار ديبورتيفو ال كورونيا 
خامس����ا مؤقتا ايضا بتغلبه على 
مضيفه الس باملاس الوفد اجلديد 

.2-0
وفي مباراة هامش����ية بني فرق 
القاع رفض ملقة التخلي عن املركز 
االخير عندم����ا اكتفى بالتعادل مع 

ضيفه غرناطة 2-2 بعد ان كان متقدما 
بهدف����ني نظيفني حتى قبل 7 دقائق 

من النهاية.
وحرم خيتافي ضيفه ڤياريال 
من اس����تعادة املركز الرابع بفوزه 
عليه 2-0.  وسجل انخل الفيتا )21( 
والفارو فاسكيز )51( الهدفني فارتفع 
رصيد خيتاف����ي الى 14 نقطة نقلته 

الى املركز الثالث عش����ر مؤقتا مقابل 
21 لفياريال الذي بقي سادسا.

وانهى البرازيلي لويز ادريانو الرباعية 
بعد 5 دقائق فقط من نزوله بديال لنيانغ 
)79( قبل ان يسجل ايدر هدف الشرف 
لسمبدوريا من ركلة جزاء )87( وصار 
شريكا لالرجنتيني غونزالو هيغواين 
مهاجم نابولي في صدارة ترتيب الهدافني 

برصيد 10 اهداف.
وحقق ميالن قفزة كبيرة وانتقل الى 
املركز اخلامس مؤقتا برصيد 23 نقطة، 

مقابل 16 لسمبدوريا.
الكبير، فاز  امللعب االوملب����ي  وعلى 
تورينو بشق النفس على ضيفه بولونيا 

.0-2

فوز صعب ألتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على 
ضيفه اسبانيول 1-0 في املرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري االسباني.
وحصد اتلتيكو الفوز والنقاط الثالث 
في وقت مبكر ج����دا عندما مرر اوليفر 
توري����س كرة ال����ى الفرنس����ي انطوان 
غريزمان في اجلهة اليسرى تابعها الى 
الزاوية املقابلة من املرمى )3(. واستمرت 
النتيجة على حالها طوال 87 دقيقة بعد ان 
نظم اسبانيول صفوفه وهاجم بضراوة 

سعيا للتعويض دون ان ينجح.

أواخر سبتمبر املاضي، ضغوط كبيرة 
عندما يصطدم مع فقراء اجلنوب والعبهم 
غونزالو هيغواين متصدر قائمة هدافي 
الدوري، فقد سجل األرجنتيني هيغواين 
10 أهداف، وأحرز شريكه في خط الهجوم 
لورينزو إنسيني سبعة أهداف من إجمالي 
24 هدفا سجلها الفريق الذي اهتزت شباكه 

ب� 8 أهداف.
ويخ����وض فيورنتين����ا مباراته في 
املرحل����ة الرابعة عش����رة االثنني، أيضا 
حيث يحل ضيفا على ساسولو صاحب 

املركز اخلامس.

ميالن يدك شباك سمبدوريا برباعية

حقق ميالن ف����وزا كبيرا ومهما على 
ضيف����ه س����مبدوريا 4-1  اول من امس 
على ملعب جوزيبي مياتزا. واس����تعاد 
ميالن ذاكرة املباريات الكبيرة، وافتتح 
التسجيل في وقت مناسب عبر جاكومو 

بونافانتورا )16(.
الفرنس����ي مباي نيانغ رجل  وعزز 
اللقاء بدون من����ازع بالهدف الثاني من 

ركلة جزاء )38(.
الثاني، اضاف  وفي مستهل الشوط 
نيانغ الهدف الثاني الشخصي والثالث 

لفريقه )49(.

إنت����ر ميالن  يواج����ه 
صاحب املركز األول بالدوري 
اإليطالي لكرة القدم، اختبارا 
جلدارته بالص����دارة وطموحه 
هذا املوسم عندما يحل ضيفا على 
نابولي املتوهج ضمن منافسات املرحلة 

الرابعة عشرة من املسابقة.
ومتكن النيراتزوري من حتقيق بداية 
قوية في املوسم احلالي من خالل متاسك 
دفاعه الذي لم يس����مح باهتزاز الشباك 
سوى 7 مرات فقط، وهو ما عوض فقدان 
النزع����ة الهجومية القوية للفريق الذي 

سجل 16 هدفا خالل 13 مباراة.
ويحتل إنتر ميالن الصدارة برصيد 
30 نقطة ويليه نابولي برصيد 28 نقطة 

وبفارق األهداف فقط أمام فيورنتينا.
واستعاد إنتر ميالن مذاق االنتصارات 
الكبي����رة بفوزه على فروس����ينوني، 
الصاع����د حديثا للدرجة األولى، 4 - 
0، األحد املاضي بعد أن اكتفى اإلنتر 
بالف����وز 1 - 0 في س����بع مباريات، 
وبنتيجة 2 - 1 أمام كاربي الصاعد 

حديثا.
املدير  وقال روبرتو مانشيني 
الفني إلنت����ر مي����الن: »بالطبع نحن 
سعداء بالتواجد في القمة وإذا استمر 
العبونا بهذا الشكل سنكون قادرين 
على املنافسة على لقب الدوري ولكن 
هدفنا الرئيسي هو العودة إلى دوري 
أبطال أوروبا. ويواجه فريق مانشيني 
الذي قضى حلظات مؤملة عند خسارته 
على ملعبه أمام فيورنتينا 1 - 4 في 

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االيطالي )املرحلة الرابعة عشرة(
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»تيليغراف«»ديلي ميل«

ڤاردي »تاريخي«.. وسعره في العاللي
بات جيمي ڤاردي، مهاجم 
فريق ليستر سيتي وهداف 
الدوري اإلجنليزي هذا املوسم 
حديث الساعة، بعد الهدف الذي 
سجله مبرمى دافيد دي خيا 
حارس مرمى مان يونايتد خالل 
 مب����اراة الفريقني في اجلولة

ال�  14 من البرميييرليغ.
هذا الهدف قاد ڤاردي لكسر 
الرقم القياسي املسجل باسم 
الهولندي رود فان نيستلروي 
الس����ابق،  اليونايتد  مهاجم 
بإحراز األهداف في 11 مباراة 
متتالية بالدوري، كما أش����ار 
موقع »أوبتا« املتخصص في 
إحصائيات كرة القدم، إلى أن 
الهدف الذي سجله ڤاردي جعله 
أكثر العب يسجل أهدافا في 

موسم واحد بتاريخ ناديه.

سعر ڤاردي

حدد ليستر سيتي مبلغا 
ضخما لسعر مهاجمه الهداف 
أم����ام األندية  الطريق  لقطع 
الكبيرة التي ترغب في ضمه 
مث����ل اليونايتد وتشلس����ي. 
وأشارت صحيفة »تيليغراف« 
إلى أن إدارة الثعالب حددت 35 
مليون إسترليني مقابل بيع 
ڤاردي، ألنها ترى أن املهاجم 
اإلجنليزي ال يقل عن صفقات 

أخرى أبرمتها األندية الكبيرة 
مثل انتقال أنتوني مارتيال من 
موناكو إلى مانشستر يونايتد 
مقابل 36 مليون إسترليني، 
وكريس����تيان بينتيك����ي من 
أستون فيال إلى ليڤربول مقابل 

32 مليون إسترليني.

تهنئة نيستلروي

الهولندي  النج���م  هن���أ 

فان نيستلروي مهاجم مان 
يونايتد السابق، جيمي ڤاردي 
القياسي  بعدما حطم رقمه 

التهديفي بالبرمييرليغ.
وقال نيس���تلروي خالل 
تغري���دة عب���ر صفحت���ه 
الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »عمل 
رائع يا ڤاردي، أنت رقم واحد 

اآلن، وأنت تستحقها«.

بيب غوارديوال

»الفيلسوف« يفّضل
»الشياطني احلمر«

أكدت العديد من التقارير اإلعالمية أن االسباني بيب غوارديوال املدير 
الفني لفريق بايرن ميونيخ االملاني يفضل تدريب مان يونايتد على 

جاره السيتي في اجنلترا خالل الفترة املقبلة.
وأش���ارت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في عددها 
االلكتروني الصادر، استنادا إلى مصادر مقربة من املدرب 
االسباني غوارديوال، الى أن االخير ورغم ربط اسمه بتدريب 
مان س���يتي صيف العام املقبل، إال أنه كشف عن تفضيله 

تدريب الغرمي التقليدي مان يونايتد.
غوارديوال صاحب ال� )44 عاما( كان مرش���حا لتدريب 
الشياطني احلمر بعد اعتزال السير اليكس فيرغسون من 
تدريب الفريق عام 2013، إال أن بيب فضل تدريب الباڤاري 
واليزال مدربا له حتى اللحظة، علما أن عقده مع العمالق 

األملاني االحمر ينتهي صيف العام املقبل 2016.
وق���د تقوم ادارة اليونايتد بإقالة فان غال الذي ينتهي 
عق���ده عام 2017 اذا ما خرج الفري���ق من دور املجموعات 
ملس���ابقة دوري أبطال أوروبا لك���رة القدم، حيث تنتظره 
مباراة صعبة امام فولفسبورغ االملاني على ارض األخير 
حلسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، وتعيني الويلزي 

غيغز مدربا مؤقتا حتى تسلم بيب غوارديوال املهمة.
ويأمل بايرن أن يقرر غوارديوال اذا ما كان يريد متديد عقده 
بحلول نهاية العام احلالي، حتى مينح اإلدارة الوقت الكافي 
لدراسة البدائل التدريبية املتاحة حال قرر عدم التجديد، 
كما هو متوقع، خاصة أن السيتي أحضر يران سوريانو 

الرئيس التنفيذي واملدير الرياضي تكسيكي بجيريستني، 
الذي عمل بشكل وثيق مع غوارديوال في برشلونة، من اجل 

تأمني خدماته خلالفة التشيلي مانويل بلليغريني.

ايكاردي

انسيني

35 مليون 
إسترليني للتخلي 

عن ڤيردي

ليستر ويونايتد في خدمة سيتي.. وتشلسي يعود بنقطة من معقل توتنهام

مبعنويات جيدة بعض الشيء 
بعد الفوز على نوريتش في 
اال ان  الدوري احمللي )0-1( 
ذلك لم ينفعه كثيرا واكتفى 
بنقطة رفع من خاللها رصيده 
الى 15 نقطة في املركز الرابع 

عشر.
اما بالنسبة لتوتنهام الذي 
حافظ على س���جله اخلالي 
من الهزائ���م للمباراة الثالثة 
عشرة على التوالي لكنه اكتفى 
بالتعادل للمباراة السابعة، 
فرفع رصي���ده الى 25 نقطة 

في املركز اخلامس.

قادها اجلزائري رياض محرز 
الذي قدم مستوى جيدا منذ 
بداية املباراة، حيث مرر كرة 
الى االرجنتين���ي ليوناردو 
اولوا بديل الياباني شينجي 
اوكازاكي فحاور املدافع كريس 
سمولينغ وس���ددها باجتاه 
املرمى لك���ن دي خيا أبعدها 

بقدمه )66(.
 وحاول الفريقان التسديد 
من بعي���د فكانت لهم بعض 
احملاوالت القريبة على املرميني، 
وكاد ليستر السريع جدا في 
الهجمات املرتدة يقضي على 

فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو هذا املوسم، اضافة 
الى ان توتنهام يعتبر من ابرز 
الفرق النه لم يخس���ر سوى 
مرة واحدة وكانت في املرحلة 
امام مانشس���تر  االفتتاحية 

يونايتد.
وكان فري���ق موريني���و 
الذي بدأ اللقاء بابقاء املهاجم 
االسباني دييغو كوستا على 
مقاعد االحتياط، ميني النفس 
بتحقيق فوز ثان على التوالي 
للمرة االولى هذا املوسم، وهو 
دخل ال���ى موقعته مع جاره 

باستيان شفاينشتايغر في 
اعادة االمور الى نصابها في 
الوقت بدل الضائع اثر متابعة 
رأسية لكرة من ركلة ركنية من 
اجلهة اليمنى نفذها الهولندي 

دالي بليند.
 وكاد ڤاردي مينح فريقه 
التق���دم في الثوان���ي االولى 
اثر كرة من اجلهة اليس���رى 
حاول متابعتها برأسه وهو 
في حالة انفراد باملرمى لكنها 

مرت عالية.
 وسنحت لليستر فرصة 
رائعة للتقدم بعد هجمة مرتدة 

ضيفه بعد ان انكشف دفاعه 
في اكثر من مرة.

»قمة لندن« سلبية
عاد تشلسي حامل اللقب 
بنقطة من ملعب »وايت هارت 
اللدود  الين« اخلاص بجاره 
توتنهام بالتعادل معه 0-0 

أمس.
التعادل ليس  ان  صحيح 
بنتيجة مثالية بالنسبة لفريق 
مثل تشلسي لكنه يعتبر حاليا 
اجنازا الى ح���د ما نظرا الى 
املستوى املخيب الذي يقدمه 

امام مان يونايتد.
 وب���دأ الفريق���ان املباراة 
بإيقاع سريع املستوى وانطلق 
ليستر بهجمة مرتدة وصلت 
النمس���اوي  الى  الكرة  منها 
كريستيان فوكس الذي مررها 
الى ڤاردي في اجلهة اليمنى 
فس���ددها بيمن���اه قوية في 
الزاوية اليمنى ملرمى احلارس 
االسباني دافيد دي خيا )24( 
وعزز ڤاردي صدارته لترتيب 

الهدافني برصيد 14 هدفا.
 واندف���ع يونايتد الدراك 
االملان���ي  التع���ادل وجن���ح 

ضرب مهاجم ليستر سيتي 
جيم���ي ڤ���اردي عصفورين 
بحج���ر واحد فحط���م الرقم 
القياسي لعدد االهداف املتتالية 
الدوري االجنليزي لكرة  في 
القدم ومن���ح فريقه التعادل 
مع ضيفه م���ان يونايتد 1-1 
اول من امس في قمة مباريات 

املرحلة الرابعة عشرة.
 واس���تعاد مان س���يتي 
عل���ى  بف���وزه  الص���دارة 
ساوثمبتون 3-1 رافعا رصيده 
الى 29 نقطة، بفارق االهداف 
امام ليس���تر، ونقطة واحدة 
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