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تغلــب مــان ســيتي علــى 
بــاالس  مســتضيفه كريســتال 
بهدفني دون رد، سجلهما غابرييل 
جيســوس )3٩( ودافيد ســيلفا 
)4١(، ليستعيد وصافة الترتيب 
)١٩ نقطــة( وبفارق 5 نقاط عن 

املتصدر ليڤربول.
وكسر تشلســي عناد ضيفه 
نيوكاسل وانتزع فوزا غاليا ١-٠ 
عليه أمس في املرحلة التاسعة من 

الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
وشهدت نفس املرحلة اليوم 
أيضا فوز إيڤرتون على ويستهام 
٢-٠ وليسترسيتي على بيرنلي 
٢-١ وأستون ڤيال على برايتون 
٢-١ وتعادل توتنهام مع واتفورد 
١-١ ولڤرهامبتون مع ساوثهمبتون 
بنفس النتيجــة وبورمنوث مع 

نورويتش سيتي سلبيا.
وبذلك حقق تشلســي الفوز 
الثالث على التوالي في مبارياته 
باملســابقة ليرفع رصيده إلى ١7 
نقطة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتا 
بفارق األهداف فقط خلف ليستر 
ســيتي وبفارق ســبع نقاط عن 
ليڤربــول املتصــدر والذي يحل 
ضيفــا على مانشســتر يونايتد 
اليــوم في مباراة أخــرى بنفس 
املرحلة، كما تخلص إيڤرتون من 
دوامة الهزائم املتتالية وانتزع فوزا 
غاليا ٢-٠ على ويست هام، ورفع 
إيڤرتون رصيده إلى عشر نقاط 
وجتمد رصيد ويست هام عند ١٢ 
نقطة في املركز الثامن بعدما مني 

بالهزمية الثانية على التوالي.
الى ذلــك، ســتكون الفرصة 

متاحــة أمام ليڤربــول املتصدر 
لتعميــق جــراح غرميــه مــان 
يونايتد وتعزيز صدارته للدوري 
االجنليزي لكرة القدم حني يلتقيان 
اليوم في قمة املرحلة التاســعة 

على ملعب »أولد ترافورد«. 
وتفصل ١5 نقطة بني »الريدز« 
املتصــدر بالعالمــة الكاملة )٢4 
نقطــة( ومــان يونايتــد الثاني 
عشــر، بعد مرور 8 مراحل فقط 

من الدوري احمللي هذا املوسم.
وحقق »اليونايتد« الفوز في 
اثنتني فقط من مبارياته الـ ١3 
بعد أن تعرض العبوه للعديد 
من اإلصابات منذ بداية املوسم 
وتلقى صفعة أخرى بإصابة 

حارســه االســباني دافيد دي 
خيا خالل لقاء منتخب بالده 
مع الســويد ضمــن تصفيات 
كأس أوروبا منتصف األسبوع 
والعب الوسط الفرنسي بول 

بوغبا.
إال ان املدرب النرويجي اوليه 
غونــار سولســكاير دعا العبيه 
لالرتقاء الى املناسبة املرتقبة بني 
أكثر ناديني تتويجا بلقب الدوري.
وقال سولســكاير بشأن دي 
خيا في تصريحات نقلها املوقع 
االلكترونــي للنادي »حســنا، ال 
أتوقع أن يشارك في املباراة )ضد 
ليڤربول(، لكن اإلصابة ليســت 

سيئة بقدر ما كنا نخشى«.

وعلى صعيد املصابني 
اآلخرين، أبقى سولسكاير 
علــى آمالــه فــي عودة 
قريبــة للظهير األمين 
آرون وان- بيســاكا، 
لــم يتطــرق  بينمــا 
الى وضـــع املهاجم 
أنطــوني  الفرنسي 
مارسيال، علـــــى 
رغــم تلميحه في 
تصريحات الى أنه 
قد يكون جاهـزا 
للعــودة ضـــد 
ليڤربـول بعد 

معـــاودته 
التمارين.

إدارة إيڤرتون تفكر في أليغري

هافرتز على رادار العمالقة

ذكر تقريــر صحافي 
إيطالي أن إيڤرتون يستعد 
التخــاذ خطــوة مفاجئة 
بالتعاقد مع املدرب اإليطالي 
ماسيميليانو أليغري املدير 
الفني الســابق ليوڤنتوس 
ليحل محل ماركو سيلفا الذي 
تعرض النتقــادات كبيرة. 
وبحسب موقع »كالتشيو 
ميركاتــو« اإليطالي، فإن 
مسؤولي »التوفيز« تواصلوا 
مع أليغري بالفعل من أجل 

قيادة الفريق خلفا لسيلفا. ويعتبر إيڤرتون هو ثالث ناد في 
الدوري اإلجنليزي يرتبط اســمه بأليغري بعد مان يونايتد 
وتوتنهام. ورحل أليغري عن يوڤنتوس عقب نهاية املوســم 
املاضي بعد قضاء 5 مواسم في تورينو حقق خاللها 5 بطوالت 

لـ »الكالتشيو« وتأهل لنهائي دوري األبطال مرتني.

تقارير صحافية  ذكرت 
فرنســية أن هناك صراعا 
مرتقبا بني برشلونة وباريس 
ســان جيرمان على صفقة 
جديــدة تتمثل بالعب باير 
ليفركوزن األملاني الشاب كاي 
هافرتز )20 عاما(. وبحسب 
 »LE10SPORT« موقــع 
الفرنسي فإن هافرتز يحظى 
باهتمام »البارسا« والعمالق 
الفرنسي، باإلضافة إلى ريال 
مدريد. ويستعد باريس سان 

جيرمان للتعاقد مــع هافرتز كبديل محتمل للنجم البرازيلي 
نيمار الذي ســعى طوال الصيف للعودة إلى برشلونة. نفس 
األمر ينطبق على »البارسا« الذي يتابع الالعب منذ فترة وكلف 
كشافيه مبتابعة الالعب عن قرب من أرض امللعب خالل ودية 
أملانيا واألرجنتني التي تألق فيها وسجل هدفا. وتشير التقارير 
إلــى أن القيمة املالية لهافرتز الذي يرتبط بعقد مع ناديه ملدة 

موسمني آخرين تصل إلى 100 مليون يورو.

»البارسا« يواصل انتصاراته.. وڤالنسيا يرفض اخلسارة من أتلتيكو
صعد حامل اللقب برشلونة إلى صدارة الدوري اإلسباني 
بعدمــا تغلب على مضيفه إيبــار 3-٠ أمس على ملعب 

»إيبوروا«، في املرحلة التاسعة من املسابقة.
وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل لـ »البارسا« 
في الدقيقة ١3، ثم أضاف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 58 قبل أن يختتم لويس 
سواريز التسجيل بالهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 

66 مبساعدة ميسي.
ورفع برشــلونة رصيده بذلك إلــى ١٩ نقطة ليعتلي 
الصدارة مؤقتــا، انتظارا لنتائج باقي مباريات املرحلة، 
بينما جتمد رصيد إيبار عند ٩ نقاط في املركز الرابع عشر.
وكان تسجيل ميسي هدفا في مباراة األمس وصناعة 
هــدف آخر مبنزلة احتفال مبناســبة مرور ١5 عاما على 
أول مشــاركة له بقميص برشــلونة، حيث كان قد ظهر 
للمرة األولى بقميص الفريق الكتالوني عندما شارك من 
مقعد البدالء في الدقائق األخيرة من مباراة الفريق أمام 

إسبانيول في ١6 أكتوبر من عام ٢٠٠4. 
ورفض ڤالنســيا اخلــروج مهزوما أمام مســتضيفه 
اتلتيكــو مدريد، ليخرج متعــادال بهدف لكل منهما، وقد 
تقدم املضيف بهدف سجله دييغو كوستا )36( من ركلة 
جزاء، ليعــادل دانيال باريخو النتيجــة )8٢(، مقتنصا 

نقطة مهمة لفريقه.
واستعاد غرناطة توازنه بفوزه على ضيفه أوساسونا 
١-٠. وسجل البرتغالي دومينغوس دوارتي هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 38. وعاد غرناطة، مفاجأة بداية املوسم، 
إلى ســكة االنتصارات بعد خســارته أمام مضيفه ريال 
مدريد ٢-4 في املرحلــة املاضية، وحقق فوزه اخلامس 

هذا املوسم رافعا رصيده إلى ١7 نقطة.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات أالفيس مع سلتا فيغو، 
وريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وإسبانيول مع ڤياريال، 

)أ.ف.پ(وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد، وإشبيلية مع ليفانتي. جنم برشلونة ليونيل ميسي يحاول املرور من حارس إيبار ماركو دمييتروفيتش 

أوغسبورغ يصدم البايرن.. وليڤاندوڤسكي يعادل رقمني قياسيني
فرض أوغسبورغ تعادال 
قاتال علــى بايرن ميونيخ 
بنتيجــة ٢-٢، فــي مباراة 
أقيمت على ملعب إمبولس 
أرينا، في اجلولة الثامنة من 

عمر الدوري األملاني.
أوغسبورغ تقدم بهدف 
مبكر بعد مــرور 3٠ ثانية 
عن طريق ماركو ريشــتر، 
قبل أن يسجل بايرن هدفني 
عن طريق ليڤاندوڤســكي 
وجنابري في الدقيقتني ١4 
و4٩، ليعود أصحاب األرض 
بتعادل قاتل في الدقيقة ٩١ 
عن طريق فينبوجاسون.

وواصل بايرن تواجده 
في املركــز الثالث برصيد 
١5 نقطــة، بينمــا اســتقر 
أوغسبورغ في املركز الـ١5 

برصيد 6 نقاط.
وقــد واصــل الپولندي 
ليڤاندوڤســكي  روبــرت 
هوايته في حتطيم ومعادلة 
األرقام القياسية في مسيرته 
الكرويــة وعــادل رقمــني 
قياســيني خــالل املبــاراة، 
حيث سجل هدف التعادل 
١-١ ليعادل الرقم القياسي 
املسجل باسم الغابوني بيير 
إميريــك أوباميانغ مهاجم 
بوروسيا دورمتوند سابقا 
ليصبح ثاني العب فقط يهز 
الشباك في أول 8 مباريات 

رانييــري مغامرتــه في عقر 
دار ناديه اجلديد ســمبدوريا 
متذيــل الترتيب أمــام فريقه 
الســابق روما اليــوم، ضمن 
منافســات املرحلــة املرحلــة 
الثامنة من الدوري اإليطالي. 
وواجــه انتــر ميــالن أخبارا 
ســيئة فــي األيــام املاضيــة، 
حيث سيخوض مباراته أمام 
ساسوولو اليوم، مفتقدا جهود 
التشيلي أليكسيس سانشيز، 
الذي قــد يغيب عــن املالعب 
حتــى العــام اجلديد بســبب 
عملية جراحية فــي الكاحل، 
وكذلك دانيلو دامبروزيو الذي 
أصيب في أصابع القدم خالل 
مشاركته مع املنتخب اإليطالي. 
وتســتأنف مباريات املرحلة 
اليــوم، حيث يلتقي بارما مع 
جنوى، وكالياري مع سبال، 

وأودينيزي مع تورينو.

فرنسا
ابتعد باريس سان جرمان 5 
نقاط في الصدارة مؤقتا بفوزه 
الكبير على مضيفه نيس 4-١ 
بينها ثنائية لألرجنتيني أنخل 
دي ماريا اجلمعة ضمن املرحلة 
العاشرة من الدوري الفرنسي. 
اليوم  وتختتــم املرحلــة 
بلقاءات بوردو مع سانت اتيان، 
وموناكو مع رين، ومرسيليا 

مع ستراسبورغ. 

بثالثية معادال النتيجة.
ومتكن نابولي من التغلب 
على ضيفه فيرونا بهدفني دون 
رد، ســجلهما اركاديو ميليز 

)37( و)67(.
هــذا ويســتهل ســتيفانو 
بيولــي مهمته مدربــا جديدا 
لنــادي ميالن مع خيار وحيد 
وهــو الفــوز علــى ليتشــي 
املتواضع، فيما يبدأ كالوديو 

لكــرة القــدم. وكان أتاالنتــا 
فــي طريقه إلــى حتقيق فوز 
كبير على مضيفه واالستعداد 
بأفضل طريقة ممكنة ملباراته 
الثالثاء املقبل ضد مانشستر 
سيتي اإلجنليزي في اجلولة 
الثالثة من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا عندما تقدم بثالثية في 
الشوط األول، لكن التسيو قلب 
الطاولة في الشوط الثاني ورد 

منذ عام ٢٠٠٠.

إيطاليا
فرط أتاالنتا في فوز ثمني 
على مضيفه التسيو واللحاق 
بيوڤنتوس إلى الصدارة ولو 
مؤقتا، بسقوطه في فخ التعادل 
3-3 أمس على امللعب األوملبي 
في روما فــي افتتاح املرحلة 
الثامنــة من الدوري اإليطالي 

بأي موسم في البوندسليغا.
أوباميانــغ حقق  وكان 
هذا الرقم في بداية موسم 
٢٠١5-٢٠١6، كما عادل الرقم 
القياســي لعــدد املباريات 
املتتالية التي يهز فيها أي 
العب لبايرن الشباك حيث 
هز الشباك للمباراة الـ١١ على 
التوالي وهو الرقم الذي كان 
مسجال باسم كارسنت يانكر 

نابولي يهزم فيرونا.. وبيولي ورانييري يستهالن عملية إنقاذ ميالن وسمبدوريا

»الشياطني احلمر« و»الريدز«.. قمة خارج التوقعات

مباريات اليوم بتوقيت الكويت
إجنلترا ) املرحلة 9(

6:3٠beIN sports HD٢مان يونايتد ـ ليڤربول

إسبانيا )املرحلة 9(
١beIN sports HD3االفيس ـ سلتاڤيغو

3beIN sports HD3سوسييداد ـ بيتيس

5beIN sports HD3اسبانيول ـ فياريال

7:3٠beIN sports HD3بلباو ـ بلد الوليد

١٠beIN sports HD3اشبيلية ـ ليڤانتي

إيطاليا املرحلة )8(
١:3٠beIN sports HD4ساسوولو ـ انتر

4كالياري ـ سبال

4beIN sports HD4سامبدوريا ـ روما

4اودينيزي ـ تورينو

7beIN sports HD4بارما ـ جنوى

٩:45beIN sports HD4ميالن ـ ليتشي

أملانيا )املرحلة 8(
4:3٠beIN sports HD5كولن ـ بادربورن

7beIN sports HD5هوڤنهامي ـ شالكه

فرنسا )املرحلة 10(
4beIN sports HD6بوردو ـ سانت إتيان

6beIN sports HD6موناكو ـ رين

١٠beIN sports HD6مرسيليا ـ ستراسبورغ

»السيتي« يهزم كريستال باالس وتشلسي يكسر عناد نيوكاسل وإيڤرتون يوقف سلسلة الهزائم.. وتوتنهام يعيش أوقاتاً صعبة


