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الريان القطري يعلن رحيل جنمه تاباتا
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م��ن��ح ال��ق��ائ��د سيرخيو رام���وس 
فريقه ريال مدريد فوزا “هائال” قربه 
خطوة إضافية من اللقب، بتسجيله 
ه��دف امل��ب��اراة الوحيد ض��د مضيفه 
أتلتيك بلباو 1 -صفر، في حني تنفس 
برشلونة وم��درب��ه كيكي سيتيني 
الصعداء بالعودة من ملعب فياريال 
بفوز كبير 4-1 في املرحلة 34 من 

الدوري اإلسباني.
ورفع ريال رصيده الى 77 نقطة 
من 34 مباراة مع تبقي أربع مباريات 
ع��ل��ى ن��ه��اي��ة امل��وس��م، ب��ف��ارق ارب��ع 
ع��ن برشلونة ال���ذي ع��اد ال��ى سكة 

االنتصارات بعد تعادلني مخيبني.
وواص����ل ري���ال حتقيق النتائج 
املثالية منذ استئناف منافسات الليغا 
الشهر املاضي بعد توقف منذ مارس 
بسبب فيروس كورونا املستجد، اذ 
حقق فوزه السابع في سبع مباريات، 
بينما اك��ت��ف��ى ب��رش��ل��ون��ة ب��أرب��ع��ة 
انتصارات وثالثة تعادالت في سبع 

مباريات حتى اآلن.
ويدين ريال بنقاط املباراة لراموس 
للمباراة الثانية تواليا، بعدما كان قد 
منحه الفوز على ضيفه خيتافي )-1

صفر( اخلميس في املرحلة السابقة.
وه��ي امل��رة الثالثة منذ ال��ع��ودة، 
ي��ف��وز ري���ال بفضل رك��ل��ة ج���زاء من 
ق��ائ��ده وقطب دف��اع��ه رام���وس ال��ذي 
رف��ع رصيده من رك��الت اجل��زاء الى 
22 تواليا، ورصيده من األهداف في 
الليغا هذا املوسم الى 10. وبحسب 
احصاءات “أوبتا”، بات راموس أول 
مدافع يصل الى عتبة عشرة أهداف 
في موسم واحد من الدوري اإلسباني، 

منذ ماريانو برنيا )2006(.

وق��ال الدولي اإلسباني “هذا فوز 
هائل كنا نعرف ان مباراة اليوم هي 
م��ن األص��ع��ب املتبقية ل��ن��ا. امل��ب��اراة 
ع��ل��ى أرض ب��ل��ب��او دائ��م��ا م��ا تكون 
صعبة. نحن س��ع��داء ب��ث��الث نقاط 
إضافية تضع مزيدا من الضغط على 

برشلونة«.
وتطرق راموس لتسجيله ركالت 
اجل���زاء، موضحا ان��ه “في حلظات 
الشك هذه أشعر بالراحة. أردت حتمل 

املسؤولية«.
زيدان سئم من االنتقادات

ام��ا م��درب الفريق الفرنسي زين 
ال��دي��ن زي����دان، ف��أك��د ان���ه س��ئ��م من 
االن��ت��ق��ادات التي اعتبرت ب��ان ريال 
استفاد كثيرا من قرارات حتكيمية في 
اآلونة االخيرة، وقال في هذا الصدد 
“لقد تعبت. يخيل للبعض بأننا نفوز 
ف��ي مبارياتنا فقط بفضل احلكام. 
يجب اح��ت��رام ما يقوم به الالعبون 

على ارضية امللعب«.
وعن ركلة اجلزاء احملتسبة لصالح 
فريقه في مواجهة بلباو، ق��ال “لقد 
ذهب احلكم ملراجعة اللقطة وقرر منح 

ركلة جزاء النها بالفعل ركلة جزاء«.
وه���دد ري���ال م��دري��د بشكل مبكر 
مرمى أوناي سيمون، وذلك عبر ركلة 
حرة مباشرة نفذها ماركو أسنسيو 
قوية بالقدم اليسرى )4(. ومتكن 
ح���ارس بلباو م��ن إب��ع��اد احمل��اول��ة، 
لتصل ال��ى دان���ي ك��ارف��اخ��ال داخ��ل 
املنطقة، فحولها مباشرة الى زميله 
الفرنسي كرمي بنزمية املتواجد قرب 
املرمى، لكنه لم يحسن التعامل معها 
ب��ال��رأس. وتبادل الفريقان التهديد 

بشكل م��ت��س��اٍو ف��ي ال��ش��وط األول. 
وسنحت لريال فرصة عبر رأسية 
من البرازيلي رودريغو لكن مصيرها 
كان خارج املرمى )22(، ليرد عليها 
إينياكي وليامس بتسديدة قوية علت 
عارضة البلجيكي تيبو كورتوا )23(.
وفي الشوط الثاني، واصل ريال 
تهديد مرمى سيمون بتسديدة من 
ال��ك��روات��ي لوكا م��ودري��ت��ش أوقفها 

حارس املرمى )47(.
لكن ال��ض��ي��وف ك��س��روا التعادل 
السلبي ق��ب��ل دخ���ول امل���ب���اراة رب��ع 
الساعة األخير حني حصل البرازيلي 
مارسيلو على ركلة جزاء بعد عرقلة 
من داني غارسيا، احتسبت إثر تدخل 
من حكم الفيديو املساعد، فانبرى لها 

راموس بنجاح )73(.
وك����ان ري����ال ق��ري��ب��ا م��ن تعزيز 
النتيجة عبر ه��داف��ه بنزمية ال��ذي 
اخ��ت��رق منطقة اجل���زاء بعد تبادل 
سريع للكرة مع البديل األملاني طوني 
ك���روس، لكن تسديدته م��ن مسافة 

قريبة أبعدها سيمون بقدمه )88(.
وشهدت الثواني األخيرة تدافعا 
بني العبي الفريقني بعد خطأ قاس 
م��ن الع��ب بلباو إيكر مونايني على 

مودريتش.
 برشلونة يكشر عن أنيابه 

وعلى ملعب “ال سيراميكا”، تنفس 
ب��رش��ل��ون��ة ال��ص��ع��داء ع��ل��ى حساب 
مضيفه فياريال 4-1، ليخفف الضغط 
ع��ن م��درب��ه سيتيني بعد تعادليه 
املخيبني في املرحلتني املاضيني ضد 

سلتا فيغو وأتلتيكو مدريد )2-2(.
وأكد برشلونة تفوقه على فياريال 

الذي مني بهزميته األولى بعد خمسة 
انتصارات وتعادل منذ العودة من 
التوقف ال��ق��س��ري، إذ ل��م ي��ذق طعم 
الهزمية أم��ام “الغواصة الصفراء” 
منذ م���ارس 2008 ح��ني خسر على 
ملعبه 1-2، في حني تعود هزميته 
األخيرة في ملعب منافسه الى اكتوبر 

2007 بنتيجة 3-1.
وكشر برشلونة عن أنيابه باكرا 
واف��ت��ت��ح التسجيل ب��ع��د 3 دق��ائ��ق 
عبر النيران الصديقة، إذ ح��ول باو 
توريس الكرة في شباك فريقه عن 
طريق اخلطأ بعد عرضية من جوردي 
ألبا، وذل��ك حتت ضغط من املهاجم 
الفرنسي أن��ط��وان غ��ري��زم��ان ال��ذي 
لعب أساسيا بعد أن ب��دأ املباراتني 

املاضيتني على مقاعد البدالء.
لكن وك��م��ا حصل ف��ي امل��ب��ارات��ني 
األخيرتني ضد سلتا وأتلتيكو، سمح 

برشلونة لفياريال بالعودة الى اللقاء 
من هجمة مرتدة انطلقت اثر فرصة 
خطيرة للضيف الكاتالوني، ووصلت 
عبرها الكرة ال��ى املخضرم سانتي 
ك��ازورال املتوغل في اجلهة اليسرى، 
فسددها من زاوي��ة ضيقة ليصدها 
احل��ارس األمل��ان��ي م��ارك أن��دري��ه تير 
شتيغن إال أن جيرار مورينو كان في 
املكان املناسب ملتابعتها في الشباك 
)14(، مسجال هدفه ال�16 ف��ي “ال 

ليغا” هذا املوسم.
وعاد برشلونة للتقدم مجددا بهدف 
رائع لألوروغوياني لويس سواريز 
من تسديدة لولبية أطلقها من مشارف 
املنطقة الزاوية اليسرى العليا بعد 
مجهود فردي مميز للنجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي )20(، رافعا رصيده 

الى 14 هدفا في الدوري هذا املوسم.
وكان النادي الكاتالوني قادرا على 

تعزيز تقدمه أكثر من م��رة، السيما 
عبر التشيلي أرتورو فيدال وسواريز، 
إال أن النتيجة بقيت على حالها حتى 
الدقيقة األخ��ي��رة م��ن ال��ش��وط األول 
حني أضاف غريزمان الثالث بتسديدة 
ساقطة رائعة بعد أن تبادل الكرة 
مع ميسي ال��ذي حضرها للفرنسي 
بتمريرة خلفية مميزة )45(، ليحقق 
ب��ذل��ك أف��ض��ل م��وس��م ل��ه م��ن حيث 

التمريرات احلاسمة )19(.
واعتقد ميسي أنه عزز أيضا سجله 
التهديفي للموسم )22 حتى اآلن( إثر 
لعبة جماعية ومتريرة عرضية من 
سيرجي روبرتو، لكن الهدف ألغي 
ب��داع��ي التسلل بعد مراجعة حكم 
الفيديو املساعد )69(، لكن الهدف 
الكاتالوني الرابع ُسِجَل في نهاية 
املطاف عبر البديل أنسو فاتي بعد 
توغله في اجلهة اليسرى قبل تسديده 

ال��ك��رة أرض��ي��ة ف��ي ال��زاوي��ة اليمنى 
.)86(

وف��ي م��ب��اراة ه��ام��ة للبقاء، خطا 
إس��ب��ان��ي��ول خ��ط��وة إض��اف��ي��ة نحو 
ال��درج��ة الثانية للمرة األول���ى منذ 
1993 بخسارته على أرض��ه أم��ام 
ليغانيس صفر1-، ليبقى ف��ي قاع 
الترتيب مباشرة خلف ضيفه الذي 
حققه فوزه األول منذ املرحلة األخيرة 
)ع��ل��ى ف��ي��اري��ال 2-1( قبل تعليق 
املوسم بسبب فيروس ك��ورون��ا في 

مارس.
وف��ي ال��ص��راع م��ن أج��ل املشاركة 
القارية، فرط خيتافي بنقطتني هامتني 
حللم امل��ش��ارك��ة ف��ي دوري األبطال 
بتعادله مع مضيفه أوساسونا صفر-
صفر، متخلفا بفارق ارب��ع نقاط عن 
إشبيلية الرابع الذي يختتم املرحلة 

اإلثنني على أرضه ضد خيتافي.

ميسي يسدد على مرمى فياريال

أعلن الريان القطري عن انتهاء مسيرة تاباتا 
في صفوفه متمنياً له التوفيق في قادمات 

األيام.
ونشر نادي الريان في حسابه الرسمي على 
تويتر عبر اإلنترنت تغريدات أكد فيها عدم 
التوصل التفاق مع تاباتا بشأن استمراره مع 

الرهيب للفترة املقبلة.
وغّرد الريان: “تاباتا لن يستمر مع الريان، 

واإلدارة توجه إليه الشكر«.
وتابع: “وجهت إدارة نادينا الشكر لالعب 
رودريغو تاباتا على السنوات التي قضاها بني 
صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي بعد 

انتهاء تعاقده مؤخراً مع النادي دون التوصل 
إلى اتفاق معه لتجديد التعاقد رغم العرض 

املناسب املقدم إليه من الريان«.
خامتاً في تغريدة أخرى: “وبذلك لن يكمل 
 QNB تاباتا املباريات املتبقية من دوري جنوم

مع الرهيب في املوسم احلالي«.

بولونيا يخرج إنتر من املنافسة.. وأتاالنتا 
يواصل مشواره التاريخي في »الكالتشيو«

أخ��رج بولونيا مضيفه إنتر ميالن الثالث من 
معادلة اللقب وأسدى خدمة كبيرة لالتسيو الثاني 
بعدما قلب الطاولة عليه بالفوز 2-1 في املرحلة 
الثالثني من الدوري اإليطالي، فيما واصل أتاالنتا 
الرابع مشواره التاريخي باضافة فوز ثامن تواليا 

على حساب مضيفه كالياري -1صفر.
وبعد أن حافظ على سجله اخلالي من الهزائم 
منذ 25 سبتمبر املاضي حني سقط أمام إنتر بالذات 
)صفر1-(، مني التسيو السبت على أرض��ه ضد 
ميالن )صفر3-( بهزمية ثانية م��ن أص��ل أرب��ع 
مباريات خاضها منذ استئناف املوسم الذي توقف 
في مارس بسبب تفشي فيروس “كوفيد19-”، ما 
سمح ليوفنتوس بتوسيع الفارق الى 7 نقاط في 

الصدارة.
وك��ان التسيو مهددا بفقدان الوصافة لصالح 
إنتر الذي كان ميلك فرصة أن يكون على بعد نقطة 
فقط من فريق العاصمة، إال أنه عجز عن استغالل 
عامل األرض والتقدم والتفوق ال��ع��ددي وركلة 
جزاء، ومني في نهاية املطاف بهزميته األولى من 
أصل خمس مباريات خاضها فريق املدرب أنتونيو 
كونتي بعد ال��ع��ودة م��ن ال��ت��وق��ف ال���ذي فرضه 

“كوفيد- 19«.
ولم يفقد إنتر وحسب األمل مبنافسة يوفنتوس 
على اللقب في ظل املستوى ال��ذي يقدمه األخير 
)أصبح الفارق 11 نقطة(، بل بات مهددا من أتاالنتا 

الرابع الذي أصبح يتخلف عنه بفارق نقطة فقط.
وبدأ إنتر اللقاء بشكل مثالي بافتتاحه التسجيل 
في الدقيقة 22 عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
كان في املكان املناسب ملتابعة الكرة في الشباك، 
بعد أن ارتدت من القائم األيسر إثر رأسية لزميله 
األرجنتيني الوت��ارو مارتينيز بعد عرضية من 

اإلنكليزي آشلي يونغ.
ورف���ع امل��ه��اج��م ال��س��اب��ق ملانشستر يونايتد 
اإلنكليزي رصيده الى 20 هدفا في موسمه األول في 
الدوري اإليطالي، في املركز الثالث خلف مهاجمي 
التسيو تشيرو إميوبيلي )29( ويوفنتوس 

البرتغالي كريستيانو رونالدو )25(.
نقطة التحول

ومن إحدى فرصه النادرة جدا، كاد بولونيا أن 
يهز شباك هاندانوفيتش بتسديدة قوية بعيدة 
من الغامبي موسى بارو، إال أن القائم تدخل وأنقذ 

أص��ح��اب األرض )53(، ث��م تعقدت مهمة فريق 
امل���درب الصربي سينيتسا ميهايلوفيتش بعد 
أن اضطر الكمال اللقاء بعشرة العبني بعد طرد 
روب��رت��و سوريانو العتراضه على ق��رار احلكم 

.)57(
ودفع إنتر ثمن هذه الفرصة ألن بولونيا أدرك 
التعادل بهدف رائع سجله البديل الغامبي موسى 
ج���وارا م��ن تسديدة بعيدة أطلقها م��ن مشارف 
املنطقة ال��ى ال��زاوي��ة اليمنى األرضية )74(، ثم 
تعادل الفريقان أيضا من الناحية العددية بعد 
طرد أليساندرو باستوني لنيله إن��ذارا ثانيا إثر 
خطأ على جوارا الذي قلب األمور لصالح فريقه منذ 

دخوله في الدقيقة 65 بدال من نيكوال سانسوني.
واكتملت امل��ف��اج��أة بعدما جن��ح بولونيا في 
تسجيل ه��دف التقدم م��ن لعبة جماعية مميزة 
ومتريرة متقنة في ظهر الدفاع من األرجنتيني 
نيكوالس دومينغيز ملوسى بارو املتوغل في اجلهة 
اليسرى، فأطلقها رائعة في شباك هاندانوفيتش 
)80(، ليقود بولونيا لكي يصبح ثاني فريق فقط 
يسقط “نيراتسوري” في ملعبهم هذا املوسم في 

“سيري أ”، بعد يوفنتوس )1-2 في 6 أكتوبر(.
وحتسر الالعب الهولندي ستيفان دي فري 
على التفريط بفرصة الفوز باملباراة، مضيفا “لقد 
عادوا الى اللقاء حني كانوا يلعبون بعشرة العبني، 
وبالتالي نشعر بخيبة كبيرة ألننا لم ننجح في 
حسم اللقاء وضمان احلصول على النقاط الثالث”، 
م��ش��ددا “على ض���رورة أن نتحسن، السيما في 
الدفاع. الطريق ما زال طويال بالنسبة لنا ألننا 
غالبا ما نتقدم من دون أن نتمكن من قيادة املباراة 

الى بر األمان«.
أتاالنتا يواصل مشواره التاريخي

ومن جهته، واصل أتاالنتا مشواره التاريخي 
وزحفه نحو املشاركة في دوري أبطال أوروب��ا، 
املسابقة التي وص��ل فيها ه��ذا امل��وس��م ال��ى ربع 
النهائي في أول مشاركة، وذلك بفوزه على مضيفه 
كالياري 1 - صفر. وبعد خمسة انتصارات متتالية 
قبل توقف املوسم بسبب تفشي فيروس كورونا 
املستجد، بينها اثنان على فالنسيا اإلسباني في 
ثمن نهائي دوري األب��ط��ال، واص��ل ممثل مدينة 
ب��رغ��ام��و مسلسل ان��ت��ص��ارات��ه بعد االستئناف 

بتحقيقه فوزا خامسا تواليا.

فوز صعب لليفربول.. وخسارة ثالثة تواليًا 
لسيتي خارج ملعبه في »البرمييرليغ«

حقق ليفربول الذي توج بطال للدوري 
االنكليزي لكرة القدم قبل 10 ايام وللمرة 
االول��ى منذ 30 عاما، ف��وزا صعبا على 
ضيفه استون فيال الذي يصارع من اجل 
البقاء، بهدفني نظيفني في املرحلة الثالثة 
والثالثني في حني مني مانشستر سيتي 
بخسارته الثالثة تواليا خ��ارج ملعبه 

بسقوطه امام ساوثمبتون صفر1-.
وك��ان ليفربول يخوض اول مباراة 
له على ملعب “انفيلد” منذ التتويج 
واالول���ى بعد الهزمية الساحقة التي 
تلقاها على يد وصيفه مانشستر سيتي 

برباعية نظيفة اخلميس املاضي.
لم يقدم ليفربول الذي اجرى مدربه 
االملاني يورغن كلوب بعض التعديالت 
على تشكيلته االساسية ابرزها مشاركة 
املهاجم البلجيكي ديفوك اوريجي بدال 
من البرازيلي روبرتو فيرمينو، عرضا 
مقنعا طوال املباراة وكان بامكان استون 
فيال بقيادة مهاجمه املتألق جاك غريليش 
ان يسجل اكثر من مرة لو استغل الفرص 
التي سنحت له من خالل االعتماد على 
الهجمات املرتدة السريعة، ال سيما في 

الشوط الثاني من املباراة.
وجن��ح امل��ه��اج��م السنغالي ساديو 
مانيه ف��ي تسجيل ال��ه��دف األول بعد 
متريرة من الغيني نابي كيتا سددها 
قوية ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل 

الشباك )71(.
وه��ي امل��رة الثالثة التي يصل فيها 
سانيه ال��ى العشرين هدفا )بينها 16 
في ال��دوري( في مختلف املسابقات في 
صفوف ليفربول بعد موسمي 2017-

2018 )20(، و19-2018 )26(.
واضاف البديل كورتيس جونز الثاني 
في الدقيقة االخيرة من املباراة من مسافة 
قريبة. وكان جونز يخوض ثالث مباراة 
له في ال��دوري احمللي وسجل بالتالي 

باكورة اهدافه.
ول��م يخسر ليفربول ف��ي اخ��ر 57 
مباراة على ارضه في ال��دوري وفاز في 
اخر 24 منها تواليا. ويحتاج ليفربول 
ال��ى 12 نقطة م��ن م��ب��اري��ات��ه اخلمس 
االخ��ي��رة لكي يحطم ال��رق��م القياسي 
من حيث ع��دد النقاط في موسم واحد 
واملسجل باسم مانشستر سيتي )100 

نقطة موسم 2018-2017(.
وع��ن ه��ذا االم���ر حت��دث ك��ل��وب بعد 
املباراة قائال “كل ما استطيع قوله انه 
اذا كنا نفكر دائما باالرقام القياسية فلن 

نستطيع حتقيقها«.
واض���اف “ال نريد ال��رق��م القياسي، 
نريد النقاط الثالث، ال نفكر بشيء اخر، 
احلصول على النقاط الثالث هو صعب 
جدا«. واضاف “لم نقدم عرضا رائعا بل 

جيدا سمح لنا باقتناص ثالث نقاط«.
ام��ا اس��ت��ون فيال فلم يفز ف��ي اخ��ر 9 
مباريات، حيث تعادل مرتني وخسر 

سبعا منها.

خسارة ثالثة تواليا لسيتي خارج 
ملعبه

وعلى ملعب “سانت ماريز” على 
ال��س��اح��ل اجل��ن��وب��ي، خسر مانشستر 
سيتي ل��ل��م��رة االول����ى م��ن��ذ 5 س��ن��وات 
في ث��الث مباريات تواليا في ال��دوري 
خ��ارج ملعبه، بسقوطه ام��ام مضيفه 

ساوثمبتون صفر1-.
وكان سيتي خسر امام جاره يونايتد 
صفر2- في 8 مارس املاضي قبل توقف 
الدوري بسبب فيروس كورونا املستجد، 
ومنذ العودة سقط ام��ام تشلسي 2-1 
ايضا قبل الثالثة اليوم. وكانت املرة 
االخيرة التي يخسر فيها ال�”سيتيزنس” 
ث��الث مباريات تواليا خ��ارج ملعبهم 
في ابريل عام 2015 عندما سقطوا في 
ارب��ع مباريات تواليا باشراف امل��درب 

التشيلياني مانويل بيليغريني.
وه��ي امل��رة االول��ى ايضا في مسيرة 
امل��درب االسباني بيب غ��واردي��وال التي 
يخسر فيها ثالث مباريات متتالية في 
ال���دوري احمللي اك��ان مع برشلونة او 

بايرن ميونيخ االملاني أو سيتي.
وي��دي��ن س��اوث��م��ب��ت��ون ب��ال��ف��وز ال��ى 
ح��ارس مرماه املتألق اليكس ماكارثي 
الذي انقذ مرماه من ست محاولة خطرة، 
علما بان مانشستر سيتي سدد 24 مرة 

باجتاه عرينه.
وخسر الظهير االوكراني اولكسندر 
زينتشنكو ال��ك��رة ف��ي وس���ط امللعب 
فوصلت ال��ى تشي ادام���س ال���ذي ملح 
ح���ارس سيتي ال��ب��رازي��ل��ي ادي��رس��ون 
خارج منطقته فسدد كرة لولبية من 40 

مترا لتسكن شباكه )16(.
وضغط مانشستر سيتي الذي لعب 
من دون صانع العابه البلجيكي املتألق 
كيفن دي بروين الذي وضعه مدربه على 
مقاعد الالعبني االحتياطيني، وسنحت له 
اكثر من فرصة ابرزها كرة سددها رحيم 
سترلينغ صدها القائم في حني تألق 
ماكارثي في الذود عن مرماه منقذا فريقه 
م��ن اك��ث��ر م��ن ه��دف محقق ف��ي الشوط 

االول.
وض��غ��ط سيتي ف��ي مطلع الشوط 
الثاني وت��دخ��ل ماكارثي م��رة جديدة 
البعاد كرة رأسية من املهاجم البرازيلي 
غ��اب��ري��ال ج��ي��زوس )50(. ث��م تصدى 
الن��ف��راد االسباني دافيد سيلفا بعدها 

بثالث دقائق.
وتوالت الفرص لسيتي لكنها لم جتد 
من يتابعها داخل الشباك على الرغم من 
ن��زول دي بروين واملهاجم الشاب فيل 

فودن.
وم��ن جهته، ن��أى وس��ت ه��ام قليال 
ع��ن شبح الهبوط بعودته بالتعادل 

االيجابي 2-2 من ملعب نيوكاسل.
وابتعد الفريق اللندني بفارق 4 نقاط 
عن منطقة الهبوط في املركز السادس 

عشر مع 31 نقطة.
ودخ��ل وس��ت ه��ام امل��ب��اراة منتشيا 
بعد ف���وزه على ج���اره تشلسي 1-2 
منتصف االس��ب��وع، وجن��ح في افتتاح 
التسجيل ب��ع��د م���رور 4 دق��ائ��ق فقط 
بواسطة مهاجمه الدولي السابق مايكل 
انطونيو. لكن نيوكاسل ال��ذي يحقق 
نتائج جيدة في االون��ة االخيرة، ادرك 
التعادل عبر جناحه الباراغوياني ميغيل 

امليرون مستغال كرة مرتدة من احلارس 
البولندي لوكاش فابيانسكي، رافعا 

رصيده الى 8 اهداف هذا املوسم )17(.
وتقدم وس��ت ه��ام مجددا عن طريق 
التشيكي ت��وم��اس سوتشيك اث��ر كرة 
م��رت��دة م��ن ال��ع��ارض��ة س��دده��ا ديكالن 

رايس )65(.
ول��م ينعم وس��ت ه��ام بتقدمه سوى 
دقيقتني، الن الع��ب وس��ط نيوكاسل 
جوجو شيلفي ادرك التعادل لفريقه 
عندما كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة 

داخل الشباك من مسافة قريبة.
وف��ي م��ب��اراة ث��ان��ي��ة، فشل بيرنلي 
وضيفه شيفيلد يونايتد ف��ي تعزيز 
امالهما باملشاركة في الدوري االوروبي 

)يوروبا ليغ( بتعادلهما 1-1.
وب��ق��ي شيفيلد ف��ي امل��رك��ز الثامن، 
متخلفا بفارق 4 نقاط عن ولفرهامبتون 
ال��س��ادس، ف��ي ح��ني صعد بيرنلي الى 

املركز التاسع بفارق نقطتني عن ضيفه.
تقدم بيرنلي عن طريق مدافعه جيمس 
تاركوفسكي بعد ركلة ح��رة مباشرة 
ومتريرة رأسية من جاي رودريغيز قبل 

نهاية الشوط االول بدقيقتني.
واض�����اع ب��ي��رن��ل��ي ف��رص��ة ذهبية 
ملضاعفة تقدمه عندما سدد رودريغيز 
كرة قوية فشل احلارس دين هندرسون 
في التقاطها، فتهيأت امام دوايت ماكنيل 
لكن االخير سدد خارج اخلشبات الثالث 

من مسافة قريبة.
ودفع بيرنلي الثمن الن شيفيلد جنح 
ف��ي ادراك التعادل عبر مدافعه جون 
ايغان، مستغال كرة عرضية عند القائم 

الثاني )80(.

لقطة من مباراة مانشستر سيتي وساوثمبتون
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 الليغا.. راموس ينقذ ريال مدريد
 .. وبرشلونة يتنفس الصعداء
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