
عدل بروسيا دورمتوند متصدر دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم تأخره 
م��رت��ن قبل أن ي��ف��وز 3-2 على بايرن 
ميونيخ حامل اللقب بعدما منحه هدف 
البديل باكو ألكاسير فرصة االبتعاد بسبع 

نقاط عن غرميه.
وف��ي م��ب��اراة ممتعة ارت��ق��ت ملستوى 
التوقعات خرج دورمتوند فائزا ليبتعد 
عن منافسه األب��رز على اللقب قبل فترة 

التوقف الدولي.
ووض��ع روب��رت ليفاندوفسكي الفريق 
الضيف ف��ي املقدمة مرتن قبل أن ي��درك 
ماركو رويس قائد دورمتوند التعادل في 
كل مرة ثم عزز اإلسباني ألكاسير من وصفه 
”بالبديل الرائع“ عندما هز الشباك بهدف 

احلسم في الدقيقة 73 بعد هجمة مرتدة.
وه��ذا ه��و ه��دف ألكاسير السابع في 
أرب��ع مباريات كبديل ه��ذا املوسم ورفع 
رصيد دورمتوند، الذي حافظ على سجله 
اخلالي من الهزمية في ال��دوري، إلى 27 
نقطة متقدما بثالث نقاط ع��ن بروسيا 
مونشنجالدباخ وسبع عن بايرن صاحب 

املركز الثالث.
وق��ال لوسيان فافر م��درب دورمتوند 
”كانت مباراة رائعة وأود تهنئة العبي 
فريقي. ال أعتقد أنني شاهدت نسخة أقوى 

من بايرن في أول 30 دقيقة.
”كنت راض��ي��ا ع��ن ت��أخ��رن��ا -1صفر 
فقط ف��ي ال��ش��وط األول ألنني كنت أعلم 
أن املنافس ل��ن يستطيع احملافظة على 
إيقاعه. األم��ور كانت صعبة لكن شعرنا 

بعد ذلك أننا نستطيع الفوز“.
وستزيد الهزمية الثانية لبايرن في 
الدوري الضغط على املدرب نيكو كوفاتش 
إذ يعاني الفريق البافاري الفائز بآخر ستة 

ألقاب في الدوري للحاق بدورمتوند.
ورمب��ا يتراجع بايرن، ال��ذي لم يفشل 
في الفوز بعد تقدمه مرتن بفارق هدف 
منذ 18 عاما، للمركز الرابع لو فاز رازن 
بال شبورت اليبزيج على باير ليفركوزن 

يوم األحد.
وقال كوفاتش ”اهتزت شباكنا مرتن 
بهجمتن مرتدتن وه��ذا ال ميكن حدوثه. 
دورمت��ون��د ميلك العبن أصحاب سرعة 

وكان يجب علينا أن نلعب بتكتل أكبر“.
وبدأ بايرن املباراة بشكل جيد مستفيدا 
من البداية املتعثرة لصاحب األرض وتقدم 
بضربة رأس من ليفاندوفسكي مهاجم 

دورمتوند السابق في الدقيقة 26.
وس��ق��ط روي�����س، ال����ذي ي��ق��دم أداء 

استثنائيا هذا املوسم، داخل منطقة اجلزاء 
ونفذ بنفسه ركلة اجلزاء بنجاح بعد أربع 

دقائق من بداية الشوط الثاني.
لكن فرحة جماهير صاحب األرض لم 

تدم طويال إذ أع��اد ليفاندوفسكي التقدم 
ل��ب��اي��رن م��ن ض��رب��ة رأس أخ���رى ليرفع 
رصيده إلى 12 هدفا في تسع مواجهات 
ضد فريقه السابق. وحاصر دورمتوند 

مرمى ضيفه وأه���در روي��س العديد من 
الفرص السهلة قبل أن يعوض كل ذلك 
بهدفه الثامن هذا املوسم بتسديدة مباشرة 
رائ��ع��ة ت��رك��ت ن��وي��ر ف��ي ح��ال��ة ذه���ول. 

واكتملت مأساة بايرن الذي بدا مهتزا أمام 
سرعة دورمت��ون��د عندما كسر اإلسباني 
ألكاسير التسلل ووض��ع الكرة في مرمى 
نوير. واحتاج ألكاسير إلى 218 دقيقة 

فقط لتسجيل ثمانية أه��داف في ال��دوري 
هذا املوسم وهو أسرع من يفعل ذلك على 

اإلطالق في الدوري األملاني.
وأحكم مونشنجالدباخ قبضته على 

املركز الثاني بتغلبه 3-1 على مستضيفه 
فيردر برمين بفضل ثالثية احلسن بليا 
الذي رفع رصيده إلى ثمانية أه��داف هذا 

املوسم. 
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فرحة ماركو رويس بالهدف الثاني لبروسيا دورمتوند

دورمتوند يقلب الطاولة على بايرن ويبتعد بصدارة »البوندسليغا«

ليون يسحق جاجنون برباعية في الدوري الفرنسي
حافظ الهولندي ممفيس ديباي 
على مستواه الرائع في دوري الدرجة 
االول��ى الفرنسي لكرة القدم عندما 
سجل هدفن رائعن وهيأ هدفا آخر 
ليساعد اوملبيك ليون على حتقيق 
انتصار رائ��ع 4-2 على جاجنون 

متذيل الترتيب يوم السبت.
وسمحت ه��ذه النتيجة لليون 
بالبقاء في املركز الرابع برصيد 
24 نقطة من 13 مباراة متراجعا 
بفارق نقطة واحدة خلف مونبلييه 

ومتقدما مبثلها على سانت ايتين.
وسيحل باريس س��ان جيرمان 
حامل اللقب واملتصدر ضيفا على 
موناكو صاحب املركز قبل االخير في 
ابرز مباريات اجلولة احلالية يوم 
االح��د وه��و يهدف لتمديد مسيرته 

املثالية الى 13 انتصارا متتاليا.
ولعب م��ارك��وس ت���ورام، جنل 
ليليان ت���ورام الفائز م��ع فرنسا 
بكأس العالم في السابق، ضربة 
رأس من فوق حارس ليون ليمنح 
جاجنون التقدم في الدقيقة 21 
قبل ان يتعادل حسام ع��وار في 
الدقيقة 62 بلمسة بجانب القدم. 

لكن ديباي أشعل االجواء بعدها.

وقلب املهاجم السابق ملانشستر 
يونايتد ال��دف��ة ف��ي الدقيقة 66 
ب��ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��ن ع��ل��ى حافة 
م��ن��ط��ق��ة اجل�����زاء ق��ب��ل ان يطلق 
ت��س��دي��دة ص��اروخ��ي��ة بعدها اثر 
ركلة حرة من مسافة 30 مترا لتمر 
من اسفل العارضة مباشرة نحو 

الشباك.
وسجل ت��ورام هدفه الثاني من 
ركلة ج��زاء ليشعل آم��ال اصحاب 
االرض ف��ي ان��ت��زاع نقطة قبل ان 
يضمن البديل مكسويل كورنيه 
انتصار ليون من اول ملسة له للكرة 

عقب متريرة رائعة من ديباي.
وان��ت��ص��ر نيس -1صفر على 
تسعة من العبي نيم حيث سجل 
يوسف عطال هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة 61 عقب طرد الثنائي 
ف��ات��و م��اوس��ا ول��وي��ك الن���در في 
الشوط االول. وخسر مونبلييه 
1 -صفر امام اجنيه عقب تسجيل 

رومان توماس في الدقيقة 69.
وابتعد اميان عن منطقة الهبوط 
بفوزه 1 -صفر على تولوز بفضل 
ه��دف اليكسيس بن في الدقيقة 
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ديباي يواصل عروضه القوية مع ليون

جدد ن��ادي بايرن ميونخ ثقته في مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، 
بالغرم من اخلسارة 2-3 أمام الغرمي التقليدي ومتصدر الدوري األملاني 

بروسيا دورمتوند السبت، في اجلولة 11 من البطولة.
وقال املدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، في 
تصريحات عقب املباراة، إن »إدارة النادي ال تفكر فى إقالة كوفاتش وتدعم 
امل��درب، على الرغم من مطالب اجلماهير برحيله بسبب تراجع نتائج 

الفريق«.
وأضاف رومينيغه: »نحن ندعم كوفاتش، وال يوجد أي حديث داخل 
اإلدارة عن مستقبله، هو مدرب بايرن ميونخ ويتلقى كل الدعم منا.. فريقنا 
قدم مباراة من الطراز العاملى وتقدم مرتن فى النتيجة أمام دورمتوند، 

وحتى مع خسارة املباراة ال ميكنني لوم الالعبن«.
وتراجع بايرن ميونخ للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري األملانى 

برصيد 20 نقطة، بفارق 7 نقاط عن دورمتوند املتصدر.

اس��ت��ط��اع ب��ورت��و أن يفض 
ال��ش��راك��ة ف��ي ص���دارة ال���دوري 
البرتغالي، مع سبورتنج براجا، 
بعد أن اقتنص ف��وزا قاتال منه 
بهدف نظيف، في اللقاء الذي 
جمعهما مساء السبت، في قمة 

اجلولة ال�10 من املسابقة.
وع��ل��ى ملعب )ال���دراج���او(، 
ظل التعادل السلبي قائما بن 
ال��ف��ري��ق��ن ح��ت��ى ق��ب��ل ص��اف��رة 
النهاية بدقيقتن عندما ظهر 
املهاجم البرازيلي فرانسيسكو 
س��واري��س )تيكينيو(، وسجل 
ه��دف النقاط الثالث ألصحاب 
األرض. وت��ع��د ه��ذه اخل��س��ارة 
األول���ى ب��راج��ا ه��ذا امل��وس��م في 
املسابقة، فيما اقتنص »التنانن« 

انتصارهم الثالث على التوالي.
وس��اه��م ال��ف��وز ف��ي ارت��ف��اع 
رصيد بورتو ل�24 نقطة، لينفرد 

بصدارة الترتيب.
في املقابل، جتمد رصيد براجا 
عند 21 نقطة في املركز الثاني 
الذي بات مهددا بفقدانه في حالة 
ف��وز سبورتنج لشبونة )19 
نقطة( على ضيفه تشافيس، 

غدا األحد.
وف��ي مباريات أخ��رى أقيمت 
اليوم، استعاد ناسيونال ماديرا 
ذاك��رة االنتصارات بفوزه على 

ماريتيمو ب��ه��دف نظيف على 
ملعب )ماديرا(. جاء هدف اللقاء 
الوحيد في الدقيقة 65، وحمل 

توقيع جواو كاماتشو.
وبعد 6 ج��والت متتالية لم 
يتذوق خاللها طعم الفوز، حقق 
ناسيونال انتصاره الثاني هذا 
املوسم ليرتفع رصيده ل�9 نقاط 

في املركز ال�17 وقبل األخير.
ف��ي امل��ق��اب��ل، جت��م��د رصيد 
ماريتيمو ع��ن��د 10 ن��ق��اط في 

املركز ال�13.

وخيم التعادل السلبي على 
اللقاء ال��ذي جمع بيلينينسش 
بضيفه بوافيشتا على ملعب 

)دو ريستيلو(.
وبات رصيد بيلينينسش 12 
نقطة في املركز العاشر، فيما 
ارتفع رصيد بوافيشتا ل�9 نقاط 

في املركز ال�16 مؤقتا.
وفاز ديسبورتيفو أفيس على 
ضيفه ري��و أف��ي بهدفن لواحد 

على ملعب )أفيس الرياضي(.
ج��اء هدفي أصحاب األرض 

ف��ي ال��ش��وط األول ع��ن طريق 
رودري��ج��و ألفيس، م��ن عالمة 
اجل�����زاء، ودي��ي��ج��و ج��ال��و في 
الدقيقتن 16 و45 على الترتيب.
فيما اكتفى الضيوف بهدف 
شرفي في الدقيقة األخيرة عن 

طريق برونو مورييرا.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد 
ديسبورتيفو ل�10 ن��ق��اط في 
امل��رك��ز الثاني عشر، فيمل ظل 
رصيد ريو أفي عند 18 نقطة في 

املركز الرابع.

بورتو يغرد منفردا في صدارة الدوري البرتغالي
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هونيس: لن ننشط في سوق 
االنتقاالت الشتوية

استبعد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، اإلنفاق ببذخ خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، في يناير املقبل، لكنَّه تعهد بإعادة بناء 

الفريق من أجل بداية املوسم اجلديد.
وقال هونيس لشبكة »سكاي سبورتس« التليفزيونية: »ال بالتأكيد لن 

ننشط في سوق االنتقاالت«.
ويتصدر دورمت��ون��د، ال��ذي لم يتعرض ألي هزمية، ج��دول ترتيب 
البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن أقرب مالحقيه بوروسيا مونشنجالدباخ، 

الوصيف، وبفارق 7 نقاط عن بايرن، صاحب املركز الثالث.
وتعاقد بايرن، بالفعل مع الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز، بعقد سيتم 

تفعيله في يناير.
وأكد هونيس، أن عودة الالعبن املصابن للمشاركة مع الفريق سيساهم 

في تعزيز قدرات الفريق، على املدى القصير.
وأشار »نستعيد جهود كينجسلي كومان، قبل أعياد امليالد، وتياجو 
بإمكانه اللعب بعد أسبوعن، أو 3 أسابيع«. وقد يستعيد بايرن، جهود 
جنم منتخب فرنسا كورنتن توليسو، في فبراير املقبل. وقبل بداية املوسم 
احلالي تعاقد بايرن فقط مع ليون جوريتسكا العب وسط شالكه في 
صفقة انتقال حر. لكن هونيس، لديه خطة كبرى من أجل املوسم املقبل، 

وقال »سنرى بكل تأكيد تغيير حقيقي في شكل الفريق للعام املقبل«.

يوفنتوس يخطط الستعادة بوغبا
أكدت مصادر اعالمية انكليزية أمس األحد بأن العب مانشستر يونايتد، 

الفرنسي بول بوغبا مطلوب بقوة في فريق إيطالي.
وأش��ارت صحيفة »The Express« االنكليزية بأن يوفنتوس قدم 
مقترحاً لليونايتد تضمن احلصول على خدمات بوغبا مقابل التفريط في 
خدمات املغربي مهدي بن عطية أو البرازيلي أليكس ساندرو أو الكرواتي 

ماريو ماندزوكيتش.
وأكد املدير الرياضي لفريق السيدة العجوز، فابيو باراتيسي، بأن مدرب 
الفريق اإلنكليزي، البرتغالي جوزييه مورينيو  أراد في امليركاتو الصيفي 
املاضي التعاقد مع أحد هؤالء الالعبن وأن النادي اإليطالي حالياً ال ميانع 
في رحيل أحد منهم بشرط امتام صفقة تبادل يكون فيها متوسط امليدان 
الفرنسي جزءاً من الصفقة.  كما أشارت التقارير االعالمية بأن يوفنتوس 
سيكون في ص��راع مع برشلونة الساعي منذ الصائفة املاضية خلطف 
توقيع بوغبا.  وغادر بوغبا )25 عاماً( فريق يوفنتوس في عام 2016 إلى 

مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو بعقد ميتد ل�5 مواسم. 

 هاميلتون يوجه انتقادات قاسية لسيروتكني
اتهم لويس هاميلتون بطل سباقات فورموال 1 للسيارات سيرجي 
سيروتكن سائق وليامز »بعدم االحترام« بعدما كاد يصطدم بالسائق 
الروسي في التجارب التأهيلية لسباق جائزة البرازيل الكبرى الليلة 

املاضية.
وبينما كان االثنان يستعدان للقيام بلفة سريعة في اجلزء الثاني من 
التجارب التأهيلية، اقترب سيروتكن بسرعة من سائق مرسيدس بطل 
العالم خمس م��رات، الذي اجته إلى اليسار لكنه كان في طريق السائق 
الروسي ال��ذي تفادى االصطدام عن طريق االجت��اه إلى العشب احمليط 

باحللبة.
وأبلغ هاميلتون، الذي تأهل في مركز أول املنطلقن، الصحفين »كنت 
متأكدا من وجود مسافة كافية لكن فجأة.. رأيت سيارة قادمة على سرعة 

عالية وقلت لنفسي »يا إلهي، هل هذا شخص يؤدي لفة سريعة؟«.
وأضاف »لذا اجتهت ناحية اليسار وهي املنطقة نفسها التي قرر االجتاه 

إليها لكنه لم يكن في لفة سريعة، لذا ال أدري حقا فيما كان يفكر«.
وتابع »نعرف جميعا كيفية احلفاظ على مسافة بن بعضنا البعض 
ولذلك فإن ما قام به هو حترك عدمي االحترام ألنه شكل خطرا علينا، 

وألنني لم أكن أتوقعه بهذه الطريقة«.
وقال هاميلتون إن السائق الروسي، الذي يخوض موسمه األول في 
فورموال 1، أبطأ سرعته بعد ذلك عند املنعطف التالي ليضمن وجود مسافة 

كافية وتركه يتجاوزه، وهو أمر وصفه بأنه »غريب«.
وتابع السائق البريطاني الذي حسم اللقب في سباق املكسيك الشهر 
املاضي »في نهاية املطاف لم تكن لفته أو لفتي رائعة ولذلك أمتنى أن يتعلم 
من ذلك«. وفي وقت الحق استدعى املراقبون سيروتكن من أجل اتهام آخر 

وهو القيادة ببطء على نحو غير ضروري وهو يقوم بلفة سريعة.

البافاري يجدد الثقة في كوفاتش

الكرواتي نيكو كوفاتش
بورتو اقتنص فوزا قاتال من سبورتنغ براغا


