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يتطلع بايرن ميونيخ املتصدر والساعي ال��ى لقب 
سابع تواليا، الى حتقيق فوزه اخلامس التوالي عندما 
يستضيف أوغسبورغ احلادي عشر اليوم الثالثاء في 

املرحلة اخلامسة من بطولة أملانيا لكرة القدم.
وك��ان بايرن ميونيخ الوحيد بني الفرق ال� 18 حقق 
العالمة الكاملة في ال��دوري حتى اآلن، فضال عن فوزه 
بكأس السوبر األملانية على حساب اينتراخت فرانكفورت، 
وفي الدور األول ملسابقة كأس أملانيا على فريق من الهواة، 
وحتقيق بداية قوية أيضا في دوري أبطال أوروبا بفوزه 
على مضيفه بنفيكا البرتغالي -2صفر في لشبونة 

األربعاء املاضي في املجموعة اخلامسة.
وتوجه امل��درب الكرواتي نيكو كوفاتش الى العبيه 
بالتهنئة بعد فوزهم السبت على مضيفهم شالكه وصيف 
بطل املوسم املاضي ومتذيل الترتيب حاليا بهدفني 
نظيفني للكولومبي خاميس رودريغيز والبولندي 
روب��رت ليفاندوفسكي من ركلة ج��زاء، في مباراة تألق 
فيها ايضا النمسوي دافيد أالبا بسلسلة تسديدات على 

مرمى حارس شالكه رالف فاهرمان.
وق���ال كوفاتش ان فريقه استحق ال��ف��وز »بعدما 
سيطرنا ط��وال الدقائق ال� 90، وأهدرنا فرصة حسم 
النتيجة من الشوط األول، اال ان العرض الفني كان 
رائعا«. وكرر التنويه باألداء الدفاعي لالعبيه وبطريقة 

تعاملهم مع الكرة.
ويعاني الفريق البافاري من غياب ثالثة العبني بداعي 
اإلصابة لفترات طويلة وهم الفرنسيان كينغسلي كومان 
وكورينتان توليسو والبرازيلي حامل اجلنسية األملانية 
رافينيا. وقد أجلس كوفاتش عددا من العبيه األساسيني 
على مقعد ال��ب��دالء في امل��ب��اراة األخ��ي��رة بينهم املدافع 

جيروم بواتنغ واملهاجم الهولندي أريني روبن.
ورأى الع��ب وس��ط��ه ل��ي��ون غوريتسكا أن فريقه 
احلالي استحق الفوز على فريقه السابق شالكه. وقال 
غوريتسكا الذي عاد للمرة األولى الى ملعبه السابق »لقد 

استهللنا املباراة بشكل ممتاز، وصنعنا الكثير من الفرص 
وكان باستطاعتنا رفع الغلة أكثر وحسم النتيجة باكرا، 

اال أننا حققنا فوزا مستحقا في نهاية املباراة«.
وك��ان رودريغيز )27 عاما( ال��ذي خ��اض مباراته 
الثانية اساسيا مع الفريق البافاري هذا املوسم، بدوره 
راضيا عن األداء، وقال ملوقع النادي »كان موسمي األول 
إيجابيا مع الفريق، وأتطلع الى الفوز باملزيد من األلقاب 

هذا املوسم، وأن أكون عنصرا فاعال في الفريق. انا سعيد 
للغاية هنا، وأفكر فقط في مصلحة الفريق. إنه ناد رائع، 

وأرى أني سأستمر طويال معه«.

معركة الوصافة
وعلى ملعب فيسر في برمين، يحل هرتا برلني الثاني 

بفارق نقطتني ضيفا على فيردر برمين الرابع بثماني 
نقاط، وهما أحد أربعة فرق لم تخسر هذا ملوسم )الى 

جانب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند(.
وكان هرتا برلني تغلب السبت على ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ 4-2 على امللعب األوملبي في العاصمة 
برلني، في مباراة سجل فيها مهاجمه البوسني وداد 
إيبيسيفيتش هدفني، في حني حقق فيردر برمين فوزه 

الثاني على مضيفه أوغسبورغ 3-2 ليتقدم الى املركز 
ا4لرابع.

ويستقبل بوروسيا دورمتوند الثالث غدا األربعاء 
على ملعبه سيغنال إي��دون��ا ب��ارك نورنبرغ الثامن. 
ويعيش األول فترة تألق العبه األميركي كريستيان 
بوليسيتش )20 عاما( ال��ذي أنقذه السبت من تلقي 
خسارة أول��ى أم��ام مضيفه هوفنهامي بتسجيله هدف 
التعادل 1-1 قبل نهاية املباراة بست دقائق إثر متريرة 

من ماركو رويس.
وك��ان بوليسيتش سجل ه��دف الفوز لفريقه على 
مضيفه كلوب ب��روج البلجيكي الثالثاء في املجموعة 
األولى ملسابقة دوري ابطال أوروبا في مباراته املئة مع 
الفريق منذ انضمامه اليه في يناير 2016. وخاض معه 

السبت مباراته ال� 72 في البوندسليغا.
وأكمل دورمتوند مباراته األخيرة بعشرة العبني منذ 
الدقيقة 75 بعد طرد املدافع الفرنسي عبدو ديالو، ورأى 
املدرب السويسري لوسيان فافر أن فريقه تلقى ضربة 

قاسية بحادثة الطرد.
وقال »استهلينا املباراة بقوة، إال أننا تراجعنا بعد 
ربع الساعة األول. وقد عانينا من خسارة الكرات التي 
حتولت هجمات مرتدة خطرة علينا. وبعد طرد ديالو، 
اعتقدنا أن األمر قد انتهى، لكننا متكنا من تعديل النتيجة، 

ونحن سعداء بهذه النقطة«.
في املقابل، يسعى فولفسبورع اخلامس الى تفادي 
خسارة ثانية تواليا بعد سقوطه السبت أم��ام ضيفه 
فرايبورغ 1-3، عندما يحل ضيفا على ماينتس السابع 
ال���ذي تلقى ب���دوره خ��س��ارة أول���ى أم���ام مضيفه باير 

ليفركوزن األحد صفر1-، بعد فوزين وتعادل.
ويلعب اليوم أيضا هانوفر مع هوفنهامي، وفرايبورغ 
م��ع ش��ال��ك��ه، وغ���دا ف��ورت��ون��ا دوس���ل���دورف م��ع باير 
ليفركوزن، وبوروسيا مونشنغالدباخ مع اينتراخت 

فرانكفورت، واليبزيغ مع شتوتغارت. بايرن ميونيخ يسعى لالبتعاد بالصدارة مبكرا

يوفنتوس يحافظ على سجله املثالي وروما يخسر أمام بولونيا

بايرن ميونيخ يستعد لالنقضاض على أوغسبورغ في »البوندسليغا«

ريفر بليت يوقف انتصارات بوكا جونيورز  في »كالسيكو األرجنتني«
أوق��ف ريفر بليت انتصارات غرميه 
التقليدي بوكا جونيورز، بهزميته )2-
0(، وسط جماهيره، وذلك في »السوبر 
ك��الس��ي��ك��و« ال����ذي أق��ي��م األح����د، ضمن 
مواجهات اجلولة السادسة من الدوري 

األرجنتيني.
أحرز هدفي اللقاء الذي أقيم على ملعب 
»ال بومبونيرا«، كال من جونزالو مارتينيز 
وإجناسيو سكوكو، في الدقيقتني 15 و69.
 وبعد 15 دقيقة من صافرة البداية، 
أحرز بوكا هدف التقدم بتسديدة يسارية 
رائعة على الطائر من داخل املنطقة بقدم 

مارتينيز سكنت شباك أجوستني روسي.
وفي الشوط الثاني، وفي الوقت الذي 
ك��ان يسعى فيه البوكا إلدراك التعادل، 
وج��ه الضيوف صدمة ثانية ألصحاب 
الضيافة ب��ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ف��ي الدقيقة 
69، ال��ذي حمل توقيع املهاجم املخضرم 

إجناسيو سكوكو.
وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة سريعة 
للفريق ال��زائ��ر انتهت عند الكولومبي 

رافاييل سانتوس، ال��ذي توغل مبهارة 
داخ���ل املنطقة م��ن ال��ي��م��ني ث��م م���رر ك��رة 
عرضية أرضية أسكنها سكوكو ببراعة 

بقدمه في الشباك.
وبهذا يتوقف قطار انتصارات البوكا 
خالل الفترة املاضية، كان آخرها في ذهاب 
ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس على ضيفه 

كروزيرو البرازيلي )2-0( منذ أيام.
وتعد ه��ذه اخل��س��ارة الثانية للفريق 
العاصمي هذا املوسم، بعد اخلسارة أمام 
إستوديانتيس في اجلولة الثانية، وهو 
م��ا ح��رم الفريق م��ن تقليص ال��ف��ارق في 
الصدارة مع أتلتيكو توكومان )14 نقطة( 
لنقطة في حالة الفوز، إذ جتمد رصيده عند 

10 نقاط في املركز اخلامس.
بينما واص���ل »ل���وس م��ي��ون��اري��وس« 
انتصاراتهم للجولة الثانية على التوالي، 
بعد بداية سيئة في املسابقة شهدت 4 
تعادالت متتالية، ليرتفع رصيد الفريق 
ل�10 نقاط في املركز ال��راب��ع، إذ يتفوق 

بفارق األهداف على غرميه التقليدي.

مبابي يتلقى هدية قيمة 
من بيليه

»شكرا للهدية الرائعة أيها امللك«... بهذه العبارة التي 
أورده��ا على موقعي تويتر وانستاغرام، وجه مهاجم 
ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي كيليان مبابي الشكر 
لألسطورة البرازيلية بيليه ال��ذي أه��داه قميص نادس 

سانتوس ممهورا بتوقيعه.
وقام مبابي الذي غاب عن مباراة فريقه ضد رين )3-
1( األحد في املرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم بسبب اإليقاف، بنشر صورة له مبتسما مع قميص 
النادي الوحيد لبيليه، في صورة ظهر في خلفيتها برج 

إيفل.
وك��ان بيليه )77 عاما( أش��اد مببابي كثيرا وق��ال في 
تغريدة بعد تسجيل األخير هدفا في نهائي مونديال 
روسيا في مرمى كرواتيا ليصبح بالتالي ثاني أصغر 
العب بعد بيليه يسجل في مباراة نهائية للمونديال »إذا 
استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، رمبا يتعني 

علي اللعب مجددا«.
وسجل مبابي هدفا في مرمى كرواتيا بعمر 19 عاما و6 
أشهر ليصبح بالتالي ثاني أصغر العب يسجل هدفا في 
املباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه الذي سجل بعمر 
السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد )5-2( في 

نهائي عام 1958 بحسب وكالة » أوبتا« لالحصائيات.

فرحة كريستيانو رونالدو بالهدف األول
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ساعد هدف سجله كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس على 
احلفاظ على بدايته املثالية في دوري الدرجة االولى االيطالي 
لكرة القدم هذا املوسم بانتصار صعب 2 -صفر خارج ملعبه 
أمام فروزينوني االحد بينما عانى روما من هزمية مفاجئة -2

صفر امام بولونيا.
وفاز يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو اليجري، والساعي 
للقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة االولى، االن بأول 

خمس مباريات في الدوري للمرة الثالثة في خمسة مواسم.
وتقمص رونالدو دور البطل، عقب ايام من طرده في ظهوره 
االول بدوري ابطال اوروبا مع يوفنتوس، وانهى حالة الصمت 
بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 81 ليرفع رصيده في 
دوري الدرجة االول��ى هذا املوسم الى ثالثة أه��داف في خمس 

مباريات.
ومثل اصحاب االرض، الذين جمعوا نقطة واحدة هذا املوسم 
وال يزالون ينتظرون تسجيل أول هدف هذا املوسم، اختبارا 
قاسيا حلامل اللقب على نحو مفاجئ لكن التحدي انتهى في 
الوقت احملتسب بدل الضائع بعد ان انهى فيدريكو برنارديسكي 

هجمة مرتدة في الشباك ليحسم النتيجة بشكل نهائي.
وقال اليجري للصحفيني ”كنا نتوقع ان تأتي املباراة بهذا 
الشكل. تلقت شباك فروزينوني خمسة اهداف امام سامبدوريا 
كما لعبنا نحن بعشرة العبني ملدة 70 دقيقة أمام بلنسية )في 

دوري االبطال( يوم االربعاء.
”كنا بحاجة للتحلي بالصبر وع��ق��ب ع��دة تسديدات 

ومتريرات عرضية استطعنا هز الشباك“.
ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد 

اول خمس مباريات.
وبات اوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما في موقف خطير 
عقب خسارة الفريق امام بولونيا وهي نتيجة دفعت جيمس 

بالوتا رئيس روما للقول انه شعر ”بالغثيان“.
وخاض بولونيا املباراة بدون ان يكون قد حقق اي انتصار 
او سجل اي ه��دف ه��ذا املوسم لكن هدفني سجلهما فيدريكو 
ماتيليو وفيدريكو سانتاندر منحا فريق املدرب فيليبو إنزاجي 
أول انتصار له على ارضه امام الفريق القادم من العاصمة منذ 

2004 وترك روما في املركز 14 برصيد خمس نقاط.
وقال دي فرانشيسكو ”اذا لم حتدث هزة داخل الالعبني فاننا 

سنعاني.
”ميكن ان جنلس امام املرمى ونأمل ان تأتي متريرة عرضية 

مناسبة لكن هذه ليست فلسفتي في عالم كرة القدم“.
واستمر نابولي كأبرز منافس ليوفنتوس عقب فوزه على 
تورينو 3-1 بفضل ثنائية لورينزو انسيني اضافة لهدف من 

سيموني فيردي.
وفاز فريق كارلو انشيلوتي بأربع من بني خمس مباريات في 
الدوري االيطالي هذا املوسم ويحتل املركز الثاني بفارق ثالث 

نقاط خلف املتصدر.
وسجل اتالنتا هدفا في الوقت احملتسب بدل الضائع ليتعادل 
2-2 مع ميالنو في سان سيرو بينما تقدم التسيو للمركز 
اخلامس بالفوز 4-1 على ارضه أمام جنوة بينما ظل كييفو 
في قاع جدول الترتيب عقب خسارته على ارضه 2 -صفر امام 

اودينيزي. 

فرحة العبي ريفر بليت بالهدف األول


