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استمرت بداية داريو بنيديتو املذهلة ملشواره مع أوملبيك 
مرسيليا أول من أمس عندما سجل هدفني ليقود فريقه للفوز 
4-3 خارج ملعبه على موناكو املتعثر في دوري الدرجة األولى 

الفرنسي لكرة القدم.
وهز بنيديتو الشباك بواقع مرة في كل شوط كما سجل 
فالير جيرمان ودمييتري باييه بعد أن تقدم موناكو -2صفر 
عن طريق وسام بن يدر الذي غادر امللعب مصابا في الشوط 

الثاني.
وأحــرز كيتا بالدي هدفا ثالثا لصالح موناكو لكن فريق 
اإلمــارة بقي في املركز قبل األخير برصيد نقطتني من خمس 

مباريات.
ويحتل مرسيليا، الذي سجل له بنيديتو خمسة أهداف منذ 
انضمامه من بوكا جونيورز قبل بداية املوسم، املركز الرابع 
بعشر نقاط بفارق نقطتني خلف باريس سان جيرمان املتصدر.

وافتتح بن يدر التسجيل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء بعد 
ملسة يد ضد أبو بكر كمارا، وضاعف املهاجم الفرنسي الدولي 
النتيجة من داخل املنطقة بعد كرة عرضية من إسالم سليماني 

في الدقيقة 27.
لكن مرسيليا رد في الدقيقة 39 حني حــول بنيديتو كرة 

مورجان سانسون العرضية في املرمى عند الزاوية البعيدة.
وقبل ثالث دقائق على نهاية الشوط األول عادل مرسيليا 
ــرة عرضية من  ــر ك النتيجة بضربة رأس مــن جيرمان إث
كيفن سترومتان بعد ثــوان من تسديدة لبنيديتو اصطدمت 
ــادر بن يــدر امللعب ليحل محله جان-كيفن  بالعارضة. وغ
أوجستني في بداية الشوط الثاني بسبب معاناته من كدمة 
في الفخذ. وتقدم مرسيليا في الدقيقة 61 عندما أطلق باييه 

تسديدة جيدة سكنت شباك بنجامني الكومت حارس موناكو.
وأضاف بنيديتو هدفا رابعا من مدى قريب بعد خمس دقائق 

أخرى، قبل أن يقلص البديل بالدي الفارق مع تبقي 15 دقيقة 
على النهاية بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.

اكتفى ميالن بهدف وحيد في شباك مضيفه 
هيالس فيرونا، للعودة بالنقاط الثالث من ملعب 
)مارك أنطونيو بينتجودي(، ومواصلة انتصاراته 
في »السيري آ«، أول من أمــس في إطــار اجلولة 

الثالثة.
ويدين الفريق اللومباردي بالفضل في هذا 
االنــتــصــار الصعب، ملهاجمه البولندي الشاب 
كريستوف بيونتيك صاحب الهدف الوحيد، في 

الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
وكان الفريق املضيف قد لعب منذ الدقيقة 21 
منقوصا، بعد طــرد مهاجمه البولندي ماريوش 

ستيمبينسكي ببطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا يحصد »الروسونيري« انتصاره الثاني 
على التوالي، بعد صدمة البداية باخلسارة خارج 
الديار أمام أودينيزي )1-0(، ليصبح رصيده 6 

نقاط في املركز السابع.
في املقابل، جترع فيرونا خسارته األولــى في 
املوسم، بعد تعادل وفــوز، ليتجمد رصيده عند 4 

نقاط في املركز احلادي عشر.
وفي مباراة أخرى هز هنريخ مخيتاريان الشباك 
في مباراته األولــى ليساعد باولو فونسيكا على 
حتقيق انتصاره األول كمدرب لروما بعد التغلب 
4-2 على ساسولو، بينما مني التسيو بهزمية 

مفاجئة وقفز بولونيا إلى املركز الثاني.

وسجل العــب منتخب أرمينيا، املنضم لنادي 
العاصمة اإليطالية على سبيل اإلعارة من أرسنال 
في اليوم األخير لالنتقاالت، الهدف الثالث لفريقه 

بعد أداء مذهل في الشوط األول.
وتــقــدم رومــــا -4صفر فــي أول 33 دقيقة 
ــدن جيكو  ــداف بــرايــان كريستانتي وإي بفضل أه

ومخيتاريان وجاسنت كلويفرت.
ورد الفريق الزائر في الشوط الثاني وسجل 
هدفني عن طريق دومنيكو بيراردي لكنهما جاءا 
بعد فوات األوان. وتقدم روما بهذه النتيجة إلى 
املركز السابع برصيد خمس نقاط بفارق أربع نقاط 
خلف إنتر ميالن املتصدر بينما يحتل ساسولو 

املركز 12 بعد أن حصد ثالث نقاط من مبارياته 
الثالث األولى. وفي وقت سابق، حقق سبال فوزا 
مفاجئا على التسيو بعد أن عوض تأخره لينتصر 
2-1 بفضل هدف ياسمني كورتيتش في اللحظات 
ــرة. وتقاسم بولونيا املــركــز الثاني بعد  ــي األخ
انتفاضة مثيرة لإلعجاب في بريشيا، إذ جنح في 
تعويض تأخره 3-1 في الشوط األول ليفوز 3-4 
بعد طرد دانييلي ديسينا العب الفريق الزائر في 
بداية الشوط الثاني. وأحــرز دوفــان زاباتا هدفا 
رائــعــا فــي الــوقــت احملتسب بــدل الضائع ليمنح 
أتالنتا الفوز 2-1 خارج ملعبه على جنوة، بينما 

تغلب كالياري 3-1 على مستضيفه بارما.

املهاجم البولندي الشاب كريستوف بيونتيك يحتفل بهدفه

فرايبورغ يتقدم للمركز الثالث 
وشالكه يحقق انتصاره الثاني 

تواليًا في »البوندسليغا«

حقق فرايبورغ ثالث انتصار له في أربــع مباريات في 
دوري الــدرجــة األولـــى األملــانــي لكرة الــقــدم بتغلبه على 
هوفنهامي -3صفر أول من أمس ليتقدم للمركز الثالث في 

أفضل بداية له على اإلطالق في املسابقة.
ومنح هدفان في الشوط األول سجلهما كريستيان جنتر 
ويانيك هابرر إضافة لهدف ثالث بعد مرور ساعة بواسطة 
نيلز بيترسن فريق املدرب كريستيان شترايك فوزا مستحقا 

ليحافظ على بدايته الرائعة للموسم.
ويحتل فرايبورغ املركز الثالث برصيد تسع نقاط متقدما 
بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي 
تعادل 1-1 على أرض رازان بــال شبورت اليبزيج يوم 

السبت.
وسجل شالكه خمسة أهــداف في مرمى بادربورن عقب 

تراجعه بهدف ما منح الفريق ثاني انتصار له على التوالي.
وضــع كــاولــي أصــحــاب األرض فــي املقدمة لكن شالكه 

استفاق بفضل هدفي ساليف ساني وساوت سردار.
وأضــاف أمني حــارث هدفني بواقع هدف قبل وبعد هدف 
أحمد كوتوجو ليفوز الفريق 5-1. ورفع شالكه رصيده إلى 

سبع نقاط.
ويتصدر اليبزيج جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بينما 
يأتي بروسيا دورمتوند في املركز الثاني برصيد تسع نقاط 

متقدما على فرايبورغ بفارق األهداف.

التعادل يخيم على مواجهة ريال 
بيتيس وخيتافي في »الليغا«

حسم التعادل اإليجابي بهدف ملثله، مواجهة ريال بيتيس 
وضيفه خيتافي أول من أمس على ملعب )بينيتو فيامارين( 

ضمن اجلولة الرابعة من الدوري اإلسباني.
جاء هدفا اللقاء من ركلتي جزاء، حيث تقدم الضيوف أوال 

في الدقيقة 15 عن طريق خاميي ماتا.
ثم ازدادت بعد ذلك مصاعب أصحاب الديار بطرد العب 
الوسط البرتغالي الدولي ويليام كارفاليو ببطاقة حمراء 

مباشرة في الدقيقة 25.
ولكن لم مينع هذا النقص العددي أبناء األندلس من إدراك 
التعادل في الدقيقة 73 بنفس الطريق بواسطة املخضرم 

خواكني سانشيز.
ــال بيتيس  ــذي كــان يسعى فيه العبو ري وفــي الوقت ال
لتسجيل الهدف الثاني، تبخرت هذه اآلمال متاما في الوقت 
احملتسب بدال من الضائع بطرد العب آخر من صفوفهم وهو 
املهاجم الشاب لورين مورون بداعي االعتداء على أحد العبي 

خيتافي.
وبهذا يقتسم الفريقان نقطة اللقاء، ليصبح لبيتيس 4 
نقاط في املركز الـ15 ، من فوز في اجلولة وتعادل اليوم، 

مقابل خسارتي أول جولتني أمام بلد الوليد وبرشلونة.
بينما فشل خيتافي في حتقيق أي فوز منذ بداية املوسم 
بخسارة و3 تعادلت متتالية، ليظل قابعا في منطقة اخلطر 

)املركز الـ18( بثالث نقاط.
تسديدة دمييتري باييه في طريقها لشباك موناكو

بنيديتو يقود مرسيليا للفوز على موناكو
 في مباراة مثيرة بالدوري الفرنسي

ــي بطولة  ــو صــحــوتــه ف ــورت ـــل ب واص
الدوري البرتغالي، بعدما انتزع فوزا مثيرا 
في اللحظات األخــيــرة بنتيجة 2/3 من 
مضيفه بورتيمونينسي أول من أمس في 

املرحلة اخلامسة للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات املرحلة عن فوز 
سانتا كالرا 0/2 على ضيفه موريرينسي، 
ــي 2/4،  ــو آف وتــونــديــال على مضيفه ري
وبيلينينسيش على مضيفه ماريتيمو 

.1/3
ــذي حقق  ــم الــفــوز، ظــل بــورتــو، ال ورغ
فــوزه الرابع على التوالي باملسابقة، في 
املــركــز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق 
نقطة وحيدة خلف الصدارة التي يحتلها 
ــق فــامــالــيــكــاو، فــيــمــا جتــمــد رصيد  ــري ف
بورتيمونينسي عند 4 نقاط في املركز 

الرابع عشر.
وتقدم أليكس تيليس ملصلحة بورتو في 
الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف 
زميله زي لويس الهدف الثاني في الدقيقة 
45، لينتهي الشوط األول بتقدم الضيوف 

.0/2
واســتــغــل بورتيمونينسي اطمئنان 
العبي بــورتــو على النتيجة فــي الشوط 
الثاني، ليسجل هدفني عن طريق دينير 
ــزاي في الدقيقتني 74  جوميز وكوكي أن

و77، قبل أن تتضاعف معاناة بورتو في 
اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة العبني 
في اللحظات األخيرة عقب طرد تيليس في 

الدقيقة 90.
ــرز بورتو  ــم النقص الــعــددي، أح ورغ
هدف الفوز القاتل خالل الوقت احملتسب 
بدال من الضائع عن طريق إيفان ماركانو، 
ليحصد الفريق الضيف ثالث نقاط ثمينة 

في صراع املنافسة على الصدارة.
وواصـــل سبورتنج لشبونة نتائجه 
املخيبة، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 
مع مضيفه بوافيشتا، ليعجز عن حتقيق 
الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب 

خسارته أمام ريو آفي في املرحلة املاضية.
وبقي سبورتنج لشبونة فــي املركز 
اخلامس برصيد ثماني نقاط، فيما رفع 
بوافيشتا رصيده إلى تسع نقاط في املركز 

الرابع.
وتقدم بوافيشتا بهدف مبكر عن طريق 
مارلون رودريجيز في الدقيقة السابعة، 
فيما تعادل برونو فيرنانديز لسبورتنج 

في الدقيقة 62.
وأنــهــى سبورتنج لشبونة املــبــاراة 
بعشرة العبني، عقب طرد برونو فيرنانديز 
فــي الدقيقة 90 حلصوله على اإلنـــذار 

فرحة العبي بورتوالثاني.

»الكالتشيو« في  فيرونا  ملعب  من  صعب  بفوز  يعود  ميالن 

بورتو يقضي على انتفاضة بورتيمونينسي بهدف قاتل في الدوري البرتغالي

لقطة من مباراة فرايبورغ وهوفنهامي

نبيل فقير العب ريال بيتيس يحاول املرور بالكرة من العبي خيتافي


