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مانشستر سيتي ينجو من انتفاضة
واتفورد ويعزز صدارته لـ «البرمييرليغ»
جنا مانشستر سيتي املتصدر وحامل اللقب من انتفاضة
متأخرة من واتفورد وخرج باالنتصار  1-2ليعزز تصدره
للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم الثالثاء.
وتقدم ليروي ساني بهدف لسيتي بعدما وض��ع الكرة
ب��ص��دره ف��ي امل��رم��ى ف��ي الدقيقة  40بعد ك��رة عرضية من
اجلزائري رياض محرز املتألق الذي أضاف الهدف الثاني
بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة .51
وقلص عبد الله دوك��وري الفارق لواتفورد بعد ارتباك
دف��اع��ي ف��ي الدقيقة  85وض��غ��ط أص��ح��اب األرض بقوة
ف��ي الدقائق املتبقية لكن سيتي صمد بصعوبة ليخرج
باالنتصار.
وأصبح رصيد سيتي  41نقطة من  15مباراة وبفارق
خمس نقاط عن ليفربول صاحب املركز الثاني الذي سيلعب
في ضيافة بيرنلي يوم األربعاء.
وسجل البديل لوكاس بيريز هدفني ليقود وس��ت هام
يونايتد للفوز  1-3على كارديف سيتي الذي دفع ثمن إهدار
ركلة جزاء.
وتقدم وست هام إلى املركز  12برصيد  18نقطة بعدما
حقق فوزين متتاليني في الدوري املمتاز ألول مرة منذ يناير
كانون الثاني  2017بعد انتصاره 3-صفر على نيوكاسل
يونايتد في اجلولة املاضية.
وأنهى بورمنوث سلسلة من أربع هزائم متتالية وفاز 1-2
على هدرسفيلد تاون بفضل تألق الثنائي كالوم ويلسون
ورايان فريزر.
وسجل ويلسون هدفا من صناعة فريزر ثم رد الهدية
ليسجل ف��ري��زر م��ن صناعة وي��ل��س��ون وق��ل��ص تيرينس
كوجنولو الفارق قبل نهاية الشوط األول.
ولعب برايتون آند هوف ألبيون بعشرة العبني ألكثر من
نصف املباراة لكنه رغم ذلك فاز  1-3على كريستال باالس.
وتعرض شون دافي مدافع برايتون للطرد بعد أن حاول أن
يوجه نطحة بالرأس نحو باتريك فان أنهولت مدافع باالس.

مانشستر سيتي يواصل عروضه القوية وصدارته للدوري اإلجنليزي

ليل يهزم مونبلييه ..وهنري يحقق فوزه الثاني مع موناكو
أحل��ق ليل اخلسارة مبنافسه
مونبلييه بهدف دون رد في عقر
دار األخ��ي��ر لينتزع منه املركز
الثاني في املرحلة السادسة عشرة
من ال��دوري الفرنسي لكرة القدم
ال��ث�لاث��اء ،وال��ت��ي شهدت خ��روج
موناكو من منطقة الهبوط مؤقتا
بفوزه خارج ملعبه على إميان.
ورفع ليل رصيده إلى  30نقطة
متقدما بفارق نقطة واح��دة عن
مونبلييه ،لكنه يتخلف بفارق
 13نقطة عن باريس سان جرمان
الذي يحلق خارج السرب.
وسجل اإليفواري نيكوال بيبي
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة
السادسة.

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي املنافس
في الدوري اإلجنليزي لكرة القدم إن النادي لن يترك
العب الوسط روبن لوفتوس-تشيك يرحل في فترة
االنتقاالت الشتوية الشهر املقبل.
وتسببت املنافسة مع جنولو كانتي وجورجينيو
وماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي في احلد من
فرص لوفتوس-تشيك في املشاركة مع تشيلسي
هذا املوسم .لكن الالعب اإلجنليزي البالغ عمره 22
عاما أثار اإلعجاب عندما أحرز خمسة أهداف في آخر
ست مباريات شارك فيها ليحظى بإشادة مدربه.
وقال ساري للصحفيني قبل أن يحل ضيفا على
ولفرهامبتون وان��درارز في ال��دوري يوم األربعاء
”لعب لوفتوس-تشيك في الدوري األوروبي وكأس
الرابطة اإلجنليزية وبعض مباريات الدوري املمتاز
لكنه لم يكن أساسيا .إنه العب مهم للفريق في الوقت
احلالي” .كان لديه بعض املشاكل في إدراك ما كنت

هنري يحقق فوزه الثاني

وانتشل املهاجم الكولومبي
املخضرم راداميل فالكاو فريقه
موناكو من منطقة الهبوط مؤقتا
بتسجيله ه��دف��ي امل���ب���اراة ضد
مضيفه إميان.
وسجل فالكاو هدفيه من ركلتي
جزاء في الدقيقتني  43والثانية
من الوقت بدل الضائع.
وص��ع��د موناكو بالتالي من
امل��رك��ز قبل األخ��ي��ر إل��ى السابع
عشر رافعا رصيده الى  13نقطة.
وال���ف���وز ه���و ال��ث��ان��ي مل���درب
موناكو اجلديد ومهاجمه السابق
تييري هنري ف��ي  10مباريات
خاضها فريق اإلم���ارة بإشرافه

تشيلسي يستبعد رحيل لوفتوس-
تشيك في االنتقاالت الشتوية

أطلبه منه .لكنه يتحسن باستمرار وكنت راضيا
عنه في آخر مباراتني .أريده أن يبقى في الفريق لهذا
أعتقد أنه ال توجد فرصة (لرحيله)“.
ووق��ع املدافع سيزار أزبيليكويتا عقدا جديدا
مع تشيلسي ملدة أربع سنوات يوم الثالثاء .وقال
ساري إنه كان حريصا على التمديد أيضا لكل من
ديفيد لويز وسيسك فابريجاس.
وأضاف ساري ”حتدثت إلى النادي عن هذا األمر
قبل شهر .أعرف جيدا أنه ليس سهال لكنني أعتقد
بإمكانية التوصل التفاق مع الالعبني.
”ديفيد وسيسك الع��ب��ان ب����ارزان .م��ن املهم
استمرارهما في تشيلسي بالنسبة لي وللفريق
ولزمالئهما“.
ويحتل تشيلسي املركز الثالث برصيد  31نقطة
ويخوض املباراة يوم األربعاء بعد الفوز - 2صفر
على فولهام في اجلولة املاضية.

برشلونة يؤكد غياب رافينيا ستة أشهر
فرحة العبي موناكو بهدف فالكاو

ف��ي مختلف املسابقات (مقابل
تعادلني وست هزائم) ،واألهم من
ذلك بأنه جاء على حساب فريق
يتصارع معه من أجل البقاء ضمن
أندية النخبة.
وق����ال ه��ن��ري ب��ع��د امل���ب���اراة
«ل��م نلعب بطريقة رائعة لكننا

حافظنا على تقدمنا .حلسن احلظ
كان فالكاو موجودا ً ألننا كنا في
حاجة إليه».
واض��اف «يجب أال نبالغ بعد
ه��ذه النتيجة ،ب��ل يتعني علينا
مواصلة العمل واستعمال االشياء
اإليجابية في كل مباراة لتطوير

سامبدوريا يخطف التأهل من سبال
لثمن نهائي كأس إيطاليا

داويد كوفناسكي سجل هدف الفوز لصالح سامبدوريا

تأهل فريق سامبدوريا إل��ى ثمن نهائي كأس
إيطاليا ،بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه سبال
إلى فوز  ،1-2خالل مباراتهما مساء الثالثاء ،في
الدور الرابع بالبطولة.
وتقدم سبال بهدف ،سجله سيرجيو فلوكاري
ف��ي الدقيقة  ،34ث��م ت��ع��ادل ج��ري��ج��وري ديفريل
ل��س��ام��ب��دوري��ا ف��ي ال��دق��ي��ق��ة  ،45وس��ج��ل داوي���د
كوفناسكي هدف الفوز لألخير في الدقيقة .82
كما تأهل أيضا فريق بينفينتو ،إلى نفس الدور،

عقب فوزه على سيتاديال .0-1
ويدين بينفينتو بالفضل في هذا الفوز لالعبه
فيليبو باندينيلي ،الذي سجل هدف املباراة الوحيد
في الدقيقة .77
كما صعد أي��ض��ا ب��ول��ون��ي��ا ،عقب تغلبه على
كروتوني .0-3
وسجل أه��داف بولونيا ري��ك��اردو أورسوليني
(هدفني) في الدقيقتني  40و ،67ودييجو فالتشينيلي
في الدقيقة .67

أنفسنا» .وس��ق��ط نيس ف��ي فخ
التعادل السلبي مع ضيفه أجنيه.
وم���رة ج��دي��دة خيب املهاجم
االي���ط���ال���ي امل���ش���اك���س م��اري��و
بالوتيلي اآلم��ال ال سيما بأنه لم
يجد طريقه إلى الشباك منذ مطلع
املوسم احلالي ،فأخرجه املدرب

نقل مباراة شاختار
مع ليون في دوري
األبطال إلى كييف
ق�����ال ن������ادي ش��اخ��ت��ار
دون��ي��ت��س��ك األوك���ران���ي ،إن
مباراته أم��ام أوملبيك ليون
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب����ا
املقرر إقامتها في  12ديسمبر
(ك��ان��ون األول) ،نقلت من
مدينة خاركيف شرق البالد
إل��ى العاصمة كييف ،بعد
ف��رض األح��ك��ام العرفية في
مناطق من أوكرانيا.
وق����ال امل��دي��ر التنفيذي
لشاختار ،سيرخي بالكني،
على ف��ي فيس ب��وك ،مشيرا ً
ل���ل���م���ب���اراة احل���اس���م���ة في
املجموعة  6بدوري األبطال:
«ت��ل��ق��ي��ن��ا ل��ل��ت��و رس���ال���ة من
االحتاد األوروبي لكرة القدم
تتعلق مبباراتنا أمام ليون،
ستقام امل��ب��اراة ف��ي اإلستاد
األوملبي في كييف».
وأق���رت أوك��ران��ي��ا ف��ي 26
ن��وف��م��ب��ر اق���ت���راح���ا ً ب��ف��رض
األح��ك��ام العرفية مل��دة شهر
واح���د ف��ي مناطق معرضة
لهجوم بعد احتجاز روسيا
لثالث سفن أوكرانية.
وسيتأهل ش��اخ��ت��ار إلى
دور  16لو حقق الفوز ،بينما
يكفي ليون التعادل لضمان
الصعود.
ويحتل ليون املركز الثاني
في املجموعة برصيد  7نقاط،
بينما ي��أت��ي شاختار ثالثاً
برصيد  5نقاط.

باتريك فييرا ً بعد م��رور حوالي
ساعة.
وس��ي��ح��ل ن��ي��س ض��ي��ف��ا على
موناكو ي��وم اجلمعة املقبل في
أول مواجهة بني املدربني الشابني
هنري وفييرا اللذين لعبا سوياً
في صفوف أرسنال االنكليزي.

أكد برشلونة حامل لقب دوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة ال��ق��دم الثالثاء أن الع��ب الوسط
رافينيا سيغيب ملدة ستة أشهر بسبب اخلضوع
جلراحة في الركبة.
وسيغيب الالعب البرازيلي الدولي حتى نهاية
املوسم اجل��اري بعدما تعرض لقطع في الرباط
الصليبي للركبة خالل التعادل  1-1مع أتليتيكو
مدريد في  24نوفمبر تشرين الثاني.
وق���ال برشلونة ف��ي ب��ي��ان ”أجريت اجل��راح��ة

بواسطة الطبيب رام��ون كوجات وحت��ت إش��راف
اجل��ه��از الطبي للنادي وسيغيب حل��وال��ي ستة
أشهر“.
وسبق أن غاب رافينيا لفترة طويلة في مناسبتني
سابقتني بسبب إصابتني ف��ي الركبة ف��ي 2015
و.2017
وسيمثل غياب رافينيا ضربة لبرشلونة الذي
يعاني من إصابة صمويل أومتيتي ولويس سواريز
وسيرجي روبرتو وتوماس فرمالني وأرتور ميلو.

فالنسيا وخيتافي إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا

لقطة من مباراة فالنسيا وإيبرو

بات خيتافي وفالنسيا أول املتأهلني لدور
الـ 16بكأس ملك إسبانيا ،عقب فوزهما الثالثاء
على قرطبة من الدرجة الثانية ،وإيبرو من
الدرجة الثالثة ،على الترتيب ،في إياب دور
الـ 32باملسابقة.
وعلى ملعبه (كوليسيوم ألفونسو بيريز)،
أمطر خيتافي شباك ضيفه قرطبة ،بنتيجة
.1-5

سجل للفريق امل��دري��دي ،أنخيل لويس
رودريجيز «هاتريك» في الدقائق « 42ضربة
ج���زاء» و 78و ، 80فرانسيسكو بورتييو
بالدقيقة  ،18وروبرتو إيبانيز بالدقيقة ،49
فيما سجل ه��دف الشرف للضيوف إيثامي
أرتيليس في الدقيقة  .70وبهذا يتأهل الفريق
املدريدي لثمن النهائي ،بإجمالي املواجهتني
بنتيجة ثقيلة ( ،)2-7بعد ف��وزه في مباراة

الذهاب على ملعب قرطبة (.)1-2
وعلى ملعب (املستايا) ،اكتفى فالنسيا
بفوزه  ،0-1أمام إيبرو ،ليكرر انتصاره على
الفريق القادم من الدرجة الثالثة ،وجاء من
توقيع املهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي في
الدقيقة  .59وتأهل «اخلفافيش» لدور الـ16
بإجمالي املباراتني ( ،)1-3بعد فوزهم في
مباراة الذهاب خارج قواعدهم (.)2-1

