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«السيتي» يدك شباك وست بروميتش بخماسية ويتصدر «البريميرليغ»
�ضح��ق ما ن�ض�ضت��ر �ضيت��ي م�ضيف��ه
¢``ùe GC ,á``Ø«¶f á``«°SÉªîH ¢``ûà«ehôH â``°Sh
ااول ف��ي المب��اراة الت��ي احت�ضنه��ا ملع��ب
ذا هاوثورن���س ،بالجول��ة  20م��ن ال��دوري
ااإنجليزي الممتاز.
و�ضجل خما�ضية ال�ضيتي اإلكاي جوندوجان
) )30 - 6وجواو كان�ضيلو ( )22وريا�س محرز
) )45ورحيم �ضترلينج (.)57
وبتلك النتيجة ارتق��ى ال�ضيتي اإلى �ضدارة
جدول الترتيب ،بعدما رفع ر�ضيده إالى  41نقطة،
بينما تجمد ر�ضيد و�ضت بروميت�س عند  11نقطة
في المركز ال�.19
اأتت المحاولة ااأولى في المباراة في الدقيقة
الثاني��ة ل�ضال��ح و�ض��ت بروميت���س ،بت�ضديدة
من اأجاي من داخل منطقة الج��زاء ،ت�ضدى لها
إادير�ضون.
�ضريعا في الدقيقة الثالثة،
ال�ضيتي
رد
واأتى
ً
بت�ضديدة اأر�ضي��ة من فودين م��ن داخل منطقة
الجزاء ا�ضطدمت بالقائم.
و�ضرع��ان م��ن افتت��ح ال�ضيت��ي الت�ضجيل
ف��ي الدقيقة ال�ضاد�ض��ة ،بعدما اأر�ض��ل كان�ضيلو
بينية ممي��زة تج��اه جوندوجان ،ال��ذي ا�ضتلم
الكرة على حدود منطقة الج��زاء و�ضدد مبا�ضرة
في ال�ضباك.
وعاد ال�ضيتي لت�ضكي��ل الخطورة من جديد
بت�ضديدة من محرز من خارج منطقة الجزاء في
الدقيقة  ،15ذهبت اأعلى العار�ضة.
و�ضجل ال�ضيتي اله��دف الثاني في الدقيقة
 ،22بعدما انطلق بيرناردو في الجانب ااأيمن
لمنطق��ة الج��زاء ،ليرفع الحك��م الم�ضاع��د راية
الت�ضلل ،اإا اأن حكم المباراة لم يوقف اللعب ليمرر
اإلى كان�ضيلو الذي �ضدد كرة من على حدود منطقة
وا بداعي
الجزاء �ضكنت ال�ضباك ،واألغاه الحكم اأ ً
الت�ضلل ،قب��ل أان يعود احت�ضاب��ه بعد الرجوع
اإلى تقنية الفار.
وحاول و�ضت بروميت�س الع��ودة للقاء في

الدقيق��ة  ،29بت�ضدي��دة اأر�ضية م��ن روبن�ضون
من على ح��دود منطقة الجزاء ،م��رت بقليل إالى
جوار القائم.
وقت��ل ال�ضيت��ي المب��اراة ف��ي الدقيق��ة
 30باإ�ضاف��ة اله��دف الثال��ث ،بعدم��ا افت��ك
جوندوج��ان الك��رة م��ن �ضاوير���س وراوغ
بعده��ا اأو�ضي��ه داخ��ل منطق��ة الج��زاء ،لي�ضدد
ب�ضهولة في ال�ضباك.

ووقع محرز على الهدف الرابع في الدقيقة
الثانية م��ن الوقت ب��دل ال�ضائ��ع ،بعدما تلقى
عر�ضية من �ضترلينج ،لي�ضدد الجزائري من داخل
منطقة الجزاء كرة قوية �ضكنت ال�ضباك ،لينتهي
ال�ضوط ااأول بتقدم ال�ضيتي برباعية نظيفة.
وكاد ال�ضيتي أان ي�ضيف الخام�س في الدقيقة
 ،50بعدما اأطلق رودريجو �ضاورخية من خارج
منطقة الجزاء ،ا�ضطدمت بالعار�ضة.

واأجرى جوارديوا تبديلين مبا�ضرة بعدها،
بن��زول كل من اب��ورت وتوري�س عل��ى ح�ضاب
فودين وجوندوجان.
واأ�ضاف ال�ضيتي الهدف الخام�س في الدقيقة
 ،57بعدما تلقى محرز عر�ضية من رودريجو،
لير�ضل الجزائري مبا�ض��رة عر�ضية ل�ضترلينج
اأم��ام المرم��ى الخال��ي ،لي�ضج��ل ب�ضهول��ة في
ال�ضباك.

هودجسون يعلن إصابة مساعده ليوينتون بـ«كورونا»
اأ عل��ن م��درب كري�ضت��ال باا���س روي
هودج�ض��ون ،اأن م�ضاع��ده راي ليوينتون غاب
عن الخ�ضارة  3-1اأمام و�ض��ت هام يونايتد في
الدوري ا إانجلي��زي الممتاز لك��رة القدم ب�ضبب
اإ�ضابته ب�»كوفيد.»-19
ورغم اأن الليلة كانت محبطة للمدرب البالغ
عمره  73عام��اً ،فاإن تفكي��ره ااأكبر كان ين�ضب
على حالة ليوينتون.
وقال هودج�ضون لل�ضحافيين« :نعتقد اأنه
أا�ضيب بالفيرو�س من أاحد أافراد عائلته وجاءت
النتيجة إايجابية ،لكن لح�ضن الحظ فهو ا ي�ضعر
به��ذا ال�ض��وء� ،ضيتعلق ااأم��ر باإع��ادة اختباره
قرب نهاية فترة العزل ونتمنى اأن ينال ال�ضوء
ااأخ�ضر لالتحاق بنا».
واأ�ضاف« :عندما ينته��ي من ذلك ،ونتمنى
حدوث ذلك قريباً ،ف إاننا �ضنرحب بوجوده مجدداً
على مقاعد البداء ،لكن حتى أاكون أامين ًا ف إاني ا
اأعتقد اأنه يوجد ما هو اأكث��ر من ذلك كان يمكنه
فعله لم�ضاعدتنا».
و يعي���س با ا ���س � ،ضا ح��ب ا لمر ك��ز
" ،13فت��رة �ضيئ��ة وف��از م��رة واح��دة فق��ط
في آاخر  10مباريات ،وتقدم باا�س بهدف مبكر
من ويلفريد زاها قبل أان ينه��ار وي�ضتقبل ثاثة
اأهداف.
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أرتيتا :آرسنال يحتاج المزيد من العمل

اأ�ضاد مدرب اآر�ضنال ميكل اأرتيتا ،باعبيه عقب الفوز
 1-3في �ضيافة �ضاوثامبتون ليتقدم اإلى الن�ضف ااأعلى
في جدول ترتيب الدوري ا إانجليزي الممتاز لكرة القدم،
لكن الم�ضوؤول ااإ�ضباني يوؤك��د اأن النادي ا يزال يحتاج
اإلى الكثير من العمل.
وبعد بداية �ضيئة للمو�ضم ،تاألق اآر�ضنال بو�ضوح في
الفترة ااأخيرة و�ضجل عن طريق نيك��وا بيبي وبوكايو
�ضاكا واألك�ضندر اكازي��ت ليخرج باانت�ضار رغم التاأخر
بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.
واأبلغ اأرتيت��ا محطة بي.ت��ي �ضبورت« :اأعتق��د اأننا
بداأن��ا ب�ضكل جي��د ،ا�ضتقبلنا هدف�� ًا من ركل��ة ركنية لكن
جاء ال��رد �ضريع�� ًا ،اأجدن��ا عن��د اا�ضتحواذ عل��ى الكرة
وتجنبنا الم�ضكات و�ضنعنا بع�س الفر�س الخطيرة ،كنا
ن�ضغط ب�ضكل رائع ولعبن��ا ب�ضكل جيد بعد اا�ضتراحة،
قدمنا عر�ض ًا قوي ًا» .وعو���س آار�ضنال بهذا ا أاداء ظهوره
المتوا�ضع على الملعب ذاته يوم ال�ضبت الما�ضي ،حيث
ودع كاأ�س ااتحاد ااإنجليزي اأمام �ضاوثامبتون.
وقال اأرتيتا« :من ال�ضعب الفوز هنا ،هذا مناف�س قوي
ويعي�س فترة تاألق ،تحلينا بذكاء كبير وتعاملنا ببراعة
مع اللقاء».
و أا�ضاف الم��درب ا إا�ضباني قبل مواجه��ة مان�ض�ضتر
يونايتد في الجولة المقبلة ي��وم ال�ضبت« :ا يزال أامامنا
الكثير من العمل ،يج��ب اأن نتح�ضن ونتحلى بالتوا�ضع
ونتدرب بقوة ا�ضتعداداً للمباراة المقبلة».

ً
رسميا ..توخيل
ً
مديرا فنيا لـ«البلوز»

إريكسن يهدي «إنتر» الفوز على «ميان» في الكأس

«أتلتيكو» يهزم سانتوس
ويستمر في سباق اللقب

أاعلن ن��ادي ت�ضيل�ضي ،أام���س تعيين ا أالمان��ي توما�س
فنيا للفريق ،خلفًا لفرانك امبارد.
توخيل،
مديرا ً
ً
وبح�ضب الموقع الر�ضمي لت�ضيل�ضي ،فاإن توخيل ارتبط
مع البلوز بعقد يمتد لمو�ض��م ون�ضف ،مع اإمكانية التجديد
لمو�ضم اإ�ضافي ،لي�ضبح اأول مدرب األماني يقود الفريق.
وكان ت�ضيل�ضي قد أاقال فرانك امبارد من من�ضبه ،أام�س
ا إاثنين ،بعد تراجع نتائج الفريق في البريميرليج ،واحتاله
المركز التا�ضع.
ورح��ل توخيل ع��ن قيادة باري���س �ض��ان جيرمان قبل
�ضهر ،وذلك على خلفية ت�ضريحاته التي هاجم فيها ااإدارة
الباري�ضية ،لعدم تدعيم الفريق بال�ضكل ااأمثل.

«لشبونة» يفوز ويبتعد
بصدارة «البرتغالي»
�ضجل غيفر�ضون �ضافارين��و هدفين مبكرين ليق��ود اأتلتيكو
مينيرو للف��وز  0-2على �ضانتو�س واا�ضتم��رار في ال�ضباق على
لقب دوري الدرجة ا أاولى البرازيلي لكرة القدم.
وفر�س الفريق الق��ادم من بيلو هوريزونت��ي �ضيطرته على
�ضانتو�س الذي اأراح مجموعة من اعبيه ااأ�ضا�ضيين قبل مواجهة
بالميرا�س في نهائي كاأ�س ليبرتادوري�س ال�ضبت المقبل.
وتقدم �ضافارينو بهدف في الدقيقة الثالثة ثم اأ�ضاف الهدف
الثاني اأتلتيكو بت�ضديدة هائلة بعد مرور  16دقيقة اأخرى.
و أا�ضبح أاتلتيكو في المركز الثالث بالدوري بفارق خم�س نقاط
عن إانترنا�ضيونال المت�ضدر قبل  6جوات من النهاية.
وياأتي �ضانتو�س في المركز العا�ضر بالم�ضابقة المكونة من
 20فريقاً.

خ��ر ج مها ج��م مي��ا ن ز ا ت��ا ن
اإبراهيموفيت���س مط��روداً ،بينم��ا �ضج��ل
كري�ضتيان اإريك�ضن اعب اإنتر ميان هدف
الفوز  1-2في دور الثمانية لكاأ�س اإيطاليا
لكرة القدم الثاثاء.
وبد أا إابراهيموفيت���س المباراة بقوة
و�ضج��ل الاع��ب ال�ضوي��دي المخ�ض��رم
اله��دف ااأول لمي��ان ف��ي الدقيق��ة ,31
ليرف��ع ر�ضي��ده اإل��ى ثمانية اأه��داف في

آرسنال يكتسح
ساوثامبتون بثاثية
تاألق األك�ضندر اكازيت وبوكايو �ضاكا ليفوز اآر�ضنال  1-3خارج اأر�ضه
على �ضاوثامبتون في الدوري ااإنجليزي الممتاز لكرة القدم اأم�س ااول ،ليث أار
لنف�ضه من الخروج من الدور الراب��ع لكاأ�س ااتحاد اأم��ام الفريق ذاته مطلع
ااأ�ضبوع الجاري .وتقدم �ضاوثامبت��ون بهدف �ضجله �ضتيوارت اأرم�ضترونغ
بعد ركلة ركنية نفذها جيم�س وارد-براو�س في الدقيقة الثالثة.
لكن نيكوا بيبي أادرك التعادل آار�ضنال بعد خم�س دقائق ،بعدما تلقى
تمريرة من جرانيت ت�ضاكا و�ضدد بهدوء داخل المرمى.
ومنح �ضاكا التقدم اأر�ضن��ال قبل اا�ضتراحة ب�ضت دقائ��ق م�ضتفيداً من
تمريرة رائعة من اكازي��ت ،قبل اأن ي��راوغ الحار�س األيك���س ماكارثي الذي
ا�ضتعجل في الخروج من مرماه.
ورد �ضاكا الهدي��ة اإلى اكازي��ت واأر�ضل ك��رة عر�ضية حوله��ا المهاجم
الفرن�ضي من مدى قريب إالى هدف في الدقيقة .73

�ضبع مباريات مع ميان اأمام اإنتر في كل
الم�ضابقات .ومع اقت��راب نهاية ال�ضوط
ااأول ،تلقى اإبراهيموفيت�س بطاقة �ضفراء
ب�ضب��ب ال�ضج��ار م��ع روميل��و لوكاك��و،
وا�ضتم��ر النزاع بين الزميلي��ن ال�ضابقين
في مان�ض�ضتر يونايتد خال الخروج من
نفق الاعبين.
وتلقى اإبراهيموفيت�س بطاقة �ضفراء
اأخرى ،ب�ضبب خطاأ �ضد األك�ضندر كواروف

ليتعر�س للطرد في الدقيقة .58
وا�ضتغ��ل اإنت��ر ااأف�ضلي��ة العددي��ة
واأدرك المهاجم لوكاكو التعادل من ركلة
جزاء في الدقيقة .71
و�ضغ��ط إانتر عل��ى غريم��ه وجاره
لكن��ه لم يتمكن م��ن الت�ضجي��ل حتى نفذ
البديل اإريك�ضن ركلة حرة في الوقت بدل
ال�ضائع ليهدي فريقه بطاقة التاأهل للدور
قبل النهائي ومواجهة يوفنتو�س اأو �ضبال.

ا�ضتعاد �ضبورتن��ج ل�ضبون��ة نغمة الفوز ف��ي الدوري
البرتغالي ،بفوزه ال�ضع��ب خارج قواعده عل��ى بوافي�ضتا
بهدفين دون رد ،ليبتعد ب�ضدارة الترتيب ،في ختام الجولة
 15من الم�ضابقة.
وعل��ى ملع��ب (دو بي�ض��ا) ،تق��دم الفري��ق العا�ضم��ي
في النتيج��ة منذ الدقيق��ة  24بف�ضل مهاجم��ه ال�ضاب نون
�ضانتو�س ،قبل اأن يوؤمن ااإ�ضباني ال�ضاب بيدرو بورو الفوز
بالهدف الثاني في الدقيقة .77
وحقق «ااأ�ض��ود» اأكثر من فائدة به��ذا اانت�ضار ،حيث
ا�ضتعاد توازنه �ضريعا بعد تعادل الجولة الما�ضية في عقر
داره بهدف أامام ريو أافي.
كما اأن الفريق ابتعد ب�ضدارة الترتيب بفارق  4نقاط عن
بورتو ،و 6عن جاره اللدود بنفيكا ،بعد اأن اأ�ضبح ر�ضيده
 39نقطة.
بينما ا يزال بوافي�ضتا قابعا في ذيل الترتيب ب� 11نقطة
بخ�ضارة هي الثانية على التوالي وال�ضاد�ضة هذا المو�ضم.
وفي مباراة أاخرى ،ا�ضتعاد �ضبورتنج براجا هو ا آاخر
نغمة الفوز بهدف في �ضباك �ضيفه جل في�ضنتي على ملعب
(براجا البلدي) ،ليرفع به ر�ضيده اإلى  30نقطة في المركز
الرابع ،مقابل  13نقطة لج��ل في�ضنتي الت��ي تلقى خ�ضارة
ثالثة على التوالي (الثامنة هذا المو�ضم) ويبقى في منطقة
الخطر (المركز ال�.)16

