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الري��ال يوا�ص��ل مطاردت��ه بر�ش��لونة على�ص��دارة الليغ��ا اال�س��باين
مدريد  /وكاالت

دوري الكرة اال�سباين ي�شهد مناف�سة حمتدمة بني الفرق الكبرية

خيتايف �/2صفر.
ويدين ريال مدري ��د بالف�ضل يف فوزه
�إىل العب ��ه جونزال ��و هيجواي ��ن الذي
�سجل هديف املباراة يف ال�شوط الثاين
بعدم ��ا ط ��رد زميل ��ه را�ؤول �ألبيول يف
الدقيقة  28من ال�شوط الأول.
وح�ص ��ل را�ؤول �ألبيول عل ��ى البطاقة
احلمراء وط ��رد للخ�شونة مع روبرتو
�سولدادو مهاجم فريق خيتايف  ،ولكن
يب ��دو �أن حالة الط ��رد �أث ��ارت حما�سة
ري ��ال مدريد ب�شكل �أك�ب�ر وقد تعاطفت
مع ��ه جماه�ي�ره با�ست ��اد "�سانتياج ��و
برنابيو.
وج ��اء ف ��وز ري ��ال مدري ��د يف مب ��اراة
الأم�س ليخفف م ��ن ال�ضغوط الواقعة
عل ��ى كاه ��ل املدي ��ر الفن ��ي مانوي ��ل
بيليجريني  ،عل ��ى الأقل حتى املباراة
املق ��ررة �أم ��ام مي�ل�ان الإيط ��ايل يف
ميالنو يوم غد الثالثاء بدوري �أبطال
�أوروبا.
وكان ري ��ال مدريد قد واج ��ه انتقادات
ح ��ادة من قب ��ل جماهريه �إث ��ر هزميته
�أم ��ام �ألكورك ��ون � ،أح ��د ف ��رق الدرجة
الثالثة � ،صفر 4/يوم الثالثاء املا�ضي
يف ذه ��اب ال ��دور الراب ��ع بك�أ� ��س ملك
�أ�سبانيا.
وب ��د�أ ريال مدريد مب ��اراة بقوة ودافع

تف ��وق فري ��ق بر�شلون ��ة عل ��ى �أق ��رب
مناف�سي ��ه ري ��ال مدري ��د بف ��ارق نقط ��ة
واح ��دة فق ��ط يف �ص ��دارة ال ��دوري
الأ�سباين لكرة الق ��دم بعدما تعادل مع
م�ضيف ��ه �أو�سا�سون ��ا  1/1يف املرحلة
التا�سعة من امل�سابقة.
وافتتح �سيدو كيتا الت�سجيل لرب�شلونة
يف الدقيق ��ة  72وكادت املب ��اراة �أن
تنته ��ي بفوز الفري ��ق الكتال ��وين لكن
�أو�سا�سون ��ا �أدرك التعادل يف الثواين
الأخرية به ��دف �سجله ج�ي�رارد بيكي
الع ��ب بر�شلونة عن طري ��ق اخلط�أ يف
مرمى فريقه.
و�أع ��رب كارل� ��س بوي ��ول قائ ��د فري ��ق
بر�شلونة عن غ�ضبه قائال "لقد �أهدرنا
نقطتني هنا.
ورفع بر�شلون ��ة ر�صيده �إىل  23نقطة
يف ال�ص ��دارة بفارق نقطة واحدة �أمام
ري ��ال مدريد الذي تغل ��ب على خيتايف
�/2صف ��ر يف وق ��ت �ساب ��ق كم ��ا تغلب
�أ�شبيلية عل ��ى م�ضيفه خرييز �/2صفر
.
وخفف ري ��ال مدريد من �آالم جماهريه
بعد هزميته املهينة �أمام �ألكوركون يف
ك�أ�س ملك �أ�سبانيا وتغلب على النق�ص
الع ��ددي يف �صفوفه وف ��از على �ضيفه

احلار� ��س ايك ��ر كا�سيا� ��س ع ��ن مرماه
بب�سال ��ة يف حماول ��ة م ��ن الفري ��ق
مل�صاحلة اجلماهري.
وتلق ��ى ري ��ال مدري ��د �صدم ��ة بط ��رد
�ألبيول يف ال�ش ��وط الأول لكن الفريق
عق ��د العزم عل ��ى اخلروج م ��ن املباراة
بنتيج ��ة �إيجابي ��ة مل ��داواة ج ��راح
جماهريه التي مل تتوقف عن م�ؤازرته
طوال املباراة .
و�سجل هيجواي ��ن الهدف الأول لريال
مدري ��د يف الدقيق ��ة  53بت�سدي ��دة
زاحفة بقدم ��ه الي�سرى �إثر متريرة من
مار�سيلو.
وبعده ��ا ا�ستغ ��ل هيجواي ��ن الثغرات
امللمو�س ��ة يف دف ��اع خيت ��ايف و�أ�ضاف
الهدف الثاين يف الدقيقة  56مب�ساعدة
كرمي بنزمية .
و�أتيح ��ت لهيجواي ��ن ث�ل�اث فر� ��ص
لت�سجيل هدف ثال ��ث لكنه �أهدرها كما
�أخف ��ق خيت ��ايف يف ا�ستغ�ل�ال تفوق ��ه
العددي.
وتغل ��ب �أ�شبيلية عل ��ى م�ضيفه خرييز
بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن �سجلهم ��ا �ألف ��ارو
نيجري ��دو ولوي� ��س فابيان ��و يف
الدقيقت�ي�ن  42و ، 90لريف ��ع �أ�شبيلي ��ة
ر�صيده �إىل  19نقطة يف املركز الثالث

ويتجم ��د ر�صي ��د خريي ��ز عن ��د خم�س
نقاط يف املركز التا�سع ع�شر.
وعرب املهاج ��م االرجنتين ��ي جونزالو
هيجوين ع ��ن �سعادته بالهدفني اللذين
�سجلهما وا�صف ًا فوز فريقه باحليوي ,
قائ ًال  " :لقد كان ا�سبوع ًا �صعبا ب�سبب
االنتق ��ادات الكث�ي�رة الت ��ي �سمعناه ��ا
 ،والي ��وم كان علين ��ا �أن نربه ��ن عل ��ى
�أنن ��ا ق ��ادرون على ان نح ��ارب يف هذا
ال ��دوري  .وال نزال نعتمد على �أنف�سنا
 ،وم ��ا زلن ��ا نلع ��ب يف م�سابق ��ة دوري
ابط ��ال اوروب ��ا ولدين ��ا يف ك�أ�س امللك
مب ��اراة �صعب ��ة ج ��دا ولكنه ��ا ممكنة ،
لدينا فريق يلعب من اجل الفوز ونحن
�سنالحقهم " .
ووا�صل هيجوي ��ن حديثه عن املباراة
فق ��ال  " :لق ��د كان ��ت مب ��اراة حيوي ��ة
بالن�سبة لنا واثبتنا اننا نريد موا�صلة
القت ��ال عل ��ى ال ��دوري  .كان م ��ن املهم
الفوز وهذا ما حتقق  ,لقد كانت مباراة
غريب ��ة قلي ًال  ،وخ�صو�ص ��ا عندما لعب
ريال مدريد بع�شرة العبني  ,فالطرد مل
يكن عاد ًال "
على اجلانب ال�شخ�صي  ،قال هيجوين
�أنه ظل ط ��وال ا�سبوع يحاول التعايف
م ��ن �إ�صابته والتي �شعر بها قلي ًال لكنه
�أكد �أنه �أنهى املباراة ب�شكل جيد .

مان�ش�سرت يونايتد الأكرث جماهريية �أوروبي ًا ي��وف��ن��ت��و���س يخ�سر ع��ل��ى �أر����ض���ه �أم����ام ن��اب��ويل
باري�س  /وكاالت

يف اح�صائية ملجلة فوتبول فاينان�س حقق فريق مان�ش�سرت
يونايتد املرك ��ز الأول يف �إح�صائي ��ة احل�ضور اجلماهريي
ملو�س ��م  2009/2008ومبعدل جماه�ي�ري  75,304متفرج

للمباراة الواحدة فيما كان مع ��دل احل�ضور لفريق برو�سيا
دورمتوند �صاحب املركز الثاين  74,748متفرجا .
وج ��اء بر�شلونة اال�سباين يف املركز الثال ��ث و ريال مدريد
رابعا ومن ثم بايرن ميونخ خام�س ًا .

�أن�شيخيده و�إيندهوفن يوا�صالن �صراعهما
على �صدارة الدوري الهولندي
ام�سرتدام  /وكاالت
وا�� �ص���ل ف��ري �ق��ا ت �ف �ي �ن �ت��ي �أن�شيخيده
و�إيندهوفن �صراعهما يف �صدارة الدوري
الهولندي لكرة القدم بعدما تغلب الأول
على رودا كريكراده  1/2وفاز �إيندهوفن
على فيتي�سه �أرنهيم �/1صفر يف املرحلة
الثانية ع�شرة من امل�سابقة.
ورفع تفينتي �أن�شيخيده ر�صيده �إىل 32
نقطة يف ال���ص��دارة ب�ف��ارق نقطتني �أمام
�أق��رب مناف�سيه �إيندهوفن �صاحب املركز
الثاين.

وتقدم تفينتي �أن�شيخيده بهدفني �سجلهما
ب��راي��ن روي��ز جونزالي�س ومريو�سالف
�ستوت�ش يف ال�شوط الأول ث��م رد رودا
كريكراه بهدفه يف ال�شوط الثاين و�سجله
جينفيون يولو ماتوندو.
بينما تغلب �إيندهوفن على فيتي�سه �أرنهيم
بهدف وحيد �سجله بال�س � �س��ودزاك يف
ال�شوط الثاين من املباراة .
ع � �ل� ��ى
وف� � � � � � � � � ��از �أل � � � �ك � � � �م� � � ��ار

جرونينجن بهدف وحيد �سجله جريمان
لينز قبل خم�س دقائق من نهاية املباراة
 ،ل�يرف��ع ال�ك�م��ار ر��ص�ي��ده �إىل  18نقطة
يف امل ��رك ��ز ال �� �س��اد���س وي �ت �ج �م��د ر�صيد
جرونينجن عند ع�شر ن�ق��اط يف املركز
ال�ساد�س ع�شر.
ويف م �ب��اراة �أخ� ��رى ج��رت �أم ����س تغلب
هرينيفن على �أدو دن هاج بثالثة �أهداف
نظيفة �سجلها روي بريين�س ومايكل
بابادوبويلو�س (هدفان) يف الدقائق 21
و 63و. 77
ورفع هرينيفن ر�صيده �إىل  11نقطة يف
املركز الرابع ع�شر بينما جتمد ر�صيد �أدو
دن هاج عند  12نقطة يف املركز العا�شر.

روما  /وكاالت

�سج ��ل ماري ��ك هام�سيك ثنائي ��ة قاد بها
ناب ��ويل �إىل الف ��وز عل ��ى يوفنتو� ��س
يف عق ��ر داره  2/3يف افتت ��اح املرحلة
احلادي ��ة ع�شرة من ال ��دوري الإيطايل
لكرة القدم .
وتق ��دم يوفنتو� ��س بهدف�ي�ن �سجلهم ��ا
ديفي ��د تريزيجي ��ه و�سيب�ستي ��ان
جيوفينك ��و لكن نابويل ق ��دم م�ستوى
�أف�ض ��ل من الذي ظه ��ر عليه يف املباراة
الت ��ي تعادل فيه ��ا مع مي�ل�ان  2/2قبل
�أي ��ام وتغل ��ب على يوفنتو� ��س يف عقر
داره.
وب ��د�أ يوفنتو� ��س املب ��اراة ب�ضغ ��ط
هجومي مكثف لريبك �صفوف مناف�سه
 ،حي ��ث �س ��دد �سيب�ستي ��ان جيوفينك ��و
ك ��رة خط�ي�رة يف الدقيق ��ة الأوىل �إث ��ر
متريرة من ماورو كامورانيزي لينفرد
باحلار�س مورجان دي �سانكتي�س لكن
الكرة مرت خارج ال�شباك.
وكان ��ت �أول فر�ص ��ة خط�ي�رة لنابويل
م ��ن ن�صي ��ب الأرجنتين ��ي جريم ��ان
ديني�س وج ��اءت يف الدقيق ��ة ال�سابعة
لكنه �أهدره ��ا حيث �أخفق يف ا�ستغالل
متريرة من كري�ستيان ماجيو ليتوخى

ناب ��ويل احل ��ذر الدفاع ��ي ب�ش ��كل �أكرب
بعدها .
ويف الدقيق ��ة � 20س ��دد �سالفات ��وري
�أروني ��كا ك ��رة خط�ي�رة لك ��ن احلار�س
جانلويج ��ي بوف ��ون ت�ص ��دى له ��ا
مبهارة.
وتوخ ��ى يوفنتو� ��س احل ��ذر الدفاعي
ب�ش ��كل �أك�ب�ر بعدما �أخف ��ق ديني�س يف
ا�ستغ�ل�ال ك ��رة م ��ن �ضرب ��ة ركنية يف
الدقيقة . 23
و�س ��دد الربازيل ��ي فيليب ��ي ميل ��و كرة
خط�ي�رة يف الدقيق ��ة  27لكنه ��ا م ��رت
خ ��ارج ال�شب ��اك ث ��م افتت ��ح يوفنتو�س
الت�سجيل يف الدقيقة  35بهدف �أحرزه
تريزيجي ��ه �إث ��ر متري ��رة م ��ن زديني ��ك
جريجريا .
ويف الدقيقة  54ارتكب ماتيو كونتيني
خط�أً فادحا ا�ستغله جيوفينكو و�أ�ضاف
الهدف الثاين ليوفنتو�س ب�سهولة.
ولكن نابويل جن ��ح يف �إدراك التعادل
خالل ع�شر دقائق ع ��ن طريق هام�سيك
� ،إث ��ر متري ��رة م ��ن الالع ��ب البدي ��ل
الأرجنتيني داتولو  ،الذي �سجل هدف
التعادل . 2/2
وقب ��ل ت�س ��ع دقائق م ��ن نهاي ��ة املباراة

يوفنتو�س يتجرع هزمية مرة امام نابويل
�سج ��ل هام�سي ��ك ه ��دف الف ��وز 2/3
لنابويل من هجمة مرتدة �سريعة.
وكثف يوفنتو�س حماوالته الهجومية
يف الدقائق املتبقية من املباراة لكنه مل

يتمكن من �إدراك التعادل  ،وطرد العبه
البديل الربازيل ��ي �أموري يف الثواين
الأخرية لعرقلة دي �سانكتي�س.
وجتم ��د ر�صي ��د يوفنتو� ��س عن ��د 21

�سيلتك�س يحافظ على �سل�سلة انت�صاراته بدوري ال�سلة الأمرييكي
وا�شنطن  /وكاالت

وا�صل فريق بو�سطن �سيلتك�س
انطالقته باملو�سم اجل��دي��د من
م���س��اب�ق��ة دوري ك���رة ال�سلة
الأم��ري �ك��ي ل�ل�م�ح�ترف�ين حيث
ت�غ�ل��ب ع�ل��ى �ضيفه �شيكاغو
ب���ول���ز  90/118ب �ق �ي��ادة
جنميه بول بري�س وراجون

هاميلتون ينطلق من
املركز الأول يف �سباق
اجلائزة الكربى

�سيلتك�س
يوا�صل
تقدمه يف
دوري
املحرتفني

هامبورغ يتلقى هزميته الأوىل
بالبوند�سليغا
برلني  /وكاالت

�أخف ��ق فري ��ق باي ��ر ليفركوزن يف احلف ��اظ على
تقدم ��ه بهدفني وتع ��ادل مع م�ضيف ��ه �شالكه 2/2
يف املرحلة احلادية ع�ش ��رة من الدوري الأملاين
لك ��رة الق ��دم (بوند�سليغا) لكن ��ه ا�ستعاد �صدارة
امل�سابق ��ة يف ظ ��ل النتائ ��ج املتوا�ضع ��ة لف ��رق
املقدمة.
وتقدم ليفركوزن بهدفني �سجلهما توين كرو�س
و�شتيف ��ان كي�سلين ��ج ث ��م �أدرك �شالك ��ه التع ��ادل
بهدف�ي�ن �سجلهم ��ا كيف ��ن ك ��وراين وفي�سنت ��ي
�سان�شيز خالل �آخر �سبع دقائق من املباراة.
ورف ��ع ليفركوزن ر�صيده �إىل  23نقطة لي�ستعيد
ال�صدارة بفارق نقطة واحدة �أمام فريدر برمين
وهامب ��ورج  ،كم ��ا رف ��ع �شالكه ر�صي ��ده �إىل 21
نقط ��ة يف املرك ��ز الراب ��ع بف ��ارق نقطت�ي�ن �أم ��ام
بايرن ميونيخ وثالث نقاط �أمام فولف�سبورج.
وبع ��د هزمي ��ة هامب ��ورج �أم ��ام بورو�سي ��ا
مون�شنجالدب ��اخ �أ�صب ��ح ليفرك ��وزن الفري ��ق
الوحي ��د يف البوند�سليغ ��ا ال ��ذي مل يتل ��ق �أي
هزمية حتى الآن هذا املو�سم.
�سجل �آرون هانت ثنائية مت�أخرة من بينها هدف
يف الوق ��ت القاتل قاد به فريقه فريدر برمين �إىل
التعادل مع م�ضيفه نورنربج . 2/2
و�أحل ��ق بورو�سي ��ا مون�شنجالدب ��اخ بهامبورج
الهزمي ��ة الأوىل له هذا املو�س ��م وتغلب عليه يف
عق ��ر داره  2/3كم ��ا تغلب هانوف ��ر على م�ضيفه
كول ��ون �/1صف ��ر بينم ��ا تع ��ادل �شتوجت ��ارت
م ��ع باي ��رن ميوني ��خ �سلبي ��ا وفولف�سب ��ورج مع
ماين ��ز . 3/3وتق ��دم نورنربج بهدف�ي�ن �سجلهما
كري�ستيان ايجلر و�ألربت بونياكو يف الدقيقتني
الثالث ��ة و 33لك ��ن �آرون هان ��ت جن ��ح يف �إدراك
التع ��ادل لفريدر برمين بهدفني يف الدقيقتني 72

روندو.
و�سجل بري�س  22نقطة ل�سيلتك�س
من بينها  20نقطة يف الربع الثالث
م��ن امل� �ب ��اراة و�أ�� �ض ��اف رون� ��دو 16
متريرة حا�سمة للفريق.
ك�م��ا �سجل �إدي ه��او���س  22نقطة
ل�سيلتك�س و�أ� �ض��اف راي �أل�ي�ن 20
ن�ق�ط��ة وك �ي �ف�ين ج��ارن��ت  16نقطة

و. 90
وبع ��د تلق ��ي هامب ��ورج تعادل�ي�ن متتالي�ي�ن يف
مباراتي ��ه املا�ضيت�ي�ن ب ��د�أ مبارات ��ه �أم ��ام �ضيفه
مون�شنجالدب ��اخ ب�شكل جيد وافتت ��ح الت�سجيل
يف الدقيق ��ة  13بهدف �أحرزه العب خط الو�سط
الأمل ��اين بيوت ��ر ترو�شوف�سك ��ي من ك ��رة زاحفة
�سددها من م�سافة  13مرتا .
و�أدرك مون�شنجالدب ��اخ التعادل يف الدقيقة 39
به ��دف لالعب ماركو ريو�س لكن هامبورج تقدم
جم ��ددا بع ��د دقيقتني م ��ن بداية ال�ش ��وط الثاين
بهدف �سجله زي روبرتو من �ضربة حرة.
ورف� ��ض مون�شنجالدب ��اخ اال�ست�س�ل�ام وكث ��ف
حماوالت ��ه الهجومي ��ة عل ��ى مرم ��ى هامب ��ورج
حت ��ى ح�س ��م املب ��اراة ل�صاحله بهدف�ي�ن �سجلهما
دانت ��ي بونفي ��م وروب فرين ��د يف الدقيقتني 72
و ، 82ليلح ��ق بهامبورج الهزمية الأوىل له هذا
املو�سم.
وتب ��ادل �شتوجت ��ارت وباي ��رن ميوني ��خ �إهدار
الفر� ��ص التهديفي ��ة لتنته ��ي مب ��اراة الفريق�ي�ن
بالتع ��ادل ال�سلب ��ي ويح�ص ��د كل منهم ��ا نقط ��ة
واح ��دة م ��ن املباراة حي ��ث رفع باي ��رن ميونيخ
ر�صي ��ده �إىل  19نقطة يف املركز اخلام�س مقابل
ت�سع نقاط ل�شتوجت ��ارت يف املركز الرابع ع�شر
.وج ��اء تع ��ادل �شتوجت ��ارت بع ��د تلقي ��ه خم�س
هزائم متتالية يف مباريات ر�سمية.
و�أه ��در كري�ستي ��ان ترايت� ��ش �أخط ��ر فر�ص ��ة
ل�شتوجت ��ارت مبكرا يف املباراة كم ��ا �أهدر لوكا
ت ��وين فر�صة ذهبي ��ة لباي ��رن ميوني ��خ قبل 20
دقيق ��ة م ��ن نهاي ��ة اللقاء.وق ��ال املهاج ��م ماري ��و
جوميز الذي انتقل من �شتوجتارت �إىل ميونيخ
يف ال�صي ��ف املا�ض ��ي "كن ��ت �أرغ ��ب يف حتقيق
الفوز..

�أخرى للفريق الذي حقق �أم�س فوزه
الثالث على التوايل يف ثالث مباراة
يخو�ضها منذ انطالق املو�سم اجلديد
مب�سابقة دوري ال�سلة الأمريكي.
وك��ان��ت م�ب��اراة �أم����س ه��ي املواجهة
الأوىل التي جتمع بني الفريقني منذ
�أن التقيا يف الدور الفا�صل بال�صيف
املا�ضي عندما تغلب �سيلتك�س على

�أبو ظبي  /وكاالت

�سجل ال�سائق الربيطاين لوي�س هاميلتون
�أ�س ��رع زمن يف التج ��ارب الر�سمي ��ة للمرة
الرابع ��ة يف املو�س ��م احل ��ايل لينطل ��ق من
املرك ��ز الأول يف �سب ��اق اجلائ ��زة الك�ب�رى
الإماراتي .و�سج ��ل هاميلتون �سائق فريق
مكالرينمر�سيد� ��س �أ�سرع زمن يف التجربة
الر�سمية لل�سب ��اق وقطع اللفة على م�ضمار

ب��ول��ز يف �سل�سلة م �ب��اري��ات �سبع
مثرية بذلك ال��دور  ،ولكن مواجهة
�أم����س ح�سمت نتيجتها تقريبا مع
ان�ت�ه��اء ن�صف امل �ب��اراة الأولةحيث
فر�ض �سيلتك�س طوقا دفاعيا قويا
ليتقدم  35/55مع انتهاء الن�صف
الأول من اللقاء  ،ومع انطالق ربع
املباراة الثالث فر�ض بري�س �سيطرته

"يا�س مارينا" البالغ طوله  5554مرتا يف
دقيق ��ة واح ��دة و948ر 40ثاني ��ة  ،لينطلق
م ��ن املرك ��ز الأول يف �سباق ��ات فورم ��وال1
للمرة  17يف م�سريته .
وق ��ال هاميلت ��ون ال ��ذي وا�ص ��ل عرو�ض ��ه
اجلي ��دة يف املراح ��ل الأخ�ي�رة م ��ن بطولة
العامل حيث ينطلق م ��ن املركز الأول للمرة
الرابع ��ة خالل �آخ ��ر �سبع ��ة �سباق ��ات "�إنه

على اللقاء بت�سجيل خم�س ثالثيات
م�ت�ت��ال�ي��ة ب�ي�ن�م��ا � �س��اه��م رون� ��دو يف
ذل��ك الربع بت�سع مت��ري��رات حا�سمة
لي�سجل �سيلتك�س يف ذلك الربع 38
نقطة مقابل  26نقطة فقط لبولز
وي��و��س��ع ت�ق��دم��ه �إىل  61/88وقاد
ج��ون �ساملونز هجوم بولز م�سجال
 16نقطة وع�شر متابعات.

لي� ��س �أم ��را �سه�ل�ا لكن ��ه ممت ��ع كم ��ا يبدو.
ال�سي ��ارة كانت الأف�ضل مثلم ��ا كانت طوال
املو�سم.
و�سينطل ��ق �سيب�ستي ��ان فيتي ��ل �سائق ريد
ب ��ول يف �سب ��اق الغد من ال�ص ��ف الأول مع
هاميلت ��ون بعدم ��ا احت ��ل املرك ��ز الأول يف
التجرب ��ة الر�سمي ��ة بف ��ارق 667ر 0ثاني ��ة
خلف هاميلتون حامل اللقب.

ال��ق��اد���س��ي��ة ي��ف��وز ع��ل��ى ك��اظ��م��ة يف م���ب���اراة م��اراث��ون��ي��ة

الكويت  /وكاالت
وا�صل ن ��ادي القاد�سي ��ة �صدارته يف
اجلولة اخلام�س ��ة للمجموعة االوىل

مل�سابق ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد الكويت ��ي
الثالث ��ة لكرة القدم بعد ف ��وزه الكبري
يف املب ��اراة املاراثوني ��ه امام نظريه

القاد�سية ي�سحق كاظمة باخلم�سة
ن ��ادي كاظمة بنتيجة خم�س ��ة �أهداف
مقابل ثالثة.
وا�ستط ��اع القاد�سية من ح�سم نتيجة

املب ��اراة الت ��ي اقيم ��ت عل ��ى ا�ست ��اد
�صباح ال�س ��امل بالنادي العربي مبكرا
عق ��ب ت�سجيله ثالثة اه ��داف دون رد
يف �شوطها االول.
و�سج ��ل اله ��دف االول املت�أل ��ق خلف
ال�سالم ��ة يف الدقيق ��ة ال� �ـ  19بع ��د
متابعت ��ه لتمري ��رة املداف ��ع نا�ص ��ر
الوهي ��ب وم ��ن ثم �سددها عل ��ى ي�سار
حار�س كاظمة احمد الف�ضلي.
واح ��رز عمر بوحم ��د اله ��دف الثاين
للقاد�سي ��ة بع ��د مرور �س ��ت دقائق من
ت�سدي ��دة قوية ا�ستق ��رت يف الزاوية
اليمن ��ى للحار� ��س قب ��ل ان ترتد كرته
االوىل م ��ن اح ��د املدافع�ي�ن فيم ��ا
ا�ض ��اف خلف ال�سالم ��ة الهدف الثالث
يف الدقيق ��ة الـ  44م ��ن جمهود فردي
بعد مراوغت ��ه �أحد املدافع�ي�ن قبل ان
يتوغ ��ل يف منطق ��ة اجل ��زاء وي ��ودع
الكرة يف ال�شباك.
وا�ض ��اف اله ��دف الراب ��ع للقاد�سي ��ة
في�صل العنزي يف الدقيقة الـ  48فيما
ج ��اء رد كاظمة مت�أخ ��را بعد ان �سجل
مهاجم ��ه املت�أل ��ق نا�ص ��ر ف ��رج الهدف
االول يف الدقيقة الـ  57قبل ان يو�سع
الف ��ارق للقاد�سية خل ��ف ال�سالمة مرة
اخرى بعد مرور دقيقة واحدة.
و�أ�ض ��اف نا�صر ف ��رج الهدفني الثاين
والثال ��ث لكاظم ��ة (هاتري ��ك) يف
الدقيقتني  60و .80
وجاءت املباراة ممتع ��ة بني الطرفني
ومتكافئ ��ة يف �شوطه ��ا الثاين قبل ان
ي�سيط ��ر القاد�سي ��ة يف ال�شوط االول
منه ��ا بع ��د ان ج ��اءت اهداف ��ه ب�سبب
اخط ��اء دفاعية لالعب ��ي كاظمة الذين
مل يوف ��ق اي�ضا مهاجم ��وه يف العديد
من الفر�ص التي �سنحت لهم.

نقط ��ة يف املرك ��ز الث ��اين بف ��ارق �أربع
نقاط خلف املت�ص ��در �إنرت ميالن بينما
رف ��ع ناب ��ويل ر�صي ��ده �إىل  17نقط ��ة
ليقفز �إىل املركز اخلام�س.

�أن�شيلوتي ّ
يحذر
العبي ت�شيل�سي
من الإفراط يف
الثقة
لندن  /وكاالت

حذر كارلو �أن�شيلوتي املدير الفني
لفريق ت�شيل�سي الإنكليزي لكرة
القدم العبيه من الإفراط يف الثقة
بالنف�س بعدما وا�صل انت�صاراته
يف الدوري الإنكليزي وتغلب
على م�ضيفه بولتون �/4صفر
يف املرحلة احلادية ع�شرة من
امل�سابقة.
وبعد تغلبه على بالكبرين بخم�سة
�أهداف يف املرحلة العا�شرة  ،فاز
ت�شيل�سي ب�أربعة �أهداف نظيفة
�سجلها فرانك المبارد وديكو
وديديه دروجبا وزات نايت العب
بولتون (عن طريق اخلط�أ يف
مرمى فريقه) لريفع ر�صيده �إىل
 27نقطة يف ال�صدارة بفارق
نقطتني �أمام مان�ش�سرت يونايتد
الذي تغلب على بالكبرين /2
�صفر .
وعلى ا�ستاد "ريبوك" �أنهى
بولتون مباراته �أمام ت�شيل�سي
بع�شرة العبني حيث طرد جاي
لويد �صامويل يف الدقيقة الأخرية
من ال�شوط الأول لعرقلة دروجبا
 ،واحت�سب احلكم �ضربة جزاء
ل�صالح ت�شيل�سي تقدم المبارد
لت�سديدها م�سجال منها هدف
التقدم.
وبعد  15دقيقة من بداية ال�شوط
الثاين دعم ت�شيل�سي تقدمه بالهدف
الثاين و�سجله ديكو من هجمة
مرتدة �سريعة .ثم �سجل نايت
عن طريق اخلط�أ يف مرمى فريقه
بولتون يف الدقيقة  83قبل �أن
يختتم دروجبا الت�سجيل بالهدف
الرابع لت�شيل�سي يف الدقيقة . 90
ورغم ا�ستمرار ت�شيل�سي يف تقدمي
عرو�ضه املقنعة  ،حذر �أن�شيلوتي
العبيه من الثقة الزائدة و�شدد على
�أن الوقت ال يزال مبكرا يف ح�سم
املو�سم.
وقال �أن�شيلوتي "نتائجنا جيدة
 ،ولكننا نعرف �أنه ال ميكن الفوز
يف جميع املباريات بنتيجة /4
�صفر ..التفكري بهذه الطريقة يعد
�شيئا خطريا ..يجب �أن نحافظ
على تركيزنا وحماوالتنا للعب
مب�ستوى جيد طوال الـ  90دقيقة.
وا�ضاف "حتى الآن نلعب ب�شكل
جيد للغاية � ،إننا على القمة ونريد
الفوز بكل مباراة ".

