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دورتموند انتزع فوزاً صعب ًا من أنياب هيرتا برلين

فاز فريق بورو�سيا دورمتوند ،على م�ضيفه هريتا برلني
« ،»2-3يف امل��ب��اراة التي احت�ضنها امللعب الأوملبي
بربلني� ،ضمن مناف�سات الأ�سبوع الـ 26من ال��دوري
الأملاين.
وتقدم �أ�صحاب الأر�ض مبكرا عن طريق املهاجم الإيفواري

�سالومون كالو «ق ،»4قبل �أن يدرك ال�ضيوف التعادل عن
طريق العب الو�سط الدمناركي توما�س ديالين «ق.»14
ويف الدقيقة « ،»35عاد الإيفواري ليت�ألق ويحرز الهدف
الثاين لهريتا برلني عن طريق ركلة جزاء.
وجنح املدافع الفرن�سي دان �أك�سيل زاجادو ،يف ت�سجيل

هدف التعادل الثاين لدورمتوند يف الدقيقة « ،»47وذلك
قبل �أن ي�سجل زميله ماركو روي�س الهدف الثالث «ق،»2+90
مهديا فريقه نقاط املباراة الثالث.
و�شهدت اللحظات الأخ�يرة من اللقاء ط��رد العبني من
هريتا برلني وهما ج��وردان تورونارايجا بعد ح�صوله

على البطاقة ال�صفراء الثانية «ق ،»85ووداد �إيبي�شيفيت�ش
حل�صوله على بطاقة حمراء مبا�رشة «ق.»7+90
وبهذا الفوز ،رفع دورمتوند ر�صيده من النقاط �إلى 60
فيما جتمد ر�صيد هريتا برلني عند  35نقطة يف املركز
العا�رش.

• زاغادو يقود �إحدى الهجمات على مرمى هريتا برلني

سبال يروض ذئاب روما ...وبولونيا يهزم تورينو
بالدوري اإليطالي

• �رصاع قوي بني العبي �سبال وروما

ف��از ف��ري��ق �سبال على �ضيفه �إي���ه �إ���س
روم��ا بهدفني لواحد ،يف امل��ب��اراة التي
جمعتهما ،يف �إطار اجلولة الـ  28من عمر
دوري الدرجة الأولى الإيطايل.
وعلى ملعب باولو موتزا ،افتتح �أ�صحاب
الأر���ض الت�سجيل عن طريق حممد �سليم
فار�س يف الدقيقة .22
وجن��ح دييغو ب�يروت��ي يف �إدراك هدف
التعادل لل�ضيوف يف الدقيقة  ،53عن
طريق ركلة جزاء.
ويف الدقيقة  ،60متكن املهاجم �أندريا
بيتانيا من ت�سجيل الهدف الثاين ل�سبال
واقتنا�ص نقاط املباراة الثالث.
وبهذا الفوز ،رفع �سبال ر�صيده �إلى 26
نقطة يف امل��رك��ز اخلام�س ع�رش ،فيما
جتمد ر�صيد روما عند  47نقطة يف املركز
اخلام�س.
ويف اللقاء الثاين فاز بولونيا على م�ضيفه
تورينو «.»2-3
فعلى ملعب «�أوملبيكو دي تورينو»� ،سجل
لل�ضيوف كل من �أندريا بويل يف الدقيقة
« ،»29و�إريك بولغار يف الدقيقة « »34من
ركلة جزاء ،وريكاردو �أور�سوليني «.»65
وجاء هدفا �أ�صحاب الأر�ض عن طريق هدف
عك�سي �أحرزه �إريك بولغار ،العب بولونيا،
يف مرماه « ،»6والثاين �سجله �أرماندو �إتزو
يف الدقيقة «.»89
و�شهد اللقاء حالتي طرد لكل من الربازيلي
ليانكو �إيفانغلي�ستا ،مدافع بولونيا ،بعد
ح�صوله على البطاقة ال�صفراء الثانية
« ،»88و�أوال �أينا ،مدافع تورينو ،لنف�س
ال�سبب يف الدقيقة «.»2+90
وبهذا الفوز ،رفع بولونيا ر�صيده �إلى 24
نقطة يف املركز الـ  17م�ؤقتًا ،فيما جتمد
ر�صيد تورينو عند  44نقطة يف املركز
ال�سابع حل�ين انتهاء جميع مباريات
اجلولة.

سانشو ُيطارد ميسي
في قائمة مميزة

فافر يتغنى بالفوز المجنون
في البوندسليغا

• لو�سيان فافر

و�صف لو�سيان فافر ،مدرب
بورو�سيا دورمتوند ،فوز فريقه
على هريتا برلني باجلنون ،يف
مباراة �أقيمت يف اجلولة الـ26
من الدوري الأملاين.
و�أب�����رز احل�����س��اب الر�سمي
لدورمتوند ت�رصيحات املدرب
ال�سوي�رسي عقب املباراة،
ح��ي��ث ق����ال« :ك��ان��ت م��ب��اراة
جمنونة ،ال �سيما يف ال�شوط
الثاين».
و�أ����ض���اف�« :سيناريو نهاية
املباراة كان مثري ًا للجميع،
ويف ال��ن��ه��اي��ة حققنًا ف���وزً ا
م�ستحقًا ،لأننا خل�صنا فر�ص ًا
عديدة �أمام هريتا».
من جانبه ،قال ماركو روي�س،

�صاحب هدف الفوز« :مل نلعب
ب�شكل ج��ي��د ،لكننا حتلينا
�سويا،
ب���الإمي���ان وق��ات��ل��ن��ا
ً
وجنحنا يف الظفر بنقاط الفوز
يف النهاية».
و�أكمل�« :أنا �سعيد بالت�سديدة
التي �أ�سفرت عن ه��ذا الهدف
املت�أخر ،والآن يجب علينا
موا�صلة الظهور بهذه العقلية
يف الأ�سابيع القليلة املقبلة».
�أم���ا امل��داف��ع ال�سوي�رسي،
مانويل �أك��اجن��ي ،فقال عقب
امل��ب��اراة« :لقد بذلنا �أق�صى
جهودنا يف املباراة ،وحل�سن
احلظ جنحنا يف قلب النتيجة
يف ال�شوط الثاين ،ل��ذا نحن
�سعداء بهذا االنت�صار».

توخيل يكشف كواليس
تجديد تعاقده

• �سان�شو

وا�صل ال�شاب الإنكليزي ج��ادون �سان�شو جنم بورو�سيا دورمتوند،
ت�ألقه مع فريقه الأ�صفر ،خالل مباراة هريتا برلني ،يف �إطار الدوري
الأملاين.
و�صنع جادون �سان�شو ،هديف بورو�سيا دورمتوند الثاين والثالث،
اللذين �أحرزهما دان �أك�سيل زاجادو وماركو روي�س.
وذكرت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن �سان�شو بات ثاين العب بعمر 18
عاما ي�صنع  12هدفا يف مو�سم واحد بالبوند�سليغا منذ مو�سم -2004
 ،2005بعد ماريو غوتزه مع دورمتوند �أي�ضا يف مو�سم .2011-2010
وبات �سان�شو ،ثاين �أف�ضل �صانع �أهداف يف الدوريات اخلم�س الكربى
هذا املو�سم بر�صيد  12متريرة حا�سمة ،خلف مي�سي املت�صدر.

�أك��د توما�س توخيل املدير
الفني لفريق باري�س �سان
ج�يرم��ان الفرن�سي �أن��ه يف
مفاو�ضات م�ستمرة منذ فرتة
م��ع �إدارة ال��ن��ادي لتجديد
تعاقده.
وك�شف توخيل عرب �صحيفة
ل��و ب��اري��زي��ان الفرن�سية:
«�أتفاو�ض مع �إدارة النادي،
لقد تناق�شنا قبل مباراة ليل
وف�ترة التوقف ال���دويل يف
نوفمرب املا�ضي ،ولكن مل
• توما�س توخيل
نتو�صل التفاق».
و�أ���ض��اف امل���درب الأمل���اين:
«تفاو�ضنا جمددا ،ولكن �أبلغت م�س�ؤويل النادي �أنه لي�س من املمكن
فتح هذا امللف بني مواجهتي �أوملبيك ليون يف  3فرباير املا�ضي
و�أوملبيك مار�سيليا  ،لأن هذه الفرتة كانت ت�شهد عدة مباريات
حا�سمة للفريق».
وتابع�« :سنوا�صل التفاو�ض جمددا بحلول فرتة التوقف الدويل يف
مار�س اجلاري .يجب �أن نتعامل مع الأمر بهدوء �شديد».
ولفتت ال�صحيفة الفرن�سية �إلى �أن �إدارة بي �إ�س جي ،ا�ستقرت على
متديد تعاقد توما�س توخيل ملو�سمني حتى  ،2022حيث ينتهي
تعاقده احلايل يف �صيف العام املقبل .2020

