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   تنطلييق اليوم الإثنيين فعاليات اجلولة الثالثة من مباريات الدور الأول )دور 
املجموعييات( ببطولة كاأ�س اآ�سيا 2019 لكرة القدم املقامة حاليًا بالإمارات، 
والتييي حت�سم نحو ن�سف مقاعييد الدور الثاين )دور ال�ستة ع�يير( بالبطولة بعد 
ح�سييم نحو ن�سف عدد املقاعد يف اجلولة الثانييية. ومثلما هو احلال يف معظم 
البطييولت الكبرية خا�سة تلك التي تقام بنف�س النظييام مع وجود 24 منتخبًا 
يف الييدور الأول، ت�ستعييل حييدة التوقعات والتكهنييات وتدخييل البطولة مرحلة 
احل�سابييات املعقييدة وال�سعبيية ملعرفيية هوية املتاأهليين خا�سة مييع تاأثر كل 
جمموعة مبا يحدث يف املجموعات الأخرى. ومبجرد انتهاء مباراة املنتخبن 
العراقييي واليمنييي اأم�س ال�سبت بفييوز املنتخب العراقييي 0-3 يف اإطار اجلولة 
الثانية من مباريات املجموعة الرابعة، حجز املنتخب الإماراتي اأوىل بطاقات 
التاأهييل من املجموعيية الأوىل اإىل الدور الثاين رغم اقت�سييار ر�سيده على اأربع 
نقيياط فقييط من مباراتيين. وجاء فوز املنتخييب العراقي اأم�ييس ليح�سم املوقف 
كثييرياً بالن�سبة ملعيييار التاأهل الآمن بعيييداً عن احل�سابات املعقييدة، اإذ يتاأهل 
اأي منتخييب ي�سييل للنقطة الرابعة بغ�ييس النظر عن اأي نتائييج اأخرى يف باقي 
املجموعييات. ويق�سي نظام البطولة يف الن�سخة احلالييية، التي ت�سهد م�ساركة 
24 منتخبييًا للمييرة الأوىل يف كاأ�ييس اآ�سيييا، بتاأهل �ساحبييي املركزين الأول 
والثيياين ميين كل جمموعيية اإىل الدور الثيياين مبا�ييرة فيما يرافقهييم اإىل الدور 
الثيياين اأف�سل اأربعة منتخبييات من بن املنتخبات التي احتلييت املركز الثالث 
يف املجموعات ال�ستة. ومع عدم ح�سول �ساحبي املركزين الثالث والرابع يف 
املجموعتن الثالثة والرابعة على اأي نقطة ومن ثم ل ميكن اأن يزيد ر�سيد اأي 
منهم يف اجلولة الثالثة الأخرية عن ثالث نقاط على اأق�سى تقدير، تاأكد تاأهل 
اأي منتخييب يف املجموعات الأربييع الأخرى ي�سل للنقطة الرابعة وهو ما مينح 

الأمل ملنتخبات مل حترز يف مباراتيها ال�سابقتن �سوى نقطة واحدة.

اأبييدى لعييب بر�سلونة الإ�سبيياين، الربازيلي فيليب كوتينيييو، ا�ستيائه من 
جلو�سييه امل�ستمر على دكة احتياط النييادي الكاتالوين هذ املو�سم، م�سرياً 
اإىل اأنه قد ي�سطر للبحث عن حلول بديلة، حاملا ا�ستمر الو�سع على حاله.
وقالييت �سحيفة دايلي مريور الربيطانييية، اإن م�ستوى الربازيلي انخف�س 
يف املباريييات الأخرية، ومل يعد لعبًا اأ�سا�سيًا يف ت�سكيلة املدرب اإرن�ستو 
فالفييريدي، م�سييرية اإىل اأن الرب�سا يخطييط لبيع كوتينيو ميين اأجل متويل 

�سفقة عودة مواطنه نيمار اإىل النادي الإ�سباين.
وختمييت ال�سحيفيية بالتاأكيييد علييى اأن فيليييب كوتينيو 

غييري را�ٍس عيين الو�سع الييذي يعي�سييه يف بر�سلونة 
يف الوقييت الراهن، لكنه ل يتطلع اإىل التخلي عن 
حلمييه بالنجاح مييع "البلوغرانييا"، م�سددة على 

اأنه لن يقبل بالبتعاد عن الت�سكيلة الأ�سا�سية.
الأندييية  اأبييرز  اأحييد  يونايتييد  مان�س�سيير  ويعييد 

املهتمة ب�سم كوتينيو، واأجرى النادي الإجنليزي 
مباحثات مييع وكالء اأعمال الربازيلي، 

�سمييه  اإمكانييية  لبحييث 
املو�سم املقبل.

هزمييت قطر كوريا ال�سمالية، الأحد، بنتيجة -6�سفر، لتحجز بذلك بطاقة التاأهل 
اإىل دور ال�ستيية ع�يير يف كاأ�س اآ�سيا لكييرة القدم التي ت�ست�سيفهييا الإمارات حتى 
اأول فرباييير املقبل. واأحرز املهاجم املعز علييي اأربعة اأهداف ليقود العنابي للفوز 
يف املبيياراة التي اأقيمت على ا�ستاد خليفة بن زايد مبدينة العن، وفق "رويرز". 
وجيياءت اأهييداف املعييز بواقييع ثنائييية يف كل �سوط كمييا �سجل بوعييالم خوخي 
ب�ربيية راأ�ييس وعبييد الكرمي ح�سن، بعدمييا عيياد اإىل الت�سكيليية الأ�سا�سية ملنتخب 
بييالده. ورفع املعز ر�سيده اإىل خم�سة اأهداف يف مباراتن ليت�سدر قائمة هدايف 
البطوليية، بفييارق هدفن عن �ردار اآزمون مهاجم منتخييب اإيران. وت�سدرت قطر 
�سييدارة املجموعيية اخلام�سة بر�سيييد �ست نقاط ميين مباراتن، بفييارق الأهداف 
عيين ال�سعودييية التي �سمنت اأي�سا التاأهل بعد الفييوز -2�سفر على لبنان، ال�سبت. 
و�ستح�سييم املواجهيية املرتقبة بن قطيير وال�سعودية اخلمي�س �سييدارة املجموعة، 
بينما �سيحيياول لبنان التاأهل �سمن اأف�سل اأربعيية منتخبات حتتل املركز الثالث 

يف املجموعات ال�ست عندما يواجه كوريا ال�سمالية.

كأس آسيا.. صراع عراقي - ايراني على صدارة المجموعة وانجالء موقف المتنافسين

مختصون : أداء المنتخب في تصاعد وعلى كاتانيتش الثبات بالتشكيلة
و�سييف مدرب كرة النفييط ح�سن اأحمد عييدم ثبات مدرب 
العراقييي كاتانيت�ييس علييى ت�سكيييل  اأ�سا�سييي  املنتخييب 
يف بطوليية كاأ�ييس اأ�سيييا يثييري القلق يف قلييوب اجلماهري 
العراقية، فيما اأكد مدرب كرة نفط الو�سط را�سي �سني�سل 
اأن اأداء منتخبنييا الوطني اأمييام اليمن اأف�سل من  املباراة 

ال�سابقة ما يدلل على ت�ساعد اخلط البياين للفريق. 
وقييال اأحمييد يف حديييث �سحفييي اأن كاتانيت�ييس اأثييار 
القلييق يف نفو�سنا جراء عدم  ثباته علييى ت�سكيل اأ�سا�سي 
خييالل املباراتن املا�سيتن، لفتييا اىل اأن هذا التخبط 

يدلييل على اأن  املييدرب اإىل الآن مل يفهم اإمكانيات لعبه 
ومل ي�ستفييد ب�سييكل مثييايل ميين املع�سكييرات واملباريات 

 التجريبية. 
واأو�سييح اأن الأداء الفنييي مييازال دون م�ستييوى الطموح 
وهجمات املنتخب على مرمى اليمن  كانت قليلة، وكان 
الأحييرى به تفعيييل جوانب امللعب وتنويييع اللعب طاملا 

ميلك خيارات  ومفاتيح لعب كثرية. 
وبيين اأن مهميية الفريق اأمييام منتخب اإيييران �سعبة جدا 
كون املنتخب الإيييراين اأكرث ا�ستقرارا  وبالتايل امل�ستوى 
احلقيقييي للمنتخب �سيظهيير ب�سكل وا�سييح اأمام منتخب 
اإيران.  واأكد مدرب كرة نفط الو�سط را�سي �سني�سل اأن اأداء 

منتخبنا الوطني اأمام اليمن اأف�سل من  املباراة ال�سابقة 
ما يدلل على ت�ساعد اخلط البياين للفريق. 

وقييال �سني�سييل اأن مبيياراة اليميين ك�سفييت عيين ت�ساعييد 
ن�سبي  على م�ستييوى اأداء الفريق العام، وهناك تطور من 
حيييث احليازة وخلق الفر�س علييى مرمى  منتخب اليمن 
وا�سرجيياع الكرة، لكن علينا اأن نتوقف عند نقطة مهمة 

وهي اأن املنتخب واجه  اأ�سعف فريق يف البطولة. 
وبيين اأن منتخييب اليمن فقري فنيييا وبالتايل ل ميكن اأن 
نحكييم علييى م�ستوى منتخبنييا من خالل  مبيياراة اليمن، 
لفتا اىل اأن املباراة املقبلة اأمام اإيران على املنتخب اأن 
يقييدم مباراة اأف�سل، كي  يثبت لنا اأن م�ستوى الفريق يف 

ت�ساعد م�ستمر ويدلل على اأنه ي�سري بالجتاه ال�سحيح. 
واأ�سييار اإىل اأن ال�ستقييرار وفييق ثوابييت كييرة القدم مينح 
الفريييق ارتفاعا ت�ساعديا على م�ستييوى  الأداء وبالتايل 
ننتظيير من املنتخب مباريات اأف�سييل يف الأدوار املقبلة 
النهائييية ميين  الأدوار  اأن نييرى منتخبنييا  يف  ونتمنييى 
البطوليية.  ويلتقي منتخبنا الوطني يييوم الربعاء املقبل 
نظييريه اليييراين يف لقيياء فك ال�سييدارة، يف حييال الفوز 
�سنت�سييدر املجموعيية ونقابييل احييد ثوالييث املجموعات 
الثانييية واخلام�سيية وال�ساد�سيية، اما و�سافيية املجموعة 
اخلام�سيية  املجموعيية  بطييل  الرافدييين  ا�سييود  فيقابييل 

)ال�سعودية او قطر(. 

"عمالقة التنس".. وصدمة اعتزال موراي

مبزيييج من احلزن والأمل، عّلق لعبييا التن�س، ال�سوي�ري روجيه 
فيييدرر، وال�ربييي نوفيياك جوكوفيت�ييس، الأحييد، علييى اإعييالن 
الربيطاين اأندي موراي امل�سنييف اأول عامليا �سابقا اعتزاله يف 
اآثار عملية جراحية كنت قد خذع لها قبل نحو  2019، ب�سبب 

عام.
وكان موراي قييد اأعلن اجلمعة اأنه �سي�سطر لالعتزال هذا العام، 
بعييد اأن خ�سييع مطلع العييام املا�سي لعملييية جراحية ملعاجلة 
اإ�سابيية يف الييورك اأبعدته لأ�سهر. وعيياد الربيطاين اإىل املالعب 
يف منت�سييف 2018 ليحقييق بداية �سعبة وغييري موفقة اإىل حد 

كبري، قبل اأن يبتعد جمددا يف �سبتمرب. وقال يف موؤمتر �سحفي: 
"ميكننييي اأن األعييب لكيين مييع قيود. وجييود هذه القيييود والأمل 
مينعيياين ميين التمتع باملناف�سيية اأو التمارييين". وع�سية انطالق 
مناف�سييات بطوليية اأ�سراليا املفتوحة، وجييه الالعبان حتية اإىل 
الالعييب الربيطاين. وقييال فيدرر حامل الرقييم القيا�سي يف عدد 
األقيياب البطييولت الكييربى )20(: "�سعييرت بخيبيية اأمييل وحزن 
ملعرفة اأننا �سنخ�ييره يف مرحلة معينة خالل الأ�سهر املقبلة". 
واأ�سيياف: "�سنخ�يير اجلميييع يف مرحليية مييا، لكن )مييا يختلف 
يف حاليية مييوراي( هييو معرفيية اأن هييذا الأميير بييات حم�سوما"، 
ل�سيمييا واأن ذلييك يعني قييرب نهاييية مرحلة "الأربعيية الكبار" 
يف اللعبيية، اأي فيدرر نف�سه وجوكوفيت�ييس امل�سنف اأول عامليا 

حاليا، اإ�سافيية اىل الإ�سباين الثاين عامليا رافايل نادال. وتابع 
ال�سوي�ييري البالييغ من العميير 37 عامييا: "بالطبع �سييكل الأمر 
�سدمة قوية بالن�سبة اإلينا لأننا نعرف اأندي جيدا )...( هو �ساب 
جيييد، دخييل قاعة امل�ساهييري، اأ�سطورة. فيياز  بكل �سيييء اأراد اأن 
يفوز بييه. اجلميع يرغب يف اأن ي�ستبييدل م�سريته بامل�سرية التي 
حققها )موراي(". من جانبه، قال جوكوفيت�س الذي خا�س هذا 
الأ�سبوع مباراة حت�سريييية مع موراي املتوج بثالثة األقاب يف 
البطييولت الكربى، اإن معاناة الأخري مييع الآلم كانت وا�سحة، 
واأ�سيياف: "ل داعي للنزول اإىل اأر�س امللعب لتالحظ اأنه يعاين، 
اإنييه ل يتحييرك بالطريقيية التييي كان يقييوم بها عييادة". ونقلت 
وكاليية فران�س بر�س عن "جوكو" قولييه: "راأينا على مدى اأعوام 

اأن اأنييدي كان اأحييد اأف�سل الالعبن من ناحييية اللياقة البدنية، 
يرك�ييس حييول امللعب، دائمييا ما يتمكيين من متابعيية الكرات". 
واأ�سيياف ال�ربييي الذي يبلغ ميين العمر 31 عامييا: "اأعتقد اإىل 
حد ما اأننا مت�سابهييان. م�سارنا يف عامل التن�س الحرايف كان 
مماثييال اإىل حييد مييا )...( عيد ميييالده ي�سادف قبييل اأ�سبوع من 
عيد ميييالدي. ن�ساأنا معنا ن�سييارك يف دورات النا�سئن. خ�سنا 
العديييد من املباريات املثييرية". وتابع: "من الطبيعي اأن روؤيته 
يعيياين اإىل هذا احلد واختباره هييذا الكم من الأمل، هو اأمر حمزن 
ويوؤملنييي ب�سفتي �سديييق قدمي له، وزميييل، ومناف�س". واأردف 
النجم ال�ربي قائال:"�ساأحمل معي ذكريات جميلة من امللعب 

وخارجه. الأمر حمزن".

انطلقييت ال�سبت اجلولة الثانية ميين مناف�سات جمموعات 
منتخبييات الييدول امل�ساركيية يف نهائييي كا�ييس امم ا�سيا 
بكييرة القييدم بن�سختها ال�سابعيية ع�رة التييي ت�ست�سيفها 
دوليية المارات العربية املتحدة . وبالرغم من ان جولت 
الييدور الول للبطولت ب�سكل عام ، عييدا ال�ستثناءات ، ل 
متنييح املراقب لداء الفرق الييراأي ال�سديد والتقييم المثل 
لو�سييع النقيياط علييى احلييروف للر�سييم البييياين للنجاح 
يف الختبييار . ال ان اجتييياز املنتخبييات وفوزهييا يف 
مقابالتهييا ممييا اهلها لالنتقييال اىل دور الييي /16 / مع 
تباين امل�ستويات ، منح املتلقي فكرة اف�سل ا�ستخل�سها 
بعييد اجنييالء جييزء ميين كثافيية �سبابييية م�سهييد معرك 
ميادييين ال�ساحييرة امل�ستديييرة ملنييح درجييات النجيياح 
لبع�س عربييات قطار املتناف�سن مميين ت�ستكمل امل�سوار 
علييى �سكة ال�راع ال�سيييوي ". وبالعييودة اىل ما يهمنا 
اكييرث ، وهو تاأهييل ا�سييود الرافدين " منتخبنييا الوطني " 
ال�سبييت اإىل دور ال�ستيية ع�ر لكاأ�س اآ�سيييا، بتخطي نظريه 
اليمنييي بثالثيية اأهييداف دون رد يف اجلوليية الثانييية من 
مباريات املجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة. واأحرز 
ثالثية اأ�سييود الرافدين، مهند علي وب�سييار ري�سان وعالء 

عبييد النبي يف الدقائق 11 و19 و92. ومل يجد املنتخب 
العراقييي �سعوبيية كبييرية يف الفييوز على نظييريه اليمني 
ام�ييس ب�ستيياد نادي ال�سارقيية لي�سبح خام�ييس املتاأهلن 
للييدور الثيياين بعييد تاأهل كل ميين الأردن ميين املجموعة 
الثانية وال�سيين وكوريا اجلنوبية من املجموعة الثالثة 
واإيييران ميين املجموعيية الرابعيية". وبهييذه النتيجة احتل 
منتخبنييا الوطنييي و�سافة املجموعة الرابعيية بر�سيد 6 
نقيياط ، ليوا�سييل مزاحميية نظييريه اليراين علييى �سدارة 
املجموعيية . ويتفييوق املنتخب اليراين بفييارق الهداف 
فقييط ، وحجز بطاقيية العبور اإىل دور الييي16 من البطولة 
بعييد فوزه على فيتنام -2�سفيير ". و�سجل �ردار ازمون 
مهاجم روبن كازان الرو�سي الهدفن يف الدقيقتن 38 
و69، رافعييا ر�سيده اإىل 3 اهييداف يف البطولة، ليت�سدر 
ترتيييب الهدافن ". وكمييا كان متوقعا، اأ�سبحت املباراة 
بيين املنتخبن العراقييي والإيراين يييوم الأربعاء املقبل 
يف اجلوليية الثالثة من مباريييات املجموعة حا�سمة على 
�سييدارة املجموعة، علمييا ان التعادل فيها �سيكون كافيا 
للمنتخييب الإيييراين ل�سمييان ال�سييدارة ". وبالرغم من ان 
نتيجة مبارة ا�سييود الرافدين يف مواجهة نظريه اليراين 
ليين توؤثر على نتيجيية النتقال اىل الدور الثيياين للبطولة 
ال�سيوييية ، ال ان الفييارق هييو يف �سييدارة املجموعيية 

وو�سافتهييا فالول يواجييه احد اأف�سييل/ 4 / منتخبات 
ميين املجموعات ال�سييت التي حت�سل علييى املركز الثالث 
وتتاأهييل اىل الييدور التييايل وثيياين املجموعيية �سيواجييه 
املت�سييدر من املجموعيية اخلام�سة التي ت�سييم ال�سعودية 
املتاهليية للدور الثاين ا�سافيية اىل قطر وكوريا ال�سمالية 
ولبنييان ". امييا ر�سيد املنتخييب اليمني فظييل خاليا من 
النقاط والأهداف يف املركز الأخري باملجموعة ،وبفارق 
الأهييداف فقييط خلف نظييريه الفيتنامييي". ونعييرج على 
املبيياراة الثالثيية حيييث حقييق املنتخييب ال�سعييودي فوزاً 
هامييًا علييى لبنان بهدفيين دون رد، م�ساء ام�ييس ال�سبت، 
وذلك يف املباراة التي جمعتهما �سمن مناف�سات اجلولة 
الثانية من بطولة كاأ�س اآ�سيا 2019. وا�ستطاع الخ�ر 
ال�سعييودي حتقيق فييوز مريح بنتيجيية 0-2 على لبنان، 
لريفييع ر�سيييده اإىل 6 نقيياط وي�سبح �ساد�ييس املتاأهلن 
لييالأدوار الإق�سائية بعد العييراق والأردن واإيران وكوريا 
اجلنوبية وال�سيين. وافتتح املهاجم فهد املولد الت�سجيل 
لل�سعودية يف الدقيقة 12 م�ستغال خطاأ دفاعيا، واأ�ساف 
لعب الو�سييط ح�سن املقهوي الهدف الثيياين يف الدقيقة 
67. وتعر�ييس لبنان خل�سارته الثانية على التوايل، بعد 
هزميتييه الأوىل اأمييام قطيير بنف�ييس النتيجيية، ممييا يعني 
اأن املنتخييب اللبنيياين �سيتوجييب عليييه النت�سييار علييى 

كوريييا ال�سمالييية يف املبيياراة الأخييرية، لالإبقيياء علييى 
اآمالييه بالتاأهل كاأحد اأف�سل الفييرق ذات املركز الثالث". 
و�ستواجييه ال�سعودية منتخب قطيير يف ابوظبي، اخلمي�س، 
قلبييت  بدورهييا،  بطييل املجموعيية اخلام�سيية".  لتحديييد 
اليابييان، حاملة اللقييب 4 مرات )رقم قيا�سييي(، تاأخرها 
امام تركمان�ستان بعد "بداية خميبة" بح�سب قائد دفاع 
ولعييب �ساوثمبتون النكليزي مايا يو�سيدا ". ومل تخ�ر 
اليابييان يف اآخر 6 مباريييات منذ ت�سلم املدرب هاجيمي 
موريا�سييو ، بديييل اكييريا ني�سينييو الذي قيياد "ال�ساموراي 
الأزرق" اىل الييدور الثيياين يف مونديييال رو�سيييا 2018، 

حيث خ�ر ب�سعوبة اأمام بلجيكا 2-3.
وتتوجييه النظار اىل ديربي و�سط اآ�سيييا بن اوزبك�ستان 
وتركمان�ستييان يف ثيياين لقيياء بينهمييا يف البطوليية بعد 
ن�سخيية 2004. ومتلييك اوزبك�ستييان فر�سيية التاأهييل اىل 
الدور الق�سائي للمرة اخلام�سة على التوايل منذ 2004، 
يف حييال ا�ستفييادت جمييددا ميين تفوقهييا التاريخي على 
جارتهييا بعدما هزمتهييا يف املباريييات الر�سمية الثالث 
التييي اقيمت بينهما. وتعد اوزبك�ستييان اكرث خربة، حيث 
ت�سجييل م�ساركتهييا ال�سابعيية يف البطوليية، مقابل مرتن 
لركمان�ستييان التييي قدمت مبيياراة جيدة امييام اليابان 

وخ�رت ب�سعوبة بالغة 2-3 .

كأس آسيا تبدأ مرحلة الحسابات المعقدة

كوتينيو يهدد بالرحيل
 عن برشلونة

قطر تعبر كوريا الشمالية بالستة.. 
ومواجهة حاسمة مع السعودية

بغداد- الجورنال

 وكاالت - الجورنال

ت�سييري املناف�سة على لقب الييدوري الإجنليزي هذا املو�سم يف 
�سييياق �سبيياق ثنائي بيين ليفربييول، املت�سدر حتييى اجلولة 
الييي22، وبيين مان�س�سر يونايتييد مطارده حامييل اللقب، لكن 
رقما واحييدا يرجح كفة "الريدز" ل�ستعادة اللقب الغائب منذ 
29 عامييا. وبينما يتحدث متابعو الربميريليغ عن قوة خط 
هجوم ليفربول، املكون من الثالثي حممد �سالح وفريمينيو 
و�ساديييو ميياين، )اأحييرز الفريييق 50 هدفا حتييى الآن(، ي�سري 

املتخ�س�سون اإىل رقم اآخر ذي دللة قوية يبدو عنوانا حلملة 
لعبي يورغن كلوب حل�سد اللقب الغائب. فقد ك�سفت �سحيفة 
"ذا �سن" الربيطانية اأن خط دفاع "الريدز" هو الأقوى بن 
اأندييية الربميرليغ، منذ مو�سم 2004/2005، بعدما ا�ستقبل 
الفريييق 10 اأهييداف فقط يف 22 مبيياراة. وكان اإجناز "اأقوى 
دفيياع" م�سجال با�سييم فريق ت�سل�سي، الييذي ا�ستقبل 8 اأهداف 
يف 22 مبيياراة خييالل مو�سم 05-04، الأمر الييذي قاده اإىل 
لقييب "الربميرليغ" لحقا يف نهاية املو�سييم وبرقم رائع اآخر 
حيييث مل تهتييز �سباكه طييوال املو�سييم �سوى 15 مييرة. وجنح 

ليفربييول يف اخلييروج ب�سباكه نظيفيية يف 13 مباراة من 22 
بالييدوري هييذا املو�سييم، وهو رقييم رائع، يربهن علييى مناعة 
اخلطييط الدفاعييية للمييدرب كلييوب، وتاأثييري ا�ستقييدام حار�س 
املرمييى الربازيلي األي�سون يف �سفقة تكلفت ما يقرب من 75 
مليون يورو. وفاز ليفربول، اإىل حدود ال�ساعة، يف 18 مباراة 
وتعييادل يف 3 وخ�ر واحدة، كما �سجييل 50 هدفا. ويت�سدر 
الفريييق الأحميير ترتيييب الربميريليغ بي57 نقطيية، مبتعدا عن 
عيين مان�س�سر �سيتي مطارده املبا�ر بي7 نقاط )لعب الأخري 

مباراة واحدة اأقل فيما اهتزت �سباكه 17 مرة(.

رقم "تاريخي" يرجح كفة ليفربول للتتويج بالدوري هذا الموسم
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