
رياضة14 alwasat.com.kw

كريستيانو رونالدو في تدريبات يوفنتوس أمس

البدالء يقودون إيفرتون للفوز 
بصعوبة على كريستال باالس

أح��رز اثنان من ب��دالء إيفرتون هدفني متأخرين 
ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بتغلبه -2صفر 
على كريستال باالس في استاد جوديسون بارك يوم 

األحد.
وصنع أدمي��وال لوكمان الهدف األول في الدقيقة 
87 لزميله دومينيك كالفرت-لوين بعد خمس دقائق 
من مشاركتهما وأضاف البديل الثالث جينك طوسون 

الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وأهدر باالس فرصة التقدم عندما نفذ الصربي لوكا 
ميليفويفيتش ركلة ج��زاء أنقذها ج��وردان بيكفورد 

حارس إجنلترا.
وحصل ويلفريد زاها، الذي خضع الختبار للتأكد 
م��ن جاهزيته بعد غيابه ع��ن م��ب��اراة ساحل العاج 
األسبوع املاضي، على ركلة اجل��زاء بعد عرقلة من 

شيموس كوملان بعد مرور ساعة من اللعب.
وأحرز باالس خمسة أهداف في تسع مباريات وهو 

ثاني أسوأ سجل في الدوري املمتاز.
وقفز إيفرتون ثالثة مراكز ليصل إلى الثامن فيما 

يحتل باالس املركز 15.
وشعر باالس، الذي يتقدم بنقطتني فقط على منطقة 

الهبوط، بإحباط كبير ألنه سيطر لفترات على الكرة 
قبل أن يستقبل الهدفني.

وأن��ق��ذ وي��ن هينيسي ح���ارس ب���االس محاولتني 
خطيرتني من جيلفي سيجوردسون وثيو والكوت.

ووضع جيمس تومكنز مدافع باالس الكرة برأسه 
ب��ج��وار امل��رم��ى بعد مت��ري��رة م��ن أن���دروس تاونسند 
وبعدها أرسل تومكنز كرة عرضية برأسه قابلها زميله 

شيخ كوياتي بضربة رأس ارتدت من العارضة.
وقال بيكفورد بعد اللقاء إن ركلة اجلزاء كانت نقطة 

التحول.
وأضاف احلارس لشبكة سكاي سبورتس ”كانت 
اللقطة احل��اس��م��ة. استمر احل��م��اس ب��ني املشجعني 

وجنحنا في إنهاء هجمتني بشكل رائع“.
وقال طوسون مهاجم تركيا، الذي أحرز هدفه الثاني 
في ثالث مباريات، إن تشكيلة إيفرتون باتت مفعمة 

بالثقة بعد حتقيق ثالثة انتصارات متتالية.
وأضاف ”لعبنا بشكل رائع حقا في الشوط الثاني 
وسنذهب إلى أول��د ترافورد في اجلولة املقبلة بثقة 

كبيرة“.
وسيحل إيفرتون ضيفا على مانشستر يونايتد 

ويستضيف باالس منافسه أرسنال األسبوع املقبل. 

رأسية إيكاردي في طريقها لشباك ميالن بعد خطأ فادح من جيانلويجي دوناروما

 أح��رز م��اورو إيكاردي مهاجم إنترميالن  هدفا 
بضربة رأس في الوقت بدل الضائع ليقود فريقه 
للفوز 1 -صفر على جاره ميالنو في قمة املدينة في 
سان سيرو ب��دوري الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة 

القدم يوم األحد.
وكانت امل��ب��اراة في طريقها نحو التعادل دون 
أهداف حتى أرسل ماتياس فيسينو متريرة عرضية 
م��ن ناحية اليمني أخ��ف��ق احل���ارس جيانلويجي 
دوناروما في اإلمساك بها ليقابلها إيكاردي بضربة 
رأس من مدى قريب إلى داخ��ل املرمى في الدقيقة 

الثانية من الوقت احملتسب بدل الضائع.
وسجل إي��ك��اردي، ال��ذي أه��در فرصتني سهلتني 
خ��الل التعادل ب��دون أه��داف في م��ب��اراة الفريقني 
املاضية في أبريل نيسان املاضي، هدفا في الشوط 

األول ألغاه احلكم بداعي التسلل.
لكن باستثناء ذلك لم يظهر إيكاردي كثيرا حتى 
سجل هدف االنتصار. كما ألغى احلكم هدفا مليالنو 

عن طريق ماتيو موساكيو للسبب ذاته.
ويحتل إنترميالن  املركز الثالث برصيد 19 نقطة 
من تسع مباريات، وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس 
املتصدر وحامل اللقب الذي تعادل 1-1 مع جنوة 
يوم السبت، بينما يحتل ميالنو املركز 12 برصيد 

12 نقطة لكن من ثماني مباريات فقط.
واتفق امل��درب��ان أن إنترميالن  استحق الفوز 
وق��ال لوشيانو سباليتي م��درب الفريق املنتصر 
”كنت أرغ��ب في أن نسجل في وق��ت مبكر. نحن 
حققنا ف��وزا مستحقا إذ قضينا أغلب الوقت في 
نصف ملعبهم“. وواف��ق جينارو جاتوسو مدرب 
ميالنو على أن ”إنترميالن  بذل املزيد من اجلهد 

حلصد النقاط“.
وأضاف ”لعب الفريق بشكل رائع والندم الوحيد 

أننا لم نستغل الهجمات املرتدة قرب النهاية. يجب 
أن منضي قدما لكن هذا مؤلم“.

وصنع ميالنو القليل من الفرص ولم يتحصل 
املهاجم جونزالو هيجوين على الكرة كثيرا.

وك���ان ال��ش��وط األول عنيفا لكنه شهد إث��ارة 
كبيرة بينما جاء الشوط الثاني محبطا حتى سجل 

إيكاردي.
وارتكب لوكاس بيليا العب وسط ميالنو خطأ 
ضد منافسه راديا ناينجوالن بعد تدخل متأخر من 
اخللف وتعرض الالعبان لإلصابة. وتلقى بيليا 
بطاقة صفراء بينما خرج ناينجوالن بعدها بفترة 

قصيرة.
ورغم فقدان الالعب البلجيكي النشيط استحوذ 
إنترميالن  على الكرة لفترات أطول وسدد املدافع 
ستيفان دي فري كرة ارتدت من القائم بينما تدخل 
بعدها أليسيو رومانيولي مدافع ميالنو إلبعاد الكرة 

قبل إيكاردي في اللحظة األخيرة.
واعتقد ميالنو أن��ه تقدم بهدف عندما وضع 
موساكيو الكرة داخ��ل الشباك قبل نهاية الشوط 
األول لكن احلكم احتسب تسلال وأظهرت اإلع��ادة 

التلفزيونية صحة القرار.
وحصل إنترميالن  على فرصة ذهبية للتقدم 
في الهجمة التالية لكن فيسينو وضع الكرة خارج 

املرمى بعد متريرة من زميله إيفان بريشيتش.
وغامر إنترميالن  هجوميا بشكل أكبر بينما 
توقفت معظم هجمات الفريقني في الثلث األخير من 
امللعب ليقترب التعادل السلبي الثاني على التوالي 

للعمالقني قبل أن يسجل إيكاردي.
وهدف إيكاردي هو السابع إلنترميالن  في آخر 
15 دقيقة بالدوري هذا املوسم وهو ما يزيد عن أي 

فريق آخر بالدوري اإليطالي. 

إيكاردي يحسم »ديربي الغضب« بهدف قاتل في شباك ميالن

يحتفظ النجم البرتغالي كريستيانو 
رون��ال��دو مبكانة خ��اص��ة ف��ي ق��ل��وب أنصار 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، لكن عودة أفضل 
العب في العالم خمس م��رات الى ملعب أولد 
ت��راف��ورد بقميص فريقه اجل��دي��د يوفنتوس 
اإليطالي في اجلولة الثالثة من دوري أبطال 
أوروب���ا ف��ي ك��رة ال��ق��دم، تثير قلق مشجعي 
فريق يأمل في طي صفحة النتائج املخيبة هذا 

املوسم.
ص��ن��ع رون���ال���دو اس��م��ا لنفسه ف��ي ب��داي��ة 
مسيرته مع يونايتد )2003(، فسجل 118 
هدفا ليقوده ال��ى اللقب احمللي ث��الث م��رات 
ويحرز في صفوفه باكورة ألقابه في دوري 
أبطال أوروب���ا )2008(، قبل انتقاله مقابل 
صفقة قياسية حينها الى ريال مدريد اإلسباني 

مطلع صيف 2009.
ويعود رونالدو الى »مسرح األح��الم« مع 
يوفنتوس وه��و يواجه اتهامات باغتصاب 
عارضة أزياء أميركية سابقة، في قضية تعود 

لتسع أعوام خلت.
ونفى رونالدو بشدة هذه االتهامات ولقي 
مساندة كبيرة من ناديه، لكن السؤال الذي 
ي��ط��رح نفسه عشية خ��وض��ه امل���ب���اراة ضد 
فريقه السابق ما إذا ك��ان مشجعو يونايتد 
سيستقبلونه باحلماسة ذاتها التي أظهروها 
ف��ي آخ��ر م��رة واج��ه فيها فريقهم، وذل��ك عام 

2013 عندما كان يدافع عن ألوان ريال.
ف��ي تلك األمسية ضمن إي���اب ال���دور ثمن 
النهائي، حطم رونالدو قلوب املشجعني وكان 
مرجحا كفة فوز فريقه 2-1، في مباراة كانت 
األخيرة للمدرب األسطوري »السير« أليكس 
فيرغوسون على الصعيد القاري، ألنه أعلن 
بعدها بفترة وجيزة ق��راره اعتزال التدريب 

بنهاية املوسم.
ويعود رونالدو بالذاكرة الى تلك املباراة 
بقوله »كانت أمسية ال تصدق. أمسية مؤثرة 

جدا وما أظهره املشجعون جتاهي كان هائال«.
لكن رونالدو غالبا ما يضع مشاعره جانبا 
عندما يتعلق األم��ر بتعزيز أسطورته. فقبل 
خمس س��ن��وات ك��ان��ت مهمته األس��اس��ي��ة أن 
يحرز مع ريال مدريد لقبه القاري الكبير للمرة 
العاشرة. احتاج الى عام اضافي لكي يحقق 
هذا الهدف لكنه أضاف ثالثة ألقاب أخرى مع 
الكأس ذات األذن��ني الكبيرتني قبل رحيله هذا 

الصيف خلوض جترية جديدة مع يوفنتوس.
ويدرك مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي 
جوزيه مورينيو أهمية رونالدو في صفوف 
أي فريق، مع االشارة الى أنه كان مدربا لريال 
مدريد عندما حسم رونالدو النتيجة لصالح 

فريقه حينها.
وق��ال مورينيو »ال ي��زال كريستيانو العبا 

في القمة. أعتقد بأنه يحب العودة الى هنا، 
لقد قام بهذا األمر عندما كان العبا في صفوف 
ريال مدريد. لكن بطبيعة احلال، عندما يعود 
مع فريق جديد فهو يأتي للقيام مبهمة معينة 

لهذا الفريق«.
ويهدف رونالدو الى إح��راز اللقب القاري 
ومعادلة الرقم القياسي املسجل بإسم االسباني 
فرانشيسكو خنتو في صفوف ري��ال مدريد 
)الوحيد الفائز ب��دوري أبطال أوروبا/كأس 
أبطال األندية األوروبية ست مرات(، مع فريق 

ثالث مختلف واألول ليوفنتوس منذ 22 عاما. 
وكان سعي يوفنتوس الى لقبه القاري األول 
منذ 1996، أحد األسباب التي دفعته لدفع نحو 
100 مليون ي��ورو للتعاقد مع رون��ال��دو من 
ريال، وهو مبلغ كبير نسبة لالعب بلغ ال�33 

من العمر.
وق��ال مورينيو عندما أوقعت قرعة دوري 
أبطال أوروب��ا فريقه في مواجهة بطل إيطاليا 
في املواسم السبعة األخيرة، إن »يوفنتوس 
هو أحد االندية األوروبية الذي استثمر من أجل 

الظفر باللقب 
األوروب��ي. هم ال يحتاجون لالستثمار من 
أجل الفوز باللقب احمللي فقد ف��ازوا به سبع 

مرات متتالية«.
لكن رون��ال��دو ال���ذي ت��وج ه��داف��ا ل��دوري 
األبطال في املواسم الستة األخيرة )تشاركا 
مع األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
نيمار في موسم 2014-2015(، لم يسجل 
أي هدف في املسابقة هذا املوسم بعد طرده في 
املباراة األولى لفريقه ضد فالنسيا بعد مرور 
30 دقيقة، وغيابه عن املباراة التالية ضد يونغ 
بويز السويسري. اال أن ذلك لم مينع يوفنتوس 
من الفوز باملباراتني ليتصدر ترتيب املجموعة 
بالعالمة الكاملة حتى اآلن قبل مواجهتني 

قويتني مع مانشستر يونايتد.
ويأمل يونايتد في إحل��اق الهزمية األولى 
بيوفنتوس ه��ذا امل��وس��م وت��ع��زي��ز حظوظه 
مبرافقته الى ال��دور الثاني، علما بأن األخير 
أهدر أول نقاطه محليا في عطلة نهاية األسبوع، 
بتعادله مع جنوى 1-1 بعد ثمانية انتصارات 

تواليا منذ مطلع املوسم احلالي.
كما يسعى الفريق اإلنكليزي لطي صفحة 
النتائج املخيبة هذا املوسم، السيما اخلسارة 
ث��الث م���رات ف��ي امل��راح��ل السبع األول���ى من 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز، قبل أن يفوز على 
نيوكاسل يونايتد 3-2 في املرحلة الثامنة، 
ويتعادل مع مضيفه تشلسي 2-2 في املرحلة 
التاسعة، علما أن الفريق اللندني سجل هدف 

التعادل في الثواني القاتلة من املباراة.
فهل يعقد رون��ال��دو مهمة فريقه السابق؟ 

التجارب أثبتت أنه ال يرحم.

مرسيليا يفوز على نيس 
ويتمسك باملربع الذهبي

حافظ أوملبيك مرسيليا على مكانه في املربع الذهبي لدوري 
ال��درج��ة األول���ى الفرنسي لكرة ال��ق��دم بعدما أح��رز مورجان 
سانسون العب الوسط هدفا رائعا ليقوده للفوز 1 -صفر على 
غرميه نيس األحد. وتركت النتيجة مرسيليا في املركز الرابع 
برصيد 19 نقطة من عشر مباريات متأخرا بفارق 11 نقطة عن 
باريس سان جيرمان املتصدر وحامل اللقب. وتراجع نيس إلى 
املركز 14 برصيد 11 نقطة فوق منطقة الهبوط بنقطتني بعدما 
أه��در مهاجمه ماريو بالوتيلي العديد من الفرص في الشوط 
األول. وأنقذ ستيف مانداندا حارس مرسيليا فرصتني من املهاجم 
اإليطالي فيما تدخل أحد املدافعني في الوقت املناسب لقطع الكرة 
ليحرمه من االنفراد باملرمى قبل أن يهز سانسون الشباك على 
عكس مجريات اللعب. وبعد حترك سلس في الناحية اليمنى 
حصل سانسون على الوقت واملساحة لتسديد كرة منخفضة من 

13 مترا في الدقيقة 42 في أول هجمة حقيقية ملرسيليا.
وضغط نيس بشدة إلدراك التعادل في الشوط الثاني لكن دفاع 
مرسيليا الصارم لم مينح صاحب األرض سوى القليل من الفرص 
لتتواصل نتائجه املتواضعة. واستمرت بداية مونبلييه الرائعة بفوز 
-2صفر على ضيفه بوردو ليظل في املركز الثالث بينما اكتفى سانت 
إيتيني صاحب املركز السادس بالتعادل 1-1 على أرضه مع رين الذي 
يحتل املركز 11. ووضع جايتان البوردي مونبلييه في املقدمة في 
الدقيقة 17 وحسم أندى ديلور الفوز بركلة جزاء. وهز وهبي اخلزري 
الشباك من ركلة جزاء لسانت إيتيني قبل أن يدرك إسماعيال سار 

التعادل لرين وأهدر حامت بن عرفة ركلة جزاء للفريق الضيف. 
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رونالدو املتعطش لألهداف يتصدر املشهد في قمة يوفنتوس  ويونايتد

إسبانيول يقفز إلى وصافة »الليغا« 
وريال مدريد يصبح سابعا

واصل إسبانيول مسيرته الرائعة وفاز 2 -صفر 
على ويسكا املتذيل ليحقق انتصاره الثالث في أربع 
مباريات ويتقدم إلى املركز الثاني في دوري الدرجة 
األولى اإلسباني لكرة القدم يوم األحد خلف جاره 

برشلونة.
وسجل بورخا إجليسياس الهدف األول قبل نهاية 
الشوط األول بعد متريرة ديدا بيال وأضاف الالعب 

ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64.
وقبل ذل��ك سجل فيكتور سانشيز هدفا ألغاه 
الهدف بداعي التسلل بعد استشارة حكم الفيديو 
املساعد الذي تدخل أيضا الحتساب هدف إجليسياس 

األول.
وإس��ب��ان��ي��ول ه��و ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د ف��ي ال���دوري 
اإلسباني ال��ذي ف��از بكل مبارياته على أرض��ه هذا 
املوسم لكنه لم يكن قد حقق أي انتصار خارج أرضه 

قبل مواجهة ويسكا.
وإذا ف��از إسبانيول على ري��ال بلد الوليد يوم 
اجلمعة في افتتاح اجلولة املقبلة فإنه سيتصدر 

الدوري ولو بشكل مؤقت.
وق��ال ديفيد لوبيز م��داف��ع إسبانيول ”دعونا 
نتخيل مدى إثارة أن نرى أنفسنا في مقدمة الدوري 

بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة لكننا نريد املزيد 
ولن نرضى بذلك“.

وأض��اف ”ال نفكر في وض��ع ح��دود ألنفسنا. ال 
أحد يفوز بالدوري في اجلولة العاشرة لكن واقع 
وجودنا في املقدمة يعني أننا نفعل األشياء بشكل 

صحيح“.
وبات فريق امل��درب روب��ي، الذي قاد ويسكا إلى 
دوري األض���واء ألول م��رة امل��وس��م امل��اض��ي، ميلك 
17 نقطة باملركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن 
برشلونة بينما تراجع ري��ال مدريد بطل أوروب��ا 
إلى املركز السابع بعدما فاز ريال بلد الوليد بشكل 

مفاجئ -1صفر على ريال بيتيس وبات سادسا.
وميلك أالفيس 17 نقطة أيضا باملركز الثالث 
ويليه أشبيلية وأتليتيكو مدريد في املركزين الرابع 

واخلامس على الترتيب.
وبفوز إسبانيول بات أول مركزين في الدوري 
من نصيب مدينة برشلونة ألول مرة منذ ديسمبر 

كانون األول 2004.
وخسر راي��و فايكانو صاحب املركز قبل األخير 
2-1 على أرضه أمام خيتافي وتعادل إيبار 1-1 مع 

أتليتيك بيلباو في قمة إقليم الباسك. 


