
أفلت فريق ريال مدريد من كمني ضيفه إشبيلية 
وانتزع منه فوزاً صعباً 2-0 خالل املباراة التي 
جمعتهما السبت، في اجلولة 20 من ال��دوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وتقدم ال��ري��ال بهدف سجله كاسيميرو في 
الدقيقة 78 وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. ورفع 
الريال رصيده إلى 36 نقطة في املركز الثالث، 
بفارق 7 نقاط عن غرميه التقليدي برشلونة، 
متصدر جدول الترتيب، وتوقف رصيد إشبيلية 

عند 33 نقطة في املركز الرابع.
يذكر أن ه��ذا الفوز هو احل��ادي عشر للريال 
في ال��دوري هذا املوسم مقابل اخلسارة في ست 
م��ب��اري��ات وال��ت��ع��ادل ف��ي ث���الث، فيما تعد هذه 
اخلسارة هي اخلامسة إلشبيلية مقابل الفوز في 

تسع مباريات والتعادل ست.
وينتهي عقد جوهرة ري��ال مدريد الكرواتي 
لوكا مودريتش في 2020 لكن أفضل العب في 
العالم يتطلع لتمديد إقامته في سانتياغو برنابيو 
داحضاً كل اإلشاعات التي ربطته باإلنتقال إلى 
إنتر اإليطالي. وقال مودريتش للصحفيني بعد 
املباراة »لدّي عام ونصف العام على عقدي وأنا 

هادئ، ألن هذا يعد وقتاً طويالً«.
مشيراً إلى أن »رغبتي هي البقاء هنا ملزيد من 

الوقت. أنا سعيد كما لو أني في اليوم األول«.
وفيما يتعلق باملباراة قال »أنا سعيد للغاية 
وأعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، نحن سعداء 

بلعبتنا وسعداء بالنقاط الثالث«.
وأضاف الكرواتي »نحن بحاجة إلى متابعة 

هذا املسار، كنا بحاجة إلى مباراة كهذه إلعطاء 
بعض املتعة لنا ولألنصار. أنا شخصياً أشعر 

أنني بحالة جيدة وأشعر بالرضا«.
فيما يتعلق بسباق املنافسة على اللقب، أضاف 
م��ودري��ت��ش: »نحن ال نحتاج إل��ى التفكير في 

برشلونة أو حول عدد النقاط التي منلكها. نحن 
بحاجة للتفكير كل مباراة لوحدها«.

وختم »نحن بحاجة للقتال ولنرى أين سنصل 
نهاية املوسم، هذا ما نحتاج إلى القيام به، ال يجب 

أن ننظر إلى اآلخرين«.

استمرت نتائج إنترناسيونالي 
السيئة أمام ساسولو يوم السبت 
بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف 
مع ضيفه في دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم أمام جماهير 

من أطفال املدارس.
وص��م��د روم���ا أم���ام انتفاضة 
تورينو القوية في الشوط الثاني 
لينهي مسيرة املنافس اخلالية من 
الهزائم خارج ملعبه بالفوز 2-3 
بهدف ستيفان ال��ش��ع��راوي على 

امللعب األوملبي.
ودخل ساسولو املباراة بسجل 
م��ذه��ل أم���ام إنترناسيونالي إذ 
انتصر في آخ��ر ثماني مواجهات 
بينهما وم��رة أخ��رى أحبط فريق 
امل���درب لوتشيانو سباليتي في 
أج��واء غير معتادة باستاد سان 

سيرو.
وأُج��ب��ر إنترناسيونالي على 
اللعب ب���دون جمهور للمباراة 
الثانية على التوالي بسبب عقوبة 
ع��ل��ى ج��م��اه��ي��ره ب��ع��د ال��ه��ت��اف��ات 
العنصرية ضد كاليدو كوليبالي 
مدافع نابولي لكن رابطة الدوري 
سمحت بحضور نحو 11 ألفا من 

أطفال املدارس.
ووض��ع الفريقان شعار حملة 
إن��ت��رن��اس��ي��ون��ال��ي اجل��دي��دة ضد 

العنصرية على القمصان.
وب���دأ س��اس��ول��و ب��ق��وة وم��رت 
تسديدة مانويل لوكاتيلي بعيدة 

املدى بجوار املرمى ثم أنقذ سمير 
هاندانوفيتش فرصة من كيفن-

برينس بواتنج.
وحتسن أداء إنترناسيونالي 
وصنع أفضل فرصة في الشوط 
األول عندما أبعد أندريا كونسيلي 
ك����رة م��ات��ي��و ب��ول��ي��ت��ان��و ج��ن��اح 

ساسولو السابق فوق العارضة.
وأن��ق��ذ هاندانوفيتش بضرة 
رأس من بواتنج بعد عشر دقائق 
م��ن ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي وك��اد 
الفريق الضيف أن يخطف الفوز 
في النهاية إذ مت إبعاد تسديدة 
ج��ي��رمي��ي ب��وج��ا ث��م ت��اب��ع مهدي 

بوربيعة الكرة لكن الدفاع أبعدها.
وظل إنترناسيونالي في املركز 
الثالث برصيد 40 نقطة متأخرا 
بأربع نقاط عن نابولي فيما ميلك 

ساسولو 26 نقطة في املركز 12.
ومنحت هجمة انهاها نيكولو 
زان��ي��ول��و ورك��ل��ة ج���زاء سجلها 
الكسندر كوالروف التقدم لروما في 
الشوط األول لكن الفريق الضيف 
أدرك التعادل بواسطة توماس 
رينكون وكريستيان انسالدي 
قبل أن يقتنص الشعراوي الفوز 
والنقاط الثالث لصاحب األرض 
في الدقيقة 73. وبهذه النتيجة، 
يتقدم روم���ا إل��ى امل��رك��ز ال��راب��ع 
برصيد 33 نقطة قبل اقامة بقية 
م��واج��ه��ات األس��ب��وع بينما يأتي 
تورينو في املركز العاشر وله 27 
نقطة بعدما توقف سجله القياسي 
اخلالي من الهزمية خ��ارج أرضه 
عند 12 مباراة والذي بدأ في ابريل 
نيسان 2018. وق���ال أوسيبيو 
دي ف��ران��ش��ي��س��ك��و م����درب روم��ا 
ف��ي تصريحات حمل��ط��ات اذاع��ي��ة 
إيطالية ”كالعادة، صعبنا األمور 
على أنفسنا. بالنظر إلى األداء في 
الشوط األول، كنا نستحق أكثر من 
-2صفر، لكن ال نستطيع أن نسير 
دوم��ا بسرعة 300 كيلومتر في 
الساعة.  ”ينبغي علينا أن نتعلم 
كيف نتحكم في املباراة في فترات 

محددة“.

 أنعش ارسنال آماله في احتالل أحد املراكز 
األرب��ع��ة األول���ى ف��ي نهاية امل��وس��م احلالي 
ل��ل��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد 
هدفني في الشوط األول عبر الكسندر الكازيت 
ول���وران كوسيلني في الفوز -2صفر على 

ضيفه تشيلسي يوم السبت.
وب��دا واض��ح��ا م��ن جديد افتقار تشيلسي 
للقوة في الثلث االخير من امللعب مع استحواذه 
على الكرة بنسبة 64 في املئة بدون اي تهديد 

حقيقي لدفاع ارسنال احملكم.
وب��دا ارسنال اكثر ق��درة على احلسم على 
الصعيد الهجومي وكان يستحق ما اكثر من 
الهدف الرائع الذي سجله الكازيت في الدقيقة 
14 والهدف املخادع الذي سجله كوسيلني في 

الشوط األول املمتع.
لكن الهدفني واالداء الدفاعي القوي الرسنال 
في الشوط الثاني اثبتوا مدى كفايتهم الرسنال 
ال��ذي حقق ثالث انتصار له على ارض��ه في 

الدوري امام تشيلسي في 10 سنوات.
وارتقى ارسنال بهذا الفوز للمركز اخلامس 
بعدما قلص الفارق مع جاره اللندني صاحب 

املركز الرابع إلى ثالث نقاط.
وقال كوسيلني ”كنا بحاجة للفوز اليوم. 
ارتكبنا خطأ االس��ب��وع املاضي )ام��ام وست 

هام( لذا فان مباراة اليوم تساوي ست نقاط.
”لو كنا خسرنا لكنا ابتعدنا بفارق تسع 
نقاط )عن تشيلسي( ولو فزنا لتقلص الفارق 

الى ثالث نقاط.
”ال زلنا ف��ي سباق على اقتناص مركز 
ضمن اول اربعة مراكز في الترتيب. اعتقد 
ان االل��ت��زام ك��ان رائ��ع��ا ال��ي��وم م��ن قبل كافة 
الالعبني“. وشهد الشوط األول العديد من 
ال��ف��رص لفريق امل���درب أون���اي إمي��ري ال��ذي 
ب��دأ امل��ب��اراة وه��و ف��ي امل��رك��ز ال��س��ادس عقب 
فوز مانشستر يونايتد في وقت سابق على 

برايتون أند هوف البيون.
وك��اد ارس��ن��ال أن يفتتح التسجيل مبكرا 
بواسطة بيير-اميريك أوبامياجن لكنه سدد 
بعيدا عن املرمى من مدى قريب لكن الكازيت 
شريكه في الهجوم كان أكثر حسما وافتتح 
التسجيل بعد 14 دقيقة من البداية بتسديدة 

قوية من مدى قريب.
وضاعف ارسنال النتيجة في الدقيقة 39 
عندما أخطأ املدافع كوسيلني متريرة عرضية 
وبدال من أن يلعبها برأسه في املرمى ارتطمت 
ف��ي كتفه وسكنت شباك كيبا أري��زاب��االج��ا 

حارس تشيلسي.
ورد ال��ق��ائ��م ض��رب��ة رأس م��ن م��ارك��وس 
ألونسو قبل نهاية الشوط األول لفريق املدرب 
ماوريتسيو ساري الذي رمبا من حسن حظه 

أنه لم يتأخر بأكثر من هدفني قبل االستراحة.
وحاصر ارسنال منافسه في الشوط الثاني 
بينما ح��از تشيلسي على نصيب األس��د من 
االستحواذ على الكرة دون تشكيل أي خطورة 

على مرمى أصحاب األرض.
حتى مع الدفع مبهاجم ارس��ن��ال السابق 

أوليفييه جيرو لم يكن لهجوم تشيلسي أي 
تأثير.

وكان الشيء الوحيد السيء الرسنال خالل 
املباراة إصابة الظهير األمين هيكتور بليرين 
وخروجه من امللعب على محفة فيما يبدو أنه 

بسبب إصابة في الركبة. 

واص��ل ليفربول انطالقته القوية نحو لقب 
ال���دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بفوز 
صعب 4-3 على كريستال باالس يوم السبت 
في مباراة شهدت هدفني للمصري محمد صالح 
على ملعب انفيلد ليوسع الفائز ال��ف��ارق في 

صدارة املسابقة إلى سبع نقاط.
وواصل مانشستر يونايتد مسيرته الرائعة 
حتت قيادة املدرب املؤقت اولي جونار سولشار 
ليحقق انتصاره السابع من نفس العدد من 
املباريات في كافة املسابقات بفوزه 2-1 على 

ارضه على برايتون اند هوف البيون.
لكن انتصار ليفربول على منافسه الصعب 
كان األبرز إذ أظهر فريق املدرب يورجن كلوب 
مكامن قوته ف��ي التغلب على ب��االس وجنح 
صالح في رفع رصيده إلى 50 هدفا بالدوري 

خالل 72 مباراة.
ومنح أن��دروس تاونسند الضيوف التقدم 
في الشوط األول مقربا فريقه من رابع فوز من 
خمس مواجهات مع ليفربول في ملعب انفيلد 
لكن صالح وروبرتو فرمينو سجال بعد انطالق 
الشوط الثاني وع��اد ب��االس ملعادلة النتيجة 

برأسية جيمس تومكينز.
ثم زاد صالح رصيده بالدوري إلى 16 هدفا 
مستفيدا من خطأ خوليان سبيروني )39 عاما( 
احل��ارس الثالث لباالس في الدقيقة 75 وهو 

أكبر العب يشارك في الدوري هذا املوسم.
وأش��اد كلوب بوصول صالح الى 50 هدفا 

وقال إنه ”إجناز استثنائي لالعب عاملي“.
وبعد طرد ميلنر عقب حصوله على اإلنذار 
الثاني، وجن��اح السنغالي س��ادي��و ماني في 
تسجيل الهدف الرابع سجل الضيوف هدفا ثالثا 
بتوقيع ماكس ماير لكن ليفربول صمد حتى 
النهاية ليمدد سجله اخلالي من الهزائم على 

ملعبه إلى 32 مباراة.
وللفوز طعم خاص لليفربول خاصة وأنه 
يصعد به إلى النقطة 60 من 23 مباراة وبفارق 
سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب املركز 
الثاني ال���ذي خسر على ملعبه أم���ام ب��االس 

بنتيجة 2-3.
وملواصلة املنافسة على اللقب، ينبغي على 
سيتي الذي يدربه بيب جوارديوال الفوز على 
ملعب هدرسفيلد ت��اون متذيل الترتيب يوم 

األحد.
وقال كلوب ”ال يجب ألحد ان يشعر بالدهشة 
بسبب شخصية وأداء الالعبني ف��ي امللعب. 
يتمتع الالعبون بروح قتالية. لم تكن هذه هي 
أول مباراة يتوجب علينا فيها إظهار هذه الروح. 

لكن هذه املرة كان األمر مميزا للغاية“.
سولشار يتفوق على بازبي

وف��ي اول���د ت��راف��ورد، حطم س��ول��ش��ار رقم 
االسطورة مات بازبي في يونايتد بالفوز في 
أول ست مباريات بالدوري كمدرب، وبتحقيق 
سبعة انتصارات بكافة املسابقات وذل��ك في 
ظل استمرار البداية املثالية للمدرب النرويجي 
باالنتصار على برايتون بهدفي ب��ول بوجبا 

وماركوس راشفورد.
ويعني ذلك أن سولشار ع��ادل أط��ول سجل 
انتصارات مل��درب منذ توليه املهمة بأي فريق 
في عصر الدوري املمتاز متساويا مع اإليطالي 
ك��ارل��و انشيلوتي ال���ذي حقق ه��ذا ال��رق��م مع 
تشيلسي عام 2009 واالسباني جوارديوال في 

مانشستر سيتي عام 2016.
وأدت ه��ذه النتيجة ال��ى بقاء يونايتد في 
ال��س��ادس برصيد 44 نقطة م��ن 23 م��ب��اراة 
متساويا في نفس الرصيد مع أرسنال صاحب 
املركز اخلامس الذي فاز على تشيلسي صاحب 

املركز الرابع برصيد 47 نقطة -2صفر.
وجاء هدفا ارسنال بواسطة الكسندر الكازيت 

ولوران كوسيلني في الشوط االول.
ويحل توتنهام هوتسبير، صاحب املركز 
الثالث برصيد 48 نقطة، ضيفا على فولهام يوم 

األحد.
انتصار بست نقاط لنيوكاسل

وعلى اجل��ان��ب اآلخ��ر م��ن ج��دول الترتيب، 

تغلب نيوكاسل يونايتد على كارديف سيتي 
ليدفع بالفريق ال��ق��ادم م��ن ويلز إل��ى منطقة 
الهبوط من جديد بانتصار -3صفر في سانت 
جيمس ب��ارك شهد أول هدفني لفابيان شير 

بقميص نيوكاسل.
ولم يكن ملعب أنفيلد هو الوحيد الذي شهد 
تسجيل سبعة أه��داف بل ه��ذا ما ح��دث أيضا 
على ملعب مولينو بني فريقني من منطقة وسط 
اجلدول وينتميان ملنطقة واحدة. وأكمل ديوجو 

جوتا ثالثيته في الوقت احملتسب بدل الضائع 
ليمنح ولفرهامبتون وان��درارز انتصارا رائعا 

4-3 على ليستر سيتي.
وب��ع��د أن جن��ح ليستر ف��ي ال��ع��ودة مرتني 
ف��ي النتيجة عقب تراجعه -2صفر و2-3، 
وب��ع��د ض��رب��ة رأس م��ن وي��س م��ورج��ان قائد 
ليستر سيتي التي جعلت النتيجة 3-3، أحرز 
جوتا الهدف الرابع لفريقه ومنح مدربه نونو 
إسبيريتو سانتو السبب لالحتفال بشدة لدرجة 

أنه اقتحم امللعب ليحتفل باالنتصار مع العبيه. 
لكنه طرد على الفور.

وق��ال نونو الحقا ”حاولت جتنب اقتحام 
امللعب لكن هذا ما حدث وط��ردت لهذا السبب. 

كان قرارا صحيحا“.
كما بدد ساوثامبتون أيضا مخاوف الهبوط 
حت��ت ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د رال��ف هازنهوتل 
وحافظ على فوز مستحق 2-1 على إيفرتون 

على ملعب سانت ماري. 
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محمد صالح تألق وأحرز ثنائية

ريال مدريد يعود للطريق الصحيح 
بثنائية في شباك إشبيلية

 فرحة لوكا مودريتش بهدف ريال مدريد الثاني

أرسنال يصدم تشيلسي ويقترب من رباعي املقدمة

فرحة العبي أرسنال
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ليفربول يقلب الطاولة على كريستال باالس 
ويونايتد يواصل انتصاراته في »البرمييرليغ«

ساري مهاجمًا العبيه: »يفتقرون للحافز«
اتهم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي 
الغاضب العبي فريقه باالفتقار للعزمية 
وأنه ”من الصعب حتفيزهم“ بعدما شاهد 
األداء املتواضع الذي قدموه في الهزمية -2
صفر أمام مستضيفه أرسنال في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم السبت.
وعندما خرج من غرفة تبديل املالبس 
أص��ر امل���درب اإلي��ط��ال��ي على احل��دي��ث في 
املؤمتر الصحفي بعد املباراة بلغته األم 

للتعبير بشكل كامل عن إحباطه من فريقه.
وقال مدرب نابولي السابق البالغ عمره 
60 عاما قبل التحول للغة اإليطالية ”من 
األفضل أن أحت��دث باإليطالية ألنني أريد 
توجيه رسالة إلى العبي فريقي وأريدها أن 

تكون واضحة جدا“.
ول���م ت��ك��ن ال��ت��رج��م��ة ل��ت��س��ع��د الع��ب��ي 
تشيلسي الذين رغم استحواذهم على الكرة 
باستاد اإلم��ارات قدموا أداء متواضعا في 
الهجوم وسيئا في الدفاع وك��ان ميكن أن 
تهتز شباكهم أكثر في الشوط األول الذي 

سيطر عليه أرسنال.
وق��ال س��اري عبر مترجم ”يجب القول 
إن��ن��ي غ��اض��ب ج���دا ألن ال��س��ب��ب ف��ي ه��ذه 

الهزمية هو عقليتنا.
”لعبنا أم���ام منافس ك��ان ع��ازم��ا من 
الناحية الذهنية أك��ث��ر منا وه���ذا أم��ر ال 
ميكنني قبوله“. وأض���اف ”عانينا من 
املشكلة ذات��ه��ا أم���ام توتنهام وحتدثنا 
بصراحة عن تلك الهزمية. أعتقدت أننا 
جتاوزنا هذه املشكلة لكن يبدو أن لدينا 
مشكلة في عدم متتعنا بالقدر الكافي من 

العزمية والقوة الذهنية.
”احلقيقة أنني أجد صعوبة كبيرة في 

حتفيز هذه املجموعة من الالعبني“.
وبقي تشيلسي في املركز الرابع لكنه 
يتقدم ب��ث��الث ن��ق��اط فقط على أرس��ن��ال 
ومانشستر يونايتد بعدما تسببت ثنائية 

ألكسندر الكازيت ول��وران كوسيلني في 
الهزمية. ومع صراع ليفربول ومانشستر 
سيتي على اللقب أصبحت املنافسة بني 
تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال 

ويونايتد على املركزين الثالث والرابع.
وبدا أن ساري يشكك في امتالك فريقه 

القوة الالزمة خلوض هذا الصراع.
وق��ال ”شاهدت فريقا أكثر عزمية من 
اآلخر. األمر لم يتعلق باخلطط. من الناحية 
الفنية كان الفريقان على املستوى ذاته. 
لكن درجة العزمية األعلى ألرسنال كانت 

واضحة خاصة داخل منطقتي اجلزاء.
”)أرسنال( ك��ان فعاال ونحن لم نكن 
أق��وي��اء في ال��دف��اع. ال تسيئوا فهمي كان 
ميكن أن نخسر ه��ذه امل��ب��اراة لكني أشعر 

أننا خسرنا بسبب االفتقار للعزمية“.
ولم يظهر االقتناع على وجه ساري عند 

سؤاله هل ميكنه تغيير عقلية فريقه.
وقال ”هذا سؤال صعب. يبدو أن هذه 
املجموعة من الالعبني ال تتمتع بشراسة 
في اجلانب الذهنية وال متلك ضراوة كافية 

وهذا يعود إلى شخصياتهم.
”رمبا يحتاج ه��ذا إل��ى وق��ت طويل 
لتغييره. لكن ه��ذا ميكن تغييره بضم 
العب جديد أو حتمل أحد الالعبني القدامى 

املسؤولية ودفع الفريق إلى االمام“.
وم��ع حاجته إل��ى جت��اوز الهزمية -1
صفر يأمل س��اري ف��ي رؤي��ة تغيير في 
فريقه عندما يستضيف توتنهام في إياب 
ال��دور قبل النهائي لكأس رابطة األندية 

اإلجنليزية يوم اخلميس.
وق���ال ”ال مي��ك��ن أن ي��ك��ون��وا خائفني 
مب��واج��ه��ة مسؤولياتهم. يجب عليهم 
التحدث إل��ى امل���درب ع��ن األخ��ط��اء التي 
حدثت أو املشاكل التي ظهرت. لو امتلك 
اخلوف أي العب فيجب أال يلعب على هذا 

املستوى“.

معاناة إنترميالن أمام ساوسولو مستمرة
وفوز مثير لروما على تورينو في »الكالتشيو«

الشعراوي أحرز هدف الفوز لذئاب العاصمة


