
س��ج��ل ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي أول 
ث��اث��ي��ة ل��ه ف��ي دوري ال��درج��ة 
األولى االسباني لكرة القدم هذا 
املوسم كما صنع هدفني في عرض 
فردي مبهر خال فوز برشلونة 
-5صفر على مستضيفه ليفانتي 
معززا موقعه في الصدارة يوم 

األحد.
وت��وغ��ل ميسي ب��ني مدافعي 
ل��ي��ف��ان��ت��ي ق��ب��ل أن مي����رر ك��رة 
رائعة إلى لويس سواريز الذي 
افتتح التسجيل في الدقيقة 35 
بعد وق��ت قصير م��ن تسديدة 
لليفانتي، صاحب املركز الثامن، 

ارتطمت بالعارضة.
وأحرز النجم األرجنتيني أول 
أهدافه في األمسية قبل دقيقتني 
على انتهاء ال��ش��وط األول بعد 
أن استقبل مت��ري��رة سيرجيو 
بوسكيتس وس���دد ك��رة متقنة 

بقدمه اليمنى األضعف.
ووس����ع م��ي��س��ي ال���ف���ارق في 
بداية الشوط الثاني من متابعة 
لتمريرة ج��وردي ألبا العرضية 
ث��م أك��م��ل ثاثيته الشخصية 

بتسديدة قريبة املدى.
وتأتي ثاثية قائد برشلونة 
بعد تسجيل هدفني من ركلتني 
ح��رت��ني ف��ي م��ب��اراة اسبانيول 
األسبوع املاضي رافعا رصيده 
إل���ى 14 ه��دف��ا ليصبح ه��داف 
ال���دوري االسباني ومسابقات 

ال����دوري اخل��م��س ال��ك��ب��رى في 
أوروبا.

ك��م��ا أه����دى م��ي��س��ي مت��ري��رة 

الهدف اخلامس إلى املدافع جيرار 
بيكي في الدقيقة 88 ورفع بذلك 
برشلونة رصيده إلى 34 نقطة 

في الصدارة بفارق ثاث نقاط 
عن اشبيلية وأتليتيكو مدريد 

بعد 16 مباراة.

أحرز البديل شيردان شاكيري هدفني 
في الشوط الثاني ليمنح ليفربول الفوز 
3-1 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم 
األح��د ليستعيد فريق امل��درب يورجن 
كلوب صدارة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم بأداء قوي في قمة شمال غرب 

الباد.
ومي��ل��ك ليفربول ال���ذي ح��اف��ظ على 
سجله اخلالي من الهزمية في ال��دوري 
ه��ذا امل��وس��م 45 نقطة م��ن 17 م��ب��اراة 
متفوقا بنقطة واح��دة على مانشستر 
سيتي حامل اللقب الذي تغلب 3-1 على 

إيفرتون يوم السبت.
ويتأخر يونايتد بفارق 19 نقطة عن 
ليفربول في املركز السادس وهو أكبر 
فارق بني الفريقني عند هذه املرحلة في 
آخر 46 عاما. ويبتعد يونايتد بفارق 11 

نقطة عن املربع الذهبي.
وميلك فريق املدرب جوزيه مورينيو 
26 نقطة وهذا هو أقل عدد من النقاط 
للفريق بعد 17 مباراة في عصر الدوري 
املمتاز وستعيد الهزمية، التي كان ميكن 
أن تكون بفارق أكبر، التساؤالت بشأن 

مستقبل املدرب البرتغالي.
وت���رك م��وري��ن��ي��و الع��ب��ه الفرنسي 
ب��ول بوجبا الفائز بكأس العالم على 
مقاعد ال��ب��دالء إذ فضل االع��ت��م��اد على 
تشكيلة يغلب عليها الطابع الدفاعي لكن 
محاولته لتحقيق التعادل الثالث على 

التوالي في أنفيلد فشلت.
وك��ان ليفربول أس��رع وأذك��ى وأكثر 
فعالية من يونايتد الذي افتقر للحسم 
وب��دا متواضعا أم��ام منافس يبدو أنه 
ميلك اإلم��ك��ان��ات ملنافسة سيتي على 
اللقب حتى النهاية رغم أن كلوب أكد أنه 

ال يفكر في ذلك.
وأبلغ كلوب الصحفيني ”اليوم لعبنا 
ضد يونايتد. ال ميكننا التفكير لثانية 
واحدة فيه )سيتي(. أردنا الفوز مبباراة 

كانت صعبة.
”نعلم أننا فريق جيد. يجب علينا 
إث��ب��ات ذل��ك وم��واص��ل��ة ه��ذا األم���ر. أنا 
سعيد للغاية ب��أداء الفريق. الطريقة 

التي لعبنا بها كانت مذهلة“.
وبدأ ليفربول املباراة مهاجما وتقدم 
في الدقيقة 24 عندما سيطر ساديو ماني 
على متريرة فابينيو بصدره ثم وضعها 

في مرمى ديفيد دي خيا.

وعلى عكس مجريات اللعب أدرك 
يونايتد التعادل في الدقيقة 33 عندما 
أفلتت متريرة روميلو لوكاكو العرضية 
املنخفضة غير اخلطيرة من يد أليسون 
بيكر ح���ارس ليفربول لتجد جيسي 

لينجارد الذي هز الشباك.
 نقطة حتول

وواص���ل ص��اح��ب األرض سيطرته 
لكنه اكتفى بالتسديد م��ن م��دى بعيد 
وقلبت مشاركة السويسري شاكيري 

املباراة لصالح ليفربول.
وانطلق ماني داخ��ل منطقة اجل��زاء 
من عند خط املرمى وبعدما غيرت الكرة 
اجتاهها مرتني وصلت إل��ى شاكيري 
ال���ذي س��دده��ا لتصطدم بأشلي ياجن 
ل��ت��ذه��ب إل���ى ال���زاوي���ة العليا ومينح 

ليفربول التقدم 2-1 في الدقيقة 73.
وبعد ذلك بسبع دقائق سدد شاكيري 
ك��رة أخ��رى غيرت اجتاهها م��ن إيريك 

بيلي وهزت شباك دي خيا.
وق���ال ال��اع��ب ال��س��وي��س��ري، ال��ذي 
أثار اإلعجاب في مشاركته كبديل وفي 

التشكيلة األساسية، إنه استغل إحباطه 
م��ن تركه على مقاعد ال��ب��دالء إلشعال 
حماسه. وأض��اف ”ال يشعر أي العب 
بسعادة عندما يجلس على مقاعد البدالء 
وهذا طبيعي. ال ميكن أن يلعب سوى 11 

العبا واملدرب هو من يتخذ القرار.
”أحاول ترك بصمتي عندما أشارك 
كبديل أو منذ البداية. اليوم كان تأثيرا 

قويا بهدفني. أنا سعيد للغاية“.
ومع توجيه العبي يونايتد السابقني 
االن���ت���ق���ادات ل��ل��ف��ري��ق ع��ل��ى ش��اش��ات 
التلفزيون كان مورينيو أول من دافع 

عن فريقه.
وقال مورينيو في الوقت الذي اعترف 
فيه أن فريقه عانى للتعامل مع حتركات 
ليفربول ”الاعبون قدموا كل ما لديهم 
وعندما يفعلون ذلك ال أشعر بالغضب 

وأنا راض مبا فعلوه“.
وأض��اف ”الاعبون قدموا ما قدموه 
وهناك اختاف في احلماس واللياقة 
البدنية والضغط والتحول بني الدفاع 
والهجوم. املنافس كان سريعا وشرسا 

وعانينا للتعامل مع ذلك“.

15 alwasat.com.kwرياضة

 جدول ترتيب فرق البرمييرليغ بعد نهاية اجلولة السابعة عشر

ليفربول يستعيد صدارة »البرمييرليغ« بثالثية في شباك يونايتد

فرحة العبي ليفربول بهدف شاكيري

ميسي يقود برشلونة لسحق ليفانتي 
بخماسية في »الليغا«

ميسي يحتفل مع سواريز
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كلوب: عشنا ليلة مثالية أمام مانشستر يونايتد
 وص��ف م��درب ليفربول، األملاني 
يورغن كلوب، الفوز على مانشستر 
يونايتد في »ديربي« شمال إجنلترا 
في اجلولة 17 من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم، بالليلة املثالية.
ظهر الريدز مهيمناً على املباراة أمام 
فريق جوزيه مورينيو، ليعود إلى قمة 
جدول الترتيب، وميدد بذلك رصيده 
دون هزمية هذا املوسم في الدوري إلى 

17 مباراة.
وقال كلوب في تصريحات نشرها 
موقع النادي اإللكتروني: »أنا سعيد 
ل��ل��غ��اي��ة، ق��دم��ن��ا واح����دة م��ن أفضل 
مبارياتنا منذ قدومي إل��ى ليفربول، 
وليس فقط هذا املوسم، الشوط األول 
قدمنا أداءاً ال ُي��ص��دق.. سجلنا هدفاً 

واحداً، طريقة لعبنا كانت مثالية«.
وتابع م��درب ليفربول: »لم أشعر 
بالقلق بعد التعادل، ومع صافرة نهاية 
الشوط األول كان علينا تعديل بعض 
األمور لنضمن استمرار سيطرتنا على 
اللقاء.. واستعدنا االستحواذ شيئاً 
فشيئاً، ثم أنهى شاكيري املباراة، كان 
رائعاً، احلظ كان حليفه في الهدفني 
بتدخل املدافعني، لكن ه��ذه هي كرة 
القدم.. الهدف األول، يا له من هدف، 
مت��ام��اً كما يجب أن ي��ك��ون، متريرة 
رائعة، حتكم فائق وإنهاء رائع.. كانت 

ليلة مثالية بالنسبة لنا«.
وعن أداء أن��دي روبرتسون، قال: 
»إذا كنت ترى ذلك، فاإلجابة هي نعم، 
طريقة اللعب اليوم منحت روبرتسون 
املساحة، وهو أستغل ذلك بشكل جيد، 
وهو في مستوى رائ��ع، وه��ذا يساعد 

الفريق بشكل كبير«.
وأض���اف امل���درب األمل��ان��ي: »نحن 
لدينا فريق جيد حقاً، لكن لدينا بعض 
املشاكل.. دومينيك سوالنكي وديفوك 
أوريغي تدربا بشكل جيد ولم ينضما 
للتشكيل ال���ي���وم.. ل��دي��ن��ا خ��ي��ارات 
هجومية متعددة، لكن لدينا بعض 
القصور دفاعياً.. لكن اليوم وجدنا 

حاً، ولو استمر بهذا الشكل فهذا أمر 
جيد«.

وحول مستى فابينيو الذي شارك 
أساسياً في املباراة، قال كلوب: »كان 
رائ��ع��اً بالتأكيد.. ول��ك��ن م��ا ال أحبه 
ف��ي ه���ذا األس��ئ��ل��ة، ه��و أن��ه��ا ال تذكر 
الاعبني األخرين أي��ض��اً.. إذا كنت ال 
تعني ذلك، فسوف أستمر في اإلجابة 

على ه��ذا ال��س��ؤال.. الثاثاء املاضي 
لعبنا ضد نابولي واح��دة من أفضل 
مباريات املوسم أم��ام منافس قوي، 
لعبنا بتشكيل ضم ميلنر، هندرسون 
وف��ي��ن��ال��دوم.. خ��ط ال��وس��ط ه��و قلب 
وروح الفريق وطاملا ميكننا إجراء هذه 
التغييرات، سوف نستمر في ذلك، هكذا 

هو احلال«.

كلوب يحتفل بعد نهاية املباراة بعودته للصدارة

نيفيل وكني يشنان هجومًا الذعًا على مورينيو
فتح القائدان السابقان ملانشستر 
يونايتد، غ��اري نيفيل وروي كني، 
النار على فريقهما القدمي، بعد أن مني 
حتت قيادة مدربه جوزيه مورينيو 
بالهزمية 1-3 أم��ام غرميه ليفربول 
في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة 

القدم أمس األحد.
ويتراجع يونايتد اآلن بفارق 19 
نقطة خلف فريق املدرب يورغن كلوب، 
متصدر جدول الترتيب، كما يتراجع 
بفارق 11 نقطة خلف املركز الرابع، 
وهو آخر املراكز املؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا.
وعلى الرغم من أن األرقام تتحدث 
ع��ن نفسها، ف��إن نيفيل وك��ني، وهما 
يعمان كمحللني ف��ي شبكة سكاي 
سبورتس، رجحا أن مشكات النادي 
تعد أعمق من مجرد موقع الفريق في 

جدول الترتيب.
وأث��ار ق��رار مورينيو بإبقاء بول 
بوغبا كبديل لم يتم الدفع به، عامات 
الدهشة، مع قول نيفيل إن »خط وسط 
الفريق ليس على ما ي��رام.. لم أعثر 

على الع��ب ارت��ك��از ليونايتد.. إذا ما 
كان لديك بول بوغبا يجلس ملشاهدة 
نيمانيا ماتيتش وأن��دي��ر هيريرا 
ومروان فيايني وفريد الذين خاضوا 
املباراة السابقة.. وهم ليس بوسعهم 
مترير الكرة«. وأضاف الظهير السابق 
الذي فاز بثمانية ألقاب ضمن تشكيلة 
امل��درب أليكس فيرغسون: »ل��م يكن 
بوسع أحدهم فعلياً استقبال الكرة 
ومتريرها.. يبدو األمر صاعقاً.. أعتقد 
أن يونايتد كان سيئاً للغاية اليوم.. لم 

يكن على ما يرام مبا يكفي«.
وقال نيفيل أنه »ليس من املنطقي 
إقالة مورينيو في منتصف املوسم، 
وأش���ار ب��أص��اب��ع االت��ه��ام ملسؤولي 
النادي، الذين مددوا عقد املدرب املوسم 

املاضي«.
وأض���اف الع��ب يونايتد السابق: 
»محلس اإلدارة في غاية السذاجة.. 
م��ن��ح��وه ع��ق��داً ج���دي���داً.. مانشستر 
يونايتد بحاجة إلعادة ضبط األمور.. 
ما يحدث ال يرتبط باملدرب فقط.. بل 

هو أعمق من ذلك«.

وم��ن جابنه ق��ال ك��ني إن��ه »ليس 
مندهشاً من األداء ال��ذي شاهده على 

ملعب آنفيلد«.
وأض��اف قائد مانشستر يونايتد 
السابق: »تابعت يونايتد وكنت أعتقد 
أن���ه سيكشف ع��ن وج��ه��ه احلقيقي 
اليوم.. وهذا ما حدث.. هناك مخاوف 
كبيرة فيما يتعلق مبا هو قادم.. أعتقد 
بشكل شبه مؤكد أن العبيه ليسوا على 
املستوى اجليد لكي ينضموا ملانشستر 
يونايتد.. إنهم مجموعة جيدة، ولكنها 
ليست ج��ي��دة مب��ا يكفي لانضمام 

ملانشستر يونايتد«.
وتابع روي ك��ني: »إنهم بعيدون 
مبسافة كبيرة خلف نظرائهم في 
مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام 
وتشيلسي.. أكبر مشكلة تتمثل في 
ال��دف��اع.. يجب أن يكون لديك بعض 
األس���س تدفعك للمضي ق��دم��اً.. بدا 
اجل��م��ي��ع ف���ي ح���ال���ة م���ن ال��ت��خ��ب��ط 
والتشتت«. ورجح الاعب اإليرلندي 
السابق أن بوغبا رمبا لن يبقى لفترة 

طويلة مع النادي،

مانشستر سيتي مرشح لعبور
ليستر في كأس الرابطة

على ملعب كينغ ب��اور س��ت��ادي��وم، يبدو 
حامل اللقب مانشستر سيتي مرشحاً للخروج 
منتصراً من الفصل األول من مواجهته مع 
مضيفه ليستر سيتي ضمن الدور ربع النهائي 
ملسابقة ك��أس راب��ط��ة األن��دي��ة اإلجنليزية 
احملترفة في كرة القدم، الذي سيتواجه معه 
مجدداً على امللعب األربعاء املقبل في الدوري 

املمتاز.

وت��رت��دي مسابقة ك��أس ال��راب��ط��ة أهمية 
م��ض��اع��ف��ة ل��س��ي��ت��ي ألن��ه��ا م��ن��ح��ت��ه امل��وس��م 
امل��اض��ي ف��رص��ة ال��ف��وز بلقبه األول بقيادة 
م��درب��ه اإلس��ب��ان��ي بيب غ��واردي��وال، قبل أن 
يضيف الحقاً لقب ال��دوري. وأكد غوارديوال 
أن »فريقه سيخوض م��ب��اراة الثاثاء ضد 
ليستر سيتي بكامل أسلحته، ألن الفوز بلقبها 
أهم بالنسبة اليه من إراحة الاعبني في هذه 

املرحلة الصعبة من املوسم«. وتخلى سيتي 
عن ص��دارة ال��دوري لصالح ليفربول نتيجة 
اخلسارة في املرحلة السادسة عشرة أمام 
تشيلسي )0-2(، لكن الفارق بني الفريقني 
نقطة واحدة فقط. وفي ظل خروج ليفربول من 
كأس الرابطة، ستكون روزنامته أقل ضغطا 
من سيتي لكن غ��واردي��وال ليس منزعجاً من 

بقاء فريقه في كأس الرابطة.

أندرخلت يقيل مدربه 
فانهازبروك لسوء النتائج

مالكوم مطلوب
في الصني

ميتلك نادي برشلونة عرضاً من الدوري 
الصيني تصل قيمته إلى 65 مليون يورو، 

لشراء مهاجمه البرازيلي مالكوم.
وذكرت صحيفة آس أن الاعب صاحب 
ال�21 عاماً يلتزم الصمت إزاء هذا العرض، 
نظراً لشعوره بالسعادة داخ��ل صفوف 
النادي الكاتالوني، وذل��ك رغم عدم لعبه 

كأساسي في معظم املباريات.
وأوضحت أن برشلونة لديه أكثر من 
ع��رض للتعاقد مع مالكوم، ال��ذي اشتراه 
الصيف املاضي قادماً من بوردو الفرنسي، 
بعد أن كان قريباً للغاية من ارتداء قميص 
روما. وتعاقد برشلونة مع مالكوم مقابل 
40 مليون يورو بعقد ميتد حتى 2023، ما 
يعني أنه سيجني 25 مليون حال موافقته 

على بيعه.

استغنى نادي أندرخلت املنافس في دوري 
ال��درج��ة األول��ى البلجيكي لكرة القدم يوم 
االثنني عن خدمات مدربه هاين فانهازبروك 
بعد سلسلة من النتائج املخيبة أدت خلروج 
الفريق م��ن ال���دوري األوروب����ي والتراجع 

للمركز الرابع في الدوري احمللي.
وتذيل أندرخلت مجموعته في ال��دوري 
األوروب��ي بعد ثاثة تعادالت وثاث هزائم 
كما خسر 2-1 أمام سيركل بروج يوم األحد 
ليبتعد بفارق 11 نقطة عن جنك متصدر 

الدوري.
وفي مبارياته الثاث السابقة تعادل مرة 

وخسر في مناسبتني.
وق��ال مايكل ف��رش��ورن امل��دي��ر الرياضي 

في أندرخلت في بيان ”لم يحقق الفريق ما 
يكفي من نقاط في الدوري البلجيكي وخرج 
من كأس بلجيكا والدوري األوروب��ي. يتعني 

اخلروج من هذه الكبوة سريعا“.
وت��اب��ع ”نشكر هاين فانهازبروك على 

اخلدمات التي قدمها للنادي“.
وق���اد ف��ان��ه��ازب��روك ج��ن��ت ل��ل��ف��وز ب��أول 
لقب في تاريخه في ال��دوري البلجيكي في 
2015 وساعده أيضا على أن يصبح ثاني 
فريق بلجيكي فقط يتقدم إلى ما بعد مرحلة 

املجموعات في دوري األبطال.
وان��ض��م إل��ى أن��درخل��ت ال���ذي يتخذ من 
بروكسل مقرا في بداية املوسم املاضي حيث 

احتل الفريق املركز الثالث في الدوري.


