
حافظ مانشستر سيتي حامل لقب الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم على تربعه على القمة بفارق نقطتني 
عن اقرب مالحقيه بفوزه 3-1 في لقاء قمة امام مانشستر 

يونايتد.
وسيبدأ ليفربول، الذي فاز على فولهام متذيل الترتيب 
-2صفر على استاد انفيلد، فترة التوقف الدولية في املركز 
الثاني عقب تلقيه هدية من جاره ايفرتون الذي تعادل مع 

تشيلسي سلبيا على استاد ستامفورد بريدج.
وفي غضون ذلك، كان لزاما على ارسنال ان يعدل تأخره 
ليمدد املسيرة التي لم يخسر فيها الى 16 مباراة في كافة 
املسابقات بالتعادل 1-1 على ارضه امام ولفرهامبتون 

واندرارز.
ورف��ع مانشستر سيتي رصيده الى 32 نقطة من 12 
مباراة بينما اصبح رصيد ليفربول 30 نقطة وتشيلسي 
28 مع احتفاظ كافة الفرق الثالثة بسجلها اخلالي من 

الهزائم في الدوري هذا املوسم.
وتفوق سيتي منذ البداية امام يونايتد الذي غاب عنه 
املصاب بول بوجبا. وسجل ديفيد سيلفا الهدف االول عقب 
12 دقيقة واض��اف سيرجيو اجويرو الهدف الثاني مع 

بداية الشوط الثاني.
ولم يشكل فريق املدرب جوزيه مورينيو مصدر تهديد 
حتى شارك البديل روميلو لوكاكو ليحصل على ركلة جزاء 

نفذها انطوني مارسيال قبل مرور ساعة.
ولكن وعلى الرغم من هيمنة سيتي على املباراة 
بصورة كبيرة، اال انه انتظر حتى تسجيل البديل 
ايلكاي جندوجان للهدف الثالث ليضمن عدم عودة 
يونايتد املثيرة في النتيجة كما حدث في انتصاره 3-
2 في نفس املباراة من املوسم املاضي. وظل يونايتد 
في املركز الثامن متراجعا بفارق 12 نقطة خلف 
املتصدر ورفض املدرب مورينيو التحدث عن وجود 
أي فرصة لفريقه في املنافسة على اللقب. وقال ”نحن 
خارج املربع الذهبي فكيف ميكننا احلديث عن اللقب؟ 
دعونا نكافح لتقليص الفارق لالنضمام إلى املربع 

الذهبي“.
وسارع بيب جوارديوال مدرب سيتي لالشارة الى ان 
ليفربول وتشيلسي بدأ املوسم بشكل قوي وقال انه من 

املبكر للغاية مناقشة الى اين سيتجه اللقب.
وقال ”الزلنا في نوفمبر لذا فإننا لم ننه ال��دور األول 

بعد. ميكن ان يحدث الكثير في عالم كرة القدم“.
وشعر الفريق اللندني بانه لم يكن من الصحيح الغاء 
هدف مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بضربة رأس 
بداعي التسلل وأن الكرة كانت تتحرك عندما نفذ احلارس 

أليسون اخلطأ التالي له.
وبعدها بأقل من 15 ثانية ومن هجمة خاطفة لليفربول 

استطاع محمد صالح ان يهز شباك املنافس.
وسجل شيردان شاكيري هدفا ثانيا جميال لليفربول 
ليظل فولهام في قاع جدول الترتيب برصيد انتصار واحد 

من 12 مباراة.
وقال سالفيشا يوكانوفيتش مدرب فولهام ”في 

هذه الدولة، فانه من الطبيعي اال تظهر عدم احترامك 
للحكم وهذه مشكلة الن ما حدث يظهر عدم االحترام 
للفريق ولي وجلماهير فولهام“. وحقق ماوريتسيو 
ساري مدرب تشيلسي رقما قياسيا في حقبة الدوري 
االجنليزي املمتاز بالنسبة ملدرب جديد بإكماله أول 

12 مباراة ب��دون هزمية لكنه لم يستطع اخل��روج 
بأكثر من التعادل السلبي من مباراته على ارضه امام 

ايفرتون.
وفشل تشيلسي في التسجيل للمرة الثانية في الدوري 

هذا املوسم امام ايفرتون املنظم الذي ظل في املركز التاسع.

وقال ”كنت أفضل بالتأكيد احلصول على ثالث نقاط 
أكثر من الرقم القياسي“.

وف��ي بقية مباريات ي��وم االح��د، تراجع ارسنال امام 
ضيفه ولفرهامبتون بهدف الالعب الدولي البرتغالي ايفان 
كافاليرو ولم يتعادل سوى قبل اربع دقائق على نهاية 

املباراة عن طريق هنريخ مخيتاريان.
وترك التعادل ارسنال صاحب املركز اخلامس برصيد 
24 نقطة متراجعا بفارق ث��الث نقاط خلف توتنهام 
هوتسبير ج��اره وصاحب املركز ال��راب��ع ال��ذي ف��از على 

كريستال باالس يوم السبت. 
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أحرز إدينسون كافاني ثالثية ليقود 
باريس سان جيرمان للفوز 4 -صفر 
ع��ل��ى مستضيفه ال��ب��ائ��س م��ون��اك��و، 
لكن مهاجم أوروج��واي احتاج مرتني 
الستشارة حكم الفيديو املساعد مع 
حتقيق ف��ري��ق العاصمة ل��ف��وزه 13 
على التوالي في دوري الدرجة األولى 

الفرنسي لكرة القدم يوم األحد.
ورف���ع االن��ت��ص��ار ال��س��اح��ق، ال��ذي 
تضمن أيضا هدفا من نيمار، رصيد 
حامل اللقب إلى 39 نقطة لكن تييري 
هنري سيواصل البحث عن فوزه األول 
ك��م��درب ملوناكو صاحب امل��رك��ز قبل 

األخير برصيد سبع نقاط.
وم��ن��ح ك��اف��ان��ي ال��ت��ق��دم للضيوف 
في الدقيقة الرابعة بعد انطالقة في 
توقيت مثالي ليقابل كرة عرضية من 
نيمار لكن الهدف مت احتسابه فقط بعد 
مراجعة الفيديو للتأكد من عدم وجود 

مهاجم أوروجواي في موقف تسلل.
وه��ز الشباك م��رة أخ��رى بعد سبع 
دقائق عقب ك��رة عرضية من موسى 
ديابي، وبعد استشارة حكم الفيديو 
امل��س��اع��د م��رة أخ���رى احتسب احلكم 

رودي بوكيه الهدف.
ول��م يكن هناك أي ش��ك ف��ي الهدف 

الثالث ال��ذي سجله كافاني من مدى 
قريب، ليكمل ثالثيته بعد ثماني دقائق 

من الشوط الثاني.
وزاد ن��ي��م��ار م��ن م��أس��اة موناكو 
بالهدف ال��راب��ع ف��ي الدقيقة 64 من 
ركلة جزاء بعد سقوط كيليان مبابي 
داخ��ل املنطقة إثر مخالفة من جبريل 

سيديبي.
وأنقذ حكم الفيديو املساعد موناكو 
مرتني، إذ ألغى هدفني سجلهما يوليان 
دراكسلر ومبابي بداعي التسلل، لكن 
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان ك��ان متفوقا 

متاما.
وابتلي موناكو بعدة إصابات جعلت 
أول مهمة ل��ه��ن��ري ك��م��درب صعبة، 
وتلخص س��وء ح��ظ م��ون��اك��و عندما 
أصيب ناصر الشاذلي في بداية املباراة 
ثم غ��ادر بديله ج��وردي مبوال امللعب 
بعد معاناته من إصابة في عضالت 

الفخذ اخللفية.
وف��ي مباريات أخ��رى، ف��رض كاين 
التعادل بدون أهداف على مستضيفه 
ب��وردو ليتجاوز ديجون، ال��ذي خسر 
-2صفر خ��ارج ملعبه أم��ام اوملبيك 
مرسيليا، وي��غ��ادر منطقة الهبوط، 

بينما تعادل ستاد رين 1-1 مع نانت.

فرحة ديفيد سيلفا بهدف مانشستر سيتي األول

فرحة العبي باريس سان جيرمان

غوارديوال يوبخ ستيرلينغ
لم متنع سعادة مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديوال، بالفوز 
3-1 على مانشستر يونايتد من توجيه رسالة قوية للجناح رحيم 

ستيرلينغ، بسبب استعراض مهاراته قرب نهاية املباراة.
وبينما كان سيتي متقدماً 3-1 في الدقائق األخيرة، وصلت 
الكرة إلى ستيرلينغ على اجلناح األيسر في نصف ملعب يونايتد، 
لكن بدالً من التوجه بها ناحية الراية الركنية أو االحتفاظ بها، 

استعرض العب منتخب إجنلترا مهاراته.
وأثار هذا التصرف غضب العب وسط يونايتد، اإلسباني خوان 
ماتا، الذي اعتقد أن ستيرلينغ يهني فريقه، وبعد صفارة النهاية 
كان أول شيء قام به غوارديوال هو التوجه إلى ستيرلينغ في 

امللعب ليوبخه.
ورداً على سؤال عن احلديث الذي دار مع العبه البالغ من العمر 
23 عاماً، قال غوارديوال: »أدى بعض احلركات بقدميه وكان ميكن 

جتنب هذا، لكنه العب شاب ويستطيع التطور«.
وشعر غوارديوال باحلاجة النتقاد جوانب في أداء فريقه يعتقد 

أنها يجب أن تتحسن، رغم هيمنة سيتي التامة حتى اآلن.
فعلى الرغم من تفوق سيتي الواضح على غرميه في املدينة، 
لم يكن املدرب االسباني سعيداً بأداء فريقه في الشوط األول، 
وق��ال: »لم يكن الشوط األول جيداً، لعبنا وكأننا ال نرغب في 
فقدان الكرة لكن بدون رغبة في الهجوم.. شعرت عندما شاهدت 
العبي فريقي بأنهم يشعرون بالضغط.. كانوا يرغبون في األداء 
بشكل جيد في القمة.. كان الفريق متماسكا وأحرزنا الهدف 
األول، وكانت أول رب��ع ساعة جيدة لكن بعد ذل��ك لم نضغط 

جيداً«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »الفوز كان مستحقاً.. لعبنا ببعض 
اخلوف في الشوط األول لكن كرة القدم لعبة ولم نرغب في فقدان 
الكرة.. لم نرغب في الهجوم وهم دافعوا بشكل جيد.. في الشوط 
الثاني أصبحت املباراة مفتوحة قليالً، لذا كان علينا العثور على 

املزيد من املساحات، لكننا قدما أداء جيداً أمام فريق كبير«.

سيتي يحسم ديربي مانشستر بثالثية.. وتشيلسي يتعثر أمام إيفرتون

مورينيو: خسرنا بسبب اإلرهاق وبوغبا
برر مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، الهزمية 1-3 أمام غرميه 
مانشستر سيتي بأن فريقه دفع ثمن إجهاد املباراة التي انتصر فيها على 

يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في منتصف األسبوع املاضي.
وقال مورينيو: »على اجلميع أن يتفق معي في أن االنتقال إلى تورينو 
ومواجهة أحد أفضل فرق العالم ملدة 90 دقيقة يختلف متاماً عن الفوز على 
شاختار دونيتسك 6-0، دخلنا املباراة بظروف مختلفة متاماً، ال أحتدث عن 

اإلرهاق البدني لكن الضغط الذهني، أعتقد أن بعض الالعبني شعروا بذلك«.
لكن على النقيض مما حدث عقب بعض الهزائم هذا املوسم، رفض مورينيو 

توجيه انتقادات لالعبيه.
وأض��اف امل��درب البرتغالي: »اإلحصاءات هي الطريقة التي يتبعها في 
التحليل من ال يفهم في كرة القدم.. ال أستعني باإلحصاءات.. أعتمد فقط على 
ما شعرت به خالل املباراة وهو ما ظل حتى الدقيقة 80.. ارتكبنا أخطاء 
ودفعنا الثمن لكننا قاتلنا واحتدنا وهو شيء نبنيه ولن نخسره بسبب 

هزمية«.
وتابع مورينيو: »لن أتفوه بكلمة ضد الالعبني، فكل شيء إيجابي.. أنا 

معهم وهم معي«.
وخاض يونايتد املباراة بدون العب الوسط الفرنسي بول بوغبا بسبب 
اإلصابة، ورغم أن مورينيو لم يرغب في استخدام غيابه كمبرر للخسارة، 

فإنه قال إن »احلاجة إلشراك مروان فياليني حدت من خياراته الالحقة«.
وقال مورينيو عن بوغبا: »ال أحب أن أخسر ثم أحتدث عن العب لم يشارك 
في املباراة، ال أحب هذا األسلوب لكنه مهم لنا في العديد من اجلوانب.. كان 
علينا إشراك فياليني لكنه لم يكن جاهزاً للعب ملدة 90 دقيقة.. أتخيل لو 
كانت النتيجة 2-1 ثم أشركت فياليني وهو يتمتع باحليوية، أعتقد أن 

سيتي حينها كان سيكون في مأزق كبير«.
وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: »عندما ضغطنا في نهاية املباراة بذل 
فياليني جهداً كبيراً للبقاء في امللعب وخاطر باحتمال أن يتعرض لإلصابة.. 
افتقدنا بول اليوم ألسباب مختلفة لكن هذا ال يعني أننا كنا سنفوز لو لعب 
فهذا ليس عذراً«. وعندما سئل عما إذا كان ذلك معناه أن فريقه اآلن ال أمل له 

في إحراز اللقب، أجاب مورينيو: »أعتقد أننا لن نهبط«.
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جوزيه مورينيو وبيب غوارديوال بعد نهاية املباراة

 إميري: ويلبيك قد 
يغيب لنهاية املوسم

ق��ال م��درب آرسنال اإلجنليزي، أون��اي 
إمي���ري، إن مهاجم الفريق دان��ي ويلبيك 
خضع جلراحة اجلمعة املاضي، عقب يوم 
من إصابته بكسر في الكاحل، في تعادل 
فريقه 0-0 مع سبورتنغ لشبونة، لكنه 
لم يتضح بعد املدة التي ستحتاجها عملية 

التعافي.
وفي تصريحاته عقب تعادل آرسنال 1-
1 أمام وولفرهامبتون واندرارز على إستاد 
اإلم��ارات األحد، أكد إميري أن العب منتخب 
إجنلترا اح��ت��اج للخضوع جل��راح��ة عقب 
إصابته بكسر في الكاحل في مباراة فريقه 

بالدوري األوروبي اخلميس املاضي.
وب��دا أن إمي��ري في البداية يرجح عودة 
ويلبيك لتشكيلة الفريق عقب فترة ابتعاد 
طويلة للغاية، لكنه أوضح أيضاً أنه ليس 
لديه فكرة عن املدة التي سيستغرقها تعافي 

الالعب من إصابة كبيرة.
وقال إميري: »حتدثت إليه أمس واليوم.. 
أعتقد أن��ه سيعود إلينا بعد فترة ليست 

ببعيدة.. أجرى اجلراحة اجلمعة املاضي«.
وبسؤاله بشأن ما إذا كان ويلبيك سيعود 
إلى املالعب قبل نهاية املوسم في مايو املقبل، 
قال إميري إنه »ال يعرف ببساطة ما يحدث، 

لكن إصابته كبيرة، وقد يغيب طويالً«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »أعتقد أنه من 
األفضل أن يحدثك الطبيب عن هذا.. اإلصابة 
كبيرة.. الطبيب ميكنه أن يوضح بشكل 

أفضل مني«.

هاتريك كافاني يقود سان جيرمان لسحق 
موناكو برباعية في الدوري الفرنسي


