
وض��ع مانشستر يونايتد حدا 
ل��ب��داي��ة ليفربول املثالية ملوسم 
ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز لكرة 
القدم، وسلسلة انتصاراته في 17 
مباراة متتالية، بالتعادل 1-1 في 

استاد أولد ترافورد أول من أمس.
لكن فريق امل��درب أول��ي جونار 
سولشار سيشعر بخيبة أم��ل إذ 
كان على ُبعد خمس دقائق من فوز 
مفاجئ قبل أن يسجل آدم الالن��ا 
العب ليفربول البديل هدف التعادل 
مل��ت��ص��در ال��ت��رت��ي��ب ليلغي تقدم 
يونايتد بهدف ماركوس راشفورد 

في الدقيقة 36.
وشهدت املباراة املزيد من اجلدل 
املتعلق بتكنولوجيا حكم الفيديو 
املساعد مع استمرار النقاشات حول 
النظام الذي يستخدم ألول مرة هذا 

املوسم.
وتقلص ال��ف��ارق ب��ن ليفربول 
ومانشستر سيتي صاحب املركز 
الثاني إل��ى ست نقاط وك��ان فريق 
امل���درب ي��ورج��ن ك��ل��وب بعيدا عن 

مستواه.
ول���م يخسر ي��ون��اي��ت��د اآلن في 
مبارياته السبع األخيرة على ملعبه 
أم��ام ليفربول، وف��ي ح��ن سيرفع 
أداؤه القتالي من املعنويات فإن بطل 
ال���دوري 20 م��رة يحتل املركز 13 

بفارق 15 نقطة عن الصدارة.
وق���ال س��ول��ش��ار ”منتلك فريقا 
يلعب أفراده من أجل بعضهم بعضا 
ورمب��ا يقلب هذا املوسم رأس��ا على 
عقب. ”يشعرون بخيبة أمل ألنهم 
يشعرون بأن كان من املفترض أن 
نفوز. أظهرت جماهيرنا أنها ترى ما 

يحدث وسنصل إلى هدفنا“.
ومنذ س��ن��وات طويلة ل��م يدخل 
يونايتد هذه املواجهة وهو املرشح 
األق��ل حظا بصورة واضحة بعدما 
حقق انتصارين فقط في مبارياته 

الثماني األولى في الدوري.
وعلى ال���ورق، ل��م تكن تشكيلة 
ي��ون��اي��ت��د األس��اس��ي��ة ق����ادرة على 
م��ج��اراة ف��ري��ق ك��ل��وب خ��اص��ة في 
غياب بول بوجبا املصاب وجلوس 
أنطوني مارسيال على مقاعد البدالء 

مع عودته من اإلصابة.
ولعب ليفربول ب��دون مهاجمه 
املصري محمد صالح الغائب بسبب 
إصابة في الكاحل وحصل ديفوك 
أوري��ج��ي على فرصة ن��ادرة للعب 
أساسيا بجوار روب��رت��و فيرمينو 
وساديو ماني في الهجوم بينما عاد 
احل��ارس البرازيلي أليسون بيكر 

من اإلصابة.
وزادت متاعب سولشار عندما 
أص��ي��ب امل��داف��ع أك��س��ل توانزيبي 
خ��الل اإلح��م��اء ليحل األرجنتيني 
ماركوس روخو محله في التشكيلة 

األساسية.
لكن من البداية بذل يونايتد جهدا 
كبيرا وركض العبوه وراء كل كرة 
في وسط امللعب وزادت ثقته مبرور 
الوقت بينما لم يصل ليفربول مطلقا 

إلى سالسته املعهودة.

وسجل راش��ف��ورد بعد أن حول 
متريرة عرضية منخفضة رائعة 
من دانييل جيمس إلى الشباك عقب 
انطالقة من الالعب الويلزي السريع 

على اجلناح األمين.
واحتسب الهدف بعد مراجعة 
حكم الفيديو املساعد رغ��م مزاعم 
ليفربول ب��أن فيكتور ليندلوف 
ارت��ك��ب مخالفة ض��د أوري��ج��ي في 

بداية اللعبة.
واع��ت��ق��د ل��ي��ف��رب��ول أن���ه أدرك 
التعادل قبل دقيقتن على نهاية 
الشوط األول عندما تفوق ماني على 
ليندلوف ليضع الكرة في الشباك 
لكن حكم الفيديو املساعد ألغى 
الهدف بداعي وج��ود ملسة يد ضد 

املهاجم السنغالي.
لكن ف��ري��ق ك��ل��وب، ال���ذي واج��ه 
ص���ع���وب���ات ف���ي ص��ن��اع��ة ف��رص 
للتهديف، جنح أخيرا في التسجيل 
في الدقيقة 85 عندما ح��ول الالنا 
متريرة آندي روبرتسون العرضية 

املنخفضة إلى الشباك.
وتقبل ي��ورج��ن ك��ل��وب، خ��روج 
فريقه ب��ال��ت��ع��ادل، لكنه وج��ه في 
الوقت ذاته اللوم إلى طاقم التحكيم.

وقال كلوب، في تصريحات لهيئة 
اإلذاع��ة البريطانية )بي بي سي(: 
»كنا جيدين مب��ا يكفي للحصول 
على نقطة، منحنا مانشستر يونايتد 
فرصة اللعب بالطريقة التي أرادها، 
لقد عملوا بجد.. شعرنا بالضغط في 
وقت لم يتوجب فيه علينا الشعور 

بذلك«.
وتابع: »في الهدف األول اعتقد 
اجلميع بوجود مخالفة، لكن الفار 
قرر أنها ليست مخالفة واضحة، هذا 
هو الوضع.. لم نخسر لكنها كانت 

مخالفة واضحة«.

وواص����ل: »ك���ان ه��ن��اك احتكاك 
واض���ح، وس��ق��ط دي��ف��وك أوري��ج��ي 
أرض���ا، واص��ل��وا اللعب وهاجموا 
س��ري��ع��ا، ك��ان ه��ن��اك اح��ت��ك��اك، أنا 
متأكد أنهم قالوا: )هل هي مخالفة 
واض����ح����ة؟(، ل��ي��س ه��ك��ذا تسير 

األمور«.
واس��ت��ط��رد ك��ل��وب: »أع��ت��ق��د أن 
الكثير م��ن ال��ن��اس اع��ت��ق��دوا أنها 
مخالفة، أنا متأكد من كونها كذلك، 
السيد أتكينسون أم��ر مبواصلة 
اللعب، ألن��ه ك��ان يعرف أن تقنية 
الفيديو موجودة... لكن لو لم تكن 
كذلك، أنا متأكد بنسبة %100 أنه 
ك��ان سيطلق صافرته ليعلن عن 
مخالفة«. وأردف: »ان��ظ��روا إلى 

مانشستر سيتي أمس، كان واضحا 
تعرض دي بروين للدفع، وعندما 
يقول رج��ل مثلي أن��ه توجب منح 
مانشستر سيتي ركلة جزاء، فإنها 

ركلة جزاء بكل تأكيد«.
وألغى احلكم أيضا هدفا سجله 
ساديو ماني، بعد الرجوع لتقنية 
الفيديو، بدعوى وجود ملسة يد على 

السنغالي.
وق���ال ك��ل��وب ع��ن ذل���ك: »ل���م أر 
اللقطة، ك��ان��ت على األغ��ل��ب ملسة 
ي��د، لكن ب��دت ك��ل األم���ور وكأنها 
تعاكسنا.. غيرنا قليال طريقة لعبنا 
وحصلنا على بعض ال��ف��رص، ثم 
سجلنا هدفا وسيطرنا على اللقاء.. 
امللعب ك��ان صامتا، ورمب��ا اعتقد 

الناس أن ليفربول سيسجل، لكننا 
سنأخذ النقطة ومنضي قدما«.

وتابع: »دائما نلعب أمام حائط 
دف��اع��ي، يتوجب أن ن��ؤدي بشكل 
أف���ض���ل.. ال أع��ت��ق��د أن مانشستر 
يونايتد ميكنه اللعب هكذا، في حال 
لم يسيطر الفريق اآلخر على الكرة 
كثيرا.. نلعب في أغلب األحيان أمام 
ف��رق م��ن ه��ذا ال��ن��وع، رمب��ا ميكننا 

األداء بشكل أفضل«.
وعن انتهاء سلسلة انتصارات 
فريقه في ال���دوري، والتي وصلت 
إل��ى 17 ف��وًزا متتالًيا، ق��ال امل��درب 
األملاني: »كانت ستنتهي بالتأكيد 
في نقطة م��ا، لم نفكر أب��دا باألمر، 
الشبان دخلوا تاريخ ليفربول من 
نواحي عديدة، اآلن بإمكاننا التوقف 
عن احلديث ح��ول ه��ذا األم��ر، وبدء 
سلسلة ج��دي��دة.. ه��ذا م��ا يتوجب 
ف��ع��ل��ه«. واح��ت��ك الع��ب ليفربول، 
أل��ي��ك��س أوك��س��ل��ي��د-ت��ش��ام��ب��رل��ن، 
مبجموعة م��ن أن��ص��ار مانشستر 

يونايتد، عقب املباراة.
ووفقا لصور تلفزيونية نشرتها 
صحيفة »ذا صن« البريطانية، قال 
تشامبرلن ألحد مشجعي اليونايتد 
»اغرب عني«، بعدما رفض مشجع 

آخر رد مصافحته بقبضة يده.
ولم تكشف الصحيفة سبب ذهاب 
تشامبرلن إلى جمهور مانشستر 

يونايتد، بعد انتهاء املباراة.
لكنها نقلت عن بعض املتابعن 
عبر منصات التواصل االجتماعي، 
تعرض الالعب لهتافات معادية من 
هذا القسم من اجلمهور، لدى قيامه 
بعمليات اإلح��م��اء. ورغ���م رفض 
مصافحته وانزعاجه من تصرف 
اجلمهور، أدار تشامبرلن ظهره 

مبتسما بعدما هز كتفيه.
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ليتشي يحرم ميالن من الفوز في أول ظهور للمدرب بيولي
أح���رز م��ارك��و ك��ال��دي��رون��ي 
الع��ب ليتشي هدفا رائ��ع��ا في 
الوقت احملتسب ب��دل الضائع 
ل��ي��ح��رم ستيفانو ب��ي��ول��ي من 
الفوز في مباراته األولى كمدرب 
مليالن ويكتفي فريقه بالتعادل 
2-2 في دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة ال��ق��دم أول من 

أمس.
وسجل هاكان شالهان أوغلو 
الهدف االفتتاحي مليالن خالل 
الشوط األول الرائع من جانب 
أص��ح��اب األرض لكن ليتشي 
عادل النتيجة في الشوط الثاني 

عن طريق خوما بابكر.
وأع���اد البديل كشيشتوف 
بيونتك التقدم مليالن مع تبقي 
ت��س��ع دق���ائ���ق ع��ل��ى ال��ن��ه��اي��ة 
ل��ك��ن ت��س��دي��دة ك��ال��دي��رون��ي 
الصاروخية بعيدة امل��دى في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع منحت التعادل للفريق 

الزائر.
وخ����اض م��ي��الن م��ب��ارات��ه 
األول���ى بقيادة بيولي م��درب 
إنتر ميالن السابق بعد تعيينه 
خلفا ملاركو جيامباولو في وقت 

سابق هذا الشهر.
وق��ال بيولي لشبكة سكاي 
إي��ط��ال��ي��ا ”هذا م��ؤس��ف. كنا 
نريد الفوز ولم نحققه بسبب 
أخ���ط���ائ���ن���ا. ت��اب��ع��ت بعض 
التحركات اجليدة واإلمكانات 
وال�����روح ل��ك��ن إذا ل��م حتسم 
امل���ب���اراة مي��ك��ن أن تتعرض 

ملفاجأة في النهاية“.
وبهذه النتيجة يحتل ميالن 
املركز 12 برصيد عشر نقاط 

في أس��وأ حصيلة للفريق بعد 
ث��م��ان��ي م��ب��اري��ات م��ن��ذ موسم 

.2013-2012
وق������ال ب���ي���ول���ي ”يعرف 
العبو ميالن إمكاناتهم جيدا 
وواق���ع ارت���داء قميص عظيم. 
سيكون بوسعهم احلكم على 
مستوياتهم وسنقوم بتحليل 

األمور“.
وب����دأ م��ي��الن ب��ق��وة وس��دد 

رفائيل لياو كرة أنقذها احلارس 
قبل أن يسجل شالهان أوغلو 
بتسديدة من زاوي��ة ضيقة في 

الدقيقة 20.
وس�����دد ف���ري���ق م���ي���الن 12 
ك��رة على امل��رم��ى ف��ي الشوط 
األول وهو رقم قياسي للنادي 
خالل النصف األول من مباراة 

بالدوري هذا املوسم.
وتلقى ليتشي دف��ع��ة بعد 

ملسة يد من أندريا كونتي داخل 
املنطقة ورغ��م أن جيانلويجي 
دون�����اروم�����ا ح�����ارس م��ي��الن 
تصدى لركلة ج��زاء من بابكر 
فإن الالعب ذاته تابعها بنفسه 

وأدرك التعادل.
ورد ف��ري��ق ب��ي��ول��ي ون��ف��ذ 
ش��ال��ه��ان أوغ��ل��و رك��ل��ة ركنية 
ارت��دت مباشرة من العارضة 
قبل أن يرسل كرة قابلها بيونتك 

إلى داخل املرمى.
وبدا أن ميالن سيحقق الفوز 
م��ع ال��وص��ول إل��ى ال��وق��ت بدل 
الضائع لكن كالديروني أطلق 
تسديدة هائلة بقدمه اليسرى 

ليدرك التعادل.
وف����ي وق����ت س���اب���ق سجل 
أن��دري��اس كورنيليوس ثالثة 
أهداف ليقود بارما للفوز 1-5 

على جنوة.

هاكان شالهان أوغلو افتتح التسجيل لصالح ميالن
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إشبيلية يتخطى ليفانتي
ويحقق فوزه اخلامس في »الليغا«

أح���رز املهاجم ل��وك دي ي��وجن ه��دف��ه األول 
على اإلطالق مع أشبيلية ليقوده لفوز مستحق 
-1صفر على ضيفه ليفانتي والتساوي في عدد 
النقاط مع ريال سوسيداد صاحب املركز الرابع 

في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
وف��ش��ل ال��الع��ب ال��ه��ول��ن��دي ف��ي ه��ز الشباك 
ف��ي مشاركاته السبع املاضية ف��ي التشكيلة 
األس��اس��ي��ة منذ انتقاله ق��ادم��ا م��ن أيندهوفن 
وجلس على مقاعد البدالء ضد ليفانتي بعدما 
أهدر العديد من الفرص في اخلسارة -4صفر في 

ضيافة برشلونة.
وشارك دي يوجن قبل 18 دقيقة من النهاية إذ 
احتاج فريقه إلى هدف بعدما فشل في استغالل 
الفرص وجنح في افتتاح التسجيل من متريرة 

خيسوس نافاس العرضية في الدقيقة 86.
وقفز الفوز بفريق امل��درب يولن لوبتيجي 
إلى املركز السادس برصيد 16 نقطة من تسع 
مباريات متساويا مع ريال سوسيداد وأتليتيكو 

مدريد صاحبي املركزين الرابع واخلامس على 
الترتيب. ولدى برشلونة 19 نقطة في صدارة 

املسابقة.
وأشاد لوبتيجي بنجاح دي يوجن في مواصلة 
العمل بجدية رغم البداية الصعبة ملسيرته في 

الدوري اإلسباني.
وقال لوبتيجي ”يشعر الفريق بسعادة كبيرة 
جدا بتحقيق النقاط الثالث لكننا سعداء أيضا من 
أجله ألننا ندرك مدى اجلهد الكبير الذي بذله مع 

الفريق ودائما ما يجني املرء ثمار العمل اجلاد“.
وأه��در املكسيكي خافيير هرنانديز فرصة 
خطيرة لوضع أشبيلية في املقدمة قبل أن يهز 
دي يوجن الشباك إذ أطاح بالكرة خارج املرمى 
من مدى قريب بعدما ألغى حكم الفيديو هدفه في 

الشوط األول.
وقلب س��وس��ي��داد ت��أخ��ره ليفوز 3-1 على 
ضيفه ريال بيتيس في وقت سابق فيما اكتفى 

أتليتيكو بالتعادل 1-1 على أرضه مع فالنسيا .

لقطة من مباراة إشبيلية وليفانتي

روبرتسون مدافع بدرجة صانع ألعاب
صنع االسكتلندي أندي روبرتسون، 
ظهير أي��س��ر ليفربول، ه��دف تعادل 
فريقه مع مضيفه مانشستر يونايتد 
)1-1(، وال��ذي سجله آدم الالن��ا، على 
ملعب أول��د ت��راف��ورد، ضمن اجلولة 

التاسعة للبرمييرليج.
وب���ح���س���ب ش���ب���ك���ة »أوب�����ت�����ا« 
لإلحصائيات، فإن روبرتسون صنع 
الهدف رقم 14 له منذ انطالق املوسم 
املاضي، بالتساوي مع زميله ترينت 
ألكسندر أرنولد، الظهير األمي��ن. ولم 

يستطع أي مدافع آخر في البرمييرليج، 
صناعة نفس عدد األه��داف خالل هذه 

الفترة.
وت��وق��ف قطار ليفربول ف��ي معقل 
غ��رمي��ه، حيث سقط ف��ي ف��خ التعادل 
األول بعد 8 انتصارات متتالية، في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم. 
ويتربع ال��ري��دز على ص���دارة ج��دول 
الترتيب، برصيد 25 نقطة، بفارق 6 
نقاط أم��ام مانشستر سيتي، صاحب 

املركز الثاني.

أكد ماركوس راشفورد العب فريق 
مانشستر يونايتد، أن فريقه ق��ام مبا 
يكفي للفوز على ضيفه ليفربول في 
قمة مباريات املرحلة 9 لبطولة الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وأشار راشفورد إلى أن احلظ لم يقف 
بجوار ناديه، ليكتفي بالتعادل 1-1 
مع الفريق الضيف. وق��ال راش��ف��ورد، 
ال��ذي أح��رز ه��دف التقدم ليونايتد في 
الدقيقة 36 من عمر املباراة التي جرت 
مبلعب أولد ترافورد، معقل الشياطن 
احل��م��ر، ف��ي تصريحات إعالمية عقب 
امل��ب��اراة: »كنا نستحق احلصول على 
النقاط الثالث«. وأوضح العب يونايتد: 
»أعتقد أن ليفربول لم يبذل اجلهد الالزم 
للحصول على نقطة التعادل أو الفوز 

باملباراة، ولكن هذه هي كرة القدم«.

وكان يونايتد قد أنهى الشوط األول 
متقدما بهدف راشفورد، غير أن )البديل( 
آدم الالن��ا أح��رز ه��دف التعادل القاتل 
لليفربول قبل نهاية الوقت األصلي ب� 
5 دقائق، ليخفق يونايتد في حتقيق 
الفوز للمباراة الرابعة على التوالي 
ف��ي البطولة ال��ع��ري��ق��ة، ويصبح في 
جعبته 10 نقاط في املركز 13. واختتم 
راشفورد تصريحاته قائال: »لقد كانت 
فرصة كبيرة عجزنا عن استغاللها، 
نأمل أن نفوز في املباراة املقبلة وسنبدأ 

االستعداد لها من اآلن«.
ويستعد مانشستر يونايتد ملواجهة 
مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي يوم 
اخلميس القادم في اجلولة الثالثة من 
مرحلة املجموعات لبطولة ال��دوري 

األوروبي.

راشفورد: أهدرنا فرصة كبيرة

هندرسون: الالنا أنقذنا
أشاد قائد ليفربول جوردان هندرسون بزميله البديل آدم الالنا الذي 
سجل هدف التعادل الثمن في مرمى مانشستر يونايتد )1-1( في قمة 

مباريات اجلولة التاسعة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال هندرسون في تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( عقب انتهاء اللقاء: »أنا سعيد آلدم ألنه يعمل بجد ويستحق 
بعض احل��ظ، أنقذنا عبر هدفه وأه��دان��ا نقطة رمب��ا تكون في غاية 

األهمية«.
وتابع: »كان ميكننا الظهور بشكل أفضل اليوم، وفي الشوط الثاني 

كنا أفضل بكثير، لكن )املهم( أال تخسر إذا لم تتمكن من حتقيق الفوز«.
وأضاف: »األداء كان عشوائيا قليال في الشوط األول ولم نلعب كرة 
القدم، في الشوط الثاني تسببنا لهم مبشاكل عديدة وضغطنا للفوز 

لكن لم نستطع حتقيق ذلك«.
وحول تغاضي احلكم عن منح ليفربول ركلة حرة قبل هدف يونايتد 
إثر مخالفة بحق زميله ديفوك أوريجي، قال هندرسون: »شعرت أن 
احلكم منح مخالفات حلاالت مشابهة لهم في الشوط األول، لكنه لم 
مينحنا نحن الركلة احلرة. يتوجب علينا الدفاع بشكل أفضل، ولهذا 

فإن )قرار احلكم( ليس عذرا، مستوانا لم يكن طبيعيا«.

كلوب يلوم التحكيم والفار.. وسولشار سعيد بالنقطة

 مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات 
ليفربول في »البرمييرليغ«


