
ضيق مانشستر يونايتد اخل��ن��اق على 
تشلسي الرابع في ال��دوري االنكليزي لكرة 
ال��ق��دم، ب��ف��وزه بثالثية نظيفة على ضيفه 
واتفورد ضمن منافسات املرحلة السابعة 
والعشرين أول من أمس فيما أسقط ارسنال 

ضيفه ايفرتون 3-2 في مباراة مثيرة.
وبات يونايتد في املركز اخلامس برصيد 
41 نقطة بفارق ثالث نقاط فقط عن تشلسي، 
متقدما بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد 
السابع بعد أن سقط االول 1-2 امام البلوز 
السبت فيما تعادل الثاني على ارض��ه مع 

برايتون 1-1.
في امل��ب��اراة االول���ى، دخ��ل رج��ال امل��درب 
النروجي اوليه غونار سولسكاير الى اللقاء 
بعد تعادل )1-1( خارج الديار امام كلوب 
بروج البلجيكي ضمن ذهاب الدور ال�32 من 

الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
وسجل البرتغالي برونو فرنانديش هدف 
االفتتاح بعدما حتصل بنفسه على ركلة 
اجل��زاء اثر عرقلة من احل��ارس بن فوستر، 
انبرى لها مسجال هدفه االول مع يونايتد منذ 
وصوله من سبورتينغ البرتغالي في سوق 

االنتقاالت الشتوية )42(.
وقال فرنانديش »هذا ما أريد أن أقوم وما 
أحتاج أن أقوم به. يعرف اجلميع أننا نريد 
التأهل ال��ى مراكز دوري االب��ط��ال. أن��ا هنا 
ألساعد الفريق في الوصول الى هذا املكان 

ونستمر في حتقيق االنتصارات«.
فيما اعتبر سولسكاير أن »فرنانديش 
أس���رع مم��ا ي��ب��دو عليه. أن��ا متحمس جدا 
ل��ت��واج��ده معنا. لقد أت��ى وأع��ط��ى احلافز 

للجميع ويرغب في قيادة املباراة«.
وظن تروي ديني أنه سجل هدف التعادل 
لواتفورد عندما ارت��دت الكرة التي حولها 
كريغ داوسون باجتاه القائم أمام ديني الذي 
تابعها في الشباك، اال ان تقنية املساعدة 
بالفيديو »ف��ي آي آر« أظهرت أن داوس��ون 

تابع الكرة بيده )52(.
ب��دا تفوق يونايتد واضحا في الشوط 
الثاني وأسفر ذلك عن هدف ثان حمل توقيع 
الفرنسي أنطوني مارسيال بعد أن تصدى 
فوستر حملاولة الفرنسي االولى على اجلهة 
اليسرى داخ��ل املنطقة، اال ان االخير تابع 
الكرة ساقطة بطريقة رائعة »لوب« مسجال 

هدفه العاشر في الدوري هذا املوسم )58(.
وسجل الشاب مايسون غرينوود )18 
عاما( الهدف الثالث ليونايتد بعد أن وصلته 
الكرة داخل املنطقة من فرنانديش، سددها 
بطريقة رائعة بيسراه في اعلى الزاوية 

اليمنى عجز فوستر عن التصدي لها )75(، 
راف��ع��ا رص��ي��ده ال���ى 11 ه��دف��ا ف��ي جميع 

املسابقات هذا املوسم.
ق��اد الغابوني بيار امييريك اوباميانغ 
ارسنال الى فوز مثير على ضيفه ايفرتون 
بنتيجة 3-2 بتسجيله ثنائية، في مباراة 
شهدت تسجيل هدف في الدقيقة االولى من 

كل شوط.
وبات في رصيد ارسنال، الذي لم يخسر 
اي مبارة في ال��دوري في مبارياته السبع 
االخيرة )م��ع مباراة ال��ي��وم(، 37 نقطة في 
املركز التاسع بفارق سبع نقاط عن املركز 
ال��راب��ع، آخ��ر امل��راك��ز امل��ؤه��ل��ة ال��ى دوري 
االب��ط��ال، فيما جتمد رصيد رج��ال امل��درب 
االيطالي كارلو انشيلوتي عند 36 نقطة في 

املركز احلادي عشر.

وقد يكون الصراع على املركز اخلامس 
ه��ام��ا ه��ذا امل��وس��م، ب��ح��ال فشل مانشستر 
سيتي باستئناف قرار استبعاده سنتني عن 
املسابقات االوروبية بسبب مخالفته قواعد 

اللعب املالي النظيف.
وافتتح دومينيك كالفرت-لوين التسجيل 
بعد مرور 50 ثانية فقط من صافرة البداية 
بعد أن شتت املدافع البرازيلي دافيد لويز 
كرة خاطئة من ركلة ثابتة اليفرتون، ارتقى 
لها االنكليزي عاليا مسددا برجله على ميني 

احلارس االملاني بيرند لينو.
سجل ارس��ن��ال ال���ذي حقق ف���وزا بهدف 
نظيف على مضيفه اوملبياكوس اليوناني 
اخلميس في ذهاب ال��دور ال�32 من يوروبا 
ليغ، هدف التعادل عن طريق اي��دي نكيتيا 
ال��ذي تابع بطريقة رائعة »على الطائر« 

عرضية البديل بوكايو ساكا ال��ى داخ��ل 
املنطقة )27(.

ومنح اوباميانغ التقدم لفريق امل��درب 
االسباني ميكيل ارتيتا، عندما وصلته كرة 
بيينة طويلة من لويز، استلمها على مشارف 
املنطقة الى الداخل قبل أن يتابعها زاحفة 
بيمناه في ال��زاوي��ة اليسرى )33(، رافعا 
رصيده الى 17 هدفا في الدوري ليصبح في 
الصدارة بالتساوي مع جاميي فاردي مهاجم 

ليستر سيتي.
اال ان البرازيلي ريتشارليسون أبى اال 
ان يدخل الفريقان الى االستراحة بالتعادل 
عندما تابع ك��رة سقطت أمامه من رأسية 

لزميله الكولومبي ييري مينا )4+45(.
وب���دأ ال��ش��وط الثاني كما االول وشهد 
تسجيل ه��دف في الدقيقة االول��ى لكن هذه 

املرة ألصحاب االرض عن طريق اوباميانغ 
الذي تابع برأسه عرضية عن اجلهة اليمنى 
من العاجي نيكوال بيبي بعد 23 ثانية فقط 

على انطالقه )46(.
جوتا من التألق االوروبي الى احمللي

وق���اد البرتغالي دي��وغ��و ج��وت��ا فريقه 
ولفرهامبتون ال��ى ال��ف��وز على نوريتش 
املتذيل بثالثية نظيفة سجل منها ثنائية، 
حيث بات في رصيد »الذئاب« 39 نقطة في 

املركز الثامن.
وك��ان جوتا سجل »هاتريك« اخلميس 
خ���الل ف���وز ف��ري��ق��ه ب��رب��اع��ي��ة نظيفة على 
اسبانيول االسباني في ذهاب الدور ال�32 من 

الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
سجل »ال��ذئ��اب« الهدف االول بعد لعبة 
جماعية وصلت خاللها الكرة الى االيرلندي 

مات دوهرتي داخل املنطقة مررها الى جوتا 
الذي التف بذكاء حول نفسه وسدد بيسراه 

في منتصف املرمى )19(.
وأض��اف جوتا الثاني بعد عرضية من 
املغربي روم���ان سايس م��ن داخ��ل املنطقة 
تابعها البرتغالي من مسافة قريبة مفلتا من 

التسلل )30(.
وب���دأ رج���ال امل����درب ال��ب��رت��غ��ال��ي نونو 
اسبيريتو سانتو الشوط الثاني من حيث 
أنهوا االول، وكاد جوتا أن يحقق الهاتريك 
للمرة الثانية في غضون ثالثة اي��ام، اال ان 
القائم كان في املرصاد لكرته لترتد الكرة 
ام��ام املكسيكي راوول خيمينيز ال��ذي تابع 

الكرة بسهولة في املرمى )50(.
وهو الهدف الثاني عشر للدولي املكسيكي 

في ال� »برمير ليغ« هذا املوسم.
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روبرتسون: أشعر بالندم بسبب ميسي
أك�����د األس���ك���ت���ل���ن���دي أن����دي 
روبرتسون، ظهير ليفربول، أنه 
يشعر بالندم كلما يتذكر واقعة 
اع��ت��دائ��ه على ليونيل ميسي، 
أسطورة برشلونة، خالل مواجهة 

الفريقني املوسم املاضي.
والتقطت الكاميرات تعدي 
روب��رت��س��ون على ميسي، في 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع ليفربول 
وبرشلونة في إياب نصف نهائي 
دوري أب��ط��ال أوروب����ا، وال��ذي 

حسمه الريدز برباعية نظيفة.
 وق�����ال روب���رت���س���ون، في 
ت��ص��ري��ح��ات لصحيفة »دي��ل��ي 
م��ي��ل« اإلجن��ل��ي��زي��ة: »ال أشعر 
بالندم على أي شيء قمت به في 
السابق، ألن ك��ل ش��يء فعلته، 
يجعلني الشخص الذي أنا عليه 
اآلن«. وأضاف: »لكنني أنظر إلى 
لقطتي مع ميسي بندم، وال أحب 
مشاهدتها، وعندما رأيتها فيما 

بعد شعرت بالندم«.
وت��اب��ع: »ك���ان لدينا شعور 
ف��ي ه���ذا ال��ي��وم ب��أن��ه ال يوجد 
ش��يء سيمنعنا من التأهل، أنا 
وفابينيو كنا نراقب ميسي، ثم 
حدث التحام وسقط على األرض، 

وبعدها تصرفت بهذا الشكل 
مع أعظم الع��ب على اإلط��الق«. 
وش������دد: »ل���ي���س ل����دي س��وى 
االح��ت��رام مليسي وبرشلونة، 
لكننا كنا بحاجة ملعجزة من 

أج��ل التأهل إل��ى النهائي بعد 
اخل��س��ارة بثالثية نظيفة في 
مباراة الذهاب، وكنا بحاجة إلى 

شيء مميز«.
وأمت: »وم����ع ذل����ك، أش��ع��ر 

ب����األس����ف، ألن ه����ذه ليست 
ش��خ��ص��ي��ت��ي، ف���ي ت��ل��ك الليلة 
ح��دث العديد من األش��ي��اء التي 
ال تتذكرها الحًقا، لم يكن األمر 

مقصوًدا«.

لقطة اعتداء روبرتسون على ميسي خالل مباراة ليفربول وبرشلونة

فيرنر يسهل مهمة
انضمامه لليفربول

يعتقد الدولي األملاني تيمو فيرنر، جنم اليبزيج، أن 
أسلوب لعب ليفربول يناسبه، مؤكدا أن يورجن كلوب، 

املدير الفني للريدز، هو أفضل مدرب في العالم.
وقال فيرنر في تصريحات لقناة »سكاي أملانيا«: »في 
العام املاضي، وقبل متديد عقدي، كان هناك اهتمام من بايرن 
ميونخ بضمي، واآلن سمعت من وسائل اإلع��الم أن هناك 

اهتماما من جانب ليفربول«.
وأكد: »لديهم )ليفربول( أفضل مدرب في العالم، وهو 

يورجن كلوب«.
وأض���اف: »هناك العديد من األش��ي��اء التي توحي بأن 
أسلوب ليفربول قد يكون مناسبا لي، لكنني ال أفكر في ذلك 

ألن لدي الكثير ألقدمه مع اليبزيج«.
وأمت: »لقد فزنا على توتنهام، لكن لدينا أيضا مباراة 
ثانية، ومن الصعب التفكير في النادي الذي سألعب فيه 

العام املقبل من اآلن«.

مخيتاريان يتألق ويقود روما لوضع حد لهزائمه بفوز كبير على ليتشي 
حقق روم��ا أول ف��وز على ملعبه 
في دوري الدرجة األول��ى اإليطالي 
لكرة القدم منذ ما يزيد على شهرين 
عندما سحق ليتشي -4صفر أول من 
أمس مبساعدة أداء رائع من هنريخ 

مخيتاريان.
وخ��س��ر روم����ا ص��اح��ب امل��رك��ز 
اخل��ام��س، ال���ذي يعاني م��ن تذبذب 
ف��ي مستواه خ��الل امل��واس��م القليلة 
املاضية، مبارياته الثالث السابقة 
في ال��دوري بينما فاز ليتشي بثالث 
مباريات متتالية، لكن فريق العاصمة 

لم يواجه أي متاعب أمام ضيفه.
وصنع مخيتاريان الهدف األول 
في الدقيقة 13 عندما مرر الكرة إلى 
جنكيز أوندر الذي انطلق وسط دفاع 
ليتشي قبل أن يسدد بسهولة في 

شباك احلارس ماورو فيجوريتو.
وأح���رز ال��الع��ب األرميني الهدف 
الثاني بنفسه عندما تلقى متريرة 
إي��دن جيكو ليسدد ال��ك��رة م��ن ملسة 
واح��دة في املرمى قبل ثماني دقائق 

على نهاية الشوط األول.
وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 69 
عن طريق جيكو الذي وضع الكرة في 
شباك فيجوريتو من ثاني محاولة، 
واحتسب حكم الفيديو املساعد الهدف 
رغم أن حكم اخلط رفع راية التسلل 

في البداية.

واخ��ت��ت��م أل��ك��س��ن��در ك����والروف 
األه����داف ليفوز روم���ا مب��ب��اراة في 
الدوري في االستاد األوملبي ألول مرة 
منذ 15 ديسمبر وبقي ليتشي متقدما 
بثالث نقاط على منطقة الهبوط في 

املركز 16.
التسيو يالحق يوفنتوس

وواصل التسيو مالحقته للمتصدر 
يوفنتوس بفوزه الصعب على مضيفه 

جنوى 2-3.
وأت���ت أه����داف الت��س��ي��و ع��ب��ر آدم 
ماروسيتش م��ن مونتينيغرو )2( 
وتشيرو إميوبيلي )51( ودانيلو 
كاتالدي )71(، بينما سجل جلنوى 
فرانشيسكو كاساتا )57( واملخضرم 

دومينيكو كريشيتو )90(.
ورف���ع التسيو رص��ي��ده ال��ى 59 
نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس 
امل��ت��ص��در وب��ط��ل امل��واس��م الثمانية 
املاضية الى نقطة واح��دة فقط )59 
مقابل 60(، غداة فوز األخير بصعوبة 
أي��ض��ا على مضيفه س��ب��ال بنتيجة 

.1-2
وحقق القطب الثاني للعاصمة 
اإليطالية فوزه الرابع في مبارياته 
اخلمس األخيرة والثامن عشر في 25 

مباراة في الدوري هذا املوسم.
وأب��ق��ى التسيو سجله خاليا من 

ال��ه��زمي��ة ل��ل��م��ب��اراة العشرين على 
ال��ت��وال��ي ف��ي »س��ي��ري أ«. وت��ع��ود 
خسارته األخ��ي��رة إل��ى 25 أيلول/
سبتمبر 2019 عندما سقط أمام إنتر 
ميالن صفر1- على ملعب األخير 

جوزيبي مياتسا.
ويبحث التسيو عن لقبه الثالث 
في الدوري اإليطالي واألول منذ عام 
2000. وعلّق مدربه سيموني إنزاغي 
على امكان تتويجه في نهاية املوسم 

بالقول »هنا علينا ان ننافس ضد 
يوفنتوس وإنتر«.

وأضاف »نحن نقدم أمرا استثنائياً. 
الالعبون ي��درك��ون ذل��ك )...( نحن 
ضمن املنافسة وسنحاول ان نقاتل« 

من أجل إحراز اللقب.
واحتاج التسيو الى أقل من دقيقتني 
لهز شباك مضيفه اليوم، بعد متريرات 
متبادلة بني العبيه وصلت في نهايتها 
الكرة إلى ماروسيتش الذي روضها 

وس��دده��ا بيمناه ف��ي سقف ح��ارس 
مرمى جنوى ماتيا بيرين )2(.

وعزز إميوبيلي النتيجة لالتسيو 
بتسديدة بيمناه من داخل املنطقة على 

يسار حارس جنوى )51(.
ورفع إميوبيلي رصيده في صدارة 
ترتيب الئحة هدافي البطولة إلى 27 
هدفاً، ليعيد الفارق مع صاحب املركز 
الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو 

جنم يوفنتوس إلى ستة أهداف.

وع��ادل إميوبيلي الرقم القياسي 
ل��ع��دد األه���داف ف��ي أول 25 مرحلة 
ف��ي »س��ي��ري أ«، وال���ذي حققه العب 
إنتر السابق األرجنتيني أنطونيو 
أجنيلينو في موسم 1959-1958، 

بحسب »أوبتا« لإلحصاءات.
وق��ل��ص ك��اس��ات��ا ال��ف��ارق جلنوى 
بتسديدة صاروخية من على مشارف 
منطقة اجلزاء عجز احلارس األلباني 
توماس ستراكوشا عن التصدي لها 

.)57(
وأعاد البديل كاتالدي الفارق إلى 
هدفني لصالح التسيو، من ركلة حرة 
مباشرة في الزاوية العكسية لبيرين 

.)71(
واحتسب احلكم فابيو ماريسكا 
ركلة ج��زاء جلنوى اثر ملسة يد على 
البديل مانويل الت��زاري بعد العودة 
لتقنية املساعدة بالفيديو )»ف��ي ايه 
ار«( سددها كريشيتو بيساره على 

يسار احلارس )90(.
وبقي رصيد جنوى ال��ذي تلقى 
خسارته ال�13 في 25 مباراة، عند 22 

نقطة في املركز 18.
وم��ب��اراة التسيو وج��ن��وى كانت 
واحدة من ست مباريات مقررة األحد، 
لكن انتشار فيروس كورونا املستجد 
أدى ال��ى إرج���اء أرب��ع��ة منها، وهي 
إنتر م��ع سمبدوريا، وأت��االن��ت��ا مع 

ساسوولو، وفيرونا مع كالياري، 
وتورينو مع بارما.

وستكون امل��ب��اراة الوحيدة التي 
ستقام اليوم أيضا، لقاء روما وضيفه 

ليتشي.
وف��ي سياق آخ��ر، أف���ادت وسائل 
اإلع��الم احمللية عن وق��وع اشكاالت 
على طريق سريع في جنوب إيطاليا، 
ب��ني مشجعي ن���ادي ب���اري )درج��ة 
ثانية( ومشجعني لليتشي كانوا في 

طريقهم حلضور املباراة ضد روما.
وذك��رت صحيفة »كوتيديانو دى 
بوليا« احمللية ان احل��اف��الت التي 
كانت تقل أنصار ليتشي إل��ى روما 
تعرضت لهجوم من مشجعي باري 
الذين ألقوا املسامير على الطريق، ما 
أرغ��م احلافالت على التوقف قبل ان 
تتعرض لهجوم أدى الى وقوع العديد 

من اإلصابات.
ونشرت الصحيفة ص��ورا تظهر 
حافلة صغيرة واح���دة على األق��ل 
حت���ت���رق، دون إع���ط���اء م��زي��د من 
املعلومات حول عدد االصابات ومدى 

خطورتها.
وأعرب باري في بيان عن تضامنه 
م��ع ليتشي وجماهيره، معتبرا ان 
»ه��ذه احل���وادث ال عالقة لها بالقيم 
التي طاملا دعمها وروج له النادي 

األبيض واألحمر ومدينة باري«.

مخيتاريان سجل هدف روما الثاني

يونايتد يقترب من املركز الرابع.. وأرسنال يفوز على إيفرتون في »البرمييرليغ«
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كلوب يشّبه ليفربول بزوجته.. 
ويكشف سر تدريب دورمتوند

ك��ش��ف ي���ورج���ن ك��ل��وب، 
امل��دي��ر الفني لليفربول، عن 
سيناريو انتقاله لتدريب 
ب��وروس��ي��ا دورمت���ون���د، بعد 
انتهاء عقده مع ماينز، مشيًرا 
إلى أن تدريبه لليفربول كان 

صحيًحا من البداية.
وقال كلوب في مقابلة مع 
شبكة »س��ك��اي سبورتس«: 
»كان هناك العديد من الفرق 
التي أرادت التعاقد معي عندما 
انتهى عقدي مع ماينز، لكنني 
لم أحتدث مع أي شخص، ألن 

القرار كان قد اتخذ«.
وأضاف: »في حالة إن كنا 
توصلنا الت��ف��اق ف��ي ماينز، 
كنت سأستمر، لكن في اليوم 
األخير لم ننجح، وم��ع ذلك، 
ك���ان ه��ن��اك ح��ف��ل وداع في 

املدينة، كلنا سعداء للغاية«.
وتابع: »في صباح اليوم 
التالي، استيقظت ووج��دت 
حوالي 15 أو 20 مكاملة من 
أن��دي��ة مختلفة، أح��ده��م كان 
ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د، كنت 
دائًما مغرًما جًدا بهذا النادي، 

بسبب امللعب واجلماهير، 
لكنني لم أع��رف ما إذا كانوا 
مهتمني بي، لذلك اتصلت بهم 

ملعرفة ما يريدون«.
وأك��م��ل: »ل��ق��د أرادوا أن 
يدفعوا لي أقل مما كان يدفعه 
ماينز، لقد فكروا باألمر ورأوا 
أن��ن��ي م���درب م��غ��م��ور، لذلك 
ق��دم��وا ل��ي ع��رًض��ا منخفًضا، 
ل��ق��د طمأنتهم ب���أن األم���ر ال 
يتعلق ب��امل��ال، ألنني سأقبل 
العرض بجميع األحوال، لكن 
أخبرتهم أنني في ماينز كنت 
أحصل على أم���وال أك��ث��ر، لم 
يصدقوني، لذلك اضطررت 
أن أظهر العقد لهم، ثم قاموا 
ب��زي��ادة ال��ع��رض، واجلميع 

أصبح سعيًدا«.
ب��ع��د جت��رب��ة ن��اج��ح��ة في 
ب��وروس��ي��ا دورمت���ون���د، قرر 
يورجن كلوب تدريب ليفربول 
رغ��م ال��ع��روض التي انهالت 
عليه في تلك الفترة، مشيًرا 
إلى أنه كان يعشق هذا النادي 
ويحب األج���واء ف��ي إجنلترا 

بشكل عام.

تيمو فيرنر


