
سجل زالت���ان إبراهيموفيتش أه��م أه��داف��ه 
مع مانشستر يونايتد حتى الن ليمنحه نقطة 
التعادل 1-1 مع غرميه التقليدي ليفربول في 
استاد أولد ترافورد في قمة بالدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة ال��ق��دم األح��د وه��و هدفه رق��م 19 

بجميع املسابقات هذا املوسم.
وأسكت جيمس ميلنر جماهير يونايتد عندما وضع 
ليفربول في املقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وبدا أن 
فريق امل��درب يورجن كلوب في طريقه لفوز مهم قبل أن 

ينتزع النجم السويدي التعادل في الدقيقة 84.

وب��دا أن الليلة ستكون كارثية ألغلى الع��ب في 
العالم ب��ول بوجبا بعدما تسبب في ركلة اجل��زاء 
من ملسة يد متهورة كما أهدر فرصة خطيرة لوضع 
يونايتد في املقدمة ول��م ينفذ واجبه الدفاعي كما 

ينبغي.

ودفع املدرب جوزيه مورينيو بالقائد وين روني 
كبديل في الشوط الثاني على أم��ل أن يسجل هدفا 
ليصبح ال��ه��داف التاريخي للنادي لكن احل��ارس 
سيمون مينيوليه تصدى للعديد من الكرات قبل أن 

يدرك ابراهيموفيتش التعادل.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول املركز الثالث بفارق 
األه���داف عن توتنهام يونايتد ثاني الترتيب لكن 
تشيلسي يحلق في الصدارة بفارق سبع نقاط عنهما.
ويبقى يونايتد - الذي توقفت سلسلة انتصاراته 

عند تسع مباريات متتالية - في املركز السادس. 
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خ��س��ر ي��وف��ن��ت��وس امل��ت��ص��در 2-1 أم��ام 
فيورنتينا يوم األحد لتشتعل املنافسة على 
لقب دوري ال��درج��ة األول��ى االيطالي لكرة 

القدم.
والهزمية الرابعة ليوفنتوس في الدوري 
هذا املوسم -كلها خارج ملعبه- جعلت الفارق 
على الصدارة يتقلص إلى نقطة واح��دة بعد 
فوز روما صاحب املركز الثاني 1 -صفر في 
اودينيزي رغم إهدار ايدن جيكو هداف الفريق 

لركلة جزاء.
وميلك يوفنتوس مباراة مؤجلة لكن روما 
فريق املدرب لوشيانو سباليتي عاد بقوة حيث 
انتصر للمرة السادسة في اخر سبع مباريات 

في الدوري وميلك 44 نقطة.
وف��از نابولي بسهولة 3-1 على بيسكارا 
املتذيل ليحافظ على املركز الثالث برصيد 
41 نقطة وخلفه التسيو بنقطة واح��دة بعد 
فوزه 2-1 على اتالنتا في مباراة شهدت طرد 

املدربني.
وانتزع فيورنتينا صاحب املركز الثامن 
تقدما مستحقا عبر نيكوال كالينيتش قبل سبع 

دقائق من نهاية الشوط األول.
وخطف فيدريكو برنارديشي كرة من اليكس 
ساندرو ومررها إلى الكرواتي كالينيتش الذي 

سددها داخل مرمى جيانلويجي بوفون.
وأض���اف ال��ك��روات��ي ميالن ب��ادل��ي الهدف 
الثاني في الدقيقة 54 من متريرة عرضية 

سكنت الشباك بعدما شتت فيدريكو كييزا 
انتباه دفاع يوفنتوس.

وقلص جونزالو هيجوين الفارق بعد ذلك 
بثالث دقائق وهو هدفه 13 في ال��دوري هذا 

املوسم ليشعل املباراة في اخر نصف ساعة.
وتوقف اللعب عدة مرات بسبب التدخالت 
العنيفة حيث ارتكب 38 خطأ وحصل ثمانية 
العبني على إنذارات لكن الفرص كانت متاحة 

للفريقني.
وأنقذ سيبريان تاتاروسانو ضربة رأس من 

هيجوين على مرتني.
وس��دد باولو ديباال كرة بعيدا عن املرمى 
رغ��م وج��وده في موقع جيد وأه��در يوسيب 

ايليتشيتش فرصة خطيرة لفيورنتينا.
وأعطى رادي��ا ناينجوالن األفضلية لروما 
في الدقيقة 12 من تسديدة مباشرة وبعدها 
بست دق��ائ��ق أض��اع جيكو مهاجم البوسنة 
وصاحب 13 هدفا في الدوري هذا املوسم ركلة 

جزاء سددها بعيدا عن إطار املرمى.
وتألق فويتشيخ شتينسني في التصدي 
لفرصتني خطيرتني لفيليبي ورودريجو دي 

بول.
وواص��ل فرانشيسكو توتي اجن��ازات��ه مع 
روما حيث شارك الالعب البالغ عمره 40 عاما 
في الشوط الثاني ليضمن اللعب لفريقه على 

مدار 25 عاما.
وأج��ه��ض ب��ي��س��ك��ارا - ال���ذي ج��م��ع تسع 

ن��ق��اط فقط ه��ذا امل��وس��م - خ��ط��ورة نابولي 
خالل الشوط األول لكنه انهار أمام أصحاب 
الضيافة في الشوط الثاني واستقبل ثالثية من 
لورينتسو تونيلي وماريك هامشيك ودريس 

ميرتنز.
وسجل جيانلوكا كابراري هدف بيسكارا 
الوحيد من ركلة جزاء في الوقت احملتسب بدل 

الضائع.
ووض��ع أن��دري��ا بيتانيا فريق اتالنتا في 
املقدمة لكن التسيو تعادل من ضربة رأس 
لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ثم انتصر 

بركلة جزاء نفذها اميوبيلي في الدقيقة 68.
وطرد سيموني انزاجي مدرب التسيو قبل 
أن ي��درك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 
ال��ت��ع��ادل للفريق قبل نهاية ال��ش��وط األول 
بضربة رأس بعد ركلة ح��رة نفذها لوكاس 
بيليا وحصل تشيرو اميوبيلي على ركلة جزاء 
نفذها بنجاح في الدقيقة 68 ليمنح التسيو 

الفوز.
وكما طرد جيان بييرو جاسبريني مدرب 

اتالنتا بعدما عبر عن غضبه الشديد.
وع���وض ك��ال��ي��اري ت��أخ��ره ب��ه��دف سجله 
جيوفاني سيميوني - جنل دييجو سيميوني 
م��درب أتليتيكو مدريد - ليهزم جنوة 1-4. 

وبنفس النتيجة فاز ساسولو على باليرمو.
وت��ع��ادل س��ام��ب��دوري��ا ب���دون أه����داف مع 

إمبولي.

ميلنر حلظة تسجيله الهدف األول لليفربول في ركلة جزاء

فرحة العبي فيورنتينا

التعادل يخيم على قمة مانشستر يونايتد وليفربول في »البرمييرليغ«

واصل جنما أوكالهوما سيتي ثاندر 
وهيوسنت روكتس، راس��ل وستبروك 
وجيمس ه��اردن، تألقهما هذا املوسم، 
ف��ح��ق��ق األول ث��الث��ي��ت��ه امل���زدوج���ة 
»تريبل دبل« العشرين في الفوز على 
ساكرامنتو كينغز 122-118، والثاني 
ثالثيته ال� 12 في الفوز على بروكلني 
نتس 137-112، في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني األحد.
وسجل وستبروك املرشح بقوة لنيل 
لقب أفضل الع��ب في املوسم العادي، 
36 نقطة، وأضاف 11 متابعة وعشر 
مت��ري��رات ح��اس��م��ة، ليحقق الثالثية 
املزدوجة ال� 57 في مسيرته االحترافية.
وأض���اف إي��ف��ان كانتر 29 نقطة، 
ليساهما في حتقيق أوكالهوما فوزه 
اخلامس والعشرين ه��ذا امل��وس��م، في 
مقابل 17 خسارة. أما ه��اردن، فسجل 
22 نقطة، 11 متريرة حاسمة، و11 
متابعة، ليساهم في حتقيق روكتس 

فوزه األول بعد هزميتني متتاليتني.
وس��اه��م األداء اجل��م��اع��ي لالعبي 
هيوسنت ف��ي تفوقهم العريض على 
بروكلني، إذ سجل ستة العبني عشر 

نقاط على األقل.
وك��ان أفضل مسجل لهيوسنت اريك 
غوردون مع 24 نقطة، وأضاف تريفور 
أري���زا 23، ليكبدا ب��روك��ل��ني هزميته 
العاشرة تواليا وال� 32 هذا املوسم، في 

مقابل ثمانية انتصارات فقط.
أما هيوسنت الذي يحتل املركز الثالث 
في ترتيب املنطقة الغربية، فحقق فوزه 
الثاني والثالثني هذا املوسم، مقابل 11 

هزمية فقط.
أما لدى بروكلني الذي تكبد هزميته 
العاشرة تواليا للمرة الثانية خالل 12 

شهرا، فكان أفضل مسجل تريفور بوكر 
مع 18 نقطة.

وفي مباريات أخ��رى، فاز شيكاغو 
بولز على ممفيس غريزليز 104-108، 
وأتالتنا هوكس على ميلووكي باكس 
111-98، وداالس مافريكس على 

مينيسوتا متبروولفز 87-98.

وستبروك يقود أوكالهوما سيتي 
»NBA« للفوز على كينغز في الـ

لقطة من مباراة أوكالهوما سيتي ثاندر وساكرامنتو كينغز في دوري السلة األميركي

ليفربول يصدر بيانا
بشأن قضية ماتيب

أعلن ليفربول سحب مدافعه جويل ماتيب 
م��ن ل��ق��اء ال��ف��ري��ق أم���ام مضيفه مانشستر 
يونايتد، في املرحلة احلادية والعشرين من 
ال��دوري اإلنكليزي، رغبة منه في احلصول 
على إيضاحات حول أحقيته بإشراك الالعب 

الكاميروني.
وأدرج م��ات��ي��ب ض��م��ن ق��ائ��م��ة منتخب 
الكاميرون األول��ي��ة املشاركة في نهائيات 
كأس األمم اإلفريقية املقامة حاليا بالغابون، 
قبل أن يعتذر عن عدم املشاركة في املسابقة 

القارية.
وب��رغ��م ع���دم ض��م ال��الع��ب ف��ي القائمة 
النهائية للمنتخب الكاميروني املكونة من 23 
العبا في كأس األمم اإلفريقية، ذكر ليفربول 
أن احت��اد الكرة الكاميروني لم يؤكد أهلية 
الالعب في املشاركة مع النادي اإلنكليزي 

خالل فترة البطولة.
وأعلن النادي في بيان »إن ليفربول سعى 
أكثر م��ن م��رة لتلقي إي��ض��اح��ات على وجه 
السرعة  من االحت��اد الدولي للعبة )فيفا( 

بشأن استدعاء الالعب ».
وأضاف البيان »إن هذا يتضمن احلصول 
على تأكيدات من فيفا فيما يخص استدعاء 
الالعب  للمشاركة في البطولة اإلفريقية وفقا 

للوائح االحتاد الدولي«.
وأش��ار النادي »ليفربول يرى أن الالعب 
يجب أن يكون متاحا للعب خالل فترة إقامة 
املسابقة، وس��وف ن��واص��ل العمل م��ن أجل 

إيجاد حل سريع وواضح ال لبس فيه«.
ولم ينضم ماتيب، الذي ولد بأملانيا، إلى 

منتخب الكاميرون منذ سبتمبر عام 2015.
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رغم اعتباره أن على مانشستر سيتي التحسن إال 
أن بيب غوارديوال الم احلظ بعض الشيء في خسارته 
املذلة أمام إيفرتون )0-4( في املرحلة 21 من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز األحد.
وأقر غوارديوال بأن على فريقه الذي مني بهزميته 
الرابعة في مبارياته الثماني األخيرة في الدوري، أن 
يتحسن، إال أنه ألقى باللوم على احلظ السيء الذي 

أوصل سيتي إلى هذا الوضع.
وعلق غوارديوال على الهدف األول قائال إن فريقه 
»خلق فرصا مبا فيه الكفاية للتسجيل في الشوط 
األول. وبعد الذي حصل )الفرص الضائعة( لم نسجل 

وايفرتون حصل على فرصة واحدة سجل منها«.

وأضاف »النتيجة في هذه املباراة تبدو مثاال لكثير 
مما حدث معنا هذا املوسم، إنها كرة القدم. في بعض 
األحيان، فإنك ال تكون بحاجة للقيام بكثير من األمور 
إلح��راز األه��داف. لقد جنحوا في التسجيل من خالل 

جميع الفرص التي سنحت لهم«.
وق��ال »م��ن املؤكد أن��ه في إمكاننا حتقيق نتيجة 
أفضل. من الطبيعي أن تعيش أحيانا هذا النوع من 
األوض��اع«، معتبرا أنه »وضع سيء بالنسبة لالعبي 
فريقي. األم��ر ال يتعلق باملباراة بل ما حصل طيلة 
املوسم، ومن الصعب على الالعبني التعامل مع هذا 
الوضع، قلت لالعبني التحلي باإليجابية ألنهم قاموا 

بأمور رائعة هذا املوسم«.

غوارديوال يلوم احلظ بعد السقوط 
برباعية أمام ايفرتون

غوارديوال

فيورنتينا يوقف انتصارات يوفنتوس .. وروما يفوز  على أودينيزي في »الكالتشيو«


