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حقق فياريال ف��وزا سهال على أرض��ه 3-1 على 
سبورتنج خيخون في اجلولة 35 من دوري الدرجة 

األولى اإلسباني لكرة القدم.
وأح���رز ثالثية ال��غ��واص��ات ال��ص��ف��راء ك��ل من 
روبرتو سولدادو )33( وسيدريك باكامبو )47 
و59(، بينما ج��اء ه��دف الضيوف الوحيد عبر 

الالعب دوغالس في الدقيقة 73.
ورفع فياريال بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة 
في املركز اخلامس، في حني توقف رصيد خيخون 
عند 24 نقطة في املركز 18، قبل 3 ج��والت على 
نهاية املسابقة، وتبعده 6 نقاط ع��ن ليغانيس 

صاحب املركز 17. 

أصبحت مواجهة اليوم األح��د بالفعل أخر 
قمة لشمال لندن في ملعب توتنهام هوتسبير 
التاريخي استاد وايت هارت لني وسيكون هناك 

الكثير ميكن حتقيقه بالنسبة ألصحاب األرض.
وأع��ل��ن توتنهام انتقاله للعب ف��ي استاد 
وميبلي املوسم املقبل حتى استكمال بناء ملعبه 
اجلديد، ويسعى توتنهام إلنهاء املوسم متفوقا 
على أرسنال في الترتيب ألول مرة في 22 عاما 

إذا فاز على فريق املدرب أرسني فينجر.
لكن فريق املدرب ماوريسيو بوكيتينو الشاب 
ميتلك طموحا أكبر وسيكون ف��ي ذهنه أوال 
اإلبقاء على آماله قائمة في إحراز لقب الدوري 

اإلجنليزي ألول مرة منذ تتويجه في 1961.
وإذا فشل تشيلسي في الفوز خ��ارج ملعبه 
أم��ام إيفرتون اليوم فمن احملتمل أن يتصدر 
توتنهام الترتيب قبل أن يلعب تشيلسي مجددا 
إذا هزم أرسنال ثم فاز خارج ملعبه على وست 

هام يونايتد يوم اجلمعة التالي.
وق���ال بوكيتينو بعد أن ف��از فريقه على 

كريستال ب��االس ليقلص الفارق مع تشيلسي 
ألربع نقاط األربعاء »احتمال إنهاء املوسم فوق 

أرسنال ليس حافزا أو مصدر إلهام«.
وأضاف : »تركيزنا فقط على محاولة الفوز 
على أرسنال، أمامنا خمس مباريات وهي فترة 

في غاية اإلثارة«.
وبينما يسعى أرسنال بشدة لتحطيم آمال 
توتنهام في سباق اللقب فإن لديه أيضا ما يقلق 
من أجله وه��و محاولة التأهل ل��دوري أبطال 

أوروبا للموسم 20 على التوالي.
وح��ق��ق ف��ري��ق فينجر ال���ذي يحتل امل��رك��ز 
السادس فوزا متأخرا -1 0 على ليستر سيتي 
األربعاء ليصبح على بعد 4 نقاط من مانشستر 
سيتي صاحب املركز الرابع و3 خلف مانشستر 
يونايتد. ومثل بوكيتينو قال فينجر إن التباهي 
بالتفوق في قمة شمال لندن يأتي في املرتبة 

الثانية.
وتابع: »نلعب من أجل أنفسنا، في احلياة 
يعمل املرء من أجل إجنازاته.. وليس من أجل 

اآلخ��ري��ن، أه��م ش��يء ه��و أن نذهب إل��ى هناك 
ونحاول الفوز باملباراة ونركز على مستوانا«.

ويرجح التاريخ احلديث أن الفريقني رمبا 
يفشالن في حتقيق طموحهما يوم األحد.

وانتهت أخر ثالث مباريات بينهما بالتعادل 
مبا في ذلك مواجهة املوسم املاضي في وايت 
هارت لني في مارس عندما منح هدف أليكسيس 
سانشيز التعادل ألرسنال بعشرة العبني 2-2 
وهي نتيجة حرمت توتنهام من تصدر الترتيب.

لكن توتنهام فاز مببارياته الثماني املاضية 
في الدوري، وهو رقم قياسي للنادي في الدوري 
املمتاز وأفضل سلسلة نتائج له منذ ستينات 
القرن امل��اض��ي، ول��م يستطع أح��د إيقافه على 
ملعبه ال��ذي سيتم هدمه قريبا إلفساح املجال 

أمام استاد تبلغ سعته 61 ألف مقعد.
كما هز توتنهام الشباك في أخر 17 مباراة 
على أرضه في الدوري لذا ستكون مهمة أرسنال 
عسيرة خاصة في ظل شكوك حول مشاركة قلب 
الدفاع لوران كوسيلني عقب إصابته في الركبة 

أمام ليستر. كما سيراقب توتنهام لياقة العب 
الوسط موسى دميبلي ال��ذي غ��ادر امللعب بني 

الشوطني أمام باالس بسبب التواء في الكاحل.

تشيلسي وإيفرتون 

وقبل أن يبدأ لقاء توتنهام مع أرسنال يواجه 
تشيلسي مباراته األصعب في اللقاءات اخلمسة 
املتبقية له ضد إيفرتون الفائز بأخر ثماني 

مباريات على أرضه.
وتغلب إيفرتون على تشيلسي مرتني باستاد 
جوديسون ب��ارك املوسم املاضي في ال��دوري 
ودور الثمانية لكأس االحت��اد اإلجنليزي لكنه 
مني بهزمية ثقيلة -5 0 في استاد ستامفورد 

بريدج عندما التقى الفريقان في نوفمبر.
وق���ال م��ورج��ان ش��ن��اي��درل��ني الع���ب وس��ط 
إيفرتون : »تشيلسي فريق من الصعب هزميته 

لكننا نستطيع مواجهة أي فريق على ملعبنا«.
وأضاف: »ستكون األمور صعبة عليهم يوم 

األحد ولن نسمح لهم بالتنفس أو احلصول على 
أي مساحة في امللعب«.

وفي مؤخرة الترتيب سيهبط سندرالند إذا 
خسر أمام بورمنوث وجتنب هال سيتي الهزمية 

خارج أرضه أمام ساوثهامبتون.  
ورفض اإليطالي أنتونيو كونتي اجلزم ببقاء 
املهاجم البلجيكي إدين هازار في صفوف الفريق 
املوسم املقبل، بعد تقارير عن احتمال انتقاله إلى 

ريال مدريد اإلسباني.
وبعد أداء متواضع لهازار مع تشيلسي في 
2015-2016، يقدم النجم البلجيكي مستويات 
رائعة هذا املوسم، فسجل 15 هدفا في الدوري 
اإلنكليزي املمتاز حتى اآلن وساهم بشكل كبير 
في تصدر فريقه الترتيب بفارق أربع نقاط أمام 
توتنهام الثاني، وذلك قبل خمس مباريات من 

النهاية.
وم��ع أن كونتي أك��د أن تشيلسي ال يريد 
التخلي عن هازار )26 عاًما(، فإنه اعترف بأنه 
ال ميكنه تأكيد أن املهاجم البلجيكي لن يغادر 

»ستامفورد بريدج«. 
وق��ال كونتي ف��ي تصريح نشرته وسائل 
اإلع���الم البريطانية السبت: »أعتقد أن��ه من 
املستحيل بالنسبة لي أن أحتمل هذه املسؤولية، 
ليس فقط بشأن إدي���ن، ب��ل فيما يتعلق بكل 

العب«. 
وتابع: »في هذه احلالة، فإن القرار النهائي 
يعود للنادي. ميكنني قول رأيي بالوضع، ولكن 
الكلمة النهائية هي للنادي، اعتقد بأن هذا هو 

الصحيح«. 
وأض���اف امل���درب اإلي��ط��ال��ي: »ال أعتقد بأن 
هذه الفكرة )بيع هازار( هي في ذهن مسؤولي 
النادي، ألنني أعتقد بأنه يجب أن نحسن الفريق 
ونعززه. لكن تعرفون أنه في كرة القدم هناك 

أيضاً إرادة الالعب«.
وأوضح أيًضا: »لكن أعتقد بأن إدين سعيد 
ج��داً بالبقاء في تشيلسي، أستطيع قول ذلك. 
أعتقد بأن كل شيء ممكن في كرة القدم، ليس 

فقط بالنسبة إلى إيدن بل جلميع الالعبني«.

صورةة لفريقي أرسنال وتوتنهام قبل بداية املباراة في مباراة الدور األول

فياريال يقرب خيخون من الهبوط في الليغا

قمة نارية بني توتنهام وأرسنال .. وتشيلسي يواجه إيفرتون في »البرميرليغ«

إيقاف بارتون العب بيرنلي 
18 شهرا بسبب املراهنات

أوضح االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم اجلمعة، أن عقوبة 
اإلي��ق��اف ل�18 شهرا املوقعة بحق ج��وي ب��ارت��ون العب 
بيرنلي هي »أخف عقوبة ممكنة«، بعد انتهاكه اللوائح في 

واقعة مراهنات غير قانونية.
وأورد االحتاد في بيان له أسباب العقوبة، حيث كشف 
أن بايرتون شارك ألف و260 مرة في مراهنات بقيمة 242 
ألف و784 ي��ورو، وخسر 19 ألف و770 يورو خالل 10 
أعوام، وحتديدا في الفترة بني مارس )آذار( 2006 ومايو 

)أيار( 2016.
وأعلنت أرف��ع مؤسسة ك��روي��ة إجنليزية أن »جلنة 
االنضباط املستقلة خلصت إلى أن العقوبة األخف، التي 
تشمل كل انتهاكات اللوائح التي مت ارتكابها فيما يخص 
املراهنات هي اإليقاف عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم لفترة 

18 شهرا«.
وك��ان ب��ارت��ون، ال��ذي اع��ت��رف أن��ه بحاجة للمساعدة 
في عالج مشكلة إدم��ان املراهنات، خالف قوانني االحتاد 
اإلجنليزي التي تنص على أن الالعبني »ال ميكنهم الرهان 
بشكل مباشر أو غير مباشر أو اإلبالغ أو تسهيل أو التسبب 
أو مساعدة أي شخص في املراهنة على نتائج مباريات كرة 
القدم في جميع أنحاء العالم«. وباإلضافة إلى اإليقاف ملدة 
18 شهرا، سيتعني على بارتون )34 عاما( سداد غرامة 

لالحتاد اإلجنليزي هي 35 ألف يورو. 

ت��ع��ادل يوفنتوس 2-2 م��ع مضيفه أتالنتا بعد 
أداء دفاعي مهتز نادر ملتصدر دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم ما سمح لصاحب األرض بادراك 

التعادل قرب النهاية يوم اجلمعة.
وبدا أن داني الفيس ضمن الفوز ليوفنتوس عندما 
أحرز هدف التقدم 2-1 لفريقه قبل النهاية بسبع دقائق 
لكن رميو فرولر أدرك التعادل ألصحاب األرض بعدها 
بست دقائق مستغال هفوة دفاعية. وميلك يوفنتوس، 
املتفوق على روما بتسع نقاط في الصدارة، واحدا من 
أقوى خطوط الدفاع في أوروبا واهتزت شباكه 22 مرة 

في 34 مباراة بالدوري حتى اآلن.
وأب��دى ماسيميليانو اليجري م��درب يوفنتوس 
غضبه من اندفاع فريقه في النهاية لتحقيق الفوز أكثر 

من األخطاء التي ارتكبها قبل ذلك.

وقال »منيت شباكنا بهدفني من أخطاء ال داعي لها. 
الالعبون بشر. أهم شيء االحتفاظ بالهدوء«.

وتابع »بعد أن أصبحت النتيجة التعادل 2-2 
اندفعنا لالمام بغية تسجيل ه��دف الفوز وغامرنا 
بخسارة كل شيء. النقاط مهمة جدا أيضا وليس الفوز 

فقط«.
وأث��ب��ت أتالنتا صاحب امل��رك��ز اخل��ام��س أن��ه أحد 
مفاجآت البطولة هذا املوسم حيث خسر ثالث مرات 

فقط على ملعبه وأجهد يوفنتوس أكثر مما هو متوقع.
وأفلت يوفنتوس مرتني من اهتزاز شباكه مبكرا بعد 
هفوتني من املدافع جيورجيو كيليني لكن اندريا كونتي 
جنح في وضع أصحاب األرض في املقدمة بعد متريرة 
عرضية من اليخاندرو جوميز قبل نهاية الشوط األول.

وتعادل يوفنتوس بعد ست دقائق من بداية الشوط 

الثاني عندما أرسل ميرالم بيانيتش ركلة حرة أمام 
مرمى أتالنتا ارتطمت في رأس ليوناردو سبيناتسوال 

وسكنت شباك فريقه باخلطأ.
وتألق إيتريت بريشا حارس مرمى أتالنتا وانقد 
شباكه من فرصتني لسامي خضيرة قبل أن يتخلص 
الفيس من رقيبه ويحول متريرة طويلة من بيانيتش 

برأسه في شباك أصحاب األرض.
وعادة ما ميلك يوفنتوس دفاعا حصينا لكن أخفق 
بيانيتش واملدافع ستيفان ليختشتاينر في ابعاد إحدى 
الكرات لتصل إلى فرولر لكن محاولته األولى تصدى 

لها جيانلويجي بوفون.
لكن الالعب السويسري تابع الكرة في الشباك رغم 
وجود ثالثة من مدافعي يوفنتوس سقطوا جميعا على 

األرض.

يوفنتوس يسقط بفخ التعادل أمام أتالنتا في »الكالتشيو«

يوفنتوس يفشل في اختبار أتالنتا قبل موقعة موناكو

عمق شالكه جراح مضيفه باير ليفركوزن وفاز 
عليه وسط مشجعيه 4-1، ليدفع األخير قرب 
مراكز الهبوط في ال��دوري األملاني، وذلك خالل 
املباراة التي جمعت الفريقني في مستهل اجلولة 

31 من »البوندسليغا«.
واستعاد شالكه نغمة االنتصارات مجددا بعد 
أن سقط مؤخرا أم��ام دارمشتات ثم تعادل مع 
اليبزيغ، وعاد لينعش رصيده ب�3 نقاط جديدة 

في ملعب »باي أرينا« معقل ليفركوزن.
ولم يحتج الضيوف سوى ثلث ساعة حلسم 
نتيجة امل��ب��اراة لصاحلهم، حيث ت��ق��دم جيدو 
برغشتالر ب��ال��ه��دف األول )ق6(، ث��م أض��اف 

بنديكت هوفيديس الهدف الثاني )ق10(، وعزز 
أليساندرو شوبف أفضلية فريقه بهدف ثالث 

)ق18(.
وفي الشوط الثاني، سجل برغشتالر الهدف 
الشخصي ال��ث��ان��ي وال��راب��ع ل��ف��ري��ق��ه، ق��ب��ل أن 
يحرز ستيفان كيسلينغ هدف حفظ ماء الوجه 

لليفركوزن )ق69(.
بالتالي يحصل شالكه على 3 نقاط جديدة 
ترفع رص��ي��ده إل��ى 41 نقطة يحتل بها املركز 
الثامن، بينما جتمد رصيد باير ليفركوزن عند 
36 نقطة، يقبع بها في املركز 12 مؤقتا!، حلني 

استكمال باقي مباريات اجلولة.

شالكه يعمق جراح ليفركوزن في »البوندسليغا«
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أكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
املمتاز أنه تولى مسؤولية مجموعة جيدة من الالعبني خلفا 
لسلفه الهولندي لويس فان جال ولكنه أش��ار في الوقت 
نفسه إلى أنهم كانوا يفتقدون للسعادة والثقة التي يعرفها 
الفريق حتت قيادته حاليا. وحافظ يونايتد على سجله 
خاليا من الهزائم للمباراة 24 على التوالي بتعادله بدون 
أهداف اخلميس مع مانشستر سيتي رغم اإلصابات العديدة 
التي يعاني منها وضغط املباريات األوروبية حيث وصل 

للدور قبل النهائي بالدوري األوروبي.
ويشتهر مورينيو بتعزيز القوة الذهنية لالعبيه واعتاد 
استخدام أزمة اإلصابات، كتلك التي شهدت إصابة زالتان 
إبراهيموفيتش وماركوس روخو في الركبة، لرفع معنويات 

الشياطني احلمر. وقال مورينيو إن الفريق افتقد ذلك قبل 
توليه املسؤولية في يوليو املاضي.

وقال: »كانت مجموعة جيدة من الالعبني.. حقا..أناس 
طيبون وملتزمون، أعتقد أن السيد فان جال ترك مجموعة 

جيدة من الالعبني تربطهم عالقة جيدة للغاية«.
وأبلغ الصحفيني اجلمعة: »ولكن أعتقد أنهم افتقدوا 
السعادة والثقة.. وهو ما ميكن أي فريق من تخطي الصعاب 
ويكسبه ال��روح القتالية وه��و ما ب��ات يتحلى به الفريق 

حاليا«.
وأضاف: »عندما نلتقي مجددا املوسم املقبل ستزداد قوة 
الالعبني. عندما ينضم العبون جدد سيجدون مجموعة أكثر 

استعدادا لتحقيق إجنازات كبيرة«.

مورينيو: يونايتد افتقد الثقة مع فان غال

قال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، جياني 
إنفانتينو، إن االحت��اد »سيواصل االستثمار في الفئات 
الصغرى«، مؤكدا أن املساعدات املخصصة لبرامج تطوير 
كرة القدم في الدول الصغيرة تضاعفت 4 مرات منذ توليه 
املنصب. وق��دم إنفانتينو مؤمترا صحافيا بأحد فنادق 
العاصمة الدومينيكانية، حيث كان برفقته رئيس االحتاد 

احمللي لكرة القدم أوسيريس غوزمان.
واعتبر رئيس )فيفا( أن قطاعات الناشئني متثل ضمانا 

ملستقبل هذه الرياضة، لذلك أبرز أهمية االستثمار في 
برامج التأهيل. كما دافع السويسري عن االستثمارات 
التي نفذها »فيفا« في الدول األصغر، حيث تضاعف حجم 
املساعدات، كاشفا أن املبلغ ارتفع من 250 ألف دوالر 
إلى مليون و250 ألف دوالر، وهو ما اعتبره حدثا غير 
مسبوق. وتبرز جمهورية الدومينيكان ضمن هذه الدول، 
حسبما أوضح إنفانتينو، الذي يترأس االحت��اد الدولي 

لكرة القدم منذ 26 فبراير 2016.

إنفانتينو: »فيفا« سيواصل دعم الدول الصغيرة

مواجهة ثأرية بني ذئاب روما والتسيو في »ديربي العاصمة«
يخوض روم��ا مواجهة ثأرية مع ج��اره اللدود 
التسيو في »دي��رب��ي« العاصمة، ضمن منافسات 
اجلولة الرابعة والثالثني من الدوري اإليطالي لكرة 

القدم.
وستكون مواجهة اليوم األحد بني روما والتسيو 
نارية ألن األخير يبحث عن اإلبقاء على حظوظه 
باملشاركة في دوري أبطال أوروب��ا املوسم، فيما 
يأمل الثاني اإلب��ق��اء على حظوظه بلقب ال��دوري 

وال��ث��أر خل��روج��ه على ي��د ج��اره م��ن ال���دور نصف 
النهائي ملسابقة الكأس )0-2 ذهابا و3-2 إيابا(.

ويدرك روما أن اخلسارة أمام جاره الذي يحتل 
امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ف��ارق 7 نقاط ع��ن امل��رك��ز الثالث 
املؤهل إلى الدور التمهيدي ملسابقة دوري األبطال، 
ستجعله مهددا أيضا بفقدان املركز الثاني املؤهل 
إل��ى البطولة القارية كونه يتقدم حاليا بفارق 
4 نقاط عن نابولي، لكن األخير يخوض بدوره 

اختبارا صعبا خارج قواعده ضد إنتر ميالن.
وف��ي امل��ب��اري��ات األخ����رى، يلعب ال��ي��وم أيضا 
بولونيا مع أودينيزي، وإمبولي مع ساسوولو، 
وباليرمو مع فيورنتينا، وكالياري مع بيسكارا، 
وجنوى مع كييفو فيرونا، وكروتوني مع ميالن 
الباحث عن فوزه األول مع مالكيه الصينيني اجلدد 
بعد تعادل وهزمية في مستهل حقبة ما بعد سيلفيو 

بيرلسكوني. 


