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تشيلسي يتخطى فولهام بصعوبة في «البرمييرليغ»

مايسون مونت سجل هدف تشيلسي الوحيد

استغل تشيلسي النقص العددي في
صفوف مضيفه فولهام ،ليتغلب عليه
بصعوبة  0-1السبت ،ضمن اجلولة
التاسعة عشر من ال���دوري اإلجنليزي
املمتاز.
وسجل مايسون مونت هدف املباراة
الوحيد في الدقيقة  ،78عاما بأن فولهام
لعب الشوط الثاني كامال بعشرة العبني،
بعد طرد العبه أنتوني روبنسون أواخر
الشوط األول.
ورفع تشيلسي رصيده إلى  29نقطة
ليرتقي إلى املركز السابع ،فيما استقر
فولهام باملركز الثامن عشر برصيد 12
نقطة.
واعتمد مدرب تشيلسي فرانك المبارد
على طريقة اللعب  ،3-3-4حيث وقف
األمل��ان��ي أنطونيو رودي��ج��ر إل��ى جانب
البرازيلي تياجو سيلفا في عمق اخلط
اخللفي ،وت��واج��د س��ي��زار أزبيليكويتا
على اجلهة اليمنى وبن تشيلويل على

اليسرى ،وأدى جورجينيو دور العب
االرتكاز مبساعدة من ماتيو كوفاسيتش،
ف��ي��م��ا حت���رك م��اي��س��ون م��ون��ت ،خلف
ثالثي الهجوم املكون من حكيم زياش
وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه
جيرو.
في الناحية املقابلة ،جلأ مدرب فولهام
سكوت باركر إلى طريقة اللعب ،2-5-3
حيث تكون اخلط اخللفي من الثالثي أوال
أينا ويواكيم أندرسن وتوسني أدارابيو،
وتواجد كيني تيتي على الناحية اليمنى
وأنتوني روبنسون على اليسرى ،وأدى
هاريسون ريد دور العب االرتكاز ،فيما
حترك بوبي دي كوردوفا-ريد وأندري-
ف��ران��ك زام��ب��و أجن��وي��س��ا ،خلف ثنائي
الهجوم إيفان كافاليرو وأدميوال لوكمان.
وهاجم تشيلسي مبكرا بغية إحراز
هدف التقدم ،فأطلق مونت تسديدة إثر
متريرة من تشيلويل ،لكن ري��د تصدى
بقدمه للتسديدة بالدقيقة الرابعة.

وتألق حارس فولهام ألفونس أريوال
في الدقية التاسعة ،عندما أبعد ببراعة
تسديدة متابعة جيرو لعرضية مونت
امل��ن��خ��ف��ض��ة .وب��ع��ده��ا ب��أرب��ع دق��ائ��ق،
أطلق تشيلويل تسديدة نحو املدرجات
اخلالية.
وه��دد فولهام مرمى تشيلسي للمرة
األول���ى ف��ي الدقيقة  ،17عندما ارت��دت
محاولة لوكمان من تياجو سيلفا ،وعاد
أري��وال ليتألق مجددا ،من خالل إبعاده
تسديدة زياش في الدقيقة .23
وأوشك تشيلسي على افتتاح التسجيل
في الدقيقة  ،25عندما أبعد دفاع فولهام
عرضية تشيلويل ،لتصل الكرة إلى مونت
الذي سددها قوية لتهز عارضة املرمى.
وواص����ل تشيلسي مسلسل إه���دار
الفرص ،عندما نفذ زي��اش ركلة ركنية،
ارتقى لها روديجر فوق اجلميع ليتابعها
برأسه ،بيد أن أري��وال ك��ان موجودا في
املكان املناسب مجددا.

واستغل بوليسيتش كرة مقطوعة من
زميله كوفاسيتش خارج منطقة اجلزاء،
ليسدد بعيدا عن املرمى في الدقيقة ،32
ورد فولهام في الدقيقة  ،40عندما ارتدت
الكرة من ركلة ركنية إلى لوكمان الذي
سدد فوق العارضة.
وك���اد ف��ول��ه��ام يتقدم بالنتيجة في
الدقيقة  ،41عندما تابع كافاليرو متريرة
تيتي ف��وق امل��رم��ى ،وحصل روبنسون
على البطاقة احلمراء في الدقيقة ،44
بعدما عرقلته ألزبيليكويتا بتهور.
استمر أريوال في تألقه ليبعد تسديدة
جديدة من زياش في الدقيقة  ،50وخلق
أينا املساحة لنسيه للتسديد بعد تخلصه
من روديجر ،لكن كرته علت املرمى في
الدقيقة .54
ولم تشكل تسديدة جديدة من زياش
خطرا على مرمى أريوال في الدقيقة ،56
ومرت رأسية أزبيليكويتا بجانب القائم
إثر عرضية من مونت في الدقيقة .62
ودخ���ل امل��ه��اج��م ت��ام��ي أب��راه��ام إلى
تشكيلة تشيلسي بدال من جورجينيو،
ليقابل برأسه عرضية رفعها تشيلويل
في مكان وقف احلارس أريوال بالدقيقة
.66
وأج���رى تشيلسي تبديال م��زدوج��ا
بإشراك تيمو فيرنر وكالوم هودسون
أودوي مكان جيرو وزياش ،فجاء هدف
الفوز بالدقيقة  ،78عنما أبعد أري��وال
عرضية تشيلويل ،لتصل ال��ك��رة إلى
غير املراقب مونت ال��ذي س��دده مباشرة
منخفضة في الشباك.
وأجرى باركر  3تبديالت بعد الهدف،
لكن النقص ال��ع��ددي ل��م يخدم فولهام
ضمن مسعاه لتحقيق التعادل في الدقائق
العشر األخيرة ،وشق بوليسيتش طريقه
في الناحية اليسرى ،قبل أن ميرر نحو
املندفع أزبيليكويتا ال��ذي أط��اح بكرته
نحو املدرجات في الوقت بدل الضائع.
وأهدر فيرنر فرصة خرافية للتسجيل
في اللحظات األخيرة ،عندما وصلت إليه
الكرة إثر هجمة مرتدة ،ليتقدم بها وينفرد
باحلارس ويسدد بجانب القائم البعيد.

مانشستر سيتي يضع شرط ًا للموافقة على استمرار أجويرو
قالت تقارير صحفية بريطانية يوم
السبت ،إنَّ مسؤولي مانشستر سيتي
وض��ع��وا ش��رطً ��ا ،م��ن أج��ل املوافقة على
توقيع عقد جديد مع الدولي األرجنتيني
سيرجيو أجويرو ،مهاجم الفريق.
وينتهي عقد أجويرو مع فريق املدرب
بيب جوارديوال ،الصيف املقبل ،ولم يصل
الطرفان التفاق بشأن التجديد حتى اآلن.
وأش���������ارت ص��ح��ي��ف��ة «ذا ص���ن»
البريطانية ،إل��ى أنَّ أجويرو يرغب في
متديد عقده مع السيتي ملدة  12شهرًا ،لكن
لم تبدأ املفاوضات بني الطرفني حتى اآلن.
ولفتت إلى أنَّ أجويرو ،يحظى باحترام
مالكي السيتي باإلضافة للمدرب بيب
جوارديوال ،واجلميع يوافق على استمرار
املهاجم األرجنتيني ،ملدة عام آخر على
األقل.
وأوض��ح��ت أنَّ أج��وي��رو يحصل على
رات���ب أس��ب��وع��ي يبلغ  260أل��ف جنيه
إسترليني ،لكن الالعب يحتاج خلفض
ه���ذه األم�����وال إل���ى ال��ن��ص��ف ،إذا أراد
االستمرار مع مانشستر سيتي.
وقالت الصحيفة البريطانية ،إنَّه رغم
إمكانية رحيل أجويرو مجانًا ألحد األندية
الكبرى في أوروبا ،لكن السيتي ال يخشى
ذلك ولن يوافق على استمرار الالعب إال
إذا وافق على خفض راتبه.
يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية
ربطت أجويرو باالنتقال إلى برشلونة،
وباريس سان جيرمان.
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اجلماعية واملوهبة
سر توهج ليستر سيتي

إشادة كبيرة بأسلوب لعب ليستر سيتي
سجل ليستر سيتي هدفني عن طريق جيمس
م��ادي��س��ون وه��ارف��ي ب��ارن��ز أحدهما ف��ي الشوط
األول واآلخ��ر في اللحظات األخ��ي��رة من الشوط
الثاني ،ليفوز  0-2على ساوثهامبتون ويتقدم إلى
املركز الثاني في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة
القدم السبت .لكن ما فعله ليستر بني الهدفني،
أمام الفريق الذي تفوق في اجلولة املاضية على
ليفربول في اجلولة املاضية ،يستحق الثناء لذا ال
ميكن استبعاد الفريق الفائز من حسابات املنافسة
على اللقب.
وأظهر صاحب األرض صالبة دفاعية وأحسن
إدارة اللقاء ليحد من خطورة العبي ساوثهامبتون،
ويحصد النقاط الثالث ويعزز مسيرته إلى خمس
مباريات متتالية دون خسارة.
وحظي ليستر بإشادة كبيرة من الكثيرين بسبب
أسلوب لعبه منذ تعيني املدرب بريندان رودجرز.
ومع وجود يوري تيليمانس وبارنز وماديسون
وم��ارك ألبرايتون ،ف��إن ليستر ميلك العديد من
الالعبني الداعمني لتألق املهاجم جيمي ف��اردي،
كما ميثل ويلفريد نديدي قوة دفاعية في منتصف
امللعب ويتشابه دوره مع دور جنولو كانتي عندما
توج النادي باللقب في .2016
وي��درك رودج���رز ،ال��ذي ك��ان قريبا من حصد
اللقب مع ليفربول وكان ينافس مع ليستر في هذا
الوقت من العام املاضي ،أنه في الوقت الذي تفوز
فيه كرة القدم الشاملة برضا املشجعني ،فإن العمل

اجلماعي والقدرة على حتقيق نتائج إيجابية ال
يقدران بثمن.
وقال رودجرز «ال تتعلق كل مباراة بكرة القدم
اجلميلة .عليك أن تعرف كيف تفوز في ال��دوري
املمتاز .في ه��ذه املسابقة يجب القتال بكل قوة
لتحقيق نتيجة في كل مباراة».
واختار رودج��رز العبه ألبرايتون ،وه��و مثل
فاردي من التشكيلة املتوجة باللقب سابقا ،كمثال
رائع لالعب الذي يضحي بنفسه من أجل املصلحة
العامة للفريق.
وقال رودجرز «مارك مثال رائع لكل جناح في
النادي أن املوهبة وحدها ال تكفي .يجب عليك أن
تكون ق��ادرا على الركض ،ويجب أن تكون قادرا
على العمل».
وتتوالى املباريات سريعا في ظل جدول مزدحم،
وسيلعب ليستر مع تشيلسي يوم الثالثاء ،بينما
يدرك احلارس كاسبر شمايكل أنه في ظل أنه من
الصعب توقع مصير املوسم ،فإن الفريق ال يتحمل
التفكير في املستقبل البعيد.
وقال شمايكل «ال أنظر إلى جدول الدوري .هذا
ال يعني أي شيء في الوقت احلالي .سنرى كيف
ستكون األمور في نهاية األمر».
وأضاف «سنخوض أسبوعني مهمني للنادي .من
املهم أننا بدأنا ذلك بثالث نقاط .املنافسة متقاربة
جدا حيث أن النقاط الست ميكن أن تكون الفارق
بني األول أو الثاني والسابع أو الثامن».

بشق األنفس ..سان جيرمان يتخطى
آجنيه في الدوري الفرنسي

فرحة العبي سان جيرمان

أجويرو

نابولي ميزق شباك فيورنتينا بنصف دستة أهداف في «الكالتشيو»

فرحة العبي نابولي

alwasat.com.kw

ل��ق��ن ف���ري���ق ن��اب��ول��ي
ضيفه فيورنتينا درس��ا
قاسيا وفاز عليه (،)0-6
أم��س األح���د ف��ي املرحلة
ال��������ـ 18م����ن ال�������دوري
اإليطالي.
ال���ف���وز رف����ع رص��ي��د
ن��اب��ول��ي إل���ى  34نقطة
ليتقدم للمركز الثالث
بفارق األهداف أمام روما
ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع
ومتأخرا بـ 3نقاط عن إنتر
ميالن الوصيف وبفارق 6
نقاط عن ميالن املتصدر.
واف���ت���ت���ح ل��وري��ن��زو
إن���س���ي���ن���ي ال��ت��س��ج��ي��ل
لنابولي ف��ي الدقيقة 5
ث��م ع���اد وس��ج��ل ال��ه��دف
اخلامس من ضربة جزاء
في الدقيقة .72
وت��ك��ف��ل دي��ي��ج��و دمي
وه��ي��رف��ي��ن��ج ل���وزان���و
وب���ي���وت���ر زي��ل��ي��ن��س��ك��ي
وماتيو بوليتانو بتسجيل
األه��داف األربعة األخرى
لنابولي في الدقائق 36
و 38و 45و.89
وسجل نابولي ف��وزه
الـ 11مقابل تعادل وحيد
و 5ه���زائ���م ،ف��ي ال��وق��ت
الذي خسر فيه فيورنتينا
للمرة الثامنة ،مقابل 4
انتصارات و 6تعادالت،
ليتوقف رصيده عند 18
نقطة في املركز الـ.14

ف��از باريس س��ان جيرمان بصعوبة بالغة
على مضيفه آجنيه ،بهدف دون رد ،السبت ،في
اجلولة  20من الدوري الفرنسي.
سجل ليفن كورزاوا هدف املباراة الوحيد في
الدقيقة .70
رفع سان جيرمان رصيده إلى  42نقطة ليقفز
لصدارة الليج وان مؤقتا ،بينما جتمد رصيد
آجنيه عند  30نقطة في املركز السابع.
كاد الفريق الباريسي أن يتلقى هدفا مبكرا،
ل��وال براعة حارسه كيلور ن��اف��اس ،ال��ذي أنقذ
مرماه من فرصة خطيرة لبيريك كابل بعد مرور
أق��ل من دقيقتني .كما ارتقى آجنيلو فلوجيني
لكرة عرضية برأسه فوق العارضة.
دخ��ل الضيوف أج��واء اللقاء متأخرا ،حيث
أضاع كيليان مبابي أخطر الفرص ،وسدد نيمار
كرة في الشباك من اخل��ارج ،بخالف ركلة حرة
سددها لياندرو باريديس فوق العارضة.
كان إيقاع الشوط األول بطيئا وممال ،ولم جتد
عرضيات فلورينزي ودي ماريا من يستغلها،
بينما اختفت خطورة مويس كني على مدار 45
دقيقة .ووس��ط سيطرة باريسية غير مؤثرة،

انطلق ل��وي ديوني بهجمة مرتدة ،لكنه سدد
الكرة ضعيفة في أحضان كيلور نافاس.
ك��ان ال��ش��وط الثاني أك��ث��ر إث���ارة ،واق��ت��رب
الفريقان من املرمى ،حيث أضاع كيليان مبابي
فرصتني محققتني ،إحداهما من انفراد تام أبعده
احلارس برناردوني.
كما أنقذ كيلور ن��اف��اس فرصة ج��دي��دة من
ضربة رأس للوي ديوني ،كما كان اجلناح األمين
إبراهيما أمادو مزعجا بانطالقاته وتسديداته.
ش��ارك م���اورو إي��ك��اردي مكان مويس كني،
سعيا لتنشيط الهجوم الباريسي ،الذي اكتفى
بتسديدة ضعيفة من آنخيل دي ماريا.
صمد أصحاب األرض  70دقيقة حتى لعب
ف��ل��وري��ن��زي ك��رة ع��رض��ي��ة ،م��رت م��ن اجلميع
ليقابلها ك��ورزاوا بقدمه مباشرة في الشباك،
مسجال الهدف الوحيد.
ش���ارك أن��دي��ر هيريرا وبابلو س��اراب��ي��ا ثم
برسنيل كيمبيمبي مكان دي م��اري��ا ومبابي
وك��ورزاوا املصاب .أما بدالء آجنيه فريد املاللي
وسادا تيوب وستيفان باهوكني وجيمي كابوت،
فلم ينجحوا في تعديل الكفة.

ماندزوكيتش على أعتاب ميالن
ب��ات ال��ك��روات��ي م��اري��و ماندزوكيتش،
املهاجم السابق ليوفنتوس ،على أعتاب
االنتقال إلى ميالن خالل امليركاتو الشتوي
اجلاري.
ووف��قً��ا مل��وق��ع «ك��ال��ت��ش��ي��و ميركاتو»
اإلي��ط��ال��ي ،ف��إن��ه مت االت��ف��اق على معظم
تفاصيل العقد بني ميالن وماندزوكيتش
الذي سيمتد إلى  18شهرًا.
وأش���ار إل��ى أن الصفقة ستعلن بشكل
رسمي ،الثالثاء املقبل ،وسيكون الالعب
حتت تصرف املدرب ستيفانو بيولي فورًا
عقب مباراة ميالن وكالياري ،اليوم اإلثنني.
وأوضح أن ما ينقص الصفقة هو حتديد
الطرفني إذا كان العقد ملدة  18شهرًا مباشرة،
أو  6أشهر فقط مع إمكانية التجديد ملوسم
آخر في الصيف.
ي��ذك��ر تقارير صحفية ق��ال��ت إن رات��ب
ماندزوكيتش مع ميالن سيكون  1.5مليون
يورو ملدة  6أشهر.

ماندزوكيتش

