
متكن وست بروميتش ألبيون، من تذوق طعم 
الفوز األول في البرمييرليغ، هذا املوسم، وذلك 
على حساب شيفيلد يونايتد )1-0(، السبت، 
ضمن اجلولة العاشرة من ال��دوري اإلجنليزي 

املمتاز.
وعلى ملعب )ذا هاوثورنز(، يدين »الباجيز« 
بالفضل في ه��ذا الفوز الثمني، لالعب الوسط 
الشاب كونور جاالجير، صاحب الهدف الوحيد 

في الدقيقة 13.
وحصد وست بروميتش أول ف��وز، ليصبح 
رصيده 6 نقاط، ويترك منطقة اخلطر إلى املركز 

ال�17 مؤقتا.
أما شيفيلد فواصل مسلسل نتائجة الكارثية، 
حيث جترع خسارته التاسعة هذا املوسم، مقابل 
تعادل وحيد، بينما لم يحقق أي انتصار، ليظل 

بنقطة وحيدة في قاع اجلدول.

تلقى ريال مدريد الهزمية الثالثة محلًيا 
هذا املوسم، بعد السقوط أمام ديبورتيفو 
أالف��ي��س بنتيجة )1-2(، السبت، في 
إطار منافسات اجلولة احلادية عشر من 

الليجا.
وس��ج��ل ه��دف��ي ديبورتيفو أالف��ي��س، 
لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 
)5(، وخوسيليو في الدقيقة )49(، بينما 
سجل كاسيميرو ه��دف ري��ال مدريد في 

الدقيقة )86(.
وب��ه��ذه اخل��س��ارة جتمد رصيد ري��ال 
مدريد عند 17 نقطة في املركز الرابع 
وواصل نزيف النقاط، بينما رفع أالفيس 

رصيده إلى 13 نقطة في املركز الثامن.
ب��دأ الضيوف امل��ب��اراة، بتقدم ُمبكر 
في الدقيقة )5( عبر لوكاس بيريز من 

ركلة ج��زاء، سددها أسفل ميني كورتوا، 
احتسبها احلكم على ناتشو ال��ذي ملس 

الكرة بيده.
وجاء أول رد من ريال مدريد في الدقيقة 
)15(، بتسديدة رأسية من ماريانو دياز 
مستغال ركلة ركنية، أمسك بها احلارس 

باتشيكو على مرتني.
وكاد ه��ازارد أن ُيسجل هدف التعادل 
ل��ري��ال م��دري��د ف��ي الدقيقة )20(، حيث 
أرس��ل تسديدة قوية على ح��دود منطقة 

اجلزاء تصدى لها باتشيكو.
وتألق تيبو كورتوا في التصدي النفراد 
م��ن ل��وك��اس بيريز مهاجم ديبورتيفو 
أالفيس، حيث تصدى لتسديدته وحولها 

إلى ركنية في الدقيقة )24(.
وت��ع��رض البلجيكي إي��دي��ن ه���ازارد 

جنم الفريق لإلصابة، في الدقيقة )26(، 
لذلك قرر زي��دان سحبه والدفع بالشاب 

رودريجو جويس بدال منه.
وأه��در األمل��ان��ي توني ك��روس فرصة 
هامة للتسجيل، حيث سدد داخل املنطقة 
ك��رة، تصدى لها احل��ارس باتشيكو في 

الدقيقة )39(.
لكن الكرة ارت��دت مرة أخرى لألملاني 
ال��ذي فشل ف��ي إسكانها داخ��ل الشباك 
مرة أخ��رى، لينتهى الشوط األول بتقدم 

أالفيس بهدف دون رد.
وم���ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، جنح 
خوسيليو ف��ي تسجيل ال��ه��دف الثاني 
ألالفيس في الدقيقة )49(، حيث استغل 
خطأ س��اذج م��ن ك��ورت��وا أث��ن��اء التمرير 

ليقطع الكرة وُيسدد في الشباك اخلالية.

وت��ص��دى باتشيكو ح���ارس مرمى 
ديبورتيفو أالفيس، لتسديدة قوية من 
توني كروس جنم ريال مدريد في الدقيقة 

.)53(
وأهدر خوسيليو فرصة تسجيل الهدف 
الثالث لديبورتيفو أالفيس في الدقيقة 
57، حيث سدد كرة برعونة شديدة داخل 

منطقة اجلزاء، بني يدي كورتوا.
وجن��ح ك��ورت��وا في التصدي النفراد 
من بيريز بالدقيقة )63(، الذي تلقى كرة 
في العمق خلف دفاع امليرجني، وكاد أن 
ُيضيف الهدف الثالث لوال براعة احلارس 

البلجيكي.
وم��رر لوكا بيريز كرة عرضية داخل 
منطقة اجل���زاء خلوسيليو ف��ي الدقيقة 
)69(، وال��ذي سددها بقوة كبيرة لتمر 

أعلى مرمى كورتوا.
وق���رر زي���دان ال��دف��ع ب��ع��دة تغييرات 
لتعديل النتيجة، حيث أشرك فينيسيوس 
وفيرالند ميندي وإيسكو وأودي��ج��ارد، 
ب��دال من أسينسيو ومارسيلو وك��روس 

ومودريتش.
وأه���در ل��وك��اس فاسكيز الع��ب ري��ال 
مدريد فرصة الهدف األول، حيث أرسل 
تسديدة داخل املنطقة، مرت بجانب القائم 

األمين للحارس باتشيكو بالدقيقة )74(.
وحرم دفاع أالفيس ماريانو دياز من 
تسجيل ال��ه��دف األول، حيث س��دد كرة 
رأسية في الدقيقة )82(، تصدى لها أحد 

املدافعني على خط املرمى وشتتها بعيًدا.
وجنح كاسيميرو في تسجيل الهدف 
األول للريال بالدقيقة )86(، حيث سدد 
فينيسيوس ك��رة تصدى لها باتشيكو 
لترتد بني قدمي كاسيميرو الذي أسكنها 

في الشباك.
وحرمت العارضة إيسكو من تسجيل 
هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 
)95(، وحافظ أالفيس على التقدم حتى 
صافرة النهاية، ليتلقى امليرجني خسارته 
الثالثة في الليجا بعد السقوط ضد قادش 

وفالنسيا.

كاسيميرو سجل هدف ريال مدريد الوحيد
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كلوب يرد على غضب صالح 
من استبداله

محمد صالح
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أالفيس يعمق جراح ريال مدريد في الليغا

قلل مدرب ليفربول يورجن كلوب، من شأن 
حادثة شعور مهاجمه محمد صالح بالغضب 
بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق 
أم��ام برايتون )1-1( السبت، ضمن اجلولة 

العاشرة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
 وسجل صالح هدفا في الشوط األول ألغاه 
احلكم بعد االستعانة بتقنية الفيديو بداعي 
التسلل، قبل أن يتم استبداله مبنتصف الشوط 

الثاني، ويدخل مكانه السنغالي ساديو ماني.
 وب��دت معالم الغضب واض��ح��ة على وجه 
ص��الح عند اس��ت��ب��دال��ه، وجت��اه��ل ك��ل��وب لدى 
خروجه من امللعب، وجلس على مقاعد البدالء 

ومعالم االمتعاض جلية على وجهه.
 وق��ال كلوب في تصريحات لشبكة »بي تي 
سبورت« عقب انتهاء اللقاء: إذا كان مو يبتسم 
وهو يغادر امللعب، فحينها يكون هناك أمر غير 
صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه ال يحب ذلك، 

لكن هكذا هو األمر«.

 وحتدث كلوب عن قرارات احلكم باالستعانة 
بتقنية الفيديو وال��ت��ي أل��غ��ت لفريقه هدفني 
واحتسبت لبرايتون ركلتي ج��زاء سجل منها 

هدفا واحدا.
 وق���ال امل���درب األمل��ان��ي: »حت��اول��ون إيجاد 
العناوين، احلكم أطلق صافرته، حتاولون دائما 
في كل مرة، اليوم أقول إنها ليست ركلة جزاء، 
ماذا تريدون مني أن أقول؟ قلت إنها ركلة جزاء 
بعدما أطلق احلكم صافرته، وبعد مشاهدتي 

للقطة«.
 وأض��اف: »ال ميكنني أن أكون أكثر فخرا من 
الشبان للطريقة التي لعبوا بها اليوم، عانينا 
قليال في نصف الساعة األول مع اخلط اخللفي 
اجلديد، ألننا لم نعد إلى العمق بالوقت املناسب، 
قمنا بحل املشكلة لكن في الشوط الثاني عانينا 
م��ن بعض امل��ش��اك��ل م��ع ال��ط��اق��ة، فيما يتعلق 
باألهداف، كنا مميزين، هدف صالح كان رائعا، 

رأسية ماني كانت مميزة، إنها أوقات صعبة«.

وست بروميتش يحقق أول 
انتصار بالبرمييرليغ

يستعد فيرناندينيو إلنهاء مغامرته مع 
مانشستر سيتي بنهاية املوسم اجل��اري، 
مع وج��ود اهتمام من العديد من األندية 

البرازيلية واألمريكية بالظفر بخدماته.
وانتقل فيرناندينيو إلى مانشستر سيتي 
قادًما من شاختار دونيتسك منذ 7 سنوات 

مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة »ميرور« البريطانية، 
أخبر فيرناندينيو املقربني منه بأنه ال 
يتوقع أن يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي، 
رافًضا في الوقت ذاته استبعاد االنتقال إلى 

نادي نيويورك سيتي.
وت����وج ف��ي��رن��ان��دي��ن��ي��و ب��ث��الث��ة أل��ق��اب 
ف��ي البرمييرليج م��ع مانشستر سيتي، 
وازدادت أهميته مع الفريق مع املدرب بيب 
جوارديوال، ليطالب األخير النادي بتجديد 

تعاقده لعامني في 2019.
وأنقذ فيرناندينيو مدربه في الكثير من 
املباريات باللعب كقلب دفاع املوسم املاضي 
مع إصابة إميريك البورت، ولكنه لم يشارك 
كثيًرا ه��ذا املوسم بسبب اإلص��اب��ات التي 

عانى منها. فيرناندينيو§

فيرناندينيو يستعد للرحيل 
عن مانشستر سيتي

قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر 
سيتي إن العبيه لم يستطيعوا التألق 
خالل الفوز -5 0 على بيرنلي في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم السبت بعد 
أن تسبب اجلدول املزدحم باملباريات في 

امتصاص بعض املتعة من الرياضة.
وانتهى املوسم املاضي متأخرا بسبب 
جائحة فيروس كورونا املستجد التي 
تسببت أيضا في ضغط املوسم احلالي 
ليقام في فترة أق��ل، وأب��دى العديد من 
املدربني عضبهم من جدول املباريات الذي 
يعتقدون أنه ساهم في زيادة اإلصابات 

بني الالعبني.
ويحل سيتي، ال��ذي ع��وض هزميته 
األسبوع املاضي أمام توتنهام هوتسبير 
وتقدم للمركز الثامن بفوزه على بيرنلي، 

ضيفا على بورتو في دوري أبطال أوروبا 
غ��د ال��ث��الث��اء قبل م��واج��ه��ة ف��ول��ه��ام في 

الدوري يوم السبت.
وأبلغ غوارديوال الصحفيني »األزم��ة 
أن الالعبني بدأوا يفقدون متعة لعب كرة 
القدم. في املاضي كان من اجلميل اللعب 
مرة واحدة أو مرتني أسبوعيا في وجود 

اجلماهير. اآلن نلعب ك��ل ث��الث��ة أي��ام. 
سنذهب إل��ى ب��ورت��و م��ن أج��ل ال��ف��وز ثم 

نستعد ملواجهة فولهام«.
وسجل سيتي عشرة أه��داف في أول 
ثماني مباريات قبل انتصار السبت وقال 
غوارديوال إن مهاجميه يجب أن يسجلوا 
املزيد من األه���داف إذا أرادوا االحتفاظ 

مبواقعهم. وزاد: »األه����داف تساعدنا 
بالطبع. يجب على جابرييل جيسوس 
ت��س��ج��ي��ل أه������داف. ي��ج��ب ع��ل��ى رح��ي��م 
سترلينج تسجيل أه��داف عندما يلعب. 
يجب أن يسجلوا املزيد من األهداف. لهذا 
السبب هم موجودون هنا. األمر يتوقف 

على الالعبني وأدائهم في امللعب«.

غوارديوال

غوارديوال: الالعبون 
يفقدون متعة اللعب

 بسبب  اجلدول املزدحم 

استعاد ليدز يونايتد نغمة االنتصارات في 
الدوري اإلجنليزي، بفوز ثمني ومتأخر )0-1( 
على مضيفه إيفرتون، مساء السبت، في املرحلة 

العاشرة من املسابقة.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 
السلبي الذي ظل قائما بني الفريقني حتى الدقيقة 
)79(، التي شهدت هدف املباراة الوحيد بتوقيع 
البرازيلي الشاب رافينيا، املنتقل إلى ليدز من 

صفوف رين الفرنسي في أكتوبر املاضي.
وافتتح رافينيا أهدافه مع الفريق ليقود ليدز 
لفوز تاريخي بصفته أول فوز له على إيفرتون 

منذ 1990.
وح��رم التسلل إيفرتون م��ن ه��دف بضربة 
رأس من ريتشارلسون قبل نهاية الشوط األول 
مباشرة، كما حرم باتريك بامفورد مهاجم ليدز 

يونايتد من هدف بداعي التسلل.

ليدز يقهر إيفرتون في عقر داره

لقطة من مباراة وست بروميتش وشيفيلد يونايتد

لقطة من مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون

هندرسون: لو كان األمر بيدي 
أللغيت تقنية الفيديو

أكد ج��وردان هندرسون، قائد ليفربول، أن اللعب ب��دون تقنية 
الفار، أفضل بكثير، وذلك بعد إلغاء هدف مثير للجدل سجله محمد 

صالح.
وتعادل ليفربول مع برايتون بهدف ملثله، السبت، في افتتاح 

مباريات اجلولة العاشرة للبرمييرليج.
وقال هندرسون في تصريحات نقلها موقع »BBC« عقب املباراة: 
»في الشوط األول كان هناك شيء أو شيئني ميكننا حتسينهما، رمبا 
كان علينا أن نسجل الهدف الثاني، ولكن بشكل عام يجب أن نكون 
سعداء باألداء«. وأضاف: »بدأنا موسما جديدا بعد شهر واحد فقط 
من املوسم املاضي، ولعبنا في جميع املسابقات، فليس من قبيل 
املصادفة أن يكون هناك الكثير من اإلصابات، إنه أمر صعب، وال 

أعتقد أنه سيتغير، علينا فقط التعامل معه«.
وأوضح: »لقد تعرضنا للكثير من اإلصابات، ولكن هناك أيًضا 
الكثير من الفرق التي تعاني من نفس األمر، علينا التعامل مع تلك 
املشكلة بأفضل طريقة، ميكننا التحدث عنها اآلن وخ��ارج امللعب، 

ولكن عندما ندخل امللعب، فيجب أن يقدم اجلميع كل ما لديهم«.
وعن إلغاء هدف محمد صالح في الشوط األول، بتوصية من 
تقنية الفيديو، علق هندرسون: »ال ميكنني التحدث عن ذلك، ألنني 
سأقع في مشكلة، إذا كان صالح متسلاًل، فأنت تفعل الشيء اخلطأ 

باالعتراض، فماذا ميكنك أن تفعل؟«.
وأكمل: »لو كان األمر بيدي أللغيت تقنية الفار«.

وأمت: »رأيت كيفني دي بروين يقول في مقابلة إنهم غيروا الكثير 
من القواعد، وال نعرف ما هي حتى اآلن، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة 
لي، نحن نتحدث عن احلاالت طوال الوقت، في رأيي أفضل اللعب 

بدونها«.

مدرب شيفيلد يرد على انتقادات كلوب
قال كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، إنه ميلك كل 
احلق في الدفاع عن مصالح فريقه، بعد أن وصفه يورجن 
كلوب مدرب ليفربول بأنه »أناني« بسبب معارضته السماح 

ب�5 تبديالت في املباراة في الدوري االجنليزي املمتاز.
وطالب كلوب رابطة الدوري املمتاز، أكثر من مرة بإعادة 
النظر في نظام التبديالت اخلمس في مباريات ال��دوري 
وانتقد شبكات البث بسبب كثرة املباريات قائال إن ذلك 

يتسبب في املزيد من اإلصابات في صفوف الالعبني.

وارتفعت وتيرة انتقادات كلوب بعد تعادل فريقه )1-1( 
مع برايتون السبت ووجه سهامه هذه املرة إلى وايلدر الذي 
سبق وانتقد كلوب وع��ددا من مدربي األندية االجنليزية 

الكبرى، ملطالبتهم ب�5 تبديالت في مباريات الدوري.
وعارض عدد قليل من أندية ال��دوري االجنليزي ومنهم 
شيفيلد تطبيق هذه الطريقة، بدعوى أنها ستصب فقط في 

صالح الفرق العمالقة التي متلك تشكيالت كبيرة.
وقال وايلدر لشبكة »سكاي سبورتس« التلفزيونية بعد 

هزمية فريقه أمام وست بروميتش ألبيون 1-0 أمس السبت 
»كل شخص له احلق في حماية مصاحله. هناك 20 فريقا في 
ال��دوري وكل جانب يدافع عن مصلحته«. وأضاف وايلدر 
»نحن ندافع عن أنفسنا. لن أغضب كثيرا بسبب ما قاله 
)كلوب( دائما كنت أحترم نادي ليفربول وكذلك كلوب وقلت 
هذا كثيرا، اهتمامي سينصب دائما على مصالح فريقي«. 
ويقبع شيفيلد يونايتد في املركز 20 األخير بنقطة واحدة من 

10 مباريات وسيلتقي في اجلولة املقبلة مع ليستر سيتي.


