
استعاد مانشستر يونايتد ص��دارة ال��دوري 
اإلن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از م��ن ج���اره سيتي ب��ف��وزه 
الصعب على مضيفه فولهام 2-1 األرب��ع��اء 
ضمن منافسات املرحلة الثامنة ع��ش��رة من 

ال�«برمييرليغ«.
استعاد مانشستر يونايتد ص��دارة ال��دوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بعدما هّز بول بوغبا 
الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-2 

على مضيفه فولهام األربعاء.  
وفقد فريق امل���درب أول��ي غ��ون��ار سولشار 
الصدارة لصالح ليستر سيتي أمس الثالثاء ثم 
مانشستر سيتي في وقت سابق من اليوم لكنه 

رّد بانتصاره الثامن خارج ملعبه هذا املوسم.  
ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة من 19 

مباراة متقدما بنقطتني على سيتي، الذي ميلك 
مباراة مؤجلة، وليستر سيتي.  

وب��دا يونايتد في م��أزق عندما أكمل أدميوال 
لوكمان بداية رائعة لصاحب األرض بافتتاح 

التسجيل بعد خمس دقائق.  
لكن يونايتد جتاوز بدايته املتواضعة وأدرك 
األوروغواياني إدينسون كافاني التعادل من 
مدى قريب في الدقيقة 21 بعد خطأ من احلارس 
ألفونس أري��وال.   ووضع الفرنسي بول بوغبا 
فريقه في املقدمة في الدقيقة 65 بتسديدة قوية 
في شباك أري��وال.   وبقي »الشياطني احلمر« من 
دون هزمية للمباراة الثالثة عشرة توالًيا في 
ال��دوري منذ سقوطهم أمام أرسنال في املرحلة 

السابعة في األول من نوفمبر املاضي.

أح��رز كريستيانو رون��ال��دو وأل��ف��ارو 
م��ورات��ا هدفني ليقودا يوفنتوس للفوز 
-2صفر على نابولي وإح��راز لقب كأس 

السوبر اإليطالية لكرة القدم، األربعاء.
وك����اد ن��اب��ول��ي، ال����ذي ان��ت��ص��ر على 
يوفنتوس ف��ي نهائي ك��أس إيطاليا في 
امل��وس��م امل��اض��ي، أن يتقدم ف��ي منتصف 
ال��ش��وط األول، لكن فويتشيخ تشيزني 
ح��ارس يوفنتوس أنقذ ضربة رأس من 

هيرفينغ لوزانو.
وت��رك البديل فيدريكو كييزا بصمته 

على الفور في بداية الشوط الثاني، لكن 
ديفيد أوسبينا حارس نابولي حرمه من 

هز الشباك.
وافتتح رون��ال��دو التسجيل م��ن مدى 
قريب في الدقيقة 64، وأه��در لورينتسو 
إنسيني فرصة إدراك التعادل عندما أطاح 
بركلة ج���زاء خ���ارج امللعب بعد عرقلة 

دريس ميرتنز.
 وهاجم فريق املدرب جينارو غاتوسو 
ف��ي ال��وق��ت احملتسب ب��دل ال��ض��ائ��ع، لكن 
يوفنتوس حسم الفوز من هجمة مرتدة 

عبر موراتا ليحقق أندريا بيرلو لقبه األول 
على اإلطالق كمدرب.

وأب��ل��غ ب��ي��رل��و ش��ب��ك��ة راي س��ب��ورت 
التلفزيونية: »س��ع��ادة كبيرة بالفوز 
باللقب. إنه أفضل من الفوز به كالعب. من 
الصعب مشاهدة مباريات نهائية ممتعة. 
كان من املهم حتقيق الفوز بعد الهزمية أمام 
إنتر )ميالن في ال��دوري اإليطالي األحد(. 

كان علينا الدفاع عن كرامتنا«.
واحتسب احلكم ركلة ج��زاء لنابولي 
بعد مراجعة اللعبة ف��ي ش��اش��ة خ��ارج 

امللعب، لكن إنسيني أضاع الفرصة ليهدر 
ثالث ركلة ج��زاء أم��ام يوفنتوس بجميع 
امل��س��اب��ق��ات، فيما ش���ارك م��ورات��ا كبديل 

ليحسم الفوز لبطل الدوري.
وق��ال غاتوسو: »أول شيء يجب على 
لورينتسو )إنسيني( عدم حتمل املسؤولية 
مب��ف��رده. امل��س��ؤول األول ه��و أن��ا وليس 

إنسيني«.
وأضاف »أوجه التهنئة لالعبي فريقي 
ألنهم قدموا األداء ال��ذي كان يجب عليهم 

تقدميه. يجب علينا احترام يوفنتوس«.

تتويج يوفنتوس بكأس السوبر اإليطالية 
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رونالدو يحفر اسمه بالذهب.. 
ويحقق أغلى األلقاب

كريستيانو رونالدو
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يوفنتوس سوبر إيطاليا بثنائية في شباك نابولي 

سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم يوفنتوس، اسمه بأحرف من ذهب في 
ت��اري��خ ك��رة ال��ق��دم، بتسجيله هدفا ف��ي مرمى 
نابولي خالل نهائي كأس السوبر اإليطالي لكرة 

القدم.
ورفع رونالدو »صاروخ ماديرا« رصيده إلى 
760 هدفا في املباريات الرسمية، ليصبح أفضل 
هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف 
الالعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، 

الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.
كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع 
البطوالت التي شارك فيها مع »اليوفي« خالل 
املوسم احلالي، مقسمة بني 15 هدفا في الدوري 
اإليطالي و4 في دوري أبطال أوروب���ا، وذلك 

للموسم ال�15 على التوالي.
وال يزال اجلدل قائما بشأن لقب أفضل هداف 
إذ ال ميلك االحتاد الدولي )الفيفا( سجال رسميا، 

لكن العديد من وسائل اإلع��الم أك��دت أن هدف 
رونالدو جعله يتفوق على جوزيف بيكان في 

صدارة القائمة.
وأحرز كل من بيكان والبرازيلي بيليه أكثر من 
ألف هدف في مسيرتيهما، لكن هذه اإلحصاءات 
تتضمن مباريات الهواة وأخ��رى غير رسمية 

وودية.
وس��ج��ل رون��ال��دو ك��ل أه��داف��ه م��ع 4 أندية 
باإلضافة إلى ب��الده البرتغال وال يقترب منه 
في اجليل احلالي س��وى األرجنتيني ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة الذي حقق رقما قياسيا 
في الشهر املاضي بتسجيل 644 هدفا مع فريق 
واح���د. وسبق ل��رون��ال��دو )35 ع��ام��ا( وأح��رز 
102 ه��دف مع البرتغال، اللعب في صفوف 
سبورتنغ لشبونة )5 أه���داف( ومانشستر 
يونايتد )118( وريال مدريد )450( وأحرز 85 

هدفا مع يوفنتوس.

مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري 
اإلنكليزي بفوز صعب على فولهام

مانشستر سيتي يتخطى أستون فيال بثنائية 

ان��ت��زع مانشستر س��ي��ت��ي، ص���دارة 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، بفوزه الصعب 
2-0 على ضيفه أستون فيال، األربعاء، 

في مباراة مؤجلة من اجلولة األولى.
أح���رز ه��دف��ي امل���ان سيتي، ب��رن��اردو 
سيلفا )78( واألملاني إلكاي جوندوجان 

)90 من ركلة جزاء(.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 
38 نقطة في الصدارة، بفارق األهداف عن 
ليستر الذي لعب مباراة واحدة أكثر، فيما 
ظل رصيد أستون فيال 26 نقطة في املركز 

ال� 11 وله 3 مباريات مؤجلة.
واع��ت��م��د ب��ي��ب ج����واردي����وال، م��درب 
مانشستر سيتي، على طريقة اللعب 
4-3-3، حيث واص���ل االع��ت��م��اد على 
جون ستونز وروبن دياز في عمق اخلط 
اخللفي، مبساعدة من الظهيرين كايل 

ووكر وجواو كانسيلو.
وأدى رودري، دور العب االرتكاز، فيما 
حترك الثنائي كيفن دي بروين وإلكاي 
جونوجان، خلف ثالثي الهجوم املكون 
م��ن ب��رن��اردو سيلفا ورح��ي��م سترلينج 

وفيل فودين.
 أم��ا أس��ت��ون ف��ي��ال، جل��أ م��درب��ه دين 
سميث، إلى طريقة اللعب 1-3-2-4، 
حيث تكون اخل��ط اخللفي من الرباعي 
م��ات��ي ك��اش وإزري كونسا وت��اي��رون 

مينجز ومات تارجيت.
ومتركز دوجالس لويز وروس باركلي 
ف��ي وس��ط امللعب، فيما حت��رك الثالثي 
بيرتراند تراوري وجاك جريليش وجون 
ماكجني، خلف املهاجم الصريح أوي 

واتكينز.

وك����اد م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي، يفتتح 
التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما قابل 
رودري، ركلة ركنية برأسه، لتصل الكرة 
إلى سيلفا الذي سدد من اللمسة األولى، 
بيد أن احلارس إمييليانو مارتينيز أنقذ 

املوقف.
ومر فودين من أمام 3 مدافعني قبل أن 
يطلق تسديدة ارتدت من املدافع كونسا 
في الدقيقة الثامنة، وتكرر املشهد مجدًدا 
في الدقيقة 12، عندما استقبل فودين 
متريرة كانسيلو، ليسدد كرة تصدى لها 

كونسا مجدًدا.
 وواص��ل مانشستر سيتي هيمنته، 
دون أن يتمكن من تهديد مرمى أستون 
ف��ي��ال باملعنى احلقيقي وس���ط أج���واء 
ممطرة، وطالب العبو فيال بركلة جزاء 
في الدقيقة 26، بحجة أن الكرة ملست 
ذراع دياز داخل املنطقة، بيد أن احلكم لم 

يستجب ملطالبهم.
وت��خ��ل��ص ج��ري��ل��ي��ش م��ن ووك���ر في 
الناحية اليسرى، قبل أن ميهد الكرة إلى 
ت��راوري ال��ذي هز الشباك اجلانبية من 

اخلارج في الدقيقة 27.
 وأرغمت اإلصابة، ووكر على اخلروج 
من امللعب مبكًرا، ليدخل مكانه أولكسندر 
زينتشينكو، وع���اد سيتي لتشكيل 
اخل��ط��ورة من الناحية اليسرى، وهذه 
املرة عبر جوندوجان الذي مرر إلى دي 
ب��روي��ن، وس��دد ال��دول��ي البلجيكي كرة 
قوية ارتدت من املدافع مينجز في الدقيقة 
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وارت���دت تسديدة رودري من زميله 
سترلينج لتعلو املرمى في الدقيقة 32، 

ورد أستون فيال في الدقيقة 37، عندما 
سيطر احل��ارس إيدرسون على تسديدة 

باركلي.
 وأرسل رودري، عرضية من الناحية 
اليمنى، تابعها فودين برأسه بني يدي 
احل���ارس مارتينيز ف��ي الدقيقة 43، 
وأوشك السيتي على إنهاء الشوط األول 
متقدما ف��ي ال��وق��ت ب��دل ال��ض��ائ��ع، لكن 
املدافع كاش وقف أمام محاولة فودين إثر 

متريرة متقنة من دي بروين.
وح��اول أستون فيال مباغتة السيتي 
في بداية الشوط الثاني، حيث انطلق 
تراوري بالكرة من هجمة مرتدة، قبل أن 
يسدد كرة زاحفة سيطر عليها إيدرسون 

بسهولة في الدقيقة 52.
ورد مانشستر سيتي بعدها بدقيقتني، 
عندما مرر دي بروين، الكرة إلى كانسيلو 
ال��ذي تخلص من مينجز، قبل أن يطلق 

تسديدة ارتدت من عارضة املرمى.
ودخل جيسوس بداًل من دي بروين، 
وف��ي الدقيقة 67، جت��رأ أس��ت��ون فيال، 
وأرس���ل واتكينز عرضية نحو منطقة 
ال��س��ت ي�����اردات، أب��ع��ده��ا دي���از لتصل 
إل��ى ت��راوري ال��ذي ارت��دت محاولته من 
زينتشينكو إلى دوج��الس لويز، فسدد 

األخيرة كرة أبعدها احلارس.
وقام مارتينيز بإنقاذ مميز في الدقيقة 
69، عندما تصدى لرأسية جوندوجان 
ال��ذي ب��دوره، وصلت الكرة مجددا أمام 
امل��رم��ى، بيد أن��ه تلكأ وف��ق��ده��ا قبل أن 
يبعدها الدفاع. وطرح جوارديوال ورقته 
األخ��ي��رة، ب��إش��راك ال��دول��ي اجل��زائ��ري 
رياض محرز مكان سترلينج، ولم يرضخ 

احلكم ملطالب سيتي في احتساب ركلة 
جزاء بسبب تعرض جيسوس للدفع.

ومتكن سيتي أخيًرا من تسجيل هدف 
الفوز الثمني في الدقيقة 79، عندما تقدم 
سيلفا بالكرة ليتقدم بها ويسددها من 
خارج منطقة اجلزاء على ميني احلارس 

مارتينيز.
 وح��ص��ل م���درب أس��ت��ون ف��ي��ال، دي��ن 
سميث على البطاقة احلمراء الحتجاجه 
على ق��رار احل��ك��م، ومتكن السيتي من 
تعزيز تقدمه في الدقيقة األخيرة، بعدما 
احتسب احلكم ركلة ج��زاء بعد ملسة يد 
واضحة على ك��اش، ونفذ جوندوجان 

الركلة بنجاح.
وت��أث��رت س��ع��ادة ب��ي��ب ج��واردي��وال 
بالفوز بإصابة العب الوسط كيفن دي 

بروين واملدافع كايل والكر.
وبدا أن البلجيكي دي بروين تعرض 
إلصابة عضلية في الساق وخ��رج عند 
م��رور ساعة من اللعب بستاد االحت��اد 
بينما كان والكر خرج في الشوط األول 
بعد اص��ط��دام مع ج��اك جريليش العب 
فيال. وأبلغ جوارديوال مؤمترا صحفيا 
»ل��م أحت��دث مع الطبيب. لو طلب كايل 
اخلروج فهذا بسبب حدوث أمر ما. أمتنى 

أن تكون إصابة بسيطة«.
وأش���ار ج���واردي���وال إل��ى أن إصابة 
دي بروين من املرجح أن تكون بسبب 

اجلدول املزدحم.
وأضاف املدرب اإلسباني »كيفن وضع 
ي��ده على ساقه، ل��ذا أعتقد أنها إصابة 
متعلقة بالعضالت. هذا طبيعي في ظل 

هذا العدد من املباريات«.

فرحة العبي مانشستر يونايتد بهدف بوغبا

برناردو سيلفا أحرز هدف مانشستر سيتي األول

وافقت رابطة ال��دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم األربعاء على إقامة مباريات جتريبية للسماح 

بإجراء التبديالت في حاالت االرجتاج الدماغي. 
من جهته، واف��ق مجلس االحت��اد الدولي لكرة 
القدم )إيفاب( املعني بإصدار قوانني اللعبة على 

إقامة هذه التجارب في شهر ديسمبر الفائت. 
لم يتم حتديد موعد معنّي لبدء هذه التجارب ألن 
إيفاب واالحتاد الدولي )فيفا( لم يحددا املعلومات 

الطبية اخلاصة املتعلقة باملوضوع. 
وقالت رابطة ال���دوري في بيان: »ف��ي الوقت 
الذي تشكل صحة الالعب أولوية بالنسبة لرابطة 
ال��دوري املمتاز، ستسمح البروتوكوالت بإجراء 
تبديلني كحد أقصى متعلقني بحالة االرجت��اج 

الدماغي، على أن يسمح للخصم بالعدد ذاته«. 
وتابعت »ميكن إجراء تبديالت إضافية متعلقة 
باالرجتاج في املخ بغض النظر عن عدد التبديالت 

الذي سبق أن قام به الفريق«. 
وأردف��ت »ه��ذه التجربة هي نتيجة مشاورات 
إي��ف��اب م��ع أص��ح��اب امل��ص��ال��ح وال��ت��وص��ي��ات من 
مجموعة من اخلبراء املختصني في ارجتاج الدماغ 
للسماح بالتبديالت اإلضافية لالعبني املصابني به 

أو مشتبه بإصابتهم«. 
تأمل رابطة ال��دوري املمتاز، من خالل السماح 
للفريقني بإجراء تبديل إضافي في حال االشتباه 
بإصابة العب بارجتاج في الدماغ، في احلد من 
املخاوف إزاء إساءة استخدام القواعد اجلديدة ما قد 

يؤثر على املنافسة. 
كما واف��ق »فيفا« على إقامة هذه التجارب في 
ك��أس العالم لألندية التي تستضيفها الدوحة 
الشهر املقبل، السيما بعد الضغوطات الكبيرة على 
السلطات الكروية التخاذ تدابير حتمي بشكل أكبر 

االصابات في الرأس. 

جتارب مرتقبة إلجراء تبديالت 
في حاالت االرجتاج


