
 وسع مانشستر سيتي املتصدر الفارق إلى 11 نقطة مع 
أقرب منافسيه مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه 2-1 في 
مباراة قمة املدينة في أولد ترافورد بينما تعادل ليفربول 
1-1 مع إيفرتون في مباراة قمة أخرى بالدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم األحد.
وبات سيتي أول فريق ينتصر في 14 مباراة متتالية 
في دوري األضواء في نفس املوسم وأنهى سلسلة من عدم 
خسارة يونايتد على ملعبه في 40 مباراة متتالية في كل 

املسابقات.
وتفوق سيتي على صاحب املركز الثاني يعني أنه 
بات من الصعب خسارة اللقب رغم أن فريق املدرب بيب 
جوارديوال لم يقدم عرضا يعتمد فقط على االستحواذ بل 

أظهر قدرته على مواجهة أصعب التحديات.
وبدأ جوزيه مورينيو بتشكيلة هجومية ضمت أنطوني 
مارسيال وماركوس راشفورد من أجل دعم املهاجم روميلو 

لوكاكو من اجلانبني.
لكن يونايتد عانى حتى يصنع أي من مهاجميه خطورة 
تذكر على مرمى سيتي الذي استحوذ على الكرة. في املقابل 
فشل فريق املدرب جوزيه مورينيو في االحتفاظ بالكرة 

بسبب االفتقار لدقة التمرير.

وشكل جابرييل جيسوس، الذي لعب في الهجوم وحيدا 
بينما ظل سيرجيو أجويرو على مقاعد البدالء، خطورة 
مبكرة على مرمى أصحاب األرض بتسديدة تصدى لها 
ديفيد دي خيا حارس يونايتد وفعل رحيم سترلينج نفس 

األمر حينما وجد املساحة.
وتقدم ديفيد سيلفا بهدف لسيتي من مدى قريب في 
الدقيقة 43 لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل بعد 

دقيقتني بعد خطأ من فابيان ديلف.
واضطر سيتي الستبدال القائد فنسن كومباني بني 
الشوطني وحل إيلكاي جندوجان العب الوسط بدال منه 

وعاد البرازيلي فرناندينيو للخلف.
وأُجبر يونايتد أيضا على الدفع بالسويدي فيكتور 

ليندلوف بدال من ماركوس روخو الذي أصيب في رأسه.
وجنح نيكوالس أوتامندي في خطف هدف االنتصار 
لسيتي من مدى قريب في الدقيقة 54 بعدما حاول روميلو 
لوكاكو تشتيت الكرة بشكل سيء. وقبل خمس دقائق من 
النهاية أنقذ إيدرسون حارس سيتي تسديدة قوية من مدى 

قريب من لوكاكو ليهدر يونايتد فرصة ال تصدق.
وأصبح رصيد سيتي 46 نقطة من 16 مباراة وبفارق 
11 نقطة عن يونايتد صاحب املركز الثاني بينما يأتي 

تشيلسي حامل اللقب ثالثا وله 32 نقطة ثم ليفربول 30 
نقطة.

 ليفربول يهدر الفوز
وأب��دى األملاني يورجن كلوب م��درب ليفربول غضبه 
بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون بينما سجل وين روني قائد 
إجنلترا السابق هدف التعادل من ركلة جزاء بعد هدف 

رائع في الشوط األول من املصري محمد صالح.
ووضع هذا الهدف صالح في ص��دارة هدافي املسابقة 
برصيد 13 هدفا وبفارق هدف واحد عن هاري كني مهاجم 
توتنهام هوتسبير. وهدف روني هو األول في هذه القمة 
منذ نحو 14 عاما حيث ق��ال مهاجم مانشستر يونايتد 
السابق ”من اجليد دائما التسجيل في مرمى ليفربول 

بصرف النظر عن أي فريق تلعب له“.
واستقبل ص��الح الكرة ناحية اليمني وتوغل داخل 
املنطقة بقوة وأطلق تسديدة في مرمى إيفرتون ليمنح 

التقدم ألصحاب األرض في الدقيقة 42.
وتسابق العبو ليفربول في إهدار الفرص السهلة وسط 
سيطرة تامة على الكرة حتى ارتكب املدافع ديان لوفرين 

خطأ وبدا أنه دفع دومينيك كالفرت-لوين داخل املنطقة 
لتحتسب ركلة جزاء.

واحتج لوفرين على احلكم بعد نهاية املباراة كما بدا أن 
كلوب يشعر باستياء كبير من هذا القرار.

وق��ال كلوب لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية 
”ال أستوعب ما يفعله. هذا ما قلته. لم أستخدم أي كلمة 

مسيئة“.
ودافع كلوب عن قراره باستبدال صالح قبل 22 دقيقة 
من النهاية ورفض قبول أن اللقطة كانت تستحق ركلة 

جزاء.
وقال املدرب األملاني ”الفريق اآلخر لم يدخل حتى منطقة 
اجلزاء. ال أعلم إن كان املنافس قد سدد أي كرة على املرمى 
بعيدا عن ركلة اجلزاء. منح املنافس مثل هذه الفرصة في 

تقديري شيء غير جيد“.
ونفذ وين روني ركلة اجلزاء بنجاح بعدما سدد الكرة 

بقوة في منتصف املرمى ليدرك التعادل في الدقيقة 77.
وحاول ليفربول خطف هدف الفوز لكن إيفرتون واصل 

الدفاع بقوة لينتزع نقطة واحدة.
وأخفق ليفربول بذلك في التقدم إلى املركز الثالث وبقي 
رابعا برصيد 30 نقطة بينما يحتل إيفرتون املركز العاشر 

وله 19 نقطة. ولم يخسر ليفربول في عشر مباريات في 
كل املسابقات وعزز سجله بال هزمية أمام إيفرتون في كل 

املسابقات إلى 15 مباراة ليعادل رقما قياسيا سابقا.
لكن ث��ارت ت��س��اؤالت ح��ول ق��رار كلوب بعدم إش��راك 
الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو في 
التشكيلة األساسية. وشارك فيرمينو بدال من صالح بينما 

شارك كوتينيو بعد ذلك.
واستحوذ إيفرتون على الكرة بنسبة 21 باملئة بينما 
مرر جوردان هندرسون 60 متريرة في الشوط األول وهو 

ما يزيد عن إجمالي متريرات العبي الفريق الزائر.
وقال سام أالردايس مدرب إيفرتون إنه نال نقطة ثمينة 
ولم يشك أب��دا في أن فريقه استحق احلصول على ركلة 

اجلزاء ووصف قرار احلكم بأنه شجاع جدا.
وقال مدرب إجنلترا السابق ”شكلنا الدفاعي كفريق كان 
جيدا جدا وأوقفنا فريقا من أقوى الفرق الهجومية ورمبا 

في أوروبا“. 
وفي وقت سابق تعادل ساوثامبتون 1-1 مع ضيفه 
أرسنال حيث سجل تشارلي أوسنت ألصحاب األرض بعد 
ثالث دقائق من البداية لكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل 

بضربة رأس بعد مشاركته في الشوط الثاني. 

رياضة14 alwasat.com.kw

فشل نابولي في استعادة صدارة دوري 
الدرجة األول��ى االيطالي لكرة القدم بعد 
تعادله بدون أهداف مع ضيفه فيورنتينا 
فيما أنقذ ستيفانو سورنتينو ح��ارس 
كييفو ف��رص��ة م��زدوج��ة ليكتفي روم��ا 
بالتعادل مع فريقه يوم األحد لتتواصل 

سيطرة التعادل السلبي على املباريات.
وحقق ميالنو فوزه األول حتت قيادة 
مدربه اجلديد جينارو جاتوزو وتفوق 
2-1 على بولونيا بفضل ثنائية جياكومو 

بونافنتورا.
وج��اء ت��ع��ادل نابولي بعد خسارته 
األسبوع املاضي -1صفر أمام يوفنتوس 
ليفشل في هز الشباك للمباراة الثانية على 
التوالي وذلك للمرة األول��ى في موسمني 
ونصف املوسم مع امل��درب ماوريتسيو 

ساري.
ويتصدر إنترناسيونالي، الذي حافظ 
على سجله اخلالي من الهزمية، البطولة 
برصيد 40 نقطة م��ن 16 م��ب��اراة بعد 
تعادله بدون أهداف أيضا يوم السبت مع 

مستضيفه يوفنتوس.
وي��ت��أخ��ر ن��اب��ول��ي ص��اح��ب امل��رك��ز 

الثاني بنقطة واح��دة عن املتصدر ويليه 
يوفنتوس برصيد 38 نقطة وروم��ا في 

املركز الرابع وله 35 نقطة.
وتقدم ميالنو إلى املركز السابع بعدما 
أصبح رصيده 24 نقطة ليحقق الفوز 

حتت قيادة العبه السابق جاتوزو.
وتقدم بونافنتورا بالهدف األول مليالنو 
بعد عشر دقائق وأدرك سيموني فيردي 
التعادل بتسديدة قوية من م��دى قريب 

بالدقيقة 23.
وأح���رز بونافنتورا ه��دف االنتصار 

بضربة رأس في الدقيقة 76.
أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما 
خ��الل م��ب��اراة في دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإليطالي لكرة القدم يوم 5 ديسمبر كانون 
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وكانت أفضل فرص لنابولي من بيوتر 
جيلينسكي عندما أط���اح ب��ال��ك��رة فوق 
العارضة وسدد كرة أخرى أبعدها ماركو 

سبورتيلو لتصطدم بالقائم.
وس��دد ماريك هامشيك في القائم كرة 
أخ��رى م��ن حافة منطقة اجل���زاء وأه��در 

دريس ميرتنز فرصة أخرى.

وسيطر روم��ا على املباراة لكنه وجد 
صعوبة في جتاوز احلارس سورنتينو.

وأنقذ احل��ارس البالغ عمره 38 عاما 
فرصة مزدوجة من باتريك شيك ثم الكرة 

املرتدة من جيرسون.
وتصدى سورنتينو لكرة من ماكسيم 
جونالون في الشوط الثاني وتسديدة 
من الكسندر كوالروف ثم فرصة من شيك 
وكل ذلك بعدما سدد روبرتو اجنليزي في 

العارضة لكييفو.
وهز سبال الشباك مرتني في آخر خمس 

دقائق ليتعادل 2-2 مع ضيفه فيرونا.
وتقدم أليسيو تشيرشي من ركلة جزاء 
وأضاف مارتن كاسيريس الهدف الثاني 
في الشوط الثاني لكن ألبرتو بالوسكي 
قلص الفارق في الدقيقة 86 وأدرك ميركو 
أنتنوتشي التعادل من ركلة ج��زاء بعد 

دقيقتني.
وع���اد بنيفنتو، ال���ذي حصد النقطة 
األولى هذا املوسم بعد تعادله مع ميالنو 
األسبوع املاضي، إلى الهزائم بعد خسارته 
2 -صفر أمام أودينيزي ليظل في املركز 

األخير. 

راشفورد العب مانشستر يونايتد في محاولة على مرمى سيتي

فرحة العبي ميالن مع مدربهم اجلديد جاتوزو

سيتي يحسم ديربي مانشستر أمام يونايتد.. وروني يفسد فرحة صالح في »البرمييرليغ«

 قال أرسني فينجر مدرب أرسنال إن أوليفييه 
جيرو سيستمر مع الفريق وليس مجرد كبديل 
بعدما شارك املهاجم الفرنسي في الشوط الثاني 
ليحرز هدف التعادل 1-1 مع ساوثامبتون في 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم األحد.

والهدف الذي جاء بضربة رأس قرب النهاية 
هو 17 جليرو كبديل مع النادي القادم من شمال 
لندن ليعادل الرقم القياسي ألي العب مع فريق 
واحد والذي يحمله أولي جونار سولسكاير مع 

مانشستر يونايتد.
ولم يشارك جيرو في التشكيلة األساسية في 
أي مباراة هذا املوسم وذك��رت تقارير صحفية 
أن��ه رمب��ا يرحل في يناير على سبيل اإلع��ارة 
للعب بشكل أكبر قبل كأس العالم في روسيا 

العام املقبل.
وقال فينجر “هو العب مهم. ملاذا نخسر العبا 

مهما؟ األمر يعود لنا.
”سيلعب ف��ي التشكيلة األساسية بشكل 
أكبر. أعتقد أن األم��ر يكون مماثال عندما متلك 
العديد م��ن الالعبني املمتازين وبعضهم لن 
يلعب“. وتابع ”السؤال الدائم هو ملاذا ال يشارك 
الالعب اجليد؟ ألن عند مشاركته سيغيب العب 

جيد آخر. األمر بسيط“.
وأش��ار فينجر إل��ى أن جيرو أح��د الالعبني 
األساسيني في تشكيلة الفريق وك��ال املديح 

ملواطنه الفرنسي.
وق��ال ”نحن ممتنون لكونه ج��زءا من هذا 
الفريق ال��رائ��ع ويستطيع امل��ش��ارك��ة وصنع 

الفارق بإمكاناته والتزامه. هو موهوب“.
وانتقد فينجر البداية الضعيفة لفريقه في 
املباريات األخيرة كما أبدى غضبه مما وصفه 

بإهدار الوقت من املنافسني. وق��ال “أشعر أن 
إهدار الوقت أصبح مشكلة حقيقية في إجنلترا.

”أوال أعتقد أن الالعبني يجب أن يظهروا 
احترامهم لكرة القدم عن طريق اللعب. وثانيا 
يجب على احلكام التصرف سريعا ألن األمر 

أصبح مشكلة حقيقية في آخر موسمني“.

فينغر: جيرو سيكون في التشكيلة األساسية وسيستمر مع أرسنال

جيرو ينقذ أرسنال مجددا
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 حافظ اوملبيك مرسيليا على آماله في املنافسة على 
لقب دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم بعدما 
سجل املهاجم فالير جيرمان أول هدفني له مع النادي 
في فوزه 3 -صفر مبلعبه على سانت ايتيني يوم األحد.

وبقي مرسيليا رابعا برصيد 35 نقطة من 17 مباراة 
بفارق األه��داف خلف موناكو حامل اللقب وصاحب 
املركز الثالث واوملبيك ليون الذي يحتل املركز الثاني. 
ول��دى باريس سان جيرمان املتصدر 44 نقطة بعد 

فوزه 3-1 على ليل املتعثر يوم السبت.
وسجل ج��ي��رم��ان، ال��ذي انتقل إل��ى مرسيليا من 
موناكو قبل بداية املوسم، الهدف األول برأسه في 
الدقيقة 11 بعد ركلة ركنية ثم حول متريرة فلوريان 
توفني إلى الشباك بعد 74 دقيقة عقب طرد رونايل 
بيير-جابرييل مدافع سانت ايتيني بسبب مخالفة 

عنيفة.
وب��ني الهدفني أض��اع جيرمان ع��دة ف��رص إذ سدد 
مرسيليا املسيطر مرتني في إطار املرمى وكان يصل 
إلى مرمى منافسه بسهولة وتصدى ستيفان روفييه 

حارس سانت ايتيني بشكل جيد لسلسلة من الفرص.
وأض���اف البديل ل��وك��اس أوك��ام��ب��وس هدفا ثالثا 
بتسديدة جميلة في الزاوية العليا في الدقيقة 80 ثم 

واصل مرسيليا ضغطه في الدقائق األخيرة. 

مرسيليا يحافظ على آماله في املنافسة على لقب 
الدوري الفرنسي بثالثية في شباك سانت ايتيني 

فرحة جيرمان العب مارسيليا بالهدف األول

نابولي يهدر فرصة استعادة قمة »الكالتشيو« وميالن يحقق أول فوز مع  جاتوزو


