
تلقى امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق مانشستر يونايتد 
اإلجنليزي، جوزيه مورينيو، حتذيرا، ومت تغرمي ناديه 
مادياً، بعدما وصل الفريق متأخراً إلى مباراته بدوري 
أبطال أوروب��ا أمام فالنسيا اإلسباني في دوري أبطال 
أوروبا خالل هذا الشهر، وهو ما أدى إلى تأخر انطالق 

صافرة بداية املباراة.
ومت تغرمي مانشستر يونايتد 15 ألف يورو لوصول 
الفريق قبل 45 دقيقة فقط من بداية املباراة التي أقيمت 2 
أكتوبر املاضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفقاً ملا 

ذكره االحتاد األوروبي لكرة القدم، اجلمعة.
وينبغي على الفرق الوصول قبل 75 دقيقة من بداية 
املباراة، ولكن مانشستر يونايتد تأخر بسبب حركة 
املرور، والتي ألقى مورينيو باللوم فيها على عدم وجود 

مرافقة الشرطة لهم من فندقهم.
وتلقى م��درب فالنسيا مارسيلينو، حتذيراً أيضاً 
بسبب تأخر انطالق صافرة بداية املباراة، ومت تغرمي 
ناديه مادياً بشكل بسيط بسبب قيام جماهيره بإشعال 

األلعاب النارية.
ومت تغرمي أندية نابولي وسيسكا موسكو وفيكتوريا 

بلزن بسبب مخالفات مختلفة في مباريات أخرى.

أن��ق��ذ ال��ب��دي��ل روس ب��ارك��ل��ي فريقه 
تشيلسي من اخلسارة األولى هذه املوسم، 
عندما سّجل ه��دف التعادل الثمني )2-
2( في الزفير األخير من لقاء الفريقني 
على ملعب »ستامفورد ب��ري��دج«، ضمن 
منافسات اجلولة التاسعة من ال��دوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وتقّدم تشيلسي أّوال في الدقيقة 21 عبر 
أنتونيو روديجير، قبل أن يقلب أنتوني 
مارسيال النتيجة لصالح يونايتد بهدفني 
في الدقيقتني 55 و73، ثم ج��اء باركلي 
ليسّجل هدف التعادل الثمني في الدقيقة 

السادسة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يرتفع تشيلسي إلى 
21 في الصدارة مؤّقتا، فيما صار رصيد 
مانشستر يونايتد 14 نقطة ف��ي املركز 

الثامن.
وأش���رك م��درب تشيلسي ماوريسيو 
ساري تشكيلته األساسية، بيد أّنه فّضل 
إش��راك املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا 
على الفرنسي أوليفييه جيرو، وعاد العب 
ال��وس��ط ال��ك��روات��ي ماتيو كوفاسيتش 
للتشكيلة على حساب اإلجنليزي روس 

باركلي.
ف��ي اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة، أج����رى م���دّرب 
مانشستر يونايتد ج��وزي��ه مورينيو 
تعديلني على تشكيلته األساسية التي 
لعبت أمام نيوكاسل يونايتد في اجلولة 
املاضية، فشارك كل من خوان ماتا وفكتور 
لينديلوف على حساب سكوت ماكتوميناي 

وإريك بايلي.  
وشهدت الدقائق العشر األول��ى فترة 
جس نبض بني الفريقني، ونّفذ البرازيلي 
ويليان ركلة ح��ّرة مباشرة بعيدا عن 
املرمى في الدقيقة 11، ورد يونايتد في 
الدقيقة 16، عندما أع��اد الظهير األيسر 
لوك شو الكرة إلى منطقة اجل��زاء، لتصل 
رأس غير املراقب روميلو لوكاكو الذي 
أرسلها بعيدا ع��ن امل��رم��ى أي��ض��ا، وج��اء 
هدف التقّدم ألصحاب األرض في الدقيقة 
21، عندما رفع ويليان كرة موزونة على 
رأس األملاني أنتونيو روديجير الذي دّكها 
في الشباك بعدما ه��رب من رقابة العب 

يونايتد بول بوجبا.
وحاول تشيلسي تشكيل الضغط على 
مرمى يونايتد ال��ذي ب���دوره اعتمد على 
الهجمات املرتّدة دون فائدة، وبقيت األمور 
هادئة حّتى الدقيقة 40، عندما وصلت 
الكرة إلى موراتا على حاّفة منطقة اجلزاء، 
بيد أن كرته املقّوسة التي سّددها بيمناه 

مّرت بعيدا عن القائم.
وشهد الشوط الثاني بداية سريعة، 
ع��ن��دم��ا م�����ّرر الع����ب وس����ط تشيلسي 
جورجينيو كرة بينية نحو موراتا الذي 
تخلّص من مدافع يونايتد كريس سمولينج 
قبل أن يطلق كرة زاحفة نحو القائم البعيد 
أبعدها احل��ارس دافيد دي خيا ببراعة، 
ثم أنقذ حارس تشيلسي كيبا إيرزاباالجا 
مرماه من ه��دف محّقق في الدقيقة 54، 

عندما تصّدى لتسديدة ماتا من بعد 12 
ي��ارده، ثم جاء هدف التعادل بعد دقيقة 
واحدة، عندما وصلت الكرة اثر دربكة امام 
تشيلسي إلى أنتوني مارسيال الذي سيطر 

عليها قبل أن يسّددها بقوة في الشباك.

وحتّسن أداء مانشستر يونايتد بعد 
ال��ه��دف، ووّج���ه بوجبا تسديدة من بعد 
25 يارده فوق املرمى بالدقيقة 57، وكان 
تشيلسي يستعيد تقّدمه في الدقيقة 66، 
عندما أرسل ويليان كرة عالية نحو مرمى 

يونايتد قابلها املدافع دافيد لويز برأسه 
بجانب القائم، وتدّخل دي إلنقاذ تسيديدة 
محكمة من العب تشيلسي جنولو كانتي 
في الدقيقة 71، قلب أن تصل الكرة إلى ماتا 
خالل هجمة مرتدة، فرفعها بحنكة من فوق 

لويز قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد 
ال��ذي م��ّرره��ا ب��دوره للخالي من الرقابة 
مارسيال الذي سّددها بتركيز على يسار 

كيبا في الدقيقة 73.    
ودخ���ل ب���درو رودري��ج��ي��ز وأوليفييه 

جيرو إلى تشكيلة تشيلسي بدال من ويليان 
وم��ورات��ا، لكن البديل أندير هيريرا كاد 
يعزز تقّدم يونايتد بيد أن احل��ارس كيبا 
أنقذ املوقف، ثم أجرى مانشستر يونايتد 
تعديلني للحفاظ على النتيجة، فدخل 

أليكسيس سانشيز وأن��دري��اس بيريرا 
مكان راشفورد ومارسيال، لكن شيئا لم 
يتغّير حّتى الدقيقة األخيرة من الوقت بدل 
الضائع، عندما تابع البديل باركلي كرة 

مرتّدة من القائم اثر رأسية من دافيد لويز.
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مارسيال أحرز ثنائية مانشستر يونايتد

بعدما خطف األض���واء ف��ي املوسم 
امل��اض��ي م��ع فريق ليفربول، أرجعت 
حتليالت صحافية أن هناك ثالثة أسباب 
تفسر تراجع مستوى النجم املصري 
محمد صالح مع »الريدز« هذا املوسم، 
في ظل توقعات بعودة »الفرعون« إلى 

التألق قريباً.
نقلت صحيفة »ل��ي��ف��رب��ول إي��ك��و« 
البريطانية، ع��ن اخلبير الرياضي 
املصري أحمد يوسف قوله، إن هناك 
ثالثة أسباب تفسر تراجع أداء النجم 
امل��ص��ري محمد ص��الح، برفقة فريقه 
ليفربول هذا املوسم عكس ما كان عليه 
الوضع في املوسم املاضي، إذ كان صالح 

جنم »الريدز« األول بدون منازع.
وق���ال أح��م��د ي��وس��ف إن »أول هذه 
األسباب هو أزمة حقوق الصورة، التي 
اندلعت بني ص��الح واالحت���اد املصري 
لكرة القدم قبيل نهائيات كأس العالم 
روسيا 2018، إذ مت استخدام صورة 
صالح على الطائرة اخلاصة مبنتخب 
الفراعنة، ما دفع إحدى شركات احملمول 
التي تعاقد معها صالح إلى االعتراض، 
معتبرة ذل���ك دع��اي��ة ل��ش��رك��ة أخ��رى 

منافسة لها«.
وأوضح يوسف أن »السبب الثاني، 
هو تعرض محمد صالح إلى اإلصابة 
في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 

أمام ريال مدريد، وذلك بعد تدخل قوي 
من مدافع >امليرنغي< سيرجيو راموس«.

وأضاف أن »السبب الثالث هو طريقة 
تعامل االحت��اد املصري لكرة القدم مع 
محمد ص��الح أث��ن��اء م��ون��دي��ال روسيا 

األخير«.
وأشار نفس املتحدث إلى أن »صالح 
ل��م يعد نفس الشخصية املبتسمة«، 
وتابع وفقاً ملا نقله صحيفة »ليفربول 
إيكو« البريطانية: »حتى املباراة أمام 
منتخب إي سواتيني ك��ان��ت محبطة 
للغاية بالنسبة له.. أهدر فرصاً سهلة، 
لكن الهدف الذي سجله من ركلة ركنية 

كان ُمدهشاً«.
هذا وكان مدرب »الريدز« يورغن 
ك��ل��وب أب���دى ف��ي وق��ت س��اب��ق ثقته 
ف��ي النجم امل��ص��ري محمد، ونصح 
املدرب األملاني صالح في تصريحات 
ص��ح��ف��ي��ة ن��ق��ل��ه��ا م���وق���ع صحيفة 
»ميرور« بضرورة التمتع بقسط من 
الراحة، من أجل العودة إلى مستواه 

املعهود.
ُيشار إلى أن محمد صالح ) 26 عاماً( 
سجل في ه��ذا املوسم ث��الث أه��داف مع 
ليفربول في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم، في ظل توقعات باستعادة 
النجم املصري حاسته التهديفية في 

اجلوالت القليلة املقبلة.

تشيلسي يخطف تعادال قاتال من مانشستر يونايتد

االحتاد األوروبي يحذر مورينيو

محمد صالح

بوغبا : هازارد األفضل 
في الدوري اإلجنليزي

اختار العب مانشستر يونايتد اإلجنليزي، الفرنسي بول بوغبا، العبه 
املفضل باملوسم اجلاري في الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وذكر بوغبا في تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس«: »ميكنكم أن 
ت��روا موقف تشيلسي هذا املوسم، فهو يفوز، ولديه شخصية ال ميكن 

جتاهلها، إيدين هازارد«.
وأضاف يوغبا: »يتألق هازارد من مباراة ألخرى، ورمبا هو أفضل العب 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز في الوقت احلالي، فريقه يسير بشكل جيد 

ويحقق نتائج جيدة«.
وت��اب��ع ال��الع��ب الفرنسي: »بالنسبة لنا، عدنا لطريق ال��ف��وز أم��ام 
نيوكاسل، ونحن بحاجة إلى املزيد من النقاط، سوف تكون مباراة صعبة، 

فنحن وهم نحتاج إلى نقاط املباراة«.

ريفر بليت يخسر للمرة األولى 
في الدوري األرجنتيني

مني ريفر بليت بهزميته األولى في الدوري األرجنتيني، هذا املوسم، 
بسقوطه امام مضيفه كولون بهدف نظيف، في انطالقة اجلولة التاسعة 

من البطولة.
وجاء هدف املباراة التي أقيمت مساء اجلمعة بالتوقيت احمللي، من 
خالل األوروجواياني جونزالو بوينو )ق76(، ليرفع كولون رصيده إلى 

12 نقطة في املرتبة ال�11.
أما ريفر الذي مني بهزميته األول��ى في البطولة وله مباراة مؤجلة، 
فتجمد رصيده عند 13 نقطة في املركز التاسع، وبات يبتعد بسبع نقاط 

عن راسينج املتصدر، والذي لم يخض بعد مباراته باجلولة.
وتأتي هذه الهزمية في الوقت الذي يستعد فيه ريفر ملباراة ذهاب نصف 

نهائي كأس ليبرتادوريس، الثالثاء املقبل، أمام جرمييو البرازيلي.
وصعد ديفينسا إي خوستيسيا للمركز الرابع ب�15 نقطة، وما زالت 
لديه مباراتني مؤجلتني، بعد تغلبه على ضيفه تاييريس بهدفني نظيفني، 
أحرزهما الباراجواياني ماتياس روخ��اس )ق6( وجاستون توجني 

)ق17(، ليتجمد رصيد الزوار عند 10نقاط في املرتبة ال�14.
وفي مباراة أخرى اجلمعة فاز فيليز سارسفليد على ضيفه خيمناسيا 
بهدف دون رد أحرزه جوناثان راميس )ق62(، ليصعد صاحب األرض 
للمركز الثامن ب�14 نقطة، ويتجمد رصيد الضيوف عند 11 نقطة في املركز 

ال�12.

رئيس االحتاد األوروجوائي السابق 
يفقد عضوية مجلس الفيفا

سحب احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم )كومنيبول( ويلمار بالديز 
رئيس احتاد أوروج��واي لكرة القدم السابق، من عضوية مجلس احتاد 

الكرة الدولي )فيفا(.
وفقد بالديز منصبه في االحت��اد الدولي خالل اجتماع عقد اجلمعة 
في سانتياجو، وحل محله بشكل مؤقت كالوديو تابيا رئيس االحتاد 
األرجنتيني لكرة القدم. وكان بالديز )53 عاًما(، والذي كان يسعى إلعادة 
انتخابه كرئيس الحتاد أوروجواي، استقال بشكل مفاجئ يوم 31 يوليو  
من االحتاد، بعد ظهور بعض التسجيالت الصوتية التي ميكن أن تكون 

مرتبطة مبسائل الفساد.
وقام االحتاد الدولي للعبة بتعيني جلنة لتسيير األعمال سيكون لها 

تفويض بإدارة االحتاد األوروجوائي حتى نهاية فبراير  املقبل.

جوزيه مورينيو
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مانوالس ال يستبعد 
الرحيل عن روما

كشف جنم روما اإليطالي، موقفه من الرحيل عن صفوف 
فريق العاصمة، في حال طلبه ريال مدريد أو برشلونة.

وق��ال كوستاس مانوالس، مدافع روم��ا، بحسب موقع 
»كالتشيو ميركاتو«: »البقاء إلى األبد في روما؟ إذا وصل 
عرض من أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة، وبغض النظر 
عن توتي الذي رفض من قبل عروض مماثلة، ليس هناك أحد 

لن يفكر في ذلك«.
وأضاف »ثم يجب علينا تقييم الظروف، ألنه ليس أمًرا 

سهالً أن تغادر روما، أنا أؤكد لكم«.
وتابع »لقد سررت بالتصفيق الذي قام به مشجعو ريال 
مدريد في السنتياجو بيرنابيو، لهدفي في مرمى برشلونة، 

الذي أقصاهم باملوسم املاضي«.
وأمت »لم أسمع ذلك، لكن بعد املباراة، تلقيت الكثير من 
الرسائل من جماهير ريال مدريد، ورأي��ت مقطع فيديو ملا 

قاموا به عقب اإلعالن عن اسمي«. 
وكانت جماهير الريال قامت بالتصفيق ملانوالس، عقب 
إع��الن املذيع الداخلي اسمه، بسبب الهدف ال��ذي سجله 
وأق��ص��ى برشلونة م��ن دوري أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي املوسم 

املاضي.


