
ح��ق��ق ن��ي��وك��اس��ل يونايتد 
فوزه األول في خمس مباريات 
ب��ال��دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز 
ل��ك��رة ال��ق��دم بعد ض��رب��ة رأس 
من إي��زاك هايدن في اللحظات 
األخيرة ليقود ناديه للفوز 1 
-ص��ف��ر على ضيفه تشيلسي 
أول من أمس. وصنع الفريقان 
القليل من الفرص في الشوط 
األول بينما اقترب جويلينتون 
مهاجم نيوكاسل من التسجيل 
لكنه وض��ع ال��ك��رة ب��رأس��ه في 
العارضة. وبعد االستراحة سدد 
ويليان الع��ب تشيلسي الكرة 
بعيدا ع��ن امل��رم��ى بعد هجمة 
مرتدة سريعة كما أهدر زميله 
تامي أبراهام فرصة أخرى بعد 
مراوغة مارتن دوبرافكا حارس 
ن��ي��وك��اس��ل. واع��ت��ق��د أب��راه��ام 
هداف تشيلسي أنه سجل هدف 
االنتصار قرب النهاية لكن مات 
ريتشي الع��ب نيوكاسل أبعد 

الكرة من على خط املرمى.
وبينما بدا أن املباراة ستنتهي 
دون أهداف ارتقى هايدن لكرة 
عرضية عالية من آالن سانت-
ماكسيمني ومل��س��ه��ا م��ن م��دى 
قريب إلى داخل املرمى لتنطلق 
احتفاالت املشجعني في ملعب 
سانت جيمس بارك. وبات فريق 
املدرب ستيف بروس في املركز 
12 وبرصيد 29 نقطة من 23 
مباراة بينما بقي تشيلسي رابعا 

مع استمرار تذبذب مستواه.
سيتي يتعادل مع باالس

وسجل كريستال ب��االس 

هدفا في اللحظات األخيرة، 
بعدما وضع فرناندينيو الكرة 
ب��ط��ري��ق اخل��ط��أ ف��ي م��رم��اه، 
ليتعادل 2-2 مع مانشستر 

سيتي صاحب األرض.
وت��ق��دم ب���االس، ال���ذي فاز 
على ملعب االحت���اد املوسم 
املاضي، بهدف سجله جينك 

طوسون، املنضم من إيفرتون 
على سبيل اإلعارة هذا الشهر، 
ف��ي الدقيقة 39 بعدما قابل 
امل��ه��اج��م ال��ت��رك��ي مت��ري��رة 

ب��ال��رأس م��ن ج���اري كاهيل 
داخل املنطقة.

وسيطر سيتي على املباراة 
لكنه أه���در ال��ف��رص وأض��اع 

ب���رن���اردو سيلفا م��ن داخ��ل 
املنطقة وبعد االستراحة أطاح 
رحيم سترلينج بالكرة عاليا 

في مناسبتني مختلفتني.

واع��ت��ق��د بيب غ��واردي��وال 
م��درب سيتي أنه حصل على 
ركلة ج��زاء ف��ي الدقيقة 71 
بعد ملسة يد من ييرو ريدفولد 

أثناء التعامل مع كرة عرضية 
من ج��واو كانسيلو لكن بعد 
ال��ل��ج��وء إل���ى ح��ك��م الفيديو 
املساعد اتضح أن الكرة ارتدت 
من ي��ده بعد محاولة تسديد 

الكرة ليلغي القرار.
وانتظر سيتي حتى الدقيقة 
82 ح��ت��ى ي����درك ال��ت��ع��ادل 
بواسطة أجويرو بعد متريرة 
من البديل جابرييل جيسوس 
ليهز الشباك للمرة 250 مع 

ناديه في كل املسابقات.
وبعد دق��ائ��ق قليلة جعل 
املهاجم األرجنتيني النتيجة 
2-1 بضربة رأس صعبة 
بعد كرة عرضية من الظهير 

األيسر بنجامني ميندي.
لكن باالس انتزع التعادل 
عندما توغل ويلفريد زاها من 
ناحية اليسار وأرس���ل كرة 
عرضية، رغ��م وج��ود رقابة 
م��ن ج���ون س��ت��ون��ز، حولها 
فرناندينيو بطريق اخلطأ في 

مرمى احلارس إيدرسون.
وه����ذا ال��ت��ع��ادل ال��ث��ال��ث 
لسيتي هذا املوسم، إلى جانب 
اخلسارة في خمس مباريات، 
ليبدو أنه يحتاج إلى معجزة 
حلصد لقب ال����دوري للمرة 

الثالثة على التوالي.
وق���ال غ��واردي��وال ”كانت 
مباراة متقاربة ولسوء احلظ 
لم نحقق الفوز. أبلغتهم بني 
ال��ش��وط��ني مب��واص��ل��ة املضي 
ق��دم��ا وب���إرس���ال امل��زي��د من 
الكرات داخل املنطقة ورقابة 

زاها في الهجمات املرتدة“.
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لقطة من مباراة نيوكاسل وتشيلسي

غوارديوال: نفكر اآلن في حجز 
تذكرة دوري األبطال

قال اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي،عقب تعادل 
فريقه أم��ام كريستال ب��االس في البرمييرليج، إن هناك الكثير من 
املباريات هذا املوسم كي يضمن فريقه مقعًدا بدوري األبطال للموسم 

املقبل.
وق��ال امل��درب اإلسباني »يجب أن نواصل طريقنا. ال زال أمامنا 
الكثير من املباريات لنخوضها هذا املوسم ويجب أن نحجز تذكرة 

املشاركة بدوري األبطال في املوسم املقبل«.
وبعدما فاز السيتي املوسم املنقضي بجميع البطوالت احمللية 
املوسم املاضي، ال يزال الفريق متواجًدا هذا املوسم في بطولتي كأس 
إجنلترا ودوري األبطال -التي سيواجه فيها ريال مدريد في املباراة 
املقبلة بالدور ثمن النهائي- لكنه يبدو أنه خرج من سباق املنافسة 

على البرمييرليغ.

غوارديوال

نيوكاسل يخطف فوزًا قاتاًل من تشيلسي في »البرمييرليغ«
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فيورنتينا يهزم نابولي ليستمر كابوس املدرب غاتوزو
تقدم فيورنتينا على نابولي 
في ترتيب دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم بعدما أذاق 
ج��ي��ن��ارو غ���ات���وزو  ال��ه��زمي��ة 
ال��راب��ع��ة ف��ي خمس مباريات 
بفوزه 2 -صفر في استاد سان 

باولو أول من أمس.
ف��ي��دري��ك��و ك��ي��ي��زا الع��ب 
فريق فيورنتينا اإليطالي في 
ف��ل��ورن��س��ا ي���وم 15 ديسمبر 
كانون األول 2019. تصوير: 

جانيفر لورنتسيني - رويترز
وس��ج��ل ف��ي��دري��ك��و كييزا 
والبديل دوس��ان فالهوفيتش 
ال��ه��دف��ني ب��واق��ع ه��دف ف��ي كل 
شوط ليحقق فيورنتينا فوزه 
ال��ث��ال��ث على ال��ت��وال��ي ف��ي كل 

املسابقات.
ولم يخسر جوسيبي إياكيني 
مدرب فيورنتينا منذ تعيينه في 
ديسمبر كانون األول إذ تعادل 
في بداية مشواره مع بولونيا 
قبل أن ي��ف��وز ث��الث م���رات في 
غضون أسبوع واحد على سبال 
في ال��دوري ثم على أتالنتا في 
كأس إيطاليا قبل انتصاره في 

نابولي.
وق����ال ك��ي��ي��زا ”منذ ق��دوم 
إياكيني، حتدثنا وعلى الفور 
فهمنا م��ا ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ألن 

نفعله.
”لم ي���ك���ن ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا 
ف��ي م��وق��ف جيد قبل العطلة 

ال��ش��ت��وي��ة، ل��ذل��ك كنا بحاجة 
لتغيير ك��ل ش��يء ونحن اآلن 

متحدون جدا“.
وأصبح رصيد فيورنتينا 
24 نقطة وتقدم إلى املركز 12 
بالتساوي م��ع نابولي لكنه 

يتفوق في املواجهات املباشرة، 
بينما استمرت معاناة غاتوزو  
م��ن��ذ تعيينه خ��ل��ف��ا ل��ك��ارل��و 

أنشيلوتي الشهر املاضي.
وأط��ل��ق��ت جماهير نابولي 
ص���ي���ح���ات اس���ت���ه���ج���ان ض��د 

الالعبني بعد الهزمية في ثالث 
مباريات متتالية بالدوري ألول 

مرة منذ أبريل نيسان 2012.
وق���ال غ��ات��وزو  ”يجب أن 
نعتذر للجماهير وللمدينة 
بأسرها، ألن األداء الذي قدمناه 

كان مخجال.
”في امل���ب���اري���ات القليلة 
املاضية قدمنا عروضا جيدة 
لكن ال��ي��وم األداء ك��ان مروعا 

باستثناء أول 20-25 دقيقة“.
وتابع ”ال ميكن أن نبحث عن 

أع��ذار، وصلنا للقاع ونحتاج 
إلى معرفة ماذا يحدث. بدا األمر 
وكأننا التقينا صباح اليوم 
فقط وارتدينا قمصان اللعب 
ودخلنا امللعب. لم يكن هناك أي 

تنظيم“.
وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 
26 عندما أنهى كييزا حتركا 
جماعيا جيدا بوضع الكرة في 

الشباك من 12 مترا.
واق��ت��رب الفريق ال��زائ��ر من 
مضاعفة النتيجة بعد خمس 
دق��ائ��ق أخ���رى ل��ك��ن احل���ارس 
ديفيد أوسبينا أب��ع��د ضربة 
رأس من جايتانو كاستروفيلي 
م���ن أس��ف��ل ال���ع���ارض���ة، قبل 
أن يطلق ب��ات��ري��ك كوتروني 
تسديدة سكنت شباك احلارس 
الكولومبي لكن الهدف أُلغي 

بداعي التسلل.
ورد ن���اب���ول���ي ب��ص��ن��اع��ة 
ف��رص خطيرة ف��ي ك��ل ش��وط، 
إذ اقترب خوسيه كايخون من 
التسجيل بضربة رأس وهو 
غ��ي��ر م��راق��ب ق��ب��ل أن تلمس 
تسديدة لورينتسو إنسيني 
من مسافة بعيدة القائم. لكن 
البديل فالهوفيتش وجه ضربة 
قاصمة آلم��ال نابولي بالهدف 
الثاني في الدقيقة 74 عندما 
انطلق إلى قلب امللعب قبل أن 
يطلق تسديدة رائ��ع��ة بقدمه 

اليسرى في الزاوية البعيدة.

لقطة من مباراة فيورنتينا ونابولي

هاالند يسجل هاتريك في أول مباراة مع دورمتوند
أحرز إيرلينج هاالند املنضم 
ح��دي��ث��ا ل��ب��روس��ي��ا دورمت��ون��د 
ثالثة أه��داف في 23 دقيقة في 
مشاركته األول���ى م��ع الفريق 
ل��ي��ق��وده لقلب ت��أخ��ره بهدفني 
إل��ى ف��وز 5-3 على مستضيفه 
أوغسبورج في دوري الدرجة 
األول��ى األملاني لكرة القدم أول 

من أمس.
وخ����ط����ف أداء ال���الع���ب 
النرويجي األضواء من تعويض 
رازن ب���ال ش��ب��ورت اليبزيغ 
تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه 
أون��ي��ون ب��رل��ني بفضل ثنائية 
تيمو فيرنر ليبتعد ب��ص��دارة 
البطولة بفارق خمس نقاط عن 
أق��رب منافسيه إذ رفع رصيده 

إلى 40 نقطة.
ومي�������ل�������ك ب�����روس�����ي�����ا 
مونشنجالدباخ 35 نقطة في 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي عقب خسارته 
-2صفر أمام مستضيفه شالكه 

يوم اجلمعة.
وسجل ه��االن��د، املنضم إلى 
دورمت��ون��د ق��ادم��ا م��ن رد بول 
س��ال��زب��ورج قبل ع��دة أسابيع 
مقابل 20 مليون يورو )22.18 
م��ل��ي��ون دوالر(، ه��دف��ه األول 
بتسديدة منخفضة في الدقيقة 
59 بعدما شارك كبديل ليقلص 

الفارق إلى 2-3.
وتقدم أوغسبورج 2 -صفر 
ثم 3-1 بفضل ثنائية فلوريان 
نيدليخنر وه���دف م��ن ماركو 
ريشتر بعدما أه��در دورمتوند 
العديد من الفرص في الشوط 

األول. وقلص يوليان براندت 
الفارق لدورمتوند.

وأدرك ج���ي���دون س��ان��ش��و 
التعادل للفريق الضيف قبل أن 
يضيف هاالند الهدف الرابع في 
الدقيقة 70 ليمنح دورمتوند 

التقدم.
واخ��ت��ت��م ال���الع���ب ال��ب��ال��غ 
عمره 19 عاما األه��داف ليرتقي 
ملستوى التوقعات في الدقيقة 
79 ليرفع دورمت��ون��د صاحب 
امل��رك��ز ال��راب��ع رص��ي��ده إل��ى 33 

نقطة.
وقال هاالند ”كان يوما جيدا 
وب��داي��ة ج��ي��دة. أن��ا سعيد. أنا 
محاط بأشخاص جيدين. هذا 

فريق مذهل“.

وخطف هاالند، وهو البديل 
امل��ث��ال��ي لباكو ألكاسير ال��ذي 
يرغب في الرحيل، األنظار هذا 
امل��وس��م عندما أح��رز 16 هدفا 
في الدوري النمساوي وثمانية 
أه����داف ف��ي دور امل��ج��م��وع��ات 
ب����دوري أب��ط��ال أوروب�����ا قبل 

انتقاله إلى أملانيا.
وارتبط اسمه باالنتقال إلى 
العديد من األن��دي��ة األوروب��ي��ة 
الكبيرة بعد فشل سالزبورج 
في التأهل ألدوار خروج املغلوب 
بدوري األبطال وأشارت تقارير 
إع��الم��ي��ة إل���ى أن مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي ويوفنتوس 
ب��ط��ل ال����دوري اإلي��ط��ال��ي كانا 

يرغبان في ضمه.

وق���ال لوسيان ف��اف��ر م��درب 
دورمت��ون��د ”ترك بصمته على 
املباراة. هذه االنطالقات في عمق 
امللعب واح���دة م��ن أب���رز نقاط 
قوته. قام بعمل جيد للغاية وهذا 
خيار لنا. كنا نفتقر للقدرة على 

االنطالقات في عمق امللعب“.
وت���أخ���ر الي���ب���زي���غ ب��ه��دف 
ماريوس بولتر في الشوط األول 
لكنه أدرك التعادل بتسديدة 
مباشرة مذهلة م��ن فيرنر في 
الدقيقة 51 ثم منحه مارسيل 
زابيتسر التقدم من مدى قريب 

بعد ذلك بست دقائق.
وهز فيرنر الشباك مرة أخرى 
في الدقيقة 83 ليتصدر قائمة 
هدافي البطولة برصيد 20 هدفا.

هاالند يقدم أوراق اعتماده جلماهير دورمتوند

بنفيكا ينتزع فوزًا قاتاًل من سبورتنج 
لشبونة ويبتعد بصدارة الدوري البرتغالي

اقتنص بنفيكا ف��وزا عصيبا بهدفني 
في الوقت القاتل على مضيفه سبورتنج 
ل��ش��ب��ون��ة، ك��م��ا ع���اد س��ب��ورت��ن��ج ب��راغ��ا 
بفوز ثمني م��ن ملعب ب��ورت��و 1-2 ، في 
مستهل منافسات اجلولة 17 من الدوري 

البرتغالي.
وعلى ملعب جوزيه أل��ف��االدي، أرض 
سبورتنج، س���ارت امل��ب��اراة س��ج��اال بني 
الفريقني لكنها خلت م��ن األه���داف حتى 

الدقيقة )85( عندما اقتنص راف��ا سيلفا 
هدف التقدم األول لبنفيكا، قبل أن يرجح 
الالعب نفسه كفة الضيوف بهدف ثان في 

الدقيقة )9+90(.
وفي املباراة األخ��رى، فاز براغا بفضل 
ال��ه��دف��ني ال��ل��ذي��ن ح��م��ال ت��وق��ي��ع ك��ل من 
فرانسرجيو )5( وباولينيو )75(، بينما 
سجل تيكينيو س��واري��س ه��دف بورتو 

الوحيد بالدقيقة )58(.

وعلى وقع هذه النتائج، زاد بنفيكا غلته 
إلى 48 نقطة، ليبتعد في صدارة الترتيب، 
بينما جتمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 
29 نقطة في املركز ال��راب��ع، مؤقتا حتى 

إقامة باقي مباريات األسبوع.
كما وصل براغا للنقطة 27 يحافظ بها 
على املركز اخلامس، بينما توقف رصيد 
ب��ورت��و عند 41 نقطة، لكنه ال ي��زال في 

وصافة الترتيب.

فرحة العبي بنفيكا


