
تغلب مانشستر يونايتد 
على مضيفه تشيلسي، بهدفني 
دون رد أول من أمس في املباراة 
التي احتضنها ملعب ستامفورد 
بريدج، ضمن اجلولة رق��م 26 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وس��ج��ل ثنائية اليونايتد 
كل من أنتوني مارسيال )45( 

وهاري ماجواير )66(.
وب���ت���ل���ك ال��ن��ت��ي��ج��ة، رف���ع 
مانشستر يونايتد رصيده إلى 
38 نقطة ليرتقي إل��ى املركز 
ال��س��اب��ع، بينما جت��م��د رصيد 
تشيلسي عند 41 نقطة في املركز 

الرابع.
أت���ت احمل���اول���ة األول����ى في 
املباراة من نصيب تشيلسي في 
الدقيقة السادسة، بصاروخية 
أرض��ي��ة م��ن جيمس م��ن خ��ارج 
منطقة اجل��زاء، مرت إلى جوار 

القائم.
وتبعها ويليان بتسديدة من 
داخل منطقة اجلزاء في الدقيقة 
التاسعة، ذهبت أعلى العارضة.

وتعرض تشيلسي لضربة 
مبكرة بإصابة كانتي، ليضطر 
المبارد إلجراء تبديل في الدقيقة 
12، ب��خ��روج متوسط امليدان 
الفرنسي ونزول مونت بدالاً منه.

وفي لقطة مثيرة للجدل في 
الدقيقة 21، اعتدى ماجواير على 
باتشواي بدون كرة أمام مقاعد 
بدالء تشيلسي، وبعد الرجوع 
إلى تقنية الفار، قرر احلكم عدم 
إشهار البطاقة احلمراء في وجه 

املدافع اإلجنليزي.
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 23، توغل 
ويليان من اجلانب األمين ملنطقة 
اجل��زاء، وأرس��ل عرضية متقنة 
لباتشواي اخلالي من الرقابة 
��ا، إال أن األخ��ي��ر فشل في  مت��اماً
ترويض الكرة، ليبتعد اخلطر 

عن مرمى اليونايتد.
وعاد باتشواي إلهدار فرصة 

محققة للتسجيل في الدقيقة 25، 
بعدما مرر مونت كرة سحرية 
للبلجيكي اخلالي من الرقابة 
في منطقة اجلزاء، ليسدد األخير 

بغرابة إلى جوار القائم.
وح���اول م��ارس��ي��ال مباغتة 
تشيلسي بانطالقة من اجلانب 

األيسر في الدقيقة 37 وصل من 
خاللها لداخل منطقة اجل��زاء، 
قبل أن يسدد كرة أرضية مرت 

إلى جوار القائم.
وافتتح مانشستر يونايتد 
التسجيل في الدقيقة 45، بعدما 
ت��الع��ب بيساكا ب��وي��ل��ي��ان من 

اجلانب األمي��ن، قبل أن يرسل 
ع��رض��ي��ة م��ت��ق��ن��ة، ارت��ق��ى لها 
ا رأسية سكنت  مارسيال مسدداً

شباك كاباييرو.
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال��راب��ع��ة من 
الوقت بدل الضائع، مرر بيدرو 
ك��رة بينية ل��ب��ات��ش��واي داخ��ل 

منطقة اجل��زاء، ال��ذي سدد كرة 
أرضية مرت إلى ج��وار القائم،  
لينتهي ال��ش��وط األول بتقدم 
مانشستر يونايتد بهدف دون 

رد.
وم��ع بداية الشوط الثاني، 
دف��ع الم��ب��ارد بورقته الثانية 

ب���ن���زول زوم�����ا ع��ل��ى ح��س��اب 
ك��ري��س��ت��ي��ن��س��ني، ب��ع��د إص��اب��ة 
األخ��ي��ر ف��ي األن���ف ف��ي الشوط 

األول عقب تدخل مع مارسيال.
وس��ج��ل تشيلسي ه��دف��ا في 
الدقيقة 55 م��ن رك��ل��ة ركنية 
ت��اب��ع��ه��ا زوم����ا ب��ت��س��دي��دة في 

الشباك، إال أن حكم املباراة ألغى 
الهدف بعد الرجوع إلى تقنية 
ال��ف��ار، بسبب وج���ود دف��ع من 
أزبلكويتا لويليامز في منطقة 

اجلزاء.
وحصل مانشستر يونايتد 
على مخالفة على حدود منطقة 

اجل��زاء في الدقيقة 63، نفذها 
ا كرة اصطدمت  فيرنانديز مسدداً

بالقائم.
وعزز مانشستر يونايتد من 
تقدمه بتسجيل الهدف الثاني 
في الدقيقة 66، بعدما ارتقى 
ماجواير لعرضية فيرنانديز 
ا رأسية  من ركلة ركنية، مسدداً

متقنة سكنت شباك البلوز.
وأج����رى الم���ب���ارد التبديل 
الثالث واألخير، بنزول جيرو 
ع��ل��ى ح��س��اب ب���ات���ش���واي في 
الدقيقة 68، على أمل العودة في 

نتيجة اللقاء.
وقلص تشيلسي الفارق في 
الدقيقة 77 برأسية من جيرو، 
إال أن الفار ع��اد وألغى الهدف 
من جديد، بسبب تسلل املهاجم 

الفرنسي.
ومن جانبه أجرى سولسكاير 
التبديل األول في الدقيقة 80 
ب��ن��زول ب��ي��ري��را ع��ل��ى حساب 

جيمس.
وأرس��ل ويليان كرة عرضية 
أرض��ي��ة م��ن اجل��ان��ب األي��س��ر 
ألزبليكويتا ف��ي الدقيقة 82، 
ليسدد األخير كرة ضعيفة أمسك 

بها بسهولة دي خيا.
ون����ال ت��ش��ي��ل��س��ي مخالفة 
على ح��دود منطقة اجل���زاء في 
ا  الدقيقة 89، نفذها مونت مسدداً
ك��رة أرضية خادعة اصطدمت 

بالقائم.
وفي الدقيقة األولى من الوقت 
ب��دل الضائع دف��ع سولسكاير 
بإيجالو على حساب مارسيال، 
وت��ب��ع��ه ب��خ��روج ف��ي��رن��ان��دي��ز 

ونزول دالوت بدالاً منه.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت 
ب���دل ال��ض��ائ��ع، ان��ف��رد إيجالو 
مبرمى تشيلسي، ليسدد كرة 
أرض��ي��ة ت��ص��دى لها كاباييرو 
ب��ن��ج��اح، لينتهي ال��ل��ق��اء بفوز 

اليونايتد بهدفني دون رد.
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لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

»يويفا« يقلص زمن 
مراجعة تقنية الفيديو 

بدوري األبطال
قال االحتاد األوروبي لكرة القدم )اليويفا( إنه وفر 15 
ثانية من معدل الزمن الذي يحتاجه حكم الفيديو املساعد 
لتصحيح ق��رار في دوري أبطال أوروب���ا ه��ذا املوسم 

ليتراجع املعدل إلى 90 ثانية.
وعبر روبرتو روسيتي رئيس جلنة احلكام باليويفا 
عن سعادته بطريقة استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو 
املساعد ف��ي البطولة لكنه ش��دد على أن��ه��ا لألخطاء 
»الواضحة«. وأوضح اليويفا أنه في 108 مباريات في 
التصفيات ودور املجموعات حتى اآلن مت تصحيح 27 
قرارا بواسطة حكم الفيديو املساعد مبعدل قرار واحد كل 

4 مباريات.
وأض��اف روسيتي »ه��ذا يوضح كفاءة أداء احلكام. 
باإلضافة إلى ذلك نشعر أن الزمن لتصحيح القرار مهم. 
حتى اآلن هذا املوسم بلغ املعدل 90 ثانية أي أقل بنحو 

15 ثانية عن املوسم املاضي«.
وُوجهت انتقادات لتكنولوجيا حكم الفيديو املساعد 
ف��ي ب��ع��ض ال��ب��ط��والت احمل��ل��ي��ة خ��اص��ة ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي مع اإلشارة إلى أن تأثير التقنية أصبح أكبر 

من احلكام على أرض امللعب.
وش��دد على أن القرار األخير يجب أن يكون للحكم 
على أرض امللعب مضيفا »يجب أن أشدد مرة أخرى أنه 
وبالتوافق مع اللوائح فحكم الفيديو املساعد لألخطاء 

الواضحة فقط وليس للحاالت املثيرة للجدل«.
وأك��د اليويفا استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو 
املساعد بداية من أدوار خ��روج املغلوب في ال��دوري 
األوروب���ي ألول م��رة ه��ذا امل��وس��م وف��ي امللحق املؤهل 
لبطولة أوروبا 2020 في مارس والبطولة ذاتها أيضا 

الصيف املقبل.

فينغر عن عقوبة السيتي: 
نحتفل باألفضل.. لكن 

األهم احترام القانون
يرى آرسني فينغر ، مدرب آرسنال السابق، أنه يجب 
ا  إع��ادة النظر في قوانني اللعب املالي النظيف، مشيراً
في الوقت ذاته إلى أن مصداقية الرياضة تعتمد بشكل 

أساسي على احترام القوانني.
وعوقب مانشستر سيتي باحلرمان من املشاركة 
في كل املسابقات األوروبية ملدة موسمني، بسبب خرق 
قوانني اللعب املالي النظيف، وهو القرار الذي ينتظر 

السيتي االستئناف عليه في محكمة التحكيم الرياضية.
وق��ال فينغر  ف��ي ه��ذا ال��ش��أن بحسب م��ا نقل موقع 
ا ما كانت لي السيطرة على  »سكاي سبورتس«: »دائماً
القوانني املالية، وأن األندية يجب أن تعمل وفقاًا ألرباحها 
الطبيعية«. وأضاف: »القوانني وضعت بالفعل، ولكني 
مقتنع في اللحظة احلالية بأنه ميكن تطويرها، ولكن 

اآلن القوانني كما هي ويجب احترامها«.
وتابع: »كل من ال يحترم القوانني ويحاول االلتفاف 
من حولها يجب معاقبته، ف��إذا مت إثبات ح��دوث خرق 

للقوانني، ال يجب ترك من يفعل ذلك دون عقاب«.
وواصل: »ال أعرف القانون بشكل كافي لتحديد ما هي 
العقوبة التي يجب تطبيقها عند عدم احترام القوانني، 
وبالتالي ال أعرف ما هي املدة التي يجب معاقبة السيتي 

بها، البد أن يتواجد كتاب يوضح القانون«.
واستكمل: »الفوز في الرياضة يجب أن يكون أساسه 
احترام القوانني، نحتفل باألفضل في كل رياضة، ولكن 
يجب التأكد من احترامهم للقوانني، وإذا لم يتم احترام 
القانون، فلن تكون هناك رياضة حقيقية، وهذا ما أراه 
األمر األهم، عندما يوجد القانون، يجب احترامه، فعندما 
تشارك في مسابقة، فأنت توقع على احترامك لقوانينها 

اخلاصة«.

سولسكاير: بوغبا ليس ملكًا لرايوال

علق النرويجي أول��ي جونار سولسكاير املدير 
الفني ملانشستر يونايتد، على تصريحات مينو 
راي���وال وكيل أع��م��ال ب��ول بوغبا الع��ب خ��ط وسط 
الشياطني احل��م��ر، ح��ول احتمالية ع���ودة النجم 

الفرنسي لصفوف يوفنتوس.
وقال سولسكاير، خالل تصريحات نقلها موقع 
»كالتشيو ميركاتو« اإليطالي: »بوغبا العب ملك 
ملانشستر يونايتد وليس لوكيله، ولم أحتدث معه، 
وال ميكنني أن أخبر بوغبا مبا ينبغي على رايوال 
قوله«. وأض��اف: »أن��ا متأكد من أن��ه يتطلع للعب 
معنا مرة أخرى بعد التعافي من إصابته، فهو يريد 
مساعدة الفريق، ويعرف أنه يتوجب عليه العمل 

بجد الستعادة لياقته البدنية، وأن عودته للمالعب 
تقترب، ونأمل أن نستعيده قريباًا«.

ا، بأن بوغبا ال ميانع  وكان رايوال قد صرح مؤخراً
العودة إلى يوفنتوس، مما زاد من التكهنات حول 
انتقال النجم الفرنسي لصفوف السيدة العجوز 
خالل امليركاتو الصيفي املقبل. ولعب بوغبا صاحب 
ال�26 عاما، 4 سنوات في صفوف البيانكونيري، قبل 
أن ينضم إلى مانشستر يونايتد ويوقع معه على عقد 

حتى صيف 2021.
وعانى بوغبا من إصابة في الكاحل أجبرته على 
الغياب في 27 مباراة، حيث شارك هذا املوسم في 8 

لقاءات فقط في جميع املسابقات.

سولسكاير وبوغبا

مانشستر سيتي يصدم
ريال مدريد بشأن سترلينغ

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن السعر 
األولي لكل من رحيم سترلينغ وكيفني دي بروين، 
جنمي مانشستر سيتي، حال اتخاذ النادي لقرار 

بيعهما.
وفرض االحتاد األوروبي عقوبة على مانشستر 
سيتي بحرمانه من املشاركة في دوري أبطال 
أوروبا موسمني متتاليني، بعد خرقه لقواعد اللعب 

املالي النظيف.
وبحسب صحيفة »ص���ن« البريطانية، فإن 
السعر ال��ذي ح��دده مانشستر سيتي، في حالة 
اضطراره لبيع سترلينغ ودي بروين، هو 180 

مليون جنيه إسترليني لكل العب.
وأوض��ح التقرير أنه من حيث املبدأ، فإن ريال 

مدريد ليس على استعداد لدفع هذه األرقام.
وسيضطر مانشستر سيتي لبيع ع��دد من 
الالعبني في ح��ال رف��ض الطعن املقدم للمحكمة 

الرياضية.
ويعتبر ال��ث��ن��ائ��ي سترلينغ ودي ب��روي��ن، 
باإلضافة إلى إميريك البورت، أبرز املرشحني للبيع 
لتوفير املبلغ الالزم للتكيف مع اللعب االقتصادي 

النظيف الذي طلبه االحتاد األوروبي.
وأك��د التقرير أن ري��ال مدريد سيبذل قصارى 
جهده مع سترلينغ الذي ميتد عقده مع مانشستر 
سيتي حتى صيف 2023، في الوقت الذي يرغب 
فيه السيتي في التجديد ل��ه، لكنهم لم يتوصال 
التفاق حتى اآلن، وبعد عقوبة االحتاد األوروبي، 

قد يقرر الالعب عدم االستمرار.
وال يعتبر ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي 

يرغب ف��ي التعاقد م��ع سترلينغ ودي بروين، 
ا يريد استغالل األموال  فمانشستر يونايتد أيضاً
التي سيحصل عليها من وراء بيع بوجبا، والتي 
قد تصل ل�100 مليون جنيه إسترليني، من أجل 

ضم الثنائي.

برشلونة ينفي وقوفه خلف انتقاد ميسي والعبني آخرين على مواقع التواصل
نفى نادي برشلونة اإلسباني 
ل��ك��رة ال��ق��دم م��ح��اول��ة تعزيز 
ص��ورة رئيسه جوسيب ماريا 
بارتوميو من خالل التعاقد مع 
شركة لتوجيه انتقادات لالعبني 
حاليني وسابقني، مبن فيهم النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وك��ان��ت إذاع����ة ك��ادي��ن��ا سير 
كاتالونيا اإلسبانية قد أفادت عن 
تعاقد النادي مع شركة العالقات 
العامة »آي 3 فنتشورز« التي 
أشرفت على »عشرات« احلسابات 
التي هاجمت العبني أمثال ميسي 
وج��ي��رارد بيكيه وم���درب السد 
القطري احلالي الالعب السابق 
ت��ش��اف��ي ه��ي��رن��ان��دي��ز وم���درب 
الفريق السابق املشرف حاليا 
على مانشستر سيتي اإلنكليزي 
ج��وس��ي��ب غ���واردي���وال وال��ق��ائ��د 
السابق للفريق كارليس بويول 

على موقعي فيسبوك وتويتر.
وم��ن الرسائل التي استشهد 
بها التقرير، واح��دة تعرب عن 
غضب جتاه ميسي بسبب تأخره 
ف��ي توقيع عقد ج��دي��د، وأخ��رى 
تطرح عالمات استفهام حول دور 
بيكيه في مسابقة كأس ديفيس 

لكرة املضرب.
وأن��ك��ر ب��رش��ل��ون��ة ف��ي بيان 

عالقته باملوضوع، نافيا بشدة 
»التعاقد م��ع خ��دم��ات مرتبطة 
ب��ح��س��اب��ات وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، نشرت رسائل سلبية 
أو ازدراء يتعلق بأي شخص أو 
كيان أو منظمة لديها عالقة مع 

النادي«.
وأك���د البيان ان��ه ت��ع��اون مع 
»خ����دم����ات م���راق���ب���ة وس���ائ���ل 
ال��ت��واص��ل« لتتبع م��ا يكتب عن 
ال��ن��ادي، لكن »ال عالقة له بهذه 
احل���س���اب���ات«، م��ه��ددا ب��ات��خ��اذ 
إجراءات قانونية ضد أي وسيلة 
إعالمية تواصل »اقحام« اسمه 

في ذلك.
وي���زي���د اجل����دل ال��ق��ائ��م من 
الضغط على بارتوميو وإدارة 
ال��ن��ادي قبل انتخابات منصب 
الرئيس امل��ق��رر إج��راؤه��ا العام 

املقبل.
واع���ت���ب���رت ح��م��ل��ة »ن��ع��م 
للمستقبل« التي يرأسها املرشح 
فيكتور فونت املنافس لبارتوميو 
في بيان لها ان االدعاءات األخيرة 

»خطيرة للغاية«.
وواج��ه برشلونة حامل لقب 
ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي، محطات 
مضطربة ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، 
شملت إق��ال��ة م��درب��ه إرنستو 
فالفيردي وتعيني كيكي سيتيني 

بدال منه، وجدال علنيا بني ميسي 
واملدير الرياضي الفرنسي إريك 
أبيدال. وأقر بارتوميو بأنه كان 
يتعني على النادي التعامل بشكل 
أفضل م��ع إق��ال��ة امل���درب الشهر 
املاضي، السيما تسريب التواصل 
م��ع تشافي لتولي مهمة املدير 
الفني بينما كان فالفيردي ال يزال 

في منصبه.
كما أدل��ى أبيدال بتصريحات 
ح��ول ظ��روف إق��ال��ة فالفيردي، 
أثارت حفيظة ميسي واستتبعت 
ردا قاسيا م��ن أفضل الع��ب في 

العالم ست مرات.
وق���ال ال��ف��رن��س��ي ف��ي مقابلة 
م��ع صحيفة »س��ب��ورت«، »ك��ان 
العديد من الالعبني غير راضني 
وال يعملون كثيرا، وكانت هناك 
مشكلة تواصل داخلي. العالقة 
بني الالعبني واملدرب كانت دوما 
جيدة، لكن بعض األم��ور أشعر 
فيها كالعب سابق. أبلغت النادي 

مبا أشعر، وتعنينّ اتخاذ قرار«.
ورد ميسي عبر صفحته على 
انستاغرام قائال »ب��ص��راح��ة ال 
أحب هذا النوع من االشياء، لكن 
اعتقد ان اجلميع يجب أن يكون 
م��س��ؤوال ع��ن م��ه��ام��ه ويتحمل 
مسؤوليات قراراته. نحن أول من 
يتحمل املسؤولية عندما ال نكون 

جيدين. امل���دراء أيضا يجب ان 
يتحملوا مسؤولياتهم«.

ودع����ا ب��ارت��وم��ي��و ب��ع��د ذل��ك 
الج��ت��م��اع ب��ني ميسي وأب��ي��دال 
لتهدئة األمور، السيما وان الفريق 
مقبل على فترة مهمة في مسار 
املوسم، اذ يالقي إيبار على أرضه 

ف��ي ال���دوري االسباني السبت، 
قبل ان يحل ضيفا على نابولي 
اإليطالي ف��ي ذه��اب ال���دور ثمن 
النهائي ل��دوري أبطال أوروب��ا، 
وم��واج��ه��ة ال��غ��رمي ري��ال مدريد 
على أرض األخير ضمن البطولة 

احمللية.

ويسعى برشلونة الى إحراز 
لقب ال��دوري اإلسباني للموسم 
الثالث تواليا، وهو يحتل حاليا 
املركز الثاني برصيد 52 نقطة، 
بفارق نقطة واح��دة فقط خلف 
غ��رمي��ه ري����ال، ب��ع��د خ���وض كل 

منهما 24 مباراة من أصل 38.

بارتوميو حاول تشويه سمعة ميسي وبيكيه وغوارديوال
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