
وسع ليفربول الفارق في صدارة الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط 
بعد ف��وز رائ��ع 3-1 على مانشستر سيتي 

حامل اللقب باستاد أنفيلد أول من أمس.
وب��ه��ذه النتيجة، ال��ت��ي حتققت بفضل 
أهداف فابينيو ومحمد صالح وساديو ماني، 
ميلك ليفربول، الذي يخلو سجله من الهزائم، 
34 نقطة من 12 مباراة متقدما بثماني نقاط 
على ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط 

على سيتي صاحب املركز الرابع.
وبينما يبدو احلديث عن نتائج حاسمة 
في نوفمبر، مع تبقي 26 مباراة في املوسم، 
سابقا ألوانه، فإن الطريقة التي انتصر بها 
ليفربول على فريق هيمن على الدوري خالل 
املوسمني املاضيني هي بالتأكيد مبثابة إعالن 

عن النوايا.
وان��ف��ج��رت صيحات جماهير ليفربول 
باستاد أنفيلد عندما ت��ق��دم ليفربول في 
ال��دق��ي��ق��ة ال��س��ادس��ة ب��ت��س��دي��دة ه��ائ��ل��ة من 
البرازيلي فابينيو، ال��ذي وصلته الكرة 
بعد أن أبعدها إيلكاي جندوجان من داخل 
املنطقة ليسدد من 20 مترا في شباك احلارس 

كالوديو برافو.
لكن سيتي شعر بأن الهدف كان يجب أال 
يحتسب وأن يحصل على ركلة جزاء ألن قبل 
انطالق الهجمة املرتدة التي أدت للهدف بدا 
أن ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول 
ملس الكرة بيده داخل املنطقة، غير أن قرار 
حكم الفيديو املساعد ل��م يكن ف��ي صالح 

الفريق الزائر.
وكانت هذه أح��دث واقعة مثيرة للجدل 
تتعلق بحكم الفيديو املساعد في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز وم��ن املؤكد أنها ستثير 
املزيد من النقاشات، لكن بينما مهد الهدف 
األول طريق االنتصار، فإن سيطرة ليفربول 
سرعان ما كانت واضحة في كافة أرج��اء 

امللعب.

وضغط سيتي بحثا عن التعادل وأضاع 
رحيم سترلينج فرصة بضربة رأس من مدى 
قريب، لكن ليفربول هز الشباك مرة أخرى 
في الدقيقة 13 عندما أرسل أندي روبرتسون 
كرة عرضية من اليسار حولها محمد صالح 
ب��رأس��ه ف��ي شباك ب��راف��و ليجعل النتيجة 

-2صفر.
وأحكم فريق امل��درب يورجن كلوب بطل 

أوروب���ا، ال��ذي ل��م يحرز لقب ال���دوري منذ 
1990، قبضته على مجريات اللعب وتسبب 
في العديد من املتاعب لدفاع سيتي املهتز 

بانطالقاته الهجومية القوية.
وكان ليفربول متفوقا من الناحية البدنية 
وح��رم ضغطه املستمر سيتي م��ن اللعب 
بأسلوبه املعتاد الذي يعتمد على االستحواذ 
لكن فريق املدرب بيب جوارديوال جنح رغم 

ذلك في صناعة بعض الفرص.
واختبر سيرجيو أج��وي��رو، ال��ذي قدم 
مباراة مخيبة لآلمال، أليسون بيكر حارس 
ليفربول في الدقيقة 25 وك��ان يجب على 
املهاجم األرجنتيني التصرف بطريقة أفضل 
قبل نهاية الشوط األول حني س��دد خارج 

امللعب بعد متريرة من كيفن دي بروين.
واحتاج جوارديوال إلى إج��راء تعديالت 

على أسلوب فريقه خالل االستراحة حتى 
يستطيع الدخول في أجواء اللقاء لكن هزمية 
سيتي الثالثة هذا املوسم تأكدت عندما جعل 
ليفربول النتيجة -3صفر بعد ست دقائق 

من بداية الشوط الثاني.
واستغل جوردان هندرسون بشكل رائع 
مساحة خالية في اليمني ليرسل كرة عرضية 

قفز ماني ليقابلها بضربة رأس في املرمى.

وقلص ب��رن��اردو سيلفا ال��ف��ارق لصالح 
سيتي في الدقيقة 78 بعد متريرة عرضية 
منخفضة م��ن أجنلينيو وس��ط ضغط من 
الفريق ال��زائ��ر ف��ي ال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة لكن 

ليفربول جنح في الصمود.
ول��م ينتصر سيتي في استاد أنفيلد في 
ال���دوري منذ مايو أي��ار 2003، وه��و فوزه 

الوحيد في ليفربول في 38 عاما.
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محمد صالح سجل الهدف الثاني لصالح ليفربول

كلوب: مع تقنية الفيديو
األمور لم تعد كما كانت سابقًا

أكد املدير الفني لليفربول، األملاني يورغن كلوب، أن 
األم��ور »لم تعد كما كانت في السابق« في إش��ارة لتطبيق 
تقنية حكم الفيديو املساعد »VAR« واللقطة اجلدلية التي 
جاء منها الهدف األول ل�«الريدز« بعد مطالبة مانشستر 
سيتي بركلة جزاء إثر ملس الكرة ليد ألكسندر أرنولد داخل 

منطقة اجلزاء.
وشهدت الدقائق األولى من املباراة على ملعب أنفيلد رود 
والتي حسمها ليفربول بنتيجة )3-1(، عدم احتساب احلكم 
لركلة ج��زاء للمان سيتي بعد أن ملست الكرة يد ألكسندر 
أرن��ول��د داخ��ل منطقة اجل���زاء، لترتد الكرة بهدف التقدم 

لليفربول الذي سجله البرازيلي فابينيو.
وأش��ار كلوب في تصريحات لشبكة ساكي سبورتس، 
بعد اللقاء »املشكلة كانت في ال�VAR. شاهدت ما حدث قبل 
الهدف األول، وكنت أنتظر القرار. األمور لم تعد كما كانت من 

قبل، ولكنها ليس مشكلة، سأحتفل هذا املساء«.
وحتول كلوب للحديث عن أحداث اللقاء حيث أشاد كثيرا 
باملستوى ال��ذي قدمه منافسه امل��ان سيتي، مؤكدا أنه قدم 
مباراة طيبة للغاية، وأجبرهم على الدفاع »بجميع خطوط« 
الفريق. وأوض��ح »سجلنا أهدافاً رائعة. كان من الصعب 
احلفاظ على نفس نسق الكثافة طيلة أح��داث اللقاء. ولكن 
األمر استحق العناء. الالعبون كانوا محافظني على تركيزهم 
متاما. هذه هي الطريقة الوحيدة لفوز على السيتي، أعتقد أن 
أندية أخرى قد حتقق هذا األمر بطريقة أخرى، ولكن هذه هي 

الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا«.
وأمت كلوب تصريحاته »معظم املباريات أم��ام السيتي 
كانت بنفس الشكل. لم نكن الطرف األكثر سيطرة على اللقاء، 

يورغن كلوب يحيي جماهير االنفيلدولكننا لعبنا بحيوية كبيرة وبروح، وهذا أكثر ما أعجبني«.

إشبيلية يحسم ديربي األندلس أمام بيتيس 
ويدخل املربع الذهبي في »الليغا«

تقدم إشبيلية إلى املركز الرابع في دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم بعد الفوز 
مب��ب��اراة قمة خ��ارج األرض 2-1 أم��ام ريال 

بيتيس أول من أمس.
وتقدم فريق املدرب يولن لوبتيجي بهدف 
في الدقيقة 14 عندما استغل املهاجم لوكاس 
أوكامبوس كرة حائرة دون تشتيت وسدد في 

مرمى جويل روبلس حارس بيتيس.
وأدرك لورين مورون هداف بيتيس التعادل 
ألصحاب األرض في نهاية الشوط األول بعد 

تسديدة من مدى قريب.
واستعاد إشبيلية التقدم بعد عشر دقائق 
من الشوط الثاني بواسطة املهاجم الهولندي 
ل��وك دي ي��وجن ثم جنا من ضغط كبير قرب 
النهاية ليحقق االنتصار وتنطلق احتفاالت 
الالعبني. ويحتل إشبيلية املركز الرابع برصيد 
24 نقطة من 13 مباراة، ويتساوى في رصيد 
النقاط م��ع أتلتيكو م��دري��د ثالث الترتيب، 
ويتأخر بنقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب 
املركز الثاني وبرشلونة املتصدر. وتتبقى 
مباراة قمة مؤجلة بني العمالقني برشلونة 

وريال.
وهز ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد 
الشباك للمباراة السادسة على التوالي ليساعد 
فريقه ف��ي ال��ف��وز 3-1 على ضيفه املتعثر 

إسبانيول ويصعد به للمركز الثالث.
وتقدم إسبانيول، الذي انتصر مرتني فقط 
في الدوري هذا املوسم، عكس سير املباراة في 
الدقيقة 38 عندما سدد العب الوسط سيرجي 
داردر كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء في 

شباك صاحب األرض.

وأدرك أتلتيكو التعادل قبل نهاية الشوط 
األول عندما حول أنخيل كوريا متريرة موراتا 
العرضية بضربة رأس إلى الشباك وذلك بعد 
مراجعة تقنية حكم الفيديو املساعد للتأكد من 

عدم وجود تسلل.
وتدخلت تقنية احلكم املساعد مرة اخرى 
إللغاء ركلة جزاء ألتلتيكو في بداية الشوط 
الثاني لكن بعدها وض��ع م��ورات��ا فريقه في 
املقدمة في الدقيقة 58 عندما ركض سريعا 
ليتسلم متريرة فيتولو ويحولها إلى مرمى 

دييجو لوبيز.
وأض��اف كوكي الهدف الثالث في الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع عندما سيطر على 
متريرة عرضية من دييجو كوستا وسدد كرة 
منخفضة في الشباك ليحسم فوزا كان فريقه 

بحاجة ماسة له عقب خمسة تعادالت في آخر 
ست مباريات ب��ال��دوري وخسارة أم��ام باير 

ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.
وقال موراتا ”كان من املهم أن نفوز اليوم 
ففي مباريات أخ��رى في الفترة األخيرة كنا 
نستحق فيها املزيد لكننا متاسكنا وحصلنا 

على ثالث نقاط مهمة.
”نحن مجموعة متماسكة وال نهتم مبا 
يقوله البعض. لو لعبنا بشكل جيد ميكننا 

الذهاب بعيدا هذا املوسم“.
وارت��ق��ى أتلتيكو للمركز الثالث متقدما 
على ري��ال سوسيداد برصيد 24 نقطة من 
13 مباراة متأخرا بفارق نقطة واح��دة عن 
برشلونة املتصدر ووصيفه ريال مدريد بعد 

تأجيل مواجهتهما إلى ديسمبر.

فرحة العبي إشبيلية بعد نهاية املباراة
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ليفربول يحسم القمة أمام مانشستر سيتي 
8 نقاط ويبتعد بصدارة البرمييرليغ بفارق 

ليون يخسر أمام مرسيليا في الدوري 
الفرنسي بعد االعتداء على حافلة الفريق

سجل دمييتري باييه هدفني ليقود 
أوملبيك مرسيليا للفوز 2-1 على غرميه 
أوملبيك ليون ال��ذي اشتكى من تعرض 
ح��اف��ل��ة ال��ف��ري��ق ل��الع��ت��داء ع��ن طريق 
بعض القذائف خالل الطريق إلى استاد 
ف��ي��ل��ودروم ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى 

الفرنسي لكرة القدم أول من أمس.
وتوقفت أيضا املباراة، التي أسفرت عن 
تقدم مرسيليا إلى املركز الثاني، حلوالي 
خمس دقائق بعد توجيه أشعة الليزر إلى 
أنطوني لوبيز حارس ليون وتكرر األمر 
في الشوط الثاني بسبب دخان األلعاب 

النارية.
وأظهرت بعض الصور حتطم زجاج 
أح��د جانبي حافلة ليون وه��دد ج��ان-
ميشيل أوالس رئيس النادي في حلظة ما 

بسحب الفريق من املباراة.
وق��ال رئيس ليون للصحفيني ”كنا 
ضحايا لكمني. إذا استمر األم���ر بهذه 

الصورة فلن نلعب“.
وذك��رت تقارير إعالمية فرنسية أن 
ليون أصر على استخدام حافلته اخلاصة 
رغ��م تلقيه بعض النصائح باستخدام 

حافلة أكثر أمنا.
وان��ط��ل��ق��ت امل���ب���اراة ووق��ع��ت امل��زي��د 
من الفوضى بعد احتساب ركلة جزاء 

ملرسيليا.
وف��ي البداية ب��دا أن م��اري��و بنيديتو 
مهاجم مرسيليا دفع العبا آخر، وتدخل 
حكم الفيديو ملناقشة إمكانية تلقيه بطاقة 
حمراء، ثم حدثت واقعة توجيه الليزر إلى 

احلارس لوبيز.
وسجل باييه الهدف األول في الدقيقة 
18، بعد خمس دقائق من احتساب ركلة 
اجل����زاء، ليصبح مرسيليا أول فريق 
يسجل 4000 هدف في الدوري الفرنسي. 

وأضاف باييه هدفا آخر في الدقيقة 39.
وتوقفت امل��ب��اراة ف��ي ب��داي��ة الشوط 
ال��ث��ان��ي بسبب ال��دخ��ان قبل أن يقلص 

موسى دميبلي الفارق بعد كرة عرضية 
من برتران تراوري.

وت��ع��رض أل��ف��ارو جونزاليس العب 
مرسيليا للطرد بعدما منع فرصة من 
دميبلي للتسجيل لكن الفريق صاحب 
األرض احتفظ بالتفوق ليصبح رصيده 
22 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن باريس 

سان جيرمان املتصدر.

فرحة العبي مرسيليا

مورينيو: لقب 
»البرمييرليغ« لن يفلت 

من قبضة ليفربول
راهن البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني 
السابق ملانشستر يونايتد، على ف��وز ليفربول 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز، في املوسم اجلاري، 
بعدما وس��ع الفارق مع مانشستر سيتي إل��ى 9 

نقاط.
ووصف مورينيو فريق كلوب ب�«اللغز الكامل«، 
لكنه شدد على أنه لن يفلت لقب البرمييرليج من 

قبضته بعد هذا الفارق من النقاط.
ويعتقد مورينيو أن ف��ري��ق ي��ورج��ن كلوب 
سينهي فترة انتظاره ملدة 30 عاًما ليصبح بطاًل 

للبرمييرليج.
وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة »سكاي 
سبورتس« عقب املبارة: »إذا كنت متأخًرا في سباق 
اللقب، فيجب أن تشعر أنك تستطيع الوصول إليه، 
أما إذا كنت تتصدر الدوري بفارق كبير، فيجب أن 

تشعر أنه لم ينته بعد«.
وأضاف: »لكنني لست هناك، أنا هنا، من موقفي 
هنا، أعتقد أن األمر قد انتهى )ملصلحة ليفربول( 
ما لم يحدث شيء دراماتيكي، خاصة فيما يتعلق 

بإصابات معينة قد تتسبب في كسر الفريق«.
وتابع: »لكنني أعتقد أن ليفربول هو لغز كامل، 
أشعر أن الطريقة التي يلعبون بها تتكيف مع 

إمكانيات الالعبني«.
وأكمل: »مانشستر سيتي قادر على الفوز في 7 
أو 8 و9 مباريات متتالية، لكن ال أستطيع أن أرى 
كيف ميكن أن يفقد ليفربول هذه امليزة أيًضا، وهو 

يتفوق ب� 9 نقاط أمامهم«.

غوارديوال: اللعب بهذا الشكل أمام 
أقوى فريق في أوروبا يدعو للفخر

رف��ض م��درب مانشستر سيتي، 
بيب غوارديوال، الدخول في اجلدل 
ب��ش��أن ه���دف ل��ي��ف��رب��ول األول في 
اخلسارة 1-3 في أنفيلد ليتراجع 
فريقه بتسع نقاط عن مستضيفه 
ال��ذي يتصدر ال���دوري اإلجنليزي 

املمتاز الكرة القدم.
وبدا أن ترينت ألكسندر-أرنولد 
مدافع ليفربول ملس الكرة بيده داخل 
منطقة اجلزاء لكن بدال من احتساب 
ركلة ج��زاء لصالح سيتي انطلق 
ص��اح��ب األرض ف��ي هجمة مرتدة 
وبعد 22 ثانية استقرت تسديدة 

فابينيو القوية في الشباك.
واس��ت��ش��اط غ���واردي���وال غضباً 
خارج امللعب كما هو حال سيرجيو 
أغ��وي��رو داخ��ل امللعب وبعد نهاية 
املباراة حرص املدرب اإلسباني على 
مصافحة العبي ليفربول قبل أن 
يتجه إلى احلكام ويقول »شكراً لكم 

للغاية« وبدت نبرته بأنها سخرية.
وكانت الواقعة نقطة حتول في 
ف��وز ليفربول ليتقدم بتسع نقاط 
على حامل اللقب الذي تراجع للمركز 
ال��راب��ع متأخرا بنقطة واح���دة عن 

تشيلسي وليستر سيتي.
وعند سؤاله عن رأيه في الهدف 

األول أوض���ح ج���واردي���وال أن��ه لن 
يناقش األمر.

وفضل غ��واردي��وال احلديث عما 
وصفه بأنه أداء »مذهل« من فريقه.

وق��ال »ما حدث اليوم أظهر ملاذا 
نحن األبطال. اللعب بهذا الشكل في 
ه��ذا امللعب أم��ر مذهل ل��ذا أن��ا فخور 

بفريقي أكثر من أي وقت مضى.
»ضد أق��وى فريق في أوروب��ا أنا 

فخور للغاية«.
وأج���اب امل���درب اإلس��ب��ان��ي عند 
سؤاله هل ميكن جتاوز فارق التسع 
ن��ق��اط م��ع ف��ري��ق ل��م يخسر ف��ي 29 

مباراة في الدوري »لست ساحراً«.
وأض��اف »حاولنا القيام بعملنا 
وأود التحدث عن أدائنا ال��ذي كان 
جيداً. لعبنا بشكل رائع وهذا األداء 

كان واحد من أفضل ما قدمناه.
»ما زالت هناك سبعة أشهر لو فاز 
ليفربول سأكون أول من يهنئه ألن 
ال ميكن إنكار مدى قوته. األسلوب 
الذي يلعب به وطريقة صنع الفرص 
والشخصية التي يلعب بها طوال 
الوقت«. وتابع »سيفتخر الفريقان 
بتقدمي هذه املباراة جلماهير الدوري 

اإلجنليزي«.

بيب غوارديوال مستاء من التحكيم


