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لقطة من مباراة نيوكاسل وبرايتون

إنتر يحسم ديربي الغضب بثنائية
ويحافظ على صدارة »الكالتشيو«

فاز إنتر ميالن املتصدر 2 -صفر على 
غرميه ميالن باستاد س��ان سيرو أول 
م��ن أم��س ليحافظ على بدايته املثالية 
في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم.
وم��ن��ح ه��دف��ان ف��ي ال��ش��وط الثاني 
سجلهما مارسيلو بروزوفيتش وروميلو 
لوكاكو الفوز إلنتر الذي استحق االنتصار 
وكان بوسعه أن يجعل النتيجة أكبر في 
الدقائق األخيرة من مباراته ضد فريق 

املدرب ماركو جيامباولو.
وبعد تعادل محبط 1-1 مع سالفيا 
براج في دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء 
امل��اض��ي، ق��دم إنتر أداء سيزيد من آمال 

حتقيق أول لقب في الدوري منذ 2010.
وبالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي، في 
موسمه األول مع النادي، كان االنتصار 
ف��ي قمة ميالنو مبثابة عالمة على أن 

أسلوبه بدأ يؤتي بثماره.
وق��ال كونتي ”إنها مباراة قمة وهذه 
املباريات لها طبيعة استثنائية دائما، 
ليس من السهل توقع نتيجتها خاصة في 

وجود فريقني في مكانة إنتر وميالن.
”الالعبون ق��دم��وا م��ب��اراة جيدة من 
كافة اجلوانب. دخلنا املباراة بعد مباراة 
في دوري األبطال تركت لنا مذاقا مريرا 
ورمب���ا ه��ذا حفزنا لنتعامل م��ع القمة 

بالطريقة املناسبة“.
وأض��اف ”إنه انتصار مستحق، وأنا 
سعيد من أجل اجلماهير ألن مباراة القمة 

لها مكانتها دائما“.
وافتتح إنتر، الذي لم يخسر في آخر 
سبع مباريات في ال���دوري ضد ميالن، 
التسجيل بفضل تسديدة بروزوفيتش 

التي أبدلت اجتاهها في الدقيقة 49.
ون��ف��ذ ستيفانو سينسي رك��ل��ة حرة 
بسرعة وم���رر إل��ى ب��روزوف��ي��ت��ش عند 
حافة منطقة اجلزاء، واصطدمت تسديدة 
الالعب الكرواتي املنخفضة برفائيل لياو 
وخدعت جيانلويجي دوناروما حارس 

ميالن.
وأشار مساعد احلكم إلى تسلل الوتارو 
مارتينيز لكن مراجعة حكم الفيديو 

املساعد أكدت عدم تدخله في اللعبة.
وكانت هذه ثالث مرة تستخدم فيها 
تكنولوجيا حكم الفيديو املساعد في 
امل��ب��اراة بعد إل��غ��اء ه��دف سجله هاكان 
شالهان أوغلو الع��ب ميالن في الدقيقة 
23 ب��داع��ي وج��ود ملسة ي��د ض��د فرانك 
كيسي ثم ألغي ه��دف أح��رزه مارتينيز 
إلنتر بسبب التسلل. وحسم لوكاكو الفوز 
قبل 12 دقيقة من النهاية بضربة رأس 
بعد متريرة نيكولو باريال العرضية من 
اجلانب األيسر ليهز الشباك للمرة الثالثة 

منذ انضمامه قادما من مانشستر يونايتد.
وميلك إنتر، الذي كاد أن يضيف هدفا 
ثالثا عندما س��دد ماتيو بوليتانو في 
العارضة ثم مرة أخرى عندما رد القائم 
محاولة أندريا كاندريفا، 12 نقطة من 
أرب���ع م��ب��اري��ات متقدما بنقطتني على 
يوفنتوس حامل اللقب الذي انتصر 1-2 

على ضيفه فيرونا في وقت سابق.
وقال جيامباولو إن ميالن، الذي حقق 
انتصارين في مبارياته األرب��ع األول��ى، 

أظهر قلة خبرة.
وأبلغ الصحفيني ”شاب أداءنا التردد 
في البداية، ومب��رور زمن املباراة أظهر 

إنتر خبرة أكبر.
”كسر الهدف حالة اجلمود ولم أكن 
سعيدا برد فعلنا ال��ذي شابه احلماس، 

فأصبحنا أقل تنظيما ووحدة“.
واستمرت صعوبات يوفنتوس في 
مستهل مسعاه الح���راز لقب ال���دوري 
اإليطالي للمرة التاسعة تواليا، إذ عانى 
األمرين للفوز بني جماهيره على هيالس 
فيرونا ف��ي م��ب��اراة تخلف فيها قبل أن 
يتدخل ال��واف��د اجل��دي��د ال��وي��ل��زي أرون 
رامسي والنجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو ملنحه الفوز 1-2.
وب���دا يوفنتوس م��ه��زوزا حتى اآلن 
بقيادة مدربه اجلديد ماوريسيو ساري 
اذ تعادل في املرحلة املاضية دون أهداف 
مع فيورنتينا، ثم فرط األربعاء بتقدمه 
على أتلتيكو م��دري��د اإلسباني بهدفني 
واكتفى بالتعادل 2-2 في بداية مشواره 

في دوري األبطال، كما حصل في املرحلة 
الثانية ضد وصيفه نابولي حني تقدم 
-3صفر قبل أن يحتاج الى هدف بالنيران 

الصديقة في الوقت القاتل للفوز 3-4.
وبفوزه الثالث، رفع يوفنتوس رصيده 
ال��ى 10 نقاط ف��ي امل��رك��ز الثاني بفارق 
نقطتني عن إنتر ميالن املتصّدر بتجاوزه 

عقبة جاره ميالن بهدفني دون رد.
وبدأ ساري لقاء فيرونا مبنح احلارس 
امل��خ��ض��رم جانلويجي ب��وف��ون فرصة 
خوض مباراته ال�902 على صعيد األندية 
في جميع املسابقات )657 مع يوفنتوس 
و220 مع بارما و25 املوسم املاضي مع 
ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي(، كما 
أشرك األرجنتيني باولو ديباال أساسيا 

على حساب مواطنه غونزالو هيغواين.
وبقي الهولندي ماتيس دي ليخت 
على مقاعد ال��ب��دالء بعدما فضل عليه 
س��اري التركي ميريح دمي��ي��رال، واألم��ر 
ذاته ينطبق على العب الوسط البوسني 
ميراليم بيانيتش الذي دخل في الشوط 
الثاني بعد أن بدأ األوروغوياني رودريغو 

بينتانكور أساسيا على حسابه.
وعانى فريق »السيدة العجوز« في 
الشوط األول ووج��د نفسه متخلفا في 
الدقيقة 20 بهدف رائع للبرتغالي ميغيل 
فيلوسو بتسديدة من خارج املنطقة، وذلك 
إثر ركلة جزاء لفريقه تسبب بها دمييريل 
على سامويل دي كارميني ال��ذي نفذها 
بنفسه في القائم األيسر، لكنها سقطت 
أم��ام زميله الصربي دارك��و الزوفيتش 

الذي سددها بدوره في العارضة، قبل أن 
يشتتها الدفاع نحو فيلوسو الذي أطلقها 

رائعة في شباك بوفون.
وب��ع��د ف��ت��رة م���ن ال���ض���ي���اع، أط��ل��ق 
يوفنتوس املباراة من نقطة الصفر بفضل 
الوافد اجلديد الويلزي أرون رامسي الذي 
سجل هدفه األول بقميص »بيانكونيري« 
م��ن ت��س��دي��دة رائ��ع��ة أطلقها م��ن خ��ارج 

املنطقة )31(.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية 
الشوط األول، ثم جنح يوفنتوس في في 
التقدم من ركلة ج��زاء نفذها البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو بعدما انتزعها 
الكولومبي خ��وان ك��وادرادو من األملاني 

كوراي غونتر )49(.
لكن فيرونا ل��م يلق سالحه وأح��رج 
رجال ساري بعدما حاصرهم في منطقتهم 
وهدد مرمى بوفون أكثر من مرة وأجبر 
األخ��ي��ر على التدخل إلن��ق��اذ فريقه من 
ه��دف التعادل ال��ذي ك��اد أن يتحقق في 
الوقت القاتل لوال تألق ابن ال�41 في وجه 
الزوفيتش، وتدخل العارضة في وجه 

متابعة فيلوسو )89(.
وح��ق��ق بريشيا، العائد م��ج��ددا الى 
دوري األض����واء، ف���وزه ال��ث��ان��ي خ��ارج 
ملعبه م��ن أص��ل ث��الث م��ب��اري��ات حتى 
اآلن، وجاء على حساب أودينيزي بهدف 
سجله رومولو سوزا )57(، في حني أنه 
خسر املباراة الوحيدة التي خاضها بني 
جماهيره أمام بولونيا )3-4( في املرحلة 

املاضية.  

فرحة العبي إنترميالن بعد نهاية املباراة                

في اجلولة السادسة من البرمييرليغ 

سيتي ميزق شباك واتفورد بثمانية وتوتنهام يترنح
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رد مانشستر سيتي على أول خسارة له 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم منذ 
يناير كانون الثاني، أم��ام نوريتش سيتي 
مطلع األسبوع املاضي، بانتصار ساحق 8 
-صفر على واتفورد بينما خسر توتنهام 
هوتسبير 2-1 أم���ام ليستر سيتي بعد 
اللجوء لتقنية حكم الفيديو املساعد أول من 

أمس.
واستغرق األمر من سيتي أقل من دقيقة 
واح���دة ليثبت أن الهزمية أم��ام نوريتش 
كانت مجرد انتكاسة عارضة بعد أن افتتح 
ديفيد سيلفا وابل األهداف بهدف مت اإلعداد 
له على نحو مميز. وسجل سيرجيو أجويرو 
ورياض محرز وبرناردو سيلفا ونيكوالس 
أوتاميندي بقية األهداف اخلمسة لسيتي في 
الشوط األول وذلك بحلول الدقيقة 18. وبات 
سيتي أسرع فريق يسجل خمسة أهداف في 

تاريخ الدوري املمتاز.
وك���ان ب��وس��ع سيتي أن ي��ع��ادل ال��رق��م 
القياسي املسجل باسم مانشستر يونايتد 
ألكبر انتصار في تاريخ ال���دوري املمتاز، 
بنتيجة -9صفر على ابسويتش ت��اون في 
1995، لكنه فشل في ذلك بفارق هدف واحد.
وأكمل برناردو سيلفا أول ثالثية له في 
الدوري املمتاز ليجعل النتيجة -7صفر قبل 
أن تختتم تسديدة كيفن دي بروين الرائعة 

انتصار الفريق.
وقال بيب جوارديوال مدرب سيتي ”نفس 
الشعور الذي لدي اآلن هو ما كان لدي عقب 

لقاء نوريتش وهو أن األداء لم يكن سيئا.
”ميكن أن نخسر مباريات لكن األهم هو 

النهج الذي سنتبعه )بعدها( ورد فعلنا.
”ما أعجبني ح��ق��ا أن���ه ورغ���م أن���ه من 
الطبيعي عندما ت��ك��ون متقدما -5صفر 

بنهاية الشوط األول، أال يأتي الشوط الثاني 
على نفس القدر من األداء واجلدية ويكون 
ممال، فقد فعلنا العكس وكنا أكثر هجومية 

وخضنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية“.
تقنية حكم الفيديو حتبط توتنهام

وح��ال��ت تقنية حكم الفيديو املساعد 
دون احتساب هدفني في مباراة بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز ألول مرة ليمنى توتنهام 
بثاني هزمية ل��ه ه��ذا امل��وس��م عقب تعديل 
ليستر لتأخره ليحقق الفوز 2-1 على استاد 

كينج باور.
واعتقد ويلفريد نديدي أنه قد منح ليستر 
التقدم عندما هز الشباك لكن تقنية حكم 

الفيديو املساعد ألغت الهدف بداعي التسلل.
لكن لم يكن هناك أي شك في هدف هاري 
كني ال��ذي افتتح به التسجيل لتوتنهام في 

الدقيقة 29 بعد أن هز شباك احلارس كاسبر 
شمايكل.

واعتقد سيرج أورييه أنه ضاعف تقدم 
الزوار لكن حكم الفيديو تدخل مجددا إللغاء 
الهدف لوجود تسلل على سون هيوجن-مني 
أثناء بناء الهجمة لتظهر اإلع��ادة أن القرار 

يبدو قابال للتأويل.
وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
”لو كنا قد سجلنا الهدف الثاني، لكانت 
املباراة قد انتهت. هذا منح الروح لفريق كان 

باإلمكان أن جنهز عليه“.
وأدى إلغاء الهدف إلى حتول في الزخم 
ل��ص��ال��ح أص���ح���اب األرض، ح��ي��ث سجل 
ريكاردو بيريرا هدف التعادل بعدها بثالث 
دقائق وألهب جيمس ماديسون احلماس في 
املدرجات حني سجل من مسافة 25 ياردة 

قبل خمس دقائق على النهاية.

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر ”هذا 
ما يحدث مع تقنية حكم الفيديو املساعد. 
يجب أن تقبل ببعض األم���ور ال��ت��ي تبدو 

غريبة.
”التقنية قد تخدمك أو تقف ضدك. عملت 

في كال االجتاهني بالنسبة لنا اليوم“.
وف��ي مباريات أخ��رى، زاد الضغط على 
امل��درب ماركو سيلفا عقب تعرض ايفرتون 
لثالث هزمية في أربع مباريات هذا املوسم 
بعد ان��ت��ص��ار شيفيلد يونايتد الضيف، 
والصاعد حديثا لدوري األض��واء، 2 -صفر 

على منافسه في جوديسون بارك.
وخسر نوريتش سيتي، قاهر مانشستر 
سيتي األس��ب��وع امل��اض��ي، 2 -ص��ف��ر أم��ام 

بيرنلي.
وتعادل نيوكاسل يونايتد مع برايتون آند 

هوف ألبيون بدون أهداف.

وت��رك��ت النتيجة فريق امل���درب ستيف 
بروس بانتصار واحد في ست مباريات حتى 
اآلن بينما لم يفز برايتون حتت قيادة جراهام 
بوتر منذ انتصاره في اجلولة االفتتاحية هذا 

املوسم على واتفورد 3 -صفر.
نيوكاسل يتعادل مع برايتون

وكان التعادل السلبي هو النتيجة التي 
عرفتها مواجهة نيوكاسل وضيفه برايتون 

آند هوف ألبيون.
وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار 
ال� 90 دقيقة، واكتفيا في النهاية باقتسام 

نقطة اللقاء.
وأص��ب��ح رص��ي��د ال��ف��ري��ق، ال���ذي يدربه 
املخضرم م��ارك ه��ي��وز، 5 نقاط يترك بها 
منطقة اخلطر مؤقتا، مقابل 6 نقاط في جعبة 

برايتون.

العبو مانشستر سيتي يحتفلون بالفوز

فان دايك.. أمل البرمييرليغ
لكسر هيمنة الليجا والكالتشيو

هل ينهي فان دايك هيمنة ميسي ورونالدو؟

يتواصل صراع الدوريات الكبرى- اإلجنليزي 
واإليطالي واإلسباني- اليوم اإلثنني عند اإلعالن 
عن هوية الفائز بجائزة أفضل العب في العالم 

»ذا بيست« املقدمة من الفيفا.
وي��ت��ن��اف��س ع��ل��ى ال��ف��وز بتلك اجل��ائ��زة كل 
م��ن ليونيل ميسي جن��م برشلونة اإلسباني، 
وكريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس اإليطالي، 
إضافة إلى فيرجيل فان داي��ك مدافع ليفربول 

اإلجنليزي.
وظهرت جائزة الالعب األفضل في العالم 
املقدمة من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
للمرة األولى في عام 1991، وظلت تابعة للفيفا 
حتى عام 2009، ومنذ نسخة 2010 دمجت مع 
الكرة الذهبية التي تقدمها »فرانس فوتبول«، 

قبل أن تنفصل من جديد في عام 2016.
ومنذ ع��ام 1991، شهدت القائمة النهائية 
لالعبني املرشحني للفوز باجلائزة تواجد ممثل 
عن الدوريات اإلسباني واإليطالي واإلجنليزي، 
ف��ي 6 م��ن��اس��ب��ات، ول��م يتمكن ممثل ال���دوري 
اإلجنليزي من الفوز بتلك اجلائزة في أي مناسبة 

منها.
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة ف��ي ع��ام 1996، بتواجد 
الظاهرة رون��ال��دو )برشلونة( وج��ورج وايا 
)ميالن( وأالن شيرار )نيوكاسل(، وحينها فاز 
النجم البرازيلي باجلائزة ب�329 صوًتا وحل 

شيرر ثالًثا ب�123 صوًتا.
وف��ي ع��ام 1997، ف��از رون��ال��دو باجلائزة 
من جديد ب�480 صوًتا، وحينها كان العًبا في 
صفوف إنتر ميالن اإلي��ط��ال��ي، وح��ل روبرتو 
كارلوس )ري��ال مدريد( في املركز الثاني ب�85 
صوًتا، مقابل 62 صوًتا لكل من دينيس بيركامب 

)آرسنال( وزين الدين زيدان )يوفنتوس(.
وت��وج ريفالدو )برشلونة( باجلائزة في 
عام 1999 بحصوله 543 صوًتا، مقابل 194 

صوًتا لديفيد بيكهام )مانشستر يونايتد( في 
املركز الثاني و79 صوًتا جلابريل باتيستوتا في 
املركز الثالث. وعادت املنافسة الثالثية في عام 
2004، بفوز رونالدينيو )برشلونة( باجلائزة 
بحصوله على 620 صوًتا، مقابل 552 صوًتا 
لتييري هنري )آرس��ن��ال( ف��ي امل��رك��ز الثاني، 
و253 صوًتا ألن��دري شيفشينكو )ميالن( في 
املركز الثالث. وفي عام 2007، فاز كاكا )ميالن( 
باجلائزة بحصوله على 1047 صوًتا، مقابل 
504 صوًتا لليونيل ميسي )برشلونة( في 
املركز الثاني، و426 صوًتا لكريستيانو رونالدو 

)مانشستر يونايتد( في املركز الثالث.
وح��دث��ت املنافسة الثالثية للمرة األخيرة 
العام امل��اض��ي، وحينها ت��وج لوكا مودريتش 
)ريال مدريد( باجلائزة بحصوله على 29،05% 
م��ن األص�����وات، وح���ل كريستيانو رون��ال��دو 
)يوفنتوس( ثانًيا بحصوله على %19،08 من 
األص��وات، مقابل %11،23 من األص��وات حملمد 

صالح )ليفربول( في املركز الثالث.
وتشير اإلحصائية، إل��ى أن��ه عندما تواجد 
ممثل عن كل من ال��دوري اإليطالي واإلسباني 
واإلجنليزي في القائمة النهائية للمرشحني 
للفوز بجائزة أفضل الع��ب ف��ي العالم، توج 
ممثل الدوري اإلسباني باجلائزة 4 مرات مقابل 
مرتني ملمثل الكرة اإليطالية، وفشل ممثلو الكرة 

اإلجنليزية في حصدها أي مرة.
ويأمل فان دايك في إهداء الدوري اإلجنليزي 
اجلائزة للمرة األولى في تلك املنافسة الثالثية 

طويلة األمد.
يذكر أن ال��دوري اإلجنليزي سبق وأن توج 
العبه بجائزة أفضل العب في العالم، املقدمة 
من الفيفا م��رة واح��دة من قبل، وك��ان ذل��ك عبر 
كريستيانو رون��ال��دو، عندما ك��ان الع��ًب��ا في 

صفوف مانشستر يونايتد عام 2008.


