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إيفرتون يفرض التعادل السلبي على تشيلسي
�أجرب �إيفرتون م�ضيفه ت�شيل�سي على
التعادل ال�سلبي� ،أول �أم�س الأحد،
يف اجلولة الـ 12للربميييريليغ،
على ملعب �ستامفورد بريدج.
وب��ه��ذه النتيجة ،ارت��ف��ع ر�صيد
ت�شيل�سي �إلى  28نقطة ،يف املركز
ال��ث��ال��ث ،بينما ارت��ف��ع ر�صيد
�إيفرتون �إلى  19نقطة ،يف املركز
التا�سع.
وقاد احلار�س الدويل الإنكليزي،
ج�����وردان ب��ي��ك��ف��ورد� ،إي��ف��رت��ون
القتنا�ص ه��ذا ال��ت��ع��ادل ،بف�ضل
ت�����ص��دي��ه ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ك��رات
اخلطرية ،من جانب البلوز.
وكانت �أول خطورة يف املباراة،
عن طريق �إيفرتون ،يف الدقيقة
الثالثة ،بعد ركنية نفذها لوكا�س
ديني على ر�أ���س �أندريه جوميز،
الذي و�ضعها فوق العار�ضة.
أخرا ،وحتدي ًدا
وجاء رد البلوز مت� ً
يف الدقيقة  ،23من �رضبة حرة
مبا�رشة �سددها ماركو�س �ألون�سو،
بجانب القائم الأمين لبيكفورد.
وو�سط �سيطرة من ت�شيل�سي ،حت�صل
�إيفرتون على ركنية يف الدقيقة
 ،30حولها املدافع كني بر�أ�سه
�إلى فوق املرمى.
لكن الكرة الأخطر كانت لت�شيل�سي
يف الدقيقة  ،40من �رضبة حرة غري
مبا�رشة نفذها ويليان خلف الدفاع
لألون�سو ،الذي �سددها بقوة من
مل�سة واحدة ،ف�أخرجها بيكفورد
ب�صعوبة.
ويف �أول دقيقة من ال�شوط الثاين،
ا�ستطاع ت�شيل�سي �أن ي�صل من ثالث
مل�����س��ات� ،إل���ى م��رم��ى التوفيز،
بعر�ضية من هازارد ملوراتا ،الذي
�صوب الكرة لكن بيكفورد ت�ألق مرة
�أخرى و�أخرجها
�رسيعا ،يف
وحاول �إيفرتون الرد
ً
الدقيقة  ،48بعد انطالقة لوالكوت

• جانب من لقاء تشيلسي وإيفرتون

م��ن و���س��ط امل��ل��ع��ب ،لكنه تعرث
و�سقط.
ويف الدقيقة  ،56الحت �أخطر كرة
لإيفرتون ،عرب ت�سديدة قوية من
�سيجورد�سون ،من خ��ارج منطقة
اجلزاء ،لكن كيبا ،حار�س البلوز،
ت�ألق و�أخرجها ل�رضبة ركنية.
وم��ع الدقيقة � ،59أر�سل ه��ازارد

ساري يحقق رقم ًا مميزاً
في البريمييرليغ
وا�صل الإيطايل ماوري�سيو �ساري،
املدير الفني لت�شيل�سي ،كتابة
التاريخ ب��ال��دوري الإنكليزي
امل��م��ت��از ،رغ��م ت��ع��ادل فريقه
�سلب ًيا مع �إيفرتون� ،أول �أم�س
الأح��د� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 12من الربمييريليغ.
ووف���قً���ا ل�����ش��ب��ك��ة «���س��ك��واك��ا»
للإح�صائيات ،ف�إن �ساري بات
�أول م���درب ينجح يف حتقيق
�سل�سلة من عدم اخل�سارة خالل
�أول  12م��ب��اراة ل��ه بالدوري

روني يتصدر التشكيلة المثالية
للدوري األميركي

الإنكليزي.
وتولى �ساري تدريب ت�شيل�سي
مطلع امل��و���س��م احل���ايل خلفا
ملواطنه �أنطونيو كونتي ،لينجح
املدرب الإيطايل يف قيادة البلوز
لعدم اخل�سارة خالل  12مباراة
على التوايل بالربمييريليغ.
وبهذه النتيجة ،ارتفع ر�صيد
ت�شيل�سي �إل���ى  28نقطة ،يف
املركز الثالث ،بينما ارتفع
ر�صيد �إيفرتون �إلى  19نقطة ،يف
املركز التا�سع.

متريرة يف عمق ال��دف��اع ،لي�سدد
ويليان بجانب القائم الأمين.
ويعود ه��ازارد بت�سديدة قوية يف
الدقيقة  ،61م��ن خ���ارج منطقة
اجلزاء ،حيث وا�صل بيكفورد ت�ألقه
وحولها لركنية.
ويف الدقيقة � ،63صوب الدويل
البلجيكي مرة �أخ��رى ،من خارج

منطقة العمليات ،لت�صطدم الكرة
بالدفاع ،ويخرجها بيكفورد بنجاح
قبل دخولها مرماه.
وح��اول �ألون�سو م��رة �أخ��رى ،يف
الدقيقة  ،66بت�سديدة قوية ،لكن
القائم الأي�رس ت�صدى لها.
ويف الدقيقة � ،72أح��رز موراتا
ه��دفً ��ا مت �إل��غ��ا�ؤه ،بعد عر�ضية

م��ن �أزبيليكويتا ،لكن املهاجم
الإ���س��ب��اين ك��ان يف موقف ت�سلل،
قبل �أن ي�سدد هازارد جمد ًدا بجانب
القائم الأي�رس.
وا�ستمر ت�شيل�سي يف ال�سيطرة على
اللعب ،وحماولة الو�صول ل�شباك
ال�ضيوف ،دون ج��دوى ،لتنتهي
املباراة بالتعادل ال�سلبي.

إيمري :لينو أنقذنا كثيراً

 ...وعملية ويلبيك الجمعة

عرب �أوناي �إميري ،مدرب �آر�سنال ،عن عدم �سعادته بالتعادل مع وولفرهامبتون
« ،»1-1يف اجلولة  12من الدوري الإنكليزي.
وق��ال �إمي���ري ،يف ت�رصيحات �أب��رزه��ا املوقع الر�سمي للنادي« :نعلم �أن
وولفرهامبتون فريق تناف�سي للغاية ومنظم ،وقدموا ما يكفيهم للفوز».
و�أ�ضاف« :جازفنا بعد ت�سجيل هدف التعادل ،لأننا �أردنا الفوز ،وهو ما عر�ض
مرمانا �أي�ضً ا للخطورة ،يف النهاية النتيجة مل ت�سعدنا ،رغم تقديرنا للعمل
الذي قام به املناف�س».
و�أثنى امل��درب الإ�سباين على احلار�س بريند لينو ،بعد ت�ألقه يف
املباراة ،حيث قال« :كنا نعلم �أننا بحاجة اليوم حلار�س بهذا الأداء،
خا�صة مع قيامنا باملجازفة والهجوم يف بع�ض الأوقات ،ما ترك
م�ساحات يف اخللف �أمام وولفرهامبتون ،ولهذا �أعتقد �أنه قدم
م�ستوى ير�ضينا».
وف�رس �إميري ا�ستبدال م�سعود �أوزيل يف ال�شوط الثاين ،م�ؤك ًدا
�أنه �أراد �إقحام العبي و�سط مبوا�صفات هجومية ،لذا �أدخل
هرنيك خميتاريان و�آرون رام�سي.وتطرق �إميري ،يف ختام
ت�رصيحاته ،للحديث عن حالة املهاجم الإنكليزي داين
اً
قائل« :الإ�صابة كبرية ،ولقد حتدثنا معه ،من
ويلبيك،
�أجل دعمه ،لأنه �سيخ�ضع لعملية جراحية يوم اجلمعة».
وا�ستمر �آر�سنال بعد التعادل يف املركز اخلام�س ،بـ24
نقطة ،بينما وا�صل وولفرهامبتون احتالل املركز ،11
بر�صيد  16نقطة.

• مورينيو

• روني

حل ال�سويدي زالت��ان �إبراهيموفيت�ش ،والإنكليزي واي��ن روين،يف
الت�شكيلة املثالية هذا املو�سم بالدوري الأمريكي لكرة القدم.
و�شملت الت�شكيلة املثالية ،التي اختارها الالعبون يف البطولة والأجهزة
الفنية وو�سائل الإعالم ،مهاجم �أتالنتا يونايتد ،جوزيف مارتينيز،
هداف امل�سابقة ،بر�صيد  31هدفا.
ويف ما يلي الت�شكيلة املثالية للدوري الأمريكي يف :2018
حرا�سة املرمى :زاك �ستيفان «كولومبو�س كرو».
الدفاع :كيمار لوران�س «نيويورك ريد بولز» � -آرون لونغ «نيويورك ريد
بولز»  -وت�شاد مار�شال «�سياتل �سوندرز».
الو�سط :لوثيانو �أكو�ستا «دي �سي يونايتد»  -ميغل املريون «�أتالنتا
يونايتد» � -إيجناثيثو بياتي «مونرتيال �إميباكت»  -كارلو�س فيال
«لو�س �أجنلو�س فوتبول كلوب».
الهجوم :زالتان �إبراهيموفيت�ش «لو�س �أجنلو�س جالك�سي»  -جوزيف
مارتينيز «�أتالنتا يونايتد»  -واين روين «دي �سي يونايتد».

غوارديوال يرفض الحديث
عن حسم اللقب مبكراً

مورينيو يكشف عن أسباب
الخسارة القاسية
�أك���د ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ،املدير
الفني ملان�ش�سرت يونايتد� ،أنه
ال يلوم العبيه رغم اخل�سارة �أمام
مان�ش�سرت �سيتي بنتيجة ،3-1
يف الديربي الذي �أقيم على ملعب
«االحتاد» ،باجلولة  12من الدوري
الإنكليزي.
وقال مورينيو ،يف ت�رصيحات عقب
املباراة ،نقلها موقع «مان�ش�سرت
�إيفننغ نيوز»« :مواجهة يوفنتو�س
كانت �صعبة جدا علينا ،وقدمنا
ل��ق��اء ك��ب�يرا ه��ن��اك ،ل��ذل��ك ظهر
التعب وا�ضحا على الالعبني ب�سبب
املجهود ال�ضخم الذي بذلوه ،ما
ت�سبب يف �أخطاء مباراة اليوم».
و�أ���ض��اف�« :سنحاول التح�سن يف
امل��ب��اراة املقبلة ،لكن للآ�سف
�ستكون بعد  13ي��وم��ا� ،إال �أننا
���س��ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل م��ع��ا حتى
النهاية».
تابع�« :سمولينغ ولينديلوف

• ساري

ق��دم��ا م��ب��اراة جيدة،
كما �أن لوك �شاو الذي
ارت��ك��ب خ��ط��أ الهدف
الأول ق���دم م�ستوى
مميز �أي�ضا ،لأنه كان
ب��امل��و���س��م املا�ضي
ي�شارك يف مباراة كل
� 3أ�شهر� ،أما الآن فهو
ق���ادر على امل�شاركة
خالل اللقاء بالكامل».ووا�صل:
«ال��ه��دف الثالث ج��اء يف وقت
�صعب ،كنا نحاول العودة يف
النتيجة ،لكننا مل نتمكن من
ذلك».
وا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي ال�صدارة،
بعدما رف��ع ر�صيده لـ 32نقطة،
متق ّدما بفارق نقطتني عن ليفربول
الذي فاز يف وقت �سابق على فولهام
ّ � ،0-2أم���ا مان�ش�سرت يونايتد،
فتجمد ر�صيده عند  20نقطة يف
ّ
املركز الـ.8

• غوارديوال

�أكد بيب غوارديوال ،مدرب
مان�ش�سرت �سيتي� ،أول �أم�س
الأح����د ،عقب ال��ف��وز على
مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د ،يف
م��ب��اراة ال��دي��رب��ي «� »1-3أن
فريقه ا�ستحق هذا االنت�صار ،و�أن
العبيه خا�ضوا اللقاء ب�شكل �أف�ضل
من املو�سم املا�ضي
وق���ال امل���درب ،يف ت�رصيحات
ل�شبكة «�سكاي �سبورت»« :حققنا
ف��وزا م�ستحقا ،ولعبنا ب�شكل
�أف�ضل من املو�سم املا�ضي».
وتابع« :كان هدفنا هو عدم فقدان
الكرة ،هم دافعوا ب�شكل جيد،
و�أغلقوا امل�ساحات �أمامنا ،لكن

تعادل مثير بين بوكا جونيورز وريفربليت
في نهائي ليبرتادوريس
ح�سم التعادل « »2-2مباراة بوكا جونيورز و�ضيفه،
ريفر بليت ،،يف ذهاب نهائي كوبا ليربتادوري�س،
على ملعب «ال بومبونريا».
وبد�أ بوكا جونيورز التهديف ،عن طريق رامون �آبيال،
يف الدقيقة  ،34ليتعادل ريفر بليت بعدها بدقيقتني،
عرب لوكا�س براتو ،قبل �أن يحرز داري��و بينديتو
الهدف الثاين للبوكا ،يف الدقيقة الأولى من الوقت
بدل ال�ضائع لل�شوط الأول.
ويف الدقيقة  ،61جاء هدف التعادل لريفر ،بوا�سطة
كارلو�س �إزكويردو�س ،مدافع بوكا جونيورز ،باخلط�أ
يف مرماه.وجاءت �أول حماولة يف املباراة لبوكا،
بر�أ�سية يف الدقيقة الثانية ،بعد ركنية نفذها فيا.ورد
ريفر بليت يف الدقيقة ال�ساد�سة ،بت�سديدة من �رضة
حرة مبا�رشة� ،أخرجها احلار�س رو�سي بنجاح.
و�سيطر ريفر على املباراة ،ومتكن احلار�س رو�سي من
الت�صدي لكرة �أخرى لل�ضيوف ،يف الدقيقة  ،16من

ر�أ�سية بوري ،بعد عر�ضية �إنزو برييز.
ويف الدقيقة  ،34ا�ستطاع �آبيال �أن ي�ستغل متريرة
�أوالزا ،وي�سدد على مرمى ريفر بليت كرة ت�صدى لها
�أرماين ،لرتتد له مرة �أخرى ،وي�ضعها يف ال�شباك،
معل ًنا عن الهدف الأول لأ�صحاب الأر�ض.
�رسيعا ،بالتعادل عن طريق براتو ،بعد
لكن ريفر رد
ً
متريرة من مارتينيز يف عمق دفاع بوكا جونيورز،
لي�ضعها الأول على ميني رو�سي.و�شهدت الدقيقة
 40فر�صتني لريفر بليت ،الأولى عن طريق ت�سديدة
ملارتينيز ت�صدى لها رو�سي ،والثانية �أ�ضاعها بوري
من انفراد ،بجانب القائم الأمين.
ويف الدقيقة الأولى من الوقت بدل ال�ضائع ،ا�ستطاع
البديل بينيديتو �أن يحرز الهدف الثاين بر�أ�سه للبوكا،
بعد �رضبة حرة من متخ�ص�ص الركالت الثابتة ،فيا.
ويف الع�رش دقائق الأولى من ال�شوط الثاين ،تبادل
الفريقان ال�سيطرة.ومل تكن هناك خطورة تذكر على �أي

مرمى ،حتى الدقيقة  ،56يف فر�صة للمهاجم بوري،
اً
ت�سلل ل�صالح بوكا.
لكن حكم املباراة احت�سب
وجاء �أول تهديد حقيقي يف ال�شوط الثاين ،عن طريق
ريفر بليت ،يف الدقيقة  ،59بت�سديدة من الظهري الأي�رس
كا�سكو ،لكنها خرجت فوق عار�ضة احلار�س رو�سي.
وا�ستمر ريفر يف �ضغطه ،ومتكن من �إحراز التعادل ،يف
الدقيقة  ،61عن طريق املدافع �إيزكويردو�س ،بهدف يف
مرماه ،بعد تنفيذ �رضبة حرة من غونزالو مارتينيز.
وتوا�صل غياب بوكا جونيورز عن اخلطورة ،حتى
الدقيقة  ،78بعد نزول كارلو�س تيفيز ،الذي �سدد
كرة قوية فوق العار�ضة ،من خارج منطقة اجلزاء،
بعد متريرة من �آبيال.وكان بينديتو قري ًبا من �إحراز
الهدف الثالث للبوكا ،يف الدقيقة  ،90بعد متريرة
من تيفيز ،لكن احلار�س �أرم��اين ت�صدى للفر�صة
اخلطرية بنجاح ،لتنتهي املباراة بالتعادل «،»2-2
يف انتظار لقاء العودة ،يوم  24من ال�شهر احلايل.

• جانب من مباراة البوكا والريفر

يف �شوط امل��ب��اراة الثاين ،كان
عليهم �أن ي�سجلوا هدفا ،وحينها
خلقت امل�ساحات �أمامنا ،ومتكنا
من حتقيق الفوز �أمام فريق كبري،
و�أنا �سعيد بهذه النتيجة»
وحول �إمكانية فوز املان �سيتي
بلقب ال����دوري ،ه��ذا املو�سم،
�أج��اب غوارديوال ب�أنه «ما زلنا
يف �شهر نوفمرب ،ومل ينته الدور
الأول بعد ،ما زال يتبقى الكثري
من املباريات».
و�أ�ضاف �أن هذا ال�شهر كان رائعا
للغاية ،ومتنى �أن يعود العبو
الفريق من التوقف الدويل ،وهم
يف حالة جيدة.

