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أستون فيال يطيح بتشلسي بثالثية في معقله

بالكبيرن يصعق مانشستر يونايتد ويفسد عيد ميالد فيرغسون

حامل  يونايتد  مانشستر  كان  ملعبه،  على 
اللقب يمني النفس بإنهاء العام في المركز األول 
أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي، علما بأنه 
هدفه،  لتحقيق  واحدة  نقطة  إلى  في حاجة  كان 
ألن سيتي يلعب يوم األحد ضد سندرالند، لكنه 

فشل في ذلك.
خاض  أنه  يونايتد  لمانشستر  يشفع  ولم 
أساسي  العب  من  أكثر  غياب  في  المباراة 
بالكبيرن،   ألن  الدفاع  خط  في  وخصوصاً 
قبل  الجدول  في  األخير  المركز  كان يحتل  الذي 
الدوري  في  الفرق  أضعف  من  المباراة،  هذه 
الممتاز، ومصير مدربه ستيف كين  اإلنجليزي 

على المحك.
الموسم  ليونايتد هذا  الثانية  والخسارة هي 
وكانت األولى على أرضه أيضاً أمام مانشستر 
سيتي )1/6( في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
 18 الدقيقة  في  مفاجأته  بالكبيرن  استهل 

جزاء  ركلة  من  بهدف  على مضيفه  تقدم  عندما 
لشد  برباتوف  ديميتار  البلغاري  بها  تسبب 
سامبا  كريستوفر  بالكبيرن  مدافع  قميص 

فانبرى لها النيجيري ياكوبو بنجاح.
فيرغسون  قرر  الذي  يونايتد  يشكل  ولم 
خطورة  أي  أيضاً  روني  واين  مهاجمه  إراحة 
في  األول  الشوط  في  بالكبيرن  مرمى  على 
خافيير  والمكسيكي  لبرباتوف  تام  غياب  ظل 

»تشيتشاريتو« هرنانديز.
بالكبيرن  عزز  الثاني  الشوط  مطلع  وفي 
أولد  ملعب  مدرجات  في  صدمة  وسط  تقدمه 
من  غفلة  في  ياكوبو  انسل  عندما  ترافورد 
المدافعين وسدد بين ساقي الحارس اإلسباني 

دافيد دي خيا في الدقيقة 51.
 21 إلى  احتاج  يونايتد  مانشستر  أن  بيد 
برباتوف،  عبر  الفارق  لتقليص  فقط  ثانية 
مرمى  في  خماسية  كان سجل  األخير  بأن  علماً 

فريقه  خرج  عندما  الماضي  الموسم  بالكبيرن 
فائزاً )7/صفر(.

ثم نجح يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 
تمريرة  استغل  الذي  أيضاً  برباتوف  عبر   62
زاحفة من الجناح اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا.
وظن الجميع أن مانشستر يونايتد سيحسم 
المباراة في مصلحته لكن الكلمة األخيرة كانت 
هدف  هانلي  غرانت  له  سجل  الذي  لبالكبيرن 
مستغاًل   80 الدقيقة  في  رأس  ضربة  من  الفوز 

هفوة من حارس يونايتد.
يذكر أن بالكبيرن سدد 3 مرات فقط باتجاه 
المباراة ونجح  يونايتد خالل  مانشستر  مرمى 

في التسجيل منها جميعاً.

خسارة تشلسي 
هذا  المخيبة  عروضه  تشلسي  ــل  وواص
الموسم وسقط مجددا على أرضه أمام أستون 

فيال المتواضع 1/3.
ملعب  على  أيضا  سقط  ان  لتشلسي  وسبق 
هذا  وأرسنال  ليفربول  أمام  برديج  ستامفورد 

الموسم.
في  سيتي  مانشستر  على  ــوزه  ف ومنذ 
اللندني  الفريق  فشل  الجاري،  الشهر  منتصف 
في  تعادل  إذ  متتالية  مباريات   4 في  الفوز  في 

3 وخسر أمس.
وكان تشلسي البادئ بالتسجيل عندما افتتح 

له مهاجمه العاجي ديدييه دروغبا التسجيل من 
ركلة جزاء )23( اثر عرقلته داخل المنطقة، لكن 
فيال أدرك التعادل بواسطة ستيفن ايرالند بعد 

5 دقائق.
وفي الشوط الثاني وعلى الرغم من سيطرة 
فرصة  وضياع  اللعب  مجريات  على  تشلسي 
استغل  العارضة،  في  توريس  لفرناندو  ذهبية 
هدفين  ليسجل  مرتدين  هجمتين  فيال  أستون 
األول  المباراة  من  األخيرة  السبع  الدقائق  في 
 )83( يتروف  ستيليان  البلغاري  بواسطة 
والثاني عبر هدافه دارن بنت )86( اثر تمريرة 

عرضية من العب الوسط فرانك المبارد.
ستضع  الجديدة  الخسارة  ان  في  شك  وال 
المدرب الشاب البرتغالي اندري فيالش بواش 
تحت المزيد من الضغوطات بعد خسارة فريقه 
5 مباريات هذا الموسم وتالشي آماله في إحراز 

اللقب.

أرسنال وفوز جديد
هذه  من  األكبر  المستفيد  أرسنال  وكان 
الجولة الن الوحيد بين فرق المقدمة الذي حقق 
1/صفر  رينجرز  بارك  كوينز  جاره  على  الفوز 

ليصعد إلى المركز الرابع.
تماما  اللعب  مجريات  على  أرسنال  وسيطر 
المرمى  إلى  الطريق  يجدوا  لم  مهاجميه  لكن 
المحاوالت  من  الرغم  على  األول  الشوط  في 

المتكررة لروبن فان بيرسي وزمالئه.
ثيو  ضاع  أن  وبعد  الثاني  الشوط  وفي 
دور  بيرسي  فان  لعب  سهلة  فرصة  والكوت 
الوحيد  المباراة  هدف  بتسجيله  مجددا  المنقذ 
أندري  الروسي  من  أمامية  تمريرة  مستغال 
مطلع  منذ   35 الرقم  هدفه  ليسجل  ارشافين 

العام الماضي.
على  الضغط  فرصة  توتنهام  وأهــدر 
المتصدرين عندما اكتفى بالتعادل خارج ملعبه 

مع سوانسي 1/1.
فارت  در  فان  رافايل  الهولندي  وافتتح 
وسدد  نفسه  على  استدار  عندما  لتوتنهام 
سوانسي  لكن   .)44( الشباك  داخل  بيسراه 
دقائق  بست  المباراة  نهاية  قبل  التعادل  انتزع 

عبر سكوت سينكلير من مسافة قريبة.
مع  أرضه  على  التعادل  نوريتش  وانتزع 
له  سجل  عندما  األخيرة  الدقيقة  في  فولهام 
تقدم  ان  بعد  الضائع  بدل  الوقت  في  جاكسون 

فولهام بواسطة سا )7(.
وتعادل بولتون مع ولفرهامبتون 1/1. سجل 
فليتشر  ستيفن  وللثاني   ،)22( ريكيتس  لألول 

.)44(
 .2/2 ويغان  مع  سيتي  ستوك  وتعادل 
جزاء(  ركلة  من   77( والترز  جون  لالول  سجل 
وكاميرون )84( وللثاني فيكتور فوزيس )45( 

وواطسون )87 من ركلة جزاء(.

رأسية غرانت هانلي تسجل هدف الفوز لبالكبيرن دروغبا يسجل الهدف األول لتشلسي

§ لندن – أ ف ب

المباراة هدية  المركز األخير قبل انطالق  ]  قدم بالكبيرن روفرز صاحب 
)السبت(  أمس  السبعين  عيد ميالده  في  فيرغسون  اليكس  السير  إلى  ملغومة 
تمثلت بإلحاق الهزيمة بفريقه 2/3 على ملعب أولد ترافورد في افتتاح المرحلة 
جديدا  سقوطا  شهدت  التي  القدم  لكرة  انجلترا  بطولة  من  عشرة  التاسعة 

لتشلسي على أرضه أمام أستون فيال 3/1.

مشاركة توريس في »يورو 2012« محل شك
§ مدريد - رويترز

] قال مدرب منتخب اسبانيا األول 
إن  بوسكي  ديل  فيسنتي  القدم  لكرة 
ال  ربما  توريس  فرناندو  المهاجم 
يتمكن من المشاركة مع بطل أوروبا 
األوروبية  األمم  كأس  نهائيات  في 
في  يشارك  لم  إن   2012 في  المقبلة 
فريقه  مع  المباريات  من  اكبر  عدد 

تشلسي االنجليزي.
»آس«  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
إن  بوسكي  دي��ل  ق��ال  الرياضية 
قلقا  يمثل  تشلسي  مع  توريس  أداء 

بالنسبة للمدرب.
أحرز  عاما(   27( توريس  وكان 
أوروبا  بطولة  نهائي  في  الفوز  هدف 
إال  ألمانيا  مرمى  في   2008 السابقة 
انه أحرز 5 أهداف فقط في 23 مباراة 
قادما  إليه  انضمامه  منذ  مع تشلسي 
الثاني  كانون  يناير/  في  ليفربول  من 
الماضي كما انه شارك بديال في عدد 

غير قليل من المباريات.
»فرناندو  بوسكي:  دي��ل  وق��ال 
وهو  سجله  على  االحترام  يستحق 
لم يلعب بشكل  انه إن  ثقتنا إال  محل 

غاية  في  تكون  أمور  فهناك  دائم 
الوضوح«.

قوله:  بوسكي  ديل  وأضاف 
»إذا شارك في المباريات وكان 
أداؤه طيبا فسينضم إلينا في 

النهائيات األوروبية«.
تصريحات  وت��أت��ي 
ظل  في  اسبانيا  م��درب 
العب  ه���داف  إص��اب��ة 
ديفيد  اسبانيا  برشلونة 

مع  مشاركته  خ��الل  فيا 
في  لألندية  العالم  كأس  في  فريقه 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال ديل بوسكي إن فرصة هداف 
في  كبيرة  سولدادو  روبرتو  فالنسيا 
البطولة،  خالل  الفريق  إلى  االنضمام 

إذا ما ظلت األمور على حالها.
»مشكلة  إن  بوسكي،  ديل  وقال 
سولدادو الكبيرة هي كثرة المنافسين 
أرقامه  أن  الحقيقة  لكن  مركزه.  في 
األشهر  خالل  نفسها.  عن  تتحدث 
األهداف،  من  الكثير  أحرز  األخيرة 
لتقييم  الرئيسي  المعيار  وه��ي 
اآلخرون  مر  المقابل  في  المهاجمين. 
بظروف صعبة. فيا ويورينتي أصيبا. 

وتوريس قليال ما يلعب«.
وقال عن إصابة المهاجم األساسي 
مع  فيا  ديفيد  »الماتادور«  لمنتخب 
فريقه برشلونة 
بطولة  خالل 
ال���ع���ال���م 
 ، ية ند لأل
 5 قبل 

أشهر فحسب من انطالق أمم أوروبا 
األول  الهداف  فهو  معضلة  »إنها 
كثيرا  أخرجنا  وأن  وسبق  إلسبانيا 
مهم،  العب  فيا  حرجة.  مواقف  من 

لكن األطباء متفائلون وهو كذلك«.
وعلى مستوى المهاجمين الخمسة 
في  المنتخب  مع  للعب  المرشحين 
صاحب  س��ول��دادو  يعد  البطولة، 
األرقام األفضل إذ سجل في الموسم 
الحالي 17 هدفا في 24 مباراة، مقابل 
تسعة لفيا في العدد نفسه، فيما أحرز 
بلباو فرناندو يورينتي  أثلتيك  مهاجم 

8 أهداف خالل 19 مباراة.
ألفارو  أشبيلية  الع��ب  وسجل 
مباراة،   16 في  أهداف   5 نيغريدو 
بأربعة  توريس  فرناندو  اكتفى  بينما 

أهداف فقط في 19 مباراة.
وقال ديل بوسكي: »لو ظلت األمور 
قريبا  سولدادو  سيأتي  حالها،  على 
حافظ  لو  بالتأكيد.  المنتخب  إلى 
سنعتمد  الحالي  مستواه  على 

عليه«.
اندهاشه  المدرب  وأب��دى 
اجتاحت  التي  السعادة  لحالة 
مع  ال��وق��وع  بعد  البعض 
وإيرلندا  إيطاليا  منتخبات 
المجموعة  في  وكرواتيا 
»ي��ورو  خ��الل  نفسها 
ال  »إننا  قائال:   ،»2012
التأهل  مشقة  ن��ق��در 
ونميل  البطولة،  إل��ى 
شأن  من  التقليل  إلى 

منافسينا«.
»البطولة  وأض��اف 
س��ت��ك��ون ص��ع��ب��ة، 
منافسين  وس��ن��واج��ه 
الفوز  إلى  يتطلعون  أقوياء 
إنجلترا  مثل  منتخبات  م��ا.  بلقب 
البرتغال  وكذلك  وألمانيا،  وهولندا 

التي لديها كريستيانو وناني«.

فيرغسون ينوي االستمرار مدربا لثالث سنوات قادمة
§ لندن - رويترز

مانشستر  نادي  مدرب  احتفل   [
الممتاز  انجلترا  دوري  بطل  يونايتد 
ببلوغه  فيرغسون  اليكس  القدم  لكرة 
السبعين أمس )السبت( قائال انه يأمل 
ناديه  مع  العمل  في  االستمرار  في 

الحالي خالل السنوات الثالث القادمة.
وأكمل فيرغسون 25 عاما في قيادة 
بعد  الماضي  الشهر  في  الحالي  فريقه 
أن قاده للفوز بلقب دوري انجلترا 12 
وبكأس  مرتين  أوروبا  وببطولة  مرة 

االتحاد االنجليزي 5 مرات.

يونايتد  مانشستر  قناة  ونقلت 
بهذه  قوله  فيرغسون  عن  الفضائية 
سنوات   3 أمامي  أن  »اعتقد  المناسبة: 

مع النادي«.
خطة  عن  تخلى  فيرغسون  وكان 
ال  الحين  ذلك  ومنذ   2002 في  للتقاعد 
عن  كثيرا  االسكتلندي  المدرب  يتحدث 

موضوع االعتزال.
بكأس  الفوز  أن  فيرغسون  وأضاف 
كبيرة  أهمية  يمثل  األوروبية  األندية 
أبطال  دوري  من  الفريق  خروج  بعد 

أوروبا من دور المجموعات.

اليكس فيرغسون

»العائد« جيرارد: أخيرًا نلنا ما نستحق
§ لندن - رويترز 

] قال العب خط وسط فريق ليفربول ستيفن 
جيرارد ان فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 1/3 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة 
مر  المعاناة  من  لحالة  نهاية  ومثل  مستحقا  كان 

بها الفريق في اآلونة األخيرة. 
قاد  عندما  رائعة  بطريقة  العام  جيرارد  وأنهى 

واالرتقاء  نيوكاسل  على  للفوز  ليفربول 
الــدوري  في  الخامس  المركز  إلى 

اإلنجليزي. 
وأضاف جيرارد الذي اختير أفضل 
سكاي  لشبكة  المباراة  في  العب 
سبورتس »اعتقد أننا لم نحصل على 
األخيرة،  اآلونة  في  نستحقه  كنا  ما 
على  الضغط  من  الكثير  نمارس  كنا 
جيد  بشكل  نؤدي  وكنا  منافسينا 

لذا  الفوز  نحقق  نكن  لم  أننا  إال 
فإنني سعيد ألننا تمكننا من حصد 

النقاط الثالث«. 
وسط  خــط  ــب  الع وســجــل 

إنجلترا  منتخب 
واجه  الــذي  جيرارد 
 2011 ــي  ف متاعب 
في  المالعب  عن  وغاب 

فترات كثيرة من العام بسبب اإلصابة الهدف الثالث قبل 12 
الدقيقة  في  كبديل  مشاركته  بعد  اللقاء  نهاية  من  دقيقة 
كبيرة السترجاع  معنوية  يمنحه جرعة  قد  ما  59 وهو 
والحيوي  القيادي  دوره  ولعب  جديد  من  مؤهالته 
عاما  »كان  قوله:  جيرارد  وتابع  ليفربول.   فريقه  في 
اإلصابات  من  للكثير  فيه  تعرضت  لي  بالنسبة  مروعا 
ضمن  اسمي  وجود  اآلن،  قادم  هو  لما  أتطلع  أنني  إال 
يمثل  الثالث  النقاط  وحصدنا  الهدافين  قائمة 
كيني  ليفربول  مدرب  وقال  مثالية«.  عودة 
عظيمة  هدية  المباراة  »كانت  دالغليش: 
لجيرارد ولجميع من ساعده على العودة 
إلى كامل لياقته«. وأحرز المهاجم كريغ 
مرمى  في  لليفربول  هدفين  بيالمي 
كان  الذي  نيوكاسل  السابق  فريقه 
منتصف  في  بالتسجيل  المبادر 
الوسط  األول عبر العب  الشوط 

الفرنسي يوهان كاباي. 
الذي  نيوكاسل  ويحتل 
على  السابعة  للمرة  خسر 
انفيلد  بملعب  التوالي 
السابع  المركز 
الترتيب  في 
برصيد 30 

نقطة.


