
سجل جابرييل جيسوس 
هدفني وأض���اف رودري هدفا 
ب��ت��س��دي��دة رائ���ع���ة ليحتفظ 
مانشستر سيتي ب��آم��ال��ه في 
امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
بالفوز 4-1 خارج أرضه على 

بيرنلي أول من أمس.
وبات فريق بيب جوارديوال، 
ال����ذي ت��ع��ادل م��ع نيوكاسل 
يونايتد ي��وم السبت املاضي، 
على ُب��ع��د ثماني ن��ق��اط خلف 
ل���ي���ف���رب���ول امل���ت���ص���در ال����ذي 
س��ي��خ��وض م���ب���اراة ق��م��ة على 

أرضه في أنفيلد أمام إيفرتون.
وق����ال ج���واردي���وال م��ازح��ا 
”ال أع��رف موقفنا فكما يقول 
اجلميع، نحن خ��ارج املنافسة 

وليس لدينا فرصة“.
وأض����اف ”نحن ن��ف��ك��ر في 
أنفسنا وف��ي امل��ب��اراة املقبلة.. 
اعتمدنا على ع��دد ضخم من 
التمريرات وكنا في حاجة إلى 

ذلك“.
وتابع ”اللعب هنا في بيرنلي 
ال يكون سهال. تعرضنا لهجمة 
واح���دة ف��ي ال��ش��وط األول لكن 
لعبنا بأسلوب ذكي وقدمنا أداء 

جيدا“.
وخ��ف��ف ج��ي��س��وس، ال���ذي 
سجل هدفا مبكرا ألغي بداعي 
التسلل، الضغط على سيتي 
بتسديدة رائ��ع��ة ف��ي ال��زاوي��ة 
العليا لبيرنلي بعدما تلقى 
متريرة من زميله ديفيد سيلفا 

في الدقيقة 24.
وصنع البرتغالي برناردو 
سيلفا الهدف الثاني بعد خمس 
دق��ائ��ق م��ن االس��ت��راح��ة حيث 
أرسل كرة عرضية ناحية اليمني 
قابلها جيسوس، ال��ذي لم يكن 
سجل في آخر عشر مباريات مع 
ناديه وب��الده، بطريقة رائعة 
من مدى قريب لتصبح النتيجة 

-2صفر.

ولم يكن سيتي حامل اللقب 
م��ه��ددا لكنه ض��م��ن االن��ت��ص��ار 
بعدما تابع رودري تسديدة 
زميله ديفيد سيلفا املرتدة على 

ح��اف��ة امل��ن��ط��ق��ة وأط��ل��ق الع��ب 
الوسط اإلسباني تسديدة مذهلة 

في مرمى احلارس نيك بوب.
وجعل البديل رياض محرز 

النتيجة 4 -ص��ف��ر قبل ثالث 
دق��ائ��ق م��ن النهاية بتسديدة 
منخفضة من حافة املنطقة لكن 
بيرنلي سجل الهدف الوحيد عن 

طريق روبي برادي في اللحظات 
األخيرة.

ودخ��ل سيتي امل��ب��اراة وهو 
ي��درك أن��ه ال يوجد مجال ألي 

تعثر خاصة مع الظهور بأقل 
من املستوى الذي جعله يحصد 

لقب الدوري في آخر موسمني.
وفقد سيتي 13 نقطة في 14 

مباراة وهو ما يزيد بثالث نقاط 
فقط على كل ما فقده من نقاط 

في املوسم املاضي بأكمله.
وم���ع حت��ق��ي��ق ف����وزه واح��د 

في آخر خمس مباريات في كل 
املسابقات ك��ان سيتي يعاني 
م��ن ال��ض��غ��ط ل��ك��ن ظ��ه��ر ف��ارق 

اإلمكانات الضخم بني الفريقني.
وس���ج���ل ج��ي��س��وس ه��دف��ا 
مبكرا ف��ي الدقيقة السادسة 
بعد متريرة من أنخيلينو لكن 
املهاجم البرازيلي كان في موقف 

تسلل.
ولم يلعب شون دايك مدرب 
بيرنلي بأسلوبه املعتاد 4-
4-2 وجل��أ إل��ى خمسة العبني 
ف���ي ال���وس���ط ب���إش���راك دان���ي 
درينكووتر، املعار من تشيلسي، 
في الدوري اإلجنليزي ألول مرة 
هذا املوسم لكن الفريق كله كان 

سيئا.
واستحوذ سيتي بشكل كبير 
على الكرة وجاء الهدف بعدما 
تلقى جيسوس، ال��ذي يشارك 
ب����دال م���ن امل���ص���اب سيرجيو 
أجويرو، الكرة من ديفيد سيلفا 

وسدد بشكل رائع في املرمى.
وك��ان بوسع سيتي إضافة 
الهدف الثاني قبل دقيقتني من 
االس��ت��راح��ة ع��ن ط��ري��ق هجمة 
مرتدة لكن احل��ارس بوب أنقذ 

محاولة من برناردو سيلفا.
وج��اء الهدف الثاني لسيتي 
بعدما هرب جيسوس من املدافع 
فيل برادسلي ووضع الكرة من 
مدى قريب في املرمى. واقترب 
جيسوس م��ن تسجيل الهدف 

الثالث لكنه سدد خارج املرمى.
وأش��رك دايك ثنائي الهجوم 
آشلي بارنز وجاي رودريجيز 
قبل مرور ساعة من اللعب لكن 
ال��ن��زع��ة الهجومية ألصحاب 

األرض لم تتطور كثيرا.
وأض����اف رودري وم��ح��رز 
هدفني بتسديدتني م��ن خ��ارج 
املنطقة حل��ام��ل اللقب قبل أن 
مينح ب���رادي بعض السعادة 
ملشجعي أصحاب األرض بهدف 

وحيد.
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فرحة العبي مانشستر سيتي

كلوب: ليفربول جاهز 
جللب العبني جدد خالل 

االنتقاالت الشتوية
أكد يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، أنه مستعد 
جللب العبني جدد في االنتقاالت الشتوية املقبلة، مؤكدا 

جاهزية النادي الدائمة لدخول سوق االنتقاالت.
يأتي ذلك بعد أن استبعد بيب جوارديوال، املدير الفني 
ملانشستر سيتي، استقدام أي العبني جدد في فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وبسؤال كلوب عما إذا كان مندهشا من تعليق جوارديوال، 
رغم أن السيتي يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول، أجاب: 

»لست هنا للحديث عن انتقاالت مانشستر سيتي«.
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة »سكاي سبورتس«: 
»أسمع هذا اآلن ألول مرة، ولست مندهشا، لكن هذا ليس 

مهًما«.
وتابع: »نحن على استعداد دائًما، إذا استطعنا فعل شيء 

يساعدنا، سنحاول القيام بذلك«.
وتغيب معظم األندية الكبرى عن إجراء انتقاالت في شهر 
يناير بسبب التكاليف الباهظة، لكن كلوب ال يرى أي فوارق 
بني أسعار الشتاء والصيف، كما أنه غير راض عن غلق 

نافذة االنتقاالت الصيفية بإجنلترا قبل بقية أوروبا.
وأوضح: »أعتقد أن فترة االنتقاالت الصيفية صعبة حًقا، 

بسبب توقيت نهايتها مقارنة ببقية أوروبا«.
وأكمل: »ه��ذا يجعل األم��ر صعًبا للغاية، سنرى كيف 
ستسير األمور في املستقبل، ولكن نافذة الصيف تؤذي فقط 

األندية اإلجنليزية وال تساعدهم«.
وال يعتبر كلوب غريًبا عن إبرام التعاقدات في يناير فقد 
أحضر عام 2018 املدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من 
ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حيث احتل 
بعد عامني فقط املركز الثاني في تصنيف الكرة الذهبية بعد 

ليونيل ميسي.

كريستال باالس بعشرة العبني يفوز على بورمنوث
ف��از كريستال ب��االس على ضيفه 
بورمنوث بهدف دون رد في ال��دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم أول من 
أمس رغم أنه لعب معظم فترات املباراة 

بعشرة العبني.
وسجل البديل جيفري شلوب هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليعاقب 
بورمنوث الذي لعب بأفضلية عددية 
منذ الدقيقة 19 بعد طرد مامادو ساكو 

مدافع باالس.
وت��ق��دم ب���االس بعد ه��ذا االنتصار 

الثمني إلى املركز اخلامس.
وك��ان الشوط األول سيئا وكانت 
اللقطة الوحيدة املهمة تقريبا عندما 
تلقى س��اك��و بطاقة ح��م��راء مباشرة 
بعدما أخفق ف��ي إب��ع��اد ك��رة ليتدخل 
بشكل عنيف على آدم سميث العب 

بورمنوث.
وازدادت متاعب كريستال باالس، 
ال��ذي ي��درب��ه روي ه��ودج��س��ون، بعد 
حالة الطرد عندما أصيب الظهير األيسر 
باتريك فان أنهولت في عضالت الفخذ 

اخللفية ليحل شلوب بدال منه.
وقال هودجسون ”يكون من الصعب 
دائما اللعب بعشرة العبني ثم فقدنا 
مدافعا لذا تعرضنا لضغط كبير. بدا 
أننا سنتعثر لكن الفريق أظهر عدم 

التفكير في التعثر بسبب شخصيته“.
وأخ��ف��ق ب���ورمن���وث، ال���ذي جت��رع 
اخل��س��ارة الرابعة على التوالي، في 
االستفادة من األفضلية العددية ولم 

يشكل أي خطورة هجومية تذكر.
وقال إيدي هاو مدرب بورمنوث ”لم 
نقدم األداء اجليد. لعب املنافس بشكل 

منظم ج��دا وافتقرنا لألفكار. افتقرنا 
للقطة ذكية ومبدعة“.

ون���ال ب���االس م��ك��اف��أة ص��ب��ره في 

الدقيقة 76 بعد أن توغل شلوب جهة 
اليسار وس��دد ك��رة قوية بيسراه في 

املرمى.

وك��اد ب��االس أن يجعل النتيجة 2 
-صفر لكن ح��ارس ب��ورمن��وث آرون 

رامسديل أنقذ تسديدة جيمس مكارثر.

حكم املباراة يشهر البطاقة احلمراء في وجه مامادو ساكو

إيفرتون ميدد عقد ريتشارليسون 
2024 حتى 

ق��ال إيفرتون املنافس في 
ال���دوري االجن��ل��ي��زي املمتاز 
لكرة القدم أول من أمس إنه 
م��دد عقد املهاجم البرازيلي 

ريتشارليسون حتى 2024.
وانضم الالعب البالغ من 
العمر 22 عاما من واتفورد 
مقابل حوالي 40 مليون جنيه 
استرليني )51.32 مليون 
دوالر( في أول صفقة يبرمها 
املدرب ماركو سيلفا في يوليو 
متوز 2018 وسجل 20 هدفا 
مع إيفرتون في كل املسابقات.
وأب��ل��غ ريتشارليسون، 
ال���ذي ل��ع��ب 19 م��ب��اراة مع 
البرازيل، موقع إيفرتون على 
االنترنت ”أرغب في البقاء 
هنا لفترة طويلة. هذا النادي 
م��ن��ح��ن��ي ال��ف��رص��ة إلظ��ه��ار 

قدراتي“.
وتابع ”من خالل أدائي مع 
إيفرتون حصلت على مكان 
في منتخب البرازيل وسجلت 
هنا الكثير م��ن األه���داف في 
ال����دوري امل��م��ت��از. اآلن حان 
الوقت ملواصلة التركيز من 

البرازيلي ريتشارليسون يوقع عقده اجلديد مع إيفرتونأجل اسعاد اجلماهير“.

مانشستر سيتي يعود لدرب االنتصارات برباعية في بيرنلي بالبرمييرليغ
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سانتو: جدول الدوري اإلجنليزي 
جنوني وغير إنساني

وص����ف ن���ون���و إس��ب��ي��ري��ت��و س���ان���ت���و، م���درب 
وولفرهامبتون وان�����درارز، املنافس ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز، ج��دول مواجهات فريقه، الذي 
سيخوض 8 مباريات خ��الل 29 ي��وم��ا، بأنه »غير 

إنساني«.
وب���دأ م��وس��م الفريق ف��ي يوليو ب��خ��وض ال��دور 

التمهيدي الثاني للدوري األوروبي.
ولعب وولفرهامبتون بالفعل 27 مباراة، وهو رقم 

يزيد على أي فريق آخر في البرمييرليغ.
وقال امل��درب البرتغالي للصحفيني، »هذا جنون، 

هذا اجلدول ليس له معنى«.
وأردف »بالنسبة لنا فإن الفريق خاض مباريات 
أكثر بالفعل، وسنلعب بفاصل زمني مدته 45 ساعة 

بني املباريات.. إنه أمر يثير االستياء«.
وواصل: »إنها واحدة من األمور التي نطرحها في 
كل مرة، جنتمع فيها مع مسؤولي االحتاد.. نحاول أن 
نشرح تأثير هذا األمر على الالعبني، خوض هذا العدد 

من املباريات ليس إنسانيا«.
وتابع إسبيريتو سانتو »إذا أضفنا املباريات التي 
يخوضها الالعبون الدوليون، سيصبح األمر صعبا 

للغاية... األمر غير منطقي«.
ورغم هذه األعباء، فإن وولفرهامبتون يحتل املركز 
السادس، في الدوري اإلجنليزي املمتاز، بعد أن خاض 

سلسلة من تسع مباريات دون هزمية.
كما تأهل لدور ال�32 في ال��دوري األوروب��ي، قبل 

مباراة واحدة من ختام دور املجموعات.
وقال املدرب »هذه النتائج تكشف الكثير عن كفاءة 

الالعبني، لدينا مجموعة قوية من الالعبني امللتزمني«.

المبارد: لن نتحرك في امليركاتو
قبل معرفة قرار احملكمة

ق���ال ف���ران���ك الم���ب���ارد م���درب 
تشيلسي، إن ن��ادي��ه سيعرف 
خالل أي��ام، قرار محكمة التحكيم 
الرياضية بشأن الطعن الذي تقدم 
ب��ه على عقوبة االحت���اد الدولي 
مبنعه من التعاقد مع العبني جدد 

في فترتي انتقاالت.
وع��اق��ب الفيفا، بطل ال��دوري 
األوروب����ي ف��ي ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، 
ب��داع��ي ان��ت��ه��اك ق��واع��د االنتقال 
ال��دول��ي��ة ول��وائ��ح قيد الالعبني 
حتت 18 عاما، ومت تغرمي النادي 

اللندني 600 ألف دوالر. وطعن 
النادي أمام احملكمة الرياضية في 
يونيو املاضي، في محاولة للتعاقد 

مع العبني جدد في يناير املقبل.
وردا ع��ل��ى س���ؤال ف��ي مؤمتر 
صحفي ع��ن م��وع��د ال���ق���رار، ق��ال 
المبارد »قريبا جدا. أتوقع خالل 
أي����ام«. وت��اب��ع »ل��م أس��م��ع أنباء 
جديدة. سأنتظر ول��ن أعلق على 
خطط تشيلسي في يناير املقبل 
حتى يصدر احلكم ال��ذي سنبني 

عليه حتركاتنا«.

وسيخضع أبراهام الذي يتعافى 
من إصابة في الفخذ، الختبار لياقة 
في اللحظات األخيرة قبل مواجهة 

أستون فيال.
ورغ����م أن أب���راه���ام ق��ل��ل من 
املخاوف بشأن اإلصابة لكنه غاب 
عن خسارة فريقه اللندني أمام 

وست هام.
وقال المبارد »سنحاول الدفع 
بأبراهام، إنه يشعر بألم طفيف، 
ال ميكن حصر أسباب الهزمية في 

مباراة بغياب العب واحد فقط«.

بوكيتينو يفضل مانشستر يونايتد على آرسنال
كشف تقرير صحفي بريطاني، 
ع��ن تطور جديد بشأن مستقبل 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 

املدرب السابق لتوتنهام.
ووف���ًق���ا لصحيفة »ذا ص��ن« 
البريطانية، ف��إن بوكيتينو إذا 
ع��رض عليه ت��دري��ب مانشستر 
يونايتد وآرس��ن��ال، فإنه يفضل 

قيادة الشياطني احلمر.

وأش����ارت إل���ى أن بوكيتينو 
يفضل ال��ع��ودة سريًعا إل��ى عالم 
التدريب، بعد إقالته منذ أسابيع 
قليلة من قيادة توتنهام، ومنح 
املهمة الفنية للبرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وكشفت »ذا صن« أن النرويجي 
أول��ي جونار سولسكاير، املدير 
الفني ملانشستر يونايتد، أبلغ 

العبيه أنه ستتم إقالته في حالة 
اخل���س���ارة أم���ام ت��وت��ن��ه��ام، غ��ًدا 
األرب��ع��اء، ف��ي اجل��ول��ة ال�15 من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
يذكر أن اليونايتد يعاني من 
تراجع النتائج هذا املوسم حتت 
ق��ي��ادة سولسكاير، ول��ذل��ك فإن 
األخير مهدد بالرحيل عن »أول��د 

ترافورد«.


