
واصل ليفربول مسيرته بثبات نحو لقب 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بكرة القدم مبتعدا 
بفارق 25 نقطة عن أق��رب مطارديه، بعد 
فوزه الشاق على مضيفه نوريتش سيتي 
متذيل الترتيب 1 -صفر أول من أمس ضمن 

املرحلة السادسة والعشرين.
ورفع ليفربول الساعي للقبه األول منذ 
ثالثة عقود رصيده إلى 76 نقطة، فيما جتمد 
رصيد نوريتش عند 18 نقطة م��ا يجعل 

الفارق بينهما 58 نقطة.
وه��و الفوز السابع عشر تواليا لبطل 
العالم وأوروبا في الدوري احمللي، وهو لم 
يفرط س��وى بنقطتني من أص��ل 78 ممكنة 
ف��ي مجمل امل��ب��اري��ات، وذل��ك بتعادله مع 
مانشستر يونايتد في 20 اكتوبر املاضي 
بهدف ملثله، فيما تعود خسارته األخيرة 
إلى الثالث من يناير 2019 حينما سقط أمام 

مانشستر سيتي 1-2 في املوسم املاضي.
وشهدت املباراة عودة املهاجم السنغالي 
س��ادي��و مانيه اف��ض��ل الع��ب ف��ي افريقيا، 
للجلوس على مقاعد ب��دالء ليفربول بعد 
فترة غياب لثالثة اسابيع بعد تعرضه 
لالصابة في املرحلة الرابعة والعشرين امام 
ولفرهامبتون، ليعود املدرب األملاني يورغن 
كلوب ويشركه قبل نصف ساعة من نهاية 
املباراة، وكان على املوعد بتسجيله هدف 

الفوز )78(.
ووص���ف ك��ل��وب اب��ت��ع��اد فريقه بفارق 
25 نقطة في الصدارة بال�«جنون«، وقال 
في تصريح لشبكة »سكاي سبورتس«: 
»استطيع القول لكل الالعبني في وجوههم 
إنهم لم يكونوا متوترين، كانوا يستمتعون، 
وإذا ك��ان هناك فريق سيسجل، فسيكون 

نحن«.
واض���اف »ال��ف��ارق ف��ي ال��ن��ق��اط جنون، 
انا فعال ال استوعبه، لست ذكيا كفاية، لم 
احصل على ذلك من قبل، انه خارج التقييم 
انه صعب. عدنا إلى غرف تبديل املالبس 
وحتدثنا باألمر ثم فهمت املوضوع، لقد فزنا 

باملباراة واحرزنا ثالث نقاط اضافية«.
ويستعد ليفربول الستئناف حملته 
باحلفاظ على لقبه بطال ألوروب��ا بحلوله 
الثالثاء ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب 

الدور ثمن النهائي.
لعب ليفربول واحدة من اسوأ مبارياته، 
إذ فشل العبوه باختراق التكتل الدفاعي 
ملتذيل الترتيب، وكانت الفرصة الوحيدة 
التي الحت له في الشوط األول في الدقيقة 
التاسعة، بعد تبادل للكرة بني الهولندي 
جورجينيو فاينالدوم وامل��ص��ري محمد 
ص����الح، ل��ي��م��رره��ا األخ���ي���ر إل���ى أليكس 
أوكسليد-تشامبرالين، لكن االخير سدد 
كرة ضعيفة لم يجد احلارس الهولندي تيم 

كرول صعوبة باالمساك بها.
وانقذ حارس ليفربول البرازيلي أليسون 
بيكر مرماه من هدف مؤكد، بعدما استبسل 
بقطع الكرة من أم��ام ق��دم الفنلندي تيمو 

بوكي املنفرد باملرمى )36(.
وتبدل احلال في الشوط الثاني نوعا ما 
مع انقضاء الدقائق العشر األول��ى، حيث 
سدد الغيني نابي كايتا كرة قوية من على 
مشارف منطقة اجل��زاء أبعدها ك��رول إلى 
ركنية نفذها االسكتلندي اندرو روبيرتسون 
على رأس الهولندي فرجيل فان دايك لكن 

كرول مرة جديدة كان باملرصاد )55(.
وكاد كيتا يهز الشباك لكن كرول ارمتى 
بفدائية على الكرة قبل وص��ول قدم العب 

ليفربول لها )57(.
وجن��ا ليفربول م��ن ه��دف بعدما تكفل 
القائم األمين ملرمى اليسون بصد تسديدة 
النروجي من اص��ول غانية ألكسندر تيتي 

.)73(
وجنح البديل مانيه بفك شيفرة نوريتش 
ب��ع��دم��ا روض مت��ري��رة م��ن ق��ائ��د الفريق 
ج���وردن ه��ن��درس��ون م��ن منتصف امللعب 
إلى داخل منطقة اجلزاء والتف على نفسه 
وس��دد ف��ي امل��رم��ى )78(، واح��ت��اج احلكم 

للعودة لتقنية املساعدة بالفيديو )في ايه 
ار( لتثبيت صحته. وق��ال هندرسون بعد 
املباراة »لقد تسببوا لنا بالكثير من املتاعب، 
لكن باالجمال كان اداًء اخر جيدا، وحققنا 

هدفنا باحلصول على النقاط الثالث«.
واضاف » قد يشعرك حديثي بامللل، لكننا 
اقتربنا خطوة اضافية، فاألمر يتعلق فقط 
بالتركيز على املباراة التالية. علينا فقط 
أن نقوم مبا كنا نفعله طيلة املوسم، وان ال 

نتغير أبدا«.
فوز هام لبيرنلي في أرض ساوثمبتون

وحقق بيرنلي ف��وزا هاما على حساب 
مضيفه ساوثمبتون 1-2.

وه����ي اخل����س����ارة ال��ث��ان��ي��ة ت��وال��ي��ا 
لساوثمبتون بعد سقوطه امل���دوي أم��ام 
ليفربول صفر-  4 في املرحلة املاضية، 
في حني حقق الضيوف فوزهم الثالث في 

املباريات اخلمس األخيرة.
تقدم بيرنلي سريعا بعد دقيقتني فقط من 
صافرة البداية عن طريق العب الوسط آشلي 
ويستوود، ليعادل اصحاب األرض عبر 
داني اينغز في الدقيقة 18، رافعا رصيده 
ال��ى 15 هدفا في ال���دوري ه��ذا املوسم في 

املركز الثالث خلف املتصدر جاميي فاردي 
مهاجم ليستر سيتي )17( واالرجنتيني 
سيرخيو اغ��وي��رو جن��م مانشستر سيتي 

.)16(
واستعاد البديل التشيكي ماتيي فيدرا 
التقدم لفريقه بهدف جميل بعدما روض 
الكرة والتف على نفسه وسددها بيسراه 
بعيدا ع��ن متناول احل���ارس أليكس ماك 

كارثي )60(.
ورف���ع بيرنلي رص��ي��ده إل��ى 34 نقطة 
وتقدم للمركز العاشر موقتا، فيما جتمد 
رصيد ساوثمبتون عند 31 نقطة في املركز 

الثالث عشر.
وتستكمل املرحلة األح���د حيث يلعب 
أس��ت��ون فيال م��ع توتنهام، وأرس��ن��ال مع 
نيوكاسل يونايتد، وتتواصل االثنني بلقاء 
قمة املرحلة بني تشلسي وضيفه مانشستر 
يونايتد، وت��ق��ام األرب��ع��اء اخ��ر مباريات 
املرحلة بني مانشستر سيتي ووست هام، 
علما انها كانت مقررة األح��د املاضي لكن 

األحوال اجلوية السيئة ادت إلى ارجائها.
وتقام ه��ذه املرحلة خالفا للعادة على 
مدة أسبوعني، حيث تناوبت الفرق على نيل 

عطلتها الشتوية املختصرة.
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ماني أحرز هدف املباراة الوحيد

صراع مرتقب بني تشيلسي ومانشستر يونايتد
تتجه األن��ظ��ار ال��ي��وم اإلث��ن��ني ص��وب 
ستامفورد بريدج، حيث تقام قمة من العيار 
الثقيل بني تشيلسي ومانشستر يونايتد، 
وذل��ك ضمن منافسات املرحلة السادسة 
والعشرين من ال��دوري االنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وف��ي ظ��ل ابتعاد ليفربول ف��ي ص��دارة 
ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز ل��ك��رة ال��ق��دم، 
يبدو الصراع نارياً على املراكز املؤهلة إلى 
البطوالت األوروب��ي��ة. وفيما تبدو حظوظ 
مانشستر سيتي )51 نقطة( حامل اللقب 
في املوسمني االخيرين وليستر سيتي )49( 
جيدة الن��ت��زاع املركزين الثاني والثالث، 

تشتعل املنافسة على املركز الرابع.
ويحتل تشيلسي امل��رك��ز ال��راب��ع ب�41 
نقطة فيما يأتي مانشستر يونايتد في املركز 

الثامن ب�35 نقطة.
وكشف م��درب يونايتد النروجي أولي 
غونار سولشار أن مهاجم الفريق اجلديد 
النيجيري أوديون إيغالو جاهز للمشاركة 
ض��د تشيلسي، بعد انضمامه م��ع��اراً من 
شنغهاي غرينالند شنهوا الصيني حتى 

نهاية املوسم.
وب��رغ��م أن ايغالو ل��م يكن ضمن بعثة 
الفريق التي عسكرت ف��ي مدينة ماربيا 
االسبانية بسبب الطقس ال��داف��ئ وذل��ك 
»ألسباب خارجة عن ارادة النادي« بحسب 
ما ذكر األخير، اال أن النروجي س��ارع إلى 

ضمه للتشكيلة.
وحت��دث سولسكاير عن العبه اجلديد 
البرتغالي برونو فرنانديش مشيداً بقدراته 
»هو العب جيد جداً ومن الواضح أن عقله 
اس��رع من كثيرين. ميلك العديد من املزايا 

التي سنستفيد منها«.

وقال جنولو كانتي، العب تشيلسي، إن 
فريقه ال يسعى للثأر من خسارته الكبيرة 
)4-0( أم��ام مانشستر يونايتد في أولد 

ترافورد، باجلولة األولى.
وأش���ار ك��ان��ت��ي، إل��ى أن فريقه يسعى 
خلطوة جديدة نحو إنهاء املوسم بني األربعة 

األوائل في الترتيب.
وال ي��زال تشيلسي يحتل املركز الرابع 
في الدوري لكن بعد انتصاره في واحدة من 
آخر 4 مباريات تقلصت الفجوة مع األندية 

التي تطارده.
ويتفوق الفريق اللندني بفارق نقطتني 
فقط ع��ن شيفيلد يونايتد صاحب املركز 
اخلامس، بينما ميكن لتوتنهام أن يتأخر 
بفارق نقطة واح��دة عن تشيلسي في حال 

فوزه على أرض أستون فيال غًدا األحد، بينما 
يتأخر يونايتد ب�6 نقاط عن تشيلسي.

وأض������اف الع����ب ال���وس���ط ال��ف��رن��س��ي 
»مانشستر يونايتد يتأخر عننا واآلن 
تقلصت الفجوة، لذلك فلدينا فرصة ثمينة 
لإلبقاء عليهم خلفنا وكذلك أمامهم فرصة 

لتقليص الفجوة أكثر«.
وتابع ال��دول��ي الفرنسي »إنها مباراة 
مهمة للفريقني. ندرك جميعا مدى صعوبة 
مواجهة مانشستر يونايتد على أرض��ه 
خصوًصا بعد ما حدث في اجلولة األولى، 

لكن نحن ال نلتفت لذلك«.
وأردف »نحن نتطلع فقط للمباراة املقبلة 
للحفاظ على ف��ارق النقاط ولذلك نحتاج 

للفوز وليس للثأر واالنتقام«.

لقطة من مباراة سابقة بني تشيلسي ومانشستر يونايتد

مملكة مانشستر سيتي مهددة باالنهيار
أك��د تقرير صحفي إجنليزي، أن حرمان 
مانشستر سيتي م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي دوري 
األب��ط��ال ينذر بتفكك الفريق خ��الل الصيف 

املقبل.
وك��ان االحت��اد األوروب���ي لكرة ال��ق��دم، قد 
قرر حرمان مانشستر سيتي من املشاركة في 
دوري أبطال أوروبا، ملدة موسمني، وتغرميه 
30 مليون يورو، بسبب اختراقه قواعد اللعب 

املالي النظيف.
ووف��ًق��ا لصحيفة »ذا ص��ن« البريطانية، 
ف��إن مانشستر سيتي على أعتاب تداعيات 
هائلة بعد العقوبة القارية، على رأسها رحيل 
جنوم الفريق، ألن كل العب سيفكر كثيًرا في 
مستقبله، وم��ن الصعب قبول البقاء عامني 
دون املشاركة في أقوى بطولة قارية لألندية 

في العالم.
وأشارت إلى أنه كان هناك شك كبير بشأن 

مستقبل ليروي ساني مع السيتي، ال سيما أن 
الالعب ارتبط في الصيف املاضي باالنتقال 

إلى بايرن ميونخ.
وأوض��ح��ت أن رح��ي��ل س��ان��ي اآلن باتت 
نسبته كبيرة، كما أن سعر الالعب العائد 
من إصابة طويلة سيشهد انخفاًضا مقارنة 

بالصيف املاضي.
وقالت الصحيفة، إن رحيم سترلينج أيًضا 
سيطرق أب��واب الرحيل، ال سيما أنه يحظى 
بإعجاب اجلميع في أوروب���ا، ولكن اجلناح 
اإلجنليزي رمب��ا يختار االنضمام إل��ى ريال 

مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان.
ووضعت »ذا صن« كيفن دي بروين ضمن 
أفضل 10 العبني في العالم اآلن، وش��ددت 
على أن كل أندية العالم ترحب بانضمام العب 
بكفاءة النجم البلجيكي، وسيبدأ الصراع عليه 

عند إدراك أنه متاح في امليركاتو.

وستكون الفرصة مواتية أم��ام سيرجيو 
أجويرو ونيكوالس أوتاميندي لتحقيق حلم 
قدمي، سبق أن صرحا به من قبل، وهو العودة 
لالعتزال في األرجنتني رفقة إنديبندينتي 

وريفر بليت.
 وأك��دت الصحيفة أن مهمة دافيد سيلفا 
وكالوديو برافو ستكون أسهل في مانشستر 
سيتي، ألن الثنائي سيرحل بعد انتهاء 

عقديهما مع النادي اإلجنليزي.
وع��ل��ى مستوى اجل��ه��از ال��ف��ن��ي، سيكون 
مصير املدرب بيب جوارديوال أيًضا محل شك، 
ال سيما أنه ارتبط مؤخًرا باالنتقال لقيادة 

يوفنتوس.
وتزعم »ذا ص��ن« أن ج��واردي��وال قد يجد 
نفسه في طريق العودة إلى برشلونة، خاصة 
أن كيكي سيتني، امل��درب اجلديد للبارسا، لم 

هل يرحل جنوم مانشستر سيتي بعد اإليقاف األوروبي؟يقدم أداء مقنًعا حتى اآلن.
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زياش.. جنم عربي منتظر في سماء البرمييرليغ
يستعد النجم ال��دول��ي امل��غ��رب��ي حكيم 
زي��اش، خلوض جتربة جديدة في مسيرته 
الرياضية، حينما يرتدي قميص تشيلسي 
بداية من املوسم املقبل، لينضم إلى قائمة 
الالعبني العرب الذي يتنافسون في الدوري 

اإلجنليزي.
وبعد 4 مواسم قضاها في صفوف أياكس 
أمستردام الهولندي، توج خاللها بالعديد 
من األلقاب معه وق��اده للصعود للدور قبل 
النهائي ل��دوري أبطال أوروب��ا في املوسم 
امل��اض��ي، أعلن ال��ن��ادي الهولندي توصله 
الت��ف��اق م��ع تشيلسي على انضمام زي��اش 
لصفوف الفريق اللندني في املوسم القادم 
مقابل 40 مليون ي��ورو، قابلة للزيادة إلى 

44 مليوًنا.
وأص��ب��ح زي���اش، الصفقة األول���ى التي 
يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات 
لفترتي ان��ت��ق��االت، بسبب انتهاكه قواعد 
التعاقد مع الالعبني القصر، قبل أن يتقرر 
تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ليصبح 
مبقدور النادي إضافة العبني لصفوفه في 
فترة االنتقاالت الشتوية املاضية، لكنه لم 

يتعاقد مع أي العب.
كما بات النجم الدولي املغربي أول صفقة 
يجريها تشيلسي في عهد مدربه احلالي 
ف��ران��ك الم��ب��ارد، ال��ذي تولى املهمة بداية 
املوسم اجل��اري، خلفا لإليطالي ماوريسيو 
ساري الذي درب الفريق ملوسم واحد قبل أن 

يرحل إلى يوفنتوس.
وبانضمام زي��اش، ارتفع ع��دد الالعبني 
املغاربة في بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
إل��ى 16 العبا في تاريخ املسابقة منذ بدء 
نظامه احلديث موسم 1992-1993، حيث 
سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل مصطفى 

حجي الذي لعب لكوفنتري سيتي وأستون 
فيال، ونور الدين نايبت الذي لعب لتوتنهام 
هوتسبير، باإلضافة مل��روان الشماخ الذي 
لعب ف��ي آرس��ن��ال ف��ي الفترة م��ا ب��ني عامي 
2010 و2013. وانضم زي��اش لقائمة من 
الالعبني العرب املتواجدين حاليا بالدوري 
اإلجنليزي، يتقدمهم النجم الدولي املصري 
محمد صالح جنم ليفربول، والذي فاز بلقب 

هداف الدوري في آخر موسمني.
وفي مانشستر سيتي، يتألق اجلزائري 
رياض محرز مع ناديه رفقة املدرب اإلسباني 
جوسيب جوارديوال، حيث فاز بلقب الدوري 

اإلجنليزي املوسم املاضي، بعد منافسة دامت 
حتى اللحظات األخيرة مع ليفربول.

وإل���ى ج��ان��ب ص��الح وم��ح��رز، يتواجد 
5 الع��ب��ون ع��رب أي��ًض��ا ف��ي أن��دي��ة ال��دوري 
اإلجن��ل��ي��زي، أي أن امل��وس��م احل��ال��ي يشهد 
وج��ود 7 العبني ع��رب، رمب��ا يرتفع عددهم 
إلى ثمانية مع انضمام زياش املوسم املقبل، 

وبقاء كل هؤالء الالعبني.
ويتواجد الثنائي املصري محمود حسن 
تريزيجيه وأح��م��د احمل��م��دي ف��ي صفوف 
أستون فيال، ال��ذي عاد للدوري اإلجنليزي 

بداية املوسم اجلاري.

حكيم زياش

كلوب يأسف لعقوبة مانشستر سيتي
أسف األملاني يورغن كلوب مدرب فريق 
ليفربول اإلنكليزي لكرة ال��ق��دم، لفريق 
مانشستر سيتي والعبيه ومدربه اإلسباني 
جوسيب غ��واردي��وال بعد استبعاده عن 
املشاركة في املسابقات القارية ملدة عامني، 
بسبب »خروقات خطيرة لقواعد اللعب 

املالي النظيف«.
 وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية 
بعد امل��ب��اراة التي ف��از فيها فريقه على 
نوريتش سيتي في ال���دوري اإلنكليزي 
املمتاز »ميكنني أن أتخيل أن مثل هذه 
اللحظة يصعب جداً فهمها على الرياضيني 
أن��ا آس��ف حقاً لهم، لبيب )غ��واردي��وال( 
ولالعبني ألك��ون صادقاً، لكنني أعتقد أن 

ذلك لن ينفعهم«.
وك��ان االحت���اد األوروب����ي لكرة القدم 
)ي��وي��ف��ا( أع��ل��ن اجلمعة استبعاد ن��ادي 
مانشستر سيتي عن املشاركة في املسابقات 

القارية ملدة عامني بسبب »خروقات خطيرة 
لقواعد اللعب املالي النظيف«، كما فرض 

عليه غرامة بقيمة 30  مليون يورو.
ورد حامل اللقب في املوسمني املاضيني 
على الفور معلناً أنه سيستأنف العقوبة 

أمام محكمة التحكيم الرياضية »كاس«.
واعتبر كلوب أن اخلبر شكل صدمة 
بالنسبة إليه، وقال »كل ما ميكنني قوله - 
أنا مدرب كرة قدم، لذلك ال ميكنني التحدث 
إال عن ك��رة القدم - هو أن ما فعله بيب 
ومانشستر سيتي منذ أن كنت في إنكلترا 

هو استثنائي، استثنائي للغاية«.
وتابع »على اجلانب اآلخر، ال أعلم شيئاً 
عما حدث ومن فعل ذلك وم��اذا فعل هناك 
استئناف وسنرى م��اذا سيحدث في ذلك 
الوقت. من الواضح أن املوضوع خطير، 
وإال لن يكون رد فعل االحت��اد األوروب��ي 

لكرة القدم من هذا القبيل«.

ليفربول يكسر عناد نوريتش ويواصل زحفه نحو لقب »البرمييرليغ«


