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دعا ديفيد سوليفان، أحد مالكي ن��ادي وست هام 
اإلنكليزي لكرة ال��ق��دم، العبه الفرنسي دمييتري 
باييت إلى احترام عقده واللعب، مجددا رفض النادي 
التجاوب مع رغبته باملغادرة في فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وكان مدرب وست هام الكرواتي سالفن بيليتش 
كشف اخلميس أن باييت أبلغ االدارة رغبته بالرحيل 
في فترة االنتقاالت الشتوية الراهنة، وأنه لن يشارك 
مع الفريق في مباراته مع كريستال باالس السبت. اال 
أن بيليتش أكد في حينه موقف النادي الرافض لبيع 

باييت حاليا.
وانتقل الالعب إلى وست هام في صيف 2015 قادما 
من مرسيليا الفرنسي مقابل زهاء 15 مليون يورو. 
ووق��ع باييت في فبراير 2016، عقدا جديدا خلمسة 
أع��وام، يتقاضى مبوجبه 125 ألف جنيه أسترليني 
أسبوعيا، اال أن��ه يبدو راغبا في العودة إل��ى ناديه 
السابق، الذي أشارت تقارير صحافية إلى استعداده 

لضمه مجددا.
وأكد سوليفان السبت أن النادي »لن يبيع دمييتري 
)باييت( خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية في 
يناير«، مضيفا »موقف مجلس االدارة هو أننا ال نريد 
بيع دمييتري. من الناحية املالية، لسنا بحاجة إلى بيع 

دمييتري ولن نبيعه خالل االنتقاالت الشتوية«.
أض���اف: »م��ا نطلبه اآلن ه��و أن يبدي م��زي��دا من 
االلتزام لتشريف العقد الذي يربطه مع وست هام وكل 

ما أظهره له املشجعون والنادي«.
وأعرب العديد من مشجعي »الهامرز«، وهو لقب 
وس��ت ه��ام، غضبهم من الع��ب خط ال��وس��ط. وقبيل 
ان��ط��الق م��ب��اراة السبت، وق��ف ح��ارس أم��ن خاص 
أم��ام ص��ورة عمالقة لباييت في امللعب األوملبي في 
لندن اخلاص بالنادي، لتفادي تعرضها ألي أعمال 

تخريب.
وقدم باييت أداء جيدا في موسمه األول مع النادي 
اللندني بتسجيله 12 هدفا و12 متريرة حاسمة. اال 
أن تقهقر وست هام في املركز الثالث عشر بعد مرور 
20 مرحلة على الدوري، دفع العب الوسط الدولي إلى 

التقدم بطلب الرحيل.
ويعتقد أن باييت يشكل أح��د األه��داف األساسية 
مل��درب مرسيليا اجلديد رودي غارسيا ال��ذي أشرف 
على الالعب بني العامني 2011 و2013 عندما كانا معا 
في نادي ليل الفرنسي. كما أوردت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية أن االدارة اجلديدة ملرسيليا ترغب في إعادة 
باييت إلى صفوفه، بعدما قدم معه موسما ممتازا في 

2014-2015 باشراف األرجنتيني مارسيلو بييلسا.

جتاوز تشيلسي غياب هدافه دييجو كوستا 
ووسع الفارق في ص��دارة ال��دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط يوم السبت 
بالفوز -3 صفر على مضيفه ليستر سيتي 

حامل اللقب.
وبعد أن واصل توتنهام هوتسبير - الذي 
ألهمه ه��اري كني - وارس��ن��ال الضغط على 
القمة بانتصارين بنتيجة -4صفر وجد 
تشيلسي ضالته في بطل غير محتمل هو 
م��ارك��وس الونسو ال��ذي سجل أول هدفني 
على استاد كينج باور. وكان كل احلديث قبل 
املباراة عن كوستا متصدر هدافي املسابقة 
ال��ذي استبعده امل��درب انطونيو كونتي من 
التشكيلة بسبب تقارير ح��ول ع��دم اكتمال 

لياقته البدنية.

وقبل املباراة أصدر تشيلسي مقتبسات من 
كونتي على حساب النادي الرسمي على تويتر 
قال فيها إن كوستا لم يتدرب منذ يوم الثالثاء 

بسبب »ألم في ظهره.«
وق���ال كونتي »لعبنا ب���دون دييجو ضد 
بورمنوث وك��ان لدينا وقت لالستعداد لذلك. 

أعددنا أنفسنا بشكل جيد للغاية.«
وه��ذا االس��ت��ع��داد ظهر بسهولة عندما هز 
االسباني الونسو الشباك مبكرا في مستهل كل 
شوط وأكمل بيدرو الثالثية ليرفع تشيلسي 
رصيده إلى 52 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط 

عن توتنهام.
وميكن لليفربول ال��ذي ميلك 44 نقطة مع 
ارس��ن��ال ص��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث أن يستعيد 
املركز الثاني ويقلص الفارق إلى خمس نقاط 

لو انتصر ي��وم األح��د على مضيفه مانشستر 
يونايتد صاحب املركز اخلامس.

واستمتع كني مهاجم توتنهام بيوم استثنائي 
بتسجيل ثالثة أه��داف في الفوز -4صفر على 
وس��ت بروميتش البيون وه��و ما منح فريق 
املدرب ماوريسيو بوكيتينو العائد للمنافسة 
فرصة التقدم للمركز الثاني بتحقيق الفوز 

السابع على التوالي في كافة البطوالت.
وكانت هذه املباراة األولى لكني منذ أن أصبح 

أبا يوم األحد املاضي.
وق��ال بعد أن رفع رصيده إلى 13 هدفا في 
ال��دوري هذا املوسم »ه��ذا رائ��ع. األسبوع كان 
متقلبا بالنسبة لي بعد أن أصبحت أبا لفتاة 

صغيرة وانتهى بأفضل طريقة ممكنة.«
وتقدم ارسنال للمركز الثالث بفارق األهداف 

بعدما سجل اوليفييه جيرو هدفه اخلامس في 
خمس مباريات ليفتح الطريق أمام فوز كبير 4 
-صفر على سوانزي سيتي الذي يتذيل الترتيب 

اآلن.
وب��ني ه��دف االف��ت��ت��اح جل��ي��رو واألخ��ي��ر من 
اليكسيس سانشيز في الدقيقة 73 ك��ان على 
ب��ول كليمنت م��درب س��وان��زي في أول مباراة 
رسمية له في ال��دوري املمتاز أن يشاهد جاك 
كورك وكايل نوتون يهزان شباكهما باخلطأ بعد 

تسديدتني من اليكس ايوبي.
وت��ع��اف��ى ه���ال س��ي��ت��ي ل��ي��ف��وز 3-1 على 
ب��ورمن��وث بثنائية من اب��ل هرنانديز ليمنح 
امل��درب اجلديد ماركو سيلفا بداية مثالية في 
ال��دوري إذ ابتعد فريقه االن عن املركز األخير 
متقدما على سوانزي وسندرالند ال��ذي خسر 

3-1 أمام ضيفه ستوك سيتي.
وسجل بيتر كراوتش هدفه 99 في الدوري 
بينما أح��رز ماركو أرناوتوفيتش هدفني لكن 
أفضل أهداف يوم السبت جاء عبر آندي كارول 
بطريقة مذهلة في فوز وست هام يونايتد -3

صفر على كريستال باالس املتعثر.
وق���ال امل��ه��اج��م ال���ذي اب��ت��ل��ي ب��ال��ع��دي��د من 
اإلصابات »كنت أحاول فعل ذلك منذ زمن. كنت 
أحاول جتربة تسجيل مثل هذه الهدف على مدار 

عامني. هذا أفضل هدف سجلته.«
واحتفل جوي بارتون بعودة مظفرة لفريقه 
القدمي لبيرنلي بعدما شارك كبديل وسجل هدف 
الفوز من ركلة حرة ليفوز الفريق -1صفر على 

ساوثامبتون.
وأش���اد ب��ارت��ون مب��درب��ه ش��ون داي��ك ال��ذي 

تعاقد معه رغم الفترة السيئة التي أمضاها مع 
رينجرز االسكتلندي »ك��ان أم��را مذهال منه أن 

يعيدني رغم كل ما كان يثار حولي.«
وكانت األجواء مشوبة بالعواطف جلماهير 
وات��ف��ورد التي ودع��ت جراهام تيلور - مدرب 
اجنلترا السابق الذي توفي يوم اخلميس - قبل 

مواجهة ميدلسبره.
وفي النادي الذي قاده من الدرجة الرابعة 
إلى الدوري املمتاز ارجت استاد فيكاريدج رود 
بهتاف »جراهام تيلور واحد« ورفعت اجلماهير 
في املدرج الذي أطلق اسمه عليه الفتات »نحب 

جي.تي« بينما انهمرت دموع آخرين.
لكن بعد حتية طويلة ملدربه القدمي لم يستطع 
واتفورد حتقيق النتيجة التي كانت تتطلع إليها 

اجلماهير وأهدر الفرص ليتعادل بدون أهداف.

ألونسو تألق وأحرز هدفني للبلوز

رجل أمن يقف على صورة باييه في نادي ويست هام خوفا من متزيقها من جانب اجلماهير الغاضبة

وست هام يدعو باييت إلى احترام عقده

أرسنال سحق سوانزي سيتي برباعية في اجلولة احلادية عشرة من الدوري اإلجنليزي

تشيلسي يقسو على حامل اللقب بثالثية ويبتعد بصدارة »البرمييرليغ«

اعتبر اإلي��ط��ال��ي أنطونيو كونتي م���درب ن��ادي 
تشيلسي اإلنكليزي، أّن التقارير الصحافية التي 
حتدثت عن انتقال مهاجمه اإلسباني دييغو كوستا إلى 

الصني هي مجرد »تخمينات«.
وأش��ارت تقارير صحافية إنكليزية مؤخرا إلى أن 
املهاجم الدولي البالغ من العمر 28 عاما، تلقى عرضا 
لالنتقال إلى أحد األندية الصينية مقابل 34 مليون 

يورو سنويا.
وع��ّزز هذه التقارير غياب كوستا عن املباراة في 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز السبت أم��ام حامل اللقب 
ليستر سيتي )ف��از تشلسي 3-0(، علما أّن امل��درب 
اإليطالي أكد أّن الغياب مرده إلى معاناة كوستا إصابة 

في الظهر. وق��ال كونتي بعد املباراة ردا على سؤال 
عن التقارير: »ال أعلم شيئا من هذا القببل، إنها مجرد 
تخمينات«. أض��اف: »ق��رأت الكثير من التخمينات 
بشأن هذا املوضوع«، متابعا: »ميكنني أن أقول لكم 
إنه في حال وجود أي مشاكل، وأكرر القول إّنه +في 
حال+ وجود مشاكل مع الالعبني، أنا معتاد على حلها 
في غ��رف تبديل املالبس وليس خارجها، ليس في 

املؤمترات الصحافية«.
وقال: »إذا أردمت معرفة احلقيقة، فأنا جاهز لقولها. 
فخالل متارين ي��وم الثالثاء املاضي، توقف كوستا 
فجأة ألنه شعر بأوجاع في ظهره، وبالتالي غاب عن 

التمارين طوال األسبوع«.

اقتسم فريق باريس 
س���ان ج��ي��رم��ان وص��اف��ة 
ال���دوري الفرنسي لكرة 
القدم مؤقتا مع موناكو 
ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ملعب 
مضيفه رين 1-0 السبت 
في اجلولة العشرين من 

املسابقة.
ويدين س��ان جيرمان 
بالفضل ف��ي ه��ذا الفوز 
لألملاني جوليان دراكسلر 
ال��ذي سجل هدف احلسم 

للفريق في الدقيقة 39.
وان���ض���م دراك��س��ل��ر 
لصفوف س��ان جيرمان 
م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر اجل���اري 
ق�����ادم�����ا م�����ن ص���ف���وف 
فولفسبورغ مقابل 36 

مليون يورو.
ورف���ع س��ان جيرمان 
رصيده إلى 42 نقطة في 
املركز الثاني متساويا في 
رصيد النقاط مع موناكو. 

دراكسلر يقود سان جيرمان للفوز على رين في الدوري الفرنسي

فرحة العبي باريس سان جيرمان

طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اإلسباني 
لكرة القدم جماهير فريقه، السبت، بأن النادي سيقوم بتجديد عقد 

األرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال بارتوميو للتليفزيون الكاتالوني: »ال ينبغي أن يكون 
هناك عصبية. أريد تهدئة اجلميع. هناك محادثات على مستوى 
شخصي وإنها مسألة وق��ت. عندما يكون هناك شيئا جديدا 

سنشرحه«.
وأضاف: »ليو يريد البقاء هنا. ونحن نريده أن يجدد تعاقده 
وه��ذا األم��ر مهم للنادي ولبرشلونة. عندما يتفهم شخصان 
بعضهما البعض البد أن تكون النهاية سعيدة وأمتنى أن يعتزل 

في النادي«.
وتابع: »ال ميكنني شرح التفاصيل، ألننا نتحدث مع األشخاص 
التابعني له. هو أفضل العب في العالم ونحن نريده أن يبقى. فهو 
سعيٌد هنا. ولكن يجب أن نقوم بكل شيء بهدوء، التجديد أمٌر 
أساسٌي للنادي«. وينتهي عقد ميسي احلالي في 2018 وسيكون 
حرا ملناقشة عقود من أندية أخرى خالل 12 شهرا إذا لم يتمكن 

برشلونة من متديد عقده.
وبسؤاله حول جدول زمني للمفاوضات قال بارتوميو: »كلما 
كان أق��رب كان أفضل. وألطمئن اجلماهير، ميكنني القول إننا 
نتحدث مع ميسي على مستوى شخصي. فهو الع��ب ك��رة قدم 

مذهل. هو القائد واألفضل في العالم«.
وكشف بارتوميو عن وج��ود محادثات جارية لتمديد عقود 
مارك أندريه تير شتيغن حارس املرمى وإيفان راكيتيتش العب 
خط الوسط ولكن ال يوجد حتى اآلن مفاوضات مع لويس إنريكي 

املدرب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية املوسم.
وأض���اف بارتوميو: »ل��ن نتحدث معه حتى أب��ري��ل املقبل. 
العام املقبل يتم التخطيط له من قبل روب��رت فيرنانديز مدير 
الكرة ولويس إنريكي يركز على التدريبات واملباريات. مثل كل 

ميسياملشجعني نريد استمراره معنا«.

برشلونة يبّدد الشكوك حول جتديد عقد ميسي
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كونتي يكّذب تقارير انتقال كوستا للدوري الصيني


