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ليفربول يستعيد الصدارة بثالثية في شباك بورمنوث
اح��ت��اج ليفربول إل��ى ف��وز ليبدد
م��خ��اوف ان��ه��ي��اره ف��ي س��ب��اق ال��ص��راع
على لقب ال���دوري اإلجنليزي املمتاز
لكرة القدم بعد تعثره مؤخرا وبفضل
أداء مطيع م��ن ب��ورمن��وث حصل على
مبتغاه وتغلب عليه 3-صفر ليستعيد
الصدارة.
وس��م��ح��ت ث��ن��ائ��ي��ة س���ادي���و م��ان��ي
وجورجينيو فينالدم في الشوط األول
باإلضافة إل��ى ه��دف محمد ص�لاح بعد
االستراحة لليفربول بإنهاء املباراة
بسيطرة كبيرة.
وتقدم فريق امل��درب يورجن كلوب
ب��ث�لاث ن��ق��اط على مانشستر سيتي
لكن حامل اللقب يستطيع العودة إلى
الصدارة بفارق األهداف لو انتصر على
ضيفه تشيلسي يوم األحد.

أداء سيئ
وزادت ال��ت��س��اؤالت ب��ش��أن انهيار
ليفربول الساعي للقبه األول في الدوري
منذ  1990بعد األداء السيئ الذي قدمه
في التعادل مع ليستر سيتي ووست
هام وهو ما ساعد مانشستر سيتي على
تقليص الفارق في الصدارة.
ولو لم ينقذ احل��ارس أليسون بيكر
تسديدة رايان فريزر في الدقيقة الثانية
لرمبا عانى ليفربول من أمسية مخيفة
في أنفيلد.
لكن مبجرد أن منحه ماني التقدم
وضع ليفربول كل شيء حتت السيطرة
وضاعف فينالدم الفارق بتسديدة من
فوق احلارس أرتور بوروتس واختتم
صالح الثالثية بعد متريرة بكعب القدم
من روبرتو فيرمينو.
وس��دد ص�لاح ف��ي ال��ع��ارض��ة ليؤكد
عودة ليفربول إلى مستواه.
ورفع ليفربول رصيده إلى  65نقطة
م��ن  26م��ب��اراة فيما ميلك سيتي 62
ويبتعد عنهما توتنهام هوتسبير ،الذي
يستضيف ليستر يوم األحد ،في املركز
الثالث وله  57نقطة.
وقال كلوب ”لم نكن سعداء باألداء في
آخر مباراتني وعانينا قليال في الركالت
الثابتة” .كانت هناك العديد من األشياء
التي كنا بحاجة إل��ى تطويرها .لدينا
توقعات كبيرة وال��ي��وم فزنا بطريقة
مثيرة لإلعجاب .قدمنا أداء مذهال على
أرض امللعب“.
وأض���اف ”أردنا إظ��ه��ار رد الفعل
ومهمتنا ال تتوقف على الفوز لكن أيضا
تقدمي أداء جيد واإلقناع“.
واس��ت��م��رت انتفاضة مانشستر
يونايتد بتغلبه في وقت سابق من
يوم السبت 3-صفر على مستضيفه
فولهام صاحب امل��رك��ز قبل األخير

الذي زادت مشاكله.
وهز بول بوجبا العب وسط فرنسا
الشباك مرتني وأضاف مواطنه أنطوني
مارسيال هدفا ثالثا ليفوز يونايتد للمرة
العاشرة في  11مباراة منذ تولي أولي
جونار سولشار املسؤولية بشكل مؤقت
عقب إقالة جوزيه مورينيو.
وت��ق��دم يونايتد إل��ى امل��رك��ز الرابع
وله  51نقطة وسيحافظ عليه لو خسر
تشيلسي أمام سيتي.
ووضع كارديف سيتي حدا ألسبوع
كئيب بتغلبه  1-2على مستضيفه
ساوثامبتون املتعثر.
وبعد أيام من اكتشاف جثة إمييليانو
ساال ،الذي انضم للفريق قادما من نانت،
بعد ح���ادث وق���وع ط��ائ��رة ف��ي القنال
اإلجنليزي هز كينيث زوهوري الشباك
ف��ي اللحظات األخ��ي��رة ليبعد الفريق
الويلزي عن منطقة اخلطر.
وواص��ل أرس��ن��ال ضغطه للوصول
إل��ى امل��رب��ع الذهبي ب��ف��وزه  1-2على
مستضيفه هدرسفيلد ت���اون متذيل
الترتيب وحتقق أول انتصار خ��ارج
أرض���ه م��ن��ذ نوفمبر ت��ش��ري��ن الثاني
بفضل ثنائية أليكس أيوبي وألكسندر
الك��ازي��ت .وزاد الضغط على ماركو
سيلفا مدرب إيفرتون بسقوطه 1-صفر
أمام فريقه السابق واتفورد باإلضافة
إلى طرد املدافع كورت زوما في الوقت
احملتسب بدل الضائع.
وخ��ط��ف وي��ل��ف��ري��د زاه����ا ال��ت��ع��ادل
لكريستال باالس  1-1مع ضيفه وست
ه��ام يونايتد ال��ذي تقدم بركلة ج��زاء
من م��ارك نوبل .وحافظ بيرنلي على
سجله اخلالي من الهزمية في الدوري
في  2019بانتصاره  1-3على أرض
برايتون اند هوف ألبيون ليتقدم بثالث
نقاط على منطقة الهبوط التي دخلها
ساوثامبتون مع فولهام وهدرسفيلد.
وقال شون دايك مدرب بيرنلي ”كنا
نعلم صعوبة األمور .لكننا لعبنا أربع
من ست مباريات خارج أرضنا وحصلنا
على ثماني ن��ق��اط وه��و ع��دد جيد في
الدوري املمتاز“.
وش���ه���دت ان��ت��ف��اض��ة ي��ون��اي��ت��د مع
سولشار حصوله على  25نقطة في
تسع مباريات في الدوري وهو أكثر مما
فعله أي مدرب في أول تسع مباريات مع
فريق واحد في املسابقة.
وق���اد بوجبا الفائز ب��ك��أس العالم
يونايتد للفوز إذ رفع رصيده إلى سبعة
أهداف في الدوري منذ وصول سولشار
مهاجم الفريق السابق.
وقال بوجبا ”أولي يساعد كل العب
ع��ل��ى ت��ق��دمي أف��ض��ل م��ا ل��دي��ه .أول���ي ال
يقوم بالتمثيل ومنح السعادة والثقة
للجميع“.

محمد صالح يحاول التصويب على مرمى بورمنوث

كلوب يشيد بشخصية وعقلية العبيه
نادرا ً ما استحوذ العب الوسط الهولندي
جورجينيو فينالدم على ال��ع��ن��اوي��ن في
ليفربول ،لكن هدفاً استثنائياً وأداء رائعاً
من كافة األوجه أظهر قيمته في فريق املدرب
يورغن كلوب متصدر ال��دوري اإلجنليزي
املمتاز لكرة القدم.
وم��ا زاد م��ن روع��ة ال��ع��رض ال��ذي قدمه
فينالدم في الضغط والتمرير والتسجيل هو
احلالة التي كان عليها قبل املباراة.
وق��ال ك��ل��وب« :ل��م ينم ف��ي فندق الفريق
الليلة املاضية ..كان مصاباً ملدة يومني قبل

هذه الليلة ،لذا لم يستطع االنضمام إلينا في
فندق الفريق».
وأض��اف امل��درب األمل��ان��ي« :م��ر بكل شيء
ال يرغب امل��رء في امل��رور به قبل ليلتني من
مباراة ..وبعد ذلك قال عقب اخللود للنوم ملدة
ساعتني>أشعر بأنني على ما يرام ،أستطيع
اللعب».
لكن كلوب ضحك قائالً إنه «شعر بالقلق
من احتمال انتقال العدوى من فينالدم إلى
زمالئه أثناء االحتفال بالهدف».
وق���ال ك��ل��وب« :ش��ع��رت بالقلق بعد أن

سجل ألن الكل احتضنه» ،مضيفا ً أن «سلوك
فينالدم يعد منوذجاً لتشكيلته التي تتقدم
ب��ث�لاث ن��ق��اط على مانشستر سيتي ال��ذي
يواجه تشيلسي اليوم األحد.
وأضاف كلوب« :شخصية وعقلية هؤالء
الالعبني هي السبب الوحيد في وجودنا في
هذا املكان ..نستطيع دائما ً استخدام شخصية
وسلوك ه��ؤالء الالعبني ..نستطيع الفوز
مبباريات وسنفوز ..كم مباراة؟ سنرى».
وأش��اد امل��درب األملاني أيضاً ب��أداء القائد
جيمس ميلنر في املباراة السابقة ضد ويست

مدرب ليستر سيتي يبرر غضب فاردي

أيوبي والكازيت يقودان أرسنال للفوز
على هدرسفيلد في دوري إجنلترا

كافاني يصاب خالل انتصار سان جيرمان
على بوردو في الدوري الفرنسي
ع��اد ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان لطريق
االن��ت��ص��ارات في دوري ال��درج��ة األول��ى
الفرنسي لكرة القدم يوم السبت بفوزه
- 1صفر على ب��وردو لكن حامل اللقب
خسر جهود مهاجمه ادينسون كافاني
ال��ذي خرج مصابا وذل��ك قبل ثالثة أيام
م��ن ت��وج��ه فريقه العاصمة الفرنسية
للقاء مانشستر يونايتد في دوري أبطال
أوروبا.
افتتح كافاني التسجيل في الدقيقة
 42من ركلة جزاء قبل أن ميسك بفخذه
وي��غ��ادر امللعب قبل ثالثة أي��ام من لقاء
ي��ون��اي��ت��د ف��ي ذه���اب دور  16ب���دوري
األبطال.
وقال امل��درب توماس توخيل ”ال أملك
أخبارا سارة .يجب أن ننتظر“.
كما غ��اب ع��ن ف��ري��ق توخيل املهاجم
البرازيلي نيمار ال��ذي استبعد بسبب
إصابة في القدم.
وأض��اف ”ال أع��رف لألمانة ما اإا كان
كافاني سيلعب .األمر مقلق بالطبع .ليس
لدينا اي��دي (ادينسون) آخر كما ال منلك

نيمار آخر“.
ودف��ع��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��س��ان ج��ي��رم��ان
املتصدر إلى حصد  59نقطة من  22مباراة
متقدما بفارق  13نقطة على ليل صاحب
املركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.
لكن كانت هناك بعض األنباء السارة
بالنسبة لسان جيرمان مع عودة ماركو
فيراتي للتشكيلة عقب تعافيه من إصابة
في الكاحل.
ولعب فيراتي لنحو ساعة قبل أن يتم
استبداله والدفع بليوناردو باريديس.
وم���ن امل��ت��وق��ع اآلن أن ي��ب��دأ ال�لاع��ب
اإلي��ط��ال��ي م��ب��اراة ال��ث�لاث��اء املقبل أم��ام
يونايتد الذي مير بصحوة كبيرة والذي
حقق انتصاره  10في  11م��ب��اراة حتت
قيادة مدربه املؤقت أولي جونار سولشار
بتغلبه على فولهام 3-صفر يوم السبت.
وسيطر س��ان ج��ي��رم��ان ،ال��ذي عانى
من أول هزمية له في الدوري هذا املوسم
أمام أوملبيك ليون األسبوع املاضي ،على
مجريات اللقاء أمام بوردو الذي يقع في
منتصف جدول الترتيب.

عاد أرسنال لطريق االنتصارات
بالفوز  1-2على ملعب هدرسفيلد
تاون متذيل جدول ترتيب الدوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم
السبت لكنه ظل الفريق الوحيد في
املسابقة ال��ذي لم يخرج بشباكه
نظيفة في أي مباراة خاضها خارج
ملعبه هذا املوسم.
وتعرض أرسنال ألرب��ع هزائم
في آخر تسع مباريات في الدوري
مب��ا ف��ي ذل��ك اخل��س��ارة  1-3أم��ام
مانشستر سيتي األسبوع املاضي
لكن أليكس أيوبي وضع الفريق في
املقدمة في الدقيقة  16بعد تسديدة
غيرت مسارها.
وضغط هدرسفيلد وهاجم بقوة
لكنه ن��ادرا ما تسبب في مشكالت
ألرسنال في الشوط األول .وظهر
ف��ارق امل��ه��ارات جليا مع مضاعفة
الضيوف لتقدمهم عبر ألكسندر
الكازيت الذي سجل هدفه العاشر
في ال��دوري هذا املوسم قبل دقيقة
واحدة من على نهاية الشوط األول.
وسنحت فرصتان الداما دياكابي
إلعادة هدرسفيلد ،الذي تعادل مرة
واح��دة وخسر في  11في آخر 12
مباراة خاضها في الدوري ،ألجواء
امل��ب��اراة لكنه فشل في تشكيل أي
مصدر تهديد على مرمى أرسنال
واحلارس بيرند لينو.
ووض���ع س��ي��اد كوالشيناتس

هام يونايتد اإلثنني املاضي ،قائالً إنه «أظهر
ال���روح نفسها مثل فينالدم ول��ع��ب وهو
مريض ،سمعت أن البعض انتقد أداء ميلنر
األسبوع املاضي ،وهذا شيء مضحك».
ومضى كلوب قائالً« :لدينا توقعات عالية
واليوم انتصرنا بطريقة مثيرة لإلعجاب،
ك��ان هناك أداء رائ��ع�اً ف��ي امللعب ..الهدف
الثالث (م��ن محمد ص�لاح) ك��ان م��ن ط��راز
عاملي ..أردنا أن يكون هناك رد فعل ..مهمتنا
ليست الفوز فحسب ولكن أيضاً تقدمي أداء
جيد ومقنع».

قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي إنه ال يوجد خالف مع املهاجم
جيمي ف��اردي وأك��د أنه ال توجد مشكلة بعد رد الفعل الغاضب من
الالعب بعد الهزمية 1-صفر في اجلولة املاضية أم��ام مانشستر
يونايتد في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية غضب فاردي أثناء حديث املدرب بويل
إلى بول بوغبا العب وسط مانشستر يونايتد لكن امل��درب أكد أن
الالعب كان محبطا ً فقط بعد الهزمية.
وقال بويل «أرتبط بعالقة قوية مع جيمي .نعرف أن جيمي يكون
غاضبا ً بعد الهزمية وهذا أمر طبيعي ألي العب».
وأضاف «لو وجدت عدم احترام من أي العب نحوي أو نحو النادي
يتم توقيع عقوبة لكن هذا ليس ما حدث في موقف جيمي».
وردا ً على سؤال حول مناقشة األمر مع ف��اردي قال بويل« :قلت
ما أريد قوله بخصوص ذلك .أعتقد أن األمر كان واضحا مني .بعد
مناقشة األمور مع الالعب تبقى األمور بيننا».

الدوري اإلجنليزي وجهة نيمار املقبلة!
فرحة العبي أرسنال

الكرة باخلطأ في مرماه في الوقت
احمل��ت��س��ب ب���دل ال��ض��ائ��ع ليمنح
هدرسفيلد آم�لا متأخرا ومسجال
أول أه��داف الفريق خالل أكثر من
تسع ساعات من اللعب في كافة
املسابقات لكن الضيوف متاسكوا
ليحافظوا على انتصارهم.
ودفع الفوز بأرسنال للتساوي
في النقاط مع تشيلسي صاحب
امل��رك��ز اخل��ام��س ،ال���ذي سيالقي
مانشستر سيتي يوم االحد ،بينما
ظ��ل ه��درس��ف��ي��ل��د ف��ي ق���اع ج��دول

الترتيب مبتعدا بفارق  13نقطة
عن منطقة األمان.
وق����ال أون�����اي إمي����ري م���درب
أرس��ن��ال عندما سئل بشأن ما إذا
كان يشعر باإلحباط لقلة خروج
فريقه بشباكه نظيفة ”نعم ،لكننا
حققنا الفوز.
”اخلروج بشباكنا نظيفة يعد
مهما لكن هدفنا هو حتقيق الفوز.
يشكل ه���ذا ان��ت��ص��ارا مهما لكي
نقترب أكثر من رباعي القمة .هذا
هو هدفنا“.

كشفت تقارير صحافية أن جنم باريس سان جيرمان الفرنسي،
البرازيلي نيمار دا سيلفا ،يفكر في خوض جتربة احترافية جديدة،
بعيدا ً عن العودة إلى الدوري اإلسباني.
وق��ال موقع « »le10sportالفرنسي اإللكتروني ،إنه في حالة
مغادرة نيمار لسان جيرمان ،فإنه قد يسلك طريقاً آخر ،بعيدا ً عن
فرنسا وإسبانيا ،باالنتقال إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وكانت العديد من التقارير ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة،
في حني أشارت أخرى إلى أن ريال مدريد يضع أنظاره صوب الالعب
البرازيلي في حالة مغادرته لسان جيرمان.
وأوض��ح املوقع الفرنسي ،أن أيام نيمار في سان جيرمان باتت
معددة ،وامليركاتو الصيفي املقبل سيكون حاسماً في حتديد مستقبل
أغلى العب في العالم.
وأشارت الصحف البريطانية في األيام املاضية إلى وجود اهتمام
من مانشستر يونايتد بضم نيمار ،وهو ما أك��ده املوقع الفرنسي،
مشددا ً على أن النجم البرازيلي ال يستبعد خوض مغامرة جديدة في
مسيرته مع «الشياطني احلمر»

بايرن ميونيخ يقبل الهدايا ويقلص الفارق
مع دورمتوند في «البوندسليغا»
استغل ب��اي��رن ميونيخ تعادل
املتصدر دورمت��ون��د فقلص الفارق
معه إلى  5نقاط ،بعد أن هزم ضيفه
ش��ال��ك��ه  1-3ف��ي امل��رح��ل��ة  21من
الدوري األملاني السبت.
وسجل لبايرن العب األزرق امللكي،
الهولندي جيفري بروما ( 12خطأ
في مرمى فريقه) ،والنجم البولندي
روب��رت ليفاندوفسكي  ،27والشاب
سيرج غنابري  ،57بينما و ّق��ع على
ه��دف شالكه التركي أحمد كوتوكو
.25

وص��ار رصيد ب��اي��رن  45نقطة،
بينما توقّف رصيد شالكه عند النقطة
 22في املركز الثالث عشر.
وما خدم بايرن اليوم أن منافسه
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ان��ي ب��وروس��ي��ا
مونشنغالدباخ خسر أم��ام هيرتا
برلني فتجمّد رصيده عند النقطة 42
في املركز الثالث.
وتسلم ليفاندوفسكي متريرة
بينية من خاميس رودريجيز ،داخل
منطقة اجلزاء ،قبل أن يتدخل جيفري
ب��روم��ا ،م��داف��ع ش��ال��ك��ه ،لكن الكرة

اصطدمت بقدمه واجتهت إلى داخل
الشباك ،ليتقدم البايرن بعد مرور
 12دقيقة.
وف��رط بروسيا دورمتوند بشكل
غريب في تقدمه بثالثية في الشوط
الثاني ليكتفي بالتعادل  3-3مع
ضيفه هوفنهامي وتتقلص صدارته
إلى خمس نقاط.
وسيلقي متصدر البطولة باللوم
على نفسه ،قبل أن يحل ضيفا على
توتنهام هوتسبير ف��ي ذه��اب دور
الستة عشر ب��دوري أبطال أوروب��ا

ي��وم األرب��ع��اء ،بعدما سمح لبايرن
بتقليص الفارق إلى خمس نقاط عقب
انتصار حامل اللقب على شالكه.
وسيطر ج��ي��دون سانتشو ،في
غياب ماركو رويس قائد دورمتوند،
على اللعب في الشوط األول وافتتح
التسجيل واخ��ت��رق دف��اع هوفنهامي
وقتما شاء.
وص��ن��ع الع���ب منتخب إجنلترا
ال��ه��دف الثاني مل��اري��و جوتسه قبل
أن يساهم مع زميله في منح رفائيل
جيريرو فرصة هز الشباك بالهدف

احتفال العبي بايرن ميونيخ بعد املباراة

الثالث في الدقيقة .66
وك���اد سانتشو أن يسجل هدفه
الثاني في الدقيقة  75لكن تسديدته
املنخفضة ارت��دت من القائم قبل أن

يتراجع أداء صاحب األرض بعدما
قلص إسحاق بلوفضيل الفارق.
وهيأ بافل كادرابيك الطريق أمام
نهاية مثيرة عندما قفز فوق مراقبه

ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة
 .83وأكمل هوفنهامي ع��ودة مذهلة
بضربة رأس من بلوفضيل قبل ثالث
دقائق من النهاية.

