
من مـسافة قـصيرة   71 وسـنحت امام
جــيــزوس تــســجــيـل هــاتــريك عــنــدمــا
ــنـطــقـة وصـلــته كــرة عـرضــيـة داخل ا
فـسددهـا برأسه لـكن بيـكفـودر كان لـها
رصاد  73 قـبل أن يسـدد في القائم بـا

بعد تمريرة من محرز  78.
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وأهـدر تــشــلـسـي نـقــطــتـ ثــمــيـنــتـ
بـسقوطه في فخ التعادل خارج قواعده
مع بــرايــتــون .1-1وبــدا تــشــلــسي في
طـريــقه لـتــحـقــيق فـوزه الــعـاشــر عـلى
بـــرايــــتـــون من أصل  10مـــواجـــهـــات
بـيــنـهــمـا وذلـك بـتــقـدمه من الــدقـيــقـة
الـعاشرة بهدف قـائده االسباني سيزار
اسـبيليكـويتا حتى الرابـعة والثمان

قــبل أن تــتــلــقى شــبــاكه هــدفــا رائــعـا
لـلبـديل اإليراني علي رضـا جهـانبخش
بـتسـديدة أكـروباتـيـة خلـفيـة منح بـها
فـريـقـه نـقـطـته األولى عـلى اإلطالق في
مـواجـهة الــبـلـوز. وكان مـدرب الــبـلوز
فـرانك المبارد محـبطا ألسباب مـختلفة
بــــحــــسب مــــا قـــال لــــشــــبـــكــــة بي تي
الـبريطانية موضحا في الشوط األول
ـباراة في مـتـناولـنا من أجل كـانت ا
حـسمـها لـصاحلـنا. لـكننـا لم نكن
ــا فـــيه الـــكــفـــايــة. حــازمـــ 
سـجلـنا الـهدف واسـتحـوذنا
عـلى الـكـرة لـكـنـنـا لم نـقتل
ـباراة. وتابع لقد سمحنا ا
ـبـاراة. لــهم بـالــبـقـاء فـي ا
في الـنهاية كان هدفا رائعا
(فـي إشـــــــــــارة الـى هـــــــــــدف
الـتــعـادل) وكــنـا مـحــظـوظـ

باراة. بعدم خسارتنا ا

AZZAMAN SPORT

{ لندن  –وكاالت: قرر االحتاد اإلفريقي لـكرة القدم برئـاسة أحمد أحمـد إرسال طائرة خاصة
ـقـرر أن يتـواجـد مـحـمد صالح إلى إجنـلتـرا وذلك السـتـقـدام جنـوم الدوري اإلجنـلـيـزي. ومن ا
وساديو ماني وريـاض محرز في حـفل كاف الختـيار أفضل العب في إفـريقيا  2019 بالغردقة.
ويسعى مـسئولـو كاف لـتوفيـر سبل الراحـة لنجـوم القـارة السمـراء من أجل االحتفـال بهم وعدم
صـري فإن سـاس بجـاهـزيتـهم مع أنديـتـهم وضمـان عدم إرهـاقـهم. وبحـسب مـوقع بطـوالت ا ا
الطائرة اخلـاصة ستحضـر النجوم الـثالثة من مطار هـيثرو بلـندن يوم احلفل مـباشرة إلى مطار
ــنـتـظـر أن يــعـقـد االحتـاد الـغـردقــة عـلى أن تـعــود بـهم عـقب انــتـهـاء احلـفـل مـرة أخـرى. ومن ا
االفريـقي لـكـرة الـقدم حـفـلًـا الخـتيـار أفـضل العب في الـقـارة عام  2019 في السـابع من كـانون

الثاني اجلاري.
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{ باريس - وكاالت: يسير ليفربول
في طريق حتقيق أرقام قياسية غير
مــــســـــبــــوقـــــة في تـــــاريخ الــــدوري
اإلجنــلــيـزي والــدوريـات األوروبــيـة
الــكـبـرى حـيث يـقــتـرب من حتـقـيق
الـرقم الـقـيـاسي لـعـدد الـنـقاط خالل
مـــــــــــوسـم واحـــــــــــد فــي الــــــــــدوري
دون باسم مـاشستر االجنليـزي وا

سيتي. 
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وحــقـق مــانــشــســتـــر ســيــتي رقــمه
الــقــيـاسـي حــ تـوج بــالــلــقب في
موسم  2018 - 2017مـحـقـقا 100
نــقــطــة بــزيـادة  5نــقــاط عن الــرقم
سجل بـاسم تشيلسي في السابق ا
مــوسم  2015  - 2014كــمـــا حــقق
اضي وسم ا السـيتي رقمـا قريبـا ا
نقطة ح توج بـاللقب بـرصيد  98
متفوقـا بنقطة واحدة عـلى ليفربول
ـركز الثـاني.غيـر أن الفوز صاحب ا
عـلى شـيــفـيــلـد يـونــايـتـد في 0 - 2
اضي رفع الدوري يوم اخلميس ا
رصـيـد لـيـفـربـول إلى  58نـقـطـة من
إجـمالي  60نـقطـة بـعـد خوضه 20
مـبـاراة وهي نـفس احلـصـيـلـة الـتي
رحلة حققها مانشـستر سيتي في ا

. وانتصـر ليفربول ذاتها قبل عـام
مـرة وتـعادل في مـبـاراة وحـيدة 19
عدل  2.9نقطـة للمـباراة الواحدة
وهــو مـــا يــعــني فـــتح الــبــاب أمــام
إمكـانـية حتـقيق الـفريق  110نقاط
في  38مـــبــــاراة وهــــو رقم إذا مـــا
حتقـق سيكـون قيـاسيـا أيضـا على
مسـتوى مسـابقـات الدوري اخلمس
الكبرى في أوروبـا. وحتى في حالة
خـسارة مـباراتـ أو الـتعـادل بضع
مرات فـإن ليـفربـول بإمـكانه تـخطي
سجل في  2018 ومنذ رقم سيتي ا
اخلـسـارة أمــام سـيـتي قـبل عـام لم
يتـجرع لـيفـربول طـعم اخلسارة في
الــدوري االجنــلـيــزي وحــصل عـلى
مــبـاراة لـعــبـهـا 37نـقــطـة من  101
ـــدة. فــــريـــقــــان فـــقط خـالل هـــذه ا
بـاإلضـافـة إلى لـيـفـربـول جنـحا في
قـضــاء مـدة عـام كـامل دون خـسـارة
في الـــدوري االجنـــلــيـــزي الـــفــريق
األول هـو آرسنـال الـذي وصف بأنه
ال يــقــهـر فـي مـوسم 2004 - 2003
وخـــاض  49 مــــبـــاراة في الـــدوري
دون خسارة) والثـاني تشيلسي 40
دة من أكـتوبـر/تشرين مبـاراة في ا
األول  2004وحتى نوفمـبر/تشرين

ــة الــثــاني  2005ومــنــذ آخــر هــز
أمــام ســيــتي حــقق لــيــفــربــول 32
انتصارا في  37مباراة في الدوري
ـــعـــدل  2.7 نـــقـــطـــة لـــلـــمـــبـــاراة

الواحدة. 
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وإذا كان التتويج بأول لقب للدوري
مــــنــــذ مـــوسم  1990 - 1989بـــات
مـسـألـة وقت فـإن لـيـفـربـول ال يـزال
أمـــامه الـــكـــثـــيــر إذا أراد مـــعـــادلــة
ا اإلجنـازات الـقـارية الـكـبـيـرة. ور
يـكون بـإمكـان ليـفـربول حتـطيم رقم
آرســنــال بــخـوض  49مــبـاراة دون
ــــوسم لــــكن ـــة خـالل هـــذا ا هــــز
ـذهل بـخـوض مـعـادلــة رقم مـيالن ا
ـة في الـدوري 58 مـبـاراة دون هـز
ـــدة من  1991إلى اإليـــطـــالـي في ا
نال حيث 1993 يبدو أمـرا بعيـد ا
يـحتـاج إلى مـواصـلة مـسـيرته دون
ــــــــة حـــــــــتى تـــــــــلــــــــقـي أي هـــــــــز
قـبل. كما نوفـمبـر/تشـرين الثـاني ا
أن محاولة حتطيم الرقم البريطاني
تبدو مهمة شاقـة للغاية إذ يصعب
معـادلة إجنـاز سيـلتـيك بخوض 62
مـباراة في الـدوري دون خـسارة في

دة ما ب  1915و 1917.  ا
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اسـتثـمـاراته في إيـفرتـون. وتـتولى
شـــركــــة (يـــو.إس.إم) الــــقـــابــــضـــة
ــمـلــوكـة لــلــمـلــيـارديــر الـروسي وا
رعـايـة مـلـعب تدريب ايـفـرتـون مـنذ
لـكن أوسمـانـوف أشار إلى .2017
أنه مـهــتم أيــضـا بــاحلـصــول عـلى
حقوق رعاية في ملعب براملي مور
دوك الــذي يـنــوي الـنــادي إنـشـاءه.
ز ونقـلت صـحـيـفـة فايـنـنـشـال تـا
الـبـريطـانـيـة عن أوسمـانـوف قوله
ـكنـني احلصـول على عـقد رعـاية
مـكن أن أمتـلك حصة الفـريق. من ا
في أسـهم الـنـادي. يـرغـب ايـفـرتون
اذا ال يطلق في بناء مـلعب جديـد. 
عـــلــــيه اسم مــــلـــعب (يـــو.إس.إم)?.
ويحـتل ايفـرتون الـذي أقال مـاركو
ســيــلـفــا وعـ كــارلــو أنـشــيــلـوتي
ركز  11في اضي ا مدربا الشهر ا
الــدوري اإلجنــلــيــزي بــرصــيــد 25

نقطة من  21مباراة. 

ــنـافـس في الــدوري اإلجنــلــيـزي. ا
وقــال أوســمــانــوف الــذي بـاع 30
ـــئـــة من أســـهم آرســـنـــال كـــان بـــا
ه األمريـكي ستان لـكها إلى غـر
كــرونــكي في أغــســطس/آب 2018
إنه يستكشف آفاقـا متعددة لتعزيز

{ لــــــنــــــدن - وكــــــاالت: يــــــســــــعى
ـــلــــيــــارديــــر الــــروسي ألــــيــــشـــر ا
أوسـمـانـوف السـتـثـمار أمـواله في
نادي إيفـرتون ليـنضم إلى صديقه
لك وشريـكه فرهاد مـشيـري الذي 
حــصـة األغـلـبـيـة في أسـهم الـنـادي

mO dO1d³ « a¹—Uð w  “b¹dK  W u³  dOſ …dO

Ê«“ÒeF¹ w²½u Ë X u «

s J¹—≈ WIH  r Š

أخبار النجوم
ÊUÝ qFłQÝ ∫g²O uLO¼«dÐ≈

  ÕdH « s  eHI¹ ËdOÝ

{ لندن - وكـاالت: قال تقرير صـحفي بريطاني
إن يـوفـنـتـوس يـســتـعـد لالنـقـضـاض عـلى العـبه
السـابق بول بوجـبا حـيث يرى أن عالقـة النجم
الـفرنـسي مع ناديه احلـالي مانـشسـتر يـونايـتد
اقتربت مـن النهـاية. ويراقـب يوفنـتوس الوضع
احلالي لبـوجبا في مانشستر يونايتد ويخطط
ــــنـــاسب لـالنـــقــــضـــاض عــــلـــيـه في الــــوقت ا
لـلـحـصـول عـلى خـدمـاته. وكـان اإليـطـالي مـيـنو
رايوال وكيل بوجـبا قد انتقـد مانشستـر يونايتد

وأكـد أن الفـريق يـدار بشـكل سـيئ للـغـاية لـدرجـة أنه قد يـدمـر العبـ مثـل بيـليه
ومارادونـا. وبحـسب صحـيفـة ذا صن فإن بـوجبـا يشـعر بـخيـبة أمل جتـاه عودة
مـانـشـسـتـر يـونايـتـد لـتـحـقـيق الـبـطـوالت من جـديـد وأكثـر من أي وقـتٍ مضى.
وقف جيدًا ويخطط حملاولة إعادة بوجبا إلى وأشارت إلى أن يوفنتوس يدرك ا
تورينو في الصـيف. وال يوجد اهتمـام كبير من قبـل يوفنتوس بـإبرام الصفقة
خالل االنـتـقـاالت احلالـيـة عـلى الـرغـم من حـالـة بوجـبـا ورغـبـته في الـرحـيل
ـوسم ـكن. ويـرى يـوفـنـتـوس أن االنـتـظـار حـتى نـهـاية ا خالل أسـرع وقت 
سـيجـعل له الـيـد الـعلـيـا في حتـديد سـعـر الالعب والـذي سـيكـون عـلى بـعد
مـوسم واحــد من انـتـهـاء عـقــده. وخـضع بـوجـبـا جلــراحـة في الـكـاحل يـوم
ـدة ـبـاريـات  ـشـاركـة في ا ـنـتـظـر أن يـغـيب عن ا ـاضي ومن ا اخلـمـيس ا

تصل إلى  6أسابيع.
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كل من تـشـلـسي وتـوتـنـهـام عـلى أرض
بـرايتـون وساوثـمبـتون. ورفع لـيسـتر
بــطل  2016 رصــيــده الى  45 نــقــطــة
بــفـارق  10عن لــيـفـربــول بـطل أوروبـا
الــذي لــعب مــبــاراتــ أقل واســتــقــبل
اضي شـيفيلد يونـايتد يوم اخلميس ا
رحـلـة وفـاز بهـدفـ مـقابل في خـتـام ا
الشيء مـتقـدمـا عن مانـشسـتر سـيتي.
ــركــز الـرابع امــا تـشــلــسي فــيــحــتل ا
بــرصــيـد  36نــقـطــة. واســتـمــر غــيـاب
ي فـاردي لـكن هذه هـداف لـيسـتـر جا
ـرة الصـابـة في ربـلـة الـسـاق بـعـد ان ا
ــبـاراة االخــيــرة ضـد وست غــاب عن ا
هــام بـســبب والدة طـفــلـته. ومن خــطـأ
دفـاعـي لـلــفـرنــسي فـلــوريـان لــوجـون
افـــتــــتح العـب نـــيــــوكـــاسـل الـــســــابق
االســبـاني ايــوزي بــيــريـز الــتــســجـيل
لـلضيوف في ظل صافـرات االستهجان
من جـماهـير نـيوكاسل 36 ولـعب دفاع
نــيــوكــاسـل في الــنــار مــجــددا واتــاح
س مـاديـسون اطالق صـاروخـية جلـا
ــنـطــقـة جـمــيـلــة بــيـســراه من خـارج ا
عــززت الـــنــتــيــجــة 39  فـي شـوط اول
سـيــطــر عـلــيه لــيـســتــر. وقـبـل نـهــايـة
ـــــبـــــاراة ســـــجل الـــــبـــــديـل حـــــمــــزة ا
تــشــودهــوري هــدفــا رائـعــا مـن حـدود
ـــنـــطـــقـــة دون ان يـــتـــرك اي فـــرصــة ا
لـــــلــــحــــارس الــــســـــلــــوفــــاكـي مــــارتن
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ــرحـلـة حـقق أرسـنـال فـوزه في قـمـة ا
االول بـقـيـادة مـدربه االسـبـاني مـيـكـيل
ارتــيـتــا وجــاء عـلى حــسـاب
ضـيفه مانشسـتر يونايتد
بـنـتـيـجة -2صـفـر. وهـو
الـــفــوز االول لـــلـــنــادي
الـلندني على أرضه في
الــدوري مـنـذ الـسـادس
مــن تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــريـن
ــاضي االول/أكــتـــوبــر ا
والــثــاني في  16مــبــاراة
ـسابـقات. وكان في جـميع ا
أرتـــــيـــــتــــا قـــــد عــــ مـــــدربــــا
لـــلــمـــدفـــعـــجــيـــة في  20كـــانــون
ــواطـنه ــبــر الـفــائت خــلــفــا  االول/د
ـــــري حـــــيث تـــــعـــــادل مع اونـــــاي ا
ــوث اوال قـــبل ان يـــســـقط امــام بـــور
ـرحـلة الـسـابـقة. ضـيـفه تـشلـسي في ا
وكـانت الـفـرصة مـتـاحـة أمام يـونـايـتد
لـتـقلـيص الـفـارق الى نقـطـتـ فقط مع
تـشـلـسي الـرابع فـي حـال الـفوز اال ان
ركز رصـيده جتمـد عند  31نـقطة في ا
اخلـامس في ح رفع ارسنال رصيده
ــركـــز الــعـــاشــر. الى  27نــقـــطــة فـي ا
وافــتــتـح الــعــاجـي نــيــكـــوالس بــيــبي
الــنــتــيــجــة ألصــحــاب االرض بــعــدمــا
وصــلت الـــكــرة الى الـــبــوســـني ســيــد
ـنـطـقة وعـنـدما كـوالسـينـاتش داخل ا
مـررهــا االخـيــر ارتـدت من الــسـويـدي

ُنـضم حديثًـا لصفوف إي سي { رومـا - وكاالت: قدم الـسويدي زالتان إبـراهيمـوفيتش ا
مـيالن اإليـطـالي وعدًا جلـمـاهـيـر النـادي بـعـد االنـضمـام رسـمـيًـا لصـفـوف الـفـريق. إبرا
دة  6أشهر. وقال اجتاز الفـحص الطبي في ميالن ووقع على عقود انتقاله للروسونيري 
إبـراهميوفـيتش لقناة الـنادي الرسمـية: لقد قلت من قِـبل إنّ ميالن هو منـزلي وفي النهاية
أنا عدت مرة أخـرى. وأضاف: أنا سعيد لـلغاية ألنني عدت إلى مـيالن لقد لعبت في نواد
ُهم. واخـتتم إبرا اضـية لكـنني عـدت مجددًا وهـذا هو الـشيء ا أخرى خالل الـسنـوات ا
تـصـريحـاته مـوجـهًا حـديـثه جلـماهـيـر الـنادي قـائـلًا: انـتـظـروني في سـان سيـرو سـأجعل
لعب يقفـز مع الفرح والسعادة مرة أخرى. عـلى صعيد اخر تمسك الـبولندي كريستوف ا
بـيونـتيك بـالبـقاء في مـيالن رغم العـروض العديـدة التي تـلقـاها خالل االنـتقـاالت الشـتوية
ـقـدمـة لـه من قـبل نـاديـه الـسـابق جــنـوى بـجـانب اجلـاريــة. ورفض بـيـونــتـيك الـعــروض ا
كريـستـال باالس لـلحـصول عـلى خدمـاته في ينـاير/ كـانون الـثاني اجلـاري. وارتبط اسم
بـيونتيك بـالرحيل عن مـيالن خالل ينايـر/ كانون الـثاني اجلاري خاصـة بعد الـتعاقد مع
السـويدي زالتان إبراهـيموفيـتش. وبحسب موقـع كالتشيـو ميركاتـو اإليطالي فإن بـيونتيك

يرغب في البقاء مع ميالن.

{ لـنـدن - وكاالت: كـشف تـوتنـهام اإلجنـلـيزي اول امس اجلـمـعة عن تـشـخيص إصـابة
ـيرليج. مهـاجمه هاري كـ التي تعـرض لهـا خالل مباراة سـاوثهامـبتـون األخيرة بـالبر
وقع الرسـمي لتـوتنهـام فإن ك تـعرض لتـمزق في أوتار الـركبة الـيسرى. ولم وبحـسب ا
اضية والتي خسرها يستطع النـجم اإلجنليزي إكمال مباراة سـاوثهامبتون في اجلولـة ا
فريقه بهـدف دون رد.  ومن جانبها ذكرت صحيفة ذا صن الـبريطانية أن إصابة ك قد
ـدة تتراوح مـا ب شهـر وشهر ونـصف. وسيواجه تـوتنهام خالل العب  تـبعده عن ا

قبـلة ميـدلسبـره في كأس االحتاد اإلجنـليزي وكل من لـيفربـول وواتفورد ـدة ا ا
يـرليج. كمـا سيكون ونـورويتش ومانـشستـر سيتي وأسـتون فيال في الـبر

اني في ذهاب السبـيرز على مـوعد مع صدام قـوي أمام اليبـزيج األ
ثـمن نهـائي دوري أبـطال أوروبـا. ويُـتوقع أن تـزيـد هذه اإلصـابة
ـركـز السـادس في من مـتـاعب الـفـريق الـلـنـدني الـذي يـحـتل ا

يرليج برصيد  30 نقطة. جدول ترتيب البر
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{ مـدن - وكـاالت: تابع لـيـستـر سـيتي
ـركز الـثانـي صحـوته وحقق صـاحب ا
فــوزه الــثــاني تــوالــيــا عــلى مــضــيــفه
رحلة نيوكاسل يونايتد 3-صفر في ا
من الـدوري االنـكلـيـزي لكـرة الـقدم 21
وحـذا حـذوه مانـشسـتـر سيـتي الـثالث
بـتغلبه عـلى ايفرتون  1-2 فـيما أسقط
أرســـنـــال ضـــيـــفه
مــانـــشــســتــر
يـــونــايـــتــد
وتـــعـــثــر

ملياردير روسي يسعى الستثمار أمواله في نادي إيفرتون

{ بـــرلــ - وكـــاالت: كـــشف نــادي
بـايـرن مـيـونخ قـائمـة الـغـائـب عن
رحـــلـــة الـــفـــريـق إلى الـــعـــاصـــمـــة
الـقـطـريـة الـدوحـة إلقـامـة مـعـسـكر
ـنافـسات الدور شتـوي استـعدادًا 
ـاني. وعـبـر الـثــاني من الـدوري األ
مـوقــعه اإللـكـتـروني أوضح بـايـرن
أن هناك  26العبًـا سيـسافرون إلى
عـسكر الدوحـة التي سـيقـام بهـا ا
الـشــتـوي حـتى  10يــنـايــر/كـانـون
الثـاني اجلاري. ويغـيب عن البـعثة
مـن جنــوم الـفــريـق إذ يـتــواصل 4
ــانـي نــيـــكالس ــدافـع األ غـــيـــاب ا
ســـولي بـــســـبب إصـــابـــة الـــربـــاط
الصـليبي بـاإلضافـة إلى اإلسباني
عاناته من إصابة خافي مارتينيز 

عضلية. 
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كـما يـتـغـيب الـفـرنـسي كـيـنـجـسلي
كـومان عـن الرحـلـة بسـبب إصـابته
في الـركــبـة بــاإلضـافـة إلـى الـنـجم
الـبـولـنـدي روبـرت لـيـفـانـدوفـسكي
الـذي خـضع لـعـمـلـيـة جـراحـيـة في

الساق مؤخرًا. 
ويــــنــــضـم الــــفــــرنــــسـي لــــوكــــاس
ـسـافرين هـيـرنـانـديز إلـى قائـمـة ا
حيث سيـواصل برنامجه الـتأهيلي
ــا يـعــني إمــكـانــيـة في الــدوحـة 
انضمـامه للتـدريبات اجلـماعية في

وقت الحق. 
وتــشـــهــد الــقـــائــمــة أيـــضًــا عــودة
الثـنائي الشـاب مايكل كـويسانسي
وفــيـات أرب بــعــد تـعــافـيــهــمـا من
اإلصـــابــات الــتـي أبــعــدتـــهــمــا عن

اضية. الفريق طوال األسابيع ا
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{ رومــا - وكــاالت: كـشــفـت تـقــاريــر صــحــفــيـة
اركـية اول امس اجلمـعة أن إنتـر ميالن بات د
قريـبـا للـغـاية من الـتـوصل التفـاق مع تـوتنـهام
لضم كريـستيان إريكـسن في يناير/كانون
اركي الثـاني اجلاري. وينتهي عقد الد
ـوسم اجلاري مـع توتـنهـام بنـهـاية ا
ويــــحق لـه الــــتــــفــــاوض مع أي نــــادٍ
اعـتـبارا من اآلن. وبـحـسب صـحيـفة
كن أن تتم اركـية فإن الـصفقـة  د
بـقــيـمــة تـتــراوح بـ  20و 23مــلــيــون
يــورو. وأفـادت تـقــاريـر إجنـلــيـزيـة في
وقت ســابق بــأن تــوتــنــهـام لـن يـســمح
برحـيل إريكسن في ينايـر/كانون الثاني
بـأقل من  30مـلـيـون يورو. وأشـار تـقـرير
اركية إلى أن عرض إنتر الصحـيفة الد
مـيالن دفع مـا ب  20و 23مـلـيـون يـورو
أقنع دانيـيل ليفي رئـيس توتنـهام بالـسماح
بـرحــيل الالعـب خـشــيــة مــغــادرته بــشـكل
ـوسم. وأكــد الــتـقــريـر مــجــاني في نـهــايــة ا

أيـضًـا أن أنـطــونـيـو كـونـتي مـدرب إنـتـر مـيالن
طالب إدارة الـنيراتزوري بحسم الصفقة من أجل

القتال على لقب الكالتشيو.

العــبـو ســيـتـي بـاحلــصـول عــلى ركــلـة
جــزاء لــدى سـقــوط اجلــزائــري ريـاض
ــنــطـقــة لــكن احلــكم لم مــحــرز داخل ا
يـحتسبه بعد اللجوء مجددا الى تقنية
الــفـــيــديــو  . 19وافــتـــتح الــبـــرازيــلي
غـابـريــال جـيـزوس الـتـســجـيل عـنـدمـا
ـــاني تـــلـــقـى كـــرة في الــــعـــمق مـن اال
ايـلـكـاي غـونـدوغـان فـتـخـلص من احـد
مـدافعي ايفرتون وسدد كرة لولبية في
ـــرمى جـــوردان الـــزاويـــة الـــيــــســـرى 
بـــيــكـــفــورد  . 51ولم يـــكن ايـــفـــرتــون
يـنـهض من صـدمـة الـهـدف حـتى تـلقت
شـباكه هدفا اخر عندما مرر محرز كرة
امـامــيــة بـاجتــاه جــيـزوس فــاطــلـقــهـا
مـــبـــاغـــتــــة في الـــشـــبـــاك  . 58وجنح
ايـفـرتـون فـي تـقـلـيص الـفـارق بـعـد ان
فـشل حارس سـيـتي التـشيـلي كالوديو
بــرافـــو في تــشـــتــيت احـــدى الــكــرات
فـوصـلت الى دومـيـنـيك كـالـفـرت-لـوين
ومـنه عرضيـة عند الـقائم البـعيد حيث

ــــــــــــــتــــــــــــــربـص ا
الــــــبــــــرازيــــــلي
ريـتشـارليـسو
ن فــتــابـعــهـا
داخــــــــــــــــــــــل
الــــشـــبـــاك

فـيكتور ليـندلوف لتـصل الى بيبي غير
ــراقب أســـكــنــهـــا بــيــســـراه شــبــاك ا
احلـارس االسـبـاني دافيـد دي خـيا  .8
كـان أرسـنـال االفـضل في الـشوط االول
تـواصل عن هدف ثان وأثـمر ضـغطه ا
بــعــدمــا رفع بــيــبـي ركــنــيــة تــابــعــهــا
الـفــرنـسي الـكــسـنـدر الكــازيت رأسـيـة
تــصـدى لــهــا دي خــيـا وتــهــيــأت أمـام
الـيوناني سوكراتـيس الذي تابعها في
ــرمى من مـسـافــة قـريـبـة . 43 سـقف ا
رفع الـشــيـاطـ احلـمــر مـسـتـواهم في
الــشــوط الــثــاني مع دخــول مــايــسـون
غـرينوود والبرازيـلي أندرياس بيريرا
اال انه لم يــشـكل خــطـورة كـبــيـرة عـلى
ــرمى. وغــاب عن صــفـوف بــونــايــتـد ا
الــفــرنـــسي بــول بـــوغــبــا بـــعــد جتــدد
مـعانـاته من اصابـة في الكـاحل سبقت
وأبــعـــدته عن مـــعــظم مـــبــاريـــات هــذا
ـدرب الــنـروجي اولـيه ــوسم. وأكـد ا ا
غــونــار ســولــكــســيــر قــبل الــلــقــاء إنه
مــصــاب. ال يـشــعــر بــحــالــة جـيــدة في
كـاحله وسـيغـيب في االسابـيع القـليـلة

قبلة حتما. ا
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ــقـابل بــاءت مــسـاعي تــوتـنــهـام في ا
ـركـز اخلــامس مــوقـتـا بـاحلــلـول فـي ا
ــدرب بــالــفــشل بــعــد ســقــوط فــريق ا
ـسـتلم الـبـرتغـالي جـوزيه مـوريـنيـو ا
مـهـامه خـلفـا لالرجـنـتـيني مـاوريـسـيو
بـوكـيـتـيــنـو في تـشـرين االول/اكـتـوبـر
اضي على ارض ساوثمبتون صفر- ا
افـتـتح سـايـنـتس الـتـسـجـيل بـهدف .1
تألق اسـتعراضي جميل حـمل توقيع ا
داني ايـنـغز اذ كـسـر مـصيـدة الـتـسلل

ـدافـع االخـيــر الـبــلـجــيـكي وتالعب بــا
تـوبـي ألـدرفــيـرلـد قــبل ان يــسـدد كـرة
خـادعة في مـرمى احلارس االرجنـتيني
بـاولـو غـاتسـانـيـغا  . 17وهـذا الـهدف
ـوسم في الـثــالث عــشـر اليـنــغـز هــذا ا
ـركـز الـثـاني فـي صدارة الـدوري في ا
الـــهــــدافـــ وبــــفـــارق  4عـن فــــاردي.
وأصـيب بعدها العب الـوسط الفرنسي
تـانــغي نــدومــبـيــلي فــدفع مــوريـنــيـو
باالرجنتيني جيوفاني لوسيلسو . 25
وفي الـــشــوط الــثـــاني خـــرج الــهــداف
الـدولي هاري كاين مـصابا بفـخذه بعد
تـسـجــيـله هـدفـا الـغـي بـداعي الـتـسـلل
فــــأجــــرى مــــوريـــنــــيــــو تـــبــــديال ?73
اضـطـراريا ثـانـيـا دافـعا بـاالرجـنـتـيني
اريك المـيال دون فائدة. وفي ظل توتره
عـلى مـقـاعـد الـبـدالء حـصل مـوريـنـيـو
عـلى انــذار لـتـجــسـسه عـلـى تـدويـنـات
اجلـهــاز الـفــني لــسـاوثــمـبــتـون. وقـال
مـوريـنيـو لـقد رأيـنـا الـنتـيـجـة السـيـئة
الــتي هي نــتــيــجــة اســتــمــرار لــلــعــام
ــاضي. عـلى مـدى  12شــهـرا كـان من ا
الـصعب عليـنا حتقيق نـتيجة ايـجابية
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وحـقق مـانشـستـر سـيتي حـامل الـلقب
ـاضـيــ فـوزا صـعـبـا ـوســمـ ا في ا
عــلى ضـــيــفه ايــفــرتــون  1-2مــلــحــقــا
بـــاالخـــيـــر خـــســـارتـه االولى في ثالث
مـبـاريـات منـذ ان تـولى االشـراف عـليه
ــدرب االيـطــالي كــارلــو انـشــيــلـوتي. ا
وسـجل فــيل فـودن هـدفــا الـغـاه احلـكم
بـعد اللجوء الى تـقنية الفـيديو لوجود
تـسلل لدى بنـاء الهجمة  . 13ثم طالب
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