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توتنهام عاد بفوز ثمين من أرض سوانزي سيتي

مانشستر سيتي عاد لسكة االنتصارات بثالثية في شباك واتفورد
ا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي نغمة االنت�صارات بعد �سقوطه يف فخ التعادل
ال�سلبي مع كري�ستال باال�س يف اجلولة املا�ضية ،وذلك بتغلبه على
واتفورد  1-3يف املرحلة الثانية والع�رشين من بطولة انكلرتا التي
�شهدت موا�صلة توتنهام لنتائجه القوية يف االونة االخرية.
ورفع �سيتي ر�صيده الى  62نقطة بفارق  15نقطة عن مناف�سه املبا�رش
وجاره مان�ش�سرت يونايتد.
وكان التعادل مع كري�ستال باال�س اوقف �سل�سلة من  18انت�صارا متتاليا
ل�سيتي وحرمه من معادلة الرقم القيا�سي من االنت�صارات املتتالية يف
احدى البطوالت اخلم�س الكربى.
وتعافى �صانع االلعاب البلجيكي كيفن دي بروين احد جنوم املو�سم
احلايل من ا�صابة مقلقة تعر�ض لها �ضد كري�ستال باال�س قبل يومني
و�شارك ا�سا�سيا الى جانب اال�سباين دافيد �سيلفا الذي غاب عن املباراة
االخرية .يف املقابل عاد اي�ضا وبعد غياب اكرث من �شهر قلب الدفاع جون
�ستونز.
واحتاج �سيتي الى  40ثانية ليفتتح الت�سجيل امام واتفورد عندما مرر
االملاين لريوي �ساين كرة عر�ضية متقنة داخل املنطقة تابعها رحيم
�ستريلينغ غري املراقب من م�سافة قريبة داخل ال�شباك رافعا ر�صيده الى
 14هدفا يف الدوري املحلي هذا املو�سم.
وبدا واتفورد الذي خ�رس على ملعبه امام مان�ش�سرت �سيتي ذهابا ب�سدا�سية
نظيفة تائها يف امللعب و�رسعان ما تلقت �شباكه الهدف الثاين عندما مرر
دي بروين كرة عر�ضية تابعها مدافع واتفورد كري�ستيان كابا�سيلي خط�أ
يف مرمى فريقه «.»13
وا�ضاع املهاجم االرجنتيني �سيخو اغويرو فر�ص �سهلة عندما و�صلته
الكرة من دي بورين اثر هجمة مرتدة �رسيعة لكنه �سدد بني يدي احلار�س
الربازيلي هوريليو غوميز «.»45
لكن اغويرو عو�ض ذلك منت�صف ال�شوط الثاين عندما تابع كرة ف�شل يف
التقاطها احلار�س الربازيلي ليتابعها داخل ال�شباك رافعا ر�صيده الى 13
هدفا يف الدوري هذا املو�سم «.»64
وجنح واتفورد يف ت�سجيل هدف �رشيف بوا�سطة اندي غراي قبل نهاية
املباراة ب�سبع دقائق.
ووا�صل توتنهام عرو�ضه القوية يف االونة االخرية وعاد بفوز ثمني من
ار�ض �سوانزي �سيتي بهدفني نظيفني تناوب على ت�سجيلهما اال�سباين
فرناندو يورنتي بكرة ر�أ�سية اثر متريرة من �صانع االلعاب الدمناركي
كري�ستيان اريك�سن يف مرمى فريقه ال�سابق « ،»12وديلي ايل «»89
بتمريرة من هاري كاين الذي �شارك منت�صف ال�شوط الثاين.
ورفع توتتهام ر�صيده يف املركز اخلام�س الى  40نقطة متخلفا بفارق 4
نقاط عن ليفربول الرابع لكن االول ميلك مباراة م�ؤجلة يخو�ضها اليوم
�ضد جاره و�ست هام.
وحذا حذوه كري�ستال باال�س بفوزه على �ساوثمبتون يف عقر دار االخري
� .1-2سجل للفائز جيم�س ماكارثر « »69ولوكا ميليفويفيت�ش « ،»80بعد
ان تقدم اخلا�رس بهدف ل�شيبان لونغ « »17هو االول له منذ ابريل املا�ضي
يف الدوري املحلي.

• أغويرو يستعد للتسجيل في شباك واتفورد

كونغولو معاراً من موناكو إلى هادرسفيلد
ان�ضم املدافع الهولندي تريين�س كونغولو الى نادي
هادر�سفيلد االنكليزي لكرة القدم ،قادما من موناكو حامل
لقب الدوري الفرن�سي ،على �سبيل االعارة حتى نهاية
املو�سم احلايل.
وكان املدافع البالغ من العمر  23عاما ،ان�ضم الى موناكو
قادما من فيينورد روتردام يف يوليو  ،2017وخا�ض مع
نادي االم��ارة �ست مباريات هذا املو�سم .وي�أمل مدرب
هادر�سفيلد االملاين دافيد فاغرن ،يف ان ي�ساهم الهولندي

يف م�ساعدة فريقه على البقاء يف الدوري املمتاز الذي
ي�شارك فيه هذا املو�سم للمرة الأولى منذ  45عاما.
وق��ال فاغرن يف ت�رصيحات نقلها املوقع االلكرتوين
للنادي «تريين�س العب من الطراز الأول تابعناه منذ كان
يف �صفوف فيينورد انتقاله الى موناكو يف ال�صيف جعله
بعيدا عن متناولنا يف ذلك احلني ،اال اننا م�رسورون
ل�ضمه على �سبيل االعارة حاليا».
و�أ�ضاف «هو قلب دفاع من طراز عال �سيوفر لنا خيارا

رائعا يف ما تبقى من مو�سم الدوري».
وخا�ض كونغولو املولود يف �سوي�رسا ،ثالث مباريات
مع املنتخب الهولندي ،وقد يخو�ض مباراته الأولى مع
النادي االنكليزي خالل اجلولة الثانية من ك�أ�س انكلرتا
يف نهاية الأ�سبوع احلايل �ضد بولتون.
وبعد مباراته يف املرحلة  22من الدوري ،والتي خ�رسها
�صفر� 3 -أمام لي�سرت �سيتي ،يحتل هادر�سفيلد املركز
احلادي ع�رش يف الرتتيب.

ال ي�����زال الغمو�ض
يحيط مب�صري ليون
جوريت�سكا العب و�سط
�شالكه ،املتوقع �أن
يرحل عن ناديه خالل
املريكاتو ال�شتوي.
وارت��ب��ط ا�سم الالعب
الأمل��������اين م�����ؤخ����ر ًا
باالنتقال لأندية بايرن
م��ي��ون��خ وبر�شلونة
ول��ي��ف��رب��ول ،ن��ظ� ً�را
لعقده ال��ذي �سينتهي
يف ال�صيف املقبل ما
ي�سمح ل��ه التوقيع
ً
جمانا لأي فريق بداية
من �شهر يناير احلايل.
و�أب����دى ���ص��اح��ب الـ
��ام���ا �إع��ج��اب��ه
 22ع� ً
بفيديو ُن�رش على موقع
«ان�ستغرام» ليورغن
كلوب مدرب ليفربول،
م��ا اع��ت�بره البع�ض
ك����إ����ش���ارة لإمكانية
انتقاله للريدز خالل
االن��ت��ق��االت ال�شتوية
احلالية.
وكانت م�صادر �صحافية
قد ك�شفت اقرتاب بايرن
ميونخ من التعاقد مع
جوريت�سكا ق��ب��ل �أن
يخرج م��درب الفريق
البافاري يوب هاينك�س
وي�رصح ب�أن بر�شلونة
ال يزال ي�سعى للتوقيع
مع الالعب.

جوريتسكا
يفتح
الباب أمام
ليفربول
تشيلسي األقرب لحسم
صفقة ساندرو
ب��ات ن���ادي ت�شيل�سي ح��ام��ل لقب ال���دوري
الإنكليزي املو�سم املا�ضي قري ًبا ،من الفوز
على مناف�سه املحلي مان�ش�سرت يونايتد يف
�سباق التعاقد مع �أحد العبي فريق يوفنتو�س
الإيطايل.
ووف��ق��ا ل�صحيفة �إك�سربي�س ف����إن النادي
اللندين ،هو الأق���رب ل�ضم الظهري الأي�رس
الربازيلي �أليك�س �ساندرو هذا ال�شهر يف �صفقة
�ستكلف خزينة البلوز حوايل  50مليون جنيه
�إ�سرتليني.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن تعاقد ت�شيل�سي مع

�ساندرو� ،سيجعل اليونايتد يحول انتباهه
ملحاولة التعاقد مع داين روز ظهري �أي�رس
توتنهام هوت�سبري ،حيث يبحث امل��درب
الربتغايل جوزيه مورينيو عن ظهري جديد يف
ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال رحيل
ماتيو دارميان ولوك �شاو.
يف �سياق مت�صلُ ،يقال �إن �إدارة يوفنتو�س قد
ا�ست�سلمت حلقيقة الرحيل الأكيد للربازيلي
�ساندرو ،وح��دد م�س�ؤولو ال�سيدة العجوز
مواطنه ويندل ظهري �أي�رس باير ليفركوزن
الأملاين كبديل حمتمل للتعاقد معه.

• ساندرو مير بالكرة

دي بروين أنهى
موسم العبي
كريستال باالس
�أكد روي هودغ�سون ،مدرب كري�ستال باال�س،
غياب املدافع �سكوت دان ،والعب الو�سط،
جي�سون بان�شن ،حتى نهاية املو�سم احلايل،
ب�سبب معاناتهما من �إ�صابتني بالركبة،
خ�لال مواجهة مان�ش�سرت �سيتي
يف ال���دوري الإنكليزي ،الأحد
املا�ضي.
وح�صل كل من دان وبان�شن
على بطاقة �صفراء ،عقب
ارتكاب خط�أ �ضد دي
بروين ،العب و�سط
���س��ي��ت��ي ،و�أ���ص��ي��ب��ا
نتيجة لذلك ،خالل
التعادل بدون �أهداف
م��ع مت�صدر ال���دوري،
وا���ض��ط��را ل��ل��غ��ي��اب عن
باال�س.
وقال هودغ�سون ،يف م�ؤمتر
�صحفي ،عقب الفوز 1-2
�ساوثهامبتون:،
ع��ل��ى
ه��ذا خ�بر ���س��يء ج��دا..
داين يعاين من �إ�صابة
يف ال��رب��اط ال�صليبي
الأم����ام����ي ،وبان�شن
�أ���ص��ي��ب يف ال��رب��اط
ال�صليبي اخللفي.
و�أ�ضاف�« :سنعر�ض
ال���ث���ن���ائ���ي ع��ل��ى
م���ت���خ�������ص�������ص،
وم�����ن امل���رج���ح
خ�����ض��وع��ه��م��ا
ل���ل���ج���راح���ة..
ال ن����ت����وق����ع
م�شاركتهما هذا
امل��و���س��م ،خ�رسنا
اثنني من �أبرز العبينا.

• دي بروين

دورتموند يزيد الغموض
حول عودة غوتزه

حتوم �شكوك حول ا�ستمرار غياب ماريو غوتزه،
�صانع �ألعاب بورو�سيا دورمتوند عن فريقه مع
بداية الن�صف الثاين من املو�سم.
وغاب غوتزه  25عام ًا عن املالعب بعد �إ�صابته
بتمزق جزئي يف �أربطة الكاحل الأمين ،خالل
مواجهة �شالكه يف نوفمرب املا�ضي.
وق����ال ب��ي�تر ���س��ت��وج��ر ،امل��دي��ر الفني
ل��دورمت��ون��د يف ت����صري��ح��ات ملوقع
«�سبورت »1الأملاين :ال �أ�ستطيع
الت�أكيد �أن غوتزه �سيكون
معنا يف بداية الن�صف الثاين
من املو�سم.
و�أ�ضاف املدرب النم�ساوي� :أمتنى عودته
يف �أقرب وقت ممكن ،ولكن دون �ضغوط
ال داعي لها ،فماريو عامل مهم لنا
بف�ضل قدراته الفنية و�شخ�صيته.
وي�����س��ت��ق��ب��ل دورمت����ون����د ن��ظ�يره
فولف�سبورغ يوم  14يناير احلايل ،يف
ملعبه «�سيجنال �إيدونا بارك»� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الـ 18من عمر
• غوتزه في
البوند�سليغا.
التدريب

