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ليفربول يعبر محطة بيرنلي برباعية
فيرمينو وماني بالبريمييرليغ
عاد الفارق بني املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي ومطارده ليفربول
�إلى نقطة واحدة ،عقب فوز الأخري على �ضيفه برينلي 2-4
على ملعب «�أنفيلد رود» �ضمن مباريات اجلولة الثالثني من
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وتقدم برينلي �أوال بهدف �أحرزه �أ�شلي وي�ستوود « ،»6قبل �أن
ي�سجل ليفربول ثالثة �أهداف عن طريق روبرتو فريمينو «19
و »67و�ساديو ماين « ،»29ثم قل�ص يوهان جودموند�سون
الفارق يف الدقيقة « ،»1+90لي�سجل ماين الهدف الثاين له
يف اللقاء «.»3+90
وارتفع ر�صيد ليفربول بهذا الفوز �إلى  73نقطة مقابل 74
ملان�ش�سرت �سيتي ،فيما جتمد ر�صيد برينلي عند النقطة 30
يف املركز ال�سابع ع�رش.
كما �سجل املهاجم الربازيلي روبرتو فريمينو ،هدف التعادل
لفريقه،وجاء الهدف بعد اخرتاق ناجح من حممد �صالح يف
الناحية اليمنى ومرر الكرة �أمام املرمى ،لتمر من �أمام
احلار�س واملدافع وت�صل �إلى فريمينو الذي مل يجد �صعوبة
يف متابعتها وحتويلها نحو ال�شباك،والهدف هو العا�رش
لفريمينو يف الدوري الإنكليزي املمتاز هذا املو�سم.
ووفقا حل�ساب �شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات ،ف�إن الالعب
الربازيلي �سجل � 10أهداف �أو �أكرث يف كل من موا�سمه الـ4
التي ق�ضاها يف الربمييريليغ مع الريدز ،علما ب�أن �أف�ضل
ر�صيد له يبقى يف املو�سم املا�ضي بر�صيد  15هدفا ،ومل
ي�سبق لأي العب يف تاريخ ليفربول �أن و�صل �إلى هذا الرقم
يف امل�سابقة.
و�أح���رز ال��دويل ال�سنغايل �ساديو م��اين ،الهدف الثاين
لليفربول،وجاء الهدف بعد متابعة لكرة مقطوعة من النجم
امل�رصي حممد �صالح ،لي�سددها ماين مقو�سة على ي�سار
احلار�س الذي مل يحرك �ساكنًا.
وح�سب �إح�صائيات موقع «�سكواكا» ،ف�إن ماين �أ�صبح خام�س
العب من ليفربول ،ي�سجل �أهدافا يف  6مباريات بيتية
متتالية ،يف الدوري الإنكليزي املمتاز ،بعد مايكل �أوين
وفرناندو توري�س ولوي�س �سواريز وحممد �صالح،و�سجل ماين
� ً
أهدافا على ملعب «�أنفيلد»� ،أمام كل من �آر�سنال وكري�ستال
باال�س ولي�سرت �سيتي وبورمنوث وواتفورد وبرينلي.

• صالح صنع أهدافا ً ولكنه لم يسجل

بوكيتينو :أشعر باإلحباط

كين يصل إلى الهدف رقم 200
في مسيرته

وأخشى على دوري األبطال

�سجل ه���اري ك�ي�ن ،مهاجم
توتنهام ،هدف ال�سبريز الأول
يف �شباك �ساوثهامبتون يف
املباراة ،التي �أقيمت م�ساء
اول ام�س ال�سبت ،على ملعب
«�سانت م�يري��ز» يف اجلولة
الـ 30من الدوري الإنكليزي.
وجاء هدف كني يف الدقيقة 26
من زمن املباراة ،التي انتهت
بفوز �أ�صحاب الأر�ض بنتيجة
«.»1-2
وذك�����ر م���وق���ع «���س��ك��واك��ا»
لإح�صائيات �أن ك�ين و�صل
لهدفه رقم  200يف م�سريته
االح�تراف��ي��ة م��ع الأن���دي���ة،
واملنتخب الإنكليزي معا.
وج���اءت �أه���داف ك�ين بواقع
 164مع توتنهام ،و 20مع
املنتخب الإنكليزي بالإ�ضافة
�إل����ى  9بقمي�ص ميلوال،
والي��ت��ون �أوري���ن���ت بر�صيد
� 5أه���داف ،وه��دف��ان بقمي�ص
لي�سرت �سيتي.
وجن��ح ك�ين بهذا ال��ه��دف يف
الو�صول للهدف رقم  17ليكون
يف املركز الثاين بالت�ساوي
م��ع حممد �صالح يف ترتيب
هدايف الدوري الإنكليزي.

• حلظة تسجيل هدف ساوثهامبتون في مرمى توتنهام

• دي ليخت

عرب ماوري�سيو بوكيتينو ،مدرب
توتنهام ،عن خيبة �أمله من خ�سارة
فريقه �أم��ام �ساوثهامبتون بنتيجة
« »2-1على ملعب «�سانت مرييز» يف
اجلولة  30من الدوري الإنكليزي.
وقال بوكيتينو ،يف ت�رصيحات نقلتها
هيئة الإذاعة الربيطانية:
«ال ا�ستطيع فهم كيف حتول الأداء
من ال�شوط الأول �إلى الثاين،
�أن��ا حمبط ج��دا ،كنا الطرف
الأف�����ض��ل يف ك��ل ���ش��يء ،ثم
خ�رسنا املباراة ،كان من
املفرت�ض زي��ادة النتيجة
بعد الهدف الأول �إذا �أردنا
�أن نناف�س على الأ�شياء
الكربى».
و�أ�ضاف« :ال�شوط الثاين مل

ندخله بقوة ،ال �أريد االنتقاد �أكرث من
ذلك ،لكن عندما تخ�رس مباراة انت
املتحكم بها ملدة  45دقيقة ،كان
يجب �أن تكون النتيجة � 3أو  ،4لكنها
انتهت بخ�سارتنا  ،2-1وه��ذا غري
مقبول».
ووا�صل املدرب الأرجنتيني« :بد�أنا
يف الدخول يف بع�ض املخاطر غري
ال�رضورية ،وهذه هي الأزم��ة ،لقد
ح�صل �ساوثهامبتون على الثقة
بعدها ،وب��د�أوا يف العودة للمباراة
جم��ددا ،عندما تخ�رس م��ب��اراة بعد
ال�سيطرة يف ال�شوط الأول تكون
امل�شكلة يف العقلية ،لأننا يجب �أن
نوا�صل �أقوياء».
و�أكمل بوكيتينو« :اجلماهري تر�سم
ت�صورات كبرية لنا ،و�إذا مل نقاتل

من �أجل دوري الأبطال� ،سنكون يف
م�شكلة ،احلقيقة �أننا يجب �أال نلعب
مل��دة  45دقيقة فقط ،نحن فريق
يلعب يف ت�شامبيونز ليغ ،وت�أهلنا
للدور ربع النهائي ،الفريق لي�س
لديه اخل�برة للتعامل مع املواقف
ال�صعبة ،لكن ه��ذا جيد م��ن �أجل
التعلم».
واختتم ت�رصيحاته ق��ائ�لا« :نحن
نقاتل �ضد الفرق الكبار ،كان لدينا
فرق نقاط مريح� ،أما الآن �أ�صبحنا
حتت ال�ضغط من �أجل حتقيق الفوز،
هذا حتد كبري لنا».
وظ��ل توتنهام يف امل��رك��ز الثالث
بر�صيد  61نقطة بفارق  3نقاط �أمام
مان�ش�سرت يونايتد �صاحب املركز
الرابع ،الذي �سيلعب �أمام �آر�سنال.

• هاري كني

ستيرلينغ :صليت من أجل احتساب
الهدف األول

دي ليخت يفتح أبواب االنتقال إلى ليفربول
يعد ماتيا�س دي ليخت ،مدافع �أياك�س �أم�سرتدام
ً
هدفا للعديد من �أندية �أوروب��ا ،ويف
الهولندي،
مقدمتها بر�شلونة ويوفنتو�س.
وقال دي ليخت ،يف ت�رصيح �أب��رزه موقع «كالت�شيو
مريكاتو»« :فان دايك ،هو العب ميتلك خربة دولية،
ومنه ميكنك �أن تتعلم الكثري».
و�أ�ضاف« :ميكنني االن�ضمام �إليه يف ليفربول ،حيث �أنه
ٍ
ناد رائع ،لكن يف هذه اللحظة ال �أفكر يف ذلك� .أركز فقط
على �أياك�س ،و�سرنى كيف �ستنتهي».
ي�شار �إلى �أن ماتيا�س دي ليخت « 19عام ًا» ،يرتبط بعقد
مع �أياك�س �أم�سرتدام ميتد حتى �صيف  ،2021وتبلغ القيمة
املالية للمدافع الهولندي حالي ًا تقريب ًا  65مليون يورو.
ا�ضطر �أليك�س �أوك�سليد ت�شامربلني ،العب ليفربول،
العائد من الإ�صابة� ،إلى اخلروج من مباراة فريق حتت 23
عاما بالنادي ،بعد مرور  40دقيقة ،لكن الريدز ،يعتقد
�أنه ال يعاين من �شيء خطري.
وتعر�ض الالعب البالغ عمره  25عاما لإ�صابة بقطع يف

الرباط ال�صليبي للركبة اليمنى يف ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروب��ا ،املو�سم املا�ضي� ،أمام روما وغاب عن
نهائيات ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا.
وثارت �شكوك حول �إمكانية غياب �أوك�سليد ت�شامربلني
عن مو�سم  2019-2018ب�أكمله لكن يورغن كلوب ،مدرب
ليفربول قال يف دي�سمرب �إن الالعب ي�سابق الزمن للعودة
�إلى املالعب و�ضمه لت�شكيلة الفريق يف الأدوار الإق�صائية
بدوري الأبطال.
وخرج ت�شامربلني بعد  40دقيقة من املواجهة اجلمعة
ك�إجراء احرتازي ،و�أ�صدر ليفربول بيانا �أكد �أن الالعب
�سيخ�ضع لفحو�ص ع�ضلية.
وقال نيل كريت�شلي مدرب ليفربول حتت  23عاما�« :إنه
يعاين من �شيء لكن �أمتنى �أال يكون الأمر خطريا .ال�شيء
اجليد �أن الأم��ر ال يتعلق بالركبة لذا هو �سعيد ب�أنه
ال توجد م�شكلة فيها».
و�أ�ضاف« :رمبا يتعلق الأم��ر مب�شكلة ع�ضلية و�سيخ�ضع
لفحو�ص للتعرف على ذلك».
• ستيرلينغ

�أب���رز رح��ي��م �ستريلينغ ،جنم
مان�ش�سرت �سيتي� ،أهمية الفوز
على واتفورد « ،»1-3يف اجلولة
الـ 30من الربمييريليغ.
وق������ال ���س��ت�يرل��ي��ن��غ ،خ�ل�ال
ت�رصيحات نقلتها «« :»BBCلقد
حققنا فوزا مهما ،كانت املباراة
�صعبة علينا يف ال�شوط الأول..
وات��ف��ورد ك��ان يلعب بخطوط
متقاربة ،و�أغلق كل امل�ساحات،
لكننا وا�صلنا ال�ضغط عليهم».
و�أ�ضاف �صاحب ثالثية ال�سيتي:
«عندما كان احلكم يت�شاور حول
الهدف «الأول» ،كنت �أ�صلي من
�أجل احت�سابه ..بعد هذا الهدف
ب��د�أت امل��ب��اراة بالن�سبة لنا،
ال �أعتقد �أن الكرة كانت ت�سللاً ،
لكني مل �أكن �أعلم �سبب الأزمة،
ك��ن��ت ���س��ع��ي��دا ل���ر�ؤي���ة الهدف
ُيحت�سب».
وتابع�« :سجلت الهدف الثاين،
و�شعرت �أنني قادر على ت�سجيل
الثالث �أي�ضا ..هذه ثاين كرة
�أحتفظ بها يف م�سريتي ،و�أريد
االحتفاظ بكرات �أكرث».
وعن واتفورد ،ق��ال« :هم فريق
رائع ،لقد جنحوا يف تغيري واقع
امل��ب��اراة ،لكننا حافظنا على
تركيزنا».
ووا���ص��ل« :ك��ل م��ب��اراة بالن�سبة
لنا هي مواجهة نهائية ،ونركز
حاليا على لقاء �شالكه يف دوري
الأبطال� ..سنح�صل على الراحة،
ون���أخ��ذ وقتنا ..ك��ل م��ا علينا
فعله الآن ،ه��و الرتكيز على
�أنف�سنا فقط ،ون�أمل يف القليل من
احلظ».

