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مشاكل الدفاع تؤرق غوارديوال ..وأرسنال فاقد للتطور مع إميري

غضب غوارديوال بعد خسارة فريقه أمام نورويتش سيتي

بدا بيب غ��واردي��وال م��درب مانشستر سيتي
حريصا على عدم انتقاد فريقه ،عقب اخلسارة
 2-3على ملعب ن��وروي��ت��ش سيتي ،السبت
املاضي ،في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز ،مشددا
على حقيقة واضحة وال ميكن إنكارها ،وهي أن
فريقه ال ميكنه الفوز دائما.
غير أنه ال بد من االعتراف ،بأن التفاهم بني
ثنائي قلب ال��دف��اع ،ج��ون ستونز ونيكوالس
أوتامندي ،ليس مثاليا.
وق��ال امل��درب اإلسباني «لعب ج��ون ونيكو
ب��ج��وار بعضهما البعض ع��دة م���رات ،وكانا
ج��زءا من اإلجن��از الكبير ال��ذي حققه الفريق،
لكن (فينسنت) كومباني انتقل إل��ى بلجيكا
حاليا ،و(إمييريك) البورت مصاب ..وهذان هما
املدافعان املوجودان».
لكن غ��واردي��وال أش���ار إل��ى إمكانية ع��ودة
البرازيلي فرناندينيو ،أو العب الوسط اإلسباني
رودري ،إلى اخللف للمساعدة في الدفاع.
كما أشار أيضا إلمكانية االستعانة «بالعبني
شبان» ،كجزء من خياراته ،بسبب احتمال غياب
البورت عن املالعب ملدة ستة أشهر.
وال ميلك غوارديوال سجال حافال في سيتي،
في االستعانة بالالعبني الشبان.

توهج أبراهام
وف��ي تشيلسي جن��ح تامي أب��راه��ام ف��ي هز
الشباك ،سبع مرات خالل آخر ثالث مباريات،
ليكون هذا أفضل رد على من شككوا في قدرته
على مواصلة أدائه القوي ،بعد أن أحرز  26هدفا
مع أستون فيال ،في دوري الدرجة الثانية املوسم
املاضي.
وب��ع��دم��ا أح���رز ث�لاث��ي��ة رائ��ع��ة ف��ي مرمى
وولفرهامبتون ،السبت املاضي ،فاجأ اإلجنليزي
أب��راه��ام الكثيرين حني ب��دا غامضا إل��ى حد ما،
عندما سئل عما إذا ك��ان يفكر ف��ي اللعب مع
نيجيريا ،التي تعود أص��ول��ه إليها م��ن خالل
والده.
وق��ال «سمعت ما دار من حديث ...ستحسم
األمور في الوقت املناسب ،ال أحد يعرف ،ال ميكنك
أن تستبعد أي شيء».
وم��ن جانبه ،يرغب مانشستر يونايتد في
استعادة أسلوبه الهجومي املثير ،الذي ظهر به
في السابق ،لكن املدرب أولي جونار سولسكاير
كان سعيدا ،بعد الفوز الباهت  0-1على ضيفه
ليستر سيتي.
وك��ان راضيا بشكل خ��اص عن أداء سكوت

مكتوميناي ،الذي قدم أحد أفضل عروضه.
وق��ال امل���درب النرويجي «يجيد (سكوت)
التعامل مع الكرات املشتركة ،ويتميز بروح
قتالية ..سيكون أول من يواجه أي فريق يحاول
إخافتنا ،فهو يتمتع بروح القيادة».
أم��ا آرس��ن��ال ،فقد ف��رط ف��ي تقدمه بهدفني
ليتعادل  2-2على ملعب واتفورد ،ال��ذي سدد
 31كرة في املباراة ،وهو أكبر عدد من احملاوالت
على اجلانرز في ال��دوري ،منذ رصد إحصاءات
املسابقة مبوسم .2004-2003
وهو ما يثبت أن املدرب أوناي إميري ،لم يقم
حتى اآلن بسد أكبر ثغرة يعاني منها فريقه.
وسقط أستون فيال ،في فخ التعادل السلبي
مع ضيفه وس��ت ه��ام ،أول من أم��س في ختام
مباريات املرحلة اخلامسة.
ورف���ع أس��ت��ون ف��ي�لا رص��ي��ده إل���ى  4نقاط
ليتقدم إلى املركز الـ 17بفارق األهداف فقط أمام
نيوكاسل.
ورفع وست هام رصيده إلى  8نقاط ليتقدم
إلى املركز الثامن في جدول املسابقة.
وأنهى وست هام املباراة بـ 10العبني فقط بعد
طرد مدافعه آرثر ماسوكو في الدقيقة  67لنيله
اإلنذار الثاني في املباراة.

دي خيا يجدد عقده مع مانشستر
يونايتد حتى 2023

وأضاف دي خيا ”بصفتي أحد كبار الالعبني في الفريق
أريد مساندة ومساعدة الالعبني الشبان إلدراك قيمة اللعب
في هذا النادي“.
وق��ال امل��درب أول��ي جونار سولشار إن دي خيا كان
عنصرا أساسيا في خطط إع��ادة يونايتد إل��ى قمة فرق
الدوري اإلجنليزي.
وأضاف املدرب النرويجي ”أنا سعيد باستمرار دي خيا
مع الفريق لفترة طويلة .لقد أثبت خالل األع��وام املاضية
جدراته بأن يكون احلارس األفضل في العالم.
”ديفيد شخص رائع وقدراته املتميزة توفر دعما مثاليا
خلط ال��دف��اع .خ�لال فترة وج��وده هنا أدرك ديفيد قيمة
اللعب في صفوف مانشستر يونايتد وهو اآلن ميلك كل
مميزات حارس املرمى“.
ويحتل يونايتد حاليا املركز الرابع بعد خمس مباريات
ف��ي ال���دوري املمتاز م��ن انتصارين وتعادلني وخسارة
واحدة .وسيستضيف أستانا في دور املجموعات بالدوري
األوروبي يوم اخلميس قبل أن يتوجه ملواجهة وست هام
يونايتد في الدوري املمتاز األحد املقبل.

دي خيا يوقع على عقده اجلديد

لوبيتيغي مدرب إشبيلية

ك��أس العالم  ،2018بحثاً عن تعويض خيبة
األمل التي حدثت للفريق في مونديال .2014
ورغ��م أن كل الظروف كانت مهيأة ملصلحة
«ال�ل�اروخ���ا» ف��ي ال��ظ��ه��ور ب��ص��ورة ج��ي��دة في

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول أول من أمس إن مانشستر
سيتي أفضل فريق في العالم رغم عدم فوز حامل لقب ال��دوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بدوري أبطال أوروبا.
ورفض كلوب ،ترشيح فريقه للتتويج باللقب القاري مجددا.
وم��زح امل��درب األملاني خالل مؤمتر صحفي قائال ”ال ميكن أن
نكون أفضل فريق في أوروبا ألن مانشستر سيتي أفضل فريق في
العالم وأعتقد أننا على نفس الكوكب.
”ال نشعر بعبء البطل ألننا حصدنا اللقب منذ فترة طويلة .ال
أدري (ما إذا كانت األندية األخرى ستلعب أمامنا بشكل مختلف).
لم أت��وج بلقب دوري األبطال من قبل وأمتنى أن نكون جاهزين
لذلك“.
وأنهى ليفربول املوسم املاضي في املركز الثاني بالدوري املمتاز
خلف سيتي فريق املدرب بيب غوارديوال لكنه يتفوق بفارق خمس
نقاط عن منافسه بعد خمس مباريات من املسابقة هذا املوسم.
وقال العب الوسط جوردان هندرسون أيضا إن ليفربول ليس
في طليعة املرشحني للفوز بدوري األبطال.
وأض��اف الدولي اإلجنليزي ”من املبكر ترشيحنا للقب .بدأنا
املوسم بشكل جيد لكن ميكن تقدمي أفضل من ذل��ك .دائما نتطلع
لتقدمي األفضل والتطوير .املوسم املاضي انتهى لكن ال يزال ميكنا
التطور“.

الشرطة اإليطالية تعتقل
 10من قيادات روابط مشجعي
يوفنتوس بتهمة االبتزاز
أعتقلت الشرطة أول من أمس عشرة من قادة روابط مشجعي
يوفنتوس بتهمة اب��ت��زاز بطل دوري ال��درج��ة األول��ى االيطالي
للحصول على تذاكر مجانية لبيعها في السوق السوداء في أحدث
فضيحة تضرب كرة القدم اإليطالية.
وال��ق��ادة العشرة ملا يعرف بروابط املشجعني األكثر تعصبا
والتي تشتهر بالعنف والعنصرية من بني  37اتهمتهم الشرطة
بتهديد النادي بالقيام بأعمال شغب واطالق هتافات عنصرية في
املدرجات إذا لم حتصل على تذاكر مجانية إلعادة بيعها.
وتأتي االعتقاالت بعد حتقيق استغرق عاما من وحدة خاصة
للشرطة في تورينو عقب شكاوى من يوفنتوس ب��أن النادي
يتعرض لالبتزاز من بعض جماهيره.
وأج��رت الشرطة  39مداهمة في  14بلدة ومدينة في شمال
ووسط إيطاليا ضمن احلملة أول من أمس.
وتعاني ك��رة ال��ق��دم االيطالية منذ س��ن��وات م��ن أع��م��ال عنف
وعنصرية وحتقيقات جنائية.
وتعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن هذا الشهر إلساءة
عنصرية في ثاني مباراة يخوضها في إيطاليا بعد االنتقال من
مانشستر يونايتد.

إشبيلية يعيد لوبيتيغي إلى الواجهة بعد نكسة الريال و«الروخا»
ب��رز إشبيلية في بداية ال���دوري اإلسباني،
وتصدر الئحة الترتيب ،في مفاجأة غير متوقعة،
بعد «امليركاتو» القوي من حامل اللقب ،برشلونة،
وري��ال م��دري��د ،وأتلتيكو م��دري��د ،حيث أن هذا
الثالثي املرشح األبرز للفوز بدرع «الليغا».
ولكن النادي األندلسي قدم عروضاً قوية في
بداية ال��دوري اإلسباني ،في اجل��والت األربعة
األول���ى ،وت��ص��در الترتيب برصيد  10نقاط،
متفوقاً على أتلتيكو م��دري��د  9وري���ال مدريد
وأتلتيك بيلباو  8وبرشلونة وغرناطة .7
واملثير لالنتباه أن إشبيلية حقق خ��اض 3
مباريات خ��ارج أرض��ه حقق الفوز فيها جميعاً
على أن��دي��ة إسبانيول  ،0-2وغرناطة ،0-1
وديبورتيفو أالف��ي��س  ،0-1بينما ت��ع��ادل في
مباراة واحدة كانت على أرضه أمام سيلتافيغو
بنتيجة .1-1
ورغم صدارة إشبيلية للدوري ،إال أنها ال شك
ال تبدو مؤشرا ً الستمرار الفريق في املنافسة على
اللقب ،خاصة أن املسابقة ال ت��زال في بدايتها،
بينما األمر األبرز ،هو أن النادي األندلسي ،أعاد
املدرب اإلسباني جولني لوبيتيغي إلى الواجهة
من جديد.
وعاش لوبيتيغي أفضل فتراته في آخر عامني،
ولكنه لم يهنأ بهذه الفترة التاريخية في حياته
التدريبية ،حيث كانت البداية مع توليه تدريب
منتخب إسبانيا ،إذ كان يستعد خلوض منافسات

كلوب :مانشستر سيتي
األفضل في العالم

يورجن كلوب يصافح صالح بعد مباراة نيوكاسل

لكن األمر رمبا لن يستغرق وقتا طويال ،قبل
أن يدفع باإلسباني إيريك جارسيا ،البالغ من
العمر  18عاما ،وهو خريج أكادميية برشلونة.
ولعب جارسيا أساسيا مرة واحدة فقط ،في
ديسمبر املاضي أم��ام ليستر سيتي ،في كأس
الرابطة.
لكن رمبا يجد نفسه قريبا يشارك في عدد أكبر
من املباريات.
وسيشهد هذا املوسم مزيدا من تباين املستوى
صعودا وهبوطا.
أما نورويتش سيتي ،فقد دفعت هزميته 1-4
أمام ليفربول في افتتاح املوسم اجلديد ،العديد
من املعلقني إلى القول إنه من السذاجة أن يحتفظ
بأسلوبه الهجومي ،ف��ي ال���دوري اإلجنليزي
املمتاز.
وبعد مفاجأة الفوز على سيتي ،نال دانييل
ف��ارك��ه م���درب ن��وروي��ت��ش بالطبع مديحا من
املعلقني أنفسهم ،الذين سبق أن انتقدوه.
ل��ك��ن رؤي����ة ف��ري��ق ص��اع��د ح��دي��ث��ا يتمسك
بأسلحته ،ويلعب بقوة وطموح كافيني لتحقيق
تلك امل��ف��اج��أة ،أم��ر يسبب حيوية وانتعاشا
للبطولة.

قال مانشستر يونايتد املنافس في ال��دوري اإلجنليزي
املمتاز لكرة القدم أول من أمس إن حارسه ديفيد دي خيا
وقع عقدا جديدا سيبقيه مع النادي على األقل حتى يونيو
.2023
وأضاف يونايتد في بيان أن النادي ميكنه جتديد العقد
لعام إضافي.
وبدأ دي خيا( 28عاما)العام األخير في عقده احلالي
وميكنه التفاوض مع أندية من خ��ارج إجنلترا في يناير
املقبل.
وخ��اض احل��ارس ال��دول��ي اإلسباني  367م��ب��اراة مع
يونايتد منذ انضمامه في .2011
وقال دي خيا ملوقع يونايتد على االنترنت ”شرف كبير
أن أقضي ثماني سنوات في هذ النادي العظيم .مواصلة
مسيرتي في مانشستر يونايتد فرصة مهمة وشرف كبير.
”منذ انضمامي للنادي ل��م يخطر ببالي أب��دا أنني
سأخوض أكثر من  350مباراة مع الفريق .اآلن مستقبلي
حتدد وكل ما أريده اآلن هو مساعدة الفريق على حتقيق ما
أعتقد أنه بإمكاننا حتقيقه وهو الفوز باأللقاب معا“.

رياضة

مونديال روس��ي��ا ،ولكن الفريق تلقى ضربة
موجعة قبل أي��ام قليلة من ب��دء ك��أس العالم،
عندما أعلن ري��ال مدريد تعاقده مع لوبيتيغي
عقب نهاية منافسات امل��ون��دي��ال ،وه��و األم��ر

الذي أثار غضب االحت��اد اإلسباني لكرة القدم،
بسبب تفاوض املدرب مع «امللكي» والتفكير في
مستقبله دون االهتمام مبشوار منتخب بالده في
كأس العالم.
وعقب إعالن ريال مدريد التعاقد مه لوبيتيغي،
قرر االحت��اد اإلسباني إقالة امل��درب من تدريب
«الالروخا» ،وتعيني فيرناندو هييرو ،ليخسر
لوبيتيغي فرصة تاريخية لتدريب املنتخب
اإلسباني في املونديال.
ومع تولي لوبيتيغي تدريب «امللكي» كانت
الفرصة سانحة للمدرب اإلسباني لتقدمي نفسه
إل��ى العالم بأفضل ص��ورة ممكنة ،خاصة أن
يتولى تدريب أح��د أفضل األن��دي��ة في العالم،
وحامل لقب دوري أبطال أوروبا  3مرات متتالية،
ولكن لوبيتيغي لم يستمر طويالً مع «امليرنغي».
وأعلن ريال مدريد اإلسباني ،إقالة لوبيتيغي،
بعد اخلسارة القاسية أمام برشلونة  ،5-1في
قمة مباريات اجلولة العاشرة من «الليغا»،
ليتلقى املدرب اإلسباني ضربة موجعة جديدة،
ويخسر في أق��ل من  4أشهر منصبه في أفضل
محطتني في مسيرته التدريبية.
ومع توليه تدريب إشبيلية وتصدر الفريق
األندلسي ال���دوري اإلسباني سيكون امل��درب
لوبيتيغي أمام فرصة لتقدمي نفسه إلى العالم
من جديد ،والتأكيد على امتالكه إمكانات كبيرة،
تؤهله لقيادة أفضل األندية في العالم.

ليتشي يصدم تورينو
ّ
ويبخر أحالمه في اللحاق
بصدارة «الكالتشيو»
أهدر تورينو فرصة اللحاق بإنتر في صدارة الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،بسقوطه بنتيجة  2-1على أرضه أمام ليتشي متذيل
الترتيب والصاعد هذا املوسم ،في ختام املرحلة الثالثة أول من
أمس.
وسعى تورينو الذي حقق فوزين من أول مباراتني ،ملواصلة
انطالقته املثالية واالستفادة من تعادل ج��اره يوفنتوس بطل
امل��واس��م الثمانية املاضية مع فيورنتنا سلبياً السبت ،عندما
استضاف ليتشي الذي دخل اللقاء في امللعب األوملبي من دون أي
نقطة.
إال أنّ الضيوف فاجأوا أصحاب األرض وتقدموا بهدف البرازيلي
دييغو فارياس املعار من كالياري هذا املوسم ،بعدما وصلته الكرة
داخل منطقة اجل��زاء إثر تشتيت خاطئ من احل��ارس سالفاتوري
سيريغو (.)35
وظنّ تورينو أنه بدأ رحلة العودة في املباراة عندما حتصل على
ركلة جزاء ترجمها أندريا بيلوتي بنجاح (.)58
لكنّ ليتشي الذي قدّم مستوى مميزًا في اللقاء تقدم مرة أخرى عن
طريق البديل ماركو مانكوسو الذي سجل هدفًا مماثال لألول ،عندما
وصلته الكرة داخل املنطقة إثر تشتيت خاطئ لسيريغو لتسديدة
من خارج املنطقة ،تابعها اإليطالي في املرمى (.)73
وكاد تورينو يحصل على فرصة إلدراك التعادل في الوقت بدل
الضائع عندما جلأ احلكم إلى تقنية املساعدة بالفيديو « »VARإثر
عرقلة بيلوتي داخل املنطقة ،قبل أن يقرر عدم احتسابها.
بهذه اخلسارة ،جتمد رصيد تورينو عند ست نقاط في املركز
السادس خلف نابولي وأتاالنتا بفارق األهداف ،فيما حصد ليتشي
أولى نقاطه ليتقدم إلى املركز .18

