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ليفربول يسعى لتعميق جراح مانشستر يونايتد في «البرمييرليغ»
س��ت��ك��ون ال��ف��رص��ة متاحة
أمام ليفربول املتصدر لتعميق
جراح غرميه مانشستر يونايتد
وت��ع��زي��ز ص���دارت���ه ل��ل��دوري
اإلنكليزي حني يلتقيان اليوم
األحد في قمة املرحلة التاسعة
على ملعب أولد ترافورد”.
وت��ف��ص��ل  15ن��ق��ط��ة بني
ل��ي��ف��رب��ول امل��ت��ص��در بالعالمة
ال��ك��ام��ل��ة ( )24ومانشستر
يونايتد الثاني عشر ،بعد مرور
ثماني مراحل فقط من ال��دوري
احمللي هذا املوسم.
كما ويبتعد الفريق األحمر
بثماني نقاط عن الفريق األزرق
في مانشستر في املركز الثاني
ب��ع��دم��ا ع���زز س��ج��ل��ه إل���ى 17
انتصارا متتاليا في البرمييرليغ
منذ املوسم املاضي.
من جهة أخرى حقق يونايتد
ال���ف���وز ف���ي اث��ن��ت�ين ف��ق��ط من
مبارياته الـ 13بعد أن تعرض
الع��ب��وه للعديد م��ن اإلص��اب��ات
منذ بداية املوسم وتلقى صفعة
أخرى بإصابة حارسه اإلسباني
دافيد دي خيا خالل لقاء منتخب
بالده مع السويد ضمن تصفيات
كأس أوروب��ا منتصف األسبوع
والع��ب الوسط الفرنسي بول
بوغبا.
إال ان املدرب النروجي اوليه
غونار سولسكاير دع��ا العبيه
لالرتقاء الى املناسبة املرتقبة
بني أكثر ناديني تتويجا بلقب
الدوري.
قال لشبكة سكاي سبورتس
“أتطلع دائما الى املباراة املقبلة
ك��ف��رص��ة ج���دي���دة .م��واج��ه��ة
ل��ي��ف��رب��ول ف��رص��ة ج��ي��دة لنا
لتحسني نتائجنا”.
وت���اب���ع س��ول��س��ك��اي��ر (46
عاما) “أفكر تلقائيا بالسيناريو
األف��ض��ل .أع���رف أن اجلماهير
والالعبني سيرتقون الى مستوى
املناسبة هذه هي املباريات التي
تلعب من أجلها في مانشستر
يونايتد يجب أن تظهر معدنك
احلقيقي”.
هذا واحتفل األملاني يورغن
كلوب مبوسمه الرابع في ملعب
“أنفيلد” ه��ذا األس��ب��وع ولكن

بعد كل النجاحات التي حققها ال
سيما بعد تتويجه بلقب دوري
أبطال أوروب��ا املوسم املاضي،
إال أنه لم يذق بعد طعم الفوز في
ملعب “اولد ترافورد”.
لم يحقق ليفربول أي انتصار
في زياراته الست األخيرة الى
يونايتد وح���ذر االسكتلندي
أندرو روبرتسون أن التوقعات
ت��س��ق��ط ق��ب��ل امل��واج��ه��ة ن��ظ��را
للعداوة االزلية بني الفريقني.
قال الظهير األيسر “ال أعتقد
أن املستويات التي تقدمها في
اآلونة األخيرة تهم في مباريات
ك��ه��ذه .ال يهم إن فزنا بثماني
مباريات في ظل معاناتهم .إنها

مباراة مانشستر يونايتد ضد
ليفربول .االجواء مختلفة عندما
تلعب ضدهم”.
وق���د تشهد امل���ب���اراة ع��ودة
الكاميروني جويل ماتيب الى
مركز قلب الدفاع في ليفربول
بعد تعافيه من اإلص��اب��ة فيما
يبقى ترقب عودة املصري محمد
صالح الذي تعرض إلصابة في
كاحله خالل الفوز على ليستر
سيتي  1-2ق��ب��ل االس��ت��راح��ة
الدولية.
وأعلن ليفربول توقيع مدافعه
ال��دول��ي ال��ك��ام��ي��رون��ي ،جويل
ماتيب ،على عقد طويل األمد.
ويعتبر ماتيب أحد العناصر

فان دايك :برشلونة زاد جوعنا
لأللقاب ..وال أشاهد مباريات السيتي

فان دايك

حت��دث امل��داف��ع الهولندي فيرجيل فان
دايك ،العب ليفربول ،عن شكل املنافسة هذا
املوسم في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز ،بعد
تقدم الريدز بفارق  8نقاط عن مانشستر
سيتي ،وتطرق إل��ى احلديث عن مواجهة
مانشستر يونايتد ،ال��ي��وم األح���د وم��دى
صعوبتها .وق��ال فان داي��ك في تصريحات
لشبكة “سكاي سبورتس”“ :ال أعتقد أن
لدينا أي شيء نخسره ،مانشستر سيتي هو
البطل ،إنهم يدافعون عن لقبهم ونحن نريد
الفوز به” .وأضاف“ :الضغط يزداد علينا،
لكن هذا يأتي من اإلعالم ،وهذا شيء يتعني
علينا التعامل معه ،أنا ال أمانع ألنني ال أفكر
فيما يقوله اآلخرون ،أريد فقط الفوز في كل
مباراة”.
وتابع الدولي الهولندي“ :نحن بالتأكيد
بحاجة إلى االستمتاع بصدارة الدوري ،وأن
خصوصا مع الطريقة
ً
نكون ممتلئني بالثقة،
التي جمعنا بها النقاط ،صحيح لم نقدم
أفضل املباريات لكننا الزلنا نفوز”.
وأكمل فان داي��ك“ :يتبقى لنا الكثير من
امل��ب��اري��ات ،وال ميكننا التفكير ف��ي الفوز
باللقب ،ألنه غير واقعي حاليًا ،فال ينبغي أن
نفعل ذلك ،لكننا نفضل ذلك”.
وأك���د أف��ض��ل الع��ب ف��ي أوروب����ا“ :أنا ال
أش��اه��د م��ب��اري��ات مانشستر سيتي ،لكن
�دي عائلة وأص��دق��اء يرسلون لي رسالة
ل� ّ
أو ي��ق��ول��وا ش��ي � ًئ��ا ،خ��اص��ة ب��ع��د م��ب��اراة
وولفرهامبتون التي خسروها .تعلمنا من
درس العام املاضي أال ننظر إلى اآلخرين
حتى نهاية املوسم ،وبالتأكيد مان سيتي لن
يذهب بعيدًا” .وأوض��ح“ :إن اجلوع للفوز
بالبطوالت هو أكثر مما كان عليه قبل الفوز
بدوري األبطال ،الكل يريد أن يجرب نفس
الشعور م��ج��ددًا ،لقد كانت أمسية رائعة
مع الفريق بالكامل ،وكل شيء بدأ مبباراة
برشلونة في أنفيلد” .وواص��ل فان دايك:
“لدينا جميعً ا أحالم وأهداف ،ومع انطالق

دوري األبطال ،بدأنا في املنافسة على أمل
الفوز به ،واألمر ذاته في البرمييرليج ،نأمل
أن يحدث هذا العام ،لكن إذا لم يحدث ذلك،
فسنحاول مرة أخرى العام املقبل”.
وربح ليفربول جميع مبارياته الثمانية
ف��ي ال���دوري اإلجنليزي حتى اآلن محققًا
العالمة الكاملة ،لكن م��ازال هناك بعض
النقاط القابلة للتحسني ،ألنهم يحلمون
بالفوز باللقب األول منذ عام .1990
وعلق فان داي��ك“ :هناك بالتأكيد مجال
للتحسني ،مثل إدارة املباريات بشكل أفضل
قليلاً  ،فأحيانًا تلعب ال��ف��رق بشكل جيد
ضدنا وي��ري��دون إحل��اق الهزمية بنا ،وال
يعرفون االس��ت��س�لام أب���دًا ،أت��ذك��ر مباراة
شيفيلد يونايتد عندما لعبنا خارج ملعبنا،
ومدى صعوبة ذلك”.
وق��ال ف��ان داي���ك“ :بالنسبة لهم ،ليس
وضعً ا مثاليًا أن تفقد حارس املرمى األول،
وأح��د أفضل احل��راس في العالم ،وواح��د
من العبي الوسط األساسيني ،سيصابون
بخيبة أم��ل ،ولكن بالنسبة لنا ،نريد فقط
التركيز على أنفسنا”.
وأكمل“ :إنهم يرغبون في العودة مرة
أخرى ،لكننا نريد اخلروج بالنقاط الثالث،
واحلفاظ على فارق النقاط”.
وواص��ل فيرجيل“ :هم ليسوا في أفضل
األح����وال ،فهم ليسوا واث��ق�ين مت��ا ًم��ا ،لكن
الشيء اجليد هو أنه ميكنك العودة في أي
مباراة ،قد يعتقدون أن هذا هو أفضل وقت
للعودة ،لكننا نعرف ذل��ك ،نريد اخل��روج
والقتال من أجل كل متر على أرض امللعب
وم��ح��اول��ة ال��ع��ودة بالنقاط ال��ث�لاث إلى
ليفربول”.
وأمت فان داي��ك“ :أريد أن أش��ارك في كل
م��ب��اراة ،إن��ه اجل��زء األكثر متعة في كونك
الع��ب ك��رة ق��دم على أي ح��ال ،للذهاب إلى
هناك وإظ��ه��ار مواهبك للعالم ،ومحاولة
الفوز”.

األساسية في تشكيلة امل��درب،
يورجن كلوب ،بجوار فيرجيل
فان دايك.
وتعرض املدافع لإلصابة في
مباراة شيفيلد يونايتد ،وغاب
لفترة قبل أن يستعيد جاهزيته
بالتدريج ،لكنه ليس واضحً ا ما
إذا كان سيشارك ضد مانشستر
يونايتد ،األحد املقبل ،في اجلولة
التاسعة من البرمييرليج.
وق��ال ماتيب في تصريحات
ملوقع ليفربول الرسمي ،عقب
جتديد تعاقده“ :إنه شعور رائع
أن أك��ون ج��زءًا من هذا النادي،
وأن أستمر فيه وقتًا أطول”.
وأض��اف“ :من اخل��ارج ،أنت

تعرف أن ليفربول نا ٍد كبير ،لكن
عندما تكون في ال��داخ��ل ،فإنك
تشعر حقًا مبدى حجم النادي”.
وت��اب��ع“ :في جميع البلدان
يوجد مشجعون لهذا النادي،
إنه ضخم وكبير ،وأعتقد أن كل
العب يرغب في اللعب له”.
وختم بقوله“ :لدينا فريق
ش���اب وم���وه���وب ،وأع��ت��ق��د أن
ك��ل واح���د منا ج��ائ��ع لتحقيق
البطوالت ..لقد رأينا اآلن كيف
ميكن الفوز بشيء ،ونريد أن
نختبر هذا الشعور مرة أخرى”.
وانضم ماتيب إلى ليفربول
في صفقة انتقال حر ،بعد نهاية
عقده مع ناديه السابق شالكة

ع���ام  ،2016وخ����اض برفقة
الريدز  107مباريات فى مختلف
املسابقات ،مسجال  5أهداف.
ول��م يعلن ليفربول عن مدة
العقد اجلديد بالتحديد.
كما أعلن مانشستر يونايتد،
جت��دي��د ع��ق��د مهاجمه ال��ش��اب
م���اس���ون ج���ري���ن���وود ،مل����دة 4
سنوات ،مع خيار التمديد ملوسم
آخر.
وينتهي عقد جرينوود اجلديد
مع يونايتد في يونيو ،2023
وفي حالة االتفاق على متديده،
فسينتهي في صيف .2024
ويعتبر جرينوود ( 18عامًا)
أحد ناشئي مانشستر يونايتد،

حيث انضم إلى النادي وهو في
السابعة من عمره.
ووأص��ب��ح جرينوود أصغر
الع���ب ي��ش��ارك م��ع مانشستر
يونايتد في البرمييرليغ ،عندما
دفع به أولي جونار سولسكاير،
املدير الفني ،ضد كارديف سيتي
في مايو املاضي.
وق��������ال ج����ري����ن����وود ف��ي
تصريحات للموقع الرسمي
ملانشستر يونايتد ،عقب جتديد
تعاقده“ :بعد أن كبرت كمشجع
للشياطني احلمر ،أصبح اللعب
ب��ال��ف��ري��ق األول مب��ث��اب��ة حلم
حقيقي”.
وأض���اف“ :أعلم أن��ه عندما

ألعب مع هذا الفريق ،فإنني أمثل
األكادميية بأكملها ،وأري��د أن
أؤك��د أحقيتي بثقتهم من خالل
مستواي على أرض امللعب”.
وتابع“ :أتعلم طوال الوقت
م���ن امل���س���ؤول�ي�ن وامل��وظ��ف�ين
وامل���درب�ي�ن وأع��ل��م أن ه���ذا هو
ال��ن��ادي املثالي ملساعدتي في
إظهار إمكانياتي”.
أما سولسكاير فقال“ :تقدم
م��اس��ون م��ن خ�لال أكادمييتنا
املتميزة ،ونحن سعداء باملستوى
الذي ظهر به في مثل هذه العمر
املبكر ،كانت لديه بالفعل سرعة
بجانب ذك���اء كبير” .وأك��م��ل:
“منذ انضمامه للفريق األول
أث��ار إعجاب اجلميع ،لديه كل
الصفات ليصبح األفضل ،يتعلم
م��اس��ون ك��ل ي��وم ف��ي التدريب،
وبأخالقيات عمله ال شك أن لديه
مستقبلاً ممتازًا”.
وعلق األملاني يورجن كلوب
املدير الفني لليفربول ،على مدى
ف��رص��ة امل��ص��ري محمد صالح
ف��ي امل��ش��ارك��ة أم���ام مانشستر
يونايتد.
وكان محمد صالح قد تعرض
إلص��اب��ة على مستوى الكاحل
خالل مباراة ليستر سيتي ،قبل
فترة التوقف الدولي.
وق��ال كلوب في تصريحات
لشبكة سكاي سبورتس “موقف
أليسون وصالح وماتيب؟ يبدو
أليسون ج��ي�دًا ،كما أن البقية
يحضرون جلسات التدريب.
سنرى ما سيحدث قبل اللقاء”.
وأض��اف “يجب علينا رؤية
كيفية التعامل مع هذا املوقف.
ك��ل ش���يء ع��ل��ى م��ا ي���رام حتى
اآلن”.
وتابع “مدى استمتاعي بهذه
املباريات الكبرى؟ استمتع بها
كثيرًا .إنها مثل امللح في احلساء.
أح��ب اإلع��داد لهذه امل��ب��اراة ملدة
أس��ب��وع ك��ام��ل .ولكن اآلن كان
لدينا استراحة دولية”.
وأمت “عاد ال�لاع��ب��ون من
املشاركات الدولية بصحة جيدة
وهو أمر مهم للغاية .لدينا ثالثة
أو أربعة أيام للعمل مع الفريق
بعد اكتمال الصفوف”.

سولسكاير :تدريب مانشستر يونايتد ليس أكبر مني
يؤمن أول��ي جونار سولسكاير مدرب
مانشستر يونايتد ،بأنه الشخص املناسب
ملهمة إع��ادة بناء الفريق ،رغم أنه يخوض
أسوأ انطالقة موسم في الدوري اإلجنليزي
املمتاز خالل  30عامًا.
ويعاني مانشستر يونايتد هذا املوسم،
حيث يحتل امل��رك��ز الثاني عشر بجدول
ترتيب البرمييرليج برصيد  9نقاط بفارق
 15نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
ورمب��ا سيكون منصب سولسكاير في
خطر حقيقي ،إذا جنح الغرمي ليفربول في
حتقيق ث�لاث نقاط مبلعب أول��د ترافورد
اليوم األحد.
وقال سولسكاير في مؤمتر صحفي “لم
أشعر أبدًا بأن الوظيفة كبيرة جدًا بالنسبة
لي .أنا واثق مما نحاول فعله كل يوم”.
وأض����اف “هناك حت��س��ن ول��ك��ن األم��ر
يتعلق بالنتائج والبدء في الفوز باملباريات
وتسجيل األهداف .نحتاج لصنع فرص أكبر
ألننا نلعب بتماسك في الدفاع”.
وأق��ر ب��أن الفريق ميضي ف��ي مشروع
طويل األجل ويحتاج لفترتي انتقاالت على

األق��ل ،لبناء تشكيلة ق��ادرة على املنافسة
على األلقاب.
وتابع “اتخذنا بعض القرارات التي رمبا
تضرنا على امل��دى القصير ،لكننا نعرف
أنها تفيدنا على املدى البعيد وهذا جزء من
اخلطة”.
ونوه “النتائج هي األهم وميكننا التقدم
لألمام بشكل أسرع إذا حققنا نتائج جيدة
مصحوبة بأداء مقبول ،أنا متأكد من حتقيق
ذلك”.
واستبعد سولسكاير ،احلارس ديفيد دي
خيا والعب الوسط بول بوجبا من التشكيلة
التي ستواجه ليفربول بسبب اإلصابة.
وت��ع��رض دي خيا ملشكلة عضلية مع
إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020
أم��ام السويد ،وأظهرت الفحوصات أنه ال
يعاني من إصابة خطيرة.
وق��ال امل��درب “عندما شاهدت املباراة،
أعتقدت أن��ه لن يلعب حتى فترة التوقف
املقبلة ألن��ن��ا واج��ه��ن��ا ب��ع��ض اإلص��اب��ات
العضلية التي ت��دوم طويال لكنها ليست
إصابة سيئة”.

سولسكاير

أوزيل يكسر صمته :تركوني فريسة للعنصرية
بعد  15شهرا على اعتزاله اللعب مع
املانشافت داف��ع مسعود أوزي��ل مجددا عن
الصورة املثيرة للجدل مع الرئيس التركي
أردوغان.
وعقب هدوء طويل عاد أوزي��ل ليتحدث
ع��ن تأثير تلك ال��واق��ع��ة عليه شخصيا
مستخدما م��وق��ع “ذي أتلتيك” كمنصة
ل�لإف��ص��اح ع��ن أف��ك��اره جت���اه ك���رة ال��ق��دم
واملنتخب ووطنه أملانيا.
وأك���د الع��ب ال��وس��ط األمل��ان��ي السابق
مسعود أوزيل في هذه املقابلة أنه لم يندم
على قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب
بالده.
وأش��ار الالعب ذو األص��ول التركية إلى
أن ق��رار اعتزال اللعب الدولي جاء بسبب
العنصرية في أملانيا.
واعتزل أوزيل اللعب الدولي عقب كأس
العالم  2018في روسيا ،مشيرا إل��ى أنه
تعرض لالستهداف العنصري بعدما التقط
ص��ورة فوتوغرافية مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان قبل انطالق املونديال.
فترة عصيبة
وف��ي مقابلة م��ع ب��واب��ة “ذي أتلتيك”
أمس اخلميس  17أكتوبر حتدث اوزيل عن
قرار اعتزاله اللعب الدولي عقب مونديال
روس��ي��ا  ،2018ف��ق��ال“ :بعد م���رور وقت
وتأمل املوقف ،أدرك أنني اتخذت القرار
الصحيح”.
وأض��اف“ :كانت فترة عصيبة للغاية
بالنسبة لي مبا أنني لعبت  9أع��وام مع
منتخب أملانيا وكنت أح��د أجن��ح الالعبني
في الفريق ،ف��زت معه بلقب ك��أس العالم
وأل��ق��اب أخ���رى ،خضت مباريات كثيرة،

ه��و رد ف��ع��ل امل���درس���ة ال��ت��ي زرت��ه��ا في
جيلسنكيرشن ،دائما كنت أساندهم واتفقنا
على تنفيذ برنامج معا يستمر ملدة عام ،وفي
النهاية كنت في طريقي حلضور مراسم
االحتفال ومقابلة كل املوظفني واألطفال
ومن بينهم الكثير من املهاجرين”.
وتابع بالقول“ :كل شيء كان مخطط له،
لكن بعدها مدير املدرسة قال لفريقي إنه ال
ينبغي حضوري ،ألسباب سياسية”.
وأردف“ :لم أص����دق ذل����ك ،ب��ل��دت��ي،
م��درس��ت��ي ،لقد م��ددت لهم ي��دي لكني في
املقابل تعرضت ملا لم أتعرض له من قبل”.

عزلة في أرسنال

مسعود أوزيل

وظ��ه��رت بشكل جيد ف��ي أغلبها وبذلت
قصارى جهدي”.
واس��ت��درك باستياء“ :لكن مت شتمي
بشكل عنصري”.
وأوض���ح أوزي���ل أن��ه شعر باالستياء
الشديد بعدما تعرض ملا وصفه باالستهداف
العنصري من جهات عدة ،دون أن يخرج أي
شخص من املنتخب الوطني في ذلك الوقت
ويقول “توقفوا عن فعل هذا ،إنه العبنا ،ال
ميكن إهانته على هذا النحو .اجلميع التزم
الصمت”.
وت��اب��ع جن��م آرس��ن��ال“ :عندما خرجنا
من كأس العالم  ،2018وكنت في طريقي
ملغادرة امللعب ،اجلماهير األملانية قالت لي

عد إلى بلدك وكالم آخر” ،وذلك في إشارة
ألصوله التركية.
وك��ش��ف ص��ان��ع األل��ع��اب األمل��ان��ي أن��ه
تعرض أيضا خلسائر مالية بسبب ما حدث
له مع املانشافت وخروجه املبكر.
وأردف“ :قبل املونديال كان من املفترض
أن أبرم بعض العقود اإلعالنية ،لكن فجأة
كل ش��يء توقف ومت محوي من حمالتهم
اإلعالنية ،وبعض الهيئات اخليرية األملانية
استبعدتني كسفير لها ونصحوني بأن
ابتعد بنفسي عن الصور اخلاصة بهم”.

معجزة جيلسنكيرشن

وأشار أوزيل“ :لكن أكثر شيء أغضبني

وأوض��ح أوزي��ل أن��ه سيبقى مع فريقه
آرسنال اإلجنليزي حتى نهاية عقده.
وش���ارك أوزي���ل ف��ي م��ب��ارات�ين فقط من
أص��ل  11م��ب��اراة م��ع آرس��ن��ال ف��ي املوسم
احلالي حتت قيادة أوناي إميري ،موضحا
أن “مشاهدة املباريات من املنزل” جعلته
يشعر بالعزلة .وشدد أوزيل على أنه باق
في صفوف اجل��ان��رز ،مضيفا“ :لدي عقد
حتى  2021وسأبقى حتى ذلك احلني”.
وأضاف“ :عندما جددت عقدي مع الفريق
فكرت في األمر بحذر ألنه أحد أهم القرارات
في مسيرتي الكروية”.
وأش��ار“ :لم أرغب في البقاء ملجرد عام
أو اثنني ،أريد أن أرهن مستقبلي آلرسنال
والنادي يريد مني الشيء ذاته”.
وختم النجم األملاني ،قائال“ :من املمكن
أن متر ببعض األوقات العصيبة مثل هذه،
لكن ال يوجد سبب للهروب ،سأبقى هنا
حتى  2021على األقل”.

