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المان يونايتد يأمل إيقاف انطالقة واتفورد المثالية

مباريات اليوم

ليفربول يسعى لرد اعتباره أمام توتنهام بالدوري اإلنكليزي

يواجه ليفربول توتنهام على ا�ستاد
وميبلي حيث ال حتمل �آخ��ر زيارة
للريدز ذكريات �سعيدة ،يف الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم� ،سعيا
لرد اعتباره اليوم.
فقبل � 11شهرا تعر�ض فريق املدرب
يورغن كلوب لهزمية قا�سية � 4-1أمام
توتنهام ما ا�ستدعى �إجراء تغيريات
حولت م�سار مو�سم ليفربول.
وتبددت الأخطاء الدفاعية التي جتلت
هذا اليوم وتدفقت الأه��داف بغزارة
مع �ضم املدافع فريجيل فان ديك من
�ساوثهامبتون يف يناير ،ومن بعدها
�أ�صبح ليفربول قوة ال ي�ستهان بها.
لكن ال����ضرر ك��ان ق��د وق��ع بالفعل
ومثل �أي مناف�س �آخر مل يتمكن �أبدا
من اللحاق مبان�ش�سرت �سيتي الذي
غرد يف ال�صدارة ليظفر باللقب يف
النهاية.
ورغم ذلك و�صل ليفربول �إلى نهائي
دوري �أبطال �أوروبا ،وا�ستمرت حالة
الزخم يف املو�سم اجلديد �إذ يت�صدر
جدول الرتتيب بعد الفوز ب�أول �أربع
مباريات بجانب ت�سجيل ت�سعة �أهداف
مع اهتزاز �شباكه بهدف وحيد.
وا�ستهل توتنهام املو�سم بثالثة
انت�صارات متتالية قبل �أن يتعرث
يف اللقاء الأخ�ير قبل فرتة التوقف
الدولية ويخ�رس � 2-1أم��ام واتفورد

الذي يتقا�سم ال�صدارة مع ليفربول
على نحو مفاجئ.
ورمبا يكون ال�صدام مبكرا هذا املو�سم
لكنه ي�شكل فر�صة �أم���ام ك��ل فريق
لإثبات قدرته على خو�ض التحدي
�أمام �سيتي الذي ي�ست�ضيف فولهام.

• صالح محاوالً استخالص الكرة من ديلي ألي

و�ستكون ت�شكيلة توتنهام م�شابهة
لتلك التي بد�أت مباراة العام املا�ضي
خا�صة �أن النادي اللندين رف�ض ركوب
املوجة ،ومل ينفق �أم��واال يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية.
ويف املقابل �أنفق ليفربول حوايل

 160مليون جنيه �إ�سرتليني «209
ماليني دوالر» ل�ضم العبني مثل نابي
كيتا وفابينيو وح��ار���س الربازيل
�ألي�سون واجلناح ال�سوي�رسي �شريدان
�شاكريي.
وخ�رس ليفربول مرة واحدة يف �آخر

 11مواجهة بالدوري �ضد توتنهام،
لكنه تعر�ض للإحباط �أي�ضا عندما
تعادل الفريقان  2-2با�ستاد �أنفيلد
املو�سم املا�ضي حني �سجل هاري
كني هدف التعادل يف الوقت القاتل
من ركلة جزاء.
وهزمية توتنهام يف اال�ستاد الذي
يلعب عليه م�ؤقتا حلني االنتقال
مللعبه اجلديد �ستثري ال�شكوك جمددا
ب�ش�أن قرار جتديد الثقة يف الالعبني
�أنف�سهم الذين �أنهوا املوا�سم الثالثة
املا�ضية �ضمن امل��راك��ز الثالثة
الأول��ى يف ال��دوري لكن دون الفوز
ب�أي لقب.
و�سيخو�ض واتفورد ،الذي حقق �أف�ضل
انطالقة يف تاريخه بدوري الأ�ضواء،
اختبارا �أم���ام مان�ش�سرت يونايتد
الذي يفتقد جهود املهاجم ماركو�س
را�شفورد بعد طرده �أمام برينلي.
�أم��ا ت�شيل�سي ال��ذي مي�ضي بثبات
مع مدربه اجلديد ماوري�سيو �ساري
فحقق العالمة الكاملة �أي�ضا يف
مبارياته الأرب���ع قبل �أن ي�ستقبل
كارديف �سيتي.
ويف ب��اق��ي م��ب��اري��ات ال��ي��وم يلتقي
فولهام مع مان�ش�سرت �سيتي وار�سنال
م��ع نيوكا�سل ولي�سرت �سيتي مع
بورمنوث وكري�ستال باال�س مع هيدير
�سفيلد.

لوكاكو يدافع عن شخصية

على المنافسة الجادة بالبريمييرليغ
• لي يونغ

داف��ع روميلو لوكاكو مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد عن مدربه
ج��وزي��ه مورينيو و�أ�سلوبه
يف املواجهة م�شريا �إل��ى �أن
امل���درب الربتغايل ي�ستحق
االحرتام لعدم �إخفاء م�شاعره
احلقيقية م��ث��ل ال��ع��دي��د من
املدربني يف الدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
وتوترت عالقة مورينيو ببع�ض
الالعبني يف النادي منذ تولى
القيادة يف  ،2016وخا�صة
مع بول بوغبا ،لكن املهاجم
البلجيكي قال �إنه يحبذ حتلي
املدرب بال�صدق.
و�أبلغ لوكاكو هيئة الإذاع��ة
«بي.بي�.سي»
الربيطانية
«يجب �أن يقدر النا�س هذا..
على الأق���ل ي��وج��د �أ�شخا�ص
يتحلون بالواقعية مثله يف
عاملنا لأن معظم املدربني
يف الدوري عندما ال ي�شعرون
ب���ال�������س���ع���ادة ي���ح���اول���ون
�إي��ج��اد ط��ري��ق��ة ليتظاهروا
بال�سعادة».
و�أ�ضاف «يجب احرتام رغبته
يف االحتفاظ ب�شخ�صيته وعدم
�شعوره باخلجل من املواجهة.
ي��ري��د منا �أن نتح�سن� .إنه
�شخ�ص طبيعي ويتعامل بلطف
مع اجلميع».

يثق الكوري اجلنوبي يل يونغ بيو مدافع توتنهام هوت�سبري
ال�سابق يف قدرة النادي على املناف�سة بجدية على لقب
الدوري الإنكليزي املمتاز ،خا�صة مع عودة مواطنه �سون
هيونغ مني �إلى الت�شكيلة.
و�سيح�صل فريق املدرب ماوري�سيو بوكيتينو ،على دفعة
قوية من خالل عودة �سون ،الذي مل يلعب مع الفريق منذ
منت�صف �أغ�سط�س املا�ضي ،بعد ان�ضمامه ملنتخب كوريا
اجلنوبية يف دورة الألعاب الآ�سيوية ،لذا يرى يل� ،أن
توتنهام �سيكون يف موقف قوة.
وقال يل ،الذي لعب لتوتنهام بني عامي  2005و2008
«�أ�شاهد توتنهام دائما وبرتكيز ،لأنه فريقي القدمي،
بالفعل انطلق النادي ب�شكل رائع هذا املو�سم».
و�أ�ضاف «يف املوا�سم الأخ�يرة مل يكن يبد�أ بقوة ،لكن
انطالقته هذا املو�سم رائعة ،كما �سي�ستعيد جهود �سون
هيوجن مني ،وهذا �سيمنحه قوة �إ�ضافية».
وتابع «هذه فر�صة رائعة لتوتنهام لأن بع�ض الأ�شخا�ص
ا�شتكوا من عدم �ضم العبني جدد ،لكن هذا يجعل االن�سجام
�أف�ضل بني الالعبني ،لأن كل العب يعرف الآخر بدرجة
كبرية ،وهذا �أمر رائع للفريق».

ويعود �سون للفريق اللندين ،بعدما �ساعد منتخب بالده
على الفوز بذهبية دورة �ألعاب �آ�سيا ،مما �ضمن للمهاجم
البالغ عمره  26عاما ،احل�صول على �إعفاء من اخلدمة
الع�سكرية التي كادت تلحق ال�رضر مب�سريته باملالعب.
و�أو�ضح يل ،الذي ح�صل على �إعفاء �أي�ضا ،بعدما �ساهم يف
و�صول كوريا اجلنوبية للدور قبل النهائي يف ك�أ�س العامل
« 2002اجلي�ش مهم حلماية وطننا ،لكن االبتعاد عن كرة
القدم ملدة عامني ينهي م�سرية الالعب.
ونوه «التتويج كان مهما جدا من �أجل �سون هيونغ مني
وم�سريته ،ومنتخبنا وتوتنهام».
و�أ�شار �إلى �أن جناح فريق حتت  23عاما مب�ساعدة �سون يف
نيل ذهبية الألعاب الآ�سيوية� ،سيزيد الرغبة يف التتويج
بك�أ�س �آ�سيا يف الإم��ارات ،خالل يناير املقبل ،و�سريفع
�سقف الطموح.وتابع «الهدف لي�س �آ�سيا فقط .نحتاج
للمناف�سة �أي�ضا يف الأوملبياد وك�أ�س العامل ،هذا الفريق
لي�س �سيئا ،لكنه لي�س مب�ستوى جيلنا .يجب �أن ننتظر
ولرنى كيف �سيتطور».
و�أمت «يف كل مرة منلك فر�صة رائعة للفوز بك�أ�س �آ�سيا� ،أنا
واثق من قدرتنا على التتويج على �أر�ض الإمارات.

كارديف �سيتي
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مان�ش�سرت يونايتد

 7.30م�ساء

واتفورد

HD2

الدوري اال�سباين
ايبار
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باير ليفركوزن

 4.30م�ساء
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�أجنيه

 9م�ساء

ديجون
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�أكد الأملاين يورغن كلوب ،املدير الفني لليفربول الإنكليزي،
�إن املدافع دي��ان لوفرين ،يقرتب من التعايف وامل�شاركة يف
املباريات.وقال كلوب ،يف امل�ؤمتر التقدميي ملواجهة توتنهام
بالدوري الإنكليزي «لقد اقرتب لوفرين من العودة ،مل �أ�شك �أب ًدا
يف قدراته».وتابع «كان ب�إمكاين تغيري � 5أو  6العبني �آخرين،
خالل اخل�سارة � 4-1أمام توتنهام ،يف املو�سم املا�ضي ،مل �أحكم
يوما ما على العب ب�سبب  20دقيقة».
ً
و�أ�ضاف «لدينا فرتة مزدحمة يف الأ�سابيع القليلة املقبلة ،مت�أكد
من جاهزية لوفرين للمرحلة املقبلة ،احلار�س �سيمون مينوليه
�سيكون على مقاعد البدالء ،غ ًدا �أمام توتنهام� ،آدم الالنا �سيغيب».
و�أردف «يجب علينا ال�سري على �سيا�سة التناوب بني الالعبني� ،أنت
حتاول دائما �أن يكون لديك �أف�ضل ت�شكيلة».
وعن املفا�ضلة بني جو جوميز ولوفرين ،قال «يبدو الأمر ك�أننا
لدينا  500مباراة ،خالل الأ�سابيع ال�سبعة املقبلة ،لكن نحن
لدينا جمموعة جيدة من الالعبني».
�أما عن فابينيو� ،أو�ضح «ال �أحب املقارنة بني الالعبني ،لدينا
�أ�سئلة م�شابهة حول روبرت�سون وت�شامربلني ،الالعب الربازيلي
يريد امل�شاركة يف املباريات ،لكن الأمر ي�ستغرق بع�ض الوقت».
و�أردف «عودة الدوليني من التحديات اخلا�صة ،احلياة كمدرب يف
الربمييريليغ ال تكون مثالية ،لي�س الأمر كما لو كنت �أجري � 6أو
 7ح�ص�ص تدريبية لإعداد الالعبني».
و�أ�ضاف «الرتكيز على مناف�سة واحدة ال ميكن �أن يحدث� ،إال �إذا
كنت قد خرجت بالفعل من الأخرى� ،أو كنت على و�شك اخلروج،
�أو يف وقت مت�أخر من املو�سم».

كانتي :لوفتوس
يملك مقومات
التألق مع تشيلسي

غوارديوال ينتقد
جحيم الصحافة

اإلسبانية

�أب��دى الإ�سباين بيب غوارديوال ،املدير الفني ملان�ش�سرت
�سيتي� ،سعادته بوجوده يف عامل الكرة الإنكليزية ،ب�سبب �أنه
ال ي�شعر وك�أنه يخ�ضع ملحاكمة �إذا خ�رس �أو انت�رص.
و�رصح غوارديوال يف مقابلة بربنامج �أونيفر�سو فالدانو على
حمطة موفي�ستار التليفزيونية الإ�سبانية «بعدما خ�ضت جتربة
بر�شلونة بات كل �شيء �أكرث احتماال هنا ..ال�رش والق�سوة
املوجودان هنا يف �إ�سبانيا لي�سا يف �أي مكان �آخر والأمر ذاته
بالن�سبة للمديح».
وتابع «�أ�شعر بارتياح هنا و�أحظى بحماية من قبل عامل كرة
القدم� .أنا يف النادي الذي يثري �إعجابي .ال �أ�شعر وك�أنني �أخ�ضع
ملحاكمة ب�سبب هزمية �أو انت�صار».
و�أ�ضاف «يف �إ�سبانيا ال�صحافة �أكرث ق�سوة� .سوف يلحقون ال�رضر
بك ويعرفون كيف يفعلون هذا».
واعرتف غوارديوال ،الذي جدد عقده مع مان�ش�سرت �سيتي حتى
 ،2022ب�أنه ال ي�شاهد كرة القدم كثريا قائال «ما �أحبه هو
م�شاهدة املباراة التي لعبناها ومالحظة الأمور التي ميكننا
التح�سن فيها ،كما �أنني �أ�شاهد اخل�صم الذي �سنواجهه».

ليفربول

 2.30ع�رص ًا

توتنهام

HD2

كلوب أكد على اقتراب لوفرين
من العودة

لي يونغ يثق في قدرة السبيرز

و�شدد مهاجم بلجيكا على �أن
الالعبني يجب �أن يت�صدوا
لالنتقادات وال��رد من خالل
تقدمي �أداء �أف�ضل.
وتابع «�أحيانا يت�أثر الالعبون
ورمب�����ا ال ي���ق���ول امل����درب
لالعبه ما يريد قوله ،لكي
ال ي�شعر الالعب ب�أنه يتعر�ض
لهجوم».
ووا����ص���ل «ل��ك��ن��ن��ي ال �أ�شعر
ب�أنني �أتعر�ض لهجوم لأنني
رجل �صلب وهذا ال يتعلق مبا
اكت�سبته من كرة القدم ،و�إمنا
ب�سبب جتاربي ال�شخ�صية».
وا���س��ت��ط��رد «ع�لاق��ت��ي جيدة
مبورينيو وي�ضحكني وكذلك
مي��زح مع الالعبني� .إن��ه رب
�أ�رسة ويقاتل من �أجل الالعبني
ويتحلى ب�رصاحة وبواقعية».
ويتطلع يونايتد� ،صاحب
امل��رك��ز ال��ع��ا��شر بر�صيد
" 6ن������ق������اط م���ن
 4م���ب���اري���ات،
ل���و����ض���ع حد
الن���ط�ل�اق���ة
وات����ف����ورد
ا ملثا لية
ع���ن���دم���ا
ي�������زور
ملعبه
اليوم.

الدوري االنكليزي

الدوري الفرن�سي

مورينيو الصدامية

• لوكاكو ومورينيو في لقاء سابق

الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

• نغولو كانتي

ق��ال نغولو كانتي ،الع��ب و�سط ت�شيل�سي،
�إن روب��ن لوفتو�س ت�شيك ميلك املقومات
التي ت�ساعده على اللعب بانتظام مع الفريق
املناف�س بالدوري الإنكليزي املمتاز لكرة
القدم ،و�شجعه على اال�ستمرار يف التطور ،من
�أجل الو�صول للت�شكيلة الأ�سا�سية.
معارا
املا�ضي
وق�ضى لوفتو�س ت�شيك املو�سم
ً
�إلى كري�ستال باال�س وظهر ب�شكل مميز ،مما
جعله ين�ضم لت�شكيلة �إنكلرتا يف ك�أ�س العامل،
ثم عاد العب الو�سط البالغ عمره  22عاما �إلى
�ستامفورد بريدج هذا املو�سم ،ويتطلع حلجز
مكان بت�شكيلة املدرب ماوري�سيو �ساري.
وقال كانتي الفائز بك�أ�س العامل مع فرن�سا
ملحطة �سكاي �سبورت�س «عندما و�صلت �إلى
ت�شيل�سي كان روبن هنا بالفعل وهو العب جيد
بالت�أكيد .ان�ضم �إل��ى ت�شكيلة �إنكلرتا وظهر
ب�شكل رائع مع كري�ستال باال�س ،و�أعتقد �أنه
جاهز للعب معنا الآن».
و�أ�ضاف «خا�ض مباريات جيدة والقرار للمدرب
الآن .يحتاج ملوا�صلة العمل والتطور و�أمتنى
�أن يتم هذا يف الوقت املنا�سب».
و�شارك لوفتو�س ت�شيك يف نحو  30دقيقة خالل
مباراتني مع ت�شيل�سي كبديل هذا املو�سم.
و�أكد كانتي ،الذي كان يلعب يف الدرجة الثانية
يف فرن�سا حتى  ،2013قبل الفوز بالدوري
الإنكليزي مع لي�سرت �سيتي وت�شيل�سي� ،أنه
يدرك معاناة الالعبني ال�شبان.
و�أو�ضح «كل العب مير ب�صعاب يف م�سريته،
لكن يجب ا�ستغالل فرتات التعرث لبناء �أنف�سنا
والتعلم منها.
«واج��ه��ت �صعوبات عندما كنت �أ�صغر �سنا
والآن ال ميكنني القول �إنني مل �أ�ستحق هذه
املعاناة ..الأمر الوحيد الذي يجب فعله هو
التعلم والتح�سن».
وي�ست�ضيف ت�شيل�سي ،الذي حقق عالمة النجاح
الكاملة يف انطالقة مثالية بالدوري ،كارديف
�سيتي ال�صاعد للأ�ضواء اليوم.

