العدد ( )3713األحد  21أبريل 2019

21

رياضة

www.alshahedkw.com

مباريات اليوم

ليفربول واليونايتد واآلرسنال أمام
كارديف وإيفرتون وكريستال باالس

التوقيت

املباراة

القناة

االنكليزي
ايفرتون – مان�ش�سرت يونايتد

3:30

HD2

كارديف – ليفربول

6

HD2

ار�سنال – كري�ستال باال�س

6

HD1

اال�سباين
ليفانتي  -ا�سبانيول

1

HD3

خيتايف – ا�شبيلية

3

HD3

ريال مدريد – اتليتك بيلباو

5

HD3

فياريال  -ليغاني�س

7:15

HD3

ريال بيتي�س – فالن�سيا

9:45

HD3

االملاين
فرايبورغ – دورمتوند

4:30

HD5

الفرن�سي
موناكو – باري�س �سان جريمان

10

HD6

كلوب  :تفكيري اآلن
في الدوري فقط

تتوا�صل اليوم مناف�سات اجلولة
اخلام�سة وال��ث�لاث�ين م��ن بطولة
الدوري االنكليزي املمتاز باقامة
ث�لاث م��ب��اري��ات حيث يلعب يف
االولى ليفربول �أمام كارديف �سيتي
على ملعب الأخري يف مباراة مهمة
للغاية بالن�سبة للطرفني فالليفر
يامل موا�صلة املناف�سة على لقب
الدوري يف الوقت الذي ي�سعى فيه
كارديف للهروب من �شبح الهروب
من الدرجة االولى.

ليفربول ميلك احلظوظ االكرب كونه
مير بحالة فنية ومعنوية مميزة
ومع توافر عدد كبري من العنا�رص
امل��م��ي��زة ال��ق��ادرة على �صناعة
الفارق.
يعول املدرب كلوب على ت�شكيلة
ا�سا�سية تتكون من الي�سون بيكر
يف حرا�سة املرمى وامامه الرباعي
روبريت�سون وف��ان دي��ك وماتيب
وارن���ول���د ويف و���س��ط امللعب
فابينيهو وكيتا وهندر�سون ويف

• فرحة سابقة لالعبي ليفربول

املقدمة الثالثي الهجومي حممد
�صالح وروبريتو فريمينو وماين.
و�سيحاول ليفربول البحث عن
هدف مبكر ينهي به االمور ويجه�ض
على معنويات كارديف �سيتي الذي
�سي�سعى ب��دوره �إل��ى العزف على
وتر الوقت.
ويف امل��ب��اراة الثانية �سيحاول
اليونايتد �أن يتغلب على االزمة
التي مير بها عندما يلعب اليوم
�أمام ايفرتون ال�سيما وانه خ�رس يف

دوري االبطال من بر�شلونة بثالثية
و�سيعمل على جتاوز هذه النقطة
خا�صة وان��ه مقبل على مباريات
�صعبة يف الفرتة املقبلة
اليونايتد ينتظره ا�سبوعا ناريا
حيث �سيلعب �أم���ام ال�سيتي يف
ديربي مان�ش�سرت ثم �سيلعب �أمام
ت�شيل�سي ما يعني �أن الفريق يف
فرتة �ستح�سم مو�سمه ب�شكل كبري
وم��ا اذا ك��ان باالمكان اللعب يف
دوري االبطال املو�سم املقبل او

االبتعاد عن املراكز امل�ؤهلة لتلك
البطولة
ويف امل��ب��اراة الثالثة �سيدخل
االر�سنال منت�شيا �أم��ام كري�ستال
باال�س عقب �صعوده �إلى الدور قبل
النهائي يف بطولة اليورباليغ.
ويامل امل��درب امي��ري �أن يحافظ
العبيه على الن�سق ويوا�صلوا
امل�شوار بن�س القدرة والكفاءة من
اج��ل �ضمان احل�صول على مركز
م�ؤهل لدوري االبطال.

السيتي يرد الدين لتوتنهام

بهدف فودين بالبريمييرليغ
تعافى مان�ش�سرت �سيتي من خروجه على يد توتنهام من
ربع نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،ليفوز على الفريق
ذاته  0-1على ملعب «االحتاد» يف افتتاح اجلولة اخلام�سة
والثالثني من الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم،و�سجل
فيل فودين هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة اخلام�سة.
ورفع �سيتي ر�صيده �إلى  86نقطة ،ليت�صدر م�ؤقت ًا بفارق
نقطة عن ليفربول الذي يلعب م�ساء الأحد �أمام كارديف
�سيتي� ،أما توتنهام فتجمد ر�صيده  67نقطة ،وبات مهدد ًا
بفقدان املركز الثالث ل�صالح �أر�سنال الذي يلعب الأحد �أمام
�ضيفه كري�ستال باال�س.
وخا�ض مان�ش�سرت �سيتي امل��ب��اراة بالطريقة املعتادة
 ،3-3-4فلعب جون �ستونز �إلى جانب �إميرييك البورت يف
عمق الدفاع ،وعاد الأوكراين �أولك�سندر زينت�شينكو ملركز
الظهري الأي�رس ،فيما احتفظ كايل ووكر مبوقعه يف الناحية
اليمنى ،وق��ام الأمل��اين �إلكاي جوندوجان ب��دور العب

االرتكاز ،و�شارك الإنكليزي ال�شاب
فيل فودين عو�ضا عن الإ�سباين دافيد
�سيلفا يف الو�سط �إلى جانب البلجيكي
كيفن دي بروين� ،أما ثالثي الهجوم فتكون
من اجلناحني رحيم �سرتلينغ وبرناردو �سيلفا،
ور�أ�س احلربة الأرجنتيني �سريجيو �أجويرو.
يف الناحية املقابلة ،اعتمد مدرب توتنهام ماوري�سيو
بوكيتينو على طريق اللعب  ،3-4-3وح��ل احلار�س
باولو جازانيجا مكان امل�صاب الفرن�سي هوجو لوري�س،
وتكون ثالثي الدفاع من توبي �ألديرفرييلد ويان فريتونن
ودافين�سون �سان�شيز ،ووقف خوان فويث على الناحية
اليمنى مقابل وجود بن ديفي�س على الي�رسى ،وتعاون �إريك
داير مع ديلي يف و�سط امللعب ،فيما ت�شكل اخلط الأمامي
من الثالثي �سون هيونغ مني وكري�ستيان �إريك�سن ولوكا�س
مورا.

• يورغن كلوب

• غوارديوال

�أكد الأملاين يورغن كلوب ،مدرب ليفربول� ،أنه ال
متاما يف الوقت باحلايل باملواجهة املرتقبة
يفكر
ً
�أمام بر�شلونة ،بن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وقال كلوب ،يف م�ؤمتر �صحايف� ،إن فريقه يخو�ض
مباراتني �أم��ام كارديف �سيتي وهدر�سفيلد تاون يف
الدوري الإنكليزي املمتاز ،وتركيزه من�صب على هاتني
املباراتني.
ونفى كلوب �أن يكون فريقه منهكاً ،م�ؤكد ًا �أن هذه اللحظة من
املو�سم ،تعترب م�صريية لأن الريدز يناف�س على لقبي الدوري
ودوري الأبطال.
و�أكد املدرب الأملاين �أنه ي�شعر بـ«الأ�سف» جتاه ما حدث ملان�ش�سرت
�سيتي الأربعاء املا�ضي ،حني تعر�ض للإق�صاء من ربع نهائي
امل�سابقة الأوروبية على يد توتنهام هوت�سبري.
ويف هذه املباراة مت �إلغاء هدف ملان �سيتي بداعي الت�سلل ،ما حرم
الفريق ال�سماوي من هدف خام�س كان �سيح�سم ت�أهله لن�صف النهائي
بعدما كان فائز ًا « ،»3-4وهي نتيجة مل تكن كافية لت�أهله بعدما
�سقط ذهابا على �أر�ضه بهدف دون رد.
وعن هذا ال�سقوط ،قال كلوب« :هذا �أمر ال ي�صدق� .أ�شعر حقا بالأ�سف
من �أجلهم� .أعلم �أن هناك من يقول �إنه لوال تقنية الفيديو امل�ساعد
لكان قد احت�سب هدفا .بدا ت�سلال وقتها لكن من ال�صعب ر�ؤية ذلك.
�أهنئ توتنهام».
و�سيحل ليفربول �ضيفا على كارديف �سيتي ،اليوم ،يف اجلولة الـ35
من الربمييريليغ حيث �سيحاول الفوز للحفاظ على ال�صدارة التي
يحتلها بفارق نقطتني �أمام مان�ش�سرت �سيتي الو�صيف ،الذي قابل
�أم�س توتنهام الثالث يف �إطار نف�س اجلولة.

سولسكاير يرفع حدة

التهديد في وجه المتخاذلين

• حلظة تسجيل فودين لهدف االنتصار للسيتي

غوارديوال يؤكد دعمه المطلق لتقنية الفيديو

�أكد مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بيب غوارديوال ،ا�ستمراره يف دعم
تقنية الفيديو ،رغم �أنها لعبت دورا كبريا ،يف خروج فريقه من
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،على يد توتنهام.
وق��ال غ��واردي��وال« :تعرفون ر�أي��ي يف تقنية الفيديو ،مل يتغري
�شيء».وتابع« :ما حدث م�ؤمل ،كان �أمرا �صعبا ،ميكن للحكم �أن
يرتكب خط�أ� ،أما تقنية الفيديو فت�أخذ بع�ض الوقت ،لر�ؤية ال�صور
من زوايا خمتلفة ..لكني ال �أوافق على ا�ستغراق عدة دقائق التخاذ
القرار املنا�سب».ووا�صل�« :إذا كان هدف رحيم ت�سلال ،وخرج
توتنهام ،لن يكون الأمر لطيفا بالن�سبة لهم ..لهذا �أدعم التقنية،
لأنها عادلة ،مدربون �آخرون ال يوافقون عليها».
وب�ش�أن �إمكانية ت�أثر ليفربول يف �سباق ال��دوري ،مبواجهته
الأوروبية مع بر�شلونة� ،أج��اب�« :أفكر كثريا يف هذا الأ�سبوع،
مباريات الآخرين ال �أ�ستطيع التحكم بها
ونفى غوارديوال �أن ي�ؤثر اخلروج من دوري الأبطال ،بالإيجاب
على فريقه يف الربمييريليغ ،قائ ًال« :يف مراحل ما ،يف نوفمرب
ودي�سمرب ،عندما خرج ليفربول من ك�أ�س الرابطة وك�أ�س �إنكلرتا،
هذا ما يعد �أف�ضلية ،لكن لي�س الآن».و�أو�ضح« :مل يكن لدينا الوقت

الكايف ،للتدرب على �أمور معينة قبل لقاء توتنهام ،وذلك
لأننا ن�شارك يف جميع امل�سابقات ،هذا هو احلال».و�أ�شاد
غوارديوال مبدرب �أياك�س �أم�سرتدام� ،إريك تني هاج ،قائلاً :
«كنت حمظوظا بلقائه يف بايرن ميونيخ ،عندما كان مدربا
م�ساعدا يف الفريق الثاين ،حتدثنا كثريا� ،أنا م�رسور للحال
الذي هو عليه مع ناد تاريخي مثل �أياك�س».
ووا�صل« :اللعب �أمامه �سيكون �رشفا� ،س�أتابع املباراة «بني
�أياك�س وتوتنهام» من التلفاز ،لديهم فر�ص �أكرب من مان�ش�سرت
�سيتي يف الفوز «على ال�سبريز»� ..سرنى ما �سيحدث».
وحول مرارة اخلروج الأوروبي ،قال�« :إنها احلياة� ،إنها كرة
القدم ،الأمر املهم هو ردة الفعل ..كرة القدم لي�ست �سهلة،
يجب �أن تقاتل وتناف�س وتتقبل كل الأو�ضاع ..النظر �إلى
اخللف لن ي�ساعدنا يف امل�ضي قدما».
و�أردف« :هذه النوعية من الالعبني لديها فر�صة �إثبات الذات..
رمبا نتعر�ض يف يوم ما للموقف نف�سه ،ورمبا نكون حمظوظني
�أو حا�سمني �أكرث للعبور ..فعلنا كل �شيء يف املباراتني «�ضد
توتنهام»� ،أنا فخور جدا بالالعبني.

�أكد مدرب مان�ش�سرت يونايتد� ،أويل جونار �سول�سكاير� ،أنه �أخرب
بع�ض العبيه الذين قدموا م�ستويات متوا�ضعة يف الآونة الأخرية،
ب�أنهم يحتاجون للعودة �إلى الواقع.
و�أ���ض��اف �سول�سكاير يف امل�ؤمتر ال�صحايف التقدميي ملواجهة
�إيفرتون ،املقرر لها اليوم � ،ضمن اجلولة  35من الربمييريليغ،
�أنه ال مكان لالختباء �أمام ه�ؤالء الالعبني ،حيث ينتظرهم �أ�سبوع يف
غاية الأهمية.
وانتهى �شهر الع�سل بني �سول�سكاير ومان�ش�سرت يونايتد ،بعدما
تلقى الفريق  5هزائم يف �آخر  7مباريات ،ليودع مناف�سات دوري
�أبطال �أوروبا وك�أ�س �إنكلرتا ،كما ت�أخر ترتيبه يف الدوري الإنكليزي
املمتاز.
ويف غ�ضون �أ�سبوع واحد� ،سيلعب مان�ش�سرت يونايتد  3مباريات يف
غاية الأهمية �أمام �إيفرتون ومان�ش�سرت �سيتي وت�شيل�سي.
وقال امل��درب الرنويجي« :تعلمت الكثري من الالعبني يف الأ�شهر
التي ق�ضيتها هنا ،و�أ�صبحت �أعرفهم ب�شكل �أف�ضل ،معظمهم نالوا
�إعجابي ب�سلوكهم ،وبع�ضهم يحتاج ل�صفعة تعيدهم للواقع وتذكرهم
مبوفقهم احلقيقي».
و�أملح �سول�سكاير يف الفرتة املا�ضية �إلى �أن جميع العبي الفريق
يخ�ضعون حاليا لالختبار مع تبقي  5مباريات باملو�سم احلايل،
حيث ينوي النادي الإن��ف��اق ببذخ يف ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة.
و�أك��د امل��درب« :كل يوم خالل التمارين ويف كل مباراة ،ال يوجد
مكان لالختباء ،اجلميع ب�إمكانه �أن يرى امل�ستوى الذي �أنت عليه،
نعمل مع فريق رائع لبناء ثقافة النادي ،يتوجب على الالعبني �أخذ
م�س�ؤولية ما يجري هنا على عاتقهم �أي�ضا».
وتابع« :لكن الأداء على �أر�ض امللعب �سيحدد موقعهم على امل�ستوى
القريب �أو البعيد كل يوم ،هذا ما حتدثنا عنه يف بر�شلونة ،عندما
تكون يف مالعب كبرية ،يجيب �أن ترتقي ب�أدائك وتتخذ القرارات
اجليدة� ،أتطلع قدما للو�صول �إلى هذه املرحلة».

