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كلوب يكشف عن خطط ليفربول قبل موقعة الحسم في «األبطال»
اع��ل��ن ي���ورغ���ن ك���ل���وب ،م���درب
ليفربول� ،أنه �سي�ضع العبيه يف
�أج���واء ا�ستعدادات مكثفة ملدة
�أ�سبوعني يف ظ��روف ت�شبه فرتة
«ا���س��ت��ع��دادات املو�سم اجلديد»
قبل خو�ض نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.
ومنح املدرب الأملاين العبيه راحة
ق�صرية للتعايف من مو�سم �صعب
يف ال���دوري الإنكليزي املمتاز
ظ��ل فيه ليفربول يناف�س على
البطولة حتى املباراة الأخرية،
مع مان�ش�سرت �سيتي ال��ذي توج
باللقب يف نهاية املطاف بفارق
نقطة وحيدة.
و�سيبد�أ فريق ليفربول جمد ًدا،
الأ�سبوع املقبل ،ا�ستعدا ًدا لنهائي
دوري الأبطال �أمام توتنهام على
ملعب وان��دا ميرتوبوليتانو يف
�إ�سبانيا خالل الأول من يونيو .
وق���ال ك��ل��وب للموقع الر�سمي
لناديه« :يتعني علينا القيام بعدة
�أمور يف �إطار اال�ستعدادات لنهائي
دوري الأبطال �أوروب��ا ،علينا �أن
نقوم بهذا الأمر».
و�أ�ضاف «�سيكون �أم��ام الالعبني
ف�ت�رة راح����ة ق�����ص�يرة ث��م فرتة
�أ���س��ب��وع�ين وه���ي م���دة منا�سبة
و�ستكون �أ�شبه بفرتة ا�ستعدادات
م��ا قبل ان��ط�لاق املو�سم وذلك
قبل خو�ض نهائي دوري �أبطال
�أوروبا».
وي�سعى كلوب من وراء تلك الفرتة
لتجهيز الفريق �إل���ى النهائي
الأوروب���ي املرتقب يف  1يونيو
املقبل �أمام توتنهام ،ويف نف�س
الوقت و�ضع الفريق على الطريق
ال�صحيح قبل ان��ط�لاق املو�سم
اجلديد
وتابع كلوب «�سنقوم بهذا الأمر.
و�سنخو�ض املباراة من �أجل الفوز
بها والعودة �إل��ى الوطن لينال
اجلميع ما ي�ستحقون من تكرمي».
وي�سعى ليفربول ،ال��ذي تخطى
بر�شلونة يف ط��ري��ق��ه للت�أهل
للنهائي للمرة الثانية على التوايل
يف دوري �أبطال �أوروبا ،والتتويج
باللقب للمرة ال�ساد�سة بينما
�ستكون هذه �أول بطولة يحققها
الفريق حتت قيادة كلوب.

• كلوب مع العبيه

السيتي يرصد أربعة تعاقدات جديدة

سون يرفض توقع نتيجة
نهائي األبطال

في االنتقاالت الصيفية

قال �سون هيونغ-مني مهاجم منتخب كوريا اجلنوبية وتوتنهام هوت�سبري
الإنكليزي� ،إن اخل�سارة يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم �ستكون م�ؤملة
لفرتة طويلة ،حيث ي�ستعد الالعب بكل قوة للحيلولة دون ذلك عندما يواجه
ليفربول يف مدريد ال�شهر املقبل.
ورف�ض �سون التكهن بنتيجة النهائي الذي �سيقام يف الأول من يونيو� ،أمام
مناف�س فاز بالفعل مرتني على توتنهام يف الدوري املمتاز هذا املو�سم ،لكنه
قال �إنه يتعني على فريقه العمل بكل قوة للتفوق على ليفربول الذي كان
قاب قو�سني �أو �أدنى من الفوز باللقب املحلي.
وقال �سون ل�صحيفة �إيفيننغ �ستاندرد «ال �أري��د التكهن بالفوز �أو
اخل�سارة� ،أمامنا وقت طويل لال�ستعداد لهذه املباراة املهمة».
وتابع« :الفوز بدوري الأبطال �سيعني لنا الكثري لكن اخل�سارة
�ستكون م�ؤملة لفرتة طويلة جدا ،نرغب يف اال�ستعداد جيدا
وبعدها ننتظر ما �سيحدث ،ليفربول فريق قوي جدا والأمر
�سيتوقف على الطريقة التي �سن�ؤدي بها».
ويثق �سون البالغ من العمر  26عاما ب�أن الراحة التي
�سي�أخذها الفريق ملدة ثالثة �أ�سابيع �ستعيد الالعبني
�إل��ى �أف�ضل م�ستوياتهم �أم��ام ليفربول على ملعب واندا
مرتوبوليتانو.
واحتل توتنهام املركز الرابع يف الدوري املمتاز بعد
تعادله  2-2مع �إيفرتون يوم الأحد ليت�أهل للعب يف �أرفع
م�سابقة للأندية يف �أوروبا املو�سم املقبل.
ورغم ت�سجيله  18هدفا مع توتنهام يف كافة امل�سابقات
منذ نوفمرب� ،صام �سون عن التهديف يف �آخر  5مباريات
�شارك فيها.
وح�صل �سون بالفعل على راح��ة �أك�ثر من زمالئه يف
توتنهام بعد �أن غاب عن املباراة الأول��ى يف عقوبة
�إيقاف حملية لثالث مباريات �أمام �إيفرتون.
وقال �سون «�أعتقد �أن اجلميع يف حاجة �إلى راحة ،نرغب
يف ا�ستعادة كامل لياقتنا قدر الإمكان».
وتابع« :من الرائع �أن نظهر يف نهائي دوري الأبطال،
ولذلك �أرغب يف اال�ستعداد واال�ستمتاع بكل حلظة ممكنة،
«�سنخو�ض النهائي خالل ثالثة �أ�سابيع وم�صرينا يف �أيدينا
و�أمتنى �أن �أكون يف حالة رائعة».

ي��خ��ط��ط ب��ي��ب غ����واردي����وال،
املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي ،لإبرام �صفقات قوية
بال�صيف املقبل ،ت�صل قيمتها 200
مليون جنيه �إ�سرتليني ،على الرغم
من التهديد املحتمل بحرمان النادي
م��ن القيد ،يف ظ��ل اتهامه بتجاوز
قواعد اللعب املايل النظيف.
وب��ح�����س��ب ���ص��ح��ي��ف��ة «دي���ل���ي ميل»
الإنكليزية ،ف�إن غوارديوال ال ي�سعى
لت�ضييع الوقت ،حيث حدد احتياجاته
بالفعل ،و�سيتحرك �رسيعا خا�صة
�أن النادي لديه القدرة على �إب��رام
ال�صفقات التي يحتاجها.
ووف ًقا لل�صحيفة ذائعة ال�صيت يف
�إنكلرتا ،ف�إن غوارديوال ي�سعى ل�ضم 4
العبني جدد يف مراكز الدفاع والو�سط
« »2والهجوم.
ويهتم ب��ي��ب ،بتخفيف ال��ع��بء عن
العبه املخ�رضم فرناندينيو يف و�سط
امللعب ،حيث وق��ع اختياره على
الإ�سباين ال�شاب رودري ،العب �أتلتيكو
مدريد.
ً
�رشطا جزائ ًيا يف عقده
وميتلك رودري
بقيمة  60مليون جنيه �إ�سرتليني،
وهو ما يجعله �صفقة �سهلة على
مان�ش�سرت �سيتي� ،إذا ح�سم
الالعب رغبته باالنتقال مللعب االحتاد.
نف�س الأمر ينطبق على الفرن�سي ح�سام عوار ،العب �أوملبيك
ليون ،والذي واجه ال�سيتي يف دوري الأبطال مرتني،
و�أبدى غوارديوال �إعجابه مب�ستواه.
ويف خط الهجوم حدد غوارديوال ا�سمني من �أجل
التعاقد مع �أحدهما ،وهما ال�رصبي لوكا
يوفيت�ش جن��م �آي��ن�تراخ��ت فرانكفورت
الأملاين ،والربتغايل جواو فيليك�س،
العب بنفيكا الربتغايل.
لكن املناف�سة على يوفيت�ش �ستكون
�صعبة للغاية ،حيث يرغب فرانكفورت
يف احل�صول على  50مليون جنيه
�إ���س�ترل��ي��ن��ي م��ق��اب��ل ب��ي��ع��ه ،يف
الوقت الذي �سيقاتل فيه ريال
مدريد � ً
أي�ضا للح�صول على
خ��دم��ات��ه ،بعد �أن طلبه
زين الدين زي��دان مدرب
امللكي.

استون فيال يقترب
من العودة للبريمييرليغ
حجز �أ�ستون فيال �أولى بطاقتي نهائي الدورة الفا�صلة امل�ؤهلة للدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم «الربمييريليغ» يف املو�سم املقبل « ،»20-2019وذلك بعد
مباراة ماراثونية يف �إياب ن�صف النهائي �أمام م�ضيفه و�ست بروميت�ش �ألبيون
امتدت لركالت الرتجيح على ملعب «هاوثورنز».
وكانت مباراة الذهاب ال�سبت املا�ضي على ملعب «فيال بارك» قد انتهت بفوز
�أ�ستون فيال « ،»1-2قبل �أن يفوز و�ست بروميت�ش بهدف نظيف ،ليلج�أ الطرفان
ل�شوطني �إ�ضافيني مل ي�سفرا عن جديد على م�ستوى النتيجة ،لتقول ركالت
الرتجيح كلمتها يف النهاية.
حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع املدافع كريج داو�سون يف الدقيقة  29بر�أ�سية من
داخل املنطقة مرت من اجلميع وا�ستقرت داخل �شباك «الفيالن�س».
ولعب �أ�صحاب الأر�ض الدقائق الع�رش الأخرية من عمر اللقاء منقو�صني من العب
بعد طرد كري�س برينت ببطاقة �صفراء ثانية.
ويف ركالت الرتجيح� ،أهدر و�ست بروميت�ش �أول ركلتني ،الثانية كانت عن طريق
امل�رصي �أحمد حجازي ،لتبت�سم الأقدار يف النهاية لرفاق النجم امل�رصي �أحمد
املحمدي بنتيجة «.»3-4
وبهذا ي�ستمر «الفيالن�س» يف م�شوار البحث عن العودة
للربمييريليج بعد � 3سنوات من الغياب ،حيث �سينتظر يف
مباراة التتويج املت�أهل من مواجهة املربع الذهبي الأخرى
الأربعاء بني ليدز يونايتد وديربي كاونتي على ملعب الأول
�إيالن رود.
وكان ليدز قد و�ضع قدما يف النهائي بعد �أن فاز يف عقر دار
ديربي كاونتي بهدف نظيف ال�سبت املا�ضي.
على اجلانب الآخ��ر� ،سي�ستمر «الباجيز» ملو�سم �آخ��ر يف
«الت�شامبيون�شيب» بعد �أن هبط من الربمييريليغ بداية هذا
املو�سم.
يذكر �أن ملعب وميبلي �سيحت�ضن املباراة النهائية يوم  27من
ال�شهر احلايل.

• فرحة العبي السيتي

ويف اخلط اخللفي يركز غوارديوال على ا�سمني كالهما من لي�سرت
�سيتي ،وهما بن ت�شيلويل ،وهاري ماجواير.
وحقق جوارديوال لقب الدوري الإنكليزي للمو�سم الثاين على التوايل
مع ال�سيتي ،لكنه مازال يحلم بح�صد لقب دوري الأبطال.
ويف �سياق �آخر حترك نادي بايرن ميونيخ ،ب�شكل مفاجئ نحو جنم
مان�ش�سرت �سيتي ،ل�ضمه خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وقالت �صحيفة «م�يرور» الربيطانيةَّ � ،إن النادي البافاري ،بد�أ
حمادثاته من �أجل التعاقد مع الأملاين لريوي �ساين ،جناح املان
�سيتي.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى ح�صول البايرن على �إذن بالتفاو�ض مع ممثلي
الدويل الأمل��اين؛ لبحث �إمكانية نقله �إلى ملعب �أليانز �أرينا ،هذا
ال�صيف.
وي�سعى النادي الأملاين ،لتعوي�ض رحيل الثنائي املخ�رضم فرانك
ريبريي ،و�آريني روبن ،بالظفر بتوقيع العب �شالكه ال�سابق.
عاما ،بعدما
وحول البايرن� ،أنظاره نحو �ساين ،البالغ من العمر ً 23
تراجع عن التعاقد مع الإيفواري نيكوال�س بيبي ،جناح ليل.
وينتهي عقد �ساين ،مع ال�سيتزنز يف �صيف  ،2021لكنه مل يعد �سعي ًدا
داخل ملعب االحتاد بعد تهمي�ش دوره هذا املو�سم ،بقرار من املدرب
الإ�سباين بيب غوارديوال.

اغويرو يثير الجدل

حول الكرة الذهبية

• أغويرو

ك�شف الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو ،مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي ،عن ر�أي��ه يف الالعب الذي
ي�ستحق التتويج بالكرة الذهبية خالل العام
احلايل.
ووف ًقا لت�رصيحات �أدل��ى بها �أغويرو و�أبرزها موقع
«كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل ،ف�إن مهاجم ال�سيتي يرى
�أنه ال ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة وال كري�ستيانو رونالدو
هداف يوفنتو�س ،ي�ستحقان اجلائزة يف العام احلايل.
ورغم ذلك� ،أكد �أغويرو �أن الربغوث والدون قدما موا�سم
رائعة ،ولذلك �سيطرا على جائزة الكرة الذهبية يف

ال�سنوات الأخرية.
وقال املهاجم الأرجنتيني�« :أعتقد �أن الفائز بالكرة الذهبية
هذا العام يجب اختياره من املتواجدين يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا».
ويلتقي ليفربول مع توتنهام يوم  1يونيو املقبل على ملعب
واندا مرتوبوليتانو ،يف املباراة النهائية لدوري الأبطال.
وتدعم ت�رصيحات �أغويرو من موقف امل�رصي حممد �صالح
جنم ليفربول وزميليه ال�سنغايل �ساديو ماين والهولندي
فريجيل فان ديك ،وهاري كني هداف توتنهام ،حيث يعد
الرباعي� ،أبرز من �سي�شارك يف نهائي الت�شامبيونزليغ.

