
من املتوقع أن يحاول املدرب توماس 
توخيل، إع��ادة تشيلسي إل��ى الطريق 
الصحيح في أس��رع وقت ممكن، عندما 
يقود امل��ران بعد م��رور 24 ساعة على 

تعيينه بدال من املقال، فرانك المبارد.
وس��ي��ب��دأ م���درب ماينز وب��وروس��ي��ا 
دورمت���ون���د وب��اري��س س���ان جيرمان 
السابق، مهمته وسط مقارنات عديدة مع 

يورجن كلوب، مدرب ليفربول.
وعلى عكس كلوب، الذي حصل على 
ال��وق��ت لتحويل ليفربول إل��ى أبطال 
ل��ل��دوري اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، ودوري 
أبطال أوروبا، فإن طبيعة منصب مدرب 
تشيلسي، حتتاج إل��ى نتائج سريعة 

وملموسة.
لذا ما هي أهم أولويات أحدث مدرب 

في ستامفورد بريدج؟

فيرنر وهافيرتز
ع��ان��ى الم���ب���ارد ب��ش��دة، ف��ي كيفية 
االستفادة من إنفاق 200 مليون جنيه 
إسترليني )274.70 مليون دوالر(، 
الصيف امل��اض��ي، على تدعيم تشكيلة 
الفريق، وهو ما كلفه منصبه في النهاية.

وت���زام���ن ه���ذا اإلخ���ف���اق، م���ع ع��دم 
اس��ت��خ��راج أف��ض��ل م��ا ل���دى الثنائي 
اجلديد، تيمو فيرنر وكاي هافيرتز بعد 
انضمامهما من اليبزيج وباير ليفركوزن 

على الترتيب.
وس��ج��ل ف��ي��رن��ر ه��دف��ا واح�����دا مع 
تشيلسي، منذ نوفمبر تشرين الثاني، 

بينما ظهر هافيرتز بصورة باهتة.
ورمب���ا ي��ك��ون ق���دوم ت��وخ��ي��ل، ال��ذي 
كان شاهدا على تألقهما في املنافسات 

األملانية، مفيدا لهما.

حتدث المبارد كثيرا، عن رغبته في 
امتالك تشيلسي هوية خاصة، لكنه لم 

يحصل على الوقت الكافي لتنفيذ ذلك.
وتشتهر فرق توخيل باللعب السريع 
واألداء الهجومي، وبذل مجهود ضخم 
الستعادة ال��ك��رة، والتقدم إل��ى األم��ام 
سريعا، وهو األسلوب الذي ال يختلف 
ع��ن ليفربول، عندما يكون ف��ي أفضل 

حاالته.
لكن يبقى التساؤل حاضرا، بشأن إذا 
ما كان توخيل ميلك الالعبني القادرين 
على تنفيذ أسلوبه، لكنه سيطلب بكل 
تأكيد من العبيه، بذل الكثير من اجلهد 

للتأقلم مع أساليبه اخلططية.
ك��ان جنولو كانتي ال��الع��ب املفضل 
لدى المبارد، في مركز الوسط الدفاعي 
املتأخر، لكن قدوم توخيل رمبا يصب في 

مصلحة جورجينيو.
وك����ان ت��وخ��ي��ل ي��س��ت��ه��دف ال��الع��ب 
البرازيلي اإليطالي، عندما كان مدربا 
لباريس سان جيرمان، ورمبا يستخدمه 
خلف ثنائي الوسط املكون من، ماسون 

ماونت وهافيرتز.
سجل تامي أب��راه��ام ثالثة أه��داف، 
في آخ��ر مباراة للمدرب الم��ب��ارد، لكنه 
ق��د ي��خ��رج م��ن احل��س��اب��ات، إذا ق��رر 
توخيل االعتماد بشكل أكبر على فيرنر 

وهافيرتز، لشغل اجلانب الهجومي.
ورغم أن ماونت، يعد من أبرز املواهب 
ال���واع���دة ف��ي تشيلسي، ف���إن ال��الع��ب 
ال��ش��اب يحتاج إلث��ب��ات نفسه مجددا، 
حتت قيادة توخيل، ال��ذي سيبقي كل 
اخليارات مفتوحة، وسيرغب في منح 
الفرصة لبعض الالعبني البعيدين عن 

احلسابات.
وأب��دى المبارد فخره مبنح الفرصة 
لبعض الع��ب��ي األك��ادمي��ي��ة، ف��ي ه��ذه 
املرحلة، لكن توخيل لن تكون لديه أي 
مخاوف، من العمل بأسلوب مختلف عما 

نفذه سلفه املقال.
ي��ش��ت��ه��ر ت��وخ��ي��ل ب��أن��ه ال يخشى 
استعراض عضالته، عند التعامل مع 
م��الك األن��دي��ة، وق��د رح��ل بالفعل عن 
دورمتوند في 2017، بعد خالف حول 

سياسة التعاقدات في النادي.
وقال هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لدورمتوند، في نوفمبر تشرين 
الثاني املاضي »توماس شخص صعب، 

لكنه مدرب رائع«.
وع��ان��ى ت��وخ��ي��ل أي��ض��ا م��ن عالقة 
متوترة، مع ليوناردو املدير الرياضي 
لباريس سان جيرمان، لذا هناك ترقب 

لكيفية تعامله مع إدارة تشيلسي.
وع��ادًة ما يكون الفائز معروًفا، عند 
ح���دوث خ���الف ب��ني م��درب��ي تشيلسي 

ومالك النادي.

أع���ل���ن ف���ري���ق أرس���ن���ال 
اإلن��ك��ل��ي��زي ع���ن ض���م الع��ب 
ال��وس��ط امل��ه��اج��م ف��ي فريق 
ريال مدريد النرويجي مارتن 
أوديغارد البالغ من العمر 22 

عاماً على سبيل اإلعارة.
وك��ان أوديغارد انضم إلى 
ري���ال م��دري��د ع��ام 2015 ثم 
أعير عقب ذل��ك إل��ى هيرنفني 
ال��ه��ول��ن��دي م���وس���م 2017 
2018- ث��م فيتيس أرنهيم 
الهولندي أيضاً موسم 2018-
2019 قبل أن يقضي أفضل 
فتراته م��ع ري��ال سوسييداد 
ال��ذي أعير له موسم 2019-
2020 حيث خاض مع الفريق 
31 مباراة أحرز فيها 4 أهداف.
دول��ي��ا لعب أودي��غ��ارد مع 
املنتخب النرويجي 25 مباراة 
حتى اآلن سجل خاللها هدف 

وحيد.
ي��ذك��ر أن أودي����غ����ارد هو 
ثاني العب ينضم إلى صفوف 
أرسنال على سبيل اإلعارة من 
ري��ال مدريد حالياً، إذ يقضي 
اإلس��ب��ان��ي دان���ي سيبايوس 
م��وس��م��ه ال��ث��ان��ي م���ع���اراً في 
صفوف املدفعجية، وخ��اض 

مع الفريق 40 مباراة إلى اآلن.
وأع���رب امل���درب اإلسباني 
ألرس��ن��ال ميكيل أرت��ي��ت��ا عن 

س��ع��ادت��ه ب��ض��م ال��ن��روي��ج��ي، 
قائال »م��ن ال��رائ��ع أن نتمكن 
م��ن احل��ص��ول على م��ارت��ن ... 
أنه العب نعرفه جيدا، ورغم 
صغر س��ن��ه، ه��و يلعب على 

أعلى املستويات منذ فترة«.
وتابع »سيقدم لنا خيارات 
هجومية جيدة ونحن جميعا 
متحمسون لدمجه في خطتنا 

من اآلن وحتى مايو«.

ل��م يعد ب��اي��رن ميونخ في 
مأمن من بقاء امل��درب األملاني 
هانز فليك حتى نهاية عقده مع 

النادي في صيف 2023.
امل��درب األملاني تولى مهمة 
تدريب الفريق البافاري في 
نوفمبر 2019 بصفة مؤقتة، 
لكنه حصل بعدها على فرصة 
االس��ت��م��رار ف��ي منصبه حتى 
نهاية موسم 2023-2022 
ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج واإلجن�����ازات 
االستثنائية التي حتققت حتت 

قيادته.
رغ��م ذل��ك، كشفت صحيفة 

»س��ب��ورت بيلد« عن إمكانية 
رحيل فليك عن بطل أوروب��ا 
والبوندسليجا، خلالفة يواكيم 
ل��وف في منصب املدير الفني 

ملنتخب أملانيا الصيف القادم.
وم��ن بني األسباب التي قد 
تدفع فليك ملغادرة ملعب أليانز 
أرينا هو الرحيل الوشيك لكارل 
هاينز رومينيجه، الرئيس 
التنفيذي للنادي، بنهاية العام 

احلالي.
وي��رت��ب��ط ف��ل��ي��ك ب��ع��الق��ة 
قوية برومينيجه، حيث يعد 
ال��ش��خ��ص األق����رب ل��ه داخ��ل 

ال��ن��ادي، وال���ذي يتبادل معه 
أفكاره وخططه بشأن الفريق.

ويخشى مدرب بايرن توابع 
رح��ي��ل رومينيجه الوشيك، 
نظًرا لتوتر عالقته مع حسن 
ص��ال��ح ح��م��ي��دي��ت��ش، امل��دي��ر 

الرياضي للنادي.
ك��م��ا أن أول����ي ه��ون��ي��س، 
الرئيس السابق للنادي، هو 
من اختاره في البداية للتواجد 
ضمن الطاقم الفني املعاون 
للكرواتي نيكو كوفاتش، لكنه 
ل��م يعد اآلن م��وج��وًدا سوى 

بشكل شرفي.

واص��ل آرس��ن��ال صحوته ف��ي اآلون��ة 
األخيرة، فحقق فوزا غاليا على مضيفه 
ساوثهامبتون بنتيجة )3-1(، الثالثاء، 
ضمن اجلولة 20 من الدوري اإلجنليزي 
امل��م��ت��از. وس��ج��ل ث��الث��ي��ة آرس���ن���ال، كل 
من نيكوالس بيبي )8(، بوكايو ساكا 
)39( وألكسندر الك��ازي��ت )72(، فيما 
أح��رز ستيوارت أرمستروجن )3( هدف 

ساوثهامبتون الوحيد.
وبهذه النتيجة، يرفع آرسنال رصيده 
إلى 30 نقطة، ليرتقي للمركز الثامن، فيما 
بقي رصيد ساوثهامبتون 29 نقطة في 

املركز ال�11.
وأه���در آرس��ن��ال ف��رص��ة خطيرة في 
الدقيقة األول���ى، عندما وص��ل��ت الكرة 
إل��ى تشاكا ال��ذي م��رر ك��رة بينية انفرد 

على إث��ره��ا الك��ازي��ت ب��احل��ارس أليكس 
م��اك��ارث��ي، لكن األخ��ي��ر خ��رج م��ن مرماه 

وأفسد الهجمة.
  ودفع آرسنال ثمن هذا اإلهدار، عندما 
تلقى هدفا في الدقيقة الثالثة، حيث نفذ 
وارد ب��روس ركلة ركنية وصلت على 
إثرها الكرة إلى أرمستروجن، الذي سدد 
في الزاوية العليا اليمنى للمرمى، رغم 
محاولة احل���ارس األمل��ان��ي بيرند لينو 

إلبعادها.
واقترب آرسنال من معادلة النتيجة 
في الدقيقة اخلامسة، عندما انطلق ساكا 
من الناحية اليمنى ليكسب ركنية، وصلت 
إلى رأس هولدينج الذي مرت محاولته 

بجانب القائم البعيد.
وس��رع��ان ما ع��ادل آرس��ن��ال النتيجة 

في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى بيبي 
متريرة من تشاكا ليسدد من منتصف 
منطقة اجلزاء، في الزاوية السفلى اليمنى 

للمرمى.
وف��ي الدقيقة 14، شق ساكا طريقه 
مجددا في الناحية اليمنى، ليوّجه كرة 
نحو سيدريك الذي سدد من حافة املنطقة، 

بيد أن محاولته ابتعدت قليال عن املرمى.
وم��رر أدام��ز الكرة إل��ى والكوت الذي 
أطلق تسديدة بعيدة عن القائم البعيد 
في الدقيقة 17، والتقط احل��ارس لينو 
محاولة إينجز الضعيفة، إثر ركلة حرة 

نفذها وارد بروس في الدقيقة 19.
وط��ار لينو إلنقاذ مرماه من رأسية 
أدامز اخلطيرة إثر عرضية من فوكينز في 
الدقيقة 24، وبعدها ب�3 دقائق، هيأ إينجز 

الكرة إل��ى فاليري في الناحية اليمنى، 
الذي سدد كرة مقوسة بيساره لم تبتعد 

كثيرا عن مرمى آرسنال.
وواص����ل س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ضغطه، 
فحصل أرم��س��ت��روجن ع��ل��ى ال��ك��رة في 
الناحية اليسرى، ليطلق تسديدة بيمينه 

مرت بجانب القائم األمين في الدقيقة 29.
وعلى عكس مجريات اللقاء، متكن 
آرس��ن��ال من تسجيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 39، عندما م��رر الك��ازي��ت كرة 
ذكية إث��ر هجمة مرتدة إل��ى ساكا الذي 
راوغ احلارس ماكارثي ووضع الكرة في 

الشباك اخلالية.
وب��ع��د م���رور 4 دق��ائ��ق على انطالق 
الشوط الثاني، مرر أرمستروجن الكرة 
إلى والكوت ال��ذي سدد في مكان وقوف 

احلارس لينو.
ورد آرسنال في الدقيقة 53، عندما مرر 
سواريس الكرة من الناحية اليسرى إلى 
سميث رو، الذي حاول التسجيل، بيد أن 
تسديدته من حتت جسد احل��ارس كانت 

ضعيفة وأبعدها الدفاع.
ومر سواريس من أمام فاليري قبل أن 
يرسل كرة نحو منطقة اجل��زاء، أحدثت 
درب��ك��ة قبل أن أبعدها ال��دف��اع م��ن أم��ام 

املرمى بالدقيقة 60.
وراوغ إينجز 3 العبي داخ��ل منطقة 
ج���زاء آرس���ن���ال، ق��ب��ل أن يضيق عليه 
احل��ارس لينو ال��زاوي��ة في الدقيقة 66، 
ليجري ساوثهامبتون تبديال هجوميا، 

بإشراك ناثان ريدموند مكان فوكينز.
وأرغمت اإلصابة سميث على اخلروج 
من امللعب، ليدخل مكانه ويليان، وبعدها 
بلحظات حصل س��اك��ا على ال��ك��رة في 
الناحية اليمنى، ليتخطى ريدموند قبل أن 
ميرر أمام املرمى إلى الكازيت الذي تابعها 

في الشباك هدفا ثالثا.
وض��غ��ط س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ف���ي رب��ع 
الساعة األخير، لكن آرسنال عاد للمواقع 
الدفاعية، فلم يتمكن املضيف من تشكيل 
التهديد احلقيقي سوى في الدقيقة 86، 
عندما أبعد لينو باقتدار ركلة حرة نفذها 

وارد بروس.

فرحة بيبي بهدف أرسنال األول
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ليفربول اجلريح يواجه توتنهام 
بهدف استعادة التوازن

النرويجي أوديغارد بقميص أرسنال
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أرسنال يثأر من ساوثهامبتون بثالثية في »البرمييرليغ«

يريد ليفربول الصائم عن االنتصارات في 
مبارياته اخلمس االخيرة في الدوري االنكليزي 
لكرة القدم، وقف نزيف النقاط، لكن مهمته لن 
تكون سهلة عندما يحل ضيفا اليوم اخلميس 

على توتنهام في املرحلة العشرين.
وتنازل ليفربول عن الصدارة جراء سلسلة 
من النتائج السيئة شهدت صيامه عن التسجيل 
في آخر ثالث مباريات وبات يحتل املركز الرابع 
بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد املتصدر، 
وسيكون مهدداً بالتنازل عنه لتوتنهام في حال 

خسارته في شمال لندن.
وزادت األمور سوءاً ألن الفريق األحمر خرج 
من ال��دور الرابع لكأس إنكلترا، بسقوطه امام 

غرميه التقليدي مانشستر يونايتد 2-3 األحد.
وك��ان ليفربول انتظر الثواني االخيرة من 
لقاء الذهاب ضد توتنهام ليسجل له مهاجمه 
البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز 2-1 في 
16 ديسمبر املاضي ليتصدر بفارق 3 نقاط عن 
اخلاسر، ثم اكتسح كريستال باالس بسباعية 
نظيفة بعدها بثالثة أيام، لتبدأ بعدها فترة سيئة 
سقط فيها في فخ التعادل مرتني على أرضه 
م��ع وس��ت بروميتش البيون ونيوكاسل، ثم 
خسر امام ساوثهامبتون وتعادل مع مانشستر 
يونايتد، قبل أن مينى بأول هزمية على ملعبه 
منذ أبريل 2017 في 68 مباراة بسقوطه أمام 

بيرنلي صفر1- منتصف االسبوع املاضي.
منافسة شرسة

واعترف مدربه األملاني يورغن كلوب بان 
فريقه يواجه صراعا مريرا الحتالل أحد املراكز 
االربعة االولى، نظرا للمنافسة احلامية الوطيس 
هذا املوسم في ظل الفارق الضئيل بني املتصدر 

وصاحب املركز السابع هو 8 نقاط فقط.

وق��ال كلوب: »أع��رف عملي وم��ا يتعني علي 
القيام به. االه��م هو التأهل الى دوري االبطال 
وأعرف مدى صعوبة االمر. سيكون هذا املوسم 

سباقا صعبا لالربعة االوائل«.
وعلى الرغم من اخلروج املبكر امام مانشستر 
يونايتد اعتبر كلوب بان اخلسارة حملت في 
طياتها الكثير من االيجابيات وال��دروس بقوله 
»كانت املباراة ضد مانشستر يونايتد اختبارا 
حقيقيا ملواجهتنا ضد توتنهام الذي يعتمد ايضا 

على الهجمات املرتدة«.
واوضح »نعرف متاماً ما يتوجب علينا القيام 
به االن ضد توتنهام من خ��الل توفير حماية 
أكبر خلط الدفاع عندما نخسر الكرة في احدى 

الهجمات«.
وناشد كلوب أنصار ليفربول »بعدم القلق، 
الن املجموعة متماسكة وال أرى أي مشكلة من 

ناحية الثقة بالنفس لدى الالعبني«. 
وعانى ليفربول من إص��اب��ات ع��دة ال سيما 
في خط الدفاع حيث تلقى ضربة قوية بإصابة 
قطب الدفاع الهولندي فيرجيل ف��ان داي��ك في 
ركبته ستبعده ألشهر عدة عن املالعب، باإلضافة 
ال��ى غياب شريكه ج��و غوميز لفترة طويلة 
أي��ض��اً م��ا أجبر كلوب على اش���راك العبي خط 
الوسط البرازيلي فابينيو وقائد الفريق جوردان 
هندرسون في مركز قلب الدفاع، ففقد الفريق 

زخما في وسط امللعب.
وقال كلوب للصحفيني أمس األربعاء: »تدرب 
هيندرسون وماتيب م��ع الفريق أم��س بشكل 

كامل«.
وأضاف: »كاملعتاد في مثل هذه األمور يجب 
أن نرى كيف يتفاعلون وما ميكنهم فعله اليوم، 

ولكنهما تدربا باألمس«.

صحيفة »بيلد«: فليك قد يترك بايرن

توماس توخيل في تدريبات تشيلسي

كيف ينتشل توخيل سفينة تشيلسي الغارقة؟

حقق مانشستر سيتي ف���وزا سهال 
على مضيفه وس��ت بروميتش ألبيون 

5-0 الثالثاء في األسبوع العشرين من 
املسابقة.

وواص���ل���ت كتيبة اإلس��ب��ان��ي بيب 
غ��واردي��وال نتائجها الالفتة بتذوقها 

ط��ع��م ال��ف��وز ل��ل��م��رة ال�11 ت��وال��ي��اً في 
جميع املسابقات، األم��ر ال��ذي ساعد في 
جعل سيتي متصدراً ملسابقة ال��دوري 
املمتاز مؤقتاً بفارق نقطة عن مانشستر 

يونايتد.
وحسم مانشستر سيتي األم��ور من 
الشوط األول بتسجيل أربعة أه��داف 
بفضل األمل��ان��ي غ��ون��دوغ��ان )6 و30( 
وال��ب��رت��غ��ال��ي ج���واو كانسيلو )20( 
واجل��زائ��ري ري���اض م��ح��رز )2+45(، 
قبل أن يصنع األخير الهدف اخلامس 
الذي حمل توقيع ستيرلينغ في الشوط 

الثاني 57.
ورف��ع مانشستر سيتي رصيده إلى 
41 نقطة من 12 فوزاً وخمسة تعادالت 
وخسارتني، فيما توقف رصيد وست 
ب��روم��ي��ت��ش ع��ن��د 11 نقطة ف��ي امل��رك��ز 

التاسع عشر.
وجن��ح مانشستر سيتي ف��ي الفوز 
للمرة السابعة توالياً في الدوري املمتاز 
علماً أّن آخر فريق حرمه من االنتصار 
كان وست بروميتش نفسه الذي تعادل 
معه 1-1 في اخلامس عشر من الشهر 
الفائت، أم��ا آخ��ر خ��س��ارة ف��ي املسابقة 
فتعود إلى 21 نوفمبر أمام توتنهام الذي 

يلتقي ليفربول حامل اللقب اخلميس.

هانز فليك 

فرحة ستيرلينغ بهدف مانشستر سيتي اخلامس

مانشستر سيتي يقسو على وست بروميتش بخماسية

أرسنال يضم النرويجي أوديغارد 
على سبيل اإلعارة


