
رمب��ا سيجد ه��داف ليفربول محمد صالح 
مقاومة من أكبر العب في ال��دوري اإلجنليزي، 
عندما يلتقي امل��ت��ص��در ليفربول م��ع ضيفه 

كريستال باالس في استاد أنفيلد غدا السبت.
ومن املتوقع أن يعتمد ال��زوار على احلارس 
األرجنتيني البديل جوليان سبيروني )39 
عاما( وال��ذي خاض آخر مباراة مع باالس في 

2017 بعد أن عرقلت اإلصابات مسيرته.
وتعرض احلارس فيسنتي جوايتا إلصابة 
بربلة الساق خالل الهزمية من واتفورد السبت 
املاضي كما شككت وسائل اعالم في اجلاهزية 
البدنية للويلزي وين هينيسي بديل احلارس 

االسباني.
وسيكون سبيروني، الذي قضى نحو عشر 
سنوات مع ب��االس وسيتم من العمر 40 عاما 
في مايو آي��ار املقبل، خيارا متاحا أم��ام املدرب 
روي هودجسون. ويتبقى معرفة كيف سيتمكن 
سبيروني أو هودجسون من منع صالح وكذلك 

روبرتو فيرمينو من هز الشباك في أنفيلد.
وخاض ليفربول 31 مباراة بال هزمية في 
ال��دوري وف��ي ح��ال ف��از ي��وم السبت سيبتعد 
فريق املدرب يورجن كلوب مؤقتا بفارق سبع 

نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.
وستكون هذه املباراة هي األولى لليفربول 
في أنفيلد في 2019 وسيكون املصري صالح، 
هداف الدوري برصيد 14 هدفا بالتساوي مع 
هاري كني مهاجم توتنهام هوتسبير وبيير-

اميريك أوبامياجن العب أرسنال، حريصا على 
زيادة غلته.

وال يعتبر كلوب الفوز مضمونا أمام منافس 
ق��ادر على أن يحول امل��ب��اراة إل��ى ك��اب��وس في 

أنفيلد.
وكان باالس آخر فريق هزم ليفربول مبلعبه 
في ال��دوري حني تفوق 2-1 في أبريل نيسان 
2017 بفضل ثنائية كريستيان بنتيكي في 
شباك فريقه السابق رغ��م أن ليفربول كان 
البادئ بالتسجيل. وتبدو نتائج باالس، صاحب 
املركز 14 بفارق أربع نقاط عن منطقة اخلطر، 
أفضل خارج ملعبه وجنح هذا املوسم في الفوز 
3-2 على مانشستر سيتي في استاد االحتاد 

الشهر املاضي.
وأفسد باالس احتفالية وداع ستيفن جيرارد 
في أنفيلد حني تفوق 3-1 في 2015 ويبدو أن 
زيارة أنفيلد جتلب له اخلير دائما إذ يستعيد 
هذه املرة خدمات بنتيكي مهاجم بلجيكا العائد 

من إصابة.
ويظل فريق كلوب األوفر حظا للفوز خاصة 
أن��ه استقبل ثالثة أه���داف فقط مبلعبه في 

الدوري طيلة املوسم اجلاري.
وسيحل سيتي صاحب املركز الثاني ضيفا 
على هدرسفيلد ت��اون املرشح للهبوط يوم 
األح��د في مواجهة قد تكون من ط��رف واحد 

لصالح فريق املدرب بيب جوارديوال.
وسيكون هدرسفيلد، متذيل الترتيب، حتت 

قيادة مؤقتة للمدرب مارك هودسون بعد إنهاء 
االرتباط مع امل��درب ديفيد فاجنر يوم االثنني 

املاضي.
ويغيب هاري كني هداف توتنهام هوتسبير 
ع��ن مواجهة اجل��ار فولهام ي��وم األح��د ومن 
املنتظر استمرار غيابه حتى مارس آذار بعد 
تعرضه إلصابة بالكاحل خالل الهزمية من 

مانشستر يونايتد في املباراة السابقة.
وخسر توتنهام، صاحب امل��رك��ز الثالث 
بفارق تسع نقاط عن ليفربول، جهود ثاني 
ه��داف��ي��ه س���ون ه��ي��وجن-م��ني ب��ع��د التحاقه 

مبنتخب كوريا اجلنوبية في كأس آسيا.
وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
“نعرف ما يعنيه متتع هاري كني بلياقة بدنية 
وجاهزية للعب فهو يساعدنا على الفوز لكننا 

منلك تشكيلة وال ميكن اعتبار غيابه عذرا”.
وسيلتقي تشيلسي صاحب املركز الرابع مع 
أرسنال خامس الترتيب وقد ينصب التعادل 

في مصلحة مانشستر يونايتد.
وي��ت��س��اوى يونايتد امل��ت��أل��ق م��ؤخ��را مع 
أرسنال في رصيد النقاط لكنه يتأخر بفارق 

األهداف.
وسيلعب يونايتد ضد ضيفه برايتون أند 
هوف ألبيون ومن املمكن أن ميدد املدرب املؤقت 
أولي جونار سولشار سلسلته املثالية ليحقق 
االنتصار السابع على التوالي منذ أن تولى 

القيادة بعد إقالة جوزيه مورينيو.
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محمد صالح في تدريبات ليفربول

 ليفربول مطالب بتوخي احلذر أمام  
 كريستال باالس في البرمييرليغ

دميبيلي من توتنهام
إلى غوانغجو الصيني

أعلن نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني لكرة القدم أمس اخلميس أن 
الالعب الدولي البلجيكي موسى دميبيلي إنتقل إلى صفوفه قادما من فريق 

توتنهام االنكليزي.
وتقّدر قيمة انتقال الع��ب خط الوسط البالغ 31 عاماً إل��ى ال��دوري 

الصيني بحوالي 12 مليون يورو.
وأكد غوانغجو خبر انتقال دميبيلي مبوجب عقد ملدة ثالثة أعوام في 
بيان أصدره بدون أن يحدد قيمة راتبه، معتبرا في الوقت ذاته أنه تعاقد 
مع العب “بحالة جسدية جيدة وميلك ق��درات عالية في السيطرة على 

الكرة”.
وتابع في بيانه “النادي مقتنع بأن موسى دميبيلي بصفته أحد النجوم 

العامليني سيسمح بزيادة القدرة التنافسية للفريق”.
ولم يخض دميبيلي، الذي سيلعب مع فريقه اجلديد حتت إشراف املدرب 
الصربي دراغان ستويكوفيتش، العديد من املباريات مع فريق توتنهام 

بسبب اإلصابات.
ودافع العب خط الوسط عن قميص منتخب بالده في 80 مباراة دولية.

وانضم دميبيلي إلى توتنهام عام 2012، بعدما بدأ مسيرته في بلجيكا، 
قبل أن يرتدي قميص فريقي فيللم تيلبورغ وألكمار الهولنديني، والحقا 

فولهام اإلنكليزي حيث أمضى عامني.
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بايرن ميونيخ يسعى إلزاحة دورمتوند من صدارة »البوندسليغا«
يشعر فريق بايرن ميونيخ بالتفاؤل في 
سعيه إلزاحة بوروسيا دورمتوند عن صدارة 
ال���دوري االمل��ان��ي م��ع ع��ودة عجلة املنافسات 

للدوران بعد انتهاء العطلة الشتوية.
 ويفتتح الفريق البافاري املرحلة الثامنة 
ع��ش��رة ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ب��ل��ق��اء م��ع مضيفه 

هوفنهامي.
وأنهى دورمتوند مرحلة الذهاب متصدراً 
بفارق ست نقاط عن ال��ن��ادي البافاري )42 
مقابل 36(، ما فتح باب االحتماالت حول قدرة 
الفريق “األصفر واألسود” على كسر الهيمنة 
احمللية للعمالق البافاري وحرمانه من لقب 

جديد في البوندسليغا.
وللمرة االول���ى منذ يناير 2011، يعود 
ب��اي��رن الستئناف نشاطه ف��ي ال���دوري بعد 

نهاية العطلة الشتوية دون أن يكون متصدراً، 
حيث ع��اد اللقب ال��ش��رف��ي “بطل اخلريف” 
لغرميه التقليدي دورمت��ون��د. غير أن النادي 
البافاري بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 
)47 عاماً( يبدو واثقاً من قدراته على اللحاق 
مبنافسه وازاحته عن الصدارة في طريقه للفوز 

بلقبه السابع توالياً.
وميلك بايرن العديد من األوراق املهمة مع 
اعتماده سياسة ش��راء الالعبني الشبان من 
أجل تدعيم صفوفه، حيث من املمكن أن يدفع 
بالكندي ألفونسو ديفيس )18 عاماً( املنتقل 
إليه من فانكوفر وايتكابس األميركي مقابل 13 

مليون دوالر )11.4 مليون يورو(. 
ومت تأكيد انتقال املدافع الدولي الفرنسي 
بنجامان بافار )22 عاماً( والذي سينضم إلى 

صفوف الفريق البافاري قادماً من شتوتغارت 
في يوليو املقبل، كما يسعى بايرن للتعاقد مع 
جناح تشيلسي االنكليزي ك��ال��وم هادسون 
� أودوي البالغ 18 عاماً، وامل��داف��ع الفرنسي 
ألتلتيكو مدريد اإلسباني لوكاس هرنانديز )22 
عاماً( ومهاجم اليبزيغ األملاني تيمو فيرنر )22 

أيضاً(.
دورمتوند واليبزيغ 

في املقابل، يخوض بوروسيا دورمتوند 
مباراة قوية السبت على أرض اليبزيغ رابع 

الترتيب. 
وك��ان دورمت��ون��د استهل العطلة الشتوية 
مبعسكر تدريبي في ماربيا االسبانية حيث 
حقق انتصاراً على فينورد الهولندي، وأسقط 

مواطنه فورتونا دوسلدورف. 

ويستمر غياب املدافع السويسري مانويل 
أكاجني لفترة طويلة عن املالعب بسبب إصابة 

في أعلى الفخذ.
ميلك دورمتوند كل االسلحة لبث القلق في 
نفوس بايرن الساعي للحاق به، بعدما متكن 
من حصد 42 نقطة وتسجيل 44 هدفاً في 17 

مباراة.
وي����خ����وض غ�����دا ال���س���ب���ت ب���وروس���ي���ا 
مونشنغالدباخ ثالث الترتيب م��ب��اراة قوية 

خارج قواعده أمام باير ليفركوزن. 
وي��ل��ع��ب ال��س��ب��ت أي��ض��ا ش��ت��وت��غ��ارت مع 
ماينتس، واينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، 
وأوغ��س��ب��ورغ م��ع ف��ورت��ون��ا دوس���ل���دورف، 
وهانوفر مع فيردر برمين، واألحد نورمبرغ مع 

هرتا برلني، وشالكه مع فولفسبورغ.

سان جيرمان يسعى للثأر من غانغان في الدوري الفرنسي بييلسا يقر بالتجسس 
على منافسيه في الدرجة 

اإلنكليزية األولى
أقر األرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب نادي ليدز يونايتد، بأنه 
جتسس على كل الفرق املنافسة في دوري الدرجة اإلنكليزية األولى 

)الثانية عمليا بعد الدوري املمتاز(.
   ويأتي ذلك في أعقاب اجلدل الذي أثاره ضبط أحد موظفي ناديه 

يراقب تدريب فريق دربي كاونتي.
ويتصدر ليدز ترتيب الدرجة األولى بفارق أربع نقاط بعد فوزه 
على دربي كاونتي 2 -صفر اجلمعة، في مباراة سبقها تأكيد الشرطة 
أنها أوقفت أحد موظفي ليدز لتصرفه بشكل مريب قرب ملعب تدريب 

دربي، بناء على إشارة من األخير.
وبعدما أقر بتحمله املسؤولية املباشرة عن األمر واعتذاره من إدارة 
ليدز، وفتح حتقيق من قبل االحتاد اإلنكليزي ورابطة الدوري، دعا 
بييلسا ملؤمتر صحافي األربعاء أعلن عنه قبل وقت وجيز من موعده، 
ما دفع الى االعتقاد بأنه مخصص إلعالن مفاجئ قد يصل الى حد 
االستقالة. اال أن املدرب السابق للمنتخب األرجنتيني وناديي التسيو 
اإليطالي ومرسيليا الفرنسي، أكد أنه يرغب في “مساعدة التحقيق” 
في املسألة، مؤكدا أنه قام “مبراقبة كل املنافسني الذين لعبنا ضدهم. 

تابعنا كل احلصص التدريبية لهم قبل أن نواجههم”.
وشدد على أن هدفه من هذه التصريحات “هو تسهيل التحقيق. 
من خالل القيام بذلك )االع��الن(، أنا أتقبل كل العقوبات احملتملة من 
السلطات”. ورد امل��درب األرجنتيني على تصريحات مل��درب دربي 
كاونتي النجم السابق فرانك المبارد، اعتبر فيها األخير أن ما قام 
به األول يشكل انتهاكا لقواعد اللعب النظيف. وأوضح “قال فرانك 
المبارد أنه ال يصدق انني قمت بذلك )التجسس( بال نوايا سيئة. هو 
يعتقد أنني انتهكت روحية اللعب النظيف. علي التأقلم مع القواعد 

والعادات في كرة القدم اإلنكليزية”.
وكان األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام ثالث ترتيب 
الدوري املمتاز، قد سعى الى تبرير ما قام به بييلسا، باإلشارة الى أن 

ممارسات مماثلة تعد طبيعية في األرجنتني.
وتولى بييلسا تدريب ليدز بدءا من يونيو 2018، وبات قريبا من 

إعادته الى الدوري املمتاز للمرة األولى منذ 15 عاما.
ويحظى املخضرم )63 عاما( بتقدير العديد من األسماء الكبيرة 
في عالم التدريب حاليا، ومنهم اإلسباني جوسيب غوارديوال مدرب 
مانشستر سيتي بطل إنكلترا الذي قال عنه في تصريحات سابقة 

“أعتقد أنه األفضل”.

يسعى باريس سان جيرمان املتصّدر وحامل 
اللقب للثأر من غانغان صاحب املركز األخير 
عندما يستقبله في بارك دي برانس غدا السبت 
في املرحلة احلادية والعشرين من ال��دوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وك��ان سان جيرمان خسر على أرض��ه أمام 
غانغان 1-2 األربعاء املاضي في كأس الرابطة 
ليفشل ف��ي سعيه إلح���راز ه��ذا اللقب للعام 
السادس تواليا. وعاد فريق العاصمة، الوحيد 
مع يوفنتوس في إيطاليا اللذين لم يخسرا حتى 
اآلن في البطوالت اخلمس الكبرى، إلى سكة 
االنتصارات بفوزه خارج ملعبه على أميان -3
صفر في غياب جنمه البرازيلي نيمار الذي قرر 

مدربه إراحته السبت في املرحلة العشرين.
وأقام باريس سان جيرمان معسكرا تدريبيا 
ألربعة أي��ام في العاصمة القطرية الدوحة، 
وسيدخل مباراة السبت لتحقيق فوزه الثالث 
تواليا والسابع عشر ه��ذا املوسم والثأر من 
ضيفه ال��ذي يعاني األمرين في املركز األخير 
برصيد 3 ان��ت��ص��ارات أب��رزه��ا على موناكو 

وصيف البطل وحامل اللقب في 2017-2016، 
ورين في املرحلة السابقة.

ويتصدر باريس س��ان جيرمان الترتيب 
برصيد 50 نقطة مع مباراتني مؤجلتني، فيما 

ميلك غانغان 14 نقطة فقط.
ويبتعد سان جيرمان بفارق 13 نقطة عن 
أقرب مطارديه ليل الذي ميلك فرصة تقليصه 
إلى 10 نقاط مؤقتا في حال فوزه على ضيفه 

أميان السابع عشر اجلمعة في افتتاح املرحلة.
ويواجه ليل ضغطا كبيرا من سانت إتيان 
ال��ذي انتزع املركز الثالث من أوملبيك ليون 

املتعثر في مبارياته الثالث األخيرة.
وسيحاول ليل االستفادة من قّمة سانت 
إتيان وليون األح��د في ختام املرحلة وذلك 

لالبتعاد في املركز الثاني.
قّمة سانت إتيان وليون محط األنظار

 وسيكون ملعب جوفروا غيشار مسرحا 
للمواجهة املرتقبة بني اجلارين سانت إتيان 

وليون.
وج��اء ال��درب��ي ف��ي وق��ت مي��ر ب��ه الفريقان 

بفترتني متناقضتني، فسانت إت��ي��ان ضرب 
بقوة في مبارياته الثالث األخيرة التي كسبها 
جميعها آخ��ره��ا على مرسيليا 2-1 بفضل 
ثنائية ل��ل��دول��ي التونسي وه��ب��ي اخل��زري 
األربعاء في مباراة مؤجلة من املرحلة السابعة 
عشرة منتزعا املركز الثالث من ج��اره الذي 
يعاني األمرين بسقوطه في فخ التعادل في 
مبارياته الثالث األخيرة آخرها بشق النفس 
أمام مضيفه تولوز 2-2 األربعاء أيضا بعدما 

كان متخلفا صفر2-.
وتنازل ليون الذي حقق الفوز مرة واحدة 
فقط في مبارياته الست األخ��ي��رة، عن املركز 
الثالث لسانت إتيان ال��ذي بات يتقدم بفارق 
نقطتني. وسيسعى سانت إت��ي��ان إل��ى الثأر 
خلسارته أمام ليون في دور الذهاب صفر1- 

في 23 نوفمبر املاضي.
وي��ل��ع��ب غ���دا ال��س��ب��ت أي��ض��ا م��ون��اك��و مع 
ستراسبورغ، ونيم مع ت��ول��وز، ورينس مع 
نيس، واألح��د رين مع مونبلييه، وب��وردو مع 

ديجون، وأجنيه مع نانت، وكان مع مرسيليا.

جانب من تدريبات بايرن ميونيخ

سان جيرمان يواصل استعداداته في قطر

انتكاسة جديدة ملوناكو
في مواجهة هنري وفييرا

استمر صيام موناكو بقيادة مدربه تييري هنري عن االنتصارات في 
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم للمباراة الرابعة بتعادله 1-1 
مع نيس الذي يدربه باتريك فييرا يوم االربعاء في مواجهة بني اثنني من 

أساطير أرسنال.
وخاض الثنائي الدولي الفرنسي هنري وفييرا 313 مباراة معا في 
ارسنال حتت قيادة ارس��ني فينجر، امل��درب السابق للنادي املنافس في 
ال��دوري االجنليزي املمتاز، وم��ع منتخب فرنسا لكنهما وضعا جانبا 

تاريخهما املشترك في أول مواجهة بينهما كمدربني.
وتركت النتيجة موناكو في املركز قبل االخير برصيد 15 نقطة من 20 
مباراة بينما ظل نيس، الذي لعب الشوط الثاني بعشرة العبني عقب طرد 

احسان ساكو، في املركز السادس برصيد 30 نقطة.
ولم يحقق موناكو أي انتصار في العام اجلديد حتى اآلن في الدوري إذ 
تعادل مرتني متتاليتني أمام نيس ومرسيليا بعد خسارتني أمام جاجنون 

وليون.
وكان فوزه األخير أمام أميان في الرابع من ديسمبر كانون األول املاضي 
ليحقق هنري انتصارين فقط مع الفريق منذ تولى القيادة في أكتوبر 

تشرين األول املاضي.
واقترب أوملبيك ليون من ليل صاحب املركز الثاني بعد ان انقذ نبيل فقير 

نقطة لفريقه بتعادله 2-2 مع تولوز.
ورغ��م وج��ود خمس مباريات مؤجلة، فإن التركيز كان منصبا على 

مواجهة هنري وفييرا الثنائي الفائز بكأس العالم 1998.
ول��م يتمكن هنري من االعتماد على الع��ب الوسط االسباني سيسك 

فابريجاس، املنضم هذا األسبوع من تشيلسي، في املباراة املؤجلة.
وضع االن سان ماكسيمني الضيوف في املقدمة قبل ان يسجل بنوا 

باديشيلي هدف التعادل ملوناكو من ضربة رأس.
وتراجع ليون بنتيجة -2صفر امام تولوز عقب ثنائية جيمي دورماز 
لكن موسى دميبلي سجل هدفا في الدقيقة 75 وعادل البديل فقير الكفة بعد 

ركلة حرة في الدقيقة 87.
ويحتل ليون املركز الرابع برصيد 34 نقطة متراجعا بفارق ثالث نقاط 
خلف ليل بينما يتصدر سان جيرمان برصيد 50 نقطة وميلك مباراتني 

مؤجلتني.
وارتقى سانت إيتيني للمركز الثالث برصيد 36 نقطة بعد أن ساعدته 
ثنائية التونسي وهبي اخلزري في الفوز 2-1 على مرسيليا الذي لعب 

بدون مهاجم صريح في التشكيلة األساسية.
تقدم ال��زوار عبر كيفن سترومتان من ضربة رأس في الدقيقة 16 
وتعادل اخل��زري من ركلة ج��زاء في الدقيقة 58 ثم منح سانت إيتيني 

االنتصار بتسديدة قوية قبل دقيقة واحدة على انتهاء اللقاء.

الثنائي الفرنسي هنري وفييرا


