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مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام توتنهام بالدوري اإلجنليزي
يخوض النروجي أول��ي غونار سولسكاير أول
اختبار ج��دي له منذ توليه اإلش��راف على تدريب
مانشستر يونايتد عندما يواجه توتنهام اليوم األحد
على ملعب وميبلي في املرحلة الثانية والعشرين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وتعاقد يونايتد م��ع سولسكاير حتى نهاية
املوسم احلالي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو
املقال الشهر املاضي بسبب سوء النتائج ،وجنح في
قيادة فريقه الى الفوز في مبارياته اخلمس (أربع
في الدوري احمللي وأخرى في الكأس) ،وهو سيكون
في لندن مبواجهة املدرب املرشح بقوة لتولي تدريب
“الشياطني احلمر” في املوسم املقبل ،األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو.
وفي حني كانت انتصارات يونايتد األخيرة في
ال��دوري على ف��رق من الصف الثاني هي كارديف
سيتي ،هاردسفيلد ،بورمنوث ونيوكاسل ،سيكون
سولسكاير في مواجهة حتد مختلف ضد توتنهام
الذي لم يزال يعد من املنافسني احملتملني على اللقب
لكونه يبتعد عن املتصدر بست نقاط فقط.
وك��ان توتنهام أحل��ق بيونايتد خسارة قاسية
على ملعب أولد ترافورد في أغسطس املاضي بثالثة
أهداف من دون رد.
في املقابل ،ن��ال بوكيتينو االش��ادة ك��ون فريقه
ال ي��زال يحارب على أرب��ع جبهات ه��ذا امل��وس��م ،اذ
بلغ الدور نصف النهائي من كأس الرابطة احمللية
وتغلب ذه��اب��ا على تشلسي 1-صفر ال��ث�لاث��اء،
وبلغ ال��دور الرابع من مسابقة الكأس حيث يلتقي
كريستال باالس ،وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
وسيواجه بوروسيا دورمت��ون��د متصدر ال��دوري
األملاني بدءا من فبراير.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ك��ان فيه توتنهام يخوض
مباراة قوية ضد تشلسي في كأس الرابطة منتصف
األسبوع ،كان مانشستر يونايتد يستمتع بشمس
دبي حيث أق��ام معسكرا تدريبيا على مدى خمسة
أيام.
وجن��ح سولسكاير في اع��ادة ال��ه��دوء ال��ى غرف

املالبس بعد رحيل مورينيو وترجم هذا األمر على
أرضية املستطيل األخضر حيث جنح الفريق في
تسجيل  16هدفا في خمس مباريات كما ان الشعور
السائد ان العبيه وال سيما املهاجمني حترروا كليا من
الضغوط في عهد مورينيو.
وأع���رب سولسكاير ع��ن أمله ف��ي البقاء مدربا
للفريق ال��ذي داف��ع ع��ن أل��وان��ه كالعب ب�ين 1996
و ،2007ملا بعد فترة إعارته من مولدِه النروجي في
نهاية املوسم .وقال بعد الفوز على نيوكاسل “ال أريد
الرحيل .إنهم مجموعة من الالعبني الرائعني ،األجواء
ممتازة .لكن األمر يتعلق باملباراة التالية ،ثم التالية
ثم التالية وأنا أقوم بعملي طاملا أنا موجود هنا”.
وعما اذا كانت امل��ب��اراة ضد توتنهام االختبار
اجلدي األول له ولفريقه ،قال “خضنا عدة امتحانات
حتى اآلن .خ��وض امل��ب��اراة ض��د نيوكاسل خ��ارج
ملعبنا كانت اختبارا ،املباراة األولى (ضد كارديف)
كانت اختبارا لردة فعل الفريق ،واملباراة األولى على
ملعبنا وأمام جمهورنا كانت اختبارا أيضا”.
وتابع “بطبيعة احل��ال ،لن نحصل على فرص
كثيرة أمام توتنهام كما حصل ضد الفرق األخرى
وبالتالي يتعني علينا أن نلعب جيدا عندما تكون
الكرة في حوزتنا”.
وأش��اد سولسكاير بهداف توتنهام ه��اري كاين
متصدر ترتيب الهدافني بالتساوي مع مهاجم أرسنال
الغابوني بيار إمييريك أوباميانغ برصيد  14هدفا
بقوله “ليس (كاين) العبا سيئا أليس كذلك؟ انه
هداف رائع وأحد األفضل في مجاله في العالم”.
كما أشاد ببوكيتينو بقوله “لقد قام بعمل رائع.
الشائعات (حول امكانية توليه تدريب مانشستر
يونايتد) لها مسبباتها ألنه قام بعمل جيد ،لكن عملي
ال يقوم على تصنيف املدربني .التركيز هو علي وعلى
فريقي”.
وكشف سولسكاير أن العب الوسط الفرنسي بول
بوغبا سيشارك في املباراة بعد تعرضه لكدمة خالل
املباراة األخيرة ضد ريدينغ في الكأس وغيابه عن
اليومني األولني من التدريبات في دبي.

لقطة من مواجهة سابقة بني توتنهام ومانشستر يونايتد

رايو فايكانو يضرب سيلتا فيجو برباعية في «الليغا» ليل يقلص الفارق مع باريس سان جيرمان

تسديدة راؤول دي توماس في طريقه ملرمى سيلتا

أح���رز راؤول دي ت��وم��اس ث�لاث��ة أه��داف
ليحقق رايو فايكانو فوزه الثالث على التوالي
ف��ي دوري ال��درج��ة األول���ى اإلس��ب��ان��ي لكرة
القدم بعد تغلبه  2-4على ضيفه سيلتا فيجو
اجلمعة.
ورغ��م ال��ف��وز م��ا زال فايكانو ف��ي منطقة
الهبوط إذ يحتل املركز  18برصيد  19نقطة

من  19مباراة لكنه يتساوى مع أتليتيك بيلباو
الذي يستضيف أشبيلية يوم األحد ويتأخر
بنقطتني عن سيلتا فيجو صاحب املركز .14
وافتتح دي توماس التسجيل بعد أربع
دقائق من البداية لكن صاحب األرض وجد
نفسه متأخرا  1-2بثنائية نستور أراوج��و
وماكسي جوميز في الدقيقتني  13و.18

موناكو يضم فابريغاس
من تشيلسي

فابريغاس بقميص موناكو

قال موناكو وتشيلسي اإلجنليزي إن سيسك فابريغاس العب
وسط منتخب إسبانيا انضم إلى الفريق املنافس في دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم اجلمعة.
ونال الالعب ،البالغ عمره  31عاما وال��ذي لعب ألرسنال ما بني
 2003و 2011وانضم إلى تشيلسي في  ،2014لقب كأس العالم
 2010وبطولة أوروبا في  2008و.2012
وأض���اف تشيلسي ف��ي بيان ف��ي موقعه الرسمي ف��ي االنترنت
”سيسك فابريغاس انتقل بشكل دائم إلى موناكو“.
وأعلن موناكو عن ضم الالعب حتى يونيو حزيران  2022في
مقطع فيديو في حسابه في تويتر.
وحصد فابريغاس لقب ال���دوري املمتاز م��ع تشيلسي مرتني
باإلضافة إل��ى لقب دوري الدرجة األول��ى اإلسباني مع برشلونة
في مناسبة واحدة في الفترة التي قضاها مع الفريق ما بني 2011
و.2014
وتابع تشيلسي في بيانه ”نود توجيه الشكر إلى سيسك على
خدماته الرائعة ونتمنى له التوفيق في اجل��زء املقبل من مسيرته
املذهلة“.
وأحرز فابريغاس  22هدفا في  198مباراة مع تشيلسي.
ويحتل موناكو ،الذي يدربه تييري هنري زميل فابريغاس السابق
في أرسنال ،املركز قبل األخير في فرنسا قبل مواجهة مهمة ضد جاره
أوملبيك مرسيليا يوم األحد.
وقال فابريغاس في إشارة إلى هنري ”أشعر بالفخر باالنضمام
إلى موناكو وهو مشروع جديد بالنسبة لي .النادي ميلك تشكيلة
شابة صاحبة كفاءة ومدربا شابا“.
وأض��اف ”أتطلع للبداية ولدينا مباراة كبيرة ضد مرسيليا يوم
األحد .أشعر باحلماس“.

وأدرك دي توماس التعادل في الدقيقة
 37ثم أعاد التقدم لفايكانو قبل  13دقيقة من
النهاية .وحسم بيبي الفوز في الدقيقة األخيرة
من املباراة.
وفاز فايكانو على ليفانتي في  23ديسمبر
املاضي وافتتح العام اجلديد بفوز 1-صفر
على ريال بلد الوليد.

وليون يكتفي بالتعادل مع رانس في الدوري
الفرنسي
قلص ليل الفارق إلى عشر نقاط مع باريس
سان جيرمان متصدر دوري الدرجة األولى
الفرنسي ل��ك��رة ال��ق��دم بعد ف���وزه  1-3على
مستضيفه كاين اجلمعة.
فيما اكتفى أوملبيك ليون بالتعادل  1-1مع
ضيفه ستاد رانس.
وب��دأ ليل امل��ب��اراة ضد كاين بقوة وسجل
هدفني في أول عشرين دقيقة.
وتقدم نيكوال بوب لليل بعد ثماني دقائق
وضاعف رفائيل لياو الفارق في الدقيقة .20
وجعل لويز أراوج��و النتيجة 3-صفر في
الدقيقة األخيرة قبل أن يقلص كاسيمير نينجا
الفارق.
وميلك كاين  37نقطة من  20مباراة متأخرا
بعشر نقاط عن باريس س��ان جيرمان الذي
خاض  17مباراة ويحل ضيفا على اميان يوم
السبت .ويأتي كاين في املركز  16برصيد 18
نقطة من  20مباراة.
وهز بابلو تشافاريا شباك ليون في الدقيقة
 34ثم أدرك برتران تراوري التعادل لصاحب
األرض قبل  20دقيقة من النهاية.
ورف��ع ليون رصيده إل��ى  33نقطة من 19
مباراة في املركز الثالث متقدما بست نقاط على
رانس صاحب املركز السابع الذي خاض 20
مباراة.

لقطة من مباراة ليون وستاد رانس

«أستراليا املفتوحة للتنس» ..صراع بني فيدرر
وديوكوفيتش على اللقب السابع

يتقاسم السويسري روجيه فيدرر
والصربي نوفاك دجوكوفيتش عدد
مرات الفوز ببطولة أستراليا املفتوحة
لكرة املضرب ،التي تنطلق غدا اإلثنني،
برصيد ست ألقاب ،ويأمل كل منهما في
فك االرتباط في .2019
ويتوقع أن يواجه السويسري
والصربي منافسة من اإلسباني رافايل
ن��ادال على رغم مشاكله مع اإلصابة،
والع��ب�ين ش��ب��ان ك��األمل��ان��ي ألكسندر
زفيريف الباحث عن لقب أول كبير.
أح��رز ف��ي��درر املصنف ثانيا عامليا
مطلع املوسم احلالي لقبه الثالث في
مسابقة ك��أس ه��ومب��ان للمنتخبات
املختلطة بعد الفوز على أملانيا للعام
الثاني تواليا ،في منافسة شهدت تغلبه
على زفيريف في الفردي والزوجي.
افتتح ف��ي��درر ( 37ع��ام��ا) موسمه
العام املاضي بلقب ث��ان تواليا على
ملعب “رود اليفر أرينا” عندما هزم
الكرواتي مارين سيليتش في املباراة
النهائية ،معززا رقمه القياسي في عدد
ألقاب البطوالت الكبرى (.)20
ت�����س�����اوى ال����س����وي����س����ري م��ع
دجوكوفيتش وروي إمي��رس��ون في
ع��دد األلقاب ( 6لكل منهما) ،علما أن
االسترالي أح��رز كل القابه قبل عصر
االحتراف.
ال��ع��ام امل���اض���ي ،ل��م ت��ك��ن مسيرة
دجوكوفيتش ( 31عاما) ناجحة في
ملبورن العام املاضي إذ خرج باكرا من
املنافسات وهو يعاني من إصابة في
املرفق .في بعد أسابيع ،أجرى عملية
جراحية طفيفة ،واستعاد مستواه
ت��دري��ج��ا ل��ي��ع��ود ال���ى ق��م��ة تصنيف
ال�لاع��ب�ين احمل��ت��رف�ين بنهاية ال��ع��ام،
في مسيرة شملت لقبني كبيرين في
وميبلدون اإلنكليزية وفالشينغ ميدوز
األميركية.
يعتبر فيدرر الثالث عامليا العقبة

تواصل الصراع بني فيدرر و ديوكوفيتش

األب���رز ف��ي وج��ه ط��م��وح��ات منافسه
الصربي ،السيما في ظل ع��دم تعافي
نادال الكامل من اإلصابة ،واحتمال أن
تكون هذه البطولة األخيرة للبريطاني
أندي موراي.
وأرغ��م��ت إص��اب��ة ف��ي الفخذ ن��ادال
الثاني ( 32عاما) على إعالن انسحابه
من دورة بريزبني األسترالية األسبوع
املاضي ،والتي كانت أول دورة رسمية
له منذ غيابه عن املالعب أواخر املوسم
املاضي.
اب��ت��ع��د ن����ادال ،امل��ت��وج بـ 17لقبا
ف��ي ال��غ��ران��د س�ل�ام ،ع��ن امل�لاع��ب منذ
انسحابه في سبتمبر من نصف نهائي
بطولة فالشينغ ميدوز األميركية أمام
األرجنتيني خ��وان مارتن دل بوترو
بسبب ركبته .واستغل “املاتادور”
ابتعاده إلج���راء عملية جراحية في
الكاحل ملعاجلة مشكلة سابقة.
منافس في الـ  37عاما
ويسعى فيدرر املصنف ثالثا عامليا،
الى لقبه الثالث تواليا في ملبورن ،بعد
موسم خرج فيها من بطولته املفضلة

(وميبلدون) من ال��دور ربع النهائي،
وال����دور ال��راب��ع لبطولة ال��والي��ات
املتحدة ،مع غيابه عن بطولة روالن
غاروس كعادته في العامني األخيرين
بعدم خوض منافسات موسم الدورات
الترابية.
وع �لّ��ق ال�لاع��ب ال��س��وي��س��ري على
م��ا ينتظره “يقول (األم��ي��رك��ي بيت)
س��ام��ب��راس  +ف��ي ح��ال ف��زت ببطولة
غ��ران��د س�ل�ام ،فإنها سنة جيدة،”+
وتابع “لعبت بشكل رائع في أستراليا
م���رة ج��دي��دة ،ل���ذا م��ن ال��واض��ح أن��ي
متشوق للعودة إل��ى هنا م��ج��ددا .أنا
فخور جدا ألني ما زلت منافسا في سن
الـ  37عاما”.
وكان فيدرر ،الذي يخوض موسمه
الثاني والعشرين ،ص�رّح مؤخرا أنه
“متحمس جدا” لبدء ما يتمنى في أن
تكون سنة جديدة “رائعة”.
جيل آتٍ وكبير راحل
وعلى رغم أن دجوكوفيتش اعتبر
أن “األربعة الكبار” ال يزالون األفضل
ف��ي مضمار اللعبة ،اال أن��ه ح��ذر من

أن اجليل اجلديد ب��دأ يطل برأسه في
مواجهة الرباعي (ديوكوفيتش ،نادال،
ف��ي��درر ،وم���وراي) امل��ت��وج ب��ـ  49لقبا
م��ن البطوالت األرب���ع الكبرى ال��ـ 56
االخيرة ،وحتديدا منذ عام .2004
وق���ال “رؤية بعضهم (ال��ش��ب��ان)
ينافس في األدوار األخيرة من بطوالت
الغراند سالم هي مسألة وقت” ،طارحا
أمثلة مثل زفيريف ،الكرواتي بورنا
تشوريتش ،الروسي كارن خاتشانوف
واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
ويتوقع أن يخوض زفيريف الرابع
عامليا ،البطولة مبعنوات عالية بعد
ف��وزه في ختام املوسم املاضي بلقب
بطولة املاسترز اخلتامية ،آم�لا في
حتسني سجله في البطوالت الكبرى،
حيث لم يتمكن من جت��اوز ال��دور ربع
النهائي.
وستلقي اإلص��اب��ات بثقلها على
البطولة ،السيما مع نادال وموراي.
أكد اإلسباني هذا األسبوع جاهزيته
للبطولة ،لكن تصريحاته أتت بعد أيام
من اضطراره لالنسحاب من بريزبني،
وهو لم يخض بعد هذا املوسم سوى
م���ب���اراة واح����دة ف��ي دورة أبوظبي
االستعراضية أواخر ديسمبر ،إضافة
الى مباراة استعراضية في سيدني هذا
األسبوع.
وأوض���ح ن���ادال أن��ه يشعر بحالة
جيدة ،مضيفا من سيدني “لم أشعر
ب��أي أل��م هنا .أعتقد أنها كانت بداية
جيدة بالنسبة لي” ،مضيفا لدى سؤاله
عما اذا كان يعتبر نفسه مرشحا للقب
ملبورن “لم ال؟ ال ميكنك التنبؤ بذلك”.
أض��اف “كان م��ن األف��ض��ل ل��و كنت
ق���ادرا على خ��وض دورة كاملة في
أبوظبي ودورة كاملة في بريزبني ،لكن
أهم شيء هو أنني أشعر باالرتياح”،
متابعا “الشيء الوحيد هو أنني لم
ألعب مباريات منذ فترة طويلة”.

كوري وهاردن
يواصالن إبداعهما
في الـ «»NBA
عزز ستيفن كوري جيمس ه��اردن مكانيهما
في تاريخ دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
خ�ل�ال استعراضهما ف��ي م��ب��ارات��ي هيوسنت
روكتس وغولدن ستايت ووريرز.
وفاز هيوسنت روكتس على ضيفه كليفالند
كافالييرز  113-141وغولدن ستايت ووريرز
على شيكاغو بولز  109-146على التوالي.
وتابع هاردن املرتبط اسمه مبباريات الـ 40
نقطة فما فوق ،هوايته مسجال  43نقطة فتجاوز
أفضل العب في املوسم املاضي حاجز “األربع
عشرات” للمرة السابعة في آخر تسع مباريات،
وامل���رة ال��ـ  13ه��ذا امل��وس��م ،فضال ع��ن جناحه
احلاسم أيضا في الرميات احلرة حيث سجل 11
نقطة من  11محاولة (.)100%
واستمتع هاردن وأمتع عندما سجل أكثر من
 30نقطة في آخر  15مباراة ،مهددا بذلك أطول
سلسلة من هذا النوع والتي حققها جنم لوس
أجنليس ليكرز السابق كوبي براينت في موسم
( 2003-2002أكثر من  30نقطة في  16مباراة
متتالية).
الى ذلك ،حقق هاردن “تريبل دابل” ( 10فما
فوق في ثالث فئات إحصائية) مع  43نقطة و10
متابعات و 12متريرة حاسمة في  30دقيقة لعب
فقط ،وهذا أمر لم ال سابق له في تاريخ البطولة.
وضمن روكتس ،س��ادس املنطقة الغربية،
الفوز الـ ( 24مقابل  17هزمية) مع نهاية الشوط
األول الذي أنهاه متقدما بفارق  28نقطة (-77
 ،49الربع األول .)22-42
وقال مدرب روكتس مايك دانطوني الذي قاد
فريقه الى الفوز الـ  12في آخر  15مباراة“ ،إنه
ببساطة الع��ب استثنائي .يستطيع أن يأخذ
مسافة من أي مدافع يريد مواجهته”.
ويفضل هاردن عدم االلتهاء وإضاعة الوقت
بحساب االرقام التي يحققها حيث سجل معدال
وسطيا  40,54نقطة في آخر  15مباراة.
وقال في هذا الصدد “ليس لديّ وقت للتسلية
والتراخي .يجب أن أستمر بنفس القوة”.
واخلسارة هي الـ  35لكافالييرز ،بطل 2016
ووص��ي��ف بطل املوسمني امل��اض��ي�ين ،مقابل 8
انتصارات فقط.

