
يحتضن ملعب األنفيلد اليوم األحد مواجهة من العيار الثقيل 
بني ليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيكون ليفربول ق���ادراً على توسيع الهوة مع غرميه 
التاريخي مانشستر يونايتد إلى ثالثني نقطة، بحال تغلبه 
عليه اليوم األحد على ملعبه »أنفيلد« في قمة املرحلة 23 من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ويبدو رجال املدرب األملاني يورغن كلوب مصممني أكثر من 
اي وقت مضى لفك نحس يالزمهم في الدوري منذ ثالثني سنة، 
إذ يتقدمون بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديهم مانشستر 

سيتي حامل اللقب في آخر موسمني وميلكون مباراة مؤجلة.
في املقابل، ال يأمل يونايتد سوى بخطف مركز مؤهل إلى 
دوري أبطال أوروب��ا، وهو يبتعد في املركز اخلامس بفارق 
خمس نقاط عن تشيلسي آخر املخولني للتأهل إلى املسابقة 

القارية.
ويتعني على رجال املدرب النروجي أولي غونار سولشار 
حتقيق نهاية موسم قوية لتعويض البداية املخيبة، علماً بأنهم 

الفريق الوحيد الذي انتزع نقطة من ليفربول هذا املوسم.
ففي مباراة الذهاب على ملعب »أولد ترافورد« في أكتوبر 
املاضي، بقي يونايتد متقدماً حتى الدقيقة 85 عندما سجل آدم 

الالنا هدف التعادل لليفربول.
لكن ليفربول املتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، يحقق أفضل 
املستويات في البطوالت اخلمس الكبرى هذا املوسم في أوروبا، 
وفاز 20 مرة من أصل 21 مباراة، ما يعبد له طريق اللقب ال�19 

في تاريخه مقابل 20 ليونايتد )رقم قياسي(.
وسيكون احل��ارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر واثقاً 
ل��ل��خ��روج بشباك نظيفة، خ��ص��وص��اً ف��ي ظ��ل اص��اب��ة جنم 
هجوم يونايتد ماركوس راشفورد خالل الفوز األخير على 
ولفرهامبتون 1 -صفر األربعاء في مباراة معادة من مسابقة 

الكأس.
أما ليستر سيتي الثالث فيأمل في تعويض سقوطه املفاجئ 
ام��ام ساوثهامبتون عندما يحل ضيفاً على بيرنلي اجلريح 

اليوم.
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كلوب يعتبر نقل بطولة إفريقيا إلى الشتاء »كارثة«
اعتبر األملاني يورغن كلوب مدرب نادي 
ليفربول اإلنكليزي أّن قرار االحتاد اإلفريقي 
لكرة ال��ق��دم نقل موعد بطولة ك��أس األمم 
2021 من فصل الصيف إلى الشتاء »كارثة«، 
محمالً االحت���اد ال��دول��ي )فيفا( مسؤولية 

أساسية في هذا الشأن.
ويتوقع أن يكون ليفربول من األندية 
التي ستدفع ثمناً باهظاً جراء عودة البطولة 
القارية إل��ى موعدها الشتوي، إذ سيكون 
مضطراً للتخلي عن العبني أساسيني مثل 
املصري محمد ص��الح والسنغالي ساديو 
مانيه والغيني نابي كيتا، في فترة عادة 
ما تكون على قدر كبير من األهمية لألندية 
األوروبية. وأعلن االحتاد القاري )كاف( نقل 
موعد البطولة التي تستضيفها الكاميرون 
من فصل الصيف إلى الشتاء بسبب الظروف 
املناخية، في خطوة يخشى أن تثير مجدداً 

حفيظة األندية السيما منها األوروبية.
وكان ضغط هذه األندية من األسباب التي 
دفعت االحتاد اإلفريقي في العام 2017، إلى 

نقل موعد البطولة من الشتاء إلى الصيف.
وبعدما استضافت مصر نسخة 2019 
في يونيو ويوليو، أق��ر االحت��اد اإلفريقي 
واالحتاد الكاميروني إقامة النسخة املقبلة 
بني التاسع من يناير والسادس من فبراير 
2021، وهو العام الذي يشهد أيضاً إقامة 
الفيفا خ��الل الصيف، النسخة األول��ى من 

كأس العالم لألندية بصيغتها اجلديدة.
وفي مؤمتر صحافي اجلمعة، رأى كلوب 
الذي سبق له أن انتقد مراراً ضغط املباريات 
على الالعبني »األمر األول هو أّن الفيفا يعتزم 
إقامة بطولة في صيف 2021، كان يفترض 
ببطولة األمم اإلفريقية أن تبدأ بعد أسبوع 
من ذلك على ما أعتقد، بطولة إضافية للعديد 

من الالعبني«.
وت��اب��ع: »ه��ذه ال��ق��رارات تتخذ م��ن دون 
سؤال الالعبني، املدربني، دون استشارة أّي 
كان الفيفا ال��ذي يفترض به أن يرّتب هذه 
األمور ألنه يشرف على كل االحتادات، يبدو 
أنه غير معني، هو سعيد بإقامة كأس العالم 
لألندية 2021 )في الصني( وعرض الكثير 

من األموال على األندية التي ستشارك«.
وأضاف: »كل هذا أدى إلى أّن أمم إفريقيا 
ستعود إلى يناير وفبراير، وهو بالنسبة 
إل��ي��ن��ا ك��ارث��ة، خ��س��ارة ث��الث��ة الع��ب��ني في 
ه��ذا التوقيت«، معتبراً أّن األم��ر ق��د يدفع 
بطل أوروب��ا وحامل لقب مونديال األندية 
2019 للتفكير بشكل معمق قبل التعاقد 
مع العبني أفارقة ج��دد. وتابع: »ه��ذا األمر 

ال يساعد الالعبني األف��ارق��ة لن نتخلى عن 
س��ادي��و أو +م���و+ )ص���الح( أو ن��اب��ي اآلن 
ألنهم سيخوضون بطولة إضافية في يناير 
وفبراير، لكن إذا كان عليك اتخاذ قرار لضم 
العب، هذا األمر سيكون هائالً )في تأثيره( 
ألن��ك ت��ع��رف بشكل مسبق أّن���ه ل��ن يكون 
م��وج��وداً معك لفترة أربعة أسابيع خالل 

املوسم«.
وش����ّدد ك��ل��وب ع��ل��ى أن���ه يفضل خفض 
اإلي��رادات املالية اذا كان ذلك هو الثمن الذي 

عليه دفعه من أجل إراحة العبيه بشكل أكبر.
وأوضح: »أعرف أّن النقاشات ستبدأ في 
اللحظة التي تطلب فيها خوض الالعبني عدداً 
أق��ل من املباريات، اجلميع سيقول )خ��ذوا 

مبلغاً أقل من املال( أنا مستعد للقيام بذلك«.

يورغن كلوب

منزل الفرنسي مامادو 
ساكو يتعرض للسرقة

تعرض الفرنسي مامادو ساكو، قلب دفاع كريستال 
ب��االس اإلنكليزي، لسرقة بقيمة 500 أل��ف جنيه 

استرليني )587 ألف يورو( خالل فترة عيد امليالد.
ومّت اقتحام منزل ساكو املستأجر من قبل مواطنه 
النجم السابق نيكوال أنيلكا، بحسب ما أفادت صحيفة 

»إيفنينغ ستاندارد«.
وأصدرت الشرطة نداء يتعلق مبا وصفته »عملية 
سطو عالية القيمة« ف��ي ح��ي وميبلدون امل��رم��وق، 
جنوب لندن بالقرب من املجمع الذي يستضيف سنوياً 

ثالثة البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب.
ونشرت الشرطة صورة المرأة تود التحدث إليها 
»ألنها شوهدت بالقرب من العنوان في يوم احلادث، 
وق��د تكون ق��ادرة على مساعدتنا« بحسب ما أفاد 
املتحدث باسم شرطة العاصمة دي��ن ش��و، كاشفا 
»يعتقد أن مشتبه بهما من الرجال نفذا عملية السطو«.

ول��م تكشف الشرطة ع��ن أس��م��اء ضحايا عملية 
السطو التي وقعت ف��ي ح��وال��ي الساعة ال��واح��دة 
والنصف من بعد ظهر يوم السابع والعشرين من 
ديسمبر املاضي، لكن صحيفة »إيفنينغ ستاندارد« 
تعرفت على ضحية عملية السطو وهو جنم كريستال 

باالس مامادو ساكو وعائلته.
وأفادت الصحيفة أن العب ليفربول السابق البالغ 
من العمر 29 عاما، كان خارج املنزل بصحبة زوجته 

ماجدة وأطفالهما الثالثة.
وكانت املنطقة مسرحا للعديد من عمليات السطو 
الكبيرة في السنوات األخيرة. وكان أنيلكا نفسه في 
املنزل عندما حاول ما يسمى ب� »متسكع وميبلدون« 

أستريت كاباج القيام بعملية سطو قبل ستة أعوام.
وطارد أنيلكا، النجم السابق لريال مدريد اإلسباني 
ومانشستر سيتي وتشلسي اإلنكليزيني، السارق 
املشتبه به في القيام مبئات من عمليات السطو في 
ضاحية لندن الفخمة، وسجن العام املاضي ملدة 14 

عاماً بعد القبض عليه.

بايرن ميونيخ يسعى ملواصلة صدارته
لـ »البوندسليغا« من بوابة هيرتا برلني

مع ع��ودة عجلة ال��دوري األملاني 
لكرة القدم الى ال��دوران بعد انتهاء 
العطلة الشتوية التقليدية، يدخل 
بايرن ميونيخ مواجهة قوية أمام 
هرتا برلني، ضمن منافسات اجلولة 

الثامنة عشر من »البوندسليغا«.
وبعد أن أنهى عام 2019 بأربعة 
ان��ت��ص��ارات متتالية، أح��ده��ا على 
توتنهام اإلنكليزي 3-1 في دوري 
أبطال أوروب���ا ال��ذي بلغ دوره ربع 
النهائي حيث يلتقي ج��ار األخير 
تشلسي ف��ي 25 ف��ب��راي��ر ذه��اب��ا في 
لندن، يسعى بايرن ميونيخ، الفائز 
باللقب في املواسم السبعة املاضية، 
أن يبدأ العام اجلديد من حيث أنهى 
سابقه ح��ني يحل األح��د ضيفا على 
هرتا برلني مع األم��ل بتجنب نتيجة 
زيارته األخيرة في الدوري الى امللعب 
األوملبي حني سقط صفر2- في 28 

سبتمبر 2018.
ويحتل النادي البافاري الذي قرر 
االب��ق��اء على هانزي فليك مدربا له 
حتى نهاية املوسم على أق��ل تقدير 
بعد أن تولى مهام تدريب الفريق عقب 
اق��ال��ة ال��ك��روات��ي نيكو كوفاتش في 
أوائل نوفمبر املاضي، املركز الثالث 

بفارق أربع نقاط عن اليبزيغ.
ويتقدم بايرن بفارق ثالث نقاط 
فقط عن غرميه بوروسيا دورمتوند 
الذي يبدأ العام 2020 خارج قواعده 
السبت ضد أوغسبورغ العاشر الذي 
فاز أيضا على الفريق األصفر واألسود 
ح��ني استضافه للمرة األخ��ي��رة في 

األول من مارس 2019 )1-2(.
وسيتواجه بايرن اليوم مع جنمه 

ومدربه السابق يورغن كلينسمان 
الذي دافع عن ألوان النادي البافاري 
بني 1995 و1997 وأحرز معه لقبي 

الدوري وكأس االحتاد األوروبي.
واس��ت��ل��م ب��ط��ل م��ون��دي��ال 1990 
وك����أس أوروب�����ا 1996 وامل����درب 
السابق للمنتخبني األملاني واألميركي 
االش����راف على ه��رت��ا ب��رل��ني أواخ��ر 
ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي وح���ص���د ن���ادي 

العاصمة حتت قيادته 10 نقاط من 
12 ممكنة ف��ي آخ��ر أرب��ع مباريات 
له في ال��دوري احمللي لعام 2019، 
ليصعد إل��ى املركز الثاني عشر في 

الترتيب برصيد 19 نقطة.
لكن النجم السابق لشتوتغارت 
وإن��ت��ر م��ي��الن اإلي��ط��ال��ي وم��ون��اك��و 
الفرنسي وتوتنهام اإلنكليزي أمام 
مشكلة بعدما فشل ف��ي إث��ب��ات أنه 

يحمل رخصة تدريب سارية املفعول.
ولم يستطع ابن ال�55 عاما إثبات 
حيازته رخصة تدريب محدثة لدى 
راب��ط��ة دوري األمل��ان��ي ألن��ه نسيها 
ف��ي م��ن��زل العائلة ف��ي كاليفورنيا 

بالواليات املتحدة.
وأك���د االحت���اد األمل��ان��ي ف��ي بيان 
األرب��ع��اء »ف��ي م��ا يتعلق بيورغن 
كلينسمان، ال دل��ي��ل على حيازته 

رخ��ص��ة ت��دري��ب س��اري��ة امل��ف��ع��ول 
ح��ال��ي��ا«. وك���ان كلينسمان وهرتا 
يواجهان احتمال تغرميهما لو كان 
ترخيصه ال��ذي ناله عام 2000 إثر 
دورة تدريبية لالحتاد األملاني منتهي 
الصالحية، إال أن ال��ه��داف الدولي 
السابق الذي حتول دوره في الفريق 
من استشاري إلى بديل للمدرب املقال 
الكرواتي األصل أنتي تشوفيتش، أكد 
األرب��ع��اء في دردش��ة مع املشجعني 
على موقع فيسبوك أن املشكلة انتهت 
»لقد أرسلت اآلن بالبريد كل شيء 
يريده االحت��اد األملاني. كل شيء في 

مكانه اآلن، ليس هناك أي مشكلة«.
شالكه يصعق مونشنجالدباخ

وفي افتتاح اجلولة أول من أمس 
أحرز مايكل جريجوريتش هدفا في 
مباراته األول���ى م��ع شالكه وصنع 
الثاني في الفوز -2صفر على بروسيا 
م��ون��ش��ن��ج��الدب��اخ ص��اح��ب امل��رك��ز 
الثاني. وبدأ فريق املدرب ديفيد فاجنر 
الشوط الثاني بقوة ليسجل سوات 
س��ردار الهدف األول بعد متريرة من 

جريجوريتش في الدقيقة 48.
وع���زز ال��ن��م��س��اوي، ال���ذي انضم 
إل��ى شالكه خ��الل ف��ت��رة االنتقاالت 
الشتوية احلالية على سبيل اإلعارة 
م��ن أوج��س��ب��ورج، النتيجة بعدها 
بعشر دقائق إثر متريرة بنيتو رامان 
ليقود شالكه للمركز الرابع برصيد 

33 نقطة.
ويتساوى شالكه في رصيد النقاط 
مع بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي 
سيلعب خارج أرضه مع هيرتا برلني 

اليوم األحد.

بايرن ميونيخ
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مورينيو: لم نتلق عروضًا 
النتقال إريكسن حتى اآلن

ق���ال ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و م��درب 
ت��وت��ن��ه��ام هوتسبير إن ال��ن��ادي 
اللندني لم يتلق أي عروض بشأن 
ان��ت��ق��ال ال��دمن��رك��ي كريستيان 
إريكسن وسيشارك صانع اللعب 
مع فريقه أمام مستضيفه واتفورد 
في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم يوم السبت رغم انه لن يكون 

في ”كامل تركيزه“.
وينتهي عقد إريكسن )27 عاما( 
في يونيو حزيران املقبل ولم يقدم 
أفضل مستوياته ه��ذا املوسم في 
وق���ت ذك���رت ف��ي��ه وس��ائ��ل إع��الم 
بريطانية أن ال��الع��ب الدمنركي 
يتأهب لالنضمام لصفوف إنتر 
ميالن اإليطالي قبل انتهاء فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية نهاية 

الشهر اجلاري.
وردا على س��ؤال بشأن احتمال 
ان��ت��ق��ال إري��ك��س��ن إل���ى ال����دوري 
اإلي��ط��ال��ي أج���اب مورينيو قائال 
”بإمكانك توجيه هذا السؤال إلى 
وكيل أعماله وإنتر ميالن ألنهما 
يعرفان أكثر مني. إذا كانا واثقني 
فهذا ألنهما يستعدان لتقدمي عرض 

لنا وهو ما لم يحدث بعد.
”حني أرى الناس يتحدثون...
أشخاص في موقع املسؤولية .. 
أشعر بدهشة. إنه يرغب في تقدمي 
أفضل ما لديه. من الطبيعي حتى 
31 يناير أال يكون في كامل تركيزه. 

هذه نتيجة طبيعية لهذا املوقف“.
وأضاف ”في الفترة األخيرة ظل 
الناس يقولون إنها ستكون آخر 

مباراة له. إريسكن سيلعب غدا“.
وكشف مورينيو أن توتنهام 

صاحب امل��رك��ز الثامن يبحث عن 
مهاجم ج��دي��د بجانب ه���اري كني 
ال���ذي سيغيب ع��ن امل��الع��ب حتى 
اب��ري��ل نيسان بسبب إص��اب��ة في 

عضالت الفخذ اخللفية.
وط��رح��ت تقارير إعالمية عدة 
أسماء من بينها كشيشتوف بيونتك 

العب ميالن.
وأض��اف مورينيو ”هل نحتاج 
إلى مهاجم؟ نعم ويجب أن تكون 
خ��ط��وة إي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق. ليس 
األم��ر سهال لكننا سنحاول تعزيز 

التشكيلة بهذا النوع من الالعبني.
”هناك أسماء كثيرة. أعتقد أن 
غالبيتهم ممن يرغبون في إثبات 

جدارتهم“.
ورمب��ا ستشهد مباراة واتفورد 
أول ظهور للوافد اجلديد جيدسون 
فرنانديز املنضم من بنفيكا على 
سبيل اإلع��ارة في وقت يسعى فيه 
توتنهام للعودة للمربع الذهبي 
بعد تراجعه بفارق تسع نقاط عن 

تشيلسي صاحب املركز الرابع.
وق�����ال م��وري��ن��ي��و ”سيكون 
)فرنانديز( ضمن تشكيلة الفريق 
أمام واتفورد سواء كان أساسيا أم 
ال. بعد ضم العبني جدد في يناير 
فمن الطبيعي أن تكون محتاجا 

جلهود الالعب. نحتاج ملشاركته“.
وق�����ال م��وري��ن��ي��و أي���ض���ا إن 
األرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، 
الذي هز الشباك في مباراة اإلعادة 
أم��ام ميدلسبره في ك��أس االحت��اد 
وامل��ن��ض��م م��ن ري���ال بيتيس على 
سبيل اإلع��ارة، سيبقى مع الفريق 

إلى ما بعد الصيف.

إريكسن

لوريس يعاود التمارين 
اجلماعية مع توتنهام

أع��ل��ن ن���ادي توتنهام هوتسبر 
اإلنكليزي لكرة القدم اجلمعة ان 
ح���ارس م��رم��اه ال��دول��ي الفرنسي 
ه��وغ��و ل��وري��س ع���اود ال��ت��م��اري��ن 
اجلماعية مع الفريق، بعد أكثر من 
ثالثة أشهر على اب��ت��ع��اده بسبب 
إص��اب��ة قاسية ت��ع��رض لها مطلع 
امل��وس��م. وت��ع��رض ل��وري��س )33 
ع��ام��ا(، ق��ائ��د توتنهام واملنتخب 
الفرنسي، خللع في كوعه األيسر 
خالل مباراة ضد برايتون في املرحلة 
الثامنة من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
في اخلامس من أكتوبر املاضي، إثر 
سقوطه بقوة على أرض امللعب أثناء 

محاولة إبعاد كرة.
وتوقع النادي في حينه أال يتمكن 
ل��وري��س امل��ت��وج ف��ي صيف العام 
2018 بطال للعالم م��ع منتخب 

»ال��دي��وك«، م��ن م��ع��اودة التمارين 
قبل نهاية 2019. ورغ���م تأكيد 
النادي بداية عدم حاجته الى عملية 
جراحية، أفاد توتنهام في نوفمبر 
املاضي أن لوريس عاد وأجراها بعد 

تشخيص طبي.
ونشر ن��ادي شمال لندن اليوم 
عبر حسابه على »تويتر«، صورة 
ل��ل��وري��س ي���ش���ارك ف���ي احل��ص��ة 
التدريبية وي��رمت��ي إلب��ع��اد ك��رة، 
مرفقة بتعليق »هوغو لوريس عاود 

التمارين مع الفريق األول«.
وستكون عودة لوريس نبأ سارا 
ملنتخب بالده الذي خاض معه 114 
مباراة دولية، قبيل وديتي أوكرانيا 
وفنلندا أواخ���ر م���ارس، استعدادا 
لنهائيات كأس أوروبا 2020 املقامة 

بني 12 يونيو و12 يوليو.  


