
رمبا يجد املنافسون لبايرن ميونخ في اخلروج 
الصادم للفريق من كأس أملانيا مبكرا، طريقة أو 
أخرى ميكن من خاللها الفوز على الفريق البافاري 

في املستقبل.
وسقط بايرن أم��ام هولشتاين كيل أح��د فرق 
دوري ال��درج��ة الثانية ل��ي��ودع ك��أس أملانيا من 
الدور الثاني بركالت الترجيح، بعد انتهاء املباراة 

بالتعادل 2-2.
وك���ان ه��ذا اخل���روج املبكر ل��ب��اي��رن م��ن كأس 
أملانيا مثار حديث وجدل مدربي البوندسليجا قبل 
مباريات املرحلة 16 من البوندسليجا، ولكنهم لم 
يقللوا أبدا من قدرة بايرن على الدفاع عن لقبه في 
البوندسليجا والفوز بالبطولة للموسم التاسع 

على التوالي.
وأش���اد م��درب��و البوندسليجا ب���أداء كيل في 
املباراة، وكشف بعضهم عن رغبته من االستفادة 
من دروس املباراة لتعلم كيفية الفوز على الفريق 
البافاري في املستقبل، فيما يرى بعضهم أن الوقت 
ال يزال مبكرا الستبعاد بايرن من دائرة املنافسة 

على األلقاب.
وقال جوليان ناجلسمان، املدير الفني لاليبزيج، 
إن ما قدمه كيل في املباراة أمام بايرن بكأس أملانيا 
رمبا يكون منوذجا ملا يتعني على املنافسني عمله 

في مواجهة الفريق البافاري.
وأوضح ناجلسمان في مؤمتر صحفي لفريقه 
أول أمس اخلميس: »كيل كان شجاعا بشكل رائع 
للغاية. بالطبع، كان الفريق األسوأ ولكنه حافظ 

على الكرة بشكل ال ميكن تصديقه وجنح في هذا«.
وأض��اف: »ميكن اتخاذ كيل كمثال. رأي��ت أنه 

ك��ان جيدا. سأشاهد امل��ب��اراة مجددا. ميكن دائما 
االستفادة بشيء منها«.

وبالنسبة لاليبزيج وأندية أخرى، فإن خروج 
بايرن يعني أن الطريق أصبح اآلن أكثر سهولة 
ألي فريق لديه طموح الفوز بلقب كأس أملانيا في 

مايو املقبل.
وكان اليبزيج أحد ضحايا بايرن بكأس أملانيا 
في املاضي القريب حيث خسر أمام بايرن صفر3- 

في نهائي البطولة عام 2019.
وح��ذر ناجلسمان: »ل��م يعد ب��اي��رن موجودا 
في البطولة، ولكن يتعني على كل فريق أن يؤدي 

واجبه«.
وفيما ميثل كيل مصدر إلهام لكثير من الفرق 
ومدربيها، يرى مدربون آخرون أن الوقت ال يزال 

مبكرا للغاية الستبعاد بايرن من دائرة املنافسة.
وق���ال م��ارك��و روز، امل��دي��ر الفني لبوروسيا 
مونشنجالدباخ، إن كيل »أدى بشكل جيد« ولكنه لم 
يستبعد بايرن أبدا من دائرة املنافسة على األلقاب 
رغ��م أنها الهزمية الثانية على التوالي للفريق 
البافاري، حيث خسر 2-3 أمام مونشنجالدباخ 
في البوندسليجا ثم سقط بركالت الترجيح أمام 
كيل. وق��ال روز )44 ع��ام��ا(: »كيل ك��ان شجاعا 
للغاية وداف��ع بحماس. بايرن يفتقد أيضا بعض 
احلظ في الوقت احلالي، ولكن سيأتي الوقت الذي 

يعود فيه ملستواه املعهود«.
وكان بيتر بوش املدير الفني لباير ليفركوزن، 
الذي خسر فريقه أمام بايرن ميونخ 2-4 في نهائي 
كأس أملانيا املوسم املاضي، حذرا لدى حديثه عن 

وضع الفريق البافاري.

تتجه األنظار صوب ملعب األنفيلد، 
اليوم األحد عندما يستقبل ليفربول نظيره 
مانشستر يونايتد، ف��ي قمة مباريات 
اجلولة 19 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد ص��دارة 
الترتيب ب��ف��ارق 3 نقاط ع��ن ليفربول، 
حامل اللقب وصاحب املركز الثاني حاليا.

وكانت آخر مرة تنافس فيها الفريقان 
بشكل واض��ح من أجل التتويج باللقب، 

كان في موسم )-2008 2009(.
ووص��ل اليونايتد إلى الصدارة، بعد 
الفوز على بيرنلي مساء الثالثاء املاضي، 
ليرتقي إلى القمة للمرة األولى منذ قرابة 

عامني ونصف.
ورد ب��رون��و فرنانديز على يورغن 
كلوب بعد أن اشتكى مدرب ليفربول من 
كمية ركالت اجلزاء املمنوحة ملانشستر 

يونايتد. وأع��رب كلوب عن استياءه من 
عدم حصول فريقه على ركلة جزاء خالل 
اخل��س��ارة أم��ام ساوثهامبتون في وقت 
سابق من هذا الشهر وأش��ار األملاني إلى 
ع��دد الضربات التي احتسبت لصالح 

يونايتد.
ومنذ بداية املوسم املاضي، نال يونايتد 
20 ركلة ج��زاء في ال��دوري اإلجنليزي 

املمتاز مقابل 10 لليفربول.
ال��رد ج��اء م��ن جن��م الشياطني احلمر 
البرتغالي فرنانديز، الذي سجل خمس 
ركالت جزاء في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
هذا املوسم، حني أكد أنه ال يتأثر مبثل هذه 
التصريحات، مشيًرا أيًضا إلى أن كلوب 
ك��ان ي��ح��اول الضغط على احل��ك��ام قبل 

رحلة يونايتد إلى أنفيلد يوم غٍد األحد.
وق��ال: »الناس تتحدث دائماً، لكنني 

حًقا ال أهتم. أنا ال أركز على ما يقولونه. 
لدينا العبون سريعون حًقا في املقدمة«.

وأض��اف »أنتوني مارسيال هو واحد 
من أفضل الالعبني ضد الع��ب واح��د في 
منطقة اجلزاء، ماركوس راشفورد العب 
آخر سريع ولديه أقدام سريعة، وميكنه 
أخذ الكرة بعيًدا عن املدافع في أي حلظة. 
من الطبيعي في بعض األحيان، بسبب 
ذلك؛ أن ُيَعرقوا ويسقطوا وننال ركالت 
اجلزاء«. وتابع البرتغالي »ميكن للناس 
أن يتحدثوا ويقولوا ما ي��ري��دون، لكن 
بالنسبة لي وللفريق، النقطة األساسية 
ه��ي االس��ت��م��رار ف��ي ال��ق��ي��ام ب��األش��ي��اء 
الصحيحة وعندما نحصل على ركلة 
جزاء ال نفكر سوى بتسجيلها، لقد لعبت 
في البرتغال وعندما تلعب في سبورتنغ 
لشبونة، يتحدث بنفيكا وبورتو دائًما عن 

هذا النوع من األشياء - أحياًنا للضغط 
على احلكم«.

حقق ليفربول لقبه األول في الدوري 
املمتاز منذ ع��ام 1990 ال��ع��ام املاضي، 
وأصبح في سجالته 19 لقباً، على بعد 
لقب واح���د م��ن م��ع��ادل��ة رق��م ملك أول��د 
ترافورد، وقال فرنانديز إن الالعبني كانوا 
على دراي��ة مب��دى أهمية ه��ذه السجالت 

للجماهير.
وق���ال: »ال تريد أن يكون منافسوك 
في مستواك، أو بنفس القدر من اجلوائز 
مثلك، لذلك من الواضح للجميع هنا في 
النادي وفي غرفة املالبس، اجلميع يعرف 

ماذا يعني ذلك للجماهير«.
وختم حديثه بالقول: »سيكون األمر 
أكثر متعة مع 21 لقباً لنا وليفربول ال 

يزال لديه 19 بالطبع«.

لقطة من مباراة سابقة بني ليفربول ومانشستر يونايتد
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فيرغسون مرتاح لالعتزال
 قبل »ظاهرة« ليفربول

السير أليكس فيرغوسون
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قمة على صدارة »البرمييرليغ«
 بني ليفربول ومانشستر يونايتد

عّبر امل��درب األس��ط��وري ملانشستر يونايتد 
اإلنكليزي السير أليكس فيرغوسون عن ارتياحه 
العتزاله، قبل وصول الغرمي ليفربول إلى قمة 

ال�«برمييرليغ«.
قاد فيرغوسون »الشياطني احلمر« إلى 13 
لقباً في ال��دوري خالل فترة توليه تدريبه قبل 
اعتزاله في 2013، ومذذاك الوقت، عجز يونايتد 
عن إحراز لقب الدوري وجتمد عداده عند 20 لقباً 

آخرها مع املدرب االسكتلندي.
خالفاً لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم املدرب 
األملاني يورغن كلوب، فإحرز لقب دوري أبطال 
أوروبا 2019 بعد عام على وصافته، ثم وضع 
ح��داً لصيام دام ثالثة عقود بتتويجه بلقب 

الدوري »برمييرليغ« في موسم 2020-2019.
وبرغم تربع يونايتد على ال��ص��دارة راهناً 
بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل مواجهتهما 
األح��د في ال��دوري على ملعب »انفيلد«، إال أن 
فيرغوسون ي��رى صعوبة في إيقاف مسيرة 

رجال كلوب.
ق��ال في حديث ضمن جلنة خيرية ملساعدة 
مرضى اخلرف »هما أجنح فريقني في بريطانيا، 
إذا أضفتم كل ألقابهما. يونايتد ضد ليفربول هي 

مباراة املوسم، أجنح فريقني في البالد«.
تابع امل��درب البالغ راه��ن��اً 79 عاماً وال��ذي 
واج��ه متاعب صحية بعد اعتزاله »أشكر الله 
على اعتزالي، الن ليفربول كان ظاهرة في آخر 

موسمني«.
وش��ارك في احل��وار م��درب منتخب إنكلترا 
غاريث ساوثغيت وامل��درب السابق لليفربول 
االسكتلندي كيني دالغليش وناقشوا ال��دور 

احلالي لقائد ليفربول جوردان هندرسون.
وك��ان هندرسون )30 عاما( ال��ذي انُتقد في 
بداية مسيرته مع ليفربول، قريباً من االنتقال 
إل��ى مانشستر يونايتد ل��وال نصائح اجلهاز 

الطبي لفيرغوسون.
أض��اف السير أليكس »كنا جاهزين لتقدمي 
ع��رض جل����وردان ه��ن��درس��ون عندما ك��ان في 
سندرالند. حتدثت إلى ستيف بروس وأَحَبّ هذا 

الشاب«.
تابع ع��ن ال��الع��ب ال��ذي ك��ان م��ن أرك���ان فوز 
ليفربول بالدوري املوسم املاضي »قال جهازنا 
الطبي انه ليس سعيداً بطريقة جريه، قد يكون 

من نوع الالعبني القابلني للتعرض لالصابات«.
شرح »أق��ُرّ انه من ضمن مبادىء إدارت��ي ان 
يكون الالعب دائماً متاحاً. إذا تعاقدت مع العب 
ول��م يكن ج��اه��زاً، فهذا مضيعة للوقت، وهذه 

النقطة التي أريد أن أوضحها بشأن جوردان«.
أردف »أحببناه كالعب وقد أثبت ذلك اآلن، لقد 
كان رائعاً وكل القصص التي أخبروني بها عنه 

تثبت أنني افتقدت شخصاً جيداً جداً«.
وفيما يتعلق بتولي واين روني تدريب ديربي 
كاونتي، أكد السير فيرغسون أن الفتى الذهبي 
سيحقق جناحاً في عالم التدريب بالنظر إلى 
معلوماته عن كرة القدم وخبرته لكنه في نفس 
الوقت أكد على أن النتائج حتظى باألهمية األكبر 

في هذا املجال.  
وأض��اف فيرغسون عن رون��ي »ه��و الهداف 
التاريخي ملنتخب انكلترا والهداف التاريخي 
ملانشستر يونايتد وقدم مسيرة رائعة كالعب.. 

أتوقع

 له بداية موفقة«.  
وأردف املدرب االسكتلندي املعتزل قائالً »لكن 
النتائج هي األه��م في ه��ذا املجال )التدريبي( 

وعلى كل من يعمل فيه حتقيق النتائج.
 سيدرك هو ذلك أفضل من أي شخص آخر، 
قدم بداية جيدة وهو ميلك معلومات وخبرة عن 

اللعبة وهو صاحب
 حضور مميز وأمتنى له التوفيق«.  

وق��ال فيرغسون أٍيضاً »ه��ذه خطوة كبيرة 
بالنسبة له وهو شاب ثري صاحب مسيرة في 
عالم كرة القدم وبالتالي فإنه ال يتحول للتدريب 

من
 أجل إطعام إسرته لكنه يرغب في ذلك وهذا 

أمر مهم«.     

مدربو البوندسليغا يتعلمون »خطة قهر 
بايرن« من الدرجة الثانية!

متكن التسيو م��ن حتقيق 
الفوز أمام جاره روما -3صفر 
اجلمعة ف��ي اجل��ول��ة 18 من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وخ��الف��اً للموسم املاضي 
ال���ذي خ���اض ف��ي��ه ال��ف��ري��ق��ان 
مواجهتي الذهاب واإلياب أمام 
جمهورهما في امللعب األوملبي 
قبل أن يدخل »كوفيد19-« 
على اخل��ط ويعلق البطولة 
ألش��ه��ر ع��دة قبل استكمالها 
خلف أب���واب م��وص��دة، فرض 
روما نفسه منافساً جدياً على 
اللقب، فيما أثرت املشاركة في 
دوري األب��ط��ال واإلص��اب��ات 
على التسيو فتراجعت نتائجه 

وترتيبه.
لكن فريق امل��درب سيموني 
إينزاغي دخل إلى اللقاء األول 
ف��ي ت��اري��خ ال��ن��ادي��ني بوجود 
ح����ارس����ني إس���ب���ان���ي���ني ب��ني 
اخلشبات الثالث )بيبي رينا 
في مرمى روما وباو لوبيز في 
اجلهة املقابلة(، وهو في وضع 

معنوي جيد.
ث��م أك��د استفاقته ف��ي أول 
مباراة دربي تقام بني الفريقني 
ي��وم اجل��م��ع��ة، حاسما إياها 
ع��ن ج����دارة وم��ل��ح��ق��اً ب��ج��اره 
اللدود اخلسارة في املواجهة 
األول��ى بني الفريقني في عهد 
املالك اجلديد ل�«جالوروسي« 

األميركي دان فريدكني.
وم����ن����ي ف����ري����ق امل������درب 
البرتغالي ب��اول��و فونسيكا 
الرابعة ه��ذا امل��وس��م، فتجمد 
رصيده عند 34 نقطة وأصبح 
م��ه��دداً بفقدان امل��رك��ز الثالث 
لصالح يوفنتوس حامل اللقب 
ال��ذي يخوض األح��د مواجهة 
م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل ض��د إنتر 

ميالن الثاني. 
أم��ا التسيو فرفع رصيده 
إلى 31 نقطة وصعد مؤقتا إلى 
املركز السابع بفارق األهداف 

خلف نابولي وأتاالنتا.
وك��ان التسيو األفضل منذ 
البداية وترجم هذه األفضلية 
بافتتاح التسجيل في الدقيقة 
14 بعد خطأ م��ن البرازيلي 
رودج��ر إيبانيز أم��ام مانويل 
الت��س��اري ال��ذي خطف الكرة 
ومررها إلى تشيرو إميوبيلي، 
ف���أودع���ه���ا األخ���ي���ر ال��ش��ب��اك 
ليسجل هدفه الثاني عشر في 

الدوري هذا املوسم.

ول��م ينتظر التسيو طويالً 
إلض��اف��ة ال��ه��دف ال��ث��ان��ي حني 
ت��وغ��ل الت���س���اري ف��ي اجلهة 
اليمنى ملنطقة اجل����زاء قبل 
أن يسقط ج���راء احتكاك مع 
جانلوكا مانشيني، لكنه نهض 
ومرر الكرة إلى لويس ألبرتو 
الذي سددها أرضية على ميني 
مواطنه باو لوبيز )23( وسط 
اعتراض من العبي روما الذين 
توقفوا عن اللعب بانتظار قرار 

احلكم بشأن سقوط التساري.
وانتظر روما حتى الدقيقة 
35 ل��ت��س��ج��ي��ل ح���ض���وره 
الهجومي األول بتسديدة خارج 
اخلشبات ال��ث��الث لألرميني 

هنريك مخيتاريان.
وبقيت النتيجة على حالها 
حتى نهاية الشوط األول، لكن 
التسيو حسم املباراة نهائياً في 
بداية الثاني حني أضاف لويس 
ألبرتو هدفه الشخصي الثاني 
وال��ث��ال��ث لفريقه بتسديدة 
محكمة من مشارف املنطقة إلى 

الزاوية اليسرى )67(.
وب���ات ل��وي��س ألبرتو أول 

الع��ب يسجل ه��دف��ني أو أكثر 
لالتسيو في مباراة محتسبة 
ع��ل��ى أرض����ه ض��د روم����ا منذ 
روبرتو مانشيني في نوفمبر 

 .1998

يوفنتوس وإنتر 
وي��ري��د ي��وف��ن��ت��وس تأكيد 
تفوقه على إنتر في السنوات 
اخلمس األخيرة خالل املواجهة 
القوية التي سيكون مسرحها 
ملعب “جوزيبي مياتسا« اليوم 
األحد ويطلق عليها في إيطاليا 
لقب »درب���ي إي��ط��ال��ي��ا«، ضمن 

املرحلة 18 من الدوري.
ولم يخسر يوفنتوس حامل 
ال��ل��ق��ب ف��ي م��ب��اري��ات��ه السبع 
األخيرة ضد منافسه، حيث فاز 
خمس مرات وتعادل مرتني منذ 

عام 2016.
وي��دخ��ل يوفنتوس امل��ب��اراة 
ع��ل��ى وق���ع حتقيقه ال��ف��وز في 
مبارياته ال��ث��الث األخ��ي��رة من 
الدوري بينها انتصار الفت على 
م��ي��الن املتصدر 3-1 ف��ي عقر 

دار األخير، ملحقا به اخلسارة 
األولى له هذا املوسم.

في املقابل، لم يفز انتر في 
آخ��ر م��ب��ارات��ني ل��ه حيث خسر 
أم��ام سمبدوريا 1-2 وتعادل 
مع روما 2-2 وذلك بعد أن حقق 

ثمانية انتصارات تواليا.
ويحتل انتر امل��رك��ز الثاني 
حاليا مع 37 نقطة، ويوفنتوس 
امل��رك��ز ال���راب���ع م��ع 33 نقطة 

ومباراة مؤجلة.
وتستطيع كتيبة امل���درب 
انتونيو كونتي التركيز على 
ال��ب��ط��ول��ت��ني احمل��ل��ي��ت��ني بعد 
خروجها كليا م��ن املسابقتني 
األوروب���ي���ت���ني ح��ي��ث ش��ارك��ت 
في دوري أبطال أوروب��ا وحل 
الفريق ف��ي امل��رك��ز األخ��ي��ر في 
مجموعته وبالتالي ل��م يكمل 
مشواره في ال��دوري األوروب��ي 

)يوروبا ليغ(.
واح��ت��اج ك��ال الفريقني الى 
وقت إضافي لتخطي منافسه في 
كأس إيطاليا األربعاء، فتخطى 
انتر فيورنتينا 2-1 ويوفنتوس 
جنوى 3-2، علما بأن املدربني 

أراحا جنوم الصف األول قبل أن 
يضطرا الى إشراكهم في أواخر 
املباراة حلسم النتيجة وبلوغ 

الدور ربع النهائي.
وق��ل��ل ك��ون��ت��ي م���ن خ��وض 
فريقه وقتا إضافيا بقوله بعد 
امل��ب��اراة »ك��ل انتصار مينحك 
حيوية طبيعية، االنتصارات 

تعيد إنعاش البطاريات«.
وت��اب��ع »ل��دي��ن��ا م��ت��س��ع من 
الوقت للراحة حتى األح��د قبل 
امل��ب��اراة املهمة ال��ت��ي ستكون 
امتحانا هاما ملعرفة ما إذا كنا قد 
قلصنا الفارق مقارنة مع املوسم 

املاضي«.
ونافس إنتر بقوة على اللقب 
املوسم املاضي، قبل أن يحسمه 
يوفنتوس في األمتار األخيرة 

محرزا لقبه التاسع تواليا.
وس��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة مثيرة 
ب��ني ه��داف��ي ال��ف��ري��ق��ني: النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
متصدر ترتيب الهدافني مع 15 
هدفا ومنافسه املباشر البلجيكي 
روميلو لوكاكو ال��ذي يتخلف 

عنه بفارق هدفني.

هولشتاين من الدرجة الثانية أطاح بايرن ميونيخ من كأس أملانيا

لقطة من مباراة ديربي العاصمة اإليطالية بني روما والتسيو

التسيو يحسم مواجهة الديربي بثالثية في شباك روما


