
بايرن ميونيخ يسعى ملواصلة صحوته في »البوندسليغا«

أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي في 
بيان عبر موقعه اإللكتروني أم��س، أن مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو ق��رر الرحيل عن 

الفريق بشكل فوري.
ووج���ه ال��ن��ادي اإلجن��ل��ي��زي رس��ال��ة شكر 
إل��ى ج��وزي��ه مورينيو، ال��ذي انضم لصفوف 
مانشستر يونايتد في 2016، متمنياً له التوفيق 

في مسيرته املقبلة.
وتأتي استقالة مورينيو بعد سلسلة من 
االنتقادات الالذعة التي تلقاها من مشجعي 
يونايتد ه��ذا امل��وس��م، بعد فشله ف��ي إثبات 
ق��درة الفريق على املنافسة على لقب ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز، وابتعاده بفارق 11 نقطة عن 
املركز الرابع، آخر املراكز املؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
كام لم يسلم مورينيو من انتقادات بعض 
أساطير الكرة سابقاً في يونايتد، ولعل أبرزهم 
غاري نيفيل، الذي قال بعد هزمية »الشياطني 
احلمر« أم��ام ليفربول في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز: »محلس اإلدارة في غاية السذاجة.. 
منحوه عقداً جديداً.. مانشستر يونايتد بحاجة 
إلعادة ضبط األمور.. ما يحدث ال يرتبط باملدرب 

فقط.. بل هو أعمق من ذلك«.
وم��ن جابنه ق��ال قائد مانشستر يونايتد 
السابق، روي كني إنه »ليس مندهشاً من األداء 
الذي شاهده على ملعب آنفيلد«، موجهاً أصابع 

االتهام إلى مورينيو.
وعلى الرغم من فشل مورينيو في إح��راز 
ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از م��ع مانشستر 
يونايتد، إال أن��ه ق��اده للتويج بلقب ال��دوري 
األوروب��ي، وكأس االحت��اد اإلجنليزي، بجانب 

العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.
وأف��اد مانشستر في بيانه أيضاً أنه سيتم 
تعيني مدرب مؤقت للفريق حتى نهاية املوسم، 
على أن يتم دراسة مجموعة من األسماء املرشحة 

لقيادة الفريق في املوسم املقبل.
نتائج مخيبة

وفيما كان مالك مانشستر يونايتد يفخرون 

بامتالك ناديهم أكبر عالمة جتارية في عالم 
ك��رة ال��ق��دم ومبنتج ع��امل��ي يحظى مبتابعة 
املاليني حول العالم، لكن ألي مدى سيستمر 

هذا الفخر؟.
وبعد اخل��س��ارة 3-1 ف��ي ليفربول األح��د 
امل��اض��ي، يجب أن ي��درك امل��الك أن أي عالمة 
جت��اري��ة ميكنها أن تتحمل ق���دراً معيناً من 

اإلخفاق قبل أن تبدأ سمعتها في التأثر.
وهناك تاريخ طويل ليونايتد من التنافس 
مع ليفربول، ويتعدى ذلك مباراة قمة شمال 

غرب إجنلترا.
ومثل هذه املباريات متثل مناسبة للتواصل 
مع تاريخ النادي حيث يكون احلماس والفخر 

هما محور االهتمام.
لكن يونايتد ظهر كفريق متواضع في وسط 
اجل��دول مع تفوق ليفربول التام عليه، واآلن 
يتأخر يونايتد بفارق 19 نقطة خلف غرميه 
متصدر ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، وهو أكبر 
فارق من النقاط لصالح ليفربول على يونايتد 

بعد 17 جولة من موسم في الدرجة املمتازة.
غير أن األرق��ام، رغم أنها مقلقة بشكل كاف 
لبعض جماهير ي��ون��اي��ت��د، فإنها ل��م ترسم 

الصورة كاملة للفجوة الضخمة بني الفريقني.
وحتت قيادة يورجن كلوب يقدم ليفربول، 
ال��ذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروب��ا املوسم 
امل��اض��ي، ك��رة ق��دم مثيرة وسريعة وممتعة 
وإيجابية معتمداً على مجموعة من أبرز املواهب 
ف��ي اللعبة، وف��ي ال��واق��ع ه��ذا يشبه يونايتد 

القدمي.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي��ض، ي��ت��أخ��ر ف��ري��ق ج��وزي��ه 
مورينيو، ص��اح��ب امل��رك��ز ال��س��ادس واألداء 
العادي، بفارق 11 نقطة عن املركز الرابع، لذا 
فإن حتى التأهل إلى دوري األبطال في املوسم 

املقبل يبدو بعيداً.
ولم يقترب يونايتد من إحراز لقب الدوري 
منذ تتويجه آلخر مرة في 2013، ولن يختلف 
الكثير م��ن مشجعي ال��ن��ادي م��ع رأي القائد 
السابق غاري نيفيل بأن النادي في حاجة إلى 

البدء من جديد.

وهكذا، متى ستضغط عائلة جريزر، وهم 
امل��الك األمريكيون للنادي، على زر البدء من 
جديد؟، وكيف بالتحديد سيحاولون بعد ذلك 
تبديل حظوظ الفريق بطل الدوري اإلجنليزي 

20 مرة؟.
وبعد مباراة األح��د، أق��ر مورينيو بافتقار 
فريقه ل��ل��ج��ودة، وخ��اص��ة اجل��ان��ب البدني، 

املطلوبة ملنافسة ليفربول.
وق��ال روي كني، وهو قائد آخر من سنوات 
يونايتد الرائعة حتت قيادة أليكس فيرغسون، 
لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: »بكل 
تأكيد نحن ننظر إل��ى ال��ش��ع��ار، ننظر إلى 
التاريخ.. لكن بعض هؤالء الالعبني غير جيدين 

مبا يكفي من أجل مانشستر يونايتد«.
لكن هل هذا صحيح؟، الواقع يقول إن بعض 

العبي يونايتد أثبتوا أنفسهم مع أندية أخرى 
وعلى املستوى الدولي.

فالعب مثل بول بوغبا، الفائز بكأس العالم 
مع فرنسا، جلس على مقاعد البدالء في إستاد 
أنفيلد يوم األحد، وهي ثالث مباراة على التوالي 

ال يشركه فيها مورينيو أساسياً.
ورمب��ا يبرر أداء بوغبا ه��ذا امل��وس��م ق��رار 
مورينيو، لكن من الصعب االعتقاد بأن بدالء 
الالعب الفرنسي في وسط امللعب جنحوا في 

إزاحته بأدائهم.
وق��ال نيفيل: »ال ميكنني تقبل خط وسط 
يونايتد.. إذا كنت بول بوغبا وتشاهد )نيمانيا( 
ماتيتش و)أندير( هيريرا و)م��روان( فياليني 
وفريد، ال��ذي لعب في امل��ب��اراة األخ��رى )أم��ام 
فالنسيا ف��ي دوري األب��ط��ال(.. ال أح��د منهم 

يستطيع مترير الكرة«.
وأض��اف العب يونايتد السابق: »تقريباً ال 
أحد منهم يستطيع استقبال الكرة ومتريرها.. 

األمر صاعق متاماً«.
وإضافة لالفتقار لإلبداع في وسط امللعب، 
يعاني يونايتد من مشكالت في الدفاع، وهي 
منطقة كانت ف��رق مورينيو تتفوق فيها في 

املعتاد.
وحت��س��ر مورينيو على إخ��ف��اق الرئيس 
التنفيذي ليونايتد، إد وودوارد، في التعاقد مع 
مدافع هذا الصيف لكن فيكتور ليندلوف وإيريك 
بايي، اللذين قدما أداء غير مقنع في أنفيلد، كانا 

من اختيار مورينيو.
وأخفقت الصفقات الضخمة مثل بوغبا 
وأليكسيس سانشيز ف��ي االرت��ق��اء ملستوى 

التوقعات بينما يقدم روميلو لوكاكو املنضم 
مقابل 75 مليون جنيه إسترليني )94.64 

مليون دوالر( أداء أقل من املنتظر.
وحصول يونايتد على عمود فقري جديد 
بالتعاقد مع قلب دفاع وصانع لعب في وسط 
امللعب ومهاجم كبير سيكلفه 200 مليون جنيه 

إسترليني على األقل.
والتخلص من هؤالء الالعبني، وهي عملية 
يصفها كني بأنها ليست كالبدء من الصفر، 
واستبدالهم مبواهب أعلى سيضاعف اإلنفاق 
على األقل، رغم وجود عائد سيحصده يونايتد 

من البيع.
إال أن هذا هو املطلوب، ليس فقط في فترة 
انتقاالت يناير الصعبة، ب��ل أي��ض��اً م��ن أجل 

صفقات ما قبل انطالق املوسم املجهدة.
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مانشستر يونايتد يقيل مورينيو 
بعد عامني من النتائج املخيبة

توتنهام يتطلع للثأر من أرسنال في كأس الرابطة اإلنكليزية
يأمل توتنهام من اهتزاز جاره 
اللندني أرسنال للثأر منه عندما 
يحل ضيفاً عليه األربعاء في أبرز 
مباريات ربع نهائي لكأس الرابطة 
اإلنكليزية، فيما يبدو الطريق إلى 

دور األربعة ممهداً أمام تشيلسي.
ويدخل أرسنال إلى املباراة على 
خلفية الهزمية التي تعرض لها 
السبت في الدوري على يد مضيفه 
س��اوث��م��ب��ت��ون )2-3(، لينتهي 
بذلك مسلسل مبارياته املتتالية 
دون هزمية عند 22 ضمن جميع 
املسابقات، وحتديداً منذ خسارته 
أمام تشيلسي )2-3( في املرحلة 
الثانية من ال��دوري بعدما خسر 
قبلها أمام ضيفه مانشستر سيتي 

صفر2- في افتتاح املوسم.
ويأمل توتنهام االستفادة من 
ال��وض��ع املعنوي لفريق امل��درب 
اإلسباني أون��اي إمي��ري كي يثأر 
ل��ل��خ��س��ارة ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا قبل 
أسبوعني في ال��دوري املمتاز على 
امللعب ذات��ه بنتيجة 2-4، وذلك 
بحسب م��ا أك��د ح��ارس��ه وق��ائ��ده 

الفرنسي هوغو لوريس.
ورأى لوريس عقب الفوز على 
بيرنلي السبت -1صفر ما أبقى 
س��ب��ي��رز ف��ي ق��ل��ب ال���ص���راع على 
اللقب كونه يتخلف بفارق 6 نقاط 
عن ليفربول املتصّدر، أنه »رمبا 
كان من اجليد أن نخسر مباراتنا 

)مع أرسنال( في ال��دوري املمتاز 
قبل أسابيع معدودة )الثاني من 
ديسمبر(، ألن ه��ذا األم��ر مينحنا 

دافعاً أكبر«.
وتابع »ال يوجد شعور أسوأ من 
شعور اخلسارة. حتاول دائماً أن 
حتلل وأن حترص على أال تتكرر 
بعض األم��ور. إنها فرصة أخرى 
وسنحاول جاهداً من أجل التأهل«، 

متحدثاً عن م��رارة اخلسارة بعد 
التقدم على اجلار اللدود 1-2.

وق��د يخوض إمي��ري ونظيره 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
اللقاء دون بعض النجوم في 
ظل الروزنامة املزدحمة من اآلن 
وحتى نهاية العام، لكن لوريس 
شّدد على »أنه من املهم التعامل 
م��ع ك��ل مسابقة بجدية، بغض 

النظر عن نوعها«.
وواص��������ل »ن���ح���ن ن��خ��وض 
مباراة دربي وبالتالي من السهل 
التحضير لها معنوياً ألن هناك 
دائماً احلماس واملتعة في خوض 

هذا النوع من املباريات«.
وك��ان��ت خ��س��ارة درب���ي شمال 
لندن من اللحظات السيئة القليلة 
التي اختبرها توتنهام هذا املوسم، 

وك��ان��ت األول���ى ل��ه ف��ي مبارياته 
ال�11 األخ��ي��رة. وق��د تضمنت هذا 
السلسلة تعادالً األسبوع املاضي 
مع برشلونة اإلسباني )صفر-
صفر( في عقر دار األخير، ما سمح 
له بحجز بطاقته إلى ال��دور ثمن 
النهائي ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وه��ذا التعادل في »كامب نو«، 
يعني أن سبيرز جنح في األشهر 
ال�15 األخيرة في جتنب الهزمية 
في مالعب عمالقة القارة برشلونة، 
غرميه ري��ال مدريد بطل أوروب��ا 
ف��ي امل���واس���م ال��ث��الث��ة األخ��ي��رة، 

ويوفنتوس اإليطالي.
وش���دد ل��وري��س على ض��رورة 
»أن نؤمن بأنفسنا« ضد أرسنال 
»ومنلك الفرصة. نحترمهم كثيراً 
لكننا نحاول الفوز بكل مباراة، 
وهذه كانت مقاربتنا عندما واجهنا 
برشلونة خ��ارج أرضنا، وعندما 
لعبنا ضد ريال مدريد أو يوفنتوس 
املوسم املاضي. أنت تريد املنافسة 

في كل مباراة والفوز بها«.
وع��ل��ى م��ل��ع��ب »س��ت��ام��ف��ورد 
ب��ري��دج«، يبدو تشيلسي، املتوج 
بلقب املسابقة خمس مرات )آخرها 
عام 2015(، مرشحاً لبلوغ نصف 
النهائي عندما يلتقي اليوم األربعاء 
م��ع مضيفه ب��ورمن��وث صاحب 

املركز احلادي عشر في الدوري.

لقطة من مباراة سابقة بني أرسنال وتوتنهام

التسيو يسقط خارج ملعبه أمام 
أتاالنتا في »الكالتشيو«

فشل التسيو في انتزاع املركز الرابع من ميالن 
بخسارته أمام أتاالنتا صفر1- في املرحلة السادسة 

عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتابع التسيو نتائجه املخيبة إذ لم يحصل سوى 
على أرب��ع نقاط ف��ي آخ��ر خمس م��ب��اري��ات، وبقي 
خامساً برصيد 25 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة 
عن ميالن الذي يختتم هذه املرحلة بلقاء بولونيا 
وميلك فرصة االبتعاد بفارق أرب��ع نقاط في حال 
فوزه، أما اتاالنتا فتقدم الى املركز السادس مع 24 

نقطة.
وافتتح الكولومبي دوف���ان زاب��ات��ا التسجيل 

ألتاالنتا بعد م��رور 57 ثانية وه��و ثاني أس��رع 
هدف ألتاالنتا في دوري الدرجة األول��ى بعد هدف 
جانباولو بيليني ضد تورينو في أبريل 2007 بعد 
م��رور 56 ثانية. كما أنه الهدف اخلامس في آخر 

ثالث مباريات لزاباتا.
وظ��ن التسيو أن��ه أدرك ال��ت��ع��ادل عندما تابع 
فرانشيسكو أتشيربي ال��ك��رة داخ��ل الشباك في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، 
لكن بعد اللجوء إلى تقنية االعادة بالفيديو )في اي 
ار(، تبني بأنه كان متسلال لدى تسجيله الهدف، فلم 

يتم احتسابه.

رابيو يغادر سان جيرمان نهاية املوسم
أعلن البرتغالي أنتيرو هنريكي املدير الرياضي 
في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اإلثنني أن 
العب الوسط أدري��ان رابيو سيترك بطل ال��دوري 

الفرنسي لكرة القدم في نهاية املوسم احلالي.
وينتهي عقد رابيو في 30 يونيو يصبح بعدها 
حراً في االنتقال الى النادي الذي يختاره من دون 

أي بدل مادي.
وأكد هنريكي ملوقع »ياهو« أن النادي قرر بالتالي 
وقف أي محادثات مع الالعب الذي نشأ في صفوفه، 
وقال في هذا الصدد »انه قرار اتخذته إدارة النادي 
بعد االجتماع الذي عقدته مع الالعب. لقد أعلمني 
)رابيو( أنه لن يجدد عقده ورغبته في ترك النادي 

العبا حرا في نهاية املوسم«.
وأضاف »بطبيعة احلال، قرار الالعب سيترتب 
عليه ع��واق��ب واض��ح��ة تتمثل ببقائه على مقاعد 
الالعبني االحتياطيني لفترة غير محددة«، مشيرا الى 
أن النادي »كان قد وافق على جميع طلبات الالعب 

املتعلقة بالشق الرياضي«.
وتابع »لقد ناقشنا هذه الشروط من أجل أن يبقى 
معنا في السنوات القادمة، لكن لألسف، لقد توقفت 

احملادثات نهائيا اآلن«.
ون��ق��ل م��وق��ع ي��اه��و ع��ن هنريكي ق��ول��ه أن��ه »ال 
يستبعد« رحيل رابيو خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

في الفترة من األول وحتى 31 يناير املقبل.

»البوندسليغا« .. بايرن ميونيخ
في اختبار صعب أمام اليبزيغ

يخوض بايرن ميونيخ اختبارا 
صعبا عندما يستضيف اليبزيغ 
ال���راب���ع ال���ي���وم األرب���ع���اء ضمن 
منافسات املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
ويسعى البافاري إلى مواصلة 
صحوته واإلب��ق��اء أقله على فارق 
ال��ن��ق��اط التسع ال��ت��ي تفصله عن 

بوروسيا دورمتوند.
وي���درك ب��اي��رن ميونيخ جيدا 
أن اخل��ط��أ مم��ن��وع أم���ام اليبزيغ 
خصوصا وأنه تنتظره قمة ساخنة 
السبت املقبل أمام مضيفه إينتراخت 

فرانكفورت في املرحلة السابعة 
عشرة. واستعاد بايرن ميونيخ 
ت��وازن��ه بعد ت��ع��ادل��ني وخ��س��ارة، 
بتحقيقه 3 ان��ت��ص��ارات متتالية، 
آخرها برباعية نظيفة على مضيفه 
هانوفر السبت خولته االرتقاء من 
املركز اخلامس إلى الثالث واللحاق 
ببوروسيا مونشنغالدباخ بعد 
تعثر األخير أمام مضيفه هوفنهامي 

سلبيا السبت أيضا.
واعترف مدافع بايرن ميونيخ 
ج��وش��وا كيميش عقب ال��ف��وز على 
هانوفر أن »فارق النقاط التسع )عن 

بوروسيا دورمتوند( يبقي الباب 
مفتوحا للحاق به. أكثر من 9 نقاط 

ستكون املهمة صعبة جدا«.
وأش���اد م��درب��ه ال��ك��روات��ي نيكو 
كوفاتش مبستوى العبيه وق��ال: 
»رمبا هذا أفضل أداء لنا هذا املوسم. 
لعب الفريق بشكل رائع ملدة تسعني 
دقيقة، صنعنا الكثير من الفرص. 
-4صفر رمب��ا قليلة ألننا أهدرنا 
ثالث أو أربع فرص محققة. ركزنا 
اليوم منذ ضربة البداية، وأعتقد 
أننا على السكة الصحيحة. لعبنا 

جيداً في املباريات األخيرة«.

لكن مهمة الفريق البافاري لن 
ت��ك��ون سهلة أم���ام الي��ب��زي��غ ال��ذي 
ضرب بقوة األحد واستعاد توازنه 
بفوزه الكبير على ضيفه ماينتس 
4-1 بفضل ثنائيتني ملهاجميه 
الدوليني الدمناركي يوسف بولسن 

وتيمو فيرنر.
وهي الثنائية اخلامسة لفيرنر 
ف��ي ال��ب��ون��دس��ل��ي��غ��ا ه���ذا امل��وس��م، 
والسادسة في مختلف املسابقات 
بعد واحدة في مسابقة الكأس، فيما 
سجل بولسن الثنائية الثالثة في 

الدوري.

صالح لم يكن خيار كلوب األول!
رغم سحبه البساط من كل جنوم الدوري اإلجنليزي في موسمه 
األول مع ليفربول، إالّ أن محمد صالح لم يكن اخليار األول بالنسبة 
ل�«الريدز«، الذي كان ينوي التعاقد مع جنم ينشط في الدوري 

األملاني، حسب ما كشفت عنه تقارير صحافية حديثة.
وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن م��درب ليفربول، 
يورغن كلوب، لم يكن يريد في البداية التعاقد مع النجم املصري 

محمد صالح في املوسم املاضي.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن املدرب األملاني كان يضع جنم 

بايرن ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول بالنسبة له.
وأف��ادت ميرور أيضاً أن محمد صالح، لم يكن اخليار املفضل 
بالنسبة ليورغن ك��ل��وب، مشيرة إل��ى أن امل���درب األمل��ان��ي كان 
متحمساً للغاية للظفر بخدمات جوليان براندت، السيما بعد أن 
تألق املوهوب األملاني في السنوات األخيرة وجلب إليه أنظار أكبر 

األندية األوروبية.
وتابع املصدر أن جوليان براندت لم يكن يريد الرحيل عن فريق 
ليفركوزن، بسبب رغبته في احلصول على دقائق لعب أكثر، من 
أجل ضمان مقعد له في تشكيلة املنتخب األملاني، التي شاركت في 

مونديال روسيا األخير.
وأض��اف ميرور أن ليفربول حول أنظاره بعد ذلك إلى محمد 

صالح، بعدما اتضح للفريق اإلجنليزي أن صفقة براندت لن تتم.
هذا وفاجأ محمد صالح الكل في موسمه األول مع ليفربول، إذ 
استطاع النجم املصري أن يهيمن على اجلوائز الفردية على غرار 
هداف أحسن العب في الدوري اإلجنليزي، وقاد »الريدز« كذلك إلى 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ُيشار إلى أن محمد صالح يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري 
اإلجنليزي مناصفة مع جنم آرسنال بيير إمييريك أوباميانغ 
برصيد 10 أهداف، في ظل توقعات بقيادة النجم املصري فريقه 
ليفربول إل��ى اع��ت��الء منصة التتويج، وال��ف��وز بلقب ال��دوري 

 محمد صالحاإلجنليزي الغائب عن خزائن »الريدز« منذ 28 عاماً.


