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مؤثرين في ليڤربول ومثلها في املان سيتي 
و٤ في مــان يونايتد وهذا كلــه يؤثر على 
اختيارات املدربني فضال عن ضغط املباريات».

ومضى قائال: «نعتقد أن جلان املسابقات 
باالحتاد االجنليزي أخفقت في عدم تغيير 
الالئحة بحيث تسمح بإجراء ٥ تبديالت أسوة 

بباقي الدوريــات الكبرى االخرى، 
حيث متســكوا بالعودة الى 
الالئحة القدمية اخلاصة بـ٣ 
تبديالت، وهــو األمر الذي 
ارهق الالعبني»، مشيرا الى 

انه يتوقع ان تستمر املنافسة 
بني الريدز واملان سيتي وليستر 

واليونايتد وتوتنهام حتى األنفاس 
األخيرة.

املشري: غياب اإلعداد الكافي

أمــا املــدرب واحمللــل املتخصــص في 
البطوالت األوروبية عادل املشري فقال: «نحن 
أمام موسم استثنائي، فالفرق لم تتمتع بفترة 
راحة كافية كما في املواسم السابقة والتي 
كانت متتد خلمسة أسابيع فتم االكتفاء بـ١٠ 

أيام فقط عقب انتهاء املوسم املاضي قبل 
الدخول في استحقاقات املوسم اجلديد 

مــا يعنــى أن الفرق لــم تتمتع 
بفتــرة إعداد وتأهيــل طبيعية 

قبل انطالق البطولة وهو أمر 
غاية في األهمية إلعداد الفريق 

ما تســبب في إرباك احلسابات 
الفنية للمدربني وشكل ضغطا نفسيا 

كبيرا على الالعبني في كل الفرق.
واضاف: «بعض الفرق جلبت العبني جددا 
وصرفت املاليني لكنهــا لم تلعب مباريات 
ودية ولم تخلق االنسجام مثل تشلسي، لذلك 
ظهرت مبستوى متذبذب، وايضا اإلصابات 
التي ضربت بطل املوسم املاضي ليڤربول 
والتــي بلغت اكثر مــن ١٠ العبني مؤثرين 
وهي إصابــات متنوعة وهذا لم يحدث في 
املواســم املاضية، كما ال يفوتنا ان نشــير 
الــى أن االحتاد االجنليزي لم يصادق على 
التبديالت اخلمســة وهو مــا أحلق الضرر 
بالفرق الكبيــرة التي تتنافــس على أكثر 

من بطولة».

تغير متســارع في املراكز أمر طبيعي ألننا 
نعيش فترة استثنائية على اإلطالق، متابعا: 
«تسببت جائحة كورونا في ابتعاد اجلماهير 
احملفزة لفرقها، ومعلوم أن الفرق االجنليزية 
تتأثر إيجابا باحلضور اجلماهيري، واذ كنا 
نشــاهد نتائج غير متوقعة لفرق الوســط 
واملؤخرة أمام فرق الصدارة، فذلك بســبب 
غياب احلافز اجلماهيري، كما ال ننسى عدم 
اســتقرار قوائم الالعبني بســبب اإلصابات 
ســواء أكانت لكورونا او لكثــرة املباريات 
وقلــة فترة اإلعداد»، مؤكدا أن هذا املوســم 
اســتثنائي في كل شــيء وليس شــرطا أن 
األفضــل هو من يحتــل الصدارة او يحصد 

اللقب في نهاية املوسم.
الفيلكاوي: خطأ عودة التبديالت الثالثة

مــن جهته، قال املدرب محمد الفيلكاوي 
ان مــا نتابعــه من تغير فــي املراكز االولى 
للفرق االجنليزية امر مثير للغاية، مضيفا: 
«نعلم ان الدوري االجنليزي يتميز بالشغف 
الالمحدود ولكن هذا االمر تزايد هذا املوسم 
بســبب تداعيات كورونــا وكثرة اإلصابات 
التي أثرت على استقرار الفرق فنيا، فنحن 
نتلقى األخبار عن إصابات تصل الى ٧ العبني 

عن اللقب، «األنباء» توجهت بهذه االسئلة 
الى مجموعة من املختصني للوقوف على 

ردودهم، فكانت هذه احملصلة:
اجلالهمة: انخفاض احلالة الذهنية واملعنوية 

في البداية، توقع احمللل الفني في االستديو 
التحليلي لقنوات bein sports، د.طارق اجلالهمة 
أن متتــد تلك اإلثارة إلى نهاية البطولة وهو 
ما سيجعل هوية البطل مجهولة حتى األمتار 

األخيرة، وهو عكس املواسم املاضية.
واضاف: «ال شك أننا أمام موسم استثنائي 
متر به كل دول العالم وليس الدوري االجنليزي 
فقط، فلو عدنا للمقارنة مع املواسم املاضية 
فهذا املوســم لــم حتظ الفرق بفتــرات إعداد 
وتأهيــل وحتضيــر وجتهيز كافيــة، كما أن 
خيارات االنتقاالت واالنتدابات كانت محدودة 
للغاية بسبب انتشار ڤيروس كورونا وتأثيره 
السلبي على احلالة الذهنية واملعنوية لالعبني 
وتفكيرهــم في انتقــال اإلصابة مــن امللعب 

ألسرهم ما أفقدهم التركيز داخل امللعب».
الشطي: تأثير سلبي لغياب اجلماهير

من جانبــه، قال املدرب ناصر الشــطي 
إن مــا يحدث فــي الــدوري االجنليزي من 

«البرميييرليغ».. موسم استثنائي لعشاق الدوري األقوى
لعبة الكراسي املوسيقية لفرق املقدمة أضفت شغفًا على متعة املباريات رغم غياب اجلماهير

عادل املشري محمد الفيلكاوي ناصر الشطيطارق اجلالهمة

مؤثرين في ليڤربول ومثلها في املان سيتي 

ومضى قائال: «نعتقد أن جلان املسابقات 

 تبديالت أسوة 

البطوالت األوروبية عادل املشري فقال: «نحن 
أمام موسم استثنائي، فالفرق لم تتمتع بفترة 

١٠كانت متتد خلمسة أسابيع فتم االكتفاء بـ١٠كانت متتد خلمسة أسابيع فتم االكتفاء بـ١٠
أيام فقط عقب انتهاء املوسم املاضي قبل 

غاية في األهمية إلعداد الفريق 

الفنية للمدربني وشكل ضغطا نفسيا 

واضاف: «بعض الفرق جلبت العبني جددا 

ودية ولم تخلق االنسجام مثل تشلسي، لذلك 
ظهرت مبستوى متذبذب، وايضا اإلصابات 

مبارك اخلالدي

موسم استثنائي يعيشه عشاق الدوري 
االجنليــزي الــذي امتــاز عن ســواه من 
الدوريات اخلمســة الكبرى بإثارة كبيرة 
منذ اجلولة األولى، سواء للمشاهد العادي 

أو احمللل املتخصص في كرة القدم.
الدوري األعرق، تتكامل فيه مجموعة 
عوامــل أضفت شــغفا كبيرا علــى متعة 
مبارياتــه وحتديدا مــع انقضاء منتصف 
املوسم تقريبا، السيما مع تبادل مراكز فرق 
املقدمة مع نهاية كل جولة وهو األمر الذي 
يحدث للمرة األولى منذ ســنوات طويلة، 
ما جعل املتابعني في حيرة من هوية بطل 
هذا املوســم عكس مع حدث فــي األعوام 
األخيرة وباألخص املوســم املاضي الذي 
حســمه ليڤربول مبكرا جدا بعد أن حلق 
بعيدا عن جميع املنافسني وبفارق شاسع 

من النقاط.
لعبة الكراسي املوسيقية التي سيطرت 
على «البرميييرليغ» هذا املوســم أعطت 
رونقــا جديدا ألقوى دوريات العالم الذي 
جنح بالســنوات األخيرة في جذب افضل 
الالعبني واملدربني وهو ما رفع املســتوى 
الفنــي بدرجــة كبيرة وايضا فــي ارتفاع 
القيمة الســوقية لهذه الفرق بالتزامن مع 
ارتفاع حدة املنافسة ليس فقط بني الفرق 
الكبيرة او ما يطلق عليهم «٦ TOP» وإمنا 
انتقل األمر ليشــمل نحو ١٤ فريقا من بني 
الـ٢٠ فريقا، اضف الى ذلك انك ال تستطيع 

توقع نتيجة أي لقاء.
املنافسة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، 
لم تترك أحدا يلتقط أنفاسه، فبعد أن تصدر 
ليڤربول املســابقة لفترة طويلة، قبل أن 
يفقدها لصالح توتنهام وليســتر سيتي 
بالتناوب وايضا تشلسي الذي زاحم الكبار 
كثيرا حتى اســتفاق مانشستر ستي من 
البداية الكارثية ليخطف الصدارة من غرميه 
مانشســتر يونايتد الذي اعتلى الصدارة 
أسبوعني فقط.. أمر حّير املراقبني في ظل 
تفــاوت النتائج من جولة الى أخرى. فما 
أســباب هذه اإلثارة؟ وهل سنشــهد بطال 
جديدا لهذا املوســم أم بطــال طال ابتعاده 

خبـراء لــ «األنبـاء»: مجموعة عوامل سـاهمت فـي ارتفاع 
حدة الصراع على الصدارة.. وهوية البطل معلقة لألسابيع األخيرة

إنتر لقلب الطاولة على «السيدة» في الكأس«امللكي» يواجه خيتافي الستعادة الوصافة

يســعى ريال مدريد إلى استعادة وصافة 
الدوري اإلسباني من غرميه التقليدي برشلونة، 
عندما يستضيف خيتافي في مباراة مؤجلة من 
املرحلة األولى، حيث يدرك مدرب الريال زين 
الدين زيدان أنه ال مجال للسقوط حتى ال يزداد 
الفارق بينه وبني املتصدر جاره أتلتيكو مدريد.

من جهته، أعرب رونالد كومان، املدير الفني 
لبرشلونة، عن ســعادته باالنتصار الصعب 
٣-٢ علــى مضيفــه، ريال بيتيــس، في إطار 

اجلولة ٢٢ من الليغا.
وعن إصابة أراوخو، قال: «علينا أن ننتظر، 
لذلك قررت الدفع بفرينكي دي يونغ بدال منه، 
ألننــي أريد قلبي الدفاع أحدهما يلعب بقدمه 
اليمنى واآلخر باليســرى لالســتحواذ بشكل 

أفضل».
وأضاف: «مشــاركة ميســي كبديل؟ كنت 

أحتــدث معه عن منحه الراحــة، وإذا احتجنا 
إليه فســندفع به، وقد شــارك وغيــر املباراة 

ومنحنا الكثير».
وتابع: «املداورة بسبب مباراة الكأس ضد 
اشبيلية؟ في احلقيقة بسبب اإلرهاق البدني، 
حيــث لعبنا ١١ مباراة، منها ١٠ خارج األرض، 
وكأس امللــك هي أقصر طريــق حلصد لقب، 
واشبيلية فريق رائع، وعلينا حماية الالعبني 

حتى ال نتعرض للمزيد من اإلصابات».
وبخصوص ترينكاو أجاب: «ســعيد جدا 
بهدفه، هو شاب، وعليه التكيف مع فريق بحجم 
برشلونة ومنحناه الدقائق، لكن في املباريات 
األخيرة كان حظه سيئا، وأهدر الفرص لكنه 

كان حاسما ومهما، وسجل هدفا قاتال».
واســتعاد برشــلونة مركز الوصافة بعد 
فوزه بصعوبة على مضيفه ريال بيتيس ٣-٢.

تتجــه األنظار اليــوم الى ملعــب «اليانز 
ســتاديوم» في تورينو، حيث ســيكون إنتر 
ميالن مطالبا بالفوز على مضيفه يوڤنتوس 
الوصيف في «دربــي إيطاليا» في إياب الدور 
نصف النهائي ملســابقة كأس إيطاليا في كرة 
القدم، وبلوغ املبــاراة النهائية األولى منذ ١٠ 

أعوام.
وكان يوڤنتوس قد خطا خطوة كبيرة نحو 
بلوغ النهائي السابع في األعوام العشرة األخيرة 
عندما تغلــب على إنتر ميالن ٢-١ ســجلهما 
جنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في عقر 
داره «جوزيبي مياتسا» الثالثاء املاضي ذهابا، 
وثأر خلســارته أمامه على امللعب ذاته قبلها 
بأسبوعني بهدفني نظيفني في املرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري.
وقتها حقــق مدرب إنتر ميــالن انطونيو 

كونتــي الذي قاد يوڤنتــوس إلى ثالثة ألقاب 
متتالية في الدوري أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤، 
فوزه األول على حســاب فريقه الســابق منذ 
وصوله إلى ميالنو في مايو ٢٠١٩، بعدما سقط 

في مباراتي الدوري املوسم املاضي.
ويعول إنتر ميالن كثيرا على عودة هدافه 
الدولــي البلجيكي روميلــو لوكاكو ومدافعه 
األمين الدولي املغربي أشــرف حكيمي اللذين 
غابا عن مباراة الذهاب بســبب اإليقاف، لقلب 
الطاولــة على مضيفه وبلوغ املباراة النهائية 
للمرة الرابعة عشرة في تاريخه واألولى منذ 

عام ٢٠١١ عندما توج باللقب السابع.
وتعتبــر مســابقة الكأس فرصــة مواتية 
ليوڤنتوس حلصد لقب ثان هذا املوســم، بعد 
كأس السوبر احمللية على حساب نابولي منذ 

قرابة عشرة أيام.

باريس يرّد الّدين ملرسيليا

أميركا لم تقرر بعد إرسال 
فريق ألوملبياد طوكيو

استعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على 
مضيفه نانت ٢-٠ في املرحلة الرابعة والعشرين من بطولة 
فرنسا لكرة القدم، في حني حسم باريس سان جرمان مباراة 

الكالسيكو بالفوز على مرسيليا ٢-٠.
وكان ليون اســتأثر بالصدارة مؤقتا الســبت بفوزه على 
ستراســبورغ بثالثية نظيفة قبل أن يستعيدها ليل اليوم 
بفارق نقطتني عنه، فيما بقي سان جرمان ثالثا بفارق ثالث 

نقاط عن املتصدر.
وعلى ملعب فيلودروم، ثأر باريس سان جرمان خلسارته 
ذهابــا على ملعب بارك دي برنس في العاصمة ٠-١ وتغلب 
عليه ٢-٠. ولم يشارك جنم باريس سان جرمان البرازيلي 
نيمار أساسيا بســبب التهاب معوي عانى منه في اليومني 
األخيرين، لكنه تواجد على مقاعــد الالعبني االحتياطيني. 
في املقابل عاد صانع ألعاب الفريق اإليطالي ماركو فيراتي 
للمرة األولى منذ تعافيه من ڤيروس كورونا. وشارك نيمار 

منتصف الشوط الثاني بدال من ايكاردي.

قال الرئيس األميركي جو بايدن، إنه اليزال من غير املعروف 
بعد ما إذا كانت الواليات املتحدة سترسل فريقا إلى أوملبياد 

طوكيو ٢٠٢٠ املؤجلة بسبب ڤيروس كورونا.
وتصر احلكومة اليابانية واملنظمون واملسؤولون األوملبيون، 
على أن األلعاب ستقام الصيف املقبل، وأن اإلجراءات املكثفة 
ملكافحة الفيروســات ستضمن حدثا آمنا. ولدى سؤاله في 
مقابلة بني شوطي نهائي «سوبر بول» لكرة القدم األميركية 
مع شبكة «ويست وود وان» عما إذا كان يعتقد أن األلعاب 
ســتمضي قدما، قال بايدن إن أي قرار «يجب أن يســتند 

إلى العلم».
وأضاف: «آمل أن نتمكن من اللعب، آمل أن يكون ذلك ممكنا، 

لكن لم يتبني ذلك بعد».

كلوب: هدف ليڤربول التأهل إلى دوري األبطال!
اعترف مدرب ليڤربول األملاني يورغن كلوب 
بعد خسارة فريقه القاسية على ملعبه أمام مان 
ســيتي ١-٤ بأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
املوســم املقبل هو «الهدف األســاس» في الوقت 
احلالــي بعد تضــاؤل آماله بنســبة كبيرة في 
االحتفاظ باللقب. ويتخلف ليڤربول في املركز 
الرابع حاليا بفارق ١٠ نقاط عن مان سيتي 
الــذي ميلك مباراة مؤجلــة ايضا. وقال 
كلوب الذي خســر فريقــه ٣ مباريات 
تواليــا على ملعــب «أنفيلد» للمرة 
األولى منذ عام ١٩٦٣ «بطبيعة احلال 
األمر بات واضحــا، احتالل احد 
املراكز املؤهلة الى دوري األبطال 
أصبح الهدف األساس، سنبذل 
قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».
وأضــاف: «ثمــة متســع 
من الوقــت لضمان هذا األمر 
وبالتالي يتعني علينا العودة الى 

سكة االنتصارات».
وتنتظر ليڤربول مباريات صعبة في 
األيام املقبلة، حيث يحل ضيفا على ليستر سيتي 
الثالث بقيادة مدربه السابق األيرلندي الشمالي 
براندن رودجرز السبت املقبل، ثم يستقبل جاره 
إيڤرتون في مباراة الدربي بعدها بأســبوع، في 

حني يواجه اليبزيغ األملاني في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطــال أوروبا منتصف األســبوع املقبل 
على ملعب محايد وحتديدا في بودابست، نظرا 
لعدم سماح الســلطات األملانية بدخول الفريق 

الى أراضيها بسبب جائحة كوفيد-١٩.
وكان كلوب قاد ليڤربول إلحراز لقب الدوري 
احمللي للمرة األولى منذ عام ١٩٩٠، لكن سقوطه 
أمام سيتي جعل مهمته في غاية الصعوبة لتكرار 
هــذا اإلجناز. ويعاني ليڤربول من إصابات عدة 
في صفوفه الســيما في خط دفاعه حيث يغيب 
عمالقه الهولندي فريجيل فان دايك أفضل العب 
في الدوري املوسم املاضي على األرجح حتى نهاية 
املوسم بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها 
خالل مباراة الدربي ضد إيڤرتون في ١٧ أكتوبر 
املاضي، باإلضافة الى غياب الكاميروني جويل 
ماتيب بدوره حتى نهاية املوســم وجو غوميز 

حتى األشهر األخيرة منه.
كأس االحتاد

تقــام اليــوم مباراتــان في دور 
الـ ١٦ لــكأس االحتــاد االجنليزي 
لكرة القدم، حيث يستضيف مان 
يونايتد نظيره فريق وست هام، 
فيما يلتقي بيرنلي مع بورمنوث.

«الشياطني» إلقصاء وست هام من كأس االحتاد الليلة

الصحف جتلد أليسون
اهتمت الصحف الرياضية الصادرة امس بعدد من األحداث 
املهمة، أبرزها هزمية ليڤربول من مانشستر سيتي، في 
مباراة اجلولة الثالثة والعشرين، حيث أبرزت صحيفة 
«ستار سبورت» اإلجنليزية، في غالفها الصادر هزمية 
ليڤربول وأداء أليسون املتخاذل، بعنوان: «اوبس! اليسون 
يحطم آمال اللقب أمام السيتي». هذا، واهتمت صحيفة 
«الغارديان» اإلجنليزية، في غالفها بأخطاء اليسون بعنوان: 
«أخطاء أليسون الفادحة، ليس يوم احلارس بعد إهدائه 
االنتصار للســيتي». أما صحيفة «ميرور» فذكرت في 
غالفها أن أليسون بيكر هو السبب الرئيسي في خسارة 
«الريدز» من السيتي بعنوان: «أخطاء أليسون الفادحة، 
كلوب يصــرح بأن أخطاء 
حارسه كلفت ليڤربول التأخر 
بـ ١٠ نقاط خالف السيتي»، 
كما حتدثت الصحيفة عن 
الهجــوم العنصــري ضد 
توانزيبــي مجددا بعنوان: 
«هجوم عنصري جديد على 

توانزيبي».

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا ـ مؤجلة من املرحلة األولى

١١beIN SPORTS HD٣ريال مدريد ـ خيتافي
كأس االحتاد اإلجنليزي ـ الدور الـ ١٦

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤بيرنلي ـ بورمنوث
١٠:٣٠beIN SPORTS HD٢مان يونايتد ـ وست هام

كأس إيطاليا ـ إياب نصف النهائي
-١٠:٤٥يوڤنتوس ـ انترميالن


