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وست بروميتش يعاقب ليفربول في مباراة تاريخية لصالح

فشل فريق ليفربول ف��ي رد اعتباره أم��ام وست 
بروميتش، وت��ع��ادل معه بهدفني لكل ف��ري��ق، أمس 
السبت، في افتتاح منافسات اجلولة 35 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
ت��ق��دم الليفر بهدفني ل��دان��ي إجن��ز ومحمد صالح 
بالدقيقتني 4 و72، ورد منافسه بهدفني جلاك ليفرمور 

وسولومون روندون بالدقيقتني 79 و88.
رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة في املركز الثالث، 
بينما بقى وس��ت بروميتش في املركز 20 واألخير 

برصيد 25 نقطة.
وبهدفه ال��ي��وم، رف��ع النجم املصري محمد صالح 
رصيده إلى 31 هدفا في الدوري، ليعادل الرقم املسجل 

باسم 3 من أساطير الدوري اإلجنليزي كأفضل حصيلة 
تهديفية لالعب ف��ي موسم واح���د، بالنظام اجلديد 

للمسابقة املكون من 38 مباراة لكل فريق.
وفشل الريدز في إسقاط منافسه للمرة الثالثة هذا 
املوسم، حيث تعادل الفريقان في ال��دور األول بدون 
أهداف، وتفوق وست بروميتش بنتيجة 3-2 في دور 

ال�32 بكأس االحتاد اإلجنليزي.
استغل يورجن كلوب م��درب ليفربول هذا اللقاء، 
إلراحة بعض جنومه استعدادا ملواجهة روما اإليطالي 
في قبل نهائي دوري األبطال، وأش��رك عناصر كانت 
بعيدة لفترة طويلة ع��ن التشكيلة األساسية مثل 
الظهيرين ألبرتو مورينو وجوميز، إضافة إلى رأس 

احلربة داني إجنز.
وكافأ إجنز مدربه األملاني سريعا، وسجل الهدف 
األول ف��ي وق��ت مبكر بعد م��رور 4 دق��ائ��ق فقط بعد 

عرضية مهدها له فينالدوم ليسددها إجنز في الشباك.
ورغ��م الهدف املبكر لم يتخل وست بروميتش عن 
تكتله الدفاعي، لذا كانت الفرص اخلطيرة على مرماه 
قليلة للغاية، أخطرها تسديدة حملمد صالح اصطدمت 

بالدفاع وذهبت فوق العارضة.
وف��ي الهجمات امل��رت��دة ألص��ح��اب األرض، نشط 
سولومون رون��دون وشكل إزعاجا كبيرا بتحركاته 
على الطرف األمين، كما حاول جي رودريجيز وجيمس 
ماكلني بأكثر من تسديدة، ولكنها غير مؤثرة على مرمى 

األملاني لوريس كاريوس.
استمر احلال على ما هو عليه في الشوط الثاني كر 
وفر من العبي ليفربول بحثا عن ثغرة في دفاع منافسه، 
وجلأ يورجن كلوب لتنشيط الصفوف بإشراك روبرتو 
فيرمينو وأليكس تشامبرلني مكان إجنز وساديو ماني.

وبالفعل أثمر دخول تشامبرلني عن هدف ثان، حيث 
مرر كرة رائعة إلى صالح لينفرد باملرمى ويضع الكرة 

بسهولة من فوق احلارس بن فوستر.
بعدها غ��ادر النجم املصري امللعب ليشارك مكانه 

ديان لوفرين.
كذلك رمى داري��ن مور مدرب وست بروميتش بكل 
أوراق��ه على مقاعد البدالء، حيث أشرك جوني إيفانز 

وأوليفر بوركي وه��ال روبسون كانو مكان جيمس 
ماكالرين وكيران جيبس وجي رودريجيز.

دفع ليفربول ثمن تخاذله كثيرا في الدقائق األخيرة، 
حيث متكن جاك ليفرمور من تذليل الفارق بهدف أول 
بكرة فشل دف��اع الريدز في تشتيتها ليسكنها املرمى 

بتسديدة مباشرة.
وقبل نهاية الوقت األصلي بهدفني، ارتكب لوريس 
كاريوس خطأ فادحا في اخلروج اللتقاط كرة عرضية، 
ليضعها سولومون روندون برأسه في املرمى، لينتزع 
التعادل ف��ي وق��ت ق��ات��ل، بعدها س��دد جيمس ميلنر 
كرة عالية فوق العارضة، ليهدر الليفر فوزا كان في 

متناوله.

فينغر »الثوري« الذي غّير وجه أرسنال والكرة اإلنكليزية
عندما حل في إنكلترا لم يكن أح��د يعرفه، مرت 
األي��ام والسنوات وبات آرسني فينغر صانع أمجاد 

أرسنال.
لم يكن أرسني فينغر معروفا جدا في عالم التدريب 
عندما تولى االشراف على تدريب أرسنال االنكليزي 
ع��ام 1996 قادما من ناغويا غرامبوس الياباني، 
ما دفع السير أليكس فيرغوسون بالقول »أرسني 
َمن؟« عندما سئل رأيه باملدرب اجلديد. وتوقعت له 
الصحف أن يعيش جحيما ورمبا ميكث أسابيع عدة 

أو موسما على أبعد تقدير قبل أن يعود إلى بالده.
بيد أن امل��درب الفرنسي ال��ذي يطلق عليه لقب 
»البروفيسور« قاد ثورة حقيقية في صفوف أرسنال 
ليضعه في القّمة مطلع األلفية الثانية قبل أن يتراجع 

مستوى فريقه في السنوات األخيرة.
جن��ح فينغر الفائز م��ع موناكو بلقب ال��دوري 
الفرنسي عام 1988، في نقل أرسنال من حقبة كان 
فيها أسلوب الفريق ممال للغاية ب��إش��راف جورج 
غراهام حيث كان يكتفي بالفوز بهدف وحيد، إلى 

فريق هجومي بامتياز يقدم عروضا خالبة مفعمة 
باألهداف.

ولم يتردد في التدخل في احلياة الشخصية لكل 
العب ال سيما من ناحية مراقبة تناول وجبات كل 
العب والتي كانت شائعة في التسعينات، حيث كان 
معظمهم يتناول السمك والبطاطا املقلية ويسرفون 
في ش��رب الكحول خصوصا قبل فترة قصيرة من 
خ��وض املباريات. كما ان فينغر ك��ان أح��د املدربني 
األوائل الذين جترأوا على التعاقد مع العبني اوروبيني 
ميلكون مهارات عالية بعد أن دأب املدربون احملليون 
على احلصول على خدمات العبي اجلزر البريطانية 
والدول االسكندينافية لتناسب ميزاتها أكثر مع الكرة 

البريطانية التي تعتمد على اللياقة البدنية العالية. 
حصد فينغر، احلاصل على اجازة في االقتصاد، 
النجاحات في سنواته األول��ى وحتديدا بعد قيادة 
فريقه إل��ى اللقب احمل��ل��ي أع���وام 1998 و2002 
وخصوصا عام 2004 عندما خاض فريقه املوسم 
بأكمله من دون أي خسارة وكان يضم آنذاك الهولندي 

دينيس برغكامب والفرنسيني تييري هنري وباتريك 
فييرا.

ووصف نائب رئيس أرسنال السابق ديفيد دين 
فينغر بأنه »صانع املعجزات الذي قاد ثورة حقيقية 

في النادي«.
وامتألت خزائن نادي شمال العاصمة االنكليزية 
تباعا حتى عام 2006 عندما بلغ نهائي دوري أبطال 
أوروب��ا وخسره أم��ام برشلونة. ويعود السبب في 
ذلك ألن ادارة الفريق اللندني وضعت سقفا ألجور 
الالعبني ولعقد الصفقات في حني لم تتردد األندية 
املنافسة في دخ��ول س��وق االنتقاالت ودف��ع مبالغ 

طائلة لتعزيز صفوفها. 
كما ان عملية االنتقال من ملعب »هايبري« الذي 
ك��ان يتسع لقرابة 40 أل��ف متفرج فقط ال��ى ملعب 
اإلم���ارات ال��ذي يتسع حلوالي 65 أل��ف متفرج كّبد 

النادي مبالغ طائلة، انعكست على تعاقداته.
وخالفا لنظرائه في مجال التدريب، لم ينفق فينغر 
أمواال طائلة لتعزيز صفوف فريقه بل بناه من خالل 

البحث عن صفقات مغرية حتى أن أغلى صفقة عقدها 
كانت مطلع املوسم احلالي بعد تعاقده مع مواطنه 
مهاجم ليون ألكسندر الكازيت مقابل 45 مليون جنيه 
إسترليني )48 مليون يورو(، في حني أنفق مانشستر 
سيتي على سبيل املثال ما يزيد على 50 مليون جنيه 

للتعاقد مع مدافع.
أدى اتباع فينغر هذا التوازن املالي إلى خسارة 
الفريق لعدد من أبرز جنومه على رأسهم الهولندي 
روب��ن ف��ان بيرسي واالسباني سيسك فابريغاس 
والفرنسي سمير نصري الذين سقطوا أمام اغراءات 

األندية الغنية.
يترك فينغر أرس��ن��ال في نهاية املوسم احلالي 
بعد 22 عاما على رأس اجلهاز الفني، وفي جعبته 
ال���دوري االنكليزي ث��الث م��رات، وك��أس انكلترا 7 
مرات، ورمبا يضيف إليها لقب بطل الدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ( علما بأن فريقه سيواجه أتلتيكو مدريد 
االسباني في ذهاب نصف النهائي اخلميس املقبل، 

لتكون بذلك أفضل هدية لوداعه.

31 هدفا في الدوري ليعادل الرقم املسجل باسم  النجم املصري محمد صالح رفع رصيده إلى 
واحد موسم  في  لالعب  تهديفية  حصيلة  كأفضل  اإلجنليزي  الدوري  أساطير  من   3
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من يخلف فينغر في تدريب 
أرسنال املوسم املقبل؟

لم متض ساعات معدودة عن إعالن املدرب الفرنسي أرسني فينغر قرار 
إنهاء مشواره مع أرسنال اإلنكليزي بعد 22 عاما من تسلمه مهام اإلشراف 

على النادي اللندني، حتى بدأ التداول باألسماء التي ميكن أن تخلفه.

الفرنسي باتريك فييرا )نيويورك سيتي(
يعتبر فييرا القائد امللهم للفريق ال��ذي صنع التاريخ خ��الل موسم 
2003-2004 حني توج بلقب الدوري املمتاز دون أن يخسر أي مباراة، 

وهو يشكل رمزا ألعوام املجد التي عاشها فينغر مع »املدفعجية«.
والتحق فييرا في 2016 بنيويورك سيتي األميركي الذي منحه فرصته 
التدريبية األولى على صعيد الكبار، وكان الفرنسي عند حسن ظنه إذ قاده 
إلى األدوار اإلقصائية »بالي أوف« في املوسمني اللذين أمضاهما معه حتى 

اآلن لكنه خسر في نصف نهائي املنطقة الشرقية في املناسبتني.

األيرلندي برندن رودجرز )سلتيك(
 استعاد رودجرز سمعته كأحد املدربني احملنكني منذ وصوله إلى سلتيك 
اإلسكتلندي الذي يتجه إلحراز الثالثية احمللية للموسم الثاني على التوالي 

بقيادة املدرب األيرلندي.
ووضع رودجرز خلفه النهاية املخيبة لتجربته في ليفربول اإلنكليزي 
الذي أشرف عليه لثالثة أعوام ونصف قبل أن يستغنى عنه في تشرين 
األول/أكتوبر 2015، بعد أن كان األقرب ملنح »احلمر« لقبهم األول في 

الدوري منذ 1990 قبل التعثر في املتر األخير خالل موسم 2014-2013.

األملاني يواكيم لوف )مدرب منتخب أملانيا(
 رفض املدرب املتوج بطال ملونديال البرازيل 2014 حتى اآلن إغراءات 
االنتقال من تدريب املنتخب الوطني إلى تدريب األندية وما يتطلبه ذلك 
من العمل ال��دؤوب يوميا ودون انقطاع، كما أنه عقده مع »ناسيونال 

مانشافت« ميتد حتى 2020.
ورغم أّن أسهمه عالية في مكاتب املراهنة من أجل تولي اإلشراف على 
أرسنال، فإّن قيادته للمنتخب األملاني خالل مونديال الصيف املقبل في 
روسيا، ال يجعل احتمال انتقاله إلى »ستاد االم��ارات« مرتفعا، السيما 
أّن الرئيس التنفيذي للنادي اللندني إيفان غازيديس كشف بأنه يفضل 

اإلسراع بعملية إيجاد البديل.

اإليطالي كارلو أنشيلوتي )دون فريق(
 يتمتع أنشيلوتي بأكبر خبرة بني املرشحني اآلخرين مجتمعني على 
صعيد التدريب على أعلى املستويات، ويعتقد بأنه متلهف للعودة إلى 

لندن بعد العامني اللذين أمضاهما في تشيلسي بني 2009 و2011.
وتّوج املدرب اإليطالي بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات، وأحرز 
لقب ال��دوري احمللي في كل من إيطاليا وفرنسا وأملانيا وانكلترا. لكّن 
جتربته األخيرة مع بايرن ميونيخ انتهت بإقالة في أيلول/سبتمبر 
املاضي، كما أّن أرسنال قد يرغب بالتعاقد مع مدرب أصغر منه كونه وصل 

إلى عامه الثامن واخلمسني.

اإلسباني لويس إنريكي )دون فريق(
بعد ثالثة مواسم حامية كمدرب لبرشلونة الذي توج معه بثالثية في 
أول موسم كمدرب في »كامب نو«، يتلهف لويس إنريكي للعودة إلى العمل 

بعد موسم بعيد عن املالعب.
وخالل املواسم الثالثة التي أشرف خاللها على النادي الكاتالوني، أحرز 
إنريكي لقب الدوري مرتني ومسابقة الكأس ثالث مرات إضافة إلى اللقب 

األهم وهو مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015.
كما أّن إنريكي مهتم باالنتقال إلى انكلترا، ويبدو مالئما للمواصفات 
التي يريدها غازيديس ال��ذي متنى احلصول على م��درب يلعب بنفس 
األسلوب الهجومي الذي طبقه فينغر خالل مواسمه ال�22 مع »املدفعجية«.

أع���رب امل���درب األس��ط��وري ال��س��اب��ق ملانشستر يونايتد السير 
االسكتلندي اليكس فيرغوسون عن »فخري ألني كنت خصما، زميال 
وصديقا« لنظيره الفرنسي ارسني فينغر، وذلك بعد القرار الذي اتخذه 

األخير اجلمعة بإنهاء مشواره الطويل مع ارسنال في نهاية املوسم.
وق��ال فيرغوسون ملوقع يونايتد »أن��ا سعيد حقا آلرس��ني فينغر. 
احترمه كثيرا واحترم العمل الذي قام به في ارسنال. إنه دليل عظيم 
على موهبته، احترافه وعزميته، أنه استطاع تكريس 22 عاما من حياته 

للعمل الذي يحب«.
وواصل فيرغوسون الذي أشرف بدوره على يونايتد طيلة 26 عاما 
قبل االعتزال، »في عصر ال يدوم فيه مدربو كرة القدم ألكثر من موسم 
واحد أو موسمني فقط، يظهر )فينغر( حجم اإلجناز الذي حققه بإشراف 

على ناد بحجم ارسنال طيلة هذه الفترة«.
وأع���رب االسكتلندي ع��ن »سعادتي ألن��ه أعلن ق��رار الرحيل في 
هذه املرحلة من املوسم ألن باستطاعته اآلن أن يحظى بالوداع الذي 
يستحقه«، معتبرا أن فينغر »دون شك أح��د أفضل مدربي ال��دوري 
اإلنكليزي املمتاز وأنا فخور ألني كنت خصما، زميال وصديقا لرجل بهذه 

الروعة«.                 
»إذا كان سعيدا بقراره فأنا سعيد من أجله«                 

وستكون املواجهة املقبلة آلرسنال وفينغر ضد فريق فيرغوسون 
السابق في 29 الشهر احلالي ضمن الدوري املمتاز، وستكون املرة ال�60 
التي يتواجه فيها الفرنسي مع »الشياطني احلمر«، وقد فاز في 18 فقط 

مقابل 26 هزمية وحقق 15 تعادال.
ولم يكن فيرغوسون امل��درب الوحيد ال��ذي يشيد بفينغر، بل حذا 
ح��ذوه م��درب يونايتد احلالي البرتغالي جوزيه مورينيو وم��درب 
مانشستر سيتي اإلسباني جوسيب غوارديوال الذي توج وفريقه األحد 
املاضي بلقب الدوري املمتاز بعد خسارة »الشياطني احلمر« أمام وست 

بروميتش.
وأمل مورينيو الذي لطاملا دخل في مشادات مع فينغر، أال يعتزل 
الفرنسي التدريب ألن »ما أعطاه ألرسنال حتى لو كان ال يفوز بلقب 
الدوري املمتاز )منذ 2004(، املرحلة االنتقالية من ملعب هايبري الى 

ستاد االمارات، كل ما قام به... نحن نعلم ما حققه«.
وواصل »إذا كان سعيدا بهذا القرار، فأنا بالتالي سعيد من أجله حقا، 
وأمل أال يعتزل كرة القدم«، مشيرا الى أن »ذاكرة العاملني في كرة القدم 
ليست قصيرة وذاكرتي ليست قصيرة. أدرك ما يعنيه األمر: فاز بلقب 
الدوري املمتاز 3 مرات، بكأس انكلترا 7 مرات. وال تنتهي األمور هنا، 

فهو قدم الكثير في اليابان وفرنسا. قدم الكثير لكرة القدم الفرنسية«.
وات��خ��ذ فينعر )68 ع��ام��ا( اجلمعة ق���راره »ب��ع��د دراس���ة متأنية 
ومفاوضات مع النادي، أشعر بأن الوقت مناسب للتخلي عن منصبي في 
نهاية املوسم. أنا ممنت النه كان لي شرف خدمة النادي لسنوات عديدة 

ال تنسى«.                 
»ما قام به كثير التعقيد«                 

وتعرض املدرب الفرنسي لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه في 
األعوام األخيرة وتعالت أصوات مشجعي النادي التي طالبت برحيله 
بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 14 عاما، كما انعدمت آماله تقريبا 

بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وتتعلق آمال ارسنال بالتأهل إلى املسابقة األوروبية املوسم املقبل 
بالفوز مبسابقة ال��دوري األوروب��ي )يوروبا ليغ( حيث وصل فريق 

»املدفعجية« إلى الدور نصف النهائي ملالقاة أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ومن جهته، رأى غوارديوال أنه سيكون من الصعب على أحد أن يكرر 
احلقبة التي أمضاها فينغر في ارسنال، مضيفا »سيكون من الصعب جدا 
)القيام بذلك( -- السير اليكس فيرغوسون فعلها مع يونايتد، وما قام 

فينغر اآلن )االستمرار طيلة هذه الفترة( كثير التعقيد«.
وحتدث غوارديوال عن تأثير وسائل التواصل االجتماعي في العصر 
احلالي على املدربني والضغط الذي يضطرون لتحمله، مضيفا »كل 
احترامي ملا قام به. الدوري اإلنكليزي املمتاز يتعلق بالشخصيات القوية 

مثل ارسني. األمر يتعلق مبا قام به، برؤيته، احترامه لكرة القدم«.
وختم »أمتنى له كل اخلير للمستقبل. أم��ل أن يبقى على ارتباط 
بكرة القدم العاملية بطرق مختلفة نتيجة خبرته... إن كان مع ارسنال، 
االحتاد االوروبي أو االحتاد الدولي لكرة القدم... ال أعلم. كان من دواعي 
سروري التنافس معه هنا وحني كنت مع برشلونة وبايرن ميونيخ«.         

فيرغوسون »فخور« بخصومته مع فينغر 
ومورينيو يتمنى عدم اعتزال الفرنسي


