
كان من املتوقع أن تواجه تقنية 
الفيديو، حني طبقت ألول م��رة في 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، بعض 
مشاكل البدايات، لكن يبدو أن األمور 
ازدادت تدهوًرا خالل منافسات هذا 

األسبوع.
ف��ب��دًل م��ن القضاء على اجل��دل، 
ي��ب��دو أن م��س��ؤول��ي ه���ذه التقنية 
واحلكام ضاعفوا املشاكل من خالل 
ق��رارات يرى قليلون فقط أن تقنية 

الفيديو قد صممت من أجلها.
وجتلت ه��ذه املسألة متاما في 
ح��ال��ة ه��دف شيفيلد يونايتد في 
مرمى توتنهام هوتسبير السبت 
املاضي ال��ذي ألغاه احلكم بداعي 
تسلل ديفيد مكجولدريك خالل بناء 

الهجمة.
وق����ال ك��ري��س واي���ل���در م���درب 
شيفيلد، إن القرار يتناقض بشكل 
مباشر مع املبادئ العامة التي يرى 

أن الفرق تلعب في إطارها.
وأض���اف بعد ت��ع��ادل الفريقني 
1-1 »حضرنا اجتماعا لرابطة 
ال���دوري اإلجنليزي ي��وم اخلميس 
بشأن تقنية حكم الفيديو املساعد، 
وأخ��ب��رون��ا أن أي تسلل يجب أن 

يكون واضحا متاما«.
وتابع »لكن هذه اللعبة لم تكن 
واضحة متاما، ويبدو أن هناك خالفا 

بشأنها«.
وظ��ه��رت ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب 
اخلططية ف��ي ف��وز ليفربول على 
أرض��ه 3-1 أم��ام مانشستر سيتي 
أم���س األح����د، ل��ك��ن ف��ري��ق امل���درب 
يورجن كلوب متتع بأفضلية في 

مواجهة حامل اللقب وهي التفوق 
بدنيا. ففي املباريات التي يفرض 
فيها السيتي هيمنته ويستحوذ على 
الكرة وميررها ببراعة، ل يكاد أحد 
يالحظ ضعف البنية اجلسمانية 

لالعبي السماوي.
لكن مع سيطرة ليفربول بدنيا 
على امل��واج��ه��ة أم��ام فريق امل��درب 
بيب جوارديول، كان افتقار لعبي 
السيتي للقوة البدنية ف��ي غاية 

الوضوح.
ويتطلب أسلوب لعب ليفربول 
وعيا خططيا كبيرا من الالعبني، 
ل��ك��ن��ه يعتمد أي��ض��ا ع��ل��ى ت��واف��ر 
م��س��ت��وي��ات مرتفعة م��ن اللياقة 
البدنية والسرعة والشراسة في 

الضغط والهجوم.
وأص��ب��ح ليستر سيتي يحتل 
املركز الثاني بعد فوزه الرائع على 

أرضه 2-0 أمام آرسنال.
وفي وقت يستبعد فيه الكثيرون 
ق��درة ليستر سيتي على منافسة 
ل��ي��ف��رب��ول أو م��ان��ش��س��ت��ر سيتي 
للفوز باللقب، ف��إن ال��واق��ع يشير 
إلى تفوق أداء الفريق حتت قيادة 
امل���درب بريندان رودج���رز حاليا، 
على أداء ليستر سيتي مع امل��درب 
كالوديو رانييري حني توج باللقب 

في 2016.
واعتمد الفريق في فترة املدرب 
رانييري بشكل كبير على الهجمات 
املرتدة السريعة لتحقيق هذا النجاح 
املفاجئ والتتويج باللقب، لكن 
الفريق يبدو أكثر اكتمال مع املدرب 

احلالي رودجرز.
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ليفربول يسير بثبات نحو لقب البرمييرليغ

استبعاد سترلينغ من تشكيلة إجنلترا بعد مشاجرة مع جوميز

صراع ليفربول ومانشستر سيتي
ينتقل إلى معسكر املنتخب اإلجنليزي

قال الحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، إن 
رحيم سترلينغ جناح منتخب إجنلترا 
استبعد م��ن التشكيلة ال��ت��ي تواجه 
اجل��ب��ل األس���ود ف��ي تصفيات بطولة 
أوروب���ا 2020 باستاد وميبلي بعد 
شجار في املعسكر التدريبي للفريق 

أول من أمس.
وذك��ر الحت��اد اإلجنليزي في بيان: 
»يستطيع الحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
تأكيد أن رحيم سترلينغ لن يشارك في 
مباراة اخلميس ضد اجلبل األسود في 
تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة 
شجار خالل منطقة خاصة بالالعبني 
في سانت ج��ورج ب��ارك اليوم. سيظل 

موجودا مع الفريق«.
وشارك سترلينغ في خسارة فريقه 
مانشستر سيتي أمام ليفربول ليحلق 
الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، بهذا الفوز، موسعا 

الفارق بينهما إلى 9 نقاط.
وت��ع��ط��ل��ت اس���ت���ع���دادات املنتخب 
اإلجنليزي بسبب شجار جديد وقع بني 
رحيم سترلنج وجو جوميز في منتزه 

سانت جورج.
وق��ام زمالئهم م��ن لعبي املنتخب 
اإلجن��ل��ي��زي بالفصل بينهم بعد أن 
تطرقت امل��ش��اج��رة ب��ني الالعبني إلى 

اشتباك جسدي.
ي��أت��ي ش��ج��ار سترلينغ وجوميز 
بعد ي��وم واح���د م��ن شجارهما خالل 

م��ب��اراة قمة البرمييرليغ بني الريدز 
والسيتيزنز في اجلولة الثانية عشر، 

وال��ت��ي حسمها رف���اق جوميز بفوز 
ثمني بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، 

جعلهم يتربعون على عرش الصدارة 
بفارق تسع نقاط عن السيتي.

شجار سترلينغ وجوميز خالل مواجهة ليفربول وسيتي
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توهج ليفربول وأزمات الڤار األبرز في جولة البرمييرليغ

االحتاد اإلجنليزي يعترف بحاجة 
تقنية الڤار إلى التطوير

أكد نيل سواربريك املسؤول 
عن تقنية حكم الفيديو املساعد 
)ف���ار( ف��ي الحت���اد اإلجنليزي 
لكرة ال��ق��دم، أن التكنولوجيا 
اجل��دي��دة »لزال���ت حت��ت��اج إلى 
العمل عليها« لكنه أعطى هذه 
التكنولوجيا درج��ة 7 م��ن 10 

حتى اآلن.
وأث����ارت تقنية ال��ف��ار التي 
يتم استخدامها للمرة األول��ى 
في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، 

اجل��دل ف��ي ك��ل أس��ب��وع تقريبا، 
حيث يصفها املنتقدون بأنها 

متضاربة.
وق����ال س��وارب��ري��ك »ل��دي��ن��ا 
ق����رارات صحيحة باستخدام 
تقنية الفار أكثر منه في حالة 

عدم استخدامها«.
وأوضح »أشعر بالرتياح ملا 
وصلنا إليه لكن بدون شك هناك 

حاجة للتطوير«.
وتذمرت اجلماهير كثيرا من 

قرارات »فار« هذا املوسم، حيث 
اشتكى البعض من أن الحتفال 
بتسجيل األه��داف ب��ات صامًتا 
في ظل خوف اجلماهير من عدم 
احتساب ال��ه��دف بعد العودة 

لتقنية حكم الفيديو املساعد.
كما اشتكى بيب جوارديول 
مدرب مانشستر سيتي من عدم 
حصول فريقه على ضربة جزاء 
رغم ملسة اليد الواضحة لالعب 

ليفربول خالل مباراة الفريقني.

تقنية الفار محل جدل في الدوري اإلجنليزي

أرسنال يدعم إميري
ويطالبه بتحسني النتائج

حصل أون��اي إمي��ري مدرب 
آرس��ن��ال ع��ل��ى دع���م علني من 
ال��ن��ادي امل��ن��اف��س ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
ل��ك��ن اإلدارة ط��ال��ب��ت امل���درب 
اإلس��ب��ان��ي ب��ض��رورة حتسني 

النتائج.
 وأص��ب��ح مستقبل إمي��ري 
مثار شكوك بعدما حقق آرسنال 
انتصارين في مبارياته ال�10 
األخ���ي���رة ب���ال���دوري وج���اءت 
النتكاسة األخيرة حني خسر 
-2 0 أمام ليستر سيتي املتألق 

يوم السبت.
 وب��ح��س��ب ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة 
البريطانية )بي.بي.سي( فإن 
راؤول سانييهي مدير كرة القدم 
ف��ي ال��ن��ادي ال��ل��ن��دن��ي صاحب 
امل��رك��ز ال��س��ادس ف��ي ال���دوري 
وف��ي��ن��اي فنتكاتيشام مدير 
ال��ن��ادي ل ميتلكان أي خطط 

لتغيير املدرب.
 ونقلت الهيئة قولهما أمام 
أكثر من 200 موظف في النادي 
خالل اجتماع مقرر سلفا اليوم 
اإلثنني »نؤمن بشدة بأن أوناي 

هو الرجل املناسب للوظيفة«.
 وتابعا: »نشعر بخيبة أمل 
مثل اجلميع جتاه نتائجنا في 
هذه املرحلة من املوسم. نشارك 
اجلماهير وأون���اي والالعبني 
وك��ل موظفي النادي إحباطهم 

ألن��ن��ا ل ن��ق��دم امل��س��ت��وى ال��ذي 
نتوقعه. األم���ور بحاجة ألن 
تتحسن حتى نحقق أهدافنا لهذا 

املوسم«.
 وُع���ني إمي���ري )48 ع��ام��ا( 
م��درب��ا آلرس��ن��ال خلفا آلرس��ني 
فينجر في مايو 2018 وانتهى 
موسمه األول ب��اخل��س��ارة 4-

1 أم���ام تشيلسي ف��ي نهائي 
ال��دوري األوروب��ي بعدما فشل 
في إنهاء ال��دوري ضمن املربع 

الذهبي بفارق نقطة واحدة.
 ومي��ل��ك آرس��ن��ال حاليا 17 
نقطة م��ن 12 م��ب��اراة ويتأخر 
بثماني نقاط عن املراكز املؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.

وناي إميري

كلوب: لقب كأس العالم لألندية غير مضمون
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه 
ل يشعر بضغط زائ��د من أج��ل حتقيق 
لقب كأس العالم لألندية، ألول مرة في 
تاريخ الفريق الشهر املقبل، لكنه يتوقع 
بطولة صعبة ف��ي قطر وس��ط ج��دول 

مزدحم بجميع املسابقات.
وسيشارك ليفربول ب��دءا من الدور 
قبل النهائي ي��وم 18 ديسمبر ويؤمن 
املدرب األملاني أن بطل أوروبا سيتعرض 
لختبارات أم��ام منافسني غير مألوفني 

في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية.
وأبلغ كلوب موقع الحت��اد الدولي 
)الفيفا(: »لست الشخص ال��ذي يجب 
أن ي��ك��ون أول م��ن يصعد على سطح 
القمر أو يحرز لقب كأس العالم لألندية 
األول لليفربول لكننا عندما نكون هناك 

سنحاول بكل ما في وسعنا«.
وأردف: »حتى اآلن ل أشعر بضغط. 
أراه����ا ف��رص��ة ك��ب��ي��رة...اجل��زء املثير 
لالهتمام والصعب ه��و أننا سنواجه 
أندية من قارات أخرى وهو ما ل يحدث 

في املعتاد...ستكون صعبة بالتأكيد«.
وتشارك أندية مونتيري املكسيكي 
بطل احتاد أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )الكونكاكاف(، والسد بطل 
قطر ال��دول��ة املستضيفة، وهينجيني 
س��ب��ورت م��ن كالدونيا اجل��دي��دة بطل 
األوقيانوس، والترجي التونسي بطل 
أفريقيا، باإلضافة إل��ى بطلي أمريكا 
اجلنوبية وآسيا في البطولة التي تقام 

من 11 وحتى 21 ديسمبر املقبل.
مواجهات من نوع آخر

وق��ال ك��ل��وب: »سنستعد كما نفعل 

ف��ي املعتاد وس��ن��رى ه��ل األم���ور تسير 
بشكل صحيح أم خطأ...لست معتادا 
على م��ش��اه��دة الكثير م��ن ك��رة القدم 

البرازيلية أو األرجنتينية أو املكسيكية 
أو العربية...لذا ل أعرف الكثير عنهم...

األمر سيكون صعبا حقا«.

وتغلب ليفربول 2-0 على منافسه 
احمللي توتنهام هوتسبير ف��ي نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا في يونيو املاضي 
ليحصد لقبه السادس في كأس أوروبا، 
وتبع ذلك فوزه 5-4 بركالت الترجيح 
على تشيلسي ليحسم لقب كأس السوبر 

األوروبية.
ويتقدم فريق املدرب كلوب في صدارة 
ال��دوري اإلجنليزي بفارق 8 نقاط عن 
أقرب منافسيه، إذ يسعى للقبه األول في 
البطولة منذ 30 عاما، وميكن أن يضيف 

لقبا آخر إلى خزائنه قبل نهاية العام.
جدول مرتبك

وقال كلوب الذي سيلعب فريقه 12 
مباراة في 4 بطولت ما بني 23 نوفمبر 
حتى الثاني من يناير »لألسف لن ننهي 
2019 بلقب كأس العالم لألندية، ألننا 
سنخوض مباريات أخ��رى قبل نهاية 

العام«.
وفي ظل اجل��دول املزدحم رمبا يلجأ 
ليفربول إلشراك تشكيلتني مختلفتني في 
دور الثمانية بكأس األندية اإلجنليزية 
للمحترفني يوم 17 ديسمبر ومواجهة 
الدور قبل النهائي بكأس العالم لألندية 
في اليوم التالي بسبب الفتقار ملواعيد 

متاحة لتأجيل مباراته احمللية.
وش���دد ك��ل��وب على أن��ه ل��ن يتعامل 
مع ك��أس العالم لألندية على أن��ه لقب 

مضمون.
وأضاف: »السبب الوحيد لذهابنا إلى 
هذه البطولة هو فرصة الفوز بها وهذا ما 
سنفعله...الالعبون يريدون املشاركة 
لذا ستكون مثيرة لالهتمام...األمر يبدو 

هائال لنا بنسبة 100%«.

يورجن كلوب


