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ينافس إفرتون على املراكز األولى في جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد تقديمه ً
أداء رائعًا في
املوسم الحالي ،ووقوفه حاليًا في املركز الخامس خلف أرسنال ،حيث يتنافس الفريقان على مركز مؤهل الى
دوري أبطال اوروبا ،وسط معركة أهم بني املدربني اإلسباني روبرتو مارتينيز ،والفرنسي أرسني فينغر

قوانين
خاصة على
الالعبين
ذكرت صحيفة «ذا
ديلي مايل» اإلنكليزية
أن نجاح مدرب إفرتون
روبرتو مارتينيز ،يعود
إلى القوانني التي
فرضها على الالعبني
في موضوع الصحة.
ويفرض مارتينيز
على الالعبني نوعًا
من الصوم عن تناول
الكربوهيدرات قبل
املباريات .وقال:
«أريد الدم في الدماغ
وليس في املعدة أثناء
اللعب» .كذلك يفرض
غرامة على كل العب ال
ينام  8ساعات يوميًا!

مصر على اقتحام ساحة الكبار
إفرتون
ّ
هادي أحمد

ب � ��دا إف � ��رت � ��ون ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ع �ل��ى
ن �ح��و ُم� �غ ��اي ��ر .ل ��م ي �س �م��ح امل� ��درب
اإلس � �ب� ��ان� ��ي روب � ��رت � ��و م��ارت �ي �ن �ي��ز
ّ
بالتحسر على
لجماهير الفريق
رحيل اإلسكوتلندي ديفيد مويز
ال��ى مانشسر ي��ون��اي�ت��د ،إذ وضع
ب �ص �م �ت��ه س ��ري �ع ��ًا ،م �ق � ّ�دم ��ًا ف��ري �ق��ًا
مميزًا.
وف � ��ي م � �ب� ��ارات� ��ه امل� �ص� �ي ��ري ��ة أم� ��ام
أرس� � � � � �ن � � � � ��ال غ � � � � � �دًا ع � � �ل� � ��ى م� �ل� �ع ��ب
«غ � ��ودي� � �س � ��ون ب� � � � � ��ارك» ،ال ي ��ري ��د
م��ارت�ي�ن�ي��ز ات��اح��ة ال �ف��رص��ة مل��درب
أرس �ن��ال ال�ف��رن�س��ي أرس�ي�ن فينغر

تردد أن مارتينيز سيخلف
فينغر إذا غادر األخير
ل �ل �ت �ف �ك �ي��ر م �ل �ي��ًا ف ��ي خ �ط��ة ب��دي �ل��ة
ع��ن ت�ل��ك ال �ت��ي اع �ت��اد ال�ع�م��ل ب�ه��ا.
اإلث� � � �ن � � ��ان ب � �ح� ��اج� ��ة ال� � � ��ى ال� � �ف � ��وز،
واالث � �ن� ��ان ي �ت �ش��اب �ه��ان ب�ف�ك��ره�م��ا
ال �ك��روي ،ي�ح��رص��ان على الهجوم
واالس� � � � �ت� � � � �ح � � � ��واذ وال� � �ت� � �ح � ��رك � ��ات
املستمرة لالعبني.
يتقدم أرسنال بفارق مركز واحد
وأرب ��ع ن �ق��اط ع�ل��ى إف��رت��ون ،ال��ذي
ّ
مؤجلة
يملك ف��ي رص�ي��ده م�ب��اراة
م��ن امل��رح�ل��ة ال� �ـ 26أم ��ام ك��ري�س�ت��ال
باالس.
وامل � �ع� ��رك� ��ة س� �ت� �ك ��ون ع� �ل ��ى م �ق �ع��د
ف��ي دوري أب �ط��ال أوروب ��ا امل��وس��م
امل� �ق� �ب ��ل ،ح� �ي ��ث ي� �ض ��ع م��ارت �ي �ن �ي��ز
عينيه ع�ل��ى امل��رك��ز ال��راب��ع كشيء
حتمي يجب أن ينتهي املوسم به.
ل��م ت�ك��ن ال�ت��رج�ي�ح��ات ت�م�ي��ل نحو
ّ
متقدمة
وصول الفريق الى مراحل
مع مدرب جديد ،لكن العمل الذي
ّ
قدمه مارتينيز منذ بداية املوسم

أس��س ق��اع��دة ب�ن��ى ع�ل��ى أس��اس�ه��ا
ال�ل�اع� �ب ��ون وال� �ج� �م� �ه ��ور ط �م��وح��ًا
ك�ب�ي�رًا .وض��ع ف��ي ال�ن��ادي سياسة
خ��اص��ة ب ��ه .ي ��رى ه��و ك �م��ا فينغر
ض� � ��رورة االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى الع �ب�ين
ش �ب��ان ،وإن ك��ان��ت ت�خ��ذل��ه بعض
األح �ي��ان ص�لاب��ة م��ن ي�م�ل�ك�ه��م من
أفراد ،إال أنه ال يزال يؤمن بهم.
ف �ف��ي م ��ا ي �خ��ص ال �ح��ال��ة ال�ب��دن�ي��ة
ل�ل�اع� �ب ��ه امل� �م� �ي ��ز روس ب ��ارك� �ل ��ي،
الذي تسعى خلفه أندية أوروبية
م� �ه� �م ��ة ،ل� �ي ��س م� �ع� �ل ��وم ��ًا إن ك ��ان
سيلحق باملباراة.
ب ��ارك� �ل ��ي ال � ��ذي ُي �ن �ظ��ر ال� �ي ��ه ع�ل��ى
أن��ه «واي ��ن رون ��ي» ال�ج��دي��د ،نظرًا
إل��ى ت�ش��اب��ه ط��ري�ق��ة أداء الالعبني
ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر ،ص �م��د وإدارة
ف��ري �ق��ه أم� � ��ام ال� � �ع � ��روض .ي �ح ��اول
م��ارت �ي �ن �ي��ز االح � �ت � �ف ��اظ ب�لاع �ب �ي��ه
ال � � �ش � � �ب � ��ان ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا أول � �ئ� ��ك
ال� ��ذي� ��ن ت� �ع ��اق ��د م �ع �ه��م ول � ��و ع�ل��ى
سبيل اإلع��ارة ،بداية امل��وس��م .من
البلجيكي روميلو لوكاكو ،الذي
لفت األنظار إليه بعد قدومه من
ت �ش �ل �س��ي ،ال ��ى اإلس �ب��ان��ي ال �ش��اب
ج � � �ي� � ��رارد دول� ��وف � �ي� ��و امل� � �ع � ��ار م��ن
برشلونة.
أك ��د م ��درب ال �ـ «ت��وف �ي��ز» غ�ي��ر م��رة
أن ه � ��ذه األس� � �م � ��اء ال � �ت ��ي ج��ذب��ت
ب ��أدائ �ه ��ا اه �ت �م��ام��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ،ل��ن
ي�ت�خ�ل��ى ع�ن�ه��ا« :ل ��ن ن�ف�ق��د أي ��ًا من
كبار الالعبني لدينا هذا املوسم،
وامل � � �ع� � ��ار م� �ن� �ه ��م ،س �ن �س �ع ��ى إل ��ى
االح �ت �ف��اظ ب� ��ه» .وك �ب��ار ال�لاع�ب�ين
ه �ن��ا ،ل��م ي�ب�ل��غ أح��ده��م ال� �ـ  21من
عمره.
ك ��ذل ��ك ي ��ري ��د إف � ��رت � ��ون اس� �ت� �ع ��ادة
الع� �ب ��ه ال� �س ��اب ��ق ج � ��اك رودوي� � � ��ل،
الذي انتقل الى مانشستر سيتي
ول ��م ي�س�ت�ط��ع ن �ي��ل ف��رص��ة ال�ل�ع��ب
أساسيًا هناك.

وف� ��ي ال �ح��دي��ث ع ��ن س �ع��ي ال �ف��رق
ل�ل�ت�ع��اق��د م��ع ال�لاع �ب�ين ،ل��ن ينجو
م� ��ارت � �ي � �ن � �ي� ��ز ن � �ف � �س� ��ه م � � ��ن س � ��وق
االنتقاالت املقبلة.
ً
استغرق األم��ر موسمًا ك��ام�لا مع
إف��رت��ون ل�ي��رى ك�ث�ي��رون أن م��درب��ًا

ك �م��ارت �ي �ن �ي��ز ي �س �ت �ط �ي��ع ال��وص��ول
إل� � � ��ى م� � ��رات� � ��ب ال � �ك � �ب � ��ار م� � ��ع ف� ��رق
صغيرة ،وأن انتقاله م��ن هنا قد
يعود بالسوء عليه .ال يعرف هذا
السوء أحد أكثر من مويز نفسه،
م� � ��درب إف � ��رت � ��ون ال � �س ��اب ��ق ،ال� ��ذي

روميلو لوكاكو (أرشيف)

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
انكلترا (املرحلة )33
 السبت:مانشستر سيتي  -ساوثمبتون ()14.45
استون فيال  -فوالم ()17.00
كارديف  -كريستال باالس ()17.00
هال  -سوانسي ()17.00
نيوكاسل  -مانشستر يونايتد ()17.00
نوريتش  -وست بروميتش ()17.00
تشلسي  -ستوك ()19.30
 األحد:إفرتون  -أرسنال ()15.30
وست هام  -ليفربول ()18.00
 اإلثنني:توتنهام  -سندرالند ()22.00

ايطاليا (املرحلة )32
 السبت:كييفو  -فيرونا ()19.00
انتر ميالنو  -بولونيا ()21.45
 األحد:التسيو  -سمبدوريا ()13.30
اتاالنتا  -ساسوولو ()16.00
كالياري  -روما ()16.00
كاتانيا  -تورينو ()16.00
فيورنتينا  -اودينيزي ()16.00
بارما  -نابولي ()21.45
 االثنني:يوفنتوس  -ليفورنو ()20.00
جنوى  -ميالن ()22.00

ي�ع��ان��ي ف��ي ال�ت�س�ل��ق ن�ح��و بطولة
فيرغيسون.
ك� � �ش� � �ف � ��ت ت� � � �ق � � ��اري � � ��ر ص � �ح� ��اف � �ي� ��ة
ّ
ف � � ��ي ب � ��رش� � �ل � ��ون � ��ة أن «ال� � � �ن � � ��ادي
الكاتالوني» ت��وص��ل إل��ى اختيار
مارتينيز خلفًا مل��درب «ال�ب��رس��ا»
ال � � �ح� � ��ال� � ��ي األرج� � �ن� � �ت� � �ي� � �ن � ��ي ت� ��ات� ��ا
م��ارت�ي�ن��و .وك ��ان ال �ن��ادي ق��د تابع
باهتمام النجاحات التي يحققها
مارتينيز في الـ «بريميير ليغ».
وي ��أت ��ي ه� ��ذا ال �ح��دي��ث ق �ب��ل أزم ��ة
ب��رش �ل��ون��ة وم� �ح ��وره ��ا ع �ق��وب��ات
«ال �ف �ي �ف��ا» ب �م �ن �ع��ه م ��ن أي ت�ع��اق��د
ف ��ي س� ��وق االن� �ت� �ق ��االت ال�ص�ي�ف�ي��ة
والشتوية املقبلة.
وف� � � ��ي م� � � �ب � � ��اراة ال � � �غ� � ��د ،ي� �ت ��واج ��ه
مارتينيز مع فينغر .وللمفارقة،
امل��واج �ه��ة شخصية أي �ض��ًا ،حيث
مل � ��ح رئ� � �ي � ��س ن � � � ��ادي «ال� � �غ � ��ان � ��رز»
ال �س��اب��ق ب�ي�ت��ر ه�ي��ل وود إل��ى أن��ه
بسبب ازدياد املشاكل بني املدرب
واإلدارة ،س �ي �خ �ل��ف م��ارت �ي �ن �ي��ز
ف �ي �ن �غ��ر إذا غ � ��ادر األخ� �ي ��ر ش �م��ال
لندن خالل األشهر املقبلة لتولي
تدريب املنتخب الفرنسي.
س � �ي � �ك� ��ون ال� � �ل� � �ق � ��اء ال� � �ث � ��ال � ��ث ب�ي�ن
الطرفني هذا املوسم.
ب �ع��دم��ا ت� �ع ��ادال ( )1-1ف ��ي ذه ��اب
ال� ��دوري ع�ل��ى م�ل�ع��ب «اإلم � ��ارات»،
وت�غ�ل��ب أرس �ن��ال ف��ي رب ��ع ن�ه��ائ��ي
ك � � ��أس إن� �ك� �ل� �ت ��را ( ،)1-4ي �س �ع��ى
م��ارت�ي�ن�ي��ز إل��ى إث �ب��ات ع�ل��و كعبه
على فينغر ،وقلب الطاولة عليه.
ي � ��ردد م��ارت �ي �ن �ي��ز والع � �ب� ��وه« :م��ن
ح �ق �ن��ا أن ن �ح �ل��م ب � � ��دوري أب �ط��ال
أوروبا».
ي �م �ك��ن ل �ل �ن �ج��اح أن ي� �ك ��ون أك �ث��ر
م�م��ا ه��و ع�ل�ي��ه اآلن .ن �ج� ٌ
�اح ب��اه��ر
ال ي �م �ك��ن ت��رص �ي �ع��ه إال ب��اع �ت��راف
أخ �ي��ر :مل��ارت�ي�ن�ي��ز م�س�ت�ق�ب��ل ب��اه��ر
في عالم التدريب.

