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رياضة

الدوري اإلنكليزي

شمس لندن تسطع على «البريميير ليغ»
يتواجه توتنهام وأرسنال األحد
في قمة لندنية في الدوري اإلنكليزي
الممتاز .موقعة لها أهميتها
وخصوصيتها ،لكن األهم من ذلك أن
لندن عادت هذا الموسم لتبسط نفوذها
في إنكلترا بضمانها َ
لقبي «البريميير ليغ»
والكأس المحلية
حسن زين الدين
تتصدر قمة شمال لندن بني توتنهام
وضـيـفــه أرس ـن ــال ،األح ــد ،عـلــى ملعب
"واي ــت ه ــارت الي ــن" ،واجـهــة مباريات
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـ ـثـ ــاثـ ــن مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
املمتاز.
ال ـ ـ ـفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــان ي ـ ــدخ ـ ــان
املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـط ـمــوحــن
مـخـتـلـفــن ،ل ـكــن بـهــدف
واح ـ ــد أال وه ـ ــو ال ـف ــوز
طـ ـبـ ـع ــا ك ـ ـمـ ــا ل ـ ــو أنـ ـه ــا
ً
مباراة نهائية .إذ فضال
عن الـعــداوة التاريخية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن "ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز"
و"السبيرز" وسعي كل
واح ــد منهما لتسجيل
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
(المرحلة )35
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ح ــربـ ـهـ ـم ــا
 السبت:الطويلة والتي شهدت
سيتي
هال
ساوثمبتون -
أح ــداث ــا حــامـيــة كـثـيــرة،
()17,00
ف ــإن تــوتـنـهــام سيقاتل
ستوك سيتي  -وست هام
لتحقيق الفوز من أجل
()17,00
اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى حـظــوظــه
سندرالند  -بورنموث
ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــد الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب
()17,00
ال ـ ـغـ ــائـ ــب ع ـ ــن خ ــزائ ـن ــه
وست بروميتش ألبيون -
م ـ ـنـ ــذ  56عـ ـ ــامـ ـ ــا .هـ ــذه
ّ
ليستر سيتي ()17,00
الـحـظــوظ الـتــي تـعــززت
بعد اقترابه من الفريق
كريستال باالس  -بيرنلي
اللندني اآلخر تشلسي
()19,30
املـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق 4
 األحد:ن ـق ــاط ،وبــال ـتــالــي فــإنــه
مانشستر يونايتد -
س ـي ـحــاول ج ــاه ـدًا عــدم
سوانسي سيتي ()14,00
تـضـيـيــع ه ــذه الـفــرصــة
إفرتون  -تشلسي ()16,05
ميدلسبره  -مانشستر سيتي ع ـل ــى ع ـك ــس م ــا حـصــل
فـ ـ ــي املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ــاضـ ــي
()16,05
ب ـخ ـســارتــه ال ـل ـقــب أم ــام
توتنهام  -أرسنال ()18,30
ليستر سيتي.
 االثنني:واتفورد  -ليفربول ( .)22,00الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز أي ـ ـض ـ ــا م ـط ـل ــب
أســاســي ألرس ـنــال الــذي
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـســادس
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاف ــس مــع
قطبي مــانـشـسـتــر ،يــونــايـتــد وسيتي،
ول ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى امل ـق ـع ــدي ــن املــؤه ـلــن
إلــى مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا في

برنامج الدوري
اإلنكليزي

انحصر لقب «البريميير ليغ» بين تشلسي وتوتنهام (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

املــوســم املقبل ،وبالتالي فــإن التعادل
حتى ال يدخل ضمن حسابات الطرفني.
ً
فضال عن ذلــك ،فإن ما يزيد من نسبة
حـمــاوة امل ـبــاراة أن أرسـنــال يخوضها
وهـ ـ ــو ب ـع ـي ــد عـ ــن غ ــريـ ـم ــه األب ـ ـ ـ ــرز فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن األخـ ـي ــر
ي ـنــافــس ع ـلــى ال ـل ـقــب وهـ ــذه م ـســألــة ال
تــروق طبعًا مشجعي "الـغــانــرز" الذين
يغيظهم ه ــذا امل ـش ـهــد ،وبــالـتــالــي فــإن
أرسنال سيسعى جاهدًا للفوز من أجل
أن ي ـكــون الـسـبــب فــي إب ـعــاد توتنهام
عن اللقب في الخطوات األخيرة نحو
منصة التتويج.
ك ــذل ــك ،ف ــإن ل ـل ـم ـبــاراة أه ـم ـيــة لـلـمــدرب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أرسـ ـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر ،إذ إن ــه
يـ ــدرك ج ـي ـدًا أن ق ـيــادتــه فــري ـقــه لـلـفــوز
س ـت ــرف ــع مـ ــن أس ـه ـم ــه ل ـ ــدى ج ـمــاه ـيــر
أرس ـن ــال وتـعـيــد امل ـي ــاه إل ــى مـجــاريـهــا
بـعــد االن ـت ـقــادات ال ـحــادة الـتــي طــاولــت
الـفــرنـســي واملـطــالـبــة بــرحـيـلــه ،ذل ــك أن

االن ـت ـص ــار ف ــي أرض "األع ـ ـ ــداء" يحمل
أهمية خــاصــة ورمــزيــة عند مشجعي
"الغانرز".
ّ
التنافسي
لكن بعيدًا عن هذا املشهد
وال ـ ـعـ ــدائـ ــي بـ ــن ف ــري ـق ــن ل ـنــدن ـيــن،
وان ـط ــاق ــا م ــن م ـب ــارات ـه ـم ــا ،فـ ــإن من
املفيد التوقف عند هيمنة لندن هذا

ضمنت لندن
َ
لقبي الدوري
اإلنكليزي الممتاز
والكأس المحلية

املوسم على الكرة اإلنكليزية.
إذ بات من املؤكد أن يعود لقب الدوري
امل ـم ـت ــاز إلـ ــى ل ـن ــدن ب ـعــدمــا ان ـح ـصــرت
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة بـ ـ ــن ف ــريـ ـقـ ـيـ ـه ــا ت ـش ـل ـســي
وتوتنهام على املركز األول ،كذلك فإن
لـنــدن ضمنت إح ــراز لقب الـكــأس بعد
وصــول تشلسي وأرسنال إلى املباراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـح ـت ـض ـن ـهــا عـلــى
ملعبها الشهير "ويمبلي" ،علمًا بأنها
ّ
تمثلت في نصف النهائي بثالثة فرق،
حيث لعب توتنهام ضد تشلسي.
ه ــذا االك ـت ـســاح الـلـنــدنــي ي ـعــزز مكانة
العاصمة وسطوتها على باقي املــدن
اإلنـكـلـيــزيــة ال ـتــي لــن يــروق ـهــا بالطبع
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ــدي ـن ــة
مانشستر ،بقطبيها يونايتد وسيتي،
اللذين أنفقا األم ــوال الطائلة لتعزيز
ص ـفــوف ـه ـمــا بــأف ـضــل ال ـن ـج ــوم وجـلـبــا
اثـنــن مــن أفـضــل امل ــدرب ــن فــي الـعــالــم،
هـ ـم ــا :ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو

واإلس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال من
أجل بسط نفوذهما محليًا ،غير أنهما
أصـيـبــا بـخـيـبــة كـبـيــرة وبـ ــات ّ
همهما
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ،حيث
من املحتمل أن يغيب أحدهما عنها.
أما بالنسبة إلى مدينة ليفربول ،فإنها
ُمـنـيــت بالفشل مــرة أخ ــرى كـمــا املــرات
الكثيرة السابقة والتي تعود تحديدًا
إلى عام  1990الذي شهد اللقب األخير
عـلــى صعيد "الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ" ،بينما
آخ ــر لـقــب فــي ال ـكــأس يـعــود إل ــى 2012
وهذا عائد إلى افتقار فريقها "الريدز"
إل ــى األس ـم ــاء الـكـبـيــرة امل ــوج ــودة لــدى
ب ــاق ــي ف ــرق ال ـط ـل ـي ـعــة ،رغ ــم م ـح ــاوالت
املـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب إع ــادة
تصحيح املسار الذي كان يقود الفريق
في السابق نحو منصات التتويج.
وهكذا ،فإن الشمس أشرقت مجددًا في
مــديـنــة الـضـبــاب ،وبــاتــت تسطع على
امتداد كل إنكلترا.

سوق االنتقاالت

تمديد عقد ألكانتارا يداوي أحزان البافاريين

سيستمر ألكانتارا مع بايرن حتى ( 2021إنترنت)

في ظل الخيبات التي أصابت بايرن
م ـي ــون ـي ــخ فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة بـعــد
الـخــروج من ربــع نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا ونـصــف نـهــائــي ً ك ــأس أملــانـ ّيــا،
ت ـل ـقــى الـ ـب ــاف ــاري ــون ن ـب ــأ س ـ ـ ـ ّـارًا تـمــثــل
بتمديد العب وسط منتخب إسبانيا
ت ـيــاغــو أل ـك ــان ـت ــارا ع ـق ــده م ــع مـتـصــدر
وح ــام ــل ل ـقــب ال ـ ــدوري األمل ــان ــي حتى
 ،2021بحسب مــا ذك ــر ال ـنــادي أمــس،
وذلك بعد أقل من  24ساعة على شراء
عقد العب الوسط الفرنسي كينغسلي
كومان.
وق ـ ــال رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ك ـ ــارل  -هــايـنــز
رومينيغيه ملوقع النادي" :تياغو أحد
أفضل العبي الوسط في أوروبا ،ومن
األكثر طلبًا".

وانـتـقــل تـيــاغــو ( 26عــامــا) إل ــى بــايــرن
من برشلونة اإلسباني في  2013وكان
عقده يمتد حتى حزيران .2019
وفــرض الالعب اإلسباني هذا املوسم
نفسه العبًا رئيسيًا في تشكيلة املدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،الذي لجأ
إلـيــه فــي مــركــز صـنــاعــة الـلـعــب ،خالفًا
ملوقعه الطبيعي كالعب وسط دفاعي.
وف ــي ظــل تــألـقــه ،جـلــس تــومــاس مولر
على مقاعد البدالء في أكثر من مباراة
هامة لبايرن.
ّ
ً
وعــلــق ألـكــانـتــارا على التمديد قــائــا:
"ع ــائ ـل ـت ــي وأن ـ ـ ــا م ــرت ــاح ــون ج ـ ـدًا فــي
ميونيخ .أريد حصد املزيد من األلقاب
مع بايرن في املستقبل".
وك ــان بــايــرن قــد أعـلــن الخميس شــراء

عقد كومان حتى  ،2020بعد استعارته
م ــن يــوفـنـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،مـقــابــل 21
مليون يورو.
وف ــي إنـكـلـتــرا ،أع ـلــن لـيـفــربــول تمديد
ارت ـ ـب ـ ــاط ـ ــه مـ ـ ــع مـ ــداف ـ ـعـ ــه ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
ديـ ـ ــان ل ــوف ــري ــن وت ــوق ـي ــع ع ـق ــد طــويــل
األم ــد بـيـنـهـمــا .وق ــال ــت وســائ ــل إع ــام
بريطانية إن لوفرين ( 27عامًا) ارتبط
بعقد جديد مع "الريدز" يستمر حتى
 2021بعدما شارك مع الفريق في 104
مباريات منذ انضمامه إليه قادمًا من
ساوثمبتون في تموز .2014
وقــال لوفرين الــذي كــان عقده الحالي
يـنـتـهــي ف ــي آخ ــر مــوســم :2019-2018
"أع ـت ـقــد أن ــه ي ــوم مـمـيــز بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي
وإل ـ ـ ــى أس ـ ــرت ـ ــي .أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــي أس ـعــد

شخص على وجــه األرض ال ـيــوم .إنه
حلم جديد يتحقق .فلقد حلمت دومًا
بالبقاء ألطول فترة ممكنة في النادي
الذي أحبه وهو ليفربول".
وأضــاف املدافع الكرواتي" :أنــا سعيد
ألنـنــي ســأكــون ج ــزءًا مــن الـفــريــق ومن
هذه الخطة الخاصة باملستقبل .نحن
فــريــق مـلــيء بــاملــواهــب فــي ظــل وجــود
ع ــدد مــن الــاعـبــن املـتـمـيــزيــن ،إضــافــة
إل ـ ــى م ـ ـ ــدرب رائ ـ ـ ــع (األمل ـ ــان ـ ــي ي ــورغ ــن
كلوب)".
وأردف ل ـ ــوف ـ ــري ـ ــن" :ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي رائـ ـ ـ ــع،
وامل ـش ـج ـعــون دومـ ــا يــدعـمــونـنــا حتى
ف ــي األوقـ ـ ــات الـصـعـبــة وهـ ــذا ه ــو أهــم
ش ــيء .بالتأكيد ،أنــا سعيد ومتفائل
باملستقبل".

