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رياضة

كأس السوبر األوروبية

برشلونة «سوبر» وإشبيلية محترم
ح ـمــل بــرش ـلــونــة ل ـقــب الـ ـك ــأس ال ـســوبــر
األوروبية للمرة الخامسة في تاريخه بعد
فوز صعب على إشبيلية  ،4-5وثأر النادي
الكاتالوني من النادي األندلسي لخسارته
كأس السوبر األوروبية عام  ،2006مكررًا
إن ـجــاز  2009ال ــذي حققه مــع مــدربــه
السابق جوسيب غوارديوال
لـ ــم ي ـه ــم إش ـب ـي ـل ـي ــة ،ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق،
أن ال ـخ ـص ــم الـ ـ ــذي ي ـق ــف أم ــام ــه هــو
بــرش ـلــونــة ،الـ ـن ــادي امل ـت ــوج بثالثية
املوسم املاضي ،إذ كان على مستوى
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ،م ـ ـقـ ــدمـ ــا إحـ ـ ـ ـ ــدى أفـ ـض ــل
مبارياته في املواسم األخيرة ،حيث
ظل منافسًا حتى اللحظات األخيرة
من مباراة طويلة ودراماتكية انتهت
بفوز النادي الكاتالوني .4-5
منذ الدقيقة الثالثة ،بــدأت األهــداف
ال ـت ـس ـع ــة تـ ـت ــوال ــى ,وس ــريـ ـع ــا ،وج ــد
ب ــرشـ ـل ــون ــة ن ـف ـس ــه م ـت ـخ ـل ـفــا ب ـه ــدف
رائــع لألرجنتيني إيفر بانيغا ،جاء
م ــن رك ـل ــة ح ــرة وض ـع ـهــا ع ـلــى يمني
ال ـح ــارس األمل ــان ــي م ــارك-ان ــدري تير
شتيغن .لكن ّ
رد برشلونة جــاء في
الدقيقة السابعة من ركلة حرة أيضًا،
نـفــذهــا األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
راف ـعــا رص ـيــده ال ــى  23هــدفــا فــي 24
مباراة ضد اشبيلية.
ً
ل ــم ي ـن ـت ـظــر م ـي ـســي ط ــوي ــا لـيـتـقــدم
فــريـقــه بــالـنـتـيـجــة ،وم ــن رك ـلــة ح ــرة،
سـجــل ال ـهــدف الـثــانــي واض ـعــا الـكــرة
على يسار الحارس البرتغالي بيتو
( ،)16لـيـصـبــح إشـبـيـلـيــة الـضـحـيــة
ّ
ّ
امل ـف ــض ـل ــة ع ـن ــد «ل ـ ـيـ ــو» ب ـع ــد أن ه ــز
شباكه للمرة الرابعة والعشرين في
 24مـ ـب ــاراة .وهـ ــذه ه ــي املـ ــرة األول ــى
التي يسجل فيها ميسي من ركلتني
حرتني في املباراة نفسها.
ب ـع ــد ه ـج ـم ــات ع ـ ــدة مـ ــن ال ـف ــري ـق ــن،
انفرد األوروغوياني لويس سواريز
بـبـيـتــو ،ل ـكــن األخ ـي ــر تــدخــل بـبــراعــة
وأن ـق ــذ فــري ـقــه ،ث ــم عـ ــادت ال ـك ــرة الــى
سـ ــواريـ ــز الـ ـ ــذي مـ ــررهـ ــا بـ ــذكـ ــاء ال ــى
البرازيلي رافينيا فأودعها الشباك
(.)45
انتهى الشوط األول بتقدم برشلونة،
وب ـ ـ ــدا أن ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي س ـي ـكــون
ل ـك ـس ــب الـ ـك ــات ــال ــونـ ـي ــن امل ـ ــزي ـ ــد مــن
األه ــداف ،بعدما ظن انريكه والعبو
ب ــرش ـل ــون ــة وال ـج ـم ــاه ـي ــر أن الع ـبــي
اشبيلية قد انهاروا.
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،52أض ـ ــاف بــرشـلــونــة
الـ ـه ــدف ال ــراب ــع ع ـنــدمــا مـ ــرر امل ــداف ــع

حمل برشلونة لقب كأس السوبر األوروبية للمرة الخامسة في تاريخه (كيريل كودرياستيف  -أ ف ب)

الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـيـ ـن ــوا ت ــري ـم ــول ـي ـن ــاس،
بالخطأ ،الـكــرة على طبق مــن فضة
ل ـس ـيــرج ـيــو بــوس ـك ـي ـتــس ،ل ـي ـمــررهــا
بدوره الى سواريز الذي سددها في
الشباك.
 4-1النتيجة ،لـكــن تـبــن أن لالعبي
ً
اشـبـيـلـيــة نـفـســا ط ــوي ــا .قـلــص قائد
ال ـف ــري ــق خ ــوس ـي ــه أن ـت ــون ـي ــو ري ـيــس
الـ ـف ــارق ف ــي الــدق ـي ـقــة  57إث ــر هجمة
مرتدة.
وف ــي الــدقـيـقــة  ،72أص ـبــح إشبيلية
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ـ ــدف م ـ ـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة
ب ـعــدمــا س ـجــل ك ـي ـفــن غ ــام ـي ــرو ركـلــة
ّ
تسبب فيها املــدافــع الفرنسي
ج ــزاء
جيريمي ماتيو قبل أن يترك مكانه
للإليطالي تشيرو ايموبيلي املعار
من بوروسيا دورتموند.
ل ـ ـعـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر دورًا حـ ــاس ـ ـمـ ــا فــي

ألول مرة ّ
يسجل
ميسي من ركلتين
ّ
حرتين في المباراة
نفسها

املـبــاراة ،إذ وبعد ثــوان على دخوله
صنع هــدف التعادل ،بعدما تالعب
ب ـم ــارك ب ــارت ــا عـلــى الـجـهــة الـيـمـنــى،
قـ ـب ــل أن ي ـ ـمـ ــررهـ ــا لـ ـلـ ـب ــدي ــل اآلخ ـ ــر
األوكراني يفغني كونوبليانكا الذي

تابعها في الشباك (.)81
حاول ميسي أن يحيي آماله بالفوز،
لـ ـك ــن الـ ـق ــائ ــم اعـ ـ ـت ـ ــرض كـ ــرتـ ــه ال ـت ــي
ّ
سددها من ركلة حرة في الدقيقة ،89
ليحتكم بعدها الفريقان الى شوطني
إضافيني.
ف ــي الـ ـش ــوط اإلض ــاف ــي األول ،دخــل
بدرو رودريغيز القريب من االنتقال
الى مانشستر يونايتد ،ليلعب دور
البطل .وال شك في أن غياب البرازيلي
نيمار بسبب التهاب الغدة النكفية،
هــو مــا أجـبــر انــريـكــه عـلــى االعـتـمــاد
ع ـل ـيــه .ض ـغــط بــرش ـلــونــة ف ــي الــوقــت
االض ـ ــاف ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـش ــوط
ال ـثــانــي حـتــى الــدقـيـقــة  ،115عندما
انبرى ميسي لركلة حــرة ارتــدت من
حائط السد ،ثم عادت اليه ،فأطلقها
ّ
ليصدها بيتو ،وتسقط أمــام
قــويــة

بدرو الذي سددها من مسافة قريبة
في سقف الشباك (.)115
فــي الخمس دقــائــق األخ ـيــرة ،حصل
إشبيلية على فرصة ذهبية لخطف
التعادل مجددًا إثر كرة عرضية من
ايموبيلي ،لكن الفرنسي عادل رامي
وضعها الى جانب القائم االيمن رغم
أنــه كــان وحـيـدًا فــي مــواجـهــة املرمى
(.)120
ظلت أعالم النادي الكاتالوني مرتفعة
فــي النهاية بعدما ثــأر برشلونة من
الفريق االندلسي ،وصار انريكه رابع
مــدرب يحقق لقب السوبر األوروبـيــة
الع ـ ـبـ ــا وم ـ ــدرب ـ ــا عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــدرب
بــايــرن مـيــونـيــخ اإلس ـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال واملـ ــدرب اإليـطــالــي كــارلــو
انـشـيـلــوتــي ومـ ــدرب اتـلـتـيـكــو مــدريــد
األرجنتيني دييغو سيميوني.

سوق اإلنتقاالت

كلوب يرفض مرسيليا وشاكيري ينتقل الى ستوك

حمل فالبوينا ألوان مرسيليا  8مواسم قبل انتقاله
إلى الدوري الروسي (أرشيف)

ل ــن ي ـت ــول ــى امل ـ ـ ــدرب األملـ ــانـ ــي ،ي ــورغ ــن
ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب ،اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى م ــرس ـي ـل ـي ــا
الفرنسي ،بحسب ما ذكر وكيل أعماله
لصحيفة «بيلد» األملانية .وقــال مارك
كوسيتسكي« :أظهر مرسيليا اهتمامًا
كبيرًا به ،لكن الوقت لم يحن بالنسبة
الى يورغن لكي يعود إلى املالعب».
وتـ ـ ــرك كـ ـل ــوب ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
املوسم املاضي بعد  7مواسم ناجحة
ق ــاده خاللها إلــى لقب ال ــدوري مرتني
وال ـك ــأس م ــرة واحـ ــدة ون ـهــائــي دوري
أبطال أوروبا في موسم .2013-2012
واشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـصـ ـح ــف ال ـف ــرن ـس ـي ــة إل ــى
أن م ــرس ـي ـل ـي ــا يـ ــريـ ــد ك ـ ـلـ ــوب ل ـخــافــة
األرجنتيني مارتشيلو بييلسا ،الــذي
قدم استقالته على نحو مفاجئ ،السبت

املاضي ،بعد خسارة الفريق املتوسطي
أمام كاين  ،1-0في افتتاح الدوري.
فرنسيًا أيـضــا ،تعاقد لـيــون مــع العب
الـ ــوسـ ــط ال ـ ــدول ـ ــي م ــات ـي ــو ف ــال ـب ــوي ـن ــا،
بحسب مــا ذكــر األول .وت ــردد أن قيمة
انـتـقــال الــاعــب بلغت  7مــايــن يــورو
لثالث سنوات.
ونشأ فالبوينا ( 31عــامــا) فــي بــوردو
قبل انتقاله إلى ليبورن ثم حمل ألوان
مــرسـيـلـيــا  8مــواســم قـبــل انـتـقــالــه إلــى
الدوري الروسي في صيف  ،2014وهو
خاض  48مباراة دولية سجل خاللها
 7أهداف.
كذلك ،انتقل العب الوسط السويسري
ال ــدول ــي شـ ـي ــردان ش ــاك ـي ــري م ــن انـتــر
مـيــانــو االي ـطــالــي ال ــى س ـتــوك سيتي

االنكليزي مقابل  16.9مليون يورو.
وفـ ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،أن ـ ـجـ ــز قـ ـل ــب الـ ــدفـ ــاع
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاب أل ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ــو رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــي
الـ ـفـ ـح ــص الـ ـطـ ـب ــي ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـت ـق ــال ــه
إل ــى م ـي ــان ،بـحـســب م ــا ذك ــر األخ ـي ــر.
وقال الالعب ملوقع النادي اللومباردي:
«أري ـ ــد أن أس ــاع ــد ال ـفــريــق وس ــأح ــاول
تـ ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل مـ ــا عـ ـ ـن ـ ــدي» .وذكـ ـ ــرت
تقارير أن الفريقني اتفقا على صفقة
بلغت قيمتها  25مليون يورو ،إضافة
إلى مكافآت.
وك ـ ــان امل ــدي ــر الـ ـع ــام ملـ ـي ــان ،أدري ــان ــو
ـت ســابــق إن
غــالـيــانـ ُـي ،قــد ق ــال فــي وق ـ ٍ
الصفقة أنجزت بنسبة .%99
في املقابل ،قد يعود اإلسباني فرناندو
لورينتي أدراجــه إلى بالده ليلعب في

ص ـفــوف إشبيلية آت ـيــا مــن يوفنتوس
اإليطالي ،الذي التحق به قبل موسمني
من أتلتيك بلباو.
وذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «تـ ــوتـ ــو سـ ـب ــورت»
أن إش ـب ـي ـل ـي ــة أج ـ ـ ــرى م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مــع
«البيانكونيري» لهذه الغاية.
وف ــي إنـكـلـتــرا ،دخ ــل مانشستر سيتي
فــي منافسة مــع جــاره الـلــدود يونايتد
ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـ ــع بـ ـ ـ ــدرو رودريـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــز مــن
برشلونة اإلسباني ،بحسب ما أوردت
صحيفة «إل موندو ديبورتيفو».
اال أن الصحيفة ملحت إلى أن «البرسا»
ق ــد ال يـبـيــع الع ـبــه ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
بسبب ابتعاد النجم البرازيلي نيمار
ع ــن امل ــاع ــب عـلــى ابـ ــواب اسـتـحـقــاقــات
مهمة.

