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رياضة

ّ
يوفنتوس متمسك بقناع «بعبع» ايطاليا
الكرة االيطالية

اسـئـلــة كـثـيــرة سـبـقــت ان ـطــاق الـمــوســم
االيطالي وتمحورت كلهاحول يوفنتوس.
وهذه االسئلة ذهبت في اتجاهين :االول
حول مدى الضعف الذي اصاب «اليوفي»
اخيرًا ،بينما كان الثاني حول امكانية مجاراة
االندية االخرى لبطل ايطاليا
شربل ّ
كريم
لم يكن املوسم املاضي سيئًا بالنسبة
الــى يوفنتوس ،فهو تمكن مــن الفوز
ثم
بلقب الدوري االيطالي لكرة القدم ً
ك ــأس اي ـطــال ـيــا ،اضــافــة
الـ ـ ـ ــى ب ـ ـلـ ــوغـ ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
النهائية ملسابقة دوري
اب ـ ـطـ ــال اوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـتــي
ك ــان ب ـع ـي ـدًا ع ــن مـســرح
مباراتها النهائية منذ
س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة ،قـبــل
ان يـعــود ويـسـقــط امــام
افضل فريق فــي العالم
ح ــالـ ـي ــا اي ب ــرش ـل ــون ــة
االسباني.
ل ـكــن امل ـهــم ه ــو الـحــديــث
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـغـ ــل ال ـ ـش ـ ــارع
واالع ــام االيـطــالــي وكل
متابعي «الكالتشو» في
يسعى يوفنتوس الى
االي ــام القريبة املاضية،
تدعيم صفوفه بالتعاقد
مع العب بوروسيادورتموند وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــع اقـ ـت ــراب
م ـب ــاراة ال ـك ــأس الـســوبــر
األلماني إيلكاي غوندوغان،
االيطالية التي احرزها
بحسب تقرير نشرته صحيفة
«ال ـيــوفــي» بتغلبه على
«توتو سبورت» اإليطالية.
التسيو بهدفي الوافدين
وأكدت الصحيفة أن
الـ ـج ــدي ــدي ــن الـ ـك ــروات ــي
مع
للتعاقد
«اليوفي» اتجه
مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوك ـي ـت ــش
في
فشله
بعد
غوندوغان
واالرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ــاول ــو
الحصول على خدمات نجم
ديباال.
بايرن ميونيخ ماريو غوتزه
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـل ــت
الخسارة امام برشلونة
ومواطنه جوليان دراكسلر
حملت الكثير من الكالم،
من شالكه .وسيواجه
والسبب ان يوفنتوس
«البيانكونيري» منافسة
ات ـ ـخـ ــذ خ ـ ـط ـ ــوات «ال ـ ــى
شرسة من جانب العديد من
ال ــوراء» في اماكن عدة،
األندية اإلنكليزية التي ترغب
ال ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــوات اخ ـ ــرى
في ضم غوندوغان (24
عامًا)؛ أبرزها أرسنال ومانشستر كــانــت خـ ــارج سيطرته
وتسببت «على الورق»
يونايتد.
فــي ضـعـفــه اي ـضــا .ففي
ال ـشــق االول مــن الـكــام
يتمحور الحديث حول
ق ـبــولــه ان ـت ـقــال الـتـشـيـلـيــانــي ارتـ ــورو
فيدال الى بايرن ميونيخ بطل املانيا،

غوندوغان
على الالئحة

الكأس السوبر كانت «صدمة شنغهاي» بالنسبة الى كل الذين انتظروا سقوط يوفنتوس (أ ف ب)

وهــو احــد اهــم الــاعـبــن املــؤثــريــن في
ص ـف ــوف ــه .ام ــا ال ـش ــق ال ـث ــان ــي فـيـتــركــز
على مسألة رحيل «املايسترو» اندريا
ب ـي ــرل ــو ب ــات ـج ــاه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
واختيار النجم االرجنتيني كارلوس
تـيـفـيــز الـ ـع ــودة ال ــى بـ ــاده لـلـعــب مع
بوكا جونيورز.
ه ــذه االسـ ـم ــاء ال ـث ــاث ــة ك ــان ــت كــافـيــة
لـتـفـتــح اسـئـلــة مـحـقــة ح ــول امـكــانـيــة
ت ـم ـت ــع فـ ــريـ ــق «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة الـ ـعـ ـج ــوز»

القميص الرقم 10
لبوغبا دليل على
تمسك االدارة به

بـنـفــس ال ـق ــوة ال ـتــي ظ ـهــر عـلـيـهــا في
امل ــواس ــم االخ ـي ــرة عـنــدمــا ب ــدا بعيدًا
فــي املـسـتــوى عــن ال ـفــرق املـنــافـســة له
عـلــى الـســاحــة املـحـلـيــة .وه ــذه الـفــرق
أملت بالتأكيد ان يبرهن التسيو تلك
الفلسفة القائلة بضعف يوفنتوس
هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
ال ـك ــأس ال ـس ــوب ــر ،ل ـكــن االم ـ ــور كــانــت
مختلفة تـمــامــا ،فظهر فــريــق امل ــدرب
ماسيميليانو اليغري جاهزًا لتمديد

حكمه في الكرة االيطالية.
وربـمــا كــان الـهــدفــان الـلــذان سجلهما
م ــان ــدزوك ـي ـت ــش ودي ـ ـبـ ــاال اك ـب ــر دل ـيــل
على ان يوفنتوس لــن يتأثر الــى ٍّ
حد
درامي برحيل ثالثة اسماء مهمة عنه،
الن املـهــاجـمــن املــذكــوريــن لــم يتأخرا
ل ـت ـقــديــم اوراق اع ـت ـمــاده ـمــا وال ـق ــول
بأنه ليس هناك من مشكلة لتعويض
ال ــراحـ ـل ــن .وهـ ـ ــذا االمـ ـ ــر يـ ـق ـ ّـدم نـقـطــة
الفتة وهــي انــه في الوقت الــذي يبني
فـيــه يــوفـنـتــوس فــريـقــا شــابــا ال يبدو
هــذا الفريق متأثرًا بالضغوط ،فجاء
ديباال الرتداء القميص الرقم  21التي
ارتبطت بالنجم بيرلوّ ،
مقدمًا نفسه
الع ـبــا حــاسـمــا ف ــي االوق ـ ــات الصعبة
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ك ـ ــان ي ـف ـعــل «املـ ـهـ ـن ــدس»
االيـ ـط ــال ــي ال ـ ــرائ ـ ــع .ول ـ ــم ي ـم ــان ــع رم ــز
الـفــريــق حاليًا الفرنسي بــول بوغبا،
ف ــي ارتـ ـ ــداء الـقـمـيــص ال ــرق ــم  10ال ــذي
ارت ـ ـ ـ ــداه اس ــاطـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي حـقــب
مختلفة ومجيدة ،امثال االرجنتيني
عـمــر سـيـفــوري وااليـطــالـيــن روبــرتــو
باجيو واليساندرو دل بييرو.
هذا الكالم يعطي صورة على ان شبان
يــوفـنـتــوس ال يـهــربــون مــن الضغوط
وال ي ـ ـش ـ ـعـ ــرون ب ـ ـهـ ــا ،ويـ ـعـ ـط ــي ث ـقــة
لجمهور «اليوفي» بــأن ادارة ناديهم
تــريــد ان تـبـنــي فــريـقــا للمستقبل من
خالل اولئك الشبان الذين سيكونون
اقوى في الفترة القريبة املقبلة ،فكان
ً
م ـثــا اع ـطــاء الــرقــم  10لـبــوغـبــا دليال
على ان بطل ايطاليا متمسك بنجمه
رغــم االغـ ــراءات الكبيرة مــن قبل ابــرز
اندية «القارة العجوز».
مباراة الكأس السوبر يمكن تسميتها
«صـ ــدمـ ــة ش ـن ـغ ـه ــاي» بــال ـن ـس ـبــة ال ــى
كـ ــل اول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن انـ ـتـ ـظ ــروا س ـقــوط
يوفنتوس بشكل يكون ّ
مقدمة لنهاية
ٍ
ّ
حقبة ناجحة ،لكن اليغري قدم إليهم
ّ
عينة عـ ّـمــا يمكن ان يفعله فريقه في
ّ
املوسم الجديد ،اقله عندما قام الرجل
بـعـمـلــه عـلــى اك ـمــل وج ــه عـبــر تكييف
استراتيجياته مع ما يمكن ان ّ
يقدمه
ع ـن ــاص ــره الـ ـج ــدد ،ب ــرغ ــم ان التـسـيــو
ّ
تسبب لــه بمشكالت عــدة فــي الشوط
االول مع الثالثي الهجومي انطونيو
كاندريفا واالملاني ميروسالف كلوزه
وال ـبــرازي ـلــي فيليبي أن ــدرس ــون ،لكن
كل هذا في غياب جورجيو كييليني
واالمل ـ ــان ـ ــي س ــام ــي خ ـض ـي ــرة ال ـل ــذي ــن
سيحصنان الجانب الدفاعي.
نعم يوفنتوس فاز من دونهما ،وهو
وقت مضى ،ويرفض نزع
اقوى من اي ٍ
قناع «بعبع» ايطاليا عن وجهه.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة األولى)
مانشستر يونايتد  -توتنهام 0-1
كايل ووكر ( 22خطأ في مرماه).
تشلسي  -سوانسي سيتي 2-2
ال ـب ــرازي ـل ــي اوسـ ـك ــار ( )23واالرج ـن ـت ـي ـنــي
فيدريكو فــرنــانــديــز ( 30خطأ فــي مــرمــاه)
ل ـت ـش ـل ـســي ،والـ ـغ ــان ــي انـ ــدريـ ــه أي ـ ــوو ()29
والفرنسي بافيتمبي غوميس ( 55من ركلة
جزاء) لسوانسي.

نيوكاسل يونايتد  -ساوثمبتون 2-2
وســت بروميتش البيون  -مانشستر
سيتي (الليلة )22.00

مونبلييه  -انجيه 2-0
الـغـيـنــي ع ـبــدول رزاقـ ــي ك ــام ــارا ( )5وجـيــل
سونو (.)79

 ترتيب فرق الصدارة: -1ليستر سيتي  3نقاط من مباراة واحدة
 -2كريستال باالس  3من 1
 -3وست هام  3من 1
 -4مانشستر يونايتد  3من 1
 -5استون فيال  3من 1

نانت  -غانغان 0-1
باستيا  -رين 1-2
تروا  -غازيليك اجاكسيو 0-0
بوردو  -ريمس 2-1
تولوز  -سانت اتيان 1-2

فرنسا (لمرحلة األولى)

أرسنال  -وست هام يونايتد 2-0
السنغالي شيخو كوياتي ( )43واالرجنتيني
ماورو زاراتي (.)57

ليل  -باريس سان جيرمان 1-0
البرازيلي لوكاس مورا (.)57

ستوك سيتي  -ليفربول 1-0
البرازيلي كوتينيو (.)86

مرسيليا  -كاين 1-0
اندي ديلورت (.)27

افرتون  -واتفورد 2-2
ليستر سيتي  -سندرالند 2-4
نوريتش سيتي  -كريستال باالس 3-1
بورنموث  -استون فيال 1-0

نيس  -موناكو 2-1
ف ــال ـي ــري ج ــرم ــان ( )7ل ـن ـيــس ،وال ـبــرت ـغــالــي
برناردو سيلفا ( )51والفني كــورزاوا ()84
ملوناكو.

 ترتيب فرق الصدارة: -1انجيه  3نقاط من مباراة واحدة
 -2باستيا  3من 1
 -3موناكو  3من 1
 -4تولوز  3من 1
 -5ريمس  3من 1
الكأس السوبر اإليطالية
يوفنتوس  -التسيو 0-2
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش ()69
واالرجنتيني باولو ديباال (.)74

كأس ألمانيا (الدور األول)
نوتينغن  -بايرن ميونيخ 3-1
هيخت زيربيل ( )16لنوتينغن ،والتشيلياني
أرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال ( 5مـ ـ ــن ركـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ـ ــزاء)
وم ــاري ــو غ ــوت ــزه ( )17وال ـب ــول ــون ــي روب ــرت
ليفاندوفسكي ( )26لبايرن.
كيمنيتسر  -بوروسيا دورتموند 2-0
ال ـغــابــونــي ب ـيــار إيـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ ()25
واألرميني هنريك ميخيتريان (.)82
فولسبورغ  -شتوتغارتر كيكرز 1-4
ماكس كــروزه ( )4والهولندي بــاس دوست
( )45والبلجيكي كيفني دي بــرويــن ()47
والـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي نـ ـيـ ـك ــوالس ب ـن ــدت ـن ــر ()86
لـ ـف ــولـ ـسـ ـب ــورغ ،ولـ ـح ــادج ــي ب ـ ــادي ـ ــان ()79
لشتوتغارت.
باير ليفركوزن  -سبورتفروند لوتي
0-3
ستيفان كيسلينغ ( )15والـتــركــي هــاكــان
كالهانغولو ( )55والرس بندر (.)77

شالكه  -دويسبورغ 0-5
الهولندي كالس يان هونتالر ( )3والصربي
ماتا ناستاسيتش ( )39وجوهانس غيس
( )45واألرجنتيني فرانكو دي سانتو ()62
وليون غوريتسكا (.)85
كولن  -مينب 0-4
اينتراخت فرانكفورت  -بريمر 0-3
فيردر بريمن  -فورتسبرغر كيكرز 0-2
ميونيخ  - 1860هوفنهايم 0-2
شتوتغارت  -هولشتني كييل 1-2
بالينير  -ساندهاوزن 0-0
ساملروهر  -بوخوم 5-0
كارل تسايس يينا  -هامبورغ 2-3
بارمبيك يولنهورست  -فرايبورغ 5-0
أونترهاخينغ  -انغولشتات 1-2
ليوبيك  -بادربون 2-1
بيرماسنز  -هايدنهايمر 4-1

