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رياضة

الكرة اإليطالية

طموح روما يتخطى الوصافة ليوفنتوس
يتجه روم ــا فــي موسمه الـجــديــد نحو
رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـت ـحــدي ف ــي الـ ــدوري
اإليطالي أمام يوفنتوس البطل األوحد
في المواسم األخيرة .ما قدمه المدرب
رودي غــارس ـيــا ح ـتــى اآلن م ــن ن ـتــائــج،
وتعاقدات هو ثمار مشروع بناء فريق
جديد أمام مهمات غير مستحيلة
هادي أحمد
ي ـ ـبـ ــدأ رومـ ـ ـ ــا امل ـ ــوس ـ ــم الـ ـج ــدي ــد وف ــي
جعبته الـكـثـيــر مــن األمـ ــل .أم ــل يلوح
ب ــاألف ــق ل ـل ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب .ف ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ك ــان ــت أم ـن ـيــة ال ـج ـمــاه ـيــر أن
يكون ناديها أفضل من املوسم الذي
س ـب ـقــه .وال ـ ـيـ ــوم ،ي ـقــف روم ـ ــا ب ـق ـيــادة
املـ ـ ــدرب رودي غ ــارس ـي ــا ع ـلــى أع ـتــاب
مرحلة جديدة لنادي العاصمة .ثورة،
بدأ اإلعــداد لها منذ موسمني ،ويبدو
أن ـهــا عـلــى وش ــك اإلنـ ـط ــاق ،إذ كــانــت
الـتـغـيـيــرات تــؤتــي أكـلـهــا ،فــي املــوســم
األخير والذي سبقه ،حني احتل املركز
الثاني خلف يوفنتوس ،بطل إيطاليا
األوحد.
وفــي الـحــديــث عــن يوفنتوس ،جــاءت
املباراة األخيرة له في الكأس السوبر
اإلي ـطــال ـيــة ،لـتــدحــض ال ـشــائ ـعــات أنــه
تراجع .قد يكون هذا صحيحًا ،بفوزه
على التسيو  ،0-2لكن ما كان صحيحًا
أي ـض ــا أن اإلمـ ـك ــان ــات ل ــم ت ـعــد ذات ـهــا
برحيل قائد الفريق أندريا بيرلو الى
نيويورك سيتي في الواليات املتحدة،
والتشيلياني أرتورو فيدال الى بايرن
ميونيخ األملاني ،وعودة األرجنتيني
كارلوس تيفيز الى بوكا جونيورز.
ال شك أن «يوفي» ما زال يحافظ على
ج ــزء مــن قــوتــه ،وكـمــا فــي كــل مــوســم،
يبني نفسه بطريقة جديدة ،لكن هذه
املــرة ،يجاوره رومــا في البناء الذاتي
ويعمل الفريق أكثر من أي وقت مضى
للوقوف ندًا قويًا أمام هذا الخصم.
قبل شهرينَّ ،
قدم روما مشروع امللعب
الـجــديــد ال ــذي سيستغرق العمل فيه
من  22إلى  42شهرًا .كان رئيس النادي
إدغ ـ ـ ــاردو بــاتـسـيـنــي واضـ ـح ــا« :إن ـنــا
بـحــاجــة إل ــى ملعب مــن أج ــل منافسة
ف ــرق الـقـمــة ف ــي أوروبـ ـ ــا .سيستوعب
املـ ـلـ ـع ــب  25ألـ ـف ــا و 500م ـش ـج ــع مــع
إمكانية توسيعه؛ ليستوعب  60ألف
م ـش ـج ــع ،وخـ ـ ــال ع ـ ــام ب ـع ــد ان ـت ـهــائــه
سيبدأ النادي في جني العائدات التي
ستكون األعلى في إيطاليا ،ومن بني
األعلى في أوروبا».
إذًا ،الهدف واضح« :منافسة فرق القمة

َّأصر روما على شرط أفضلية الشراء في عقد إعارة صالح من تشلسي (أرشيف)

َّ
في أوروبا» .ومن أجل هذا الهدف ،أتم
النادي  4تعاقدات جديدة ستساعده
على تحقيق أهــدافــه :الفوز بالدوري،
وال ــوص ــول ال ــى م ــراح ــل م ـت ـقــدمــة من
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .ال ي ـبــدو أنـهــا
مهمة مستحيلة ،وال يعني للنادي أن
آخر مرة وقف على منصة تتويج هي
منذ عام .2001
يريد الـعــودة الــى سابق عهده ،وجاء
العمل بالتعاقدات على هذا األساس.
تعاقدوا مع العبني جدد ،على سبيل
اإلعارة ،مع إمكانية بقائهم ،ما يخدم
مصلحة النادي حسب العطاء املرجو
منهم تقديمه .املصري محمد صالح
ملــدة موسم واحــد على سبيل اإلعــارة
من تشلسي مع أفضلية الشراء نهاية

يريد روما منافسة فرق
القمة في أوروبا

املوسم ،والبوسني إيدين دزيكو على
سبيل اإلع ــارة مــن سيتي ملــدة موسم
واحد مقابل  4ماليني يورو مع أحقية
الشراء مقابل  11مليون يورو ،وأخيرًا
اإلس ـب ــان ــي يــاغــو فــال ـكــي ع ـلــى سبيل
اإلع ـ ــارة مل ــدة م ــوس ــم ،ع ـلــى أن ينضم

ب ـ ـصـ ــورة ن ـه ــائ ـي ــة فـ ــي ح ـ ــال خــوضــه
مباراة رسمية واحدة.
وال ـت ـع ــاق ــد األخـ ـي ــر ه ــو م ــع ال ـح ــارس
فويتشيك تشيزني.
طبعًاّ ،
أصرت اإلدارة على بقاء القائد
فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي ض ـمــن صـفــوف
الفريق في الفترة املقبلة.
بــأسـمــاء متواضعة جــديــدة ،وأسـمــاء
عظيمة قديمة ،يعيد غارسيا فريقه
الـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح األح ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـج ـ ــددًا .فــي
امل ــوسـ ـم ــن األخـ ـي ــري ــن احـ ـت ــل امل ــرك ــز
الثاني ،لكن في املوسم الجديد باتت
األه ــداف أعـلــى ،وتتطلب جـهـدًا أكبر.
لــن تعود الجماهير لتكتفي بالبقاء
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي ،ول ـ ــن يـ ـع ـ ّـد ه ــذا
اإلن ـجــاز ان ـت ـصــارًا .فبعد نـجــاحــه في

املهمة السابقة ،باتت املهمة الجديدة
إحراز البطولة.
يـمـكــن ال ـق ــول أن امل ــواس ــم الـفــوضــويــة
م ـ َّـرت وان ـت ـهــى ع ـصــرهــا ،وال ـح ــال أنــه
انـ ـج ــاز غ ــارس ـي ــا .ع ـم ـل ـيــا ،ه ـن ــاك أمــل
بــإحــرازه البطولة مع تراجع مستوى
يوفنتوس نسبيًا ،الذي عانى دفاعيًا
أم ــام ه ـجــوم الت ـس ـيــو .ت ـنــوع الـحـلــول
بات أكبر ،واملرونة التكتيكية ازدادت
في الفريق عن املوسم املاضي ،وهذا
ما بدا عليه في املباريات الودية.
صـنــاعــة مـجــد جــديــد لـيــس بـعـيـدًا عن
ال ـن ــادي إدارة وم ــدرب ــا والع ـب ــن ،كما
لـيــس بـعـيـدًا أي ـضــا ،أن يــرتـفــع صــوت
«ذئـ ــاب الـعــاصـمــة» فــي دوري أبـطــال
أوروبا.

سوق اإلنتقاالت

يوفنتوس لن يحصل على سيكويرا وإنتر لضم بيريسيتش

الكرواتي إيفان بيريسيتش (أرشيف)

ل ــن يـتـمـكــن يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي من
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات ال ـب ــرازي ـل ــي
غ ــوي ـي ــرم ــي س ـي ـك ــوي ــرا مـ ــن أتـلـتـيـكــو
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،بـحـســب مــا ذكــرت
صحيفة «ال غازيتا ديللو سـبــورت»
اإليطالية.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن
«روخـيـبــانـكــوس» أقـفــل مـلــف صفقة
سيكويرا بعد أن كــان قريبًا ج ـدًا من
إعارته لـ»اليوفي».
وف ـ ــي إي ـط ــال ـي ــا أيـ ـض ــا ،ال يـ ـ ــزال إن ـتــر
مـ ـي ــان ــو مـ ـ ـص ـ ـ ّـرًا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي إي ـ ـفـ ــان ب ـيــري ـس ـي ـتــش مــن
صفوف فولسبورغ األملاني.
وينوي «النيراتزوري» التقدم بعرض

يبلغ  20مليون يــورو للحصول على
خدمات بيريسيتش ،بعد أن كــان قد
ح ــاول الـتـعــاقــد مـعــه قـبــل م ــدة مقابل
مبلغ  18مليون يورو.
وفي إنكلترا ،ضم أستون فيال الجناح
ال ـش ــاب اإلس ـب ــان ــي ـ ـ ـ املــال ـيــانــي أدام ــا
تــراوريــه مــن صـفــوف برشلونة بعقد
يمتد لخمسة أعــوام ،بحسب ما أعلن
الناديان أمس.
وك ـش ــف بــرش ـلــونــة أن أس ـت ــون فيال
سـ ـي ــدف ــع مـ ـبـ ـل ــغ  10مـ ــايـ ــن ي ـ ــورو
وق ـ ــد ي ــرت ـف ــع إل ـ ــى  12م ـل ـي ــون ي ــورو
م ـقــابــل ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ــاع ــب الـبــالــغ
 19ع ــام ــا ،ع ـلــى أن يـحـتـفــظ ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ب ـح ــق ش ــرائ ــه م ـج ــددًا

خـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال م ــدرب اس ـتــون فيال
ت ـي ــم ش ـ ـيـ ــروود أنـ ــه كـ ــان ي ـت ــاب ــع مـنــذ
ف ـتــرة ت ــراوري ــه ،امل ــول ــود فــي اسـبــانـيــا
مــن وال ــدي ــن مــالـيــن ودافـ ــع عــن أل ــوان
م ـن ـت ـخ ـبــات اس ـب ــان ـي ــا ل ـ ــدون  16و17
و 19ع ــام ــا ،مـضـيـفــا« :إنـ ــه ف ـتــى قــوي
ج ـدًا ،سريع ج ـدًا ،حيوي ومــن نوعية
الــاع ـبــن املـسـتـقـلــن .ه ــذا ال ـن ــوع من
ً
الالعبني نادر ويجب االنتظار طويال
إليجاد واحد منهم».
وواصـ ـ ـ ــل شـ ـ ـي ـ ــروود ال ـ ـ ــذي رف ـ ــع ع ــدد
تعاقداته هذا الصيف الى  10العبني:
«نحن سعداء جدًا ألنه اختار استون
فيال من أجل مواصلة نموه».

وب ــدأ تــرواريــه م ـشــواره فــي أكاديمية
بــرشـلــونــة ح ــن ك ــان ف ــي الـثــامـنــة من
عـ ـم ــره ،وهـ ــو خـ ــاض  4م ـب ــاري ــات مع
الفريق األول وسجل له هدفًا واحدًا.
وفي إنكلترا أيضًا ،أبلغ أرسنال العبه
ال ـفــرن ـســي مــاث ـيــو فــامـيـنــي أن ــه بــات
بإمكانه م ـغــادرة صفوفه قبل إغــاق
باب سوق االنتقاالت الحالية ،بحسب
محطة «أي أس بي أن».
غ ـي ــر أن امل ـح ـط ــة ذك ـ ـ ــرت أن ال ــاع ــب
الـفــرنـســي ال يــريــد ت ــرك الـفــريــق حتى
انتهاء عقده معه في الصيف املقبل،
وهـ ــو ي ـط ـمــح ل ـل ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى مــركــز
أساسي ،رغم أن غلطة ســراي التركي
أبدى استعداده لضمه.

