20

السبت  19آب  2017العدد 3254

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

دوري إيطاليا ينتظر استعادة مكانته
ّ
يتوقع أن يعود
الصراع القديم بين
يوفنتوس وميالن
هذا الموسم (أرشيف)

ينطلق الدوري اإليطالي وسط
توقعات بارتفاع مستوى المنافسة
على اللقب بين الفرق العريقة مع
دخول منافسين قدامى للصراع على
العرش مع يوفنتوس ،أبرزهم ميالن
الذي بنى فريقًا يعد بالكثير
يـعــود الـ ــدوري اإليـطــالــي ه ــذا املــوســم
بنحو مغاير عن املواسم األخيرة ،إذ
بعدما ّ
مر أكثر من موسم ويوفنتوس
م ـت ــرب ــع ع ـل ــى عـ ــرش ال ـب ـط ــول ــة ،تــأتــي
«الـسـيــري أ» ال ـيــوم لتنطلق مــع أكثر
من مرشح للتتويج بها.
وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ف ـ ــري ـ ــق «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة
الـعـجــوز» ال ي ــزال محافظًا على أكبر
عدد من الترشيحات للدفاع عن اللقب
الــذي أحــرزه ست مــرات متتالية ،لكن
وض ـع ــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ف ـت ــرة ال
يـبــدو مطمئنًا إل ــى ال ـحـ ّـد ال ــذي عرفه
ســابـقــا عـشـيــة ان ـطــاق الـبـطــولــة .لكن
ال ب ـ ّـد للمتربصني بـتــراجــع مستوى
ً
«الـيــوفــي» أن يـعــودوا بــالــذاكــرة قليال

منح مقعد إضافي في دوري
األبطال سيزيد المنافسة أيضًا
إلـ ــى م ــوس ــم  ،2016-2015ال ـ ــذي ب ــدأ
فيه الـفــريــق متعثرًا ،مــع بــدء املــوســم،
ث ــم حـ ـ ّـول ت ـع ـثــره إل ــى ن ـتــائــج مـبـهــرة،
ً
مسجال  24فوزًا في  25مباراة ليتوج
بــالـلـقــب قـبــل ان ـت ـهــاء الـبـطــولــة بثالث
مراحل.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس
امل ـت ـخ ـصــص بــالـتـغـلــب ع ـلــى امل ــواق ــف
ال ـص ـع ـب ــة ،ولـ ـع ــل أب ـ ــرزه ـ ــا ك ـ ــان حــن
ف ـقــد ال ـف ــري ــق عـ ــدة الع ـب ــن م ــن طـيـنــة
أنــدريــا بـيــرلــو والتشيلياني أرت ــورو
فـيــدال والـفــرنـســي بــول بــوغـبــا .وهــذه
امل ـ ــرة يـ ــراهـ ــن كـ ـثـ ـي ــرون ع ـل ــى زع ــزع ــة
الفريق بعد فقدانه أحد أهم مدافعيه
لـ ـي ــون ــاردو ب ــون ــوت ـش ــي ،ال ـ ــذي انـتـقــل
ّ
إلــى ميالن بعدما كــان قــد شكل خطًا
دف ــاع ـي ــا م ــن األفـ ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم مع
أندريا بارزاغلي وجورجيو كييليني.
لكن هذا الضعف الدفاعي الــذي ظهر
ف ــي الـ ـك ــأس ال ـس ــوب ــر أمـ ـ ــام الت ـس ـيــو،
سيحاول املدرب ماسيمليانو أليغري
تعويضه بدانييللي روغاني وماتيا
دي تشيليو ،لتكون نقطة قوة الفريق

هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ه ـ ــي ف ـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم مــع
األرجنتينيني باولو ديباال وغونزالو
هيغواين والــوافــد الجديد البرازيلي
دوغـ ــاس كــوسـتــا ،وطـبـعــا الـكــرواتــي
ماريو ماندزوكيتش.
مـيــان هــو املـنــافــس الـجــديــد ،واألكـثــر
سعيًا للعودة إلــى منصات التتويج،
بعد أعوام من عدم قدرته على الوصول
ّ
إلى املراكز األربعة األولى حتى .شكل
ميالن فريقًا جديدًا بعد وصول املالك
الصينيني ال ـجــدد الــذيــن أنـفـقــوا 190
مليون يورو على االنتقاالت ،تضمنت
 9الع ـبــن ،بينهم الـبــرتـغــالــي أنــدريــه
سيلفا ،والتركي هاكان كالهانوغلو
وال ـس ــوي ـس ــري ريـ ـك ــاردو رودري ـغ ـي ــز،
إضافة إلى بونوتشي.
ً
أص ـ ــا الـ ـص ــراع ت ــاري ـخ ــي ب ــن مـيــان
ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،ف ــاألخـ ـي ــر ي ـح ـم ــل 33
لقبًا ،أمــا األول ّ
فتوج بـ  18لقبًا .وفي
املواسم األخيرة ،كسر «يوفي» العديد
من األرقــام القياسية ،ليفرض أرقامًا
يصعب تخطيها ،مثل الــوصــول إلى
 102نقطة في موسم  ،2014-2013و15
ان ـت ـصــارًا مـتـتــالـيــا ف ــي مــوســم -2015
 ،2016لـكــن الــرقــم ال ــذي لــم ينجح في
الوصول إليه هو ما حققه انطالقًا من
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إنكلترا (المرحلة )2

إيطاليا (المرحلة )1

 السبت:سوانسي سيتي × مانشستر يونايتد
()14.30
ليفربول × كريستال باالس ()17.00
ســاوث ـم ـب ـتــون × وسـ ــت هـ ــام يــونــايـتــد
()17.00
ليستر سيتي × برايتون ()17.00
ب ـيــرن ـلــي × وس ــت بــروم ـي ـتــش ألـبـيــون
()17.00
بورنموث × واتفورد ()17.00
ستوك سيتي × أرسنال ()19.30

 السبت:يوفنتوس × كالياري ()19.00
فيرونا × نابولي ()21.45

 األحد:هادرسفيلد × نيوكاسل ()15.30
توتنهام × تشلسي ()18.00

 األحد:أتاالنتا × روما ()19.00
بولونيا × تورينو ()21.45
كروتوني × ميالن ()21.45
إنتر ميالنو × فيورنتينا ()21.45
التسيو × سبال ()21.45
سمبدوريا × بينيفنتو ()21.45
ساسوولو × جنوى ()21.45
أودينيزي × كييفو ()21.45

 االثنني:مانشستر سيتي × إفرتون ()22.00

ً
موسم  ،1991-1990وصوال إلى موسم
 ،1993-1992حني بقي بال هزيمة في
 58مباراة متتالية.
ووســط هــذه التوقعات سيرتفع عدد
متابعي الــدوري اإليطالي في املوسم
الجديد ،وخصوصًا أن رقعة املنافسة
ق ــد ت ـت ـســع م ــع وجـ ـ ــود ف ـ ــرق نــابــولــي
َّ
وروم ـ ـ ـ ــا وإن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو .األول ح ــل
ثالثًا حني كان األقــوى هجوميًا بـ 94
هدفًا ،وبدأ املوسم الجديد بفوز على
نيس الفرنسي  0-2فــي ذه ــاب الــدور
التمهيدي املؤهل إلى دور املجموعات
ل ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .أم ــا ال ـثــانــي،
ً
وصـ ـي ــف الـ ـبـ ـط ــل ،فـ ــا يـ ـب ــدو م ـتــأمــا
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،إذ ف ـق ــد ع ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ــاع ـب ــن
أب ــرزه ــم األمل ــان ــي أن ـطــون ـيــو رودي ـغ ــر
واملصري محمد صالح ،كذلك استبدل
بـمــدربــه لوتشيانو سباليتي املــدرب
إوزيـ ـبـ ـي ــو دي فــران ـش ـي ـس ـكــو ،بـيـنـمــا
سـيـنـضــم «األسـ ـط ــورة» فرانشيسكو
توتي إلى الطاقم اإلداري للفريق بعد
اعتزاله في أيار املاضي .قد يشي ذلك
بإيجابية مــا ،لكن الفريق مــع املــدرب
الجديد يحتاج إلــى وقــت حتى يعود
إلـ ــى االن ـس ـج ــام ال ـ ــذي كـ ــان ع ـل ـيــه في
املوسم املاضي.
مــع ذل ــك ،سيرتفع مستوى التنافس
على كل الصعد بني املدربني أنفسهم،
والالعبني على أرض امللعب ،والسبب
أن هـ ــذا امل ــوس ــم س ـي ـس ـمــح إلي ـطــال ـيــا
بـسـبــب ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ف ــي االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ُـي ـ ـطـ ـ َّـبـ ــق ع ـل ــى
البطولة بداية من موسم ،2019-2018
ب ــامل ـش ــارك ــة ب ــأرب ـع ــة أن ــدي ــة م ـبــاشــرة
فـ ـ ــي دور امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات فـ ـ ــي دوري
أبـطــال أوروبـ ــا .مقعد جــديــد إذًا ،بعد
أن اق ـت ـص ــرت املـ ـش ــارك ــة ف ــي امل ــواس ــم
ال ـســاب ـقــة ع ـلــى فــري ـقــن ي ـتــأهــان إلــى
دور امل ـج ـم ــوع ــات وال ـث ــال ــث يـخــوض
تصفيات امللحق ،أمــا الــرابــع فيذهب
إلى «يوروبا ليغ».
ال ـكــل ي ـتــرقــب الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي هــذا
املــوســم مــع ال ـع ــودة املـنـتـظــرة ملـيــان،
والكل يأمل أن يعود «الكالتشيو» إلى
سابق توهجه.

سوق اإلنتقاالت

غوارديوال وراء المزيد من المدافعين

رفض وست بروميتش عرضًا من سيتي لضم إيفانز (أرشيف)

لم يكتف مانشستر سيتي اإلنكليزي
بدفع مبلغ  200مليون لتعزيز صفوفه
في خط الدفاع ،تحديدًا بوصول كايل
ووك ـ ــر وال ـف ــرن ـس ــي ب ـن ـج ــام ــان م ـنــدي
والـبــرازيـلــي دانـيـلــو ومــواطــن األخـيــر
ً
ال ـحــارس إيــدرســون ،فـضــا عــن العب
الــوســط الـبــرتـغــالــي ب ــرن ــاردو سيلفا،
بــل إنــه سـعــى إلــى ضــم مــدافــع جــديــد،
م ــا ي ــؤك ــد ت ــرك ـي ــز م ــدرب ــه اإلس ـب ــان ــي
جوسيب غــوارديــوال ،على تقوية هذا
الخط مع وفرة الخيارات الهجومية.
فـ ـق ــد أكـ ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب وسـ ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش
ألـ ـبـ ـي ــون ،ط ــون ــي ب ــول ـي ــس ،أن ن ــادي ــه
رفض عرضًا من «السيتيزنس» لضم
قلب الدفاع الدولي اإليرلندي جوني
إيفانز ،لكن ُرفض.

وأشـ ـ ـ ـ ــارت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام إل ـ ــى أن
سيتي عــرض نحو  23مليون دوالر
ل ـضــم ال ــاع ــب ال ـبــالــغ م ــن ال ـع ـمــر 29
عامًا.
وبــاالنـتـقــال إلــى إسبانيا ،وتحديدًا
إل ــى بــرشـلــونــة ،ف ــإن األن ـظ ــار ال تــزال
ّ
مركزة على الصفقات التي سيجريها
ال ـن ــادي قـبــل إغ ــاق ب ــاب االنـتـقــاالت
في نهاية الشهر الـجــاري لتعويض
رح ـيــل نـجـمــه ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار إلــى
باريس سان جيرمان الفرنسي.
وف ـ ّـي ظــل الـجـمــود وال ـغ ـمــوض الــذي
ي ـل ــف ص ـف ـق ـتــي ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي
كــوتـيـنـيــو م ــن ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
والـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي مــن
بوروسيا دورتـمــونــد األملــانــي ،دخل

اس ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي أن ـخــل دي مــاريــا
العب النادي الباريسي بني املرشحني
الرت ـ ــداء قـمـيــص «ال ـبــرســا» فــي حــال
فشل الصفقتني املذكورتني ،بحسب
صحيفة «ذا صن» اإلنكليزية.
تــزامـنــا ،تعاقد برشلونة مــع املــدافــع
الكولومبي ييري مينا بعد تفعيله
ال ـب ـنــد ال ـ ــذي يـسـمــح ل ــه ب ـش ــرائ ــه من
بامليراس البرازيلي مقابل  9ماليني
يورو.
ولـ ـ ـ ــن يـ ـنـ ـض ــم مـ ـيـ ـن ــا إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
«البرسا» قبل كانون الثاني املقبل،
بحسب ما أفادت صحيفة «سبورت»
الكاتالونية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أبـ ـ ــدى اإلس ـب ــان ــي
ديـ ـيـ ـغ ــو ك ــوسـ ـت ــا مـ ـه ــاج ــم تـشـلـســي

اإلن ـك ـل ـي ــزي ت ـم ـ ّـس ـك ــه ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
فريقه السابق أتلتيكو مــدريــد ،رغم
أن ال ـنــادي اإلسـبــانــي مـمـنــوع بحكم
العقوبة املفروضة عليه من التعاقد
مع أي العبني حتى فترة االنتقاالت
الشتوية املقبلة.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «أو غ ـ ـلـ ــوبـ ــو»
البرازيلية عن كوستا قوله« :وجهتي
أصبحت مـعــروفــة بالفعل .ال بــد لي
مــن ال ـعــودة إلــى أتلتيكو مــدريــد في
املوسم املقبل».
وفـ ـ ـ ــي أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن أيـ ـنـ ـت ــراخ ــت
فرانكفورت تعاقده مع العب الوسط
ال ـغــانــي كـيـفــن بــريـنــس بــوات ـنــغ ملــدة
ثــاث سـنــوات ،وذلــك بعد أيــام قليلة
من رحيله عن الس باملاس اإلسباني.

