20

السبت  26آب  2017العدد 3260

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ليفربول وأرسنال أمام «اختبار القوة»
يحتضن ملعب «آنفيلد» األحد
مواجهة كبرى بين ليفربول
وأرسنال في المرحلة الثالثة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم .هي المواجهة األقوى
للفريقين ،إذ يبحثان فيها عن الفوز،
وتحديدًا أرسنال ومدربه أرسين فينغر
حسن زين الدين
لن يكون من الصعوبة بمكان انتقاء
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األب ـ ـ ـ ــرز فـ ــي ع ـط ـل ــة ن ـهــايــة
األس ـب ــوع ف ــي ال ـب ـطــوالت األوروب ـي ــة
الوطنية لكرة القدم .هناك في ملعب
ّ
«آنـفـيـلــد» ،يـحــل أرسـنــال ضيفًا على
لـيـفــربــول ،األحـ ــد ،فــي مــوقـعــة كبرى
مبكرة في املرحلة الثالثة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
الــافــت أن امل ـبــاراة تــأتــي فــي توقيت
م ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـف ــري ـق ــن قـبــل
أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مـ ــن إغ ـ ـ ــاق ب ـ ــاب س ــوق
االنـتـقــاالت .إذ خ ــارج امللعب يعيش
الفريقان وضعًا مشابهًا نتيجة عدم
ات ـض ــاح ال ــرؤي ــة ت ـمــامــا حـ ــول اثـنــن
م ــن أب ـ ــرز ال ــاع ـب ــن ف ــي صـفــوفـهـمــا.

حالة من االستقرار
في صفوف ليفربول تبدو
معاكسة لدى أرسنال
ف ـمــن ج ـهــة «ال ـ ــري ـ ــدز» ،ال ي ـ ــزال بـقــاء
النجم الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو
ف ــي ص ـفــوفــه م ــوض ــع ح ـ ــذر ،إذ رغــم
مــا ت ــردد عــن اس ـت ـمــراره مــع الـفــريــق،
فقد تشهد األي ــام أو حتى الساعات
املقبلة تطورات مفاجئة تقود الالعب
إلــى االنـتـقــال فــي نهاية املـطــاف إلى
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ال ـســاعــي بكل
جهد إلى ضمه.
األمـ ـ ـ ــور تـ ـب ــدو م ـش ــاب ـه ــة فـ ــي مـلـعــب
«اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» ،إذ إن ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ال ــذي سيعود
إلى التشكيلة بعد غيابه منذ بداية
املــوســم لــم يحسم بـعــد مـصـيــره بني
ال ـب ـق ــاء أو ال ــرحـ ـي ــل ،وس ـ ــط ت ـقــاريــر
ت ــرب ـط ــه ب ــاالن ـت ـق ــال إل ـ ــى مــانـشـسـتــر
س ـي ـت ــي لـ ـيـ ـك ــون ال ـص ـف ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة

ّ
ال يزال أوزيل في ُسبات عميق وأداؤه يتسم بالكسل (أرشيف)

لإلسباني جوسيب غــوارديــوال هذا
الصيف.
لكن املشهد يبدو مختلفًا على أرض
املـلـعــب ،حـيــث إن الـفــريـقــن يعيشان
واقـعــا مختلفًا .فمن جهة ليفربول،
ي ـ ـبـ ــدو م ـن ـت ـش ـيــا ب ـت ــأه ـل ــه إلـ ـ ــى دور
املجموعات في مسابقة دوري أبطال
أوروبا ،الذي فشل أرسنال في بلوغه،
بـعــد أن تـخـطــى هــوفـنـهــايــم األملــانــي
ف ــي ع ـقــر داره  1-2ذه ــاب ــا و 2-4في
ملعبه «آنفيلد» إيابًا .ورغــم تعادله
على ملعب واتفورد  3-3في انطالق
ال ـ «بريميير لـيــغ» ،فإنه عــاد وحقق
الـ ـف ــوز ع ـلــى كــري ـس ـتــال ب ـ ــاالس ،0-1
وك ــل ه ــذا م ــن دون كــوتـيـنـيــو ،حيث
إن قوة ليفربول تكمن في التجانس
واالنسجام بني العبيه ،بعد احتفاظه
باملجموعة ذاتها ،باستثناء وصول
ّ
امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح الـ ــذي شــكــل
إضافة مهمة تبدو واضحة من خالل
أهدافه التي سجلها .من هنا ،يعيش
«الـ ــريـ ــدز» مــرح ـلــة اس ـت ـق ــرار يطغى

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )3

إيطاليا (المرحلة )2

 السبت:بورنموث  -مانشستر سيتي ()14,30
نيوكاسل  -وست هام ()17,00
واتفورد  -برايتون ()17,00
كريستال باالس  -سوانسي ()17,00
هادرسفيلد  -ساوثمبتون ()17,00
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد  -لـيـسـتــر سيتي
()19,30

 السبت:بينيفنتو  -بولونيا ()19,00
جنوى  -يوفنتوس ()19,00
روما  -إنتر ميالنو ()21,45

 األحد:تشلسي  -إفرتون ()15,30
وست بروميتش ألبيون  -ستوك سيتي
()15,30
ليفربول  -أرسنال ()18,00
توتنهام  -بيرنلي ()18,00

 األحد:تورينو  -ساسوولو ()19,00
كييفو  -التسيو ()21,45
كروتوني  -فيرونا ()21,45
فيورنتينا  -سمبدوريا ()21,45
ميالن  -كالياري ()21,45
نابولي  -أتاالنتا ()21,45
سبال  -أودينيزي ()21,45

عليها التصميم بتحقيق إنجاز هذا
املــوســم بعد مرحلة البناء واإلع ــداد
في املوسم املاضي .لكن هذا ال يمنع
من أن األملاني يورغن كلوب يحتاج
ملعالجة الضعف في خط الدفاع.
أمــا أرسـنــال ،فــأمــوره ليست على ما
ي ــرام فــي بــدايــة ه ــذا املــوســم ،إذ بعد
أن نجا بأعجوبة من الخسارة أمام
لـيـسـتــر سـيـتــي ع ـلــى م ـل ـع ـبــه ،وقـلــب
ت ــأخ ــره إل ــى ف ــوز  3-4ف ــي الـلـحـظــات
األخ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى مــن
البطولة ،إال أنــه لم ُ
ينج في الثانية،
وس ـق ــط ع ـلــى م ـل ـعــب س ـت ــوك سيتي
 .1-0ب ــدا واض ـحــا أن الـفــريــق متعب
ويفتقد روحـيــة الـفــوز والـحـلــول مع
ضـعــف دفــاعــي واض ــح تـتـحــدث عنه
األهداف األربعة في مباراتني.
غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــز ال ي ـ ـ ـبـ ـ ــرر ه ـ ــذه
االنـطــاقــة الضعيفة ،إذ ال يمكن أن
يعتمد فــريــق يـضــع الـلـقــب هــدفــا له
ع ـلــى الع ــب واح ـ ــد ،ب ــل يـمـكــن ال ـقــول
إن م ـن ـظ ــوم ــة «امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة» ك ـك ــل،
أصــابـهــا الـصــدأ وكــانــت تحتاج إلى
«نفضة» كبيرة هــذا الصيف ،لكنها
لــم تتحقق ،إذ اكتفى أرس ـنــال حتى
اآلن بضم املهاجم الفرنسي ألكسندر
الكازيت الذي ال يمكن مقارنته طبعًا
ب ـم ــواط ـن ــه ال ـن ـج ــم الـ ـس ــاب ــق ت ـي ـيــري
هـ ـن ــري وامل ـ ــداف ـ ــع ال ـب ــوس ـن ــي س ـيــاد
كــوالس ـي ـنــاتــش ،مـبـقـيــا ف ــي صـفــوفــه
الـعــديــد مــن الــاعـبــن الــذيــن ال لــزوم
ل ـه ــمُ ،
وي ـ ـ َـع ـ ـ ّـدون فــائ ـضــا سـلـبـيــا في
الفريق.
ً
فضال عن ذلــك ،فإن النجم اآلخــر في
«ال ـغــانــرز» ،األملــانــي مسعود أوزي ــل،
الذي ِّ
يعول عليه الفريق ،ال يزال في
ّ
ُسبات عميق ،وأداؤه يتسم بالكسل،
م ــا حـ ــدا ال ـن ـجــم ال ـس ــاب ــق لـلـيـفــربــول
س ـت ـي ـف ــان ج ـ ـي ـ ــرارد ،إل ـ ــى تــوب ـي ـخــه،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه أصـبــح «عـبـئــا» على
أرسنال.
وهنا ُيسأل املــدرب الفرنسي أرسني
فينغر طبعًا عن كل ذلك ،خصوصًا أنه
أمام موسم مصيري له ال يحتمل أي
خطأ ،ومن املفروض أن يكون قد ّ
أعد
فريقه بالطريقة املالئمة للمنافسة،
ّ
املعني األول بتعاقدات الفريق،
وهو
وبــالـتــالــي إن الـخـســارة م ـجــددًا أمــام
ليفربول ستضعه أمــام ضغط مبكر
من جماهير «الغانرز».
إنه االختبار األول الكبير لليفربول
وأرسنال هذا املوسم في مواجهتهما
ّ
الـتــي لـطــاملــا اتـسـمــت بـقـ ّـوتـهــا كحال
امل ــواج ـه ــات ب ــن ك ـبــار ال ـ ـ «بــريـمـيـيــر
ليغ» .هذا مرتقب األحد ،وغير ذلك ال
ينتظر أحد.

سوق اإلنتقاالت

 400مليون يورو قيمة فسخ عقد ديمبيلي مع «البرسا»
أعلن برشلونة
ضم ديمبيلي
رسميًا لمدة
 5سنوات (أود
أندرسن ــ أ ف ب)

أعلن برشلونة اإلسباني رسميًا ضم
الفرنسي املوهوب عثمان ديمبيلي من
بوروسيا دورتموند األملاني.
وان ـت ـقــل ديـمـبـيـلــي بـعـقــد مــدتــه خمس
سـ ـن ــوات م ـق ــاب ــل  105م ــاي ــن دوالر،
ً
فـضــا عــن امل ـكــافــآت ،بحسب مــا أعلن
الـعـمــاق الـكــاتــالــونــي .وق ــال «الـبــرســا»
في بيان« :توصل برشلونة وبوروسيا
دورتـ ـم ــون ــد إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـل ــى ان ـت ـقــال
عثمان ديمبيلي» ،مشيرًا إلى أن قيمة
البند الجزائي لفك ارتباطه مع الالعب
هي  400مليون يورو.
وفـ ـ ـ ـ ــي إي ـ ـط ـ ــال ـ ـي ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«كــوري ـيــري ديـلـلــو س ـب ــورت» أن العــب
شالكه األملاني بينيديكت هوفيديس،
بات قريبًا من االنتقال إلى يوفنتوس

لتعويض رحيل ليوناردو بونوتشي
إلى ميالن.
وأوردت الـصـحـيـفــة أن ال ــاع ــب ال ــذي
ُ
تـ ـ ِّـوج مــع مـنـتـخــب أملــان ـيــا بـلـقــب كــأس
ال ـع ــال ــم  2014ف ــي ال ـب ــرازي ــل س ـي ـغــادر
ّ
فريقه متجهًا إلى مدينة تورينو ،دون
أن توضح قيمة الصفقة.
بــدوره ،انتقل الالعب اإليطالي ألبرتو
أكويالني إلى الس باملاس اإلسباني،
إعارته
بعدما كان حرًا إثر انتهاء فترة ّ
مـ ــن مـ ـي ــان إلـ ـ ــى سـ ــاسـ ــوولـ ــو .ووقـ ـ ــع
أكــويــانــي عـقـدًا مل ــدة عــامــن ،وه ــو من
الالعبني الذين يتمتعون بخبرة اللعب
على أعلى املستويات ،لكونه دافع عن
أل ــوان أنــديــة كبيرة مثل روم ــا (-2002
 )2009ولـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي (-2009

 )2012وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وم ـ ـيـ ــان (ل ـعــب
مــع األخـيــريــن على سبيل اإلع ــارة من
ليفربول).
ك ــذل ــك م ـ ّـر أك ــوي ــان ــي الـ ــذي خ ــاض 38
م ـب ــاراة دول ـيــة مــع املـنـتـخــب اإليـطــالــي
بني  2006و ،2014بفيورنتينا (-2012
 )2015وسبورتينغ لشبونة البرتغالي
( )2016-2015ق ـبــل أن ي ـحــل املــوســم
املــاضــي فــي بـيـسـكــارا ال ــذي أع ــاره في
كانون الثاني لساسوولو.
وتوج أكويالني خالل مسيرته بلقبي
كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ع ــام ــي  2007و2008
والكأس السوبر اإليطالية عام .2007
وأصبح أكويالني ثاني العب يلتحق
ب ـ ـ ــاس ب ـ ــامل ـ ــاس بـ ـع ــد الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
الدفاعي سيرجي سامبر الــذي انتقل

إليه على سبيل اإلعارة من برشلونة.
كذلك ،تعاقد وست بروميتش ألبيون
اإلنكليزي مــع العــب اليبزيغ األملــانــي،
اإلسكوتلندي أوليفر بوركي في عقد
يمتد خمس سنوات .ولم يكشف وست
ب ــروم ـي ـت ــش ع ــن ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـق ــة ،لـكــن
وسائل اإلعالم البريطانية أشارت إلى
أنها تصل إلى نحو  19مليون دوالر.
من جهة أخرى ،انتقل مهاجم نيوكاسل
اإلنكليزي الفرنسي إيمانويل ريفيير
إل ـ ــى صـ ـف ــوف م ـي ـت ــز ال ـف ــرن ـس ــي الـ ــذي
أعــاره املوسم املاضي إلــى أوساسونا
اإلسباني.
وبــذلــك ،يــرحــل ريفيير ( 27عــامــا) عن
ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـي ــزي الـ ـ ــذي ق ـض ــى فــي
صفوفه ثالثة مواسم.

