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رياضة

رياضة
بريمير ليغ

كالشيو

ميالن يخسر مباراته األولى

خبرة أنشيلوتي تتفوق على حماسة غاتوزو
ربما لم يكن في صالح
نادي ميالن اإليطالي أن
تتأجل مباراته األولى من
الموسم الجديد التي كان
من المقرر أن يلعبها ضد
نادي جنوى .حادثة سقوط
الجسر في مدينة جنوى أدت
إلى تأجيل اللقاء .خاض ميالن
مباراته األولى أمام نابولي
«العنيد» ومدربه الجديد
كارلو أنشيلوتي ،على ملعب
السان باولو في مدينة
الجنوب اإليطالي .ميالن لم
يكن محظوظًا

حسن رمضان
جاء موعد املباراة األولى للفريق الذي
يــأمــل الـكـثـيــرون أن ي ـقـ ّـدم ه ــذه السنة
ً
أداء مـمـ ّـيـزًا فــي الــ«سـيــري إي ــه» .يريد
ع ـشــاق م ـيــان أن ي ـش ــاه ــدوا فــريـقـهــم
بصورة مغايرة ملا كــان عليه الوضع
في السنوات األخيرة .املباراة األولى،
م ـي ــان ف ــي م ــواج ـه ــة ف ــري ــق ال ـج ـنــوب
نابولي وعلى ملعب األخير في السان
باولو ،امللعب الذي اكتظ بالجنوبيني،
بــامل ـش ـج ـعــن امل ـت ـع ـص ـبــن ل ـن ــادي ـه ــم.
أجـ ــواء اع ـتــدنــا عليها فــي أي م ـبــاراة
لـلــ«سـيـلـيـسـتــي» ف ــي مـعـقـلــه ،إضــافــة
إلــى لقطة الـعـنــاق الـحــار قبل صافرة
البداية بني مدربي الفريقني جينارو
غ ــات ــوزو وك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،لقطة

أعـطـتـنــا ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـف ــاؤل ب ـم ـبــاراة
سـتـكــون ممتعة بــن الـفــريـقــن .عناق
وحـ ــب م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ت ـقــاب ـل ـه ـمــا روح
ّ
تنافسية من الداخل ،فكل من املدربني
ّ
سيحاول أن يثبت نفسه كمدرب قادر
على صناعة الفارق لناديه والعبيه.
بدأت املباراة بالطريقة التي يجب أن
تبدأ بها ،استحواذ كبير على الكرة
م ــن ق ـبــل ل ــوري ـن ــزو إنـسـيـنــي ورف ــاق ــه.
ه ـ ــذا ن ــاب ــول ــي وه ـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــان ب ــاول ــو.
اس ـت ـمـ ّـر الـضـغــط الـنــابــولـيـتــانــي على
مــرمــى ال ـحــارس الـشــاب جيانلويجي
دونــارومــا ،دون أن يسفر عن خطورة
ّ
ت ــذك ــر .ح ــت ــى جـ ــاءت الــدق ـي ـقــة  15من
عـ ـم ــر املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت م ـع ـهــا
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـ ـس ـ ــار ل ـ ـل ـ ــ«روسـ ــون ـ ـيـ ــري».
هـ ـ ـ ــدف ع ـ ـلـ ــى طـ ــري ـ ـقـ ــة العـ ـ ـ ــب مـ ـي ــان
الـ ـس ــاب ــق زالتـ ـ ـ ــان إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش،
تـســديــدة «أكــروبــاتـيــة» مــن العــب خط
ال ــوس ــط وال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن ب ــن أب ــرز
العـبــي مـيــان فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
جياكومو بونافينتورا.
ت ـقـ ّـدم ص ــدم بــه بــونــافـنـتــورا جماهير
الفريق األزرق الذي كان مهاجمًا منذ
ال ـب ــداي ــة ،ف ـلــم ي ـتــوقــع الع ـب ــو نــابــولــي
ومدربهم هدفًا في الدقائق األولى من
املباراة .لم يستسلم أحفاد مارادونا،
ب ــل ح ــاول ــو ال ــوص ــول م ـ ــرارًا وت ـك ــرارًا
إلــى مرمى الـحــارس دونــارومــا ،ولكن
ثـنــائــي الــدفــاع ،قــائــد الـفــريــق أليسيو
رومانيولي واألرجنتيني موساكيو
كانا بمثابة الحائط الذي منع جميع
كــرات هجوم نابولي .هنا األمــر ليس
اعـتـيــاديــا ،ف ــأن تـقــف فــي وج ــه هجوم
فــريــق اع ـت ــاد ع ـلــى الـتـسـجـيــل ف ــي كل
م ـبــاراة يلعبها وب ــأرق ــام كـبـيــرة ،هــذا
ي ـع ـنــي أم ـ ـرًا واح ـ ـ ـ ـدًا ،م ـي ــان غ ــات ــوزو
ّ
ناجح حتى اللحظة التي انتهى معها
ّ
شوط املباراة األول.
ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،تـشـكـيـلــة «ال ــدي ــاف ــول ــو»

ليست بــالـقـ ّ
ـويــة ،وق ــرر غــاتــوزو أن ال
يشرك سوى العب واحد من الصفقات
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي أب ــرم ـه ــا خـ ــال ف ـتــرة
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـص ـي ـف ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة .أب ـقــى
ً
جـ ـيـ ـن ــارو كـ ـ ــا مـ ــن األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
الك ـس ــاالت ،وج ـنــاح ف ـيــاريــال السابق

تحركات المهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغوايين لم تشكل
خطورة على دفاع نابولي
سـ ـيـ ـم ــو ك ــاس ـت ـي ـي ـخ ــو عـ ـل ــى م ـق ــاع ــد
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالء ،ح ــال ـه ـم ــا ك ـ ـحـ ــال ال ـص ـف ـقــة
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أب ــرم ـه ــا الـ ـن ــادي قـبــل
إقفال سوق االنتقاالت ،وهو الفرنسي
تيمو باكايوكو .في كرة القدم كما في
الـحـيــاة ،كــل قــاعــدة لها اسـتـثـنــاء ،بدأ
غاتوزو املباراة باملهاجم األرجنتيني
ّ
للمباراة الثانية يفوز نابولي بعد أن كان متأخرًا بالنتيجة (أ ف ب)

الـ ــوافـ ــد ال ـج ــدي ــد إل ـ ــى ق ـل ـعــة «الـ ـس ــان
س ـيــرو» غــونــزالــو هـيـغــوايــن .األخـيــر
لــم يكن مــرتــاحــا طيلة امل ـبــاراة ،بــل إن
ّ
تـحــركــاتــه ح ـ ّـد مــن خـطــورتـهــا املــدافــع
الـسـيـنـغــالــي كــول ـي ـبــالــي ،إض ــاف ــة إلــى
عدم وجود صانع ألعاب حقيقي قادر
ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـت ـم ــري ــرات الـحــاسـمــة
ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاس ــب .اف ـت ـقــد غــاتــوزو
أيـضــا لـخــدمــات العـبــه الـتــركــي هاكان
شـ ّـال ـهــانــوغ ـلــو ب ـس ـبــب اإلي ـ ـقـ ــاف .فــي
الــشــوط الـثــانــي ،اسـتـمـ ّـر املـشـهــد على
ما انتهت عليه ّ
حصة املباراة األولى،
ّ
ض ـغــط م ــن نــابــولــي يـقــابـلــه م ــرت ــدات
ميالنية .نجح الفريق اللومباردي من
تسجيل ال ـهــدف الـثــانــي عـبــر الظهير
األيمن دافيدي كاالبريا .ومع تسجيل
ال ـظ ـه ـيــر اإليـ ـط ــال ــي ال ـص ـغ ـيــر ل ـهــدف
م ـي ــان ال ـث ــان ــي ،ك ــان ــت ن ـق ـطــة ت ـحـ ّـول
املـ ـ ـب ـ ــاراة .بـ ـ ــدأت ع ـج ـلــة ض ـغ ــط فــريــق
ّ
الجنوب في الــدوران من جديد ،حتى

تـمـكــن الع ــب خ ــط ال ــوس ــط الـبــولـنــدي
بياتر زيلينسكي من تسجيل هدفني
ح ـقــق بـهـمــا ال ـت ـع ــادل ل ـفــري ـقــه ،وســط
ص ــدم ــة العـ ـب ــي مـ ـي ــان .ن ـق ـطــة يـجــب
الـتــوقــف عـنــدهــا ،االخ ـت ــاف وال ـفــارق
الكبير بني مدربي الفريقني .قراءتهما
ل ـل ـم ـب ــاراة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ال ـش ـخ ـص ـيــة مــن
ال ـس ـه ــل أن ت ــاح ـظ ـه ــا .ظ ـه ــر م ـيــان
ـادل،
غــاتــوزو وكــأنــه يلعب عـلــى الـتـعـ ّ
مــن بــدايــة املـبــاراة حتى بعد أن تلقى
الـهــدف الـثــالــث مــن البلجيكي دريــس
م ـي ــرت ـي ـن ــز .ال وج ـ ـ ــود ل ـن ــزع ــة وروح
ّ
هجومية تجعل املشجعني يتأملون
ف ـ ــي أن م ـ ـيـ ــان قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة
م ــن ج ــدي ــد ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة .أنـشـيـلــوتــي
«ال ـ ــداهـ ـ ـي ـ ــة» قـ ـ ــام ب ـ ــإج ـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــرات
«ذك ـ ّـي ــة» خ ــال الـلـقــاءّ ،أول ـهــا بــإدخــال
أم ــادو دي ـ ــاوارا كــاعــب ارت ـك ــاز جاهز
بدنيًا والثاني بإقحامه ميرتينز في
مركز الجناح ،العبان جاهزان بدنيًا
عززا من قدرة نابولي على محاصرة
م ـي ــان والـ ـح ــد م ــن خـ ـط ــورة الع ـب ـيــه.
مباراة انتهت عند نتيجة  .2-3نتيجة
عندما يراها الـ«ميالنيستا» ،يعتقد
ب ــأن فــريـقــه ق ـ ّـدم م ـبــاراة بطولية أمــام
ّ
فريق هجومي وفي السان باولو ،إل
أن الواقع مختلف كثيرًا .أسوأ مباراة
مليالن مــن الناحية «التكتيكية» منذ
وق ــت ،أي بمعنى أدق ،أس ــوأ م ـبــاراة
لـ ـغ ــات ــوزو ،ال ـ ــذي ي ــواص ــل ع ـج ــزه عن
ص ـنــع م ـي ــان م ـخ ـت ـلــف ،م ـي ــان ق ــادر
ع ـلــى م ــواج ـه ــة أن ــدي ــة إي ـطــال ـيــا الـتــي
تمتلك بمعظمها مدربني قادرين على
صنع الفارق .في إسبانيا مثال هناك
الع ـبــون ق ـ ــادرون عـلــى صـنــع ال ـفــارق،
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي مـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة ،أو
أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد،
ولكن من يعرف الكرة اإليطالية ،يدرك
أنه على املــدرب أن يقدم الكثير ،وهو
ما يعجز عنه غاتوزو حتى اللحظة.

توتنهام  xمانشستر يونايتد

«السبيشل وان» أمام الفرصة األخيرة
يواصل المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو هوايته
المفضلة وهي «االعتراض».
لم يتوقف الـ«سبيشل
وان» عن انتقاد العبيه منذ
الفترة التحضيرية للدوري.
ينتقد إدارة أي فريق يكون
ّ
مدربًا له .المشكلة باتت
كبيرة بينه وبين متوسط
ميدانه وبطل العالم مع
المنتخب الفرنسي بول
بوغبا .وكل هذا ُيضاف إلى
النتائج ّ
السلبية خالل المباريات،
موينيو في وضع صعب
قبل مواجهة توتنهام
حسن رمضان
وصـ ـفـ ـت ــه الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
األوص ـ ـ ـ ــاف ،م ـن ـهــا ال ــدف ــاع ــي وال ـغ ـيــر
ّ
ه ـ ـ ـجـ ـ ــومـ ـ ــي ،صـ ـ ــاحـ ـ ــب خـ ـ ــطـ ـ ــة «رك ـ ـ ــن
ال ـحــاف ـلــة» ،وه ــو مـصـطـلــح أط ـلــق في
األوسـ ـ ــاط ال ـك ــروي ــة ع ــن ال ـخ ـطــة الـتــي
يـعـتـمــدهــا م ـ ـ ّ
ـدرب م ــا ،ح ــن يـغـلــق كل
ّ
السبل املــؤديــة إلــى ا ّملــرمــى .إل أن كل
ه ــذه الـصـفــات لــم تــؤثــر ول ــو بالشيء
البسيط على أفكار املــدرب البرتغالي
ل ـن ــادي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد جــوزيــه
مورينيو .مورينيو يبقى مورينيو،
يبقى امل ـ ّ
ـدرب الــذي يبحث عــن األمــور
ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــدل أمـ ـ ـ ــام ص ـح ــاف ــة
ّ
تتعطش ملثل هــذه األم ــور ،الصحافة

اإلن ـك ـل ـيــزيــة .ف ــوز ص ـعــب ف ــي امل ـب ــاراة
األولى من ّ
الدوري أمام ليستر سيتي
إضافة إلى خسارة في املباراة الثانية
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ـ ــام ب ــرايـ ـت ــون خـ ــارج
م ـل ـع ـبــه .الـ ـي ــوم س ـي ـك ــون «الـسـبـيـشــل
ّ
وان» ول ــو أن ه ــذا الــل ـقــب ب ــات بعيدًا
ـدرب كمورينيو ،أمــام تحدّ
جـدًا عن مـ ّ
صعب ،مسألة حياة وموت .تفوز على
تــوت ـن ـهــام ،ت ـت ـمـ ّـســك بـبـصـيــص األم ــل
ّ
الذي قد يبقيك على دكة بدالء األولد
تــرافــورد .تنتهي املـبــاراة بــأي نتيجة
ّ
سلبية (تـعــادل أو خ ـســارة) ،سيحتم
ع ـلــى اإلدارة حـيـنـهــا الـتـفـكـيــر جـ ّـديــا
بإقالة املدرب البرتغالي.
بالنسبة إلى توتنهام ،يعتبر النادي
الـلـنــدنــي مــن بــن أصـعــب ال ـفــرق التي
مــن املمكن أن يلتقي بها اليونايتد.
ّ
منظم يقوده مـ ّ
ـدرب يعلم جيدًا
فريق
م ــاه ـ ّـيــة األدوات ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا بني
ي ــدي ــه .س ـيــدخــل املـ ـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي
ماوريتسيو بوتشيتينو بتشكيلته
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة الـ ـ ـت ـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــدهـ ــا م ـنــذ
م ـن ـت ـصــف امل ــوس ــم م ــا ق ـب ــل امل ــاض ــي.
ثــاثــة العـبــن فــي مــركــز قـلــب الــدفــاع،
إضافة إلى العبي ارتكاز وثالثي في
املـقـ ّـدمــة يترأسهم املهاجم اإلنكليزي
هاري كاين ،هداف كأس العالم .فريق
صعب املـنــال ولــو أن املـبــاراة ستكون
في األولد ترافورد ،فعلى مورينيو أن
يثبت بأنه قــادر على املنافسة بشكل
ج ـ ّـدي هــذا املــوســم وذل ــك مــع تحقيقه
ال ـفــوز أم ــام فــريــق «ال ـحــي ال ـي ـهــودي»
فــي إنكلترا .توتنهام يــواصــل تقديم
عروضه القوية ،فهو يمتلك منظومة
متجانسة ،والعـبــن بمتوسط أعمار
ص ـغ ـيــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ص ـن ــع ال ـف ــارق
وضرب خطوط أي دفاع.
ب ـ ـ ــدأت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ت ــرف ــع ال ــاف ـت ــات
الـ ـغ ــاضـ ـب ــة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ــات امل ـل ـع ــب
التاريخي لليونايتد .بعض الجماهير

ال ليغا

أمام تير شتيغن دون أن ينجح .وكان
الوقت بدل عن الضائع حاسمًا ،حيث
أن ــه ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ــ 93س ـجــل الـبــديــل
كيكو أوليفاس هدفًا برأسه في مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة أل ـ ـغـ ــاه ال ـح ـك ــم ب ـم ـســاعــدة
م ــن تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو ب ــداع ــي الـتـسـلــل.
وخـ ــال ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي لـبــرشـلــونــة لم
يظهر املهاجم األوروغــوايــانــي لويس
س ــواري ــز بــال ـصــورة امل ـط ـلــوبــة ،إذ بــدا
تائهًا فــي معظم فـتــرات الـلـقــاء ،وسط
عالمات استفهام كبيرة حــول تراجع
أدائه خالل األشهر املاضية ،وافتقاده
لـحــاســة الـتـهــديــف .وم ــن جـهـتــه أعــرب
مــدافــع برشلونة جـيــرارد بيكيه الــذي
خ ــاض  300م ـبــاراة فــي الـ ــدوري حتى
اآلن ،ع ــن رض ــاه بـنـتـيـجــة ال ـل ـقــاء رغــم
أرض ـ ّـي ــة امل ـل ـعــب ال ـس ـي ـئــة ،وقـ ـ ــال« :إذا
أردنا أن نبيع الدوري اإلسباني يجب
أن ّ
نحسن وضعية العشب .هذا يسبب
الضرر لالعبني ويعرضهم لإلصابة.
العشب كان اليوم مؤسفًا».
وأثـ ـ ـ ــارت أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب ب ـل ــد الــول ـيــد
ّالكثير من ردود الفعل الغاضبة ،رغم
أن ــه تــم تـبــديـلـهــا فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
ّ
إل أن ـه ــا ك ــان ــت س ـي ـئــة ل ـل ـغــايــة خــال
م ـبــاراة بــرشـلــونــة ،وك ــادت أن تـعـ ّـرض
العـ ـب ــي ال ـف ــري ـق ــن إلصـ ــابـ ــات ك ـب ـيــرة.
وأع ـ ــرب سـيــرجـيــو بــوسـكـيـتــس العــب
الـ ـن ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ــن غ ـض ـبــه من
س ــوء أرض ـيــة ملعب «نـيــوفــو جوسي
زوري ـ ـيـ ــا» ،وقـ ــال لـصـحـيـفــة «م ــون ــدو
ديبورتيفو» اإلسبانية «مــن املؤسف
أن نـلـعــب م ـب ــاري ــات ع ـلــى مـلـعــب مثل
ه ــذا ،وي ـقــولــون إن ــه أف ـضــل دوري في

ّ
غريزمان يواصل التألق

كادت أرضية
الملعب
السيئة أن
تسبب إصابات
لالعبين

الـعــالــم .لــم يتقبل أي شـخــص املـجــيء
م ـب ـك ـرًا ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ح ــال ــة ال ـع ـش ــب،
ك ــان الـلـعــب عـلــى ه ــذه األرض ـي ــة أقــرب
ّ
إل ـ ــى م ـ ـبـ ــاراة ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ» .وأك ـ ــد
بوسكيتس أن امل ـب ــاراة كــانــت صعبة
للغاية على زمالئه خاصة في الشوط
الـثــانــي ،حيث ظهر العبو بلد الوليد
بشخصية ّ
مميزة .ومن جهتها أعلنت
راب ـطــة ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم
ف ـتــح تـحـقـيــق تــأدي ـبــي م ــع نـ ــادي بلد
الوليد ،حول سوء أرضية ملعبه .وقال
خــافـيـيــر تـيـبــاس رئ ـيــس ال ــراب ـط ــة ،إن
«ملعب زوري ــا ال يفي بالحد األدنــى
مــن ال ـشــروط ،للمنافسة فــي مثل هذا
الدوري ،من الواضح أننا سنفتح ملفًا
تأديبيًا حول هذا األمر».

االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ــوء أرض ـ ـيـ ــة
امللعب أجاب عليها مدرب بلد الوليد
س ـي ــرج ـي ــو غ ــون ــزالـ ـي ــس ،ال ـ ـ ــذي قـ ــال:
«فــريـقـنــا أيـضــا م ـكـ ّـون مــن العـبــي كــرة
ق ـ ــدم ،ول ـي ــس مـ ــزارعـ ــن .ال أحـ ــد يــريــد
الـلـعــب عـلــى أرض ـي ــة سـيـئــة ،ول ـكــن لم
ي ـكــن ل ــدى الـ ـن ــادي الـكـثـيــر ل ـي ـقــوم بــه،
وفعل كل ما بوسعه ليكون امللعب في
أف ـضــل ح ــال ــة .الـعـشــب ك ــان ه ــو نفسه
للجميع وال ـحــل الــوحـيــد هــو التأقلم
مــع مــا هــو مــوجــود» .ومــن املـتــوقــع أن
ً
تثير قضية أرضية امللعب جدال كبيرًا
فــي إسبانيا ،خاصة بعد قــرار رابطة
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ال ـ ـخـ ــاص بـلـعــب
بعض املباريات في الواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة وهـ ــو م ــا تــرف ـضــه غــالـبـيــة

في مباراة الفريق االفتتاحية للدوري
أم ـ ـ ــام ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،رفـ ـع ــت الف ـتــة
مكتوب عليها «مورينيو ،إلعب لعبك
ال ـه ـجــومــي أرجـ ـ ــوك» .صـ ــورة مـعـ ّـبــرة
عـ ــن وض ـ ــع ال ـج ـم ــاه ـي ــر الـ ـت ــي ل ـطــاملــا

يبدو بول بوغبا غير راض
عن المركز الذي ّيشركه
فيه مورينيو حاليًا
اعتادت على نوع ّ
معي من اللعب في
الفترة الذهبية التي كان فيها املدرب
أليكس
اإلسكتلندي الكبير «السير»
ّ
فــرغـيـســون مــدربــا لـلـفــريــق .وم ــن حــق
ه ــذه الـجـمــاهـيــر ب ــأن تـطــالــب املترجم
السابق في نادي برشلونة بأن ّ
يغير

من أفكاره .من حقها أن تعترض على
ال ــ«مــو» ليس بسبب اللعب الدفاعي
املـ ـب ــال ــغ ف ـي ــه ف ـح ـس ــب ،ب ــل ف ــي امل ـق ــام
األول بسبب سوء النتائج .فأن يكون
لديك أسـلــوب لعب ّ
معي وتنجح من
ّ
خالله ،لن تتكلم كثيرًا هذه الجماهير،
ّ
«فــالـنـتــائــج تخفي ال ـع ـيــوب» .أم ــا في
حــالــة مــوريـنـيــو ،م ـ ّ
ـدرب يعتمد كثيرًا
عـلــى أف ـك ــار وأس ـل ــوب لـعــب ال يـجــدي
نفعًا ،وتستمر في اعتماده ،هنا يكمن
ج ــوه ــر امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي ي ـع ــان ــي مـنـهــا
اليونايتد.
تـصــريـحــات بـطــل ال ـعــالــم ف ــي روسـيــا
الفرنسي بول بوغبا العب اليونايتد
ب ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـي ـس ـتــر ك ــان ــت م ـث ـيــرة
ل ـل ـج ــدل ،خ ـصــوصــا ب ـعــد أن ت ــداول ــت
الصحف اإلنكليزية كثيرًا من األخبار
ال ـتــي تـثـبــت ان ـع ــدام ال ــراح ــة النفسية

تألق عربي في فنون القتال

األن ــدي ــة ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي لـكــرة
القدم.

قاد املهاجم الفرنسي الدولي أنطوان
غــريــزمــان فــريـقــه أتلتيكو مــدريــد إلــى
ف ـ ــوزه األول ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي،
ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه ال ـ ـه ـ ــدف الـ ــوح ـ ـيـ ــد أم ـ ــام
ضـيـفــه راي ــو فــايـكــانــو .ورف ــع وصيف
املــوســم املــاضــي وحــامــل لقب ال ــدوري
األوروبـ ـ ـ ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى أرب ـ ــع ن ـقــاط،
بعد تعادله املثير على أرض فالنسيا
 1-1فــي املرحلة األول ــى مــن «ال ليغا».
وبعد ساعة مــن تقديمه كــأس العالم
الـتــي أحــرزهــا مــع ب ــاده ه ــذا الصيف
ف ــي روس ـي ــا لـجـمــاهـيــر مـلـعــب «وانـ ــدا
متروبوليتانو» ،استفاد غريزمان من
ركنية لعبها مــواطـنــه تــومــاس ليمار
وحولها مــن مسافة قريبة فــي شباك
رايــو بطل الــدرجــة الثانية في املوسم
امل ـ ــاض ـ ــي .وسـ ــاهـ ــم ح ـ ـ ــارس أت ـل ـت ـي ـكــو
ال ـس ـلــوف ـي ـنــي يـ ــان أوبـ ـ ــاك ف ــي نـهــايــة
املباراة بالحفاظ على تقدم فريقه حتى
صــافــرة النهاية ،بعد قيامه بالعديد
م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــدي ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة .وق ـب ــل
تسجيله هدف اللقاء ،عانى غريزمان
من سوء االنسجام داخل الفريق ،قبل
أن تتحسن األمــور في الشوط الثاني.
وق ــال األرجنتيني دييغو سيميوني
مــدرب أتلتيكو مدريد «كانت املباراة
صعبة منذ البداية وقــدم رايــو مباراة
ج ـيــدة .لـكــن ردود فعلنا كــانــت جيدة
ألننا فزنا».
(األخبار)

جماهير اليونايتد غاضبة من وضع الفريق الحالي

وتوتر العالقة بني مورينيو وبوغبا.
األخير قال بعد نهاية املباراة األولى
لليونايتد في الـ«بريمييرليغ»« ،في
الــواقــع هـنــاك الكثير مــن األم ــور التي
ت ـحــدث وال يمكنني ال ـت ـحـ ّـدث عنها،
ّ
وإذا تكلمت سأعاقب» .تصريح ليس
ب ــالـ ـع ــادي مـ ــن الع ـ ــب ف ـع ــل كـ ــل ش ــيء
لينتقل من جديد ويلعب في صفوف
ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ م ـع ــه ك ـ ــرة الـ ـق ــدم.
أم ــر آخ ــر ي ــدل عـلــى صـ ّـحــة كــل مــا قيل
سابقًا ويقال اليوم ،وهو تصريحات
وكـيــل أعـمــال بــوغـبــا «الـثـعـلــب» مينو
رايــوال ،الــذي اعترف بمحاولة إخراج
الفرنسي من «الزنزانة الحمراء» كما
ّ
وصفها ،ما يجعلنا نتأكد بأن بوغبا
ليس في أفضل حاالته مع اليونايتد،
خاصة وأنه غير راض عن املركز الذي
يـشــركــه فـيــه مــوريـنـيــو .يـلـعــب بوغبا
إلى جانب الصربي نيمانيا ماتيتش
في محور االرتكاز ،بينما في املنتخب
ال ـفــرن ـســي يـ ـش ــارك بـ ــول أم ـ ــام ك ــل من
نـغــولــو كــانـتــي وبـلـيــس مــاتــويــدي أو
كورنتان توليسو كالعب خط وسط
حر.
مـ ـش ــاك ــل عـ ـ ـ ـ ّـدة يـ ـع ــان ــي م ـن ـه ــا ف ــري ــق
«الشياطني الحمر» ،ولكن لكل مشكلة
ّ
حلها املناسبّ ،
ربـمــا ستكون مباراة
ّ
ت ــوت ّـن ـه ــام ب ـم ـثــابــة ردة ال ـف ـع ــل ال ـتــي
ّ
مشجعو الفريق
يتوقعها وينتظرها
األبــرز تاريخيًا في مدينة مانشستر.
فــالـتـصــاعــد ف ــي األداء الـ ــذي يـشـهــده
قطب املدينة اآلخر ،مانشستر سيتي
فريق بيب غــوارديــوال ،يعتبر صعب
الـتـقـ ّـبــل مــن قـبــل الـجـمــاهـيــر .ستكون
مباراة توتنهام ً
لقاء ّ
خاصة ملورينيو،
م ـب ــاراة ال تـقـبــل الـقـسـمــة عـلــى اثـنــن،
ف ـ ّـإم ــا الـ ـف ــوز أو امل ــزي ــد م ــن امل ـش ــاك ــل،
ّ
ورب ـم ــا ف ــي حــالــة ال ـخ ـس ــارة ،ستكون
هي املباراة األخيرة ملورينيو كمدرب
لليونايتد.

أخبار عربية

ُ
الـ« »VARينقذ برشلونة ...واألرضية «الشاطئية» تثير الجدل

مباراة صعبة خاضها نادي برشلونة
اإلسباني على أرضية ملعب «نيوفو
ّ
جــوســي زوري ـيــا» ،عندما حــل ضيفًا
عـلــى بـلــد الــولـيــد فــي املــرحـلــة الثانية
م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
ن ـجــح الـ ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي بتحقيق
األهــم والـفــوز بهدف دون رد جــاء عن
طريق املتألق عثمان ديمبلي ،ليرفع
بذلك رصـيــده إلــى  6نقاط مــن فوزين
في ّأول جولتني .في اللقاء دفع املدرب
إرنستو فالفيردي بالبرازيلي فيليبي
كوتينيو أساسيًا ،إلى جانب الثالثي
الهجومي ديمبيليه واألوروغــويــانــي
لويس سواريز واألرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي ،وأبـ ـق ــى ع ـل ــى الع ـ ــب ال ــوس ــط
الـتـشـيـلــي أرت ـ ـ ــورو ف ـي ــدال الـ ـق ــادم من
بــايــرن مـيــونـيــخ ،عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء
في البداية .وجاء الشوط األول عقيمًا
ل ـب ــرش ـل ــون ــة الـ ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــى أمـ ـ ـ ــام خــط
دفـ ــاع ب ـلــد الــول ـيــد وح ــارس ــه ج ــوردي
ماسيب ،فيما اختبر املهاجم التركي
الدولي الشاب أينيس أونال املعار من
فياريال الحارس األملاني مارك أندريه
ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن ب ـت ـس ــدي ــدة ص ــاروخ ـي ــة
أبعدها بصعوبة في الدقيقة ال ــ«»31
م ــن ع ـم ــر ال ـل ـق ــاء .وان ـت ـظ ــر بــرش ـلــونــة
حتى الدقيقة  57ليفتتح التسجيل عن
طــريــق ديمبيليه ،بعد رأسـيــة خلفية
مــن الظهير سيرجي روبــرتــو تابعها
الفرنسي ّ
املتوج ببطولة العالم مؤخرًا
إلــى داخــل الـشـبــاك .وقــامــت فالفيردي
بــإراحــة ديمبيلي فــي آخــر ربــع ساعة
من اللقاء لحساب فيدال ،فيما واصل
بلد الوليد محاوالته إلدراك التعادل
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البحرين تفوز بذهبية ماراتون آسيا

ّ
ذهبية سباق املــاراتــون في دورة األلعاب
حققت بطلة العالم روز شيليمو
اآلسيوية ال ــ( 18آسـيــاد  )2018املقامة حاليًا فــي أندونيسيا ،وبـهــذا الفوز
ّ
بذهبية
وجهت البحرينية رسالة قوية إلى منافسيها مظهرة سعيها للتتويج
األلعاب األوملبية في طوكيو  .2020وحققت شيليمو توقيت  2.34:51ساعة،
وعبرت خط النهاية بمفردها بعدما خلقت فارقًا كبيرًا عن منافساتها بعد
عتبة الكيلومتر الخامس والعشرين من السباق املمتد على مسافة نحو
 42كـلــم .وسـبــق ملــواطـنــة شيليمو أونـيــس جبكيروي أن حـصــدت الذهبية
في ال ــدورة املاضية من األلـعــاب في أنشيون الكورية الجنوبية عــام .2014
وأح ــرزت اليابانية كيكو نوغامي الفضية بتوقيت  2.36:27ســاعــة ،وآلــت
البرونزية للكورية الجنوبية كيم هاي-سونغ بتوقيت  2.37:20ساعة .وبدا
الفارق واضحًا بني شيليمو ومنافستها املباشرة نوغامي ،إذ إن اليابانية
دخلت «االسـتــاد» في جاكرتا حيث يختتم سباق املــاراتــون على مضمار
ألعاب القوى ،بعدما كانت البحرينية قد عبرت خط النهاية .وقالت شيليمو
بعد السباق« ،كان األمر سيئًا ،كان الطقس حارًا أيضًا شعرت بأمر ما في
حلقي .الهواء هنا يشعرك بأن التنفس صعب .أخطط للبحث عن الذهب في
طوكيو وآمل في أن يسير كل شيء على ما يرام» وشكت اليابانية أيضًا من
ظروف السباق قائلة« :عندما تخليت عن النظارتني في مراحل متأخرة من
السباق ،بدأت أشعر بلسعة في عيني وشعرت أن األمر سببه تلوث الهواء،
لكن بصراحة الحرارة املرتفعة كانت أسوأ».

ت ـف ــوق ف ـي ـصــل ال ـك ـت ـبــي ف ــي وزن  94ك ـلــغ مـ ـح ــرزًا امل ـي ــدال ـي ــة الــذه ـب ـيــة في
الجوجيتسو ،بينما آلت الفضية لألردني زيد سامي ،والبرونزية للكوري
الجنوبي ميينغسي هوانغ والكازاخستاني ريزات ماخاشيف ،كما حققت
اإلمارات ميداليتني في وزن  62كغ ،بفضية عمر الفضلي وبرونزية سعيد
املزروعي وآلت البرونزية الثانية في هذه الفئة الى األردني فريح الحراحشة.
وفازت اإلمارت أيضًا بذهبية وفضيتني في الجوجيتسو .وحصد حمد نواد
ذهبية وزن تحت  56كلغ بفوزه على مواطنه خالد البلوشي في النهائي،
ونال طالب الكربي فضية في وزن تحت  69كلغ ،ومهرة صالح فضية وزن
تحت  49كلغ .وفي منافسات الكاراتيه وزن ما فوق  84كغ ،حقق السعودي
طارق حامدي امليدالية البرونزية مثله مثل الكازاخستاني دانيار يولداشيف.
وآل ــت ذهـبـيــة ه ــذا ال ــوزن لــإيــرانــي سـجــاد كـنــج زاده ،والـفـضـيــة للفيتنامي
مينه فونغ نغوين .وتصدرت اإلمــارات ترتيب امليداليات بني الــدول العربية،
بثالث ذهبيات وأربــع فضيات وبــرونــزيــة ،يليها األردن مع سبع ميداليات
(ذهبية وفضية وخمس برونزيات) ،لبنان أربــع ميداليات (ذهبية وفضية
وبرونزيتان) ،العراق ذهبية لصفاء راشد في رفع األثقال ،السعودية وقطر
بميداليتني (فضية وبرونزية) والبحرين (ذهبية وفضية).

السوبر المصري ـ السعودي قائم

قرر نادي الهالل السعودي تراجعه عن اعتذاره املشاركة في كأس السوبر
امل ـصــري ـ ـ الـسـعــودي وال ــذي سيجمعه بــاألهـلــي امل ـصــري فــي الـعــاشــر من
شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،حيث تسمى املباراة كأس الرئيس عبد الفتاح
السيسي .وأوضح النادي في بيان له أنه اعتذر في وقت سابق بسبب عدم
تأكيد موعد املباراة ،وجاء في البيان« ،يأتي قرار املشاركة بعد الجهود التي
بذلها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وسعيه إلنجاح فكرة املباراة،
وتهيئة السبل كافة إلقامتها لتعزيز أواصر العالقات بني البلدين الشقيقني».

البحريني الحسن العباسي يتعرض للدفع

اتـهــم الـعــداء البحريني الحسن العباسي منافسه الياباني هيراتو إينوي
بدفعه في األمتار األخيرة من سباق املــاراتــون في دورة األلعاب اآلسيوية
في أندونيسيا ،حيث حــرم من التتويج بامليدالية الذهبية للسباق ليكتفي

بــالـفـضـيــة .وت ـفــوق إي ـنــوي عـلــى الـعـبــاســي ب ـفــارق أع ـشــار مــن الـثــانـيــة بعد
تنافسهما الذي استمر حتى األمتار األخيرة ،قبل أن يحدث احتكاك بينهما
حيث قــال البحريني إن منافسه تعمد الــدفــع ،أمــا الـيــابــانــي حمل العباس
املسؤولية .ودخــل الـعــداءان معًا إلى استاد جاكرتا ،وبــدا أن الياباني تمكن
مع االقتراب من خط النهاية من صنع فارق ضئيل ،إال أنه وفي األمتار املئة
األخيرة ،قلص العباسي الفارق وغدا قريبًا من التجاوز ،وحاول القيام بذلك
عبر الجزء الداخلي من املضمار ،قبل أن يتراجع بعض الشيء إثر احتكاك
ظاهر مع إينوي .وقال العباسي للصحافيني بعد السباق« :إينوي دفعني،
كنت سأفوز» ،فيما علق مدربه غريغوري كيلونزو «عندما رأى الياباني أنه
سيتم تجاوزه ،قرر دفع منافسه» .بدورهم ،رفض منظمو السباق الشكوتني،
ما يعني أن إينوي احتفظ بالذهبية ،في الوقت الذي يرفض فيه مسؤولون
في البعثة البحرينية استئناف القرار.
وسجل التوقيت نفسه للعداءين فــي نهاية السباق ( 2.17:22ســاعــة) مع
أفضلية ضئيلة للعداء الياباني .وآلت امليدالية البرونزية للصيني ديو بوجي
الذي أنهى السباق بفارق  26ثانية.

