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رياضة

رياضة

بريميرليغ

ّ
«ملحمة كروية» في ستامفورد بريدج

لوفرين سعيد بالعودة

ّ
ّ
تشيلسي الستعادة الصدارة وليفربول لرد االعتبار

قمة ّ
يشهد مساء غد ّالسبتّ ،
كروية
ّ
ّ
المتصدر نادي
إنكليزية مرتقبة تجمع بين
ليفربولّ ،وثالث الجدول نادي العاصمة
تشيلسي الذي يخلفه بنقطتين ،وذلك
في إطار منافسات الجولة ّالسابعة من
ّ
الدوري اإلنكليزي الممتاز على ملعب
بريدج في لندنّ .مباراة كبيرة
ستامفورد ّ
بين أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب ،قد
تعود بالخسارة األولى على أحد الفريقين
في ّ
الدوري هذا الموسم ،بعد ست مباريات
دون هزيمة نظرًا لألداء ّالرائع الذي يقدمه
الالعبونّ ،وأسلوب الكرة الجميل الذي
يصنعه كل من مدرب ليفربول األلماني
يورغن كلوب ،ومدرب تشيلسي اإليطالي
ماريسيو ساري
حسين فحص

مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ت ـج ـم ــع بـ ــن ن ــادي ــي
ّ
ل ـي ـف ــرب ــول وت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي أق ـ ـ ــل مــن
ّ
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد ت ـلــك ال ـت ــي جمعتهما
مساء األربعاء ضمن منافسات كأس
ّ
ّ
انتهت
ال ــراب ـط ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وال ـت ــي ّ
بـفــوز تشيلسي بـعــد أن قـلــب تــأخــره
بهدف أمام مضيفه إلى فوز  1-2على
ّ
ملعب األنفيلد ،لينتزع بطاقة التأهل
إل ــى دوري ال ـس ـتــة ع ـشــر م ــن بـطــولــة
ٌ
ّ
«تجريبية» في
كأس الرابطة .مباراة
ّ
بطولة ّ
ّ
تعد األقــل أهمية في إنكلترا،
ّ
ّأدت دور الـ ـ «بــروفــا» مل ـبــاراة السبت
ّ
املــرت ـق ـبــة ،إذ سـتـشــكــل ه ــذه األخ ـيــرة
ّ
ّ
الست نقاط التي سيطمع كال
مباراة

املدربني بالحصول عليها ،حيث ّ
ّ
تعد
هــذه املـبــاراة أحــد املنعطفات الكبيرة
في السباق نحو اللقب األغلى ،وهو
البريميرليغ.
على الـ ّـرغــم مــن موعد ا ّمل ـبــاراة املبكر
ّ
مــن عمر املـســابـقـ ًـة ،إل أنـهــا ستعطي
ال ـف ــري ـق ــن دف ـ ـعـ ــة م ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة مل ـق ــارع ــة
مانشستر سيتي عـلــى تحقيق لقب
ال ـ ّـدوري نهاية املــوســم .مـبــاراة كبيرة
بـ ــن ف ــريـ ـق ــن يـ ـض ـ ّـم ــان الـ ـع ــدي ــد مــن
األسماء املهمة ،ستكون الكلمة األولى
ّ
واألخيرة فيها ألحد ِّ
املدر َبني ،اللذين
ّ
ّ
يطمحان إلى التتويج بلقب الدوري،
ّ
على اختالف دافــع كــل منهما .مدرب
لـيـفــربـ ّـول يــورغــن ك ـلــوب ،يـطـمــح إلــى
أن يحقق لقبه ّ
األول برفقة ليفربول
بعد ثالث سنوات من الجفاف ،ولقب
الـ ـ ـ ّـدوري ّ
األول لـلـفــريــق ال ـعــريــق بعد
غياب  28سنة .وهنا ال بد من اإلشارة
إل ـ ـ ــى أن ك ـ ـلـ ــوب عـ ـن ــدم ــا ّ وص ـ ـ ــل إل ــى
ليفربول ،كان قد وعد بأنه بعد ثالث
سنوات سيأتي باأللقاب إلى خزائن
ال ـنــادي ،وبالتالي هــو الـيــوم مطالب
ب ـت ـح ـق ـيــق وعـ ـ ـ ــدهّ .أمـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب نـ ــادي
نــابــولــي الـســابــق مــاوريـسـيــو ّس ــاري،
فيطمح ـ من جهته ـ إلى أن يحقق ّأول
ّ
املهنية ّ
مدربًا،
لقب كبير في مسيرته
ّ
ليتوج بدايته مــع تشيلسي بأفضل
ش ـكــل م ـم ـكــن .ب ــداي ــة أك ـث ــر م ــن رائ ـعــة
للفريقني في ّ
الدوري ،تكللت بتحقيق
س ـل ـس ـلــة  6مـ ـب ــاري ــات دون ه ــزي ـم ــة،
 6ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ل ـل ـي ـف ــرب ــول م ـق ــاب ــل 5
ّ
انتصارات وتعادل لتشيلسي ،ما يدل
على مدى ّ
قوة الفريقني وتوازنهما.
ف ـ ــوز ت ـش ـي ـل ـســي ع ـل ــى ل ـي ـف ــرب ــول فــي
مباراة الكأس ،سيعطي أبناء ساري
ج ــرع ــة م ـع ـنـ ّ
ـويــة ف ــي ل ـق ــاء ال ـ ـ ـ ّـدوري،
ّ
ّ ً ّ
ـاص ــة أن ال ـفــريــق الــل ـنــدنــي يلعب
خـ
املـبــاراة على أرضــه وبــن جماهيره،
في حني ّأن ليفربول ،على ّ
الرغم من

الـبــدايــة الـ ّّـرائـعــة لــه فــي ال ـ ّـدوري على
صعيد الــنـتــائــج واألداء ،يفتقر إلى
ت ـ ّـأل ــق نـجـمــه ّ
األول امل ـص ــري مـحـ ّـمــد

فوز تشيلسي على
ليفربول في مباراة
الكأس سيعطي ّأبناء
جرعة معنوية
ساري
ّ
في لقاء الدوري

ً
مقارنة بما كان ّ
يقدمه خالل
صالح،
املــوســم املــاضــي ،إذ ّإن ــه يظهر جليًاّ
ّ
مـ ــدى ت ــراج ــع أداء ال ــن ـج ــم امل ـص ــري،
على ّ
الرغم من تسجيله  3أهداف في
ّ
ّ
ال ـ ّـدوري حتى اآلن .التنوع باللعب،
واالستحواذ على الكرة في منتصف
ّ
امللعب ،حـ ّـدا مــن ظهور صــاح الــذي
ل ـط ــامل ــا ك ـ ــان مـ ـص ــدر الـ ـخـ ـط ــورة فــي
هجوم «الريدز» ،على حساب سطوع
ّ
ن ـج ــم كـ ــل م ــن ن ــاب ــي ك ـي ـتــا وس ــادي ــو
مــانــي ه ــذا امل ــوس ــم .الــاع ـبــان خطفا
األض ــواء من الفرعون املـصــري ،دون
أن ننسى األداء الـجـ ّـيــد ال ــذي يقدمه
الــدولــي اإلنكليزي دانييل ستوريج
منذ عودته من اإلصابة .تراجع أداء
أفـضــل العــب فــي الـ ـ ّـدوري اإلنكليزي
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ق ــد يــزيــد إذا دخــل
ّ
اللعب في أزمة ثقة ،عقب ّ
«الصاعقة»

ّ
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا ف ــي ح ـفــل جــوائــز
ّ
«ذا بست» .فعلى الــرغــم من ترشيح
صالح كواحد من أفضل  3العبني في
الـعــالــم ،إال أنــه لــم يستطع أن يدخل
ّ
التشكيلة األفضل في العالم ،بحسب
ّ
«فيفا فيف برو» ،ليحل هازار مكانه
ّ
ّ
املثالية ،صاحب هدف
في التشكيلة
الـفــوز الـ ّـرائــع فــي لـقــاء ال ـكــأس .وهــذا
األمر طرح عالمات استفهام واضحة
حـ ـ ــول ط ــري ـق ــة االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،وط ــري ـق ــة
التعامل مع محمد صالح.
م ـبــاراة ليفربول وتشيلسي ،لطاملا
ّ
عرفت املتعة والتشويق بني الفريقني،
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـهـ ـم ــا ال ـح ــاف ــل
باملواجهات في دوري أبطال ّأوروبا،
مـ ـ ــرورًا ب ـح ــادث ــة االن ـ ـ ــزالق الــش ـه ـيــرة
خ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـف ــري ـق ــن وح ــرم ــان
أص ــدق ــاء ال ـقــائــد ال ـتــاري ـخــي لـلــريــدز

يعتمد ساري وكلوب على الفلسفة الهجومية (بول إيلز ـ أ ف ب)

اعـتـبــر مــدافــع ن ــادي لـيـفــربــول دي ــان لــوفــريــن ،أن م ـبــاراة فــريـقــه أمــام
تـشـيـلـســي ،ال ـتــي خـســرهــا بـهــدفــن ل ـهــدف ف ــي بـطــولــة ك ــأس رابـطــة
املحترفنيُ ،ت َّ
عد تحضيرًا للمواجهة التي تجمع الفريقني يوم السبت
املقبل في البريميرليغ .وقال لوفرين ملوقع ناديه الرسمي إنه «كان من
الجيد أن أعود إلى الفريق ،وأحصل على دقائق للمشاركةّ ،وسعيد
للغاية .لذلك ،آمــل أن أكــون جاهزًا للمباراتني املقبلتني» .وعلق على
الخسارة أمام تشيلسي بالقول« :لقد سيطرنا على املباراة ،وسجلنا
ولعبنا جيدًا ،وكانت لدينا فرصتان خطيرتان ،لكننا لم ننجح في
الـتـسـجـيــل .فــي آخ ــر  10دقــائــق فــي امل ـب ــاراة ،ع ــادوا ـ ـ لـســوء الـحــظ ـ
وسجلوا الهدف الثاني ،ونحن لم نقدر على العودة مرة أخرى» .وتابع:
«ربما كانت هذه املباراة تحضيرًا ملواجهة السبت في الدوري ،ونعرف
ما يتعني علينا القيام بــه .يــوم السبت سيكون لدينا مـبــاراة كبيرة،
وعلينا أن نتحسن ،وأنا واثق من أننا سنظهر بشكل أفضل».

َ
ستيفن جيرارد ،حمل كأس الدوري.
وع ـلــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن األح ـ ــداث املـشــوقــة
الـتــي عرفتها املنافسات أخ ـي ـرًا ،من
ن ـه ــائ ـ ّـي ــات وم ــواجـ ـه ــات م ـص ـي ـ ّ
ـري ــة،
سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ــذه املـ ــواج ـ ـهـ ــة األفـ ـض ــل
واألك ـثــر تشويقًا بــن الـفــريـقــن منذ
سنوات ،إذ سيلعب الفريقان مباراة
ّ
ّ
عقلية املـ ّ
ـدربــن ،وال
هجومية ،بفعل
ّ
ّ
سيما س ــاري ال ــذي غــيــر مــن عقيدة
تشيلسي الـ ّـدفــاعـ ّـيــة ،بعد أن اعتنق
ّ
فلسفة الكرة الجميلة ،التي
العبوه
ّ
لم يعرفها النادي منذ فتر ٍة طويلة.
ف ــامل ـ ّ
ـدرب اإلي ـطــالــي اس ـت ـطــاع بـفـتــر ٍة
ّ
ّ
وج ـي ــزة ،أن ي ـق ــدم نـسـخــة هـجــومــيــة
ّ
رائ ـعــة مــن الـفــريــق الــلـنــدنــي ،بـعــد أن
ح ـ ّـرر الـ ّـاعـبــن مــن القيود ّ
الد ّ
فاعية
التي وضعها من سبقه من ّ
املدربني،
ّ
ّ
وعـ ـ ــزز ال ـف ــري ــق بــال ـع ـنــاصــر ال ــازم ــة
لتنفيذ فلسفته ونهجه ّالهجومي.
فيما ّ
رمم كلوب خطوطه الثالثة ،بعد
أن استقدم حارس مرمى جديدًا ،هو
أليسون من رومــا اإليطالي ،إضافة
إلــى العبي وســط وجـنــاح ،هــم نابي
كايتا وجيردان شاكيري وفابينهو
ّ
الـبــرازيـلــي ،ليرفع مستوى التحدي
أم ــام الجميع ،فــي مــوســم تـ ّ
ـوعــد فيه
الـجـمـيـ ّـع ،ووع ــد الـجـمــاهـيــر بحصد
تعب الثالث سنوات املاضية.

ال ليغا

برشلونة وريال مدريد تائهان

خسارتا منتصف األسبوع تطرحان التساؤالت؟
اإلسبانية لم
الجولة السادسة من الليغا ً
تكن كسابقاتها .كانت جولة صعبة
بالنسبة إلى صاحبي المركزين األول
والثاني ،برشلونة ُمني بهزيمة مفاجئة
في العاصمة مدريد ،وتحديدًا من فريق
ليغانيس أحد فرق «المؤخرة» .ريال
مدريد سقط بثالثية نظيفة من إشبيلية
على ملعب سانشيز بيثخوانّ ،
وتوج
المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا نفسه
نجمًا للمباراة .خسارتان خالل جولة واحدة
لكبيري إسبانيا ،ما هي األسباب؟ وإلى أين
يتجه الفريقان اللذان سيطر واحد منهما
على أوروبا في السنوات األخيرة .وآخر لم
تخرج بطولة الدوري من خزائنه سوى
ثالث ّ
مرات في آخر عشر سنوات

حسن رمضان
ّ
كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الكاتالوني برشلونة فعله هو النظر
إلــى التشكيلة الـتــي دخــل بها املــدرب
اإلسباني أرنستو فالفيردي املباراة،
ليصبحوا على درايــة بــأن هــذا اللقاء
ً
سهالّ .
ألول مــرة في املوسم
لن يكون
الحالي ،يشارك الالعب اإلسباني ذو
األص ــول املغربية منير الـحــدادي إلى
جــانــب ك ــل م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ـشـ ــاب ع ـث ـمــان
دي ـم ـب ـي ـل ــي .ثـ ــاثـ ــي لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك مـعــا
مـنــذ ب ــداي ــة ه ــذا امل ــوس ــم .إض ــاف ــة إلــى
تـغـيـيــر م ـن ـيــر امل ـف ــاج ــئ ع ـلــى حـســاب
األوروغواياني لويس سواريز والذي
يـمــر بــأصـعــب فـتــراتــه فــي ه ــذه األي ــام
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـن ـف ـس ــي وال ـف ـن ــي.
يستغرب مشجعو بــرشـلــونــة وجــود
العــب كالبلجيكي توماس فيرمايلن
لـ ـيـ ـع ـ ّـوض جـ ـ ـ ـ ــوردي أل ـ ـبـ ــا ف ـ ــي م ــرك ــز
الـظـهـيــر األي ـس ــر ،أق ــل م ــا يـمـكــن فعله
هو توجيه السؤال لفالفيردي ،ملــاذا؟
م ـبــاراة للنسيان كــانــت بالنسبة إلى
ميسي وفــالـفـيــردي ومـنـيــر ومــالـكــوم
للجماهير.
وطبعًا
ّ
مــا يجب أن يتوقف عنده املتابع في
امل ـق ــام األول ،خ ــال تـحـلـيـلــه خ ـســارة
برشلونة من أحد أضعف فرق الليغا
اإلسـبــانـيــة حـتــى اآلن ليغانيس ،هو

ّ
لم يتوقف المدرب غولين لوبيتيغي عن الصراخ طوال المباراة (لويس جين ــ أ ف ب)

ّ
«الكوارث الدفاعية» التي كلفت الفريق
الـكــاتــالــونــي خ ـســارة امل ـب ــاراة بهدفني
لواحد .وعند ذكر األخطاء الدفاعية،
ال يخطر في بال أي متابع سوى العب
واح ــد ضمن تشكيلة «الـبــاوغــرانــا»،
جيرار بيكيه .األخير يمر اليوم بفترة
«ضـ ـي ــاع» ف ــي امل ـس ـت ــوى ،أو إذا صح
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ن ـس ــي ب ـي ـك ـيــه ك ـي ــف ي ـكــون
املــدافــع ومــا هــي الــواجـبــات الدافعية.
«األسـيـســت» فــي الليلة قـبــل املاضية
أم ــام ليغانيس ،وال ــذي أه ــدى بيكيه
بــه ال ـكــرة إل ــى مـهــاجــم فــريــق الخصم
اإلسباني أوسكار ،معلنًا تقدم الفريق
املـ ــدريـ ــدي ب ـهــدفــن م ـقــابــل هـ ــدف في

أقل من دقيقة ،بعد أن كان «البارسا»
ّ
متقدمًا بهدف من دون رد ،يعطي فكرة
عــن م ــدى الـهـشــاشــة الــدفــاعـيــة لــدفــاع
بــرشـلــونــة ،وض ـيــاع بيكيه والظهير
األيـ ـس ــر ت ــوم ــاس ف ـيــرمــاي ـلــن ال ـلــذيــن
يتحمالن املسؤولية األكبر عن خسارة
الفريق .ولكن ،ما ذنب الالعب الذي ال
يتمتع ب ـقــدرات عــالـيــة والـغـيــر جاهز
للمشاركة في املباريات عندما يشارك
ويـخـطــئ؟ الــذنــب األك ـبــر واملـســؤولـيــة
ت ـقــع ع ـلــى مـ ــدرب ال ـف ــري ــق« ،امل ـتــأمــل»
فــال ـف ـيــردي ،ه ـكــذا تـحــدثــت الصحافة
اإلسـبــانـ ّـيــة ،وه ــذا ك ــان رأي مشجعي
ال ـفــريــق .األخ ـي ــر ،دائ ـم ــا م ــا يـغـ ّـيــر في

ً
تشكيلته ما بني مباراة وأخرى ،فتارة
ُي ـش ــرك سـيــرجـيــو روب ـي ــرت ــو ف ـ ّـي خط
الوسط ،وتــارة أخرى ُي َ
الحظ أنه عاد
إلــى مــركــز الظهير األي ـمــن ،البرازيلي
فيليبي كوتينيو ّ
تحول مع فالفيردي
إلــى العــب خط وســط ،يتم تكليفه في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ب ــواج ـب ــات دفــاع ـيــة،
ل ــم يـع ـتــد عـلـيـهــا ف ــي فــري ـقــه ال ـســابــق
ليفربول نظرًا إلى شغله مركز الجناج
األيسر مع «الــريــدز» .أخطاء تدريبية
ف ــادح ــة ،ك ــان نـجــم ال ـفــريــق األول ليو
ّ
ميسي دائمًا ما يغطي عيوب مدربه،
عـبــر أه ــداف ــه م ــن ك ــرات ثــاب ـتــة ،أو من
خ ــال ت ـمــريــرة ب ــن ث ــاث ــة م ــن العـبــي
الـخـصــم تـضــع س ــواري ــز أم ــام املــرمــى.
ينبهر ال ـعــالــم مــع نـهــايــة كــل أسـبــوع
ب ـم ـي ـســي ،وي ــذك ــر م ـي ـس ــي ،وال يــذكــر
فالفيردي وبرشلونة ،ميسي فقط هو
ّ
مدربه.
من ينقذ
ّأما عن ريال مدريد ،الفريق الذي كان
التعاقد األبرز إلدارته هو التوقيع مع
مهاجم نادي ليون الفرنسي ماريانو
دياز ،فحاله ال تقل تعاسة عن غريمه
ّ
التقليدي برشلونة .خـســارة «مــذلــة»
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أم ـ ــام ال ـفــري ــق
األن ــدل ـس ــي إشـبـيـلـيــة ،ب ـثــاثــة أه ــداف
مــن دون رد ،تضع عــامــات استفهام
كبيرة ،وكبيرة جدًا هذه املرة ،على ما
سيقدم عليه املــدرب غولن لوبيتيغي
فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة .لــوبـيـتـيـغــي ،ال

الكرة المعولمة

«طبول حرب» في إسبانيا
أندية كاتالونيا تريد اللعب في أميركا
ّ
الكباش ّ
اإلسبانية .ينقسم الشارع الكروي اليوم في
تحول إلى حرب في أوساط كرة القدم
األميركية ،وبين
إسبانيا بين مؤيدين للعب بعض مباريات الدوري اإلسباني في الواليات المتحدة
ّ
معارضين لهذا الموضوع .في ظاهره يبدو الموضوع رياضيًا ،ولكن في باطنه ال شك أنه
موضوع تسويقي ـ سياسي ،تسعى من خالله بعض األندية إلى تحقيق األرباح ،وبعضها إلى
تسجيل موقف سياسي ضد العاصمة مدريد .المعركة مستمرة
علي حيدر

املدربان مدى ّ
يدرك ّ
أهمية الفوز في
ّ
ّ
امل ـ ـبـ ــاراة ،ف ــي ظ ــل ت ــرق ــب مــانـشـسـتــر
ّ
النتيجة بفارغ ّ
الصبر ،وهو
سيتي
بـ ــدوره سيستضيف بــراي ـتــون على
أرض ـ ــه ،ف ــي مـ ـب ــاراة ش ـبــه مـحـســومــة
ملصلحة قطب مدينة مانشستر.
ّ
ّ
سـيـحـمــل ه ــذا ال ــل ـق ــاء ال ـ ّـرق ــم الــثــامــن
وال ـخ ـم ـســن ف ــي ت ــاري ــخ امل ــواج ـه ــات
ب ـ ـ ــن تـ ـشـ ـيـ ـلـ ـس ــي ولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول م ـن ــذ
م ـط ـلــع األل ـف ـ ّـي ــة ال ـح ــال ـ ّـي ــة ف ــي جميع
امل ـس ــاب ـق ــات ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة ،م ــا يجعلها
أك ـثــر مــواج ـهــة م ـت ـكـ ّـررة ب ــن فريقني
من بطولة ّ
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ّ
املميز،
وبعيدًا عــن حاضر الفريقني
ّ
ّ
يصف التاريخ القريب في مصلحة
تـشـيـلـســي ،حـيــث ف ــاز لـيـفــربــول مـ ّـرة
واحدة في آخر خمس مواجهات في
ّ
الـ ّـدوري اإلنكليزي أمامه ،كذلك فإنه
ّ
ل ــم يـتـمــكــن م ــن ال ـف ــوز إال بـمـبــاراتــن
ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر  15م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة بــن
الـفــريـقــن فــي جميع املـســابـقــات ،في
ّ
حــن أن ــه خـســر س ـ ّـت مـ ـ ّـرات وت ـعــادل
ّ
في سبع .لكن تجدر اإلشــارة إلى أن
الفوزين الوحيدين جاءا على ملعب
ّ
س ـت ــام ـف ــورد بـ ــريـ ــدج ،امل ـل ـع ــب ال ـ ــذي
سيشهد على «املعركة» املرتقبة بني
الفريقني.

يـخـتـلــف ب ـ ــدوره ع ــن فــال ـف ـيــردي ،يقع
دائمًا بالخطأ عينه ،مداورة الالعبني
املـ ـب ــال ــغ بـ ـه ــا .إي ـس ـك ــو فـ ــي تـشـكـيـلــة،
والــوي ـلــزي غــاريــث بــايــل فــي تشكيلة
أخ ـ ــرىّ ،أمـ ــا ال ـفــرن ـســي ك ــري ــم بـنــزيـمــا
فيكون مهاجمًا في التشكيلة الثالثة.
ماريانو دياز كان املهاجم رقم تسعة
الــوحـيــد فــي إح ــدى امل ـبــاريــات أيـضــا.
تغييرات عـ ّـدة مــع كــل مـبــاراة للفريق
«امل ـل ـك ــي» الـ ــذي اع ـت ــاد ف ــي ال ـس ـنــوات
الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة ع ـلــى ث ـب ــات مــدربــه
السابق زين الدين زيدان على أسماء
م ـحــددة .وم ــن يــراقــب ال ـنــادي امللكي،
يستطيع أن يــرى بــوضــوح كيف كان
النادي متماسكًا مع زيدان ،وكيف هو
اليوم غير مستقر ّ
فنيًا مع لوبيتيغي.
ث ــاث ــة مـ ــن م ــدافـ ـع ــي «املـ ـي ــريـ ـنـ ـغ ــي»،
تـ ـ ّـوجـ ــوا ف ــي ال ـح ـف ــل األخـ ـي ــر لـلـفـيـفــا
« ،»the bestح ـيــث ك ــان ــت أس ـم ــاء كل
مــن سـيــرجـيــو رامـ ــوس قــائــد الـفــريــق،
رافاييل فاران بطل العالم مع منتخب
ب ــاده فــرنـســا ومــارسـيـلــو الـبــرازيـلــي
م ــن ض ـم ــن تـشـكـيـلــة ال ـس ـن ــة امل ـثــال ـيــة
ب ـح ـســب ال ـف ـي ـفــا .ث ــاث ــة م ــن ب ــن ّخط
ال ـ ــدف ـ ــاع املـ ـث ــال ــي فـ ــي الـ ـسـ ـن ــة ،ت ـلــقــت
ش ـب ــاك فــري ـق ـهــم أول م ــن أم ــس ثــاثــة
أه ـ ــداف خـ ــال شـ ــوط واح ـ ــد .إضــافــة
إلــى مـشــاركــة أفـضــل العــب فــي العالم
ال ـك ــروات ــي لــوكــا م ــودري ــش .م ــا حــدث
هو أمــر كــارثــي ،بالنسبة إلــى الريال،

والـفـيـفــا ،ه ـكــذا هــي ال ـص ــورة ،وهـكــذا
تقول ّ الصحافة هناك فــي أوروب ــا .لم
ي ـت ــوق ــف م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب اإلس ـبــانــي
السابق غولني لوبيتيغي عن الصراخ
طوال املباراة ،ولكن التدريب ال يعني
ّ
شخصية املدرب ،والـ«وهرة»
الصراخ.
إذا صــح التعبير ،التي مــن املمكن أن
يفرضها على العبي الفريق هي أمر
مـهــم ،ولـكــن يجب أن يـتــرافــق ذلــك مع
نـتــائــج ج ـيــدة .ت ـعــادل أم ــام أتليتيكو
بـ ـلـ ـب ــاو ،ثـ ــم ف ـ ــوز ص ـع ــب ع ـل ــى نـ ــادي
إس ـب ــان ـي ــول بـ ـه ــدف وحـ ـي ــد ،وأخـ ـيـ ـرًا
خـســارة أم ــام إشبيلة وبــالـثــاثــة .هل
البرتغالي
غياب نجم الفريق السابق ّ
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ق ــد أثـ ــر كثيرًا
عـلــى أداء «امل ـيــري ـن ـغــي»؟ أم أن خبرة
ّ
امل ـ ــدرب أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر م ــن ح ـج ــم فــريــق
ك ــري ــال مـ ــدريـ ــد؟ أس ـئ ـل ــة ك ـث ـي ــرة عـلــى
رئـيــس ال ـنــادي فلورنتينو بـيــريــز أن
يجد جوابًا لها ،قبل أن يفوت األوان،
وي ـغ ــرق ب ـطــل أوروب ـ ــا ف ــي آخ ــر ثــاث
س ـن ــوات ف ــي ف ـتــرة ضـبــابـيــة ل ــم يعتد
عليها .وسيكون الـنــادي امللكي أمــام
اخ ـت ـبــار صـعــب عـنــدمــا ي ــواج ــه ج ــاره
ال ـل ــدود أتـلـتـيـكــو مــدريــد ي ــوم السبت
فــي ديــربــي الـعــاصـمــة ،حـيــث ستكون
م ـ ـبـ ــاراة حـ ـي ــاة أو م ـ ــوت ل ـفــال ـف ـيــردي
والعبيهّ .أما برشلونة فسيستضيف
أت ـل ـت ـي ـكــو ب ـل ـب ــاو ف ــي م ـ ـبـ ــاراة صـعـبــة
لرفاق ليونيل ميسي.
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فــي ال ـســادس عشر مــن آب/أغـسـطــس،
أعـ ـلـ ـن ــت راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ف ــري ــدة
مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة Relevent
ّ
الدولية تهدف إلى تسويق كرة القدم
اإلسبانية في الواليات املتحدة وكندا.
وتقضي االتفاقية التي تمتد إلــى 15
عامًا إلى نقل إحدى أو بعض مباريات
«ال ليغا» مــن إسبانيا وإقــامـتـهــا في
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ــع أرج ـح ـي ــة أن
يـكــون ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة أحــد
طرفيها .لم يلق هذا االتفاق «امللتبس
التفاصيل» ترحيب الجميع .عالمات
ُ
اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة ط ــرح ــت حـ ــول ه ــذا
االتـفــاق ،كذلك حصلت تجاذبات بني
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـه ــات ف ــي كـ ــرة ال ـقــدم
ّ
اإلسبانية ،كانت انطالقتها من رابطة
الالعبني اإلسبان املمثلة بقادة الفرق
والتي اجتمعت وأعلنت رفضها التام
ل ـخ ــوض املـ ـب ــاري ــات خ ـ ــارج األراض ـ ــي
اإلس ـب ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــددت بـ ــاإلضـ ــراب عن
الـلـعــب فــي ح ــال ع ــدم مــراجـعـتـهــا بما
يـ ـخ ــص هـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ــأن ،وت ـ ـلـ ــك ســاب ـقــة
ُ
ص ـف ــت ف ــي إسـبــانـيــا ب ــ«ال ـخ ـط ـيــرة».
و ِ
الـ ـ ــرفـ ـ ــض اآلخـ ـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلسباني لكرة القدم ،املمثل برئيسه
الجديد لويس روبياليس الذي هاجم
ب ـق ـس ــوة رئـ ـي ــس «ال ل ـي ـغ ــا» خــاف ـي ـيــر
تـيـبــاس ووص ـفــه بــ«قـلـيــل الـتـهــذيــب»،
مشيرًا إلــى أن مــا تــم توقيعه ال قيمة
له من دون موافقة االتحاد اإلسباني
للعبة.
ه ــذه ال ـحــدة فــي امل ــواق ــف ،إضــافــة إلــى
ضـ ـغ ــط اإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـجـ ـمـ ـه ــور دف ـع ــت
ب ــ«ت ـي ـبــاس» لـل ـخــروج فــي مـقــابـلــة مع
إذاعـ ـ ـ ــة «ك ـ ــوب ـ ــي» ل ـت ـص ــوي ــب األم ـ ـ ــور،
ّ
االتفاقية غير إلزامية
موضحًا أن هذه
وال تجبر أي فريق على السفر واللعب.
غير أن أبرز ما ورد في املقابلة لم يكن
هذا التصريح ،بل اإلعــان عن توصل
فريقي برشلونة وجيرونا إلى اتفاق
مع رابطة الدوري إلقامة مباراتهما في
 hard rock stadiumفي ميامي .أبعاد
ّ
السياسية نقلت األمور إلى
هذا الخبر
مستوى آخر في ظل املرحلة الحساسة

الـتــي تمر بها الـبــاد اآلن ،فالفريقان
الكاتالونيان معروفا التوجهات على
الــرغــم مــن ع ــدم تــأيـيــدهـمــا االسـتـقــال
عـلـنــا .وتـخـشــى الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة
أن تـسـتـغــل ال ـج ـمــاه ـيــر الـكــاتــالــونـيــة
هــذا الـحــدث كمنصة دولـ ّـيــة للترويج
لالنفصال ،ســواء برفع ال ـ ــ«»Estelada
وه ـ ـ ــو الـ ـعـ ـل ــم الـ ـ ــرمـ ـ ــزي ل ــاسـ ـتـ ـق ــال،
أو ب ـت ــردي ــد ال ـه ـت ــاف ــات امل ـط ــال ـب ــة ب ــه،
واضـعــن بــن أيــدي اإلع ــام األميركي
مـ ـ ــادة دسـ ـم ــة ل ـل ـح ــدي ــث ع ــن امل ـشــاكــل
بني مدريد وكاتالونيا .وفي محاولة
ل ـت ـج ـن ــب ح ـ ـصـ ــول ذل ـ ـ ــك و«أس ـ ـب ـ ـنـ ــة»
الحدث ،قال تيباس إن رابطة الدوري
ستتخذ بالتعاون مــع شرطة ميامي
خطوات احترازية ،كمنع رفــع أي علم
غير شرعي وتوزيع كمية من األعالم
اإلسبانية ،إضافة إلى وضع موسيقى
النشيد الوطني للبلدين قبل انطالق
ص ـ ــاف ـ ــرة الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة .وس ـ ـتـ ــرافـ ــق ه ــذه

تخشى الحكومة
اإلسبانية أن تستغل
الكاتالونية هذا
الجماهير
ّ
الحدث كمنصة دولية
للترويج لالنفصال
التدابير تسهيالت كبيرة للجماهير
اإلس ـب ــان الــراغ ـبــن بــالـسـفــر ومــواكـبــة
الفريق ،وتشمل هذه التسهيالت تذاكر
مجانية ل ـ ــ 2500مـشـجــع ،وحـســومــات
ع ـلــى ال ـن ـقــل وحـ ـج ــوزات ال ـف ـن ــادق في
م ـ ـيـ ــامـ ــي .وت ـ ــدخ ـ ــل ه ـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ضمن محاولة تعويض فــوات فرصة
مشاهدة الديربي على أبناء جيرونا.
وفـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء جـ ـم ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسـبــانـيــة ب ـيــدرو ســانـشـيــز ورئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد اإلسـ ـب ــان ــي ب ــرئ ـي ــس الـفـيـفــا
جياني إنفانتينو في مدريد ،وبحسب

ُ
ستلعب المباريات في حال حصلت على ملعب هارد روك ستيديوم (أرشيف)

تقارير صحافية ،تمنى سانشيز من
إنفانتينو أن ال يقام ديربي كتالونيا
خارج حدود املقاطعة ،وذلك تفاديًا ملا
قد ينتج عنه.
ّأما رئيس «ال ليغا» خافيير تيباس،
مــدعــومــا بــرغـبــة بـعــض ال ـفــرق ،واصــل
ع ــزف ــه امل ـن ـف ــرد وتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب رسـمــي
لالتحاد من أجل خوض لقاء جيرونا
 Xبرشلونة في ميامي ضمن الجولة
 21مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .ويـ ــرى
ال ـب ـع ــض أن ن ـق ــل امل ـ ـبـ ــاراة م ــن مـلـعــب
املونتيلفي الصعب إلــى ال ـهــارد روك
سـتــاديــوم يعطي أفضلية لبرشلونة
ً
الذي سيلعب مباراة أقل خارج أرضه،
وه ـ ــذا م ــا ي ـع ـت ـبــره ال ـخ ـص ــوم تــاعـبــا
ً
بمعايير املنافسة العادلة .وهو فعال
كذلك ،فمدرجات ملعب ميامي الواسع،
ستكون ممتلئة بجماهير البالوغرانا
الـتــي ستأتي بــأعــداد كبيرة ملشاهدة
األرجـنـتـيـنــي لينويل ميسي ورفــاقــه.
وك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن ي ـج ـيــب االت ـح ــاد
على الطلب قبل الخامس مــن كانون
الثاني/يناير ،إال أن الرد جاء سريعًا
وجــازمــا« ،لــن نسمح بإقامة مباريات
ّ
الـ ــدوري فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» ،أقــلــه
حتى اآلن .هــذا ال ــرد لــم ي ــردع تيباس
الــذي جــدد تفاؤله امللفت وأصــر على
مــواص ـلــة م ـح ــاوالت ــه إلق ـن ــاع االت ـحــاد
بالسبل املناسبة.
وانـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي
ف ـ ـلـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو بـ ـ ـي ـ ــري ـ ــز إل ـ ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة
املـعــارضــن بــإعــانــه أن نــاديــه يرفض
رف ـضــا قــاطـعــا خ ــوض أي م ـب ــاراة في
الواليات املتحدة ،وأضــاف« ،ال أعرف
أيـ ــة م ـص ــال ــح ت ـخ ــدم هـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة،
لكنها قطعًا ال تخدم مصالح األندية
وال امل ـش ـج ـع ــن» .وبـ ـه ــذا ال ـت ـصــريــح،
يكون بيريز قــد قضى على آخــر آمــال
ت ـي ـبــاس ب ـق ـلــب املـ ــوازيـ ــن ،ت ــارك ــا إي ــاه
يصارع وحيدًا أمام الجميع.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ب ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد وال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة
واالن ـ ـق ـ ـسـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـكـ ــروي ال
ي ـ ــزاالن قــائ ـمــن ف ــي ان ـت ـظــار ت ـط ــورات
ـدد مـصـيــر ه ــذه االتـقــاقـيــة
ق ــادم ــة ت ـحـ ّ
ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا قــد ال تـبـصــر ال ـنــور،
فهل ستنتصر الهوية اإلسبانية على
العوملة التسويقية لكرة القدم؟

