8

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

األربعاء  3تشرين األول  2018العدد 3579

رياضة

رياضة

9

دوري أبطال أوروبا

آيندهوفين  xإنتر ميالنو
ّ
التاريخ يتلون باألزرق واألسود
حسن رمضان
فــي آخ ــر ث ــاث م ـبــاريــات ل ـنــادي إنتر
ميالنو اإليطالي في الكالشيو ،حقق
ف ــري ــق امل ـ ــدرب لــوت ـش ـيــانــو سـبــالـيـتــي
ثالثة انتصارات متتالية .عاد النادي
ال ـث ــان ــي ف ــي مــدي ـنــة م ـي ــان ــو ،ليسير
ع ـلــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة م ــن جــديــد،
خـصــوصــا بـعــد أن ب ــدأ بــدايــة صعبة
في الدوري هذا املوسم .اإلنتر ،يمتلك
ش ـخ ـصـ ّـيــة ال ـف ــري ــق «ال ـك ـب ـي ــر» ،ولـكــل
كبير عــودة كما ُيقال .وهــذا ما حدث
فــي امل ـب ــاراة األولـ ــى ل ـل ــ«ن ـيــراتــزوري»
في دوري أبطال أوروبــا هذا املوسم،
حـيـنـمــا ق ـلــب ال ـن ــادي ت ــأخ ــره ب ـهــدف،
إل ــى ف ــوز ف ــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة على
أرض ـي ــة مـلـعـبــه «جــوسـيـبــي مـيــاتــزا»
أمـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ت ــوتـ ـنـ ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ّ
الـقــوي .األخـيــر ،لــم يتمكن دفــاعــه من
الـصـمــود أم ــام الـضـغــط «اإلن ـت ــراوي»

بــي آس فــي ،مني بـخـســارة كبيرة في
ال ـج ــول ــة األول ـ ــى م ــن م ـب ــاري ــات دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،عـنــدمــا رح ــل ملواجهة
برشلونة وفــي معقل األخـيــر الكامب
نــو .خسر الـفــريــق الـهــولـنــدي بنتيجة
ثـقـيـلــة ،حـيــث دخ ـلــت ش ـبــاك ال ـحــارس
الهولندي جيرون زويت أربعة أهداف
م ـن ـه ــا ث ــاثـ ـي ــة ل ـل ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي ،ال ــذي ومــن ســوء حظ
آي ـن ــده ــوف ــن كـ ــان ف ــي أف ـض ــل ح ــاالت ــه.
الـ ـي ــوم ال ـخ ـصــم أقـ ــل ق ـ ـ ّـوة م ــن ال ـن ــادي

ال ـك ــات ــال ــون ــي ،وامل ـ ـبـ ــاراة س ـت ـكــون بني
ج ـمــاه ـيــر ال ـف ــري ــق ال ـه ــول ـن ــدي وع ـلــى
أرض ـ ّـي ــة مـلـعـبــه ،مـ ّـمــا يـعـطــي الـجـنــاح
املـكـسـيـكــي هـيــرفـيـنــغ ل ــوزان ــو أو كما
يلقب «تشوكي» وزمالءه دافعًا لتقديم
مباراة ّ
جيدة على كل األصعدة.
آيندهوفني متصدر الدوري الهولندي
بـ ـف ــارق  5ن ـق ــاط ع ــن أق ـ ــرب مـنــافـسـيــه
أج ــاك ــس أم ـس ـت ــردام ،س ـي ـحــاول خــال
مـ ـب ــاراة دوري األبـ ـط ــال م ـحــو خـيـبــة
الخسارة في الجولة األولــى ،ودخــول

مباراة اإلنتر بمعنويات عالية لتقديم
أداء أفضل من الذي ّ
قدموه في املباراة
األولــى ،وللفوز على الفريق اإليطالي
لـتـبـقــى ح ـظــوظ ال ـفــريــق قــائـمــة (عـلــى
رغــم مــن أنها صعبة) فــي التأهل إلى
دوري الـ .16من جهته ،سيدخل مدرب
إن ـت ــر م ـي ــان ــو اإليـ ـط ــال ــي لــوت ـش ـيــانــو
س ـبــال ـي ـتــي املـ ـ ـب ـ ــاراة م ـع ـت ـم ـدًا بـشـكــل
أس ــاس ــي عـلــى مـهــاجـمــه األرجـنـتـيـنــي
م ــاورو إي ـكــاردي ،إضــافــة إلــى الجناح
اإليطالي املميز ماتيو بوليتانو الذي

حقق اإلنتر ثالثة انتصارات متتالية في الدوري (ميغيل ميدينا ــ أ ف ب)

تأهل اإلنتر لدور
ّ
المجموعات ألول مرة
منذ موسم 2012/2011
الـ ــذي أث ـمــر ف ــي ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة ثــاث
نقاط ثمينة ألصحاب األرض .اليوم،
ســافــرت بـعـثــة الـفــريــق اإلي ـطــالــي إلــى
ب ــاد األراضـ ــي املنخفضة ،وتـحــديـدًا
إل ــى مــدي ـنــة آي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــديــة،
ملــواجـهــة مـتـصـ ّـدر ال ــدوري الهولندي
ب ــي آس فـ ــي .األخ ـ ـيـ ــر ،ي ـس ـي ـطــر عـلــى
الدوري املحلي منذ بدايته ،فقد حقق
فــريــق امل ــدرب والــاعــب السابق مــارك
ّ
فان بومل ،العالمة الكاملة حتى اآلن
مــن أصــل سبع مـبــاريــات فــي ال ــدوري
( 21ن ـق ـط ــة) .م ـ ّـم ــا ي ـع ـطــي فـ ـك ــرة عــن
مدى جاهزية الفريق ملواجهة ضيفه
اإلنتر.

ّ
ّ
حتى اآلن ً
أداء جيدًا ،حيث ّ
سجل
يقدم
ه ــدف االطـمـئـنــان فــي م ـب ــاراة الـفــريــق
األخيرة أمام كالياري في الــدوري .ما
يجب أن يحذر منه خط فريق اإلنتر،
هــو املـهــاجــم املكسيكي لــوزانــو ،الــذي
أزعــج بــدوره فــي املـبــاراة األولــى دفــاع
ّ
بــرشـلــونــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى تـمــتـعــه بسرعة
عالية وقــدرات مهارية ّ
مميزة ،جعلت
كبار األندية األوروبية تحاول التعاقد
م ـعــه ف ــي ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
ّ
األخ ـي ــرة .إل أن الـصـغـيــر املكسيكي،
اختار البقاء ملوسم إضافي مع فريقه
ال ـه ــول ـن ــدي .ل ــوزان ــو أح ــد اك ـتـشــافــات
مــونــديــال روسـيــا األخـيــر مــع منتخب
ب ـ ـ ـ ــاده املـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان وراء
تـسـجـيــل ه ــدف ال ـف ــوز ع ـلــى املـنـتـخــب
األملــانــي في الجولة األولــى من دوري
املجموعات.
بالنسبة إلى املواجهات التاريخية بني
الفريقني ،فكانت هناك مبارتان فقط
ب ــن ال ـطــرفــن ال ـهــول ـنــدي واإلي ـط ــال ــي.
تعود املواجهة بني االنتر وآيندهوفن
إل ـ ــى مـ ــوسـ ــم  2008/2007ف ـ ــي دور
املجموعات مــن دوري األبـطــال أيضًا،
حــن حـقــق اإلن ـتــر ال ـفــوز عـلــى أرضـيــة
ملعبه جوسيبي مياتزا بنتيجة ،0-2
سـ ّـجـلـهـمــا الـعـمــاق ال ـســويــدي زالت ــان
ابراهيموفيتشّ .أما في مباراة العودة
فــي هــول ـنــدا ،فـقــد حـصــد اإلن ـتــر أيضًا
النقاط الثالث.
ّ
يعتبر هــذا الـتــأهــل ل ــدور املجموعات
دوري األبطال لنادي إنتر ميالن،
من ّ
هو األول لهم منذ موسم ،2012/2011
أي م ـنــذ س ــت س ـن ــوات ل ــم ي ـكــن اإلن ـتــر
مشاركًا في أعرق البطوالت األوروبية.
ستحمل املـبــاراة على الــورق ،أفضلية
بالنسبة إلــى الـنــادي اإليـطــالــي ،الــذي
ّ
تحسن نوعًا ما عن بداية املوسم ،ولكن
ه ــذا ال يـنـفــي ح ــدوث مـفــاجــآت لطاملا
اعتاد عشاق البطولة األوروبـ ّـيــة على
مشاهدتها في املباريات الحاسمة.

دورتموند  xموناكو
الفرصة األخيرة لـ«صانع الالعبين» جارديم
يستضيف نــادي بروسيا دورتموند
األملــانــي ،ن ــادي مــونــاكــو الفرنسي في
ثاني مباريات دور املجموعات لدوري
أبـطــال أوروب ــا ،على ملعب ّ
السيغنال
ٌ
ـاراة يطمحُ
أدون ــا بــارك فــي أملانيا .مـبـ
منها دورتـمــونــد إلــى تعزيزه صــدارة
ـان ت ــوال ـ ّـي ــا ،فـيـمــا
امل ـج ـمــوعــة بـ ـف ــوز ث ـ ـ
ي ـط ـمــح م ــون ــاك ــو ٍ السـ ـ ٍتـ ـع ــادة هـ ّ
ـوي ـتــه
الغائبة هذا املوسم.
مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ٌـم رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــه بـ ــروس ـ ـيـ ــا
دورت ـمــونــد .ال ـن ــادي يـتـصـ ّـدر ال ـ ّـدوري
ّ
األملـ ّـانــي «بودسليغا» بعد أن استغل
ت ـعــثــر ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ف ــي الـجــول ّـتــن
األخ ـ ـيـ ــرتـ ــن .نـ ـت ــائ ــج رائ ـ ـعـ ــة ت ـمــث ـلــت
بتحقيقه أربعة انتصارات وتعادلني
فــي الـ ـ ـ ّـدوري ،لـيـكــون ال ـفــريــق الــوحـيــد
ّ
ّ
ال ــذي لــم يـهــزم حــتــى اآلن فــي ال ـ ّـدوري
األ ّملـ ــانـ ــي .ن ـتــائــج م ـم ـ ّـي ــزة ع ـلــى أرض ــه
حقق مــن خاللها العالمة الكاملة في
الـ ّـدوري ،بعد أن فاز بجميع مبارياته
ّ
ّ
ال ـ ـتـ ــي واجـ ـ ــه بـ ـه ــا كـ ـ ــل مـ ــن اليـ ـب ــزي ــغ،
وإيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت ونــورنـبــرج.
ّ
ي ــدخ ــل دورت ـم ــون ــد ال ــل ـق ــاء ف ــي دوري
األبـ ـط ــال مـنـتـشـيــا ب ـفــوزيــن عــريـضــن
جاءا أمام نورمبيرغ وباير ليفركوزن
ً
تــوال ـيــا ،م ـسـ ّـجــا أح ــد عـشــر هــدفــا في
ّ
مجموع املباراتني ،وظهرت شخصية
ّ
الفريق في املباراة األخيرة ،التي عاد
بـهــا دورت ـمـ ّـونــد أم ــام لـيـفــركــوزن بعد
ّ
نظيفني ّحتى
أن كان متأخرًا بهدفني ّ
الـ ّـدق ـي ـقــة  .65أوروب ـ ّـي ــا ،حــقــق ال ــن ــادي

األملـ ــانـ ــي ف ـ ـ ــوزًا م ـه ـم ــا فـ ــي مــواج ـه ـتــه
األولى أمام نادي بروغ ،بعد أن ّ
سجل
العبه األميركي كريستيان بوليزيتش
هدفًا في ٌالوقت القاتل.
م ـن ّـظ ــوم ــة شـ ـ ّـابـ ــة ،يـ ـع ـ ّـول م ــن خــالـهــا
الـ ــنـ ــادي ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ّأي ـ ـ ــام امل ـج ــد.
اس ـت ـعــادة مــاركــو روي ــس ألدائـ ــه ،أعــاد
ّ
ق ـ ّـوة الـفــريــق األمل ــان ــي ،مــع تــألــق العبه
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان بــول ـيــزي ـتــش
واإلنـكـلـيــزي جـيــديــن ســانـشــو .ويــأمــل
تحقيق ّإنجاز موسم
األنصار بإعادة ّ
 ،2013ع ـن ــدم ــا ح ــق ــق ال ـ ــن ـ ــادي مــركــز
الوصافة في دوري أبطال أوروبا.
ٌ
مـ ـ ـب ـ ــاراة ي ـخــوض ـه ــا ال ـف ــري ــق األمل ــان ــي
وه ــو فــي أفـضــل حــاالتــه ،بينما فريق
اإلمارة الفرنسية يعيش أسوأ فتراته.
وسـ ـيـ ـسـ ـع ــى دورت ـ ـ ـ ّمـ ـ ــونـ ـ ــد مـ ـ ــن خـ ــال
ه ــذه امل ـب ــاراة إل ــى الــثــأر بـعــد املــواجـهــة
ّ
وصبت
األخيرة التي جمعت الفريقني
ملصلحة أبـنــاء لـيــونــاردو جــارديــم .إذ
الـتـقـ ّـى الـفــريـقــان فــي مــوســم  2016في
ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا ،وفاز
مــونــاكــو وقـتـهــا ّذه ــاب ــا بـنـتـيـجــة ،2-3
بـفـضــل الع ـبــه ال ــش ــاب كـيـلـيــان مبابي
ّ
ال ــذي سـ ّـجــل هــدفــن فــي تـلــك األمـسـيــة،
فـيـمــا عـ ــاود ال ـف ــوز ع ـلــى أرضـ ــه أيـضــا
بنتيحة ّ ،1-3ليصعد موناكو وقتها
إلـ ــى ن ـصــف ال ــن ـه ــائ ــي ب ـعــد أن أقـصــى
دورت ـم ــون ــد بـمـجـمــوع  .3-6تـغـيـيــرات
ك ـث ـيــرة ح ـص ـلــت م ـنــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت في
ال ـن ــادي ــن .ج ــاء ع ــدد م ــن امل ــدرب ــن إلــى

يبلغ معدل
أعمار
العبي نادي
موناكو 22
عامًا (رولف
فينيبرند ــ
أ ف ب)

دورتموند في ّ
السنتني األخيرتني ،كما
شـهــد ال ـن ــادي تـغـيـيــرات ك ـب ـيــرة ،فـعــاد
«املارد األصفر» إلى الواجهة من جديد.
ّأمــا في موناكو فاملستوى تراجع هذا
املوسم نتيجة بيع نجوم الفريق ،كما
أن م ــون ــاك ــو ي ـب ــدو مـسـتـسـلـمــا ،تــاركــا
ّ
ّ
املحلية لباريس سان جيرمان.
الساحة
يـعـيــش مــونــاكــو أح ــد أس ــوأ مــواسـمــه

عـلـ ّـى اإلطـ ــاق ف ــي الـ ـ ـ ّـدوري الـفــرنـســي،
ّ
الـ ــنـ ــادي ال ـ ــذي فـ ــاز ب ـب ـطــولــة ال ـ ـ ّـدوري
الـفــرنـســي مــوســم ّ ،2017/2016يقبع
ال ـي ــوم ف ــي امل ــرك ــز ال ــث ــام ــن ع ـشــر بـسـ ّـت
ـوز واح ــد فــي بــدايــة ال ـ ّـد ًوري،
نـقــاط وف ـ ٍ ّ
ب ـعــد  7ت ـع ــث ــرات ت ــوال ـي ــا ،إض ــاف ــة إلــى
خ ـس ــارت ــه م ـب ــارات ــه االف ـت ـت ــاح ـ ّـي ــة على
أرضه في دوري األبطال أمام أتليتيكو

مدريد اإلسباني بنتيجة  .1-2نتائج
ّ
مخيبة سبقها خسارة «مهينة» قبيل
بداية ّ
الدوري ،حيث مني نادي اإلمارة
بخسارة مـ ّ
ـدويــة عندما واجــه باريس
ّ
ّ
سان جيرمان في كأس السوبر ،والتي
انتهت بخسارة فريق اإلمارة .0-4
ّ ٌ
متخبط يعيشه مــونــاكــو ،جاء
مــوسـ ٌـم
ّ
نتيجة سـيــاســة اإلدارة االقـتـصـ ّـاديــة،
ّ
التي ارتــأت استقطاب املواهب الش ّابة
ّ
وتطويرهاّ ،
خيالية،
بأسعار
ثم بيعها
ٍ
خير طريقة لكسب املال ،حيث استطاع
ّ
الــنــادي تـطــويــر مــواهــب مـثــل أنطوني
مارسيال ،جايمس رودريـغــز ،كيليان
م ـبــابــي وت ــوم ــاس ل ـي ـم ــار ،ثـ ـ ّـم بـيـعـهــا
ّ
«فلكية» .نتائج
لكبار أوروبــا بمبالغ
ّ
متردية في ال ـ ّـدوري ،قد يكون سببها
ّ
أيضًا قلة خبرة الفريق وعدم تجانسه
إلــى اآلن ،إذ يبلغ ّ
معدل أعمار الفريق
ّ
 22عــامــا ،فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود أسـمــاء
خـبـيــرة عــدا رادام ـيــل فــالـكــاو ،وكاميل
غليك ودييغو بيناليو.
ٌ
ـاراة م ـص ـي ـ ّ
ـري ــة قـ ــد ت ـح ـم ــل مـعـهــا
م ـ ـب ـ ـ
خـبــر اإلقــالــة ،مل ـ ّ
ـدرب الـفــريــق الفرنسي
ليوناردو جــارديــم في حــال الخسارة،
ّ ّ
حيث سيصعب بعدها التأهل إلى دور
املجموعات املوسم املقبل ،فيما يأمل
ّ
املميز
دورتـمــونــد باستكمال موسمه
ال ـخــالــي م ــن ال ـه ــزائ ــم ،وت ـعــزيــز نسبة
ّ ّ
الــتــأهــل لــدور ال ــ ،16عندما يستضيف
موناكو على أرضه وبني جماهيره.
(األخبار)

يبدو كلوب مربكًا بالتعامل مع نجوم خط المقدمة (دانيال ليل أوليفاز ـ أ ف ب)

نابولي  xليفربول

ّ
كلوب لتعزيز الصدارة وأنشيلوتي لترتيب األوراق
ّ
ُ
ت ّستأنف مباريات الجولة الثانية ّمن دوري أبطال أوروبا ،بمباراة من العيار
تجمع بين ثاني ترتيب الدوري اإليطالي نابولي ،مع ضيفه
الثقيل
ّ
دوري أبطال أوروبا في الموسم
وصيف الدوري اإلنكليزي ،ووصيف
ّ
ليفربول ،وذلك على ملعب السان باولو في مدينة الجنوب
الماضي
ٌ
هجوميًاّ
اإليطالي .مباراة كبيرة مرتقبة لفريقين يقدمان كرة ممتعة
هي األفضل في أوروبا اليوم .المباراة ّستكون األفضل خالل هذه
ربما ّ
الجولة ،التي سيكون بطلها واحدًا من المدربين المعتنقين أفكارًا
مختلفة عن كرة القدم يورغن كلوب وكارلو أنشيلوتي
حسين فحص
رحــل ن ــادي ليفربول اإلنـكـلـيــزي إلى
ّ
اإليطالية وهو بأفضل
مدينة نابولي

حـ ــاالتـ ــه ،م ــوس ـ ٌـم اس ـت ـث ـنــائــي ألب ـن ــاء
ّ
يعشه
كلوب في الدوري اإلنكليزي ،لم ِ
ال ــري ــدز ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـ ــدوري منذ
فـتــرةٌ .
أداء ممتع ونتائج مبهرة بدأ

ً
الفرعون بديال!
ّ
ّ
ّ
ٌ
موسم صعب يعيشه الفرعون املصري محمد صــاح ،اللعب الــذي تغنت به جماهير
ّ
ليفربول طــوال املوسم املاضي ،يعيش اليوم أيامًا ليست سهلة .دقائق كثيرة يقضيها
ّ
وري اإلنكليزي في املوسم املاضي على مقاعد البدالء ،أثارت التساؤالت
أفضل العب في ّالد
ٌّ
ٌ
تشيلسي ،أخذ بها صالح املبادرة
حول مصير
صالح .تألق الفت في املباراة األخيرة أمام ّ
ّ
ببناء الهجمات والتمرير وزعزعة دفاعات الخصم في ظل عدم ظهور السينغالي ساديو
ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بالصورة املعتادة ،ومع ذلك كان قرار ّ
املدرب األملاني
ّ
ّ
كلوب استبدال صالح فيّ مطلع الشوط الثاني ،على حساب الوافد الجديد شيردان
يورغن ّ
ٌ
تراجع كبير في األداء بداية
شاكيري ،الــذي أضاع هدفًا محققًا في املباراة فور دخوله.
ّ
ّ
املــوســم ،عـ ّـززه قــرار االتـحــاد بعدم وضعه في التشكيلة األفضل في العالم ،على ّالرغم
مــن حـجــزه مكانًاّ بــن أفـضــل ثــاثــة العـبــن فــي العالم (هــذه مفارقة غــريـبــة) ،كما لعبت
ّ
االتحاد املصري قبيل بداية ّالدوري دورًا كبيرًا
املشاكل
الكبيرة التي واجهها صالح مع ّ
ّ
ّ
الذ ّ
هنية .أزمة ثقة ّ
يمر ّبها اللعب املصري قد
حالته
على
والتأثير
عب
الل
تشويش
في
ّ
ّ
ّ ّ
على مقاعد االحتياط في املباريات اللحقة ،في ظل التألق امللفت للعب دانييل
تجلسه ّ
ستوريدج ،الذي قد يشغل مركز الجناح األيمن في املباريات املقبلة.

ّ
املدرب األملاني يحصدها أخيرًا ،بعد
ّ
ّ
أن زرع في اللعبني روحــا تنافسية
ّ
ـوات
وعقلية جــديــدة طــوال ثـ
ـاث سـنـ ٍ
ّ
مـضــتّ .ب ـ  19نـقـطــة ،يـحـتــل ليفربول
املركز الثاني في الـ ّـدوري اإلنكليزي،
بفارق األهداف عن مانشستر سيتي
املـ ـتـ ـص ـ ّـدر .م ـن ــاف ـس ـ ٌ
ـات دون خ ـسـ ّـارة
ّ
ّ
مـحــلـ ّـيــا وأوروب ـ ّـي ــا حــتــى اآلن ،تــؤشــر
موسم استثنائي ألبناء كلوب،
على
ٍ
فــي مــوسـ ٍـم انتظره األنـصــار سنوات
ّ
أوروبـيــا
ع ـ ّـدة .بــدأ ليفربول مـشــواره
ٌ
شكل ممكن ،فــوز فــي الوقت
بأفضل
ٍ
ال ـقــاتــل أمـ ــام ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
بأقدام فيرمينو ،وضع ّ
بموقع
الريدز
ٍ
ج ـ ّـي ــد ف ــي امل ـج ـمــوعــة األصـ ـع ــب هــذه
ّ
ّ ًّ
تضم كــا مــن نابولي
الـ ّـسـنــة ،والـتــي
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،بـ ـّـاريـ ــس س ـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي والــنـجــم األحـمــر الـ ّـصــربــي،
ليضعه على رأس املجموعةّ .
بالرغم
ّ
م ــن األداء الـ ـ ّـرائـ ــع ل ــاع ـب ــن ،ال ت ــزال
هـ ـن ــاك ح ـل ـقــة ض ــائ ـع ــة فـ ــي مـسـلـســل
ّ
ّ
ّ
م ـحـ ّـمــد ص ـ ــاح .ال ــاع ــب الـ ـ ــذي حــلــق
خ ــارج س ــرب املــوســم املــاضــي بعيدًا
ّ ّ
عـ ــن كـ ـ ــل الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،هـ ـب ــط م ـس ـت ــواه
ن ـس ـبـ ّـيــا ب ــداي ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،لـيـتــرك
ّ
الكثير مــن الــت ـســاؤالت ح ــول تــراجــع
أداء أفـضــل الع ــب فــي البريمييرليغ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وواح ـ ــد م ــن أفـضــل
ـي ال ـع ــال ــم .مـسـتــوى
ث ــاث ــة الع ـب ــن ف ـ ّ
«غ ـي ــر م ـق ـنــع» ل ـلــن ـجــم املـ ـص ــري ّأدى
إل ــى تـبــديـلــه بـشـكــل مـسـتـمـ ّـر مــن ّ قبل
املـ ّ
ـدرب األملاني ،في إشــار ٍة إلى أنه لم
يعد أفضل العب في الفريق .مستوى
متذبذب تأمل الجماهير بــأن يكون
ّ
مــرحـلـ ّـيــا ،وي ـعــود الــاعــب إل ــى تــألـقــه
خ ــال مـ ـب ــاراة ن ــاب ــول ــي ،خ ـ ّ
ـاص ــة وأن
ل ـ ـصـ ــاح صـ ـ ـ ــوالت وج ـ ـ ـ ــوالت بــرف ـقــة
ناديي فيورنتينا وروما في إيطاليا،
وهو يعرف األجواء هناك ّ
جيدًا.

يواجه أنشيلوتي
ليفربول بذكريات
أعوام  2005و2007

وبالرغم من أدائه ّ
ّ
الرائع هذا املوسم،
ي ـس ـعــى ل ـي ـف ــرب ــول السـ ـتـ ـع ــادة نـغـمــة
االنـتـصــارات ،الغائبة منذ مباراتني،
بـ ـع ــد أن خـ ـ ــرج م ـ ــن كـ ـ ــأس ال ـ ّـرابـ ـط ــة
ّ
ـي ،وع ــاد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة أمـ ـ ــام ت ـش ـي ـل ـسـ ّ
بنقطة ثمينة بعد تعادل متأخر أمام
ّ
الفريق عينه في ّ
الدوري ،عندما يحل
ٌ
ّ
ٌ
ضيفًا على نابولي .فوز كبير للريدز
على نابولي ضمن إطــار تحضيرات
الـ ّـدوري بـ  ،0-5يستبشر به األنصار
خـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ال ـ ـ ّـرغ ـ ــم مـ ــن ك ــون ــه فـ ــوزًا
معنويًا فقط.
ونـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى م ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـ ـ ــادي ش ـ ـ ـمـ ـ ــال غ ـ ــرب
بريطانيا ،حيث أبرم الفريق صفقات
ّ
كبيرة قبل بداية الدوري ،فيما شكلت
ّ
عـ ـ ــودة الـ ــاعـ ــب اإلن ـك ـل ـي ــزي دان ـي ـيــل
س ـت ــوري ــدج أب ـ ــرز شـ ــيء هـ ــذا املــوســم
ّ
ّ
للريدز ،بعد ّ املستويات امللفتة التي
ّ
ّ
بشكل
ساهم
ـذي
ـ
وال
ًا،
ر
مؤخ
مها
يقد
ٍ
ّ
األول أمــام باريس
مباشر فــي الـفــوز ً
ســان جيرمان ،إضافة إلــى استكمال
مسيرة ّ
الدوري من دون خسارة ،بعد
ّ
أن سـ ّـجــل ه ــدف الــت ـعــادل فــي الــوقــت
القاتل أمام تشيلسي.
جــانــب اآلخ ــر ،يحتل نابولي
عـلــى الـ ّ
املــركــز الــثــانــي فــي ال ـ ّـدوري اإليطالي.
ٌ
م ـب ــاراة كـبـيــرة جمعته مــع املـتـصـ ّـدر
ّ
ي ــوف ـن ـت ــوس فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ــس ــاب ـق ــة،

ان ـت ـهــت ب ـخ ـســارة ال ـفــريــق الـجـنــوبــي
 ،1-3م ــا جـعــل ال ـف ــارق ب ــن املـتـصـ ّـدر
ٌ
وال ــوص ـي ــف  6ن ـق ــاط .مـ ـب ــاراة سهلة
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق ،خ ـس ــر م ـن ـ ّهــا نــابــولــي
نقطتني عندما واجــه النجم األحمر
في أولى مبارياته في دوري األبطال،
ـأزق ف ــي ح ــال
وا ّضـ ـ ّع ــا ن ـف ـســه ف ــي م ـ ـ ـ ٍ
ال ــت ـع ــث ــر الـ ـي ــوم .ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
ّالــذي خلف ماوريسيو ســاري ّ
مدرب
تشيلسي الحالي ،يسير بشكل ّ
جيد
ّ ٍ
إلــى اآلن مــع نابولي ،إذ إنــه استعاد
ّ
ال ــت ــوازن فــي منظومته بـ ّعــد الـبــدايــة
ّ
ال ــص ـع ـب ــة ل ـل ـف ــري ــق .ت ـح ــض ــر املـ ـ ـ ّ
ـدرب
اإليـطــالــي جـ ّـي ـدًا ملــواجـهــة ال ـ ّـري ــدز في
أول ـ ــى م ــواج ـه ــات ن ــاب ــول ــي أوروب ـ ّـي ــا
عـلــى أرضـ ــه .يـسـتــرجــع كــارلــو ّأيــامــه
فــي الـ ـ ّـدوري اإلنـكـلـيــزي ،حـيــث واجــه
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـن ــاس ـب ــة
عـنــدمــا ك ــان مـ ّ
ـدربــا لتشيلسي ،عاملًا
ّ ّ
ّ
الحالية لليفربول أقوى
أن النسخة
ٌ
بكثير مــن مــا مـضــى .م ـب ــاراة تحمل
ل ــدى ك ــارل ــو مـشــاعــر مـخـتـلـفــة ،حيث
واجـ ــه ك ــارل ــو ف ــي ف ـتــرتــه م ــع م ـيــان،
فــريــق لـيـفــربــول فــي نـهــائـ ّـيــن ل ــدوري
ـالّ ،أولـ ـهـ ـم ــا ي ـح ـمــل ال ـخ ـي ـبــة،
ّاألبـ ـ ـط ـ ـ ّ
الـتــي تمثلت بـخـســارة البطولة عام
 2005فــي ركــات الـجــزاء ،فــي املـبــاراة
ّ
ّ
اريخية ّالتي عاد بها ّ
الريدز بعد
الت
ّ
ـداف في
أن ّ ك ــان م ـت ـ ّـأخ ــرًا ب ـثــاثــة ّ أه ـ ـ ّ
األول ،فيما يـمــثــل الــنـهــا ّئــي
ال ـ ّـش ــوط
الــثــانــي ال ـفــرحــة ل ـكــارلــو حـيــث حــقــق
ّ
الــلـقــب األغ ـلــى أوروب ـ ّـي ــا فــي الـيــونــان
عام  2007على ّ حساب الريدز.
ٌ
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ت ـ ـمـ ــثـ ــل ام ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــا ص ـع ـبــا
ّ
ّ
ألنـشـيـلــوتــي ،ال ـ ــذي يـسـعــى لتخطي
خيبة ال ـ ّـدوري أمــام يوفنتوس ،فيما
ّ ّ
ّ
ستشكل لكلوب الباب الواسع للتأهل
إل ــى دوري الـ ـ ــ ،16واس ـت ـك ـمــال نـجــاح
املوسم الحالي.

