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رياضة

الكرة اإليطالية

إنتر يواجه ميالن بحثًا عن الزمن الجميل
ّ
يــط ــل «دربـ ـ ــي م ـي ــان ــو» ب ـيــن ال ـجــاريــن
اللدودين إنتر وميالن مبكرًا في الدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم هــذا الـمــوســم.
موقعة أمسية الـغــد يــأمــل جمهورا
الفريقين أن تستعيد قوتها التنافسية
وزخمها اللذين فقدتهما في األعوام
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع تــع ــزي ــزات
الطرفين بالعديد من األسماء
حسن زين الدين
ال ي ـم ـك ــن عـ ـن ــد رؤي ـ ـ ــة اسـ ـم ــي م ـي ــان
وإنتر ميالنو وجهًا لوجه في جدول
مباريات الدوري اإليطالي لكرة القدم،
إال أن ترتسم في املخيلة سريعًا صورة
ملعب «سان سيرو» بصخبه وجنونه
وأجــوائــه الخيالية التي كــانــت ،حتى
األم ــس الـقــريــب ،تـجــذب إلـيـهــا عشاق
الكرة من كل حــدب وصــوب بحثًا عن
ال ـفــن الـجـمـيــل .ال يـمـكــن إال أن تـعــود
ال ــذاك ــرة إل ــى ن ـج ــوم ع ـمــال ـقــة ف ــي كال
ال ـجــان ـبــن ك ــان ــوا ي ـح ـ ّـول ــون أمـسـيــات
ميالنو إلى لوحات ساحرة.
هــذا األم ــر م ـ ّ
ـرده طبعًا إلــى فـقــدان هذه
املباراة رونقها في األعوام األخيرة مع
حــالــة التقهقر الـتــي أصــابــت الفريقني
بسبب فقدانهما النجوم وابتعادهما
ع ــن فـ ــرق ال ـ ـصـ ــدارة ،ل ـي ـت ـحـ ّـول «دربـ ــي
الـغـضــب» إل ــى م ـب ــاراة عــاديــة ال تعني
إال أن ـصــار الـفــريـقــن وبــالـكــاد البعض
ممن يسترقون النظر إليها إن بداعي
الـتــأســف على مــا وصـلــت إلـيــه حالها،
أو للسخرية من وضع َ
قطبيها ،بعدما
ت ـح ـ ّـول ــت األن ـ ـظـ ــار ك ـل ـهــا ف ــي إي ـطــال ـيــا

الفريقين
تعزيزات ً
تعطي أمال باستعادة
موقعتهما قوتها وزخمها
وخارجها إلى مباراة يوفنتوس وروما
أو إلــى «درب ــي العاصمة» الــذي حافظ
على زخمه وقوته بني التسيو وروما.
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ي ـطــل «دربـ ـ ــي م ـيــانــو»
م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا ،فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة مــن
الــ»سـيــري أ» .غير أن الـتــوقـعــات هذه
امل ــرة قبل األمـنـيــات ،خــافــا للسنوات
األخـيــرة ،تقود إلــى إمكانية مشاهدة
مباراة جديرة باملتابعة حتى صافرة
نـ ـه ــايـ ـتـ ـه ــا ،وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرده ب ــال ــدرج ــة
األول ــى إلــى حركة الفريقني فــي سوق
االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة وال ـت ــي نجمت

انكفأت األنظار عن قمة ميالن وإنتر ميالنو في السنوات األخيرة (أرشيف)

ّ
عنها تعاقدات كفيلة بأن تضخ جرعة
من الحيوية في ملعب «سان سيرو»،
وتعيد الحياة إلى عروقه تدريجًا.
الـحــديــث هـنــا طـبـعــا عــن الع ـبــن على
غ ــرار الـفــرنـســي جـيـفــري كــونــدوغـبـيــا
القادم من موناكو الفرنسي والكرواتي
إيـ ـف ــان بـيــريـسـيـتــش م ــن فــول ـس ـبــورغ
األمل ـ ــان ـ ــي وامل ــونـ ـتـ ـيـ ـنـ ـغ ــري س ـت ـي ـفــان
يــوف ـي ـت ـي ـتــش م ــن مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلنكليزي والبرازيليني جواو ميراندا
م ــن أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي (لــن
يلعب بداعي اإلصابة) وفيليبي ميلو
مــن غلطة س ــراي الـتــركــي والبوسني
آدم ليايتش من روما في صفوف إنتر
مـيــانــو ،والـكــولــومـبــي كــارلــوس باكا
م ــن إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي وال ـبــرازي ـلــي
لويز أدريانو من شاختار دونيتسك
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي وأل ـي ـس ـي ــو روم ــان ـي ــول ــي
م ــن روم ـ ــا وال ـع ــائ ــد ب ــاإلع ــارة مــاريــو
بالوتيللي من ليفربول اإلنكليزي في
صفوف ميالن.
ه ــذه الـنـقـطــة ،أي ال ـت ـعــاقــدات ،منحت
ب ـ ــارق ـ ــة أم ـ ـ ــل لـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ال ـف ــري ـق ــن
الن ـطــاقــة م ـت ـج ــددة ،ي ـبــدو بــالـتــأكـيــد
م ـل ـعــب «سـ ـ ــان س ـ ـيـ ــرو» ،أم ـس ـي ــة غ ــد،
مـ ـس ــرح ــا مـ ـن ــاسـ ـب ــا الخـ ـتـ ـب ــاره ــا فــي
ب ــداي ــة امل ــوس ــم والـ ـ ــذي اس ـت ـه ـلــه إنـتــر
فــي مـبــاراتـيــه األول ـي ــن بـفــوزيــن على

كل من أتاالنتا وكاربي سجل فيهما
يوفيتيتش األهـ ــداف الـثــاثــة ،مثبتًا
ســري ـعــا أنـ ــه خ ـي ــار ص ــائ ــب لتنشيط
ه ـ ـجـ ــوم «ال ـ ـن ـ ـي ـ ــرات ـ ــزوري» وهـ ـ ـ ــذا مــا

ُيتوقع أن يزداد مع بيريسيتش الذي
سيسجل مشاركته األولى مع الفريق
بعد التحاقه به في الساعات األخيرة
مــن ســوق االنـتـقــاالت الصيفية ،فيما

برنامج الدوري اإلنكليزي واإليطالي
إنكلترا (المرحلة الخامسة)

إيطاليا (المرحلة الثالثة)

 السبت:إفرتون  -تشلسي ()14,45
أرسنال  -ستوك سيتي ()17,00
وست بروميتش ألبيون  -ساوثمبتون
()17,00
نوريتش سيتي  -بورنموث ()17,00
واتفورد  -سوانسي سيتي ()17,00
كريستال باالس  -مانشستر سيتي ()17,00
مانشستر يونايتد  -ليفربول ()19,30

 السبت:فروزينوني  -روما ()19,00
فيورنتينا  -جنوى ()19,00
يوفنتوس  -كييفو ()21,45

 األحد:سندرالند  -توتنهام ()15,30
ليستر سيتي  -أستون فيال ()18,00

 األحد:فيرونا  -تورينو ()13,30
ساسوولو  -أتاالنتا ()16,00
سمبدوريا  -بولونيا ()16,00
أمبولي  -نابولي ()16,00
باليرمو  -كاربي ()16,00
التسيو  -أودينيزي ()19,00
إنتر ميالنو  -ميالن ()21,45

 االثنني:وست هام  -نيوكاسل يونايتد ()22,00

ان ـط ـلــق م ـي ــان ب ـخ ـســارة ع ـلــى ملعب
فيورنتينا ليعود ويحصد الفوز في
املباراة الثانية على امبولي على وقع
نبأ قــدوم بالوتيللي ،وهــذا ما يجعل
مــن مـبــاراتــه أم ــام ال ـجــار ال ـلــدود على
درجة عالية من األهمية.
األهم ،أن توقيت هذه املباراة في بداية
امل ــوس ــم ي ــأت ــي ت ــزام ـن ــا م ــع االن ـطــاقــة
الكارثية ليوفنتوس بخسارتني ،ما
منح قطبي ميالنو ـ على نحو مجاني
ـ املعنويات للعودة إلى املنافسة هذا
املوسم ،وهذا ما من شأنه أن ينسحب
على قمة األحد بدخول الفريقني إليها
ّ
مـتـســلـ َـحــن بــالـحــافــز لـتـقــديــم أمسية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ت ـنــاف ـســي ع ـ ــال ،يعيد
الـتــذكـيــر بـصــراعـهـمــا ال ـقــوي الـســابــق
الذي اتسمت به مبارياتهما.
ما يجدر قوله هنا ،انطالقًا مما ّ
تقدم،
إن مسببات استعادة «دربي الغضب»
عافيته ،أو على األقل جزءًا منها ،تبدو
متاحة في بداية هذا املوسم .وبينما
ّ
يصوب كل طرف نظره ناحية الفوز،
ف ـ ــإن م ـل ـعــب «سـ ـ ــان سـ ـي ــرو» ي ـتــرقــب،
بعبق املاضي الساكن في كل مفاصله
َ
كبيريه مجددًا على
التاريخية ،حلول
عـشـبــه األخ ـض ــر ،لـعـلـهـمــا ،ه ــذه امل ــرة،
ي ـع ـيــدان ل ــه بـعـضــا م ــن ت ــوه ــج األي ــام
الغابرة.

بطولة العالم للراليات

التفاال أسرع من الجميع في انطالق رالي أوستراليا

التفاال على متن «فولسفاغن بولو أر» (أ ف ب)

ك ــان الـفـنـلـنــدي يـ ــاري ـ ـ مــاتــي التـفــاال
(ف ــول ـس ـف ــاغ ــن ب ــول ــو أر) األس ـ ـ ــرع فــي
اليوم األول من رالي أوستراليا ،وهو
املــرح ـلــة ال ـعــاشــرة م ــن بـطــولــة الـعــالــم
للراليات في كوفس هاربور.
وسـ ـج ــل الت ـ ـفـ ــاال أسـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ــت فـ ــي 3
مــراحــل خــاصــة فــي ف ـتــرة بـعــد الظهر
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم عـ ـل ــى الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ك ــري ــس
م ـيــك (س ـي ـتــرويــن دي أس  )3ب ـفــارق
ثانيتني ،وعلى بطل العالم الفرنسي
س ـي ـبــاس ـت ـيــان أوج ـي ـي ــه (فــول ـس ـفــاغــن
ثوان.
بولو أر) بفارق 4.6
ٍ
ودفـ ـ ـ ــع أوجـ ـيـ ـي ــه الـ ـب ــاح ــث عـ ــن لـقـبــه
العاملي الثالث ثمن انطالقه من املركز
األول ،فاضطر الى تنظيف املسار أمام
باقي السائقني.
وسيضمن أوجييه ( 31عامًا)ّ ،
املتوج
فــي أوس ـتــرال ـيــا عــامــي  2013و،2014

ً
لقبه بـطــا للعالم لـلـمــرة الـثــالـثــة في
حال تتويجه األحد في الرالي السابع
هذا املوسم ،أو إذا لم يخسر أكثر من
 9نقاط أمــام مطارده املباشر التفاال،
بـمــا فـيـهــا املــرحـلــة الـخــاصــة األخ ـيــرة
التي تمنح  3نقاط إضافية للفائز.
وك ـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،ال ـ ــذي ي ـت ـق ــدم عـلــى
الت ـفــاال ب ـفــارق  93نـقـطــة ،قــد ت ــوج في
موناكو والسويد واملكسيك وإيطاليا
وبولونيا وأملانيا.
واحتل القطري ناصر العطية (فــورد
فييستا آر آر س ــي) ،مـتـصــدر ترتيب
ب ـطــولــة ال ـعــالــم لـفـئــة «دب ـل ـيــو آر سي
 ،»2املــركــز األول فــي فـئـتــه (دبـلـيــو آر
ســي  )2وال ـح ــادي عـشــر فــي الترتيب
ّ
متقدمًا على األوكــرانــي يــوري
الـعــام،
بروتاسوف بفارق  50ثانية ،ومواطنه
عبد الـعــزيــز ال ـكــواري (ف ــورد فييستا

آر آر ســي) بـفــارق دقـيـقــة و 21ثانية،
وال ـس ـع ــودي ي ــزي ــد ال ــراج ـح ــي (ف ــورد
فييستا آر آر س ــي) ب ـف ــارق دقيقتني
و 38ثانية.
وتـ ـق ــام  4م ــراح ــل خ ــاص ــة الـ ـي ــوم و5
صباح األحد.
 ترتيب الخمسة األوائ ــل بعد اليوماألول:
 -1ال ـف ـن ـل ـنــدي ي ـ ــاري  -م ــات ــي الت ـفــاال
(فولسفاغن بولو أر)  1.15.29.1ساعة
 -2البريطاني كريس ميك (سيتروين
دي أس  )3بفارق  2.0ثانية
 -3ال ـفــرن ـســي سـيـبــاسـتـيــان أوجـيـيــه
(فولسفاغن بولو أر) بفارق  4.6ث
 -4ال ـ ـنـ ــروجـ ــي أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس مـيـكـلـســن
(فولسفاغن بولو أر) بفارق  12.9ث
 -5اإلسباني داني سوردو (هيونداي
آي  )20بفارق  15.9ث

