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رياضة
البطوالت األوروبية الوطنية

أصداء عالمية

صراع األدمغة في الموسم اإلنكليزي الجديد
حسن زين الدين
لم يسبق أن شهد الدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ل ـكــرة ال ـقــدم تــرقـبــا النـطــاقــه
ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي ح ـصــل بــالـنـسـبــة إلــى
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـب ــدأ ال ـي ــوم.
عناوين عديدة بارزة في الـ"بريميير
ل ـيــغ" ه ــذا امل ــوس ــم س ـي ـكــون الجميع
ب ــان ـت ـظ ــاره ــا وس ـت ـج ـعــل لـلـمـنــافـســة
ً
ش ـك ــا آخ ــر مـخـتـلــف ع ـلــى األقـ ــل عن
املوسم املاضي الذي حسمه املفاجأة
ليستر سيتي.
أول ه ــذه ال ـع ـنــاويــن ط ـب ـعــا ،وص ــول
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األس ـ ـمـ ــاء بـ ــن م ــدرب ــن
والعبني ،ما زاد البطولة اإلنكليزية
غـنـ ًـى ،والـحــديــث هنا عــن البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو وال ـف ــرن ـس ــي بــول
بــوغ ـبــا (ي ـغ ـيــب ع ــن امل ـ ـبـ ــاراة األولـ ــى
لتلقيه بطاقتني صفراوين في نهائي
ك ــأس إي ـطــال ـيــا) وال ـس ــوي ــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش واألرمـيـنــي هنريك
مخيتاريان فــي مانشستر يونايتد
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوس ـي ــب غـ ــوارديـ ــوال
واألمل ـ ــان ـ ـي ـ ــان إيـ ـلـ ـكـ ــاي غـ ــونـ ــدوغـ ــان
ولـيــروي ســانــي واإلسـبــانــي نوليتو
وج ـ ـ ـ ـ ــون س ـ ـتـ ــونـ ــز ف ـ ـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر
سيتي واإليـطــالــي أنطونيو كونتي
والـبـلـجـيـكــي مـيـتـشــي بــات ـشــواي في
ت ـش ـل ـســي ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل أيـ ـض ــا عـلــى
الفرنسي نغولو كانتي مــن ليستر،
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن يـ ـ ـب ـ ــرم أرسـ ـ ـن ـ ــال
صفقة أو صفقتني قـبــل إغ ــاق بــاب
االن ـت ـق ــاالت بـعــد ضـ ّـمــه الـســويـســري
غرانيت شاكا.
ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ت ـح ـي ـل ـنــا ع ـل ــى أن
املنافسة على القمة ستكون محتدمة
هـ ــذا امل ــوس ــم ب ـن ـحــو ق ــد يـ ـك ــون غـيــر
مـسـبــوق ،خصوصًا مــع وج ــود أبــرز
املدربني في العالم الذين سيخوضون

ً
"حرب أدمغة" ال نظير لها ،إذ فضال
عن األسماء املذكورة هناك الفرنسي
أرســن فينغر فــي أرسـنــال واألملــانــي
يورغن كلوب في ليفربول واإليطالي

كالوديو رانييري في ليستر سيتي
واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
في توتنهام.
ال ـع ـن ــوان ال ـثــانــي يـتـعـلــق بــالـتـحــدي

يتجدد الصراع بين مورينيو وغوارديوال (أ ف ب)

برنامج الـ{ويك أند»
إنكلترا (المرحلة األولى)
 السبت:هال سيتي × ليستر ()14,30
بيرنلي × سوانسي ()17,00
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس × وس ــت بــرومـيـتــش
()17,00
إفرتون × توتنهام ()17,00
ميدلسبره × ستوك سيتي ()17,00
ساوثمبتون × واتفورد ()17,00
مانشستر سيتي × سندرالند ()19,30

 األحد:بورنموث × مانشستر يونايتد ()15,30
أرسنال × ليفربول ()18,00
السوبر اإلسبانية (ذهاب)
 األحد :إشبيلية × برشلونة ()23,00السوبر األلمانية
 األحــد :بوروسيا دورتموند × بايرنميونيخ ()21,30

الثنائي بــن مورينيو وغــوارديــوال
وال ــذي عــاد إلــى املــاعــب مــن البوابة
اإلنكليزية ،وبات حتى على مستوى
مــدي ـنــة واح ـ ــدة تـجـمــع الـ ـع ــداوة بني
ق ـط ـب ـي ـهــا ب ـع ــد أن شـ ـه ــدت امل ــاع ــب
ً
اإلسبانية فـصــوال مثيرة كثيرة من
الصراع بني اثنني من أفضل املدربني
ف ــي ال ـعــالــم ،وهـ ــذا م ــا يــزيــد الـ ــدوري
اإلنكليزي متابعة وتشويقًا.
العنوان الثالث هو فينغر ،إذ إن هذا
املوسم يبدو مصيريًا بالنسبة إلى
املـ ــدرب األقـ ــدم ف ــي الــ"بــريـمـيـيــر لـيــغ"
بـعــد اع ـتــزال "الـسـيــر" اإلسـكــوتـلـنــدي
ألـ ـيـ ـك ــس فـ ـي ــرغـ ـيـ ـس ــون .ف ـج ـمــاه ـيــر
"الغانرز" قبل اإلدارة لن ترضى ببقاء
ف ـي ـن ـغــر ل ــدق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة فـ ــي مـلـعــب
"اإلم ـ ــارات" إن لــم يحقق اللقب الــذي
طال انتظاره ،وبالتالي فإن موسمه
"حياة أو موت" وال غير ذلك.
ال ـع ـنــوان ال ــراب ــع هــو ليستر سيتي،
إذ إن فريق "الثعالب" الذي حقق في
املــوســم املــاضــي أضـخــم مـفــاجــأة في
ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي سيكون
م ــع م ــدرب ــه ران ـي ـيــري مـحــط األن ـظــار
ملعرفة ما سيقدمه في املوسم الذي
س ـي ــداف ــع ف ـي ــه ع ــن ل ـق ـب ــه ،خـصــوصــا
أنـ ــه ف ـق ــد ك ــان ـت ــي ،وقـ ــد ي ـف ـقــد نـجـمــه
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ري ـ ـ ــاض م ـ ـحـ ــرز ،أف ـض ــل
العب في إنكلترا في املوسم املاضي،
خصوصًا أن الفرق الكبرى تحديدًا
ُت ّ
عد العدة مجتمعة للثأر منه بعد أن
اقتحم مملكتها وانتزع الحكم.
ه ــي ع ـن ــاوي ــن ك ـث ـي ــرة وع ــري ـض ــة إذًا
ل ـب ـطــولــة ل ـط ــامل ــا وصـ ـف ــت بــاألف ـضــل
واألروع ب ــن نـظـيــراتـهــا ف ــي "ال ـق ــارة
الـ ـعـ ـج ــوز" ،وألنـ ـه ــا ب ـط ــول ــة م ــن ه ــذا
ال ـ ـن ـ ــوع ،فـ ـم ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـك ــون
ب ــداي ــات ـه ــا ن ــاري ــة م ــع ق ـم ــة أرسـ ـن ــال
وليفربول األحد.

الكرة اللبنانية

سالمي إلى النجمة وثالثي الصفاء خط أحمر
عبد القادر سعد
اش ـت ـع ــل س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـك ــروي ــة
أمــس ،إمــا بالصفقات أو بالشائعات،
أو ح ـتــى ب ــاالس ـت ـغ ـن ــاءات .فــالـنـجـمــة
حقق صفقة مهمة بضم ّالعب الصفاء
حـمــزة ســامــي ،حـيــث وق ــع عـقـدًا معه
ألربـ ــع س ـن ــوات ،وه ــو يـنـتـظــر وص ــول
بطاقته الدولية كي يوقع اتحاديًا .في
املقابل ،لم ينتقل بعد وليد إسماعيل
إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـف ــاء وفـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـب ــادل
ال ــذي ُحـكــي عـنــه فــي ال ـش ــارع ال ـكــروي
وتـضــاربــت املـعـلــومــات عنه أمــس بني
نــاديــي الـصـفــاء والـنـجـمــة .فــأمــن سر
الصفاء هيثم شعبان ،قال لـ"األخبار"
إن االتـ ـف ــاق ي ـنــص ع ـلــى ال ـت ـب ــادل ،في
حــن أن نــائــب رئ ـيــس الـنـجـمــة صــاح
عسيران ،أشار لـ"األخبار" إلى أنه كان
ه ـن ــاك كـ ــام واضـ ـ ــح م ــع ال ـص ـفــاويــن
حـ ــول ف ـصــل ان ـت ـق ــال ال ــاع ـب ــن وع ــدم
ربطهما ببعضهما .فهناك رأي فني
فــي الـنـجـمــة مــا زال غـيــر مــوافــق على
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن إس ـمــاع ـيــل ،وتـحــديـدًا
املــديــر الفني الــرومــانــي تيتا فاليريو
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ــإسـ ـم ــاعـ ـي ــل لـ ـع ــدم
انكشاف خط الظهر .وبالتالي يحتاج
املـســؤولــون فــي ال ـنــادي لحلحلة هذه
املسألة قبل منح إسماعيل استغناءه.
وإال فسيضطرون إلى دفع مبلغ مالي
لـلـصـفــاء مـقــابــل ســامــي ،هــو  30ألــف
دوالر كـمــا أش ــار الـنـجـمــاويــون ،فيما
ش ــدد م ـصــدر ص ـفــاوي عـلــى أن املبلغ
هو خمسون ألفًا.
ن ـج ـمــاويــا أيـ ـض ــا ،ف ـتــح ال ـن ـج ـمــة بــاب
ال ـعــودة أم ــام مدافعهم بــال نجارين،

العهد يشطب المويهبي في خطوة متوقعة (عدنان الحاج علي)

الذي قد يكون هو الهدف املنشود ّ
لسد
الثغرة الدفاعية ،وبالتالي االستغناء
عــن فكرة ضــم مــدافــع أجنبي ملصلحة
م ـه ــاج ــم غ ـي ــر ل ـب ـن ــان ــي .هـ ــذا إذا أراد
نـجــاريــن ال ـعــودة وال ـن ــادي لــن يمانع،
وإال فسيكون املدافع أجنبيًا.
أما على صعيد الالعب محمد جعفر،
ّ
مؤكد أن الالعب ُ
سيعار ملدة
فما هو
عـ ــام ،وق ــد ي ـكــون نـ ــادي ال ـن ـبــي شيت
األقرب ،مع وجود بوادر إيجابية في
املوضوع .لكن قد يكون الالعب يرغب
ـاد آخ ــر،
أك ـث ــر ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى نـ ـ ـ ٍ
لكن املشكلة فــي املبلغ امل ــادي الكبير
املطلوب لذلك.
ف ــي ال ـص ـفــاء ،م ــا زالـ ــت إدارة ال ـنــادي
ت ـس ـعــى إل ـ ــى ت ــدع ـي ــم الـ ـف ــري ــق ،حـيــث
تنتظر وصول خمسة العبني أجانب
مــن أفريقيا مــن املـفـتــرض أن يكونوا
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لم يحسم النجمة أمره
بالنسبة إلى االستغناء
عن وليد إسماعيل

بـمـسـتــوى رف ـيــع ،لـكــن عـلــى الصعيد
املحلي ،وتحديدًا مــوضــوع الحارس
م ـهــدي خـلـيــل ،ف ــإن أم ــن س ــر ال ـنــادي
هيثم شعبان ،كان واضحًا في كالمه
لـ ــ"األخـ ـب ــار" ح ــن اع ـت ـبــر أن ال ـثــاثــي
مهدي خليل وعلي السعدي ومحمد

زيــن طـحــان خــط أحـمــر ،وال يمكن أن
ينتقلوا إلى فريق آخر .ولعل ما يعزز
موقف شعبان ارتباط خليل بتوقيع
ه ــواة مــع ال ـص ـفــاء ،إذ إن عـقــده الــذي
ان ـت ـهــى ل ــم ي ـكــن مــوث ـقــا ف ــي االت ـح ــاد،
ناد
وبالتالي ال يمكن أن ينتقل إلــى ٍ
آخــر إال باستغناء من الصفاء .وهذا
ما قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم
انضمام خليل إلى العهد .لكن األمور
ليست مـتــوتــرة بــن الــاعــب ونــاديــه،
الثاني،
فخليل يعتبر الصفاء بيته ّ
واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ي ـك ــن ــون
ّ
م ـع ــزة ك ـب ـيــرة لـخـلـيــل ،وبــال ـتــالــي قد
يصلون إلى صيغة ترضي الطرفني،
خـصــوصــا عـلــى صـعـيــد تــأمــن مبلغ
ـرض لـخـلـيــل .لـكــن ه ــذا األم ــر دون ــه
مـ ٍ
عقبات ،في ظل األزمة املالية التي ّ
يمر
ْ
بها النادي ،لكن هناك مصدر لتأمني
م ـب ـل ــغ مـ ـحـ ـت ــرم ،وه ـ ــو الـ ــاعـ ــب ع ــاء
ال ـبــابــا .فـهــو الــوح ـيــد ال ــذي يـمـكــن أن
يستغني عنه الصفاء ،إن كان الثمن
مرضيًا للناديَ ،وهو يتجاوز الــ120
ألف دوالرُ ،
فيستغل هذا املبلغ للدفع
لخليل وحـســن عــواضــة ال ــذي انضم
إل ــى ال ـفــريــق آت ـيــا م ــن ال ـع ـهــد ،وولـيــد
إسماعيل فــي حــال استغناء النجمة
عنه.
ع ـه ــداوي ــا ،ك ــان الف ـتــا (ل ـكــن مـتــوقـعــا)
الكتاب الــذي أرسلته اإلدارة أول من
أمــس إلــى االت ـحــاد تطلب فيه شطب
َ
العبيها األجنبيني التونسي يوسف
املويهبي والسنغالي محمدو درامي،
مــا أدى إلــى شغور مقعد أجنبي في
الفريق قد يكون من نصيب السنغالي
المني فاني.

حب األرجنتين يعيد ّ
ّ
ميسي
إلى المنتخب

عاد نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي
الى منتخب بالده العبًا بعدما اعتزل أواخر
حزيران املاضي ،إثر خسارة نهائي كوبا
أميركا أمام تشيلي بركالت الترجيح .وقال
ميسي في بيان كشفت عنه الشركة التي تدير
أعماله« :لقد فكرت جديًا باالعتزال ،ولكن حبي
لوطني وهذا القميص عظيم جدًا» .والتقى مدرب
منتحب األرجنتني إدغاردو باوزا مع ميسي
األربعاء املاضي في برشلونة سعيًا الى إقناعه
بالعودة عن اعتزاله ،ويبدو أنه نجح في ذلك.

مذكرة توقيف بحق
«االنقالبي» سوكور

أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق
نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور ،الذي
يقيم خارج البالد ،على خلفية محاولة االنقالب
على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان .كابنت
تركيا سابقًا ،وصاحب أسرع هدف في تاريخ
املونديال ،متهم بأنه كان "أحد أعضاء مجموعة
إرهابية مسلحة" ،باإلشارة إلى املنظمة التي
يديرها رجل الدين فتح الله غولن املقيم في
الواليات املتحدة وتتهمه أنقرة بأنه كان وراء
محاولة االنقالب ،بحسب ما ذكرت وكالة
األناضول الرسمية.

يانوزاي معارًا إلى سندرالند

استعار سندرالند اإلنكليزي جناح مانشستر
يونايتد البلجيكي عدنان يانوزاي ملوسم واحد
على سبيل اإلعارة .وبات يانوزاي ثالث العب
ينضم إلى سندرالند منذ تعيني اإلسكوتلندي
ديفيد مويز مدربًا له الشهر املاضي ،علمًا بأن
َ
الالعبني اآلخرين ق ِدما من مانشستر يونايتد،
وهو فريق مويز السابق ،وهما املدافعان
اإليرلنديان بادي ماكنير ودونالد الف .كذلك
أعلن ساوثمبتون أنه جدد عقد ظهيره الصربي
الدولي دوجان تاديتش ألربع سنوات إضافية
حتى عام .2020

عقد جديد لجيمس
بـ  100مليون دوالر

اتفق نجم كرة السلة األميركي ليبرون جيمس،
على تمديد عقده مع كليفالند كافالييرز حامل
لقب الدوري األميركي الشمالي للمحترفني
لثالث سنوات إضافية مقابل  100مليون
دوالر أميركي .وصرح جيمس ( 31عامًا) ملوقع
"انتيرابتيد"" :أود إطالعكم على أنني سأمدد
عقدي مع كليفالند كافالييرز ،فريق مدينتي
األم" .وسبق لجيمس ،الذي منح فريقه باكورة
ألقابه في الدوري األميركي املوسم املاضي على
حساب حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز
( 3-4في سلسلة نارية) ،أن صرح في وقت
سابق بأنه بوارد تمديد عقده مع الفريق الذي
أطلقه في عالم كرة السلة عام  .2003وذكرت
شبكة "أي أس بي أن" األميركية املتخصصة أن
جيمس سيتقاضى  -وفق شروط العقد الجديد
  31مليون دوالر أميركي في املوسم األول،و 33في الثاني و 36في الثالث ،ما يجعل منه
العب السلة األعلى أجرًا في الدوري األميركي
ملحترفي كرة السلة والعالم على ٍّ
حد سواء.

سيرينا حاضرة في سينسيناتي

أكد منظمو دورة سينسيناتي الدولية األميركية
لكرة املضرب مشاركة املصنفة األولى عامليًا
األميركية سيرينا وليامس في البطولة .وغادرت
وليامس ،حاملة اللقب مرتني تواليًا في والية
أوهايو األميركية ،أسوار أوملبياد ريو 2016
بخفي حنني إثر سقوطها املفاجئ في الدور
الثالث لفردي السيدات أمام األوكرانية إيلينا
سفيتولينا املصنفة  20بواقع  6-4و.6-3
وذكر منظمو البطولة الكامنة في والية أوهايو:
"تغمرنا السعادة إلعالن مشاركة سيرينا بغية
الدفاع عن لقبيها املتعاقبني".

