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كالشيو

أتالنتا يفاجئ الجميع

غاسبيريني يقود «الحصان األسود»
في موسم -2016
ّ ،2017
عينت إدارة نادي
أتالنتا ّ
المدرب جان بييرو
غاسبيريني على رأس الجهاز
الفني للفريق ،ومنذ ذلك
الحين حتى اليوم ،أصبحت
جميع الفرق اإليطالية
دون استثناء تحسب ألف
حساب قبل الترحال إلى
ملعب «بيرغامو» الخاص
بنادي أتالنتا .لكل ّ
مدرب
أفكاره ّ
الخاصة ،ولكل
مدرب أسلوبه أيضًا .شهر
عسل في أتاالنتا
حسن رمضان
هل يعود مورينيو إلى اإلنتر؟ ( أولي سكارف  -أ ف ب )

بريميير ليغ

تداعيات فضيحة األولد ترافورد

مورينيو يحارب على أربع جبهات خاسرة
ّ
«ستتعرض لإلقالة في
ّ
الصباح» ،هكذا هتفت
جماهير توتنهام في
ملعب أولد ترافورد مساء
أول من أمس .الجماهير التي
لم ُي َ
سمع صوتها طوال
أربعة مواسم سابقة في
الملعب ،بعد أن فشل
هذا
ّ
بالتسجيل في أيٍّ
فريقها
ّ
من المباريات األربع السابقة،
مأل صوتها الملعب بعد
رؤية فريقها ُ«يذل» مانشستر
يونايتد بثالثة أهداف دون
ّرد على أرضه .أصوات
جماهير ّسبيرز العالية قوبلت
ّ
من أنصار
ام
الت
مت
بالص
ّ
ّ
الشياطين الحمّر ،التي باتت
رغبتها األولى ربما في طرد
«سبيشيل وان» خارج قلعة
مسرح األحالم ،حيث بات من
ّ
الصعب للفريق أن يحلم
ّ
بالمنافسة على األلقاب
ى
حت
ّ
في ظل األوضاع المتردية
في النادي
حسين فحص
بــدأت العاصفة في ّ
الصيف هذه املـ ّـرة،
ّ
حيث لم يتوقف ّجوزيه مورينيو عن
انتقاد سياسة النادي في االنتقاالت.
ج ـ ـ ــاءت م ـط ــال ــب املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ال ـب ـ ًـرت ـغ ــال ــي
ّ
بتعزيز صفوف فريقه خاصة بالشق
الـ ــدفـ ــاعـ ــي بـ ـع ــد نـ ـت ــائ ــج م ـخ ـ ّـي ـب ــة فــي

اس ـت ـع ــدادات املــوســم ال ـجــديــد .مطالب
قــوبـلــت بــالـ ّـرفــض م ــن مـجـلــس اإلدارة
ّ
ال ــذي رأى أن ال ـحــل بــإح ـضــار الــاعــب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــري ــدي ــري ـك ــو رودريـ ـغـ ـي ــز
س ــان ـت ــوس امل ـ ـعـ ــروف ب ــاس ــم «ف ــري ــد»،
ق ــادم ــا م ــن نـ ــادي ٌشــاخ ـتــار دونـتـسـيــك
األوك ــران ــي .صـفـقــة لــم ت ـلـ ِّـب طـمــوحــات
مــوري ـن ـي ــو ال ـ ــذي كـ ــان ي ـط ــال ــب ب ـقــدوم
ظ ـه ـيــر ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـب ــرازي ـل ــي أل ـكــس
س ــان ــدرو ،هـ ــاري مــاغــوايــر ق ـلــب ًدف ــاع
ليستر سيتي اإلنكليزي ،إضــافــة إلى
ـدريـ ــد ،ال ـفــرن ـســي
م ـه ــاج ــم أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ـ ٌ
خيبة جعلت ّ
املدرب
أنطوان غريزمان.
ّ
ّ
يصرح علنًا بأن اليونايتد
البرتغالي
قــــ ٌ
ـادم ع ـل ــى مـ ــوسـ ـ ٍـم صـ ـع ــب ،م ـطــال ـبــا
ّ
ّ
األنـصــار بخفض ّسقف الطموح .لكن
الجماهير لــم تتوقع أن يكون املوسم
ب ـهــذه الـ ّـص ـعــوبــة ،فـبـعــد ث ــاث جــوالت
ّ
م ــن ب ــداي ــة ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،تمكن
عمالق ّإنكلترا من تحقيق فــوز واحد
جــاء بشق األنفس أمــام ليستر سيتي
فــي أول ــى ج ــوالت ال ـ ـ ّـدوري اإلنـكـلـيــزي
ٌ
ب ـن ـت ـي ـجــة  .1-2فـ ـ ــوز ت ـل ـتــه خ ـس ــارت ــان
ٍّ
متتاليتان أمــام كــل مــن نــاديــي براينت
هوتسبر بنتيجتي  2-3و
وتوتنهام
ّ
 0-3تواليًا ،وقــد حقق مورينيو بهذه
الـ ـ ّب ــداي ــة رق ـم ــا س ـل ـبـ ّـيــا ل ــم ي ـح ــدث مــع
ّالشياطني الحمر منذ  26عــامــا ،حيث
إن ـّه ــا امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـتــي يـخـســر فيها
النادي مباراتني ًمن أول ثالث مباريات
منذ  ،1992إضافة إلى أن الخسارة 0-3
عـلــى أرضـ ــه ه ــي ال ـخ ـســارة األك ـب ــر في
تاريخ ّ
املدرب البرتغالي.
مــوري ـن ـيــو ص ــار ف ــي وضـ ـ ٍـع ال يحسد
ـدرب ّ
ّ
عليه .امل ـ ّ
«متخصصًا
املميز بــات
ب ــالـ ـفـ ـش ــل» ،ف ـب ـعــد ث ـ ّـاث ــة مـ ــواسـ ــم فــي
الـ ّقـلـعــة ال ـح ـمــراء تـمــثـلــت ّقيمة صافي
الــنـفـقــات على صفقات الــنــادي ب ـ 302
ٌ
مليون جنيه إسترلينيٌ .
ضخم لم
رقم
ّ
ّ
يجلب ّمعه ّللنادي األلقاب املرجوة ،إذ
مورينيو
لــم يحقق الــنــادي فــي حقبة
ّ
س ــوى ثــاثــة أل ـق ــاب م ـغ ـمــورة ،تمثلت
بـكــأس ال ـ ّـدرع الـخـيـ ّ
ـريــة ،وك ــأس رابـطــة
ّ
امل ـح ـت ــرف ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى

ف ــوزه ب ــال ـ ّـدوري األوروب ـ ــي ،واحـتــالــه
ّ
ـسـ ــادس ف ــي مــوس ـمــه األول،
امل ــرك ــز الـ ـ ّ
وامل ــرك ــز ال ــث ــان ــي ف ــي مــوس ـمــه الـثــانــي
ّ
املتصدر مانشستر سيتي بـ 19
خلف
ّ
نقطة .مراكز ّوتخبطات بــاألداء أنزلت
مــن أسـهــم الــنــادي األنـجــح فــي إنكلترا
فــي العقود الثالثة ّ
السابقة .وال يــزال
ّ
مانشستر يــونــايـتــد بـعـيـدًا ك ــل البعد
عـ ّـمــا كــان عليه فــي عـهــد الـ ّـسـيــر ألكس
فيرغسون ،ذلــك الـ ّـرجــل ّالــذي كــان ّ
يعد
ّ
موسمه ّ
سيئًا إذا ّحصد كأسًا محلية
ّ
ّ
وح ــق ــق امل ــرك ــز ال ــث ــان ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدوري.
ّ
ـذي بـلــغ صــافــي إنـفــاقــه على
ال ــرج ــل ال ـ ّ
صـفـقــات ال ــن ــادي  226.5مـلـيــون جنيه
إسترليني في  27سنة قضاها داخل
ّ ً
محصال  38لقبًا،
قلعة األولد ترافورد،
بـيـنـهــا ث ــاث ــة ع ـشــر لـقـبــا ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ولـ ًقـبــان فــي دوري أبـطــال
أوروب ــا ،إضــافــة إلــى خمسة ألـقــاب في
ّ
كأس االتحاد اإلنكليزي.
ُ
ّ
ي ـخــوض املـ ــدرب ال ــذي طــاملــا وج ــد في
قائمة أفضل ّ
مدربي العالم اليوم ،حربًا
ّ
ّ
على أربع جهات .الصحافة اإلنكليزية
ّ
بالدرجة األول ــى ،الـتــي تــواجــه تاريخًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن األخـ ـ ــذ والـ ـ ـ ـ ّـرد م ـع ــه ،حـيــث
ّ
يعد مورينيو مـ ّـادة دسمة لعائداتها.
ّ
الجبهة الـثــانـيــة ض ــد الــاعـبــن ،حيث
خـ ـس ــر امل ـ ـ ــدرب ال ـ ـحـ ــرب داخ ـ ـ ــل غــرفــة
م ــاب ــس ال ـفــريــق ب ـعــد األسـ ـل ــوب ال ــذي
ات ـب ـعــه م ـع ـهــم ،إذ أس ـ ــاء إلـ ــى عـ ــدد من
ّ
املخيب
العبيه أمام اإلعالم بعد أدائهم
وعـ ـ ــدم الـ ـت ــزامـ ـه ــم ،م ــن أمـ ـث ــال بــوغ ـبــا
ومارسيال .الجبهة الثالثة ّ
ضد اإلدارة،
حيث لم يبخل مورينيو ّبفتح نيرانه
ّ
أيضًا،
أمام الصحافة على إدارة النادي ّ
سياستها املتقشفة
التي طاملا وصف
ّ
ّ
باملضرة تجاه مستقبل الــنــادي ،علمًا
ّ
أنها دعمته بالكثير من املــواقــف ،كان
ّ
آخــرهــا تجديد عقده حتى عــام ،2020
ّ
فــي ظــل الـغـمــوض حــول مستقبله في
املوسم ّ
حربه األخيرة
السابق.
وتبقى ّ
التي سيخوضها ّ
ضد القشة األخيرة
التي تبقيه عائمًا ،أال وهي الجماهير،
ّ
ّ
إذ إن العاطفة التي يمتلكها مورينيو

ّ
الشياطني الحمر ّ
تعد األمل
في قلوب
ّ
األخـيــر ال ــذي قــد يشفع لــه عند اإلدارة
بإعطائه فرصة أخــرى ،حيث بــرز ذلك
ّ
جليًا بعد أن حاول «املدرب املميز» كما
ّ
يسمي نفسه ،إخماد غضب الجماهير
ّ
ً
بــالــتـصـفـيــق لـهّــم ط ــوي ــا بـعــد امل ـب ــاراة
لبقائهم في صفه ،وهو ما حصل ّعليه
ّ ّ
مــن قـســم مـنـهــم ،إل أن الـقـســم الّــثــانــي
ل ــدي ــه ال ـ ّـرغ ـب ــة ب ـخ ــروج ــه م ــن ال ــن ــادي،
بعدما لم يبد أي ّ
رد فعل تجاهه.
ِ
ّ
ّ
ي ـ ـ ــدرك م ــوري ـن ـي ــو جـ ــي ـ ـدًا أن سـمـعـتــه
ّ
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ب ــات ــت ع ـل ــى امل ـ ـحـ ـ ّـك ،وأن
ّ
اسـهـمــه بــن كـبــار مـ ّ
ـدربــي الـعــالــم قلت
ً
كثيرًا ،مقارنة بفترة وجوده في اإلنتر،
ّ
تـشـيـلـســي والـ ـ ّـريـ ــال .وي ـع ـلــم ج ـ ّـي ـدًا أن
نهايته مع يونايتد باتت قريبة ّ
جدًا،
ّ
لكنه يحاول جاهدًا أن يخرج بأفضل
ص ـ ــورة مـمـكـنــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـمــه.
عرف عن مورينيو ّ
ُي َ
جيدًا كيف يخرج

ّ
ّ
متمسكًا
مورينيو
ظل
بعقيدته ّ
الدفاعية مع
شحن الالعبين بالمعنويات

بموسم يقنع الجماهير ،يشهد على
ذلــك ما حــدث في موسمه ّ
األول برفقة
الوصول إلى
يونايتد ،حيث فشل في
ّ
ّ
األربعة الكبار في الـ ّـدوري ،لكنه تمكن
ّ ّ
من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر
ّ
بوابة الــدوري األوروبــي .كذلك فإن من
املعروف ّعنه أيضًا قدرته الهائلة على
إبعاد الضغط عن ناديه والعبيه عبر
مؤتمراته ّ
الصحافية املثيرة للجدل،
ّ
ّإل ّأن هذه ّ
السنة لن يتمكن من اإلفالت
ّ
من اإلقالة بهذه السهولة ،حيث تشبه
فـتــرتــه ال ـحــالـ ّـيــة إل ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر سنته
األخ ـي ــرة بــرفـقــة تشيلسي ع ــام .2015
آنذاك ،خسر غرفة املالبس بعد مشاكله
الكبيرة مع دييغو كوستا ،التي طرد
على إثــرهــا فــي منتصف املــوســم بعد
مشاكل مع الالعبني واإلدارة .كل هذه
األس ـب ــاب ،وب ــرأي الـكـثـيــريــن ،ستجعل
اإلقالة مسألة وقت ال أكثر.

عـلــى ال ــورق ،ورغ ــم كــل ش ــيء ،يمتلك
مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ت ـش ـك ـي ـل ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
ّ
ّ
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ــل ـق ــب ح ــت ــى ال ـ ّ ّـرم ــق
األخير .لكن أصل املشاكل في النادي
ّ
ـدرب ،حيث ّ
تمثلت بأسلوب املـ ّ
حجم
ال ـ ـ ّـدف ـ ــاع املـ ـف ــرط م ــن ق ـب ـلــه إم ـك ــان ــات
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الع ـ ـب ـ ـيـ ــه .ف ـم ــوري ـن ـي ــو
ّ
يطلب دائـمــا مــن كــل الــاعـبــن الـتــزام
الــواج ـبــات الــدفــاعـيــة املـبــالــغ فـيــه ،ما
ّ
الهجومية
ح ـ ّـد مــن إ ّمـكــانــات بــوغـبــا
ال ـت ــي ت ـمــثــل أك ـب ــر م ـم ـ ّـي ــزات ــه ،إضــافــة
إل ـ ــى ان ـط ـف ــاء ن ـج ــم س ــان ـش ـي ــز ،ال ــذي
ك ــان أح ــد أف ـض ــل الع ـب ــي الـبــريـمـيـيــر
لـيــغ بــرفـقــة أرس ـن ــال .ون ـحــن اآلن في
عهد ّ
ّ
وتغيرت
تطورت فيه كرة القدم
ّ
ّ
أساليبها ،لكن ظل مورينيو متمسكًا
بعقيدته ّ
الدفاعية مع شحن الالعبني
ب ــاملـ ـعـ ـن ــوي ــات ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إح ـ ــداث
البلبلة في الوسط ّ
حافي إليجاد
الص ّ
ّ
بيئة سليمة داخــل كل الــنــوادي التي
ّ
دربـ ـه ــا .أسـ ـل ـ ٌ
ـوب ب ــات مـكـشــوفــا بعد
ّ
سـ ـن ــوات م ــن ال ــتـ ـك ــرار دون ت ـطــويــر
أفكاره لتتالءم مع الكرة الحديثة ،ما
ً
جعل مورينيو خصمًا سهال ألغلب
املـنــافـســن مهما ك ــان حجمهم .أمــام
املـشــاكــل الـجـ ّـمــة الـتــي تــواجــه امل ـ ّ
ـدرب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـل ـيــه سـلــوك
ّ
الطريقنيّ :
السيطرة على زمام
إحدى
األمور في مانشستر من خالل تحرير
ّ
اللعبني من قيودهم ّ
الد ّ
فاعية
بعض
وتغيير أفكاره وقناعاته ،أو الحفاظ
عـلــى أس ـلــوبــه ال ـبــدائــي وال ـب ـحــث عن
مغامرة جديدة خــارج أســوار مسرح
األحالم ّالستعادة بريقه ّاملفقود .وقد
تميل الكفة إلى الخيار الثاني ،حيث
تجذب األض ــواء ّ
الساطعة من جديد
ّ
فــي إيـطــالـيــا أع ــن مــوريـنـيــو ،وربـمــا
ّ
الوجهة
شكل موطنه
القديم ،اإلنترّ ،
ّ
األفـضــل لــه ،فــي ظــل مـشــروع الــنــادي
ّ
ال ـج ــدي ــد ،وال ـع ــاط ـف ــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي
ّ
يمتلكها ّ
املشجعني،
املدرب في قلوب
إضــافــة إلــى أزم ــة كبيرة ب ــدأت تلوح
في األفق مع سباليتي ،مدرب اإلنتر
الذي لم ّ
يقدم شيئًا حتى اآلن.

يعتبر ج ــان بـيـيــرو غاسبيريني من
بني املـ ّ
ـدربــن «غير الكالسيكيني» في
ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم .مــدرب
ّ
الخاصة ،ال يخاف من أي
له فلسفته
ّ
م ــواج ـه ــة .ه ـن ــاك ن ـق ــاط عـ ــدة يختلف
ف ـي ـه ــا غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي ع ـ ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن،
ّ
يتفوق عن باقي مدربي
تجعله ربما
الـكــالـشـيــو .مــا هــو م ـتــداول ومـعــروف
عن إيطاليا وعــن ّ
مدربيها ،وتحديدًا
ّ
املوجودين في الدوري املحلي «سيري
ّ
بعون خططًا
إي ــه» ،أنـهــم دائـمــا مــا يت ّ
وطرق لعب تميل إلى التحفظ الدفاعي
بشكل واضح .فإذا اطلعنا على خطط
ال ـفــرق اإلي ـطــال ـيــة ،فــأغـلـبـهــا مــا يكون
م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى خ ـمــاســي ف ــي ال ــدف ــاع،
ك ـي ــف ال وه ـ ــي الـ ـب ــاد الـ ـت ــي خــرجــت

م ـن ـهــا ألـ ـق ــاب ع ـ ـ ّـدة كــال ــ«كــات ـي ـنــات ـشــو
اإليطالي» ،واملحاربة والروح القتالية
في الدفاع (الغرينتا) .ولكن دائمًا ما
يكون هناك اسـتـثـنــاءات ،ومــن بينها
غاسبيريني .يلعب امل ــدرب اإليطالي
ّ
هجومية في أغلب املباريات،
بطريقة
وخـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون م ـحــاطــا
بـجـمــاهـيــر فــري ـقــه ،أي ع ـنــدمــا يلعب
ّ
أرضية ميدانه .هذا ما شاهدناه
على
ف ــي أولـ ــى م ـب ــاري ــات «ال ـن ـي ــرات ــزوري»
والتي حقق فيها انتصارًا كبيرًا أمام
الـفــريــق الـصــاعــد إلــى دوري األض ــواء
فروسينوني برباعية نظيفةّ .
نصب
ـو» كما يحب مشجعو الفريق
«الـبــابـ ّ
ب ــأن ي ـلــق ـبــوه نـفـســه نـجـمــا ل ـل ـم ـبــاراة،
فـقــد سـ ّـجــل أل ـي ـخــانــدرو غــومـيــز قائد
الفريق هدفني اثنني حسم بهما اللقاء
لصالح فريقه.
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،وال ـت ــي ل ــم تكن
سهلة أب ـدًا على غاسبيريني وفريقه
أتــانـتــا على ال ــورق ،والـتــي جمعتهم
معقلهم
بـنــادي «الــذئــاب» روم ــا وفــي ّ
األول ـ ـي ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـكـ ــو .مـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان يـ ـت ــوقـ ـع ــه
املتابعون للدوري اإليطالي ،بأن روما
يسير على الــدرب السليم في الدوري
ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـت ـعــاقــدات ال ـجــديــدة التي
أبرمها في سوق االنتقاالت الصيفية،
وملـ ـ ّ
ـدربـ ــه امل ـم ـ ّـي ــز اإلي ـط ــال ــي أوزي ـب ـيــو
دي ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ال ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـط ــاع
امل ــوس ــم امل ــاض ــي أن يـقـصــي الـعـمــاق
الكاتالوني برشلونة من ربع نهائي
دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا «تـشــامـبـيــونــز
ليغ» .مع إطالق حكم املباراة اإليطالي
مايكل فابري لصافرته ،معلنًا بداية
الـلـقــاء األخـيــر ضـمــن الـجــولــة الثانية
مــن ال ـ ــدوري ،لــم ينتظر األرجـنـتـيـنــي
خافيير باستوري ـ املنتقل حديثًا من
ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان _ سوى
دق ـي ـق ـتــن لـيـعـلــن تـ ـق ـ ّـدم فــري ـقــه روم ــا
ب ـهــدف مـمـ ّـيــز وبـطــريـقــة «اح ـتــراف ـيــة»

بكعب قدمه .باسوري يعرف الــدوري
اإلي ـط ــال ــي ج ـ ّـيـ ـدًا ،ك ــون ــه ل ـعــب ل ـنــادي
بــالـيــرمــو ســابـقــا فــي ال ــ«س ـيــري إي ــه».
بـ ـع ــد ال ـ ـهـ ــدف ال ـج ـم ـي ــل ل ـب ــاس ـت ــوري
ب ــدت األم ـ ــور وكــأن ـهــا سـ ـت ــزداد س ــوءًا
بالنسبة إلى الكولومبي دوفان زاباتا

ال يمكن ألي مدرب في
العالم أن يخرج من أفكاره
مهما كانت الظروف
م ـهــاجــم أت ــان ـت ــا ورف ــاق ــه .ل ـكــن وكـمــا
ّ
شخصيته
ذكــرنــا ســابـقــا ،لـكــل فــريــق
ّ
الـ ـخ ــاص ــة .لـ ــم ي ـت ـخ ــل ال ــاعـ ـب ــون عــن
أف ـكــار مــدرب ـهــم غــاسـبـيــريـنــي ،فـبــدأت
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة تـ ـل ــو األخ ـ ـ ــرى

تهدد مرمى السويدي روبــن أولسن
ّ
ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى رومـ ـ ـ ــا .حـ ـت ـ ّـى ت ـمــكــن
ف ــري ــق ال ـل ــون ــن األسـ ـ ــود واألزرق من
ال ـت ـقـ ّـدم فــي الـنـتـيـجــة وب ـف ــارق هدفني
بـتـسـجـيـلــه ل ـث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف مـتـتــالـيــة
(البلجيكي تيموثي كاستانيي د،19
األرجنتيني إيميليانو ريغوني العب
زينيت الــروســي السابق د 22ود.)38
أهــداف جعلت العبي روما وجماهير
االوملبيكو في حالة صدمة.
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وال ـ ـ ــذي ُي ـع ــرف
ب ـ ـ ـ ــ«شـ ـ ـ ــوط املـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــن» ،تـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـوق دي
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو عـ ـل ــى غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي.
ت ـب ــدي ــات م ــن طـ ـ ــراز ال ـف ــرن ـس ــي بـطــل
الـ ـع ــال ــم والعـ ـ ـ ــب إش ـب ـي ـل ـي ــة ال ـس ــاب ــق
س ـت ـي ـف ــن نـ ـ ــزونـ ـ ــزي ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الـشــاب الهولندي جاسنت كلويفارت
نجل الــاعــب الكبير الـســابــق باتريك

ّ
هجومية في أغلب المباريات (أرشيف)
يلعب المدرب اإليطالي «األشيب» بطريقة

كلويفارت ،كانت كفيلة بتغيير أداء
ف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .فـعـنــد
ّ
الــدقـيـقــة  60م ــن عـمــر املـ ـب ــاراة ،قــلــص
الظهير أليساندرو فلورينزي الفارق،
لتشتعل جماهير األوملبيكو من جديد
ويعود إليها األمل في تحقيق تعادل
على األقل في مباراة أمام فريق صدم
الجميع كأتالنتا .وكان لها ما أرادت،
صــاحــب الـخـبــرة ،ومـعـشــوق جماهير
«الرومانيستا» أمــام برشلونة العام
املاضي ،اليوناني كوستاس مانوالس
كــانــت لــه الـكـلـمــة الـفـصــل فــي تحقيق
ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ــذي ان ـت ـظ ــرت ــه ال ـج ـمــاه ـيــر
ً
ط ــوي ــا ع ـنــد الــدق ـي ـقــة  82م ــن ال ـل ـقــاء.
انتهت املباراة «املاراتونية» بالتعادل
اإلي ـجــابــي بـثــاثــة أه ــداف لـكــل فــريــق،
ولـكــن ال بــأس فــي بعض التحليالت.
مــا ال ــذي يــدفــع بـمــدرب كغاسبيريني
إلــى اللعب بطريقة هجومية ّ
مميزة
وه ــو ال يمتلك األس ـم ــاء الـكـبـيــرة في
فريقه؟ الجواب ببساطة« ،العقلية» ،ال
يمكن ألي مــدرب في العالم أن يخرج
مـ ــن أف ـ ـكـ ــاره م ـه ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ـظـ ــروف،
وأبـ ـ ــرز دل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك م ــا حـ ــدث مع
املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مورينيو
مــع فريقه مانشستر يونايتد ،حيث
استمر فــي تطبيق أف ـكــاره «املنتهية
الصالحية» على الرغم من عدم إعطاء
الـنـتــائــج امل ــرج ـ ّـوة .األم ــر عـيـنــه ملــدرب
ً
إيطالي لم يمض على وجوده طويال
في عالم التدريب ،وهــو مــدرب ميالن
جينارو غاتوزو ،الذي ورغم امتالكه
أسماء أكبر وأفضل من التي بحوزة
ّ
غاسبيريني ،إل أنــه مستمر بأفكاره
«الــدفــاعـيــة» والـتــي لــم تعتد جماهير
ميالن على مشاهدتها .غاسبيريني
ح ـقــق  4ن ـقــاط م ــن أص ــل  6ف ــي بــدايــة
الدوري ،ولكن مستوى أتاالنتا خاصة
على ملعب كاالوملبيكو يبشر بموسم
ّ
جيد ألتالنتا ومدربهم املثابر.

فالشينغ ميدوز

هاليب تودع باكرًا وتأهل سهل لسيرينا
ُ
أقـصـيــت الــرومــانـ ّـيــة سيمونا هاليب
املصنفة أولــى عامليًا مــن ال ــدور األول
لبطولة الــواليــات املـتـحــدة املفتوحة،
آخر البطوالت األربــع الكبرى في كرة
املضرب ،فيما ضمن اإلسباني رافايل
ن ــادال واألمـيــركـيــة سيرينا وليامس
عبورهما بسهولة إلى الــدور الثاني.
وبـعــد الــروسـيــة مــاريــا شــارابــوفــا في
 ،2017رض ـ ـخـ ــت ه ــالـ ـي ــب ل ـض ــرب ــات
األس ـت ــون ـي ــة م ــاي ــا كــان ـي ـبــي املـصـنـفــة
 44عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـت ــودع
اب ـنــة ال ـســادســة وال ـع ـشــريــن الـبـطــولــة
فـ ــي س ــاع ــة و 16دقـ ـيـ ـق ــة .وأص ـب ـح ــت
هاليب أول مصنفة أول ــى تـخــرج من

تسعى األميركية سيرينا
ويليامز إلى زيادة عدد ألقابها
الكبرى (غراند سالم)

(سارة ستيير
ــ أ ف ب)

الــدور األول لبطولة فالشينغ ميدوز
األم ـي ــرك ـي ــة ،ك ـمــا أن ـه ــا امل ـ ــرة الـثــانـيــة
تواليًا التي تخرج فيها الرومانية من
الــدور األول للبطولة .وقــالــت هاليب:
«لــم ألـعــب بشكل جـيــد ،فــي حــن أنها
(ك ــانـ ـيـ ـب ــي) ف ـع ـل ــت ذل ـ ـ ــك .ت ــوق ـع ــت أن
تضرب الكرة بقوة ،وحاولت التركيز
عـلــى ال ـكــرات الـطــويـلــة إال أن األم ــر لم
ي ـك ــن ك ـم ــا ت ـم ـن ـيــت .ل ــم أجـ ــد الـ ـت ــوازن
املطلوب فــي إيقاعي .وال عالقة لذلك
بــالـضـغــوط ال ـتــي تـعــرضــت ل ـهــا» .من
ّ
جــانـبـهــا ،رأت كــانـيـبــي ( 33عــامــا) أن

«الـ ـن ــزع ــة ال ـه ـج ــوم ـي ــة» ل ــدي ـه ــا كــانــت
م ـف ـتــاح ف ــوزه ــا .وتــأه ـلــت اإلسـبــانـيــة
غ ــاربـ ـيـ ـن ــي مـ ــوغـ ــوروت ـ ـسـ ــا امل ـت ــوج ــة
بـلـقـبــن ف ــي ال ـغ ــران ــد سـ ــام ،بـفــوزهــا
ع ـل ــى ال ـص ـي ـن ـيــة ج ــان ــغ شـ ـ ـ ــواي .كـمــا
أقصت حاملة اللقب واملصنفة ثالثة
األمـيــركـيــة سـلــون ستيفنز الــروسـيــة
يفغينيا رودينا.

عبور سهل لسيرينا ونادال
احتاجت سيرينا وليامس الطامحة
للقبها الرابع والعشرين في البطوالت
الكبرى (غراند ســام) ،إلــى  70دقيقة
لتخطي البولندية ماغدا لينيت .وبعد
عام على إنجابها مولودتها أوملبيا،
عـ ــادت امل ـص ـن ـفــة أولـ ــى عــامل ـيــا ســابـقــا
لتتخطى لينيت املـصـنـفــة  68عامليًا
دون خ ـس ــارة إرس ــال ـه ــا ف ــي املـ ـب ــاراة.
وتلتقي سيرينا في الــدور املقبل مع
األملانية كارينا فيتهوفت ،مع احتمال
مــواج ـهــة شقيقتها ال ـك ـبــرى فينوس
التي أقصت حاملة سابقة للقب وهي
الــروس ـيــة سـفـتــانــا كــوزنـتـســوفــا .من
جهته ،أقصى رافاييل نــادال املصنف
أول ع ــامل ـي ــا م ــواطـ ـن ــه داف ـ ـيـ ــد ف ـيــريــر
بـعــد انـسـحــاب األخ ـيــر مــن املجموعة
الثانية ،وإعالنه خوض آخر بطوالته
الـكـبــرى .وق ــال فـيــريــر ،املـصـنــف ثالثًا
ّ
حاليًا ،انسحابه
عامليًا سابقًا و148
مــن املجموعة الثانية بسبب إصابة
في كاحله األيسر عندما كان متقدمًا
 .3-4وقـ ــال ف ـي ــرر« :هـ ــذه آخ ــر بـطــولــة
ك ـب ــرى لـ ــي .لـ ــدي ذك ــري ــات رائـ ـع ــة فــي

هذه البطولة ،ويؤسفني عدم تمكني
م ــن إنـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم» .بـ ـ ــدوره،
قـ ــال نـ ـ ـ ــادال« :أن ـ ــا آسـ ــف ج ـ ـدًا لــداف ـيــد
وحزين ألجله .نحن صديقان مقربان
وتشاركنا ذكريات رائعة ،في نهائي
روالن غ ـ ــاروس وال ـت ـتــويــج ف ــي كــأس
ديـفـيــس» .وع ــاش األرجنتيني خــوان
مارتن دل بوترو املصنف ثالثًا عامليًا
أمـسـيــة هــادئــة ب ـفــوزه عـلــى األمـيــركــي
دونالد يونغ املتأهل من التصفيات.

عودة ناجحة لموراي
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي أن ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ــوراي،
أول عــامل ـيــا س ــاب ـق ــا ،فحقق
امل ـص ًـنــف ً
عــودة ناجحة إلــى البطوالت الكبرى
ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه ع ـن ـهــا م ـن ــذ وي ـم ـب ـلــدون
 2017بـسـبــب خـضــوعــه ل ـجــراحــة في
وركـ ــه ،مـتـخـطـيــا األس ـت ــرال ــي جيمس
داكـ ــوورث .وق ــال االسكتلندي البالغ
 31عامًا« :افتقدت للمشاركة في هذا
ال ـن ــوع م ــن الـ ـبـ ـط ــوالت» .ومـ ــن جهته
أقصي البلغاري غريغور ديميتروف
املصنف ثامنًا مــن ال ــدور األول أمــام
السويسري املخضرم ستانيسالس
فافرينكا بطل  .2016وأبدى فافرينكا
سعادته بــالـعــودة مـجــددًا إلــى ملعب
«آرثـ ــر آش» ال ــذي شـهــد تـتــويـجــه في
 2016عـلــى ح ـســاب ال ـصــربــي نــوفــاك
ً
ديوكوفيتش ،قــائــا« :هــذا أمــر رائــع!
امل ــرة األخ ـي ــرة ال ـتــي لـعـبــت فـيـهــا هنا
ك ــان ــت ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــايــة لنسخة
 .2016وكـ ـ ـن ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــرف جـ ـ ـيـ ـ ـدًا أنـ ــي
سأخوض مباراة صعبة».

