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رياضة

الليغا

رياضة
ّ
متصدر ترتيب الدوري اإلسباني بفارق األهداف برشلونة مع النادي الذي يعيش «وضعًا ّ
كارثيًا» مقارنة بالسنة
يلتقي غدًا األحد كل من
ُ
الماضية ،فالنسيا .سيكون ملعب «المستايا» مسرحًا لقمة الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني بين النادي الكاتلوني المنتشي بفوزه األخير
في بطولة دوري األبطال على النادي اإلنكليزي توتنهام ،وفالنسيا الذي أنهى مباراته األوروبية الثانية من دون أن يحقق انتصاره األول في
البطولة ،بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي بدون أهداف في األولد ترافورد

برشلونة وفالنسيا في «الميستايا»

مهمة صعبة لمارسيلينو أمام المتصدرّ
ّ

حسن رمضان
وض ـ ـ ـ ـ ـ َـع بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ّـدًا ل ـس ـل ـس ــة
ال ـن ـ ّتــائــج ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ا ّمل ـح ـل ـيــة ،وال ـتــي
ت ـم ــث ـل ــت بـ ـث ــاث تـ ـع ــث ــرات م ـت ـتــال ـيــة
(ت ـع ــادل أمـ ــام ج ـيــرونــا ،خ ـس ــارة من
ليغانيس وتـعــادل آخــر أمــام أتلتيك
بلباو) ،بعد أن حقق انتصارًا كبيرًا
ع ـلــى مـضـيـفــه تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ب ـط ــول ــة
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا بنتيجة .2-4
كــالـعــادةّ ،
نصب النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي نفسه نجمًا للمباراة
ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه ثـ ـن ــائـ ـي ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مشاركته في الهدفني األول والثاني
م ــن خ ــال بـنــائــه لـلـهـجـمــات .تـصـ ّـدر
ميسي ترتيب ّ
هدافي دوري األبطال
بــواقــع خـمــس أه ــداف فــي مـبــاراتــن،
م ـن ـهــا ال ـه ــات ــري ــك أمـ ـ ــام ب ــي أس فــي
آي ـنــدهــوفــن .يـعـيــش مـيـســي حــالـيــا،
أفـضــل فـتــراتــه التهديفية فــي دوري
األب ـ ـطـ ــال ،وان ـع ـك ــس ذلـ ــك ع ـل ــى أداء
ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي ،ال ـ ــذي تـحـ ّـســن
ك ـث ـي ـرًا فـ ــي مـ ـب ــارات ــه األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ــام
«الـسـبـيــرز» .ع ـ ّـدة عــوامــل جعلت من
مـبــاراة «التشامبيونزليغ» األخيرة
ل ـل ـبــارســا ،املـ ـب ــاراة األف ـض ــل للفريق
ّ
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا ،إشـ ــراك
العــب خــط الــوســط الـبــرازيـلــي آرثــور
ميلو في وسط امللعب مكان مواطنه
فيليبي كوتينيو .األخير ،عاد أخيرًا
إلــى مركزه املحبب ،بعد أن لعب في
املباريات السابقة في مركز الجناح
األيـســر مــع فريقه السابق ليفربول.
لــم ُيـشــرك امل ــدرب أرنستو فالفيردي

الـجـنــاح الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
فــي امل ـبــاراة ،بــل إن الـشــاب الفرنسي
ظـ ــل مـ ــازمـ ــا مل ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء طـ ــوال
ال ـل ـقــاء .أداء الع ــب غــريـمـيــو الـســابــق
آرثور ،القى الكثير من اإلشــادات من
املراقبني ،حيث أنه أعاد جزءًا بسيطًا
من صورة الكبير تشافي هيرنانديز
العــب وقــائــد البارسا السابق ،نظرًا
إل ــى أدائ ــه األن ـيــق فــي وس ــط امل ـيــدان،
ما دفــع بقائد الفريق ليو ميسي أن
ي ـقــول بـعــض الـكـلـمــات الـجـمـيـلــة في
حق صاحب الـ 22عامًا « :عندما أمرر
الـكــرة آلرث ــور ،أعلم بأننا سنسيطر

ّ
على الكرة» .كالم جميل ومحفز في
ّ
ال ــوق ــت عـيـنــه لــاعــب ّ
سيثبت
رب ـم ــا
أق ــدام ــه بــالـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة مع
املقبل من املباريات مع برشلونة.

الفوز على توتنهام في ويمبلي
أعاد الثقة لالعبي برشلونة
م ـبــاراة ويمبلي فــي دوري األبـطــال،
ّ
رب ـم ــا ت ـك ــون ق ــد أعـ ـ ــادث ال ـث ـقــة الـتــي
اف ـت ـق ــده ــا الـ ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي فــي
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة ،ثـ ـق ــة ،ال يـ ــزال

الـفــريــق ال ــذي سيستضيف البارسا
ف ــي مـعـقـلــه ف ــي ال ـج ــول ــة اإلس ـبــان ـيــة
يـ ـبـ ـح ــث عـ ـنـ ـه ــا .خـ ـمـ ـس ــة تـ ـ ـع ـ ــادالت،
خ ـس ــارة وف ـ ــوز ،ه ــي حـصـيـلــة فــريــق
«الـخـفــافـيــش» فالنسيا فــي ال ــدوري
اإلسباني هــذا املــوســم .ثماني نقاط
مــن أصــل  21نقطة ممكنةّ ،
حصلها
الفريق الذي ّ
قدم في املوسم املاضي
أداء مميزًا ،جعله يتأهل إلى بطولة
دوري األب ـ ـطـ ــال .فــال ـن ـس ـيــا وم ــدرب ــه
اإلسـ ـب ــان ــي م ــارس ـي ـل ـي ـن ــو غ ــارس ـي ــا،
يعيش اليوم فترة صعبة جـدًا ،على
الرغم من أن الفريق حافظ على أبرز

ّ
يتحمل مارسيلينو المسؤولية األكبر عن تراجع فاليسنيا (ليندزي بارنابي  -أ ف ب)

نجومه ،فال يــزال املهاجم اإلسباني
رودريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــو مـ ــوري ـ ـنـ ــو ذو األص ـ ـ ــول
الـبــرازيـلـيــة م ــوج ــودًا فــي التشكيلة،
إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
غــونـســالــو غــويــديــس ،وك ــذل ــك العــب
خط الوسط املميز الفرنسي جوفري
كوندوغبيا .ثــاثــي أبـهــر العالم في
املوسم املاضي وأحرج كبار الدوري
اإلسـ ـب ــان ــي .الـ ـي ــوم األس ـ ـمـ ــاء ذات ـه ــا،
ّ
ّ
ّ
والشخصية مفقودة.
الهوية
إل أن
املشكلة ّ
ربما أبعد من مشكلة العبني،
ّ
أو ح ــت ــى م ـش ـك ـلــة مـ ـ ـ ــدرب ،ف ــامل ــدرب
مستمر مع الفريق ،وهو نفسه الذي
ً
تسلم فريقًا مفككًا ،محوال إيــاه إلى
توليفة هابتها جميع فــرق الــدوري
اإلسـبــانــي .لـكــن ،لطاملا اعـتــدنــا على
فــالـنـسـيــا ،ي ـقـ ّـدم كــل مــا لــديــه عندما
يــواجــه أح ــد ف ــرق امل ـقـ ّـدمــة وتـحــديـدًا
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـت ــاي ــا م ـس ــرح ــا
لـهــذه امل ـبــاريــات .م ـبــاراة على الــورق
ّ
ّ
يتفوق فيها البارسا ،نظرًا إلــى قلة
جــراح «البالوغرانا» مقارنة بجراح
«الخفافيش» ،التي تحاول أن تطير
من جديد.
وف ــي م ـبــاريــات أخ ــرى ه ــذه الـجــولــة،
يستضيف فريق ديبرتيفو أالفيس
فريق ريــال مــدريــد ،الــذي ّ
يمر بفترة
«تـخـ ّـبــط» محلي وقـ ـ ّ
ـاري ،خصوصًا
بعد أن ّ
تعرض هذه الفترة لخسارة
أم ــام سيسكا موسكو الــروســي .من
جهته يلتقي فــريــق أتلتيكو مدريد
بريال بيتيس في مباراة مثيرة على
أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو
ف ــي م ــدري ــد ،بـيـنـمــا سـيـلـتـقــي فــريــق
األندلس إشبيلية مع سيلتا فيغو.

ميسي أمام الموسم الكبير
حسن زين الدين
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة مـ ـ ــوسـ ـ ــم م ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزة ي ـع ـي ـش ـه ــا
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل مـ ـيـ ـس ــي.
«ال ـب ــرغ ــوث» ي ـتــوق ملـحــو آث ــار الفشل
األوروبـ ـ ــي م ــع بــرشـلــونــة ف ــي األع ــوام
األخ ـ ـيـ ــرة وخ ـي ـب ــة م ــون ــدي ــال روس ـي ــا
هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،والـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى خ ــروج ــه
م ــن املـنــافـســة عـلــى ال ـجــوائــز الـفــرديــة
الـتــي ك ــان َمـ ِـلـكـهــا .خمسة أه ــداف في
ّ
ال ــدوري اإلسباني حتى اآلن ،إضافة
إل ـ ــى  4تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ل ــزم ــائ ــه،
يـقــابــل ذل ــك خمسة أه ــداف أخ ــرى في
دوري األب ـط ــال ،وف ــوز أم ــام توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي «ويـ ـمـ ـبـ ـل ــي» امل ـل ـعــب
امل ـح ـبــب بــالـنـسـبــة ل ــه .مـيـســي جــاهــز
ليرفع العالم اسمه من جديد بأحرف
مــن ذهــب ،ذهــب اعـتــاد على رفـعــه هو
بنفسه في السنوات املاضية
ب ـ ـ ــات ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا فــي
برشلونة .غادر تشافي هرنانديز قبل
س ـنــوات وب ـعــده أن ــدري ــس إينييستا.
لـكــن ميسي ظــل هـنــا .هــو الـقــائــد اآلن
فــي مـلـعــب كــامــب ن ــو .كـ ُـبــر «ل ـيــو» في
ال ـســن وكـ ُـبــر ال ـح ـمــل .وح ـلــم جماهير
«الـ ـب ــاوغ ــران ــا» ال يـ ـ ــزال ك ـب ـي ـرًا عـلــى
ات ـســاع ال ـحــب لنجمها األرجـنـتـيـنــي.
ح ـل ــم ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة املـ ـج ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
الرهان كله على ميسي ،هو اآلن حامل
األحـ ــام واآلم ـ ــال الـكــاتـلــونـيــة .ال شك
بــأن املوسم الحالي سيكون مختلفًا،
املسألة ال تتوقف على أنــه بــات قائد
الـسـفـيـنــة الـكــاتـلــونـيــة ،بــل ألن «لـيــو»
يخوض املوسم الجديد بعد نكسات
غـيــر قليلة م ـ ّـر بـهــا.الـبــدايــة كــانــت في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .صـحـيــح أن ميسي
تـ ِّـوج هدافًا للدوري اإلسباني وأحرز

ف ــري ـق ــه ال ـل ـق ــب ل ـك ــن فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ف ــإن
الخيبة كانت كبيرة بالخروج من ربع
نهائي «التشامبيونزليغ» أمام روما.
ك ــان ــت ال ـخ ـس ــارة ك ـب ـيــرة ل ــ«ال ـب ــرس ــا»
وبالدرجة األولى مليسي .كان موسمًا
ثالثًا على الـتــوالــي يغيب فيه النجم
األرجنتيني عن نهائي دوري األبطال.
كثير هذا على «ليو» ،فيما كان طيلة
كــل تـلــك الـسـنــوات غــريـمــه البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو يصول ويجول
فــي البطولة .انتهى املــوســم املــاضــي.
طويت صفحة دوري األبطال املخيبة
وف ـت ـحــت الـصـفـحــة ال ـك ـب ـيــرة .صفحة
مــونــديــال روس ـي ــا .كــل األن ـظ ــار كانت
ع ـل ــى م ـي ـس ــي .اآلمـ ـ ـ ــال األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ع ـل ـيــه ل ـف ـ ّـك ن ـح ـســه مــع
«األلبيسيليستي» وقيادة البالد إلى
لقب عاملي طال انتظاره  32عامًا .لكن،
مجددًا ،وكما عادته مع األرجنتني في
االستحقاقات املهمة ،ميسي لــم يكن
ميسي .ظهر «ليو» األرجنتني شبحًا
لـ«ليو» برشلونة .بدا الفارق شاسعًا
ب ــن االث ـ ـنـ ــن .اك ـت ـف ــى م ـي ـســي ب ـهــدف
واحـ ــد ف ــي مــرمــى نـيـجـيــريــا ول ــم يـقـ َـو
عـلــى ق ـيــادة «الـتــانـغــو» إل ــى أبـعــد من
ّ
املونديالية
دور الـ  .16ضاعت اآلمــال
مليسي م ـجــددًا .ضــاعــت عـلــى األرج ــح
ه ــذه املـ ــرة ل ــأب ــد .ه ـكــذا دخ ــل ميسي
املــوســم الـجــديــد بخيبة ّ كـبـيــرة .أمــام
هـ ــذا امل ـش ـهــد كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن تـكــون
اآلث ـ ــار الـسـلـبـيــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى مـيـســي.
لـكــن الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ي ـقـ ّـدم بــدايــة
موسم رائعة للغاية .أولــى الخطوات
التي ّ
صبت في مصلحة هــذه البداية
املميزة كان قرار «ليو» بأخذ استراحة
م ـح ــارب م ــن امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
وهذا قرار مهم وفي وقته ُيبعد ميسي

سجل ميسي  5أهداف في أول مباراتين من دوري األبطال (غلين كيرك ـ أ ف ب)

عن الضغوطات في بالده ّ
جراء الفشل
امل ــون ــدي ــال ــي وامل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ال ـتــي
ٍّ
يـبــدو أن «لـيــو» يدرسها بـتــأن إذ إنه
ل ــم يستعجل ال ـق ــرار بــاع ـتــزال اللعب
الــدولــي ،كما فعل العديد من النجوم
في املنتخبات األخــرى بعد املونديال

يلعب ميسي هذا الموسم وهو
بعيد عن ضغوط المنتخب
الروسي.
بعد ذلك وقبيل انطالق املوسم خرج
ـي أم ـ ــام وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام واث ـق ــا
م ـي ـسـ ّ
ومـتـحــفـزًا معلنًا أن هــدفــه هــو قـيــادة
ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــادة األوروب ـ ـيـ ــة
م ـج ــددًا« .الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» تشغل

رأس األرجنتيني إذًا .أولى املؤشرات
حــول جاهزية ميسي كانت إيجابية
حـ ـي ــث سـ ـج ــل «لـ ـ ـي ـ ــو»  4أهـ ـ ـ ـ ــداف فــي
«الليغا» وضعته في صدارة الهدافني
مبكرًا وقد قـ ّـدم مباراة أخيرة خيالية
ً
أمــام هويسكا مسجال هدفني أولهما
سـ ــاحـ ـ ًـر ،ك ـم ــا ص ـن ــع اثـ ـن ــن ب ـب ــراع ــة.
إض ــاف ــة إل ــى تـقــديـمــه أف ـضــل مستوى
ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي وعـ ــد الـجـمــاهـيــر
الـكــاتـلــونـيــة ب ــأن يـعـيــدهــا ل ـهــم ،حيث
ّ
سجل  5أهداف في ّأول مباراتني له في
ّ
دوري األبطال .ليتصدر ميسي قائمة
ّ
هدافي البطولة بواقع خمسة أهداف.
ثمة مسألة أخــرى بالغة األهمية هنا
تقود ألن يكون ميسي في القمة هذا
امل ــوس ــم وه ــي خ ــروج ــه م ــن املـنــافـســة
على الجوائز الفردية .غير قليل طبعًا

أن ال يكون ميسي بني املنافسني على
األفضل في العالم .وهذا ما حصل في
جائزة أفضل العب في أوروبا ّ
املقدمة
من «يويفا» والتي أحرزها الكرواتي
ّ
متقدمًا على رونالدو
لوكا مودريتش
وم ـح ـم ــد ص ـ ّــاح ،ث ــم ت ــا ذلـ ــك إع ــان
«الفيفا» مرشحيه الثالثة األخيرين
للمنافسة على جائزة أفضل العب في
العالم والتي ّ
ضمت األسماء ذاتها أي
والتي
مودريتش ورونالدو وصــاح،
ّ
رفعها الكرواتي أيضًا .ما هو متوقع
كــذلــك سـيـكــون بــالـنـسـبــة إل ــى جــائــزة
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة امل ـم ـنــوحــة م ــن مجلة
«فرانس فوتبول» الفرنسية التي ربما
قد يخرقها فقط «ابــن البلد» أنطوان
غــريــزمــان .كــل هــذا يجعل ميسي هذا
املوسم أمام تحدي التألق واستعادة
مكانته في عالم الساحرة املستديرة
رغ ــم أن ال ـج ــوائ ــز ال تـحـجـبـهــا طبعًا
لـكــن ه ــذه األخ ـي ــرة تـبـقــى ذات أهمية
بالنسبة للنجوم في املنافسة بينهم.
عـلــى أي حـ ــال ،ب ــدأ امل ــوس ــم بالنسبة
مليسي بأفضل ما يكون« .ليو» جاهز
ل ـل ـت ـحــديــات الـ ـج ــدي ــدة واملـ ــايـ ــن مــن
محبيه ينتظرون إبداعاته .البرازيلي
رونالدينيو أحدهم .أفضل العــب في
الـعــالــم وزم ـيــل مـيـســي لـفـتــرة وجـيــزة
س ــاب ـق ــا كـ ــان ص ــري ـح ــا ق ـبــل ش ـه ــر مــن
اآلن بقوله إنــه يجب سحب القميص
رقـ ــم  10م ــن ب ــرش ـل ــون ــة ب ـع ــد اع ـت ــزال
ميسي .قــول ّ
معبر ج ـدًا مــن «رون ــي»،
النجم الكبير ال ــذي سبق «لـيــو» إلى
ارت ـ ــداء ه ــذا الـقـمـيــص ف ــي «ال ـبــرســا».
جـ ـ ــواب م ـي ـســي س ـي ـك ــون مـ ـج ــددًا فــي
املـلـعــب ،إذ إن صــاحــب الـقـمـيــص رقــم
 10في برشلونة ال يزال يمتلك الكثير
إلسعاد العالم.

بريميرليغ
ّ
تتجه األنظار في الجولة الثامنة من
الــدوري اإلنكليزي املمتاز إلى ملعب
آنـفـيـلــد ف ــي مــديـنــة ل ـي ـفــربــول .ملعب
سـيـشـهــد ع ـلــى ق ـ ّـم ــة ال ـج ــول ــة عـنــدمــا
ي ـل ـت ـق ــي كـ ــل مـ ــن لـ ـيـ ـف ــرب ــول ص ــاح ــب
ّ
األرض ومانشستر سيتي
متصدر
الدوري بفارق األهداف عن الـ«ريدز».
ه ــي املـ ـب ــاراة ال ـتــي يـنـتـظــرهــا جميع
عشاق الدوري اإلنكليزي وكرة القدم
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ح ـي ــث س ـت ـح ـ ّـدد ه ـ ّ
ـوي ــة
امل ـت ـصـ ّـدر األوح ـ ــد ،ن ـظ ـرًا إل ــى تـعــادل
الفريقني بعدد النقاط بـ 19نقطة لكل
منهما .دائمًا ما يكون ملعب اآلنفيلد
مكانًا ّ
يقدم فيه فريق ليفربول كل ما
عـنــده ،مــن أداء وقـتــال وإص ــرار ،على
عكس ما ّ
يقدمه الفريق عندما يشارك
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة خـ ـ ـ ــارج أس ـ ـ ـ ـ ّـوار مـلـعـبــه
ال ـت ــاري ـخ ــي .ال ي ـم ـكــن ت ــوق ــع نتيجة
املـبــاراة ،فمستوى الفريقني متقارب
ّ
جدًا ،ناهيك عن أنهما لم يخسرا حتى
اآلن فــي الـ ــدوري .مــا يعطي السيتي
أفـضـلـيــة طـفـيـفــة عـلــى لـيـفــربــول ،هو
أداء األخـ ـي ــر ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـث ــاث
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث لـ ــم ي ـح ـق ــق مـحـمــد
ص ـ ــاح وزم ـ ـ ـ ــاؤه أي فـ ـ ــوز .خ ـس ــارة
مـ ــن ت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ـك ــأس،
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ليفربول يستقبل مانشستر سيتي في موقعة الصدارة
تعادل في الــدوري أمام الفريق عينه
وخـ ـس ــارة ف ــي م ـل ـعــب الـ ـس ــان بــاولــو
ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـج ـن ــوب اإليـ ـط ــال ــي مــن
فريق نابولي في الجولة الثانية من
بطولة دوري األبطال .تراجع واضح
في األداء بالنسبة إلــى فريق املــدرب
األملاني يوغن كلوب ،الــذي لم يحقق
االن ـت ـصــار ف ــي آخ ــر ث ــاث م ـبــاريــات،
مــا يطرح الكثير مــن الـتـســاؤالت عن
أسـ ـب ــاب هـ ــذا ال ـت ــراج ــع امل ـف ــاج ــئ في
أداء وصـيــف دوري األب ـطــال املــوســم
املاضي.
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ـجــب أن ي ـكـ ّـون هو
«ال ـحــل» بــن العـبـيــه ،وأن يــوفــر جـوًا
مــن الــراحــة فيما بينهم داخ ــل غــرف
املــابــس .الـفــريــق ق ـ ّـدم موسمًا مميزًا
الـعــام املــاضــي ،مــا يعني أن الضغط
قــد زاد عـلــى ال ـفــريــق ،بـسـبــب ارت ـفــاع
مستوى طموحات الجماهير .ولكن
يبقى الـفــريــق مـتـصــدرًا ل ـلــدوري إلى
جانب السيتي رغم كل ما يقال ،ولم
ال ،من املمكن أن يستمر ليفربول على
خطى املوسم املاضي ،ويقدم أفضل
ما يمكن .من جهته ،سيدخل املدرب
بيب غ ــواردي ــوال امل ـبــاراة فــي آنفيلد،
واضـ ـع ــا ن ـصــب عـيـنـيــه أمـ ـ ـرًا وح ـي ـدًا

ستكون
مواجهة
تكتيكية
بين كلوب
وغوارديوال
(أرشيف)

«االنتقام» .سيحاول الـ«سيتيزنس»
أن ي ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــوا لـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــره ــم ،وأن
ينتصروا على لـيـفــربــول ،خصوصًا
أن املباراة في امللعب ذاته ،الذي شهد
الـسـنــة املــاضـيــة ،خـســارتــن للسيتي
(ف ــي ال ـ ــدوري وف ــي دوري االب ـط ــال).
ي ـح ـتــل ال ـس ـي ـتــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي فــي

مجموعته فــي دوري األبـطــال ،وذلــك
ب ـس ـب ــب ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة أم ـ ــام
ل ـيــون الـفــرنـســي فــي الـجــولــة األول ــى.
ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،حـقــق السيتي
ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره األول عـ ـل ــى هــوف ـن ـهــايــم
األملــانــي ،بعد أداء متواضع لم نعتد
عـلـيــه م ــن ق ـبــل م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق بـيــب.

املـبــاراة في اآلنفيلد ،ستحدد بشكل
كبير من الفريق صاحب الشخصية
األق ـ ـ ـ ــوى ،وم ـ ــن الـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـمــر فــي
املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ــرى م ــن ال ـجــولــة
ذاتـ ـه ــا ،يـسـتـضـيــف ن ـ ــادي تــوتـنـهــام
فــريــق ك ــاردي ــف سـيـتــي فــي ويمبلي،
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـي ــون ــاي ـت ــد فــريــق
نـ ـي ــوك ــاس ــل ي ــون ــايـ ـت ــد ،ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
البرتغالي
ستكون األخـيــرة للمدرب
ّ
جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو فـ ــي ح ـ ــال ت ـعـ ُـثــر
على أرضــه وأم ــام جماهيره .لــم يفز
م ــوري ـن ـي ــو ف ــي آخـ ــر أربـ ـ ــع م ـب ــاري ــات
فـ ــي األولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد ،ال ـض ـغ ــط زاد
أك ـث ــر ف ــأك ـث ــر ،ول ـك ــن سـنـنـتـظــر م ــاذا
س ـي ـح ــدث .م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــذه ــب فــريــق
امل ــدرب اإليـطــالــي ماوريسيو ســاري،
تشيلسي ،ملــواجـهــة ساوثهامبتون
ف ــي م ـل ـعــب س ــان ــت مـ ـ ــاري .م ـبــاريــات
ضـمــن الـجــولــة الـثــامـنــة فــي ال ــدوري،
قــد تحمل معها الكثير مــنّ األخـبــار،
أخ ـب ـ ّـار إداري ـ ـ ــة ،وأخ ـ ــرى فــن ـيــة ،ومــن
ّ
ّ
يتغير ســلــم الترتيب مع
املـتــوقــع أن
نهايتها.
(األخبار)

ّ
ّ
ّ
قمتان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

ُ
تستكمل ّ مباريات ال ـ ّـدوري الفرنسي لكرة الـقــدم ،بمواجهتني من
ّ
العيار الثقيل ،حيث تجمع األولــى املتصدر باريس سان جيرمان
بـنــادي لـيــون ،أمــا فــي الثانية فيلتقي فيها نــادي الشمال ليل مع
ّ
إيتيان ،وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.
سانت ّ
يعيش الــنــادي الباريسي أفضل ّأيــامــه .سلسلة مباريات من دون
ً
امتدت لتصل إلى  8مباريات في ّ
هزيمة ّ
الدوري الفرنسي ،معادال
ّ
الـ ّـرقــم الــتــاريـخــي لـنــادي ليل مــوســم  ،1937-1936ويطمح باريس
ســان جيرمان عندما يواجه ليون نهار ّ
السبت ،على أرضــه وبني
جماهيره ،ألن ينفرد ّ
انتصارات في
بالرقم القياسي ألكثر سلسلة
ّ
ّ
تاريخ ّ
ّ
الدوري الفرنسي لكرة القدم .عروضات قوية يقدمها النادي
ّ
ّ
ّ
ّ
الـبــاريـســي ،بفعل تــألــق ثــاثــي الـهـجــوم امل ـكــو ّن مــن ه ــداف ال ــد ّوري
بسبعة أهداف البرازيلي نيمار دا سيلفا ،والنجم الفرنسي الشاب
كيليان مبابي ،إضافة إلى املهاجم األورغواياني إيدنسون كافاني.
ّ
النتائج ّ
قدرته على حسم اللقب
املميزة لنادي العاصمة تشير إلى
ّ
مبكرًا ،بعدد نقاط قد يكون األعلى في تاريخ النادي أيضًا.
ّ
يدخل نادي «عاصمة األنــوار» اللقاء ،منتشيًا بالفوز الكبير على
ّ
ّ
الــنـجــم األح ـمــر بـســتــة أه ــداف ل ـهــدف ،ضـمــن ثــانــي مــواجـهــات دور
ّ
املـجـمــوعــات ل ــدوري أبـطــال أوروبـ ــا ،مــا أنـعــش آمــالــه بــالــتــأهــل إلى
دور الـ 16بعد الخسارة ّالتي ّ
تعرض لها أمام ليفربول في مباراته
ّ
ّ
األولى .فيما يدخل خامس الترتيب العام ليون اللقاء ،وعينه على

ّ
املتصدر باريس ســان جيرمان .وتبدو أمور
تقليص الفجوة مع
ّ
ن ــادي لـيــون جـ ّـيــدة ،حـيــث أن ــه لــم يخسر فــي آخ ــر ســتــة ل ـقــاءات لــه،
والتي كــان آخرها تعادل أمــام شاختار في دوري األبـطــال ،جعله
ً
ّ
يتصدر مجموعته التي تضم كــا من مانشستر سيتي شاختار
وهوفنهايم.
على الجانب اآلخر ،يستضيف وصيف ّ
الدوري الفرنسي ليل ،رابع
ّ
الترتيب العام سانت إيتيان ،في ّ مبارا ٍة كفيلة بقلب ترتيب الفرق
الواقعة بني املركزين ّ
السادس والثاني ،إذ تبلغ الفجوة بني املركزين
ّ
ث ــاث ن ـقــاط ف ـقــط .يــدخــل صــاحــب األرض الــل ـقــاء ،منتشيًا بـفــوزه
مارسيليا بثالثة أهــداف نظيفة في الجولة
ّ
ّ
العريض على ضيفه ّ
راكة مع منافسه الجنوبي بعد أن
الش
ًا
فاض
الثامنة من الـ«ليغ،»1
ٌ
ّ
كــان يتساوى معه ب ــ 13نقطة .حــالــة جــيــدة يعيشها اآلخــر سانت
ّ
ّ
إيتيان ،الذي يدخل اللقاء بثقة بعد أن ألحق الهزيمة ببطل الدوري
عام  2017موناكو ،وهذه هي الخسارة الرابعة لنادي اإلمارة الذي
يعيش ظــروفــا صعبة منذ بــدايــة املــوســم ،على املستويني املحلي
واألوروبي.
ولــوال الـخـســارة أمــام الـنــادي الباريسي فــي الجولة الخامسة من
الدوري ( )0-6لكان سان إيتيان قد حقق انطالقة ّ
مميزة لم يعيشها
منذ سنوات في الــدوري الفرنسي ،خاصة أنــه فــاز في  3مباريات
متتالية .وفــي باقي مباريات الجولة التاسعة ،يستضيف فريق

الجنوب مارسيليا نــادي كــان على أرضــه فــي ملعب الفيلودروم،
ويلتقي ب ــوردو بـنــادي نــانـتــس ،ويطمح مــونــاكــو لتحقيق الفوز
ّ
األول منذ تسع مباريات عندما يستضيف نادي رين.
(األخبار)

َ
رونالدينيو ،أسـمـ ٌ
ّ
ّ
العاملية،
برازيلية كبيرة لعت في سماء الكرة
ـاء
ّ
خلفها نيمار ،بموهبةٍ قد تفوق بعضها ،لكن بشخصية مختلفة ،إذ
ّ
الفريدة كادت تجعله يتجاوز بعض هذه األسماء
إن موهبة نيمار
ّ
ّ
ّ
الكبيرةّ ،لو تحلى بالشخصية املنضبطة.
ملع اسم الشاب البرازيلي في سانتوس ،حيث ظهر في األحياء الفقيرة
ٌ
مباريات
العب لم تشهده البلدة منذ سنوات.
ملوغي داس كــروزس،
ّ
الساللة املنتظرة ألبناء ّ
حتى عرف الجميعّ ،أنه من ّ
السيليساو.
قليلة
ّ
ّ
ّ
اللعب في بالد ّ
السامبا ،جلب أنظار العمالق الكتالوني ،الذي
تألق
ّ
ّ
ّ
ّ
لم يتردد في التوقيع مع ابن الـ  21عامًا حينها ،ليشكل أخطر مثلث
هجومي في العالم برفقة ّكل من ليونيل ميسي ولويس سواريزٌ .
أداء
ّ
رائع للفتى البرازيلي جعله حديث العالم ،ما رشحه بأعني الكثيرين
ّ
ّ ّ
لـيـكــون ّخليفة ميسي ورون ــال ــدو ،إل أن أع ــن وك ــاء الــاعــب كانت
ّ
ينتقل إلى باريس سان جيرمان هربًا
بعيدة النظر ،ما ّجعل اللعب ّ
ّ
َ
من ظل ميسي .تألق ّنيمار في ّالنادي الباريسي ووضع بصمته في
ّ
كل املباريات ،مثبتًا أنه يستحق أن يكون أغلى العب في تاريخ كرة
القدم ،بعد أن جاء لباريس في صفقةٍ بلغت الـ  222مليون يورو.
ّ
ّ
بشخصية
مـسـيــرة الــاعــب شابتها اُلـعــديــد مــن املـشــاكــل ،ارتـبـطــت
ّ
الـ ّـاعــب ّ
الصبيانية .مــواقــف في امللعب وخــارجــه خفضت كثيرًا من
ّ
ّ
ٌ
ُ
قيمة اللعب الذي كان ينتظر منه الكثير .سلوك مثير للجدل رافق
ّ
ّ
ّ
ّ
نيمار منذ الصغر ،حيث كان يتصف باألنانية وحبه لألضواء .في
ُ
ّ
سن الـ  18طرد من مباراة ٌبعد أن دخل في نوبة غضب إثر إصراره على
ّ
تنفيذ ّ ركلة جــزاء ،حادثة أودت بمنصب مــدرب الفريق حينها ،بعد
ّ
أن صفت اإلدارة إلى جانب اللعب عقب نهاية املباراة .حادثة مماثلة
ّ
قــام بها الــاعــب ،بعد أن أص ـ ّـر على تنفيذ ركـلــة الـجــزاء فــي باريس

ّ
سان جيرمان ،على ّ
املتخص ّص
الرغم من كون إيديسون كافاني هو
ّ
ٌ
ّ
بذلك .نيمار طفل مدلل ،دائمًا ما جرى التعامل مع رغباته على أنها
ُ
ّ
ّ
ّ
أوامر واجبة التنفيذ .مشاكل كثيرة مع اللعبني ،ولقطات مسرحية
بغية كسب ركــات الجزاء ،أثــارت غضب العبني كبار في كرة القدم،
ّ
قال« :ال يزال يفتقر إلى شيء
على غرار
مارادونا الذي انتقده عندما ّ
ّ
رغم كونه ّ نجمًا .إنه بحاجة إلى تغيير الشريحة املوجودة في رأسه
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصرفاته ّ
ّ
بيانية
الص
سلوكيات اللعب الطائشة
بعض الــشــيء»ّ .
ّ
حلم رســم له منذ أن
على
القتال
عن
د
املتول
غط
الض
جــاءت بسبب
ٍ
ّ
ّ
ً
يظهر جـلـ ّـيــا مــدى
إذ
اآلن.
ـى
ـ
ـت
ـ
ح
قه
يحق
أن
يستطع
ـم
ـ
ل
كــان ط ـفــا ،و
ّ
ّ ّ
أعماله في إدارة حياته بدقة ،من أجل أن
التحكم الكبير لوالده ووكالء
ٌ
ّ
يصبح أفضل العب في العالم .هدف هيمن على كامل توجهاته تجاه
ّ
ّ
سلبية في الفرق التي شارك بها بغية الوصول إلى
الكرة ،تاركًا آثارًا
ٌ
ّ
ّ
ترشيح الفيفا
عدم
قابلها
ة،
رياضي
غير
فات
تصر
ما يصبو إليه.
ٌ ّ
قرار مثل أفضل
لعام .2018
العالم
العبي
أفضل
تشكيلة
لنيمار ،في
ً
ّ
ّ
ّ
تصرفات اللعب الطائشة ،صادمة ّإياه بعد أن كان يطمح
عقاب على
باريس.
للمجد في
ّ
صـفـعـ ٌـة مـ ّ
ـدويــة تـلــقــاهــا نـيـمــار ،أعــادتــه ّإل ــى ال ــواق ـ ّـع .فـهـ ّـم مــن خاللها
ّ
ّ
ّ
ّ
خصية هي
جومية ،إنما الش
اللعب أن املوهبة الخالصة ال تصنع الن
ّ
ّ
ّ
أساس كل العب .تغيرات كثيرة عرفها اللعب منذ ذلك الوقت ،حيث
ظهر ّ
ّ
تحسنه فــي الـجــانــب الـ ّـسـلــوكــي والجماعي،
جليًا هــذا املــوســم
انسجامًا مــع املـجـ ّمــوعــة ،وأكـثــر احـتــرامــا وتـقــديـرًا لباقي
فـبــدا أكـثــر
ّ
ّ
ّ
اللعبني ،في مؤش ٍّر على أن النجم البرازيلي قد نضج أخيرًا ،وها هو
يقدم مستوى ّ
مميزًا هذا املوسم ،ربما سيصل في نهايته إلى الكرة
الذهبية التي يتمناها.

حقق سان اتيان  3انتصارات
في ثالث مباريات متتالية (جان
فيليب كسازيك  -أ ف ب)

ّ ّ
نيمار «يغير الشريحة الموجودة في رأسه»

حسين فحص
ٌ
مميزة ّ
موهبة ّ
ّ
تصرفات
دمرتها
نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور،
ّ
ّ
ّ
ّ
عقليته بينه وبني
ات خارقة ،وقفت
اللعب ّالطائشة .العب بإمكاني ٍ
ّ
ّ
ّ
الـكــرة الــذهـبــيــة .حــرم نفسه مــن التتويج بــالــذهــب ،أو حتى الترشح
لنيله ،في مناسبات عديدة .ال أحد ّ
ّ
يتجرأ
يشك بموهبة نيمار ،ال أحد
ّ ّ
ّ
ٍ ّ
ّ
حــتــى .نيمار مــا هــو إل تكملة إلرث الـكــرة البرازيلية ،الـتــي عودتنا
ّ
ّ
على املواهب الكروية الساحرة في كل جيل .بيليه روماريو رونالدو
يقدم نيمار مستوى
ّ
مميزًا هذا الموسم
( فرانك فيفي ــ أ ف ب )

