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رياضة

رياضة
بريميرليغ

ال ليغا

ديربي العاصمة في إسبانيا
تمكن ن ــادي ري ــال مــدريــد مــن تحقيق
نتيجةٍ إيجابيةٍ في منتصف األسبوع
أمـ ـ ــام غ ــري ـم ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي ب ــرش ـل ــون ــة،
ـدف
ـادل إيـجــابــي بـهـ ٍ
بـعــد أن ع ــاد بـتـعـ ٍ
ملثله من ملعب الكامب نو في ذهاب
ن ـصــف ن ـهــائــي كـ ــأس م ـلــك إس ـبــان ـيــا.
لعب النادي امللكي بشخصيته حيث
ف ـ ــرض أس ـل ــوب ــه ف ــي ب ــداي ــة امل ـ ـبـ ــاراة،
مـهــددًا مــرمــى الخصم فــي الكثير من
امل ـن ــاس ـب ــات ،ل ـت ـت ـفــوق ك ـفــة ال ـك ــات ــاالن
م ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي .ف ــي
مستوى جيد ظهر الشاب البرازيلي
فينيسيوس جونيور في الكالسيكو
األول م ـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي امل ـ ـل ـ ـكـ ــي ،ول ـك ـن ــه
أه ــدر ع ــددًا مــن ال ـفــرص .خــال اللقاء،
ظـهــر جليًا تــأثـيــر غـيــاب كريستيانو
رونالدو ،أقله على الصعيد الحماسي
ل ـل ـم ـبــاراة ،غـيــر أن رح ـيــل ال ـ ــدون إلــى
ي ــوف ـن ـت ــوس م ـن ــح ال ـج ـم ــاه ـي ــر رؤيـ ــة
أفـ ـض ــل إلمـ ـك ــانـ ـي ــات العـ ـبـ ـيـ ـه ــم ،بـعــد
األداء ال ــاف ــت ال ـ ــذي ي ـقــدمــه امل ـهــاجــم
كــريــم بنزيما فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .مع
رونالدو ،وجد الفرنسي نفسه مطالبًا
بفتح املساحات وصناعة اللعب ،غير
أنه حظي أخيرًا بحرية التحرك داخل

خسر موراتا
مباراته األولى
مع أتليتيكو
(جورج غاريرو ـ
أ ف ب)

وخــارج الصندوق ليظهر إمكانياته.
م ــع ح ــل مـعـضـلــة امل ـهــاجــم الـفــرنـســي،
يبقى غ ــارث بــايــل أح ــد أب ــرز املشاكل
الـتــي يـعــانــي منها ري ــال مــدريــد .بعد
رح ـي ــل ال ـ ــدون إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا ،تــأمـلــت
جـ ـم ــاهـ ـي ــر املـ ـي ــريـ ـنـ ـغ ــي م ـ ــن ن ـج ـم ـهــا
الويلزي تسلم شعلة القيادة في خط
ال ـه ـج ــوم ،واس ـت ـع ــادة م ـس ـتــواه ال ــذي
شهده برفقة توتنهام ،غير أن ذلك لم
يحدث ،إذ ال يزال ابن الـ 29عامًا يعاني
األمرين في خط الهجومٌ .
أمر قد يدفع
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ف ـلــورن ـت ـ ّي ـنــو ب ـيــريــز
ل ـب ـي ـعــه ف ــي ال ـص ـي ــف ت ـ ٌجــن ـبــا لـتـفــاقــم
الخسائر املادية .مواجهة مهمة أخرى
ّ
تنتظر ريال مدريد عندما يحل ضيفًا
ً
ث ـق ـيــا ع ـلــى نـ ــادي أتـلـيـتـيـكــو مــدريــد
الجولة  23من الــدوري اإلسباني.
في
ٌ
مــواج ـهــة أص ـعــب م ــن ل ـقــاء بــرشـلــونــة
نظرًا التباع الخصم املدريدي أسلوبًا
دفـ ــاع ـ ـيـ ــا خـ ــال ـ ـصـ ــا .أسـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ٌ
ـوب وضـ ــع
أتـلـيـتـيـكــو ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي بـعــد أن
حافظ على نظافة شباكه في الكثير
م ـ ــن امل ـ ــواج ـ ـه ـ ــات .سـ ـتـ ـك ــون املـ ـ ـب ـ ــاراة
عاطفية أللفارو موراتا ،املهاجم الذي
مثل شباب النادي امللكي وشــارك في

ب ـعــض م ـب ــاري ــات ال ـفــريــق األول ،قبل
أن ينتقل بـعــدهــا إل ــى يــوفـنـتــوس ثم
تشيلسي فأتليتيكو مــدريــد ،النادي
الــذي بــدأ مـشــواره الـكــروي معهٍّ .
تحد
خاص يعيشه املاتادور اإلسباني في
مواجهته األولــى للنادي الذي أظهره
إلى العالم ،فبعيدًا عن الشق العاطفي،
اتـصـفــت الـفـتــرة الـتــي قـضــاهــا ألـفــارو
ف ــي س ـت ــام ـف ــورد ب ــري ــدج بــال ـفــاش ـلــة،
ـداف ق ـل ـي ـلــة رغ ــم
ب ـع ــد أن ح ـظ ــي بـ ــأهـ ـ ٍ
االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي ،ما
سـيـعـطــي امل ـه ــاج ــم اإلس ـب ــان ــي حــاف ـزًا
إضافيًا الستعادة مستواه .املشاركة
األولى البن الـ 25عامًا مع أتليتيكو لم
تكن بالشكل املـطـلــوب ،إذ مني نــادي
العاصمة األسبوع املاضي بخسارته
األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  19م ـ ـبـ ــاراة فـ ــي ظ ـهــور
الجيدة
موراتا األول .ظروف الناديني
ً
أخ ـي ـرًا وحـســاسـيــة الــديــربــي ،إضــافــة
ملــركــز الفريقني املـتـقــارب وصراعهما
ُ
على املركز الثاني ،عوامل من شأنها
رفـ ــع س ـق ــف ال ـت ـط ـل ـعــات مل ـ ـبـ ــارا ٍة تـعــد
بــال ـك ـث ـيــر( .املـ ـ ـب ـ ــاراة  17:15بـتــوقـيــت
بيروت)
(األخبار)

كالشيو

أبناء الجنوب في فلورنسا
ّ
ً
يحل وصيف الدوري اإليطالي نابولي ضيفًا ثقيال
على فيورنتينا ،في محاول ٍة لتقليص الفجوة مع
ُ
املتصدر يوفنتوس املتمثلة بتسع نقاط .ستلعب
املباراة على ملعب أرتيميو فرانكي (اليوم 19:00
بتوقيت بيروت) .تمكن فريق املدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي من تجاوز الخسارة التي مني بها أمام
إي سي ميالن بثنائية نظيفة ،بعد أن فاز في الجولة
السابقة على سامبدوريا بثالثة أهداف نظيفة في
الـجــولــة الـثــانـيــة والـعـشــريــن مــن الـ ــدوري اإليـطــالــي.
على ملعب ســان باولو  ،حسم نابولي الفوز منذ
الشوط األول بهدفني حمال توقيع املهاجم البولندي
أركاديوش ميليك ولورنزو إنسيني في الدقيقتني
 25و ،26واختتم الجناح الشاب سيموني فيردي
الفوز بثالثية نظيفة قبل دقيقة واحــدة من نهاية
املباراة عبر ركلة جزاء .شهدت نهاية املباراة حفل
تــوديــع ل ـهــداف ال ـنــادي الـتــاريـخــي م ــارك هامسيك
بسبب رحيله إلى الدوري الصيني ،غير أن الصفقة
لم تتم بعد أن أعلن النادي الجنوبي عدم توصله إلى

اتفاق حول قيمة الالعب مع النادي الصيني.
ٍ
بـ 6نقاط فقط من آخر  5مباريات في الدوري ،يحتل
نــادي فيورنتينا املركز التاسع في الترتيب العام
للدوري اإليطالي ،ما قد يجعله يقاتل هذا املوسم
على مقاعد مؤهلة إلى الدوري األوروبي فقط ،رغم
صـعــوبــة هــذا األم ــر أيـضــا ،إذا بقيت الـنـتــائــج على
ـداف مقابل
حالها .بعد الفوز على روما بسبعة أهـ ٍ
هدف في كأس إيطاليا ،تعثر فيورنتينا في املباراة
ً
األخيرة من الدوري أمام أودينيزي ،محققًا تعادال
ّ
بهدف ملثله .يمني الفيوال النفس بسجله
إيجابيًا
ٍ
في العام الجديد قبل مواجهته نابولي ،إذ لم يهزم
الفريق في مبارياته الخمس األولى من عام .2019
من املتوقع أن تشهد املـبــاراة درامــا متأخرة نظرًا
لتسجيل نابولي ثلث أهــدافــه بعد الدقيقة  75هذا
املوسم ،في حني تلقت شباك فيورنتينا  10أهداف
مــن الـ ــ 25هــدفــا الـتــي استقبلها الـفــريــق فــي الــربــع
ساعة األخيرة من املباراة.
(األخبار)

ينافس فيورنتينا على مقعد في يوروبا ليغ (إيزابيال يونوتو  ،أ ف ب)

ّ
حيث اتـبــع خطة شبه دفــاعـيــة ،حـ ّـدت من
خطورة هجوم فريق ساري .األخير ،ورغم
ّ
تغيير بيب ألف ـكــاره ،تمكن مــن الـفــوز في
ّ
ّ
اللقاء وبهدفني نظيفني ،ما أدى إلى تأمل
مشجعي «البلوز» في أن ساري هو املدرب
ّ
املنتظر منذ زمن كونتي ومورينينو .إل
تجر بما تشتهيه جماهير
أن الــريــاح لــم
ِ
تشيلسي ،حيث أن «الـبـلــوز» يقبع اليوم
فــي املــركــز الــرابــع وبعيد بـفــارق  12نقطة

تشكيلة بيب
غوارديوال تعج بالنجوم
وبعضهم يجلس
على مقاعد البدالء

عــن ليفربول ومانشستر سيتي .خمس
وعشرون مباراة خاضها النادي اللندني
ح ـت ــى اآلن فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ( 15انـ ـتـ ـص ــارًا،
 5ت ـ ـعـ ــادالت و 5ه ـ ــزائ ـ ــم) ،أرقـ ـ ـ ــام ع ـ ّ
ـادي ــة
مل ـ ـ ـ ّ
ـدرب ج ـ ــاء خ ـل ـي ـفــة ل ـل ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي
أنطونيو كونتي ،امل ــدرب الــذي أعــاد لقب
الــ«بــريـمـيــرلـيــغ» إل ــى خــزائــن ال ـن ــادي في
ّ
 .2017إل أن م ــا يـمـكــن أن يـلـقــى الـضــوء
عليه ،هو أن ساري ،لم ينفق مبالغ كبيرة
على الــاعـبــن ،بــل إنــه اقتنع بالتشكيلة
التي لديه ،مع إضافة كل من جورجينيو
نجم نابولي السابق ،وكيبا أريازاباالغا
الع ــب أتـلـتـيــك بـلـبــاو اإلس ـبــانــي الـســابــق.
في فترة االنتقاالت الشتوية .لم يكن أمام
ساري سوى التخلي عن ألفارو مورارتا،
املـهــاجــم ال ــذي صبر عليه كـثـيـرًا ،لكنه لم
يستعد مـسـتــواه ،مــا دفــع ب ــإدراة الـنــادي
ِ
إلى التعاقد مع هيغوايني .بالنسبة لبيب،
إدراة نادي «البلو مون» قد أعطته ضوءًا
أخ ـضــر ،فـكــل الع ــب يطلبه «الـفـيـلـســوف»

علي زين الدين
قبل شهرين ّ
سجل إيمليانو ساال هدفه األخير في مسيرته الكروية.
حينها كــان العبًا أرجنتينيًا ضمن صفوف «نــانــت» ّ الفرنسي ،لم
يسبق أن ارتدى قميص الـ«تانغو» ،وقضى حياته يتنقل بني األندية
ّ
واحد بات الصفقة األغلى في تاريخ نادي
الفرنسية .بعدها
بشهر ٍ
ٍ
«كارديف سيتي» اإلنكليزي ،لكنه كان ال يــزال العبًا أرجنتينيًا لم

بايرن الستعادة التوازن أمام شالكه

شالكه
منافس
صعب
للبايرن (إينا
فاسبندر ـ
أ ف ب)

ل ـي ــس م ــن ح ـس ــن ح ــظ ب ـي ــب غـ ــوارديـ ــوال،
أن يــواجــه فــريــق مــاوريـتـسـيــو س ــاري في
الوقت الــذي استعاد فيه النادي اللندني
جزءًا كبيرًا من عافيته ومستواه .فاملباراة
ّ
األخـ ـ ـي ـ ــرة لـ ـلـ ــ«بـ ـل ــوز» أكـ ـ ـ ــدت أن ال ـح ـل ـقــة
امل ـف ـقــودة ف ــي تـشـكـيـلــة املـ ــدرب اإلي ـطــالــي،
هــي امل ـهــاجــم ،وه ــا هــو قــد وج ــد اآلن ،بل
وأثبت نفسه أمام بورنموث .ما ال يختلف
عـلـيــه اث ـن ــان ،هــو أن غــونــزالــو هيغوايني
م ـ ــن ب ـ ــن أف ـ ـضـ ــل م ـه ــاج ـم ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم فــي
الــوقــت الــراهــن ،خـصــوصــا ،أن هــذا املركز
بــات مطلوبًا ونـ ــادرًا .إذا نظر املتابعون
إل ــى كـمـ ّـيــة امل ـهــاج ـمــن ،وت ـحــدي ـدًا «الــرقــم
 ،»9رأس الـحــربــة ال ــذي ينهي الهجمات،
ويـسـجــل أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن م ــن األهـ ــداف،
فهناك عدد قليل من املهاجمني في الكرة
األوروب ـ ـيـ ــة (روبـ ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي في
البايرن ،أغويرو في السيتي ،كافاني في
بــاريــس وكــريــم بـنــزيـمــا فــي ال ــري ــال) .هــذا
ي ـع ـنــي أن تـشـيـلـســي ربـ ــح م ـهــاج ـمــا ،فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي «ي ـن ـقــرض» فـيــه ه ــذا املــركــز
(باستثناء بعض املهاجمني الصاعدين
الذين من املمكن أن يكون لهم شأن كبير
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ك ـك ــري ـس ـت ــوف ب ـي ــات ــك فــي
مـ ـي ــان) .نـتـيـجــة مـ ـب ــاراة تـشـيـلـســي أم ــام
ف ــري ــق م ـت ــواض ــع ك ـه ــادرس ـف ـي ـل ــد ،وال ـت ــي
ان ـت ـهــت ب ـخ ـمــاسـ ّـيــة زرق ـ ــاء ،أع ـ ــادت ج ــزءًا
مــن الثقة الـتــي افتقدها أبـنــاء س ــاري في
امل ـ ـبـ ــاراة م ــا ق ـبــل األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي خسر
فيها رفــاق املتألق البلجيكي إيــدن هــازار
ّ
برباعية نظيفة .إل أن كــل هــذه العوامل
اإليجابية ،قد يتنهي بها املطاف بخسارة
قاسية أمــام «سيتي بـيــب» ،الفريق الــذي
بدوره عاد ليسير على السكة الصحيحة،
ّ
ويتصدر ترتيب الــدوري بفارق األهــداف
(مع وجود مباراة ناقصة لليفربول) ،بعد
أن كــان ال ـفــارق قــد اتـســع لسبع نـقــاط في
فترة سابقة.
ال ـس ـي ـت ــي ،ف ــري ــق ه ـج ــوم ــي ،ي ـع ــرف كـيــف
ّ
ي ـسـ ّـجــل األه ـ ـ ــداف ،ل ـكــن ب ـي ــب ،ت ـخــلــى عن
ثـقــافـتــه الـهـجــومـيــة ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب،

موقعة بين الـ«سيتي» وتشيلسي
يحصل عليه .السيتي ،فريق مرعب ،نظرًا
لألسماء الكبيرة املوجودة ،ففي كل مركز،
هناك العبان يستحقان اللعب في املركز
األسـ ــاسـ ــي ،وه ـ ــذه رب ـم ــا إح ـ ــدى مـشــاكــل
الـفــريــق فــي الــوقــت عـيـنــه .ك ـثــرة الـنـجــوم،
سالح ذو ّ
حدين ،يصبح كل العب يريد أن
يلمع أكثر من الالعب اآلخر الذي ينافسه،
وهذا ما حدث مع ليروا سانيه في بداية
املــوســم .خسر سانيه كثيرًا مــن ثقته في
بـيــب وف ــي ال ـفــريــق ،بـسـبــب جـلــوســه على
مقاعد البدالء في أكثر من مناسبة ،لكنه
س ــرع ــان م ــا أص ـبــح م ــن جــديــد م ــن نـجــوم
الدوري ،وأرقامه تتحدث عنه .ما ّ
تعرض
لــه الـصـغـيــر األمل ــان ــي ،يـمــر بــه اآلن النجم
الجزائري ريــاض محرز ،الــذي لم يشارك
سوى في مباراة آرسنال منذ بداية .2019
ح ــال ــة صـبـعــة ي ـمــر ب ـهــا أف ـض ــل الع ــب في
ّ
الدوري اإلنكليزي في  ،2016إل أنه ربما،
سيعود بيب من جديد ويشركه في الوقت
واملكان املناسبني.
األمـ ـ ـ ـ ــر عـ ـيـ ـن ــه بـ ـ ــن سـ ـي ــرجـ ـي ــو أغ ـ ــوي ـ ــرو
وغ ــاب ــري ـي ــل خ ـي ـس ــوس ،ب ــن سـتـيــرلـيـنــغ
وســانـيــه ،بــن ريــاض وبـيــرنــاردو سيلفا،
ب ــن األخ ـي ــر وك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن .أس ـمــاء
كثيرة وأسـمــاء مميزة ّ
تعج بها تشكيلة
غـ ــوارديـ ــوال ،الـ ــذي نـجــح امل ــوس ــم املــاضــي
فــي خلق االنـسـجــام والـتـنــاغــم بــن هــؤالء
النجوم ،وتحقيق لقب الدوري التاريخي،
وبـ ـ ــأرقـ ـ ــام ق ـي ــاس ـي ــة .ص ـح ـي ــح أن مـ ــدرب
ب ــرش ـل ــون ــة وبـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ال ـس ــاب ــق،
ّ
ي ـت ـطــلــب ك ـث ـي ـرًا م ــن إدارة ال ـف ــري ــق ال ــذي
ّ
يدربه ،إل أن ما يحسب لبيب ،هو قدرته
على تطوير الالعبني وخلق التفاهم فيما
بينهم.
مباراة األحد على ملعب االتحاد في حال
ّ
تـخــطــاهــا ب ـيــب ،سـيـتـقـ ّـدم خ ـطــوة ليحقق
ّ
لـقــب ال ـ ــدوري لـلـ ّسـنــة الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،إل
أن م ــا ي ـم ـكــن ت ــوق ـع ــه ،ه ــو أن ال ـج ـم ـهــور
سيشاهد مباراة ( 18:00بتوقيت بيروت)
َ
للمدربني ،اللذين يعرفان
صعبة بالنسبة
بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض جـ ـيـ ـدًا ،وأي خ ـســارة
ستنعكس سلبًا على غرف املالبس ،التي
سيبدأ يغزوها الشك ،قبل أي شيء آخر.

هناك صراع
بين العبي
السيتي
(أولي
سكراف ـ
أ ف ب)

ّ
وداعًا ساال« ...والطيار»

بوندسليغا

يستقبل نادي بايرن ميونخ منافسه
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ن ـ ـ ــادي ش ــال ـك ــه بـ ـمـ ـب ــارا ٍة
م ـفـص ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ال ـل ـقــب.
فــأي تعثر للنادي الـبــافــاري سيهدي
اللقب ملتصدر الترتيب العام بروسيا
دورتموند .رغم فوز بطل دوري العام
امل ــاض ــي ب ـس ـبــع مـ ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة،
ّ
تعرض بايرن ميونيخ لهزيمة ()1-3
عـلــى يــد بــايــر لـيـفــركــوزن فــي الجولة
السابقة مــن ال ــدوري األملــانــي ليتسع
الفارق مع املتصدر إلى  7نقاط كاملة.
يشبه البايرن مــدربــه نيكو كوفاتش
إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،ف ــري ــق غ ـي ــر مـسـتـقــر
ٌ
وعــاجــز عــن تـقــديــم ك ــرة جـمـيـلــة .فــوز
ص ـع ـ ٌـب أمـ ــام ه ـيــرتــا ب ــرل ــن ف ــي كــأس
أملــانـيــا فــي منتصف األس ـبــوع ،صعد
دون
به البايرن إلــى الجولة القادمةّ ،
مداواة جروح الجماهير التي ال تكف
عن املطالبة برحيل كوفاتش.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يـحـضــر شالكه
امل ـ ـبـ ــاراة ب ـعــد ان ـض ـمــامــه إلـ ــى بــايــرن

حسن رمضان

الطيار رحل بصمت والعالم لم ّ
يتحدث عنه (أ ف ب)

ميونخ في الــدور ربع النهائي لكأس
أملانيا إثــر فــوزه ( )1-4على فورتونا
دوس ـ ـلـ ــدورف ،ب ـعــد أن س ـجــل املــدافــع
السنغالي ساني هدفني حسما طريق
األزرق املـلـكــي إل ــى الـ ــدور ال ـتــالــي من
كأس أملانيا .شالكه الذي بدأ موسمه
بشكل كــارثــي ،وعـجــز فــي تلك الفترة
ٍ
عن الفوز في مبارياته األولى ،تحسن
ً
قليال في اآلونــة األخيرة بعد اعتالئه
امل ــرك ــز  12م ـب ـت ـع ـدًا ب ـس ـبــع ن ـق ــاط عن
مـنـطـقــة ال ـه ـبــوط .رغ ــم ه ــذا الـتـحـ ّـســن
الـطـفـيــف ،يبقى األزرق املـلـكــي بعيدًا
كل البعد عن املستوى الذي ّ
قدمه في
املــوســم املــاضــي ،عندما حظي بمركز
الوصافة خلفًا للبطل بايرن ميونخ.
ف ــي ظ ــل عـ ــدم ت ـعــويــض رح ـي ــل لـيــون
غــوري ـتــزكــا إل ــى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ،فقد
شالكه الالعب الذي يربط بني الوسط
والهجوم ،فسجل هذا املوسم  24هدفًا
في  22مباراة ،وهو ٌ
رقم يقل عن نصف
أه ــداف املـتـصــدر بــروسـيــا دورتـمــونــد

التي بلغت  51هدفًا .لم يسمع شالكه
الكثير من األخبار الطيبة هذا املوسم،
فرغم ّ
تردي النتائج منذ مطلع املوسم
الـ ـح ــال ــي ،خ ـي ــم الـ ـح ــزن ع ـل ــى األزرق
امل ـل ـك ــي ب ـس ـبــب وف ـ ــاة رودي أس ـ ــاور،
أيقونة النادي الذي فاز بكأس أوروبا
ف ــي  1997إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـق ـبــن لـكــأس
صراع طويل مع املرض.
أملانيا ،بعد
ٍ
يـتـسـلــح شــال ـكــه ب ــال ـت ــاري ــخ ملــواج ـهــة
م ـنــاف ـســه األزلـ ـ ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،فــرغــم
الـ ـف ــارق ال ـف ـنــي ب ــن ال ـفــري ـقــن حــالـيــا،
ٌ
حسابات أخرى .تعول
يبقى للديربي
الجماهير الــزرقــاء على تألق الالعب
ال ــواع ــد أح ـمــد كــوتــوغــو ،ال ــذي سجل
هدفًا في الفوز األخير أمــام فورتونا
دوسلدورف .وكانت هذه أول مشاركة
أساسية لالعب منتخب شباب تركيا
مــع الفريق األول ،منذ انضمامه إلى
قطاع الناشئني في شالكه قبل سبع
سنوات( .اللقاء اليوم الساعة .)19:30
(األخبار)
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ّ
ُيمثل منتخب بالده ولم يلعب خارج فرنسا .في ذلك الوقت ،عنونت
ّ
«تيليغراف» البريطانية« ،إيمليانو ســاال ..من هو صفقة
صحيفة
ّ
كــارديــف التي كلفت  15مليون ي ــورو؟» ،وأجــابــت«ُ ،ول ــد فــي سانتا
فيه ،محافظة مدينة روساريو ،حيث ُولد ليونيل ميسي» .هكذا كان
ّ
التطرق إلى مسيرته الكروية .بعدها بيومني
تعريف الصحيفة قبل
ّ
ُ
فقط ،فقدت الطائرة التي تقل الالعب األرجنتيني من مدينة نانت،
ّ
حيث كــان يــودع زمــاءه ،إلــى كــارديــف ،بيته الجديد .عندها ،لم يعد

اإلعالم وجمهور كرة
ساال العبًا أرجنتينيًا
مغمورًا ،بل بات حديث ُ
القدم .الكل صار يعرف ّ
ضيئت الشموع،
أ
العشريني.
الشاب
ة
قص
ّ ُ
صمت فــي ملعب كــارديــف ،علها تسمع في
ووقــف الجميع دقيقة
ٍ
السماء .ورود ّ
املحبني ُذبلت على أبواب امللعب الذي لم يستقبل النجم
املوعود بعد .سألت الصحافة كثيرًا وتابعت حادثة الالعب ،وتضامن
ّ
ٌ
نصيب من
لكلب ساال
املاليني مع نجم الـ«بريميرليغ» املنتظر .حتى
ٌ
الحادثة األليمة أيضًا .لكن ّثمة قصة أخــرى .عائلة ثانية تبكي على
ُ
صر بأي عنوان خبر ّ
ٌ
يخص حادثة ساال،
فقدان ابنها.
شخص اخت ِ
ٍ
بكلم ٍة وحرف عطف..« :والطيار» .ديفيد إيبوستون ،أو «أفضل ٍأب
فيكي ،مات أيضًاّ .ربان الطائرة سقط
قد يتمناه أحد» بكلمات ابنته ّ
معها برفقة ساال .أخته هيلني جل ما تتمناه أن ترى وجهه املبتسم
مرة جديدة ،وابن أخيه تيم كان يسأل أن تصحبه املالئكة إلى املنزل.
ُ
لم يعد إيبوستون ،بل وقع اللوم عليه في الحادثة أيضًا .شكك في
رخـصـتــهُ ،دق ــق فــي حـيــاتــه وف ــي حـســابــاتــه عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعيُ ،
وعلم أنه يعمل ّ
منسقًا موسيقيًا أيضًا .لكن الضحية
ّ
كــان يملك رخـصــة ،إال أنـهــا ليست تـجــاريــة .ال بــد مــن إلـقــاء الـلــوم
على أحــد .رسالة ساال اإللكترونية األخيرة وهو على منت الطائرة
ٌ
عــززت فرضية أن تكون غير جاهزة للطيران ،وتعليق من الطيار
على «فايسبوك»ُ ،يشير فيه إلــى وجــود بعض الـصــدأ على جهاز
ٓ
ُ
فض
الهبوط االلي للطائرة ،أثار الشكوك أكثر ،لكن التحقيقات لم ت ِ
شيء بعد .أهالي بلدة ديفيد وضعوا الورود في الساحة العامة
إلى
ٍ
ّ
وودعوا «الرجل ّ
الطيب» .اإلنكليزي الذي لم يعرفه العالم ،أو لم يهمه
أن ّ
يتعرف عليه ،ال قبل الحادثة وال بعدها .هو ،كإيريك سوافر ،قائد
طائرة مالك نادي ليستر سيتي السابق فيشاي سريفادانابرابها،
واثنني من طاقم الطيارة ،كافيبورن بونباري ونوسارا سوكناماي،
وزوجـ ــة ال ـطـ ّـيــار روزا ،رح ـل ــوا بـصـمـ ٍـت أي ـض ــا ،وغ ـيــرهــم كـثـيــرون،
كانوا شخصيات ثانوية في قصص مؤملةُ ،
و«هـ ّـمـشــوا» ،من دون
ٍ
ٍ
عمد ،ألنهم ليسوا النجوم .رحل ساال ،ورحل ديفيد أيضًا ،والعالم
سينسى والحياة ستمضي.

