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رياضة

رياضة

كالشيو أعلن نادي روما اإليطالي ،نهاية األسبوع الماضي ،فسخ العقد بالتراضي مع مديره الرياضي اإلسباني «مونتشي» ،بعدما اعتبرت
اإلدارة أنه ٌ
المدرب اإليطالي المقال ،أوزيبيو دي فرانشيسكو .مرحلة انتقالية
جزء من تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي ،إلى جانب
ّ
يمر فيها نادي «الذئاب» روما ،تبدأ برانييري ،ومن ثم بتوتي .األخير ،لطالما علقت جماهير األولمبيكو آمالها عليه ،ولكن هذه ّ
المرة
ّ
المهمة مختلفة ،والوضعية أكثر صعوبة ،هل يستطيع محقق المعجزة اإلنكليزية رانييري ،بمساعدة توتي ،إعادة روما إلى
الواجهة من جديد؟

حول العالم

مونتشي كان «كبش
المحرقة» في هذه
األزمة (أرشيف)

حسن رمضان
ّ
«أود أن أشـ ـك ــر ال ــرئـ ـي ــس ب ــال ــوت ــا،
والــاعـبــن واملــوظـفــن واإلدارة على
دعمهم لي ،أتمنى لروما كل النجاح
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» .ه ـ ـ ــذه كـ ــانـ ــت آخ ــر

كـلـمــات امل ــدي ــر الــريــاضــي اإلسـبــانــي
ل ـن ــادي ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا،
قـبــل أن يعلن ال ـنــادي رسـمـيــا ،فسخ
الـعـقــد بــالـتــراضــي بينه وب ــن املــديــر
الــريــاضــي الـســابــق لـنــادي إشبيلية،
رومان رودريغيز فرديخو ،املعروف

توتي على خطى مالديني
إدارة نــادي العاصمة اإليطالية رومــا ،ترى أمــام أعينها مشروع عــودة نـ ٍـاد ناجح
ويسير على السكة الصحيحة .الـنــادي الـلــومـبــاردي مـيــان ،الـنــادي الــذي انفرد
باملركز الثالث اليوم في ترتيب الــدوري اإليطالي ،النادي الــذي عانى كثيرًا حتى
ّ
تمكن مدربه غاتوزو من الثبات على تشكيلة تعود بالنتائج اإليجابية املتكررة.
مشروع أميركي ـ ـ إيطالي ،مشابه نوعًا ما ملا في رومــا .لكن األخير يمر اليوم
بمحنة كبيرة .إقالة لدي فرانشيسكو ،وتعيني رانييري ،وفسخ عقد مونتشي،
كلها تغييرات تــدل على أن روم ــا ورئـيـســه بــالــوتــا يــريــدان تغيير كــل شــيء من
املاضي والبداية من جديد .كان لألسطورة اإليطالية باولو مالديني كلمات جميلة
قبل أن يأخذ منصبًا إداريــا مع ميالن ،حيث قــال« ،لن أدخــل في العمل اإلداري،
منتش بما
سوى عندما أشعر بأن هناك مشروعًا حقيقيًا» .ها هو اليوم مالديني
ٍ
ّ
يقدمه امليالن ،نتائج إيجابية ومسار صحيح يسير عليه غاتوزو وامليالن .اليوم،
ومع إقالة مونتشي ،سيتسلم القائد التاريخي لنادي روما ،اإليطالي فرانشيسكو
تــوتــي زم ــام األم ــور فــي مــا يتعلق بمنصب
املدير الرياضي ،وسيعاونه اإليطالي اآلخر،
فريدريك مــاســارا .مونتشي خــرج من روما
(ذك ــرت صحيفة «ذا صــن» اإلنـكـلـيــزيــة عن
توصل نادي آرسنال إلى اتفاق معه) ،وحل
مـكــانــه امل ـلــك ت ــوت ــي ،ول ـكــن األمـ ــور ال تسير
بــالـعــاطـفــة ،وبــاألس ـمــاء املـحـ ّـبـبــة للجماهير،
وفــي الــوقــت عينه ،ربـمــا تـكــون بــدايــة جديدة
لــرومــا تعيد الــزمــن الجميل ،ويـقــودهــا توتي
ورانـيـيــري كما فــي املــاضــي .على الجماهير
أن تنتظر.

بـ«مونتشي» .جــاء اإلعــان بعد يوم
واح ـ ـ ــد عـ ــن اإلعـ ـ ـ ــان األب ـ ـ ـ ــرز ،وال ـ ــذي
ق ـ ـضـ ــى بـ ــإقـ ــالـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
أوزي ـ ـب ـ ـي ـ ــو دي ف ــرانـ ـشـ ـيـ ـسـ ـك ــو مــن
ّ
حقيقية ،أو
منصبه فــي روم ــا .أزم ــة
ربما هي مرحلة «تغيير جلد» ،يمر
ّ
بها النادي اإليطالي ،الذي تمكن من
الــوصــول إلــى ال ــدور نصف النهائي
مـ ــن ب ـط ــول ــة دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
ّ
يتغير فــي أقل
املــوســم املــاضــي .فــأن
مــن  48ساعة كــل مــن امل ــدرب الحالي
للفريق ،إضافة إلى املدير الرياضي،
فهنا يجب وضــع عــامــات استفهام
كـبـيــرة ،عـلــى مــا ي ـحــدث داخ ــل منزل
الـ«جيالوروسي».
ّ
ح ـ ــدث مـ ــا لـ ــم ي ـك ــن م ـت ــوق ـع ــا ت ـم ــام ــا.
صحيح أن فريق العاصمة ،لم ّ
يقدم
ّ
حــتــى اآلن مــوس ـمــا ج ـي ـدًا ،ب ــل يمكن
وص ــف امل ــوس ــم ال ـحــالــي ل ــ«ال ــذئ ــاب»
بــالـسـيــئ .إال أن األمـ ـ ّـور وص ـلــت إلــى
أبعد ما يمكن أن يتوقعه أحد ،يخسر
روما مدربًا جيدًا ،ومديرًا رياضيًا ال
يقل جودة عن املدرب ،وكل ذلك بسبب
مباراتني فقط ،مباراتني حساستني
بالنسبة الى إدارة النادي وإلى رئيس
ال ـف ــري ــق األم ـي ــرك ــي ج ـي ـمــس بــالــوتــا.
ّ
خسارة مذلة تلقاها الفريق اإليطالي
م ــن جـ ـ ــاره ال ـ ـلـ ــدود الت ـس ـي ــو ،وال ـت ــي
انتهت بفوز نسور العاصمة بثالثة
أهــداف دورن رد في األوملبيكو .بعد
هذه املباراة ،يأتي اإلقصاء من بطولة
دوري أبطال أوروبــا على يد الفريق
ّ
ال ـبــرت ـغــالــي ب ــورت ــو ،ب ـعــدمــا تـمــكـنــت
«ال ـت ـن ــان ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة» م ــن حـســم
مــوقـعــة اإليـ ــاب ملصلحتهم بنتيجة
( ،)1-3بعدما انتهت بدورها موقعة
الـ ــذهـ ــاب ب ـف ــوز «ال ـ ــروم ـ ــان» بـهــدفــن

ّ
م ـقــابــل هـ ــدف وح ـي ــد .كــل ـهــا أح ـ ــداث،
ّ
سرعت من صياغة قــرارات مصيرية
ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
بالنسبة الى املوسم املقبل ،نظرًا الى
انـتـهــاء مــوســم روم ــا رسـمـيــا ،ويبقى
األم ــل الــوحـيــد وال ــذي يعتبر صعب
املنال إذا استمر النادي بهذا النسق
من ّالنتائج السلبية املتكررة ،والذي
يتمثل بالتأهل إلــى «التشامبيونز

النجاح الكبير الذي
حققه مونتشي في
إشبيلية اإلسباني لم
يحدث في روما

ل ـي ــغ» امل ــوس ــم امل ـق ـبــل (ي ـب ـت ـعــد روم ــا
بـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط ع ــن ص ــاح ــب املــركــز
الــرابــع إنـتــر مـيــانــو) .مــا يـحــدث في
روم ــا ال ـيــوم ،يمكن إيـجــاد تبرير له،
وه ــو بـكــل بـســاطــة ،الـتـغـيـيــر املـتـكــرر
بنوعية وج ــودة الــاعـبــن مــع بداية
كل موسم .في املوسم املــاضــي ،وهو
املوسم الذي كاد فيه روما أن يحقق
املعجزة ،والوصول الى نهائي دوري
أبطال أوروبا ،لو لم يحرمه ليفربول
مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ــان فـ ــي رومـ ـ ـ ــا الع ـ ـبـ ــون،
صنعوا الفارق ،ووصلوا إلى مرحلة
م ـت ـقـ ّـدمــة م ــن دوري األبـ ـط ــال ،ولـكــن

ّ
هازارد يجنب ساري اإلحراج

أعاد ليفربول الفارق إلى نقطة
واحدة مع مانشستر سيتي
املتصدر ،بفوزه على ضيفه
بيرنلي ( )2-4في املرحلة
الثالثني من بطولة إنكلترا
لكرة القدم .وخاض ليفربول
اختبارًا ناجحًا قبل ثالثة أيام
على مواجهة مضيفه بايرن
ميونيخ األملاني في إياب ثمن
النهائي من دوري أبطال أوروبا،
علمًا بأن الفريقني تعادال
ذهابًا سلبًا في ليفربول .وكان
مانشستر سيتي حامل اللقب
املوسم املاضي قد تغلب
يوم السبت على واتفورد
( )1-3ليبتعد موقتًا بفارق
 4نقاط .ويجب على فريق
املدرب األملاني يورغن كلوب
ّ
أل يخسر في مبارياته املقبلة
في الدوري ،لكي يبقى في
املنافسة على اللقب.

ّ
روما «يغير جلده»
توتي ورانييري ورحلة محفوفة بالمخاطر!
أين هم اليوم؟ الكالم هنا عن كل من
حـ ــارس امل ــرم ــى ال ـب ــرازي ـل ــي ألـيـســون
بيكير ،وامل ـح ــارب البلجيكي رادج ــا
ناينغوالن والذي كان من بني أبرز ،إن
لم يكن أهم العب في روما في املواسم
الـثــاثــة املــاضـيــة .ألـيـســون ال ـيــوم في
لـيـفــربــول ،ي ـقــدم مــوسـمــا استثنائيًا
برفقة «الريدز» ،ناينغوالن في مكان
ل ــم ي ـتــأق ـلــم ف ـي ــه ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ،فــي
ملعب لم يعتد أن يكون بني أسواره،
في «جوسيبي مياتزا» ،امللعب الذي
لم يكن «النينجا» متحمسًا حتى ألن
يرتدي القميص الخاص به.
مونتشي ،املدير الرياضي ،كان «كبش
ال ـف ــداء» فــي ه ــذه األزم ــة الـتــي م ـ ّـر بها
نادي العاصمة اإليطالية ،ولكن كيف؟
ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ــازيـ ـ ـت ـ ــا دي ـل ـل ــو
س ـ ـبـ ــورت» أن اإلسـ ـب ــان ــي مــون ـت ـشــي،
كــان لديه الكثير من النقاط الحسنة
لـ ــرومـ ــا فـ ــي ه ــات ــن ال ـس ـن ـت ــن ،حـيــث
أشـ ــادت بــاكـتـشــاف مــونـتـشــي الكبير
للموهبة اإليطالية نيكولو زانيولو
( 18عــامــا) ،وك ــل مــن الـتــركــي جنكيز
أوندر ،والشاب اإليطالي اآلخر بريان
كريستانتي ،حيث إن هؤالء الالعبني
ي ـقــدمــون مــوسـمــا مـمـيـزًا م ــع الـفــريــق
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي .لـ ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه،
وضعت الصحيفة األبرز في إيطاليا
عالمات استفهام على التعاقدات التي
ّ
تتمثل بكل من األرجنتيني خافيير
ب ــاس ـت ــوري ،الـظـهـيــر ال ـهــول ـنــدي ريــك
كــارســدورب ،الكرواتي الصغير انتي
كــوريـتــش ،اإلسـبــانــي إيـفــان ماركانو
وغيرهم من الالعبني الذين لم يتركوا
بصمتهم في تشكيلة ذئاب العاصمة.
ذك ـ ــرت «غ ــازيـ ـت ــا» أن مــون ـت ـشــي ،في
هاتني السنتني ،أعــاد للنادي مبالغ
كـبـيــرة مــن امل ــال ،وصـلــت ال ــى حــوالــى
 250مليون ي ــورو ،بعد بيع املصري
محمد ص ــاح ،والـبــرازيـلــي أليسون،
واألرجنتيني باريديس ،والهولندي
كـ ـيـ ـف ــن س ـ ـتـ ــروت ـ ـمـ ــان وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مــن
الالعبني ،لكن ،أضافت الصحيفة إن
النجاح الكبير الــذي حققه مونتشي
في إشبيلية ،لم يحدث في روما ،بل إن
النادي في مسار من سيئ إلى أسوأ.
وك ــأن بالصحيفة اإليـطــالـيــة األول ــى،
ت ـب ــرر قـ ــرار إدارة الـ ـن ــادي اإلي ـطــالــي،
ولكن في الوقت عينه ،هي حزينة على
أح ــد أب ــرز «الـكـشــافــن» فــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ،وت ـ ــراه ي ــرح ــل م ــن إيـطــالـيــا
مكسورًا ،هذا الشيء يمكن قراءته بني
سطور الصحيفة اإليطالية .مونتشي
يـحــب روم ــا ،حـيــث ق ــال بـعــدمــا جــاءه
العرض« ،لم أفكر ثانيتني في اتخاذ
قراري ،أنا أحب روما ،وسأفعل كل ما
بوسعي ملساعدة هذا النادي الكبير».
ُ
م ــون ـت ـش ــي طـ ـع ــن فـ ــي ظ ـ ـهـ ــره ،ت ـمــامــا
كـمــا طـعــن هــو نـفـســه روم ــا بطعنات
صـغـيــرة ،لـكــن ،األم ــر اتـجــه إل ــى أبعد
م ــا ك ــان مـتــوقـعــا ،روم ــا يــريــد تغيير
كــل ش ــيء .ذك ــرت «غــازي ـتــا» ،أن رومــا
يــريــد تغيير الـطــاقــم الـطـبــي للفريق
حتى ،إنها ثورة حقيقية من الرئيس
األميركي بالوتا ومــن إدارت ــه ،ولكن،
ه ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات تـ ـب ــدأ ب ــإع ــان
ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري م ــدرب ــا لـلـفــريــق؟
املــدرب الــذي فشل مع نانت الفرنسي
وفولهام اإلنكليزي ،وها هو يخوض
تـحــديــا جــدي ـدًا يتمثل بـقـيــادة فريقه
السابق روما.

11

جنب الالعب البلجيكي إيدن هازار مدربه
في تشلسي ،ماوريتسيو ساري املزيد من
اإلحراج بإدراكه التعادل أمام ولفرهامبتون
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع
على ملعب «ستامفورد بريدج» .وبعدما
سيطر على املباراة من البداية حتى
النهاية ،كاد تشلسي الذي كان يبحث
عن فوز خامس له تواليًا على صعيدي
الدوري املمتاز ومسابقة «يوروبا ليغ»
منذ خسارتيه القاسيتني ضد مانشستر
سيتي (صفر )6-في الدوري ومانشستر
يونايتد (صفر )2-على أرضه في الكأس،
أن يدفع ثمن الفرص الضائعة ،وبالتالي
تلقي هزيمته األولى في ملعبه أمام
ولفرهامبتون منذ  24آذار /مارس 1979
( 2-1في دوري الدرجة األولى سابقًا).

ّ
إنتر يقلص الفارق مع ميالن

تخطى إنتر ميالنو بصعوبة ضيفه
سبال بفوزه عليه بهدفني نظيفني في
املرحلة السابعة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم .ورفع إنتر رصيده
إلى  50نقطة وقلص الفارق إلى نقطة
واحدة مع جاره ميالن الثالث الذي تغلب
السبت على مضيفه كييفو فيرونا (-2
 ،)1فيما وقف رصيد سبال عند 23
نقطة في املركز السادس عشر .وقارع
سبال الذي تأسس عام  2013ويخوض
موسمه الثاني في دوري النخبة بعدما
أنهى األول على حافة العودة الى الدرجة
الثانية في املركز السابع عشر ،مضيفه
العريق وأحرجه قبل استضافته
إلنتراخت فرانكفورت األملاني الخميس
املقبل في إياب دور الـ  16من الدوري
األوروبي (يوروبا ليغ) ،بعد تعادله معه
سلبًا على أرضه.
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أفقيا
 -1شركة الطيران الرسمية األوسترالية – قشر وكشط –  -2زوجة هكتور الطروادي في
اإللياذة –  -3مجاهد إيطالي حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة –  -4رؤيا مستقبلية
ّ
– إبيض – سهل ونهر إيطالي –  -5مدينة فرنسية إحتلها العرب زمن الدولة األموية
– حجر كــريــم يشبه الــزبــرجــد لكنه أصـفــى منه –  -6إنتفاخ الجلد مــن ج ــراء صــدمــة –
مشروب غازي –  -7من األقرباء – منطقة جبلية شمال شرقي بوهيميا إحتلتها أملانيا
خالل الحرب العاملية الثانية –  -8خالف أكثر – طعم الحنظل –  -9جمهورية في أوروبا
الوسطى كانت جزءًا من تشيكوسلوفاكيا –  -10شركة طيران أملانية

عموديًا

 -1مغامر إيطالي من أشهر العشاق في التاريخ –  -2ضعف أو واحد باألجنبية –
هارب – بناء معقود بعضه الى بعض عادة يكون تحت األرض بحيث تنخفض
درجة الحرارة فيه في فصل الصيف –  -3نائب ووزير لبناني راحل –  -4نحرس
تحرك مشبوه – ّ
من بعيد ونالحظ كل ّ
عير بالكالم –  -5مدينة فرنسية – ُحب
– صلف وكبر –  -6جاهلني وغير متعلمني – إسم موصول –  -7عهد سالف –
ّ
ّ
كمطهر
طبي يستعمل
رابية أو تلة باألجنبية –  -8تعب وأعيا – مستحضر
للجروح – ّ
صوت الرصاص –  -9ملك هندي أهداه بيدبا الفيلسوف مقدمة كتاب
كليلة ودمنة –  -10ملكة مصرية شهيرة إنتحرت بعد معركة أكسيوم

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1مرج دابق – جب –  -2ادلب – ممراح –  -3نول – ياطر –  -4إد – يعتصم –  -5غيفارا – الو –
البر –  -8نحج – ّزيه –  -9رحم – آدم – ام –  -10متحف بيروت
 -6رس – جوليا –  -7ايزيس – ِ
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مشاهير 3109

حلول الشبكة السابقة

 -1ماناغوا – رم –  -2ردودي – ينحت –  -3جلل – فرز – مح –  -4دب – ياسني –  -5سعر – سحاب
–  -6بم – تاج – جدي –  -7قميص – وا – مر –  -8رام الله –  -9جاط – ليبيات –  -10بحر خوارزم

حل الشبكة 3108

إعداد
نعوم
مسعود
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خارجيتها .أديــن
مــن أبــرز قـيــادات أملانيا الـنــازيــة ( )1946-1893ووزي ــر
ّ
بجرائم ضد اإلنسانية في محكمة نورنبرغ وأعدم .كان يتقن الفرنسية
واإلنكليزية
 = 8+2+4+5+6عاصمة عربية ■  = 7+10+11عاصمة أملانيا الغربية ■
 = 3+9+1بيت النار

حل الشبكة الماضية :فيروز كراوية

قال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي
كيليان مبابيه إنه شعر بصدمة كبيرة بعد
خروج فريقه من الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا ،بعد خسارته على ملعبه أمام
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ( )3-1في
مباراة اإلياب األربعاء املاضي .وقال مبابي
لبرنامج «تيلي فوت» على شبكة «تي أف
« ،»1لقد كنت مصدومًا .لم أتمكن من النوم
في تلك الليلة .األمر صعب ،بذلنا جهودًا
كبيرة للوصول الى هذه النقطة وقد خاب
أملنا .سنحاول أن ننهض من هذه الكبوة».
وتابع «كان امللعب مليئًا ملناسبة رائعة،
لكننا أفسدنا االحتفال .لم نكن نرغب في
إفسادها ،لكن هذا ما حصل».
وأكد مبابي بقاءه في صفوف نادي
العاصمة الفرنسية املوسم املقبل« ،أعتقد
بأني سأستمر هنا .هذا األمر مؤكد .مع
هذا الخروج وما خلقه من مشاكل ،ال
أريد أن أفاقم األمور من خالل وضعي
الشخصي ،وبالتالي األمور واضحة تمامًا
في هذا الشأن».

