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كأس إنكلترا

ّ
قمة بين كلوب وأنشيلوتي
واختبار صعب لسولشاير

المالعب خسرت
وتضررت
روادهاكبير ّ
جراء
بشكل
التوقف (عدنان
الحاج علي)

الكرة اللبنانية

ّ
توق ّف البطوالت الرياضية

[]1

الكل خاسر في ميدان كرة القدم
ال يمكن إحصاء حجم
الخسائر التي لحقت بكرة
القدم اللبنانية ّ
جراء توقف
دوري الدرجة األولى وغيره
تشرين
من الدرجات منذ ّ
األول الماضي .الكل لحقت
به شظايا األزمة التي لم
بشكل عام
تنته ،والبطولة
ٍ
ِ
لن تكون على صورة تلك
التي سبقتها ،وربما تحتاج
وقت طويل للعودة
إلى ٍ
شيء من طبيعتها
إلى ّ ٍ
بغض النظر عن قرار استئناف
ّ
المجمد من
الموسم
عدمه .على أي حال فإن
اللجنة التنفيذية لم تتخذ
قرارها بعد حول كيفية
استكمال الدوري ،واجتماع
يوم أمس الجمعة لم
ُيعقد بسبب التطورات
األخيرة الحاصلة
شربل ّ
كريم
ت ـت ـفـ ّـرع أضـ ــرار «امل ـص ــاب األل ـي ــم» عند
اللبنانية ،إذ أن
الحديث عن كرة القدم
ّ
الكل لحقته خسارة ّ
موسم
ف
توق
اء
جر
ٍ
كان واعدًا بحسب املراقبني واملتابعني.
م ــوس ـ ٌـم ان ـت ـظــر ال ـكــل أن يــأخــذ الـلـعـبــة
ـان آخ ــر وخ ـصــوصــا بـعــد فــوز
إل ــى م ـك ـ ٍ
العهد بلقب كــأس االت ـحــاد اآلسـيــوي،
ل ـكــن ّأيـ ــا م ــن ال ـتــوق ـعــات اإلي ـجــاب ـيــة ال

يمكن انتظارها بعد اآلن ،فما حصل
قــد حصل ولــن يـكــون أي مــن ال ـقــرارات
ً
أو ال ـخ ـط ــوات ك ـف ـيــا بـتـخـفـيــف نسبة
الخسائر التي طاولت جميع العاملني
اللبنانية.
واملرتبطني بالكرة
ّ
الـبــدايــة مــن اللعبة الـتــي تلقت صفعة
قــويــة ،إذ أن ــه بـعــد مــرحـلــة الـتــأهــل إلــى
لقب
كأس آسيا  2019وبعد إحراز أول ٍ
نسبة االهتمام
خارجي ،وبعد ارتفاع ّ
بالدوري املحلي ،كان التوقف القسري
بـعــد ث ــاث مــراحــل فـقــط عـلــى الـبــدايــة،
تـخـلـلـتـهــا م ـب ــاري ــات م ـث ـي ــرة ،ووعـ ــود
بـمـنــافـســة حــامـيــة ف ــي م ـقـ ّـدمــة ووس ــط
وق ــاع الـتــرتـيــب ،وأي ـضــا بــوقـفــة عاملية
الفتة مع وصول رئيس االتحاد الدولي
جياني إنفانتينو على رأس وفــد من
مشروع كبير
النجوم العامليني إلطالق
ٍ
من على األراضي اللبنانية.

ابتعاد المعلنين

ّ
كل هذا جعل محبي الرياضة يترقبون
الجديد الذي يمكن أن ّ
تقدمه كرة القدم
اللبنانية إليهم ،وهــي التي بــدت أنها
ت ـس ـيــر ن ـح ــو م ــرح ـل ــة أفـ ـض ــل ،ووس ــط
ـاع ك ـث ـيــرة م ــن ق ـبــل الـجـمـيــع على
م ـس ـ ٍ
رفع مستواها تنظيميًا ،فنيًا وإداريــا.
ل ــذا ال يـخـفــى أن أي ان ـطــاقــة جــديــدة
وب ــأي شـكـ ٍـل مــن األش ـك ــال ه ــذا املــوســم
أو امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،س ـت ــدف ــع ال ـقـ ّـي ـمــن
إل ــى إعـ ــادة رس ــم ال ـص ــورة مــن النقطة
الصفر والــدخــول فــي مرحلة ترميم ال
بــل إع ــادة بـنــاء بفعل تــراكــم الخسائر
موقف
التي وضعت اتحاد اللعبة في
ٍ
صـعــب إلنـقــاذ مــا يمكن إن ـقــاذه ،وذلــك
ّ
التطور
بعدما اجتهد ملحاولة مواكبة
ال ـســريــع الـ ــذي تـعـيـشــه ك ــرة ال ـق ــدم في
قــارة آسـيــا ومطالبة اتـحــادهــا الـقــاري
كل االتـحــادات الوطنية بأخذ الطريق
نحو االحتراف املطلوب.
وف ــي م ـ ــوازاة وض ــع االتـ ـح ــاد ،وج ــدت
األن ـ ــدي ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي وضـ ـ ـ ٍـع أص ـع ــب

وم ـث ـق ــل ب ــال ـخ ـس ــائ ــر املـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،وه ــي
م ـســألــة أرهـ ـق ــت غــالـبـيـتـهــا أك ـث ــر مما
اس ـت ـنــزف ـت ـهــم خ ـ ــال س ـع ـي ـهــم ل ـتــأمــن
مـيــزانـيــاتـهــم ولـلـتـعــاقــد م ــع الــاعـبــن
الذين رأت أنها بحاجةٍ إليهم.
ب ـع ــض ه ـ ــذه األنـ ــديـ ــة ك ـ ــان قـ ــد ص ــرف
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ــوقـ ــت والـ ـتـ ـع ــب إلق ـن ــاع
م ـع ـل ـنــن «بـ ـت ــزي ــن» ق ـم ـي ـصــه ودع ـم ــه
م ــال ـي ــا خـ ــال املـ ــوسـ ــم .وهـ ـ ــذه الـنـقـطــة
دون ـهــا صـعــوبــات كـمــا يعلم الجميع،
إذ أن س ــوق اإلع ــان ــات ك ــان قــد ابتعد
ـوات ع ــدة ،وبــاتــت
عــن ك ــرة ال ـقــدم ل ـس ـنـ ٍ
عملية رعــايــة ال ـفــرق تــرتـبــط بمعارف
املولجني
هذا الرئيس أو ذاك ،علمًا أن
ً
بــإعــانــات املــاعــب أيضًا تلقوا ضربة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد ،إذ أن ال ـلــوحــات
اإلعــانـيــة كــانــت قــد ع ــادت إلــى مالعب
الـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ح ــوال ــى
الثالثة أع ــوام فــي عمليةٍ  ،كــان السعي
خ ــال ـه ــا ل ــوض ــع حـ ـج ـ ٍـر أس ـ ــاس نـحــو
مرحلة تحمل معلنني كثرًا إلى املالعب،
مسار مالي
وبالتالي دخول اللعبة في
ٍ

ال يمكن الحديث عن أي إيجابيات
منتظرة في كرة القدم بعد اآلن
أفضل ينعش الخزائن املالية لألندية
ّ
ويقوي من قدرتها االقتصادية ،وتاليًا
يساهم في رفع مستواها عبر استقدام
أجانب أفضل.

خسارة األجانب
بالحديث عــن األجــانــب فــإن الخسارة
م ـش ـت ــرك ــة ه ـن ــا ب ــن هـ ـ ــؤالء واألن ــدي ــة
ال ـتــي ارت ـب ـطــوا ب ـهــا .فـفــي امل ـقــام األول
ص ــرف ــت ه ــذه األن ــدي ــة األمـ ـ ــوال إلب ــرام
االت ـفــاقــات معهم مــن دون االسـتـفــادة
مــن خدماتهم .كما أن بعضها صرف
ـدد من
مـبــالــغ غـيــر بسيطة لتجربة ع ـ ٍ

األج ــان ــب قـبــل ان ـطــاق امل ــوس ــم ،وقـبــل
أن يتخذ ق ــرارًا حــول الالعبني الثالثة
ّ
ال ــذي ــن ع ـ ــزز ب ـه ــم ص ـف ــوف ــه .أضـ ــف أن
عملية االستغناء عن األجانب لم تكن
بـســاســة كـمــا يعتقد الـبـعــض ،إذ في
قسم
ـاالت عــدة اضطر الـنـ
حـ ٍ
ـادي لدفع ٍ
م ــن امل ـس ـت ـح ـقــات امل ـت ـ ّ
ـوج ـب ــة لــاعـبـيــه
األجــانــب من أجــل فـ ّـك االرتـبــاط معهم،
وذل ـ ــك ض ـمــن ت ـس ــوي ــات ال م ـف ـ ّـر منها
لكي ّ
يبرئ ذمته ويتفادى أي عواقب
ق ــان ــون ـي ــة ،م ــا ج ـعــل ه ـ ــؤالء الــاع ـبــن
يـتـحــررون مــن عـقــودهــم أو ينضمون
إلـ ــى أن ــدي ــة أخـ ـ ــرى خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان مــن
دون أن يكون هناك اي عائدات مالية
ألنديتهم جراء هذه االنتقاالت.
أم ـ ــا ف ــي املـ ـق ــام الـ ـث ــان ــي ،ف ـ ــإن اب ـت ـعــاد
ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب ع ــن املـ ـب ــاري ــات ال
شك في أنه ّ
أضر بمستوياتهم الفنية،
وبــال ـتــالــي ه ــم اف ـت ـق ــدوا امل ـس ــرح ال ــذي
ك ــان بــإمـكــانـهــم تـقــديــم أنـفـسـهــم عليه
بطولة تتمتع بمستوى
لالنتقال إلــى ّ
أعلى .كما أن توقف الــدوري اللبناني
«حـ ـ ــرق» ورقـ ـتـ ـه ــم ب ـع ــض الـ ـش ــيء فــي
س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ،فـجـعـلـهــم يـقـبـلــون
بعروض أقــل مما كانوا ينتظرون من
ّ ٍ
بلد آخر.
تحولهم إلى ٍ
وإذا كانت خسائر األجــانــب واضحة،
فإن الخسائر التي لحقت باللبنانيني
مــن مــدربــن والعـبــن هــي أكـبــر بكثير،
إذ أن غــال ـب ـيــة ال ـن ــاش ـط ــن ف ــي م ـجــال
ال ـكــرة يـعـتـمــدون عـلـيـهــا فــي مــا خـ ّـص
بحثهم عن لقمة العيش ،وبالتالي فإن
توقف غالبية األندية عن دفع الرواتب
أصابهم في الصميم وجعلهم يبحثون
سبل أخرى للنهوض ،علمًا أنه من
عن
ٍ
فرق في
الصعب على هذه الفئة إيجاد ٍ
الخارج وحتى في محيط لبنان حيث
ّ
تتقدم البطوالت والفرق على ما لدينا
هنا في جوانب مختلفة.
ك ــذل ــك ،ال ش ــك ف ــي أن فـ ـت ــرة ال ـتــوقــف
أض ـ ـ ّـرت بــاملــاعــب ال ـتــي ل ــم ت ـكــن يــومــا

في أحسن حاالتها ،فال يمكن السؤال
ال ـ ـيـ ــوم عـ ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـب ــدو
عليه ملعب بـيــروت الـبـلــدي أو ملعب
صـ ـي ــدا ،وخ ـص ــوص ــا أن شـ ـ ّـح األم ـ ــوال
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــات تـ ــرك ت ــأث ـي ــره الـسـلـبــي
ع ـل ــى ك ـم ــال ـي ــات إن ـم ــائ ـي ــة وخــدمــات ـيــة
عـ ــدة ف ــي امل ـن ــاط ــق ،م ــا ي ـج ـعــل عـمـلـيــة
صـيــانــة امل ــاع ــب وااله ـت ـم ــام بـهــا أم ـرًا
ش ـبــه مـسـتـحـيــل ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
وخ ـصــوصــا أن ــه بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
ّ
داع للقيام ّبأي
القيمني ليس هناك أي ٍ
خـطــوات مــن هــذا الـنــوع فــي ظــل توقف
النشاط.
أمــا رواد املالعب أي املشجعون الذين
وجـ ــدوا غــالـبــا فــي امل ــدرج ــات متنفسًا
ل ـل ـه ــروب م ــن امل ـت ــاع ــب ال ـيــوم ـيــة الـتــي
ّ
تــواج ـه ـهــم ،فــإنــه ب ــا ش ــك ق ــد تتقلص
أعدادهم مع عودة اللعبة إلى طبيعتها
والـسـمــاح للجمهور بــدخــول املــاعــب،
فــالــوضــع االق ـت ـص ــادي الـ ــذي يـعــانــون
مـنــه ّسيجعلهم يـعـيــدون حساباتهم
وي ـســخــرون أوقــات ـهــم بـحـثــا عــن حـيــا ٍة
أف ـ ـضـ ــل عـ ـب ــر تـ ــأمـ ــن م ـس ـت ـل ــزم ــات ـه ــم
ً
ال ـضــروريــة ب ــدال مــن ص ــرف امل ــال على
التنقالت بني املناطق واملالعب ملتابعة
فرقهم املفضلة.
إذًا هــي حلقة واح ــدة ي ــدور فيها الكل
بـشـكـ ٍـل م ــره ــق ،فــال ـضــرر حـصــل سلفًا
والـ ـخ ــروج م ــن األزم ـ ــة ال يــرت ـبــط فقط
بقرار
بقرار اتحادي ملواصلة اللعب أو
ٍ
ٍ
م ــن ه ــذا ال ـن ــادي أو ذاك لــإب ـقــاء على
أجانبه واحـتــرام اتفاقاته مــع العبيه،
فــال ـح ـلــول اآلن ـي ــة ل ــن ت ـج ــدي نـفـعــا بل
إن ت ـضــافــر ال ـج ـه ــود وإبـ ـق ــاء اإلي ـم ــان
بــإم ـكــان ـيــة ال ـن ـه ــوض ه ـمــا ال ـع ـنــاويــن
ّ
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـت ـخــلــص م ــن امل ـع ـض ـلــة،
فــاالس ـت ـح ـقــاقــات امل ـه ـمــة قــري ـبــة دائ ـمــا
وأي خطوات إضافية إلى الوراء تعني
الـقـضــاء عـلــى مــا ت ـ ّـم الـعـمــل عليه منذ
ـت ط ــوي ــل ل ـل ــوص ــول إلـ ــى األه ـ ــداف
وق ـ ـ ٍ
املنشودة.

س ـ ـي ـ ـكـ ــون دربـ ـ ـ ـ ــي م ــرسـ ـيـ ـس ــاي ــد بــن
ل ـي ـف ــرب ــول م ـت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب الـ ـ ــدوري
وج ـ ـ ـ ــاره اي ـ ـفـ ــرتـ ــون ،واملـ ــواج ـ ـهـ ــة بــن
ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد،
األب ــرز فــي ال ــدور الـثــالــث مــن مسابقة
كأس انكلترا لكرة القدم الذي ينطلق
اليوم السبت.
ويـ ــدخـ ــل لـ ـيـ ـف ــرب ــول لـ ـق ــاء غـ ــد األحـ ــد
على ملعبه «أنفيلد» (الساعة 18:00
ب ـتــوق ـيــت بـ ـي ــروت) مــرش ـحــا لتخطي
منافسه الذي أظهر تطورًا في املستوى
مـنــذ أن تــولــى االشـ ــراف عـلـيــه امل ــدرب
االي ـطــالــي املـحـنــك ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
خلفًا للبرتغالي مــاركــو سيلفا ،بعد
فترة انتقالية وجيزة توالها مهاجم
الـفــريــق الـســابــق االسـكـتـلـنــدي دنـكــان
فيرغوسون الذي بات حاليًا مساعدًا
للمدرب الجديد.
ومنذ بدء مهام املدرب السابق لنابولي
في اإلدارة الفنية ،تغلب إيفرتون على
بيرنلي (-1ص ـفــر) ونـيــوكــاســل ()1-2
قبل أن يخسر بصعوبة بنتيجة (-1
 )2أم ـ ــام مـضـيـفــه مــانـشـسـتــر سيتي
ب ـطــل الـ ـ ــدوري وح ــام ــل ل ـقــب مـســابـقــة
الـ ـك ــأس .وي ـق ــف ال ـت ــاري ــخ الـ ــى جــانــب
ليفربول ،إذ إن ايفرتون لم يذق طعم
الفوز في «أنفيلد» ســوى مــرة واحــدة
في األع ــوام ال ــ 19األخـيــرة ،وكانت في
أيلول/سبتمبر -1( 1999صـفــر) ،كما
لــم يحقق س ــوى سـتــة ان ـت ـصــارات في
املواجهات الــ 52األخيرة مع ليفربول
(عـ ـل ــى أرضـ ـ ــه وخـ ــارج ـ ـهـ ــا) .ك ــذل ــك لــم
يخسر ليفربول في الدوري املحلي أي
مباراة على ملعبه منذ نيسان/أبريل
 2017في ً 51
لقاء.
ويختبر الفريق األحمر فترة رائعة ،إذ
ّ
توج في األشهر املاضية بلقب دوري
أبطال أوروبا والكأس السوبر وكأس
الـعــالــم لــأنــديــة ،وأت ــم الخميس عامًا
ً
كامال من دون أن ُيمنى بــأي خسارة
في الدوري املحلي حيث يتابع زحفه
بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب
الغائب عن خزائنه منذ عام .1990
ّ
وتفوق ليفربول مساء الخميس على
ض ـي ـف ــه ش ـي ـف ـي ـلــد ي ــون ــاي ـت ــد ب ـهــدفــن
نظيفني في املرحلة الثانية والعشرين
من الدوري ،وأعاد الفارق الى  13نقطة
ع ــن أقـ ـ ــرب مـ ـط ــاردي ــه ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي

صاحب املركز الثاني ،علمًا بأن فريق
مـلـعــب أنـفـيـلــد لــديــه مـ ـب ــاراة مــؤجـلــة.
ومنذ خسارته في الثالث من كانون
الـثــانــي/يـنــايــر  2019ام ــام مانشستر
س ـي ـتــي ( ،)2-1خ ـ ــاض ل ـي ـف ــرب ــول 37
م ـبــاراة ف ــاز فــي  32منها و ّجـمــع 101
نقطة وسجل  89هدفًا .وتلقى الفريق
ّ
محليتني وحيدتني،
األحمر خسارتني
وذل ــك أم ــام ولـفــرهــامـبـتــون ف ــي كــأس
ان ـك ـل ـت ــرا ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/ي ـنــايــر
املاضي ،وأمــام استون فيال في كأس
الرابطة الشهر املاضي عندما أشرك
تـشـكـيـلــة ردي ـف ــة بــال ـكــامــل ،ألن مــوعــد
املباراة صادف عشية خوضه مباراته
ض ــد مــونـتـيــري املـكـسـيـكــي ( )1-2في
نصف نهائي كأس العالم لألندية في
قطر.
وقــال مــدرب ليفربول األملــانــي يورغن

كلوب بعد الفوز التاسع عشر في 20
م ـبــاراة فــي ال ــدوري هــذا املــوســم« ،أنــا
سـعـيــد ج ـدًا وف ـخــور ج ـدًا بــالــاعـبــن.
ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي س ـي ـط ــرن ــا ب ـه ــا عـلــى
شيفيلد هذا املساء كانت استثنائية».
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كان سيجري
تبديالت إلراحــة عــدد من األساسيني
فــي ظــل الضغط الكثيف للمباريات،
قــال «لــن أكـشــف التشكيلة األساسية
ل ـك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،لـكـنـنــي ســأقــوم
بـ ـم ــا أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـ ــه األم ـ ـ ـ ــر امل ـ ـنـ ــاسـ ــب».
وت ــاب ــع «ب ـع ــض األم ـ ـ ــور يـمـكـنـنــي أن
أق ــرر بـشــأنـهــا بـنـفـســي ،وأم ــور أخــرى
سـيـبـلـغـنــي ب ـهــا ال ـج ـهــاز ال ـط ـبــي (فــي
ح ــال مـعــانــاة الع ـبــن مــن اإلج ـه ــاد أو
اإلصابات)»ّ ،
مشددًا على أن التشكيلة
«ستكون األفـضــل بالنسبة إلينا في
هذه اللحظة».

اختبار صعب ليونايتد
لــن تـكــون مهمة مانشستر يونايتد
سـ ـهـ ـل ــة عـ ـن ــدم ــا يـ ـح ــل ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
ولفرهامبتون الـقــوي الـيــوم (19:30
بتوقيت ب ـيــروت) .والـتـقــى الفريقان
ع ـل ــى م ـل ـعــب «م ــول ـي ـن ــو» ذه ــاب ــا فــي
الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ف ــي آب/أغ ـس ـط ــس
املاضي ،وانتهت املباراة بتعادلهما
( .)1-1وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ثـ ــأريـ ــة
للشياطني الحمر بعد خروجهم في
ربــع النهائي من هــذه املسابقة على
يد ولفرهامبتون املوسم املاضي.
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ي ـ ـقـ ــدم ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون

لم يفز إيفرتون على ملعب أنفيلد
سوى مرة واحدة في  19عامًا
مـبــاريــات قــويــة أم ــام الـفــرق الكبيرة.
وأبرز دليل على ذلك قلب تخلفه أمام
مانشستر سيتي على ملعبه (صفر-
 )2ال ـ ــى ف ـ ــوز ( )2-3ف ــي  27ك ــان ــون
األول/دي ـس ـم ـبــر املــاضــي ،وخـســارتــه
بصعوبة أمام ليفربول (صفر )1-في
مباراة أدت تقنية املساعدة بالفيديو
دورًا كبيرًا في تحديد نتيجتها.

ويـعــانــي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد الــذي
خسر بثنائية نظيفة أمــام مضيفه
آرس ـ ـنـ ــال ف ــي امل ــرح ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
الـ ــدوري مــن غ ـيــاب الع ـبــن مــؤثــريــن
فــي خــط الــوســط ،هما االسكتلندي
سـكــوت ماكتوميني بسبب إصابة
ف ــي الــرك ـبــة سـتـبـعــده لـفـتــرة طــويـلــة
عـ ــن امل ـ ــاع ـ ــب ،فـ ــي حـ ــن س ـي ـخ ـضــع
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي بـ ـ ـ ــول بـ ــوغ ـ ـبـ ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
ج ــراحـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــاح ــل ول ـ ــن ي ـعــود
الــى املــاعــب قبل قــرابــة شهر ،مــا قد
يــدفــع مــانـشـسـتــر ال ــى دخـ ــول ســوق
االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة خ ــال الـشـهــر
الحالي لتعزيز صفوفه.
وي ـخــوض مــانـشـسـتــر سـيـتــي حامل
اللقب مباراة يتوقع أن تكون سهلة
نسبيًا على ملعبه ضد بورتفايل من
الدرجة الثالثة( .اليوم )19:30
وفــي أبــرز املـبــاريــات االخ ــرى ،يلتقي
آرسنال الذي حقق أول فوز بإشراف
مـ ــدربـ ــه الـ ـج ــدي ــد االس ـ ـبـ ــانـ ــي مـيـكــل
أرت ـ ـي ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد (-2صفر) مع ليدز متصدر
ترتيب دوري الدرجة األولى (اإلثنني
ال ـســاعــة  ،)22:00ف ــي ح ــن يستقبل
ج ــاره الـلـنــدنــي تشلسي نوتنغهام
ف ــورس ــت م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى أيـضــا
(األحد الساعة .)16:00

ّ
تفوق ليفربول أخيرًا على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين (أ ف ب)
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كالشيو

َ
إبراهيموفيتش يعد ميالن بالكثير!
أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـج ـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ــان
ابــراهـيـمــوفـيـتــش الـعــائــد ال ــى صفوف
مـ ـي ــان ،أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون م ـج ــرد تميمة
لفريق كرة القدم اإليطالي ،بل يتطلع
الى تقديم «آخر جرعة من األدرينالني»
متوافرة لديه ملساعدته على الخروج
مــن تعثره الـحــالــي .وق ــال زالت ــان لدى
تقديمه رسميًا في مقر النادي «لست
ه ـنــا ألكـ ــون تـمـيـمــة م ــن أج ــل الــرقــص
ملشجعي الفريق الى جانب الشيطان
(تعويذة ميالن)».
وأض ـ ــاف امل ـهــاجــم امل ـخ ـضــرم «أتـطـلــع
الـ ــى آخـ ــر ج ــرع ــة م ــن األدر ّيـ ـن ــال ــن قد
تكون متبقية لــدي .في سني ال يمكن
التطلع إال الى التحدي ...عندما تبلغ
الـثــامـنــة وال ـث ــاثــن ،وع ـلــى الــرغ ــم من
ذلك ،يقوم ميالن بالتعاقد معك ،فهذا
أمر ال يحصل دائمًا» ،متابعًا «املجيء
الــى هنا يعني أنـنــي ال أزال أستطيع
تقديم شيء ما .أنا جاهز وآمل اللعب
مباشرة».
وعـ ــاد ابــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ال ــى صـفــوف

مـ ـ ـي ـ ــان ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ق ــاب ـل ــة
للتجديد سنة واحدة ،في صفقة قدرت
قـيـمـتـهــا ب ـ ـ  3,5م ــاي ــن يـ ـ ــورو .وك ــان
العمالق السويدي قد وصل الخميس
ال ـ ــى امل ــديـ ـن ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ع ــائ ــدا ال ــى
صفوف الفريق الــذي دافــع عــن ألوانه
بني العامني  2010و.2012
وفي املوسمني اللذين أمضاهما سابقًا
مع الفريق ،خاض ابراهيموفيتش 61
مباراة سجل خاللها  42هدفًا ،وأسهم
فـ ــي إحـ ـ ـ ــراز مـ ـي ــان آخ ـ ــر ل ـق ــب لـ ــه فــي
الدوري املحلي ،وذلك في موسم -2010
 2011ح ــن ك ــان م ـع ــارًا م ــن بــرشـلــونــة
اإلسبانية ،قبل ان ينضم رسميا في
املوسم التالي.
وب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي الع ـ ـبـ ــا حـ ـ ـ ـرًا م ـنــذ
م ـغ ــادرت ــه لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس غــاالك ـســي
األميركي في تشرين الثاني/نوفمبر
امل ــاض ــي ،بـعــد أن ان ـضــم ال ــى صفوفه
في آذار/م ــارس  2018وسجل معه 52
هدفًا في  56مباراة.
ويــأتــي الـتـعــاقــد مــع ابــراهـيـمــوفـيـتــش

ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ــي إدارة نـ ـ ــادي م ـيــان
لـ ــوقـ ــف الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـفــريــق
امل ـت ـ ّـوج بـ ــ 18لقبًا فــي الـ ــدوري املحلي سيرتدي
وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا .ابراهيموفيتش
القميص الرقم
( 21أ ف ب)

ويـحـتــل الـفــريــق املــركــز ال ـح ــادي عشر
في ترتيب «سيري أ» بعد  17مرحلة،
حقق خاللها ستة انتصارات وثالثة
ت ـعــادالت وثـمــانــي هــزائــم أقـســاهــا في

املــرحـلــة األخ ـيــرة ،وذل ــك أم ــام أتاالنتا
بـ ـخـ ـم ــاسـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة .وكـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ــذه
الـخـســارة األس ــوأ للفريق فــي ال ــدوري
املحلي منذ  21عامًا.
وأعرب ابراهيموفيتش الذي سيرتدي
الـقـمـيــص ال ــرق ــم  ،21ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن
يـتـمـكــن فــري ـقــه م ــن ت ـح ـســن الـنـتــائــج
امل ـخـ ّـي ـبــة ه ــذا امل ــوس ــم .وق ـ ــال «يـتـعــن
عـلـيـنــا ت ـح ـســن األمـ ـ ــور ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب ولهذا أنا ّهنا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ـ ــذر م ــدي ــر كـ ـ ــرة ال ـق ــدم
ف ــي الـ ـن ــادي الـ ـل ــومـ ـب ــاردي ال ـك ــروات ــي
زفــونــوم ـيــر ب ــوب ــان م ــن أن ــه ل ــن يـكــون
بـمـقــدور ابــراهـمـيــوفـيـتــش بـمـفــرده أن
ي ـن ـقــذ مـ ـي ــان .وأوضـ ـ ــح «ال ي ـم ـكــن أن
ننسى الخسارة غير املقبولة واملخيفة
أمــام أتاالنتا ،لكن ال يمكن أن نختبئ
خلف كتفي زالتــان ابراهيموفيتش»،
مضيفًا «نأمل أن تتغير االمــور خالل
امل ــوس ــم ،ون ـحــن مـتـفــائـلــون بــالـتــأثـيــر
ال ــذي سيجلبه زالت ــان للفريق ،لكننا
في حاجة الى النتائج».

