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فرصة أمل جديدة لبرشلونة لنسيان
كارثة لشبونة في دوري أبطال أوروبا

جانب من تدريبات العبي برشلونة

قبل  65يوماً ،دعا قلب الدفاع جيرار
بيكيه إل��ى تغييرات ج��ذري��ة م��ن أسفل
الهرم إلى قمته في برشلونة اإلسباني،
لكن لم يتغير الكثير منذ السقوط الكارثي
أمام بايرن ميونيخ األملاني  8-2في ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبقي ثمانية العبني من التشكيلة التي
تعرضت إلذالل كبير في موقعة لشبونة،
برغم قول بيكيه إنّ ال خيمة فوق رأس
أحد.
بقي أي��ض �اً ال��رئ��ي��س ج��وزي��ب ماريا
بارتوميو ،برغم عريضة وقعها أكثر
من  16ألف شخص للتخلص من إدارته
وحملة عنيفة عليه م��ن ق��ائ��د الفريق
األرجنتيني ليونيل ميسي.
شهدت التشكيلة بعض التغييرات مع

قدوم املدرب الهولندي رونالد كومان بدالً
من كيكي سيتيني ال��ذي سار على خطى
سلفه ارنستو فالفيردي باإلقالة.
تخلى ك��وم��ان ،قلب دف��اع برشلونة
ال��س��اب��ق ،ع��ن ص��دي��ق ميسي املهاجم
األوروغوياني لويس سواريز ،باإلضافة
إلى املخضرمني اآلخرين العبي الوسط
الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي
أرتورو فيدال.
لكن التغييرات التي أجراها كومان،
وخصوصاً طريقة التخلي عن سواريز
مبحادثة هاتفية قصيرة ،أغضبت ميسي
الذي اغتنم الفرصة إلطالق سهام جديدة
على اإلدارة.
وقال كومان“ :من الطبيعي أن يحزن
العب عندما يرحل أصدقاؤه بعد سنوات

سويا ً ،هذه طبيعة كرة القدم”.
ويستهل “بلوغرانا” نسخة جديدة
من املسابقة القارية األولى الثالثاء أمام
فرنتسافورش املجري الذي حمل ألوانه
عمالقة اخلمسينيات ساندور كوتشيش
وزوالت�����ان تسيبور (ل��ع��ب��ا الح��ق��اً مع
برشلونة) وفلوريان ألبرت.
بعد تتويجه مرة خامسة وأخيرة في
 ،2015بلغ برشلونة ربع النهائي ثالث
م��رات ونصف النهائي م��رة في ،2019
لكنه لم يعد بعبع األندية األوروبية.
وفي ظ ّل تخليه عن مخضرمني ثالثة،
استقدم العب وسط تخطى بدوره الثالثني
ه��و ال��ب��وس��ن��ي م��ي��رال��ي��م بيانيتش من
يوفنتوس اإليطالي ،في صفقة تضمنت
رحيل العب البرازيلي أرتور غير املرغوب

فيه في برشلونة ،برغم اآلم��ال الكبيرة
املعقودة عليه بعد ضمّه.
كان بيدرو غونساليس لوبيس املكنى
“بيدري” شرارة الالعبني اجلدد القادمني
إلى ملعب “كامب نو” من الس باملاس،
فتألق الع��ب ال��وس��ط الهجومي مطلع
املوسم وفي املباراة األخيرة التي خسرها
أمام خيتافي صفر -1في الليغا.
لكن بيدري ال يزال يافعا ً بعمر السابعة
عشرة ،وال يتوقع أن ينجح مع الوافد
اآلخ��ر ال��ش��اب البرتغالي فرانسيسكو
ترينكاو ( 20عاماً) في قلب املعادلة في
تشكيلة برشلونة.
ويتوقع أيضا ً أن يظهر أكثر على الرواق
األمين األميركي سيرجينيو ديست (19
عاما ً) القادم من أياكس أمستردام.
وقال كومان“ :النادي يحاول تغيير
الفريق ،سيحصل الكثير م��ن الالعبني
الشبان على الفرصة”.
لم يكن برشلونة قادرا ً على حتمل تكلفة
استقدام املهاجم االرجنتيني الوت��ارو
مارتينيز من إنتر اإليطالي أو الهولندي
ممفيس دي��ب��اي م��ن ليون الفرنسي ،ما
ترك كومان أمام حلول هجومية ضيقة،
خصوصاً ف��ي ظ��ل اإلص��اب��ات املتالحقة
للفرنسي عثمان دميبيلي.
برغم ذلك ،يُعوّل عليه إلعادة برشلونة
إلى قمة أوروب��ا وإسبانيا التي اعتالها
غرميه ريال مدريد املوسم املاضي.
وفي غضون ذل��ك ،يخيّم شبح رحيل
ميسي املوسم املقبل ،بعد كباش رهيب
مع إدارته في اآلونة االخيرة ،إثر تعبيره
صراحة عن نيته باالنتقال امتعاضاً من
سياسة إدارته.
برغم أزمته اإلداري���ة ،ح��اول ميسي
االرتقاء ببرشلونة كعادته ،لكنه اكتفى
بتسجيل ركلة جزاء يتيمة في أول أربع
مباريات لفريقه هذا املوسم.
بعد أك��ث��ر م��ن شهرين ون��ص��ف على
كارثة لشبونة ،ستكون انطالقة دوري
األبطال فرصة مناسبة لتعومي برشلونة،
لكن م��ن دون ضمانات م��ؤك��دة ف��ي ظلّ
األزمات املتالحقة فنيا ً وإداريا ً.

صدام قوي بني تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي في مهمة صعبة أمام إشبيلية

رغ��م مبلغ عشرات املاليني التي أنفقها
هذا الصيف من أجل تعزيز صفوفه ،عجز
تشيلسي اإلنكليزي حتى اآلن عن تقدمي
امل��س��ت��وى امل��ق��ن��ع بشكل ك��ام��ل بالنسبة
لعشاقه ،ذلك قبيل مواجهته إشبيلية اليوم
الثالثاء في دوري أبطال أوروبا.
برزت معاناة فريق املدرب فرانك المبارد
الدفاعية بعد تلقيه  9أهداف في  5مباريات
خاضها حتى اآلن في الدوري املمتاز.
وشاءت الصدف أن يبدأ الفريق اللندني،
القابع في املركز السابع في الدوري بفارق
 5نقاط عن إيفرتون املتصدر بعد خمس
مراحل ،مشواره في دوري أبطال أوروب��ا
ضد إشبيلية اإلسباني ال��ذي يعتبر مثاالً
يحتذى به من حيث طريقة إدارة األمور في
سوق االنتقاالت والبقاء منافساً حتى بعد
تخليه عن أبرز جنومه.
كان تشيلسي من أكثر الفرق نشاطا هذا
الصيف في سوق االنتقاالت بضمه األملانيني
تيمو فيرنر وكاي هافيرتس وبن تشيلويل
واملغربي حكيم زياش واحلارس السنغالي
إدوار مندي ،إضافة الى املدافع البرازيلي
املخضرم تياغو سيلفا ال��ذي انتقل اليه
كالعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان
جرمان الفرنسي.
وفي ظل األزمة االقتصادية التي فرضها
تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد بعدما

أوقف املوسم املاضي ألشهر طويلة ثم أجبر
الفرق على اللعب خلف أبواب موصدة بعد
االستئناف ،لم جترؤ فرق مثل ريال مدريد
اإلسباني على إج��راء أي تعاقد كبير ،في
حني سعى غرميه برشلونة ال��ى تخفيف
األعباء املالية بالتخلي عن بعض الالعبني
مثل األوروغوياني لويس سواريز ،بينما
قام العمالق األملاني بايرن ميونيخ بصفقة
واحدة بضمه لوروا سانيه رغم األموال التي
نالها ج��راء تتويجه بطال ل��دوري األبطال
وملسابقتي الدوري والكأس احملليني.
لكن تشيلسي ومالكه امللياردير الروسي
رومان أبراموفيتش لم يكترثا لألزمة املالية
وأنفقا بسخاء في سوق االنتقاالت ،من دون
أن يتغير وضع الفريق الذي يبدأ مشواره
في دوري األب��ط��ال من دون أن يكون بني
املرشحني للمنافسة على اللقب ،السيما بعد
أن بدأ الدوري املمتاز بفوزين فقط في خمس
مباريات ،في حني تلقت شباكه ثالثة أهداف
ف��ي تعادلني  3-3ض��د وس��ت بروميتش
وساوثمبتون.
صبّ النادي اللندني تركيزه على التعزيز
الهجومي ،متناسياً أن الفريق يعاني دفاعيا
وأب��رز دليل تلقيه  63هدفا في  43مباراة
خاضها في الدوري املمتاز حتى اآلن بقيادة
العبه السابق المبارد.
هناك مؤشرات بأن فيرنر وهافيرتس

اللذين سجال في عطلة نهاية األسبوع للمرة
األول���ى ف��ي ال���دوري املمتاز ،سيتفاهمان
بشكل جيد في اخلط األمامي للفريق اللندني
ال��ذي ستتعزز قوته الضاربة م��ع ع��ودة
زياش واألميركي كريستيان بوليسيك من
اإلصابة.
لكن هناك مشكلة أساسية تقض مضجع
الم��ب��ارد متمثلة باخلط ال��دف��اع��ي األخير
وأغلى ح��ارس في العالم اإلسباني كيبا
أريساباالغا الذي يواصل هفواته القاتلة،
آخرها السبت ضد ساوثمبتون في مباراة
تقدم خاللها فريق المبارد 0-2و 2-3قبل
أن يكتفي بالتعادل بهدف قاتل في الوقت
بدل الضائع.
من���وذج���ان اق��ت��ص��ادي��ان مختلفان
وق��د يجد الم��ب��ارد نفسه مجبرا الثالثاء
على إشراك احلارس اإلسباني كيبا مبا أن
الوافد اجلديد مندي قد ال يتعافى في الوقت
املناسب من إصابة يعاني منها.
ت���وض���ح ح���ال���ة ك��ي��ب��ا ال��ن��م��وذج�ين
االقتصاديني املختلفني ج��دا ً بني تشيلسي
وخصم الثالثاء في املجموعة اخلامسة من
دوري األبطال.
فبعد عامني فقط على دفعه البند اجلزائي
للحصول على خدمات احل��ارس اإلسباني
من أتلتيك بلباو مقابل  72مليون جنيه
إسترليني ،وجد تشلسي نفسه مضطرا ً إلى

إنفاق  20مليون جنيه هذا الصيف للتعاقد
مع مندي من رين الفرنسي.
في املقابل ،اعتاد إشبيلية على بيع أفضل
مواهبه م��ن دون أن يتأثر وضعه كأحد
األندية القوية في القارة العجوز ،وحتى
أن سجله على الصعيد األوروب���ي خالل
املواسم السبعة املاضية أفضل بأشواط من
تشيلسي على رغم ميزانيته املتواضعة جدا
مقارنة مع النادي اللندني.
ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي الى
تتويجه بلقب ال��دوري األوروب��ي “يوروبا
ليغ” أربع مرات خالل هذه املواسم السبعة،
آخرها في أغسطس عندما أزاح من طريقه
روما اإليطالي وولفرهامبتون ومانشستر
يونايتد اإلنكليزيني ،وصوال الى إنتر ميالن
اإليطالي الذي خسر أمام النادي األندلسي
في النهائي.
وحتى أن ب��اي��رن بطل دوري األبطال
عانى األم��ري��ن أم��ام فريق امل���درب خولن
لوبيتيغي واحتاج الى التمديد للفوز عليه
في مباراة الكأس السوبر األوروبية الشهر
املاضي.
وف���ي ح��دي��ث ل��ه أخ��ي��را ،اع��ت��ب��ر امل��دي��ر
ال��ري��اض��ي للنادي األن��دل��س��ي مونشي أن
“إشبيلية خلق عاملا موازيا من السعادة
للجماهير في هذه األوق��ات الصعبة” التي
فرضها تفشي فيروس كورونا املستجد.
لكن مع التقليل من شأن اآلمال بإمكانية
املنافسة على لقب أول في الدوري اإلسباني
منذ ع��ام  1946على ال��رغ��م م��ن معاناة
العمالقني ري��ال مدريد وبرشلونة ،سلط
مونشي الضوء على الفجوة املالية الهائلة
التي يتعني على إشبيلية سدها .وقال في
هذا الصدد “نضع في اعتبارنا اللحظة التي
ميكننا فيها التقدم ،وهي عندما نصل الى
إيرادات بحدود  300مليون يورو”.
وبلغت إي���رادات موسم 2019-2018
في ظل الغياب عن دوري األب��ط��ال206 ،
مليون يورو فقط ،وقد أنفق تشيلسي أكثر
من ذلك في صيف واحد لكن هذا ال يضمن
له النجاح في مباراة الثالثاء على ملعب
“ستامفورد بريدج” .كانت هزمية الدوري
احمللي السبت بهدف وحيد أمام غرناطة في
مباراة أكملها منذ منتصفها تقريبا بعشرة
العبني ،األول��ى لفريق لوبيتيغي في 90
دقيقة (دون شوطني إضافيني) منذ فبراير.
وس��ب��ق للفريق األن��دل��س��ي أن خ��اض هذا
املوسم اختبارات صعبة ،إن كان في الكأس
السوبر األوروبية ضد بايرن أو في الدوري
حني أجبر برشلونة على التعادل في معقله
“كامب نو” ،وبالتالي لن يخشى الثالثاء
مواجهة فريق ك��ان غير ق��ادر على تخطي
عقبة فرق من طراز ساوثهامبتون ووست
بروميتش ألبيون.

املدعي العام يدافع عن مداهمة مكاتب االحتاد األملاني
داف��ع مكتب املدعي العام في فرانكفورت ،اإلثنني،
عن مداهمة مكاتب االحت��اد األملاني لكرة القدم ،بسبب
االشتباه في التهرب الضريبي.
وقالت ناديا نيسن ،املدعية العامة ،في تصريحات
لوكالة األنباء األملانية “التهرب الضريبي ليس جرمية
بسيطة ،التوصل إلى اتفاق مع اخلزانة بعد عام واحد ال
يلغي املسؤولية اجلنائية عن املخالف”.
وأض��اف��ت “مثل ه��ذه الفكرة ق��د متكن املتهربني من

الضرائب من شراء طريقهم للخروج من دائرة االتهامات
بعد سنوات من خالل اإلعالن عن تصحيح األمور”.
وأوضحت نيسني أن هذا األم��ر قد يكون ممكنًا فقط
في حالة تقدمي التقرير من قبل املخالف ،ولكن “في هذه
احلالة لم يقدم التقرير من قبل املتهم”.
وحتدث رئيس االحتاد األملاني فريتز كيلر األسبوع
املاضي عما وصفه باإلضرار بسمعة االحت��اد األملاني
و 6أشخاص مشتبه بهم ،لم يجر اإلع�لان عن هويتهم،

موضحً ا أن ذلك نتج عن إجراء إداري غير مالئم ،وقال إنه
مقتنع ببراءة املتورطني.
ومت مداهمة مكاتب االحت��اد األملاني لكرة القدم في
السابع من أكتوبر اجلاري ،من قبل السلطات لالشتباه
في التهرب الضريبي فيما يتعلق بلوحات إعالنات في
مباريات املنتخب األملاني عامي  2014و.2015
وكان االحتاد األملاني قد سدد مبلغا قيمته  4.7مليون
يورو في عام .2019
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مواجهة متجددة بني سان
جيرمان ومانشستر يونايتد

لقطة من مواجهة سابقة بني سان جيرمان ومانشستر يونايتد

اقترب باريس سان جرمان الفرنسي كثيرا ً
الصيف املاضي من التتويج بلقب مسابقة دوري
أبطال أوروب��ا للمرة األول��ى في تاريخه عندما
خسر النهائي بصعوبة أم��ام بايرن ميونيخ،
وه��و م��ا يجعله يدخل نسخة امل��وس��م احلالي
متطلعا ً إلى حتقيق األفضل.
لعبت خبرة العمالق البافاري في املسابقة
القارية العريقة دورا ً كبيرا ً في حسمه املباراة
النهائية في  23أغسطس املاضي في لشبونة.
بعدها بشهرين تقريباً ،سيبدأ رجال املدرب
األمل��ان��ي ت��وم��اس توخل ال��ي��وم الثالثاء حملة
حتقيق احللم القاري على أرضهم أمام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في قمة تعيد إل��ى األذه��ان
خروجهم املخيب على يد “الشياطني احلمر” من
الدور ثمن النهائي للمسابقة العام املاضي.

وقد رحل عن النادي الباريسي املدافع األمين
ال��دول��ي البلجيكي ت��وم��اس مونييه وال��دول��ي
األوروغ���وي���ان���ي إدي��ن��س��ون ك��اف��ان��ي وال��ق��ائ��د
املخضرم البرازيلي تياغو سيلفا.
لكن سان جيرمان أبرم العديد من التعاقدات
قبل إغالق سوق االنتقاالت الصيفية في اخلامس
من أكتوبر ،حيث ضم العبي خط وسط جديدين
هما الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا على سبيل
اإلعارة من بورتو والبرازيلي رافينيا في صفقة
مدتها ثالث سنوات من برشلونة االسباني.
كما مت االستعانة بخدمات املهاجم الدولي
االيطالي مويس ك�ين على سبيل اإلع���ارة من
إيفرتون االنكليزي لتعزيز الهجوم الذي يقوده
نيمار وكيليان مبابي إلى جانب االرجنتينيني
انخل دي ماريا وماورو ايكاردي.

ليستر يخسر فاردي في لقاء
الدوري األوروبي

جيمي فاردي

قال بريندان رودج��رز ،مدرب ليستر سيتي،
إن امل��داف��ع س��وي��وجن��و سيغيب ع��ن صفوف
الفريق ،مدة تصل إلى  3أشهر ،بسبب مشكلة في
عضالت الفخذ ،في حني يتوقع أن يغيب املهاجم
جيمي فاردي عن مباراة الفريق اخلميس املقبل
في ال���دوري األوروب���ي أم��ام زوري��ا لوهانسك
األوكراني بسبب إصابة في ربلة الساق.
وأضاف رودجرز بعد هزمية فريقه  1-0في
الدوري اإلجنليزي املمتاز أمام أستون فيال األحد
“رمبا يغيب ف��اردي عن مباراتنا في ال��دوري
األوروبي”.

وتابع “نأمل أن يكون على ما ي��رام وجاهز
ملباراتنا املقبلة في ال���دوري اإلجنليزي .هذا
بسبب مشكالت قدمية عانى منها خالل السنوات
القليلة املاضية”.
وأش��ار رودج��رز إلى أن سويوجنو تعرض
لإلصابة خالل وجوده مع منتخب تركيا ،وأنه
سيغيب مدة طويلة بسببها.
وأضاف املدرب املخضرم “إصابة سويوجنو
أكثر خطورة بالنظر لقرب العضلة من العظام.
ول��ذا فرمبا يغيب ملدة تصل إلى  3أشهر ،وهي
انتكاسة كبيرة بالنسبة له”.

فينجر :مورينيو يتعامل معي
بعقلية حضانة األطفال

فينجر ومورينيو

رد آرس�ي�ن فينجر ،امل����درب األس��ط��وري
آلرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي ،على سخرية نظيره
البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام
هوتسبير ،منه.
وك��ان مورينيو قد ق��ال إن اسمه لم يذكر
في كتاب السيرة الذاتية اجلديد لفينجر ،ألن
املدرب الفرنسي فشل في الفوز عليه.
وص���رح فينجر عبر شبكة ك��ان��ال بلس
الفرنسية “ما قاله مورينيو ال يزعجني ،فهو
يتعمد استفزازي باستمرار”.

وتابع “أشعر وكأنني في حضانة روضة
أط��ف��ال ،ولكن ما يفعله مورينيو ج��زءًا من
شخصيته”.
وأض��اف امل��درب الفرنسي املخضرم “ومع
ذلك ما صرح به مورينيو ليس صحيحا ،لقد
فزنا عليه (مباراتان من أصل  )19وتعادلنا
عدة مرات”.
وأمت آرسني فينجر “املدرب ال يفوز وحده،
بل يساهم في االنتصار ،فاملدير الفني مهمته
إخراج أفضل مستوى لدى فريقه”.

