
ق��اد ال��اع��ب األمل��ان��ي مسعود 
أوزي��ل آرسنال في ثاث مباريات 
متتالية ب���ال���دوري اإلجن��ل��ي��زي 
ل��م يحقق فيها الفريق أي ف��وز، 
وبعدها لم يشارك الاعب في ثاث 
مباريات متتالية فاز آرسنال في 

اثنتني منها.
وغ��اب األملاني مسعود أوزي��ل 
ل��ل��م��ب��اراة الثالثة على التوالي 
لفريقه بالدوري اإلجنليزي، في 
مواجهة مانشستر يونايتد التي 
انتهت بالتعادل 2-2 هذا األسبوع.
وسبق ذل��ك غيابه عن مباراة 
توتنهام في ديربي لندن )انتهت 
4-2 لصالح آرس��ن��ال(، ومباراة 
بورمنوث، وفاز فيها أيضاً آرسنال 
2-1، علما بأنه جلس في مباراة 
بورمنوث على مقاعد البدالء طوال 

.90
وك��ان أوزي��ل قبل ذل��ك الغياب 

حمل شارة قيادة آرسنال في ثاث 
مباريات متتالية بالبرميييرليغ، 
تعادل فيها أرس��ن��ال جميعاً، مع 
ك��ري��س��ت��ال ب���االس 2-2، ث��م مع 
ليفربول 1-1 ث��م لفرهامبتون 

1-1 أيضاً.
وغ��ي��اب أوزي����ل ع��ن “ديربي 
لندن” بني أرسنال وتوتنهام كان 
موضوع نقاش كبير في إجنلترا، 
ليقول مدرب الفريق أون��اي إمري 
بعد الفوز الكبير 4-2 إن الغياب 
سببه شكوى الاعب من آالم في 
ظهره. وبعد التعادل مع مانشستر 
يونايتد لم يتكلم إمري عن أوزيل 

إطاقاً.
وت���ت���ح���دث وس����ائ����ل إع����ام 
إجنليزية عن أن أي��ام أوزي��ل في 
آرس��ن��ال أصبحت م��ع��دودة، ومع 
اقتراب “امليركاتو الشتوي” هناك 
شائعات عن احتمال انتقاله إلى 

إنتر ميان أو مانشستر يونايتد.
ومنذ أسابيع جتري التكهنات 
بأن هناك اختافاً في وجهات النظر 
ب��ني أوزي���ل وإمي����ري، ويتساءل 
م��وق��ع س��ب��ورت ب��ي��ل��د األمل��ان��ي: 
“هل الاعب مصاب فعا؟ أم أنه 
ضحية لطريقة اللعب اجلديدة في 

آرسنال؟ هل يخطط املدرب أوناي 
إم���ري للعب دون أوزي���ل؟ أم أن 
هناك معركة حامية الوطيس بني 
املدرب والاعب؟ أسئلة عديدة، وال 

توجد إجابة فعلية”.
ويوضح املوقع األملاني أنه بعد 
التعادالت الثاثة بقيادة أوزي��ل 

غيَّر املدرب اإلسباني طريقة اللعب 
من 4-4-2 إل��ى طريقة 3-3-3 
م��ع وج��ود ظهير إض��اف��ي، وبهذا 
يكون أمري ضحى بدور أوزيل في 
قلب خط الوسط املهاجم، ومبكانه 

في التشكيلة األساسية للفريق.
سيناريو املانشافت؟

لكن ماذا يقول أوزيل نفسه عن 
الغياب؟، ال شئ! الاعب صامت 
متاماً، مثلما فعل من قبل في بداية 
أزمته مع املانشافت، والتي أنهاها 

باعتزال اللعب دولياً.
وف�����ي وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
االجتماعي، التي له فيها متابعون 
باملايني، لم يتكلم أوزيل عن سبب 
غيابه إطاقاً، وعلى غير العادة، 
لم ينشر منذ أسبوعني تقريباً أي 
صورة على إنستغرام، وهذا هدوء 
غريب، حسب ما تعتقد سبورت 

بيلد.

على بعد نحو عشرة آالف كلم من بوينوس 
آيرس، وتأخير لنحو أسبوعني، يلتقي الغرميان 
األرجنتينيان ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم 
األحد في مدريد في إياب الدور النهائي ملسابقة 
كوبا ليبرتادوريس، في مباراة يؤمل أن تضع 

حداً لسلسلة من األحداث املثيرة للجدل.
بعد رف��ض ري��ف��ر خ��وض نهائي املسابقة 
القارية األه��م في كرة القدم بعيداً من ملعبه، 
ومطالبة بوكا باعتباره ف��ائ��زاً باللقب بعد 
تعرض حافلته العتداء من مشجعي منافسه، 
يتحضر الفريقان ف��ي العاصمة اإلسبانية 
خل��وض لقاء ب��ات يعرف ب� “نهائي القرن”، 
نظراً ألنه يجمع للمرة األولى في نهائي املسابقة 

القارية، بني قطبي كرة القدم األرجنتينية.
وكانت مباراة اإلياب مقررة في 24 نوفمبر 
)تشرين الثاني( على ملعب مونيومنتال التابع 
لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على 

حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.
وق��رر االحت��اد ال��ق��اري )كومنيبول( بداية 
إرجاء املباراة ملوعد الحق في األمسية نفسها، 
قبل أن يرّحلها لليوم التالي، ويرجئها مجدداً 
قبل ساعات من املوعد اجلديد، بعد ذلك، أعلن 
االحت��اد نقل امل��ب��اراة خل��ارج األرجنتني، على 
ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال 

مدريد اإلسباني.
وف���ي ح��ني أن ف��رص��ة ال��ل��ع��ب ف��ي امللعب 
التاريخي الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج قد 
تروق ألي العب في العالم، إال أن العبي الفريقني 
ل��م يخفوا خيبة أملهم الض��ط��راره��م حملاولة 
الظفر بأغلى لقب بالنسبة إلى أندية كرة القدم 

األميركية اجلنوبية بعيداً من القارة.
وأثار نقل املباراة إلى مدريد حفيظة الناديني، 
إذ رفض ريفر خوض املباراة في مدريد، على 
اعتبار أن��ه ال يتحمل مسؤولية االع��ت��داء على 
حافلة بوكا ألنه وقع خارج ملعبه مونيومنتال، 
وي��س��ت��ح��ق أن ي��خ��وض اإلي����اب ع��ل��ى أرض��ه 
بعد تعادل الفريقني ذه��اب��اً على ملعب بوكا 

بومبونيرا بنتيجة 2-2.
في املقابل، ال ي��زال بوكا، وحتى الساعات 
األخيرة قبل املباراة، مّصراً على أنه يستحق نيل 
اللقب من دون أن يخوض اإلي��اب، ومؤكدا أنه 

سيرفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي 
)كاس(، للمطالبة مبعاقبة ريفر مبوجب مواد 
قانونية من نظام االحتاد القاري تتصل بحاالت 

مماثلة.

وف��ي غياب أي مفاجأة قد تطيح باملباراة 
مجدداً، سيكون قطبا الكرة األرجنتينية على 
موعد غ��داً ف��ي م��دري��د التي منحت ك��رة القدم 
العاملية بعضا من نكهتها، وفي إسبانيا التي 

تضم أكبر جالية أرجنتينية في العالم.
وال تخفى أهمية كرة القدم في مدريد على 
أي من مشجعي اللعبة، ناديها “امللكي” ريال 
مدريد هو املتوج بأكبر عدد من األلقاب في دوري 

أبطال أوروب��ا )13(، ومنافسته مع برشلونة 
الكاتالوني في “كاسيكو” كرة القدم احمللية، 
دائماً ما تكون إحدى أكثر املباريات مشاهدة عبر 

الشاشات في العالم.

وف��ي يونيو املقبل، ستكون املدينة أيضاً 
مضيفة لنهائي مسابقة ك��روي��ة ك��ب��رى هي 
دوري أبطال أوروب��ا، لكن هذه املرة في “واندا 
متروبوليتانو”، ملعب القطب اآلخ��ر للمدينة 

أتلتيكو.
وعلى رغم كل هذا األل��ق الكروي للعاصمة 
اإلس��ب��ان��ي��ة، تبقى غصة إق��ام��ة نهائي كوبا 
ليبرتادوريس بعيداً من مهدها، مدعاة خليبة 
أمل عّبر عنها بشكل مثالي األرجنتيني سانتياغو 
س��والري، م��درب ري��ال، بقوله في تصريحات 
سابقة: “لألسف، بالنسبة إل��ي، ه��ذه املباراة 

فقدت بريقها”.
ي��وأم��ل ال��ن��ادي��ان ف��ي أن متتلئ م��درج��ات 
سانتياغو برنابيو، باستثناء جزء منها سيبقى 
فارغا للفصل بني املشجعني، وهي املرة األولى 
منذ نحو خمسة أع��وام التي ستكون مدرجات 
ملعب ب��ني ف��ري��ق��ني أرجنتينيني، محتشدة 
مبشجعي الطرفني، بعدما دفع عنف كرة القدم 
السلطات األرجنتينية، بدءاً من عام 2013، إلى 

منع حضور جمهور الفريق الزائر.
وعنونت صحيفة ماركا اإلسبانية اليوم 

السبت: “لنِعش هذا االحتفال بسام”.
وخصصت 20 ألف بطاقة ملشجعي كل من 
الفريقني في إسبانيا، إضافة إلى خمسة آالف 
ملشجعي كل منهما في األرجنتني، وف��ي حني 
نفدت الفئة األول��ى خال ساعات من طرحها، 
ال تزال بعض بطاقات الفئة الثانية متوافرة، 
على األرجح نظراً للكلفة املرتفعة لانتقال عبر 

احمليط للحضور.
ويعود الفوز األخير لبوكا جونيورز بلقب 
املسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، 
أما ريفر بايت فيسعى إلى التتويج به للمرة 

الرابعة في تاريخه واألولى منذ 2015.
وهي امل��رة األخيرة التي سيقام فيها الدور 
النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب 
واإلي��اب، إذ تقرر اعتماد نظام املباراة النهائية 
اعتباراً من العام املقبل، على أن يقام النهائي 

األول في العاصمة التشيلية سانتياغو.
وسينال الفائز باللقب القاري شرف متثيل 
أميركا اجلنوبية في كأس العالم لألندية املقررة 

في اإلمارات في ديسمبر اجلاري.
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ما سر املنافسة الشرسة بني ريفر وبوكا؟
س��ي��خ��وض ق��ط��ب��ا األرج��ن��ت��ني ري��ف��ر 
بليت وبوكا جونيورز إياب نهائي كأس 
ل��ي��ب��رت��ادوري��س ل��ك��رة ال��ق��دم، البطولة 
امل��ع��ادل��ة ل����دوري األب��ط��ال ف��ي أمريكا 

اجلنوبية، في مدريد اليوم األحد.
وُنقلت املباراة عبر القارات من بوينس 
أي��رس عقب هجوم جماهير ريفر على 
حافلة ف��ري��ق ب��وك��ا قبل م��وع��د امل��ب��اراة 

األصلي منذ أسبوعني.
وملاذا يتم وصف التنافس بني الغرميني 
بأنه األع��ن��ف واألش���رس ف��ي ك��رة القدم 

العاملية؟
العنف داخل امللعب وخارجه

ميكن مقارنة التربص بحافلة فريق 
بوكا الشهر املاضي بحادثة وقعت في 
2015، عندما هاجمت جماهير بوكا العبي 
ريفر بليت برزاز الفلفل خال مباراة في 
كأس ليبرتادوريس على إستاد بومبونيرا 

اخلاص ببوكا.
وسيطر العنف على مواجهة الفريقني 
منذ أول مباراة رسمية بينهما في 1913، 
عندما أش��ار تقرير صحافي آن���ذاك إلى 

حدوث مشاهد مأساوية.
واستمر اشتباك الاعبني خال هذه 
املباريات حتى الودية منها، استعداداً 
النطاق املوسم، مثلما حدث في 2016 
ع��ن��دم��ا ت��ع��رض خ��م��س��ة الع��ب��ني من 

الفريقني للطرد.
م��اذا يحدث عندما ينتقل العبون بني 

الناديني؟
انتقل أوسكار روجيري من بوكا إلى 
ريفر في 1985، وكان ضحية تدخل عنيف 
على ركبته من زميله السابق روبرتو 
باسوتشي، لكن ذل��ك ال ميثل شيئاً أمام 
املعاملة التي تلقاها روجيري من جماهير 

بوكا التي أشعلت النار في منزله.
التنافس على األلقاب والهيمنة

ريفر وبوكا أكبر وأكثر ناديني جناحاً 
في األرجنتني، ويحمل بوكا الرقم القياسي 
في الفوز بلقب الدوري 36 مرة، لكن بوكا 
حلق به وفاز باللقب ثاث مرات في آخر 

أربعة أعوام ليحصد اللقب 33 مرة.
وف��از بوكا بلقب كأس ليبرتادوريس 
ست مرات، مقابل ثاث لريفر، وبفوزه في 
سانتياغو برنابيو سيتساوى بوكا مع 
إندبندينتي األكثر تتويجاً باللقب القاري 

في أمريكا اجلنوبية.
من هو الفريق األكثر شعبية؟

استطاعات ال��رأي تقول إن %65 من 
جماهير األرجنتني تساند ريفر أو بوكا، 
ويتنازع الناديان باستمرار بشأن أيهما 

يحظى بشعبية أكبر.
وشعار ريفر هو “األعظم” بينما يطلق 

بوكا على نفسه لقب “نصف الدولة زائد 
واحد”.

أصول مماثلة وطرق مختلفة
نشأ الناديان في حي دوكاندز الفقير 
في بوكا جنوب العاصمة بوينس أيرس، 
لكن سرعان ما انتقل ريفر إلى نونيز التي 

أصبحت منطقة أرقى.
وم��ن��ح االن���ف���اق ال��ك��ب��ي��ر ل��ري��ف��ر على 
التعاقدات لقب املليونيرات، بينما اشتهرت 
جماهير بوكا، ال��ذي كان ملعبه يقع إلى 
جوار مصنع معروف برائحته الكريهة، 

بجامعي الروث.
واجتذب جناح الفريقني اجلماهير من 
كافة املستويات، لكن اشتهر ريفر بأنه 
فريق الطبقات الراقية من املجتمع عكس 

بوكا ممثل الطبقات املتواضعة.
فلسفات مختلفة

وأثرت الفجوة الطبقية الواضحة على 
أسلوب لعب كل فريق، إذ يرى فريق ريفر 
نفسه أكثر استخداماً للعقل، حيث تركزت 
فلسفة ال��ن��ادي على ع��دم الفوز فقط بل 

تقدمي عرض ممتع يسعد اجلماهير.
لكن بوكا اشتهر تاريخاً بأنه أكثر 

اجتهاداً وال يستسلم أبداً.
وقال مهاجمه السابق مارتن باليرمو 
“السر يكمن في القوة الذهنية.. ال ميكنك 

دائماً األداء بشكل جيد لكن يجب عليك 
احلفاظ على دوافعك للفوز والقتال في كل 

مباراة”.
املنافسة حتتدم

أقنع بوكا شركة كوكاكوال بالتخلي 
عن شعارها التقليدي باللونني األحمر 
واألبيض )أل��وان ريفر( في إعاناتها في 
إستاد بومبونيرا واالكتفاء باسم العامة 

التجارية بلون أسود غير معتاد.
وفي مباراة عام 2012، أطلقت جماهير 
ريفر بالونا ضخماً منفوخاً باللونني 
األزرق واألصفر اخلاص ببوكا، على هيئة 

خنزير يطير أعلى امللعب.
من ميلك العبني أفضل؟

لعب أس��ط��ورة ري���ال م��دري��د السابق 
أل��ف��ري��دو دي ستيفانو ف��ي ري��ف��ر بليت 
قبل انتقاله إلى إسبانيا، وكذلك مهاجم 

األرجنتني السابق هيرنان كريسبو.
ك��م��ا أن الع��ب��ني م��ث��ل رادام����ل فالكاو 
وأليكسيس سانشيز وغونزالو هيغواين 
دافعوا عن ألوان النادي قبل االنتقال إلى 

أوروبا.
وف��ي الوقت نفسه امتلك بوكا العبني 
مثل ك��ارل��وس تيفيز وخ���وان ريكيلمي 
واألسطورة دييغو مارادونا الفائز بكأس 

العالم مع األرجنتني عام 1986.

غوارديوال يثق في عدم استبعاد 
مانشستر سيتي من دوري األبطال

ق��ال بيب غ��واردي��وال م��درب 
م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي إن���ه تلقى 
ضمانات من إدارة النادي أنه لن 
يتم استبعاد الفريق من دوري 
أبطال أوروب��ا وس��ط مزاعم عن 
مخالفة لوائح اللعب النظيف 

املالي لاحتاد القاري للعبة.
وي��ج��ري االحت���اد األوروب���ي 
حتقيقات ف��ي م��زاع��م لصحيفة 
)دير شبيجل( األملانية نشرتها 
الشهر املاضي ب��أن م��اك سيتي 
بالغوا في تقدير قيمة إي��رادات 
عقود الرعاية للتوافق مع لوائح 

اللعب النظيف املالي.
ورد سيتي وق���ال إن هناك 
ب���ع���ض امل���ع���ل���وم���ات ”متت 
قرصتنها“ وأك���د أن���ه ضحية 
”حملاولة منظمة وواضحة“ 

لتشويه سمعة النادي.
وإذا أدي���ن سيتي مبخالفة 
اللوائح فإنه سيكون معرضا 

لاستبعاد من دوري األبطال.
وقال جوارديوال، الذي تولى 
مسؤولية ق��ي��ادة سيتي بهدف 
إحراز اللقب القاري، إنه يتحلى 

بالهدوء في التعامل مع املوقف.
وأض������اف ل���وس���ائ���ل إع���ام 

بريطانية ”لن يتم استبعادنا. 
هذا ما أعتقده ألني أثق في رئيسي 
)خ���ل���دون امل���ب���ارك( ورئ��ي��س��ي 
التنفيذي )ف��ي��ران س��وري��ان��و( 

وهذا ما قااله لي. أثق فيهما“.
وت��اب��ع ”لو ح���دث ذل���ك ألن 
االحت�����اد األوروب������ي ق���رر ذل��ك 

فسنقبل باألمر ومنضي قدما“.

بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي 

أوزيل.. غياب متواصل وصمت غريب

مسعود أوزيل يواصل غيابه عن تشكيلة أرسنال

مدرب بوكا: عنف املشجعني في كأس 
ليبرتادوريس دمر سمعة األرجنتني

 ق��ال جييرمو ب���اروس سكيلوتو م��درب بوكا 
جونيورز يوم اجلمعة إن عنف املشجعني احمليط 
بنهائي كأس ليبرتادوريس دمر سمعة األرجنتني 
وأمريكا اجلنوبية وألقى بظال على اجنازات كرة 

القدم األرجنتينية.
ومع قيام شرطة مدريد بأكبر عملية أمنية على 
اإلط��اق ملباراة كرة قدم في العاصمة االسبانية، 
حتول االهتمام إلى مخاطر حدوث عنف بني جماهير 
الغرميني األرجنتينيني، بينما تراجع احلديث عن 

املباراة نفسها.
وق��ال سكيلوتو : ”اليوم ك��ان من املفترض أن 
نتحدث عن كيف وضع ريفر وبوكا األرجنتني على 
أعلى قمة وبدال من ذلك نتحدث عن العنف وليس 

عما حققه الفريقان هذا املوسم“.
وأض���اف ”لسوء احل��ظ ل��م نتعلم م��ن األخطاء 
نفسها التي ارتكبناها من قبل وانتهى احلال بتدمير 

سمعة األرجنتني وأمريكا اجلنوبية“.
ولم يكن الهجوم على حافلة بوكا الشهر املاضي 

واقعة منعزلة في كرة القدم األرجنتينية، وأعاد 
ذك��ري��ات مباراتهما في ك��أس ليبرتادوريس عام 

2015 عندما هوجم العبي ريفر برذاذ الفلفل.
وتقول مجموعة ”أنقذوا كرة القدم“ األرجنتينية 
إن 328 شخصا في املجمل القوا حتفهم في مباريات 

كرة قدم ومن بينهم 92 حالة خال العقد األخير.
وقال سكيلوتو إن نقل املباراة الوروب��ا يجب أن 
يكون نقطة حتول في الكفاح ضد العنف في كرة 
القدم. وأضاف سكيلوتو، الذي فاز مع بوكا كاعب 
بأربعة ألقاب في ك��أس ليبرتادوريس ”ما حدث 
قبل أسبوعني يحدث كثيرا في األرجنتني وأمريكا 
اجلنوبية لكني أعتقد أن ذلك يجب أن يتغير ألن عدم 
إمكانية إقامة مباراة بوكا ضد ريفر في األرجنتني 

أمر مقلق بشدة.
”هذا هو الوقت املناسب التخاذ تدابير والبدء 
في ضرب أمثلة. نحن بحاجة إلقامة مباريات بهذه 
النوعية في األرجنتني أو أمريكا اجلنوبية وأن نظهر 

أننا نضجنا“. 

»الليغا«.. ريال مدريد في مهمة سهلة أمام هويسكا 

جانب من تدريبات ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفاً على هويسكا 
ضمن منافسات املرحلة اخلامسة عشرة 
م��ن ال���دوري اإلسباني لكرة ال��ق��دم في 

مباراة يسيرة على الورق للفريق امللكي.
ويرنو ريال مدريد بقيادة جنمه األول 
الكرواتي لوكا مودريتش، املتّوج حديثاً 
بجائزة الكرة الذهبية التي تسندها مجلة 
“فرانس فوتبول” الفرنسية، لتشديد 

املاحقة على أندية الصدارة وخصوصاً 
غرميه برشلونة املتصّدر والذي يخوض 
مواجهًة صعبًة أمام جاره اسبانيول في 

دربي كتالونيا.
ويبدو أن ريال مدريد املنتشي بفوزه 
األخير على فالنسيا بثنائية نظيفة في 
طريق مفتوح للخروج بنقاط الفوز 
خاصًة مع التحسن امللحوظ الذي شهده 

أداء النادي امللكي مع تولي األرجنتيني 
س��ان��ت��ي��اغ��و س����والري مل��ق��ال��ي��د فريق 

العاصمة اإلسبانية.
وي��ق��دم ري���ال ص���ورة مختلفة مع 
س��والري، باستثناء اخلسارة املوجعة 
التي تلقاها ف��ي اجل��ول��ة قبل املاضية 
عندما خسر بثاثية نظيفة على أرض 

إيبار.

ويخوض ريال ست مباريات في أربع 
مسابقات مختلفة في ديسمبر اجلاري، 
فبجانب الدوري والكأس ودوري أبطال 
أوروبا، يبحث عن االحتفاظ بلقب كأس 
العالم لألندية، إذ يخوض نصف النهائي 
ضد الفائز من م��ب��اراة كاشيما أنتلرز 
الياباني وغ���وادالخ���ارا املكسيكي في 

أبوظبي في 19 ديسمبر.


