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ُيعاني العب برشلونة، جوردي ألبا، من آالم 
في العضالت املأبضية في ساقه اليمنى، وذلك 

بحسب ما أعلن عنه النادي »الكتالوني«. وبهذا 
الخبر، يمكن أن يكون الالعب انتكس مجددًا بعد 
اإلصابة التي تعّرض لها أثناء معسكر املنتخب 
اإلسباني لخوض التصفيات األوروبية املؤهلة 
إلى مونديال قطر 2022. وأوضح برشلونة في 

البيان أنهم ينتظرون املزيد من االختبارات التي 
سيخضع لها الالعب ملعرفة تفاصيل أكثر.

أكد أوليه غونار سولشاير مدرب فريق مانشستر 
يونايتد أن كريستيانو رونالدو »ال يتوقف 

أبدًا عن إذهالك، وذلك بعدما سجل البرتغالي 
هدفًا في عودته إلى دوري أبطال أوروبا. وقال 

سولشاير: »هذا الرجل ال يتوقف أبدًا عن إذهالك. 
لقد سجل هدفًا آخر وكان يفترض أن يحصل 

على ركلة جزاء. إنه العب استثنائي، ولكن 
 
ً
يجب الحفاظ عليه ولهذا السبب أجريت تبديال

وأخرجت رونالدو في الوقت املناسب«.

ستسمح هولندا بحضور جماهيري كامل في 
املالعب الرياضية اعتبارًا من 25 أيلول/ سبتمبر 

الحالي، وأشار رئيس الوزراء مارك روت، في 
مؤتمر صحافي، إلى أنه يمكن إعادة تنظيم 

املسابقات الرياضية بحضور جماهيري كامل، 
لينهي اإلجراءات التي كانت تفرض حضور 

الثلثني منذ بداية املوسم. وستكون أول مباراة 
بحضور جماهيري كامل بني فريقي ويليم وبي 

إس في إيندهوفن في الجولة السابعة من الدوري.

برشلونة يؤكد 
تعرّض جوردي ألبا 

إلصابة عضلية

سولشاير: كريستيانو 
ال يتوقف أبدًا 

عن إذهالك

هولندا ستسمح 
بحضور جماهيري 
كامل في المالعب

أعلن فريق 
كالياري عن 
تعاقده مع 
والتر ماتزاري، 
لكي يكون 
المدرب الجديد 
للفريق بعقد 
يستمر حتى 
عام 2024، 
وذلك خلفًا 
للمدرب المقال، 
الثالثاء، ليوناردو 
سيمبليتشي. 
ويتولى ماتزاري، 
الذي سيكمل 
عامه الـ60 
الشهر المقبل، 
مسؤولية 
كالياري خلفا 
لسيمبليتشي 
الذي حصد 
نقطة وحيدة 
مع الفريق في 
أول ثالث جوالت 
من بطولة 
الدوري. كما 
يعود ماتزاري 
إلى التدريب من 
جديد بعد راحة 
لحوالي عام 
كامل.

)Getty( سُيحاول والتر ماتزاري تحسين وضع فريق كالياري سريعًا
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يسعى السد لتحقيق 
الفوز الثاني تواليًا في 

الدوري القطري

األميركي  ــدوري  ــ ال تــابــعــوا  شخص  مليون   100
للمحترفين على شاشات التلفزيون

أصدر الدوري األميركي للمحترفني لكرة القدم مؤشرات املتابعة التلفزيونية 
التي تم تسجيلها خالل األسبوع األول من املوسم الجديد 2021، والتي سجلت 
رقمًا قياسيًا بلغ 100 مليون شخص شاهدوا املباريات من خالل منصات 
 17.4 يومية  مشاهدة  متوسط  املسابقة  من  األول  األســبــوع  وخلف  مختلفة. 
املواسم  أعلى متابعة في  ثاني  السابق، وهي  املوسم  مليونًا، بزيادة 7% عن 
الخمسة املاضية )2017-2021(، ولم يتم تجاوزها إال عام 2019 عندما توقف 
الالعبون عن الركوع على ركبهم في املالعب أثناء ترديد النشيد الوطني. وتم 
أنها أفضل 6 حــاالت بث خالل  القدم األميركية على  تصنيف مباريات كرة 
أسبوع، من يوم االثنني إلى يوم األحد، على شاشات التلفزيون األميركي، كما 
واستهلك األشخاص الذين شاهدوا نشاط األسبوع األول 23.2 مليار دقيقة، 

وهو أفضل معدل منذ عام 2016.

تاييريس يفوز ويتقاسم صدارة 
الدوري األرجنتيني مع النوس

نجح فريق تاييريس دي كوردوبا في الفوز على ضيفه بالتينسي )2 - 1(، 
ليتقاسم صدارة جدول الدوري األرجنتيني لكرة القدم مع النوس، بينما سقط 
ليبتعد  إي خوستيثيا  ديفنسا  أمــام  السلبي  التعادل  فخ  بوكا جونيورز في 
الــجــدول، وذلــك بعد مــرور 10 جــوالت. تقدم تاييريس  بثماني نقاط عن قمة 
بأربع  بعدها  بالتينسي  يتعادل  أن  قبل  )د.46(،  فيرتولي  هيكتور  عبر   

ً
أوال

أوزكــي  كــارلــوس  الدقيقة 59 نجح  لكن عند  أوغوستو شــوت،  دقائق بفضل 
في تسجيل هدف الفوز ألصحاب الضيافة. وبهذا االنتصار يصل تاييريس 
بـــ19 نقطة،  إندبنديينتي  الــصــدارة مع النــوس، يليهما  الـــ23 ويتقاسم  للنقطة 
والذي خسر أمام النوس بهدف نظيف. وفي مباراة أخرى سقط بوكا في فخ 
التعادل السلبي على ملعبه ال بومبونيرا أمام ديفنسا ليحقق التعادل السادس 
له في الجوالت العشر، ليجني نقطته الـ15 ويحل في الترتيب التاسع، مقابل 14 

نقطة لديفنسا الذي تعادل أيضًا للمباراة الثالثة تواليًا.

موراي يُشيد برادوكانو: ما فعلته 
ال يصدق وحافز للتنس البريطاني

أشاد العب التنس البريطاني آندي موراي، املصنف األول عامليًا سابقًا واملتوج 
بــثــالث بــطــوالت »غــرانــد ســــالم«، بــــاألداء الـــذي قــدمــتــه مــواطــنــتــه الــصــاعــدة إيما 
رادوكانو وتتويجها بلقب »أميركا املفتوحة« للتنس وهي في سن 18، واصفًا 
مــا فعلته بأنه »أمــر ال يــصــدق«. وقــال مـــوراي، الــذي عانى مــن ويــالت اإلصابة 
خالل األعوام السابقة ما أثر بالسلب على مستواه وتصنيفه العاملي: »إنه أمر 
ال يصدق ما فعلته رادوكانو. إنه إنجاز خاص للغاية وحافز للتنس البريطاني. 
آمل أن تعمل املؤسسات الرياضية على أن تجذب مزيدا من األطفال ملمارسة هذه 
الرياضة«. وأضاف موراي، الذي عاد للمنافسات هذا األسبوع عبر بطولة رين 
الـــ250 نقطة  للتشالينجر والــذي سيشارك األسبوع املقبل في بطولة رين ذات 
والتابعة لرابطة التنس للمحترفني: »التنس البريطاني لديه اآلن فرصة عظيمة«. 

بيليه يغادر وحدة العناية المركزة
غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه )80 عامًا(، وحدة العناية املركزة في 
مستشفى ساو باولو حيُث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، بحسب ما جاء 
أدخــل  أينشتاين حيث  ألــبــرت  األخــيــر. وأوضـــح مستشفى  الطبي  التقرير  فــي 
»امللك« بيليه في 31 آب/ أغسطس، أن »املريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو 
في  تعافيه  املكثف. سيتابع  الــعــالج  وحـــدة  وغـــادر  جــيــدة  بحالة سريرية  يمر 
العالم ثالث مــرات )1958 و1962  غرفة«. وكانت كيلي ناسيمنتو، نجلة بطل 
و1970(، قد أعلنت، اإلثنني، أن والدها مستعد ملغادرة وحدة العناية، وقالت عبر 
يتعافى بشكل  »إنــه  لوالدها مبتسمًا:  إنستغرام مرفقة بصورة  حسابها في 
جيد من العملية. ال يعاني من األلم«. ُيذكر أنه تم اكتشاف الورم خالل الفحوص 

الروتينية للقلب واألوعية الدموية والفحوص املخبرية التي أجراها بيليه.

يلتقي فريقا الدحيل والعربي مساء الخميس 
الثانية من  في قمة منتظرة لحساب املرحلة 
الدوري القطري لكرة القدم والتي تشهد بحث 
حامل اللقب السد عن فوز ثاٍن عندما يلتقي 
مـــنـــافـــســـه قـــطـــر. ويـــســـعـــى وصـــيـــف الــنــســخــة 
الـــســـابـــقـــة لـــتـــجـــاوز عــقــبــة الـــعـــربـــي ملــواصــلــة 
البداية املوفقة بعد الفوز على الخور )4 - 1( 
 فــي املضي قدمًا للبحث 

ً
األحــد املــاضــي، أمــا

عـــن اســـتـــعـــادة الـــلـــقـــب، وطــــي صــفــحــة مــوســم 
ماض مخيب خرج منه خالي الوفاض.

واستعانت إدارة الدحيل باملدرب البرتغالي، 
لويس كاسترو، والعبني بأسماء وازنة على 
غرار البلجيكي، توبي ألدرفيرلد، والتونسي، 
فرجاني ساسي، من أجل رفض واقع هيمنة 
فــرضــهــا الــســد عــلــى الــنــســخــة املــاضــيــة. وقــال 
املباريات  »كــل  كاسترو في مؤتمر صحافي: 
صــعــبــة. ربـــمـــا يــخــتــلــف الـــعـــربـــي عـــن الــخــور 
ــفـــوز بــغــض الــنــظــر  ــو الـ ــًا هـ ــمـ لــكــن هــدفــنــا دائـ

ــادي الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي بــمــواطــنــه  ــ ــ لـــحـــق نـ
الهال، وحجز مقعده في الدور ربع النهائي 
لـــدوري أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم، عقب فــوزه 
على تركتور سازي اإليراني بهدف مقابل ال 
شيء، في املباراة التي جمعتهما على ملعب 
خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. 
وكــــان الـــهـــال الـــســـعـــودي أول املــتــأهــلــني في 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
بفوزه على استقال اإليراني 2-صفر. ورغم 
الحذر الذي سيطر على بداية الشوط األول، 
ــواء  ــل فـــي أجــ ــا دخــ ــان مـ  الــنــصــر ســـرعـ

ّ
إال أن

ــاراة، وكـــان صــاحــب املـــبـــادرة الهجومية  ــبـ املـ
عـــنـــدمـــا انــــفــــرد الـــكـــامـــيـــرونـــي فــيــنــســنــت أبـــو 
 ،)9( القائم  بجوار  الكرة  ولعب  باملرمى  بكر 
ــه بــافــتــتــاحــه  ــاقـ ــفـ ــر إخـ ــيــ لـــيـــعـــوض هـــــذا األخــ
تاليسكا  البرازيلي  بعدما وضعه  التسجيل 
ــة املـــــرمـــــى لـــيـــســـدد عـــلـــى يــمــني  ــهــ ــواجــ فـــــي مــ

الحارس محمد رضا أخبري )11(.
وســّدد محمد قاسم كرة قوية، لكن الحارس 
اإليـــرانـــي أمــســكــهــا بــبــراعــة )21(، لــيــرّد عليه 
قــويــة مرت  بــور بتسديدة  الفضل رضــا  أبــو 

تــفــوق ما  قــــدرات  املــنــافــس. فريقنا يملك  عــن 
أظــهــره فــي املـــبـــاراة األولــــى، لــكــن نــحــتــاج إلــى 
بعض الوقت للوصول إلى التشكيلة املثالية 
واملــســتــقــرة، فــالــصــفــوف اكــتــمــلــت قــبــل ضربة 

بداية الدوري بيومني فقط«.
ويــطــمــح فــريــق الــعــربــي إلـــى ظــهــور الئـــق في 
ــام الــكــبــار سعيا لــلــعــودة إلــى  أول اخــتــبــار أمـ
الواجهة، معّواًل على قدرات مميزة أبان عنها 
الدولي الغابوني، آرون بوبيندزا، في ظهوره 
ثــمــني على  فـــوز  قـــاده لتحقيق  األول، عــنــدمــا 

الوكرة بهدف نظيف. 
ــل، يـــبـــحـــث فــــريــــق الــــســــد عــــن فـــوز  ــابــ ــقــ فــــي املــ
جـــديـــد بـــمـــواجـــهـــة قـــطـــر، مــــن أجـــــل مــواصــلــة 
الــســجــل الــخــالــي مــن الــخــســائــر مــنــذ النسخة 
ــع عن  ــدافــ املـــاضـــيـــة بــعــدمــا اســتــهــل حــمــلــة الــ
ــتـــجـــاوز الــســيــلــيــة بــهــدفــني  الـــلـــقـــب بـــنـــجـــاح بـ
نــظــيــفــني. ووجـــــد املــــــدرب اإلســـبـــانـــي تــشــافــي 
ثاثة  لتعويض  مضطرًا  نفسه  هيرنانديس 
مــــن األعــــمــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة )مـــواطـــنـــه ســانــتــي 
كاسورال وعبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل( 
لإلصابة، دون أن يمنع ذلك من تأمني النقاط 

النصر يضاعف  وكــاد    .)24( القائم  بجانب 
أمسكها  القوية  تاليسكا  كــرة  لكن  النتيجة، 
مــحــمــد أخـــبـــري بــبــراعــة )35(، فــيــمــا حــرمــت 
تاعب  عندما  ثانيًا  هــدفــًا  النصر  الــعــارضــة 
عبد الفتاح عسيري باملدافع قبل أن يصوب 
كرة قوية تصدى لها الحارس ثّم اصطدمت 

بالعارضة )40(.
الــثــانــي، سّجل النصر  الــشــوط  ومــع انطاقة 
هدفًا ثانيًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل 
)48(، لينحصر اللعب في وسط امللعب وسط 
ــام لــلــفــرص الــخــطــرة عــلــى املــرمــيــني  غـــيـــاب تــ
األخــيــرة، عندما الحت  العشر  الدقائق  حتى 
فــرصــة لــلــنــصــر، لــكــن تاليسكا صــــّوب الــكــرة 
فوق العارضة )80( قبل ان يرّد عليه سامان 
ناريمان بتسديدة مماثلة أمسكها وليد عبد 

الله ببراعة )83(. 
ــا غـــرامـــبـــوس  ــاغـــويـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــلـــغ نـ
الــيــابــانــي الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وذلـــك بعدما 
قلب تخلفه مرتني أمام ضيفه دايغو الكوري 

الجنوبي، ليخرج فائزًا 4-2 في تويوتا. 
ويـــديـــن نــاغــويــا بــتــأهــلــه لــلــبــولــنــدي يــاكــوب 
الدقائق  الــذي سجل ثاثية في  شفيرتشوك 
الـــ 12 والـــ 63 والـــ 65، وأضـــاف شينوسوكي 
نــاكــاتــانــي الــهــدف الــرابــع فــي الدقيقة الـــ 79، 
فيما سجل البرازيليان سيسينيا )4( وإدغار 

برونو دا سيلفا )28( هدفي دايغو.
ــبـــوس وأولـــســـان  ثـــم لــحــق بـــه نـــاغـــويـــا غـــرامـ
هيونداي الكوري الجنوبي في منطقة شرق 
القارة بعدما حسم األخير املواجهة الكورية 

ــع فـــي الـــشـــوط الــثــانــي.  ــراجـ ــتـ  الـــثـــاث رغــــم الـ
واعتبر تشافي أن فريقه »قّدم مستوى مميزًا 
ــــذي ســيــطــرنــا فــيــه على  فـــي الـــشـــوط األول الـ
املجريات، لكننا مطالبون بالتركيز أكثر في 
القادم. من الصعب جدًا أن تحافظ على نفس 
اإليقاع طيلة الوقت في ظل درجــات الحرارة 
املــرتــفــعــة، لــكــن األهــــم أنــنــا خــرجــنــا بــالــنــقــاط 

الثاث وبشباك نظيفة«.
ــذي خـــرج مــتــعــاداًل مع  وُيـــــدرك فــريــق قــطــر الــ
ــام اخــتــبــار من  األهــلــي سلبيًا الــســبــت، أنـــه أمـ
نوع خــاص، وبالتالي فإن املــدرب البرازيلي، 
زي ريكاردو، مطالب بتقديم صورة مغايرة، 
ــانــــي خــافــي  ــبــ ــلـــى إمـــكـــانـــيـــات اإلســ مــــعــــوال عـ
ــريـــني جـــمـــال بــلــعــمــري  ــزائـ ــجـ مــارتــيــنــيــس والـ

ويوسف البايلي.
قوي  الجمعة بصدام  الجولة  ستكمل 

ُ
وت هذا 

يــأمــل »العميد«  بــني األهــلــي والــغــرافــة، فيما 
املتواضعة  تلك  عــن  مــغــايــرة  تسجيل صـــورة 
التي ظهرت في الجولة املاضية، فإن الغرافة 
يتطلع لتأكيد االنطاقة القوية عندما تجاوز 
لتحقيق  الــريــان  فــريــق  الــشــمــال. كما وينشد 
فوزه األول بعد العودة من بعيد أمام صال، 

عندما يلتقي منافسه الوكرة.
ــك كــــوم مــتــاحــًا  ــرانـ وســـيـــكـــون الــكــامــيــرونــي فـ
أمــام املــدرب الفرنسي لــوران بــان رغــم طرده 
فــي املــبــاراة السابقة بعد إلــغــاء اتــحــاد الكرة 
الوكرة  فــي وقــت سيسعى  الــحــمــراء،  البطاقة 
لتدارك خسارة االستهال أمام فريق العربي.
)فرانس برس(

ــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه  ــالـ ـــ الـــيـــابـــانـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـ ــ ـ
 2-3 الترجيح  بركات  فرونتالي  كاواساكي 
األصلي  الوقتني  في  السلبي  تعادلهما  بعد 

واإلضافي.
التسجيل  ليفتتح  بقوة،  املباراة  دايغو  وبدأ 
سيسينيا  م 

ّ
تسل عندما  الرابعة  الدقيقة  في 

ــدد من  ــ ــيــــونــــغ-وون، وسـ تـــمـــريـــرة جــيــونــغ ســ
خارج منطقة الجزاء كرة متقنة في الشباك، 
الـــ 12  الدقيقة  التعادل في  أدرك  لكن ناغويا 
بــعــدمــا هــيــأ نـــاوركـــي مــايــدا كـــرة متقنة إلــى 
قبل  املنطقة  داخـــل  تــقــدم  الـــذي  شفيرتشوك 
أن يسّدد في املرمى. وعاد دايغو ليتقّدم من 

بواسطة  الثاني  الهدف  تسجيل  عبر  جديد 
إدغار دا سيلفا الذي ارتقى لتمريرة عرضية 
ــــ ووك ليحول الــكــرة رأسية  مــن جيونغ تــاي 
في املرمى. وحــاول ناغويا الضغط من أجل 
الدقيقة  حتى  انتظر  لكنه  النتيجة،  تعديل 
الـ 63 من أجل تسجيل الهدف الثاني عندما 
ــا مــوريــشــيــتــا تـــمـــريـــرة عــرضــيــة  ــل ريـــويـ ــ أرسـ
وصــلــت إلـــى شــفــيــرتــشــوك، لــيــحــّولــهــا بــرأســه 

إلى الشباك.
ــهــــداف الـــبـــولـــنـــدي لــيــســّجــل الــهــدف  وعـــــاد الــ
الــثــالــث عندما تــقــّدم فــي الجهة الــيــســرى من 
داخل منطقة الجزاء وسّدد كرة متقنة بعيدًا 
عن متناول الحارس تشوي يونغ-اون )65(. 
وأضــــــاف الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي الـــهـــدف الـــرابـــع 
برأسه  الــكــرة  تــابــع  الـــذي  ناكاتاني  بواسطة 

على القائم القريب إثر ركلة ركنية )79(.
ــبــــاراة أخـــــرى ضــمــن مــنــطــقــة الـــغـــرب،  وفــــي مــ
 في الدقيقة الـ 

ً
سّجل مهدي ترابي هدفًا قاتا

إلى  اإليراني  فريقه برسيبوليس  ليقود   ،90
الفوز على استقال دوشانبي الطاجيكي في 

عقر داره 1-صفر والتأهل إلى دور الثمانية.
التمديد،  نحو  متجهة  املــبــاراة  كانت  وفيما 
 الشباك 

ّ
تــرابــي بمجهود رائـــع مــن هــز تمكن 

إلـــى  نـــســـخـــة 2020  ــل  بـــطـ ــيــــف  وقـــــيـــــادة وصــ
الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في خمسة 
املغامرة املشوقة  الهدف  مواسم. وأنهى هذا 
لــلــفــريــق الــطــاجــيــكــي بــمــشــاركــتــه األولـــــى في 

املسابقة القارية.
)فرانس برس(

النصر يلحق بناغويا وأولسان إلى ربع نهائي أبطال آسيابطولة قطر: قمة بين الدحيل والعربي
يسعى فريق الدحيل 

للمحافظة على البداية 
القوية في بطولة 

الدوري القطري، في 
وقت سيُحاول السد 

تحقيق انتصار جديد

بلغ نادي النصر ربع 
نهائي دوري أبطال آسيا، 
بفضل نجمه الكاميروني 

فينسنت أبو بكر

)Getty( يبحث الدحيل عن فوز مهم لالستمرار في النتائج الجيدة

الهيئة التطبيعية تواجدت في انتخابات االتحاد العراقي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يونس محمود حصل على منصب النائب الثاني )االتحاد العراقي(

)Getty( سعادة العبي النصر بالوصول إلى ربع نهائي األبطال

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــان درجـــــــــــال، وزيـ ــ ــدنـ ــ انـــتـــخـــب عـ
ــراقــــي،  ــعــ ــة الــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــبــــاب والـ الــــشــ
ــــدم فــي  ــقـ ــ ــــاد كــــــرة الـ ــــحـ ــا التـ ــيـــسـ رئـ
بـــاده، عقب فـــوزه بأكبر عــدد مــن األصـــوات 
خــال االنــتــخــابــات الــتــي جــرت فــي العاصمة 
ــاء الــهــيــئــة  ــداد، بــحــضــور رئـــيـــس وأعــــضــ ــغــ بــ
الدولي  االتحاد  قبل  من  املكلفني  التطبيعية 
لــكــرة الـــقـــدم. وأصــبــح درجــــال أول شخصية 
يدير منصبني  العراقية  الرياضة  تاريخ  في 
ــات كــــانــــت مــخــصــصــة  ــابــ ــخــ ــتــ مــــعــــا، بــــعــــد انــ
نظيره  فيها  نافسه  والتي  الرئيس،  ملنصب 
السري  التصويت  شــرار حيدر. وبعد إجــراء 

انتخابات 
االتحاد العراقي
فوز ساحق لدرجال

فاز عدنان درجال بمنصب رئيس االتحاد العراقي 
لكرة القدم، بعدما حصل على 48 صوتا مقابل 
16 صوتا لمنافسه شرار حيدر، فيما انتخب علي 
جبار كنائب أول والدولي السابق يونس محمود 

نائبا ثانيا

تقرير

ــرز لـــــ65 صــوتــا لــلــهــيــئــة الــعــامــة،  ــفـ والـــعـــد والـ
تــبــني أن 64 ورقـــــة صــالــحــة وورقــــــة واحــــدة 
ــاز عـــدنـــان درجـــــال وجــمــع  ــ غــيــر صــالــحــة، وفـ
48 صــوتــًا مــقــابــل 16 صــوتــًا لـــشـــرار حــيــدر، 
ليصبح األول رئيسا لاتحاد بشكل رسمي. 
كما أسفرت االنتخابات أيضا عن فوز علي 

جبار بمنصب النائب األول لرئيس االتحاد، 
فيما سيكون النجم العراقي السابق يونس 
محمود نائبًا ثانيًا. واختارت الهيئة العامة 
ــقـــدم مــكــتــبــًا تــنــفــيــذيــًا جــديــدًا  ــرة الـ التـــحـــاد كــ
قادمة،  سنوات  ألربــع  العراقية  الكرة  لقيادة 
في املؤتمر االنتخابي الذي أقيم في العاصمة 
بغداد، بحضور ممثلي االتحادين اآلسيوي 
ــابـــي  ــخـ ــتـ والـــــــدولـــــــي. وافــــتــــتــــح املــــؤتــــمــــر االنـ
ــــدد الـــحـــاضـــريـــن واكـــتـــمـــال  بــالــتــدقــيــق فــــي عـ
ومن  االنتخابات،  إلقامة  القانوني  النصاب 
ثم استعرض رئيس الهيئة التطبيعية، إياد 
ــرز املــنــجــزات الــتــي تــحــقــقــت خــال  بــنــيــان، أبــ
املنتخبات  دعــم  على صعيد  املاضية  الفترة 
الوطنية وإقامة دوري الفئات العمرية، وكذلك 
املصادقة  لتتم  الرعاية،  مع شركات  التعاقد 
عــلــى جــــدول األعـــمـــال لــلــمــؤتــمــر االنــتــخــابــي، 
وبعد التصويت على منصب رئيس االتحاد 
الـــعـــراقـــي ونـــائـــبـــيـــه، فــــاز بــمــنــصــب عــضــويــة 
الخالق  التنفيذي كل من كوفند عبد  املكتب 
مسعود )48( صوتًا، ورحيم لفتة )41( صوتًا 
وأحمد عودة زامل )37( صوتًا، وفراس بحر 
شكرون  ناصر  ومحمد  صوتًا،   )34( العلوم 
 )31( مـــوســـى  عـــبـــاس  وغـــالـــب  )31( صـــوتـــًا، 
ويحيى زغير )29( صوتًا، وخلف جال )37( 
صـــوتـــًا، وغـــانـــم عــريــبــي )29( صـــوتـــًا، ورشـــا 
طالب )كوتا النسوية(. وبعد انتخابه رئيسا 
لاتحاد، كتب درجال عبر صفحته الرسمية 
في )فيسبوك(: »شكرا ألسرة كرة القدم، شكرا 
للهيئة العامة لاتحاد العراقي، شكرا للهيئة 
ما  على  العاملة  اللجان  وجميع  التطبيعية 
الله  وإن شــاء  السابقة،  الــفــتــرة  قدمته خــال 
سنكون عند حسن ظن جماهيرنا الرياضية 
ــول بــرنــامــجــه  ــ خـــدمـــة لــلــكــرة الـــعـــراقـــيـــة«. وحـ
الــعــراقــي لكرة  االنتخابي، أضـــاف: »االتــحــاد 
الـــقـــدم مـــســـؤول عـــن إدارة جــمــيــع األنــشــطــة 
مع  بالتعاون  باللعبة،  الخاصة  والفعاليات 
الشركاء. سنعمل بروح الفريق الواحد برؤى 
جــديــدة«. وتــابــع: »سنسعى لنشر كــرة القدم 
بوصفها ركنا أساسيا في املجتمع العراقي، 
وتحفيز املجتمع العراقي بقطاعاته املختلفة 
ــة واالتــــحــــادات  ــديــ لــلــمــســاهــمــة فـــي دعــــم األنــ

الفرعية واملنتخبات الوطنية«.
ــات كــبــيــرة  ــ وعـــانـــت الـــكـــرة الــعــراقــيــة مـــن أزمــ
على املستوى اإلداري في السنوات األخيرة، 
ــاوى  ــ ــدنــــان درجــــــــال، لـــرفـــع دعـ حـــيـــث لـــجـــأ عــ
االتــحــاد  فــي  اثنتان ضــد موظفني  قضائية، 
الـــعـــراقـــي يــتــهــمــهــمــا فــيــهــمــا بـــحـــرمـــانـــه مــن 
ــاد الــــتــــي ســبــقــت  ــ ــحـ ــ دخـــــــول انـــتـــخـــابـــات االتـ

الكرة العراقية عانت من 
أزمات إدارية كثيرة في 

السنوات األخيرة

)Getty( عدنان درجال فاز على حساب شرار حيدر

ــــى أمـــــــني ســر  ــــضـ ــيـــة، وقـ ــعـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـــهـــيـــئـــة الـ
االتحاد العراقي صباح رضا ورئيس لجنة 
ــنـــاف ســـتـــار زويــــــر عـــقـــوبـــة الــســجــن  ــئـ ــتـ االسـ
لعامني بسبب تلك الدعوة، كما واجه رئيس 
ــاد الـــعـــراقـــي ونـــائـــبـــاه الــســابــقــان عبد  االتـــحـ
الخالق مسعود وعلي جبار دعوى قضائية 
بالنظام  بــالــتــاعــب  درجــــال  فيها  يتهمهما 
األســاســي لــاتــحــاد. وبــعــدهــا تــقــدم االتــحــاد 
االتحاد  وافــق  جماعية،  باستقالة  السابق، 
الدولي »فيفا« عليها، والتي قدمها أعضاء 
مكتبه التنفيذي في 22 يناير/ كانون الثاني 
ــال،  ــرم مــع درجـ 2020، وذلـــك ضــمــن اتــفــاق أبـ

النظام األســاســي فــي االتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم، وكانت مهام اللجنة املؤقتة، هي إدارة 
الــعــمــل الــيــومــي فـــي االتـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة 
القدم، واعتماد النظام األساسي في االتحاد، 
وعــنــد الـــضـــرورة تــعــديــل الــنــظــام األســاســي 
الترتيب  يــتــوافــق مــع نــظــام فيفا. وكـــان  بما 
والتنظيم النتخابات املجلس الجديد ضمن 
املـــؤقـــتـــة، لتشكيل  الـــعـــراقـــيـــة  الــلــجــنــة  مـــهـــام 
مــجــلــس جــديــد يــســتــمــر فـــي مــنــصــبــه ملــــدة 4 
سنوات فقط. واخــتــار »فيفا« عــددا مناسبا 
بالتشاور  املؤقتة،  اللجنة  فــي  األعــضــاء  مــن 
مــع االتـــحـــاد اآلســـيـــوي وأطـــــراف الــلــعــبــة في 

دعــاواه  عن  بالتنازل  بموجبه  األخير  يقوم 
القضائية. ومن ثم قرر االتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم »فــيــفــا« تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤقــتــة إلدارة 
ــحــــاد الـــعـــراقـــي لــلــعــبــة »الــهــيــئــة  ــــؤون االتــ شــ
املـــؤقـــتـــة«، لــلــعــمــل عــلــى عــــدة مـــهـــام مـــحـــددة، 
حــتــى انــتــخــاب مــجــلــس إدارة جــديــد. ونشر 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قرار فيفا، وقال 
إنه بعد استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد العراقي، قرر مكتب مجلس االتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي 10 فــبــرايــر/شــبــاط 
تــعــيــني لــجــنــة مــؤقــتــة. واســتــنــد »فــيــفــا« في 
تعيني اللجنة إلــى املـــادة 8 مــن الفقرة 2 في 

الــــعــــراق، وذكـــــر »فـــيـــفـــا« أن أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
املؤقتة لن يحق لهم الترشح ألي منصب في 
انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم، نظرًا 
على  كــذلــك،  انتخابية  املؤقتة  اللجنة  لكون 
أن تنتهي فــتــرة عملهم فــي مــدة أقــصــاهــا 6 
أشهر بعد تسمية األعضاء. وبعد مقابات 
أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، أعلن 
»فيفا« عن أسماء الهيئة التطبيعية، والتي 
تكونت من إياد بنيان رئيسًا، وشامل كامل 
نائبًا للرئيس، واألعضاء أحمد علي وأسعد 
الزم ورافد عبد األمير. وبعدها، قرر االتحاد 
الـــدولـــي تــمــديــد فـــتـــرة عــمــل الــهــيــئــة املــؤقــتــة 

واملكلفة بإدارة مهام االتحاد العراقي للعبة 
والتي كان من املقرر أن تنتهي مهمتها في 
الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/ تشرين األول املــاضــي، 
االتحاد  أشهر إضافية. وتنتظر  مدة تسعة 
الــجــديــد بــرئــاســة درجـــــال تــحــديــات كــبــيــرة، 
ــا إعــــــادة هــيــبــة الـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة، من  أبــــرزهــ
خــال العمل على وصــول »أســود الرافدين« 
ملونديال قطر 2022، بعد تجربة وحيدة في 
العرس العاملي، كانت في مونديال املكسيك 
العراقي  املنتخب  إعــادة  1986، والعمل على 
وحيد  آســيــوي  لقب  بعد  التتويج،  ملنصات 

كان في عام 2007.
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رياض الترك

يعيش فريق برشلونة أسوأ فترة 
املوسم  منذ  ستمرة 

ُ
امل وهــي  ربما 

املــاضــي طبعًا والــتــي أمست أكثر 
ا بــرحــيــل الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي، ليونيل  ســـوء
ميسي، وهي الفترة التي من املمكن أن تستمر 
يعيش  ال  الـــفـــريـــق  ألن  مــوســمــني  أو  ملـــوســـم 
انتقالية فقط، بل مرحلة تجديد في  مرحلة 
كــل شــيء وهـــذا مــن شــأنــه أن ُيصعب املهمة 

كثيرًا على أي إدارة وأي مدرب.

نوعية العبين ال تصنع األلقاب
ألول مــرة منذ سنوات، يظهر فــارق النوعية 
ــح بـــني فــريــق بــرشــلــونــة وفــريــق  بــشــكــل واضــ
بايرن ميونخ وهــو طبعًا ما سيحصل ضد 
جميع األنــديــة الــكــبــيــرة تــقــريــبــًا، ألن الــنــادي 
»الــكــتــالــونــي« الــيــوم يملك نــوعــيــة العــبــني ال 
يمكنها صناعة األلــقــاب واالنــتــصــارات على 
األنــديــة الكبيرة، وهــذا واقــع يجب أن تعرفه 

جماهير برشلونة جيدًا.
لم يظهر أي العب  أمــام فريق بايرن ميونخ 
الدفاع  من برشلونة تقريبًا بمستوى كبير؛ 
لـــم يــنــجــح فـــي إغـــــاق الـــطـــريـــق أمـــــام هــجــوم 
الــنــادي »الـــبـــافـــاري«، خــط الــوســط لــم ينجح 
فـــي صــنــاعــة الـــفـــارق وتــســهــيــل عــمــلــيــة بــنــاء 
الــهــجــمــات، أمـــا الــهــجــوم فــبــدا عــاجــزًا ُمشتتًا 
وبعيدًا عن صناعة الخطورة تمامًا، وكأن كل 
خط على أرض امللعب ُيغرد وحيدًا وال يعرف 

ماذا يفعل في املواجهة.
طــبــعــًا ال يــمــكــن تــحــمــيــل كـــامـــل املــســؤولــيــة 
 
ً
للمدرب الهولندي، رونالد كومان، ألنه أصا
ال يملك نوعية الاعبني التي تجعله يرفع من 

برشلونة الجريح
مرحلة صعبة

وصل فريق برشلونة إلى القاع إن كان على صعيد العناصر التي يملكها أو 
على صعيد قدرته على منافسة الكبار محليًا أو أوروبيًا، وباختصار ال شيء 
إيجابيًا في النادي »الكتالوني« باستثناء ربما بناء جيل شاب جديد، لكن هل 

تصبر جماهير الفريق طويًال؟

3031
رياضة

تقرير

النسق أو حتى خلق ضغط عــاٍل على فريق 
، وهو ما تمثل في خوض 

ً
بايرن ميونخ مثا

املواجهة بخطة )3 - 5 -2( وكأنه يوجه رسالة 
لــلــجــمــيــع بــــأن هــــذه هـــي إمـــكـــانـــيـــات الــفــريــق 
وهــذه هي حــدوده، والاعبني الذين يملكهم 
برشلونة اليوم ال يمكنهم تقديم أكثر من هذا 

املستوى.
ــام  ــبــــني، االنـــســـجـ ــة فــــي الــــاعــ ــيـ ــنـــوعـ فـــــــارق الـ
والــتــنــاغــم عــلــى أرض املــلــعــب والـــقـــدرة على 
املباراة،  التفاهم خــال  خلق أعلى درجــة من 
وهي  الــيــوم،  برشلونة  يفتقدها  أمـــور  كلها 
الـــتـــي ظـــهـــرت بـــوضـــوح فـــي مـــواجـــهـــة فــريــق 
ــيــــر يــلــعــب بــنــفــس  ــيـــونـــخ، ألن األخــ ــايــــرن مـ بــ
األسماء تقريبًا مع تدعيمات شابة بسيطة، 
أكــثــر تماسكًا  »الــبــافــاري«  مــا جعل تشكيلة 
وأكـــثـــر ذكــــاء إن كــــان فـــي الــتــحــرك أو الــبــنــاء 
والـــســـيـــطـــرة، واألهــــــم هـــو الـــتـــفـــوق بــالــعــامــل 
الــذي جعل  الذهني على أرض امللعب، األمــر 
برشلونة يظهر وكأنه فريق متوسط يلعب 

ضد فريق كبير من الصف األول.
واملــشــكــلــة األكـــبـــر تــكــمــن فـــي أن الــفــريــق غير 
قــــادر عــلــى الــتــخــلــي عــن العــبــني بــاتــوا الــيــوم 
 على التشكيلة وهم أحد 

ً
يشكلون عبئًا ثقيا

أهـــم أســبــاب تــراجــع املــســتــوى فــي الــســنــوات 
املاضية، مثل سيرجيو بوسكيتس، سيرجي 

ــو، جــــــوردي ألـــبـــا وجــــيــــرارد بــيــكــيــه،  ــرتـ ــيـ روبـ
»الكتالوني«  النادي  قــادة  الذين هم  وهــؤالء 
حــالــيــًا، يــتــعــرضــون لــصــافــرة اســتــهــجــان من 
ــم أحـــد  ــهـ مــــدرجــــات مــلــعــب »كــــامــــب نــــــو«، ألنـ
الرئيسية في كل ما يحصل داخل  األســبــاب 
الـــنـــادي، وخــصــوصــًا كــــوارث »أنــفــيــلــد« أمــام 
ليفربول روما في »أوملبيكو« وثمانية بايرن 

ذلة.
ُ
امل

وصــحــيــح أن بــرشــلــونــة ربـــمـــا هـــو مـــن أكــثــر 
ــحــضــر جيا 

ُ
األنـــديـــة الــكــبــيــرة حــالــيــًا الــتــي ت

شـــابـــا واعــــــدا قــــــادرا عــلــى حــمــل الـــفـــريـــق في 
كل  غادر 

ُ
ت عندما  الفارق  وصناعة  املستقبل 

األسماء الكبيرة، لكن مهمة تفادي السقطات 
الــكــبــيــرة ســتــكــون فــي غــايــة الــصــعــوبــة بهذه 
األسماء في املوسم الحالي أو املقبل، ليبقى 
ــــدى ســتــتــحــمــل  ــؤال األهــــــــم: »إلـــــــى أي مــ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــر بـــرشـــلـــونـــة الـــســـقـــطـــات الـــكـــبـــيـــرة  جـــمـــاهـ

والقاسية؟«.

برشلونة بين السلة والِذلة
بعد سنوات من املجد في كرة القدم األوروبية 
والــعــاملــيــة يــجــد بــرشــلــونــة نــفــســه الـــيـــوم في 
وضــــع ســيــئ وُمـــرعـــب وربـــمـــا يــنــطــبــق عليه 
قول لإلمام الحسني: »بني السلة والِذلة«، بني 
مواجهة السقوط القاتل والتعرض لخسارات 
قــاســيــة أو الـــخـــضـــوع لـــلـــواقـــع واالســـتـــســـام 
ظلم 

ُ
ورفع العلم األبيض والبقاء في النفق امل

لفترة مجهولة.
ــام مــفــتــرق  ــ يـــقـــف فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة الــــيــــوم أمــ
حــقــيــقــي ســتــكــون لـــه تــبــعــات كــبــيــرة فـــي هــذا 
املوسم واملواسم القادمة، فإما عليه مواجهة 
الصعوبات بكل عزم وإيجاد الحلول الفنية 
مع الاعبني املتاحني والقتال من أجل الشعار 

خسر برشلونة 
للمرة الثانية تواليًا 

أمام بايرن ميونخ

بيدري بعد الخسارة أمام بايرن: المباراة 
كانت ستختلف بدون هدف الشوط األول

اعتبر العب وسط برشلونة، بيدري، بعد خسارة فريقه بثالثية بيضاء أمام بايرن ميونخ 
في الجولة األولــى من دور املجموعات لــدوري أبطال أوروبــا، أن »املباراة كانت ستختلف 
بدون هدف الشوط األول« الذي افتتح به الفريق »البافاري« التسجيل على ملعب »كامب 
نو«. وبعد انتهاء اللقاء قال بيدري: »كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة ومتطلبة للغاية. 
البطولة بدأت للتو وعلينا أن نستمر بنفس حماستنا املعهودة ملواجهة املباريات القادمة 
وتحديد األخطاء«. وأكد الالعب أن برشلونة كان مهيأ ملباراة كهذه ألنهم كانوا يعلمون أن 
مستوى بايرن ميونخ قوي جدًا، وأضاف: »حاولنا االستحواذ على الكرة لكننا لم نستطع«.

...وجوشوا كيميتش العب بايرن: 
كان بإمكاننا تسجيل المزيد من األهداف

أوضح العب فريق بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، أن فريقه »كان بإمكانه تسجيل 
ــــداف« بــعــد فـــوزه عــلــى بــرشــلــونــة بــثــالثــة أهــــداف مــقــابــل ال شـــيء على  املــزيــد مــن األهـ
ملعب »كــامــب نـــو«.  وقــال العــب الــوســط بعد الــلــقــاء: »لــم ندخل املــبــاراة بشكل جيد، 
كنا محظوظني بالهدف األول، لكننا كنا فريقًا أفضل منهم في الشوط األول، وكان 
بإمكاننا تسجيل املزيد من األهــداف«. كما اعتبر كيميتش أن بايرن كان جيدًا في 
تمرير الكرة رغم إدراكه أنه ارتكب بعض األخطاء الصغيرة خالل املواجهة. وأوضح 
النجم أن الفريق البافاري على أية حال يمضي في االتجاه الصحيح، معربًا عن أمله 

في االستفادة من ذلك خالل الفترة املقبلة. 

إيمري: أسعدنا الجماهير أمام أتالنتا وكنا نستحق الفوز
أشـــاد مـــدرب فــيــاريــال، أونـــاي إيــمــري، بـــأداء فريقه فــي مستهل مــشــواره فــي منافسات 
دوري أبطال أوروبا أمام فريق أتالنتا اإليطالي والذي انتهى بالتعادل )2 - 2( على ملعب 
املواجهة: »أسعدنا كل  إيمري بعد  »مــبــاراة كبيرة«. وصــرح  قــدم  أنــه  السيراميكا، مؤكدًا 
لكنهم  بعدها  التقدم  من  وتمكنا  عانينا  مــبــاراة جيدة،  قدمنا  أمــر جيد.  وهــذا  الجماهير 
تعادلوا. قدمنا كرة قدم ذات مستوى مرتفع، كرة تتضمن الكثير من العمل، التعادل لم يكن 
كافيًا، لكنها كانت مباراة كبيرة«. وأضاف املدرب: »كنا قريبني من الفوز، حظينا بالثقة في 
الشوط الثاني رغم حالة الطرد في صفوفنا ورغم تعادلهم حيث صنعنا أكثر من فرصة 

واضحة، هذه النقطة تعني بالنسبة لنا أن علينا مواصلة العمل«.

كومان بعد الخسارة: هذا هو الموجود حاليًا
قال مدرب فريق برشلونة، رونالد كومان، بعد الخسارة بثالثية نظيفة من بايرن ميونخ 
إن »هذا هو املوجود حاليًا. الفريق لعب بشكل جيد في الشوط األول، ولكن تجب معرفة 
أحوال الالعبني. جوردي ألبا كان مريضًا الليلة املاضية. لوك دي يونغ كان يلعب أول مباراة 
له مع برشلونة وتجب رؤية التغييرات التي أجريناها والتي أجراها البايرن. يجب أن نكون 
واقعيني في الحياة. هناك فرق في جودة الفريقني. بايرن فريق لديه هؤالء الالعبني منذ 
وقت طويل. خالل عامني أو ثالثة، سيكون الالعبون الشباب أفضل بكثير. من الصعب 
قبول الوضع، لكن هناك تحسنًا في األمور«. إال أن  كومان أبدى تفاؤله بشأن املستقبل 
: »سنستعيد العبني مثل ديمبلي وأنسو فاتي، كون »أغويرو« وكوتينيو ولوك 

ً
القريب قائال

دي يونغ سيكونون في أفضل أحوالهم. اليوم كان متاحًا لدينا فقط ثالثة مهاجمني«.

موسو العب أتالنتا: الظهور ألول مرة 
في األبطال حلم تحقق

في  األول  اإليطالي ظهوره  أتالنتا  فريق  مهاجم  موسو،  خــوان  األرجنتيني،  وصــف 
لقناة »سكاي  املــبــاراة  بعد  وفــي تصريحات  تحقق.  بأنه حلم  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
مالحظة  يمكن  الفريق،  ملساعدة  بالسعادة  »أشعر  موسو:  قــال  اإليطالية،  سبورت« 
الجهد الذي يبذله جميع زمالئي في الفريق. اليوم تمكنت من إيقاف ما يمكنني إيقافه 
وأنا سعيد ألننا واجهنا منافسًا صعبًا للغاية، وعلى أعلى مستوى. لقد كانت زيارة 
معقدة للغاية. أي شيء يمكن أن يحدث في دوري األبطال، تلعب فقط أفضل األندية 

في أوروبا. عليك احترام الجميع«.

على هامش الحدث

نوعية العبي 
فريق برشلونة ال 
تملك مقومات 
المنافسة 
)Getty(

نابولي يبدأ رحلته األوروبية بمواجهة صعبة ضد 
)Getty( ليستر سيتي اإلنكليزي

»الكتالوني«  الــنــادي  ومــســاعــدة  والقميص، 
فــي تــخــطــي الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا، أو 
االستسام لكل شيء والخضوع لكل األندية 
الكبيرة والخسارة بنتائج ُمذلة ستجعل من 
برشلونة »فريسة« سهلة بعدما كان ُيسقط 

الجميع دون رحمة.
وهــنــا يــأتــي دور املــــدرب كــومــان لتحديد ما 
يريده في هذه املرحلة الصعبة، مع اإلشارة 
إلى أن عودة العبني مثل أغويرو، أنسو فاتي 
الفنية  األمـــور  بعض  غير 

ُ
ت ربــمــا  وكوتينيو 

قلوبهم وعدم إفساح املجال أمام االستسام 
باكرًا في موسم يبدو أنه سيكون أصعب من 

الذي سبقه، خصوصًا بعد مغادرة ميسي.
ــلـــونـــة ســيــعــيــش  ــة بـــرشـ ــ ــِذلــ ــ ــ ــلـــة وال بــــني الـــسـ
موسم 2021-2022 باعبني شباب وبعض 
 انتهت فترتهم 

ً
الاعبني الخبراء الذين أصا

ــالـــونـــي« مـــنـــذ الــســقــوط  ــتـ ــكـ مــــع الــــنــــادي »الـ
قبل  نظيفة  برباعية  ليفربول  أمــام  ـــدوي 

ُ
امل

ســنــوات، بــني مــقــاومــة الــصــعــوبــات والقتال 
ــيـــرة أو  ــبـ ــكـ ــقـــطـــات الـ ــل تــــفــــادي الـــسـ ــ مــــن أجــ

القادمة، ألن  املباريات  امللعب في  على أرض 
الفريق ال يمكن أن يستمر باألسماء الشابة 
فــقــط عــلــى مــــدار مــوســم كـــامـــل، فــهــو يحتاج 
الــقــادرة  والــقــويــة  الخبيرة  العناصر  لبعض 

على صناعة الفارق.
بقيادة  »الــكــتــالــونــي«  الـــنـــادي  إدارة  أن  كــمــا 
الـــرئـــيـــس، خـــــوان البــــورتــــا، ســتــكــون عليها 
ــل تـــوفـــيـــر أفــضــل  ــ مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن أجـ
الظروف املالية والذهنية ودعم كل الاعبني 
املتاحني وحتى الشباب، بهدف زرع القوة في 

وإنهاء  الصعب  الكروي  للواقع  االستسام 
املــــوســــم بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة ال تــلــيــق بــفــريــق 

بحجم برشلونة.
ــكـــشـــف حـــتـــمـــًا مــا  ــتـ واألشــــــهــــــر الـــــقـــــادمـــــة سـ
كومان،  واملــدرب  برشلونة  سيختاره العبو 
واألشــهــر الــقــادمــة ستكشف إن كــان الــنــادي 
النفق  مــن  الــخــروج  قـــادرا على  »الكتالوني« 
ظلم دون التعرض لسقطات كبيرة وإذالل 

ُ
امل

من األندية الكبيرة التي سيلعب ضدها، إن 
كان محليًا أو أوروبيًا.

زهير ورد

نجح املدرب اإليطالي جان بيارو غاسبيريني، في جعل فريق 
أتــالنــتــا مــن أفــضــل األنــديــة فــي »الــكــالــتــشــيــو« خـــالل الــســنــوات 
األخيرة، بعد أن قاد الفريق إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
في ثالث مناسبات متتالية، ليفرض فريقه نفسه ضمن خيرة 
أندية »القارة العجوز«. ولم تكن مشاركات أتالنتا شرفية، بل 
كان قريبًا في مناسبة من الوصول إلى نصف النهائي خالل 

لباريس سان  القوية  العودة  لــوال  2019ـ2020،  موسم  نسخة 
جيرمان في الوقت البديل التي حرمت الفريق إنجازًا تاريخيًا. 
ونــجــح أتــالنــتــا أيــضــًا فــي مــقــاومــة أنــديــة قــويــة مــثــل ليفربول 
ومانشستر سيتي، ونجح املوسم قبل املاضي في التأهل إلى 
أيضًا  وانتصر  أول 3 مباريات،  ــه خسر 

ّ
أن النهائي، رغــم  ثمن 

أمــام  املــاضــي  املــوســم  نسبيًا  برباعية، وصــمــد  فالنسيا  على 
ريــال مدريد. ووجــد غاسبيريني إشــادة قوية من قبل العديد 
من املدربني، وخاصة غوارديوال، الذي عّبر عن إعجابه بطريقة 
ــول بــرازيــلــيــة، تياغو  لــعــب أتــالنــتــا، ووصــفــه اإليــطــالــي مــن أصـ
ــه تعلم منه الكثير، 

ّ
ه من أفضل مــدرب في العالم، وأن

ّ
موتا، بأن

نظرًا المتالكه لطريقة لعب مميزة مكنت فريقه من الحضور 
ــــم تــقــتــصــر نــجــاحــات املــــدرب  بــانــتــظــام فـــي مــســتــوى عـــــاٍل. ول
ه قاد جنوى 

ّ
اإليطالي صاحب الـ 63 عامًا، مع أتالنتا فقط، بل إن

الــدوري اإليطالي، وساعد  التألق والتميز في  إلى  قبل سنوات 
العديد من الالعبني على البروز، مثل دييغو ميلتو الذي انتقل 

الحقًا إلى إنتر ميالنو، وقاده إلى التتويج األوروبي.
فــي األثـــنـــاء، فـــإن تــجــربــة غاسبيريني مــع إنــتــر مــيــالنــو كانت 
صعبة، فقد قاد الفريق بعد سنوات مجده مع املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، ولم يقدر على قيادة الفريق لتحقيق النتائج 

املثالية، ولهذا فقد رحل عن بطل إيطاليا سريعًا.
الــتــي قضاها  الطويلة  الــســنــوات  مــن  غاسبيريني  واســتــفــاد 
فــي »الــكــالــتــشــيــو«، العــبــًا فــي صــفــوف يــوفــنــتــوس وريجينا 
ها 

ّ
ــه لــم يحقق خــاللــهــا ألــقــابــًا عــديــدة، لكن ـ

ّ
وبـــاالرمـــو، غــيــر أن

تأكدت خالل تجاربه  ساعدته على تكوين شخصية قوية، 
مــدربــًا، حيث لم يــتــواَن خــالل املوسم املاضي في طــرد نجم 
أتالنتا بابو غوميز، رغم وزنه الكبير في الفريق، وذلك بسبب 
بــإصــراره  اإليطالي  املـــدرب  ويتميز  بالتعليمات.  تقيده  عــدم 
س هجومي صريح، 

َ
على اعتماد طريقة )3-4-3( التي لها نف

تجّسم أساسًا في عدد األهداف التي يسجلها أتالنتا في كل 
الهجومية األفضل في  الفريق  عتبر منظومة 

ُ
ت موسم، حيث 

الكبيرة، ُيحسن  الخبرة  املــدرب صاحب  فــإن  الـــدوري، كذلك 
توظيف قدرات العبيه، وهو يؤمن بأن طريقة اللعب الجماعية 

أساس نجاح الفريق.

جان بيارو غاسبيريني
أصبح غاسبيريني أحد أفضل المدربين في القارة األوروبية، بعدما صنع 

من أتالنتا فريقًا قويًا ينافس في »الكالتشيو« وفي دوري األبطال

عودة الدوري األوروبي: وجه رياضي
مواجهات قوية

تعود بطولة الــدوري األوروبــي إلى الواجهة 
من جديد بمواجهات قوية وُمنتظرة بني أبرز 
وستكون  اللقب،  على  تتنافس  التي  األندية 
الجولة األولى محط أنظار الجماهير، بسبب 
املـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــكــون فــيــهــا الــكــثــيــر من 
انطاقة  تسجيل  أجــل  من  والندية  التنافس 

قوية في البطولة.
 من املجموعة األولــى التي تشهد قمة 

ً
بــدايــة

ُمــرتــقــبــة بــني فــريــقــي ريــنــجــيــرز االسكتلندي 
 الــفــريــقــان 

ً
ــا أصــــــا ــمـ ــيــــون الـــفـــرنـــســـي، وهـ ولــ

املؤهلني  املقعدين  على  سيتنافسان  الــلــذان 
إلــى الـــدور الــثــانــي مــن »الــــدوري األوروبــــي«، 
جانبهما  إلــى  تضم  املجموعة  أن  خصوصًا 
كــا مــن بــرونــدبــي الــســويــدي وســبــارتــا بــراغ 
التشيكي، ما يعني أن بإمكانهما التأهل من 
املباراة  في  الفوز  شــرط  كبيرة،  دون مشاكل 

األولى طبعًا.
أمــــا املــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــتــشــهــد قــمــة قــويــة 
بـــني أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي ومــنــافــســه ريـــال 
ســوســيــيــداد أحــد أفــضــل األنــديــة اإلسبانية. 
الفريق  املباراة في ملعب  وفي وقت ستكون 
الهولندي إال أن سوسييداد قادر على تقديم 
مــســتــوى طــيــب وتــخــطــي مــنــافــســه وتحقيق 
أول انــتــصــار فــي الــبــطــولــة. وفـــي إطـــار نفس 

الفرنسي  موناكو  فــريــق  يــخــوض  املجموعة 
مــبــاراة فــي املتناول ضــد فريق ســتــورم غــراز 

النمساوي.
الثالثة قمة  املقابل، ستحضن املجموعة  في 
الــقــمــم بـــني فــريــقــي لــيــســتــر ســيــتــي ونــابــولــي 
الثقيل،  العيار  مــن  اإليــطــالــي، وهــي مواجهة 
ــل مـــوســـم على  ــا ُيـــقـــدمـــه الــفــريــقــان كـ نـــظـــرًا ملـ
الصعيد املــحــلــي، وســيــكــون الــفــوز فــي بداية 
املشوار مهما جدًا لواحد منهما، بغية تأكيد 

املنافسة على البطاقتني املؤهلتني من اآلن.
ــة الــخــامــســة  ــمـــوعـ ــافـــســـات املـــجـ ــنـ ــهـــد مـ وتـــشـ
غلطة  فريق  بــني  الثقيل  العيار  مــن  مواجهة 
سراي التركي والتسيو اإليطالي على أرض 
لعب 

ُ
ت عندما  يــعــرف  والجميع  األول.  ملعب 

بالجماهير  مدرجات محتشدة  أمــام  املباراة 
ولطاملا  دائــمــًا،  الــفــارق  الــتــي تصنع  التركية 
كــانــت تمنح الــزخــم لــفــريــق غلطة ســـراي من 
أجل تحقيق انتصارات على األندية الكبيرة 

وخصوصًا اإليطالية.
هـــذا ويــفــتــتــح فــريــق مــارســيــلــيــا مـــشـــواره في 
ــــدوري األوروبـــــي« بــمــواجــهــة صعبة ضد  »الـ
فـــريـــق لـــوكـــومـــوتـــيـــف مـــوســـكـــو عـــلـــى مــلــعــب 
األخـــيـــر، ولـــن يــقــبــل الــفــريــق الــفــرنــســي ســوى 
بــالــعــودة بالنقاط الــثــاث مــن روســيــا، وذلــك 
مـــن أجـــل تــســجــيــل بـــدايـــة قــويــة تــســاعــده في 

التأهل إلى الدور الثاني.
أمـــا املــجــمــوعــة الــســابــعــة فتشهد قــمــة نــاريــة 
بني فريقي ريال بيتيس اإلسباني وسلتيك 
االســكــتــلــنــدي، والــجــمــيــع يــعــرف قيمة هذين 
الــفــريــقــني تــاريــخــيــًا، ويـــعـــرف االثـــنـــان أن أي 
بمثابة حجر  مــبــاراة سيكون  أول  فــي  تعثر 
ــام إمـــكـــانـــيـــة صـــنـــاعـــة الـــتـــأهـــل، ألن  ــ تــعــثــر أمــ
املجموعة تضم فريق باير ليفركوزن األملاني 
القوي والذي سيخوض مباراته األولى ضد 

فريق فيرينسفاروش املجري.
ولن تكون مواجهات املجموعة الثامنة أخف 
مـــن غـــيـــرهـــا، خــصــوصــًا عــنــدمــا يستضيف 
فريق دينامو زغرب الكرواتي منافسه فريق 
ــيـــزي. ويــمــلــك  ــلـ ــكـ ــام يـــونـــايـــتـــد اإلنـ ــ ويـــســـت هـ
للمنافسة  املطلوبة  اإلمكانيات  كل  الفريقان 
عــلــى الــبــطــاقــات املــؤهــلــة، وبــشــكــل خـــاص مع 
املجموعة  في  آخرين  فريقني سهلني  تواجد 
ــا رابــــيــــد فــيــيــنــا الـــنـــمـــســـاوي وجــيــنــك  ــمــ وهــ
الــبــلــجــيــكــي، وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار 
فــي الجولة األولـــى مهم جــدًا بالنسبة لهما، 
مــن أجـــل تــأكــيــد املــنــافــســة مــنــذ بــدايــة املــوســم 

الجديد لبطولة »الدوري األوروبي«.
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