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ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من «الليغا» ..واخلسارة قد تعجل برحيل زيدان

امللكي في رحلة محفوفة باملخاطر باألندلس

رياضة

برشلونة يتوقع مداخيل
قياسية مبليار يورو في موسم
2020-2019

جوسيب ماريا بارتوميو

لقطة من مواجهة سابقة بني ريال مدريد وإشبيلية

سيكون ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»
على موعد اليوم األح��د مع مواجهة نارية بني
إشبيلية املنتشي وريال مدريد اجلريح.
وي���خ���وض ال��ف��ري��ق��ان ال��ل��ق��اء ف���ي ظ���روف
متناقضة مت��ام��اً ،إذ يدخل إشبيلية املواجهة
بأفضل معنويات ممكنة مبا أنه يتصدر ترتيب
ال��دوري بفارق نقطة أمام ممثل العاصمة اآلخر
أتلتيكو الذي يلعب السبت مع سلتا فيغو ،كما
عاد اخلميس من باكو بفوز كبير على قره باغ
األذربيجاني  0-3في مسابقة «يوروبا ليغ».
أما ريال ،فيسافر إلى األندلس حيث سقط في
زياراته األربع األخيرة مللعب رامون سانشيس
بيسخوان ولم يفز منذ مايو  ،2015مبعنويات
مهزوزة متاماً بعد سقوطه امل��ذل األربعاء أمام
مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثالثية
نظيفة في دوري أبطال أوروبا.
من املؤكد أن كتيبة املدرب الفرنسي زين الدين
زيدان تعاني من وطأة الغيابات ،إذ افتقد النادي

امللكي األرب��ع��اء ،العبني مؤثرين ج��دا ً إن كان
لإليقاف أو اإلصابة مثل القائد سيرجيو راموس،
العب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ،املدافع
البرازيلي مارسيلو ،وإيسكو وماركو أسنسيو
وإبراهيم دياز.
وظهر األداء املتواضع على العبي فريق ريال
مدريد اإلسباني جلياً مع انطالق املوسم اجلديد
 ،2020-2019وه��ذا ما يثير س��ؤاالً طرح قبل
بداية املوسم« ،هل اقترب رحيل زيدان عن ريال
مدريد؟».
وجاءت النتائج السيئة األخيرة لريال مدريد
لتثير شكوكاً ح��ول مستقبل زي��ن الدين زي��دان
كمدير فني للنادي «امللكي» ،وأشارت صحيفة ذا
صن اإلجنليزية إلى أن رئيس النادي فلورنتينو
بيريز مستعد اآلن التخاذ إج���راءات إصالحية
أهمها إقالة زي��دان وتعيني البرتغالي جوزيه
مورينيو.
وأك��دت الصحيفة أن أه��م ما يدعم مورينيو

للعودة هو أنه أحد املدربني القالئل الذين متكنوا
م��ن م��غ��ادرة م��دري��د ب��ش��روط جيدة ف��ي اآلون��ة
األخيرة ،دون الدخول فى أزمات مع اإلدارة.
وتولى املدرب البالغ من العمر  56عاماً قيادة
«امللكي» في الفترة ما بني  ،2013-2010وساعد
النادي في حسم لقب ال��دوري اإلسباني خالل
فترة هيمنة برشلونة وأقوى فتراته حتت قيادة
بيب غوارديوال.
وعاد زيدان إلى النادي مرة أخرى هذا الصيف،
على الرغم من العالقات املشحونة مسبقاً مع
بيريز ،وحصل على دعم كبير في سوق االنتقاالت
األخيرة ،لكنه تعرض لهزمية قاسية من باريس
سان جيرمان بثالثية نظيفة رغم غياب الثالثي
الذهبي ع��ن الفريق الفرنسي نيمار ومبابي
وكافاني ،باإلضافة إلى ذل��ك ،فشل ه��ازارد أهم
صفقات امللكي فى إحداث أي تأثير.
ويشعر بيريز بأن مورينيو هو املدرب الوحيد
القادر على قلب األوضاع في مدريد ،خاصة وأن

البرتغالي كان منفتحا ً على العودة مرة أخرى في
مارس عندما متت إقالة سانتياغو سوالري.
وأثناء تواجده كضيف على إح��دى القنوات
البرتغالية األسبوع املاضي قال مورينيو« :ريال
مدريد كان أفضل جتربة لي بسبب ما تعلمته
كمدرب ،وكرجل ،بجانب حصولي على دروس
كبيرة في مسيرتي وفي احلياة بشكل عام ..إنها
أفضل ذكرى في حياتي املهنية ،لقد كانت رائعة».

أوساسونا يتعادل مع بيتيس
وتعادل سلبيا أوساسونا مع ريال بيتيس ،في
افتتاح مباريات املرحلة اخلامسة من البطولة.
والتعادل هو الرابع على التوالي ألوساسونا
ال��ذي رف��ع رصيده إل��ى  7نقاط ليقتسم املركز
السابع مع ري��ال سوسييداد مؤقتا ،فيما رفع
بيتيس رصيده إلى  5نقاط في املركز الـ.13

أنسو فاتي :من األحياء الفقيرة في غينيا
إلى األرقام القياسية في «كامب نو»

من طفل ترعرع في األحياء الفقيرة في غينيا
بياسو ومارس كرة القدم على األراضي الترابية
إلى أكبر مالعب وأندية العالم في برشلونة..
ه��ذا ه��و الطريق ال��ذي سلكه امل��راه��ق أنسو
فاتي الذي وصل عام  2009الى إسبانيا كمهاجر
م��ن إفريقيا وأص��ب��ح بعمر الـ 16حديث عالم
املستديرة.
«أنسو فاتي العبًا في برشلونة» هي اجلملة
التي يرددها أص��دق��اؤه في ضواحي العاصمة
بيساو حيث ترعرع ،والفرحة تغمرهم عندما
يرددون اسم صديقهم «لبطل» ،الذي بدأ مشواره
على ملعب ذات التراب األصفر في حي ساو باولو
الشعبي احملاط باألشجار االستوائية.
هناك ولد فاتي في الثاني من أكتوبر من العام
 2002وأمضى السنوات الست األولى من حياته.
ف��ي ذل���ك امل��ك��ان م���ارس ك���رة ال��ق��دم منتعال
اجل���وارب أو الصنادل البالستيكية وم��راوغً ��ا
األق��وى واألكبر منه سنًا ،وفق ما يروي مدربه
الشاب في حينها ماالم روميسيو لوكالة فرانس
برس  ،معترفًا «كنت أشجع ريال مدريد ،ولكن
غيرت انتمائي عندما عرفت أن أنسو بات العبًا
أساسيًا في برسا».
وأصبح فاتي في  31أغسطس الفائت أصغر
هداف في تاريخ برشلونة خالل التعادل 2-2
مع أوساسونا في الدوري احمللي ،قبل أن يصبح
الثالثاء ض��د دورمت��ون��د ،ع��ن  16عاما و321
يوما ،أصغر العب يحمل ألوان النادي الكتالوني
في املسابقات االوروب��ي��ة ،وف��ق موقع «أوبتا»
لإلحصاءات.
وتشكل هذه األرقام مدعاة فخر ألبناء بلده األم
الصغير الواقع غرب القارة اإلفريقية والغني
بغاباته ومناظره اخلالبة واملصنف ضمن أفقر
بلدان العالم.
وف��ي املنزل الواقع في أح��د األحياء الفقيرة
حيث ترعرع أنسو ،يشير عمه دجيبي فاتي إليه
في صور العائلة ،فتى صغيرا باللباس التقليدي
خالل املناسبات ،قائال إنه في «كل مرة كان يعود
فيها فاتي من كرة القدم ،كان يطالب بأكل اخلبز».
«كان مختلفًا»
هاجر وال��ده ب��وري فاتي إل��ى البرتغال من
ثم إسبانيا باحثا عن وظيفة .وي��روي أم��ادور
سافيردا الذي تعرف إلى بوري في بلدة هيريرا
األندلسية (البالغ عدد سكانها  6000نسمة)
والواقعة في مقاطعة إشبيلية جنوب إسبانيا،
أن والد فاتي عمل في مجاالت مختلفة «في موقع
بناء القطار السريع ،في حصاد الزيتون ،ونادال
في ملهي ليلي »...من دون أن يدرك أنه سيأتي
يومًا ويشرف فيه سافيردا على تدريب ابنه.
ويصف األخير ما حصل بـ»القصة اجلميلة»،
ففي الوقت الذي ال يحظى فيه املهاجرون مبعاملة

توقع نادي برشلونة بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم في املوسمني
املاضيني ،حتقيق مداخيل قياسية تفوق مليار يورو في موسم -2019
 ،2020علما بأن نفقاته املتوقعة ستستهلك الغالبية العظمى منها.
وقبيل اجتماع اجلمعية العمومية لـ «سوسيوس» (املشجعني
املساهمني في النادي) في السادس من أكتوبر ،أظهرت األرق��ام التي
نشرها النادي اخلميس توقعه حتقيق مداخيل تبلغ  1,047مليار يورو
( 1,16مليار دوالر) في السنة املالية احلالية ،بزيادة ستة باملئة عن
السنة املاضية.
وقال املدير اإلداري لبرشلونة أوسكار غراو في مؤمتر صحافي
«هذا رقم قياسي تاريخي لنا ٍد رياضي ،وأفضل من أندية +ان بي ايه+
(دوري كرة السلة األميركي للمحترفني) و+ان أف أل( +دوري كرة
القدم األميركية)» .وكان رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد
حدد بلوغ عتبة املليار يورو كهدف استراتيجي في ختام واليته عام
 .2021وهذا الهدف مياثل ما يصبو إليه فلورنتينو بيريز ،رئيس
القطب الثاني للكرة اإلسبانية ريال مدريد.
وبحسب أرق��ام امليزانية التي نشرها برشلونة ،يتوقع أن تبلغ
النفقات  1,007مليار يورو ،ما يوفر له ربحا صافيا قدره  11مليون
يورو .وأشار غراو الى أن أحد «التحديات» التي واجهها النادي كانت
«خفض كتلة الرواتب» التي يدفعها لرياضييه .وفي موسم -2019
 ،2020يتوقع أن يتراجع االنفاق على الرواتب من  525مليون يورو
الى  507ماليني .ورصد النادي في ميزانية السنة املالية احلالية73 ،
مليون يورو من أجل أعمال إع��ادة تصميم وتطوير في ملعبه كامب
نو ومحيطه .وكان غراو قد أشار العام املاضي الى أن النادي يعتزم
البحث عن راعٍ لتمويل هذه األعمال بنهاية النصف األول من ،2019
وش��دد اليوم على أن برشلونة ال ي��زال في ط��ور البحث ،وق��د يلجأ
الى وسائل بديلة بحال لم يتوصل التفاق مع أحد الرعاة للمشروع
املعروف باسم «إسباي برسا».
وأوض��ح «نريد أن نبرم اتفاقا جيدا لذلك نتطلع الى عملية إعادة
هيكلة مالية لـ +إسباي بارسا +لئال يتوقف املشروع».
وبشأن أرقام السنة املالية  ،2019-2018أكد برشلونة األرقام التي
سبق له أن أعلنها في وقت سابق هذا الصيف ،وأبرزها نفقات بقيمة
 973مليون يورو ،وأرباح بعد احتساب الضريبة تبلغ خمسة ماليني
يورو.

هاميلتون األسرع في التجربة
احلرة الثانية لسباق جائزة
سنغافورة الكبرى

سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون

تصدر سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون ،التجربة احلرة
الثانية ،أول من أم��س ،لسباق اجلائزة الكبرى بسنغافورة ،املقرر
إقامته اليوم األحد ،ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات
فورموال ،1-حيث يهدف خالل هذا السباق لالقتراب أكثر من التتويج
بلقب بطولة العالم للمرة السادسة.
وسجل هاميلتون دقيقة و773ر 38ثانية عبر مضمار ياس مارينا
البالغ طوله  5063كيلومترا ً .وتفوق هاميلتون بفارق 184ر 0ثانية
على صاحب املركز الثاني ماكس فيرستابني ،سائق ريد بول ،والذي
سجل اسرع زمن في التجربة احلرة األولى .واحتل سيبستيان فيتيل،
سائق فيراري املركز الثالث متأخرا بفارق 818ر 0ثانية .وجاء
فالتيري بوتاس ،سائق مرسيدس ،في املركز الرابع ،حيث عاد من
حادث تصادم تعرض له في التجربة األولى .وجاء تشارلز لوكلير،
سائق فيراري الذي فاز بآخر سباقني ،في املركز السادس بعد أن عانى
من مشاكل فنية في التجربة األولى .ليس بالضرورة أن تكون التجارب
مؤشرا على قوة الفريق ألن السيارات تسير على إط��ارات مختلفة
وأحمال وقود مختلفة .ولم تساعد التجربة احلرة األولى استعدادات
الفريق ألنها أقيمت في النهار ،بينما تقام التجربة الرسمية غدا ً السبت،
والسباق بعد غد األحد يجرى حتت األضواء الكاشفة.
ولكن التجربة الرسمية أعطت املزيد من الصورة احلقيقة ،حيث
أقيمت في املساء .ويتصدر هاميلتون فئة ترتيب السائقني بفارق 63
نقطة عن زميله بالفريق بوتاس بعد مرور 14من  21سباقا ً.
يذكر أن هاميلتون فاز أربع مرات بسباق سنغافورة من بينها في
آخر نسختني من السباق.
أنسو فاتي

جيدة من اليمني املتطرف ،عمد العمدة الشيوعي
احلالي لبلدة ماريناليدا املجاورة ملساعدة والد
فاتي في إعالة عائلته قبل أن يقدم له احملافظ
االشتراكي لهيريرا حينها وظيفة في مكب نفايات
البلدية.
ويروي جوردي فيغاروا ،أول مدرب إسباني
أش��رف على أنسو ،أن��ه حني وص��ل األخير إلى
هيريرا في السابعة من العمر ،اكتشف ملعبًا ذات
أرضية عشبية جديدة وشكل حالة خاصة بني
رفاقه .ويقول فيغاروا «لقد كان الفارق كبيرًا مع
أصدقائه ،من الناحيتني التكتيكية والفنية .في
الفئات الصغرى ،من الصعب أن جتد العبًا يجمع
االثنتني ،ولكنه كان مختلفًا».

«من األفضل منذ ميسي»
انضم أنسو عام  2010إلى أكادميية نادي
إشبيلية قبل أن يضمه برشلونة الى صفوفه
عام ( 2012رفقة شقيقه االكبر براميا) ،حيث

التحق بأكادميية «ال ماسيا» الشهيرة والتي
يزال فيها حتى اآلن.
ويقول مارك سيرا أول مدرب أشرف عليه في
برشلونة إن «أنسو كان من بني أصغر الالعبني
ال��ذي��ن مت قبولهم ف��ي ال ماسيا ،لقد ك��ان من
الفتيان الذين يخترعون كرة القدم ،وأحد أكثر
الالعبني املوهوبني الذين أتوا إلى ال ماسيا منذ
(ليونيل) ميسي».
ويتابع سيرا أنه بعد مشاركته في إحدى
البطوالت ،استقل أنسو القطار وح��ده عائدًا
إل��ى إشبيلية وبعث رسالة إل��ى مدربه يقول
فيها إنه «ن��ادم كثيرًا ألنه لم يلعب جيدًا وأن
ذلك لن يتكرر» ،وختم سيرا قائال إنه «في سن
العاشرة ،كان ناضجً ا جدًا ومتطلبًا جتاه ذاته».
ورغم أن أنسو ميلك جنسية غينيا بيساو،
إال أن بإمكانه أن يلعب في صفوف املنتخب
االسباني ،وب��ات محط أنظار امل��درب روبرتو
مورينو الذي اعتبر أنه قام «ببداية مذهلة» مع
برشلونة.

ويرغب فاتي بتمثيل «ال روخا» عوضا عن
بلده األم ،وهو بدأ بتحضير اجراءات احلصول
على اجلنسية للمشاركة ف��ي ك��أس العالم
لدون  17عاما الشهر املقبل في البرازيل ،وذلك
بحسب ما أك��د م��درب املنتخب دافيد غ��وردو
إلذاعة «كادينا سير» ،بالقول «أنسو كان أمام
فرصة متثيل منتخب وطني آخر لكنه اختار
إسبانيا .نحن نفعل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا
األمر ،ونتطلع ليكون بتصرفنا في أقرب وقت
ممكن».
أم��ا مدربه في النادي الكاتالوني إرنستو
فالفيردي وصفه بالـ «الالعب املتوازن» آمال
في «أن يتعلم ويتعرف على دوري الدرجة
األولى ويعي أنه صعب ويستوعب عبء العمل
والضغط» .وقد صرح والده بوري فاتي إلذاعة
«أون���دا س��ي��رو» ف��ي أغسطس الفائت «نحن
عمال متواضعون .أقول كل يوم لفاتي+ :هذه
وظيفتك :عندما متتلك الكرة ،تدير وجهك نحو
املرمى ،ال تنظر خلفك ،وتسدد».

شالكه يهزم ماينتس
في افتتاح اجلولة اخلامسة
من «البوندسليغا»

سجل أمني حارث هدف الفوز في الدقيقة  89وصنع قبلها هدفا
آخر ليقود فريقه شالكه للفوز  1-2على ماينتس أول من أمس
ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم.
وصنع الدولي املغربي البالغ من العمر  22عاما هدفا لزميله
سوات سردار خريج أكادمية ماينتس ليتقدم شالكه في الدقيقة .36
وأدرك البديل كرمي اونيسيو التعادل ملاينتس على عكس سير
اللعب بهدف رائع في الدقيقة .75
لكن حارث حسم االنتصار قبل دقيقة واحدة من النهاية بتسديدة
ذكية ليمنح شالكه ثالث انتصار له على التوالي في الدوري.
وتقدم شالكه للمركز الثاني بعشر نقاط متأخرا بفارق األهداف
عن اليبزيج املتصدر.

