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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

قطعة مفقودة في «بازل» ليفربول
صحيح أن ليفربول حسم «دربي
ميرسيسايد» بطريقة رائعة بتغلبه على
جاره إفرتون في نهاية األسبوع ،لكن
الواقع أن ما ينقص هذا الفريق هو ربما
قطعة واحدة الستكمال «البازل» الجميل
ّ
الذي ركبه يورغن كلوب .قطعة وقد
يصبح «الحمر» أقوى فرق الدوري
شربل ّ
كريم
ما الذي ينقص ليفربول ليكون على
رأس الئحة الترتيب العام للدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم؟
ُ
هــو س ــؤال ط ــرح مـنــذ إط ــاق املــدرب
األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب ورش ــة بـنــاء
فــريــق "الـحـمــر" لكي يـكــون على قدر
تطلعات جمهوره الكبير .النواقص
ك ــان ــت كـ ـثـ ـي ــرة ،وق ـ ــد م ــأه ــا ك ـل ــوب
تباعًا ،لكن "االنفصام" الــذي يعرفه
ً
فــري ـقــه حــال ـيــا ي ـت ــرك م ـج ــاال لـلـكــام
مكان مــا ،إذ إن لوحة
نقص في
عن
ٍ
ٍ
"ال ـ ـبـ ــازل" ل ــن ت ـك ـت ـمــل ف ــي حـ ــال عــدم
إي ـ ـجـ ــاد ال ـق ـط ـع ــة املـ ـفـ ـق ــودة لـيـنـهــي
تركيبها.
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ق ـ ــد يـ ـتـ ـف ــق ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ب ــأن
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ل ـ ــدي ـ ــه ن ـ ـقـ ــص فـ ـ ــي خ ــط
ال ــوس ــط ،بـحـيــث ي ـح ـتــاج ال ــى الع ـ ٍـب
آن
ي ـم ـك ـنــه ل ـع ــب أك ـث ــر م ــن دور ف ــي ٍ
معًا ،وهذا األمر ال يمكن أن يترجمه
الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو املميز
هجوميًا ،وال الهولندي جورجينيو

للموسم الثاني تواليًا،
ّ
يضل ليفربول الطريق إلى هدفه
في سوق االنتقاالت
فـ ـيـ ـن ــال ــدوم ال ـ ـقـ ــوي دف ــاعـ ـي ــا وغ ـي ــر
الثابت ً
أداء هجوميًا ،وال حتى آدم
الالن ــا املـطـلــوب مـنــه رب ــط الـخـطــوط
والكثير من املسؤوليات على أرض
املـ ـلـ ـع ــب ،مـ ــا يـ ـح ـ ّـد مـ ــن ل ـع ـب ــه دورًا
محوريًا في الكثير من األحيان.
إذًا ،ض ـ ــال ـ ــة ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول فـ ـ ــي العـ ــب
"جــوكــر" ،وهــو األمــر الــذي رآه كلوب
فــي مــواطـنــه الع ــب الــوســط محمود
دهـ ـ ــود الـ ـ ــذي كـ ــان ه ــدف ــه األول فــي
ّ
الـ ـصـ ـي ــف املـ ـقـ ـب ــل ،لـ ـك ــن ف ـ ـجـ ــأة ح ــط
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري األص ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
ّ
سينضم إلـيــه من
دورت ـمــونــد ال ــذي
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ بـعــد
أشهر قليلة.
هي خسارة لليفربول خارج امللعب

ال يمكن إيجاد أي العب في صفوف «الريدز» يشبه محمود دهود (أرشيف)
ولــو أن بعض الصحافة اإلنكليزية
تحاول التقليل من حجم املوضوع.
ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـقــة م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا ،إذ

إنـ ــه ال ي ـم ـكــن إيـ ـج ــاد أي العـ ــب فــي
ص ـف ــوف "الـ ــريـ ــدز" يـشـبــه دهـ ــود في
شهيته املفتوحة دائمًا على الجري

ف ــي مـخـتـلــف أرج ـ ــاء امل ـل ـعــب ،وعـلــى
ّ
التحرك بــن الخطوط لتسلم الكرة
ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط وق ـ ـيـ ــادة ال ـه ـج ـمــات

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )31
 الثالثاء:ليستر سيتي  -سندرالند ()21,45
واتفورد  -وست بروميتش ألبيون
()21,45
بيرنلي  -ستوك سيتي ()21,45
مانشستر يونايتد  -إفرتون ()22,00
 األربعاء:أرسنال  -وست هام ()21,45
ساوثمبتون  -كريستال باالس ()21,45
هال سيتي  -ميدلسبره ()21,45
سوانسي  -توتنهام هوتسبر ()21,45
تشلسي  -مانشستر سيتي ()22,00
ليفربول  -بورنموث ()22,00
إسبانيا (المرحلة )30
 الثالثاء:أتلتيك بلباو  -إسبانيول ()20,30

إشبيلية  -فياريال ()22,30
أتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد
()22,30
 األربعاء:برشلونة  -إشبيلية ()20,30
أالفيس  -أوساسونا ()21,30
سبورتينغ خيخون  -ملقة ()21,30
ديبورتيفو ال كورونيا  -غرناطة
()21,30
ليغانيس  -ريال مدريد ()22,30
 الخميس:إيبار  -الس باملاس ()20,30
فالنسيا  -سلتا فيغو ()22,30
ألمانيا (المرحلة )27
 الثالثاء:بوروسيا دورتموند  -هامبورغ ()21,00
كولن  -أينتراخت فرانكفورت ()21,00

فيردر بريمن  -شالكه ()21,00
هوفنهايم  -بايرن ميونيخ ()21,00
 األربعاء:بوروسيا مونشنغالدباخ  -هيرتا برلني
()21,00
ماينتس  -اليبزيغ ()21,00
فولسبورغ  -فرايبورغ ()21,00
أوغسبورغ  -إينغولشتات ()21,00
درامشتات  -باير ليفركوزن ()21,00
كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)
 الثالثاء:روما  -التسيو ( 2-0ذهابًا) ()21,45
 األربعاء:نابولي  -يوفنتوس ()21,45( )3-1

والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاك وصـ ــد
العمليات الهجومية ضد فريقه.
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،خ ـ ـسـ ــارة الـ ـسـ ـب ــاق ال ــى
صفقة ده ــود هــي أكـبــر مــن خـســارة
ـاق آخ ــر مع
ل ـي ـفــربــول وك ـل ــوب ل ـس ـب ـ ٍ
أرس ـن ــال عـلــى خ ــدم ــات الـســويـســري
غــرانـيــت شــاكــا ،ال ــذي ولـحـســن حظ
"الحمر" لــم يتمكن مــن إثـبــات نفسه
في "البريميير ليغ" حتى اآلن.
ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــان ض ـ ـ ـ ــرورة
لـلـيـفــربــول لـخـلــق تـنــويــع فــي اللعب
انطالقًا مــن منتصف املـيــدان ،حيث
يـجـيــد ال ـت ـح ــرك وال ـت ـمــريــر الـســريــع
ل ـل ـك ــرات ال ـق ـص ـي ــرة ع ـن ــدم ــا يـحـتــاج
األمـ ـ ــر أو ي ـغ ـ ّـي ــر ال ـن ـم ــط ال ـ ــى كـ ــرات
ط ــويـ ـل ــة تـ ـص ــل بـ ــدقـ ــة الـ ـ ــى قـ ـ ــدم أي
مهاجم .وهــذه امليزة هي ربما التي
جذبت كلوب إليه ،إذ إن فريقه يفتقر
الى العب بهذه الخصائص ،ولو أن
هندرسون
البعض يرى في جوردان
ّ
األقرب الى هذه الصورة التي مثلها
ّ
ســابـقــا بــأبـهــى حــلــة الـقــائــد ال ــذي ال
ُي ـن ـس ــى س ـت ـي ـفــن جـ ـ ـي ـ ــرارد .وده ـ ــود
يـشـبــه ج ـي ــرارد ع ـنــدمــا ك ــان األخ ـيــر
في الـ  21من العمر ،وذلك من خالل
ال ـن ـض ــج الـ ـ ــذي ي ـت ـم ـتــع ب ــه والـ ـ ــروح
آن معًا.
القيادية في ٍ
"الـ ـب ــازل" كــانــت سـتـكـتـمــل ألن العـبــا
م ـث ــل ف ـي ـن ــال ــدوم كـ ــان س ـي ـخ ـلــق ال ــى
ج ــان ــب ده ـ ــود ال ـ ـتـ ــوازن ك ــون ــه أك ـثــر
انـضـبــاطــا م ــن األمل ــان ــي ،بـيـنـمــا كــان
الالن ــا سيتحرر أكـثــر ويستفيد من
املساحات التي يمكن أن يجدها له
دهــود في الثلث األخير من امللعب،
حـ ـي ــث ي ـس ـت ـغ ــل م ـ ـهـ ــاراتـ ــه الـ ـف ــردي ــة
لخلق تمريرات حاسمة ذكية.
كما ال يمكن إغفال أن وجــود دهود
ّ
يتميز
كان ليكمل العبًا أملانيًا آخر
ف ــي قـطــع ال ـك ــرات ال ـهــوائ ـيــة ويــؤمــن
الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة ف ــي الـ ــوسـ ــط ،وه ــو
إي ـ ـمـ ــري كـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن امل ــدرس ــة
نفسها.
اآلن س ـي ـب ـح ــث ك ـ ـلـ ــوب ع ـ ــن ش ـب ـيــه
ل ــده ــود ،ول ـ ـ َـم ال م ــن أمل ــان ـي ــا؟ حـيــث
ي ــوج ــد ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ط ـي ـن ــة ال ــاع ــب
املذكور ،واملتألقني كثر خالل املوسم
الحالي ،وعلى رأسهم العب ريد ُبل
الي ـبــزيــغ الـغـيـنــي نــابــي كـيـتــا ،الــذي
م ــا ب ـ ــرح ي ـس ـيــر ف ــي درب ال ـت ـط ـ ّـور،
مـ ـن ـ ّـصـ ـب ــا ن ـف ـس ــه أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم الع ـب ــي
"البوندسليغا" .وبال شك ،فإن العبًا
مثله تمكن من أن يأخذ "البريميير
ّ
ويحول ميزان القوى
ليغ" بعاصفته
الى "أنفيلد رود" ،تمامًا كما فعل هذا
املوسم الفرنسي نغولو كانتي الذي
نقل معه قوته في ليستر سيتي إلى
تشلسي ،لتكون النتيجة التي باتت
معلومة بالنسبة الى الجميع.

سوق االنتقاالت

قصة عشق مستمرة بين يوفنتوس واألرجنتين

ّ
انضم بونتونكور من بوكا جونيورز إلى يوفنتوس (إنترنت)

بـ ـع ــد غـ ــونـ ــزالـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن وبـ ــاولـ ــو
دي ـ ـبـ ــاال وق ـب ـل ـه ـم ــا ك ـ ــارل ـ ــوس ت ـي ـف ـيــز،
حـ ـص ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي عـلــى
العــب أرجنتيني جديد هو رودريغو
ب ـ ــونـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـك ـ ــور م ـ ـ ــن ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ب ــوك ــا
جـ ــون ـ ـيـ ــورز .ووص ـ ــل الـ ــاعـ ــب ال ـب ــال ــغ
مــن الـعـمــر  19عــامــا أم ــس إل ــى مدينة
تورينو حيث خضع للفحص الطبي،
م ــن أجـ ــل االل ـت ـح ــاق ب ـفــريــق "ال ـس ـيــدة
ال ـع ـجــوز" .ول ــم يـتــم اإلعـ ــان عــن قيمة
الصفقة ،لكن وسائل اإلعالم اإليطالية
قـ ّـدرت ـهــا بـ ــ 10مــايــن يـ ــورو ،م ــن دون
تحديد مدة العقد.
وك ــان ــت أن ــدي ــة ،م ـيــان وري ـ ــال مــدريــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنـكـلـيــزي ،تــرغــب فــي الـحـصــول على

خــدمــات الع ــب الــوســط ال ـش ــاب ،إال أن
"ال ـي ــوف ــي" ه ــو م ــن ف ــاز بــالـصـفـقــة في
ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .وكـ ــان يــوف ـن ـتــوس قد
ح ـص ــل ع ـل ــى خـ ـي ــار ت ـف ـض ـي ـلــي بـضــم
بــون ـتــون ـكــور ع ـنــدمــا ات ـف ــق م ــع بــوكــا
جونيورز على صفقة تيفيز.
وفــي أملــانـيــا ،نفى وكـيــل أعـمــال ووالــد
الـ ـش ــاب املـ ــوهـ ــوب ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت،
الع ــب ب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن ،تــوص ـلــه إلــى
اتفاق لالنتقال إلى بايرن ميونيخ.
وك ــان ــت ص ـح ـي ـفــة "ب ـي ـل ــد" ق ــد أوردت
أن الــاعــب البالغ مــن العمر  20عامًا،
والـ ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـد م ــن أف ـض ــل امل ــواه ــب في
ال ـ ــدوري األمل ــان ــي حــال ـيــا ،تــوصــل إلــى
اتفاق لالنضمام إلى الفريق البافاري
مقابل  30مليون ي ــورو ،موضحة أن

بايرن قد ُيبقي براندت معارًا املوسم
املقبل لليفركوزن.
لكن والد الالعب ووكيل أعماله يورغن
بــرانــدت قــال ملجلة "كيكر" املحلية" :ال
صـحــة الت ـف ــاق ب ــن جــول ـيــان وب ــاي ــرن.
جوليان لم يكن أبدًا في وضع يتيح له
اتخاذ القرار حول مستقبله".
لكن نفي الوالد ال يعني أن الصفقة قد
ال تبصر ال ـنــور ،خـصــوصــا أن بــايــرن
م ـي ــون ـي ــخ ي ـش ـت ـهــر ب ـخ ـط ـفــه امل ــواه ــب
البارزة في الكرة األملانية.
على صعيد ال ـنــادي الـبــافــاري أيضًا،
أب ــدى ريـنـيــه أدل ــر ،ح ــارس هــامـبــورغ،
عــدم ممانعته االنتقال إلــى بايرن في
ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل ،لـيـصـبــح احـتـيــاطـيــا
ملانويل نوير.

وقال أدلر ( 32عامًا) لصحيفة "بيلد":
"إذا أتـ ــت ال ـف ــرص ــة (ال ـل ـع ــب ل ـب ــاي ــرن)
فسأفكر فيها".
ي ــذك ــر أن ت ـش ـك ـي ـلــة ال ـ ـبـ ــافـ ــاري تـضــم
َ
حارسي احتياطيني لنوير ،هما طوم
ش ـتــارك وزف ــن أول ــري ــخ .وف ــي إنكلترا،
أبـ ــدى إيـ ــدي هـ ــاو ،مـ ــدرب بــورن ـمــوث،
رغبته في الحصول على خدمات جاك
بشكل دائم ،رغم جلوس العب
ويلشير
ٍ
الوسط املعار من أرسنال على مقاعد
البدالء في آخر  4مباريات في الدوري
امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز.وقـ ــال هـ ـ ــاو ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
بريطانية" :أقول دائمًا إننا نحب جاك
ونرغب في التعاقد معه نهائيًا ،لكن
القرار في يد أرسنال ،وقد يرغب جاك
نفسه في االنتقال إلى مكان آخر".

