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رياضة

ً
«البيتلز» يحل ضيفًا ثقيال على «الدراغاو»
دوري أبطال أوروبا

حسين ّ
سمور
ّ
ً
يـ ـح ــل ل ـي ـف ــرب ــول ض ـي ـفــا ث ـق ـي ــا عـلــى
بورتو الـيــوم .أجــواء بــاردة تشهدها
املــديـنــة البرتغالية الساحلية ،التي
تـحـ ّـب ك ــرة ال ـقــدم .الـفــريـقــان التقيا 5
م ـ ــرات ب ــن أعـ ـ ــوام َ ّ 2001و 2007في
امل ـس ــاب ـق ــات الـ ـق ـ ّ
ـاري ــة ،ح ــق ــق خــالـهــا
ليفربول فــوزيــن مقابل فــوز لبورتو
وتـ ـع ــادل ال ـف ــري ـق ــان ف ــي مـنــاسـبـتــن.
َ
ّ
ثنائية مرتقبة ستشهدها
مواجهات
امل ـبــاراة .األول ــى ستكون بــن الــدولــي
املصري محمد صالح ،مهاجم نادي
ّ
لضم حارس
ليفربول ،الذي سيسعى
ن ــادي بــورتــو الـحــالــي وري ــال مــدريــد
الـسـبــاق «املـخـضــرم» إيـكــر كاسياس
لقائمة ضـحــايــاه عبر التسجيل في
مرماه ،إذا ما شارك األخير كأساسي
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراةّ .أم ـ ــا امل ــواج ـه ــة الـثــانـيــة
ّ
ّ
عربية بني صالح
عربية -
فستكون
ومـهــاجــم بــورتــو ال ـجــزائــري «يــاســن
إبراهيمي» ،الــذي لعب أكثر من 150

مـبــاراة بقميص بــورتــو وتـحـ ّـول إلى
معشوق الجماهير فــي املــديـنــة بعد
َ
ـائ ــزة أف ـض ــل العـ ــب في
أن ح ـ َـص ــد ج ـ ِ
البرتغال عام .2017
من حيث الغيابات ،يتساوى كل من
بورتو وليفربول .فالنادي اإلنكليزي
ّ
سيفتقد لخدمات العب خط الوسط
ُ
األمل ــان ــي إي ـمــري ج ــان ،بــداعــي تــراكــم
البطاقات الـصـفــراء ،فيما َيغيب عن
صفوف بورتو املدافع القوي ،فيليبي
مــونـتـيــرو ،بعد تلقيه بطاقة حمراء
ف ــي آخ ــر م ــواج ـه ــات ب ــورت ــو ب ــدوري
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات .ال شـ ـ ّـك ف ــي أن م ــدرب
الـ ــريـ ــدز ،ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
الدوري اإلنكليزي املمتاز الذي يلعب
بتشكيلة هـجــومـيــة ،سيتعمد على
هجومه الضارب عبر الثالثي محمد
صالح  -روبيرتو فيرمينيو وساديو
مانيه .على األرجــح ،سيهاجم كلوب
ف ــي «ال ـ ـ ــدراغ ـ ـ ــاو» .فــال ـثــاثــي ســاهــم
م ـج ـت ـم ـعــا ب ـت ـس ـج ـيــل  82ه ــدف ــا فــي
مختلف املسابقات حيث سجلوا 56

َ
هدفًا وصنعوا  .26وكان نصيب «أبو
ص ــاح» م ــن األه ـ ــداف حـتــى اآلن في
َ
الدوري َاإلنكليزي  22هدفًا ،وضعته
في وصافةِ ّ
هدافي البريميرليغ بعد
مهاجم توتنهام هاري كياين .ولكن،
َ َ
تستمر معاناة ليفربول على مستوى

ّ
خطة المداورة لحارسي المرمى
والبلجيكي
كاريوس
األلماني ُ
ّ
ُمينوليه لم تفلح في حل
مشكلة ِحراسة المرمى
الــدفــاع وحـ َ
ـراســةِ املــرمــى .فحتى بعد
ان ـت ـقــال امل ــداف ــع ال ـهــول ـنــدي فيرجيل
ف ــان ّ دي ــك قــادمــا مــن ساوثهامبتون،
َ َ
تــتـلــقــى ِش ـبــاك لـيـفــربــول ع ــددًا كبيرًا
ّ
مــن األه ـ ــداف ،حـيــث أن الـكــامـيــرونــي
جـ ــويـ ــل م ــاتـ ـي ــب وال ـ ـك ـ ــروات ـ ــي دي ـ ــان
لوفرين ال ُيقدمان املستوى املطلوب

فرصة جديدة لكلوب
ـوسـ ِـمــه الـثــالــث مــع ن ــادي لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
فــي مـ ِ
ّ
لــم َيـنـجــح املـ ـ ّ
ـدرب األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب حــتــى ّاآلن
بتحقيق املطلوب وإرضــاء جماهير النادي املتعطش
لــألـقــاب .ج ــاء كـلــوب إل ــى املــديـنــة الــواقـعــة فــي شمال
غرب بريطانيا ،قادمًا من بروسيا دورتموند األملاني،
َ
حيث َصن َع املجد في ملعب «سيغنال إيدونا بارك»،
بتحقيق لقبني للبوندوسليغاال ،ولقب كــأس أملانيا،
باإلضافة إلى َبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبــا ،في
َ
األملاني.
َسبعة مواسم قضاها مع النادي
َ
ّ
الخاصة
ِعناد كلوب وإصــراره على تطبيق قناعا ِته
َ َ
في ليفربول َدف َع ثمنه باهظًا .فاملدرب األملاني رفض
ِخ ــال املــو َ
تدعيم خــط دف ــاع الــريــدز
ســمــن املــاضـيــن َ
بأسماء مـمـ ّـيــزة ،إلــى أن استسلم أخـيـرًا تحت وطــأة
ّ
القاسية التي تـعـ ّـرض لها نــاديــه ،فتعاقد مع
النتائج
قادمًا من ساوثهامبتون
الهولندي فريجيل فان ديك ِ
بـ ـ  75مـلـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ،لـيـكــون بــذلــك أغلى

مدافع في التاريخ .قناعات كلوب ِحيال الدفاع يبدو
أن ـهــا راس ـخــة أي ـضــا فــي مــا ي ـخـ ّـص ِح ــراس ــة املــرمــى
ّ
ف ــي ال ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي ،فـكـلــوب يــرفــض حــتــى اآلن
استقدام حارس مرمى صاحب مستوى عالُ ،وي ّ
صر
ّ
عـلــى الــلـعــب ِبـ ِـنـظــام املـ ــداورة بــن البلجيكي سيمون
مينوليه واألملاني «لوريس كاريوس وهما ال ّ
يقدمان
املستويات املطلوبة ،مقارنة بغيرهم من الحراس في
البريميرليغ .كما ّأن ّ
املدرب األملاني فشل باالحتفاظ
بالنجم البرازيلي فيليبي كوتينيهو الــذي رحــل إلى
ّ
الشتوية.
برشلونة خالل فترة االنتقاالت
عـنــد وصــولــه إل ــى لـيـفــربــول طـلــب ك ـلــوب مــن اإلدارة
َ
منحه ثالث سنوات للنهوض بالنادي ،وإلعادة الفريق
ّ
َ
مكان ِته املحليةّ
الــواقــع على ضفة نهر امليرسي إلــى
واألوروبية .حصل كلوب على فرصته ولكنه لم يصل
بعد إلى القمة التي َو َعد بها بعد .لديه شبه فرصة في
دوري األبطال اليوم .فلننتظر!

ّ
ّ
ِمـنـهـمــا .كـمــا أن خــطــة امل ـ ــداورة التي
وضـ ـعـ ـه ــا كـ ـل ــوب لـ ـح ــارس ــي امل ــرم ــى
األملاني لوريس كاريوس والبلجيكي
ُ
ّ
سـيـمــون مـيـنــولـيــه ل ــم تـفـلــح ف ــي حــل
ُ
ُمشكلة ِحــراســة املــرمــى ،الـتــي تعتبر
واحدة من ّ
أهم ِنقاط ضعف ليفربول
ّ
ه ــذا امل ــوس ــم .وف ــي ظ ــل ِغ ـي ــاب تـشــان
م ــن امل ـت ــوق ــع أن يـعـتـمــد ك ـل ــوب على
ال ـه ــول ـن ــدي جــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـنــالــدوم
واإلنـكـلـيــزي جــايـمــس ميلنز إضــافــة
الـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم مـ ـ ــن أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال بـ ــدايـ ــة
امل ـ ــوس ـ ــم أل ـ ـكـ ــس ت ـش ــام ـب ــرل ــن ال ـ ــذي
ُيـقــدم مستويات جـ ّـيــدة خــال الفترة
األخيرة.
َ َ
سيعت ِمد مدرب نادي
من جهة ثانية
بــورتــو متصدر ال ــدوري البرتغالي،
َ
مهاجم ْيه
سيرجيو كونسيساو ،على
مــوســى مــاريـجــا و فــانـســون أبوبكر،
ّ
الـ ـل ــذي ــن يـ ـحـ ـت ــان امل ــرك ــزي ــن ال ـثــالــث
والــرابــع فــي قائمة الهدافني للدوري
الـبــرتـغــالــي بـ ــ 31هــدفــا لـلـمـهــاجـ َـمـ ْـن.
ّ
خاصة للجزائري
وستكون مواجهة

ي ــاس ــن إب ــراه ـي ـم ــي الـ ـ ــذي سـيـسـعــى
َ
الس ـ ـت ـ ـعـ ـ َ
ـاد ِة ُمـ ـسـ ـت ــواه الـ ـ ــذي ت ـ َـراج ــع
م ــؤخ ـرًا مــن ب ــواب ــة م ـب ــاراة لـيـفــربــول،
َ
خـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد ك ـ ـ ـثـ ـ ــر ِة ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
املواجهة الثنائية بينه وبني املصري
مـحـمــد صـ ــاح .وكـ ــان إبــراه ـي ـمــي قد
َ
س ـ ّـج ــل هــدفــا وص ـنــع آخ ــر ف ــي ال ــدور
األول من دوري أبطال أوروب ــا خالل
مـبــاراة فريقه مــع موناكو الفرنسي.
وس ـي ـع ـت ـم ــد بـ ــورتـ ــو عـ ـل ــى تـشـكـيـلــة
«م ـت ـح ـف ـظ ــة» غ ــالـ ـب ــا ،عـ ـل ــى األرجـ ـ ــح
سـتـكــون  ،2-4-4فــي م ـحــاولــةٍ لكسب
م ـعــركــة خ ــط ال ــوس ــط .ومـ ــن امل ـتــوقــع
أي ـضــا أن يـعـمــل مـ ــدرب ب ــورت ــو على
اس ـت ـغ ــال سـ ــاح ال ـه ـج ـمــات امل ــرت ــدة
دفاع ليفربول في
لالستفادة من بطء ُ
االرتداد إلى الخلف ،وضعف ِحراسة
املــرمــى فــي ال ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي .ومــن
نقاط الـقـ ّـوة التي يتمتع بها النادي
الـبــرتـغــالــي فــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،هو
ع ــام ــا األرض وال ـج ـم ـه ــور ،فملعب
الدراغاو الذي يتسع ألكثر من  50ألف
ّ
متفرج ُيعتبر من أصعب املالعب في
ّ
أوروبا ،نظرًا إلى ما يشكله الجمهور
ـط ع ـلــى ال ـ ِـف ــرق
ال ـبــرت ـغــالــي م ــن ض ـغ ـ ٍ
الزائرة .وربما تكون مشاركة صالح
فـ ــأل خ ـي ــر ل ـل ـبــرت ـغــال ـيــن ،فــامل ـصــري
واجـ ـ ــه نـ ـ ــادي ب ــورت ــو م ـن ــذ اح ـت ــراف ــه
ف ــي أوروبـ ـ ــا م ــرت ــن ،حـيــث خـســر في
مواجهة وتعادل في األخرى.
م ــواجـ ـه ــة ك ــاس ـي ـك ـي ــة ب ـ ــن ن ــادي ــن
يـمـتـلـكــان تــاري ـخــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـقــارة
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،فـ ـب ــورت ــو فـ ـ ــاز بـ ـ ــدوري
األبـ ـط ــال ف ــي م ـنــاسـب ـتــن عـ ــام 1987
وعام ّ ،2004أما نادي «البيتزلز» ،هو
صــاحــب ال ـتــاريــخ األوروبـ ـ ــي األع ــرق
ّ
إنكليزيًا بـ 5بطوالت أوروبـ ّـيــة أعوام
 1984 - 1981 - 1978 - 1977وفــي
ع ــام  2005بـعــد الـنـهــائــي الـتــاريـخــي
ف ــي اس ـط ـن ـبــول ع ـلــى ح ـس ــاب مـيــان
اإلي ـط ــال ــي .وس ـت ـكــون م ـب ــاراة اإلي ــاب
فــي األنـفـيـلــد رود معقل الــريــدز يــوم
ال ـ ـسـ ــادس مـ ــن آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس امل ـق ـب ــل.
املـ ـع ــرك ــة م ـن ــذ ع ـش ــري ــن س ـن ــة كــانــت
لـ ـتـ ـك ــون أك ـ ـبـ ــر مـ ـم ــا ه ـ ــي ع ـل ـي ــه اآلن
بكثيرّ .
تغيرت األحوال .لكن االسمني
يحدثان رنينًا كبيرًا ،رغم كل شيء.
ميغيل ريوبا (أ ف ب)

