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رياضة

دوري أبطال أوروبا

غوارديوال أمام التغيير أو الغرق
«كــاك ـيــت» ثــان ـيــة ب ـيــن مــانـشـسـتــر سيتي
وبرشلونة مساء اليوم في دوري أبطال
طرف
أوروب ــا بعد موقعة عاصفة من ٍ
واح ــد فــي «كــامــب ن ــو» قـبــل أسبوعين
انـتـهــت بــربــاعـيــة نظيفة للكاتالونيين
وتركت مدربهم السابق بيب غوارديوال
أمام الكثير لتصحيحه
شربل ّ
كريم
ال شــك فــي أنـهــا كــانــت أس ــوأ مـبــاراة
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،وال ش ــك في
أن ـ ــه اتـ ـخ ــذ خ ــال ـه ــا أسـ ـ ــوأ خـ ـي ــارات
تكتيكية منذ بداية مشواره في عالم
التدريب .صحيح أن برشلونة يفوق
ً
مانشستر سيتي خبرة في مسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،لكن
أحدًا لم يكن يتوقع أن تكون النتيجة
ب ـت ـلــك ال ـ ـصـ ــورة ،ال ب ــل ك ـ ــادت تـكــون
أس ــوأ لــو لــم يـهــدر الـبــرازيـلــي نيمار
ركلة جزاء.
والـصـحـيــح أيـضــا أن ط ــرد الـحــارس
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ك ــاودي ــو ب ــراف ــو كــان
مؤثرًا في تلك املباراة ،لكن ال لدرجةٍ
ي ـص ـبــح ف ـي ـهــا ال ـس ـي ـتــي م ـج ــرد أداة
ت ــدري ــب ل ـل ـفــريــق ال ـك ــات ــال ــون ــي ال ــذي
ّ
ت ـس ـل ــى مـ ـه ــاجـ ـم ــوه بـ ـخ ــط ــي وس ــط
الخصم ودفــاعــه ،وخصوصًا النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
سـ ّـجــل «هــاتــريــك» فــي تـلــك األمـسـيــة.

ال يمكن لغوارديوال
التفكير بأنه يمكنه اختراع
ميسي آخر
وهــذا الـكــام يأخذنا الــى التصويب
ـاط مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة أخ ـ ـطـ ــأ ف ـي ـهــا
عـ ـل ــى نـ ـ ـق ـ ـ ٍ
غــوارديــوال ُ
ويفترض عليه تفاديها
فــي موقعة الليلة ،وإال فــإن «اسـتــاد
اإلت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» س ـي ـش ـه ــد عـ ـل ــى مـلـحـمــة
جديدة لبرشلونة.
الواقع أن غوارديوال ال يبدو مقتنعًا
بــأن عليه تغيير طريقة لعب فريقه
بحسب مــا تقتضيه الـحــاجــة أو إذا
بشكل أدق عندما يقابل
مــا تكلمنا
ٍ
فــريـقــا مخيفًا مـثــل بــرشـلــونــة ،يملك
ك ــل اإلم ـك ــان ــات الس ـت ـغــال أي ثـغــرة
بسيطة من أجل الوصول الى هدفه.
ـق مـثــل بــرشـلــونــة ال يمكن
أم ــام فــريـ ٍ
ّ
ل ـ ـغـ ــوارديـ ــوال أن يـ ـظ ــل مـ ـصـ ـرًا عـلــى
ّ
متقدم ،وخصوصًا
دفاع
اللعب بخط ّ ٍ
متقدمني ،وهو األمر الذي
بظهيرين
ّ
بهدف
تسبب باهتزاز شباك سيتي
ٍ
أول في مباراة الذهاب عندما خسر
الـظـهـيــر األي ـس ــر ال ـصــربــي ألـكـسـنــدر

ّ
فريق مثل برشلونة ال يمكن لغوارديوال أن يظل مصرًا على اللعب بنفس الطريقة (أ ف ب)
أمام
ٍ

كـ ـ ـ ــوالروف ال ـ ـكـ ــرة ،لـيـسـتـغــل مـيـســي
امل ـس ــاح ــة امل ـت ــروك ــة خ ـلــف املــداف ـعــن
ّ
ويهز الشباك.
وفــي تلك اللقطة بــدا ّ
جليًا أيضًا أن
غ ــواردي ــوال طـلــب مــن رج ــال الــوســط
ّ
متقدمني أيضًا ،ما لم يمنحهم
اللعب
ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
الدفاعية وتعويض خطأ كــوالروف.
ورب ـ ـمـ ــا ك ــان ــت فـ ـك ــرة «ب ـ ـيـ ــب» خـلــق
الـ ــزيـ ــادة ال ـع ــددي ــة ف ــي خ ــط الــوســط
م ــن أج ــل ع ــدم مـنــح ال ـحــريــة لالعبي
«ال ـب ــرس ــا» لـلـتـصــرف ب ــال ـك ــرة ،وهــي
خطة لم تنجح ألن العبي سيتي لم
يـظـهــروا ككتلة واح ــدة ضــاغـطــة في
وج ــه الع ـبــي خــط الــوســط الـخــاقــن
ل ــدى بــرشـلــونــة .أض ــف ،أن الالعبني
ال ــذي ــن كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض م ـن ـهــم أن
يـ ـس ــان ــدوا خـ ــط الـ ــوسـ ــط فـ ــي ال ـشــق
ال ــدف ــاع ــي ،ان ـش ـغ ـل ــوا ف ــي مـهـمــاتـهــم
الـهـجــومـيــة ،أم ـثــال البلجيكي كيفن
دي بروين والدولي رحيم سترلينغ،
ليبقى األمل ــان ــي إيـلـكــاي غــونــدوغــان
م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـدًا ف ـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف
امللعب ،في ظل غياب مقلق لشريكه
البرازيلي فرناندينيو.
وبــالـحــديــث عــن دي ب ــروي ــن ،فــإنــه ال
يمكن لغوارديوال التفكير بأنه يمكنه
اختراع ميسي آخر ،إذ هناك ميسي
واحد فقط .وهنا املقصود محاولته

إش ــراك دي بــرويــن فــي مــركـ ٍـز مشابه
لــذاك الــذي أعـطــاه لألرجنتيني أيــام
ـت كان
كــان مدربًا لبرشلونة ،في وقـ ٍ

فيه خطأه األكبر في الشق الهجومي
بإبقائه لهدافه األرجنتيني سيرجيو
أغــويــرو عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء .وهــذه

برنامج الجولة الرابعة في دور المجموعات
¶ الثالثاء:
 املجموعة االولى:لـ ــودوغـ ــوري ـ ـتـ ــس الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري  -أرس ـ ـنـ ــال
االنكليزي ()21.45
بازل السويسري  -باريس سان جيرمان
الفرنسي ()21.45
 املجموعة الثانية:بـشـيـكـطــاش ال ـتــركــي  -نــابــولــي اإلي ـطــالــي
()19.45
ب ـن ـف ـي ـك ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو كـيـيــف
األوكراني ()21.45
 املجموعة الثالثة:بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني  -سلتيك
االسكوتلندي ()21.45
مانشستر سيتي االنكليزي  -برشلونة
االسباني ()21.45
 املجموعة الرابعة:أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد االس ـب ــان ــي  -روس ـت ــوف
الروسي ()21.45
إي ـن ــده ــوف ــن ال ـه ــول ـن ــدي  -ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
االملاني ()21.45

¶ األربعاء:
 املجموعة الخامسة:تــوت ـن ـهــام االن ـك ـل ـي ــزي  -ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
األملاني ()21.45
م ــون ــاك ــو ال ـف ــرن ـس ــي  -س ـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21.45
 املجموعة السادسة:بوروسيا دورتـمــونــد األملــانــي  -سبورتنغ
لشبونة البرتغالي ()21.45
لـيـجـيــا وارس ـ ــو ال ـبــولــونــي  -ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني ()21.45
 املجموعة السابعة:بورتو البرتغالي  -كلوب بــروج البلجيكي
()21.45
كوبنهاغن الدنماركي  -ليستر االنكليزي
()21.45
 املجموعة الثامنة:ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي  -ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي
()21.45
إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي  -ديـ ـن ــام ــو زغـ ــرب
الكرواتي ()21.45

ال ـن ـق ـط ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـك ــون
غ ــواردي ــوال قــد اسـتـغـنــى عـنـهــا ّ
كليًا
ب ـع ــدم ــا أك ـ ــد «كـ ـ ـ ــون» ح ـ ـضـ ــوره م ــرة
جديدة بهدفيه أمام وست بروميتش
ألبيون في نهاية األسبوع .وبالطبع
أراد «بـ ـي ــب» أن ي ـف ــاج ــئ بــرش ـلــونــة
بشيء جديد عبر هذه الخطوة ،لكن
فــريـقــه الـســابــق ك ــان أكـثــر مــن فــاجــأه
بظهوره وكأنه قرأ خطته قبل بداية
املباراة ،أو إذا صح التعبير بقراءته
الـســريـعــة لتلك الـثـغــر امل ــوج ــودة في
تشكيلته ،وعلى رأسها املصائب في
قلب الــدفــاع حيث كــان جــون ستونز
واألرجـنـتـيـنــي نـيـكــوالس أوتــامـنــدي
مــن ضـيــوف ال ـشــرف الرئيسيني في
ّ
املـبــاراة ،حيث تسلى بهما مهاجمو
الفريق الكاتالوني.
ّ
بــاخـتـصــار ،تـعــلــم مانشستر سيتي
وغ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال دروسـ ـ ـ ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة مــن
ٌ
دروس
مــوق ـعــة «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،وهـ ــي
مــن املـفـتــرض أن تفيدهم الليلة من
خصم
أجــل اسـتــرداد اعتبارهم أمــام
ٍ
ره ـ ـيـ ــب ،إذ ص ـح ـيــح أنـ ـه ــم تـمـتـعــوا
بالشجاعة فــي االستراتيجية التي
اع ـت ـمــدوهــا ف ــي املـ ـب ــاراة األول ـ ــى ولــم
يركنوا الباص في أي لحظة ،لكنهم
ً
ن ـس ــوا تـفـصـيــا ص ـغ ـي ـرًا وه ــو أنـهــم
يواجهون أكثر خطوط الهجوم رعبًا
في عالم الكرة.

سوق االنتقاالت

كوتينيو وأورييه على رأس أجندة برشلونة

بحاجة ماسة الى العب مثل أورييه (األناضول)
يبدو برشلونة
ٍ

ذكرت صحيفة «سبورت» ّ
املقربة من
ن ــادي بــرشـلــونــة بـطــل اسـبــانـيــا ،في
عددها امــس ،أن النادي الكاتالوني
يـ ــرغـ ــب ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ف ـي ـل ـي ـبــي كــوت ـي ـن ـيــو ن ـج ــم ل ـي ـفــربــول
االنكليزي.
وأوض ـح ــت الـصـحـيـفــة الـكــاتــالــونـيــة
أن مسؤولي ليفربول قـ ّـدمــوا عرضًا
لكوتينيو من اجل تمديد عقده الذي
لعام إضافي ،وذلك
ينتهي عام ٍ 2019
لحمايته من اغراءات االندية االخرى
وتحديدًا برشلونة ،وذلك رغم رفضه
ـت ســابــق ف ـكــرة االن ـت ـقــال الــى
فــي وق ـ ٍ

االخ ـ ـيـ ــر بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــام بـ ـع ــض وكـ ــاء
ال ــاعـ ـب ــن بـ ـم ـ ّـد ج ـس ــر تـ ــواصـ ــل بــن
الالعب و»البرسا» ،اذ اعتبر وقتذاك
أن الفريق الكاتالوني لديه أكثر من
ّ
الع ــب ف ــي م ــرك ــزه ن ـف ـســه ،م ــا يـقــلــص
فرص مشاركته.
اال انــه يبدو ان حلم كوتينيو باللعب
مع برشلونة إلى جانب مواطنه نيمار
ـت يتطلع
دا سيلفا ،قــد تـجــدد ،فــي وق ـ ٍ
فيه القطب االسباني اآلخر ريال مدريد
ال ــى اسـتـغــال اول فــرصــة لـضــم الــرقــم
 ،10وهو االمر عينه الذي ينطبق على
باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

الع ـ ـ ٌـب آخ ـ ــر وضـ ـع ــه «ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» عـلــى
رأس اجندته ايضًا وهــو ظهير ايمن
باريس سان جيرمان العاجي سيرج
أوريـ ـي ــه ف ــي ظ ــل حــاج ـتــه امل ـ ّ
ـاس ــة الــى
الع ـ ٍـب ف ــي ه ــذا امل ــرك ــز ،اذ ذك ــرت قـنــاة
«كــانــال بـلــوس» الفرنسية وصحيفة
«س ـ ـبـ ــورت» أن م ـس ــؤول ــي بــرش ـلــونــة
تواصلوا مع أورييه مقابل توجههم
لــاسـتـغـنــاء ع ــن أل ـي ـكــس ف ـي ــدال ال ــذي
اسـتـبـعــده املـ ــدرب لــويــس إنــري ـكــه من
حـســابــاتــه ،حـيــث يـعـتـمــد حــالـيــا على
الـ ـش ــاب س ـيــرجــي روب ــرت ــو ف ــي مــركــز
الظهير األيـمــن رغــم ان الــاعــب العــب

خط وسط في االساس.
وكـ ــان أوريـ ـي ــه ق ــد ان ـت ـقــل ال ــى بــاريــس
ســان جـيــرمــان قبل ثــاثــة مــواســم آتيًا
م ــن ت ــول ــوز م ـقــابــل  10م ــاي ــن يـ ــورو،
وي ـعـ ّـد مــن أفـضــل الــاعـبــن فــي مــركــزه
فــي ال ــدوري الفرنسي ،لكن كــان هناك
عــامــة اسـتـفـهــام عـلــى سـلــوكــه بعدما
تعرض لعقوبة املوسم املاضي من قبل
ناديه اثر توجيهه إهانة ملدرب الفريق
السابق لــوران بــان .كما انــه دخــل في
ـراك ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن م ـل ـهــى ليلي
عـ ـ ـ ٍ
فــي بــاريــس مــا ّ
تسبب لــه بمشاكل مع
الشرطة.

