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رياضة

دوري ابطال اوروبا

بورصة «التشامبيونز ليغ» تلغي فرقًا ونجومًا
ت ـطــوي مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
لـكــرة ال ـقــدم الليلة وغـ ـدًا صفحة دور
ـور
ال ـم ـج ـمــوعــات ،الـ ــذي كـشــف عــن أم ـ ٍ
كثيرة ترتبط بالعديد من الفرق المرشحة
للمنافسة عـلــى الـلـقــب ه ــذا الـمــوســم،
ً
إضافة إلى العديد من النجوم الذين كان
من المتوقع بروزهم ّ
وخيبوا اآلمال
شربل ّ
كريم
كـ ـثـ ـي ــرة ه ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـتـ ــي ك ــان
ب ــاإلم ـك ــان ال ـتــوقــف ع ـنــدهــا ف ــي دور
املجموعات من مسابقة دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا .تـلــك الـبـطــولــة ال ـتــي حملت
م ـع ـه ــا مـ ـف ــاج ــآت عـ ـ ــدة فـ ــي غــال ـب ـيــة
مواسم العصر الحديث للعبة ،حيث
ب ــات ــت ص ـغ ــار األن ــدي ــة رق ـم ــا صعبًا
فيها وأطاحت بالرؤوس الكبيرة في
مناسبات عدة.
كذلك ،إن هذه املسابقة ّ
قدمت أسماء
مل ـع ــت الحـ ـق ــا ف ــي ع ــال ــم ال ـن ـجــوم ـيــة،
ونقلتها من الظل إلى دائرة الضوء،
ّ
فحطت في أهم الفرق لتصنع معها
اإلنجازات املحلية والقارية.
وانطالقًا من هذا الكالم ،كان املشهد
املـنـتـظــر ع ـلــى صـعـيــد الـتــرشـيـحــات
واألسماء املتوقع بروزها كالسيكيًا
إلى ٍّ
حد ما قبل انطالق املسابقة في
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،ل ـكــن أح ــداث ــا عــدة
شهدتها جعلت اآلراء تبدو مغايرة
أقله قبل ختام دور املجموعات.

قد ّ
تقدم المسابقة
في النهائي هذا الموسم فريقان
لم يكونا في الحسبان
ف ـ ـ ــإذا ذهـ ـبـ ـن ــا إلـ ـ ــى مـ ـس ــأل ــة تــرش ـيــح
الفرق للمنافسة على اللقب ،يمكننا
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ف ـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا عـ ـن ــد ب ــاي ــرن
ميونيخ .بطل أملانيا لم يدخل يومًا
الـبـطــولــة ال ـقــاريــة مــن دون أن يكون
اح ــد أق ــوى املــرشـحــن لــرفــع كأسها،
وه ــذا األم ــر ينطبق بــالـتــأكـيــد عليه
منذ أكثر من  10سنوات.
ل ـك ــن أي ـ ــن الـ ـب ــاي ــرن ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ه ــذه
الترشيحات؟
الــواقــع أن خـســارة الـفــريــق الـبــافــاري
ملـبــاراتــن فــي دور املجموعات تترك
ُ
ع ــام ــات اس ـت ـف ـه ــام ع ـل ـي ــه ،وت ـه ـبــط
أسـهـمــه إل ــى مـسـتــويــات مـتــدنـيــة في
ّ
ب ــورص ــة ال ـتــرش ـي ـحــات .ف ــإذا سلمنا
ً
جدال أن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد
ّ
اإلسباني تعد طبيعية ،فــإن سقوط

فريق يحمل هوية مستحقة للوقوف بين كبار المنافسين على دوري األبطال (أ ف ب)
اتضح أن قدوم «بيب» ال يكفي لتحويل مانشستر سيتي (حتى اآلن) إلى
ٍ

الفريق البافاري في الجولة املاضية
أمام رستوف الروسي ّ
يعد أمرًا غير
طبيعي ،وخصوصًا أن البايرن كان
قد سحق خصمه بخماسية نظيفة
ذه ــاب ــا قـبــل أن يـنـحـنــي أم ــام ــه إيــابــا
وسط أداء متواضع لغالبية العبيه.
رؤيـ ـ ـ ـ ــة أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو يـ ـحـ ـس ــم صـ ـ ـ ــدارة
مجموعة يـتــواجــد فيها بــايــرن ،هي
م ـســألــة ال تـحـصــل ك ــل مــوســم حيث
اعتاد "هوليوود الكرة األملانية" على
ال ــوق ــوف أم ـ ــام ك ــل م ـنــاف ـس ـيــه مهما
ك ــان ــت ق ــوت ـه ــم ،ل ـكــن اآلن وك ـم ــا قــال
ن ـجــم "األت ـل ـي ـتــي" ال ـفــرن ـســي ان ـطــوان
غ ــري ــزم ــان ل ــم ي ـع ــد الـ ـب ــاي ــرن بـنـفــس
الـقــوة الـتــي ظهر عليها أي ــام املــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال.
األخـيــر لــم يجلب اللقب ال ـقــاري إلى
م ـيــون ـيــخ ،وهـ ــذا ال ـل ـقــب ال ي ـبــدو أنــه
سيعود إلــى الـخــزائــن الـبــافــاريــة مع
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،ي ـعـ ّـد
فــري ـق ــه ال ـج ــدي ــد مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي أي ـض ــا م ــن الـ ـف ــرق ال ـتــي
ه ـ ـب ـ ـطـ ــت أس ـ ـه ـ ـم ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ،إذ ات ـض ــح أن ق ــدوم
"ب ـ ـيـ ــب" ال ي ـك ـف ــي ل ـت ـح ــوي ــل س ـي ـتــي
ـق ي ـح ـمــل
(حـ ـ ـت ـ ــى اآلن) إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ـ ٍ
هــويــة مستحقة لـلــوقــوف بــن كبار

املـ ـن ــافـ ـس ــن عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــأس صــاح ـبــة
األذنني الطويلتني.

دوري أبطال أوروبــا ال يفضح الفرق
وم ــدربـ ـيـ ـه ــا فـ ـق ــط ،إذ ف ـض ــح بـعــض

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة األولى:ب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي -
لودوغوريتس رازغراد البلغاري ()21.45
بـ ــازل ال ـســوي ـســري  -أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي
()21.45
 املجموعة الثانية:ب ـن ـف ـي ـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي
()21.45
دي ـن ــام ــو ك ـي ـيــف األوكـ ــرانـ ــي  -بـشـكـطــاش
التركي ()21.45
 املجموعة الثالثة:مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي  -سلتيك
اإلسكوتلندي ()21.45
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي  -ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا
مونشنغالدباخ األملاني ()21.45
 املجموعة الرابعة:أيندهوفن الهولندي  -روسـتــوف الروسي
()21.45
بــايــرن ميونيخ األملــانــي  -أتلتيكو مــدريــد
اإلسباني ()21.45

 األربعاء: املجموعة الخامسة:تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـي ــزي  -س ـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21.45
باير ليفركوزن األملاني  -موناكو الفرنسي
()21.45
 املجموعة السادسة:ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي  -ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند األملاني ()21.45
ل ـي ـخ ـيــا وارس ـ ـ ــو ال ـب ــول ــون ــي  -س ـبــورت ـي ـنــغ
لشبونة البرتغالي ()21.45
 املجموعة السابعة:كـ ـل ــوب ب ـ ـ ــروج ال ـب ـل ـج ـي ـكــي  -كــوب ـن ـهــاغــن
الدنماركي ()21.45
بورتو البرتغالي  -ليستر سيتي اإلنكليزي
()21.45
 املجموعة الثامنة:ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو زغـ ــرب
الكرواتي ()21.45
لـ ـي ــون ال ـف ــرن ـس ــي  -إش ـب ـي ـل ـيــة اإلس ـب ــان ــي
()21.45

النجوم أيضًا ،وعلى رأسهم األملاني
توماس مولر ،الذي لطاملا لعب دورًا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ن ـت ــائ ــج ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ.
ومثله زميله املــدافــع جـيــروم بواتنغ
الذي ّ
حمله كارل هاينتس رومينيغيه
مسؤولية الـخـســارة أم ــام روسـتــوف،
وقت كان الفريق األملاني يرى فيه
في ٍ
أنه أكمل خط دفاعه بعد ضم ماتس
ه ــام ـل ــس إلـ ــى املـ ــدافـ ــع األسـ ـم ــر ال ــذي
انكشف أخيرًا.
كــذلــك ،ظـهــر نـجــم لـيـسـتــر سـيـتــي في
ً
املــوســم املــاضــي جــايـمــي ف ــاردي ظــا
ّ
لذاك املهاجم الذي حطم األرقام ليقود
لقب محلي تاريخي في
"الثعالب" إلى ٍ
ـت
ال ــدوري اإلنكليزي املـمـتــاز ،فــي وقـ ٍ
كان الكل ينتظر منه أن يرسم ملحمة
أوروبـيــة خرافية تمامًا كما فعل في
"البريميير ليغ".
ومـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع أس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــاق ــن
اإلسبانيني ريال مدريد حامل اللقب
ألسباب مختلفة ،قد تحمل
وبرشلونة
ٍ
األدوار اإلقصائية املقبلة مفاجآت لم
تكن فــي الحسبان ،وفريقني لــم يقفا
في الصف األول بني املرشحني لبلوغ
املباراة النهائية ،فهل شاهدتم األداء
الـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األمل ــان ــي وآرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي على
املستويني املحلي واألوروبي أخيرًا؟

سوق اإلنتقاالت

أوزيل وسانشيز يطالبان براتب بوغبا للبقاء مع أرسنال

ّ
يكون أوزيل وسانشيز ثنائيًا من األفضل في أوروبا (أرشيف)

ال يـ ـ ـ ــزال م ـ ــوض ـ ــوع تـ ـم ــدي ــد عـ ـق ـ َـدي
ال ـن ـج ـمــن األملـ ــانـ ــي م ـس ـع ــود أوزيـ ــل
وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
ّ
مــع أرسـنــال اإلنكليزي معلقًا ،األمــر
ال ــذي ب ــدأ يـقـلــق جـمــاهـيــر "ال ـغــانــرز"
وخـ ـص ــوص ــا أن ال ــاعـ ـب ــن ي ـش ـكــان
ثنائيًا يعد من األبرز حاليًا في الكرة
ّ
األوروب ـي ــة وآخ ــر تـجــلـيــاتــه تسجيل
سانشيز ثالثية "هاتريك" مع صناعة
ه ـ ـ ــدف واألمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي هـ ــدفـ ــا وص ـن ــاع ــة
آخــر فــي امل ـبــاراة أم ــام وســت هــام في
الجولة األخيرة من الـ "بريميير ليغ".
ويطالب النجمان بــراتــب على غــرار
الفرنسي بول بوغبا ،نجم مانشستر
يونايتد ،ليصبحوا من األعلى أجرًا
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،بـحـســب

صحيفة "لندن إيفينينغ ستاندارد".
ويتقاضى بوغبا مبلغ  346,775ألف
ي ــورو شـهــريــا م ــا ي ـع ــادل  18مليون
يورو سنويًا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي عـلــى
استعداد لزيادة راتب نجميه ليصل
إلى  239,135ألف يورو ،أسبوعيًا ما
يعادل  12,435مليون يــورو شهريًا،
لـكــن مـ ــدرب "املــدف ـع ـج ـيــة" ،الـفــرنـســي
أرسـ ــن فـيـنـغــر ،يـعـلــم ج ـي ـدًا أن هــذا
األمر ليس كافيًا.
ويأتي ذلك في وقت أبقى فيه أوزيل
الباب مفتوحًا أمام عودته إلى ريال
مدريد اإلسباني كما قال في مقابلة
مع صحيفة "ماركا" قبل أيام ،بينما
يراقب مانشستر سيتي ويوفنتوس

اإليطالي وضع سانشيز الحالي مع
أرسنال.
من جهة أخرى ،أكد مهاجم توتنهام
هــوتـسـبــر اإلن ـك ـل ـيــزي ،هـ ــاري كــايــن،
رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق
ب ـع ــد ت ـم ــدي ــد ع ـق ــده م ـع ــه ح ـت ــى ع ــام
 2022األس ـبــوع املــاضــي ،مـعــربــا عن
رغـبـتــه بــالـفــوز ب ــال ــدوري اإلنكليزي
ودوري أبطال أوروبا في صفوفه.
وقال كاين ":من وجهة نظري وطاملا
أن مـسـتــوى ال ـفــريــق يـتـطــور ويملك
رؤيــة فأنا أرغــب في إنهاء مسيرتي
في صفوفه بطبيعة الحال".
وأضاف" :في الوقت الحالي هذا هو
تصوري ،ال أجد سببًا لإلنتقال إلى
ن ــاد آخـ ــر .طـمــوحــي ال ـف ــوز بــاأللـقــاب

ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ت ــوتـ ـنـ ـه ــام وتـ ـح ــديـ ـدًا
ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي امل ـم ـتــاز ودوري
أبطال أوروبا .لدينا جميع املقومات
لـنـحـقــق ه ــذه األه ـ ــداف ونـصـبــح من
أف ـض ــل األن ــدي ــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،املـلـعــب
الجيد قيد اإلنشاء وهذا أمر مثير".
وعلى صعيد املــدربــن ،أعلنت ادارة
ن ـ ـ ــادي ش ـي ـن ــزه ــن ال ـص ـي ـن ــي ،الـ ــذي
ي ـل ـعــب ف ــي دوري ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة،
تـعــاقــدهــا مــع الـســويــدي زف ــن غ ــوران
إريكسون الــذي تولى سابقًا تدريب
املنتخب اإلنكليزي ،خلفًا للهولندي
كالرنس سيدورف.
ّ
وكان سيدورف تسلم تدريب الفريق
في تموز املاضي ،لكنه لم ينجح في
قيادته إلى مصاف الدرجة األولى.

