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رياضة

البطوالت االوروبية الوطنية

برشلونة أمام التدوير أو أسوأ مصير
يبدوبرشلونة هادئًا إلى ٍّ
حد كبير ،حاله ُحال
غالبية األندية الكبرى في أوروباحيث فتح
سوق االنتقاالت .لكن ال يخفى أن حاجة
«ال ـبــرســا» كبيرة إلب ــرام بعض الصفقات
وسط ضرورة التدوير في التشكيلة بسبب
الروزنامة المزدحمة
شربل ّ
كريم
ال ي ــزال بــرشـلــونــة ي ـحــارب عـلــى ثــاث
جـ ـبـ ـه ــات ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،وه ـ ـ ــو ي ـف ـتــح
الليلة صفحة الـعــام الـجــديــد بمقابلة
م ـض ـي ـفــه أت ـل ـت ـي ــك ب ـي ـل ـب ــاو ف ــي ذه ــاب
دور الـ ـ ـ  16مل ـســاب ـقــة كـ ــأس إس ـبــان ـيــا.
هـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة ال ـت ــي ي ــراه ــا الـبـعــض
أقــل أهمية مــن غـيــرهــا ،ال ينظر إليها
النادي الكاتالوني النظرة نفسها ،إذ
بالنسبة إلى "البرسا" لطاملا ُع َّدت على
عال من األهمية ،إذ يكفي أن تحمل
قدر ٍ
ٍ
اســم كــأس امللك لكي تخلق رغبة أكبر
للبرشلونيني من أجل الفوز بها ،وذلك
في إطار الصراع السياسي األزلــي مع
العاصمة مدريد.
أض ـ ــف أن ك ـ ــأس املـ ـل ــك ت ـح ـمــل أه ـم ـيــة
معنوية كبيرة بالنسبة إلى برشلونة
ألس ـب ــاب تــرتـبــط بــالـسـجــل الـتــاريـخــي
لـ ـ ـه ـ ــذه امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن
ب ــرشـ ـل ــون ــة ي ـح ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
ف ــي ع ــدد مـ ــرات ال ـف ــوز ب ـهــا ( 28م ــرة)،
ويــريــد تـعــزيــز هــذا الــرقــم ،انـطــاقــا من
مواجهة بيلباو الذي ّ
يعد هدفًا رئيسًا
لبرشلونة في مسابقة الـكــأس ،لكونه

فتح معارك على جبهات ثالث
يتطلب مقاربة مختلفة في سوق
االنتقاالت وغرف المالبس
ثاني أكثر الـفــرق فــوزًا بها ( 23لقبًا)،
ومـ ــا إزاحـ ـت ــه ع ـن ـهــا إال عـمـلـيــة تشبه
بحجر واحد.
ضرب عصفورين
ٍ
كذلك ،يتطلع برشلونة إلى عدم اعتبار
ك ـ ــأس املـ ـل ــك أق ـ ــل أه ـم ـي ــة م ــن الـ ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي أو دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
ألن ــه بـبـســاطــة ف ــاز بـهــا ف ــي املــوسـمــن
املاضيني ،وهو يصعب عليه كالعادة
الـنــزول عــن منصته مــا دام ق ــادرًا على
البقاء عليها...
ل ـكــن ف ـتــح م ـع ــارك ع ـلــى ج ـب ـهــات ثــاث
يـتـطـلــب م ـقــاربــة مـخـتـلـفــة ،إن ك ــان في
سوق االنتقاالت أو في غرف املالبس.
وهنا الحديث عن كيفية تعامل املدرب
لويس إنريكه مع املرحلة املقبلة التي
ستكون مزدحمة باملباريات ومتشعبة
آن واحد .فبعيدًا عن موقعة الليلة،
في ٍ

آن واحد بالنسبة إلى برشلونة (لويس جينيه  -أ ف ب)
المرحلة المقبلة ستكون مزدحمة بالمباريات ومتشعبة في ٍ

يعلم برشلونة أنه لم يحسم أي شيء
بعد ،إن كــان في "الليغا" حيث يتأخر
عــن غــريـمــه ري ــال مــدريــد ب ـفــارق ثــاث
ن ـقــاط (يـمـلــك ال ــري ــال م ـب ــاراة أقـ ــل) ،أو
في دوري أبطال أوروبا حيث تنتظره
مهمة غـيــر سهلة فــي دور الـ ـ  16أمــام
باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
مــن هـنــا ،يـبــدو اعـتـمــاد مـبــدأ امل ــداورة
وقت لم يظهر
أولوية ال جدال فيها ،في ً ٍ
فـيــه لــويــس إنــري ـكــه رج ــا مــوثــوقــا به
فــي خـطــوة كـهــذه ،وقــد ثبت هــذا األمــر
في محطات عدة خالل املوسم الحالي
عندما أخطأ فــي حساباته الستبدال
العبيه املـصــابــن أو املــوقــوفــن .وهــذه
املـســألــة مــن دون شــك تـبــدو مقلقة ،إذ
إن "الـبــرســا" سيكون مطالبًا بخوض
مباراتني أسبوعيًا قبل أن يدخل في ما
يسمى فـتــرة الحسم الـتــي ُيفترض أن
يكون فيها بجاهزية تامة لكي ينهي
موسمه بأفضل طريقة ممكنة.
ل ـكــن لــويــس إنــري ـكــه ل ــم ي ـت ـحــرك حتى
اآلن باتجاه اإلدارة ،ولــم تتحرك هذه
األخ ـ ـيـ ــرة ب ــاتـ ـج ــاه س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية ،حيث ال يخفى أن برشلونة
ّ
بحاجةٍ إلى أن يكون فيه ،أقله للتوقيع
مع ظهير أيمن يمكنه القيام بهذا الدور

شكل ممكن ،فاألمر الواضح أن
بأفضل
ٍ
من بنى عليه اآلمال ،أي اليكس فيدال،
لن يكون يومًا ذاك الالعب املنشود في
املــركــز املــذكــور ،بينما يشغل سيرجي
روبــرتــو مــركـزًا ال يشبه أب ـدًا ذاك الــذي
عرفه منذ انطالق مسيرته في النادي
الكاتالوني.

لكن مشاكل "البالوغرانا" على صعيد
تــدويــر التشكيلة قــد تـبــدو فــي أمــاكــن
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا ض ــرب ــت
اإلص ــاب ــات خـطــوط ال ـفــريــق ،فــالـخــوف
مــن ف ـقــدان ج ـي ــرارد بيكيه والـفــرنـســي
صــامــويــل أوم ـت ـي ـتــي ب ــات أم ـ ـرًا واق ـعــا
بـسـبــب تــأث ـيــر ه ــذا ال ـغ ـيــاب ع ـلــى خط
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الـظـهــر .كــذلــك ،ينطبق األم ــر على خط
ال ــوس ــط ع ـنــد غ ـي ــاب ال ـق ــائ ــد أن ــدري ــس
إي ـن ـي ـي ـس ـت ــا ،ح ـي ــث ب ـ ــدا ج ـل ـ ّـي ــا أن ـ ــه ال
ي ــوج ــد أي العـ ــب وسـ ــط ف ــي تـشـكـيـلــة
ّ
لــويــس إنــريـكــه يمكنه ان يـكــون خلقًا
على شاكلة "الــرســام" ،وهــو أمــر مقلق
حتى إذا ما نظر ّ
القيمون على النادي
الـكــاتــالــونــي إل ــى املـسـتـقـبــل ،بـحـيــث ال
يرون خليفة حقيقية إلينييستا الذي
قد ال يتكرر ،لتتكرر بالتالي التجربة
املـ ــريـ ــرة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت رحـ ـي ــل شــافــي
هــرنــانــديــز وعـ ــدم الـتـمـكــن م ــن إي ـ ُجــاد
بديل بمستواه ،وهــو امللف الــذي فتح
ٍ
مـجــددًا مــع تــراجــع مستوى الـكــرواتــي
إيفان راكيتيتش في بعض املباريات،
وعدم ارتقاء الوافد الجديد البرتغالي
أن ـ ــدري ـ ــه غ ــوم ـي ــش إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوى مــن
ي ـس ـت ـح ــق ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـقـ ـمـ ـي ــص األزرق
واألحمر.
برشلونة في أزمة؟ الجواب هو ال حتى
كتابة هذه السطور ،لكن قراءة للوضع
ال ـع ــام ون ـظ ــرة ُمـسـبـقــة إل ــى الـشـهــريــن
امل ـق ـب ـلــن وحـ ـس ــاب ــات ل ــوي ــس إنــري ـكــه
ً
ت ـج ـعــل هـ ــذا ال ـع ـن ــوان ق ــاب ــا لـلـتــوقــف
عنده ،ومن يدري ربما الستخدامه في
فترة الحقة.

سوق االنتقاالت

أوباميانغ وباكا جديد النجوم على الالئحة الصينية

يستعد شنغهاي سيبغ لتقديم عرض قياسي لضم
أوباميانغ (أرشيف)

وصـ ــل ال ـ ــدور إلـ ــى ال ـغ ــاب ــون ــي ب ـي ــار -
إيميريك أوباميانغ ليكون في مرمى
اهتمام األندية الصينية ،حيث ذكرت
صـحـيـفــة "الغ ــازي ـت ــا دي ـل ـلــو س ـب ــورت"
اإليطالية أن شنغهاي سيبغ الصيني
يستعد لتقديم عرض قياسي لضمه.
وأشارت الصحيفة املتخصصة الى أن
ال ـنــادي الصيني يسعى الــى التعاقد
مع أوباميانغ ( 27عامًا) مقابل صفقة
ق ـي ـم ـت ـهــا  150م ـل ـي ــون ي ـ ــورو ورات ـ ــب
س ـن ــوي بـقـيـمــة  41م ـل ـيــون ي ـ ــورو في
امل ــوس ــم ال ــواح ــد .وس ـج ــل أوبــام ـيــانــغ
 22هــدفــا لــدورت ـمــونــد ف ــي  21م ـبــاراة
هــذا املــوســم ،وسيشارك مــع بــاده في
كأس األمم األفريقية املقبلة على أرضه
خالل الشهر الحالي.

إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة "ت ــوت ــو
س ـب ــورت" أن أنــديــة شـنـغـهــاي شينوا
وت ـي ــان ـج ــن ك ــوانـ ـجـ ـي ــان وغ ــوانـ ـغ ــزو
إيـفــرغــرانــد مهتمة بـضــم الكولومبي
كـ ــارلـ ــوس ب ــاك ــا وس ـت ـت ـق ــدم ب ـع ــروض
ض ـخ ـمــة خـ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلغـ ــراء
إدارة ميالن اإليطالي ببيعه.
وأش ــارت تقارير إعالمية إلــى أنــه في
حــال وج ــود عــرض يـتـجــاوز مبلغ 30
مليون يورو ،فإن إدارة "الروسونيري"
ستبحث جديًا في املوافقة على رحيل
باكا الذي يفكر بدوره بعدم االستمرار
م ــع مـ ـي ــان ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ت ــوت ــر عــاقـتــه
بمدربه فينتشينزو مونتيال.
وش ـهــدت س ــوق االن ـت ـقــاالت الصينية
فورة غير مسبوقة في األيام املاضية،

إثر انتقال النجوم :البرازيلي أوسكار
واألرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي كـ ـ ـ ــارلـ ـ ـ ــوس ت ـي ـف ـي ــز
وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي أكـ ـس ــل ف ـي ـت ـســل م ـقــابــل
مبالغ ضخمة.
وفــي الـبــرازيــل ،أعـلــن املــديــر الرياضي
لـنــادي شابيكوينسي ،روي كوستا،
أن فريقه الــذي فقد  19العبًا وأعضاء
ف ــي جـ ـه ــازه ال ـف ـنــي بـتـحـطــم ال ـطــائــرة
ّ
التي كانت تقلهم فــي تشرين الثاني
املاضي ،سيتعاقد مع  20العبًا جديدًا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ــوس ـ ـت ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
للصحافيني" :سنلجأ إلى العديد من
الصفقات على سبيل اإلعارة".
ونـجــا مــن الـحــادثــة قلب الــدفــاع نيتو
وال ـظ ـه ـي ــر أل ـ ــن روشـ ـ ـي ـ ــل ،وق ـ ــد تــوقــع
كــوسـتــا عــودتـهـمــا ل ـلــدفــاع ع ــن أل ــوان

ال ـنــادي .أمــا ح ــارس املــرمــى جاكسون
فــوملــان ،الــذي نجا ب ــدوره ،فلن يتمكن
من ذلك بعدما بترت إحدى ساقيه.
وأضــاف كوستا" :لــن يرتدي أي العب
هـ ــذا امل ــوس ــم ال ـق ـم ـصــان ال ـت ــي تـحـمــل
أرقـ ــام جــاك ـســون ف ــومل ــان ونـيـتــو وأل ــن
روش ـ ـيـ ــل" .وفـ ــي امل ــاع ــب األوروب ـ ـيـ ــة،
انـ ـض ــم الـ ـب ــاراغ ــواي ــان ــي املـ ــولـ ــود فــي
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن ،خ ـ ـ ــوان إي ـ ـتـ ــوربـ ــي ،عـلــى
سبيل اإلع ــارة لـعــام ونـصــف عــام إلى
تــوريـنــو اإلي ـطــالــي قــادمــا مــن موطنه
روما ،بحسب وسائل إعالم إيطالية.
وخ ـ ـضـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب ل ـل ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي
الــروت ـي ـنــي ق ـبــل ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى الـعـقــد
الذي يتضمن بندًا يتيح شراءه مقابل
مبلغ يتراوح بني  12و 13مليون يورو.

