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رياضة

دوري أبطال أوروبا

مدريد خائفة وعرشها مهدّد
كثيرة هي الفرق التي تنتظر حسم
تأهلها الليلة في الجولة الرابعة لدور
المجموعات في دوري أبطال أوروبا .لكن
كل األنظار على مباراة توتنهام هوتسبر
غد ،والتي باتت تكتسي
وريال مدريد مساء ٍ
يمر به
أهمية أكبر لمتابعتها ،بفعل ما ّ
النادي الملكي من أوضاعٍ صعبة حاليًا
كريم
شربل ّ
أصـبــح شـبــه مـحـســوم أن ري ــال مــدريــد
ب ـط ــل اس ـب ــان ـي ــا واوروبـ ـ ـ ـ ــا س ـي ـم ـ ّـر مــع
ت ــوت ـن ـه ــام ه ــوت ـس ـب ــر االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مــن
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــام ـنــة ف ــي دوري اب ـطــال
اوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ل ـك ــن ك ـم ــا ي ـع ـل ــم ال ـ ـكـ ــل ،ف ــإن
صـ ــدارة املـجـمــوعــة أم ــر أك ـثــر م ــن مهم
لرسم طريق االدوار االقصائية ،وهو
أمــر يعرفه الــريــال ويهمه أكثر مــن أي
ـت مضى؛ فاملرحلة املضطربة التي
وقـ ٍ
يعيشها "امليرينغيز" حاليًا تدفعهم
ال ــى الـتـفـكـيــر ف ــي ت ـص ـ ّـدر مجموعتهم
وتفادي مواجهة االسلحة الثقيلة في
اوروب ــا ،لكون الفريق ليس فــي افضل
احواله هذه االيام.
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه ان ال ـخ ـس ــارة ام ــام
جيرونا املتواضع ،والتي كانت االولى
ل ــري ــال م ــدري ــد ام ـ ــام وافـ ـ ـ ٍـد ج ــدي ــد الــى
"الليغا" منذ عام  ،1990تترك كل متابع
يتساءل عن مدى واقعية إمكان فقدان
الـ ــريـ ــال ل ـع ــرش ــه االوروب ـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي ب ــدا
غير مـهــدد مــع مطلع املــوســم الحالي،
وتـحــديـدًا عندما خطف رج ــال املــدرب
ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان الـســوبــر
االسـبــانـيــة وال ـســوبــر االوروبـ ـي ــة على
حـســاب الغريم برشلونة ومانشستر

باتت مجموعة زيدان
بعيدة كل البعد عن
كل شيء يسمى فريقًا
ي ــون ــاي ـت ــد االن ـك ـل ـي ــزي ت ــوالـ ـي ــا ،وذل ــك
ب ـ ـ ـ ـ ــأداء رف ـ ـيـ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى جـ ـع ــل ال ـك ــل
يتحدث عن مرحلة ذهبية سيعيشها
"ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض" ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة مــن
دون أن يتمكن أحــد مــن إيـقــاف جوعه
لالنتصارات وااللقاب.
لكن على مــا يـبــدو ،فــإن العـبــي الــريــال
شبعوا واكتفوا .وهــذه املسألة ليست
ّ
تجنيًا بل يعكسها مستواهم الفردي
والجماعي فــي الفترة االخ ـيــرة ،حيث
ظ ـه ــروا م ــن دون ذاك االنـ ــدفـ ــاع ال ــذي
أع ـطــاهــم مـحــركــا اضــاف ـيــا ت ـفـ ّـوقــوا من

توالت السقطات المدريدية المحلية فبات القلق كبيرًا على اللقب االوروبي (بيار  -فيليب ماركو  -أ ف ب)

خ ــال ــه ع ـل ــى خ ـص ــوم ـه ــم ع ـل ــى أرض
امللعب.
ً
ف ـع ــا ،بــاتــت مـجـمــوعــة زي ـ ــدان بـعـيــدة
كــل البعد عــن كــل شــيء يسمى فريقًا،
واألسـ ـ ــوأ ان ن ـجــومــه ل ــم يـتـمـكـنــوا من
ال ـت ـع ــوي ــض ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـ ـفـ ــردي،
وعلى رأسـهــم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ،ال ــذي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض ان
ي ـع ــود م ــن االيـ ـق ــاف وم ــن ح ـفــل منحه
جائزة افضل العــب في العالم ،جائعًا
بشكل غير مسبوق لتشغيل
ومندفعًا
ٍ
ماكينته التهديفية ،لكنه حتى اآلن ال
يحمل س ــوى ه ــدف يتيم فــي جعبته،
وذل ــك فــي أس ــوأ بــدايــة مــوســم لــه منذ
وصوله الى العاصمة االسبانية.
ال ـك ــام ع ــن إمـكــانـيــة ان ـه ـيــار منظومة
ري ـ ــال م ــدري ــد ،ال ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم فـيـهــا،
وبالتأكيد ال يمكن اتهام رونالدو بأنه
سببها ،بل هناك عوامل أخرى أسهمت
بـشـكـ ٍـل مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر فــي ما
آلت اليه االمور.
أول ه ــذه ال ـعــوامــل مــا ش ـهــده الصيف
امل ـ ــاض ـ ــي م ـ ــن خـ ـ ـ ــروج الع ـ ـبـ ــن ك ــان ــوا
م ــؤث ــري ــن ف ــي فـ ـت ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة خ ــال
امل ــوس ــم الــذه ـبــي الـ ــذي عــاشــه ال ــري ــال،
أمـثــال الـهــداف الــدولــي الـفــارو مــوراتــا،
واملدافع البرتغالي بيبي ،والكولومبي
خــامـيــس رودري ـغ ـيــز ،ال ــذي ك ــان ق ــادرًا
العب أساسي
على تعويض غياب أي
ٍ

(ه ـج ــوم ـي ــا) ف ــي حـ ــال إص ــاب ـت ــه ،وهــو
أم ـ ــر احـ ـت ــاج إلـ ـي ــه "لـ ـ ــوس ب ــان ـك ــوس"
اخـ ـيـ ـرًا م ــع اب ـت ـع ــاد ال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث

ب ــاي ــل .واالص ـ ــاب ـ ــات بـطـبـيـعــة ال ـح ــال،
وم ـن ـهــا ال ـتــي ضــربــت ال ـك ــروات ــي لــوكــا
مودريتش ،ودانــي كارفاخال ،واخيرًا

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة األولى:مانشستر يونايتد اإلنكليزي  -بنفيكا
البرتغالي ()21,45
ب ـ ــازل ال ـس ــوي ـس ــري  -سـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21,45
 املجموعة الثانية:سلتيك اإلسكوتلندي  -بــايــرن ميونيخ
األملاني ()21,45
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي -
أندرلخت البلجيكي ()21,45
 املجموعة الثالثة:أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي  -قـ ــره بــاخ
اآلذربيجاني ()21,45
رومـ ــا اإلي ـط ــال ــي  -تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
()21,45
 املجموعة الرابعة:أومل ـ ـب ـ ـيـ ــاكـ ــوس الـ ـي ــون ــان ــي  -ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني ()21,45
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي ()21,45

 األربعاء: املجموعة الخامسة:ليفربول اإلنكليزي  -ماريبور السلوفيني
()21,45
إشبيلية اإلسباني  -سبارتاك موسكو
الروسي ()21,45
 املجموعة السادسة:نــابــولــي اإلي ـط ــال ــي  -مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي ()21,45
شاختار دونيتسك األوكراني  -فيينورد
الهولندي ()21,45
 املجموعة السابعة:بشيكطاش التركي  -موناكو الفرنسي
()19,00
ب ــورت ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -الي ـب ــزي ــغ األمل ــان ــي
()21,45
 املجموعة الثامنة:تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبــر اإلن ـك ـل ـيــزي  -ري ــال
مدريد اإلسباني ()21,45
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي  -أبــويــل
نيقوسيا القبرصي ()21,45

الفرنسي رافايل فاران ،قصمت بال شك
ظهر الفريق الــذي اعتاد وجــود هؤالء
الالعبني معًا في ظل كيميائية رهيبة
ولدت بينهم.
وبــال ـحــديــث ع ــن ال ـت ـعــويــض ،يفترض
ال ـك ــام ّع ـلــى دور االح ـت ـيــاط ـيــن ال ــذي
بــدا مبشرًا فــي مستهل املــوســم ،حيث
برزت أسماء ماركو أسينسيو وبورخا
مايورال وداني سيبايوس وماركوس
يـ ــورن ـ ـتـ ــي ،لـ ـك ــن عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ّــدو ف ــإن
املـشــاركــات املتقطعة لـهــؤالء أث ــرت في
مستواهم ،فغابت االوراق الرابحة من
أيدي زيدان ،وبقي إيسكو وحيدًا تحت
أضـ ــواء الـتـمـ ّـيــز وم ــن دون أي مــواكـبــة
حقيقية لنجوميته.
وعـ ـن ــد ذك ـ ــر زي ـ ـ ـ ــدان ،ال ب ـ ـ ّـد ايـ ـض ــا مــن
االشـ ـ ــارة إلـ ــى دوره ال ـس ـل ـبــي أح ـيــانــا
ف ــي ض ـيــاع ال ـفــريــق ،وخ ـصــوصــا عند
ارتباكه لــدى تأخره في املـبــاراة ،حيث
ً
يعمد مـثــا الــى اللعب سريعًا بثالثة
مدافعني بهدف زيادة الكثافة العددية،
وه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ــدا ان ال ــري ــال ال
يـعــرف التعامل معها ،فـضــاع الفريق
وضاعت معه االنتصارات ،تمامًا كما
حصل امام جيرونا االحد املاضي.
اذًا هي عدة أسباب مجتمعة ،لكن الكل
ي ــدرك ـه ــا؛ فــإمــا ي ـعــود ال ــري ــال ســريـعــا،
وإم ــا سيجد نفسه عــائـدًا الــى مرحلة
الظلمة التي عاشها قبل أعوام قليلة.

سوق االنتقاالت

صراع مدريدي على موهبة باريسية
دخ ـ ــل ق ـط ـب ــا الـ ـع ــاصـ ـم ــة اإلس ـب ــان ـي ــة
مدريد ،الريال وأتلتيكو ،في منافسة
للحصول عـلــى الـبــرتـغــالــي جونكالو
غويديسُ ،العب باريس سان جيرمان
الفرنسي ،املعار إلى فالنسيا ،بحسب
صحيفة "أس" املدريدية.
وتألق غويديس في اآلونة األخيرة ،ما
أثار الكثير من الشائعات والتكهنات
حول مستقبله.
وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إلــى أن
الالعب بــدأ أولــى خطوات املفاوضات
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـ ــن أجـ ــل
االنتقال فــي الـعــام املقبل الــى صفوف
الـ"روخيبالنكوس".
ً
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أي ـ ـضـ ــا ،ن ـقــا
عــن م ـصــادر إعــامـيــة أخ ــرى ،أن ريــال

مدريد مهتم بالحصول على خدمات
غويديس ،حيث يحتاج النادي امللكي
إلـ ــى العـ ــب ل ــه ن ـفــس ال ـ ـقـ ــدرات الـفـنـيــة
لشغل الـجــانــب األي ـمــن ،لــذا فــإنــه على
اس ـت ـعــداد ل ـلــدخــول ف ــي ال ـص ــراع على
ضمه مقابل أي مبلغ من املال.
وأك ـ ــدت "آس" أن ع ــاق ــة ريـ ــال مــدريــد
بالبرتغالي جورجي مينديش ،وكيل
أعمال الالعب ،جيدة للغاية ،وهو ما
ُي ـعـ ّـد نقطة ق ــوة يستند إلـيـهــا إلتـمــام
الـصـفـقــة .وأص ـبــح الــاعــب البرتغالي
ّ
محط اهتمام العديد من األنــديــة ،في
الــوقــت الــذي يبدي فيه ســان جيرمان
مرونة لسماع جميع العروض ّ
املقدمة
له لالستغناء عن العبه.
وعلى صعيد املدربني ،خرج اإليطالي

ُ
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،املـ ـق ــال ق ـبــل فـتــرة
م ــن ت ــدري ــب ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي
ع ــن ص ـم ـت ــه ،ن ــاف ـي ــا ال ـش ــائ ـع ــات ح ــول
مستقبله.
وقال أنشيلوتي في مقابلة مع محطة
"راي" اإليـطــالـيــة" :كــل ي ــوم ،الشائعات
تنقلني إل ــى فــريــق ج ــدي ــد .ف ــي األي ــام
األخـ ـي ــرة إلـ ــى ت ـش ـل ـســي .ومـ ــن ث ــم فــإن
صديقي (مــواطـنــه أنـطــونـيــو) كونتي
يغضب .أنــا أتحدث دومــا مع كونتي،
وهــذا األمــر ليس صحيحًا" .وأضــاف:
"مــن ثــم تحدثوا عــن الصني وإفــرتــون،
لـ ـكـ ـنـ ـن ــي اآلن ال أعـ ـ ـل ـ ــم مـ ـ ــا س ـي ـك ــون
مستقبلي .سـنـعــود إل ــى الـحــديــث في
حزيران ،أريد أن أخلد الى الراحة اآلن.
سأبدأ في التفكير بمشروع كبير».
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