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رياضة

رياضة

ّ
«خطر الموت» يهدد الدوري اللبناني
الكرة اللبنانية

الموسم المقبل في كرة القدم اللبنانية في
هل
ٌ
ّ
خطر؟ ســؤال ال بــد من طرحه وســط القلق الذي
يتناقله المسؤولون عن األندية الذين صارح بعضهم
حتى بإمكانية عدم المشاركة في الــدوري ،وهو
أمر يفتح الباب على الكثير من الكالم حول مستقبل
اللعبة ّ حيث البحث عن حلول يبدو أشبه بالمعضلة
في ظل األزمة االقتصادية ـ المالية التي تزداد سوءًا
يومًا بعد يوم في البالد
شربل ّ
كريم
ّ
اج ـت ـم ـ ٌ
ـاع مــرت ـقــب دعـ ــا إل ـي ــه االتـ ـح ــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ي ـ ــوم االث ـن ــن
املقبل للتباحث مع األندية في صورة
املوسم املقبل واستطالع اآلراء وتبادل
األفكار .لكن هناك نقطة تحدث عنها
م ـس ــؤول ــون ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة وهــي
م ــا يـفـتــرض ال ـتــوقــف ع ـن ــده ،وتــرتـبــط
بـ ـ ــالـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــة املـ ــزمـ ــع إط ــاق ـه ــا
والتي قيل إن املشاركة فيها ستكون
إجبارية.
الـكـلـمــة األخ ـي ــرة وحــدهــا تـكـفــي لفتح
ـؤال ي ــرتـ ـب ــط ب ـم ــدى
الـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـل ــى سـ ـ ـ ـ ـ ٍ
جهوزية األندية إلطالق استعداداتها،
إذ ال ي ـخ ـف ــى ع ـل ــى أح ـ ــد أن امل ـش ــاكــل
املــالـ ّـيــة ستكون السبب الــرئـيــس وراء
عــدم مـشــاركــة بعض ال ـفــرق ،وهــو أمر
اعترف به مسؤولون عنها والذين إذا
ما أرادوا التحدث بتفاؤل أشاروا إلى
مـشــاركــة ُصـ َـوريــة لــن تغني أو تسمن
الكرة اللبنانية.

 80%من األندية ال تملك
للمشاركة
القدرة المالية
ّ
في الدوري بالحد األدنى
ٌ
اجتماع ُمرتقب دعا إليه االتحاد
اللبناني لكرة القدم يوم االثنين
المقبل للتباحث مع األندية في
صورة الموسم المقبل
ً
هي فعال األزمة التي تعصف بالجميع
والـ ـت ــي ي ـع ــرف ال ـك ــل أنـ ــه بـسـبـبـهــا لن
يكون شــيء كما في السابق ،فاألكيد
أن ــه ال يـمـكــن ّ
ـاد ال ـس ـيــر بنفس
ألي نـ ـ ٍ
ّ
النهج الذي اتبعه في املواسم القريبة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـض ــع امل ــوس ــم
خطر فعلي .وهنا الحديث
املقبل في
ٍ
ليس فقط عــن إمكانية عــدم مشاركة
ب ـعــض ال ـف ــرق ،إذ إن ه ــذا األمـ ــر ق ــد ال
َ
مستبعد ،بل إن
يحصل ولــو أنــه غير
مشاركتها على سبيل تأدية الواجب
ستنعكس سلبًا على مستوى اللعبة
لسنوات عدة.
ومستقبلها
ٍ

الجميع في قلب األزمة

ّ
م ـخ ـطــئ أيـ ـض ــا مـ ــن ي ـص ــن ــف األن ــدي ــة
بــن ميسور وفـقـيــر ،إذ لطاملا قيل إن
أندية العهد ،النجمة ،األنصار والبرج
باستقرار مالي .لكن أقله هنا
تتمتع
ٍ
ّ
يمكن الـتــوقــف عـنــد «الـثــاثــة الـكـبــار»
والقول إن مشاكلهم الحالية هي أكبر
من مشاكل غيرهم ،ففي نهاية املطاف
هم يرتبطون بالعبني أصحاب عقود
ّ
مالية كبيرة ،وهو ما سيحتم عليهم
إعــادة التفاوض مع كل العـ ٍـب إليجاد
ـود بأرقام
تسويات للتوقيع على عـقـ ٍ

مختلفة .وهذه املسألة قد تفتح الباب
عـلــى مـشــاكــل م ـت ـفـ ّـرقــة ،لـكــن ال ب ـ ّـد من
ح ـصــول ـهــا ،إذ تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
أن م ـع ــدل دفـ ــع ك ــل واح ـ ـ ـ ٍـد م ــن ال ـف ــرق
الثالثة كرواتب شهرية وصل إلى 100
أل ــف دوالر ،وم ــع سـعــر ال ـصــرف الــذي
يصيب أرقامًا جنونية يوميًا ،يوازي
ـاد ش ـهــريــا ،املـيــزانـيــة
م ــا يــدفـعــه ك ــل نـ ـ ٍ
املوسمية ألحــد أنــديــة وســط الترتيب
وفــق عملية حسابية بسيطة تستند
إل ــى سـعــر ال ـص ــرف الــرس ـمــي املعتمد
سابقًا في كل املعامالت املالية.
واألزم ـ ــة ه ــذه ال يـمـكــن إغـفــالـهــا أبـ ـدًا،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا ق ـيــل إن حـضــور
 12الع ـبــا ف ـقــط ف ــي ت ـمــاريــن األن ـصــار
بعد استئنافها ّ
مرده إلى خالفات مع
بـعــض الــاع ـبــن ح ــول األمـ ــور املــالـيــة
فباتوا عمليًا خــارج حسابات النادي
إذا لــم يتوصلوا إلــى اتفاقات جديدة
معه.
ّ
كل هــذا يأخذ إلــى قناعةٍ يتفق عليها
مصدر إداري رفيع املستوى،
أكثر من
ٍ
حيث النظرة واحــدة إلى األندية التي
برأيهم إن  80في املئة منها ال تملك في
الوقت الحالي القدرة املالية للمشاركة
ّ
ّ
سيفسر
بالحد األدنى ،ما
في الدوري
ع ـ ـ ــدم ت ـ ـج ـ ـ ّـرؤ الـ ـبـ ـع ــض عـ ـل ــى إط ـ ــاق
الـتـمــاريــن أو الـتــريــث فــي استئنافها
ح ـتــى إي ـج ــاد ال ـح ـلــول ال ـشــاف ـيــة الـتــي
ُ
يمكن أن تبعد النادي عن أي صدامات
مع الالعبني.
مـســألــة يــؤكــدهــا رئ ـيــس ن ــادي شـبــاب
ـال
الـ ـس ــاح ــل س ـم ـي ــر دب ـ ـ ــوق فـ ــي اتـ ـص ـ ّ ٍ
ـردد
م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا تـ ـ
أن ــه سـيـتــرك مـنـصـبــه ،مــا يـضــع فريق
ّ
مهب الريح،
الضاحية الجنوبية فــي
وذلك للمرة األولى منذ فتر ٍة طويلة.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق« :ال ي ـ ـخ ـ ـفـ ــى أن
م ـســؤول ـي ـت ـنــا أص ـب ـح ــت أك ـب ــر بـفـعــل
صـعــوبــات تــأمــن العملة واألوض ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـفــاق ـمــة .ال ـك ــل يعلم
أن ـ ـنـ ــي أع ـ ـمـ ــل ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـش ــرك ــات
ّ
ـرار
املــالـيــة ،وهــو مـجــال تـعــرض ألض ـ ٍ
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ولـ ـ ـي ـ ــس فــي
لـبـنــان ف ـقــط» .وي ـتــابــعُ :
«ي ـف ـتــرض أن
تنعقد الهيئة اإلداريـ ــة لـلـنــادي هــذا
األسبوع الستعراض املرحلة املقبلة
واملتوجبات ،ألنــه لن نقبل أن نلتزم
باتفاقات ومــن ثم ندخل في مشاكل
م ــع ال ــاعـ ـب ــن» .أمـ ــا ع ــن س ـب ــب ع ــدم
عــودة الساحل إلــى التمارين فيقول:
«ن ـ ـحـ ــن ال نـ ـ ـ ــزال نـ ــدفـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات
ّ
متوجبة علينا منذ املــوســم املاضي
لكي ال نخرج عن اتفاقاتنا ،وبالتالي
ف ــإن ه ــذا األمـ ــر يــؤثــر عـلــى مــوضــوع
تجهيز ملعب حــارة حريك الــذي يتم
تجديده إيــذانــا بفتحه أمــام تمارين
ف ــرق ال ـن ــادي ،لـكــن ال ــواق ــع أن األم ــور
أصبحت أصعب حاليًا».

أين دور األحزاب؟
ب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ،يـ ـمـ ـك ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة
ب ــاس ـت ـغ ــراب إلـ ــى م ــا ي ـم ـ ّـر ب ــه ش ـبــاب
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كأس إيطاليا

الكرة اإليطالية تعود على إيقاع «الكالسيكو»
يعيد إياب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا اليوم وغدًا
لكرة الـقــدم االيطالية ،فــي بــاد دفعت ثمنًا كبيرًا
الحياة ّ
ّ
جراء تفشي فيروس كورونا .وستكون ُمباراة يوفنتوس
مع ضيفه ميالن اليوم الجمعة األولى التي تقام في إيطاليا
بعد َأن أصبحت بؤرة فيروس كورونا في القارة العجوز،
وبداية ما يأمل مسؤولو اللعبة أن تكون عودة املستديرة
إلى طبيعتها.
وبرغم استمرار الفيروس ،بــدأت إيطاليا تخرج تدريجيًا
من عزل صارم الشهر املاضي وتتجه نحو حياة عادية،
فيما تؤكد عــودة كــرة القدم أن األزمــة الخطيرة أصبحت
وراء الـطـلـيــان .وف ــي امل ـب ــاراة األولـ ــى سـيـكــون يوفنتوس
مرشحًا لتخطي ميالن ،بعدما عادله في عقر داره ()1-1
في شباط /فبراير املاضي .وسيلعب ميالن بدون مهاجمه
املصاب السويدي املخضرم زالتان ابراهيموفيتش والذي
أعاد الحياة إلى الفريق اللومباردي بعد عودته في كانون
األول /ديسمبر .وسيغيب أيضًا عن ميالن الذي سيحاول
إلحاق الخسارة األولــى بيوفنتوس في تورينو منذ عام
 ،2011امل ـهــاجــم اإلس ـبــانــي ســامــو كاستييخو واملــدافــع
ّ
وسيعول
الفرنسي تيو هرنانديز وذلــك بسبب اإليقاف.
مــدربــه سيلفيو بيولي على األرج ــح على الـكــرواتــي أنتي
ريبيتش الذي سجل سبعة أهداف في تسع مباريات قبل
تعليق املنافسات الكروية .وسيساعد ميالن النظام الجديد
القاضي بإلغاء الوقت اإلضافي بحال تعادل الفريقني بعد
انتهاء الوقت األصلي.
ّ
يستعد يوفنتوس ملعركته الطاحنة في الدوري
في املقابل،
مــع التسيو ال ــذي يبعد عنه بنقطة واح ــدة .ورأى مدربه

ـأس
مــاوريـتـسـيــو س ــاري أن فــريـقــه مـحـظــوظ لـخــوض الـكـ ّ
والدوري ودوري أبطال أوروبا في فترات منفصلة ،في ظل
سعيه ال ــدؤوب لنقل نجاحه املحلي إلــى الساحة القارية.
وقال مدرب تشلسي االنكليزي ونابولي السابق« :يمكننا
التركيز على أهدافنا الواحد تلو اآلخر .قد يشكل هذا األمر
ميزة لنا».
وسيالقي ّ
املتأهل بني يوفنتوس وميالن صاحب البطاقة
من نصف النهائي الثاني بني إنتر ونابولي .لكن رجال
امل ـ ــدرب أن ـطــون ـيــو كــون ـتــي ي ــواج ـه ــون مـهـمــة صـعـبــة على
أرض نابولي بعد خسارتهم ذهابًا في عقر ُدارهم بهدف
اإلسباني فابيان رويــز .وعلى غرار ميالن ،ت ّ
عد مسابقة
الكأس الفرصة املثالية إلنقاذ موسم نابولي املترنح في
املركز السادس في الدوري.
ّ
سيكون يوفنتوس مرشحًا لتخطي ميالن (أ ف ب)

بوندسليغا

بايرن ميونيخ يقترب من الكأس الثامنة تواليًا

تتدرب  12العبًا من األنصار بقيادة عبد الوهاب أبو الهيل (عدنان الحاج علي)

ال ـســاحــل أو غ ـي ــره م ــن األن ــدي ــة الـتــي
لطاملا حظيت برعاية خاصة ،ومنها
كانت خلفيتها سياسية لكنها كانت
بشكل أو بآخر
مقبولة ألنها ساهمت
ٍ

بمساعدة األنــديــة على الــوقــوف على
أقدامها .والواقع املرير حاليًا يفرض
بحسب إداري رفيع املستوى القبول
ب ــ«اس ـت ـغ ــال» ال ـس ـيــاس ـيــن لــأنــديــة

شرط دعمهم لها على غرار ما فعلوا
ســابـقــا ،وقـبــل أن يــديــروا ظهرهم إثر
وصولهم إلى غاياتهم الشخصية.
هي معادلة تنطبق على أندية كثيرة،
ً
وف ـعــا تـبــدو مقبولة ـ ولكنها بــدون
أدنى شك ستؤثر سلبًا على مستقبل
اللعبة ـ إذ في نهاية املطاف ال يمكن
إن ـ ـكـ ــار انـ ـتـ ـش ــار األح ـ ـ ـ ــزاب فـ ــي ال ـك ــرة
الـلـبـنــانـيــة عـلــى مـخـتـلــف املـسـتــويــات
الرسمية ،فهم فرضوا ممثلني لهم في
ّ
االتحادات املتعاقبة ،وهم قالوا مرارًا
إنهم «أم الصبي» لهذا النادي أو ذاك،
ّ
وم ــا ك ــان مــن األن ــدي ــة إل أن تبعتهم
وبــايـعـتـهــم .إذًا ح ــان الــوقــت لتساهم
األحزاب املختلفة بنجدة هذه األندية
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـب ــدو ف ـي ــه ال ــدول ــة
عاجزة عن إنقاذ الرياضة.
ـام فــي ه ــذا ال ـشــأن ،لكنه
وي ـطــول ال ـكـ ً
ي ـت ــرك م ـس ــاح ــة حــزي ـنــة واسـ ـع ــة عـنــد
سـ ـم ــاع مـ ـص ــارح ــة أم ـ ــن سـ ــر االخ ـ ــاء
ّ
شهيب بأن ناديه
االهلي عاليه وائل
الــذي لطاملا كــان «الـحـصــان األســود»
ل ـ ــم يـ ـع ــد لـ ــديـ ــه ال ـ ـحـ ــافـ ــز ل ـل ـت ـن ــاف ــس،
فرق الفئات
واالهتمام سيتركز على ٌ
العمرية واإلناث .هو اعتراف ضمني
ب ـم ـش ــارك ــة صـ ــوريـ ــة م ـق ـب ـلــة ل ـل ـفــريــق
الجبلي ،ومثلها قــد ترتبط بغريمه
الـ ـصـ ـف ــاء ال ـ ـ ــذي ت ــرك ــه داع ـ ـمـ ــه غـ ــازي
ال ـش ـع ــار م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــوي ـلُــة ف ــي ظــل
العبء املالي الكبير الــذي ألقي عليه
ّ
ميزانية غير بسيطة فــي ظل
لتأمني
وج ــود نـجــوم كثر فــي الـفــريــق بينهم
الدولي زين طحان الذي رفع الصوت
عــالـيــا أخ ـي ـرًا عـبــر وس ــائ ــل الـتــواصــل
ّ
املعنية
االجتماعي ،مناشدًا الجهات
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى حـ ـ ــال ال ــاعـ ـب ــن ال ـت ــي
وصلت إلى الحضيض.

مشهد الدرجة الثالثة
وب ــن ال ـج ـنــوب وال ـش ـمــال ،وق ـفــت فــرق
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ،ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة،
ال ـســام زغــرتــا وطــراب ـلــس غــالـبــا أمــام
م ـشــاكــل م ــال ـ ّـي ــة ،مـنـهــا م ــا ب ـقــي مـخـ ّـبــأ
ومنها ما طفا إلى العلن .وهذه األندية
ق ــد تـ ـك ــون ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
ال ــدوري مــن دون تعقيدات إذا مــا قبل
الع ـبــوهــا بــالـلـعــب ب ــ«امل ــون ــة» بحسب
عضو سابق في الهيئة اإلدارية
وصف
ٍ
ـاد ج ـن ــوب ــي ،إذ ي ـم ـكــن أن تـسـتـغــل
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ٍ
من العبيها بمناطقهم ،ما قد ُيفضي
ربـمــا إلــى مــوافـقــة بعضهم حتى على
مقابل مــالــي ،وهو
اللعب مـ ّـن دون أي
ٍ
أمر سيؤثر بدوره سلبًا على املستوى
ال ـعــام ل ـل ــدوري ويـقـضــي عـلــى الـحــافــز
لتقديم األفضل من ِقبل كل العب.
م ــن هـ ـن ــا ،ال ي ـم ـكــن اسـ ـتـ ـغ ــراب دع ــوة
بـعــض مــن ه ــذه األن ــدي ــة الــاعـبــن إلــى
الـتـمــاريــن ب ـغ ـمــوض ،أي أن ـهــا لــم تـلـ ِـق
بالوعود أو تجبر أحدًا على االلتحاق،
بل تترك األمور َ
مبهمة ومفتوحة على

كل االحتماالت .أضف اعتراف بعضها
بأنها لن تقف في وجه أي العب يريد
الرحيل إلــى وجـهــةٍ يمكن أن تـ ّ
ـؤمــن له
املطلوب.
الـ ـص ــورة يـخـتـصــرهــا إداري شـمــالــي
قـ ــديـ ــم بـ ــال ـ ـقـ ــول« :لـ ــأسـ ــف سـتـصـبــح
صــورة بعض الـفــرق على شاكلة فرق
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـي ــث ت ـج ــد الع ـبــن
دون املستوى البدني والفني املطلوب
لعدم وجــود ما يجبرهم على االلتزام
ب ــال ـت ـم ــاري ــن .وس ـي ـك ــون هـ ــدف بـعــض
األنـ ــديـ ــة ج ـم ــع الـ ـع ــدد ال ـق ــان ــون ــي ّمــن
الالعبني قبل كل مباراة ال أكثر بغض

ّ
النظر عــن مستوى وق ــدرات مــن يوقع
على كشوفاتهم».
أمـ ــا م ــا ي ـح ـت ــاج ل ــه ال ـك ــل ح ــال ـي ــا فـهــو
خطة إنقاذية ترعاها الدولة اللبنانية
مل ـســانــدة االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي وداع ـمــي
األنــديــة قبل السقوط إلــى مــا دون فئة
ال ـ ـهـ ــواة ،ف ــاألن ــدي ــة ك ــان ــت ق ــد وص ـلــت
ّ
إل ــى مــرحـلــة نـصــف اح ـت ــراف أق ــل ــه في
املوسمني األخـيــريــن ،لكن حتى دوري
الهواة يحتاج إلى عنصر املال ،وغياب
ه ــذا الـعـنـصــر س ـي ـحـ ّـول ال ـب ـطــولــة إلــى
س ــاح ــة لـلـتـسـلـيــة وتـمـضـيــة ال ــوق ــت ال
أكثر بالنسبة إلــى الالعبني .واألخطر
أن الناشئني سيفقدون الحافز للعب
كـ ــرة الـ ـق ــدم وس ـي ـه ـجــرون ـهــا ،وامل ـمـ ّـيــز
منهم سيبحث عن فرصةٍ خارج البالد،
خ ـص ــوص ــا أن ج ـي ــل ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن
تتراوح أعمارهم بني الـ 14والــ 15عامًا
أو نـظــراء هــم الــذيــن بلغوا ســن الرشد
وبـ ــدأوا ي ـجــدون مـكــانــا لـهــم فــي دوري
األضــواء ،سيتجهون للبحث عن لقمة
العيش حرصًا على مستقبلهم.
كما أن االس ــوأ هــو أنــه فــي غـيــاب املــال
ستختفي استراتيجيات التطوير ألن
بعض األندية قد يضطر لالعتماد على
أج ـهــزة فـنـيــة مـحـلـيــة عــديـمــة الـخـبــرة،
لتبدو بالتالي وكأنها تقوم بتشييد
ً
مبنى مـعـتـمــدة عـلــى عـمــال الـبـنــاء من
دون وج ـ ــود م ـه ـن ــدس ي ـض ــع األس ــس
الصحيحة لضمان نجاح املشروع.
ُ
إذًا هي مسؤولية وطنية ستلقى على
عاتق الدولة إذا ما أرادت الحفاظ على
الــريــاضــة وإبـقــاء هــا على قيد الحياة،
وتــالـيــا إب ـعــاد الـشـبــان وال ـشــابــات عن
ـط لهم
املــوب ـقــات ،وت ــرك أم ـ ٍـل ول ــو بـسـيـ ٍ
ب ــأن ه ـنــاك م ــا ال يـ ــزال يـسـتـحــق عـنــاء
الجهد والتعب في هذه البالد.

يملك بــايــرن ميونيخ فــرصــة التتويج
غـ ـ ـ ـدًا الـ ـسـ ـب ــت ب ـل ـق ـب ــه ال ـ ـثـ ــامـ ــن ت ــوال ـي ــا
وال ـثــاثــن فــي تــاري ـخــه ،فــي ح ــال فــوزه
عـلــى ضيفه بــروسـيــا مونشنغالدباخ
الـ ـ ــرابـ ـ ــع وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة م ـ ـ ـطـ ـ ــارده امل ـب ــاش ــر
بروسيا دورتموند على أرض مضيفه
فورتونا دوسـلــدورف املـهـ ّـدد بالهبوط
في املرحلة الثالثني من الدوري األملاني
ُ
لـكــرة ال ـقــدم .وحـتــى ت ـعــادل دورتـمــونــد
وفــوز النادي البافاري سيمنح األخير
ال ـل ـقــب ن ـظ ــري ــا ،بـسـبــب ف ـ ــارق األه ـ ــداف
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر راه ـ ـن ـ ــا ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن (14+
لـبــايــرن) ،قبل ثــاث مــراحــل على ختام
البوندسليغا التي استعادت أنفاسها
في  16أيار /مايو املاضي.
وكانت العودة مثالية لبايرن ،فأكمل من
حيث انتهى قبل فـتــرة التعليق ،رافعًا
رصيده إلــى تسعة انتصارات متتالية
ومـبـتـعـدًا ع ــن دورت ـم ــون ــد ب ـف ــارق سبع
ن ـق ــاط ،عـلـمــا بــأنـهـمــا الـتـقـيــا قـبــل ثــاث
مراحل وعاد بايرن فائزًا من دورتموند
ب ـهــدف الع ـبــه كـيـمـيـتــش .لـكــن مــواجـهــة
ّ
مــونـشـنـغــادبــاخ ال ـحــالــم بــالـتــأهــل إلــى
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،سـيـغـيــب عنها
ّ
متصدر ترتيب الهدافني ليفاندوفسكي
وأف ـضــل م ـمـ ّـرر تــومــاس مــولــر ( 20مــرة
حــاس ـمــة) بـسـبــب اإليـ ـق ــاف .ك ـمــا يـحــوم
الـشــك ح ــول مـشــاركــة املـهــاجــم ـ الجناح
الصلب سـيــرج غنابري ( 12هــدفــا و10

تمريرات حاسمة) ،بعد تعرضه إلصابة
بسيطة هذا األسبوع في التمارين.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــرن ،سـ ـيـ ـفـ ـتـ ـق ــد
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ م ـهــاج ـمــه الـفــرن ـســي
ال ـح ـس ــن ب ـل ـيــا امل ـ ـطـ ــرود م ــن ال ـخ ـس ــارة
األخ ـي ــرة ض ــد ف ــراي ـب ــورغ ،ل ـي ـعـ ّـول على
املـ ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي اآلخ ـ ـ ــر م ــارك ــوس
تـ ــورام صــاحــب أرب ـع ــة أهـ ــداف ف ــي آخــر
خمس مباريات .ويأمل باير ليفركوزن
ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن مــواج ـهــة بــروسـيــا
ّ
الصعبة ،عندما يحل األحد ّضيفًا على
شالكه الجريح والذي لم يحقق أي فوز
منذ  17كــانــون الـثــانــي/يـنــايــر وحصد
نقطة واحدة في آخر خمس مباريات.
وسـتـكــون ك ــرة ه ــذه املــرحـلــة فــي ملعب
دورتـمــونــد أثـنــاء زيــارتــه دوس ـلــدورف.
وعاد املهاجم النروجي الشاب إيرلينغ
هاالند إلى تمارين املــدرب السويسري
لــوسـيــان فــافــر مــع قــائــد الـفــريــق ماركو
رويس بعد التعافي من اإلصابة .وعن
عـ ـ ــودة روي ـ ـ ــس ،ق ـ ــال امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي
ميكايل تسورك لصحيفة «بيلد»« :هذا
م ــؤش ــر إي ـج ــاب ــي ك ـب ـي ــر» ،م ـض ـي ـفــا عــن
هــاالنــد «ي ـت ــدرب مــن أج ــل خ ــوض هــذه
املباراة».
وفــي قــاع الترتيب ،يتواجه بــادربــورن
األخـ ـي ــر وفـ ـي ــردر بــري ـمــن وص ـي ـف ــه ،في
مـحــاولــة يــائـســة لـتـفــادي الـهـبــوط إلــى
الدرجة الثانية.

كانت العودة مثالية لبايرن حيث رفع رصيده إلى تسعة انتصارات متتالية (أ ف ب)

أبرز مباريات األسبوع
■ الجمعة 2020/6/12
الدوري األملاني
 هوفنهايم  Xاليبزك 21:30الدوري اإلسباني
 غرناطة  Xخيتافي 20:30 فالنسيا  xليفانتي 23:00كأس إيطاليا
 يوفنتوس  xميالن 22:00■ السبت 2020/6/13
الدوري األملاني
 هيرتا برلني  xآينتراختفرانكفورت 16:30
 بروسيا دورتموند  xدوسلدورف16:30
 بايرن ميونيخ  xبروسيامونشنغالدباخ 19:30
الدوري اإلسباني
 ريال مايوركا  xبرشلونة 23:00كأس إيطاليا
 نابولي  xانتر ميالنو 22:00■ األحد 2020/6/14
الدوري األملاني
 شالكه  xباير ليفركوزن 19:00الدوري اإلسباني
 أتليتيكو بلباو  xأتليتيكو مدريد15:00
 -ريال مدريد  xإيبار 20:30

