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رياضة

الكرة األلمانية

ّ
رحيل كلوب مقدمة النهيار وشيك لدورتموند؟
ال شك في أن قرار يورغن كلوب
ترك تدريب بوروسيا دورتموند سيكون
المقدمة ألنباء أخرى عن انتقاالت
لنجوم هذا الفريق ،ما ينبئ بانهيار
حقبة مميزة في مسيرة النادي.
في أصعب الظروف ،يبدو أن أبناء
دورتموند سيخذلونه تباعًا بعدما كان
تمسكهم به مضربًا للمثل
حسن زين الدين
ك ــان مـتــوقـعــا أن ي ـك ــون وداع إدارة
ب ـ ــوروس ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي
ل ـل ـم ــدرب ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،ال ـ ــذي قــرر
م ـغ ــادرة ال ـفــريــق فــي نـهــايــة املــوســم،
ع ـل ــى ق ـ ــدر ال ـع ـط ــاء والـ ـنـ ـج ــاح ال ــذي
حققه األخير مع النادي ،لكن هذا ال
يمنع من أن الغصة كبيرة في مدينة
الرور الصناعية لنبأ مغادرة كلوب،
واألهــم أن الخوف يبدو كبيرًا هناك
مــن انهيار تــام ،بــدأ يلوح فــي األفــق،
لكل املنظومة التي بناها هذا املدرب،
بناء على مــا يـتــردد فــي الصحف
إذ ُ
ومــا نسب إلــى نجوم الفريق ،يمكن
اع ـت ـب ــار إع ـ ــان ك ـل ــوب م ـغ ــادرت ــه في
نـهــايــة املــوســم مـقـ ّـدمــة ألن ـبــاء أخــرى
ص ــادم ــة سـيـتـلـقــاهــا ع ـش ــاق الـفــريــق
تـبــاعــا وتـنـبــئ ب ـعــودتــه إل ــى النقطة
«الصفر».
إذ قـبــل أيـ ــام ،ل ــم يـخــف نـجــم الــدفــاع
م ــات ــس ه ــام ـل ــس أن ـ ــه ي ــري ــد خ ــوض
تـ ـج ــرب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
مـنــاقـضــة ت ـمــامــا مل ــا ق ــال ــه ق ـبــل فـتــرة
بأنه متمسك بالبقاء مع دورتموند.
وســريـعــا ،ب ــدأت التكهنات بانتقاله
إلى مانشستر يونايتد حيث يحكى
كثيرًا في إنكلترا عن صفقة مزدوجة
لـ ــأخ ـ ـيـ ــر يـ ـتـ ـع ــاق ــد بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا مــع
هاملس وزميله نجم الوسط إيلكاي
غ ــون ــدوغ ــان الـ ـ ــذي ل ــم ي ــواف ــق حـتــى
الساعة على تمديد عقده.
أم ـ ـ ـ ـ ــا رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـج ـ ــم األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
دورتموند ،ماركو رويس ،عن الفريق
فــا يتعدى ســوى مسألة وق ــت ،وما
تمديد عقده حتى  2019إال لتحسني
شروط انتقاله بالنسبة له وللنادي
بعدما كــان البند الجزائي في عقده
السابق ّ
يخول الحصول عليه بمبلغ
 25م ـل ـيــون يـ ــورو ف ـق ــط ،وه ــي قيمة
متدنية مقارنة بنجوميته و«سعر
السوق» إذا صح التعبير.
هنا ،وبعيدًا عن «الشيء الكبير» الذي

قـ ّـدمــه ك ـلــوب ونـجــومــه لــدورتـمــونــد،
فــإن كــل الـكــام «املـعـســول» الــذي كان
ي ـق ــول ــه ه ـ ــؤالء بـتـمـسـكـهــم بــال ـفــريــق
ذهــب في ملحة أدراج الــريــاح بمجرد
تراجع دورتموند وموسمه الكارثي
وغـيــابــه عــن املـشــاركــة األوروب ـيــة في
امل ــوس ــم امل ـق ـبــل .م ــا ه ــو أك ـيــد أن هــذا
الـسـبــب األب ــرز ال ــذي يـقــف وراء قــرار
ً
مـ ـغ ــادرة كـ ـل ــوب ،فـ ـض ــا ،ط ـب ـعــا ،عن
ُمـغــريــات مــاديــة يـبــدو واض ـحــا أنها
قدمت له.
قد يقول قائل هنا إن من حق كلوب
الـبـحــث عــن تـجــربــة أخ ــرى ،وه ــذا ما
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى نـ ـج ــوم الـ ـف ــري ــق ،ه ــذا
صحيح ،لكن بالنظر إلــى مــا ارتبط
به هذا املدرب مع فريقه يصبح حتى
«شـكــل» الـخــروج فــي ظــل هــذا الواقع
املــريــر ذا أبـعــاد مـعـ ّـبــرة ،وخصوصًا
ّ
أن إدارة دورت ـمــونــد ظــلــت متمسكة
بكلوب مع وصول الفريق إلى الكارثة
في منتصف املوسم باحتالله املركز
األخ ـي ــر ف ــي «الـبــونــدسـلـيـغــا» ،حيث
ســرت وقتها شائعات بقرب إقالته،
ً
فضال عن أن دورتموند ظل محتفظًا
بـغــونــدوغــان على سبيل املـثــال رغم
إصابته القوية في ظهره وابتعاده
ألكثر من عام عن املالعب حيث كانت
ال ـش ـكــوك ك ـب ـيــرة وق ـت ـهــا بـمــواصـلـتــه
مسيرته.
واأله ـ ــم م ــن ذلـ ــك ،أن مـ ـغ ــادرة كـلــوب
«ك ـســرت ظ ـهــر» دور ّت ـم ــون ــد ،إذ إنها
ستكون ،ال شك ،املحفز األول ليحسم
أبــرز نجوم الفريق قرارهم بالرحيل
عـنــه فـيـمــا ل ــو ك ــان ــوا بـعــد ف ــي حـيــرة
من أمرهم ،أو حتى لو لم يكونوا في
وارد املغادرة في األصل.
ال ـن ـق ـط ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــي م ــوض ــوع
رح ـيــل ك ـلــوب ،وال ـتــوق ـعــات الـكـبـيــرة
ب ـل ـح ــاق أب ـ ـ ــرز ن ـج ــوم ــه ب ـ ــه ،هـ ــي أن
املـبــادئ في هــذه اللعبة باتت عملة
ن ـ ـ ــادرة ب ـح ـيــث أص ـب ـح ــت املـصـلـحــة
ف ـ ــوق أي اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،إذ إن نـ ـم ــوذج
الـ ـ ـح ـ ــارس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ج ــان ـل ــوي ـج ــي
بوفون ،على سبيل املثال ،الذي قرر
البقاء مع يوفنتوس في  2006رغم
الشدة الكبيرة التي لحقت بالفريق
بسقوطه إلى الدرجة الثانية ُ،ورغم
الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت
ل ــاع ــب ،بـ ــات م ــن ال ـص ـع ــب ال ـع ـثــور
عليه في يومنا هذا.
َّ
م ــؤس ــف ح ـق ــا م ــا حـ ـ ـ ّـلُ ،
ويـ ـت ــوق ــع أن
يحل ،بدورتموند من أبنائه بعدما
كان املشهد مختلفًا تمامًا قبل فترة
وج ـيــزة عـنــدمــا ك ــان ه ــؤالء أنفسهم
مضربًا للمثل ،غير أن ما بات ثابتًا
أنه ليس كل يوم في عالم الكرة يولد
فيه العب مثل بوفون.

ّ
قرار كلوب بمغادرة دورتموند سيحفز نجوم الفريق على الرحيل (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )32

ألمانيا (المرحلة )29

فرنسا (المرحلة )33

 الجمعة:ليفانتي × إسبانيول ()21,45

 الجمعة:اي ـن ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت × ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ ()21,30

 الجمعة:نانت × مرسيليا ()21,30

 السبت:برشلونة × فالنسيا ()17,00
ديبورتيفو ال كورونيا × أتلتيكو مدريد
()19,00
ريال مدريد × ملقة ()21,00
أتلتيك بلباو × خيتافي ()23,00
 األحد:رايو فاييكانو × أمليريا ()13,00
غرناطة × إشبيلية ()18,00
فياريـال × قرطبة ()20,00
ايبار × سلتا فيغو ()22,00
 االثنني:التشي × ريـال سوسييداد ()21,45

 السبت:هيرتا برلني × كولن ()16,30
هوفنهايم × بايرن ميونيخ ()16,30
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد × ب ـ ــادرب ـ ــورن
()16,30
فرايبورغ × ماينتس ()16,30
باير ليفركوزن × هانوفر ()16,30
أوغسبورغ × شتوتغارت ()19,30
 األحد:فيردر بريمن × هامبورغ ()16,30
فولسبورغ × شالكه ()18,30

 السبت:نيس × باريس سان جيرمان ()18,00
باستيا × ليل ()21,00
غانغان × ايفيان ()21,00
لوريان × تولوز ()21,00
ميتز × لنس ()21,00
موناكو × رين ()21,00
 األحد:ليل × بوردو ()15,00
مونبلييه × كاين ()18,00
ليون × سانت اتيان ()22,00

الفورموال 1

جائزة البحرين تنطلق على وقع إدانة من منظمة العفو

هاميلتون خالل مؤتمر صحافي في حلبة صخير (مروان نعماني ــ أ ف ب)

ك ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـن ـ ــذ ان ـ ـط ـ ــاق
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،أرخ ــت
السياسة بظاللها على سباق جائزة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وه ـ ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
الــرابـعــة مــن بـطــولــة الـعــالــم للفورموال
 ،1ال ـت ــي ت ـق ــام األحـ ـ ــد ،ح ـيــث أصـ ــدرت
منظمة العفو الــدولـيــة تـقــريـرًا جديدًا
اتهمت فيه اململكة الخليجية بارتكاب
«انتهاكات ّ
معممة» بحق املعارضني،
وال سـ ـيـ ـم ــا «ال ـ ـت ـ ـعـ ــذيـ ــب واالع ـ ـت ـ ـقـ ــال
التعسفي واالستخدام املفرط للقوة».
وذكــرت املنظمة أنــه بعد أربــع سنوات
ع ـلــى انـ ـط ــاق االح ـت ـج ــاج ــات «فـشـلــت
السلطات في تبني إصالحات أساسية
ل ــوض ــع حـ ـ ٍّـد ل ـل ـق ـمــع ،رغـ ــم ال ـتــأك ـيــدات
امل ـت ـك ــررة لـحـلـفــائـهــا ال ـغــرب ـيــن بــأنـهــا

تعمل بصدق من أجل حقوق اإلنسان».
ورأت املنظمة أن السلطات في البحرين
تحاول أن تعطي صورة ّ
«تقدمية» ،إال
أنها «تخفي حقيقة أكثر مــرارة» وهي
أن «القمع منتشر».
على صعيد الـسـبــاق ،يـخــوض ثنائي
م ــرسـ ـي ــدس املـ ــؤلـ ــف مـ ــن ال ـب ــري ـط ــان ــي
لويس هاميلتون بطل العالم واألملاني
ن ـي ـكــو روزبـ ـ ـ ــرغ م ـع ــرك ــة ج ــدي ــدة عـلــى
ح ـل ـبــة ص ـخ ـي ــر .ورسـ ـم ــت ال ـس ـب ــاق ــات
ً
األولـ ـ ــى س ـي ـنــاريــو م ـح ـت ـمــا لـلـمــوســم
م ــع احـ ـت ــال هــام ـي ـل ـتــون امل ــرك ــز األول
ّ
متقدمًا
مرتني في أوستراليا والصني
ع ـلــى روزبـ ـ ـ ــرغ ،بـيـنـمــا خـ ــرق األمل ــان ــي
سيباستيان فيتيل (فيراري) القاعدة
بتتويجه في ماليزيا أمــام هاميلتون

وروزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ ،لـ ـيـ ـتـ ـص ــدر الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
الترتيب بـ  68نقطة مقابل  55لفيتيل
و 51لروزبرغ .لكن الجديد في العالقة
املـضـطــربــة مـنــذ  2014بــن هاميلتون
وروزبرغ كان اتهام األخير لبطل العالم
ب ـتــأخ ـيــره ف ــي ش ـن ـغ ـهــاي ل ـكــي يضعه
على مسافة أقــرب مع فيتيل الــذي كان
ّ
يطارده من املركز الثالث ،قبل أن يرطب
م ــدي ــر ال ـف ــري ــق ت ــوت ــو وول ـ ــف األجـ ـ ــواء،
ً
قــائــا« :رأيـنــا بعض التوتر فعالجناه
على الفور لكي ال تتراكم األمور .عندما

تقارير أخرى
على موقعنا

تـكــون املـنــافـســة شــرســة ،مــن الطبيعي
أن تـكــون الـعــواطــف شــديــدة وه ــذا أمــر
ال ن ــري ــد ت ـغ ـي ـي ــره» .وفـ ــي ظ ــل ال ـتــوتــر
املتجدد بينهما ،تحاول فيراري بقيادة
رئيسها القوي الشخصية ماوريتسيو
أري ـفــاب ـي ـنــي خـ ــرق س ـي ـطــرة الـسـهـمــن
الفضيني ،في ظل ثبات مستوى سيارة
فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن.
وصـعــد فـيـتـيــل ،بـطــل الـعــالــم مــع «ريــد
ُبل» بني  2010و ،2013في كل سباقات
املوسم حتى اآلن الى املنصة.
وتقام التجارب الحرة األولــى للسباق
اليوم الساعة  14,00بتوقيت بيروت،
وال ـثــان ـيــة ال ـســاعــة  ،18,00وال ـت ـجــارب
الــرس ـم ـيــة غـ ـدًا ال ـســاعــة  18,00أي ـضــا،
والسباق األحد في التوقيت عينه.

