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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

السنة اإلسبانية ذهبية كاتالونيًا وخشبية مدريديًا
انتهى عام  2015بين ريال مدريد وبرشلونة
بحصيلتين مختلفتين .كــان المنتظر من
النادي الملكي حصد البطوالت المختلفة،
وعدم التراجع ،إال أن ما حصل بعد مجيء
فلورنتينو بيريز كــان للنسيان .أمــا للنادي
ال ـكــاتــالــونــي ،فــرغــم ع ـقــوبــات «الـفـيـفــا»،
وإصابة ليونيل ميسي ،حافظ على بريقه
ورفع خمس كؤوس
هادي أحمد
مـ ـ ـ ـ َّـر عـ ـ ـ ــام  2015عـ ـل ــى ريـ ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
وب ــرشـ ـل ــون ــة ع ـك ــس مـ ــا ت ــوق ــع أي مــن
اإلثـ ـن ــن م ـع ــا .ف ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ك ــان
ينتظر فيه الجميع عودة النادي امللكي
قويًا وقادرًا على تصدر بطولة الدوري
املحلي ،والذهاب بعيدًا في كأس امللك،
ح ـصــل ال ـع ـكــس .أم ــا م ــن ج ـهــة ال ـن ــادي
الكاتالوني ،فاملصائب كانت تحيط به
ـدب وصــوب ،ولــم يكن ُينتظر
من كل حـ ٍ
منه الكثير ،لكن حصل العكس تمامًا.
لحسن الظن أو لسوئه ،كانت صفوف
ريال ممتلئة ،وعلى صعيد التعاقدات،
حـصــل عـلــى الــاع ـبــن الــذيــن يــريــدهــم،
وف ـش ــل ب ـش ـكــل م ـفــاجــئ ف ــي ال ـح ـصــول
على صفقة حارس مانشستر يونايتد
اإلسباني دافـيــد دي خيا .هــذه النقاط
السلبية كــانــت على الصعيد اإلداري،
بينما عـلــى الصعيد الـفـنــي ،الـحــارس
الكوستاريكي كايلور نافاس تألق في

ّرد فعل جمهور الريال أمس
يختصر سنة الملكي

مركزه ،غير آبه بأن اإلدارة كانت تضعه
على الئحة اإلنـتـقــاالت ،كــأداة مساعدة
لـضــم دي خ ـيــا .ص ـفــوف مـتـكــامـلــة ،في
باقي الخطوط ،من الدفاع الى الوسط،
فــالـهـجــوم ،تـحــت ق ـيــادة امل ــدرب رافــايــل
بينيتيز.
خ ـي ــار تـعـيــن االخ ـي ــر ل ــم ي ـكــن مــوفـقــا
ب ـت ـع ـي ـي ـن ــه خ ـل ـف ــا ل ــإيـ ـط ــال ــي ك ــارل ــو
أنشيلوتي ،إذ انــه ومــع استالمه هذا
امل ـن ـص ــب ،بـ ـ ــرزت اإلنـ ـشـ ـق ــاق ــات داخ ــل
ّ
وتبي ذلك
الفريق مع مؤيد ورافض له،
مــن خــال ردات الفعل فــي التصاريح
وال ـصــور فــي الـصـحــف .ك ــان بينيتيز
مدربًا ناجحًا مع فريق بحجم نابولي
ال ال ــري ــال ،والـنـتــائــج امل ــرج ــوة مـنــه لم
ت ـكــن ح ــاض ــرة .خ ـســر أمـ ــام بــرشـلــونــة
فــي ال ـ «كالسيكو» األخـيــر  ،4-0وودع
الـفــريــق كــأس املـلــك بعد خطأ مشترك
ب ـي ـنــه وبـ ــن اإلدارة ب ــإش ــراك الــاعــب
ال ــروســي ديـنـيــس تشيريتشيف ضد

رفع برشلونة خمس كؤوس عام  2015آخرها كأس العالم لألندية (كازوهيرو نوغي  -أ ف ب)

نتائج وبرنامج بطولتي إنكلترا وإسبانيا
إنكلترا (المرحلة )19

إسبانيا (المرحلة )17

سندرالند  -ليفربول 1-0
البلجيكي كريستيان بنتيكي (.)46

برشلونة  -ريال بيتيس 0-4
األملاني هايكو فسترمان ( 29خطأ في
م ــرم ــاه) واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
( )33واألوروغوياني لويس سواريز (46
و.)83

* المرحلة 20
 السبت:وست هام  -ليفربول ()14.45
أرسنال  -نيوكاسل ()17.00
مانشستر يونايتد  -سوانسي ()17.00
سندرالند  -أستون فيال ()17.00
وس ـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش أل ـ ـب ـ ـيـ ــون  -س ـت ــوك
()17.00
ليستر  -بورنموث ()17.00
نوريتش  -ساوثمبتون ()17.00
واتفورد  -مانشستر سيتي ()19.30
 األحد:كريستال باالس  -تشلسي ()15.30
إفرتون  -توتنهام ()18.00

ريال مدريد  -ريال سوسييداد 1-3
البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 24من
رك ـلــة جـ ــزاء و )67وال ـب ــرازي ـل ــي لــوكــاس
فاسكيز ( )86لريال ،والبرتغالي بروما
( )49لسوسييداد.
رايو فاييكانو  -أتلتيكو مدريد 2-0
األرجنتيني أنخل كوريا ( )88والفرنسي
أنطوان غريزمان (.)90
ليفانتي  -ملقة 1-0
اشبيلية  -اسبانيول 0-2
ايبار  -سبورتينغ خيخون 0-2
سلتا فيغو  -اتلتيك بلباو 1-0
خيتافي  -ديبورتيفو ال كورونيا
0-0
 الخميس:فياريال  -فالنسيا ()17.00

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  38نقطة من  16مباراة
 -2أتلتيكو مدريد  38من 17
 -3ريال مدريد  36من 17
 -4سلتا فيغو  31من 17
 -5فياريال  30من 16
* المرحلة 18
 السبت:إسبانيول  -برشلونة ()17.00
أتلتيكو مدريد  -ليفانتي ()21.30
ملقة  -سلتا فيغو ()23.05
 األحد:راي ـ ــو ف ــاي ـي ـك ــان ــو  -ري ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد
()13.00
ريال بيتيس  -إيبار ()17.00
غرناطة  -إشبيلية ()17.00
أتلتيك بلباو  -الس باملاس ()19.15
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -ف ـي ــاري ــال
()19.15
فالنسيا  -ريال مدريد ()21.30
 اإلثنني:سبورتينغ خيخون  -خيتافي ()21.30

قـ ــادش ،امل ــوق ــوف مل ـب ــاراة واحـ ــدة منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ح ــن ك ــان م ـع ــارًا الــى
فياريال.
رب ـ ـمـ ــا ،بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى ال ـ ــري ـ ــال ،يـمـكــن
اخ ـت ـصــار ع ــام  2015ب ـحــادثــة رد فعل
الجماهير ليلة أمــس فــي امل ـبــاراة ضد
ّ
ريال سوسيداد على بث إسم بينيتيز
عبر مكبر الصوت قبل انطالق املباراة،
حـ ـي ــث عـ ـل ــت ص ـ ــاف ـ ــرات اإلسـ ـتـ ـهـ ـج ــان،
ومواصلة احتجاجها ضــده ،وصمتت
حـ ـي ــال ك ــل إس ـ ــم م ــن أسـ ـم ــاء الــاع ـبــن
وبقيت جالسة من دون أي تفاعل!
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ي ـم ـك ــن إال رف ــع
القبعة لبرشلونة ال ــذي يمكنه ،وبكل
س ـه ــول ــة ،إذا م ــا س ــأل ــه أحـ ــد ع ــن عــامــه
ه ــذا ،أن يستعرض ال ـكــؤوس الخمس
التي حصدها فيه ،آخرها كأس العالم
لألندية.
ً
لم يكن العام سهال على اإلطالق ،حيث
بــدأه الكاتالونيون وعقوبات اإلتحاد
الدولي «الفيفا» تالحقهم ،ومنعوا من
الـتـعــاقــدات لفترتني بسبب انتهاكهم
لــوائــح االنـتـقــاالت الـخــاصــة بالالعبني
دون  18عــامــا ،مــا منعهم مــن تسجيل
العبيهما الجديدين التركي أردا توران
والتشيلياني أليكس فيدال .كانت هذه
الـعـقــوبــة أق ـســى م ــا يـمـكــن أن يــواجـهــه
فريق بحجم برشلونة يعاني أساسًا
على طــول املــوســم مــن إصــابــات كثيرة
بعضها طويل األمد.
ومع انطالق املوسم الحالي برز ضعف
«ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي خـ ــط الـ ــدفـ ــاع،
وخ ـصــوصــا أمـ ــام أتـلـتـيــك بـلـبــاو ال ــذي
رف ــع ل ـقــب ال ـك ــأس ال ـســوبــر اإلسـبــانـيــة
عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ب ـع ــد ال ـف ــوز
 1-5بمجموع مـبــاراتــي الــذهــاب ()0-4
واإلياب (.)1-1
ب ــدا أن املــوســم الـجــديــد سـيـكــون سيئًا
للغاية ،بعد رحيل شافي هرنانديز إلى
السد القطري وبدرو إلى تشلسي ،وما
يزيده سوءًا ،تعرض نجم الفريق األبرز
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي إلصــابــة
أبعدته شهرين عن املالعب.
ل ـك ــن ح ـص ــل الـ ـعـ ـك ــس ،ع ـ ـ ـ َّـوض امل ـ ــدرب
لــويــس انــريـكــه احـتـيــاجــه لــاعـبــن ،إذا
ما حصلت غيابات مفاجئة ،باإلعتماد
على الشباب مــن مــدرســة «ال ماسيا»،
ونجح األوروغــويــانــي لويس سواريز
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار بـتـشـكـيــل ثـنــائــي
هجومي مخيف ،فوجئ به انريكه قبل
ال ـج ـم ـيــع ،إث ــر ارتـ ـف ــاع وت ـي ــرة عـطــاء ئــه
ونسبة تسجيل األهــداف برغم خسارة
جهود ميسي .كل املؤشرات كانت تشير
ال ــى أن ع ــام  2015لـبــرشـلــونــة سيكون
سيئًا ،لكن ما حققه املدرب مع الالعبني
طوال اشهر هذه السنة وحتى نهايتها
أجـبــر الجميع على عــدم املــراهـنــة على
تــراجــع الـفــريــق واب ـت ـعــاده عــن األل ـقــاب
تحت أي ظرف كان.

سوق االنتقاالت

ميالن يرمي شباكه حول الفيتزي

يريد ميالن تشكيل ثنائي بين الفيتزي وباكا (أ ف ب)

دخ ــل م ـيــان عـلــى خــط الـسـبــاق لضم
األرجـنـتـيـنــي إيــزيـكـيـيــل الفـيـتــزي من
بــاريــس س ــان جـيــرمــان بـطــل ال ــدوري
الفرنسي.
ويـ ـن ــوي ال ـف ــري ــق الـ ـل ــومـ ـب ــادري خـلــق
ثنائي مؤلف من الفيتزي والكولومبي
كارلوس باكا ،لكن هناك عدة عوائق
تـقــف أمــامــه إلن ـجــاز الـصـفـقــة أبــرزهــا
ال ــرات ــب امل ــرت ـف ــع لــأرج ـن ـت ـي ـنــي ال ــذي
يـنـتـهــي ع ـق ــده م ــع فــري ـقــه ف ــي نـهــايــة
املوسم الحالي.
وي ــرج ــح بــال ـتــالــي أن يـتـخـلــى مـيــان
عن أحــد العبيه من أجــل توفير راتب
األرجنتيني ،واملرشح األبــرز للرحيل
ه ــو الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ل ــوي ــز أدري ـ ــان ـ ــو إل ــى
سسكا موسكو الروسي.

وفــي انكلترا ،أغـلــق الهولندي غوس
هيدينك ،م ــدرب تشلسي اإلنكليزي،
الباب على الفرق املهتمة بضم العبه
اإلس ـب ــان ــي فــران ـس ـي ـســك فــابــري ـغــاس،
م ــؤك ـدًا أن االخ ـي ــر يـشـعــر بــالـسـعــادة
في الفريق اللندني وال يريد الرحيل،
وذلك بعكس الشائعات التي حكت عن
رحيله في اإلنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأكـ ــد ه ـيــدي ـنــك أن فــابــري ـغــاس ليس
للبيع وقــد عــاد الــى تدريبات الفريق
بـعــدمــا ك ــان يـعــانــي امل ــرض قـبــل عــدة
أي ــام ولــم يـشــارك فــي امل ـبــاراة األخـيــرة
أمام مانشستر يونايتد.
وق ـ ــال ه ـيــدي ـنــك« :ن ـح ــن ب ـحــاجــة الــى
جميع الالعبني حتى نهاية املــوســم،
ّ
نتحسن أكثر ،نحن
وال يزال علينا أن

ال نتحدث عن الشائعات هنا».
وعندما ُسئل عن فابريغاس قال« :إنه
سعيد هنا وش ــارك الـيــوم فــي مـبــاراة
مع األكاديمية ولعب مباراة كاملة ولم
يعد يعاني الحمى».
ك ــذل ــك ،أف ـ ــاد األمل ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب،
م ـ ـ ـ ــدرب ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ــدرس كــل
ال ـخ ـي ــارات امل ـتــاحــة أم ــام ــه قـبــل بــدايــة
اإلنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة ،كـ ـم ــا رف ــض
ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــود ات ـ ـص ـ ــاالت
مـ ــع ن ـج ـم ــي ش ــال ـك ــه ل ـ ـيـ ــروي ســان ـيــه
والكاميروني جويل ماتيب.
وارت ـبــط اس ــم ثـنــائــي الـفــريــق األملــانــي
بـ ـش ــائـ ـع ــات ان ـت ـق ــال ـه ـم ــا إلـ ـ ــى مـلـعــب
«أنفيلد رود» في كانون الثاني املقبل،
ح ـيــث أن ك ـل ــوب يـعــرفـهـمــا ج ـي ـدًا من

خ ــال ال ـف ـتــرة الـطــويـلــة ال ـتــي قضاها
ف ــي ال ـ ـ ــدوري األمل ــان ــي م ــع بــوروس ـيــا
دورتموند.
ورغـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ــزوفـ ـ ــه عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
ان ـت ـق ــال ســان ـيــه وم ــات ـي ـ ّـب الـ ــى فــريـقــه
خــال الـفـتــرة املقبلة ،ح ــذر كـلــوب في
تصريحات لصحيفة «بيلد» األملانية
من الشائعات غير الدقيقة بقوله« :هل
نحن مهتمون بسانيه وماتيب؟ هما
الع ـبــان فــي شــالـكــه هــل ه ــذا صحيح؟
الشيء الصحيح هو أننا سننظر إلى
جميع الخيارات».
ً
وختم قــائــا« :خططي ال تعتمد فقط
على جلب العـبــن مــن البوندسليغا.
ال يوجد في إنكلترا ما هو أســوأ من
شائعات اإلنتقاالت».

