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رياضة

يوروبا ليغ

لقب «يوروبا ليغ» بين هيمنة اإلسبان وعودة اإلنكليز
يتواجه إشبيلية اإلسباني مع ليفربول
اإلنكليزي في نهائي «يوروبا ليغ» الليلة
الساعة  21.45بتوقيت بيروت .مهمة
صعبة لـكــا الـمــدربـيــن أونـ ــاي إيـمــري،
واأللماني يورغن كلوب ،أما األبرز فهو
تحدي إثـبــات السيطرة اإلسبانية على
الساحة ،مقابل تأكيدالعودة اإلنكليزية

روح ليفربول في
حماسة مدربه يورغن
كلوب وشغفه
(فابريس كوفريني
 -أ ف ب)

هادي أحمد
ال يـمـكــن اع ـت ـبــار ،بــالـشـكــل ال ـع ــام ،أن
ن ـهــائــي «يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ» ب ــن نــاديــي
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وإش ـب ـي ـل ـي ــة
اإلس ـب ــان ــي مـ ـب ــاراة ت ـخـ ّـص الـفــريـقــن
فقط ،فاملواجهة أكبر من ذلك ،إذ إنها
ـاد م ــن إنـكـلـتــرا وآخ ــر
سـتـكــون ب ــن ن ـ ٍ
من إسبانيا .ولهذين البلدين ،صراع
بـيـنـهـمــا ع ـلــى الـهـيـمـنــة ع ـلــى اللعبة
األشهر في العالم ،بعدما استبعدت
الـكــرة اإليطالية ألسـبــاب كثيرة ،عن
الصراع على رأس الهرم.
إن ـك ـل ـت ــرا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،عـ ـن ــوان ــا ه ــذه
املـبــاراة ،ال إشبيلية وليفربول فقط،
إذ على مــدار فترة طويلة من تاريخ
أنــديــة أوروب ــا ،سيطر اإلنكليز ،أبــاء
ال ـ ـكـ ــرة ،ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،وت ـج ـل ــى ذل ــك
فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات وأوائ ـ ـ ــل
الثمانينيات.
فاز ليفربول بكأس األندية األوروبية
البطلة (دوري األبطال حاليًا) عامي
 1977و 1978ونــوتـنـغـهــام فــورســت
عامي  1979و ،1980ليعود الـ «ريدز»
ال ــى مـنـصــة الـتـتــويــج ع ــام  ،1981ثم
أستون فيال عام  .1982غابوا موسمًا
واح ـ ـدًا حــن ذه ــب الـلـقــب لـهــامـبــورغ
األملــانــي ،ثــم ع ــادوا مــع ليفربول عام
.1984
هــذا في الزمن البعيد ،أمــا في الزمن
القريب ،فتحولت الهيمنة إلسبانيا،
بفعل ق ــوة ري ــال مــدريــد وبــرشـلــونــة،
واستقطابهما ألفضل نجوم العالم.
وك ــان تــأهــل ري ــال م ــدري ــد وأتلتيكو
مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبــا،
ً
ف ـض ــا ع ــن فـ ــوز األول بــال ـل ـقــب قـبــل
موسمني وبرشلونة املوسم املاضي
ووص ــول إشبيلية لنهائي «يــوروبــا
ً
ليغ» للعام الثالث على التوالي دليال

جديدًا على هيمنة إسبانيا على كرة
القدم األوروبية.
بـبـســاطــة ،مـنــذ ع ــام  2000كــانــت فــرق
إسـ ـب ــانـ ـي ــا طـ ــرفـ ــا ف ـ ــي نـ ـه ــائ ــي دوري
األبطال  12مرة.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
إلـ ــى م ــوس ــم  ،2008-2007وصـ ــل إلــى
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري األبـ ـط ــال ثــاثــة
أنـ ــديـ ــة إن ـك ـل ـي ــزي ــة مـ ــن أصـ ـ ــل أرب ـ ـعـ ــة،
هـ ــي :مــانـشـسـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،تـشـلـســي،
وليفربول .قبلها أبــدى بعض رؤســاء
الـ ـع ــال ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ،ك ــرئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي ال ـســابــق ال ـســوي ـســري ج ــوزف
بـ ــاتـ ــر ،ورئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي

تأهل كلوب للنهائي
الثاني في أول موسم
له مع ليفربول

ال ـس ــاب ــق ال ـفــرن ـســي م ـي ـشــال بــاتـيـنــي
أسفهما لتدهور مكانة إنكلترا في قلب
كــرة القدم األوروب ـيــة ،معيدين السبب
إلى األندية اإلنكليزية العتمادها على
الالعبني األجانب.
في مباراة الليلة ،يقف التاريخ فقط الى
جانب اإلسبان .هم لعبوا أمام اإلنكليز
ـاث
فــي ثـمــانــي مــواج ـهــات ،ف ـف ــازوا بـثـ ٍ
منها ،وهزموا في مثلها ،وتعادلوا في
اثنتني.
األمـ ــل األخ ـي ــر إلشـبـيـلـيــة ه ــو ف ــي هــذه
املباراة بعد خيبة الدوري املحلي .وكان
مــن املـتــوقــع أن يـكــون الـفــريــق منافسًا
على املراكز األولــى في الــدوري ،بعدما

ف ــاز ب ـ «ي ــوروب ــا لـيــغ» املــوســم املــاضــي
والذي سبقه ،متعاقدًا مع العبني جدد.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ه ــدف ــه األسـ ـ ـ ـ ــاس ،أن ـه ــى
ال ـف ــري ــق األن ــدلـ ـس ــي م ــوس ــم «ال ـل ـي ـغــا»
ـت ك ــان ف ـيــه م ـش ــواره،
ســاب ـعـ ًـا ،ف ــي وقـ ـ ٍ
وصوال إلى النهائي ،أسهل من طريق
ليفربول ،ففاز على شاختار دونيتسك
األوك ــران ــي  ،3-5ف ــي ن ـصــف الـنـهــائــي،
ب ـع ــدم ــا ت ــأه ــل إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـ ــدور عـلــى
حساب أتلتيك بلباو بركالت الترجيح.
طموح إشبيلية بالفوز على الصعيد
الـنـفـســي ي ـبــدو صـعـبــا أمـ ــام لـيـفــربــول
بقيادة مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب.
املـ ــدرب ال ــذي بـلــغ الـنـهــائــي ال ـثــانــي له
مـنــذ تسلمه املـهـمــة ه ــذا امل ــوس ــم ،بعد
األول ال ــذي خ ـســره بــركــات الترجيح
أمام مانشستر سيتي في كأس رابطة
األندية اإلنكليزية املحترفة.
طــريــق كـلــوب ال ــذي أع ــاد ال ــروح إلــى الـ
«ريـ ــدز» م ـ َّـر بالتغلب عـلــى مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد فـ ــي دور الـ ـ ـ ـ  ،16ثـ ــم عـلــى
بوروسيا دورتموند في ربع النهائي،
وبعدها فياريال في نصف النهائي.
م ــواج ـه ــة ط ـم ــوح ــات ل ـي ـف ــرب ــول ،ال ــذي
ب ـ ـ ـ ــدوره ي ـب ـح ــث عـ ــن إن ـ ـقـ ــاذ م ــوس ـم ــه،
بــال ـت ـتــويــج ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة .ل ـكــن مع
إشبيلية هـنــاك امل ــدرب أون ــاي إيـمــري
ً
الــذي تولى املسؤولية فــي  ،2013آمــا
أن يـجــدد الليلة إعــانــه أنــه مــن أفضل
مــن مـ َّـر على هــذا الـفــريــق ،ليعيده إلى
دوري أبطال أوروبــا ،من خالل تتويج
ثالث تواليًا.
في املقابل ،يثق كلوب بأنه قــادر على
هــزي ـمــة أي خ ـصــم .وي ـثــق أي ـضــا بــأنــه
ع ـل ــى خ ـط ــى ث ــاب ـت ــة ن ـح ــو ح ـف ــر اس ـمــه
لـيـكــون إح ــدى أســاطـيــر لـيـفــربــول .هــذا
مــا تــريــده جماهير ال ـ «ري ــدز» ،لكن ما
تريده جماهير إنكلترا ،عــودة علمها
إلى منصات التتويج.
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وجوه جديدة مع ألمانيا ومفاجآت في إسبانيا وبيرلو خارج إيطاليا
شـهــدت التشكيلة األولـيــة املؤلفة من
 27العبًا ملنتخب أملانيا التي أعلنها
امل ـ ــدرب ي ــواك ـي ــم ل ــوف ل ـك ــأس أوروبـ ــا
 2016ثالثة أسماء شابة جديدة ،هي:
جوشوا كيميش ( 21عامًا) وجوليان
فــايـغــل ( 20عــامــا) وجــولـيــان بــرانــدت
( 20ع ــام ــا) .ك ــذل ــك اس ـ ُـت ــدع ــي ال ـقــائــد
بــاسـتـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر وجــولـيــان
دراكسلر املصابان راهنًا.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 ح ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :مـ ــانـ ــويـ ــل ن ــوي ــر(ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ) ،بــرنــد لـيـنــو (بــايــر
ليفركوزن) ،مارك  -أندريه تير شتيغن
(برشلونة اإلسباني).
 خط الــدفــاع :جيروم بواتنغ (بايرنمـ ـي ــونـ ـي ــخ) ،إي ـ ـمـ ــري كـ ـ ــان (ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزي) ،جوناس هكتور (كولن)،
بينديكت هوفيديس (شالكه) ،ماتس
ه ــام ـل ــس (بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد)،
شـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــودران مـ ـصـ ـطـ ـف ــى (ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي) ،س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان رودي
(هوفنهايم) ،أنطونيو روديغر (روما
اإليطالي).
 -خـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط :كـ ـ ــريـ ـ ــم بـ ـلـ ـع ــرب ــي

وجــولـيــان بــرانــدت (بــايــر ليفركوزن)،
جــول ـيــان دراك ـس ـل ــر وأن ــدري ــه شــورلــه
(فولسبورغ) ،ماريو غوتزه وجوشوا
ك ـي ـم ـي ــش وتـ ـ ــومـ ـ ــاس مـ ــولـ ــر (بـ ــايـ ــرن
ميونيخ) ،سامي خضيرة (يوفنتوس
اإليطالي) ،طوني كروس (ريال مدريد
اإلس ـبــانــي) ،مـسـعــود أوزي ــل (أرسـنــال
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي) ،لـ ــوكـ ــاس ب ــودول ـس ـك ــي
(غلطة سراي التركي) ،ليروي سانيه
(ش ــال ـك ــه) ،بــاس ـت ـيــان شفاينشتايغر
(م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي)،
جوليان فايغل (بوروسيا دورتموند).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم :م ـ ـ ــاري ـ ـ ــو غ ــومـ ـي ــز(فيورنتينا اإليطالي).

تشكيلة إسبانيا
سـجـلــت التشكيلة األول ـي ــة إلسبانيا
الـ ـت ــي أع ـل ـن ـه ــا املـ ـ ـ ــدرب ف ـي ـس ـن ـتــي دل
بوسكي مفاجآت كبرى تمثلت بغياب
دي ـي ـغــو كــوس ـتــا وف ــرن ــان ــدو تــوريــس
وخوان ماتا وسانتي كازورال عنها.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 حـ ــراسـ ــة امل ـ ــرم ـ ــى :داف ـ ـيـ ــد دي خـيــا(م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي)،

يغيب كوستا
وتوريس وماتا وكازورال
عن تشكيلة إسبانيا

ميكيل سان خوسيه (أتلتيك بلباو)،
ك ــوك ــي وس ـ ـ ــاوول ن ـي ـغــويــز (أتـلـتـيـكــو
مدريد) ،سيسك فابريغاس (تشلسي)،
ت ـي ــاغ ــو أل ـك ــان ـت ــارا (بـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األملاني) ،إيسكو (ريال مدريد).
 خـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :بـ ـ ـ ــدرو رودريـ ـغـ ـي ــز(تشلسي) ،ألفارو موراتا (يوفنتوس
اإليـ ـط ــال ــي) ،أريـ ـت ــز أدوري ـ ـ ــز (أتـلـتـيــك
بلباو) ،نوليتو (سلتا فيغو) ،لوكاس
فاسكيز (ريال مدريد).

تشكيلة إيطاليا
إيـكــر كــاسـيــاس (بــورتــو الـبــرتـغــالــي)،
سيرجيو ريكو (إشبيلية).
خ ــط الـ ــدفـ ــاع :ج ـ ـ ــوردي ألـ ـب ــا ،ج ـي ــرار
ب ـي ـك ـي ــه ،مـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا (ب ــرش ـل ــون ــة)،
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ،دانـ ــي كــارفــاخــال
(ريـ ــال م ــدري ــد) ،س ـيــزار أزبيليكويتا
(ت ـش ـل ـســي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،خ ـ ــوان ف ــران
(أتلتيكو مدريد).
 خــط الــوســط :سيرجيو بوسكيتسوانـ ــدريـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا (ب ــرش ـل ــون ــة)،
ب ــرون ــو ســوريــانــو (ف ـي ــاري ــال) ،دافـيــد
سيلفا (مانشستر سيتي اإلنكليزي)،

غ ــاب اس ــم صــانــع األل ـع ــاب املـخـضــرم
أنــدريــا بـيــرلــو ،عــن التشكيلة األولـيــة
م ــن  28الع ـبــا ملـنـتـخــب إيـطــالـيــا الـتــي
أعلنها املدرب أنطونيو كونتي.
وفي ما يأتي التشكيلة:
 حراسة املرمى :فيديريكو ماركيتي(التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو) ،أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو مـ ـي ــرانـ ـت ــي
(بـ ــولـ ــون ـ ـيـ ــا) ،م ـ ــارك ـ ــو س ـب ــورت ـي ـي ـل ــو
(أتاالنتا).
 خط الــدفــاع :فرانشيسكو أتشيربي(سـ ـ ــاسـ ـ ــوولـ ـ ــو) ،داف ـ ـ ـيـ ـ ــدي أس ـ ـتـ ــوري
(فـيــورنـتـيـنــا) ،ل ـيــونــاردو بــونــوتـشــي

(يـ ـ ــوف ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــوس) ،أرم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدو اي ـت ـس ــو
(جـ ـن ــوى) ،أنـجـيـلــو أوغ ـب ــون ــا (وس ــت
ه ــام اإلن ـك ـل ـيــزي) ،لــورنـتـســو تونيلي
(إمبولي).
 خ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط :م ـ ـ ــارك ـ ـ ــو بـ ـن ــاس ــي(تـ ــوري ـ ـنـ ــو) ،ف ـي ــدري ـك ــو ب ــرن ــاردس ـك ــي
(ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا) ،أن ـطــون ـيــو كــانــدري ـفــا
(التـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو) ،دانـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو كـ ـ ــاتـ ـ ــالـ ـ ــدي
(الت ـ ـس ـ ـيـ ــو) ،دان ـي ـي ـل ـل ــي دي روسـ ــي
(رومـ ـ ــا) ،لــورنـتـســو دي سيلفستري
(سـ ـمـ ـب ــدوري ــا) ،س ـت ـي ـفــان ال ـش ـع ــراوي
(روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو ف ـل ــورن ـت ـس ــي
(روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،إيـ ـم ــان ــويـ ـل ــي ج ــاك ـي ــري ـن ــي
(بــولــونـيــا) ،جــورج لويز جورجينيو
(نــابــولــي) ،مــاركــو بــارولــو (التـسـيــو)،
روبـ ــرتـ ــو س ــوري ــان ــو (سـ ـمـ ـب ــدوري ــا)،
دافيدي تساباكوستا (تورينو).
 خ ـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :ف ــابـ ـي ــو ب ــوري ـن ـي ــو(سـ ـن ــدرالن ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،سـيـتــاديــن
م ـ ــارتـ ـ ـن ـ ــس إيـ ـ ـ ـ ــدر (إن ـ ـ ـتـ ـ ــر م ـ ـيـ ــانـ ــو)،
تشيرو إيموبيلي (تورينو) ،لورنزو
إنـ ـسـ ـيـ ـن ــي (ن ـ ـ ــاب ـ ـ ــول ـ ـ ــي) ،لـ ـ ـي ـ ــون ـ ــاردو
بافوليتي (جنوى) ،غراتسيانو بيلي
(ساوثمبتون اإلنكليزي).

