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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

تشابه بين «دربي مدريد» و{كالسيكو ألمانيا»
يشهد الدوريان اإلسباني واأللماني لكرة
القدم مواجهتين حاميتين متتاليتين
السبت .األولى بين ريال مدريد وجاره
أتلتيكو في «الليغا» ،والثانية بين بايرن
ميونيخ وغريمه بوروسيا دورتموند
في «البوندسليغا» ال تخلوان من قواسم
مشتركة تجمع بينهما
حسن زين الدين
ال مجال اللتقاط األنفاس يوم السبت
في البطوالت األوروبية الوطنية لكرة
القدم في إسبانيا وأملانيا.
بداية عند الساعة  17,15حيث سيكون
"الـلـيـغــا" على مــوعــد مــع "الــدربــي" بني
ريـ ـ ــال م ــدري ــد وج ـ ـ ــاره أت ـل ـت ـي ـكــو عـلــى
م ـل ـع ــب "س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو" .أم ــا
عـنــد ال ـســاعــة  19,30فتنتقل األن ـظــار
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى م ـل ـعــب "ألـ ـي ــان ــز أري ـن ــا"
الــذي سيستضيف "ديــر كالسيكر" أو
"كالسيكو أملانيا" بني بايرن ميونيخ
وضيفه بوروسيا دورتموند.
ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ع ــدي ــدة ت ـج ـمــع بني
ه ــات ــن ال ـق ـم ـت ــن ،رغ ـ ــم ُبـ ـع ــد امل ـســافــة
ً
بينهما ،إذ فـضــا عــن أنـهـمــا تقامان
في اليوم ذاته فإن فرقها األربعة تلعب
املـبــاراتــن قبل االستحقاق األوروب ــي
األهــم وهو ربع نهائي دوري األبطال
يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني حيث
توجد األطراف األربعة في هذا الدور،
وأكثر فــإن البافاري وامللكي سيقفان

األربعة
ً
تنتظر الفرق ً
أسبوعًا مقبال حافال
على الصعيد األوروبي
وج ـه ــا ل ــوج ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ـمــا أم ــام
اختبارين صعبني قبل موقعة الذهاب
بينهما فــي أملــانـيــا ،وهــذا مــا أدى إلى
إراح ـت ـه ـمــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن في
مـ ـب ــارات ــي ب ـطــول ـت ـي ـه ـمــا األخـ ـي ــرت ــن،
فــي منتصف األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،مثل
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ــالـ ــدو
والويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم
بـنــزيـمــا واألمل ــان ــي طــونــي ك ــروس من
جهة الــريــال ،وفيليب الم واإلسـبــانــي
ثياغو ألكانتارا من جهة بايرن.
أم ـ ــا الـ ـق ــاس ــم املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـث ــان ــي بــن
امل ــوقـ ـعـ ـت ــن فـ ـه ــو أن الـ ـ ــريـ ـ ــال ي ـل ـعــب
م ـب ــارات ــه م ــع ج ـ ــاره الـ ـل ــدود وهـ ــو في
ال ـ ـص ـ ــدارة وي ـب ـت ـع ــد ع ـن ــه ب ـ ـفـ ــارق 10
ن ـق ــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث م ــع م ـب ــاراة
مؤجلة ،كما أن بــايــرن يلعب مباراته
مع غريمه وهــو في الـصــدارة ويبتعد

مواجهة بين رونالدو وغريزمان (أرشيف)
عنه بفارق  15نقطة في املركز الرابع،
لـكــن كـمــا عـ ّـودتـنــا ه ــذه امل ـبــاريــات فــإن
الـفــوارق في النقاط والترتيب تنتفي
وتصبح الكلمة للميدانّ ،وخصوصًا
أن "الــروخ ـي ـبــان ـكــوس" تـلــقــى هزيمة
ن ـك ــراء ذه ــاب ــا  3-0أمـ ــام "املـيــريـنـغـيــز"
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي تــواج ـهــا
فيها عـلــى "فيسنتي كــالــديــرون" قبل
انـتـقــال أص ـحــاب األرض إل ــى ملعبهم

ال ـجــديــد ،حـيــث يـسـعــون بــالـطـبــع إلــى
ال ـث ــأر وت ـقــديــم ك ــل م ــا لــدي ـهــم إلي ـقــاف
انـطــاقــة ال ـجــار نـحــو الـلـقــب ،فــي حني
أن دورت ـمــونــد ت ـفـ ّـوق عـلــى بــايــرن 0-1
ذهــابــا ،وخـصــوصــا أن األخ ـيــر يدخل
املـبــاراة بعد خسارته أمــام هوفنهايم
 1-0وهــي الثانية لــه هــذا املــوســم بعد
األولـ ـ ــى أم ـ ــام غ ــري ـم ــه ،ف ــي ح ــن حقق
األول فوزًا كبيرًا على هامبورغ .0-3

القاسم املشترك الثالث هو املواجهة
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن نـ ـجـ ـم ــن فـ ـ ــي ك ـل ـتــا
امل ـبــاراتــن ،حـيــث يعتبر األرب ـع ــة من
األف ـضــل فــي خــط الـهـجــوم فــي العالم
في الوقت الحالي.
فـ ـف ــي مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،سـ ـيـ ـق ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ب ـم ــواج ـه ــة
ال ـفــرن ـســي أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان .األول
ي ـح ـت ــل امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي ت ــرت ـي ــب

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )32

ألمانيا (المرحلة )28

فرنسا (المرحلة )32

 الجمعة:فياريال × أتلتيك بلباو ()21,45
 السبت:إسبانيول × أالفيس ()14,00
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد ()17,15
إش ـب ـي ـل ـيــة × دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورون ـي ــا
()19,30
ملقة × برشلونة ()21,45
 األحد:غرناطة × فالنسيا ()13,00
سلتا فيغو × إيبار ()17,15
أوساسونا × ليغانيس ()19,30
الس باملاس × ريال بيتيس ()21,45
 االثنني:ريال سوسييداد × سبورتينغ خيخون
()21,45

 الجمعة:أينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن
()21,30
 السبت:شالكه × فولسبورغ ()16,30
ك ــول ــن × ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
()16,30
هامبورغ × هوفنهايم ()16,30
فرايبورغ × ماينتس ()16,30
اليبزيغ × باير ليفركوزن ()16,30
بــايــرن ميونيخ × بــوروسـيــا دورتـمــونــد
()19,30
 األحد:هيرتا برلني × أوغسبورغ ()16,30
إينغولشتادت × دارمشتات ()18,30

 الجمعة:ليل × نيس ()21,45
 السبت:أنجيه × موناكو ()18,00
بوردو × متز ()21,00
كاين × مونبلييه ()21,00
ديجون × باستيا ()21,00
ليون × لوريان ()21,00
نانسي × رين ()21,00
 األحد:تولوز × مرسيليا ()16,00
سانت إتيان × نانت ()18,00
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان × غ ــان ـغ ــان
()22,00

هدافي "الليغا" بـ  19هدفًا ،أما الثاني
فيأتي خامسًا ب ـ  14هــدفــا .وبطبيعة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،ف ـ ــإن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن ه ــذي ــن
الالعبني بــات لها خصوصية بعدما
ف ــرض الـفــرنـســي وج ــوده فــي املــاعــب
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وأصـ ـب ــح
أحـ ــد ن ـجــوم ـهــا .ل ـ ــذا ،فـ ــإن ال ـحــارســن
الـسـلــوفـيـنــي ي ــان أوب ـ ــاك م ــن جــانــب
أت ـل ـت ـي ـكــو وال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي كــاي ـلــور
نافاس من جانب الريال سيكونان في
كامل يقظتهما أمام "الدون" و"غريزو"،
إذ للتذكير فإن رونالدو سجل أهداف
الفوز الثالثة في الذهاب.
باالنتقال إلى ميونيخ ،فإن املواجهة
سـتـكــون عـلــى أشـ ّـدهــا بــن البولوني
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي والـغــابــونــي
ب ـيــار – إيـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ تـمــامــا،
ك ـمــا حـ ــال صــراع ـه ـمــا امل ـح ـت ــدم على
صدارة ترتيب هدافي "البوندسليغا"،
حـيــث يـحـتــل ال ـثــانــي الـ ـص ــدارة بـ ـ 25
هــدفــا واألول ال ــوص ــاف ــة بـ ـ  24هــدفــا.
وكــال ـعــادة ،تـتــوجــه األن ـظ ــار إل ــى هــذا
ال ـث ـن ــائ ــي ق ـب ــل غ ـي ــره ف ــي م ــواج ـه ــات
بـ ــايـ ــرن ودورت ـ ـمـ ــونـ ــد ح ـي ــث ُيـ ـع ــدان
األفـضــل على الـســاحــة األوروب ـيــة في
مركز قلب الهجوم حاليًا ويتنافس
الـعــديــد مــن الـفــرق الـكـبــرى للحصول
على توقيعهما.
أمــام هذا املشهد ،فإن األجــواء ستكون
مشتعلة في مدريد وميونيخ السبت،
في بروفة أخيرة قبل الجولة األوروبية
العاصفة.

سوق االنتقاالت

ّ
بنزيما أولوية لميالن لتعزيز قوته الهجومية

ما بين  50و 60مليون يورو لضم بنزيما (أ ف ب)

َّ
تصدر الفرنسي كريم بنزيما ،مهاجم
ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،العناوين في
صـحـيـفــة «ت ــوت ــوس ـب ــورت» اإليـطــالـيــة
املقربة من نادي يوفنتوس ،لكن ليس
الهتمام األخير بضمه ،بل لكونه بات
على أجندة القطب اآلخر في «السيري
أ» م ـ ـ ـيـ ـ ــان .إذ بـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
َّ
الـصـحـيـفــة ،ف ــإن ال ـن ــادي الـلــومـبــاردي
وضـ ـ ـ ــع بـ ـن ــزيـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى رأس الئـ ـح ــة
أول ــوي ــات ــه لـتـعــزيــز ق ـ ّـوت ــه الـهـجــومـيــة،
خ ـص ــوص ــا م ــع انـ ـتـ ـق ــال م ـل ـك ـي ـتــه إل ــى
املستثمرين الصينيني ،ما سيتيح له
إنفاق بني  50و 60مليون يورو إلتمام
الصفقة.
ّ
ورأت «ت ــوت ــوسـ ـب ــورت» أن م ـســاعــي
«الروسونيري» للحصول على املهاجم

الفرنسي قــد تبصر الـنــور ،خصوصًا
أن أل ـفــارو مــوراتــا جــاهــز لخالفته في
امل ـل ـك ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرغ ــب أيـ ـض ــا فـ ــي ضــم
الغابوني بيار  -إيميريك أوباميانغ
ذكرته.
مهاجم دورتموند ،وفقًا ملا
ُ
وب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ،أع ـل ــن
تمديد عقد مدافعه البولوني لوكاس
بيتشيك حتى .2019
وم ــدد بيتشيك ( 31عــامــا) عـقــده ملــدة
عام ،بعد أن كان عقده األصلي ينتهي
في حزيران .2018
وق ـ ـ ــال ب ـي ـت ـش ـيــك ل ـل ـم ــوق ــع ال ــرس ـم ــي
ل ــدورتـ ـم ــون ــد ع ـق ــب الـ ـت ــوقـ ـي ــع« :أنـ ــا
سعيد للغاية بالثقة الـتــي يضعها
النادي في شخصي ،وفخور للغاية
بلعب كرة القدم ملوسمني آخرين أمام

الجماهير الرائعة للفريق».
وانـتـقــل بيتشيك إل ــى دورت ـمــونــد في
 2010قادمًا من هيرتا برلني ،وحظي
ب ــإش ــادة مــديــر ال ـك ــرة مـيـكــايــل ت ــزورك
ال ـ ــذي وص ـف ــه ب ــأن ــه «ق ـ ـ ــدوة» لــاعـبــن
الشباب.
وفي أملانيا أيضًا ،ذكرت مجلة «كيكر»
أن بــايــرن ميونيخ يـنــوي تمديد عقد
نجم وسطه اإلسباني تياغو ألكانتارا
حتى عام .2021
ويستمر العقد الحالي لالعب الوسط
املوهوب مع البافاري حتى عام .2019
َّ
وذك ـ ـ ـ ــرت املـ ـجـ ـل ــة أن الـ ـعـ ـق ــد ال ـج ــدي ــد
سيتضمن زي ــادة ملحوظة فــي راتــب
العب برشلونة اإلسباني السابق.
وفــي إسبانيا ،أعـلــن غــرنــاطــة تعاقده

م ــع امل ـهــاجــم ال ـبــرازي ـلــي ال ـش ــاب كــايــو
إيمرسون ملدة  4مواسم ،تبدأ الصيف
املقبل وحتى حزيران  ،2021قادمًا من
كورينثيانس املحلي.
ولعب كايو ،البالغ من العمر  18عامًا،
في صفوف الناشئني في كروزيرو ،إال
أن ــه ارت ــدى قميص كورينثيانس في
خالل املواسم األربعة األخيرة ،بحسب
ما أعلن النادي األندلسي عبر موقعه
الرسمي على «اإلنترنت».
ووص ــف غــرنــاطــة الــاعــب بــأنــه «أحــد
امل ـ ــواه ـ ــب ال ـ ـ ــواع ـ ـ ــدة ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه تــألــق
فـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ت ـح ــت  17عــامــا
بتسجيله  7أه ــداف« ،مــا أثــار اهتمام
كبرى األندية األوروبية».

