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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كوتينيو بين فشل التمرد والعودة المنتظرة
تترقب جماهير ليفربول مباراة فريقها
مع إشبيلية ،الليلة ،ألهميتها في انطالق
بطولة دوري أبطال أوروبا ،ولمعرفة
إذا ما سيعود البرازيلي كوتينيو إلى
المشاركة مع فريقه ،بعد بقائه رغمًا
عنه معه وعدم انتقاله إلى برشلونة
هادي أحمد
لعل اللقاء بني إشبيلية وليفربول في
انطالق دور املجموعات من مسابقة
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم ،هو
مــن املـبــاريــات األضـعــف لكبار الفرق
التي ستتنافس في أولى الصراعات
ضمن البطولة األهم أوروبيًا.
وفــي الــوقــت الــذي ينتظر فيه مــدرب
ل ـي ـف ــرب ــول ،األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب،
إشـ ـ ـ ــراك الع ـب ـي ــه ال ـ ـجـ ــدد والـ ـق ــدام ــى
ف ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ،ي ــأخ ــذ وج ــود
الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو ضمن
التشكيلة ّ
حيزًا إعالميًا ضخمًا ،فهو
املتمرد الذي لم ينل مراده في سوق
االنتقاالت األخيرة.
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرد ال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـه ــده ــا
«امليركاتو» كانت من قبل العبني لم
يــرضــوا بــأوضــاعـهــم الـحــالـيــة داخــل
أنديتهم ،بل أرادوا االنتقال إلى فرق
أكبر .وهذا السلوك أدى إلى مشاكل
مــع الـنــادي ،وعلى مــرأى مــن وسائل
اإلعـ ـ ــام .مـشـكـلــة كــوتـيـنـيــو ل ــم تقف
ّ
الحد ،بل وصلت أيضًا إلى
عند هذا
ُ
الـجـمــاهـيــر الـتــي لــم ت ــرد رحـيـلــه ،بل

تقع مسؤولية كبيرة
على كلوب من أجل إعادة
كوتينيو إلى سابق عهده
ُالبقاء داخل أسوار ناديها.
أغ ـ ـلـ ــق س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ورف ـض ــت
كافة عــروض برشلونة ،وبعدما كان
كــوت ـي ـن ـيــو ق ــد ط ـل ــب م ــن ك ـل ــوب ع ــدم
وض ـعــه ف ــي ال ـقــائ ـمــة امل ـس ـتــدعــاة إلــى
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ل ـي ـت ـم ـكــن مــن
املشاركة مع النادي الكاتالوني ،عاد
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ووض ـع ــه ف ــي قــائـمــة
«الريدز» املشاركة في البطولة.
ـي أن ك ــوت ـي ـن ـي ــو يـعـيــش
وال شـ ــك فـ ـ ً
حــال ـيــا ح ــال ــة م ــن اإلحـ ـب ــاط الـكـبـيــرة
لفشله في الخروج من أسوار النادي،
وخ ـصــوصــا أن ــه ل ــم ي ـش ــارك ب ـعــد في
أي مـبــاراة لعبها فريقه ،فــي الــدوري

ً
يعيش كوتينيو حالة من اإلحباط لفشله في الخروج من ناديه (أرشيف)

امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،أو ف ـ ــي تـ ـصـ ـفـ ـي ــات دوري
األبطال.
ق ـيــل وق ـت ـهــا إن س ـبــب ع ــدم مـشــاركـتــه
هو إصابة في ظهره ،لكنه عاد بعدها
وشارك في مباراتني ملنتخب البرازيل
خــال تصفيات كــأس الـعــالــم ،وسجل
هدفًا واح ـدًا ،ما يعني أنــه كــان جاهزًا
للمشاركة .لكن ال شك في أن الضغوط
النفسية عليه كبيرة جدًا بعد الظروف
التي تعرض لها في الفترة األخيرة.
مراهنة كبيرة أن يتمرد الــاعــب على
ف ــريـ ـق ــه ،إذ ت ــؤك ــد الـ ـتـ ـج ــارب أن ه ــذا
ّ
يتحول إلى جحيم
السالح إذا ما فشل،
على الــاعــب ال ــذي قــد ُيلصق بمقاعد
مخططاته.
االحتياط بعد فشله في
ّ
ل ـهــذا ي ـبــدو وض ــع كــوتـيـنـيــو مـتــرنـحــا
بعض الشيء ،وتقع املسؤولية األكبر
على كـلــوب إلخــراجــه مــن الـحــالــة التي
أدخ ــل نفسه فيها .صحيح أن املــدرب
األملاني قد قال إنه تحدث مع كوتينيو
بعد عودته من معسكر منتخب بالده،
شعر بالتفاؤل بعد املحادثة،
وأكد أنه َّ
ل ـكــن م ــا ع ــق ــب ف ـيــه ب ـعــدهــا يـنـســف ما
سبق« :أرفض إشراكه في املباريات في
الوقت الحالي».
ه ـ ــذا م ـ ــا ي ـب ـع ــث ال ـ ـش ـ ـكـ ــوك ف ـ ــي رغ ـب ــة
ك ــوت ـي ـن ـي ــو بـ ــاالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـل ـعــب
ل ـل ـي ـفــربــول ب ـن ـفــس ال ــروحـ ـي ــة وال ـع ــزم
الذين ظهر فيهما في املوسم السابق.
ويتكامل هــذا الحديث ،رغــم استدعاء

كلوب له إلى دوري األبطال ،مع الخبر
الـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـف ــة «س ـ ـبـ ــورت»
الـكــاتــالــونـيــة ال ـتــي أوردت أن الــاعــب
يشعر باالشمئزاز من إدارة ليفربول،
ويفكر فــي التمرد مـجــددًا على ناديه،
وع ــدم امل ـشــاركــة ف ــي دور املـجـمــوعــات
ً
ب ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،آم ــا االنـتـقــال
إل ــى بــرشـلــونــة خ ــال فـتــرة االنـتـقــاالت
الـ ـشـ ـت ــوي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،لـ ـك ــي ي ـس ـت ـط ـيــع
امل ـش ــارك ــة م ـعــه ف ــي األدوار األهـ ــم من
البطولة.
مشكلة تـضــرب ال ـيــأس ل ــدى جماهير
لـيـفــربــول ،لـكــن مــن املـتــوقــع مــن جانب
كلوب املدرب الذي لطاملا تميز بتعامله
مــع الــاع ـبــن ،أن يـعـيــد كوتينيو إلــى
فــريـقــه ب ــرض ــاه ،وي ـخ ــرج مـنــه طــاقــاتــه
التي برز فيها املوسم املاضي.
ال ي ـب ــدو كــوت ـي ـن ـيــو ،ب ـح ـســب سـلــوكــه
الـحـســن ال ــذي دائ ـمــا مــا ظـهــر فـيــه ،من
طينة الالعبني الذين يرفضون اللعب
فـ ــي م ــوس ــم مـ ـه ــم ج ـ ـ ـدًا لـ ـف ــريـ ـق ــه ،ول ــه
تـحــديـدًا .مــع انتهاء هــذا املــوســم ،تبدأ
بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم ،وعـلــى كوتينيو
تقديم أفضل مستوياته خالل املوسم
الحالي.
ٌ
هــذا محفز أســاســي لــه ،وكـلــوب محفز
أيضًا إلقناعه بأنه ،بوجوده على أرض
امللعب ،يمكنه أن يقود فريقه للذهاب
بعيدًا في دوري األبطال ،البطولة التي
تشغل بال املوهبة البرازيلية.

برنامج دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
 -الثالثاء:

 -األربعاء:

 املجموعة األولى:مانشستر يونايتد اإلنكليزي × بــازل
السويسري ()21.45
بنفيكا الـبــرتـغــالــي × سسكا موسكو
الروسي ()21.45

 املجموعة الخامسة:ليفربول اإلنكليزي × إشبيلية اإلسباني
()21.45
م ــاريـ ـب ــور ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي × س ـب ــارت ــاك
موسكو الروسي ()21.45

 املجموعة الثانية:سلتيك اإلسكوتلندي × بــاريــس سان
جيرمان الفرنسي ()21.45
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األمل ــان ــي × أنــدرل ـخــت
البلجيكي ()21.45

 املجموعة السادسة:فيينورد الهولندي × مانشستر سيتي
اإلنكليزي ()21.45
شاختار دونيتسك األوكراني × نابولي
اإليطالي ()21.45

 املجموعة الثالثة:تشلسي اإلنكليزي × قــره بــاغ األذري
()21.45
روم ـ ـ ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي × أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
اإلسباني ()21.45

 املجموعة السابعة:بورتو البرتغالي × بشيكطاش التركي
()21.45
اليـبــزيــغ األمل ــان ــي × مــونــاكــو الفرنسي
()21.45

 املجموعة الرابعة:ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي × ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي ()21.45
أومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـيــونــانــي × سـبــورتـيـنــغ
لشبونة البرتغالي ()21.45

 املجموعة الثامنة:ريال مدريد اإلسباني × أبويل نيقوسيا
القبرصي ()21.45
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوتـ ـسـ ـب ــر اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ×
بوروسيا دورتموند األملاني ()21.45

الكرة األلمانية

إعالن حرب بين ليفاندوفسكي ورومينيغيه

انتقد ليفاندوفسكي سياسة التعاقدات في بايرن (أ ف ب)

بعد بداية مهزوزة في املوسم الجديد،
دخــل بــايــرن ميونيخ بطل أملــانـيــا في
مشكلة كبيرة فجرها هدافه البولوني
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي وزاد عليها
ال ـب ــارود الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـنــادي،
كارل هاينتس رومينيغه.
ليفاندوفسكي كان قد ّ
صرح ملجلة "در
شبيغل" األملــانـيــة ب ــأن عـلــى نــاديــه أن
ينفق أكـثــر لضم العـبــن مــن مستوى
عاملي .لكن رومينيغه رد عليه بسرعة،
وأيـضــا على الــدولــي األملــانــي توماس
مـ ــولـ ــر الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــد مـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق
اإليـ ـط ــال ــي كـ ــارلـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي ل ـعــدم
إشراكه كثيرًا في املباريات.
وجـ ــاء رد روم ـي ـن ـي ـغــه ص ــارم ــا بـقــولــه
ل ـص ـح ـي ـف ــة "ب ـ ـي ـ ـلـ ــد" أمـ ـ ـ ــس" :م ـ ـ ــن اآلن

وصاعدًا ،سأتولى األمر شخصيًا مع
الذين ينتقدون املــدرب علنًا ،والنادي
أو الالعبني اآلخرين" .وتابع" :أنا مؤيد
للديموقراطية وحــريــة التعبير ،لكن
الناس يبحثون في الوقت الحالي عن
ً
القيام بــأمــور كثيرة بــدال مــن التركيز
على كرة القدم".
وكــان ليفاندوفسكي قــد بــدأ السجال
ب ــانـ ـتـ ـق ــاد سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات مــع
الــاع ـبــن ال ـت ــي يـنـتـهـجـهــا ب ــاي ــرن ،إذ
اعتبر أنــه تقشف كثيرًا هــذا الصيف،
م ـق ــارن ــة م ــع امل ـب ــال ــغ ال ـخ ـيــال ـيــة ال ـتــي
أن ـف ـق ــت خ ـص ــوص ــا مـ ــن ق ـب ــل ب ــاري ــس
س ــان جـيــرمــان الـفــرنـســي ،إذ ق ــال" :لــم
يــدفــع بــايــرن أكـثــر مــن  40مـلـيــونــا من
أجــل العــب .إنــه منذ وقــت طويل مبلغ

مـتــوســط ولـيــس كـبـيـرًا فــي ك ــرة الـقــدم
ال ــدول ـي ــة" .واعـتـبــر رومـيـنـيـغــه انـتـقــاد
لـيـفــانــدوفـسـكــي هـجــومــا عـلــى الـنــادي
بـ ـق ــول ــه" :ي ـ ـبـ ــدو أن روب ـ ـ ـ ــرت غ ــاض ــب
بسبب تعاقدات باريس سان جيرمان.
إن ـ ـ ــه الع ـ ـ ــب ك ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم ف ـ ــي ص ـف ــوف ـن ــا
ويـكـســب الـكـثـيــر مــن امل ــال ،وأن ــا آســف
لـتـصــريـحــاتــه" .وأض ـ ــاف" :ي ـجــب على
روب ـ ــرت أال ي ـق ـلــق ،لــدي ـنــا ف ــري ــق جيد
أيضًا هذا املوسم".
ً
وفـضــا عــن رومينيغه ،اعتبر رئيس
مـجـلــس اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى الـ ـن ــادي أول ــي
ه ـ ــونـ ـ ـي ـ ــس أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أن مـ ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل
لليفاندوفسكي أن يهتم "بـمـسـتــواه"،
مــؤك ـدًا "إذا تـحـســن مـسـتــواه سنحقق
أهدافنا".

كـ ــذلـ ــك ،يـ ــواجـ ــه بـ ــايـ ــرن أزمـ ـ ـ ــة ثــان ـيــة
ت ـت ـع ـل ــق ب ـن ـج ـم ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــي ت ــوم ــاس
م ــول ــر الـ ــذي ل ــم يـسـتـبـعــد ت ــرك فــريـقــه
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل م ـ ـ ــع زم ـ ـي ـ ـلـ ــه الـ ـس ــاب ــق
باستيان شفاينشتايغر بقوله ملجلة
"ك ـي ـك ــر"" :ع ـن ــدم ــا ن ــرى أن الع ـب ــا مثل
شـفــايـنـشـتــايـغــر كـ ــان ه ـنــا ألك ـث ــر من
عشر سنوات وغــادر ،فإن األمــر يمكن
أن يحصل معي أيضًا".
ولــم يتأخر رد رومينيغه على مولر،
وأك ـ ــد أمـ ــس أيـ ـض ــا" :ح ـت ــى الــاع ـبــون
الذين لهم رمزية ال يضمنون اللعب".
مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر ب ــول بــرايـتـنــر نجم
بــايــرن الـســابــق أن الـعـمــاق الـبــافــاري
تحت إشراف املدرب اإليطالي "تراجع
خطوة على األقل الى الوراء".

